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.جزيرةالىجزيرةوهـمرقأالىمرفأمنمتىةلملاالخشنفؤاد

ققه.الحمسلآونللوالمناووعرضديئروومقلهماحوللهماشمكادلمووئىلحكابالجزدعلىث!ينممت11هينينوحدبالهوى

في،مصهرياجتماعيأفق.شيءكلاوقبل،ايضاهوانماالاوسعالخشنفؤادللتنماعرديوار

الصواطفسائروتتحدد،الاخرىالأنسانيةالآفاقسائرتوللدقلبه***

اللغسيحاطارهوداخل،تتلوناوانهاوهـن،والافكاروالمشاعرالاويىاللخشنفؤاداللشاعرمجموعة،((اللياسميتسوار"بين

هاهوالاوسعالمصيريا،فق،هدا.وتتشعب،وتتنفس،تعيشن!مؤخراصدرالذيديوانه"اللعينينوحديثاللهـوى"وبين

فيقبلمنلهأفعقص،ئدهـوللمبعضفيخاطفالمحاالاأجده"،الخامسةالشعويرةمجموعتهوهو،بيروتفي((صثافيا"مؤسصء

خاقتة.بيدةتلوبحاتعلىالاشعرهعاللم:اللغنيةالخنممنفؤاددنياهماعالمينعبرسنواتسبمرحلة

منبأيالجديالاحتفالعنالانخىصرف!ننيأولىواحدةهذهاطببعةومباهجالحاللمالريفوعاللم،*والصباباتالغزليةالاشواق

وحديثالهوى"الاخيرةمجموعتهقبلالصادرةلاربعةارواوينه.والا،وان

."الببنين4تطواًففيوأواكبه،النئاعرهذااثاردائماأتتبعكنتولقد

الجمالليةمسائلمنبشعرهالكليالاهتمامعنايضاصرفنيمااماحراوفهأعايش،أفقكلالىاياهمرافقا،مرفأكلعندلامعهمتوقفا

يراهعماحدالىتختلفاًللفنيةاللشمرلغةارىفكوليالاسلوبيةتحياهـاأنيمكنكماوالمعاناةالتجربةحا،تمختلففيوانغامه

فانا.المجالهذافي"العينينوحديثاللهوى"صاحبويجيدهوتنفعلتتقبلهاآنيمكنوكما،بالذاتالاديبهذاريشةوتجسدها

عموهـاالادبلغةعنتتميزانماالشعريةللغةاأعتبرأنالىاتجهاهـ-،ناةفيالحاصةدروبيأيضاأناليناقدكقارىءميذائقبها

عنمحتواهاصثالوالانبخاللصورقعبروايحاءواسطورةرمزلغةكونهافي.واللفكروالحياةالفنفيومسالكي

خلاصةالشعرأرىأنالىواتجه.والمعانبنوالافكارالاحاسيسمنرزأبولعل.الخثعنفؤادشعرأحببتماكثيرااننيوالحق

ويتخطاهااثعريعانيهاعديدةظصيليةوتجارباواقفعامةدؤيوية،اللبنانحيررلمجنامنالمشمس!الرحابعلىمطلانهفيهاحببتما

معاناتهخلاصةيجسدفنياطادفيجديدمنسكبهاليعاودجميعاوعفوية،ر؟ياهبساطةأحببت!ا،اوادعةاايحميمةطبيعتناواشياء

التفصيليةالانعكاساتتلكمجملفيهيترجمالخلقمنوألوانبأشكال.وصغاءها!،سهووفرة،موسيقاهوغنى،أنغامهوطرب،تعبيره

وليستعموماتختصرهاورموزوحكاياتصورالىوالخاصةالحمممةانساذ!ازلولمأحبيته،شاعراالخشنؤ؟ادأحببتومثلما

عمليىةاشعرامنانتفتماومتى.مباشرةمفصلةمجزأةتبرزهافيشاعرلكأنهحتىالنسماتحييالخلقمتلألىءالخاطرةشفاف.

فيهاتنصهرءأدةالىوالخاصةالمباثرةمادتهامناًلتجربةتحويلدلائصلاولىعنديوهذه.الروامعلىشعرهفيحاضر،حفوره

نظريفيالشعركف،ومتماسكعامجديدفنيكلفيالجزئياتولربما،الشعرفيالانسائيوالانعكاس،النفسفيالشعريانأصل-

عمسقمنالر؟ياتفتوضهبماجديراحديثافنياعملايكونأنعنفيالشاعرشخصيةيبنوالمتوافقالوثيقالترابطهذابسبب

.وشمولاللذيالتقديرنفسيفيقامالش!رفيالفنيةشخصيفوبينالحياة

الكلاسيكيةالخشنقؤادلغةحدأبعدالىأحترماننيومع.ولادبهلهأ!:4

مثالااعتبارهايسعنيلافانه،الخاصالفنياطادهاضمنالمزدهرةادصومقبلأكتبأناحاولللمالتقديرذلكمنالرغموعلى

ناأستطيعلاذللكومع.الشعرلأوأتذوقالشعرأفهمكماالشعرللغة.الاخصرهذاقبلالصادرةالاربعةدواوينهمنواحدةتقييمكلمة

اللذيالفنبم:المذهباطارفيأخذتهااذامطلقاالشاعريةعنهاانفي4خصائمسىأخصفبىشعرهيانيوماأشعرللماننيهولسبب

مقدمتهم.وفيالطليعةصفوفبيناًلخشنفؤادفيهيسيرويعبروتطلعاتياحساساتيأعمقيجسد،ومحتوىشيمكلا،الجوهريةكا

الاخيرهذاديوانهفيالخشنفوادعنالكتابةالىدفعنيولقدو-لمكالتطلعاتهذءلنقلفنيةوسيلةا؟ثرهاالتيباللغةعنها

متناهيةوعافية.أولاالمعاناةفيالمأثودةافاقهعنملحوظخروج.الاحاسليس

ثانيا.الاداءأسلوبفيهختلفينصعيدينعلىتضعناانهاأعتقدأساسيةقناقضاتورعم

التيلعامةاالسماتامامالفيتنيالديوانقراءةباشرتقمنذيمكنالتقاءنقطةمنأكئرثمةفانوالحياةالفنمنالعامالموقففي

لكنهـالقصائدهالفنيوالثمكلاللغويالاداءحيثمنلشعرهأعرفهاوجديرة،شعرهمعفيهااتجاوبلانصالحةمشتركةأرضاتكونان

ببلوغلصاحبهاوتشهد،وحلاهاانواده؟بأبهىتشعشعسماتنشأوا"منقأنا.ولادبهلهالبالغتقديريبعيدحدالىتبرربان

الاصسولالتزامفيتشددمن،الابداعصنعةفيالعاليةالمرتبةفيم،تتألقلوحاتهتزاللاوممن،حلاواتهأطيبوتذوقواالريففي

الى،الرقيقالموسيقيالبثفيومر،نةطواعيةعلىالكلاورعبيكيةعندالريفشعريطربنيلذللك.والرموزارصوربأبهىأعماقهم

وتماوجتسلسلفيوتلاحمهاودبطهاالرموزوابتكارالصورفيزكثيفالادبفيرايتهحملعلىينازعهلاقدشعروهو،الخشنفؤاد

ليتصرفأحياناالكلاسيكيالحوزناطارتجاوزالى،نفسوطولالوبوهفياللجماليحبونممنوأنا.منسازعالحديثالعربى

وهضمونهاا:خميةااللوحةمحتوىيناسبصرفاوالقوافيبالتفاعيل.وأشواقهابنوازعهاوتضطربتهفو.قلوبلهموممن،والاجسام

وصقلهافاطالالتهذيبالى.الوجدانوخواطر،النفسمثمحونمنمؤلرا*هاوتحملنيلشاعراهذاقصائدمنالكثيرالكثيريىيروقللذللك

