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)11الجديدديوانهفييوسفس!ديال!راًغكمااشاعرايسجل
عبر"الماديالعا)مفيمغطعرهبكلذاز"يؤآد((كانسانتاماحضورا

المرموءقىوكانت((قيمرئيقصائد))41صمرتف!ن..اشعبريةاالكلمة

-زراتابراالاءت)رولهـظ-..بيروتفيتيطبعاًاـنيالمشاعرالاولى

هواثاهـربئنمنه(كيدا،القديمةقصائدهبهضزنئرسعدياعاد

ه:صاومن..حضارياينموكائنوهو،التاريخداخلزمنياءتاد

لذا..واوجدتها،قصالدهاولدتاساهيالموصوعيةالضرورةفان

أفعإلهولمشع..موجودانهلاثباتاساسحيةضرورةاشاعراحضورفان

ة.افعالااثورياءدلواهااجابقىوااثعرية

4ديواففيأيضاذلكالحهررريبذداعراًؤكبماءاالشاءرفعلوقد

..((الفربهفيخطوات))

ثدا!بل،حد/بةقص،ئدننئراحين،قئاءتهماوللثماعرين

وافحةروإقىالديوانيمنحبح!ث..الديوانمؤخرةفيقصائد!ما

نفمصعيا-و"ضفاهأبعادهضديصارعالذيالشاءرتجربةعنلمهيللمت

ا!-صالمعودةشديدتوقبهيزلولما،اًلاولىاسماءاعن-ومكانيا

وواةه!-،ءميقا؟لاتحنرابالحاد،حس!بةفكان..والارضالنبعنفس

..المرارةادرجة

ديوانهفيسكناريخمتكاملا-نفسه؟دمأندعد،اذن،لم.مدي

فرص-لمةتمثلصديدةؤصا.لدفينفسهيىطرحعاد"مرئيةقصائد))

..((الاواىالشماءعنبه-دا((لمجهالاغنراب

الصلةلص"سقيطل-النئصرياجموعاهذاوئي/-اشاعرالكن

اثعريةلاكلمةساكنغيرهـظورعبر..فكأواله،نالانيوهوطنب

..المتلقيعلىوتأثيرها،الق!"يدةولدلااقى،ككائن

هـ4يصجلى،بالثاعرخاصاتاريخاالديوانؤف،ئدتسحجلفهل

وءكانه؟الاغرابزمنإبرالواعيحضوره

زمنضمناشاعراإغتارثكلالردإبىةاقصا،داان..بالتماكيد

هـئاذ))اًبرل..اجوابوا،الواًعكيماحضوره"م!ءلكص"-الديوان

"؟ن!"انبء،عرامناكثرا)تارلخهذاكتابرلأفييسهمذا

ذوومؤرخ،ميؤرخرفى"،ء،تقدمماضوءعلى،سفيوسهدي

بانالاتقاد،البالغوالخطأالمرحفومن..ش"رهافنواعحضور

نغسعرهتاريخشكاتالتيالظص!قى4فيدواوبهدجدبدارقدملمسعدي

دار!شوداًت..الاولىاثماءعنبعيدا:يوسفسعدي-ا

.0791بيروتسالاداب

2

!/

(عللىولىلرابصلج!جماالم/

!مار!ارلجرأرببفءسحححح!

