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المربىفيالماضينيسانوه؟بينمااقيم

وطو.ونقادهوباحثيهالعربيالوطنشعراءمنكثير

المعاصمالعربيالشعراتجاهاتمختلفيمثلونشاعرا

الصفحافيتنشران"ا،داب"رأتوقد

العرليالبلادصعيدعلىهاماادبيماحدثايمثلالماصي

في!تنشرولمالقيتالتيالقصائداما.المهرجان

يسببلموبعضها،قبانيونزاردرويشىمحمود

رأيناضعيفيهلأخروبعضهاالمهرجانللجنةتقديمه

القاصالتىالحاضرةنصالملفهذافيوننشر

عدتعليقمابالقائهماالادباءبعضكلفالتيالكلمات

المربد.مهرجانعنبغدادفي،(الآداب"

الععمتهمادبيةوثيقةالملفهذانعتبرونحن

الحديث.العربيالشعررتطو

'-

إئر

"

!!ألمابإإره

ه.

حضورهالىودعي،الثانيالشعرمهرجانمراق
اربعينزهاءخنقهننمعرياجواةالبصرعاشت،،ما.ثة

العاممنذأصبحالذيالمهرجانبهذاخاصاملفا،لية

فيالقيتالصيالقصائدمعظمالذفهذاويضم.يا

"كقصيدتيالادأب"فينشرهسبققدفبعضها،ف

عناصحابهاروتضعوبعضياعليهالحصولىدوبنا

.وب*

ننعثركما،سليمانمثالالدكتورالهرجان،

تقريرلمراسلاخيراالملفوقى.الثلاثالشعرم!يات

رصدفيمنهاالافادةويمكنوالؤرخينلنقاد

التحرسر"))



لم-5نبع!5بن5
نرما!عس

:اقضرا
صجغتأ-كطالد!لح!ربأو-لىمماثأ

؟أظافرهعنجيلاينفضتلالمو

روتههستيأيعفي؟أقولمادا
؟مجامرهفيمص!لملاةعمريأذبت
وئدتذي11للحسرفأقدمماذا

؟مقابرهفض،شعريقبسل،رراءتبى

هاصكمحسةكىلالسقيالمرارةمن

خناجرهفي،روح-الوتاصوأ
سندؤم!(-تسسأللا-المرارة من
..مصاثرهعنحيلانحدث أكي

،م*3
ريشتهالفور!سواقيفيغامسمايالم

صصثاس!رهنكل-دإضساال!:سر.رسءصل

وهـ-نفيالمجدفلاععنوباحثا
رحافهرهدب!اهأف!زوألحدد

دميملء،ؤبمبهعروقىملءامعت3
محابسرهفيبحلمى43اختلاكلليءح!

أقحنعةالمحتلخط-وةوورفىقتثأ
ناظرهفوقدهراالالفلأهالهسى!4

لاجسزععينيكالضحىبوهجاعممس
!صى،درهمنمثلىالسداءاحهص3 لو

اهـ-لملأاطفيسالخاهـنار--كصرإأأكى-ش

7-رهبواائدىفسيوهودؤضته
بع،فيةانا:لهمقل،لثماكتب

زرههـ6ضافيفيالمجديلفنا
جماجمف،تذروالتيوالماحقات

اراهرهحىاايمؤب،اكحمرطلائع

حقيقتناعن"زحزحلا،لهماكتب

ستائرهمنسترا،السرمنشيئا

أقدلصه،صألاعهالاملأمخد
غدائرهريامنالصبحاستنشق
بهنعمتمااغلىالجرحطفولة

سرائرهمنبقربىاحترقتكم

العمرقصيلظ
للاتتخاد..للوحدةاغنبرزيكانتطويلةة" لصيد

أكلت...طويلةقصيدة؟التسميةتهمماذا..

."لقودسدوكل،،ؤلت!،مل!قحفالستغر.ع!ري

محطمفسب..اليرموكبقايا3أ

دميفىالناريزرعومهر،بكفي

تركتهـاالنسورر،صثىمنأضاميم
تكلم!الاهـ"ربشيا.."جطين"لم

تىغرريجلدالدينصلاحمندم
حومفجرلا..الم!خار?-رومن1!

5!لم!ه!6

'؟

!-!-!!

بقطرةفضهـالقبهـصممنك..ضاعط!

وسلمملمدأت!صضعل!ىوى!لى

مرةاًلفالدجىفي!ق!لنا،عطشنا

م!رممح!ارالسسوصكدكاذبحصهـا

ت!لمدتاماوالنابالم،الموتلنا

فميفيالنورموكبوغنى،قبوري

خناجهـرجرعتماأقسى،الموتلنا

معصمي.وق!طعن،جلديمنتحورن

*5*
وذلةترابضيااحتلالاشبعنا
يموعلقوكوبيلىليفخذ،شبعنا

هزيمتيتبك!رو-،سيفيسسلو)و

بدوهمبيعالدينصلاححسام

*م*
ؤردنيعنهلي!اليسلتلث،خلاصمي

جهسمدش!-وثيقفاتأملالى
يبيدنى،العطا!ث!ىملاييففيخلاص

منسيمبصسىيىمنسمبسحقيويلهو
تيب!ستةاختناقبىيىلم!علىاطل!ي

تمسيطاناشى-دو!تصسي،لهاثي

وحدةطيف،وحدةعليناأطلي
فاقدميشئتكيفما،سرابما،بريقما

الظماسوىوهبتوماعمريوهب!ك
الظصسي،اناالقتيلالحاديانااليك

وانرلي،المدمرجوعيعلىأطلي

بلسمالسوداءقطرةخيصتيعلى
يتشردوالاالاطفالعلىأطلي
ابسسمالخالدليلنمايااجلهمومن

وحدهمالفجيعةجماعلبهمأطلي

وبرعمضالترابشقيوحدهملهم
بجباهنعاتعبريان..دهموحىلهم

المىحلمررم!وتالفف(5،فغصضي

*"
حرقتضاوالبيضالمسودالنكساتمن

تجمجملم..تنطفضءلم..شفتيعلى

ف،دموال---ءثطاد--صدالت*مساتمن

دميمنطىلطماا!7مو،،باعمبخ!

