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الداخلمن4مهوتفاعلالمعصررصدكلان))

اضجربحةالحملؤابراقيلغةايجادسأ-ضوجب

((مستحدورةبايرحالبة

بلند

فهو،للفاصمةا"ةهـادااث-مراءالبعضباكسهـبةا)شعركاناذا

،.1)((اطبناصءقة))زر6:ؤ.الحأدريبلندلعراؤيااث!ماءراعئد،كذاك

ةءهـ4وونة-"بكدتحاوز،عا"اينءشر،انذاك،الشاعرعمروكان

للن!وضب،راافياؤ*أن،والعصرالمحتمعههومصملاًذ..ؤنيككائن

..انتانبةالميئ511اءربار*دء!مرحالآبهجاءتاذيااكب!برافيالتقدم

ا!كءفة،وااةكراان،باضدوعى((افيةين!ا!!اغاني((وفيذلكبهد

ا-ننناحتىنفي،الانئمىاءنفسأكانلذا..اًاـحقيقيلشهراغذاءهما

ءودالاسإركاماوالأععلىانتة،ضهأو،(،وأما)ضتفلاااءزناداخل

علىحتى،والننهردؤ،لنفي..آنذالأ،،صرالمهافانت،كاهلبهالمثقل

رداتهاو"جمط(ات((ثكل))هط،بةلرتباإوسبقىاوالفعروءمودفية)قاا

الفهل-وهذا.عرالثناادىهـةالجاموموروثاتهالمجضمعاوضاععلى

،4وانر"ة،!رفهالشاعروعجمه!انعكاسكان،الشعرفي،الثوري

،الظرؤء،،تاا!آدافاعلا!ة-مع-والكن..لعصرهو،ولمجتمه4

لها،التحض*هبراواثورةابردا-ةينئهكل،والهمروالمجننمع،والزمن

ماخلىقا-5اء،امءنتحأن.يريرةكمهمة،بخاصةالشعروعبرسلوكيا

ارؤضبالىداحبناثاعرااناي.الجديدوالمجتمعالجديدالانسان

اءم،يىتاعالماىاا)ثورةهذهيصهدثم،اثورةالىينتهبموالهبةرسأ

.)المفه!ون(.الماد،يئالاشياءعالمفيمحه"ورةكانتانبهد،والاخلاقي!ات

باضدءرالذ!اناذ..كله،الح!بمريسلندجيلعاناهماوهذا

وبرءنهاعبةالاجتشخسبتهبينالردطعلى-دائما!حرسألحيدريا

الوقت))معاثمارهيغمرالوجودياحساكانمنذاشويةا4ااعما

ؤيا:،يىصةاللقيمالواءكه!الرؤضهذاعندهثكلفي،((الضائع

وا!عمر.المجتمع

مطئرا،اوصودا*جربةوء،ا."الاوموادهاثماعراجمعهناومن

ا!ربركبالمرياواقعافيالموثرموقع!ملهمكانمعاصرلنثعراًء

..اسماأي-لحسهنومحهود!ضيابيوايلإاشبكةابيكالياس

ا)فانية،العالميةاحرباابعدماوظروفالاربعبناتاكن..وغيرهم

همطالهـائلالتطورعلىالانفت!احآفاق،العراقفياث.راءهياتالتي

الافانبافانيةالاء!اناهسيةتشخيأنوعلى،الانسانيةالعقاؤة

اثاعرروىءمقت..اررموليابىداهذالخدمةالاعمالكلوتصعأيد

الكادحةوالطبقاتالمجتمعقضايالمعانقةودؤهته،والسياسأي4الاجتماعبة

نعصمر46!ا((اطبناخفقة":اأبدريابلندللساعر)11

منؤء*ائديفمعراقيديواناولويعنير((الفالعالوقت"منشورات

المديئةاغاني))و،5191((اببتةاًلمدفيةاغاني"و،الحديثاشعرا

..بغداد-6191()الفجرءعصثتمأ((و91ع7((اخرىوؤعصالدالميتة

رصلمة)ءوإةاءصراالمكتبةبببروت-6591"الغربةفيخطوات"و

الخارساغالمي))و،ا!دابدار-بيروت6891((اصفراالحروف

الحالية.درالصضناموضوعو!و..ابا!ددار-بيروتا71!((المتعب

ض!!زأ!رأاللقى
./

ء.

يميي!يصلقي!زلهبزاكىبجعب

6يمغ+!لم!حثه!33؟د!3:رززر!!؟لأ!يئ:3دإ؟؟!!رزد-د!دإ6دلادلا*ع+لأدلادبزلا*ئرد3لألأدلاع"336--

زربزل!!ئرئج!لاح!!؟لأ!ئي3!ل!3!ئنلأ؟*د!ظل!!-لا؟؟خلا!3لاخ،*لأخلإل!3ل!لأ؟!دئرع3-؟33-3

*!ك!!عد؟خ!!؟!د+لإل!3!لاع6ء3لألإظ3لالأ!36*"*33د*ل!لا!-33ع-3-"

!"!في!ئن؟لإيئلأزر!بز؟63لألأ:دلا3!!خغيزيزذ،خلإرز3*!!!-لالا33

ش-!لإجئن2ئنف!ئر!!!!!؟خح!ئرع!*بزئرلإلألإلا!"3!63ينفيددخلا-3*----37-د

*ع؟في!!إيز!لأ!بملارزئن،!3دد3لىع!!7ض،لأدددلإبزدخظين:لأخ

لأج!3لأكلإزرقي!إ"ل!،"صلأ!ج!!رز،3!!!!؟لأد؟ئن!لأ

ئج-كسلأ!3بز!لإ؟!لإدلأ؟*جل!!ئرئرئر*3

؟!!*كأ!ئر*ئر!ئن*جبم"36لإلا:لاك!بم!33ع33ل!33لا--7- بمبنلألأبم!دفي3جلائج!لألإلأيز؟

لاءزركبمزرلأفي-؟رز!ل!3بزلالاد+!33

!ئرلحبزلأى!!في9خ63!3!3د؟3،د؟بملال!دبهف!-ل!لال!3!3لا3*-

لأ،لألإرر!دل!!فيلأ؟ب،لإإبزظ!بر!د؟د"لأدلالأ!دلا3!دلإلإد3ئر،يزلا3ل!ألا-لا--33-

د!د!؟!خ!حلا*كع*غدبزحررز!6!!دد؟3

؟د!نجبن!جغ:ل!3في"عئرعنرلأبز!3دلأعلأ3ل!33؟-ددلا33لالا؟خ"حي!3نجخكاك!لا*3قي--

رز!لا:ئر؟!غ!؟!جئر!3سلا!رزلا"!ج!؟ل!ل!3لأ!!3لايملإ3دل!لإئرلأ*!6"؟دلالإ:!*بز*د!بخلإئي!دلإ3

-،د!ئيئنلأ*د!+3!إ3ع3دء3علا!لاددعل!*لإ:33دئرعلادلالأ

لألأرر3،طئر!فيئج3ح!!3لأ--ع3*!!-3-لا؟!33لا6د!ع333!حك!*لا3دلا

!!!،!؟لإدلاخ!لأ6"لإزر!حيم!لاكادئر؟ختر3لأدلأ33-دئردلا33

!ك!ح!د؟!لأئم3لإئخبر"م--33!إدص3ص333لالاخ

*!جمثل!!!فيلأخ!!ك!بخلأق3لأدد33د3*ل!خ3علا+دلا

(دزرينلألأ!!3د!دع!!لأ!3-س3لا-لاعلا3!د

ئرثبملأ\*"ل!!زر*لأ!،لأظ"لالإلأدد33د-د3ظ3د33لاط+

و؟!ص!!دد!!ئماد33لإل!!33لا333د3لالآ3

خبمالأص!!!لأ!؟ا3:6*لألأ!3!+3

ئرخ!ؤ*ج!علأظخ؟3!:ئرلا-دلأفي-++!"3

!!!دئر!لألم33:ل!!لأعخئن!ظ،*ئروعب!ل!!ع3د"ل!3-333لألا؟*خل!د

لأ3س3لالأ3دخلأ؟"3؟ئركا!؟لألايزد3دلا33!زرلا:عد3لالا3!ظ3:لالا-ل!-

د*+دلأ3!!ح!يزلمئر؟بزلالإدظلأد،لاظ6لالالإ3لالإل!لإلإلإلإلألا!لالإع3د3ل!