الكريمةالحجارةعلىالاالعاليبنائهافيالعينتقعلاحتىوجلائهاالامرأولتثقفوارومنوانا.رقيقهداًفئةوالغزلأللحبمنعوالمالى

الشكليةالوجهةهذهمنشمرهيجعلمماذللكغيرالى.الوهاجةالكلاسيكياًلاثريزاللاوممن،وا،دابالفنونفيكلاسيك!بةبثقافة

للذائقةواهتعهاالكلاسيكيةورودأطيبمنربيعيةباقةوالاسلوبيةوفؤاد.الذكرياتوانهارالصورجداولجدانهموفييفجرالاصيل

الامولية.الفنيةمسشوعباللشعرالهللاسيكيالصوغمنالضربهذافيمهرقدالخشن

شعرهفيافىلوفةكلاسيكيتهحدودالخنسنفؤاديتجاوذأينأمافيماأزهىعليهمسبغا،وحديثةقديمةالعريقةالتراثيةتجاربه

الانسائيوالمصيريالافقفيفذلكاجمالااًلفنيالاتجاههذاشعروفينسجمنالرمزيةفيماوأطرف،،حراوةاللقمنالرومانسية

بجناحبفيأساصيرهويجابهأجواءهيرتادالشاعربدأاللذيالجديدذاتالاتجاههذافيومرونتهارلشتهصلالةباتتحتى.وايحاء
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:"الاسودباللدرجةاهتماميأثار"ابالفعلوهذا.وقوميةوطنيةمنعاطفةطليقببن

الشمسمنبعديخسبعلمقلاحقبلنوعاولاكماعنده4نأ)ةلمثمعرهفيحارجديدلونلانه.الاولى

اللقسىنبضمحلىالسمراوانعيناهتعكسقعصيدةءشرةثلاث"الجراحفيأعاصهر"بابففي.اليوم

الر!سالىالفقراءشي!عه..مأتمهقلبيفيولاافنحررقضايابمهىحول4غنبقوهـ"ومشاءروطنيةاهتمامات

مساءذاتقوتهانهلأتحينكانتوما.اهنالرأالتاريخيوضعهادشكيفلسطينقضيةسيمأ

:"فلاحقصه"والديوانهداقبلأتحطىالعالمفيالتحررؤضايامنوغيرهاملسطين

افنرابفيدمعةاناحياتي.الانجبرةالمجموعةهذهفيبهتحظىمابمثل

اللهبفيأطفئتوجمرتهاالجديداوعقلهووحدهالشصعرية؟يماالرأفقاتساعيكونلاوقد

راحتيعلىالكرومزرعتهذهاوضوحهواخرشيءالليهيضافبلالخشنفوادشعرفي

وقلبجبينمنورعر!ها،وتأصلها؟صاعم!ابالستمراريبنمرظاهرحدالىوثوريتهاالر؟يا

خطأيأبكياللبيتالىوروتلليس!وعبالمستقبلفيوأيضأأيضاالافقيخطهايتسعأننرجوكما

الحطبفؤاديبينوأحضنلتحرراالىالساعيوالعاللمالعربياللشرقيشعوبتعانيهمماالمزيد

الهزيل:جملهخلفالفلاح"دلىويشعودة"يصوروحينماكاهلعلىوتضعائحديثتاريخه.لطبعانسانيةمصيريةأزماتمن

هناكغطسمتقدوالشمسفيالمشاركةمسؤولليةكانواف!كبمااتجاءأيمنوا!فنانينالشعراء

الحقولاللظلامعلىومشى.لصنعهلاعدادواالتاريخوعي

كئيبهاكواخايضم

الرهيبهأذدعهتعتمنعاصيميشالبيروت

درويشياشيءلا

مصيبهولاهناكعرسلا

بالخطب،الايعودولا،الكروميزرعالدي،دائماالفلاحقصةفهي3

لكننا،مصيبةاوعرسفيالنوهـالاترىلاكئيبةقريةفيويعيش

الخاصة،.مميراتهالحقيعيخ!بلادجدقلىهذبشالقلاحلهقا،لحزيداقلبهونتبلممضلمحها((المكسوروالسبفالجواد))

مانما،اللديوانقصائدمعظمعلىنغلبالحزنسمةكانتواذاالرحمنعبدجيليالمشاعرد،وان

مواطنالىاللدائموالحنين،للغربةباالسامحراحساسالىذلكيرجع***

قلبفيالناسع5بالضياعفورهالىيرجع3ما،وكفاحهصباه."الكناريبكي!يهمامرجعيناكوقبيلتي"

قسوةومن،الضياع!دا*ننجرهوعلىنفسهعلىوالثعفاكه،المدينة،الرحمنعبدجيليالشاهـريبكيلماذاأو؟!الكناريبكيلماذا

العشلقمةأجلمنوالصرامالثياةالجواد"الجديدديوانهمنالعميقالانسانيالحزنذللك4منويفيض

المدينهفيرأيتمثلماوحائرونمعب،انسفايبكيأم،نصسهالشاعرأيبكيإ؟"المكسوروالسيف

ارركينهكالقوافلوضائعونإ؟العشرينالقرنفيعامةالاذسانيبكيأم،وطنهأوقريتهفي

***معب4مرحلةرمثللا"المكسوروالسيفالجواد"ديوانان

الاصيلفييصمتونلاتصورينفسالمنمحددةزاويةيمثللاكذللكوهو،ايشامحرحياةمن

الجميلمو!ر؟ىفيللعبلحيبهجونلانضحأنهنذكلهالشاهدعمرتغطيحاقلةرحلةهوانما،الانسان

***الحياةيحسكانسانالشاعرتجربةوهو،كشاعرملامحهو*حددت

أعريانياصحابيياويهزه،وآمالهالامهويعيشمجتمعهمعويشفارر،ويعانيهاويذوقها

هوثقاللجةفيوحديالقرنفيالانسانيةمأساةفيبكي،الارضوجهعلىالانسانيعانب!ما

.الحالكيفقولواايديكممدوا،وعفنزيفمنالحياةفيماكلألىلليشيريدهويرفع،العشرين

منويستريجاليهيركنحنونقلبالىحاجةفياذنوهوهـنخالصة،مضيعةالحياةفيهتنطلقالذيالليومالىويهفو

احيانافيفزع،خوفهويم!محاحزانهيعانقصدرالى،نضالهعناء.واللظلموالقهرالاستغلال

تكونقد،حانياصدرافيهيرىرمزأيالىوأحيانا،اطبيعةالىالسودانفيوالمدينةاللقريةعاش،واعبسيطشاعرامامنحن

يجثوشميخفياللجدهدالهيتجسدأو،اللجدأوالحبيبةاوالاميرتبطوطنالهواصبحابمشكلانهماوارتبطحياتهمافعانى،ومصر

:عصاهفوقالسودانأفيتعرفتكا:لااللقريةعنيتحدثحينمافهو.بمصيره

عصاهفوقيجثوشيخهذا"اكيل"اللعظيمجدهيف-صاجبموحينما،مصرفيأماللقريةهذه

جدييا..جديمشيتهفيثم..معرفييجريأوالسودانفييجرينيلبينتفرقتكادلا

؟ولديياماذامنهاينهلموسكوالىالعرببمةالادضمنذلكبعداللثساعرينتقل

خوفيوامسحاحزانيعانق.فريدةوتجربة،مختلفاعالمايعيشحيث،اللعلم

كتفيعلىبالكفينتربتلاالشيالموضوعاتءعظمفييتجليانانوعيوذللكاللبساطةهذه

يكفبملا..هذا،صورهمنهايلتقطالتيالزاويةيحددأنبل،الشاعريتناولها

يطمعانهام؟والبكاءالووزنعندالشاعريقعدهل..ولكنعندهويثريان،والعمقواللهدوءالسلاسةبطابعشعرهويطبعان

