
فىلمىفىل!علووثصأؤهئ!عواحما

لمجلىجملرممطلر!.

فوان..رثتهىورومحموداالنت!إعرالىل)

.((وفاءتحيىصهة..المرببيماالرجولة

قرب!لأ!ةفي،(شباط"ئعشرالخا"م!ياللجدءداررزقيورم!مب1،رالحر،لآ،ولة!الرلمنيبم!ي!رنجليلموسىآورءمان

واحداوالدعوكان."أورنبورغ"كنظقةأ!المن""وء"طافينو))دومايقنرنفهوذلرروعدا.االاهبإوطئاوحب،واكضال،لحب،1

نألهبدلاوكان،والحاجة(البؤسوصمحاياألاقطاعمنكوبيهـنالواق!يوالشعر،ألانسانيانوجدانيوالنتحعر،النء*لمليبايشثر

بمددل!-كأموسىابن"التحقحيث"اورنبورغ"الىبهاجسالترفي،نتم!:-،!سىمفخرةهوجليل"وسىان.الاشترلهـ

وسرعان،هـ؟درال!ضهيكمللماللف!تىلكن.الديمنية"اللحسينية"الازحطدشعوبلكاملمجدو!غنبةمفخرةهوبل،فحسعب-رسوفياتي

ا!اس7عاميفيالمنطقةفيلقيوالنضاالثوريةالامحمالاصتبته"،.أيضاالضقدميةواللبشرقيارروفياتي

دللكومئد.الثورةاعداءضدالهتيانالمناضلينأحدكان.91!اولكنه،المشرفي4شصبروح،الشرقبروحيرتبطاسمهان

هياكضاقاعنيةكانت،الشعر،لأموهبض"تفتحليياكيروفي،الح!بتجمي!عا،للحريةالمحبة،الهقرمهبئالبشريةبه.نتمجدداتهالوقتفي

تحريرهيئةاىا9191العامفيجاءفقد.شفتاهبهاتترنمالتي.وغربشرقفي

.السعادة""محنوانتحتلهأشعاراحاملاألمالحمراءالنجمة"جريدةولكنه،!اهابهسمعأو،بهيرسمعلما!ربياللقاهـىءوللعل

."الصغيرجلبهبل"توقيعتحتالاشحثا:هذهزشرتوقدحتى،والانسانية،والوجدانية،الوطنبقىأشعارهلهيقرأانما

للمحيثؤريتهالىيعودأنللفتىبدلاكاقالاب"وتورعد،رلمحنامنقريبألشامحره!اآن:قائلاوالغبطةالمرحمنر!فز

يجمعصارفهنا.وراحةهدوءلحظةاللفالرةالىوريةظض4تمبحهاناو!اللقلباهـىوحبيبعإياز4،ذانهيمبوعناءنبرنجهلانه1

،جربءةتصدرهدهالاولىمنظمتهموكاىت،وينظ!مالغتيان.الكبيرة)شاعرازراجي!ديامعتعاطغهفيتوجعاألماسإثىقلبه

ومف!صوم.تمثيليةقطعاوتف-دم،الاجتماءلمتاوتن!صم.وممقالشاعرسيحبمعاناللحالبفيولكئه

الصاموفي.لصغيراجليليكنبهاكانتلكالتمثيلمية-القطعان!الوأتاعرذاهـ-41!أفيالفاشسمتالالماناغدماقد

وكان.موصطافتوفيللشبيبةخليةأوللمجلالم!!ظم.؟91مندوتش!بكيوييول!أعدمواقدكانواكما،ا)صوف!اتيالا!-اني

3،المانيامنوتيامان،بلنس(ريامنوفاتبزاروف،تشيكوسلوفاكي،

النتصهىأعماقتمنطماكانالنت!ب!بةفي!لكنهالممنطقههامثلاعض!وهوقصسةان.المناضلينوالمفكرينوالصحغيينالك!ابمنوكثمرين

.رفيتتكررمعروفةقصةلهيوالشعروالفنللفكرالطغيانرواوة

9اع!!،الاوتمتدمنمنذبايهنضا،4انالع!لعتكبهمنلبميحلةوكعلا!لينولنتع!رىب!مملعاكليللشاءراسبانيافاش!يستاغتيالباللبعيدفاليس.جي!وكلعصركل

المبكرا)تاريخذلكو!ذ.اللعشريناتأواسطحتىبقلهلقبلهاوء،الضكيال!محروسجن،لوهـ!ى"ربفدريكوالاند!سيالانما!ط

ادحيا"وحب"الضركانت-وابداعاحياة-للشا!رباك--ء،ئيرودابابلوالتشيلبمالشاعرواضطهادوملاحقة،حكهتناظمالكبير

!مرهررخاتفبموراخعضويررلتصزجبالانسانوالايمانان.كثيره!ذاويخرلاودمسمنلاوسىالليوفانيالشاعروحبس

:-!الاولالاضطهادللضحاياطوطةقائمةوفيخربلأوهـهيعر!العربيالشعب

از*صارقبلماعهـودفيوخصوصاومفكريهاوكتابهاشعرائهامن

اللطريقسنجد،أفوياءنحن!لا3".لوطنياالتحررأنظمة

الطريقعنايرصعشيءلا

المشرقالهدفنحونسيراللذيننحنأكثرناما-ا-

"!رئاكةلىنمضيلاأننستطيعلااننا

أ21!اعامفيش!رهمن)7اا!مالعربيكاانتعاعر)محسبمحاما38شاعرناعاشللقد

"أووذبورغ(1وكي.صباهفيوبؤس.ضنكحياةالنتمامحرعاشوقد،روحهالفاثعستالجلادوناختطفوحين،(اسياباشاكربدر

.العونيردالليهامتدتطسرعانولكن،مأوىلنفسمهصجدلاكان.طراللانسانيةرلى5وحدلشعبهلاالحريةأغنيةيغنيوهومات

لافييسعاعداز4وا*ومسومول"الحمراءالنجمة))جريدةادارةهيةها3ول!ارىء.العهلاقا!شاعربهذاا)تمجدفيالحقكلهاللاتسانيةان

!نهاالحرببالمدرسةاليالدرأهـةلهفيهيئان،الدراسي"حصيلهابداعهرهيزاللديوما؟الشاعرهذاهومن:يتلأنالآن

ا)نىمبان.لربويةدوراتفيثمومن،"أورنبورع)ةفيالمنطقيةالذيوما؟حياعليهالابقاءنالجلادو.بستطعللمولماذا؟انصمعريا

أللحانأشعارهفي!رتالؤتوةهذهكفي.ينساهولاانج!!برلاف،3ي!..وأنجرا؟الشرقوروحاكسفىشعوبالىرقربه

بشعراءوتألرهالرومانسميةلفرتهتؤرح،صميمةتجريديةثرقية؟لفهمهأن

بعد،قيما،نفسهاًرشاعريةول.الخياموءمرحافظأمثالاًلشرق.حياتهبقصةكبدا

:الفترةهذهءن6.91عامشباطمنالثانيفيجليلموسىالشاءرولد
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،وثالرا،وطنهءنومدافعا،عاملاالشعببظوو4-اليطولةهواللفترة.كثيراوكتبتجديد،نالشعرالىعدت2291العامفي"