بلبهسعاسأقرخ،الكبرىالوحدةلنسا

المحطسمرجائيمنئبضفرب6
كلهحماالسماواتالغيت،الميتأنا

-وهسممحضكلننشوريمااذا
وعائسد..الرميعبالعظمتش!بثت

واًءظمسيبنعشيالدنيازحسسةالى

المسثهال!ريق!يقش--لم!لب!
المحتسسمنصري،النصوطريشأضيء
العبهسىلممليماندمشق

3!ى!يه!حع



-

مر

البخارجالفرن
اسس

الوحدهتلاحقني،يموءقلبيفيجوع

البغضىادرانمنبقلبيعلقمااغسل

الايامبطصنعتماآخر

الوسنانالمهدارجاءفيالباسمالحبفيبيزجت

بالوهممخدرةفغفوت

النبلاءصمتفيلألاسمرالثر!عصفوريزرجحني

الايامبيصنعتماخر2

احلامبلاالورديالنومفيبيزجت

الارحبعاليحجبت

الم!سحورةالآفاقفيواسبحالوهمأصيدحيث

القارونطمرومماسليمانكنؤمناغنىاللحظةحيث

الخضراءالمتجددةالرؤياعنيحجبت

الاؤلؤةظلامغيرعينيفيماوأصحوانام

الثابت

النومفيالراحةبأنقالمن

اليقظةفيالراحةانالا

حنى،العالمهذانصارعواعيننانفتححين

اللذةنبتز

ونحتال،الارضباحشاءنخوضحين

العهـمهـياءالارصفةوعتباتالجدرانعلى

تصدمنا.لالكى

الايامب!صنعتماآخر

الاصحابواحزانالاهلآلامعنعزلتني.

الانسانماساةتحجباسوارااقامت

المجلوةالحيطانوسطالاامضيفلا،عينيعلى

ماتمهمتحتداذشيئااسمعولاالاهلافراًحاحضر

الحزنعنالاخبارالناسئقلمااذاصرت

يعنونماافهملاائياذحينافميفغرت

المرحةلمشاغلهانفسيواصرف

للاحزاناولمانلزاهاكاناجماما!لما

مكانبكليلأتراًحواقيم

منلسبةبكلالنافورفيانفخبانالخبراًءعلمني

الحزنهذااعلنكي

عبرتما،مناسبةبدونفنفخت

الحزنبانعلمت

القلب.فيئبعمصدره

الايامبيصنعتماآخر

اللذةمنينزعت

!3

ض!

مرحم!فيالمتعةأذوقعدتما

المزدهرةالليلاتتفاهاتكلفي

دبضهقلبيدىقتلت

الغدوايماناليومايمانرعشةكتمت

صدرىفىامائنلأوجودحقتعلنكانت

بلهاءتافهةايامبيصارت

شمفةفيالضحكةظلتدرسمميتةصارت

الموتبرداءيابسة

!5-

لانيبروادحزنألفرحةامامصرتشحاذا

المضمونفارغة

ذهنيتفكيرلحظةالىاحتاح

النابضالالمرناتاحدىوالى

*!3

افصثموةا،ضوام!!ساة

ا،رضفي،اكدالم!الموبىفو!!دتقبريالىقتالوسابقت

أعينهمف!ت،ايديهمالعشرةالاعوام3مدساحزت

ف!هتواالالىحاىالىالحزنهمجراهى

اعماقفيذلطانؤلبعيدجدوقتفي

الص!لىالايامماساةأصابتهم.الليلسغان

امحعأصقاحقهمتعلنانكارصيحهنرفعولمبالمجانجلدوا

الفاجعالانكارضدهممارسنا

لأبهلمزمانامدفونينظلوا

صاءاو"فيحلوسوطافزعنا،فبناعميقاالجبنكان

نصنعولمالسوطذيلنقبضلمفجبنا،يهددنا

اجزاءيقصمهبتاراسيفا

أثرعبسجن!صمفيالخيبةبالامالاهلشعر

فخلوناائتغريبضدهممارسنا

تؤدبناهـياهـالجلادين

اليسلهذااافاؤوانبباىسكان

أعىفيارجلهاتمثمياضحتجيراليناقة

البلدةممراتبكلالانطاعالسيافنصب

رأسهقعئعتاعبءتنهبرةارسلمن

القانوننص

مجهولةأقبيةفىيجلددفلىزهرةابصرمن

المرمىالسهماخطأتاج!هلحقا

'لاطفاللعبمندورانشهدامعفوا

الحارةأطفالىفهـنبها،حداقفييعربدالصحوظل

مكسورهصاعقةاصواتاالدنياملأواصرخوا

تما؟ريحاوهبت،صدىالصبيانصوترددما

النابض
جمعهملكنمقدسةالجيلهظاانشودة

الاطفاقاغنيةيمعمصوتاثمرما

العاص!ملببكة



!رأوظ!ضي!