د،3!ل!دل!ئخح!!لأ3لأ

دلأ--لأ!دير!*ل!زو!3!عئرجلإدكا!3؟لاعدددلاخ!3،3

-3لأ!ددا"3لأدخ3333:-دلإلإ؟!د-عل!33

دذعلأد--3لإرزلأ3د3!د6مم!دلا-لأد6لادلال!-لا

الوقتذلكمنذتفكلتالبداوأاتانمع..بهدئذالنأءبوبرماهـءر

..وجوديا

((،وللكسف4للمعرؤوس".بة((ؤقطيكنامبلندلدىلثهرالكن

الثعرعلىلىؤثرالاالزمنذلكءمرتالتياكأحولاتتعدو)م

ابموا،اخلاؤبأاتاىاال-األسيات((لدير4تتحولبحيث،رافي51ا

البائس،موقعهحدودفي((-انالاننولتجاوزإةا-يىباولسأنبمأوفياقى

يفنكلدلخدلدىلنئهمرؤا..وروعةوفيلملاانتراؤاالاممثراًلمواؤءآ"،دالى

ء-ابكل،اله!روءعاوافعاومعالنفسمعومواجهةمكاشةقىمحنصر

الانسانننالهيارتقيأوالىحابرف،فالشعر..وايحاءحذرمنيحمل

اواأنعاتهجراتانسحأتلهذا،الانسلانأضروبكلمواصالةفي

الابه-ادفيحتىونئ"كلت،بكللندجيرأعلىوفكريا!سهاسهبماالمجت!معي

هواع!+لؤةكبماعملكلاناذ..ثعرهمارومانفيميةا-الواقبة

والعصر..((العالمفيالانص،ننشكلللوجودعن))ي!:روهواواؤعاابن

اذيااثكه!ءوهو،ؤعبهبةواالاشياءاكثرلشعراءا)):ووداـيريقولوكما

بلندعند((الاخرالعالم"و((..الاخراعالماؤيالاحقيأقتهتكلإمللا

تكونانوؤيا،التجاوزفيالوغبةا!عا،الار!.!بماالرلمعا!مهو

للعالم"الثوريالحلموهذا.الثورياحالماانه:واروعاًجملالاشياء

((،الفجرءعصنتم))مرهوعضهبعدبوضوحبلندعندتجممد((الاخر

بالاشياءالموصولالانسالهيئمعنىيتعمقان،ذلكوبعد،بذاكؤأراد

لترتكنام،والاحداثالزمنلكن،والابداعيةالحمالهةذراهااىا

خارج(())يكونلانالقاس!ةالطروؤطؤاضطرته،يرغبوبلنديشضاليكما

)الااتغريبوهذاالاستلابهذالكن،معيشياوسأقعا،ارضا،اوطنا

كانتبل،قاهـلىنمط*ن((غربة))لديهيخلقا!،ضدهلءمطشعا

ولنحذرؤهوذ)كومع،الطويلليلهطوليغنيالذيالحارسغربة

امصر.اازاء4بةبرمسووتفعرلانه،تعبهرعم،ينام

ه



رحلةولادةبدايةكانت،انجرقيافي-بلند-خطواتفانلذا

احارسااغانن))،بعدمن،اولدتالضيالصفرالمحروفثاقة

.ء((المتعب

اشاعرا!جهحاوفوقد،متواصلزمن،الشعريبلندزمنان

م!ن،عصرهوابناءشعبههموممعيتفاعلمعامركأنساننقاوتهعلى

فيومسضفلةمضهزةجا،ت،وعفالواقعفيممتدةاشعارهجاءتهنل

قكان،نجهعلىوحافظ،اررلموبهعلىبلنداكدولقد،الوقتذات

الىةميةالضضيعةفهمعبرالاثبءءعصادقا،ونفسهقيمهمع!،دقا

لااي،بطواقعغيرؤنايابدايوجدلا))انهوهبم،قيعمللكل

تعرفاواقعيةؤا،عنهومستقل،متمبزاقعوالىيستندلافنيوجد

افعالها،باندعند،الملاءمالوكانيت،((.؟الاعمالقبللا؟لاعمال

واقعيا،والمف،ي،للهصروجوديالضتمياكانهنامن.الشعرية

هذاعصروالىالحارسالىالمنتىالانوهو..انسانبوالضت!مي

الذياضداءاازاءوور.ؤويى*"،الانمانيشمولهاىوا،الحارس

بالنجدة!يوماسبيطالبه

اراوبةاكابراجوافكاره-ابيرسجونورمانيقول-معكماثاعر))