مدىوما،اجلها!نويثولى،اللطريقالليهاويضيءفضلىحياةفي.بالانسانالمطلقوالإبمان،بالطبيعةالعميقالا!ماسهذا

؟أاشعارهفيالثورةهذه.الحياةيصنعاللذيالبسيطاللعظيمالإنسانحياةيتناولفهو

انهرغمفالشاعر.الديوانهذاأشعارفينجدهاعميقةميزة..يدهفيالقسقيمةمدركا..القررلآفيالفلاححياةيتناول

"أمتعنوكذاث،ومدينهبقريتهمجتمعهعنخامةقصائدأقردالتقديرمنمكانةلهفنجد،وقلبهجبينهبعرفىيرويهاالتيواًلكروم

ذرىعلىدم!كأ-للعسراقأغنياتثلاث"واسيأوافريقيااللعربيةالبحسرشواطىءعلىمحمودألفلاح"ف..الشاعرقلبفبم
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رجيءانالمرجىللحبأينمنصى-درضلىهيروشيما-لوءومناالىأغنه،تسخم-بيروت

)فميءوأشواق!بكيغما"4اللعيونوعلىان!-!االلشصة.جردصهيتاولحينمافهو،دلكرغم-"افريقيا

النهارلاءأنت!فوق-كبوارركينوبروارناشنلءمبرومداورهاأممضمونهايرتسعبجهثيرهارو!اكجرقيهدهيعمق

فخارولا)طينئىسيفبلاأزذاهاعريانويستخدم،وللانسانلنفسهوينثورويآءلىيحزنفهو،الانسانمأس،ة

الكناريبكيفي"ماهـرجءيناكوقبياخنم.والاسطورةالرمزهما،وشمولهمضمونهلتعمىقخاصتيندلكفي

واستغراقأالشاعرهناستكائةليمستالحزينةإنغمةاهدهانعلىاللسىؤضيدتهبهابدأا.لتيالفكرةيتجاوزأنءلىيعينهمزفالر

منالافمانيةوعلىنفسولعلمىاشفاقهيوانما،والضياعالحزنميلااكثرليصبحق!صيدتهاطارمنيفسجانوعلىوأشملاعمقمضمون

برىأندون،القصيرةالانسمانيةجاةيسف:فدالدياصراعاطول،نالافارتباطمدىعنليعبرعندهالرمزيمتدكما،وشمولارحابة

الامل:رحلةفيالاستمرار-شتطيعانودون،كفاحهثمرةيعطي!!،حيةلفواهدشعرهفيالطبيعةظواهرفتصبح،باللطبيعة

القبرخشيتالموتبكيتكنتانيصبحالرمزانحتى،سماتهاالانسانيعطياو،الالس،نسمات

العمرأقصرهما..أروعهامافالرحلة.ذاتهالشيءهوأحياناعئده

فبمالامليولدالذيهلونفسهالصراعهدافان،ذللكومعالبكاءمن5مقلتالرمدالجد

ينبثقكمابالضياعاحسا!"بينمنينئتقفهجعله،الشصاعرقلبكالدوراءاللشواطىءفينزتالحمراءودموعه.

:الظلاممنالصباحثغاءليرانالليلطوالساقيةوأنجن

الظلاماناعلمكنتومااللجفوناسبلنالنخلاتعماتنا

آلصباحيديهبينيهدهدالغناءالىالغصونأعنافىولوين

اللجنائردموع..دكلوجماوانالىبهافضزل،غربيةأمعربيةكانتسواءالاسطورةويتناول

اكواحووذاالصمتفيتنهشيثريوهو،والعامةاللخاصةقضاياهخلالهامنويعاللجاقعالوأرض

حياتنخريف..خريفيوحتىهشراثراءللطكيدبالواقعويرفضها،قضاياهتخدمحينماالواقعبها

الفساحالامانيكليعانقالتي"يعشولااللذي"أوديب"قصيدةفيذلكنرى،الواقع

صرختمااذاجراحبموذوب:الاغريقيةالاسطورةعلىتقوم

الجراحتذوب..عذابيبكلالعيننورأوديب؟اللعينفقأت

يغمرهامشرقةحي،ةالىفيرنو،الشاعرقلبفيالاملويزدهر؟أينالىيعميهاالصبحىأ

،وحدهالشاعر(يمس،ظلهافييعيشىوالجمالوالعدلالحباللبينغراب...مسالكناسدتللقد

:الناسكلبل.منشقةالارضهذه...بالصخريومنايكفن

حباياالصفصاف!ظليابصل،أوديبماساةعلىيكلتصرلاالقصيدةهذهفيفالشاعر

الصثغيومكلواطردفروعل!مدجتمىءفيالانسانمأساةعنليعبراللحاضريومناالىيتجاوزها

باللعشبالشارعهذاافرشوعفصهيتحدثاللذياللبينغرابوما،الغاللمفيالانسانوماساة

العشب!لىالناسكليخطرحتىبالرمزيمتدوهو،بالصخريومنايكفناللذيالاستغلالسوىاثعر

الحب.زهريئبتحتى،الطينف-!ماالانسانآدميةتدط3التيأميركاحضارةيدفعأنالى

والنض،لاللغربةرحلة،الطويلة.دلكالرحلةعناءيتكبدلمفالشاعرالاميركيةالحضارةالىويرهز،اللونأسسودأوديبفيصور

:الاخوةأجلمن،الناسأجلمنبل،فقطن!مهأجلمن:"جوكاست)ءب

المدىمشارفعلىطرنااحوتيياأجلكممناللوناسودشقيطفلسوىكنتفما

الصدىذللكتسمعونهلأجلكممنلاجوسصحراءعلىشبتنخلةتسلق

هذامنومكانهطريقهيعرففالشاعر،قائمالمراعانوطالماللكونالعارساقكالقارأسودفقالوا

الاعداءعلىكلماتهويشهر،الحقأجلمنيناضلفهو،الصراعتنينيا"جوكاست"أياحضارتهم

الزيف،طامةيعريبسيفالكسورسيفهعنويستعيض،كالسيفا)طينعلى..الطينعلىآدميتناتمرط3

معه:النضالالىالكلملآرفقةيدعوهوثممأهـاةعنلليعهراًللطريقمهدأنبعدمباشرةذلكمنوينتقل

الكلمهرفقةيامتىاةحيأكن!افهمعلىتنهضللذيناالرنوجهؤلاء،أميركافيالرنوج

أجمهعلىنصلبهالليلنجر:والالم..والابداعبالانتاجزاخرة

اللهرمهأعماقنافيالنورشبابيسريقىهارللمفياللؤا؟من؟سنان..والاحزانالتبغوباسم

لنسمه1مورقربيعا..فجراحياتنانشم.المؤ"نبضهممنالكونيبد!نزنوج

كالاوزارالجهمالوجودبمماساةلشقىولاقصدتهفيالسودانيةالاسكلدةالشاعريستخدمكيفأنظر

!3*فىمجتمعهوواقعواقعهتصويرفي،((المكسوروالسيفالجواد"

الصيففىالانجممنأنقىتكنانأمانانضالهتاريخمنفترة

الزيفظلمةتعريبهاأفيضكليماتيقتيلشوارعنافييومكليئصبكانان

كالسيفالاعداءعلىوأشهرهاالحقولتناوحتعينيياالخضراءعينهفي

الاوتاريرهبكلحنممزقةتبقىولاغولوالإبام..الهجريغني)1("دوبيت"ونحيب

ت،*الاصيلفىيصحوايشموئفتائاأيلاي)2(تاجوج

ا!فاناللظىفيونحرق..نشنقهالموتنميت!ذهولتعاسات..وازبلز.بتفنهارنا

..اللقضبانالدجىينهد..العقلسراجيخبوولا

*3*.سمودأنىالاصوأ:دوبيت(1)

الحروفأوثقواأنكبربا؟ناوالموتفدى،رس!يحبههاكات،ورةالا!سطىفيفهمماة31:تهـاجوج(2)

