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لشرفيالمساههقيعنكنتىحاتضربانالاتأبىالمينئمرهدوراجهات
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يستحقبفاتلمعركلالمحرادكهدهعجالهلمحينممتطيعلاانناوبما
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وا!ملبالاذنا!ىفيهكلمةكلتوجه..تقديريايرلماهير؟شعراالا
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:ءضا!!ثولا.متعسفونوهمنظري!يهـطونهمالفترة.ثلكمألار

كصلند!ع-ف:واانحاولواالؤرةتلكماخداثعاصرواالرينالشواء

ف!بب-،،سعرراثكرا..العموديةالقصيدةأنماطيرفيالوطنية

هـ-،د-هو-كتافي"الثمكالاخنلفتمه!اساثعربانالقائللارأي

؟-تلماوروو-،.رسها)تهيبلغانالابداعناصيةكاتبهملكاذااخيرا

لاشعرهومب،لبترة.دقريريةابفوافيسكبالذيالثمرانمنالان

.وفحوىشكلاالعمرهذاالىيئتمي

اكههـ:القصيدةبناءاشكالمننمملإنالخمم!:اتشهمتلقد
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الرزوفي،محمد،مازيغا)صادق،خريفمصطفى،يرلوزاالمخار

محمد)فيهكتبا)زريالجديدوالنمط.،...ص!دحمنور

وفد.(..حميدةبنمحسهن،للفماني9أحمد،المطويادعروسكما

النيالهامةالاحداتكلعنوعبرا،نسامحديالتمطانهذآنلعايس

الاشكالالم!اعواالذينأو)ئكأنالا.الاونهللكلمحيالاوو!هام"داركان!

كلا-كنبالملغمانياحمدكمارلد،جمعهمينفرظبدأمالمرعانالجديد!

وجدانه.نالثاتلاسبهابرحابةاكثرووهـوجده،العموديا!ثر

محمدوذحب.الحراونمرلانصارودوداحص!لايبعداصبحئم

الا،سهارةديوطنهخارجبلسيئسهلينسعلبعيداالمطويال!روسي

اللالهمنبالرغم...الممحررمررباتبالشعراءدرابةشلىطلانه

لحلى3بالوءلأالثصةبكتار4د،كعنوالالس!اضةا)ننمعراشأجالمالرهـكي

الادبمة.والدراساتالبحوت

مارنااذا،حانبئتعرجدالبدونكهوحميدةرنمحسناما

الالارةمناسعارهنخاو..النرجمةميدان!يالكبيرةبامكانيالهذلك

خغوتولعل.لاخرأنمنيلتزمهالذيادوزنميهاويختل،والموهبة

شاعريته.بصدودا!ناعهاثرمنالاخيرةالستوات!يصوله

الاطاحةا!اهدكفحركةاولروارمنالاخيرينهولاءمشلوان

العموديةا)ك!دةا!،بنهنجاح!،لطعيقابله،العموديةيدةبالفص

ازجاءالىبحاجهانوطنيهنخولهءورةكيالشعبانعر!تاتيا

الىألعامةالاجها!،!مت،س:أتفياكفهدلهبالتيالصلدةا)قوا!ي

للمواطنين،مواجهـ"هاح!لأسديبداي!نكثرمنهاالسإسيةاميادةكانتا

،المواكبالعامةالأجتماولتعنينخلفونلاارثعراءهؤلاءمثل!كان

الصدوركييجيننيصخابمجلجلبصوتشعرهملينشدواالرسمية

عطاءالله،الشاذلي)ةالمحاكلهذهؤءالبارعينارزشدينوأبرز..

(..ا)خقاشوجلال،مبوننلننهامحمد،مزهودمحمد،امداماصرارئ

الشعرانيارعليعنوانابةدفي!ااصبعواالذينوهم.اليهمومن

اووقي.للدولةانسهيأسيةالاحداتل!جيلتابعالذيالسيالىط

العمودية،)..))القصيدةسنواتبانهاافينالخسيتعر!ت-

ومن..والمواه!الثجاربمتعدد،الأصواتمتواكقنيارهناككان

وممور،الوزيرالمختارواحمد6خريف5صطفى:ويمثلهمثلهمناهم

..صه!ادح

تعولاتشهـدالذيالرجلالتيارهذافييمئلخريفمصطفىكان

القلمرجالاتخطىوحاذى،والفكريةوالسياسيةالاجتماعيةالبلاد

المحبتناءبعضهمعلىمحأننى.كظيلغيرالوفتمنامداوالسياسة

اتذحوقا!ينظمرماولأسى..رفافهممنفقدمنوبكى،المشفق

ف-وفي"و((ماعالفن!))وديواناه.ماكرراعبزمنمنوالتحظن

الجميع.مع3ده،كلفهوفل،خإ.ده)سيرةمفتوحكتابهما((وذوق

المغرتبوحدةوامن..اإتتكأصجمةالمهاتراتعنش،رهويصريفلرفع

د!فيي!ح!ؤ،و،ا!وماوجهعلىال!ربيةالأمةوبيحدة،الىرببم

قائلا:العربيةالجامعةنا-"!