تممددمنامنصاريةحدذي
الرعدوبينالليلحكلهودبين

صارية

وجهيطاجهاعلعت

الماءالىوفردتق

وحيدا

عليهيديوضعت،بالذعرأحما

ورأيت،ضلوعيتحسسمت،قمتو

تمتد،دمنامنصاريه

رأيتة

اللهصحراء

ضراوته

أبوتهوجه

....وجهي

الله:قال

عبد.تجا!ط"يااقم"

قلت:

"خذي"

:قمال

بلاداالرمللكصيرتق!..

اسمالهاووضعت

مكتوباتره،تتلفتأنى

...."الريحمثليخفق

:وقال

اليكجئتقد"

البدوشفاهوفوق،الخيلظهورفوقمحمولا

ا!رومنحوبيوجهكهفوج،غربتفأن
السن!نحوبىوجثكفوجه،قتلثووان

...فنيواعر

عنكيغرببوجهيفوجئتفاذا

مضىاللهانفاعلم

عليكالموتكلابفب"تعدو،اخريومواتى

الصحراء،بطنفييومئذعنىفابحث

ماءاتجدني

والمغربالمشرقنحوولمر،فيواغرق

أرمورلغولل!

لمحيعدون،،البدويقراهاصحفا،اذناللهكان

الماءناصيهيتملد،وطنل

الصحراءوجهيغمرعربيا،ادناللهفمان

وثان،السي!حدادنكان

!اظلماعحدوداعنكيقص!،حجرا

*،،
وءلددسالمنسجهالجزربين

طويت،الخمسالجتتبين

..وجهي

والرمل.جبينيبينالمتساقطالوجعجمعت

،،

القدسوبيئ،الخمسالجثثبين

العينعلىالعينرميت

الصحراءعنانوارخيت

والمغرببالمشرقالمحدودة،الالفخواصرهاولكزت

والماء

الصحراءلكن

الموتغباروبينالبحربين،ضلت

أعنتها،الصحراءعنخلعتافئن

!؟البحرظهروتركب،كالاشجارأفتنفر

ونمضي،الدمعجسرنعبر،اذن

القتلىبأسملءونسميه،دمناالىنمتدلقدو

كالرايةونخفق،الارضفىمرحانمشيولقد

الموتغباروفوقالبحرفوق

**

الشامهواءامتد،الصبحوبين،الليلعمودبين

وكنا،كالمرنتتقدمحرابلكان

الشامهواءبينمننبرز

حبكسرةعنوالجونتوزع

القلبوبينالليلعمودبين

دمعنامنصوارتمتد

الثورةوتزهو،الامواتيلد

الربيقتربب

القلبوبينالليلعمودبين

...العشبينتشر

معلهيلامرعبدبف!اد

أ
ا
ا

ا



جمؤسل!أ

...النخلعنبعدنا

احمر؟صنالريمضىغاباالنخلتمنحالقرىرزسص!ىهيها

اكواخنا:هبىههـا

لبغضائنا-وقوداوبهانستظلسعفة--

،ءللكلا،رضبهاظقبىوؤكوخا،كوخاالارص!،تهب!كلها

اطفالنا:شعرلهانمدكنا

اطفالناشعرسرو!

امسكيها

بهاامسمكينا

تجطالطباشيرمثلالنازلانغير

تمحىالارضمن

تم!حىالماءوفي

وحيدينوالس!ماءالمدىبيننحنوها

ثانية،المباعةوالمششرآة،المباعةالمشتواةأرضنايا

:ميلادهلث،دةمنا-ذكرمنوجهياانت

النخلعن!عدنا

احمر!ثىالرتمنغار،النخلتمنحالقرىشمسهيها

غاباالنخلتدمنحالقرىشعمسىهيها

القرىشصمسىهيوها

هي...ها

هي...ها

...ها

...هي-

***
والسفنالصيفتعرفالتيالسماءفيمائيةكواكب

لصنع،االاميركية

الكوالسحتستحملاالتوسط/في*

المنازلى؟تذكرينهل*

السفينة؟غادرتهاالتيتلك3

لا.*

ا

؟6

س!3عي3كللاكلون-غ!روير

ه

!

ه

ه

لم

ه

؟إا

مء

؟اورفياليحرحانة3

لا.،

سمرقند؟فيدأرجم!!

"الوحوهلىمام.مغاقة!ازلطالمفكلات
لا.3

ءاب!مابوألفاسيفتحلاالنثريدة

،ةر3الاالمشرفة.بقرطبةنسبناقد

،الحقابزكنمصىنسافرحبن...والطقل

القصائد،وهـابكلضاعبضانتناسىاو

اهـلماؤ،نتتظل:المستحيلالفارسايهاص،

،إسواطىءات!فورمقلتبفىوفيبمتنأى

وهذا،الشرارفصهافالحوافر:ت!كتئبلا

...الحجارالسبيل

...النخلعنبعدناقرولكننام

برشلونهمنتبحرالستدقةكولمبسىراياتأخر"

.الشمالخيولاقتحمشهغرناطةابراجواخرم

***
؟اهليان...رايةإيالساؤاتتصمير

ولا،لياحنبارهمألطيرتحمللا،بعيدون

جنماحيا...)هموأخبار؟،الظيرتحمل

الذي،والكتابطموطنيكن،يلةالطواللجالي

الحبب-!نمقاثيفيكن...ي!طبعليس

الشمقائق:منأحبشمفتيفيو،شا!دورة

اللياليجثاحياكن...الممستسرةوالرجفة

نجمالقطبضيعلقد...نجوريالالويلة

برحواماالبعيدينا!ليولكن...الهداة

...بانتظاري

الليل؟فارس؟تذهبأنالى2

...هـيدتيبعيدونأهلي*

ت.6نكبىعلهت...ثلاثليالمن!بانتظاركانني4

أ



اكنؤلى!