ومنتصرا،لهنفسهناذرا،بالشعبممتزجاالفردوبطوول،ومننتصرا،الخيامعمرأ"خالالاقدمينالقنمعراءقرأتئينالسووذهوفي

في)":سهدتماهذا.وروحهبنفمعمهضحىو)وصتىمارهاللهفيتأث!برهـموتحت.ديرد"هـنرريال"لنتصأعروا،وحافظ،وسعدي

))الفتوة"و"الريضلكومسومولمحماا"و"الربيع"منهاالتيأشعاره."خاصأشغاراكتبتالرومانسي

:(3391معافي)الاخيرةهذهفيينولحيثفيوعمل،ظزانالىجليلموسىاًرنحل2291خريفوفي

تلك!القلبنارتئطفىءلن"فيوعاملا،هناكالادبيةبالاوساطممتزجا"تتارستان"جريدة

دوما.واناضل،واحترق،اعيشسأظل.(طريقنا)اي"لول-بيزنك"مجلةوبالخصوصقازانجرائد

تذكرييعئيهماهوهذا"شصراًءمنمجت!لبة!ومانسيةمحض،الادبيةهـومانسيتهتكنللموهنا

((!عنياللبعيدةأيتهالكرومالسيادبيبتيارتاثرهحصيلةايضاكانتوانما،الاقدميناشرقا

.أبدي!د،وا!عهدنفسهعلىقطعهاللذيالعهدانولكن.السوفياتيالختريالادبوتشوءتطورمنالاولىاللفتراتفي

انها.واللشجونوالغضونلسشونا!والثمهماواحدةمحندهوالفهوةالرحلةتلكفيوحتى،بعدفيما،التوجهمنالشماعريمنعللمذلك

ا،تعب.أ!لمنا،خراقظر-الازليةنارهإهاا،أبددقيالمعيى-نفيمهويجدوالالهامالبطولةيستوحيهالشعبنحو،،اتها

طبض)!بيرفانشعويتانمجمو!انلهطلعت391!االلعاموفيروانتعلقصائدلهنتفكلم.الشعريفنهوقوةالشاعرلوجودالاكبر

أشمار"و"الاوسمةحاملةالملايين":هما(التنريةباللغة.والصمل،المناضلوالشباب،معاصريهنضالاتحول

الر،سية.باللغةالاولىمجمومحنهلهظهرتعاموبعد."وقصائداثرتوقد.اللعماليةبالكليةاثاعرالتحق23!اخريفوفي

فترةكانتاستثهاداالشامحر.وفاةحتىالثلاثينات"نتصفومئذنموهفيذلككانسواء،وقويابيناتاثيراالجديدةبيئتهعليه

دؤكتهباكتمالأهفاكتملتألفنب!ةرؤدتهان.ا!تذعريالنضج.واقعببامنحىينحىأنذاكأخذاللذيالشعريابداعهفيأماللفكري

مصادفسة،يكنولم.ونضحتبهااًفتنتآخرويمعمنى.،اللفدرية:يقولاللشاعركتبهذاوحول

الففبةجليماوروهبةونضح.لفتحفترةتعا!ران،أخرىناحيةءئقويبشكلىظلالهاتركتثد4العمايىالكليةفىاًل!راسةان"

دولىاالشاءرلءبافسن.السوفياتي1فتترياالادباونضجغنحفترةففي.ابداعيفيتحولاذللككانللقد..الابداعيظوريفيونافع

تتاريا.أدبمنالسوفيانيالعهدفيوالثنافيةالادبيةفيالحياةكبيرا."(قحللمايقصد)تمامامغايربطابعأشعاراصرتأكتب(؟!العاما

التتريةاللعاصهمةفيالفني!الحياة،!اجرياتفيبنغسهيشارككانكذددخسلهئاومن،الواقعيةنحواًلشاعرتوجهصارهنامن

مسرحفنننا؟افبمالفنية1مسهـاهمانها،لىمفيللكاونش!ير.(قازان)واقص،كانانبعد،الابداعيةالشاعرحياةفياًاـموريالتضال

ذللكوقبل،3591الاولنون13فيقازانفيالنتريوالباليهالاوبرانسعرهمنالاكبرالقسممالشاعركرسىهنا.لهبالئسمبةموضوعيا

فسيالعالئالوسيقي2محهدافيالشتريالاوبراستوديوتن!مفي.التدخلحروبفيالجديدالاشتراكيوا!نكاملوطناقضيةلنصرة

سلسلةاكدادفييعملالنماعرانطلقووضاوأممن.،391فيمولمصكوالنضالفيكون،الجميمبقضيةهلتحمةاللشاعر"انا"تصبحوهئا

))الصيادة"وء:ها)الأوبواوا!لميبوتات،الدرامحاقييمةايقصائدءنسبيلفياللذاتال!اكلاككريساويكونبالنفسالتضحيةومحون

الىيتوجهأن،(ليبالى،عليهوكان.(ولهموا!ما"الربيعالاول"وفييسريالثوريالنغمهذاظلوقد.والاشتراكيةالوطنقضية

هذاكلوترك.اللجديدوءملهفنهبهليغني،التتريالفولكلورحياتهعندهااحتتمتالتيةالاخىمجموعتهخنىالشاعرشعركامل

هـنوءمقت،وفنيةشعر!ةعافيةاتناعرمحلىأسبغتظلالاالسجنفيالشاعرأشعاردفتربهاومقصود-"مابيتدفتر"وهي

وا؟تطبيقية.النظريةلروتهوقد.الفاشستأيديعلىالشاعراعدامقبيل،برلينفيالالماني

درس(النضجرونمنرة)أدي!غهالفترةاهذهفيانهباللذ7روجديرتحىصت،قازانفي2591العامفيالشاعرمجموعاتأولىظهرت

الثوريينالروسالنتمعراءمنوسابفيههعاصريهأعمالبا"عانالشاعرلحربواالثوريةالمحركهمكرسةوكانت."ماضونانئا"عئوان

!وما،سموفياقيالعهدفيوالافسالييئوالاكثشرأكي!ينوالديمقراطين.الوطنية

وي!سيسين،ومايا!فهسكي،وزوراسو!،بولثكين:أممثال،قبله،المماببةالكليةفيدراستهالشاعرأنهىدانه291عالعاموفي

يخ!.وبا!ومهامأعمالفيز!رجحيث"أورنبورع"منطقةالىعائدا

فيما،الفرةهذهفي!اضخاتبدىقدالملحميالخيطائكمابشكيريا-تتارياممثليإحدليصبح(لشبيبةاصفظمة)ا*ومسومول

الىهناونشير.اللذ؟تيةاللغشائيةوراءمختفيماايسابقفيكان.موسكوفبىالكوهسومولمؤتمرفي

(3591)"والشمسالمدير"و(2891-36)"جيهان"قصائدهليذهيهاموسهكوبجامعةالاداببكليةالشاعرالتحقموسكووفي

التشرية.القريةفيوالاووننراكياللجديدلانتصادأرخمم(،وسواهماوهكذا.الكومسوءولفيالعمليهجرللمولكئه.2191العامفي

وصعتالتي"البريدسحاءي"قصلبدتهلهظهرت3891عاموفيعم!لهفيممثلةالابداعيةالادبيةالتجربةبينيمزجانلهتيسر