خطعاىنطرهوليفت،المساءخىالمراؤبةعلىفليواظب،معكم

طولمساء،اً)حيدريبلندحارسلدى((المساء"و.."الانسان

ولمشاءر-بدلاكأنووأمن،احذرواا!نوترباوءمفحونالدلالاتءميق

هنا،و"ن،اراؤبةاعلى/واظباانالحارسولاحارس-الحارس

تتواء.للكي...اكونانالمنبالحارسلاغانيبدلاكان..ايضا

فحين..اًانومياخذهولاتعبهرغم،الحارسهذااطراففيالحيلة

شعرصصائصه!إه!امااذن.يةالقضو؟*ونالمفنيلمكونالاغف"تكون

؟لحيدريايبمالند

اهـياالف.لفياعنىاالىاشرنا)2)سابقةنقديةدراسةفي

في،القديمةقصائدهبعضنشراعادةمنالحميدريلضد4الشاعرحققه

قصائد))فييوسفسعديفعلكما((الغربةفيخطوات))ديوائه

لد..جديدةقصائدنشراحين،قناءت،مالنللشاعر)ءاناذ((مربيقى

واضحةرويةاًلديوانيمنحبحيث،الديوانمؤخرةفيقصائدهمااحدث

نفسياومنفاهدهاب15ضديصارعالذيالشاعرتجربةعنللمتلقي

((..والارضاضبعانغسالىللعودةشديدتوقبهيزلو"،ومكانيا

ثوريابعدايسمجل)3(-اثورةامرحلةبعدما-اح!بدرياوبلند

يذكشاعرنف4بهيتهمقخاصاتشكيلايسحهقىما3،شعرهفياشمل

تهسفيةو،والركيز،المتقنالتصميم((:ايرزهامنواضحةخصائص

وبناؤها،لتقريروااخطابةامنوتخليصها،اشوائبامنالقصيدة

بهضمواصوربايصرووالايحاءالهجسعلىالشاعرفيهيعتمد،عفويابناء

بشكلعنهاوالتعبير،حواهاالنفسسبناتوتروخلقالداخليةبالطدثة

مستع.لملاالصورةفياعمقالخلقمختلفةازمانعلىوتوزيعها،حدسمبم

ع5المتداصلةالقوافيعلىوهـتدا،احياناللتفعبلةمكمل3الصمت

ذاكلشخصكما-((05القصيدةعلىمسيطرةالرليسيةالقافهبئبقاء

..يتهب!ومحتفطايزلاًكشخيصولماا95!عامسعدابواصمدالكاتب

الصوتذلكيرعمق((المتعبالحارسا،الي((!يانه:اولا

"تثكلالضيالعلاؤلآتلكعن"عبرا،الوطنالىالحنينبئوتارالمشمود

..اثمريرةاال،بخربةعبر،والالتصاقالغبربةبينب!دة

البناءعلىا!)!ه!العمريمار-لمهالذيالظثيروبذلك:ثانيا

اعصراهذاتأثيرات"لملامحوانخاصة،الشاعرعندللقصيدةالعضوي

الضاسعةالسنة-7191نيسمانالرابعا)عددالادابراجع)2!

.)الاولىالس!ماءءنبعيدا))للشاعرالواعيالحضور:12صعشرة

والمنشوراو!حهمريبلنداثعرمعاجريناها!ذيراجعالحوار)3(

الاولالشعريالمربدمهرصاناد،ن،اعاشرااعددا((المربد"جريرةفي

.0791يخهاناوائل-البصرةفيانعقدالذي

النومواقراصالتلفونكاستهماله..اخيرا:معرهفيتتغلغلبدأت

الخ..و.والاعلان

قصافدلوحاتفيتشكيلميتاندلالتانوالعمقالبساطة:ثالثا

المونضناجمعؤتساوقانكما،ا*ملمةواوالحطاللونمعؤانتتساو،با:د

(لقطاتاربعفيحلم:فينمما)القصيدةجزئياتتركيبفيالسينمي

معيتطور!مضنعاس!لااللضةبسلطةعبريحققبلندفالشاعو..مثلا

بعضيؤهـدهـريالحبوبلندلم،(للقصيدةالستاتي!ماالبناء"-كلإة

الشعرموسيقىكانتانفبعد،)5،(بنفسهالشعبريةتجربتهخصالص

جات،راتتةموسيقىانهااي،واحدنغمذاتاًلكلاسيكيالعربي

ويوزبععليهلخروجوااراتبايمااهذالكسر"الشاعرمحاولة

ذهـوطبهعةالفنيالمملتطوراعطاءفيثم،ازفقكيفماالتفصيل!

نءالابرتعادالىتجرنجنهمالتفقدالمفردةبخصوصاما.((..عضوية

4س"اثم،ءهينةبأيروراليئلارتباططإلأاـوفةاكلمةاالىاقاموسيةاالكلمقى

الاسلوبالىولجوئه،ارمزواالايحاء!ةالىاكقريرلغةمنبالمحاولة

يةشوالنطواًلوال!دءفياوا-دااثعريللمقطعوالتكرار،البرقي

الذيوالبتر،معاوءتهـاخلةمترابطةونواي"ووسطاولللقه"يدهل.كون

التفعليةيمنحافياوا(صمتالداخليا!راعواالنفسيالترددوبرز

الظكيدبذلكاقصدةافيلشعر-ةالضىربةاوشحن.وسيقيةادانية

الرمزحيزالىجربةاةاورؤع،الحمتاواقعالنفسميةنية7اعلى

العقلطالمنحىتغليبالى-الانجبرةا)-منواتفي-والاتجاه،الفكري

الواقعيةمنللكبوفمرهيىءهل(الميتةالمدص:ةااًغارفيمنذ)شعرهعلى

..؟لطبعاجتماءيشاعركايالاجتماعية

،ووة.و-اتمييزا،قو!-ينبيننفسهوضعشعاعرازاءفنحناذن

وخصائعرمقو"اتعلىنف-4وارلص"ىالشعريةتجربتهمعالموحدد

اساسمعلإاتودراسةرصدللباحثبعهلماوهذا،م!يزةواسس

..ا)ذكورةالخصالصمعومطابقتهااجديداديوانهفي

اًلحارساغاني))فيذا:نتطءلانهنالنايىوز..ثمومن

؟"..المتعب

المتعب؟لماذاو((احارسا))ولماذا"اغاني))لماذااي

بلند:قالالبمهفي

ا)حارسايهاحزينانتكماعرف))

الحارسايهامضعبانتكماعرف

ولكن..بعيدازالماتنتالرالذيالفجروان

اشوارعفاتنامانمنحذار

زالتماالمصابيحف7باالمضاءة

والخداعوالزيفبالجريمةملاى

شيءكلترصدانوعليك

لحذرامنبكثهر

الحزينةاغانيكتفنيانلك

ولكن..الليلطوال

مسؤولانكتنسىاناياك

وربما،العمرهذاكلعن

"..النجدةمنكشطلب

-باعتقادي-يمالتقدوهذا،اذن..ديوانهبلضدلنايقدمهكذا

والتطلعالرمز،اعب1الحارسهوفمن..اثاعرقصائداروعمن

وعبرها؟التعبرحلةرغم

علىوالقضية،والهدف،الفهـرة-الانسانشهادةلنايوؤعبلند

الثوريةالاحزان،المتفائلةالاحزانبمعنى،البيضالاحزانمنسةح

تموز14ثورةاًيس((الثورةبعدمامرحلة))اعتباريمكنأ؟(

اويضوالص"الفجرمعجئتم))بديوانممعلةبلندشعرفبم-5891

((.المتعبالحارساغاني))حى،ابلاحقة

ة1ال!هـد،يقالطرمجلة:افاعر1(شهادات:راجعإ،)5

.0791اسنةا
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ا!زء-ا!و،بر،أجه،ء!مملتتهةافىاتامو،هضارسوالخا..ال!تقة

عن،ال!مرشمولهبئمي،الم!مهوولالمثورياحزبواالفردهو،والكل

النجدةمنه"سضطلبالذيالمرلمجىوالأءل..أءمراهذافييجريكلاكل

ب!لآدءالمةطءةاثوارعا))لانباملأانيجمطا!ريوه!..يوما

يبرمدان")"وعاي"أرولمداعوابرفءزوايهفى؟ءرباملأىزالىتمأ،يئإرالمص

بخ!المقدمةهذهء،ح!با:داث-اهراوؤن.((الحذرروندفير.شننءكل

.."طلقااله،1الانر-،رةتفةلالايجباكالتبمودلااتهمصناهفلذلك،يده

ا)ءىإو!اتوارلىىالتحذر-إـ:دءاكأت-ذ!"،فيور?قىيؤكدانه

:اخلاصىساففجةؤءالاخير-الأيقاعولىيؤكركقا،العمرازاءسلحملها

،!كلظتهالعارساننفاة!"نبدلااذ.يومامهةطلبالتيالنجدة

الانص،نعاشانبعد..المدءىإه،بروااواؤمهـال!رببراهذافي،وحذره

ا.ظهتكأت!قحين/دبم،اتوموااخفلةااحدوخدرا،قسريااترا؟

.نست"اافسريالا?رابهذاعندناالحكم

براةور:ذاحارساط،لبوب!!خطريح!سارزياعراثطأ4فغررادن

ءرودريسء*نيرهدينقأخذالفربةهذه،والحذرايقظبماادربر،تاقصى

معبنوا!عء!رضه"صفاري.لمزق"نع4الناالاغ!رألط)):اًلجددشعرائ!نل

وتطاكل-ار4الذ!ء-قىوأقعراز4نهلطوراع.راهصرافالشاعهـيهيش*..