هوافومحض1ؤخبحثواو:ل،دمان!ؤدتكءدإحرو.قىا+!

جذلاناض،حكت!طروباطلماالمن!ىعلمحا!لا،ئر!الصد

أماف-ااهربينافيدبرمدأمازر--اا(مترقين!-لوو!ك!د

فعدفلىكلينن!ةكانت،العروبةلعيدا!تاب4الذكرىووكب

الئاسؤيالشاعرووفف.مربداالبدواقبل،8،91ل!قىحلت

،سراءوبررزتبرواحات.لزلل!ا(حرب!وبنايرا،الصيد!زرايحيي

حافظلذت-اعر!-لمفا،متله،شروجمهبنات"نواحدة،صدانهفىجمخا؟جما

ننسه:الاسلوبا)نت!إعرانخذ(كد.،اليابانغادةمعقمهضهفيابراهيم

أثطبساحسطماو.لقلسدتالادببفتانك!تلمنىأ



الظبوالتفائاتماليأناالم!اولالحاظماليأن!ا

المذهبااعشلتالعمقىمن!بالصىلاصحابتبا؟الهوىما

افبايصدالكفلبكواساليسلوتيقو!يابعةياماغ!ي

ي!ر،برمارهال!ريهصىالنتعاعرافترابالقصيدةديونل!ى

تمللاالذيالمكابراعارساباسلوبتويحاورها،النفصيبذاتاليها

!اككائتاذايعع!قدص،وكل!ااشعدتمهماا!!هةاعز؟!4جممه

وادلهم،الحلقفيوالعلقمالمرارلمتاذاولكنه،للعف،مواسم

هياما:ألفدوافتاراتءللدوليصىولدنراهالفثماء

واحرباأ:قومهفيدعاانالعنىجمريالذثماحدثيني

واستلباالعىحولورعىحرميفيواكلوفدحل

،جوادهجف،تالفارسيهممد،معبوبتهمعحوارهانقطاعوعند

مغتاكلا:حنقانفسهوبيئبينهمروراالطريقمنتهىفيو!عيب

نو!ااسن!التالدنياولوباطلهممناجم!لاانا

الشهئالات!للتبلاديكيالسماف!مهبنا،منيلو؟نا

عطباوانزلموثاوازدخرودماناراافقماستعريا

نكمالهعزه!رجلايغمثىالوىموتولوهلأنا

شخبافكبديمنوثعيجصكأوجراحيآنحفوكيف

جديالغربافيارهى!سطاجائعوحشضميفيساد

كاىواذا.والفداءللحربكاتاراسعيرايتلصالؤمينت!عره

وا!حكب!ة.وبطولهنرهووابتسلاةص!رانشراحة!للافتخار

ا!شرفىهزتالتيالكبرىالعربيةالفضاياب!نمنكانتالفلسطينية

فيالمحةاالاستجابةهذهلهانجدانعجبلا05السواءءلىوالمغرب

ويحسبهاالوبأمجادبذكر!صائدهتزخرالليوهو.خريفنذس

كلهموءلممارهم،ونوابرفهم،لهمساراوانت،حضاركهم:له!ارا

.وعشيرةوعترةنمشا

يشضالاستعماررأىالليخريفكانا!عربتراثعلىوحفاظا

كلفيينبهالوطنلغةمكاناةستعمرلغةلاحلالىويسعىتزييف!ملة

عنبديلايحلانيمكنالذيالثقافيالاس!نعمارمنويحلر،مناسبة

الذيناواهدالاس!ماريربطالثظفةطريقفضالسياسيالاستممار

:بمصيرهافكارهدمغتص

ابكارالذاكماسننبطوااثمبيؤتىاينمنالمجرمونعرف

استعمارادمائنافينشاوا3جم!االبلاداستممروايمما

شعارافيهمال!ثقحفي!هرونسسوءأشياخللاجيالىممموا

صغارايففهونلاضم!افاالد-رممصةفيالشبابياخلون

انحداراالظلفبم!الطوتشويوادم!خاالعقوليوسعون

فيجليماافضايااكابرز-لميميالذيا!مي!الفو!،الوجدانان

وتاتره،نه8ونمنه،احساسهمنفف!ياتلمخريفمصطفىشعر

بالتاريخاستنراسصهـنانبثقوركلف،خالالهالليبالوس!