الانسمافي!آلام،اًلغاص"وآمالهآلامهيتغنىالشاعررأيناهكذا.المحلقايدعى
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بعضمنهاحذفأنبمدهناذئنرهاأعادوقد،الاولىفيمجمومحتهانسانثم،العربيةأمتهوفي،ومصرالسودان..وط"فيوآماله

علىيرضىيعدللملانهذللكفعلولمله،الاخرالبعضونجيرالابيات..افريتيفي..اضطهاداأوظلمايدقىديهكلءكانفياضتريناالقرن

فيها.والالفاظأ،صوربعضالشاعريرفعذللكللوق-؟،اميركافيالرنوجماساة..؟لسيافي

صفالحديثةاللطريقةأدخلمنأ،ل،علميفي،آرـلمهورر-حدباصبعويشيز،وعفنزيفمنالحياةفيماكلالىليشيريده

اللذي،بالانجاهـالرومانسيمتأثرادللكفيوكان،الجزدزريادشعر،ألصراعمنموؤفهويحددةوالامبريالليهالاستغلالالىالاتهام

دةوقص.أبوللومدرسةوأصحابالمهجرشعراءيدعلىنشأ.الاعداءعلى5يشهرسيفاكلماته"نميتخذ

الثىورةرهاعصدجعل،النوعهذامنلهقصيدةأولآ"طريقي))الؤري!لمهب-قان5الاعداءمحلىكلما.لهأنضهرقدالشماعركانوأن

التيألاختنافاتفهيأجواؤهاأما.ومانسميةالروروحهاالمجيدةلأج-مننضالاالاعداءعروسيفهاتشهرعامةوالانسافيكأوآسيا

القصيدةللهذهفانولذلك.الجزائرعاصمةفيألشاعرء،شهاالحزن"مصيدتهفي"كينياتا"مقتلعنحدثيرحينماوهو،أحقا

فترةوهي،5591سنةنظمتفقد.مهمةتاريخيةدلالةلذاتبايتحدثوحينم،.تغتالآلتيافريقياالىبهيراكلزانما"الليليدق

.ءصورمنذالجزائرفياللعربيالشعبعرؤهماواؤدسأروعتعدكلهاافريقياثأرعنيتحدثانما،باللظريأخذلذياالطفلعن

هـ4كانتوؤتفي،رسائلهاحدىفيبذلكأخبرنيكما،نطمها:والتحررللثورةانطلاؤتهاو-ن

وكان،اللخالدةتورتهابقيامابتهاجاوآلاعرأسالافراحفقيماللجزالرظلصالعارياتخإميايم

بأنهمبهااللقائمينويتهمونالثورةأمرتإكونالناس"ناللبعضا(نارترشسوففالغابة

.والجبروتوالعظمة1)قوة0.لفرنساحسابايقر؟واأنعنهمعابؤدالطبلاترعقوسوف

تنتلشرهمايدركثائركلطريق..طريقهعندئذالإذ!اعرعرفاقدالنصلااتقطأئم.نسللوالطفل

وسارفبم،الذبيحلدشعبشفاهبههمسوما،ال-موعرون"بالاشجاروغطىأبويهقي

تخاذلوااللذينلاولئكيآبهلا،والانطلاقوالحبللحياةيغني..طريرقهالاحرارحزنعلىوهاموجهين

:الصادحندا؟هيستثرهموللم،عنهاليدفوقياللخنجروالتمع

للجيلمةوغمنواالقيدحطمواالحقدمثل..الالودالدمعمنل

حيبهالرالافقنافذةوافتحوا"الامبرياللية"مواجهةوفي،واللق!روالاضطهاد،الاستغلالضد

خصيبهسماواتالنورواعثمسقواويمرغبالانسانيةيعصفأخذالذيالرهيباًاـجديدالغولهذا

ظروؤطعلىوانفتاحه،ومسووليةوعيمحنطريقهاختارقدفهو..7ءصياوفي..افريقيافيالثورةولدت..الطينفيآدميتها

فهف،آخرمذهبلهيكونأنيرفضيجعلهمأسانهوحقيقةشعبه..مكانكلوفي

المتخاذللين:وباللخائةينمذ!ورهأمطوكهو

دينيهو!ذاانمسحورهعاباتألوبة

دعونيأوفانجعونيآسيافيلولدوالثورة

مروفيفياتذورة..الامطار..39لان!جار

طريقي!اخترتفقددإمحمدموسكو

نا،ال!مةعنمباثرنعبيرالمجموعةهذهفياللهسعدوشعرلأء-.--

.ح!-**ط

هذهالنمععرنيهـفي.هووهوكماطلتزداقيمةرةالمتذماعرقمةاضعبيرقمة.اصحلمفدمةخإننيم

وؤد.واللخلاصانصراؤمة،القمةنحومعه.يزحف..ابداثمعبه

فاب!قفةالنتاعريحوليولمالرتهلا!لمىكماعمابينهماالمقابلفينواصللطرلال-يقمةغنوحب،ئر

القمة.وتخلوعقمود3روالهاوية..وزغردةواعصاروحممئورةاللهسعدالةار!مأ!:نن!عر

بروائحالمضمخة..الهاددةوأهازيجهمالثواربأصداءيزهوحاضربيروت-الادابدارمنشورات

الارهابوعمليةاللعبوديةس!اطتحتيئنماضيةواللهاو،البارود،*،

:والافناءوالاستفزازلس!واء،الحديرثاللجزالريا)شعرعلىتغلببارزةظاهرةه:،ك

واختمارحلماكانار؟باطههيالظاهرةوهده.اللجديداللأفجاه"سايراأوزقليدياكان

السنإنفيللعناكانؤضايامعوزجاوبه،جهةمنومراحلهأطوارهجميعفيبا)تحب

الصدورفينإموقاكانهـلمنمماالرعمعلى،أخرىجهةمنبأمجادههاوالتغنيالعربيهالامة

تنثورالارضنرىأنالشصراء4لتعرضمماالرغمعلى..وؤيود!واجزمنب"يحيط

الوادعينأرضباللذاتأرضنا؟.واضطهادوسجن.نننرد(من

لاءالوبأفيونالسكرىأرصايس!رعلىيجابيةامراحلملعؤمدالإ!قلإهـيالشععركانواذا

مضىقرنمن:،قالاعالمغلولةارضناالسائ!كبوالاخضرزكرياومفدياللعيدمحمدأمثال،كلم!إازينشعراء

لحنا،كان،شوقاكان،حلماكاناهـ-بعديصللمالجديداثعردان،وغيرهمالخرفيوصاللح

ثادتالارضأنغيرهـ-شلىيقوملاالشعرهذأعلىالحكمانءير.المطلوبالمستوى

تطلثواللفتافاتلللاحداثتمثلهعلىيقوممابقدرجديدةفنةقيممنيتضمعهما

الثائرين.رصاصمن.وعمقللةواصلصدقفيعنهاالتعبيروبالنإاليبهاوانفثاله

..منالشعبالشاعراسهخمدهاتجربةهو،لمزدوجاالانطلاقوهذاالاخيصدرهاالتيالثانيةهوعةالمجهي"وحبثائر"ومجموعة

هويت"يفقدوللم..اجدادهوتقالليدوعقيد؟4لغةيئسلمالذيالاوا-ىالمجموعةلهصدرتانبدد،اللهسعدالقاسمابوا)دكو!