اقتلانزلىحيث...سيدتي*

منزليأفيتقتل*

اني...غير...!تعبانني...لسيدتي...آه*

وداعا

وداعا

،!*
القرطبيبابهفيك!ان...منزلهاوغادرت

العصافيرنبضأسمعكنت،صنوبرة

والنجوعاافنانهابيننائمةتتنفسىاذ

العصافيرانأحسسست...الخفيضة

صباحا.تموتسوف

!يه*م!

العنانارخى!الليلفارس:ناديتهحين-و

لمولكنني،ببابيمرواكثيرون.قليلا

لكنه،ظملأن،كانشاحبا...مثلهاًجد

مثليقفلم...جرتيمنالماءرفض

قال...يفازلنيالآخرينقرطبةفرسان

...سارو،شيئا

***

قرطبةفيجيانبابعلى

في،المتوحدالمسجديدخلالندىرآه

جبينفيخصلاالندىكان،الليلآخر

الجواد،عيونفياغماضةوالليل،المسافر

ت!نتظربالوردالمشرئبةقرطبةنوافذوكانت

.الورد.قرطبةنوافذألقت،الملكيةالخطوة

قباءفوقالمستديمةالسفرغبرةبهغطت

.الجوادلفتاتفيالمروالتعب،السافر

مسجدنا.بابمنيضرجرأيناهلحظتمينوفي
اغضاءتحت،دولنا،سمرها.البابأغلق

بينالتمايلالفرسصهوةاعتلىثم،عينيه

والنسسوة،الطيرالمبكرةالصباحغصون

المسافرورودوكانت...،المسرعات

يخبئنهلالمسرعاتوالنسوة...تهطل

الصبايا.صدورفي

!به!يه،
متعبا،بهغريباكهـنت،السمو!الىذهبت

...حولييدورونءوالتجار

القميص.هذامنكنشتري.لىيقولون

:نحوءأيديهميمدونوكانوا

-م

اللطخالقميصىهذامنكنشستري

الهزيمه.غداةلبستنيرايةولكنه

ديه*!ي

ورأيتي،الكبيرالواديعلىجوادي

الصخريكنزها،الابراجبغرناطة

فاننل،وعنهاعنيإواتسلفلا

السروالهاتف،العشساقاحرلهما

ليوان،انشىفهيهساليكانلقدأ

العمراجتاحهالوحتى،بهاانيسا

وسهلهساالقلاعبينماوغيب

البدروالسامرالصثرونكتائبها

بهيهتديخلفتهاذاعلم"

مفتراشقر"الالفيبداعلم

زهرة،وأطلعكفيعلىفشد

الصدرمن

...القلبعند

الزهروانهمر

**"
ابيعهالمشترينلكل...قميصي

وسيفي

.جواديوعينا

بينكممنجردن7اانا

يشترىماكلفاحملوا

-؟أغلالكمعبءسوىخسرتهل-

سيفيغمدقاعاتكمجدرانفوقعلقوا

الجميلجواديوعيني

اجتماعاتكمحديثكميصيمناجعلوا

-أاغلالكمعبءسوىخسرتهل-

وحيداواتركوني

اشاءماأقلدعوني

أشاءمناكندعوني

نجمةاعشاو،امتدعوني

...وحدها،عريانةالعشقفغرناطة

يأتيسو،فالذىبانتظارانها

...وحيدا

يوسفسعديبنداد

نبتبنبمنبممميد



لص%ثر

اش!ربواهيالقلفيانتشروا.الأسودالكوكبأنا

تمثاليوجهفيأقهقهوحدي.الشاي
تسريحهاخريرقبنالنحيفاتالصبايا،الحجري

بالثرياتمث!لفندقمنيالعر،مجلاتهنفي

..قوادةوجههذهليلتي:"برقىيرسل

الوحشة،الحجررقةلهاالمراياادكركدنأيها

،نومغرفةالانالمسرح.القاعةفيالقمرية

الخطى،القادمون،والمخرجالمسرحهيةناا

الليلاخرفينفرتيتي!ذامن.الشبحيه

عنكانزعي..الغبارمنالقروعنهاتنجابب

المساحيق؟تسمحينهل،الهلاليالنقابهذا

،الشاحباتعنعزوؤ!الكركدن،العلبةهذهفي

امتلكت؟حريرياواجمكلنالناما،جيدااصبغي

الصحارىرمالمنذرة%يمافي5اوالمدىالصدى

قالوجهها،خائرجملعلىترور؟البداية

السهوبيالقطارفيولكنها،شيئاالنواسيعنه

الصنوبرلهيبمنامرأةالضيقبسروالهاكانت

نم،ذراعيبينالصبحالىنامت،والثلج

وبينبينيقام!ةشريديتحتالارضركو

والحدرنامخيمناأقمنا،طينحائطالخريفيالبياض

الليلاخرفيوالنار..الصيدعنبحثاالغابالى

ضا،رومابفخذينذعرتناروضتالتيانخيول،تخبو

الصواري..البرارياسياقيلاسمها؟لودها؟ما

يةغرفتكالحجرزارفممااشتياقاأقل،مثقلاتانحنت

وجهك،الرطبالحائطعلىيطفو،الخفافيتىغير

وراءغيمبالثرياتمثقلمطعمفيوالضسوء

مركباتبناحطتالبارفي،القصبيةستائره

الجائعونوالصبيةالشهـمسىفياللقالق،الفضاء.

