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عنوجههيحوللاالشاعرولكن."ولزاخمسين،للطريا!نعزف-"

وأغنيتهةالجرحعلىفعيناه،الطمينةالمسالمةاللقريهقاسمكفر

بعنوانالثانيالمقطعوفي.والتوهجالغضبمنهونستمدتستمرحس!وفي:ذم

لنايكشفبينما،ويسرعالقصيدايقاعيتصاعد"تشرينفير2حو"

لواقع،اهذامواجهةفيالانسانصمودتدع!مالتيالعناصرالشاعر!جد.الانال*رر!لقمعرناء!المامالخطالمقاومةلمحصيدةتمثل

ستعجزفانهاالقتلةبحنطتهليعيثالزأرعشردتقدالريخحكانتفاذا.ندعواولض!"الاداب"عددفيثمانمنقصائدسبعالمثالسببلعلى

منالادضهذهتزعتستطيعولنمكانهامننقلهاأوالارضحملء!هم!نسةبسرعةلليستوعبااشكلألشعريهذا،رتطور.ولسنحثلامقاومة

لكلاللحبمنبالمزيدالعاصفةأماماللصموديستطيعلذياالمغنيجفون،اولضءسنةالعشرينديالحديثاث*رأتجرلمقىفيالفنيةمكتسبافناادل

ونحرج.وحيدةزهرةفيمتأللاالاشياءأبسطخىانسانيهوما.واللعدلوالحريةوالالسانوألتاريخللترآثالمعاصراكناادريستوبارما

لنواجهوالحببالتفا؟لالممتلىءلنبراتاالسريعالمقطعهذالكلنهـلىالقنابلالا!داءألقىبعدماحياننافيوالخاصاللمام"وحدلقد

،الايقاعويهدألاالموسيقىكتخفت،الثالثالمقطعفيجديدمنالوتلتهديداوتزايدأرضنامنأجزاءواحتلتأحديستتنولمالمسالمةالقرى

منغريبنوع،للتحديدفابلغيرشعورعنمعبرةالصوروتبدأ.متساوبقدرمناكلتخصصارتبحيثنفسهاالقضيةوفرضت

بتفاهةونشعر(برتقالجنازةلحميفييمرالخريفكان)الحزنبالنسبةثانويةأهميةذاتصفوقنافيالموجودةإالتناقفاتومارت

الحجارةتفتتهاللذيالنحاسيلقمراكهذأالوتأمامعبتهاوالاشياء.جميعاومصيرناجميعاوجودناعليهيتوففاللذييراتلدناقض

يمكنماذابل،قولهيمكنماكلجدوىبلانشعروقد.والرمال.سلاحكلالىوقوتناكلالىحاجةفيالرحلةهذهفينحن

لكن."يقاللاشيءكل..عينينصيبالوجومكل"؟يقالأندراهـاعلىمحننويةأوقصصي!ةأوغنائيةآوتقليديةسيدةألقهولتكن

للقتلىاهؤلاءدماءفعن،عادياموتاليسالشاعريثيرالذيتالوللمفاهيممسعتلهمةاوروماسميةأورمزيةأوواقعيةولتكن.قصيرة

القتسلىدماءومنةالطريقيواصلأنبالمغنيتهتفأذرعه.ء.*مستوىعلىمؤلرةتكونأنالمهم.والحياةالفنفيالمعاصرةالحضارية

يخاطبرزللك.ووحشيتهمالمعتدينادانةوشاهدالبطوله0رايةترتفع.لمعركتناالحقيقيةالابعادندركأنبشرطآلاننخوضهاالتيالمعركة

القص!يدةءنالرابعالمقطعوفي."موتاكتدفنيلا":ف!ريتهالشاعر3ك!عارحوللعربالشعراءيبنالموضوعياللقاء!ذاكانفاذا

امرأة،إلقتلىمنواحدةامراةماساة"18رقماللقننيل"بعنوانتس!ميتهيمكنماخلقوالىلشعريااًلفنظويرآلىادىقدومةالمط

الافسانيوالحلموالغناء-واتحبالعملسوىالحياةمنتعرفلابسيطةفكماطاقاتهمتبديدمنيحميهممماثعراءابينالنضاليةبانرلأمالة

وبالرشلاحةحكمتناظم"بابوبتارانتا"تذكرناامرآة،المتواضعنفسهالطريقيسلكواآنأيضاالئقادعلىفان،،تاقهةتأنويةءعارك

الشعريهفايسبيترمسرحيةفيزوجهااوقفواالتيالمس!ينةالانجلوليةا!!ولا.الممرمعركةفيالفنيآوالمذهبمللتعصبمكانلاصجت

منصادرساذجبتسا؟لالمقطعويبدأ."اًلبرتغالغولانشودة))،اعتباركلفوقالفنيالعملفيالايديولوجيالمضمونوضعبذاث

تسا؟ل.الزرقاءوانسماءوالغابةللارصلعاشقةاالرأةهدهأعماقوانبراتبالشعاراتمليئةخمقاءسطحصقىاثارةكلبمجيدكفبرفهدا

يصنعونمنويدينبراء!امدىعنيكشفالبعيدحبييهالىاموجه.الشعرشأنمنشوهذا،اللعاليةالخطابية

بطلمناوجهويشوهونالموتهـانتوانايديولوجيةمعركةلليستالعدومعمعركشاان

خضراءمرةكانتبوىالركابةاوحياةروهـركةحقيقتهافبمفهي،جوافهاأحدتمثلالايديولوجية

والسما0..كانتالعملعلىطاقاتهبكلالانسانفيهايشتركشاملةمعركة،موت

جمياكانت...زرقاءعابةمنم!ياتهبكل،)لصمودواوالهذابواللفناةو*الكرهوالحبوالابداع

؟لمساءاهذاغيرهااللذيماحيالهاتستمدأنالمقاومةقصيدظومحلى.والفكروالطبيعةالتاريخ

نقاطمنالاخالليةالسطوروتترك،الحادثةسردفبماالرأةوتبدأالخلقلحظة.فوهحلتمنحهاالعناصرهذهكلأخنوبناءهاوموسيقماها

..سوداءوالحيالخيالقصور!اوتللقد.قضيتهوعدالةالشاعروعاطفة

نظروجهةمنالتفاصيلونستكمل،المجزرةصورةلنسترجعالشاعربمستطاعيرمحدولمالفضاءفيالغرباناحنحمةواصترمتوالرؤى

كالوا،العطلسيارةاوقفواعنمماهادئيناللقتلةكانلقد:الراةوأنباءلرصاصاطلقاتدويأذنيهوفيايخاصحزنهلليجترينفردأن

يشوهونو،لانسانايقتلونفلماذا،القتلعميئبدأواعندماهادئينيعاليمخرجلمقي.المنربصوالموتالسافطينوصرخاتبالجملةالفتل

البيضاءالمناديلويلطخون،الصغيرةالاعشاشويخربون،ااعالمبالدمالموشحةقصائدهمراياتهـافعينالعظيمالحريةطريقالى

الىالشاعرويوجههحيييهاالىالراةتوجههسؤالانه؟أدمبانحنوها،اًلاعشابوعطرآلقصانواثاروألغضبوالعذاب