،والهاوب-ةالقمةبينقالالاتهذا..العربيةالاءقىالىوانتماءهعلىالجديدالديوانهداويرنروي.5791سنة"للجزائرالنصر"

يقول.المجمو!ةؤصائدأغلبفيمت!يطال،والحاضرالماضيبيننشرهـصاأنلهسبقؤصائدخمسضمنهامن،قصيدةوعشرينخمس
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الخاشعة:الكلماتهده:كعربيمأضيهآلىمشيرا"ألبعث))قصيدةفيالشاءر

الشعبجرحاللجرحمحميقهبئرفيالاسمروجهـي

اللغفرانواطلبوافالثموهالغريقهوالايديالاقداميلثم

..صوتكممنوخفضواالدماءفي

السلاحضجةعندفاللصمت!بالنداءللذلييا..و(،وناء

الكفاحوروعة،شكاتهمنفيصحو،حاضرهالىيلتفتأنيلبثلاولكنه

.الارمانأقدسمنب!دورهفيهتف،الشامخالمنظلقاوتستشرف،رظرتهونأتلق

عنوانالتكون"وحبتائر))قصيدةاختارقدالشاعرانويبدو:شموخؤ!ي

بالنسبةقليلةالوافعفيالحبقصائدانذللك،هذهلمجموعته..ثارواالاطلسعربأهاكه!ان

بينتجمعنفسهاالقصيدةوهذه.الاخرىالثوريةاللقصائدالىالماضيهبالسنين

يقول.وعذوبةسلاسةفيتنصب،حزينةنغمةفيوالتورةالحباللداممهبالسياط

فيهاانتاعر..الآنتملبكما..آرضس"هنهسلبتالذيالفلاححتى

وا!رقوالمماء"أوراس"ف!ا!ربيةالاامةأبناء"ن..والبعاثهاافتمعوبحريةعصرفي

الغتمقوالسماءوصفحةيرويآنفبعد.ماضي"محلىويتمردواقعهيرؤض،وءيرهافلسطين

قلقراعفالمحموموالامققصدةفيحزينةبنغماتالبغيضآلاحتلالمحصورعبرقصته

القلقوجوديىنه:لرائعةا"أرضيانها"

الفلقالىلحيونهظمئتقدالحصيرأؤترتقمحتى

الشفقدمأطرافهمنوسالاللحقيرالكوخوأساكن

تحترقالشمالمنونجمةالريروالالماللحرمانواساهر

يدقالذجماكقلبي:ابأروائهلليصيحفجأةينتبه

لعبقابذكركقديممنترابيهذا

حنيبتبم.!مالكينيا

تمراقيوالصور،بالقمةوالتحقحبهبتهتركقدهنافالشاعرالحميمودميجوارحيكلتفديه

بحبيبته،تمتزجكلها..سمعهتلامسالتي،الاصوات،ناظريهأمالم!مترفينيا

مخلصهوعةالمجهذهفيوا)شاعر.حينكلفيمعهحاضرةوهيهناابدا،هناانا

حرج..غيرفيمحنهايعبراله.اللذاتية5لمشاعراخلاصهبقدرلوطنهونارواعصاراذعرا

الشعرعلىاطلاعلهمنكليستغربهأنبلاأمر..غريبآمروهذا.سيلنايمنعشيءلا

اللشاعرحبلان(يسهناالغراابةووجه.الحديثالجزائري:المشرقمستقبلهيلمحوهو،قصتهيختمثم

هذا..اشعراهذالانوانما،الاخرينالشعراءحبمحنيختلفوصيدأحراراسنعيش

فيالجزائريالشعرعرفهماول3يكونربماالذاتيةبالمشاعراللبوح.الولود..ا!بكرأرضنافي

يلتزمكاناللهسعدقبلالجزائريالشاعرانذالمث.الماضيالعقدولكنه،ودمائهبأهازيجهاللحاضوعنديقفلاالشاعرانوالحقيقة

انسشاعلىعواطفهالىينظرءان.والورعوالتقوىالعفةمننوعاليستشرف،وراءهوماسيهالماضيأحزانتاركا،طريقهفيسائرايظل

مفروضة،عفةوهي.طليهايطلعأنلاحديحقلا..موضوعذاتغير:انهذللك،الوضاءمستقبلها..الجزائرربيع

اسش"..صدهيترفيهييسالذيلإمعالمجانمسبقايعرففهوالازرقاللهبمن

موضوهـ4اللحبيكونشعردل،ينبد..السغرهذامثليرفضالشفقحمرةومن

.الاشكالمنبشكلقالمصالدمو)و!

طريقه،فيالمجتمعاقآمهاللذيألسدهدماللهسمدولكنالربيعسيصحو

تكلمتالىتتحولأنيمنعهاوفم،قيالمرهفلعواطفهمنفداوقغ:بجدتهيمتازهووانما،فحسبربيعءجردليسالريعوهدا

قلبهيخفقأنقبلالشاعركانوكيف.و!نبيناشوقاتهتز..خافقةجديدجديدربيع

الحاسماللروابلناتقدم"صورة"قصيدةأن؟وشغفاحباأرضنافيويشرق

ذللك:علىوليدولليدصباح

صمورتييا"الجزائررلييم))قصيدةفينجدهلااجزائرا؟مستقبلوالتغني

"،فهاشيئاكنتقد"الطين"و"الخائن"قصيدةفيأيضا)نلمحهاذنابل،فقط

ترابمنفؤادلهمختلفةرموزاشاعرناقصائدفيتت!حدالجزائرحريةان.وغيرهما

لمالذي!اضيهويتركه..أكلمأقهالحبسحريجتاحوحين.مقبلوصباحوثروقعارمةقرحةالىمنشوروغدوعناقربيعءن

اخر.وضعفيالشاعرنجد،اللقريبنثمعبهوراضيعنيختلفيكنوهذا،وتحدوصموداصراردائمايسبقهاالموحيةالرموزهذهولكن

يخى،طبأنامكانهفيواصبح،والتفاهةالانغلاقمرحلةاجتازلقد"والشصسلةاللدم"مذلمختلفةقصائدفيأيضايرواجهناالاصرار

اللحبيبة:صورةذلكفيوالشاعر.ذللكوغير"السنينخطى"و"اصرار"و

صورتيياالشعريحترفلمانهعنهوالمعروف،لهالايعني،..دشعبهمعكله

الفؤادوانتثحعىالترابتزحرفاللطبمة،معوصمتهللاحداثتأملهفييقولهوانما،فيهتحصصولا

جنتيباللحبورفرفتنوعالىعواطفهويدفعنفسهفييجولمحماالتعبيرابداهدفهوكان

.للهدفاواًضحشيئاوصرتبعبارة،حادثةكلفياللشعريقوللاف"وولهذا.حاداللظزممن

يكونأنعلىأصرء:دما..وا)تقالدالمجتمعتحدىقدبهذاوهـووعاطفةروحيقولهلمايكونأنيجبوانما،تاديخايكتبلاأخرى

جهتهسامنقابلتهايدالتقاولكن،سمحمتنفسالخاصةلعواطفه"والمصراللجرح"قصيدةفييقولجعلهماهذاولعل.عارمة
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وغموضه.دلنصاصطرابالىادىالذيالامر،الاخرلبعضامنفسم:صورةسوىلهتبقولم،واللحر(مانبالتحدي

اناكررواحب.جديدةصياغةالعبارةصياغةيعيدانرونوذدك..غراممنبعا..عينانللها

قصاندفيوردتالتيالابياتبعضافتقدتفقد،هناكقلتماهناالاعماقىالىقيهماأغوص

اللقصيدةالىالرجوعمنبدلاكانثمومن.سابقاوريمعروفةكانت!دائماظطنلكنني

.مقصدهلفهملىالاو!جمونحنهفينشرتءما،المرير"الحزن"ا!شاعرويكتشف.أسىولوعةوالطط

كرلماكأات،!"الصرة!!قصيقفيقولهقذلاصد!نيلقدشاعرةيالفاظحبيبتهفيخاطب

ليذيبونا-ذاتناليمحوأاوووناو-،الولاءفينازرعوا-)اسخياءوحيدتيياالحزن

السخاءمعنىافهمفلم.(الاسخياءنكونانجرمدي-وفناءاندماجاالعيونديالشوقيمص

محماراضينكأانناذالكيعنيهلونساءلت،القصيدةهذهفياللقلوبرمحشةيغتال

ناجرماي:الشاعرقولمعنىوما؟وفناءاندماجمن41اعدوناظلاموحيدتنياالحزن

ألاصلية،صورتهافياللقصيدة،ألىرجعتوحين؟الاسخياءنكونشموعبلانجتازه

كرام3:امثلماكراماصرنأللقداهناديقولفهو.زسا؟لهلياتضحالقدرةالاصلالمئيفحبهمنحمستمدالمحرومالشاعرولكن