مث!.لرجل

الهتيالموضوءاتمعكلميكتبخويفمصطفىفاىأسلفتوكما

نعطيانعليضاويمتئ..وذاتةواجتماعية-اسية:بالحياةتتصل

.الموضىعاتهذهجوانبلكلمتكاملةصورة

الوزهـالمثما!ح!ىالمخضار2!مدن!دخري!ممهطصنقيضوعلى

بركهفي2891لصنة!يالادب!بالصحافةصطلمهبمدأاللميالمترهب

الوسصعنيمعزل،النشاطمنجلوةيزالولا.."الشعبلمس!"

عاضاالذيناثبابومعظم.نفسهعلىفرضهاوحدةفي،الادبي

اخت!"رتمرفواانلهميتسنلموجالسوهكثبعنخريفمصطفى
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'س!بح!.--يرص--كا'!*!'صءم:سصص..'س!كل
و*لم!لولي،.لتصاعرهاطابعبمفس..الانوحتىالخمسيناتممذتنق!لم

-ءفهو."الوجوديات"والوطنياتفيالور!رشعرمكل

وهـفيايامهعنوبعبر،شعبهديموضعهيتحص!الوطنيات

وي!تيدالمفاخرلحيوثلالبطولةوالفاتالصامدينمعوي!ف.اعيادء

!اذالذالية.."الوجودية"القصائدنلك!يومنه.بالزعملي

ال!ي!عة!ينالمحعةشريعةتمم!دان!دفهوانممماىمبدع

الواك!وهـ!يفى!خمياليضبوعذاكاحيياالحبان!ا

اندا!"مئلعلاوورودسفاهـ،ا!قاهمتحرارلم

4مافم!نيحت!صيتوانالالواححالممخفموضر.ربيم

"أعدافمنالجفاةفعاةبركفيهي!هكاالمحبذاكنا

4لارتواثصبابةوبكفيهـرامالجراحمنبمعدريلم

الطبصوسزدمر،سميزكوالارضسخاءفانالانساناحبفاذا

كرءترهبردالةاكء،عررهالة.الاحلامعالمفيالادواحوخ!ر

وجطكي.لفومانيمكنحمودايعرفلافهو،بلانسانمن2والبغفاء

كلفىخنيانلهيرقمناكل.عوافهمبينفتباءدالار!ىهذهابناء

التالي:الاخوهنفدالمعمورةارجاء

الاحصدوال!م!مالمالجاتالحقوللنا

زبر!دآليل!"ابنالزيىونع!!ا

انجدوابها-مباتاهتالصيعلظ

غردالرعاةنايمنالمىفوحمحكاءا

وموردمشرعوالحياةالقلالا"ا

موقدبيتبكلسجاالليلاذالنا

وبسصفى!يم!ر..بففصنهفيبتبم،يغضبفدالانسانواكن

يبلغ،الرجاءيمعت،الانمار!هف!رتهاالاركايسلب،ال!ء

الشاعر-نكلفي-الف!نا!يغشاهذاولي.الملعونةالوحثم!ةلرجة

العالهذاشورعن4دنبثقا!نه!الاساءاتكل.العادي*نسانعن

فالفنازذلكومع.الرجاءمنكوىتقنحروائعالىصثرهفيتستحيل

وب،ءيفضبانءلمب"ءاننمومن.الشريالضفلحالاتمعرفى

عزليفرجوالترالتل!رنزوةتنتابهالعالةهذهوفي.ويحزن

.صدرهمك!و،يات

!أيصمرانعليهالذيدما

امحنيلاالقياثروحطمتاوتاريمزرشت

دنيتحويهوماكأسحيحوتماخمريوارث!