؟لماذا.المتمديناللعاللمضمير.اياتالرنستقبل

زرقاءعصفورةهرةقلبيكاندرويشمحمود-الدمأرهار

حبيبيعشياواهـرأةرجلبينماعربياخمسينالاسرائيليوناللجنودقتل

بيضاءكلها،دديومناديلكعلىالثلاتيالعدوانمحشية(كفرقاسم)قريتهمالىغألدونوهموطفل

حبينيياكانتأعوامعشرةمضتوقدالتنماعريقولأنيمكنفماذا.6ء91عاممصر

حبيبيياللطخهاالذيمافيخضواءاوتارالىيتحولونالقتلىان؟ابىشعةالمجزرةهذهمحلى

حبينيياشيئاأفهملأأناعيريحركهيعدولموالريحالمطرمحزأءفقداللذيالمغني(عرارثقيثارة

هـنبداخلهاصملتهماكلشيئايجدولمبراءتهاالمرآةتنقذلمعاشقةالمسالمةاللقريرةصوروتندامحى،الخصرالخمسينألاو-ارهذه

-66الصفحةعلىالتتمة-،قاطعةمختصرةالجريمةبصورو.نختلط،والاعراسواللبنفسجاللقمح



.ءجديدم!يناءلحواللشفس!الوتستقبانحننبعدمرساهاسترفع

متعبسة،اللبضائعرصيفألىات!تا،صدئة1ءسودوالاخرى-ص.

كلالىشبابهافيأبحرتربما..شيئاتفعللاارتمت،مهجورة

وزتريح.آلرساةتدقي1!ايامهاآخرفيالاوانالمتوسطموانىءالقادرءيدفليوقبقلم

،وفينناموبولليفبدلسطينفيفتيانونهض.الشمسوأتذرقت*،*

وصرخت،والحياةبالمعاركمليئايوكمالليبدآواسلاحهميحملونخفافاالعدرفيالمنشورةلخمس1اللقصصتوكدالانحاءمننحوعلى

بافب"السوداء؟السفينة،الحزينالوداختعلنالبيضاءالسفينةكاتبعخدالنموذجيةاللحظةهيالتغيرلحظةان"الاداب"منالاخير

تريم.لاحالهاعلىانالخمسالقصصتؤكدايضاالانحاءمننحووعلى،أللقصيرةالقصة

ليطلقالقاضيأماموقف.قرأوهأحمد(تخدبالضبصهنالفسهيحةقلاوانه،دائمةتغيرحالةفي-انسانهوبما-الانسان

أوراقه،يقثمكانأسبوعبعد.التقاعدراتبعنلهاويتنازلامرأنه...فيهشكلاتغيرثمة.و؟لمتصلةالمدائمةالعمليةهذهخلالمنالا

.عاريبالدي..مسنعاراالسماويختار،"..فتح))لمنظمةقصةفيكطمتتاليةصغيرةاشياءتراكمنتيجةالتغيرهذاجاءسواء

اسمالااختارالتي(؟اللجزائرمن)خشفةنديمقصةهذهالاحساسنتيجةاو،"..النساءاستقبالجناح"فياضسلميمان

واهيركاايطاليافيحاربالصذي.الايطاليالثالر،عاريبالديقصةفيكماالحياةمناخرتونعنوالبحثالمعنىوفقدانبالتفافة

زفرء.موفقااختيارا-البدايةمن-هذايكنوللم.والبرازيلشيءبكلاطاحعنيفزلزالنتيجةأو،"غاريبالثي"خشفةنديم

اسرائيلإخاربأن:ينقلهآناكا!بايودمااليناينقللاعاديبالدينحوتغيراو،"..الزلرال"ازياتامصطلىكأقهفيكماتابت

بوسءكانوقد.اللجزائرفياللفرنسيينتحاربفأنتفلسظينفيللمعاركاليوميةالمواجهةخلالمنانسانياوالافضلالاكملالنموذج

.المعاصرةالثورةحركةجسدنهاالتبمالرموزمنرمزأيختارنالكا.نبمن)"..اغنية"تنجفاننجوينالملفيشناميالكاتبقصةفيكما

ثورةرافق1)ذي،المارتينيكجزرمنالزنجيالطبيبفانونفرانزتستطيعولاتراه،كالسرابالتغيرهذاكاناو،(0.فكريمحمدترجمة

فيودفنالمناضلينوسطمناضلافيهاوانخرظبدايتهامنالجزالراترىمرةنفسكلتجدكاملةدورةفتدور،بهللامساكيدكتمدان

انساتب،النضالجؤالري،الاصلاسليوي.0رمزاوبقي5أرضهاالعزيزلعبد"..اخرطريبئالىمنصف"قصةفيكمابدأتحيث

بوليفيافيالسلاحيحمل..غيفاراأرنننو.والتفكيرالاحساس-.هلال

أميركافيمكانكلمحبرالاستعمارمواقعمواجهاويمنتقل،كوباوفيللهموهناافربقصصثلاثنجدانيمكننااللعامالاطارهذأوداخل

نضاله.معارككلفيالانسانمعيخفقوقلبه..الللانينية"لثلاثبا!قصصولنبدأ،الهمومهذهعنتتباروانوقصتين،الليو!

رموزاتطرحالمعاصرعالمئافيالثوريةالحركةانأقولأنأود.الاولى

بجبهته"..غاريباللديرمزمناكثرالمعنىهذاتجسدأنتستطيعاة

إ.."..الكبيرةولحيتهالعريضةاحداثهافيبدورهقام،اللجزائرفيالقدامىالمجاهديناحد

يدورالذيالحوارهذاصادقاليسكذلك.صادقاهذاليسانللهانالثورةافضرت!وحين،سنواتسبعطوالالبطولية

اللقصةبطلبأنلاقئاعئايكاليلاوهو،المقهىفي(القصةبدايةفي)افعلاندون2نبيراشهركلاقبض..ميسرةاحوافي"..يستريح

ارشنيجدآنيحاولمنهاكثر،نسلكهأنيجبطريقالنايقدمالحياةبعدنستريحانلناوانالكثيرمعلنا..؟كيف.شيئا

ينضملاأحمدانأخرىبعبارة.معنىبلاأصبحتالتيحياتهلمشكلةخاصةوزارةفأنشأت،شماماذللكادركتوالدولة،محشناهاالتيالهائلة

بشحريرالازكتمللناللجزائرثورةبئنمنهايمانا"فتح"لمنظمة."المجاهدينقمماءوزارة"إواللفرنمصيةبالعربيةبابهاعلىكتبتبنا

لمنن!كاقىحلعنبحثاالاشاسفيالمجهايئضمهوليل..فلسطيشفىزاللاالقديمالمجاهدهذاانتعرفحينمثليتدهشانوللك

اللجزانرفييبقىأنبوسعهكانانهفيشكفلا..الشخصيةحياته..!عمرهمنواتنلإثينالرابعة

انضجته-متواصلةسنواتسبسءالعظيمةالتجربةخاضوقد-حياتهعناًلرضىكلراضياليسرشيدبناحمدان..المهم