القارب،فخارهازرقةيلمونالتلالوراء

الضخمصندوقهالليلفييغادرالدفينالذههي

،الخساءقدلستهازرقةوفخارها،عليهالالفو

والزهروالثلجالريحمعانتظرذما،الجريدآحتطبنا

تأويالليلاخرؤينفرتيتي،انتظرنااللهبي

الغسقي،ثوبهافيالحجريةالرطبةعرفتيالى

قهقهت،بتقبي!لهاهممت،،واحتوتنيانحنت

ت!سقط:الصفرأسنانهاأبصرت،ت!ختضوهي

*طفوألصبحفي،الرحبصدركالىحذني)

(..احتضني،الابديالصبماالملكيعلىوجهي

الغس!حةأثوابهاأبصرتالبرقلمعةوفي

.مومياءعنتنحل

راحت!يشويوالدمقسى،العزيزامراةبتنىوقر

!6

زط

ادفى،كعحى.!يالب!ني.اللإشةأفخا-هاانددمفت

اننخعشويه.ألشسوارعهدأهفيىاص!ىانتشونما

هق)،انبرجفيفدفلمةدقهدقتالساعات

خفرلمحيواقتررت(!لفاف-"تعيرنيأنتسمح

ربما،اسمع!:الادردفمووتعطيأشعث

أنهاةأصشيأ!شذةاوفي..اخرىزجاجةتعوزنا

مند،لفاورزاعطني.كثيراليسىانمامنياكبر

اتسويةالشوارعفي(...السجنتركتأسابيع

القشظهيرةفيالنخيل3ابيضسريرالليل

طفولةبثت،فخذيكاليقطينامرأةباافتحي

زرقهاقدامهعاىالبرقارتمى،الجنوبيالرعد

عورىيلتفالجريديحتطب،وحندقوقةفخار

و-يالرطبالشتاءأروثارائحةفي،الجذوع

يدورالبأراوفي،الروثعلىيشوىالذيالخبز

دمويادائرباخيطااترك،مركبةبيالكوب

قطبية،غزالةكهوووفيالهاجعالزمنفخذفوق

ذاكرتي:منتفلتامرأةخصرالارضيكوكبنابييدور

تخلو،الرحبةالسىاحة،انتظرت،الليلمنتصف

فىيشحبغائمضوء،والتمثالالريحغيرلشى

دونتواخرجت):،6لاهثأتت،الزجاجيالمقهى

الباصاظن؟الباصننضظرهل،البنلتعاودان

ا.نعبميكم،الثونياثيعصبنييهعدلم،حريبايأتييلن

هذأمبكرينالمقهىتركتمقد..البارخلفالوقوف

النومملابسىتبعثرتغرفتهاو!(..اليوم

معالب،نت،اكوابهفيالنبيذ،والاريكةالسريركلى

اطارهافيالزفافوصورة،مكانهافيلأالامس

نهضتعندم،الصباحوفي،رأسهاعندالفضي
خلفالوقوفتعاودلاهثةمضتقدكانت
ائفجر.-الجنوبيالرعدايها..ملكيلوجهاالبار

،الصمتامتدادأوجفيالدورأضعتلقد

إرحبةاالقاعةبينيمتدالذيالخيطتوترفي

كيخوتدونائاهل:دورهملءالهائجوالممثل

القشحثايةمنأضفرتوحديفي؟هملتأم
الرطبةادحوائطفيالرأكدالصدى،اكاليل

واالنخلوراءالجنورصالدف؟اقلقهمن

الرقصى؟كهوففيالجنلئزيالسنةرأسنواح
الذاهلالالقانتزعنا،الحفلأشرطةفوقناعدنا

تسروت،برغبلمتيمرتعدااحتضنتها،والاقنعة

يف،ملمور!مدنمنتب"7برودةعروقهامنالي

،رحإلرالهياكلأعصهـةعلى.فلتفالصخريالابد

ملكيا،لأوجهاالبروقتض!يئهاواقفةامراةتلوح

تلفنيضساحكةاقتربتمنهاانفلتدبدما

الهياكلهدأةؤيممرةالتقينا):الحجريينبسلعديها



قأقأبدياانتظاراتأبصروجهثفي.ارحبةأ

دهاتمثلمناليكأكنمعهاامرأذخدل!.اليكا.لية

الجنوبيدرعدلايها(00قدريعثكعقالصخري

إمحلقوانماوجهيالبر!يضيءوحدي..ألفجر

ي!للح!رت،!هم!ظفطألجنانزىائحثل!ي

كم!.واوألديحورال!تعهلييجرىال!يلىاسعى

المسرحيشنصانلمحبرينمصرلولىمحادرالمهرجون

،ألبرج!يرأمرال.لمارا،المعو!طمصبالر

فجر،قىفيانفرارهفيبزائرهاتلقيالبحرعلى

نأدونصدوفتهط.ا!عبماللألسرىاخرشفلعد

ألممثيه.4أنزيخفناحذتزلىلماةألعهورادخ!

م!فىنالبار"دمل(الحطكربوالمحماازلىلمما

البارلرا!صهفل.؟وجه!يءالعي.تالعارو

دثالق:لحمسىعشيمى،انمرويترتضيهلى

صةرأالرتجوربدالرطبالحال!علىيطمو

43العمريالحجرمخازنهواجهاتفييعلقعصر

اصصحبوهاقبنناأمرلةالسلمعلىانتطردا

يحنوالسرو،الغابةلمحيالتار،الشكلةالى

مدتمهالمحطه،الضواحيفيامرأةمرمرعرى

عشيالىتأويالليلخر7فيغبالحسنوبر
الهزيل.اوىابنوييل،الهزيلهالكلابالحجري

ألامراءادخدم،ابوابهاالانأقفلتالفنادق

بغبرلنااخترصف،يرقصوننومهمفىالهازيل

،بانترياتمثفلمطعمألىوانحدرنااطمارلاجادبية

اللفلبئ:ايها.شعرهافيالفرنسيالنبيذطعم

الصباياتاتي،النارفىالرطبوالكربالروث

منازلناابتنيناالقديمالسيسبانفي):النحيفات

،الروثلنيراننانلمانتشرناالسهوبعبر،ادحجرية

قصركالىاحملينا،الذهبيقاربها-الهوربجنيةيطفو

مدائندفيآباؤنا:قيل،مرةولواحمليناالذهبي

احتهـطبنل،الذهبيشعركيكبلهماسرىالخضر

النهر،الىوانحدرنااكواخنافوقيقطينةحثال"