وفنيواسجاعيشري"(كطافلاعيوءيت

لحميال!فسغحوبفيأكتمصمتفيومف!ت

وجفنياشفاريفوقالمفاهـ-ادمعاواكفكف

ا!مئضا)!غيراللقبفيالحبجراحابكل

تلمنيلا...ياليالحج!بكي!انتلمن!عيلا..لا

فتالاربه،ناتمنذانتاجهنشرفيبداالذيء!ادحمنوراما

هذاشعراءمنعددتمنواصفر،الشاعرينهذينمناصغركان

للعزي!مثلحياقه:لفكبدرونموهوبعصاميشاعر.المرحلة

حافأا!ىر!،دفعتتفصاتمنانتابهم!الرغمعلى،والصهود

يل!كالطاز،ح!بدا!صامنم!الثورةمعصطوح!نوركان..الجنون

.-وميوتصمضصراللثورةتمجمداكانتكمبهاقافيةفاول.الثورةبفتى

نخو.لفظتهكقرويوضعيتهنرتيبليع!نيكنلمو!كنه.اكر

-(سنفاضطرب،وتقاليدهاسننهالهامدينةقلبالىالجنوب

ملفوظا.اخيرانفسهووجد،النألفيسهطع



الذيالمهوىالىخطاههادالذيهو،ممفيمابينمنطارحلماان

خغيةيدابان!اهرشعورعليهيسهيطرتلأمهافاضحى،اليهانزلق

عاكىالذيا!اردالشاعرهذا..بهدمشكانوشكعليوهيظاردء

عل!كانالذيالس!ندبدطهافيفقد،فقيرةبائسةحياةصباهمنذ

هـصوهوفجاةنفسهوجد..ال!لممعاهدالىويقودهبيدهياخذان

يحشدانوحاول،الثورةموجةفركبالصراعمعهمانفيمبرةسعن

المعذبينالجى،ع"جيش))الخمصناتمطل!فيالمتدافعةلمسيرتها

الصوراولكانوا.ظ!رهموالمستغلإنالاستمحارسوطادمىالذين

فيشدهمصوشهفرفع..المدينةالىطريقهفيعليهاعيناهوقعتالتي

:الاسماعأصموالمننداءاتهمويسمع..

سؤالايزالوماالتوابفقد،حائونداءلها3البطوباسبم

دلالاالتائهيعنالمنخمين،والنعيمالسعادةابناءباسملا

الابطالافتخلقالحياةتلويعزمهافيا)نيالجماهيرباسم

والاجيالااقئ،رىخووملم،والاخاءالمدالةاراسفيوتشيع

و،،لاالبلادعلىيعيشهـفدا،بعض!ميما-نرافرادباسملا

والمكسالاالمحتاليطعمواكي،خدامهابأرضنايجوععجبا

بلاالجياع؟العمالشاعرصمادحمتوراصبح،وجيزةفنرةولي

مطلعفياص!رماالت!الصبرةدواوينهمصمكانت!د،منازع

؟نصافتله!بعضهاا،ستعماريةالس!لطلاتوصادرت،الحمسبنات

الذ-فىأولئكبحهودوبالاشمادة،اثورةاعلىوبالتحر!ض،المحتاجين

أخذتماوسرعان،الوطنيالاستقلالنحوالتاريخعجلةيدفعون

المحلىلونهاوتفقد،الاخرالعالمعلىكنفنححملهاالتيالقضيةابعاد

يحصهولايزرعالذيذلك:مكارزكلو7الجائعالانسانقضيةلتصبح

الملالمينننطرفي!ظل.المرارةذيريحني!لايخفب،العالمسهولفي

الخلاصرصففييقنونالذينالابرياءالضحأيامنالمنتطرينمعالمائد

الطويسل:

جناةعلىاللارض،كم!حاياالارضعلىكم

البخاةل!شريدياشرثوهموبساة

للسقاةفأهالثربحرمواوسقاة

الطها6جوعمناواهجوعواوطهاة
الرقاتأتحفنهفدبطرواكولى

السلطاتمنحو!اولكتىتجنيويد
النزعاتمهدالشرمجالالدنياهذه

الفلواتفيتلالهفيه!العدلوملاك

مموارتتحظلالريمح!مادحمنورشوفيقلاحظمراحلللاث

محمالاولىمرحنته.تحاي!رأو..ونىوما..ابداعهنعجف.هـما

ثانمىومرحله.خلالهاالنحاعرانتبممالكعرة!اما!ضهالاكاناقي!

اهبالفعرمننظمهو؟ما،الوطف"*حداثعنكنبهجمازخدت

!!وفعانهواعتقد،النفسبكأافاديمة؟ومتهانفرجتجبقوالتنمبيب

يرلمغزفاع!بحبالنئحاعرالظوو!عصفتانغموما.سماقببهاركالطا

ش!-الىيكو!مااقربفكانشعرهفيوالدلالاتارشاراتوكثرت

الصتيبرويداورويدا.المتصوفةالىيكوتمنوافرب،المواجد

مىل!طلاوهماسجففيبارحوعقلهجسمهالىوالبرء،نفسهالى

باقملىقمميهموامطء!فارفىلمانهفيتبصر،النورعالمعلىجديد

ليلت!،،)المطارو))ثم"اتجل"رائع!يهؤتحب،خطوأتهاول

هـ-فيابناءمنوالمستغلينالجياعصوتكانالذيالقديمبصونه

:الإرض

السودانفيالبيخه"ندسومنفحوبهاسادةفي!حتام

انسانياعشتحلاودفبلاخدملبعضهمجا!واقدالناس
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وخألمسةثعييانمثرنةللشعبالخمراعلىالس!حسفحتائي

مطروحاخمنجرحكلفيالصراالورودهالعكولثم!