هومكانكلبل،فقطالقظلجبهاتفيتتجسدلاالشعوبومعاركويلعب،باانعنعالثايويشرب،راتبهيقبض..يحياهاالتيتلك

للمرحلةيخضعأنيىع!نطيعالذيهوال!يبموالتوربم!،!لجبهةاحدىوفي.بالثرثرةالوقتويقتل..المقهىفيالضاهةباحجار

دائمسايؤكدونأفرادهناك.سلاحهاويستخدمالراهنةالنضالية:الدالرةالثرلرةهئهذهكانتالرات

حي-تالقهرقوىضدريقفون،مكانكلفيالانساننضالوحدة:واحدقال"

بضعللديشاماوكل،كذللكلليسهذهقمشنابطللكن..وجدوها.المقاومةفرقلشكلوافلسطينفياخواننا-

الضامة.وأحجاراللشاكطأكوابحولالمقهىفييدورحوارمنجمل.التحريرطريقفيمتنوا.."*ضاها-:اخروقال

خاملايبقىأ!اما:اكزقفينفسهقصتنابطلوضعوهكذا.0فلسطينبتحريرالاتكتمللاثورتناوالله-:بلهاديسبموقال

اخنلمرمزيسننخدمخشمفةونديم)التقاعدراتبعلىيعيتيمنعطلا:وسألنيفجأةالتفتثم

ال*مل-كردعفويةانطلاقة-ينطلقأنواءا،(المعنىهذاليؤكد..؟شيخيافلسطينثورةفيتشاركالن-

صحلو"الثوريةالسذاجة"من9ونهداوفي،القتالجبهةالى..تكفينيواحدةثورة-

رشيهـبنأصمدبحثءعالاساسفيالقصةتصبحهظمن.التعبير..!شيخ.لانافصةثورتنا-

الكلم"لتحقيقمحاوقىمناكثرالمعنىفقدتالتيللحياتهمعنىعن"..؟!عاريبالديتحسبنيوهل..غيريليكملها-

ثورتف-،ن5)):المقهىصاحب!اديسي-عفوا-يقولهاالتيالاستقلالىبعدتزوجهاالتي-امرأته.اخرحادثلهيحدثثم

اللخاصةأحمدحياةكانتوالذا،"..فلسطينبتحريرالاتكمللاالشاي..الفاهـغةالحياةللهذهالاستسلامرهزالقصةفيتقفاتيوا

الكاتصبخداماسىوجاء..اللقصةفيالاولالاهتمامموضعهي.4جراصوركأت"رةتجاملهانحاولتهذهامرأته-والثرثرةوالمقهى

تىتثرقاكمم!!تكادلا)ا..ا(ثواروسطب.نهبينللمقابلةنفسهالرجلهذابئنصلممثم،رجللحميأكلوانهجائعبأنهحلم

اللىمعركةو"ق،كمينالىكمينمن..الشرارةمثلونحن،تغيبحينلاامرأتهوقالث،..الوزارةفيالتقاروراتبلهيدفعاللذيهو

تتأمل،الوقتمنبالسحةللكتسمحلالاهثةخطرةحياة..أخرىالكوز.."،فيوما؟ك،مخبوزخبزك"الهملهدامبردلاانهههموءارأته

كحصانامامالىوعيناكفوقالىورآوركتجري،الطريقمنطلقفيها.الشاطىءالىوخرجولطمهانفسهوعلىعليهافثار-

الانيحياهاالتيالفارغةوحيما.نه،"..التياربعكساتمهريسبحبيضاء..احداهما..الميئاءفيسفيئتان.آخرشي!ارأىوهناك
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وارتععت،الغباروهدا.احتفتحتىوتتفلصتتقلصبدأتثمأقصتها..سنةوعشرونخمسأوعشرونأمامي"..المستقبلؤفي

الانقاضمنكوماوراءها"المدينةمخلفة،السماءالىاللدخانسحب،"..اللضامةولعببالنعنعيالف1ونترب"الكسكس"اكلفي

."..موالخطاالاللبطلحياةمنلااللولينهذينبينالمقابلةلأاستخدمقدالكانبانأقول

والتفاهةوالمقامرةالخمرفيعارقونونحناذنحدث-الزلرالرمزياتجسيدابينهمأالفارقلناوجسد،وفعالاذكيااستخداما

حدوثه.بعدتغيرتكثيرةأشياءلكن.النساءوحديثالذاتوتبرير.الميناءفيوالسودأءاللبيضاءلسفينتينلفيموحيا

مكشومة،التيابممزقةجريحةأختهرأىالاخرىالضفةعلى

وقالت".جروحهاعلىالاحمرالترابتضعوأمه،والساقيالصدريى(لاالزلرالا"قصته(حلبمن)الزياتمصطفىويهدبم!

لامسحالداخليقميصيابللوأناأجبتها.أبيكبيتتهدملقد:الام.العربالمثقلإن

."..معكمفيهوسأعيش..سابنيه:المجروحةذراعيبهوقد،سعيدقالحينالليلمنتصفتجاوزفدقتالوكان"

..الاشياءأشعتهاوغمرت.فهـممسألثرقتالافقوراءبرمن:ملامحهفيواضحا،بداقلقهتزايد

أنقاضوعلى."..ساعود":الحاحاالبطلرأسفياللفكرةوازدادت.المنطقةفيزلزالحدوثيتوفعونانر!م-

والسامحة،متنالرةوالكؤوس،مخطمةالخضراءاللطاوللة.وقفبيته:متصنعبهدوءفوادفقاطعه

يزاللاصورتهواطار،حطاماأصبحتقدالزمنتقدرلاالتيالكبيرة.شأنهمهذا..يتوقعونماليتوقعوا-

حطمت".الزجاجتحطماحدثهالجبهةفيكبيرشقوثمة،متماسكا."..كاسهحملثم

الصورةمزقتثم،الاربعالجهاتالىبقطعهوقذفت،المزخرفالاطاروانفصل.والمقا"رةوالثرلرةاتنرابهذيانفيالانذاروضاع

،واسعتدرتأ،الانقاضفوقالصغيرةاجزاءهاونثرت،الباسمةيعقدللجةكلفياًنه.نفسهمعوحواره!ضيقهب!سهالراوي

محدقاالسماءالىرأسيراعا-حافيينبقلىمينومشيتمحاكمتهمنيجعلانقررقدالانوهو،ينامأن!لمحاكمةلنفسه

."الث!مىفيحالأيم!علىوهي(إ..تفكيرهفييفكركمن)المحاكمةموضوع

؟الاخيرةالهزيمةهوالر(زالهذابأنللقولمضطروننحنهلهذهقراراتانعنوزيادة"..مجديةلا..ساخرةمحاكمات

ومعطمناالزلزالحرثلقد.وتبرز.المعنىهذاتؤكدكلهاالقصةانالليلكلام"لقائلاالمثلفان،الماديالالرامصفةتملكلاالمحكمة

أطاحفقدحدثوحين،الخ...و.التفاهةوالمقامرةالخمرفيعارقاننيأذكرولا،ايضاالادببملرامهاابتعطيلكفيل"..أضهارايمحوه