يه-ثرالظياتخا!اءضاخيتسنفطاوق!اذاتووكي،ا*:-رةاالفكرية

اوء.الفيرغهضهكلبرمضمزقانه،هناك!وولا،هه،هوور3مجتمعهفيه

(1ايجابياوصانباسل:بجانباالافرابيئخذوبهذا..بع!رهمجتمعه

)(..الاغتراًبهذاعنا&ةبيرفيانمن!،عرء*وتيرةشنحماوكثيرا

4وط؟جربرة،غرقي"في،صهلاً)ذي..-4نثتبرد"ديقولكط-

ا(ستهرةالمفارف-ةاعطةصهاديوا..طلعاووفكرااددا،دافمامعه

قص،ف-داعطننهكه،،جديدةفيماذاكاوا&لمدهذابينوالمسافة

"وحياتوضهن،خاصة4شهمافهذاتجد*!ةادائية.لأكيد"،الفربة

-..وابعادهابيرهاطفيبارعة

الارض-اوطناعنتلأنامان،اشاءراغربة.لكونفاين..اذن

))المتمعب()و"الحارس"صفةا!فاءحاولهـووان..لماطواوالانسان

الحارسلوتاا*برىارالقيهةاًلحلولشللالمن،كذات،نفسهعلى

كنصلاحدةاالبالغالاخاذاحذراه!اوض!هن؟وكتطلعوكرمزكمنقذ

اسكين؟ا

،الاهداءمنالاخيرإقطءافير)ضدفيتهاات!ا"د-ىاهـ))

:الجوابتعطي!نا

بوؤء."ايهاز4اخرحارلىط!الاغاؤ!ه!فياي-ؤ-هايجدانعسى))

..ا::انالى)):ؤبالهافياالمقطعؤدبمافالىانبر"!((ا!ويلالي!لهعبر

نقفان)اظاتاهوهنااء،رساو)المت!باحارساالهااكاتيححيث

".لا.إحيهـبرك"،ملبما"،نةو!رصدوتتثاءبلتعلمثان!ي!ة

،و(ثر.را،له!ةلضهوالاكثر((الاخراتارور!ا"ألىلهتحوفيو

ع"زفا"إ:اضهن،نتأءلاناىاالبدءمنذ،الشا!دفعنا..ودلالة

لتتوغلدقص،لده9ءيدانهومصنى..برطرحا)تياظهني!ةاالاثارةعناصر

مهكن،؟.ر؟أابعد"وحب،إ!الي،لقراءةابرعد،فكرناؤجمي،ذهننافي

الاخير،الغلا!ءعلىوالافى،رة،والاهداءالمقدمة!كبمابركدذجحوقد..

دثعرهن2وكتبهاء8"التيارريمابب!رص!طفاتاختيارفيو-"تبل

المحزلطردرات!اءذروةفياي(ع7-!ه!53)اخم!ناتافي

.اناسه،س؟،ى،اواضتةادلاامهول!ذا،ال،راؤفيالثورقيوللحركة

ءفظفصاتيعتمدفلماذا..57مئذاضىحاوياشعرؤطوراتطوربلئد

ذاكمنيردامان..ال-ضواتهذهومن،؟لذات،لبدر((قديهة)،

اصهـوداذلكقضيةهي..القاريءذهنفيواعمقاكبرءؤضهبئتاكيد

اءاتيواالاد،صهه،ربمماا(د!رزاءقابرلاءمبةاتالىفيا)ثوريوالمد

كأ؟قدكأ3،!اوازةلأؤ!لايوالم!،دي،الووولأاقوىالكلالمعادي

الافرافجا،باىا؟اتاظاأحالماكلوفيبى..امربياالوطنفي

ذاتي"قو"ذا)..الشهريهةفيدبقدراتكيبرشاءرمنالضمني

..(يفبضلهانلبلندمشروع

الحارلط،))معبلمندخيطيضظطع)اهجراءحم!جتة))فبعد..اذن

مع-((الةروةفي/خطوات"في4ماضهتنت!كيلاًعاد!ميحاول..ا!خر

لكنه،((اله"فراحروفارحلة((فيذلك"ولهقثم،ا)حاضر!لم"!

يعيشمتأزمثورينفسفي..،((المتهباعحارسيااغانجا))أء،فيي!د

وطف4خارجءاصروهو،والفنانوالشاعرالمخرألانسلنناةم!لم

ورفاقا،كفاحوساحة،1ارفط)وطنهوخارج،أمحقهدته،مهـره)

ي!ث!ىا!قهو،الم!اناةهذهبرلنديرمهورالاا&ء،لمنوليس(واحهكأ

لا6الحاليالوضعبنفس،ا!عراق!ادرتهب!ى،بيروتقكمااالاو)ى،1ء14

داًرمنخر3افيومممه!ط،ا)!ملمجلةسكرتيرا،الان4يعبالذي

ارمانة-ا4بثانويالاطيالتهلميمفي-سيمهازيىناذ..الخ..نشر

يكنو)م..والشهءراحياةا?التواصلواسنهراًريئاحى:زاابرلءن

والاجيال،ايضايصانيبرلمهكانرل..ا)حالىكأ!ذهيعينشوحدهبإون

منيخطوان))الجديداء.لاولابلضداجهلييكناماذ..الملاصقةا

ثحيمنهذهكاتتوان،يرديدةغربةوينفس!هايجدالالاو)ىغربته

بلمندوصءليء..((..مدىواوسهععمقااكمثرا!جداننااثر!البيقي

جوادكاظمالىالبرمكانن?موداىاالبي،نيا)ىا)مصياد!طمن"كلروف

بآخر؟اودثءكلايغبربةتوزعهماما؟الانهميئا..اخوءلنال!

للانقاذاقي!مةوا،والموحهات"حذرال!مة-اءارسقا...اذن

اقضتااًفه..4نفممهاثإعراءئاكبرهو..ا:جدةوااخلاصوا

وحارةمح!قةابعادمناوطنايحهلو"،القضبةت!هلبما،اوطنوا

..الصردهذا"واًبماعبر..وءحزنة

الحي!دريبانداشاعربااءصاراوهذا،الغربةهذهدفهتؤهل

؟ولماذا،اشديداالاحضةزالبهذاش!رهصعا"لليست!

اـهمر..اجرائمعلىشا!دالتكونر،اقصبمبدةفيءطففبلنداجل..