،الانسانبمجدهيهايشعداليالشعريةالمطولةهذهآخروفي

يخاطبلانجده،قر!باسيطلالنيالأنسانويوم،الانسمانوعظمة

يخاهـوانما،لهملهمهنذرالذيناولئك،وحدهمالقومبسطاء

الذأنداءهتستوعبانبمقدورهاالمرهفةاسماعهمفان،ايضاالسادة

))ا!مادة(انيعتقدالشاعران.المستلبالنائسالفلاحيسمثهلاقد

يطلبمنلاندأنهفيوهو."عبيدهم"يخاطبمنلكلاصغاءاكثر

يشد!مالذيالفميدمنانف!سهمتحريرالىيمثوهمولكنه،فضلااو

يقينوهوصالشكملءتحيونالاسيادأيهاخوفسحناء

وسجينبهاسجانفيفكالاصفادتدمرأنهمنامن

افىصوتبينهامنغاب.ثلالةاصوات..ثلاثةوجوهتلك

يعدااالاخرانالصوتانءئرالمابينماخريفمصطفىالعقدواسطة

لتقادبالوفاءاحتفظا،الد!قدفوانفيوهماالمسمتعفببالطريف

وربماا،المستحدقةالاشكالمنايايجرياولم،العموديةالقصيد

فهحولمجاد"لاتمنك!راليماصوتلهمايسمعلم3اذلكفييدرا

المصيدة.

يقاسم!الخمبناتتيارفيعدلىنهمألن!ينالثلاثةهولاءانملى

واسع-نطاقعلىش!رتهمتبدألمآخرينشعراءبضعةالمرحلةهل!

.السشيناتم!ذالاالقراء

،وكصةص!ودينندفيراو،اللغمانيحمدا:يمدهولاءفيو-ا-

بضيروزريده،شلفوحوعلي،حمديوجمال،بحريالحبيب

الواحةوابن،نممانوالهادي،فوكاروالشاذلي،ماجدوجعفر

خريفالدينومحي،قا-مالعزيزوعبد،بنجدوالمجيدوعبد

كل!ال!وهم..القديديواحمد،عارفوعلي،صالحبنوالميداني

الفصببتقاليدمذنزمينمن،ااحديتالتونسيالشعريمثلالذي

واحدن2فيالش!كلينبينالمزاوجينالى،المتحررصنا!ىالعمودية

حيزمنذالكة،بةعنالمقلعينعدادفييحسبارالالصافومن

ب،الواحةابن،ش!حعلي،روكاراثساذلي،بحريمصطفى

هـنالراالاخيرونف!لاء..قاسمالعزيزوعبد،بنجثرالمجيد

بكتيممايدخرونكانوااذاالاالاخيرةالسنواتفييننمروناخنوا

هـالشهراءمنالباقيالعددهمةايضاقنرتبينما.قصائدمن

قوامااذاينشرونهاالتيالقصائدعدهقلاذ،المفصرمينالعامين

المأفية.الس!واتفياتاجهمبممدلذلك

-يمارصال!يععلأفاالنقدحركةفيورالىالخمولهناويعزى

طربعنكأالادبضواتهميستملونالذينالكنابمنالهواةغالبا

!رلمقهمتمئمقوااىمائم.ذاكاوالشاعرلهداالمثناءاسداء

فبركمال!امعيونالنفاداًماءالقصاصينمناًوالثععراءمنيصبحوا

ءهوماالجثعينبتقاليدعلاكةلهالاسبابالحديتالئف!رتذو!عن

-سىا)فيالشاعرانازالنشرحركةتباطوءمردهالثانيوالسبب

مجموطبععلىالحلمهذامنيفيقانيجبلاحياتهفييطعديوانا

غبالشعرانيتوهمونهناالناشرينانذلك.شعرهمناخرى

العقاواخرفىشعريةدواوينن5طبعماجلانحين!يمقروء

.الالواق.منمعطمهنفدالسبعيناتوبدايةالمنصرم

ثمرهمنشرعنالسعراءازوراراسبابمنالاخيروالسبب

تفانيابونفهم،انف!مهمالشعراءبهجاهر،الاخيرةالايام

نظرهمبفيتس!*"نثرية))اشعارمنينشرمابجانب!صائدهم

ساطالذيالعامالنوكلأه!مهد!اقكنلمانعموماالشمرحركة

وجاهة.وا!لهاالاسبابهياووهذا.القرا!بينتنممتهعلى

المرحلةهذهخلالكتبواالذينالشعراءهؤلاءاهتماماتتتحدد



وتيار،غثائيتيار؟ئهافينيارينضمنالستينياتمرحلةوخي

فليس.لاخرشاعرمناحياناالفبرانهدان.دثاخلوان..وافعي

اءماقا!اينكفيءولمالواقعتماريجرفهلمهؤلاءمنشاعرهناك

ماجد،جعفر،خريفالدينكمحي،بعضهمهند.يناجيهانفسه

والواؤع،بالذاتيالموضوءىينحد..اللغمانيواحهد،عارفعلي

تشندتقسصيماتولفها..ب!ينهاداحديهـثلبعرؤلا،المفرطةبالغنائية

دعاالذيالوافعيالتيارانفحسبت..الحدرمنواهنجبطالى

تمجيدمطاهرولوحظت،مذهباالاثشاقيوأيداجتماعيةثورةالى

الميداني:يمث!"الذيهواشرافاوانصعاحدشعرهفيوالعامللفلاح

خريف،الدينمحي،بصريمصطفى،القديدياحمد،صالحبن

الاحداثمنموضوعاقهمهكلمالثانيالتاريستمدبينما..عارفعلي

الاحداثمناخرىمراتيستمدها!وايضاقلتوكما.الشخصية

الاجتماعية.

