
،كا!!أ!اللأث!صوالى!صص!!!ص
ححححرححححح!----ححححر

ووامنو!ةتحتالاخير"الاداب"عددوصائدلمحرأتاننيةول

أتخيسل،اناقراته،تاريخيةوثيقةالقصيدةربريداللذي!ورالننه-"

أصرتوقدحيفافيبزملائهاللقاءلحضور.نسعىوهي"طوقانقدوى))

الشاصخةهكبرياءهمبدهـوعها"نجرح!!خشيةأما"!متبكيلاأنعلىالحبريبلند:بقلم

فيغرمتهيقطعوهو"قبانينزار))ذهنيفياسمتحضروأناقرأ.فه

احدقوأناقرأ.نه،هتشنجةصرخاتقصيدلهيعدجائياذاهباشبردب!دأالتجربةفي.فجدللممااتارةاكجربةروناحياناالكلمةزطل

سجنى"زنزانةظلمةنضارتهامتصتاللذيسمعانأللفريدوجهلمحيوتحفزاهزيمةالليوممعركتنانعيثياللذينوذ-ئ،خلاله-لجوسجديدا

يرطوفجعفرالشيخحسبأقداموقعأسمعوأناقراته...الرطبةاسرأئيليةسيادة.نتلغماينفجربسي!خبرالينالحملؤد،لانتصلر

،يقولكمما،يلقلمولكنهاهـظيفةعنبعثاالملتهبةءدي!نتهشوارخل!وادتا"سرحمنقربنالشدةفصيدة.لحملهمماأكثرالانفعالمن

الجوعاعيشلذا..متأوبطالاعش:عليهاكتبمغلقةبوابة"غيرصادقةعاطفةمجالتكوفيانيمكنلاكفعلالمعركةمجانبتنايانولحسنا

الخشىنفؤادسيارةأيضاذهنيفيوكانت."جدامكثفبتركيزؤدنحياهالأذيزمالمطالواقعوهذا.قارىءلايباانسبةالاثارةلمحد

نسلاحساثمةان...الاوتوملاليكيةالنوا!دذاتالفخمةاللبويكأدبعننتساءلفئظلبالاخفاقألاإبعةألأعطلمنكثيرمحلىيحق

الفردي!ةحدودهمبرحديثهاتحطمادنيالتجربةفييصهرهمشكولامنا!لىسدالآنيادنتنجلاننجدهلاونظل،معركتنايمثللانأهل

أبيانهمفييتجمعأمحماؤهمفيينزالذياللجرحوان،وتتجاوزهاهذاغمرةفيواننا.الملتهبةللارضكللىالتحركفيبالرنجةاكلمةا

الغاللب،فيملتهباومارشاأحيانامدمىوفجراحيناوقيحادملاحيتأدبنافيالجنديالشاءرءننبحثأؤماالامتهلمدوهذاالتسا؟ل

صبرخبر،جديدخبرسماخالىيشدنيخيطكانداخليفيولكن.جرظ!رقاوبطولا!عذابالهقصيدنهوتعيش،بدمهدلمفردةتمتزج

المذبأخمؤشرمعرقأدويتمزقيوعدوتتبعتروورعيالىةينفجرلغمعنيهربأ!شعر"نبيتفيالمعركةأدبنتلمسزلناو"اكناهنأومن

ص!افيوللقائهاف!وىقعيدةالىودوراتدوراتبعداعودمرارااترصدةوألضوناور،لكةألاسلاكمنمئاتعبربالدممضرجاالينا

كنفاني:ءسانمقالةفيدرويشلمحمودمقاطعالىعينيوتشرد،هـوواقيادبلافهلصغارنا"ونعلمونغنيهفنحتضنهالصيدككلاب

ادائيةأرغمأسر.ننابجانبمبغترةأشلاءوقصائدقصائدنسقطبينما
حيهاةالموتيممر-

هلمحعنمدحسائدءنالمتلهفبحثنانفسرأنيمكننماأيضأهناومن.رميعة

خبزاالجافييدفيتقطالذي،ثالمظءرالوو!جمماقيهن!لات!،درويشلمحمودجديدة

شثرالاطفالالمفيالشا!رورظراننارنيو!ذء..ءعركننامصنىفطورأمعاناو"عبر

تفتقدجوفللماتفالعملوالا،عملهفي"لمموسابطوللبوجودا

عليهابعدالرمنيفرضلممتخيزةظالمةؤراءةالحقوأبموتلك!نبررعندط!امة،ازاءهاالحقيتية4بمسؤولياالالنانشعور

وألواناخطوطاالصورةوللطملالصحمحس-4"رؤيةاللضرودىال!عدا
.....ت!توالمقومينالمقاومةعنتكتب"ديلكنتهلاسماءمنزصمةفي

واقعهفيالانشانلحركمنالصورةفيلليسعمامعزلفي،للحاحجومادن،!!رمرمبرءترلدفيفينكل،للأسهامفيبرالرغبةشعوهسيطرة

ظشساهرةالعملتتفحصعشاالناقديكونأنيحصوحيث،ني-ا.ءء......
.....واحرىاحرىيداتنتطرالمعركهساحهبينما،عدداالمفاومين-يفوق

ماولك!ئي...مه!سأتلمساللبعدهذادرضخلالومن.فنيةبكتيرمعدعدوضداثاصرارببسألةأ(فتيصدرهاالىالرأيةتشد

فييجربممااللذيالدمشعرائنامحاولاتتمنحكيفيةعنأتساءلذلث.والوحشيةالحقدمن

؟..المقاومةعنشعرالاالمظوممةشغرخقلمتكوندرويشأبياتصشهـحى،حزيرانبعدماوافع،الجديدالعربيمأواقعافي

طوفانلفدوى...أركيلن3يقعدونلامايفولونالذينفدحس،أ!ا!مةوالكلةالصارخةالكلمة
..مدعوا)شاعروبئن"ألكتبمنأنباءاص!قاسيفابئن"يؤمنحس