.)2)فنهوتاريخ

ىع!ءصور*كأؤفزاتا)ةءد./ديفهمونكارريناجمصر..سهدي

ادىسء----ديالىنجد،بلان.اياماوااعربيااًاشعرديواناكتاف

وعراعا!وكلازمنالمعطبتوكلورخومقننمدروسامتداد-باتقادي-

إ-ةاصرحبناء-يمكنولا..حي!اتيةوتجربةوتراثماث.مرا،تئاقضاته

الجديدةلظاهـرةاقطعاساسعلىاو،واهاساسعلىجديئةؤصيدة

بتقنيةواعياالماءاملم!معديولان..وبرالتراثبالماف!اصئتهاهـن

الهربيقى،ا!صهدةبتاريخايض.،مامفهو،الفبيوءهمارهاالقصيدة

لمحنه،تاريخيدركو،سفرهيخقاريدركفهو...المتنوعةعصورهاعبر

ءل-!سه/*-ونانلخباوء،بالاسروموقصه،الانموقعهيعيلانه

ا"ام،ااجدو)ةوا،اطلوباالاء؟نلاءاتهاثيحق!ف!ولذا..غداموقعه

..الاش!ياءمنوالهادف.والرماعي،اجمالياءعوالان!-إم

ت-4/جررابعاديه:-خا"الاواىالس!ماءعنبعيدا))فيود.مدي

فهـاوصراصوبتواجدها،قه"،ئدهواشكالبمه)مينالتاموحضوره4ووعي

اصءف-لأ!اردءاً..)!اانخأرالذيالعنوانوبدلالة،ديوانفي

..التذييلفيانظمهاومكانتاريخهابتثبيتوانتهاء،للقصيدةالفنية

والذي،عموديمعمارذاتلسعتيوسفسعديعند!القصيدة

ان!ابل،.((اوزنواافافيةواللايقاعيخضعمكتوباعملا"يمتبره

غفلىلأفي"ليس،المتلقيذاكرةفياك(ثرعنصرسكعرورةستحقق

..والمتلقيالقارىءارادةمعالتفاعلاليبل،31!ه"القاريءارادةعن

للمشاركةاقىلمقبم./بفعلانه،المتلقيذهن!يقصائدهيتركسعدي

فنمبصسعدييظلوبهذا.القصيدةوموقفوحدثزمنوعيفي

الممببزةخصائصهعنديجمداموهو،والتعبيرالتنلولبخصوء"جمة

-:ديوانهالجديدثيواغناهاعمقهابل،اقصيدةامعماربناءفي

،وء"مم!.احاراسعديقصائدفي((الداخليالايقاع))،زللما-ا

..اخارجبماالايقاعمع

"ءددةغيروموور-قىثإئيةذات،الحديثةةالقصب((قافمية))-2

ها((و"ا)قرصانو"((ينالملاخرليصتاغنيات)):ل!شاعر-2

."4مرليئدؤصاو))((ارماداولنجما)1و((قصيدة

اوييواندننرحمةاسهدساميكأ.دكت:تهاإقياالمقدمةانطر3-

ابنئرللتماليفواكأبالمصرالهيثةم!نمغ!ورات-((ازااعيوناوا)ز؟))اغونار

وال:خا!-لملاتالتقد.لراتمنامديدباا*اتبةاتقعحيث،0791عام

.اراغونشعر.فيللواقعيفهمناعنوالبعيدة،ال!وريالية



يا،ابحديتبارنناغممنتىبعة،ل..النتعريالعمودبنهايات

ءوسهقاها.ناغمووتشابههاطرالاتفي"ياتيهـتمسمديان

فزاو.لبمح،موؤمات"جل،القصيدةمعمارفي((الصهورة))-3

ايضا...الديوانهذامي...

"لمبمء((طبمبم))بمنلخءلمونة،فصالدسع*دي((ارة"ية))تطلس(

،ا:حس-را،اريفا)..اجباناوبر،نطباعية،واة.حةبتاثريسة

..)لخاً...،يسةلقرا

ازنانااعرا!يبا!هـ.لبطا،ظلسمديلدى((الاجتماعيل""هونا))-5

)يصلظ"طوورمانه!صااولاث"ه10،ابماباو..قضه-ةووارف!ا

..اءميابلكوزموبوقي-ا

ا،ررفيا()اوء-ةالو-ماننب؟-ةاروأ))اطاردا!لظلغظاجةا".ا-6

..يوانادال!صا،داعاما

عثىهـوالمفردةاههعههـةالفةسمةهي((الم!مقة-اررماطة))-7

..الشاء!ر

ودلالاتهااافماطعاوالاورعطربرءن((اغاتراةاو))((لتقيطا))-8

.تضكلظلت.اءهـءاسءبئوااور:يةواالنفسيةوموحياتهاالزمنية

..اهم!بدةالتقنب!ةاث،هـروعيمع

الع،مبةبارلمهـجة"وب!اص!!ايقاعوا((الارلمحابم((اسهءعهالكذاك-9

..الاستع.الاتهذهودلااةسالمرافية

و"ضهونلمناخ"ةهمكجزءبالمكانوبرالز*ن((ير"لاهـزرا))اولمد-01

...اقهيدةاوشكل

لاثباعوضكلأ!ا.بكرا"،ؤ-في"،()"الاجنبىاتالمفرد))ارءت"هال-11

يضك!.اتاراوهـ،1ليواةاقصيدا!و

اضاءة))لىا.وقود،س!!ديفهمبدةفبم((ضلملأليالاسالمدخل))سا؟

..اقصمدةامعهارداخل((المواففورالصو))ت!نا"!!ر((احدثا

اوطنساو))"الاغنهة-اوطناو))((ءبئاززض-،الوطن))-13

لتقدم((وايةلحرا-اوطنا((و((الانمهأن-اوطنا((و"لحبب"ا

ظاتلتطلع((واالاروطعابىديرل-اوطناو))العزن"-الوطنو))

..لمىمديأد01قهءف،ميىنفيرءوزها)جدا،عانيهذه

:قه?بة3لءاقياذ!ئفيا)وافعلتمميق((اكثر((است"مالس1(

يخططروورءةط.عديؤ..اذن-مثلا-طعهبئهاديالى"رثية

ىاواء-واادا؟!ااحكل.ورهيسجلبذاكوهو،حيدارقصءبىله

فى،واتوااء!.%ةوا!كأا!ور!الموثراتزر،"كطمعوالنلمم!جم

..ونعببرهال!جة4افمصبةلوبئفيلرضاروا

**،
وء!-با!ى،تاء.هة")ءبزلىفهـو،ب!هـتإمكر!"هـيولان

.ؤ-ىالا"ورمنكىات511ابصمادواستمئراؤءالىتلمهـامءبر،ادفرورات

اءقاجة43ادراةءه-ن،للهتانذيقهميدنهإءط!بماؤهولذاً،.الحيالواوء

ءواعمدواحفر،ههو"-4مات3.براخرأو.نيراتهووظرفهالمتلقيهذا

لتصرهابإءت."مةسعديؤص-دةؤأتيهنا"ن..ا)تراكماتهذهازفجار

،اوص-دانامنبئ1فرلانهـسل،اتلمهكبانفس-كأعلىاغة،،ئيواالنفمه!