4ؤوليأتيالسابقةالابيماتوبعد(رصاصمنوفراألارواءنمنح-

وليس.(نؤامموتاايدي!نالهمدنكيل-الاسخياءنكونانجوماي)تمه..أم!!والر؟ية.النهاربطاقةيمدهحبه..الر؟يةعلى

!اتباساوغموضي11الابياتهذهفي:يخشاهـ!لاهواذ،الحزنمعالرهيبةرحلتهفي

منفذللك،والحذفالغييرهذأعلىالشاعراحاسبلاواناوالصباحالربيعبعال!الان

التاليالبيتغيرفقد،شكرونموفقةكانتتغييراتفهنلك،حقهواللقداحواللغناءوالناي

ء!قعقعتان)الى(وسلاحناعزماتناافقكمفيقعقعتان)منمثلاللقاءااللئثوانةواللفرخه

علىادلفظريفي"وجهكم"قكلمة.(وسلاحناءزماتناوجهكم،الحزنمعرحلتهمنيخرجالمحرومالهاشق..الشامحرولكن

القصائدديذللك/يخجنبانلهينبعيكانانهالا.والتحديالمواجهة("يباحلاشيء"بعدفهناك،ملحسؤاللهاتهوفيمرارةلسانهوعلى

.المذكورةال!صيدةمثلابياتهابينوالترابطألانصبابعلىت!قومافني:يباحلالميعرفاناعماقهمنويود

هوما3،اللقصيدةفي؟ءعلىاثرلهيكنلمحذ!الحالبطبيعةوهناك

احدانالىينتبهالمرءكانوان،"الطين"قصيدةفيمثلاالحاليباحلالثسءهناك

قد!ابياتاربعةعلى،البقيةندو،يحتويار!اطعاللجراحينكاالعلوبيعذب

ثوانعيونناعنغابلو

تذكراللهسعدالقاسمابيالصديققصائدبعض3،نتواذاأحزانمرارةنحسه

اللحديت،الادبفيمعروفينلشعراءبقصائدومواضبمهاعناوينهافياللذيالشيءمع.الحبمعآخرىرحلةعنليتحدثيعودانه

على7اللحكماللصعبمنفانه،وغيرهماالحيدريوبلنداًلفيتوريامثال0وا!رةرىلةاصبخنااوامتزجتافالرحلتينانللظاهروا.يباحلا

شعرهكلينشرللمفالشاعر.ذاكاوالشاعربهذااللهسعدتألرمدىا!وغزكلفيولااللقاءفيلاأملثمةيعدلمانهغير،رقيقهفالحزن

ناح!ةمنمتوفرةغيرالنصمعواءدواوينمنانالمراجعثم،ناحيةمنالىحبهدفعتقدنفشهاالرحلةوهذه.الملحوالسؤالىالمسحور

ديالمتميزةشحصيننهامحتذقادي0فيللشاعرفانحالايوعلى.ثالية:القمة

اثمدافأسففاني،لشيءاتأسفشخصياكنتواذا.المجموعةهذهمليون..مرةآلفكانان

عقد.منيؤبماهنذالجميلالشعر!!(1ءضلكتابةلتركهالاسفالمجنونقحبي

بأنهدائماي!دركانولكنه،الشعرالىالعودةفيعليهالححتوكمالارقاميعرفلا

!والادبالشعرعندكرياتسوىلهيبقولم"اتاريحاحظيرة"دخل.يياحالهلو

ناي!!قد"تعبيرهحدعلىكاناللذيالشاعرالانستىسكتوهكذابة.

."مضاءتفقهللمان،السلاحعنصلاحيةتقللاالمكتوبةالكلمةاليعينمعبدالىبه،ت!طلاولكنها،رحلته!كبماسا!راويظل

اللىاصوجالراهنةظروفهافيالعربيقىالامةانيعياشاعروا.جوابابلاويبقىالحاحابمورهيزدادسؤالهانبل،ينشدهالذي

نفسمههويقلاللمثم."!فىوقتاىفيالليهامنهاالمكتولةالكلمةببنويربطاللهسعدعباراتيرضخللالحبفاىالامركانوبهبفما

...حدودفيالحديثاللجزائريالشعريعرفهالمبرصورةوحروفهاكلماتها

:الصاءدة،الكلماتهذه"البعث))قصيدةفيكا!خسفياشباناورل!هرألدىالاالنغمةهذه"تلنجد،ولسن.عامي

الدمفلسطينيا:نشدوالاطلسفممن.والاتجاهوالقيمةالاسلوبفيالاصننلا!ءعهذا،وفيرهم،وخ!ار

بالنثائرين"شحوتةقمةمن،هنامنالاخلمجموعةقراءتياثناءبذهنيمرتخواطرفهذه..عوبعد

اجيداالبعثمشرقمن،هنامنتمتازشاعرناقصائدانواعتقد.اللهسعدالقاسمابيالصديق

النداعصخاباًلاطلسذرىمنالصدق"نالكثبيرتتضمئنفسمهاالبساطةهذهولكن،بالبساطة

الفداءيمتدسوفالفنيةواللمساتالحارةبالمشاعرزاخرةوهى.واللعمقواللقوة

الولاءتتلو/التيلفلسطينطابعوتتخذمباتنرةتقر!يةتتضمنلقصائدابعضىانمع،المشرقة

.وسلاحجرحاحمراءززللماوالتيتعالل!4الذيالموضوعمنوءفويتهاحرارتهاتستمدولكنها،النثرية

مدةقبل!هـااوليعنلهعبرتوقد،آملفانيهداوعلىليهاااشارافنيالذاتببةالمشاعرآوالوطنيةبافىقضيةارتباطهاومن-

،مكانكلفنيالوبيةالامةشعراءاصواتالىصوتهيضمان،قصيرة.المقدمةفيالثاعر

.ومضاءوفعاليةقوةمنللهاماابداتفقدللنالمكتوبةلكلمةافانالادبفياساتدر"المؤللفكتابعلىتعليقيفيفلتفدكنت

3عدد)الجزالرية"الثقافيالمجاهد"بمجلة"اللحديثالجزائري

دودوالعيدابوالجزائروحذفاللفقربعضتغييرالىعمدقداللهلصعدالاخأن(92-2؟ص
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رورلورلقمبةللكامنبهقيهافياللفهريمحاويخوبهلدكدمحيةءتضميع5(فممعع!بمتا)،الافتعادالمسلطأداين

الشاعرية.بعضا!قصةففيذتفىومع...معينهرؤر،علىيرنرلاانهم!ثاويا!ع!وءيدر!ندكنوكمهء!"ايخص!عه

و!ذه،اخرش!ماءلاثمإنسىمدامقصةسوىليست(المدام)لكنص4؟ا،رممرالمعارفدار،"اقرأ"!ط-لمة

صتطع-يسلموالكاتب..نياالىفيهاادصولدورو.اجكلالاضعيفةاللقصة*،*

فهي(1)ق!)قصةفيالضعف!ذانلمس،!بالمثل،كيها!نوفقانولواحدكلانذللك.م!العال)!دااللخاصة!ؤياهكانبلللان

يصبحالقظولكنالامرأولفيالكاتبكايهيحنقظ..يضااضعيفةالناحيةفيالاخرينعنيتميز(الاولياتقبيلمناصبحهذاولعل)