فيكلمةالىكلمةمنعميقاالاحساسويغوروتتسع!ورةالله.زكبريقلوفيلاحماستهميردعآنيريداللذينلانمقاتلايصبحأنفكركقائد

عبرحيفافيالمقاومةبشعراءللالتقاءنفسهاتعدحيتالاوللينمقطعيهاوففكهذاطرفهـي؟..ترىياشعرهيكتبشلمن،حماسةعنه

بعفويةفتحدد،البوموجمعوالصمتالمهجورةوالبيوتالدورحطانمبدماهممخضبينالاسبانيةاللحربايامالمتاريسوراءاسنانياشعراء

منتنبعثالجرسخافتةموسيقىخلالوزمناوحادئةموقفاأخاذةاللحربفيكلهلنعالممنشعراءوقفكهذاظرفوفي،أشعادهم

المستمر:التسما؟لىطبيعةومنالداخليةقوأؤيهامتهمونفنحنوالابذللكمحلينا،الجبهاتفيجنوداالنانيةالعالمية

دارياالايامبكفعلتما،قباضطنزارجاياسماناكما"الهزيمةبشعراء"الحسهذاأمام

هناالقاطنونوأين.المطولاتتلكفيبالوطنيةالمتهبةالاكفورغمالمنبريةالمطولاترغم

أخبارجاءتكهلالنأيبعدجاءتكوهلاللذينوكلوطوفانرالزياددرويشهمالحقيقيينالشعراءوان

كانوا!الان،شاعريتهمعلىدلالتهمويستخرجونأبعادهابكلالمعركةيعيشون

!لمموا!أولابمسطرةتسبرلاجماليةأعمالهميهبعميقاصدؤامعاناتهمفي

الآتياوغدمثاريعرسموا!اوموهـ!رودماءوشمسأفقأدبهمفيالكلمةولان،لبركارتخضع

والاتيالحلمف!ين.جميعامعها

..همووأين..همووأينحش-صاصظرفيفرضهالذيالعأطفيالتثءضجبأنايمانيورغم

أصواًتامحاواتهافييداخلعرسبتليدالقصيدةحاضروتمزج،تلكأوالقصيدةهذهلتقويمبهانسندلطريقصوىاقاضنهيصحلا
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شلالأمامنحنؤاذا،خاصبنوعبهيتميزواللذيبالشكلالدقيق،"دارياالايامبكؤعلتما))صورابواسطشهاتسعترجعموحية

الانفعالي.نشمجهوافقاللذيالخبببحراستطرادهيحوكصخوروكأنها..الخ"واللسانوالليدالوجهغريب))،"نبكدفل)1

شيئاللهوامش.نضفللمذلكبعدوالقصيدة.المتف!رنزارغضبكماعنترر4ولوحاتسيوفاتريدلا،تاريخاالايماءاتبتلكنستهض

أفقدتبقسوةالنسفاهمنالمتد،ةالمقرقةاللخصىهدهغيرجديداذروةالىتنتهبمثم،الضياع"نعليهتخافعربياحسابلتعودنا

شالحريته.الرمز:اللهرمبمفصيدتهاشكل

كقوله:اليهتوميأبياتومننزارمن.نخلولالضزاروقصيدةأبكيأمامكموكيف

المحزونينأحزانوعنالتاريخ!نالغرباءنحئأبكي)نأليو!بعديمينا

السكينشكل41يثوناللحرفكبفمنكمنتعلماقصابرطليتكا"لوراتضيعفلاهنا.فقفانالشاعرةءلىوكان

عليها،نؤاخذهخشبيةبألواحملأىلقصيدةلشفعلا!اةوهيوفقحم،تعمقهاولاالاولىألصورةتؤكدلاءثلولمةجاتبيةبصور

صورةفهي،"المحرابظلفيتنعمدكمومسعةدايانوابنة":منهاعرررهاموجبلا!ىفتفغ"محلفا))و"ح!أط"فرورةلون

هـتالدينصلاح"و"حمامايكشوناتنرقفي))ومثلها،عاديةفصالزائدةاليساطةوتوقعهاشاعريتهامنالفصبهـةي!جرداسطبل

تسأ،يا"وبالاعراببار!رف!ر!و"لا!أغب4ثم،"الاسلابالصورهفيأللفناهلفىياوالأبداعالجماليةبطنجعتتسملاتقريريرة

.خيرةظنةللبعضأهلاقصائدنالتكونبهمانلهو.كلهااللقصيدةلكمنحيتالاولى

..0المنسيللشبمءاغئياتخمسمبانيلنزأر...المحضلمةالارضتةمعراءالى

حجاريعيدالمعطيملاحمدكماالراغا!باا)شكلبهذااللهزيمةحسمناشاعرير،نتىللم

حقيقةفياللفردحقيقة.لجمسيدامكانيةللشاعرتومر!ندمايت!مصارخاظابعماالاخيرةمحاولا)"أكسبمما،"نزار))عاشمه

عناصرأهمهوانسانيبعدعليهي!فرضالادبيعملهخلالمنالنوعحزيرانوقبلفي!ناكانثءالصيمانالىاصهبع"نبأكثرث*لشير

أت!هي"المنبم!ثيءآ!اتخمس))و:ارمملذ!نفودضدمعركة،اللحقيقيةمعركتناساحةن!ننحانيجبوهشا،بسنين

سمة!لودنامنار!راربمحاوولتبدآحركاتخمسفي!طوروا-!رة.لزأللابدائياواقعاوبوزاتوعمادلتبسياراتتغلفحضاريةنتهكلية

حسعنكئيب.نساذلخىلالانحيانيةعلاقازظوممرآللخارجبموجودنا،وسباصراخاالسياسةتزالولا،وأقاربمحاسهبفيهاتكفاءة

النيالسارتريةاللزوجةمطلقاللشيهوبعمقالاشياءالىيشدناخفينزاروميزة..بينواللظللاعراسالمعدةقطبولهوالمفكرونالشعراءأما

مشتركاحساتفرضاحمديعنيهاافىفالعلاقة،قائمانباي!ناتفرضيتوالىلاكيالتألمطتراتبعضفيألمستحبغير4ءريأللحد!دقانه

داخلية:وحياةحسالكرامةفي!جرحارر!مطحعلىاللداخليةتشينته"للأبسنشرعنفيها

للابديموتعودتنامنيبشأنوررعد.كضبهاويثيرالجبرةعند

البعيدالمنفىفي"يتيننسقطحينئذألفناهاالتيالصراحةبهذهاللفرديواقعهعاللجأللذي"نزار"و

منالفردينمتداخلضمنيحواريجوسالتانيةالحركةفينفسهالوق!يقفالاعترافدفءلهصدقامع!والفناقصائدهفي

قرية""و"ولودقطة"و"عتابا))الجزئيفييتمركزحيث،!أ!ةبقونركضتنسلكونناحقيقة،حزبرانهزيمةعلإت،فرضتهاحقيقةلزا!