هذهاحتضنالغسقيالنهرايها،نيرانناالاءعلىتطفو

ألاخضرادسمكمنسريريحتوينانومنافي،النار

الجروف،الشمجنيالغربايهافوقناانحدر،الذهبي

وهن2فرفيالشقر(.0الابيضبطهاعلىتحنوالقرريمة

تمارات!رنو،الدائريةابوابهايرقبنالفنادقعنديرابطن

خادمةثوبفي،المغاسلمرايافيوجههاالى

بشمبانيا،القرويالسائحالىتأتى.المطاعمفي

اوقفتها..البرجفيالقبائلأسرىآخركنت

الغسقي،اللهبوجههاعلىيطفو،المحطةبابعند

غرفتيالىيليالنخل،الهابطالسلممعانحدرتا

القطاراتعويلالينايأتي،القمريهاكفانهينشرالآن

الليلومنتصفيخلوالمحطةبهو،الارضباطنفي

انحدرناالضواحىفي،بمكنسةيزاحغباركوميلتف.

وهيقهقهت،طوقتها.الموجرالخشبيكوخهاالى

فيثالاري!ةفوقالاصطناعيالشعربتسريحةتلق!

اسنانهاننؤعالمغاسلمرايافياًبصرتهاالليلآخر
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اكعانهيتركالانغرفتييهحرالنخل،الاصطناعية