وسشصيالحراثمرميوجدتثلةالىايضماولئرلاءوينقسم

ءنفسحهفيتنفث،لهامتنفساالعربيةللقصيثهالجديدةالموسيقى

شطرتينضمنالمؤطرةالمتوازيةالرزيبةالقصيدةهـاهمتانصفما

ناالعموديةدةالقصانصاريرىبينما.واخمادهكبتهفيمتوارلن

واحده.برئةالمرءيتنفساناشبهاحراالثعرفيالكتابة

فيالمتحررالشعرحركةعاضدواالذينانتعل!لالهاجدلاولأمر

كتىصابصفوفالى.يدريجيانسعاببحركةالانيغومون!سشهلها

ونور،ماجد:جعفرقصائدفيجلإاذلكظهركماالتقليديةالقصيدة

شعرافىخمسكأاسلفتكماالغنائيالتياريمثل.الاخيرةصمودالدين

ماجد،جعفر،حمديجمال،صسمودالديننور،اللغمانياحمد

واللياليوالذكرياتالحبفيرقيقاشعراجميعهمةب3،بشيرزبيدة

هدهفيتقرأانوتست!ء.منهااثرانفوسهمفيتركتاليالمنصرمة

بيملأالهوىعرفمنذالمختلفةأقاصيصهبلواحدكلقصةالاشعار

وكومتنهداتالىالهوىذلكفيهااستحالالتياللحظةحتىلخبهالى

المبدمه.ارركرياتمن

الاربعينظلالىلاحتعنمعا،اللغمانياح!دجطتالتيالايامتلك

وأئلا:المضاعالشبابعنالتحسروضماري!ب،نفسهفي

وروابيخماللبينكالطيرجناحنساوالشبابداايام

اوثابامممرناانتفاضةوعلىالصباهرجعلىتلقىلئعاتنا

الاعقسابع!يرجعناش!*لاننثنيلارابنا2الىيمضي

الاطيابلنفحةالفراثيسعيمتاحةوهياللذاتالىنسمعى

واي!ابللصبارجوعمنهلحد!تهالديكفهلأالعهودنلك

اد4،حنينهشدةبرغمشبابهيبكيلاادتح!مرهذافيوهو

ال!مععصيكانلقد.حسيراثرلمايطصهاالتيالزمراتوبرغم

كلفياحتفظ.العنيدالقاهرهذااماميصغرلا،نفسهمنوفىئقا

:الاياماضصاريفالخفعوعيابيسافروبعنلا،الاعتدادبطابعشعره

التجاعيدو-هيفيتبدولمعودينضرا-نرللملكنعثرينابنت

وتهديدانذاريرعنيفامموفمحالفودفيبدامماسحرت

السوداياميعصيمنتعدفلاالمثرقاتاللياليالاالعص

ي!سونالذينالقلائلالمعاصرينالعربيةشعراءبينمنواللفماني

واللفةابناءاموهبةيملكشاعرهو.العموميةالقصيدةكتابة

الذياثعريصبحكيوجلدب!صاميةئابر.والصورةالشعرية

الننقبسديالبناءيئاويونالذينأوائكخنىنفمرهقراءةيسصسيع

الشعر.لهذاخ!،وماانفسهموينصبون،للقصدة

الموحدالموضوعيئدووالهوى،والذكريات،الامسوحديث
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دصالدةاحدىفييديواللىيعهمودالدينيورللشاعرل!سبة

الىنعيدهانمنبدلاالتذكرعلىيغثروحيداتتركهان!بوبنه

منها:خاطيءبتصرفانفطعالذيبهما

الكذوبللغرامفؤادفيساالدسريخضع!لىكأهناأتركليني

حبيبصكلألنفلبؤيمات..خليكانناذهبي..واذهبي

عثيبروصوسطأتملاكطيراكنتحينماالاءصروانفضء!