طريقعناللتريخ.نؤىالنباتيةاللملةحيثاخرىناحيةمنوالنوعان!أ!ءقولا"باللقشحشيت"جوفكاماتلحلىعضلانئاونبرز

وأجدادنا:ابائنابالثدارساخظأسبابهاعنوننامباسمهاالالزيمةنسميبأننكنفي

فينا0قائمةتزاللاوالتي

ابناتهالىوالمنفىالهجينالدمعبرللينفذوا

ونساءممزقةوجواربحمروأضويةفساتينشاعرفنزار،وبعد

المدينةايجادبمحاولتناانفصامنايبدوالثالثةاللحركةوفيص!-حهذاكل..ولوطياصوذياكل؟خرااليهنأضافمسننهترات

النحيةطفلنتنالوجهوزعيدوخمرتناخبزناستمنحناالتيالجديدةال!ب))و"حيردبوجميلة"كتبساعةأيضاصحيحاوكان-

"يهوذا)ءالاالجديدةالارضيجدلنالشاعرولكن،وشبابهر؟نقه"السويسمنجندىرسالة"و"راشيلقصة"و"واللبترول

.."بالثمجرحن،نا"يمنثنالنوانه،أخرى"رةافينةيبيعمنيعكسلمانهعصحيحاليسولكن-"وقمروحشيشخبز"و

يحساللذياللفردأزمةاًث!امحريجسدالاربعةالمقاطعو!يكسيحامهيناصورهوقد،باللفعلموجودامجتمعاالواقعهذأخلال

جهةمنتخطيهمافيوالرغبةجهةمن!الارتباطالتعلقصراًءالتمزقلمحصيدةألفمناكترءللانهلمكاقحةالهمميستثير"حبلاه"في

اليئايحمل((احلم"اللقردصوتيعوداللختاميالمقالعوفي.أخرىمنلمجلغببرودي..الطيبةوالتمنياتبالنصالحءنتعخةمقالية

!ثمتسللاوحيدا!لسطينالىمنفاءمنبالعودةالحالمالشاعرولاهـلى!جلفيهانزارعننبحتفلماذا،صوتاننزارقص(ئد

يخيوثمقليلايصحوبصيصا"يحملاعا5يئتظر،ساطعةألجمتحت"نذلاأبالهأريدلاأنا"الثالرةالراةصوتمتقمصانسمعهأونراه

وضهـوح!ألشدةتك!ادايضاحيةخلاصةالمقطعهذاوفي.."جديدمنو!ىن".."عليكذستولذا".."الصبيقلبيتغررلماذا"..

لالرغتةشمورالخمممسةمقاطعهايئ!لعضهاملموللقصيدةالىتنفصنللقصيدعىانأخبرتئبطدنيياانكلومارا".."النفاقلهذا..الزائفةللاسطر

...صورةقصائدهنقنللالماذا...الخ.."المديكامريانتهىاني

اقيواقاسيافرضاالمفروضةالحتميةبهذهليستالاشياءتكونأنفياعرثى-الصورتلكفيوهو،اصلاحيةعزيضةلا،واقعاتجسد

حديد"منيخبوثمقليلايصحو"قصيرةضحكةالاملحتىيلودحسطرمهابتكلب"نرقيالذيواقعنامنقليلغيرشيءواقعهوفيواقعبم
لمحتوىكشراينفعللاموسيقينعمالعامحوهاعلىو3لا

......سكالامن

لاللشاعراللقافيةتحكمتكما،منهاكلمميزاتمنمزةليشكلاًلمقاطع.
.......ء........فبكذللكأتقبلهلاكبيراشاعرا"يزار"أتقبلالذيوأنا

ور":الالميد.مطلعفيكالوله،اللبا!صعالت،اجمحلعيرميمفصلةصهمهاوكأنه،اأداءشعرهمستوىدونلانها،هذهقصيدته

احلم)ومتلها"جلوددا"أرادالهلعلمك"بالحولجلو(دلمممتطيعقلسط!نبتعبببرالليهمطريقهفالتمسا،بهاالليهميتحدثأنأرادمنحجمعلى

أبيا.نا!فصارت،يمكن/ماأشدعلىالكبيرةاللصورةوضاقت،م!اشر

-76الصفحةعلىالتتمة-حسهبذاكنزاروفقد،عموديةقصيدةكأيةالعضويةالوحدةتفتقد
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ايصعبير0ج،زاذا"الوطنيهالقصة"معالجةمسألة\امامالمنصوب

لموضموعنضالي،يئعر!رحين،العربيالقاصانغاللبانلاحظأنن،-ص.