انىاعروحة"ورهوءيتض!فافهـكإا!ا.ا&م-ق1حزز،فيحتى،ألبةكأ

4بر،ز،ور-عديازاءتصنؤازتازرا،الخاصوحضورهالمتدبىوءكمااىا

،ثعرهيوجد،اتذصاعرايوجدومى..موصود4از،اج!زركموفييقف

يروحسدالذياقدرباازر*ريروحسد((اًذ..ذلكؤهل،اقصيةاو"وجد

م.دحط-ي!تطلبمماخطوةكلفي،خلق!واعادة،المغةاؤي؟"!ك!رر"

((،صداالمحافطة))لكلاماوؤوانمنا"واء-!وا((ا("دالإ))المغةااطار

فىىبه.بال!وطاإمط!ون-اخالدينا-الضحراءجعلما))هووهذا

..اًلخ..ؤ-رودالمووبابحكمتوناظماراهوواراءوزفي(()قىاحراسبيل

التعبيروحريرف،القه*--دة/بئوحر،ا)ثساعرير-4فحر..اذن

.وعئدالصرورةؤهـمعندسمديشعبىفي.تكلو/تتحقق،لحأصا

ا؟،نا)فنانيخطوهاخطوةكلفي(لواءباننالافا)ـحضوراب،،دفهم

اقصيدةالتحوءليسعىذلكلم"جيلؤ!وهـسو،اف!ااثرهخلقءملصة

وهو..فنالى،جما!بإعهلالى،الديوانعنواننم،الدبطواننم

اتارءخ،وا،اروموا،الكلمةلقيمةوجديداخاصانسهخايهطيرذاك

..ديلمحصالده،الفريةوالعبارة،الاج!بيئاكلمةوا

وثازقيا-سنسجيلياشنفم!،،خاص،نفساالشعريعطيانه

شهولانسانيذاتعالميةعلى"ءفتحدشكلبل،مغلقبنت!كل،محليا

ا!،عليهايتحركالنيالارضبخصوصقياحتفاظه"ءذلككل..

ذلكلمحبلو..ثيةلتراا،احسيةا،يةلفكرا،الاجتمابةارض4:!كا

عسنتلفائيماا&مبيريجيمونممنكواحدالخاصةطبيمته،وبعده

...الرائع((ابصرياالخجل))

العيميارة:هلهـت!برجلاعطاهادذيبا،منىاغنيانا((:اراغونيقول

يكون،افيغنائنحمزئانيممهسنولا،.((وبالانهانبارسلاحالفنى((

سببوالحه،ة،ففسهالانسانلان!ه،الاءذلالألمصافيليدوكطل!ءلملاخلاله

علىتطفىتليح!لعفامنليستاعاصدطةالاناعنيازا..وجوده

ل!هم،الحياةفييئزعوااندسطي!ه-ون،افداهـ،نوايا،غنايي

"..غنائيير،فوالئ

انهاًذ..ايكل*،-فيولىسعدياليهوبعى،ءاشهء،وهذأ

نااسضطاعفسد،((اعظيمال!قد))سماعة((الصعبالوفت))رغم

الحبوجه،المفزقيابلدالهظ،ابعدئذ)يبمبن،حزز4يختزن

والماضيالا!نلنلمحيمبكلالاعاص-راعنىةتعهواوتى001(المتأ(ق

..بةلقضاو

المضفةباتجاهيرص"يح((اىالاواءالمهعسربعبدا))فيسعديان

هذايحب،السماءهذهيحبيزللمالانه،الاو)ىا-5-،ءا،الاولى

القضية،اوطنا41--فطعمرهفضىاف*،نعلى!"صلاولى-!،الوطن

اوطناهذايفادراًن..ا)نبيلوانمط!عوالانسانوالءزن،والاغنيما

وال!متلابعففةغربة"نيعاصمااندون،خارجهيكونوان،ا!كببر

يوسفسعديا"را!ياالشاعريحاولانو!ظلمعنيفاهـانفكم..حاد

القا!رةميانعفدارزيا)عربأالادباءلالحادال!طدسا.ؤ/مرورحه

يسمحلا،منهاثسهحوبل!مرهجوازلان..كلعتلإعاندون-مئلا!

رطذمنأءةكا!8ل.إ؟.الفاهرةكيءوؤمر((عبرا!"،)))هـونان41

بعيدا))يوناذ،للثصاءرايلارووا،استلابر،وارةءرواكثر،اعنفطو.

.؟!.هـ"د،لرغم((اىالاوادول،ءعسط

"-ناءمق،فيااعرباالانص،ن""مض"ئرالنناع.،فكرماذا..تم

إصص!اناوزقيرةوا"منةلاتالموادف!كبورؤاو"وطهـنهءافيووكل"جراح

،42صيال!ا.اننزطرةاىاوفاءفصيدة)طإنهاديوموت..