الزائف.القديمتماسكهاالاشياءوأفقد،بتالثوابكل."..عليهنفسعاهدتمما-بعضاولو-انفذانيومفياستطعت

الضفلآعلى-والاخت،يزاللامهدملكبيرااليت؟..والانيلعبهاأنكليستطيع.ماءونةلعبة.اذنااللذاتخداعمننوعهي

،الانتماءسوىوليس،والساقآلصدرعاريةجريحة-الاخرىتعر!هألامنخيرفيهوتستمرحطكتعرففان.شيئايخشىأندون

لعسدرا،جديدمنبنائهومحاولةالكبيرللبيتالحقيقيالانتماء.الاطلاقعلى

غزيراعرقاتنضحوالجبهة،الابتسامملامحفارقتهوالوجه،عارهوفقطسعيه.والمقامرةالترابدوامةفيشيءكلويغرق

الجريح.ا.لساعدفو!والت!رابلعرقباتختلطوالدماء،لامعاوصوت،المرتقبالرلزألعنيقاللمامتننه،المدياعجوارالىالقابع

إ..الشمسفيتحدفىلر؟وسواحافيةالاقدام،(؟امثلناسكارىالحبرأىهل"..مضجرةبأغنياتيعلوالمذياع

مشرقة،تزيدأوتكلفدونصادقةصؤيا"الرلزال"قصةان:سعيدوصاح

إ..العربللمثقفينتمامامناسبةهدية،تعسفأوافتعالدونبالامل...يؤكدونانهم-

نى:صائحافؤادفقاطعه"

فيهايئسجالتبمالارضمنالمجموعةهذءفيالثالثةاهصة.،يستنكرونوهؤلاء،يؤكدونوهؤلاء،يتوقعونهؤلاء-

.فيتناممن.لبطولةاملاحمأروعاليومانسان؟..تصدقلارمن..تصدقىفمن..يستبعدونوهؤلاء

محمدويرجمةلتنجفاننجوينالفيتنامي1للكاتب"أغنيةا):سعيداجابه

ضىدالغيتناميللشعبالبطونيالنضالأيامأحداثهاتدور.(فكريغيروكانت..وافريقي!ااسيافيكثيرةزلازلحصلتلقد-

عددل!ءالقصةوتحكي.بالئصرانتهىالذيالفرتسي3الاستعما."نستعدانيجبحالكلعلى..متوقعة

مقاتلينثلائة.وعلاقاتأخرىأحداثخلالهتتكشفمعاالرفاقمنونمنى.والهذيانالضياعدوامةفيارالانذأغرقالثانيةوللمرة

اللبسيطة،أغانيهالمقاتلونيردد،مقاتل-بموسيقييلتفونمعاحولأيضاالحديثدارثم.وحدهويبقى.جميعاينصرفوننوالبطل

.نهاروااللغاباتعبرمعاويسيرون،شابةبممرضةأيضاويلتقونوذاك،الشقراواتيحبهذا.النقاشواحتسدم"..النساء

يبدأأنوطبيعي.المقاتلينجماعةتلتفصبيزةناروحول..كنكيفمايحبهنابعوالر،اًلبديناتوالثالث،السمراواتلا

الذيأخيهعنطويلاالموسيقيويختحدث.الغناءثمبالحديثالموسيقي(.0.)وجورجيت.سعادبةليلى.أهلبنهجرتأجلهنومن

ذاتأغنية.أخيهتأليفمناغنيةيغنيثم،اخيرةمعركةفيقتل."..بهنأقرنهاأنيجبلا،لا

بطولة:حكايةتحكيلكنهاساذجةبسيطةكلمات،العيونفيالاحمراركاندقاتثلاثارسالحةدقتوحين

.0عجوزامراكبياأعرفالمحتلةالمنطقةفي"..جميمحاوانصرفوا،استهلكتقدطاقةوكل،انوجوهفيوالاجهاد

؟..جيشئاذهبأينيخبرءأنيستطيعمنالنظريبنويراوح،أفكار.اجنراريواصلفيهاالشقةصاحبوبقي

؟..الجبهةفيابنهحاربكيفيخبرهأنيستطيعمناطارينفيوصورتهأبيهصورةالىوالنظر،قديمةساعةالى

..الاعداءالىتتجهانوعيناهيجواماتلقد.متشابهينمتجاورين

."..النهرشاطىءعلىنرقدوجثتهوهزني.بحنفاهتزت..الارضواقزت".الزازالوحدث

خصصهقاربايملكعجوزقصةتحكيالبسيطةالاغنيةهذهان،وفوفيحوني،تتساقطفبداتالاشياءجميعهزكما،اهتزازها

ابنهامرأ!كائتليلةوفي،المحتلةفيتنامالىالمقاومةرجالدنقلاللغساريلاحقنيمذهولامشدوهاأعدووانطلقت،ألرقحونهضت.

الجنهةفيببطولتهوتتغئىالاغنيةتسميهاللذيايجو-الوحيدارتطامهاصوتفاسممع،فتتهاوىلاشياء6تلتهمالتيوالناروالدخان

ووقفالاعداءجنودمنعددوجاء،القاربجوارالىواقفة-وترثيه،واعدووأنهضوأتعثر،المبحوحةالاطفالبئداءاتممزوجابالارض

المقاومةجنوددبهتاذاعليهالنارايطلقبمان.يهددهاوراءهاأحدهمبألوانوتتلون،وتزدادالنارألسنةوترتفع،وتشتدلأالاصواتوترتفع

-65الصمفحةعرالتتمة-..مختلطة،حمراء،زرقاء،صفراء،مختلفة

16



عنتتنازل(مايرىوهورأسه..وي!ووووايغضمبييوبهدينفعلببسألطميبطفلها!لثمة

واحرتفصيلثمكأ.بعدشيئاعنهانعرفلاالثإلتةالحالة*رر.2

الطبيبويتذكر.."دكيقصعيرحوضذات"صغيرةانها:نعرفهأعدهالذيالكمينالىالاخرىالضفةعلىالقاربينتظروناللذين-

ولادته،بعدماتتقدأمهان:الموقفهذافيذاكرقهبهتسعفهت!فصيلا..لانتظارهمالاعداء

هـصدأيالىلطبيباوأيقن،قيصريةعمل!يةلهاأجريتأنوبعدلقد"..ا)لقصةالمجوزيحكي.الموتفضلتالثمابةالزوجةلكن

.العغيرةا)سيدةهذهتتعدبنجلسأنعلينافهل،المقاوهةخدمةفي!ملالانحتى؟المركبكان

النسطئ!اكيحفيطلب،كل4هذاوطماةالطبيبعلىوتثقلوفج!ة؟..للاعداءسائغةلقمةبالجنودمحملانحوناقادماونراهألان

وسطالتليفونسماعةفيمتصلهذيانفييئهجرثم،ليساعده:صائحةالثماطىءالىابنيزوجةاندفعت

.والممرضاتالحكيمةدهشةإ..تعبروالا..الركبفيقادمالعدو-

."..التساءاستقبالجناح"فياضسليمانقصةهيهذهأرىلاحتىعينيواغمضت،بسرعةاالشاطىءجنودناعادر

الحالةفييسادريوسف،6رقمعنبرفيتفكوف:راجع)-."..تسقطوهيأبنيزوجة

مإ.وعتهفي5عرفنا،قديمقصاصفص(ضوسلي!ان.(..ابعةاًلرر!(لظلاثةمعظل.عادلااش!اء"3انو.حدثءاا!جووعرف

اوف،هرة،!هياياعالثيان)..سنواتسبعمناكثرمعدالاولى.الفرلسينتقدميمئعواكىمضفوقةقواتصديحاربوى!ملمريوما

قصصبضع..أخرىمجموعةالتاريخذللكمنذين!ثرولم،(6191البسيطةأغنبيت4يكتبكييناملاكاملةأيامثلاثةالموسيقيرفيقهوظل.