وتهويلاللبطثر،ونهويل،اللبالولةتهويل،التهويلفيللتويسقط

منابطاللهت!جريدالىكلهذللكبهوينتهي،اببسوتهويل،الاملكنفانيغسانبقلم

بئح،تتتحرد،حقيقيةعيرنماذحلنافيقدم،البمثرية"حشوتهم"***

سط!يتها،فيالمبالغالعصبيةمن،اليأساوالحمأسمنمفتعلةلعملوباردامحضافنيا"قييماادءيعطياناللصصبمنسهكولى

بؤسه.فيالمباللغالانكسارومن.باللذاتالفترةهذهفي،بالفدائيينوخصوصا،بفمسطينيتعلقادبي

اف":جيدانموذجايطرح،المجالهذافي،خضيرمحمدحبثمنالاقلعلى،بشرعيتهالاعترافمنبدلااختلم!طهناك

ن--،رأننودو،ذللكعلىيرغمنااندونيريدهاذياالجوالىينقلناالني"المقاييسىقبهبمةعنالمجالهذافيسؤالوثمة.اللذاتيفعله

.استاذانفسهمنيجعلانودونابطالهر؟وسروراءبوجودههذاجدوىءنثم،اس!ئخدامهاعلىالقدرةعنبالاحرىاو،المحضة

كريدبم!موسىسنرى"الليلعربة"هي،اخرىقصةوفي.تتلقاهالتيالجماهبرفيذأتهالفنيال،مل"أثيرمعبالمقارثةالا!متخدام

يندفعفانهبالمزاللقالشديدوعيهورغم،ممائلةمحاولةفي(النجف)انبعيدحدالىالمشروعمنسيكونالتحفظاتهذهخلالومن

انهص!جبح.ء*ضاتجربداًقصتهمناليجعلالاخرىالناحيةاىا9-هـ؟فيالمنشورةالخمسالقهءصالىالسريعةنظرتنافينستخدم

حددنتيجةربما-ولكنهوالحماسوالمبانترةاللخطابيةمنيتخلص،كنابتهافيالستخدمتا،ت!نفسهاالمنطلقات،الماضبم"الآداب"

والدماللحممنارطالهفيحرم،التجريدنحويندفع-الومحيشديداننيباللحرارةنسميهن1يمكنماتشملهذه"منطلقات"وكلمة

.افكادمجردالىويحولهمشحنةبانهايضانسميهاريمكنوما،ظلباالفنيةالمقاييس-شجاور

بعيدا،نت!اباا!عدوفيهايحملالتيالرقائقفيتغوصالقصةأكاتبايشعرالتيولكن،القسرشكلاحياناتتخذالتيالننفا؟ل

علىثمائشابعلىثمالامعلىمرلمزالمؤلفوم!مباح،لقتله،اعهعن.ضرورتهامبلغ،الآنيعيشهاللذيالمناخفي،ارسواءعلىياًللقارىء

متصلة.حركاتثلاثفيالامداتفهميرةقصصخمسوجد"ا،داب"منا."اضيالعدد!ي

تفاصبلببكثفهذامصباحهاضاءةفييزيدالمؤلفولكنتعالجانهاحيثمنفقطليس،النكريلفتحدالىمشتركةصفات

منمتشابكةخيوطفيغارقانفسهالقارىءيجدوفجإة،التفاصيل./طياللذيأسلوبهاحيثمنآيضاولكن،الفلسطينيةالمقاومةموضوع

ولكنها،ممتازااللغويتركيبهايكونقدالتيوالاستعاراتالتشابيهبصورةالشابةالاقلاميغزواللكتابةفيمعينتيارالىواضحةاشارة

تمعلقاوخدشااواثراتتركاندوناللصورةمنتنزلقالمطافنهايةفي.متزايدة

ظافريستطعفلم،الضبابوكاثف،برهة":مثلايقولانه،فيهابقلم"الربابةوترعلىتقاسيم"قصةاسضثناءالفورعلىينبغي

السكونمنواحدجانبسولىالسواديقظةفييرىانهذهوالحاللةالمنشورةاللخمسالقصصافضللمستفهي،(بغداد)محمهـخضير

والاستعارات!التمثطنيهان؟الكلامهذايعنيماذا"كالرعبالموزعببصعاطةاتبارهايمكنبل،فحسب"الآداب"منالماضياللعددفي

علىتسميرقصيرةلقصةبالنسبةاستيعابهايمكنلابصودةتتلاحق.المعاصرةالقصيرةالعربيمالقصصاجودمنواًحدة

تكونانودون،مقاطعفيتتوزعاندوقكاملتينصفحتينالمنوالهذاالعائد،المهزوم،المتعبالجنديجو،نادرجوالقصةهدءفي

متدف-قتلاحقمجردبينهماوماواحدةونهايةواحدةبداي!الاللهاريئنةان.قصيركابوس،ثل،مروعقتالىميدانمنوالجروحبالرارة

مستمر.ا!دقانذللكفيخصوصا،مذهلةقدرةذاتالجورسمفبخضير

حينالمقالهذامطهـلعفياليهاشرنامابالذاتهوالاسطوبوهذالابطاللها،النفسيوالجوللقصةالخارجيالجوتناغمبينللانتباهالمثير

فسيالمنشورةالخمسالقصصبينمثمم!ركهوماهناكانذكرنا.وموحدامريراحزيناللحنامعاالا.شانيشكلبحي!ث

الا.ايتأثيرهركزاوالمصدرمعرفةالمستحيلمنوليس،"الآداب"يسحبهانيستطيعالمؤللفولكن،بسيطاهوفموعاالقصةوتعاللج

بكثرغنىاكثرالعربيةفاللغة،خطرةلعبةريببلاهوالتماثيرهذااناللعافهـفاللج:دي،الجديدةالرمزيةالواثعيةيمشبهشيءالىببراعة

شركوالىفخالىاللفظيالايقاعيتحولانالممكئومن،سواهامنالسريريفمهحين،فجأةيكتن!مفوالحربالالمبقصصزوجتهالى

لاماالمترادفاتمنتحمللغةفي،شديددحرصيستخدملمانخلالومن،"ذلكفييرغب،"انه،المنتظرالمعطرجسدهاالى

العبارةتحولانيمكئاستعمالبمروئموتتميز،اخرىلغةتحملهيستعيدانمحاولاربابتهالىيل!الخيبةيوازيبمااًلعمقشعوره

الببه.منعالمالىوممكئةمنطقيةتبدوالتيالواحدة...ولكن،مرارتهلمغسل،واحداواو،مشرقاجانبااوتارهافي

يسقط"الربابةوترعلىتقاسيم"قصتهفي،نفسهخضيرانحتى،"الانذارصفاراتكعواءعواءألفاالوترانالتقىاذاحتى"