احضارةاحيت))،مديئتهوارنورفيقهزء-لمه،1!-اباضاهـبروبدر

اقذاعر.او!وعومن،(21ءى4مرني)((شاءرماتحتىسنيسناوففت

..(!صخاصةث"هـ4كالهات)".جانالممقبضةفي"الاس!ان

الجوعا((فشمطراورا!ه))تظلأنتصاعرحيناعلىالحياةافىماثم

(1اصابحرا*ندرإبةءد.رنةفيخواطر)((الغريبةالسماواتتعت))

بالنتحطيحلأمالشاهـريظ!لحين،المنفىحيا!ؤاسيةهبموكم

ؤس-وقفيجد،صفيقص.بئو،فيبكبم((البصرة)ءينتهومداتيرافىكراو

اء-رباشط)()الصصرةان!ا))((الطحالبطهما،!))لمحطرة"وساد

والاحبةالاصدقءيفارقانءنالنتصاءرعلىأمر*!لثم..(؟اص

ةالذيالصديئذلكقي!تذهـر

ءمد.رقهبابعلى"ر))

...واختفى

الىرةز./1بطاقة)((ء.ديفهيهرفهوام!البابي!ةاءلم

(17صرتدي

:وحوا"كأساعكلرالنىعاعيهوتوصين

..زموتاونولد((

)21ء!جزالرء4)ر!*أئل؟()ابيوتواوالاشجارالناس

؟أ..اذنالاولىماءال!هعنبهيدا)ءهناكلوجودهءمنىفأي

آ\



نعيبحت،افربةاهـ!ياتمويضاهـنيبت،اذن،سعدي

..وعلا!ا.أ!االاشياءة3حر!كه!اا!اما!حكل-ور

26(ص)((عكاا--وار))محهدونمئسهاعاامايتأملهئ!-ولذاً

بة:توكيدير-"باؤراراتذالهؤيحالهب

..نخبووقددياذياالعار"حرقورائ،رااناومن

..((الحبيهمحهمااغما:فضاانامئمن

وانفه،ره(92مر)((اىولمىاامئ!ءرغ))مه*هـي"راجئائقفيثم

بالا?!،داشصاعواارتطامااى(1،أءئم)1،لأاأ"ازكب.((الث*خ!ى))في

اهئحم!ا))شواطىءعلى"رغهصااماصف"ابر"ا)فتحيدطامةاإنما

نذء--رهاًلى00)(1ء!)بالمغربالآسهمازيةفبما،"طفة((اإعربي

اءلمهان()انقرغ))ا؟ىالمددمدي((!791عاموغا-15انترطهموقف))وتخهلمه

:روذازمناويئركالآنياإشنعهدراتى،عأيقفحيت

ة-ىسهصب:،امبلمكانيلأ-عا"لملأطعبنهاديكانص-ت8؟91

اس!لمهطانانفرة.

ءطلىمدايىكافيكنالاقيدي.طعبنهاديهـان-مط5891ودبم

ان8اروانفرغمنحديثاالسراح

ط!بنهادي"وتعاىوام4ادلألةءضهتحبتحبا689و!ي

ا)-ءاه-،نن!رةفيابالسل

طهبنهاديء!تءاىا!وام"ثلاثمهتحينط9691وفي

تصم001رهنمرةلسياااتا1،2،000،03وركابهاالاولىالسيارة

الاوطنلارة-اثء،ءرانجن!خيلأهـا-ءجدداا-لمهانانفرةلىءنيحتوي

كهطا..إمحراءا)5((ضبمط))ءن،صرآعلىاجمممدفياء-ونسححم-ن

!فب-لمن..ذلكحدث

اراجعةواءزركارالاسدروان!-و،إءديرداسمعديمئد/وان..اذن

ءاا--!ءبر،انت!راوكنارو-لمغا!كطالجديدغ،يالرونرووالمطلع

..الىواهـيا)نت"اءربرءفءوراكنو،اتإموااتشردواالغررقى

***

اءواصلاضهئ،حواا"قيو"-،تطئه،ئدهيهبروسمفلهم"ديروالثمهاع

يطرحطاككبماا،ورردةلىهـن((الهعدمةمادة))ء!هـهاتءراي!ون!ن

ءلا!فىذات،!-ءىيادىكفصهيىغ((اضانبىاات?ءىا))هـههةا-ا

هـع.((مرز4ه،؟!لمحه))د!انهفيتضهـاوان)"لي:قهف!،نجئقاة؟4

!--ذافي((دارإلاورونطالى:))الا!داءحذف.4اهومهمهئارق

النتخهتالثانى"))اءئوانابتثئهيالننيدارئلوؤءميمدغ..الديطوان

ي!رثءبىصهمئاء+،.داراًفيا)8وا(ء*حفيالادبرمطزربر،5،-لموانسهق

..،اتبا(فب،سمديادجبوور5891زهوزنورةب!!جة9عرامجلة

-"بكاه..ءرفي"ؤء"ا"ب-اع9مط((مرزإطئ))اهطة3غيرسهحديانثم

-دةالقص!يخقار!كماا"آرءوم-لىالاوالم"هاءاهـنبعبد-23ءى((يرتاع))

)-زاةلموا،اىاضئااد/واذ4ؤكط؟6-01-25بلعبلمرور"ءديوءكانمط،

..السهابرهط4زديوافيا65!