.مومياءعلىنومقمصانالفمريه

،العلابواحرانوألطينأدبارانشتاءوفي

غلىمنمحمادليلانىالمفهىوكطالرحيصأدسهر

النعيلهالتحبهدوجرلمن.إصي!اديالشاطىء

الساحه؟ثيالاخيرباصيانتظرت!عريها3ألخث!و

رمحصسنسايطيبالانالأعمددايتها.وشثتي!لف

أرطبهأءدمناد!دأسرفي،الترابيةوالريحوانتأنا

ارحدردا،الجامعياتالجواريالتظراتبىطماريلتف

وجهفياصطالمت،الوقحينألسثارىمنعصبة

البرازيلإرزمعهىفي،اتيدانحتالة!يالابوابقهقهاننا

المفار.ذانرليمنتملتامرآدطعمالفنجانفيالفهوة

النعاسفعالبفرا!المحي!الرعبامزجاج،لتجرلمى

ميالبحرقردبا،الفينجانفيوانعهوهالصادهفي

في،الاستوالياتالصبايالوننهاانجنوبيالصيف

ألنبيدالبالفارغةامرأةببمطءتمتصالبارعندالشتاء

!اىعينيهانغمضغرفتهاالىألباصقي،الحلو

وألريحوالتاى..ألرقصالاع!مدهايتهاابدأي.كتفي

انصر!طالنوجونالخدمياتى،الساحةفيالترابية

تسمع!اوامنهعمموالدعلىعادهتتركوالأ"ثأسياالسادة

الدندثتسلا)معلىادجامعياتادجواريايديمن

ورلمنأدحملثيماب!يالمرتعشونالجرائدمخبرويآتي

فيراقصاياتي،كالعتاديعربدونالسفاراتاحدى

فيالمتولأتتأت!؟الهزيلالصحيفةمصححلومه

السادذانصرف،المفاميغنينالملكياتأطمارهن

الثانية،الساعةحواليالان،بالمكانسزكزاحوالاكاسيا

حجرتهافي،النزهةيواصلحجرتهفيالخفاش

تعطي،النومقميصوقختلرالمساحيقوضعفيتمعن

وترقبببطانيةوتلتفالبكرالوردذلونالادردفمهل

الهزيلالصحيفهمصححنومهفيراقصايأتي،السملم

الذيوالطينوالمسيقلنالمرمرفيالالافحالالقعبر

الغابةفيالعشبعبر،الرطبةالفنادقةأست!نضحه

نيةالثلالساعةتدقالبرجلهيتالموفففيوالاسفلت

اكتافهافيبالشرشفتلتفانحدرتتمارا؟الآن

الاعسسدةليتهاابدأي،ياتالتترالخيولآثارإقرأ

المقنعين،حفلفيالدوراضعتاقد..معيالرقص

البرقيضيءوحدي..انفجرالجنوبيالرعدايها

يديوفيوبالوناتهالحفلأشرطةفيالتفواناوجهي

فىالسادةينصرفحينما،حندقوقمنقبضة

الاحمرازاحةفيالممثلاتوتبدأوقيعاتهمفرائهم

عريهسنيسترناووجوههناوسيقانهنعنلاوالازرق

،المثلوناضاعهالذيالدوريبدا..تخلووالقاعة

البرقيفيءوحدي..انفجوالجنوبىالرعدأيها

المغوليالسيلفيانحدرت،قهقهاتياطلقواناوجهي

المهرجون،والاقنعةالديكورأندفاعهفييجرفالذي

وجوههبمعلىالمساحيقوضعفييونمنهمكونعادة

.البرجفي

جعفرالشيخحسببغداد



!الج!شر
فياشعئرلمحرءضشغامأ

جوثتهبدابه.الانسمانلدىالننعبيراشكالاحد،الشو

الكونيةرحلتهباايضاوبه،اجهولبازاءداتهتوفيدفيالاولى

.افولولا،ذبوليدركهلاعالمفيخالدايجعلهعمابحثا

خلالمن،ذلكاثرك،الاولىجاهلياتهفيالعربيالانسان

تطسوربمسارمرتبطةحياتهان،بعدفيماواصرلر.الساذجوعيه

كلماقضاته.يمركلموان،والوجوهألاشكالبعضفييحللاهتاريغي

وقائسعتسجلذاكرةالعربيالانسانلدىالشعركانلقد

نازعاعتراهكلمااليهيو3مل!فاصبحظورئم.بكلماترواحداتا

ومآسيه.،انتصاراتهوغار،اسلحتهجدرانهعلىويملق،تقحممن

القبيلىصة،ةقلت،النقالةالعربيةالمدينةنطورتماوبمقدار

طابععليهتضفي،جديدهخصانصيكتسبالعربيالشععركان

ف!الذروةوهو،الشعرهذارأينالموهكذا.استمراروطابع،!ة

!ههمعاملالى،لهاشاهدمنالمصورعبريتحولى،العربيترائنا

وبهمستقبله.بواقعهأمنهايتصلماحولفي

الىيفضيكمياتراكماالتراثويصبح،تراثاالذاكرةفتصنح

النالى،لنشاطمحركةطاقاتالىالكيفياتوتتحول.كمفيات

وعي.وبغيرمنهمبوعيلاريخهميصنعونهمفيما

،وكاننات،اشياءمنعالمقلت،قصيدةالشعرويصبع

منفيها،ومقايشيمعاييرمنمثلهاعلى،وأفكار،واحا!سيس

جميعاشظم،الاستمرارعلىالمقدرةئناياهفييحملماالقديم

يكونثم.صاحبهأيلانساناحجامحسبوتشعتضيق،لغةعقد

فيه.!يشوهوعنهيرغبالذيواؤحهوبينالانسانبينالحراع

نضالسه،وحدود،الانسانحدودعندالشعريةالمعجزةكونثم

الفرديالتحرراجلمنالنضالفييسهماث"ركونخلالمن

التاريخ،ديناميةفياساسيكعاملالفنيسهممابقدر،والاجتماعي

اهسمأحديكوناخرىوتارة،أ!ينابلآابهذهيبشرتارةانهاذ

العربيالشعرفيالجديدةءلمةالقصكانتالمعنىبهذا.معلياتلأا

ثورهاأفما.الحديت

هذهالجديدةالقصي!همنيتطلبالراهنامربياالواقعان

نحننستطيععنعماالاذلكرزف!ولن.الثورةاليصنفهاتمارسان

لشيوانه.عبثالمحسالثمرانالعربيةالجماهيراقناع،الشعراء

البصرةفيأكيبماهـياالشومهوجان!يالبحتهذاألقي)!(

.-5-نيسانابين

،.

"

طششا

--

لبي!ربهزئحال!صير!ص

اشكاله.بجميعالنفاقضد،شيءكلقبلوانه،السهللعمل

هنايقملمان،للضحكمدعاةاخرىناحيةمنيبملانهلك

ويفتح،الصدلةالقديمةالمزال!عيخلع،الجبهاتجميعلشعر

تنديلابالتاليتبديلهبغية،واقعكلبتبديلالحلمابوابلناس

مليإها.