فيسليمانوقوعورغم-الاولىمجموعتهوفي.وهنادهنامتفرقةيوكلاالاءنيةهذهيغنيأن...بشيءاخاه(وصىأوراًقهوفي.تلك

بر،حدنبضلافكريبناءمجردقصصهبعضمنجعلالذيالتجريد.حبهقصةهذهكانتفقد..ا)مينيئغريبةلفاة

منوالجيدةالواعيةاستفادته:أشياءبعدةسليمانتميز-الهنهذهون3انأيضافمعقول،معقولةكلهاالاحداثهذهكانتاذا

ا!قصةكتابهبفنيةومعروته،(خاصبوجهالمصريا!فولكلور)التراثوبااوسههيبالصماعةالتقتالتيالممرضههيالعينينعريبةالفتاة

الىاللشخصيمةخارجمنالانتقالجاد-"وا،ناججنحوءلىم!يرةالمه..إالصدفةطريقعنالشاب

هذااكثرمنفياضسليمانكانوربما)..اقىميزةلغتهثم،داخلهاوربمابل)الفنبىالتزيدمنيصبجالقصصهذهمثلوفي

.(لاس!نخدامهاواجادةالعربيةباللغةمعرفةالقصاصينمنالجيلوارلىودالسحصياتورلما!فنبىافياء!قتسءلأن(ا!ظاوو!ع

قصصهاحكامفيقصلآلسليماناقراانأتوقعكنتاًتكأأقول-أنشودة،أغنيةانها.الخ...الاحداثفياللصدفةتلعبهالذي

وارجزاريهوذا"أو"الندا!ة"أو"صباياياعطشان"القديمةرجالبهايقوماًلبطولةسيرروايةمنلون،وساذجةبسيطةنضال

فيسليمانوقعلقد.اخرشيئاوجدتلكنني.."واللضحيةيعتقدمامنهمالفرديؤدي،ادعاءأوسفسطةبلا،صغارعاديونونساء

لهمليةالكميرةالتفاصيليخضعأنيستعولم،"لترهلا"فة2هذهج!اعومن.يهملاهذا،يموتوثديحياقد.واجبهانه

هذ!-علىويبقي،!ادلالةلااننيالتفاصلكلتهملفنيانتقاء.الانسانؤ"!يخفيالكبرىالانتصاراًتملاحمتتكونالصغيوةا!بطولات

وحتىر)،القصةمنالاولالجزءكلان.لثميئاالمقصةتضيفالتيحين،نارجئوةاشمالأجلمنمعاالرجالهؤلاءيتعاونحين

القصة،الىيصيفلا(أرقماكاؤبلهيضعاللذيالمقطعإةبداوحيئ،الارركعكمنقطعالرفاقهاالغويبتينالميينذاتالفتاةتقدم

،سامحالةفيالشابالطبيبهذاانهوواحداسي!ئاالا،والينا(?الجمهذهأفراديقوموحين،الكعكشواءبرائحةالغابةجويعبق

المستشفىوخدموالحكيمةامرضاتاأمامبااوقوفالعناية!دهوكلالبم!يطةكلماتهمنالفئانيجعلوحيق،ابس!يطةالانسانيةباحتفالا-يهم

فىوالاسرا!الصغيرةالتفاصا!رجض"لقد.لهفنيةضرورةلايحاربأنعليهالذياكانعنالجندييساللأوحين،أنافهـنضال

قصته.شخصياتفيهتمتحركالذياللجورسمائتصاراتتضحققالصغيوةالتفاصيلهذهكلىتل-حمحيئ..ف!مه

أمراًالهذياننوبةفيالطبيبهداانفجارجاءأخرىناحيةومن.ل!عباراًدةوتعلو،كبيرة

طلبةيعرفهاالكاذبالحملحالةان.(ونفسياو:ب)مبررغير

،مالوفأمرالطبيبعندهوثم،الاولىدراستهمسنواتفياًلطب.قصانرحلتنافيبقيت

قرب،اللطبيبيذكرهالذيا)ت!فصلوهذا.مألوفايكونأنيجبأومن)فياضسليمانالكالبقصة"..ارنماءاستقبالجناح"

نأب!ماتتأمهانوهو-أهمي!نهرغمعفواوكانماسالقصةنهايةهلالا(عزبزمحبدللكاتباخرطربقالىمن!ف"و،(القأهرة

الانقلابهلىالاحداثمبرراًءكفيلاالتمصيلهذاانأوول،وضعف".(..دمتسقمن)

منبدايتهاالقصةفياساسيلا!مةالتفصيلالذاكانولو،الهفاجىءانت*ارقىالليلالطبيبيقضي"لنممماءااستقجالجناح"فى

.مبرراالمفاجىءالتغييروجاء،الوضعتغيربمالرأنيستغرب"،سمماملولاالبدايةفىلراهوثحن،ايولادةحالات

.قمياضلسليمانفضلىقصصبانتظاراننازائرةالمستشفىالىتفدأندونالليلمناًلساعاتهذهكلتمضى

،"..واً!وتوالبللادو(لمرضىبالظستعجكبيوةمدبنةفيواحد،

العزاءهى،فقطالجئممىلحظة،ال!س!حظةتكونأنيرمكنهل؟اًلضوالهدفىالزازراتك!دأثم

؟..الحياةوعمثوا)ت!اسعةالهنتلعز،تح!كانتصغ!رةزوجة.كاذبحملحالة،الاولىاللزائرة

كلتهطف"هلالاللعؤ.لزءصدثصة!يالرث--يالسؤالهوهذالهص-ايكونانؤمنبهاويصل،تصادمحادثفيقت!اللمذيزوجها

."آخرءريقالىصشي-ةباثداموالاحساس،الوهمبهذاالفعلىامتلائهاحدمنهابن

جادايفكروهو،(الازوابمككل)بزوجتمهوةب!المتزوبمجلالر،كاذل!صهلمهابانالطبيبيفاجثهاحيئوتفؤ!،أحشمالهافىؤفوب

فدأئروجينابمرراتمفأهماانعدامكان.صديقاتهااحدىءيمكأاز:هافيحف*،فموء-ءهابال!علحاملانهالهاببؤكدالئا"لبالطبببوياتى

مزاوج"وفي.الخيانةفكرةايزوجوعيفياحتصتحبنءحايتهومل.الصباحفيالحقبقة!ا-ضكشف

دزوجته:صديقةمخاطباذفسها)زوج.درىوالواقعالحلمببنجبدةانها.لتعبيراصيحلوواقفةوهيؤلمدلسيدةالاخرىالحالة