احد؟محليهجئىهلويكن":ويردد"لدانبفيقتلهبعدفيماث!ر!ماا-ونها.تحتننصهرالتبمالمؤئرةالواحدةألعواملرغمالسيكوفيزيائية

اكينفسهاالكلماتاف!،"؟.معلنأماغيروسعنافيكانوهل-وضعنامكاوياللغفارمحبدللمدكتور"المملطنابن"!ج!وعةنقرأونرن

!ثولانا)ذدكبص!بآنيثم..القصةبدايةفيالكا.بردد!اتعلنه!سوفالتيالخاصةالر؟ياهذهءنالبحثنيةذهننافي

عملعنلهيبحثانحاولالئياةفيفا!طانسطنقمة(السلظانن!ددانفياللحقلضاليسانهوالواضح..شكغيرمنالقه!ص

..جشارامديرها3(نفرقةمع(!إ)المسرحاحترفولذللك،!فقفلم،بنص!يستخلهمهاالهقارىءلفرصةابتركلعترففنحن،الر؟ياهذه

ن"السل!"ولانا"كمتمايرددبئرعاماعثرينميلةاللبطلعلى،حكمالحديثوقبل.ايضاالخاصةلسؤياهوفقيستنتنهابالظليفهو

ويضيفالروتجنهذايغيرانادلرفلما..المسرحيةفيعرضكلفيالورصصال!ىنارئيسيةملاحظةهنانسجلانيجىالمجموعةهذهعن

محلىوصفعوه))الممثاونحولهتجمععندهمنعباوةالكلمهيخنالىالس!وفيزيانيافنشويهازمةمنيعانونالابطالأغلبأنوهي.اياها

اغلىب)المتظلمبضميرمكؤقيقىوالقص."بالاقداموركلوهوجهه،(ذفسيا)اللصبر،(فيزيقيا)حادثة،(نفسيا)السلطانأبن)

جاءاكاتباانفتروي(الابديأزواجا)قصةأما.(كذلكالقصص،(مزيقيهـا)خطرفي،(نفيا)الابديالرواج،(نفسيا)المدام

وكان،ر!ةذاتبرجلخطدمةاللبيتفيفهمتهمل*مروعةلاءرأةلامنت!وهعالماالمجموعةهذهوللملىةن.(اللخ.،(ف،)ا!قى

عنمدةالللأاتبوغأب..زوجكانهلهافظلمعهايمزحاًنيراول.سعداءكل!ملليسوااءاساحيثيالارضبع!المنالللاسفاشبههوما

شيءلاانوجدعادولما(.يقولكماعشرينأواعوامعثمرة)فريتهالمخقاءاًن...يفرحمابقدريحزنوالنل،مبرحةالامايعانيفالكل

"لمكمنذتنتظرتزالمآألاخرىهيالممروعةفالرأة،باللبيتتغيرالريض.المثاليةعالمقبيلمنالاييساوالمطفوالرحمة.م!نكلفي

51اكترقدالكا"بكانواللذيرجعةغيرمنذهباللذيزوجهاالليلةانررجبالتيالم؟لمةالحقيقةهيوتلك،الادضفيحقيقتناهيتلك

القصة؟هذه!ننبتلماذايادرولست.الليلةتلكباللدورليقومالحقيالةشمس،النئ!مىتلفحهعارياوجههاونتركالنقابعنهانزيح

قدزوحب"وكا!ت)المصروعةعالرأة!نصاحبنالناليقولكتبتهلفضايامكاويايغفارعبدالدكتوريطرحالمف!اهيمهذءقتحت..ىالمرة

العاطفةوهذهالوف!اءهذافيهاويكيريحسترمهاانه(اخررجلمعخانته.اررطاول

ا!زواجبهذامعه3دارتبطتحياتهافيواحدةمرةرأتهاللذيللرجل!هـرشخصقصةهكطمحنوانهاالمجموعةتحملالتيالاولىالقصة"

يبناتوفيقيحاول3انانهاعتقد؟اخرشيئايرقولانارادامالابديمنذالكانبذهنفيمنطبعةتزالءاذ!اه،طل!لطانابنانفسه

املهووالسلطان،آلناسبافيادهانفيمنطبعةهيكمااللصغر

.(،والمحبةاللخبيريوجدبوجوده،ابناءهيعتبرونالناسوكللجميعا

سعلرهـش..يعودوحين"عودتهفياءللأهناكولكن،غائبدائماوووو

سبكوتونالناسكل..اتوادعافيأ"شرداو..اجوع*جدني

الادابدارمنشوراتمنعنانفصالهبرغمالكاتب".جميعاا؟وناووووارلمطان...اخوتي

ل.نىالسلطانظ!رالاخيرهدا/نجتظركمابطلهينتظريزاللاالسلطانابن

035القرويللشاعر!عاصر.ا!ةا!ا."ذراعا!فطودءسيفيدهفيبيضاًفرس"عل

003طو!نللالدوىوجدتها5افءةهذهفيالكاتببركا.ويعود...(حادثة!!وان!بمااتنانية

1003)1))ادممعيدت.لواحىداانحدالىطيبين"زمانناس"فيهاكانقريبةايامالى

؟ع.ء)"حيااعطنا.البطليزاللا..الموتحتىبسيطةحادثة!4تؤثرانير-ةطيعمنهم

003الصوفيالباسطلعبدريفيةابيات5ررماعهاع.دكثيراتتأدموهي،الاخيرالخفىتدفظانقبلامهيذكر

؟..عيدللتردرشمسيفي...هذاته-!قللمامهان.8الترامعجلاتتعتوابنهاايعرأةءوت

آ..حن!نرىيااتانر"ب!تانها)وبفعلامهكانتعسىماذابعدفيمايتساءلالكاتبولكن

؟..الراويلعلغانوالسلام؟لمشايق.لكحليتلوترى"!ووشيماهأساةتشاهدخىالحياةفيدعلى

؟..الشوا!للخالد.وغناءحداء.وان"؟ته-دقبننت3اجم!يااتراك؟تقودينكنتفماذااميياهذا

..؟اللاليتوريلمحمدالمحريقيامنعاشق.قوارومنخا!يةشبهكونهاهوالقصةعلىنأخذهانيمكنناما

.ء؟الصنبورعبدلصلاحالالديمالالارساحلام.7أ4نفو)ماوان..سلف!واسلبهااما،النيةحسنمنالاالقصة

.5؟ارصيورعيد!صلاح!كم21!ل0!قمسةايضافهي(الكهفاهلمنواحد)ءننقولهالفصةهذهعن

..احباللدني،اللطبقةمنشخص...واللفصحىالماميةبينلغتهاباردة
..بسنبسولمدىاللبفيبى"والمثالليةللعفافالإولالازموذجؤيهابخنخلوكانحكمدارابنة

..؟الئحميلحسنفلسطينعةكلمات.....
.....اكتسبتحيثكليةتغيرتوقديلننقيهاطويلةغي!بةبعدولكناللخ.