القلوبفيوالرضىوالد!،المعبودوالفرحالحياةتبعثين

يهفيعرفأنيجب"العبيرميرحلة))صمودديوانمنوالمتملي

المضمخةالقصائدتلكبينالرحلةهذهعلىافدماذا،خطاهسدد

واجنحة،الحماموأعنماش،الوردواكوام،ا،فثقوالارجامطور

هواهف!حاياجئثوتن..وال!تلاوينالاشتهاءال!ءرةكراش

والحبيكات،مماطلعاشقغدرحطةفيالمعفرةالكليمةالفلوب

فييبلوفصمود،مشمسربيهحه!يومغروبمعموعدافيظرنللاثى

اليهاينتميالتيالبلههلطيبعةولعل.شاعرامنهاكثررسماصانده

نايكتبماعلىأثرطرفكلمنوالسحرواربحرةبالخضلحا*ة

المجددالرومنس!يينعدادكليعمنفوهأنفيالحقكلالحتىبعضهم

النحيبي.طابعهامنالرومنسيةخلصوالذين

الارضجميعةمنوصوره،شعرها)وانيستمدصمود!انواذا

الشعرية.الهاماتهالطبيعةعناصرمن؟خذماجدجعفرفانفتنتها

،الخيالويفترش،الوهميةالجزرهـ"داخيالاجناحعلىهو

صدفتينعئليبحثالبحرلجةفيويغوص.النجوممنبريموبهلأيعبىء

واسمتين.خضراوينعينينفيليجدفاو4ب

الىالارياحبهلتقذف،ريشةغيرمنيحلقالظلماءفيوهو

ةمهجورمرفماكلفالضالكالسند!ادفيرلسي،القفرلمهمه

ظلالااشعتيهمنواغزلالخيى،لاافرشالليلفيا

ال!لالامرفنهعندوأركبجيبيالافقنجوممنيلا

الضسللالايحترفىالاياممدىغريبملاحمثسلفلع

امتثالاليينحنينجواريفتجريهناباليدينفرب

النعلايعملنصعواريالمرايساكيلىنيلات
ارتجالابالطبعاثمرو!لناخمزامىواالقرنفلفسن

لسسالأحينماءالفلشربنضفا!علىالشعورقنرش

علىسوتهبس!انهيضوهملبلعر..كثمكولاشاعرخيالافه

خىقادربمشيئتهالملكوتميبرالسحرياخاتماملكوانه،الكون

:عادةتلبيتهعنيعجزمماشيئاحبيبتهي!خيركاننه

حبالهالرحيبالفلكمنتفص!راحنيتعبرال!نحمساريد:ا

وخياهـصهبحارهعليكو!هنكلعب!الوجودهذا.كي

وهلالهشهبهاحكمكتقدوعرشهالفضاءملك،طلبي

فيالمخلدالحبلذلكوفيةظلتالتيالمرأةفهيبشيرزبيدةاما

عاطفننها،وجموح،الانشطابععنفصائدهافيعئرت..شعرها

،الرجالغ!رعنوكتبت.المؤملالمرجلواذعانها،المطلقواخلاص!ا

ثعرفق!تتقمصلاذلككلفيوهي.خداعهموصئوف،وتلونهم

منالنلزفوحنينها،الفرقيتجربتهاتبمثىولكنها..وحدهاالمرأة

في!القلب.الممصاممالغادرذلكتطردانأبتالتيالذكرياتثريان

واحلظ:مرةالايعفقلا،نظرها

المغرضونجاءكاذاحبمبي

فنتلغيركاوفاك



احبتكانتوفبلت

يدعونلمابالاكلق!لا

احبانيمكننبمكان!ما

يحب.سواكالوجودميوهل

عمقعمفهافيقبلغلابرخيرربيدةعنهاعبرتاقيواذساة

وتشرب،الحزنوعاشالمرارةعانىلشاعرمغفوراظلالذيالجرح

حمديجمالهو،واحبابهلداتهبينمضاعاوحيدا،بعنف71لام

علىمدمرةنقمةخصوصا،شيءكلعلىنقمتهلثمعرهفيتجمعتالذي

فيهاوأئخن.بعدغلإلمهيشفلممااللعناتمنلهاكالففد،المراة

المؤسفومن.ادوموحتى5291سنةفيالشعريكتبشرعمنذطمنا

بعد.مطبوعديوانالشاعرلهذايكونلاانحقا

ومساؤهصباحهوعذاب،عمريفجرخيبةاالرخيبة

رجلاوهالفؤادودعوبها،تقضتقدايامه4وفرا

صينوبرمفياهـنظيهغريبخإلهناهاوأنا

.المغبونوخافقيالحزانىلاحلاميفبراالوجوداتملى

ممن،المنشدينتيارعنالمتورةالصورةهذهفيأنشكلا

خطوطمجردولكنها.اولئكلكل6كيداظلماذاتياغنائياشعراكتبوا

التذاصيل.ولليست،لتيارهمعامة

محي،صالحبنالميداني:دهمالوالمحعيالتيارشعراءابرراما

شعرهمكيتفل...الفديدياحمد،عارفعلي،خريفالدين

دي،باتالحبوقصص،والامسوالحبالذكرياتاحاديثجميعا

سلمياسية،وشعاراتاجتماعيةدعوا!منقصائدهمبهتزخرمامقابل