؟..الرأةأيتها(جليمنتستطيعينهاللذيما-))الطفلورترلاأيضاوهبن،الساذجطبيبنايرتصورهـمابألسربلد

زلمك!4عجزتمالكأقدمأنالجائزمنأليس.بنبمبر-اءاله:تجدربعة2أطفالقلديها-البنيةسليمجميلطفلانهرغم-

أليس؟..ؤماستكوحث"تص(نيوصدااياكتاركةمطمتنلآالنائمة.لهاجميعاوتركهمأبوهمهربن2بعداعالتهمفي

؟..فيهاا!هقدتهماتديتجدأنجانزاعنالاتتنازل؟نالسيدلاعلىضءعقيمحكيمةوتتدخل

..كاملينوسخففراعهلىيدلكلهمظهركان-إ..جنيهاىخمسةوؤمنحها.الطفل



(لمقطعفيايضاالهتافواستخدم،الخامسالمقطعفيبالرمزالمختلطةدعن!"؟..اإظاهرمنتحيحتىالناسباحوالاددارمن-

يبدوالذيالموقعفييرداللذيالفنياللهتافولكنهوالاخيرالسادسالا/مانالىازتهيتانكيو"اقلتانت.صدقنيمثلكأنا.نترافق

نوعوقد.بهاملصقاوليسالتجربةمننابعاطبيعيااورتدادافيه..اذنصببمالبك..4عزاءلتصلحاخيرةكحقيقةوالجسدبالحب

بوحدةلشوفانناذلكومع،المختلفةالمقاطعموسيقىفيكذللكاللمنماعر."..بهالال!تهانةيمكنكلااللذياجسداهداواليك

تجانسعلىتعتمدلا1ياالوحصةهذه،القصدةفيالعاماإبناءاشبصاعتوهمءصدرادائماالمرأةوتظل.يت!حققلاهلىالكن

واحساسصاد!فنىلتصورطبقاكاملهاعلىوانماالقصيدةجزئصاتالمتر!صةوالميون..واللدلالالمطاردةواقع.انواقعيعرفهلاحقيقي

الائسانية.التجربةبابعادعميقأقرلطءعإخ!بمانهاماندفعوحيداوتركتهروجتهس!افرتالذيبالزوج

حجاويسلافة-الفلسطينيةللمقاومةاغنيات.صديقاتها

تستهدفالتيالا!ية!ه*ء؟رقومتاذاحقاموفقةاغ!يات!ىماسبة..بفرصةمئته،يستدعيهاذهبأنبعداليهجاءتوحين

عنللحدقثهنامجالولا.للقضيمةالعامالادراككلأسماساالتعبير،تقرلبماشيءكلمنفارغتانوهماعينيهارأىالاثناءهذهوفي"

مصناعمقمعاناةذللكيتطإبحيت،للشعرالحديثبالمفهومالقصيدة،كطهى،الرأةاختسأت.اص"هتةوفج!..بصرية؟داةهجرد؟انهم

القصيدةفيالمطلوبةأ!وحدةيرمنحها!لجزئياتمخ!لمفااسنحداماوالشاعروه!وتجا!هيم!نصب..خاوياانسافياهيكلاوراءهاوخلفتمضت

الخواطرمنمجموعةاإقصيدةتبدولإمقاومةاغنياتففي.اإحديثة."إ..بلهاءابتسمامةيبتسم

م!نمقطعاياحهلظان5شياإفنياللعمليرضيرلابحيثوالانف!الاتالمعذبر!ةوالرغباتوالاحلامالر؟ىكلتمضيكما-الرأةءضت

ويمتكشفمالمهي!موؤصاعدياب!ناءالقصيدةفليم!صط.الآخرهحلءعاطعهاالكإم!!انطماتصظ،مناسبهبفرءعةوعدءـ،كررتأنب!د!اف،عطلا

جمعتهاأغ!اتجملأةوانم!،المظطعتوا)يخلالمنفاكثراكترلنائرلرهـ!!م!وبقيت،القلبنبضيوماسمتعهلمصبحبأنها(وحتالتئ

التيالغامسهالاغنيةفيا)شاعرةوفقتفقدذلنوهع.واحدةصفح!ة-.شيطفنجبلا

عادواولكنهمالاباءوذهبل!جهاداإمشرةاًولادهزكذرأبقصةبءكيومن،كثيرةتفاصيلمنالرمويرةقيمتهاتكمسهبهـ:االرأةان

الشا!ريرسم،الماثسابنهعنالمث!يخابوهمساالموفمافقطتس!ةس!ظلى.0اللقاءاستحالةيوكدالبدايةمنذشيء.ك!القصةنسيج

خلالمنيكتملحتىالاستمشهادءعنىإناويتكشفبالموقفالمحيطالجواجتزوحين،المنالبعيدتحقيقهاويظل،دائماهثصتعلةالرغبمة

القصيدة"س!نوىالىالخمامسةالاغنيةوترتفعوالصورالكلماتقيالي..داخلناماداخلهيثمهتهيهاكانالتيالمرأةبيتأءإمالطريقا!بطل

العاشر؟3أخوواينارويصة:ثم،"..هناكأوهنابيتلهايوجدوللم،توجدلمهي!بما"

ساهرمحد!الحزينوالقمر،الشيخيقول.آحرطريقالىانعطف

."زرعناهأبيهناك"والفث!سلالرارةعنالعزاءيصبحأنفيفقطالجنسوفل

كاشفة-زرعنا.-المقطعنهايةفيالابناءاجابهتجي؟وهكذا.الناسبيشا)تواصلواستحالة

وليت.لأصيأةج!يدةكبدايةللالهمنثهادالتورىالمعنىعن؟،لرمصفيههـتخدم..محكمفنيبئاءهلالاللعزيزعبدقصةان

مثللهلروملاشرحفيتستطردولمالحد!ذاعندتوقفتاثطعرةاففامزجاو،مزج،مرهفاذ!ااستخداماالنفسياتحليلاالكايب

حاجةفلا.ثائر-عائدا-وحيدافدائيا-دؤناهابيووناك-حينالصبنتراهما،والواقعالحلم،والخارجاللداخلبينموفقا

!بم.خوءلىايضاحهلهسبققدمانترالىباث!.السواءعلىالداخلالىتنكفىءوحين،ا!خارجالى.كلر

لوفيقأرشد-والماءالدمالقادرعهوف!اروقالنفاهرة

حرساءحماماتسبعشارعفيكل!3

...سماءدوناطفادسبعةالقصطئدتتمة-
...ذهبمنصلميبالصمت

...قصبمنرمجهـصصمراءبركةالىازيتوناعابةوتحولت،وأحلاموأمنياتحب

...خشبمنسيف.ظمني،لاحبيبييا)تسىانيمكنلا2المرأةهذهكلماتولكنالدم

اولءجنيبهمنيرلىو!صراللخاس،المقطعفيالشاعرلئاويعرص.(قنلودي.قتلمودي.قتلوني

عنورائعةبسيطةفب!بةبصودةللاتحبيرالستةالابياتهدهتكفيال-صورتهخلقفيويلج48رقم-لالقتبع!وارحر2قتيصورة