وفي،الاخزاللدرجةاحادةاوكثةاتط،يت!اوعفوحسيت!افي

"تميزةبلندفصبهـةز*ونولكي..ظرحاالتياقي.موا،ايحا؟.نجها

فياواوجاهذاالىتركنف!..انتصوررواا:ئرامنإضج!بماوسهـهذا

6النوممصىلأعبر،احارساجسىهـعر،اوجاواوهذا،مر411بنية

اقول..والتساولالةءبء:ر..إلىكبماوالحذرالصمودوعبر

نءكطرفوا)خلاصراحارلمىا،افىهنافي!طرحردندلاناتساؤل

-:ماةواولهمراازاءضوعجمط(موبلك!قاو،لةدالمعا

امححزاناالحارسيا..؟ت!امأ))

تناممضكا

عامافا،ن"ء:أحئ،فيا!هاهراا+!ا؟

سن!نمنك!"ؤتت؟ب!ينأصاوباا.ب!،يا

..تنامالا

انام.اناريد..ا)مشرينالمرة-

انامولاا&ومفياسق!

ا"523!-المنعطففي))حوار"..اخمسببنااإمرة

فيوالسمقوكل.."ء.:احنافيا)ءارس!،رعلىؤ،لنبرك%زاؤن

الذي،الحارسواجبي!ضيهالذيل-ظراهو..نومدلملأا:وما

.يكونان..اأءجدةمنهلىنطاب

ءتى))قوإةالتكرارفيا!صرةهذهوزطل،التساولاتوتداعى

،االث!هريا!عملاجزاءتروهـبيناككيهيا((اخا..ةامبرالا،تنام

اخروجاءجمرلهاار"وز!ا،اإخارسا!س!قيااقيهفىاازر!نافيوتؤكد

:المحلإةمن

.مروهارفىوااص))

"..برلينيىءر،ءا

معا،ا،خرينمعالمعانعقةورموز،المدنر"وز،وبرلبنؤروما

،الحارسافافىتتسعاذ،الخاصةمد*:تص،ارممموارخارج،امصرا

بالصءوالم!ؤوليةهذهالىوءشدود،ا*هراعنورؤولانهفهدرك

:النومداخلاليقظ
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ال!زينالحارسعندؤالنوم))

(125ص)"اسكيناحاؤةمعليظل

لكأءاحدةواا)ءلمراورلآباإبئظةهـو،الح!ارسنومان..اذن

"وحبتبلضد4يحهإافىيا((المنثطةطؤيالحوار))وهذا..اهـ*ين

-ادإواناآخرفيا)قههءسةو!"عوؤيامنواناؤيحتى-كيبرة

براءء،ءع،واعولءبمءوبرت،عضوياو/يلاحميتشابك..احواراهذا

اغثريئ:ااإقدمةفيوحذر"وحياتمن

"اءزرااغافيك.لغنياناك"

((واكن..اًللياطوال

الى:

عامافامناساهراايهاير،((

((!تنينولمحةاحةبينيولد

.؟.ولم!ةإتكأبينم!،اتتهناو"ءبلادفي،مان)احارس-هكنف!

يرؤء*،اكما،ال!ارسإرؤف"ااددإلأءلملاقةؤالنوم.برالطبع..كلا

فيص-وار))ى1ااوء"ولاوصتى،المئوملاقراصرقضهءنذ،دن!

رءذهوا:وما،اءصامرض!واث.اعراادىاضوماان..((المنهمف

انه،لمجتمصنلوالاقتصاديافكويواكبماوالا!ملعارر-"سيارةخلف

صرتديتزلولل،نيوا،ا*مرابزيالمتسترةا!كماانطهةانه..اككمسة

.إاءجاجاوعمامة،الملكوتاجاعقالوااكوؤيةا

..فينايتوغلوولس!ا!عهشانه،م!و!م،يهتامامدوقااذن

..اضوارعافىكبماا*ف.،ءةإصاببحاالافان!مع؟احارد!اينلمفكيفاذن

اسإلماصذرناؤانهتلمءن.اسمبراشوارءناتفهرتزللماالجريهة!كن

،ءزعهل،الاحداثصجممناكبرش-ئان!لإنوضرورة،و؟وريضنا

يجبو،ادالمااحذراموض!"ظلانلمجب..وحضارتناامضناتقذ

.!لنجدة"امغهبفيالحارسيكلان

-تثكل،هل؟احهبىريا،لمندعنداقيماهذهتتشكلبهبفو)كن

قنبى"تقنيئعبرام؟ا،اقبماذ!نمتئاولوفي!الثرواقعيبمضمون

كلفة،الصمتؤةاظؤكبما،ا)بترفي،المونتاجؤي،اللمونفيخاصة

اخ؟.ا.ا)كأ!ببدةاء:،ءاصضوياالتركيبفي،الايماءةفي،المفردةفي

دةبق!ه((المتعباحار،طاغانبماا))ذ!يواديدريا!ابرلتدأيبد

احارسا،اطاوبةاهـقكلةاضحئالط/جهللكفيوهو(،للهوماقراص))

.الم:وءة؟لاقراصيخدران-العصرو-كبتعبهرغ!م-يرؤضمتعب

..اًحذر..ؤف..واؤرأقف:))اقص!بدةافيالمتكررةالامروباقعال

هـ-ثه،-ابالفبفيا)حض"ورهذاالملتهكيأبذ!نيع!ق((اًلخ..خذ

،؟:دير؟?4افياابرفياالاسإوببرإ"بوالى..الحذروهذاالنقظة

:زالانتباهاحذرافياءوو،نا،(الاح!وا!لمون))اماميضعكفهو،هنا

!15ص)"الاحصالمونبرااع!ن"

(16ص)((الاصصا)ضوءيتعو"

بس!لامنامي)1

الا!مرفالخط

الاحصكالالون

)ء61ص)"حهرلااءضواكا

تركيبءاىاضمعهييىكأاا)ورونتاثيراتوان،الونمسالةوحول/

منءمصصضهدةتأ""راًتوهي،واضحةباندكصائدفيالجماليالشكل

سليمجوادبرالمرحومددءاالثكبإي!ينبالفنانينوع!رقاتهالفنيةثقاقنه

:اجدداكنانبضاءناثببالرعيماانتهلاو

ور"جمدييا..ادارزاثانيمهمرةع!"

..كعارناابيضاعد

((اجارنا.ت!لافي،الصبلحككذبلأ

(3"ص-نمتمرةاوأ

لي،اسودفالعار،كدلالةاللونفياتفأد5بإنديطرحهظس

العاقهويربط،بدءلاالاببضا)اون)فعوحين،ا("ومىارتعا"ل

ؤييمعنبذلكفهو،الجارتحهكأفياصباحا؟كذدكأاتبقىوالحبزالإونية

3وتسعكمالةااصداقتاؤي-اوؤ"ءأ2*بى-انطباء.قىاوفي"ركأرؤطرح

الىكلالكذبةفي51:ىاوذاكارءزا!رزاوظلالا(ر/زوعبضطالاصللمصى

..السلبيموروننامنصزءاً؟وبر،اخلال"نالاا)ء!رفصنراًؤبمتدخللا

ثم:

((!الااوانكلفيالاخضساللونويفور))

(94ص-لقطاتاربعؤىحلم)

الصورةهذهعاىثرءس11،ونياةضادازفساتاعرا/طرح

مدقطلأرةلىوىلفك!اءلا))

(51ص)(،الا)وان!لفيمرالاصا"وناو،!ثر

هذا:الاحهراونااثم،الدمؤطرةالى،الاخضرا"ونؤهن

،ا)صورةءضادلىا،الىيرةء!.ب"نفيممىالافيااولوئيهـامالا!