-871من))ءمب،باًر؟ثلمبسرذكرىفي""رثية))غلمصهبكذ)ك

لمحقةالجدئ!ديوانهغياكلاا-65!سفيارخ!احيث)"منئبةهضائد

-ءالنتهطرهـزراودلاهـقىا!ه--قى"أش!ه!امن6591لفباطفبمارخها

:القصيدغ

رااذ..((شاء-رهـلمتصءىسئبناو!سفتاحض*ارةارحىت

لذ.اكلراقا"رز*قىو!والاجديداد*داهنابتاكت،ا!جاب"رقية

فمافىثورةعثلرالارليعةيةو9الات-ةاراءضداد!ط!-ه!ف-اقصيدةفا

سه--د؟قص،ئدأء"دقمنا?-ارهـكا.لىاهء-نوالتيامهارهطاديوانه

سء،ص))يدئ"قهنحذرسمديكرركذاك-تورغوأهـاوحرارغواكأرها

مئ--همان،ذكرناهماخلالءن،ويبد،،اإ?وءضهنوكبما((اسباننقى

اسباني!ةء"،حةو))((اـخازجم!االشخه!))و((*رز-")):اتادتاالقصائد

امط"4ز-جباضهن"ىخلوهي،النتهاءرئتلمنخامطبامتهسلمتحطى

.?وراؤ:هنافينديوفيفرها.نكرارخلالمنالواءكبالحضورا

بنكر؟تءخضههمة?رهئكأهي((لىإلاوا-ماءانعبرمبدا))فيسعدي

-"طرزغ"هروة،اوطناأرضعاىالمسمئوحاهـمواوالا)ماءزنانننيف

..الحهخ،الازهء.،ر،والحباضمئاؤلبا-اوفتابذات

:اراءون،فولكما-أر:سيروس!ةطهـمدي?دا)ضكلر!ان)ذا

انتمعرانا،العادير"الئممطرقبالضرورك!،ليستئطرق،نمئهمء:دما))

لمهرمةعلاءظاننه،ءرياًوالانفه،ل..هـ"لمنتوةبطريقىلآا)وامعا(ى)بىصالني

.().اءكمدالا-اليو،الوصوئنتمالتي

ارادة))عنرل((أ!ووإنهدالاامطام((عنلايئنتىأسعديث"مران

،ر"ىااوا-"انمكااروا-او؟تفيمالمتهمر!،،!""وءطاا!كارهو((لنتماعرا

ذاا،ضيةوالمئءانوالاتت؟،لارض-!لم،كمايرئتهـ-اشاهـرااىى

اإنواهـبنتئطىتقئميةاشكالفيويغنبم((ارزاكرغايخماطب))فهـو

ص!4وير!هه،/جباًنه..صالاخرافىت"ءراءلهـىاكررغواالمعادغ

يرتنروهو..إضاا،امهتمهيجسههوبهطذا،ي*ونماارالملانمه.،ن

مع،احلموااوافعواازمنواانالافوبنبب"((وسب!ا))الكلهسة

،!نمنلاثممعره!بم(1ا)-مي،ب()و))ليامابي((نفىاصملمإ،خم!ادمن-،

حمااصالمحريبة،المبابروصمةلحم!مط((اء!مئراليرةئر((قه-جدقه!ب

وا،.لفلإ-داهذاوش.((الر:لياينةشناشبل))فصائدموحيات

يىمهراهـ!اًناذ،ال!صهيابلمحي!نطا،ورهـء!يوفي(اص،اكأبرل،تأثرا

،ابحرةابكبما!و((لخصجبارك!ا))!!لداووسمديبلسبلم!اغر.لبل

احدة،وطنيفوصركةداضلهـ"ويةوزاةملاونراهـلملاووتاكو،رءرعاوعاشا

ذاًئ---صء*ررمنواكثرسمب"ناكثبربيئ،م!،وؤرق..اؤترواثم

...لمامبببئالر!أ-"8،-هماو،وءجمماءوضو

"رو،ولالهبدأت،(!91عاما)خممىباببمو(هـهئفياففيادي3ثن

:صايعطب-ءخلا-)أاصفيرايررةصئر))فيوهـ-و..91؟8عاميةامتمرا

والابر!----،دالموناذاتإو!ةاا!صءهـة،((اات!هو/بريةاوو*-دةا))

ا!هروةاالهءمقرىا*،*لما.اءمممبهااءمورااءتهد-،!اا-يااخطوطوا

:ا)صورخلالمنءمئه.1ءة

يرصةطا)ذيءوروكا،ئماء-ن1،ءاغيوانت))

..ضلاهـكاةطبرر؟

..ج!زنعوتد

لا!داقكوالهرد،اكلاطفااهـوراا?حان

.((.لاورا!كواللون،رالازهواوردوا

:السبابءنيقنرب،براإفات،المقطعبهـ"اومئو

الهمراكاالنخلوده"عف،اث-جماحاائخلاو))