ا)تفياصابع"بينيتقوضالسمابقفييجيدهكاناللذىالثسيطاللحن

!هه!ههه!ههه!5*دللكفي-يل!اواخيرا،ويدميهايحزهاانالمشدودالوتريلبثما

حدئادر5دمفييخوض)وكان،ا)نومالى-المتقوضالبالساللحزينالمناخ
."اللزجةاصابعهجووح

؟صء*ءبهر؟؟--إةالءإنبنكسرولكنها،القتالميدانفيفقطتحدثلاالهزيمةان

رأ!إمصيهبلا!!!!!+!فى.يتصكحينايقارىءيتساءلانالممكنومنرنسوة-.كان..هـحردوكأنه

ا،*-د؟الدىاللجماللعوص،السلوىكللحطم،الالسارفىالمصىء

--ا%-!فيالهزيمقىيعوضاقشيءلايايمكن:القصةنهايةفينائماالجئدي
البياتيالوهابعبدللشاعر؟الحقيقيالرجلاءماقىلا

مكنوبةوهي.كالثعفرةحلوقنمافيالتسا؟لهذاتطرحالقصهان

.اهعامنلواحدجديدةطبعةآ؟الخطماببكأتخطبفيوالهامالبسيطالايجازذللكمحققة،ببراعة

يثادح!ا،عرجميماالثعردواوينبالذاتولذلك،واللوعةاللحزنفيالمباشرةحتىاوقيه(لمبالغالثواح ..؟ا..."!-.مذهلحدالىانسانيةتبدو

!.ل..الادابدأرهسمور!لمللوسيلةجب!نهموذجلانهاباللذاتالقهصةعئدهذهتوقفنالقد

!مير.رالقاتلالفجمنللفراديستخلمهاآنموهوبكاتبيستطيعاتى

؟21،



واطماحهم.،جصلءشاءرمنامواجتلاطمصهـددفييضمالذيبنونةكأ،ةولكن،كريديمنبكثيراقل،مراتبضعالفخهذافي

فيوهو(بغراد)الربيعي!جبدالرحمناعبدقصةووو*،لك،"ينهزملا،مسيح"قصتهافيمنهايخرجلاي!د(المغرب5!،د!أ

فيمرفأ"قصتهنعتبراناللظلمومن،وموهوبتف،ب!اصالحه.قةأ)ءوألى"ءلىاساسهفيديعتممعقدجدلمحن!بارةهياقصةأوهذه

بكثير،اجوددصصءدةكتبفقد،لموهبته."وذجا"الطويلاليلايوةلحىعثمسلفاا/جوابفيهيوضعاللذيالحوالىاي-"المسبق

بها.هذهقصتهمقارنةيمكنلاحداًإىاقول.؟اكاد.-مقاسهعلىالشوال

فيوهي،اكاتبافيهايقعماعالياخدعهفيالربيعيوقعنقد"رتقزالتيلقصة1هذهفيالمبانترةمنكثيرشيءفثمةذلكومع

"اوكان،اصدفائهلاحداونصخصب،لهوقعمعجمنأحادنرابدن5تصور"صنشيءأيالجدلنهذايكوناندونفكريجدلعلىألاورهـ،سو!

قصة.يكونانببساطةيمكن،الخاصمذاقهايضانقولانوبوسعئا،وزمانومكانشخصيةاي*عظميهيكل

طهرانالىبمافرشابقصةءنعبارة"بيعيالر))وقصة!لىالل!صوللهايدورالتيللفكرةالمجردالتقييمصعيدعلىحتى،انه

يتبادلانالمهافريئوكع-،دة،"فدسبم))اسمهاجميثةبف"اةويلتقيهذاللمؤفلجبزولاعادقيفانها،فصةولليستدكرةانهاحهمت"ن

قدسييااتعلمين":النت!عاراتوبعضالاكاذيبوربماوالجدلالكلاممالقصيرةالقصةلشخصيةالمتعمداللكل

اليومتطةاللجرحهدا؟امتيقلبفيجرحاكبراسمهواسمكاننموذج(عمان)شاورابولرشأد"فلسطينيةاًشياء))قصةومي

."..فتن!همدنسةاؤ!امابلح!اللفنيةالمعاييرذبحلنفهاتجيزائتي"ية9ألنضاكأللمقص)ء

آخر؟شيءالقصةفيايوجداصضساعهوالمطلوبانالاطلأقعلىالكلامهذاي!بولا،الضمعار

شفبةقصيملىساللة!"فتكتب،للقاءلااناعتقادءلىيتركهاداما!فخ!يصىو.كن،4فيهحس!أبعأىا.منيةييسللم!النتمعار

الىلبالرحيفكرثم!مطلقاالجنونينتهيلن:بيأسهتف":يةاإئها.ناجحفنيعملالىا)شعارترجمةفيالموهبة

."ثانيةارضهاالليلفييذهبالفدائيينمنمجموعةعنشاورابويتحدت

بفمعيالربراءة"-ءطعلم،جداعاديةقصةنرىكماانهاسريعبحوارمكتفياا،خيمجوعلىعابرا"رورايرهـر،بعملياخهاللقيام

ارادماانالظنواغلب،ومصىلحماتكسوهاانوالحوالىالاسلوب-راواخي،يمتن!ونايفدائيببنمناربعةالىيئتملنم،عجوزينبين

قصصهمعمقارنةالاقلعلى،لهبالئسبةحتىمختلطاظلفيهاؤولهومشاءرهحوافزهغورلسبرمحاولةفيواحداواحدابهؤلاءينفرد

للهاالمفاجئةوعلاقتهما،قصةلههو9،قصةلهافتاةفثمة،الاحرى.وإمطامثه

القصص؟هذهتلتقياينولكن،قصةلهاواللقرس،قصة.نحول،ا!سلبيالمخيمجوانكيف!ريئاانتريداللقصةكانتاذا

القدساسمدسوقد،القصةهذهفينفسهي!لمبيعيالرانلمقانها،متحمزءتنميالى،الاربعةالطليعيينالفدائيهنخطواتوراء

،!جكون،الترميؤالىأوالرمزالىربطهيستطعللمولكنهفيهادساحتىالضفاصبلمنمشلمفةشعبفيتوجهت!د.ذلكفيتنجح

فيها،موجودةليستاعماقااوابعاداالقصةتحميلايضااللظلممن.القدرة5هذفهاافقدت

فرصتهااعطيتلوتنضجانيمكنكانمرتجلةؤصة-بساطة-انها(فان!المقا.نلينللرجالنماذجلناتقدماناللقصةارادتاذااما

المؤللف.قلمفيجالهولاءالر4ألمتءلىحماسيةخطبالناؤدمتفقد.تفعللمأيضا

كئفافيغساىد،اللجدالانسانكنموذجالفداني:الاهملناتقدمان:ستطعللمولكنها

!ه!-عد.صخ!ه!
لمح.