يعبرولسانا،عناصرالهانجدلاالتيالممتهنةالكثرةمعوتعاطف

له.متنفسولايضيقالذيصدرهابخلجات

للاشتراكية،الانتصارضور،رقيببدأمنذصالحبن!الميداني

الكلمةبافنفادهافعطئدهاتهمتالتنالادبيةالحملاتتلكتصدهولم

بكلالمطلقوالوضو!،المبتذلةالنئريةالكلمةواعتمادها،العرية

مفابهةعليهايقعكانالتيالموضوعاتانورات،النثعريالايحاء

ولربما.اهماالانتصا!ووجوبوالمحتاجالعاملمدارها،سظمهاهي

يؤمنكاناذ،اكأطهالذيالنهععلىاعرارهمنالحملاتتلكزادت

،الناسمنللثيرةاليوميالخبزيكونانيجباثمرانالموامعلى

قص،لدهمعنالسحريالغلا!ءال!صراءيلضكيالاوانانوانه

..الغوصىعلىيقدرونلاالذينأولئكهـا)ينكلالايعائيةوكلمالهم

:الحرفيتهجونالذيناواخك

.اللروبعلىالكادحينلهاثشمعري

،بالشكلأهازيحشصي

،الفضوبوالبحرالامواجصار!امن

،الصوبوا!ت!مواً،الافدارغالبوامن

البلوكطالمديد"الطرقعركوامن

والسهوبا!صحاريو!ي

معظماعامةاالطبقةبمشاكلالاهت!،موفي،تعاطفهفيويشاركه

الاسلوبعنكلإ،يختلفقصائدهما-لموبمن.يلاتجاههذاشعراء

استطاعواما،يحاولونفالبافون،فيهصالحبنالميدانييكتبالذي

القلبفيتقعالتيانتقاةاالكلمةمنيلائمبماالشعريرضواان

يؤهبوذاذ!م..اءوانحافيوالدفءالراحةونبعث،اطمئنانواحة

وطنهم،ابناءمنالكرةهؤلاءبمشاكلي!بواانالشعراءعلىانالى
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لانتهاكفريعةالموضوعي!نلاوان،حغهالشعريوفواانيجبولكنهم

يؤاخيالذيخريفالدينمحيشعرهياحالاهوكما..الشعرحرمة

الفن:وبينالموفوعبين

جديدانسانانا

الجياعأفواهأصكيجئت

وليدفجرعنعينالليلأفنيحكيعرت

ثتائيبايامالشمسأنرع

الشعاعملبمنالافراحاعمر

السديدبالعزمالصخروأثك

:واباءبش!خوأكني

جديدانسانانا

رجلوهو،الفلاحوهو..العاملهو،الجديدالانسلنهذا

)ءليو!ا(طرقاتيجوبعارفعلييومذاترآهالذيا!سيطالشارع

باردة.نائيةبلادفيلهمرتزقعنباحثا،ارفاسيمغتربهفي

والمناخةالعواطف

يخليالصعرانغيروديعا،)ليون)ءفيرايتكانيمم

خلودفءال!فاروتفتقدظويحينليلاالنفسنجيش

قولخيرفيمرهفشعورصديفي،يا،واغترابكدزاؤك

كنوزهـالارضحملته!د،الفديميماحمدالشاعر؟ما

هذ!يخلصيومذاتسي!أتيالذيالغائبلذلكووعد!وخيراتها

اًلسجين..عوزهمنالفلاحيخلص..المكالممنفكوهمماالارض

كظيم.صدركعالمختزنةوالاهةالحبيسةالنفوس.يحرر.منفاهمن

يجهلمنويظر،دوماالشاعريحبهاالتياًلارض..الارض

ودمه:عرقهسقاهاقدلكونانبعداديمهاعلىالاهانة

عنبحبكللغافبا!رضحهلنني

لسهوالخبزالزيتحملتخي

وغضبحببغضحملتني

الاطفالبسمةحمالتني

وتعبعزماالفلاحمناعلتني

الصمتفيالغائبايها

الامببالرمضلككتبنا

!سعرينتارإح!نا"!ممرةا!صورةوهذهالقلملةالنماذجان

مجي..علاماتتكونانتعدرولاالحديتا)ءونسيالشعرمن

مط!،والبذلواكامرةبالعثرازرالمليءالطريقذلكمالىاشارات

الحاةهذايوصلواانعزيمةاووهنونىثونيحاولونوهمالشعراء

الثموالقادمةالاجياليداخلوان،الخالدالمأضيبذلكالم!ثل

علالثورةبالامكان،وانوحضارتهاوامجاث!االعربيترائهالهابان

فر)41ارنكروان.صيانخنهاعادةومحاولةعليهوالتمردالتراثهذا

الفاجع.الانتحاركه

هـوضعتوعقباتسدوداالبعضتوهميكنلمكنبوءماكل

وتميللثورةدعوةكانمداهعلىالتاريخهذاان.التجديدوجه

.؟.يورمنهناكفهل.بهاونبوءة،لها

الجابريصالحمحمد