اتريالشعرفيبلوحدهانما!راابداعفيلاانعطافاوصنعتوالتجرهـ--4،الجامعةفيوالثقافيةالدراسيةوالتجربة،الادبي

والعملالحبوقضايامعانيوتتفاكلتمتزجهنا.أيضاالسوقيماتياف"ذلل!منوأهم.اللشبيبة1تنظيماتفيالدائبعملهفيالثورية

فهذء.مقنمةوبطريقةحيعفوكببشكلولكنواللجمالوالسعادةوأوساهـ،الحاصمةبادباءبالاختلاط،صعيدكلمحلىأفقهوسمع

منل:ماذجاوتقدم،لابطالهاوحيالرلماللعالمفيتتغلغلالقصيدة"افي!الجديدةالحياةأوجهمعوبالتفارو،وطلابهاوعماللهاالادبية

افولكلوريةاالثروةءلمىوبا"متناد،فنيبشكلولكن،ذاصهااللحي،ةالع،مفيالثأنيةالشعريةمجموعتهظهرتوقد.هادفاخالفاتفاعلا

واللشرقية.تريةالون."!الرفبقلىا"العنوانهدامثلحاملة9291

منهشغل،المشاعرجملتتعاء-انتلاثيناتنهايةأرختوقدأشعارهصمادتالاولىرومانسيتهمنيتخلصشرعأنوبعد

والاعدادوا)تحقيقات،النقديةوالمراجعات،واللقصحائدا!شعاربكتابةواسعةآفاقناتستلهمالفنيلنضجامنتقتربأحذتلتكبااللجديدة

ئيكيسةدداما!ءمالالتهيئةعنناهك،الكومسوءولحوللروايةكلعلىا)ئظروجهةعندهفتعمقت.كبيرةبوعودوتعد،الحياةفي

.ومسرحبةخاصةثضيةليسعندهاًلحب.الخرالفتىذلكيعدولم،صعيد

وجمالسعادةصورتقد"البريدسالحي"قصيدنهكانتواذاالسذاجةمنيتطورونعئدهوالابطال.العامةالنضيةعنمعزولةو2

ذاتالشعرالفتاة"الدداماتيكيننينقصيد.نيهفان،الاشهراًكيةاحياةاذاتهالشاعرلهتعرضماوهو،المكنملالثوريالوعىنحوالثورية

عالجتاقد،(؟91.)"الدار"و(4191-3591)"الذصبيهـفىهفيئفسهلهالشاعركرسماأهمانأعلى.نفسهفيوعاناه
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بر"ءهـ-م-اكتمتعفواانورفاقههوللهاطور!يتعرضا)تالمخاطركلوهىكب،عندهالمحببةاللشاعرورواضيعجديدة،بطريقةجديد"ن

اعدادهدفهاسربةمن!ماتو"تنظبيبم،الفاشستةدالسسيانضالاهنسطلكنه.والسعادةالحريةأجلمنالشسجطوذضال،اللبطوللة

في،ارضىذلكسبيلوفي.بالانصاروالالتحاقللفرارالاسرى،والقديماللجديدبينويرمزج،رائعاابي!متثماراألفولكلوريستثمر

أجلمن،التترمن،بهمالمغرراللقوميينبأولئكيلتحقأن،الظاهرمنوناهلا،التتريا)ـشعبأعماقالىمتوجها،واللحاضسوالماضي

الحرك!ةعلىوالقدرة،بالاسرىالاتصالفيلحريةاًيدشبأن.الموارالحيمعيتها

مىصالروسعيرمنفصائلينشئواأنالالمانهمكان،والتعبئة-2-

وؤصي.المحاربةالسوفياتيةالقواتوجهفيبهاببقذفوا،الاسرىمنعاما2؟معالحدهذاعندالشاعرقصةانت!تهلولكن

ؤالتحق،ايضااللفصائلهذهأنشئتجلإلاضمللذياالاعتظلمعسكرالكبرى:يةالوطاللحربالليهحملتوماذا؟المتواصلالادبيالابداح

ورؤاقهجليلمنالتوجيهيتسلمونكانواالذايناالسريونالمناضلونبهاوعلاياهومصيرهبشعرههذاعلاقةوما؟(الثانية1لعالميةلحربا)

سيححلالذي-(عفيشاللهعبد)ارت-ريالاطفالأدبكاتبأمثال؟المعاصرةلاجي!الناالشعرية

وسيمانوف-(68!ا)العامهسذاأيلولفيالستينييروبيلهيلتحقأن،منهامناصرلاوحتمية،وواقعيامنطقياكانلقد

الفصانلولكن.4391لعامامطلعفيذللككان.وغيرهموبرلا!لىالكلمإتهذهفيمابكل-الناضجالثائروالرجل،اللشابالثاعر

في"ءومل"وصلتحينما،جلاديهابوجهثارتالاسرىمناًلاولىهبفقد.ارخهةنداءملبياالسوفيماتيبالجيشى-وظلالمعانمن

.بالانصارملتحقة،الفاشستامريهاعلىمجهزة،بيلوروسيا.ءا!ا25!لةاررضائيوور!و!رصرفاتهوركاكلبئ!ماره!ررنرو4

العاشرليلةوفي.نجاحامحرزةتتعدداللفرادحملاتوكانبابوطب*للحربالاولىالشرارةمنذالجثهةخدمةفيشعرهووضع

،كبي!ريفراريهمئونورفافهجليلكانوحينما،3؟91آبمنعلمأنبعد)بتسريحهالقائدعرضرفضولذللك.الوطنارضفي

بهسموشىانبعد،(لغستابوداهمهم،المناشيرذللكقبلموزعينلاداًرة؟لمسؤولوالسكرتيربل،تتارياشعراءكبارمنهوالمجندان

المحتلة،"وادسو"الىالفورعلىالمصتقلوننقلوقد.مارقخائنمجموعتهصدرتحين،9391عاممنذ،تننارياكتاباتحاد

معمداكانالذي(مابيت)البرلينيالسجنالىثمومن،انذاكبيسن-هنامهـانيان":الواحدبالحرفثاللقد.(الخامسة

سلسلةكانتوهناك.الهتلريالنظامعلىالخطرينالسياسيينلكبار."لفاشسستاوأضربالجبهةأفياكوناانهيمهمتيان-المحاربين

ذلكوكان،بالموتعليهمبالحكماشهتواننعذيبلاستنطاقىاأعمالمن.فيالسياسيينالمرشديندوراتالىجليلوجه1(91آبوفي

بالاهـدامالحكمتنفيذاما.(درذدن)في4؟91عاماذارفي."منيزيلينسك"مدينةفي"تتماريا"فيثم،أولا"كورسك"منطقة-

4؟91!ب2عفي(المعنيةالوثائقمنفهمهيمكنماهذا)تمفقدثمومن،وفرهبريشتهالعدومحارباأشهرستةالشاعر!ضىوقد7

."بليتسيتز"كيالسجنساحةفيوهنا."فورحوف!سك"جبهةالىبالتوجهأمرااستلمحبين،بيده

المسقي"الفولاذمنألاقوى،اللبطلةالانسانيةالتضماعرأعصابانأدبهمنجديدهصفحةمعهاوابتدأت،العسكريلاحيلالهابتدأت

!فالغسشابواستفزازاتلاالركوععلىتحملهاولمتستفزهاللمرسائل"؟و،"لجبهةامناشعار"بابتحتي!تدرجمما،النضائي

ف!اليربرية"اسالر."ذ،1تعذيباتولا،الاعتقالمعسكراتالى-الحرفيبالمعنى!النثريةائرسائلوكانت0"الخندقمن

يخنها.،لم،9191فييافعالشعبهأعطاهاالتيكلمتهان.السجنمنالشعريةالرسائلمعالمعنىفيوتترافدوتتكلالتتفق،الزوجة

كان.التنفيذهوذللكوكان،جدبداشيئمااليهاأضافوانما:يقول(آمنة)زوجتهالىمرةالشاعركتبفقد.ا!خنل!