فيالهؤبرهئرش

بعلملريهريعجي

سحابالياسترجمة

ا!ذي((المنلضلالمتنقف))رمزلانه،ا!انمفيألمثننمنج!عااليويعرلمحهاسم:بريهدوريجي

اقفرنسيالكاتبهذاوصفوقد.التضحيةوووحالنضالالىالعمببقةوالفلسفةالواسعالعلميجمع

."اللاتينيةأميركافيالعصابثتوحربالعقيدظومهئدسالتوارفيلسموف))بأنهالشاب

ومحاولة،كاستروفيديلمعطوبلةنقاشجلسلتلمةصبهو((الثورةفبمنورة)):الكتاب0وهذا

يثيريزالولاوق!دآتار.اللاتينيةأميركافيالسياسيوالصراعالمسلحالصراعمبادىءلتحديد

نألعد،يوليفيافىاعتقلا!ذيلريهدوشخصيةالىأضظرلاالعالمفيالشماريةالإوساط.ة... .5..000لمحيكينرصجه

لوليقيا.فيالتحريرحر!فىقتلاخمراائذىغيفاراتشىأرنستوالكويالزعيمقارل
0005.........

بالسيمجنعليهحكمأنبعدبوليفياسجونأحدفييلانحيلاله((التورةفيثورة"مؤلفويقضي

غيفارامعوعمل،العصالميلتلرجالالثوراتفيدروساوأعطىالثورةفياشتركانهبتهمةعلااثلاثينادة

دوليفيا.فيمقتلهقمل
05.

.ل.ق.ء3التمن:حديثاصلر
ه

5!هكيه!هـحطههههـ!هه!!!ه1-هي5ه!5!ه
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ذبيحهـساعةكلاليكقرباننا،ت!مبئلموللغضئتعسلم!اًرفصأئدئثمة

حظبضلوعناالنارنهريا

يوقفهاعلنحوأطرافهايشدماللهايتوفرلاككلالقصيمدةولكنسع!لحميد...الاخربوجههلحزيرانصلاة

.جيدامحملا
تمتعنيدفعبالشاعروكلئيكاملةصفحةالقصيدةتتمدد

سمعانلالفرد...احنجرا5وج!عد!طقصورالىالمحاودةمجزئاأجدادناطريقةمحلىفيسترسلالنفسبضي!

سابقتها،الرمنهاجديدةكلفت!ومحنايةدونمابمضهافوقيتتراكم

وحشتهاوفي،رهبوسجناوشمساعطشاالصحراءعالنينناعربفءفيومجموطتأغنياتالى!عهابدنكاررعرأحياذاحتى

قصائدءتنموكانت،كلهذللكخلالومن،ورمزاوامطألسراب!رفودص،مذفىةمفككةظلتاد،أرادمالهألتقامفما،سيمقوني

فناعا،اكلمة.نستعيرولاالرموزهيهاتتكثفلاحسيةمعاياةدائطةقرابطم!ملعكلآطملوضص،والمجموعةأدظكيةبى!غنيةاكنى

والحدقللباطةلجوءفحيز،كيهلليسماضحيةسفطاصطنعها!انأوفقفلم!وت...حاو!ت

التجرية:ويعمقاالمشامحريحرىأنوبمكنتهماالممز!حنيظمحلىألتفالامسمقاهيأرتادرجعت

الخيزكرةبصمتوتعاسمنالليتامىالصمتبعضنذرت

للخطرو!عاتقريتيضميرفييناملقادموبمضه

أجزاءهايلفحيانمواشمووحم!كانتالمتكلم"تاء"خلالومن
وحزينهشهيدألل!خلفناكأ،و

يرعندهوففلوحبذدأقول...المدمىبالفارسبتروأنخافتصوت

العذأرىمناديل.لودعهمللموالمختتنالجنناءوهولاءالسدطنهدأالغميدةفييزخودم

البساطةتفسدوتراكيباستعارات-الىينضقلماعانولكنعسىاللغصىفيهلموسةزيأدةأدعددشعريننهد-وادخصيان

الووزنللصوهـدطالفكز"-!وصعفتنتظمباحجرايهبعالكلمةوتتمشحىيلفبملتيحدلفناها.بضجيجهمجيداعملااافسد"الذينميمتهامكبو!لمىايوديالا

ائعالصور،منونفسي(رع!ا!عمدلد!ابلمكناللرعباللرلنار"لاظتصهلقونرلهوللكتوكيقلاونانميد...دصويسمحموداثىفصيلأة

وليته"الور!لىمذبوحايرقصد!":قولهافيهذاومثلتك!ونأندلممكنمنكاننساؤلاتجملةفيأفنتاحيتهاتغيب

اثراأورقعلكان-اد!ريدمرةأد!ذرنرأىكما--اطة!برفترك.المعالمواضحبشيءاي!اءلونماو.نتناترتتشتتلملوجيدةلوطنة