والعجز،والكفالمحبطوالفع!لاسلبيةامأساةمجاناا(وتروألاةومىن،3.رةمرلمريعةدصماتففبم.اًلطأثيريبالتعبيرتسميتهيمكنما

ال!ادقةالشاعرءصجلاسمتثارةأيضا11ممةالابياتهذهك!يوالواالعتفاصيلممعالرقيقالرمزكطالتمثلفيهايتفاعلجزئي!اتخلال

كيففصنتطم،..نموتكيففلنتعلم:القصيدةزهايةفيا!شترةفيوجدوا"هكذاسهشتعبيرفيالصورةعتمل،اللخنمبنةالمادي

الموتا.علىاحتجاجا،.0في+وتوجدوا.حجوفوفى،!ص*،،ملقىوهو.وقو،وردقندبلصدوه

جدوىعساحرىيابباتالابياتهدهلسبققدالشاعرولكنأهدا."نقوشالغضساعدهوعلى.بة.سةروتصريم،برريتعلبه

وقلاهـصا،الكليالرهاوتشتالقصهـةتهضعؤطجدواهاولاإظماتاء-قةقيوالحالاشبمباءجوهرنواجهانؤملينانعم؟الانسانمنبقيماكل

(فئووعدوىقبرخيمتنا)مثلافيؤلال!تقصهنثريهتسرعبشرح!-؟ار*و!يمنبت،عامبعد"رهيبةوحمشيةصورةالشاعروي!يف

يز3لتربالالمفالال!ةطرادصكلىءمرادامءا،يهالاجدركانوقدث!ش،الطؤ!اص؟4انعلهيظماوهوا!لطهو!!ا"الظللاموانتشد،ع--"

ححيهتنا)محفهـحدالبءتهذافيي!توقفان،القصيدةفياثنمممود،هـضىو/*ثبرالقنيلىوأحو،رتوقفلاانصعالفا،الحياةهدهتعيهر

منوة!الديالوءفهذافياءمقبشكلتتجسدساة141فا!.(قبرولحهلإءقيهلآاويك!نئن!عفعظلماووعمصنغلالمديشةباسواكماشغلءنباحثا

طاقصهتخصلألاالملا!ات!ذ.ولكن.يمبعهبلىانئىموعاذ!صوو-".سوف!!ولحبعلمي!4!فونا)!ونمةعناديقفراحرىفاديق

1)مم!تةابيماا4ترس!ا"ننيالصورة0فيتتجلىوالتيالمبدعةا!شاعرمح!وودقص!ة!بىاللحص!صيهبصورت!،1ير:تهبساىلاوالموت!ا!عذاب

الموتعلى.:كعاللفالاحتجاجصببحةوكذللكالحدي!ثبدايةفيلموصوعكأ1-"ءةا!ىكأالوويخولي،اكو،ض!داف*ن!4واتم(،ذرويش

التركيزكل-نبمزيديسطيعفهوا)قصيدةنهايةفيإواددة،االمجانيليذكزوز!ابابالي؟باابوابنايطرقونالموتىبظلو،وإاماوخصبونشهد

اكتم،لا.اكثرقصائدإئايقدمانالشمعريةطاقتهفيوا،تحكم.والمقاومةاإسودبرلالة

جعفراثيخحسب-اندىواالصخرفىاوغنائي"الص!يغةقصهتهفيدروينتيمحموداستخدمإقد

مف-هرةعلىولاالانفعا،تحدةعلىالطويلةاإقصيدةعتمدلاللطببعةاصرالمهالانسالي؟لمفهوممنلمستوحاة1والءهـيعة،الاولالمقطع

الطويلةالقصصدةترتكروانماالاداءوتنويعالصورتوليدفيالشأعر،اثالثاالمقطعفيوالحماسيةالتأثيريةوالصيغة،الثانيالمقالعفي

الاغا!باتغطيتهيمكنلاوالذيتعالجهالذي،(لموضوعطبيعةعلىاساساالواقعيةوالصيغة،لرابعاالمقطعفيالقصصيةالسرديةوالصهمغة



النفيذكرياتتشمحذهاقويةبعاطفةمشحونةلقصيدةاصورتتوالىلسابقةاالمرحلةتطويرفيمنهاكلتساهمءتعمدةفنيةمراحلخلالمن

،ا!صور!م!لوالمعف"كثراكثروتتحدتنموالتيالعودةوارادةوالانتظارخاصابناءأطويلةاالقصيدةونمنطلب.الاحقةاللمراحلوا(تمهيدالا

اشاعر.اصحةالطبميةالخهايةتصبححتىامقصيدةاتقتضيهاوعاللبالهاالقاريءانتباهاستبقاعيمكنلابدونه

اتيئاكالتياللقصةاوالاحداثحولهمتدوراالتيالشخصيات0توفرالطويلة

العارخرقةنزعنااهـلعلىالصراعمنهلينبعالدراميالموقفاوجزئياسهابينما.فمسك

كلاشباجا!قبربصمتللذناوما.لقدير

التوبةكسرةتطلبالدراميا&:؟ءالىنفتقرجعفرالشيخحسبالشاعروقهميدة

اًلحزنؤرار.منيعرفالليلمللناعلىىيترتبالانفعالاتفيتصاعدأجم!فيهايلاحظفلا،القصصياو

كالخربة...كالترحالاقربفهي،النضالفكرةحولتدوركمنوعاتتبدووانماالاجزاءتوالي

صدركالىضص!ناأدضياالافضمثرئاذاتالطويلةهـةالقصالىمنهاقصيرةءنائيةقممائدمجهوعةالى

بساطتهارغمالصورةضنكالمةالبناءمحكمةجيدةف!صيدةانها.اتطورهذاضوراتمنامتدادهينشأواالذيا!طورالوضوع

الظاهرية.الثانىوال!موتالاولبالصوتالاجزاءفمياتتوحيوقد

مطرعفيفيمحمد-قصائدهدهبعضوراءشخصياتهناكبإنوالريحوالكورساثوالتا

قددوفليسانباالقديماليونانيالفيلسوفانطيرالا-4تقول!حسبو،الاخسرالبعضوراءصنيةاواجخماع!وقوىاكهببات

يخل!انيخومنيموتابرالبأئر"أ-تا"بركانفوهةفيبنفهـهالقىالاخر،والبعضالقوىووءبعضبينصراعانصودقص!يدة5اانالقارىء

فقذفتبهغدرتالنارولكن،الهانهدعوا.بذلكلي؟يد،الراوراءهوخطاماشكلايتطالبالصراعهذامثلحتىولكن.صجرداتبممنصراعا

رمزأنكاذ!مالبركاناراس!ا!ؤىلىوتر!7!اا!اليين!ووة4بأطرافيمسكلامهومماطائشاصراعايم!بحوالاسرديااواه!ادر

القوىوضيقبضعفيشصدوقلإس-انباكانوقد.المغناعئفيدنةشيءأبما

لوب")وعرورهمالناسحمقمنويسخرالانساناهـضاءفيالودعةعلىالقدرةوي!تلكبلخصبةغئاثةطاقةيمتلكالشاعران

وقد(ناناليمحياة-االثانيالمجلدمنالثانيالجزء"ويورانتالمقطعفكبذلكيبدوو،ايضاموحقصصيبأسلوبالاحداثتجسيد

انتحارحاد!ةمن-هـمادفةع!ت!ا-!رتهالش،،واسوحر،فيامثاعرايروفقحيثالمثالسبيلعلى"اولصوت"عنوانهالدي

انتحارهيفسراىمنبدلاولكنهالقديما!يونانيالشاعرالفيلسوفهذاا!شفيالواقعصفحةعلىمنعكسمةالمعمهـانيوحناماساةاسمتثارة

كمااللقديرمةالالطورةمعاتساقهالممكنمندافعوهو،لمعرفةابدافعقسعاطارفييصبهاحينالممتازةطاقتهيبمدولكنه.رامزاسطوربم!