العملوجبهةوالشبيبةواللطلائعالفتيانمنظماتفيواحداعهدهفالموتولذللك،نعيشأنلريد،جداالحياةنحباننا..."

والسجن،والاسر،والخندقوالجبهة،الاشتراكيوا!بناءالادجمطأجلمنالحربفي)ضرورياموتكي!نحينولكن.خصملنا

ايضسا:العظمةبمنتهىولكئ،باخممماركلمتهكانت.الموتوثاملارضتعويضابنلسكلختارهالذيالموتهذاويكون،(الوطن

والحريةوالحياةللوطن-ونعم!والنذالةوالطغيانللاعداء-كلا"منمافانذاك6الشيخوخةقبلالحياةمنسنة.؟-.لأعنالآباء

."!وجميلحيهوماولكلوالحبوهكهـذا-هكذاالانطلاقكانان.مبكراحتلمضارحولللاسىداع

فقط،كذلكنفكرلالكننا.ابدارهيباليرفالموت.-اناافكر

-3-."نشعروكذلك،نحسكذلكواًنما

لمثفيينطلقالرسالة1هذءلمثلالشعريالتعبيروكان

المشلبحيلألهوضرب،بعيدزمنمندكلمتهالشاعرقاللقد:التاليةالابيالظ

أعدائهـ-صا،ممعواما،الحياةمعفاما.الكلمةتلكشرفصيانةفي،وسعيداهادئاحلميسيكون\)

القبح،معأوالجمآلمعواما،الكراهيةمعواماالحبمعواما،للوطنحياتيأهديحالما

اللقبح.ومعالانسمانضداو،وارجمالالانسانمعاما:وباختصارسيظلذاكبعد(لمخلدقلبيلكئ

الحياةطرءلق(9191)عشرةالثالثةسنهمنذالشاعراختاروقد"الحيل!فيينثضكانكما،ثلبكفيينبض

فتوكان.والجمالوالنضالالانسانوجبهة،والجمالوالحب،(للصباحانجمة)"جولبان"ابنتهالىكت!بهماهداًومثل

،لانسانوا،لوطناشرفولكن،غاللثمئانهنعم.حياتهذلك:"جولبانبنتياالى"قطعتهفي

خلدواكنهجسداماتالشاعران.أغلى،والحب،والجمالأمامالىفوجهيسقطتان"

مسهـ؟..وزقدمهالانسانوعقلالانسانوحضارةالانساندامما"..احميكأناستطيعكي

الاربعة:الاولليةالطبيعةعناصرالىلشاعراانحللقد.الوجود.ل!هسيتعرضبمايعلمصانه،الشاعرتو!عاتصحتوقد

كاي،وعقلهالانسانقلبفيترسخ.والهواءوالماءوالنارالنور،ص!هرهفيجريحاالشاعرسقط،4291حزيرانأيامأحدففي

:هذاكلالىرسا"أهـ!وكان.شهـبزدشاعروئي،شهيدووجههسقط.الفاشسمتاسرفي،لمقاومة2علىا)قدرةوفاقدا

لشعريةاالمجموعةأاي-(مابيتدفتر):رسلهوثاني.استشهاده7ابتدأآنذاكومذ.ل"لصباحانجمة"ابنتهالىكتبكما،امامالى

اللشا!ر.مجاميعخاتمةتعدالآنحتىوهبى-مابيتسجنفيبرصاصهصرعهحتىدافقهوالذي،الكبيرواللبدئيالروحيعذابه

تتميز؟شيءوباي؟(مابيتدفتر)المجموعةهذههيفما.الجلادفي

صاحب!اومنح،91ع7لعامالادبفيليعينجائزةمنحتولماذا.قاشيةاعتقالامعسمكراتعدةبينالاسيرا،شاعرتنقللقد

اراغوفيلوشلرجمهاولماذا؟"السوفياتيالاتحادبطل"لقبواعياسغامرفقد.جديلا"نضاليةءمفحةالشاعرأضافوفيها

38



ؤس-اله"،عليهميصحاللذيناولئكمنفهـو،جليلروحعنعريبة؟أحرىلغاتالىوعيرهما،المانيافيوعيره،فرنسافي

اا!والماءاًرء،-خلالمن)):"الؤولاذ"ءلهطوعتهفيعنهمهو،عموماوالسوفبات،والرولى،التترللباحثينامنكصريعد

."اللح!قةوراءع!"و"ف4كمثهغازي""رر،كثحطءناضاعراعرفوا"من

كلا!:الجميعفي،"النحن"في"الانا"تدويب-2هذهالمجموعسهـهي!دور،قردإعنيعرؤوهلموءمن،"تإءيروف

غنائيته.وبطلغنائهمحوراياهاجاعلابهايعتزو"بأناه"يفخرشاعرعكستانهاذث.يالشرإنضجه،ذروة،اللشالمحرمجاميعأفضل

غنائيةمنينطلقون،الانسانيونالواقعيونوهم،الشعراءبعضولكنانجازاتوأضافت،انجازاتمنالمسابقةالمجاميعفيماأفضل

ف!!،والشمعبالحياةغنائيةالى،المجتمعغنائيةالىالذاتمفرطالشاعرلهتعرضالذيللجديداالل!رفبفضلتاتت،جديدة

وهـ؟لاء،اورمبإر!حان،"دهإم""بالئإحن""الاثإأ"!حإمونأنماطعنورففالمبإلآ.أبداوالشجاع،والملتهب،الحساسية

سىءوالاشتراكيالواقعيالشاعريننميواليهم،كثيوينليسوافرجوقد.الرجالم!النوكذا،المعادنتمتحنوبالناد،الرجال

هناول*:-4،بعيدأمدمنذالطريقهذابداانهوالحق.جليلالىووجه"ثسروعينيمرفوعبراسظافرارجلاالمحإنةمنجليل

صوتفي،الشعبنغسفي،واستثنائيبطونيبشكل،لفسهيحل!"اسإام

الشعبافتص،ريعنيالبطلانتصارفان.الشعبشصوتاللحياةمتوفربعضها)التاليةبالمميزات(مابيتدف!نر)المجموعةتتميز

فهو،،الشعبحياةسبيلفيهوالبطلوموت.الحياةوانتصار:(تمإاماجديدالآحروبعضها،سابقةهجاميعفي