.+لا"ـوانكلؤيالاخضرازلونرةصبعحبث

فيرص!ورةتقديغ-في!تىالضض!-!-،د"فات3اجهثبلمنديةودئم

داة!ا:فيا!ااءرؤةى!اقةياكلء،ظنصياكأ4اممصت!

أرول"((ء

أقتلا

)06ص-2زعاا)((ا)زرقاءبرتتهفياسنلزيأغرد!

هـناوتيمهماءجتبرضةؤياًست،ز"يفرس!لا":،اءداانأظن

،علإ:-ااحسيازأفيره(1اء-ورةاحدة)ءطى3بكدولكق..!را**كأ

لبر-5كتجريدامعلاازرء،؟جةلاءنديرستةمما،اللونفه!تهبهـ"ن

.ب،احذرالمىطتةآ؟"ءرةاءوحباته

:الديوانقص،لدل8ءبرعلىت"حبرفهـو،التورطهبما-إراامما

لاصراًسااء!ههت))

...ارا!ممت

راس

.؟()ص!((..آس

صمت،المفردةمتء،ورةالهصمتفي،ا.عهـالا-خراهذا

هو..هذه،القطىصعءما.بئ3"آتراذيااصمتاصهت،الانسان

.ايضا.لحذربو"ثتون،تربر،لي!قظمث"!ون،ب،اتو"وكلث،تونء"هت

!ؤصداهلترجعاذيااءماخباالصمتفهـواوقتاذاتوفي

كص!ا-وؤئياوصهإداإ*!اأحر-رإند.اليهإ"دفوهذا،داخائا

.ذاكرزئ!حاوفي.المقبنافيلمه:ى3تد!يقالى-بوساطضهبيهدف

:بصدمن

وبخيا..بروتس!كييحبا..يحياؤل))

يح..مت..يحبا..مت

)96صسواناهم)((-سكي5.وارا..يحيا..مت

لقصيماريالمهالبناء!ي،فنضفح،الاصواتتداخلاءا

مممارتشكيل!يا)فنيةقدراتهكلعلىبكدواعضماد،((وانا!م((

الإهثعريةئصهخظاوضعالتاموعيهمنبرنجبع،عصوياالقصيدة

الىميئمائياءقطيعامن..علميهبرقدمؤنبىعملكلفياتطبيقموة"ع

البدايةواعتمادالنكرارالى،(افطاتاربع!بمحلم)القطاتفي

الا!هـامالى(27ص-درإئاكأتواومتهم)والنهايةاوس!طوا

لثطرالمجاالاخيرةا!لمةابايقاع

32)أص.دح'..نهار،اخبار،اصرار،ورمار،اثوارا

)83ص)-......لناسا،لنعاسا،ساجرلاا

بةاً!خ2.0عرس،اً!س..غاب،اتعاب.

"الدرب))و((اهـ!رإوا"مغردةعلىلتأكيسراوالى

ذلكهـصل..وماونةومصء،غمةثرةودلالاتمصنفي((الشارع))و

،التممعصضسهإةارشاعرخصالصمناليهأشرنا"ما،وغيره
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(99ص:ولالمه)الشاهدفيالتناولذلكالافقالانسانيضمنيندرج

اًلخ...)..للنوماقراصلملأ961صاناواهم)

كسطر،وحدهايصفها،المفردةء--لمىاث،عريؤكدؤلكي

اكثر،يعمقها،وذكسة،محذرة،حادة،بالموحياتملأىمشحونة

جزف--اتمعالتواصفيافارقاالمحبالتكراربهذا،بعدئذ

:القصيدةواوصال

السابعالطابقفيغرؤةفي))

..التقيا

إحدثا

تصارعا.

معامانا

السهارواسدل

"السادعاطا/قافيغرفةفي

)27ص-ببريعاكنتواومتهم)

التجمبءذلكخلالمن،الصورةنر،الصدثيصعدانه

،وموحي-ا-"ابعادهوفوسيعونكثيفه،الحدثلانفاساتوتراالذكي

،!-وطالىبرضالبصصل،انروةافيجديدمنليشدهيعودحتى

و?"-،،اأئهـاية-ارجابئقذفنعودثم..توتر،نهو،ارتقاء

يقظ!ولكن..مفجعبشكل،احيانل

النهلرمدينيفياستيقظوعندما))

الاخبارنشرةفيتسربت

السابعالطابقفيغرؤةعنحكاية

للثارموعدعن

الثوارغض!بءن

كفيهماوفيحبلهماعنقهفيوكان

!23ص)".....مسمار

)37صللخدردعوة:ؤصهدة)للخدربك!يدكوتاحقافهل

؟الخدرهذاارؤضيحفزناؤراهام

هـ-صالضدعلىيقف((..الاءانن((معطياتكلفيبلند

اخطارضدتنبيهناعبرأحذرااماماوجهوجهايضعضااًنه..أخدرا

حذار...قف:تهولحمراءابرصارةاماميضعئاوكانه،والنومالخدر

:االعالملغاتبكل..انتبه

الاجراسلتصمتا

الشمسحذالكبعقبواؤقا

الناسعيونوأطفىء

النعلسمدينةفيفليس

امسولاغد

ونم

كالالماو?داالمستيقظايهايا

ما-ءالصدىمشجبكعلىعلق

)37ص)((اتعابمنتحملس

خلفنام((الذيللكبيرال!!الملمعطءلماتالتحديدهذافيانه

:لنفكريدفعنا((ارقناملا،نجهءفيتارق!اعةلا))حيث((البل!

فيغاضبفمألفتفهحوالجراح،الملحعيونناوملءحقاننامهل

تقرؤ!والتيالمقترفةالجرالمعلىسخطاقيقدوقلبنا،جسومنا

؟الانسانضد"لم!ة))كل

وفيفيناالذياًأحارس..هئا،الحارسدورهومااذن

والعصر؟البشريةكلوداخلالشاعر

حذرتنمتلكلمان،الارواروجرسا!طرناقوسلورما

الدائمين؟وثورتناوتمردناالمنطموسخطناالخاعى

والحراساللصومرونامت)،

فنم

"..الناسعهوناطفىء

.؟.احقا

((...معيؤمتمرةلو((

هـلمى،((..الاغاني))عالمعلىالطتيرعميقالنوم.اذن

حلماوباثعوب،بالعربحللما((النوم))ولو.وعالمنابلندعالم

((التهوض((وء.للما((النوم))اولا.و..دمارمنويحل،بها

!الابادة-دالعسهثه!