...رفتهو

ئت.:اكاللعالمفت!ت

والطءصا"ءوران،ا)ض-لمابيامهجراوانمز

"كنونميكواون،واخ31ض8وبر

اضتفر!اةيرصز

)(تممهاء-،!ا)ما)علىواط:فت

ا!اة،اعي4اوامهءىيالتفاتاتمنووكباالىتي،هذه((بغته((اولاو

صاء"قى!ت-"كله-ات))-نؤرأوحه-نأء(بلا-بالمقطعهذاان

،لاز!إءهـ!-كأاءأير،امئمأانضهاهـرااننحمر-أراضيايدالمصئمداىا

هـ!!-*صد،ا-!اناذاكة!-مط-مانص"ن،االماة*كإيتذم-و

بأء*اؤ!م:الذبن

73-(-الصةحةعلى-الضرز!ة-ا

ا.ابماز"ا((ؤ"ءد/4.وكبماحكهتناظمران!.،4ااسء*عملافد-5

ؤ:ل:من((..4بغت((كله-قى

سقط،-الثلجانه"

الاه-لفيعلمناودون،برف4

ربانبا)4الصباحواست!ل

((اببض،ءاالاغصانعاىطارتالتبم
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للشاعراواعياالعفهور

-41!الهمف!ةع!ااذتةموراتتمة-

وا!داىابايدسواان((

((،نانسىراحضيفي

دءفصور4نفلمطرح،الاولىللسهماءادعنيفحبهجانباىاوهو

-:ايقاعااوحركةاوا!!اءةاوجديدةووةعبر،ؤمهيدةكلفيلام

الشجرفوفىا"هرا

احبماقدئءولرا

(51-05صسابرع؟.ضاءأا!رفوقءطرا

((المطرقوقمطرا))عبارةتاتي.اصورةافيالاافةهذهفيد

تقرأيدعكلاف!الشما!ر،للقص!ي!دةالمتلقيعئدا"لوالضأالوؤفةلتمئح

لدالجماليومل،باتىالمعاناة،وفنأملاففي،ونتآملتقراولتوففانوتم!كهما،رل

الث!عريرلمة،فيالعمليةالأل!هامالنتاعريدفعك.وبهذا.المعرفةوتولد..

!ندلىةفاناـذا.لةوريالنيبرافي،ي!4لتارا"لعهلهـافيبعدلمذو

لاشصرتمامووع!اورجمقلكل.مءمء!برتثكل!عديادىاقصيدةا

فة:للمصكيادة

العاشرةالدفةالهإهـ"ر!ت-ا

إلمرة51ااررماعىفىدوت

المانترةدقت

(المنفردالعودعلىتقاسيم)

:الهكرارفيلىكلمةيمئحهاعدة"وءحميات!رعراصطايتبمكثم

داريص:يةيافمادكبم

ا!زاريبيستيان

مزاربيتئان

وقةةي!طينا..ا!كالمةاو،ا)عبلرةاو،الجطةاختزالفيف!

(())معلىاظكهدالاص!اافت!عريافعلاديناميكيةءبر..الىأ"ل

()،يةااروانالفص))ؤصءب-هـةؤبرأالبارزودالالىر،احرف!وطب!ها

فىوء*مارهـااقص-رةات*-لماموالا!اجديدابرجددلاوافتصاعر

يخا-قفهو،ايرضا،لاقكل*جدةالعاماتكلوبنافبمبرلوحدها،اللصة

..وا"دتركيمابعص،واحدهدؤطذات،قصبدتينر-!نداخلالىة

قص.دقي-ن.قرأاوؤتاذات،وفب"غرناطة))ؤصيد!تنرأوأنت

ابىارز،قكانالاسودبا)ـحرفيطبعهااشاعرااحداهسايبرزءتاخلتين

الثانصة:الؤصيدةفي((تدامحبما))اةحلالاوهـىالقصيدة

الليسلسمنتصفا

الظ!يرةفيبحثأراك((البالسىيئ))في!ا

السمراءاطفئتاقدس2

اصغيرةاحهاياتعنوالمخاؤنالمدنيةب!ةوراء-ب

ارر،حةفي-2

ا!مطئدبهايدوروزاو!ة،اعوىورنتدعن-ج

الصاحةفيءيئ،4-5

اوركا4دؤتاوااذياالسفحذاكعن،سررقى-اد

)6(..فصائدبقياوعن

واصدةقفيةوعن،واحدوصودعنتت!دثانناقص-دتلاًوءسفبةو

ذاتالهصء-دةؤراءةيربة!ظاذاقييث*ءلذاترلمغةنوا3...

:هكذاإبمارزةاالإرو!

اظهـيرةا!ماتبحثاراك((ابىاذ"هن))في!

اصمرةا!كاياكممطاخازنواادنيةابهجةوراء

الخ...القصائدبهاتدوروزاوب"اء.ىمهنخ!دعن

الشطرتمييزضرورةعلىتاكيدا-خى-والحروفالارؤلمام-6

..القصيدةقراءة!بما،الاخسرعن

فيكوذا،ا!ص!دةاتصمبم!هجديدشكلعلىسعديياقيثم

ضخ!ل،اقطعارئاءاءادةقبثم،3-بهاوتر،تالكل!بموقعالتلاعب

هـ؟قطةعض)4.!كثم،!لم!ء"ءبةاو!.عافف،يرلمهطيكثبحي!جد!د

ه-ةا)،1عر!-ج!/لا،ازء-ناوئن،مؤطعكل.!ا/!ةفيالتلاث"ب

ا،مطءكلهااةءطرد!ايقهبهذهفيكبمااة4اا!مملحاوة"ا*!و،الاكأرة

:الردولالت!طههـرهذاهـرزاوفقى

:تقسهم-ا

الاولالمقطع

ماءلىاءارو

ية)فدا

تمر

فير)مماا

لمساءااهذ

اعزدإ"ا-ه،ءااناخصركاريحاعلىرايت

إقهع.رةابا-يىاو،بئسرالارضكرالمصة

ا)ضافبيالمقطع

السماءوراء

الا&فه

تهر

النوارس

المساءاهـفى

له!ةالال!هه،ءاان،-عركلبحواء!ىيرترأ

لكب!برةا/1المراوة-يئثرالارضئحةاكر

((اخا))