الشاعريخاطبوهكذا.أخرىحياةهووانما،موتاليس،بالتاليءجاميعفيارأيناههذامثل:والتفا؟لبالنصرالثقة-ا

،(!وطنييااعفئي:نإطوعتهفيكما)مباشربشكلوشعبهوطنهفحعهنافهو.جديدينولوناظلايكحسبهناولكنه،سابقة

الحيساةباسمالموتيخاطباو،شعبهباسمالجلادين-يخاطبأوفيهاحشرالتيالرنزانةوهي-سماهكما-"الحجريلكيسا"

.اًلشعواءلكلىتتأتلموهي،ريدة9اللغنائيةه!هان.الانسانواسمللتعستيبينعرضهناوهو،(بهالاعدامئنفيذحتىفيهاوظل

بمنإكلعنمهإمتتوفرالذين،الموهوبينالمناضلينللشعراءتأتتانهاا)وهـنعنالحقيقيةالغربةوا)ى،الحريةمنالتاموالحرمان

حكمتناظمشعرفيالامرهوكما،والمضمونللشكلرائعةوحدةحبىهـدطاتامالعزلاالىذلكمنوافظع،والاصدقاءوالبتوالروجة

زوجته:مخاطبايقولحينبدنىتعذيبألإعالى:وباختصار،الاخبادوانقطاع،الناسبقية

افى"سحب2وأنا،ا!ناسبيناعيشأنا":كواهجملهالراصوتهينطلق،وبرغمه،كلهذلكومع.وروحي

العملأحبأنااليكيمشي(لموتانتعرف(انرهيإااليس"

الفكروأحب.شعبكأجلمنتموتاثكتعرلىدمتما

ثضاليوأحبالاصدقاءأيها،كلا،كلا..اللجوعمنالموتولكن

ثضاليفيانساننت2و.(لمخزيالموتهذامثللنفسىاريدلا

أحبك"!نإا***

؟لمناضلين،كلباسميقولحين،جليلموسىعندالامرهووكمااجلمنالحياةأهـيد

وجهفيصارخا،والجمالوالعداللاوالسعأدةالحياةمحبيوكل،القلبنبضاتآخرالوطنأمنحأن

:"الموتالى))مقطوعتهفي،الموت،أموتوأنا،أقولأناستطيعكي

والرعدالعاصالةعلىمنإفرجاوقفتلو""!الام-الوطنأجلمنأموتانني

.أحزانلوتما،بسلامعشتقدلكنت(،تتغيهرلاافهـكحارلا!قطوعت!همن)

نشأتالعواًصفعوفي،الرعودقلبقيخطوتقدلكننيلمصإرتحزنآلتيلارضايخاطب"الحكميومفي"مقطوعتهوفي

(ألموتايها)ضدلإوالسعادةالحياةلاجلخلالهاومن:الكلماتهذهبمثل،،بنائها

."سإاصإلثفنحن-الارضأيتهاكحزنيلا"

عليمثىاللهعبد،معهالاعداملاقىالذيصديقهي!اطبحيناو،إتحملينادمتما،ثرتجفلا

الت!صحيسهالىوداعيا،اللبشريالوجودفيالاغانيأغنيةمغلمسفا،نحيابهالذي،البلداسمان

:8وظؤرالشعبحيا6سبيلفي"الانإا"ب."الموتساعلافيحتىمعبودناسيلإل

!سارةمحضحياظان،صديقييا"واًلارضالعقلصوتقهو،وكباىوصحسةجر*.بكلويتنبأ

بلادنا.ونصرالوطنحياةلكلوص،الجلادينكليئتظرالذيبالمصير،معاوالحياةوالمثنعب

هذاموتنافمن،سننطفىءانناهب:صنفأيمنالطغاة

."داكثرأكثروطننانورسيتأللقالحإميعالشعبيحاكمحيئ،اليومذللكيلالىسولى"

انس!ابءمنفيههابكليحبالتيزوجتهالىيو!حيناوالمدويالقاضيقراووفي

ومقلمما،المقبلىااتهادهشرفهـنمدافعاو!ريريثابثرلعزلإء،وللمقأبالدم؟لمعفرةالاكئيةسكون

..."الابديجزافي

للقتالوانطلقترشيشيحملتلقد"،ارثارسد-انعلى!ع،"الفارسطريق"مقطولحتهوفبم

الوطن1-أجمناأاجلكخيأ،"نو!نيممطخيانتكفي:املماتهذهمثل،حصائهمخاطبا

"؟حإباقيفيهذابعدلييتبقىفاذاالمصإنصإبالنأيفيعبثاايس،وثابييا،آإه"

الكريصسة،الحرةالحياةوحب،الوطنبحبملتحمح!ان:زقولاقياللوعهأغنيةالحبيبةتسمعأن

:هذايعرفوهو،الإتعبوحبسإتقودثا،الحب!قيالعتبةالى

!اللحارةالاغنيةتدفنوللن-الباردالجسدتدفنالارض".."مثتصرينلفجراغبشفي

"؟حقائإنإاضلاان-مطإيدعوكفمنمئإنصرافمتاررصرانرواإيذرإ،ستمنوكإثر،مقطوعةمنأكثرفبىوهو

سيظلومعجزتهرفاثه"معجزةان"وسالوطنقضية-لقضيته

-53الصقحةعليالتتمة-د-متبالنموالعارءةالثقةهذهمثلفان،،بالطبع."لتاديخلالذكوهما
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لماطوإبعلبمفيالاقبفمةكملجلادأبنالقلرة"االسوفيأتيالشر!منثنمأعر-
لحظةولاظهرهافويرالعته

."الشمسشعدبمودحرمته-93الصفحةعلىالمئشورتتمة-

أبنماء)ءبأن!الاطفالا!ن!ماعريصف"الازهار"مقطوعتهوفي!مممم!!/ !كيد

فيهاويقول.اليهمالارضأمناهديةهيالازهاروبان"لارضاأمنا

الوطن:الىوالعودةبالانتصارحالمافي"أظه"حلولليةوهثل.فيهاوالحلولبالطبيعةالاتحاد-3

الجريحالاوضقلبوفي"،الوطنفي4!ثا!راحالوليةهبم،لهامكملةأخرىحلوليةثمة،شعبه

،مزهرةالانتصارات،رىؤصيالشاعرأحاسيسىتفجرتلقد.الطبيعة-والوطن،الارض

الازهاوفيسمعناوقدذاهـ1،ا)ومآعنبحبدا،الاسروفي،الاعدامرانتقفي،السجن

."بةالحبالارضنبضا!وولثمجرةوحتىفابةوكل،زهرةوكل،نهروكل،صخرةكل

اجلصينهضأن،النائيسصج!همن،المواطنيحاطبوهوللحيا..وومزاللوطنرمزاالنئصاصقلبفيسدمثلهذاكلى.مالب!ائخة

آلافءغذائحوركهذاهعصة-وعملكقمضمي!ت!ت!بقىلكي"ا!ومأهـحاماجمبعيرث!محصأناس!نطاعالانسانيةبغنائي!4واللشا!ر

الفيءتهبطمعصةحووشجرةالىهنايرشحروهو،"اسنيناالكلفاوا،الجمادفيالحإةببعثوأى،ورهرشحجرمناللإيعة