ابيض))ولوحتى،وديع--ان((للآخرايريدانشاعرلكن

ناالمهم،((لجارناتحيةفيالصبلحككذركأ))ولوحتى،((كعارنلا

والتقاء،((المنىتخضر((ل!ىا!دادارةهضيهذاوفي..يعود

محاىالعائمالحبذلكفيالنوابمظفرالمغتربالعرافيالشاعرمع

..الحارسالحارسولذاك،،نهاولاث،القضيةلمنبتالحرقة

تق!رقصبهبةمناكثرفي،بلنديخاطبهكما،ءظفريخ،لمطب4الذي

..()وح"تماياللىئلحيا((مظفريقصلحينومرارةعتابا

:؟الثلجثتعلفكيف

ظلنافيكنعيداننريدفاننا((

..وذلناش!خنا

)3"ص)()..سميدييا

كيف؟

تعودكيالشموعنوقدلنا

ت!ودكي3؟لدموعا!دوبانفللن

،الجوعفنلالمسلولربكنحبولن

..تعودكي

((..نريدمثلماعد

أجا"لاكبيدهيالارادةفهذه..((تريدم!ثلماعد))عندنقف

مظفر:يقول

هريس؟لحلماشوفك!بالي))

((..الهوماقول

انتظرينبم((كقصيدتهالاخيرةيرخالهطيوسفبؤضالدفيجاءولما

(ل!هااتي((الريببينمالكاعترافات))و((..البحرتخومعئد

..الاولالشعبرياربدامهرجانؤى2

وأ..ثوريكحزببدلانته،للحارسلةمنيواالعت،بوظإهرة

موجودةبة.للخلاصوكطريق،للنجدةوكصةجبكهضقذا"ابهوص

اهئزت..ث،عرمنلاكثرقصيدةمناكثرفي،العراقيااشعرافي

..السابقالايمانبنفساليهاينطريعدولم،القهثمبعضامامه

الذيوالممزقالمضطرباسيماسياالواقعةوليدهبمالطاهرةوهذه

هـن.كبيراقسطاالمثقفونحملوالعرافىفيالوطنهةالقوىعاشته

اته.تبص

القهر:أيلكلامامنايكعف،اذن،؟لند

اصيرسيدي،كيف..وكيف((

لصغيراحبمابجر

مخدعيعبراصلوبابلميلي

الشمس،خلفالمرميصليبكءنأكير

(46صأ((..الريحخلف

الحارالئداءفيالمرارةحتىتاكله،اث،ءرتاكل4الرغهوتظل

الرمزلذلك،((اًلحارس)ءلذلك،((السيد))لذلكيوجههالذي

:الخلاص؟الاملالكاير

الانئ"

والشيطاناللهفيكنصيراننر،ب

سيدييا

!48عر)((انسانمرةكن

هيوئاامامالشاعريفترتر((لقطاتأربعفي..حلم((وفي

التيالتراجرياو!،القصةفي،اثاشةوعرض،المرحية3ل
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:انىورةاعلىيرقضىفحين،انفسظبئ؟لفيها*ةاركتا

((..عيناناثالفةاتفرش))

:...الحالةنةصوروحبن

((انالمتعدةلمهت..اًبرلإ-مت..لففتانانفرجت))

:....ذاكاذ

..((الالوانكلفيالاخضراللونيغور((

:اكللاما/مم،ي!ورح!ن،4*طاءاالنبياللونولفا

((باء(وتتوحيالطلمة))

ء:ايضااجريمةوبا

((..اهـ*منمعوتلون))

:المرةوهذه

"الالوانكلؤهـكاالاحمراللونيغور((

حياذ..اقيصهبىةابنلءؤكطالموحياتتتدركيفمعيتأطوا.

ففىالهقطاتاوأخرقالمتفرجوبءعقالمخرجويفر،الفيلم((يسقط

سيط!..ولا..ولا()لهءآوىلا"اذيااثاعريطل"دمنقطة

هـلأ،ءوالرص،الاءلبذللثءث!.بعا،إ!((الثافيالدور))وسينتلر

،.((!المربرلمنالاخاليئاقىاله.أ))تكونصهـبئخى،ا)خالبعودة

ظيم!رجلمناًلا..اجل

تصإدلى،عالبةاي!،ئيةقوة،4اواعباالاشارةهذهتشكلهئا

الى،كا،طرحهالذيوالتقنبةدالتحةرافئهحوناا)جؤكملرهاتوفي

قيالازنثة،/،الصط!عوبذاك،اللقطاتشاثهقىءبر-احداقناامام

..الحاد

((!نا!اربرلالا)):امهالةافييبقىلا..هذاكلوبمد

هـوبلندثمرفي،"الربرل"و((النوم"علىا)تركيزهذا

-دالبصءـزراوكلالاهتمامهذاكل)الحارس"ا:مطييدفعناما

(("إنالاصر)اىا!ا!خرأالى(الانا)منوالمتهونءالواس4!فا

لعص.ق،فالقضية

الزئب!ا())وضمعيايطابرق((الخاليةاةالصافبمائمانمااا!رجل((و

اسقاعاناذ،()اـنزعا))قص!دةفبم"ا(حرارفييهممءت((الذي

الىبالمنلقييدفع"المحرارفيالزلبقوصضمت)):الاخيرالشطر

..ايقطةواوالاندهانئطالحذربذلكبهالمحيطةياءالاشفيالتحد/بئ

صبعش-ءعلى()الرمز-المعصى((الشاعريسقطانر،د،خاصة

في:المتكلم

قراردلملابخر))

..لفصلا

نهارولاأرضلا

((المحرارفبىالزلب!ويصمت

م!ع?واصلو5وكم..بلنيا((النزع((ذلكعنل!هـوكم

:"وانا..هم))قص!بتكبهتغمراذيااةساؤلا

مراراوأعدت،مراًت..ءارات..كم5قلت))

دلن..ماتلقد..س!يموتاكمقلت

جصاراءت..جيفارامت-

يحياقل-

يحيامن-

"....يخياقل-

..اعرو!ملا"

((..المجنونا!قرنهذامنانسانقانا

فمه!ايىلموديوارهبوطوالصهود،الايقاعفيالتنوعودزرلك

أول((هادئا))حناجرنهـامنفيثالالغض"بن!سالقصيدةموسيقى

:نتس!اءلونحن..جيفارا.بةفاراجى:ونصرخليتهحرئم،الامر

لثواالعملةوص4انه..برلمنديا،نريداذياللحارسالبديلأهو

والعنالمخلصواكنه..اردتالذياليسارب،ر،الثالثالعالم

ثانيةفيتنامفلىطهبئمننشنعانيهلمم:،اًاذي..الثائراثالروا

الاحراشفبئا،البندؤيةفوهةؤيا،ا)ةكرةفي،الحلم!/جمماليزورناان

ا-انصلانالم!ليساذ.لأمهـمتناف!،اثوريا-الفهلاول

،)وجيف..ا)ثوريةالسلطةعلىنعافطبهرفاهمابل،الشلطة

اوسبارانصلانيهاهت،،لشهادةارلمماممارز..المرساا!فيعلصا

ي!-فيل.المتعب!الحار!ايهاوساتلكاكلمكن..نريداخيا

الفع!حقيقلىو.لبادرالانرعاوررءلةا-جننارانام،قنووةنبمان

:فورا،الثوري

ظلاخاظهيرلضمسنهبةقيفيزرعونا))

والثايبالاولالميتفي!:قهنجا

والرابعاتالمما!ي

..و..ووالتبعوالنسادسااخامسفي

ااـجدرانعاىمصلوبينأطفالا

(81ص)((..انسانرلملاالاشانوجه

الحي.طفت

وبعدئذ؟

اًلحاررااغاني))اليهتدعوماوهذا..نتحركاننريداننا

وف-لو.اطف،لامزروبنالش!ىؤنقهؤلمينبقىالا،((المتعب

!اامرور!ا)ءالي،الموت?،ا)صمتءعبر))1ءرأةتبقىلاوان

:الحارسايهانحربتكاىاشنعوداذن

؟يومكلال!قىاء)بى!اناءؤام!