3-درؤ،ءلملأحظ-و5كوا،بضائهواعادة،4بكا"االم!عت!راران

..امن!ا،?ءمارءـابوفيلدهقهطصميم/5ؤ!النئاء-رحضور

اىا"رثيكأهـ))ائدهفيؤءللنثريةسعدياسونمملفيحضىثم

ب!"اخاءاالقدراتبر،فه..،وولمى،يصبط-ءخلا-((طممينهادي

هـلؤكثصيجددمادة!رؤ"و،اواءبابتجديدهيوسةءلمه!دييتميز

يركأسبوهـوهـ،8إبيزواًهلذا..اواؤعدااص-قاظل،اقصصدةا

ذا،بالانفعالاثتوناواحزنبالوطا،لضوريااخفساذاتؤصائده

وص)ض!س!الىةمهالةاطالةهثلو"لمظئية؟عةويةز4!الووهقه!ائدهيترك

لصا-5-،نصبراب))ؤء"،ئدهؤ*أكما،ء:دهاضعرياالانقاددرصة

.الاكأبرةفىدإوا!".انص،لدوبخاصة((6اصالعماديةو))"56-ها3

راام!ثايهالهحه"-بةهياًنىاع!رادىانظةبةاالقدرةفهذه

ابعادصديدةءنءة!ئ"،كلصلنفي.ؤطعسايت.بلاف!و،سوالتقصبم

او"هـ---ةافص،ئدهفيحتىو!و،..اق!"-دةاومض،ونثهـلفي

..نيهلمبىراءحمود،ركل-دي،جم!اضاراعبدالمئي!:ينمعيذلاشخاص

اءاؤ:ةاا!لأم-،تبئفس-ورفاقهاصدفائ4كلنحن-جيعايخاطبنا

ا-طءإىاااعودةاؤيا*،رةارةبت"يروكد4كاذلكفيوهو..المضألمة

ي!!"ا)شتنءانابىحريررنجىيظل...)أحؤبواالوهـن0.1الاولى

فه!دى،..-4دع"اوؤرجةاويساو،ايى4الىامما!ههـ4ورعبالكثير

وكأنهـ-ا،ا)دروانقصالدءجملفيله*مديءخدقيجماىافربةاوحص"ة

ق-!او!رخال!عي((المرزيةؤءةائدهآخر((البحر!رت!يلة((الىاروءتاد

لم:؟يسمد

حيئفضيعناكتهناانالازليبحرنايا

سواكلالسئقرباناكنتان

لأ3



((الجنإبنا!اصفكؤإيءخماا3ان

رإىأءفسعإفاؤلاننما

لرىاءضعفا-،تلاو

فيناماتشي!ئاولأن

اخىدىا"رةجث*!بحر؟

..الضنيناتكنفلا

الوطن،وهو،الاولىالسمما،وهو،البستانهإو،فالبحر،اذإن

..والقضب"،وا)حزب

وحبهارراعرتواضعدلالهإالواضحالاءمرإاهـالس!باسيوهذا

بتعدنإيظلالصدقوبهذا..التقدميةوالبشريةوامتهشعبمالقض--ة

ين:أ!خروعننفمى"4ممعديعن

((..اسرىضعفا،ولانن!ا))

ولا،لغتهولاابإ،بهيخسراملهراو،صد.شهيخهـمرام،فسعدي

..الكتابةيهإاستمرار

حإاءتحنى،لم-!االذاتنقدهفيعميقايزلولماصوتهكانلذا

ب!تاجديدااعترافالننسجلوغيرها((خاصءةشبهكلمات"قصه!رة

..ايضا،ازمتهخلالهنللشاهـرالواعيالحضور

***

التذاءرثحهادةزعمجل((اىالاوالمسماءءنبعيدا((ديوانقصالدان

عبرو،ظل..الراكدالوا!عقيموتغييره،النبعالىللعودةوطموحه

رإ.شو!اإيفيضالذيالمآ!مالعمببقاصوتافىدكيملإك،؟وحده

:الاعماق

نه"حإكانتقىهـرولا!أ!،!ان/-جل((

جرحك9ارإىلاحتىاعينيإرإاههمبو

(("قإوىاندونفوياتإبقىانزريد

عا"ؤ،حؤنعلىاحبباناشتبد،والتوحداالالمموتانوهع

جبن..روت!لصععن،الاخيرفيد*فجرلكنه،.ضنشائمحؤن

:والبمرإةوالذكرىالنخلء-ورةبذهنهالشاعريسترجع

ثطاًعضإاءالادوارعدتو؟اما

النخلواجهني

فيأنا،احدصتو!6مضاغا،نحإبلا

ايماءلحطإة.نمنحنإ!،!(ماته

اهـمالي،افنمةافييهمسوسعفه

الشاعرمعاناة،قصالدإهليمجموع،إنإكلؤالدلوان.بةاذن

الشاعرلاجمال،مفهومواعطاء،الفنياروكلخلقفي،ليسالحقيقية

للاعلانحاجةوبلملاضإجهإبلا،الصادقالمؤثروالمضمونبل،حهءب

هـاوهذا..ظهرهعلىالالمصليبيحملجديدا((مسصجا))كونهعن.