برع!ها"فيكزهرة-مهدهفيالطفل"و.للناسوالحنانوالود،وساف!ئهبا!طفيلهمولرى،ءمهون،طفا،كالاثسان،يحيا

وصديفهجارهالىهديةيقدموهو."طفلحلم"كلقعتهفيالاوصازللفكبهرةأغنية،هشتركةواحدةأعنيةفي،ماله2ولامه2و

زصح!روتنبت.بلادهمنزهورا"ندرله"الباجيكيالنصيوو!ط.اروتوبهفي،اتاةعلىالحفاظ!!،جميعاوالاحياء

الخاصجثةءكانالشورينبتفيما،شجعانأربعةجثثمكانادبعأعداءأمام،ابشروحياة،عامبضءكلال!ياةعلىالمحافظةتعنيهنا

نابلالمانويهيب.("لاربعالزهورا"-مقطوغهفي)الجبانانها.الرواشس!توهم،الطبيعةو؟رواء،الانسانوأعداء،الحياة

فيللشمسدرباافتحوا!الماتيابالشمسنوروا)الطغيانضديثورواوأزكىأصرالمستقطرةالثوريةالصوفيةالرومانصميةمنلولار؟جمبمافي

اكهو"واغنية"الالمانبلدفي"الرائعةمقطوعتهفي.(!المانيا.الواقعيةفيما

حقيقي.كاتسانوتغنيهاللحريةحبهتجس!"الجبليالنساءالجلادونأعدمكيفيصف"البربرية"مقطوغهففي

صبف،وتمجيم!ا،بهاوافنغنيالبطولةان:البطولة-(واضا،الواقعبمالانسانيالتصولمبرابمحضيكتفىلاولكنه،كالاطفال

موضوعالشاعرتروهور.منهاتخلوقطعةتكادولا،كلهاالمجموعة،ثيءكلوروئسنالصماديشخصبانيعرضالتياللوحةأيقوي

الجمال1عظاهرأحدافيهايرىالشاعران.بالنصرثقتهقدم،قدكم:البرابرةكللىالسخطا)ىبهدافعا

تعبصراالاشدالملمح،الظرفهذافي،عندههيبل،الانساني!اليومهذاتمىلن!كلا"

وال!لم،،والبناء،بالعملالشاعريهيمفكما.الانسائيللجمالكالاطفالاًلانهاروكتكيفرأيتقد

وة:طرةمعبراباعتبارهابالبطوللةيهيمكذللك،والازهار،والحبالارض-الامبكتوبضراوة

،الثرفويصان،العياةتهمانفباللبطولة.يحبماكلنحوبعييراي!ثعد

،لعذارىاوأحلام،الحبنقلموةعلىويحافظ،لانساناويمجدبراللمموعمعسولة،جرتةاثمسانيهف

لي.كنكيفدونهافمى،جمالكلجمالهيبل.ألاطفالوبراءةالغيمخللمناللحقلعلىأشرقت

:الجمالأ!داءعلىوالقضاء،والفبحوالضيماللذلكسح..-رةالاص!لتهاالاطفالوفلت

الردونمالحياةامرتافى"..الاخيرةقبلتها

؟ف"!يوالص!الذلفيتصرمتوانبفةالحزينةالغابةوقرقعت

!اًلحياةجمالفقطاللحريةلنىانهوبد!.جنفائهالوكما

!لخ!دامعثىققطالش!اعالقلبوفي..اًيوحلوىث!أ،راقهاذ(رت

كجل!الممممكضالبلو!!قطكيف:سمعتلقد

***.،(ثقبلةزفرةؤهفرا

اللفارسأيرها-اوطناجل3مندمكل!الفان!مجد!!ذاوالطببعةالارصعصب-!ممبرالىرلكبرمدويئطلق

.تموتلاالشعبعندفانكو!هالخؤيهذامثلواحدةمرةولو"نخبريمكونهافي

الاقذاوفييتو3الخائندمان1ن!عنوامقطو!ةقبى)عندهالبطليرنهضوحين"..البردوية

.القلوبفيفي!تألقالشجاعدمأها،لف!بفعلى-الساكبنمقطو!ائهمع،واقفا!"لساقيقبلا"

رد:يقولؤسصمممه

يموتلا،قضىوان،اللبطلاًن.الارضسخطتدمىأجلمن"

.ا!قر،نفيتخلدفالرجولةينحبالظهرصحمىالحورشجروانهد

بالنضالطا!مكفمجدأقعتدمحنىيمالام-الاوضان

!"امثمفاهاتلوكهلاكي."وأن!محايدهالىقد!تبرل

ركه!تشطكبموروكلاهرهأالطبيعةقوىحتى!ثراقنطعران،عم!مفئىيشبميكادبلى،كثبرةهقطوعات9ئيئجلإهوواومثل

ففي"قطوعمه.ا!حريةونيلالضميمعلىالثورة:البطولةيمجيدأغفميةبءاءكوا؟نبالاصدكاءلهس!"لميععونالرفى"عقطوءعتهففي،الد-بواًن

العهـر:لمصانعلىموضوعةاكلماتهذهنسمع"الجبليالنهر"-االدنسرالاصةلملألاليءلذلكر؟"نر)ا-والشتأءلثلبماكسحف!الارض

أغنيتيأغنيللشمس"لت!")ءو،"اًلاغصانورترقص"(اًأحولةلهيقصد)ثتسستقبلالرليي

اضحك.العبوديةوعلىصى؟توه!،،الوطنوهى،*!هىالارض*ان0،(أزه!رهاالار!ا

عاصفتيهئامنوهو"لم!مجؤ،احارسى"مقطومحتهفى؟)شاعوبقول.ألضاا،نه*ان

."أمامالىتدفقيوزئير:(اس.*س.)فرقةمنجلاد
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عليسةلافرضذلكالما،لابالاحلامالاممتفاء-سدلمبالطبعوهو(علينياللهعبوهو)"مديقالى"(لمهداةبقفوعتهوكي

مقطوعةسيكتباًله.المقصلةانتظاركافيالحجريم!"كيسه"فيفرضاسبيلفيالموتالشاعراليهيحبب-ذكره،بنامراللذي-

وهو.لهوقيةتظلأنةواحدبشم+يطالبها،حبيبتهالىأغنيةواللشعسبالوطنقضيةسبلميلفيالبطوتيوالاستشهاد،للحياةا

يذكر،للقاءوالتحر!،الوعقاءطلبولوعة،لفراقالوعةفي:الصادقة1لكلمةاقوةبكل،والانسان

بحيثوتولههبم،أحنابهمفيوثوبانهمالشر!فيللصوفيينابالشعراءوالوتالولادةبينلوقتاليس"

بجلاللونكرهناانه:فيهمإمحبيهماحوالوامحبيهمفيأرواحهم-نحل.الحياةيحداللذىوحدههو

وعمر،وسمدجم!،وحاف!،لشيرازجمووا،والحلاج،الروميالدفي،هنآيراقاللذيهذا،ثمناانفلربما

ليس!لىكمجنونالعذريينالشعرأءمناخرينوبشعرأء،الخيام."الرائع1حلودناينبوعهو

تورسانممكن"انهمذكراحبيبتهيخاطبانه.مثلابثينةوجميل:يقولحينأو

غيوانه"للكوسيفولون"عنيخبرأبووبلا،وسالةبلاسنونشبابناجذعسيقطعونكافواوان"