بة.؟حل.زرهل

،..لقفلا..المتعباحار!داايهالقفلا..قدم..سر

..لا..لا

لعشرونافقرثا))

((النومفينداءصاؤلمتأعىأ

ر!ببرها!هـ-ا-قاعاىا،خاصدؤ!ياىايحتاج،وافا،رع

)ق)طرد))..اوةعبالحارسأيها..إاليثرثراًتا!ىلا،جديد

ولاننا،،لانك..الع:ة)!دصهب،لحارسايطا،وموببن،صمب

:انمفتعلقاقبلا،جهباندرك،الجء.يعولإن

الذدابسترجع))

ا)تئابشنرجع

ثافي4ومرة

ئالثةومرة

..بهةار

(79ص-الطرد)((..البابخطفالانسانل!بولد

الحضودالصفيرةاوليمةافينطل))فاننا..دلكومع..واكن

.((!الغيابفي

المقتولىاثاهد"انالمتعبامحارساايها،اذن،تعرفان!

:!مرفانت،الصفظاهراتكليديناثياهو

؟الاخ!رالمقاومقتلمن"

مناعبرف

ومنعينيهسملمناعرف

ومن4كلإقطع

الاميرعطدفةيامثل

(99ص)((..ا)كبيربحلمه

..بلنديا..((وأنتانا))

...واؤتوأنا

نا:..((اعتذار))نوجهولمن،نةةزرر"اذن

الاس!يادضبوفذا".طرة
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الاكيرةنشر""فيالمذبعكذبؤد

بغدادفيفليس

بحر

((جزيرهولادرولا

."جديدمنزنولدكينكذبفن))

ا-لعهرف!و،موقعمناكثرفيبلندعليهايؤكداولادةاوهذه

ناا-يهةةالنادكما-حوالرب((الموتىارض))وعبرافرقيواالحزن

..:!.الففي..افدافي،موعدعنتثلالمسافة؟ظل،.ا؟ولت

((.ومبخرةمحترقصندلبعض"اىاالءلمم،ليتعول

قصيسدةبروالولادةاعهدواأوعدافيالموقفهذاتأوروو

والجسد،"جدي))بلند؟ءهاإخا؟بالتي((لهمقل..ايقلاء

ايضا:حارسءوث!نما

جدييافانا))

"..غدالففيغدا4ءأموت

الوعدغر!لتااضت

العهدصن:وفأت

ملعوناتكولم،رحلت،"توا(!

!سجورااو،ناسبم.ك)م

،اوءدااما

السكيئا4بروصرتال!كحركاصارفؤد

العهداء،

الثكلىاحاتالمصمناحاتعرلمحتهفقد

رلمديفي

زوي53ور

مساءكلتت!لىيداو،ءش:فيلآ

(اً؟اس012ص)((اتزناءتنتظرز؟لتماوبفيا

ء-صلىيتحرككما6الماضيمهاحةعلى،ةحركؤبند..اذن

اياهـ-،طثفا،الجزئياتبينإءكمااردطابذاكس3احاامسإحة

النه،ية،وحتى":هـالبدء،المعنىؤياًي،ها"وبمإ.اً،الاخزالحد

معناهامعمقا،والموحهاتاظلالابكلصوانبهاكلل،:4..التكراروفي

:مية،السبوباللقطة،تارة؟)؟قطيع،ءقيةهـةوو:.افنبا،ذهنظفي

داخلوت-،الناعمورالحرف،اثةثااوهـذوبالمس،اخرىتارة

ب!د،يجندها،قدراتمنالشاعر/3:اكء!و*ل.موالاصوات

تلقالية،صبباغة،ؤنهؤيليضعها،الم..-حر،لأشخصيتهاستكملان

بصةالعفوبتلكتلقائياتتدؤ!،لند؟نرفالقصيد؟،فيهاتصعلا

مشحونة،المعمقةالبساطةوبتلك..وا)*هـ*،الساخحة،الحلوة

،والقصيدةوالمقطعوالشطروالصورةاةردةاتتركهااخىابالموحيات

والموسيقى،،الدافبرالايقاعالى،ا)!اصلة1)ى،اللازمةمن

:الذروةوفي،اوورءطاًوورر،يةاًلبدامنذ،وا!تناغم

جدييا

ليقل

يطهل

امسكفيابعثان

عرسكؤرحةفيثافيقىاولدان

ليهل..اتنسكاابيحا3ؤ!

جرحالا..اولدان

سكينالا

مسجونالا..سجانالا..سجينالام

جدييافأنا

برا،تككل..برراءتكزلتما

العهدوفي،الوءدفي

..ليقل

لى..هل

يمكنلااتيوااأئحو!لآالمئردةهذه،بلندبهيداههئاماواًخر

ذاتاحيدريارلمن!دعند"دةقارا!ه،القصيدةصلهبمن-فتلعان

مفودةءالتواوتىورهاجزءأياقتطاع!هكنلاموة"وعيةوحدة

اإواحدةمؤدةولانهابل،واحدة

اهتما"ئا،ذروةؤي،عصرياتقفةقصيداكماقدمأنخيرتولو

انيهـع..قمصالدهركل((المتعبالحارساغانج!"سوىقدمتلما

ؤجلند..((ا(ئعطففيحوار))وفيالدإبرانمقد"قىفيطويلاوقفت

احى،رسر،ااىاذاهيتجاوزانوبعد،إلمتعبالحارسيكوناًنبعد

ناأ4.وعاـ!-4"ىيب،اًاءمرافياءوءسؤوليةشهوليةوالاكثرالاعم

عاىيؤمنالذياثورفياالحزبيء،وران،ا)حؤنا!اردصايحاور

قبما-قوطا.،ء،ثر،القمغهءةيحاور،برالخلاصالمنفتحتجنيديه

:الحارسينامكيم!اذ..الىوم

"بريىنلحظةكلتحرقتزلوام"

برلمندر!الداءفياءمرنا!بمااحرقءربهبئبراهنكم

بأئديااوروناإعصرنافيتحرقاؤريقيةبرلينكم

بذتياعصرنافي-حىرقآس،1شرفيكأوب/فيبرلعنكم

داص--ل،نفسهاا?ركال2داجذوةكهلمهونتتقدبراءنوكم

..بأئدإ!،والعصراما!اداخل،اوروبا

هـؤولانهينسىلاأن،ماخظافي،الحارلىعلىي!تبقىا*ن

..اصمراهذاكلعن

!النجزةمنهسنط!وردما

الجزائريهحمدبغداد

غهمفر.!يسيرحمحارعرئ

*دابدارمئشوراتمن

..(حسينطه.دحسينطهمذكرات

025حسينطهد.المعاصرادبنامن

آ..البيريس.مروالوجوديةسارتر

2.عهئداويحليلالذفرانرسالةتجديد

065جانسونفرانسيسدوبوفوارسيمون

006هوتشز.101همنغوايبابا

..!خوريرئيفالمسؤولالادب

3.عالنقاشرجاءوالنقدالادبؤيغاضبةاصوات

آ05عبدالصهورصلاح(نقديةدراسات)الكلمةوتبقى

025مباركفيكي.دوحواءآدمبين

025الخياطجلال.دبالشعر؟لتكسب

السيداحمدمحمود

..،الطاهرجوادعليد.العراقفيالحديعةالقصةراند

ابراهيمزكرياد ...الحبمشكلة
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