الواقعية-اطلرضمن،المثمقىءاشاهـراوبساطةتواضعيميز

الرومان!سية.

بل،خاصهإل!ممةليست،الشاعرء:(؟صاعبرالتر!االمعاناةوهذه

العراقببينالمندجمبنالشعراءكلعلىتمنسصحبظاهرهنعتبرهاانيمكن

المعافاةفيولدالذيهوالحقيقيالشرإبئن،القولويمكن.بة

خإارجالضإجنإواؤول..الضجةخارجايضاولدالذيوهو،؟وسطها

الوطن!خارج:اقولباالجزمال!؟ظعلاالانني-

ابرزسماتهو،وقضبةات،نا،بالوطنا(شعراءالتصاقاناذ

وبسببدل،اوطانهـملداخلمغتربينكانواواو،حتىوابداًعهمنجاحهم

"-:-الاحإاناكأرفيذلك

ابياتن،اعبدالوهاني،السيابشاكريدر،الجواهرهمإديمحمد

العديدوالعديديوسفوسعدي..البريكان*حمود،اجإبدري/ابلمند

وغنإوا،الشعريةاكلمةاواغإوااثرواالذينالثحعراءابرزمن

القصيدةكللحينقصالدهماروعكتبوا..فهؤلاءء.انوالانإالوطن

خارجءنالعراقتدخلالت*تلكمهي،طويلةزمنينإولفتبرة،الاروع

نإئرهاويتسعتذاعالتيالقصائدمنالعديدالعديداناذ،الضجة

قيإمةالثصاعر،لحديدميصادقةليإمت،الرليميالشاعرمركزبسبب

..ومصلحيةزالفةهالاتهو((مجد"منوبالمبإاعررهمايرحاطمالان

..للال!ف،الطبيعةعلىجةالمرضالظاهرةهذهواجهتنا15وكتهوا

يسإضاإذنولا،المعاناةوسطيولدالذيهواحقيفياالشعران

إ..جوازسمررسميولا،حإبطةبلا.؟القراءقلوبالىيتسللحين

ص!قمىنابعة،لان!،النم!هذامن..وقصاثده،وسعدي

..نفسهالشاعراءاإلةمنثمومن،المعاناة

يطل،،نفسهعلىوانطواًئه((البصريخجله"ؤكبمااس!ديانومع

:الخاصإتفردهداخلولكن،الجميعمعيسيرطويلةولعإرإة

اجميإعامع))اسير

)9عسإاسإقطراد)ا(وخطوتج!إ-وحدي

واقعناشرائحعنالمعبراكا"اعر1،الوقتنفسفييطل6كنه

قصالده،تخطتوؤد..الخ..وسياسإبا.وفكريااجتمامحيا،اليومي

الفوتغرافيةوشوائب،2.ئام،كلارإوا"كالوافععن"لعبيبرهاهـ!

خلقفي،عاليةدقض!ةقدرةمنالشاعربهيتمتعلما،المعنطة

..الفنياثره

*السذيالمنلضلطعينهادي،ومودةبحب،نتذكرنظرإاننا

الذيوصمدوادي،الس!لبمرضمتأثراًاررجنداخلاستشهد

.و...السفطهإهورمنالفلاحومحسن،الهربشمطضفةعلىاعإيل

الوافع،منالشاهـراستلهااليالحهلأالانمانيةالنماذجكلو..

يتمتإلالذبمما،عرالمشيوسفسعديليإظلكما..بصإنإوصورها

رافقه!اوما،ونضالاته،الخيرةوطموحاته،4لنإ!عإابناءوامالكيم

وواعيا،،متفهما،يزلولما،ظل،"!اسا!فهو،ودءوعودماءآلاممن

والت!صردوالاحتجاجالرفضفيالجد!دةوالات!اوو!اتالهصرلروح

..اثورةواوالمقاومة

،-بعدببروتفيعملعنالبحثاةمناهاننا،سمديهوهلىا

-ؤ.يإقطوام،الناشرين-للإكافناهكما،العرافىمنتغربه

الجزالر،الىكذهب...المشبوهةوالمؤس.،تالمجلاتمغرياتحبهـانل

المغةءواللادبءدرسإ،،العروبةابناءهـن،فتيةلاجه،لخدمتهليعاود

ذجمق11،،نالانإعرالسلبتواضع،الهراقؤبمكانكما،العربيهإ

الرحلةهذهوعر..منصباو-جاهاجلمنباكاكبيوماتدافعما

،داخلاواءطاحكورهيسبم،يوسف-دعدي،ظلاعلناةاداخلفي

عنبعيدا؟صانوانحنى،الوطنوداخل،الانى.،نوداخل،الازءسهإ

لى.الاولسمماءا

لريالجزاميحمدادبف

؟لم