003حاويحليلللدكتورالجوعبيادر.يره-بحلاحداثاهذهدتطوري!جةوكنت.بةعلالضطزصةالممثلاتاخلاق

.ء2الليياتيه!ابالليللعبدوالمورةاللقفرسفر.هبهيعترة!!لا!هلاالكلاندهويبدوعلالاطلاقمفهومغيرال!بطل

(حديدءهـ.)بملاديفيالئاس5!ررللوالتىال!مةفيتجدهالاتراف!وءدم،هحمدامالخادمةحتى

!05؟اللصبورعبدلصلاحنيالافبالوجود!رفلارجلقصةف!ي..(الصبر)قصةوهي

0013نجامحمدلابراهيمالحبالحياة5!اللقصةهذهفانذلكومع،!حشي!"ماملةيعاملهاانه،ولابنهالروجته

بعص9الطفلشحصيةفيا!الا،الدرام!مستوىالىترتفع
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لاان..الحيواناتعدادفيتمتبرمصروعةامر*.وقضي!ة"قضيته"

ظنيخابمابقدراذ،الا،المثاليةمرضمنتعانيدللكمعالقصة

.(خطر!-ب!)قصةوهيافنا!يمةللقصةارت!حتالسابقةالق!كأفي

قامه(المستأنا)):يعلن"الدينحسامرامي"الئاقدكانلماذايالستيالينكاتب"نجمة"مبالثرةوولتاقرأهاانا

!لميهاينطويفىاشلةبدايةمن!كم.اخفافيأئبتأنبعد،روائاولادكاتب!جمةءكاويالغفا!عبدقصةفيالامبينالمفارقهوغم

"إلهأتزللموهيخماطريفيوئدترواياتمثاريرعدتبط،درججمىهـ!ه-،اناس!طاعا)-ذيالمبانترمزالرهو!.اررروف!اللجرائري

هي...(خطرفي)فقصة...بالضبطادريل!مت؟ذهنيفي

اهـدالمجفوريالقصص!بينالاديبينصديقيهمنكل4لفيقولببوقب"يتوصل...ابطلىهوابضها...مرضاتعانيكانتامقصة

تأللمأن،را!اب،!نيحينيوم":يحاوراًنه،نيلعماوخارميو!مهاالتيا!ا!ةوخلال...خطرفيامهبأنف!هايخصهاب"من

الرأة!بأنلريحينويروم،نفسكالالمبوتقةفيتص!رح!ىورلا.أمر،!موثجمائزيةخزينةسلخميناتذهنهفيتدورورةافصالى

اعماقفيالسثنةالبحيرةتست!يلهئالن..اللعبادةدرجةالىفيحاول،اللعربيةالبلادمحلىالثلا!ليالصدوانالحدثهداويصادف

."!والاحاور-مساللفكرأروعوتممح،هدارءساخببحرالىذفكارمصةووزتنيلق!..ذلكفيفيمجحاحدفيئابينالتوفيقالكاتب

طكافنوممجرد...ا(!ربيهالام!وكذللكتمتللمفاء4.بالفهل

وذ،هداب-تالمعيئعبدالاديبص!يقهيدعوهوددما.القصةفي،كسيالونسائقيقولكما"يصحىالمئائم)ءوالامةتج*ازه

الحزبغل!ميسفي.المشاركهالى،الواضحةاسبهإسبلآاالا!ماماتان..!ناديحطكهضاي!رمابق!رفهودائماينجحلاالكانبلكن

ا،!ن،عبديا،أتمنىكأت":اللدينحصسامراًمييجيبه،اللجديد!ل..يةزهاولابداقيأهالشى،احتاثلهالليستقصمة(اًلقضية)

فيقول،"أ!تتمىم!بهـاما3،"انتمائيتيلا"علىحرصيلولاكلفيا!كلماتهده(لرصففيفرددمج:ولةامرأةا!ا،مرفيما

ارخماسر.وضعفي،والحزبأنت،يجعلكعنادك":بمرارةهدايتسو!ءكأوال!4السياس!لة..وابوهامهمناخذوهالولد":وفضق

(ولفيالقوميوالار!"،دللثقافةوزيراتسمىانتستحقأنكثقاللقضجة...وابوهامهمنواخثوهرأسهقط.وا..واليهودوالانجليز

."!زثكلوزارةارادماداادريلست"...ويسعينتمعةلمشةتس!عةشصتسعةيوم

نحنتعرفنا-ولاالقضيةعرفنانعنفلا.اللقصةبهذهالكاتبيقولان

البرجوازيةالاديبةعلىالدينحسامراميالناقديتعرفثمانللمرءيمكن...الكلماتتلكترددلماذاولاالصطلةمصيرعلى

كيدوايتهامخطوطةال!تحملالتي،"اًلاميرآللبنى"الشابةالساعاتاح!ىوفي؟ايجابيةكنل!؟رالفنو!فمةماذاكاًذنجشاءل

الساكنةإالبحبرةتتحلركق!ل..العطوفقلمهعليهايجوي،قصصهابطالفيهيصنعاللذييسميهكما"ءصهمه"الىاتباللهنزل

؟هدارصلمحببحرالىوتستح!بلز1حوب:همافدار،قصء4برطل(اليتيم)وهواحدهمالتقىانفانفقا

ختاموفي.حلالىيهتهيالملكنهما،البطلهذامصيرحول

اء-تمفهو!ابسبب،كانونأياممنيرومفي،منهايعضبواد-هـذوانا(الحواراي)اسبوعمندهذاحدت"اًلكاتبيقولالفصة

وجهه،ءللىهائمااللطربقفيويمضبم،النرفعنالبوجوازي.-.مصيو"عنلهابحثزلتوما..اليتيمالصبيانذكرلماليومذللك

ثدالامرل7!مئالكيرالرجوازيأباهاانرريرلمنا!زياعفى-!عقصةفهيالمجموعةفيالاخيرةاللقصعةاًما.القصةمحتوىهوهذا

عاص!رياحفأية..بالوكاللةللاقتصادووريراالممالبهوريراامس!ى-فيالم!جأنالكاتباًاتقاءمج!لح!بالىصلاةوهي(الحبهبايها)

عملهيبدعان،بعد،له.لض،حوهل؟أعماقهفيتهببأنحديرةشيء..ايذلكبحدالاخرعنمنهماالواحديعرفانندوافمنرقاثم

الي4؟ررعطارراا!ريالتكرالروائيزحمةفيضاعالذي-الحبيبهذالقاء-عبثا-يأءلالتطلسقى

..عاموكلعاموكلعامكل-الههرجان

يلي.مافينجملهااننستلإعابديصاهاالتيالملاحظاتهذهدمد

فاة!هلىالسوريالروا!بعليهيجييكلمؤالطاقرببلغةالاحيانبعضفييظنمصبانيحاولكانالكاتبار-1

في:1سمبا!!ارأبمما،علىبتقرلمانهعلىيدلءمابر"ل!صحىواخرىال!اميةالى

ا،تكلم.بصميركتبتالل!صراعلبان-2

!ك!بةهو،قببلاالاالكا!بيوفقتمالفنيةالناحيةممأ-3

كأ!وررياحالمفعجفييرطورلمالهاي،الاولىالعربيلآالق!ح!بمعشوى

لقصصي.ا

!فهغرقةثخصية-جاربعننصدراللقصصاغلب-؟

أخصب،المجيراالقطعمنصفحة448في،ترصدا)ض!،اليقىالرالذكبولكنالكانبعلىماخدالجستالملاحظةوهذه،اللخصو?-ة

جديدنحو.وفكريةوارداعيهعاطفيةتجاربمنالمثقفونيعثصهءا..وكثروىالشخصيةتجرت"معاللجةفييوفقلم!الهنقولهاىاردنا

!-دالبالغوالصدق(لجريئةبالصراًح!ي!نسم،وائيئالراةنافيببشر!رقلاالاحيانبعضفيفمالطقب.هدافييفشلوناللذيئهم

بب!صروشطالعرويةالمجقظةداًربرئشرهاقطلعتكأب.الرو!ةا!،فهو.واضحواللفنالحياةلمجبنالفر!انمعوا!نالباة

مع:بالاشتراكيشو!هاانهواما(اللصو،القضية)فوتوغرافيانقلاالحادثةينقل

اهلمنواحد،الابديالزواج،اسلطانامولأقا،الليتي!،لقرا)

ء(الكهف

العربمهةاأصدرم!ع،المحبيبايها)جيدابداعبممسنوىالىيرتفعفلماسء

المجموعةفانالنهايةفيثم.(خطرفي،التابوت،(الننحفظبعض

اسكندرونشارعسور؟(!!،واءهـةخطوات،الشائكالقصةميدانفياولىخظواتعلىتدل
انساناجلمنوالانسانيةالمحبةنورهو،ازلينورهدىعلىتضي

م.للعاا1هذ-

افطرفزمحمد،ب-المغر
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