ثمةيكونلاقدعنديلكن"و"حبكسيولي")وربما"موجود.تختالبملنجلورهالشعبمفي

حبها،منهيتحرمهحينهق!يصيبهالموتان."منهأقوىشبمع!والشم!خالسموهوها-:الفتيانسيقول

سقطانوهو.لاستنساعانهايصد!لاولكنه،تماماتنساهحين"!انسانكليلتقيههالموت

ولحيييسةللوطنقسمهيدنسلم،شريفاسقطفانهالمعركةفي!نفمان،يخاورلاانه،ذاتهالموتوجهفييصرخوهو

اننيذلك"والنصرللثباتمعادلهونلحبيبالوفاءوإفالحب.بثيءمقطوعتهوفي."والعدالهالمقمس!ةاالحقيقةأجلفمن"سيموت

بحاجةوهو!"شكرا:تيتقونيلملكنت-ظافرغيرجئتكان:ساقيهلفاقدوااللظافرالعائدالبطلأغنيةنسمع"ساقينبلا"

واجبهةيؤدييجعلهمابعضفذلك،حبهاوالى،..*ا
عربون،بحبببهحبكاسيلى.حببميافاستقبليني!رجعتلقد"

،،ونارماءمنانقاذبي،ساقينبلاانيستحزتيلا

وعاهة،تعذبهالتيوهواجسط،حبهفيلشاعراخر!انوالشر!الروحكماللديهذافمقابل

فبالعب.دافقةانسانيةشحنةيحملهذاكل..الكبيرةحبه"؟هذافيكلهالانسان1أوليس

:"المواء"مقطوغهفبميقول.الشفاءيمكنوباللحب،العلاجيمكننجمة"وابنته"امنة"لروجتهالشاعرحب:الحب-5

العجب؟علاملطبيباأيها"حكمولا،اكيولا،الاسرمنهنالماعظيمحبهو"الصباح

صحتنايعينللذياانأشعاراويوجه.الاحلامفيابنتهيرىفالشاعر.اثوتولا،الاعدام

ثواءأيمامنأكثر،علىالمهد،الحبعلىمقيماسيظلائهفيهايعلنزوبخ!الى

.""بالحب"يدعونهالذيهوالتيللوعةوا.الحب1هذاعنهيتحولتأنحدثوانحتى

فهيوبالخصوص،حبهاكاليسائرفياراغونمثلهناانه،فحسبالوطنعنالفرايلوعةلستهيالسجنفياحتضته

الحيساةوحب،كاللبطوله،الحبنسعاعان."ايلزامجنون"مندهالحبفانذللكومع.أيضاحبيبتهعنالفرا!لوعةبل

."مابترقر"،مقطوعاتكلي!ربليكاد،والوطن،الطبيعةفيوئوبانه،الانسافيوحسه،الوطنيةعاطقنهمعيتوحد

الرومانسيي!نالنسعراءمند:الانسانوتمجيدالانسافية-6جهةمنانهكما،البطولةآياتمنآيةهو،والوفاء،عندهالالحب

مجردوتمجيدهلهوالتكريسبالانسانالتغني1يكونآخريئوشعراءأجلمنالاختياديةالتضحيةالىالمحبيدفع-ارحبآي-أخرى

اًنهاللشعرلأاعمنوذالرهذاعنيقالولذلك،نزعةومحض،لحظةبلالذيلحلماالتناعريخاطب.وطنهاويننرفلحنيبةتنرف

الانسانيييسن1الواقعيينالبث!عراءعندأما.انسانيةبنزعةيمتازوتعويض،العزاءبانه،"الحجريالكيس"في،لسجنافيلليها

بالحب،فالتفني.المحاودمحورهولهوالتكرييالانسانفنمجيدالرسوعالىدةوالص،بالحبيبةاللقاءوهيابداتتكرلىأمنيةعن

كل..واللوطن،الحياةوحب،،التورة،والبطولة،والجمال:الحبيبة

هحيطفبملتعبثبينهافيماوتتفاعلتترافدانهارمجمورمهوهذا.الحياةتمضياللحلممع:أعرفانني"

فلقد.الانسانيةللحياةواالانسانهو،شاملعظيممحيط،واحدواا)ممحعادةبالنصرهذابلومقالم

"وثمسوعدم"منيثربلاثهالفاشيلجلاداف!ء،جهشاعرناثار.بلاديفيالفجرفيهبمتشر!

فسيالانسانيةيذلأنيريدولانه"التعساءقلوبيخبط"ولناسا"!ار!بر!حمشىأنسدعأءلى!ةوليى

يركعلاالحرلانساناانفيما،لفاش!التظامهالركوعيريد،الانسآن

وللحرية.،شعبهولسعادة،لوطنهالاكي

،والشمولالسعة1منهو،المثال-الانسانفيالشاعربفهومان

منذلدالىينطلقوهو.اًلانسانياللجمالأوجهكليلفبحيث

عسلىلحفاظوالثنات!اوالوفاءالشر/فتقدسالتبما)شرفيةروحهألا!إبداًرضراًث

واحد!دوهو-لرفافىاًولوطنلأولحنيبةكانسواء،العهد

ظافرااًلعائدوا،الحربفيالسافينمقطوع-المنافليقول.مندء..

وحبيبة:وطنهاًلىالداروكيلمندمش!هيتطلب

الروحكماللديهدافمقابل.ساقينبلااني-تحزنيلا"

،روفيالروحيأ"ئدأضفيبجمائبنىلمهلليبي&فئىجماوالشرفالئوري!

الوفسساءفيينعكسأنممكئاثجمالوهذا.آخرجماللبييفوفى

ممكنهوكما،للحياةوالوفاء،الام-للوطنوالوفاء،للحيبسنجنذارشارع

الثاعريسلموهكذا،السلهيواالبناءلضخمةاالاعمالفيينعكسان

وانمسا،يماثللاقهو.الافقضيقومنالجائباحاديه1نظرةمن
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انتظارؤإ-ي"ا)ث،ءركتبهااتباالمقطوعاتهدهمثل.ايةالتاالايام!-4قصيدفي،نإول.بالاحرا)واحدالانسانياللجمال1ا؟جهيكمل

صةافوءلى،ءتدهالاشطنيالجمالجوانبتعددعلىتدل"الموت)،ألاجس"امضخامضالى41مىنالكثيرقدلقدانه1"أحدة!أنه-ءقى"

الوطنؤراقىؤجمماواللومحة،والحب،فاثزاج.نصسهومحافية،اءروحي!نى،انه.الان!ع!انيالمئإالفيإميجدفلم،والنفوساللع!ولصغار

سعادةهـواحد9للع،هـليإخضعهذاكل،باللبطولةدإالتغنيواللحبيب:يإقولءيثالمتنببمبالطهأبيالكبيرالفديمالعربييئلثا،ريذكر

،و،حياةايه،الحياةيحبليسفهو.الانسانيوالنوعالانسان"ضخامجثتلهمكانتوانءخارنارىناسهودهر"