تمزيقا.بالالمألحسمزقلذي2"التالعو"هدد"دىاخناجو!:فولهمنألاوفكرةايقاعاتبدألافالقصسه

في؟نابيداكلءلالعدذلكرغمونعبر

يدويلعبدع...وأ!طئملالشاعروهيالمحاودةوترتفعدرويشمحمودوجهخطو!فتتوضح

والماوصحادى!ربةالشاعرالبطلهذاالىالحنينعبرنتشكل

الشاعربجهدفيهاتحس،الحديثةقصائدناخيرةمنواحم!:صوتيةمفاتمنكيهلماملائمموسيفيجرسيحتضه

وسيلةالرمزيصطنعفلايفولهمآوللديهشيئايقولأنيريداللذيمكسورانمحراثانكفالر

نأيريدوماالشاعرويغيببتخيلاتهالقارىءفيهاينتصبابهامأملااللععاةتبدولااذالحزنيلاذمهايظلتفاؤلهاتدوةوفي

بخلفيةوتلتحمواعبجهدمحليتلتزمعملهفيوالمفردة،بهيقول:جديدةوجودفيأحزاندورةبلأملفيدغبةأو

القصيدةتتشكلحيثللهاالعامالاطارضمنالاتتحركفلاالصورةشيفانصبولممرتينصلبنا

فيهيسحبأخاذنناغمفيدلموضوعيتجاذبانررمزاواقعاكلهانحيانزلللمكصوتكولكنا

فيتلاثس"يوسفسورة"يوسفماساةعبرالعشرينقرنناوببراعةنحيارصاصهمودعم

ليومناالتار-بدءمنذوالقتلوالخيانةالخديعة،حدةأمامالرمنورفضالحياةعلىالاصرارف-ملأألآساةيجسدأوديببمتحد

لقصيدته:أرفية"يوسفسورة))يثبتالزاويةهذهومن.هذا،نصيبلاا!ثمصيئانصيبوقدثالثصلبفينموتلنواننا،ءلموت

الصيف"ينضحهاللمسنابلسبعفي"..بطلانسانارادةصوتفيأحياءنبقىأنفالمهـم

"دوقمنبقاعتلقيكالاخوةأيديتتركلا"؟لمفرداتفيوباقتصادموحيةببسعاطةتتميزفالقصيدة،وبعد

"يعقوبييكيأنتخشىأو)).و!سجمامتحرككلفيتبدوأنلهاأتاحوالصور

العاهل"الملكغيرانسانمنهيشربكاسااو"

اجلكمنالايدييقطعنلامصرفيالنسوةانأو..."عمرانلمحمد...الحصاد

اللذئبغيرأحداينكيلنوفميصك

ار!لبيدفىعادمايو-فيا...واللصوتواللصدىاوجوقةهيأصواتأربعةعلىالقصيدةتقوم

للجبفاهبطسبباأدركت!مامرةمناكنراليهارجعتاننيورغم.والنعك!يد

معنسمنهالكلاللشاعريفرضرموزاليستهناوالارفيميةلمجطء،هلتدلولااللخارجياسكلتحركاعتناطيةغيرالتوزيعلهذا

اللحديثة،قصائدنامنالعديدفيذلكنرىكمامسرحيةحركةلتتحركاوكطالجوقةهذه!طكمن،الاضعنالواحديميزصوتثمةفليس

يقانجل..والقتلواللخداعالخيانةبجويوحيماساويلونهيبلفصوتصوتوحوديفرضالمدىكانواذا8"الحزنمخدتها"

فيه:ويندرجالعشرونالقرنهذاذللكفيرالخليطهذامنالنشيدينبثقكيفثم؟..لمالصوتهذاهومن

شاعرانسانيفعلماذا"ف-كطالجزئيةاللصورتطويرالىباللقارىءيدفعهذاكل؟..الواضح

لاذ.11.تتجاوزوظلالأعماقذاتغنيةكأجزاءوهيوتداعياتدموراذهنه

ابئر"يالمولعصرهذجما:كاهـااحسا!أيثيرمماالىالعينمدود

السيف"خلفالنواريالقانونفي"

فراقبوقتالقلبينخلعلن"الالسانعقمفيا!العوالنسغالخضرةوجهيا

ميعادهفيانسانيصد!لن:أيضاومنها

لأ6



يمسامهفوقهتحط،قمسريمالحلىتبكي4كلمسزفيأومحدثهعينفيانمسانينظرلن

تهامهعلىنمستلقي،اللؤالططسىتطفو"المصمستعالمهفلكل

جبي!يمحلىؤعفوياعيمةلاثنينشيءيعطىلن"

حنيمسيليكضمسء...الج..حدينذااواقعاالسميفكانانالا

:ا،نسانيمسمحدسالقاس!ىالسولاديالمعصرالهتيمسطالتحركوخلال

فيعابعهعلىالفصاصول%لنااًلتيكماتنرمىللحممبلةىاباصدللصموهارععيزرفلفسعرمنففث!ثلهؤلملأ،الورالموبينبينهائمإف-االلصراعكنلةتحت-الشاعر-المفكر

بر!هـ!لا!هفيارورائيوتدوهـمجسدةتر!مبىار!ردفيالمنورة:كئيبينطريقيئمنواحدالىفيتتهي

تلقائيايتلقاهالا4سهمتواعحسبمحندمهو،للهدف!هوتحسسهاءبطولبىاللملهخطاهيحتمسهويعقوسمطأما

مبنلةوعشبة!ابحفنة!يويغ!بربنموليل"ءاناةووىفعهافينص!بمتماف!حهكلمنا!خاليمصفهفبى

اسغربي.3االعالكلوهـمةن!رأيصبرسمالس!مانمسهفوقءنيشهدكيمسا

الش،-!ربم!البمحرورى-يفقلالقصمدةمنالخاصالمقطعوفيا!حبقصصاحدى

والمئ!جع:النا!عحتقةصووتهيكمسبأنللشا!يتي!جلشكل:ملازمةكضعرور!الخدعةمتقبلايولصفيننهي3!اأو

الطويإطالهدرطنسبللاللجبفاهبط

الاصيلمعيجودمنياالجباهبط

يسيلماك!خوعالقةالصدرفيهـقية.لا..