يفسرالقصيدةمنالثا)ثالمقطعفيتراه،معاصرامعنىيتخذانيمكناذاالنجاحالنم!اعر1يحققانننوقعفنحنوللذللكبلذللكومع.هثر

..منكمعدت).!والنا!الحياةمنيأسهلسببا!فيلسو!انتحارالملاثمالدرامياولقصصبااوالهحمياالموضوععلىاختصارهوقعما

منياسهبعداءإمهيعدفلم-(لطوافاواعمانيالليلدوخهىاانبعد.لمقدرته

عاهـالتمار،ووتحيلواوالعدمالجمادعالمعيروالناسالحياةحسنزكيانيس-قرمينموطىء

عاديتفسيروهدا.الحجريةوا!قلوبئالحجربةواغأتالحجريةاسط!رعلىابيلالهاقسمتلحماساًقصائدمنتقليديةقصيدة

قداللفيلسولىذلكانصجلوالحقيقةالىاقربيكونقدءخشائماعتواضلناوليسى.الحديثةالقصيدةش!لفبىتبدوبحيثمتعددة

هحذاحولالثاسخلقهاالتيالاسطورةولكنالبركانفبمرنفسهالقىمنكفرفياقعالولاحتواءيتسعقدفانهالتقليديالشكلعلى

بكثيرواعمقغنىكثر،الخيالنسجمناوحقيقياكانسواء،الحد!هـنالماضيابريلوندفيقبانينزارقصيدةمثلالمم!نازةالقصائد

شاعرنا.قصيدةمنالانسانيمضمونهافيفىتقليديةالقصيدةلردانهوالمناقشةيتطلبماو!كن.الاداب

التئاشخفكرةاستل!،مفيالثانيالمقطعفيالشاعروفقوف،عصريواقععنتعبرانهاحينفي،والتعبيروالاحساساتهمور

اداءفيمنهايوللدانواستطاع،القديمالفيلسوفبها،؟منكانالتي.اليهشحميرالذيالواقعءوعالمالقصيدةعالحبينشاهـعةالهوةفنبمو

فبموتمزقهالانسانعذابتصورالرفاهيةبالغةصوراشفافرمزيللقصبرلهراقصااينإعااختارحيئالتوفيقا!ثاعريصادفوللم

وقصودالانسارصع!عناللقديمافيلسوفافكرةمؤكدا،!حياةاهده.الاداءفياسلوبااتخذهالذيالسردمعيتلاءملا

ا!ائه!فياثودعةا)لقوىقصيدتهفي"المتداركشطر"أنوزننفسنزارا!ت!خ!ملقد

"...ا!مينينصلينا!كانعذبني"فعلهـنبدلالهعلاتنفعجلهاالابياتنهايةفيتصرفولكنهاليهاالمشار

"...القدمينهاييمناملكانعذنجي"4يفعالمماوهو/الراقصالايقاعسيادةمناللقصيدةبذلكفانقذ

مماوالثراكسباروهـيتىفيبااهغرابئوا!هايث!اعرءلىنأ!زو!كأاطاقةعلىاللشكلسيطرحيث"قدمينموطىء"قصيدتهفيشأعرنا

اللغوىفامول!هنعلمكماكصرفلكل،تجرب!نهوبينالفراءبينسدايقفمضكالويتبدىا!ذيالاجماعيا!ورصبرغم،أوهـرا!ثاعر

ككلمةاستعمالهابطلسا!فةعصورور!فرداتالسنخداماًلسلاعرشاءفاذا.الوزنوارقافيمةضروراتوكلةتحتي!ختفيطسرعانولكن،الابياتبين

الحيرهتاخذنالاحتىاكلمةابهذهيذكرناانولنالهؤخير"الوضم"كريمفوزيسالاشياءيبدأحيث

تردحيثدلالاتئلاثلهافنجدالمعاجمفيء!ناهاعننفتشت!ماورصنالاشياءبموتوالاحساسللحزنصريرطالشاعرهععنرما

اًيضارتردوالظالمالاسصحاءلأمنهاوثتقتقاربواا)تجمعنى80رفان!نا،بصددوالهزيمةالمتمز!فيصوروالتبرجمىالتعاسةوسيطرةحوله

يوقىذلكتحواوحصيراوخشهبمناللح!محل!/وضعماكوبمتىامكانتصورساواذا،والبكاءالحزنلحظ،تنشماركهانالانملكلا

المقطما!ءلى؟؟؟اثصاعرااببهق!حدقدالمعانيهدهفاي،الارصمنب!حياةتكوفيلافانهاا!لمحظاتهذهمثل4فوا!بدونالحياةمواصلة

نانودوص،عام،مثمكلالنثريةبا!غال"للمههدهبهوددتالسالاولالاء!ناواكن.الئضالباسمحمالصيةاكذوبةوانماصادقةحقيقيمة

يعبسرانامكنامنلراءوأكثرهاالافكاراعمقبانمهظالشاصيئشنعاخرىاكنوبئالىحياتناحولناوالااللحظاتهذهلمثلنستمسلم

وهو،الثانيالمقطعفينفسهذلكفعلكمااًلبسمه!الفنيبالاداءعنهااننودماهذا.والحلملتضحياتواالانسانية!رادةتتنكرمتشائمة

فتراتاشدوهي،الاتانطفولةفيلمعرفةاصورةعن4رئيكنسفولعله.ا!صادقةاالحزينةقصيدتهمسمذهمينكريمفوزيللشاعرنقوله

قيمةعنحقيقيشاعرالايمتلكهلابادراًكلنافيكشفوظلامالراءحياتهعذابهشاركأاهانبصدالخلقاجلمنعذابهصورةبعدفيمارأيعرض

وشرائعالاباحةظلمةعنيحدثناحينيفعلمابعكس،المعرفةهذهتغيبراجلمنالمسيرمعالنبدأ.المشتركللحزنالاسننسلاملحظةفي

فلا،السماحةومص!بدةاللريوالكرمالمطاوعةونذرالمربعةالدوالر.اًلحياةهذ.

.بلافكاريلهومثقفمن!مربكونسعالمابوعمر-الاسو(رخلفالموت

حميسلثموقبما!قاهرةالسليبةوارضهالمنفبمالالسانبينالحميمةلعلاقةاهذهمن