ن،هـ-اذاشيءو؟لوالحباللحياةيحبانه،حبأيالحبيريدؤان-فيلاكنولكن":مفوتهمكملا،ذلرربعدءلقولواللشاعر

هـىمقطو?"ان.لاعداءااحذية4تدن!هلموطنفيمتإصراالانسانء-،كلفيفليإكن-العصفورحجمفيامحمالكدامتما-بكاعنرؤإ

ووو!و،آ!حى-،رةللعاشقااحضانبينتذوبالتيالثلجيةالفتاة"وانما-مظهركفيليستالقوةفان-!الروحيالصفاءاثر-تنجزه

ثهو،زهرةتنبتالغتاةفهكان،اللعياةحبلىاترمزا؟ط،الشمس."فقطانسانببضكفي

كلوعشتاحببتحيث"الربوع))منبا!زهوروطنهيتمرانيريد،عاثمقةفتاةأحصانفيالانسانيالجمالالش!ماعررأىوقد

الحيوالواقعوالاساطيرالر"وز:شيعكليستخدموهو.السنينميلاطفالالعبوفي،آمنلطفلسعيدحلموفي،للحبالوفاءوفي

وار!،ةالانهانليمبدليومياوالحديثاللبعيدةلذكرياتوا،الارواءأقنابلأمهقتلتطفلاتزض!امرأةوفي،بالازهارفواحةأرء!

الانسانينإ.امرأةإانتقام،في،اللجرحىينقلنالممرضاتالاخواتابتساماتوفي

ؤ-وشوفتإيةتعصبيةليستجليلووطنيةانسانيهإانعلىلمول-.يغتصبهاأنيريدوجاءزوجهاقتلألماني)مقدممنبسيطة

الثاءريعجب"الالمانبلادفي"!وعتهوفي.البشريبالاخاءينادييرلموتكونهفيالمعذبةوالهو.اجسى،اللضعفلح!اتنفسهعنينف

السومياليهويضربه،وشيلرلتيلمانمواطن،المانيمواطنكونورنالسانياحزنايحزنانه.سإواهالىللحبيبةامضتولربما،وحيدا

استعمدواالذينفالفاشسست،السبريإدإمنايئيفهملكنه.الاشتراكييا؟بهلاانهوءع،نسبئءكلمنمحرو"انفسهيجدحين،حقينإيا

واذن.4ذاتالالمانياثعبشيءكلقبلاستعبدوا،افسموبواي،قسوةوأ(لة،اومحةفأية،طفلمتهة4لؤىلستطيعلالكنه،ووتبا

وتيلمان:شيلرابناءفلينهعياللوعةابداءفيالشرقشعراءبكليدميهناوهو؟هذاهوعذالمجط

بالشمسالمانيائوروا"!شقنبتإافلنسمع.والنوىواللهجرانالصروفلقسعوةواللوجع

"!المانيداافيللشمسالطرايقافتحوا:"لاخييةاالاساعة"مقطومحته

**!ي!"لليلى"انكمرةتصورت،الحياةأيتهاايه"

قبلانه."مابيإتدفتر"مإجموعت4فيللعظيماالشاعرهوهذاكالمج:ونروفيصفاءبكلواحببتك

سلاحا،بالكلمةيكتفلم،انسانيواقعيوفنان،كبيرانسانشيءكلقلبئتتقبليللمللكنك

لوطنه.ؤداءروحهوقدم،والتطبيقبالعملشفعهابل."للذئابطعماوق!مته

كالابكياني-رمإيتنيالنوىبهذا-أبعذنإىإالاملوطناعن"

المدينكمالجليلموسكو.(،الحبيبهآر!ارواءت!لنذللكمع-دموعيلكن،بمرارة

لغريباالبلدفيهنا(ناأموت-عزاءبلاكيتيم،وطنيياايه"

ا"!كالزهرةثميولإيعألقإ-!دمومم!فصالإيكفلببتدؤقإ-

دإرإضإ.والانساناوطنواللحياةالحبمجنون!ليلىمجنونهوهذا

تنعزلاندونلكن،لحياةا،وجربانتدؤقفيالجماليرىانه

*دابدارممثوراتمن.الانتهاءوالببهالانطلاقمنه،للانسا!2شيفكل،الانسانعن

لإ.بإ--

3.مالقرويلللشاعرلاعاصير.-4-

003طوقانلفدوىوجدتها5عندنجسدفالانسانيا!جمالومئال،افنال،الانسمانودعل

003""-*يااإرإبإحرإبإ5فسإو.حإطفكاملىفيوانما،فحسبشعرهفيلليس،نفسهالشاعر

025))"حبااعطنا5دفتركتبتانني:يقولكتبلقد1(الموتأنتظاروفيالسجنفيحتى

003الصوفيالباسطلعبدريفية3ابيثت5تمامفياف".ا(لمرحةروحه7لفارقهلا(الموتشفار"فحتمآبيت

002عيدلفوازدوأرشمسي!ىهـالس!كة1"عناشعالىايكتبهو:فها.الراوحيةواا)نفسيةافيتينالعا

002ناحبىلهلكلعرا!يااتالفجرهـبفرطتعذبهامرأةيشكوهووها.بالف!اهةالمنطقفيهايمزج"المملحة

؟..انراويلعدفانوالسلامالمشاتق"أمتداما،بهااجبالرواآدجميعاينصحهانوبعد،جمالها،سحرحسهنها

؟..الشوالىلخالدوغناءحداء5يااء:النهايةفييجيبولكنه،"للشيطان!ها"زو!ها!2!ب

002القيئؤريلمحمدافربقيامنعاشق15اينأفرق!ولكن-نفسهلمالثسيءللقلتمكانكفي-كنتلو،أخي

!!امرأصىإأهإراللعإنةهذهان-كارثتيهي
025اللصمورعبدلصلاحلاللقديمالفارساحلامهـ؟...-

03لكماثول55النزقةالح!يبهاليهاتنظرالتء"الساعة"منمقطولحتمهذركومثل الصبورعبدللصلاح

؟.0بش!ورميناروللبفي!طين5فيقول،باللقاءللفرععةاو!ن!وهةامعادة1لقاءاتمخنصرةباسنمرار

؟..الئحمىلحسنفلسطشةكلمات"نرىلاكي-الس،عةخماالاعليك-سعداءنبفىانأجلمن"فيها
........"!الفجريحلكيف-ابدا

003حاويحليلللدكتورالجوعبيادرء"اللعاورقيظلحين"والعاشقاللبقرة"(احداهمامقطوعتانوده

025اللبياتيالوههـابللعبدوالثورةاللفقرسفر.ه!ةالمتغن!الحبيبةان.رمنهابعد،لحبيبةابقرة،للبقرةالزهوريجدب

(جديدة.ط)بلاديفيالئاس.!فاالرهورمنتظلانبدورهالرفضالتيللبقرةانتباكمنالددمة

025الصبورعيدلصلاح5تضطرعمريةفاةوهى"خديجة"بعتو!انوالثانية،جوعهاشدةمع

0013ئجامحمدلابراهيمالحبالحيياة5!قصر،نائما-البوابفتجد،نزهةمن،عايوما،مطخرةقنتنان

فيمنهاالجارات!نتسخر،يتمزفىالانيقالمكوىثوبهالكن،لسباجا
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