*."لصودا،إ!فياللجدلم!(وضفخوءل!أرزنويدل!دمه،،مما

حافركمف!لتسثلطويكبادسمسدأتصممسعءبرسمسلاء-دب-سمكبيراء4كلانمسووبم!هاسإنماء!رلماءلىوحمسعهاالكصسمدة

ا-مس!مالرانجدىءباول"حمسلااليكيا-لى..ل!فديسس

..-.ايفمميرهبتفعيلاكهاللعصيدةموورصمف!فيزالخبببحوالطود!م

فيوتحريكهااللغةتطويععلىطيبةامكافيلأ"حسمب"وترفدالمعض-ىالمف!ايتبعولممتفلء*إطعهابعضعلىبداقيتراوأكصسبها

تسماءلانف!،وداخا"الانسانخارج،واًاماطفةالمعوكةمجال.اربيتحركةحدودفضاعتالقافيةوأووهليجب153

الامبصوتاللشكفماكد-اللجرجانيبقولكمسا-بالفعللمسكبالهـسرة

ابنها:يكبرأنفيترغبلاالتيالختةمنلفؤاد...اثفداءيوم

واللصحارىالملاجىءفيمسفتحغصنايا؟أكبرت

يصهـكيفو!و،وزماكبربأنهالشكعلى"الغصن"قيؤكدننوولاخمب!ةبنفحفما!كأمميزاف!مبداالل!درقصائدبينتقف

والرجزالسريعب!بنفيخراوحمؤثربمشكلاوزناقىموسىيست!ملوز!حتاحيانا،ءراللجالصوتوضوحويبدو.لفوءءوللظل"جالا

يصدمكأنلونذلكتستوجبالتيالحالةمقنضىحسب،الكاملوعبانترةبر-صاطةور!فيهثاالل!ممويرلمهبيثيرمإرشانيمة7حماسظتأتير

فبمالامكان!بةهدهيوقعهوقد،خر2اًلىكلجالءنالانتنفالبصلابة:افنناولفي

الصورفيالاقتءمادبتدارلهممطللمماالطويلةبر؟لهصيبةتهخلأسنطراداتتطحتها!اكنيإوؤلممصطيش

اسملويلمحملهي!يقىفلاالصورمنالكومةهدهخلالمنالف*رةوتسوبرمسكالهمإفاتاط!لأقيوم

منها.استلمهالذيالمقطعهذافطسررمناهالذيداتهالم!مسوىءلىدهكا،نعطها1

الماف!ببهالعشر(لقصائد9ويرميدار!؟!-الحديثسؤاجةفيهغفلامصمىمدنايأخذقهو

الا،بع!ءألىمت!هدودعاضببصوتالمهمماسننهاضاتتضمندمحوة

هن!اء:هـكلواحدةأففأنبوديكانقصافدثسفثمة.وب!دالحهأ-!ا!ابع.لفنداخربع!وتالجويلونلانمحاو(ؤوفيانه

،ؤررتصماأوسبمالمحالمناخ!ذتاننولال!اثه!.أ،لىء؟ورء!اإوو،إ?و-ا!م!كلوزال-آطراقها!هدلىيررفيأننتكلركأا،الذي

-5!اضهرو-ء،وجوانجمالهـشوالما!حةالىفانمهللعووةبهيدالمم!فقالتو
وجهوء!ما،اخرظروطفي)قاءأم!كلى41!ذرةالاخريرور!،ل!تءجح

فيالامهـات!دلمحماصوكلاهماالزهاوبمما؟2ء"لالح!ؤظاؤسالمننخصصأ!-،فىي111!ترى4

الصوبرقحرجفلاالرربةفيوصفاءافى!ممرحمثلىثدوةمقلهتهبزا!ثاؤهفىا!طرا!امخراقي+!م

ص..س-7.دءثالانأمحطه

ة-ء.لحنهاالعمنثبوموقيكةبد!ابحر،هن

-كبلكافغؤهامن+لهخا-وطىءمنهاءهـيدة!اتال!دوقصائد،منبم!ه!را!تتم!ميخلحمم!ب!اللعالفمهلأا!غ!هفئ

خلدوفيالصسبيحتي-لىكمسولالتنبي4.سمم!نوجبماومنها؟خر،نوبروزهابعض

7-خ-لى-:"عضب1ءقصبىء"فىطصجم!!ةوليقدرةأصوا!ءرد،فىعمورسمطويرلهةؤ!ميدةمئسملات

ء.س---خم!يةأو.م!علأعيمكممحصب،ىأء!نؤب!-عىض،ثحم!هـيدلىبضحيةم!ورا،41ء،صرين!عرازء،كطلكئيرينسوفيو"

قولطأب!فا،مخها،للطب!وألا،1أعطي!رما)فيالجزم!محوقدخءم!صح"-؟افونء،لىأو?!س-دونأن!المعلر،جمب!س!في!الكليهن!ح!م

لىج،1،اخا-ر،اا)كلاءقص!هضديهكيجاليلورعثميئ.الاركفعالهوبما،تارةغ3ك!أجوا!ككلص!يخ!وط!

الهجهويهـ!في!ي!حوبباحلرزل!تلاوان!ا))آ!س!لحكيض!عىاو.،إهـللىاط!إ!.*اللحص-،لطوردةو!

علئفمسع"دابلأكئرلى،101*حرفيبرهـواووايفولىقص!هوي،نا!-!ك!فافىلمسى،الحرابزحوهـ،ف!ر!لا!ل!!هظوادا

دخلتان"لا"ارسفهذه،البسحرفيغريبايبطسىبأن-المهالمسمحل!-ال!مسا!اىاالمحيرلارحمل(ور"!هسوص?ت"11اللحنىمسسططاقحنهرا))

!يستقبجم!"ءنا.رلت))3يتولانباروكاز"،كانبالدعاءخصمت1*صيءلمى--؟تهامهاو

؟-دص.أرادماله-ءمشرعهطسجموفىعلىحربةفيرآ؟في

6(ج:جوحلمروهمست،،رةمسلوئهمر!كفممقت

-للند..حيطوي.7---.-7ء.تتبمئي-يانجي!مة"ى

لإبا7