يشكللاقصيدةنسميهمابانالتاكيدنسشطيعكيف،ولكن

تتجاوزلاسبابنستطيعكيفئم.اداةهووانما؟ذاتهبحدةهة

؟خلاقءملجوهرالاداةهذهمننجعلان،الا!سهخدامجرد

بتفريبوحلمه،المتنبيتمردبانانطكيدالىسبيلناما،ثم

يدعلىنيرونوفاةونبئر،الانوفالعلاءابيوحزن،الملوككلناق

التفرب،منضروباج!عاكانتاًنما...جبرانونبي،مطرانشليل

أالوصودفيحقيقةيصبحانالىالغيبفيبوا!م.الشد

وكان.والثورة،والتمردبالرفضبدألاءالاليلدىشيءكل

،السمو،ءعلىالخلاقوالمملالاداة،لديهموالقصي!دةلشعر

منهلديهمذيس،جديدلواقعجديدةلبنةعركالىبهمانوسلون

للعمل.تحؤها،فيالمغةاقوامها،هياكلرسومسوى

الصمل.غمرةفيأداةالجديدالشعرافةان

.شيءكلقبلالكلمةحقلفيعاملهو،الجديدالشاعر

حولوس!طتفكيرهيبل،فقطتفكيراليسعئدهالقصيدة

جمالى.وفعل،ودؤية،دؤيا:ئلاثةفوامهعملانها.التفكير

بمصي!اتالمأضيجنورمحيطهافيتتفاعل،كونبة،رويا-

هـالزهـ-نالجديمهالقصيدةلانذلك.المستقبلبابماد،لحافر

منيقربناالزمن.الانهانابديةوهي.المخلوقةالمدةهي.ممتدا

المواجهالوحيدالحالأجزلانه.لاموتاعدامهوالشعر.الموت

كبت!ر:هبم،اذنالجديد!ا)قصيدة،لذاتاوتثمير،للنسيان

الشعريةالكلة.تنا!ماتهخليعشيلكيللانسانوثيوة،للزمن

عمل.انها.عملكليكفبمدماتبقى

.بى!والاحاطةالروياتناولفيجديدةبقصرةمزودةدو!ة-

اهـى،ال!تبطنبمامارماضمنمتتولمتعاقبوعيبمثابةو!كلون

تجربهيشكللكيالوافمهذابتحولويرهضواقمهمنيغتذ*حافهير

هوبماتكبلهاا)ننيقيودهاوقطع،ذاهاتجاوزعلى!!!رةانسانية

الممتقبل.حدودعلىوفتالا،أخرىتجربةتصبحلكيآفي

ب-تورتلملمرريويةلغةسباقفيمتدرج،جماليفعل-



ورم!وزصورفيالتفحمجاثتلهاوتتيح،التبميديةالافكار

بانعظسهاا!يوالتجسيدالتجسيممنوجهعلى،ح!سيةوانفالات

.ناةباوليسىماتشدلالفاعلةالذاتعلى

الشعرفيالجديلأةالخصائصاحدىهيالرويا/اننقررومندما

استجابةهوانماا!فمرانبالضبطنعنيفنحن،الجديدالعربي

الياررحي؟و،للبيتهابدون،انسانيةفرورة،حلمفرورةالى

ضرورهالانساناحلامأشدوان.الانسانفيالانسانبموتتلبهعتها

تقافي،محصلوسداهالحمتهااحلاما،فعليعالمفييحلمانهو

نب!وءةؤضبح،والايصالوالتصميموالتمثلالاحامةعلىوفثيرة

عجائبمةنبوءةمجردلا،لينينيقولكما،واقعةحقيقةبمثابةعلمية

وخرافية.

م!نمنالاستقاءالىبحاجةفهو،الشاعريحلمولكي

حياتهانمنيتيقنلكيوذلك،والانفعاليةالاصطلاحيةاللماتسائر

ولكنه!ا،مختلفةباشكالتحدده،تاريخيتطوربممليةمرتبطة

هـئموحامل،وخلا!محركاكائنامنهتجعل،بينهافيمابالاشتراك

الئمر.بوسيلةعنهفيعبر،دائمبشكليتاع!لهوجودي

ناينبغيالجديدالمربيالشاعر.تعبيروسيلةاذنالنمعر

وطنهئشا!فييسهملكيباخراوبشكلالحقيقةهدهمدركايكون

فيبالر،لييت!رجولكي،الخاصحيزهنشاظفياسهاهه،العام

تننمكلتعبيروسيلةالشعرانوبما.التاريخيعمرهعالمنطاق

،الجديدةالقصيدةفانالتماريبقى،الديماميكيةعواملمنفوقياعاملا

بطابعالجديدةيدةالفصهذهولكبع،اخرىصورةعنتعبربصورة

اننحاوفي.

الجدلب!ةعلاقنتهماعنالصادروالرويةبالر،يانقولوعئدءلا

يغترفالشاعرانايضانعنيفنحن،الجديدشعرنافننجماليفعل

خميرقصيدنه.منهايصنعالتي،الاوليةمادتهوالعامالخاصعالمه-من

واقعتبديلفيالرغبةسوىيكونانيطولاالذيالخميرهذا

المحيطالعالمتبديلوبالتالي،مجتمعاتهمنكلفيالعربيالانسان

واهمية.للتبدلقابلالعالمانمينهيقي!نا،بعيدومنقريبمنبه

بقطاعلا،الواقعفيمئصهواالشاعرتجعلانها،اعتقاثئ!فيالر،يا

ويجعله،والاشياءالناس!نمفيحولهيالورمايرصد،ممتازمنه

هذهتن!يجةهياقيبالكلمةيقدمهئم،وتخطيه،حلمهمدار

والمجابهة.المواجهة

ذبيحوقىرنةعثىالليلسكونمنطأتيلاالجديدطعرناان

.الذاتشرنقةفيتدورخاصةنفسيةحالةعنولا،القمرضوء!

،مستمرةحركةفيوالذاتوالقمروالضوءوالرنينالوترهووانما

القيساسويكتف،الايقاعويخلق،الرنينيخلق،جدلىوتفاعل

.جدبصدةقى9لأنطلاإخف!زلاوروىمعانيهابعدفييكشونلاالذي

القواعديخلقاذيانالانتهواثلماءر.ماياكوفمكييقول

ويركتشف،يخلقالشاعرداموما."الشعرقيالقياساتويكتشف

.مسؤولاننفص

عماورؤولىالصبياًلتط!ر.مسؤوليةالجديدالشعر،اثن

الون،تجاهبهسلقومعمامس!ؤولهو،اذن.ا!يهيصيروعما،هو

زا،الشعربواسهطه،اث،عرهذايحاولوعند!ا.الحياةوتجاه

يكسوز،بمسؤوايمتهوب!واعمق،ء-رولي!ةاكثرا،ن!مانيجعل

الررب-،تكوينصهوبةهناومن.عسؤوييةالناساكثربالضرورة

!ربساثىالاجتماء!الواقعتحولا!نىتلك،رريهالجديدة

انسانية.

الرويةأهذهاننهيفما

!ا،والاحاطةالرؤ؟تناولعلىجديدةقدرة،عندنا،انها

موربالوجودعالشع!رفيها7يحيدواينيالفكريةالل!ةهي:قلاو

اشاعاتجربةانوءما.واحفأنفيالعالمويقظه،الذاتبيقظة

برافراوابسد،تكثببفااكثرجماعية3لجررقىعنتعبيرهيالجديد

!

يععرعندها،صورهاطارفيالمندرجةالشريةالل!ةكذلك

الشعرفيهايصبح،توتراواثد،لكثيفااكر،أخرىبصورةعنها

ذافصهالوفتفيويشكل،ومستقبلاواقعاويصبح،للغلقخلقا

.الموت!د،الانعزالضد،السكونفدحاجزا

رغبةتنملكه،الهزانمفيحتى،دائمانتصارالجديدالشعر

الانقافي،منالحيماةبانبعاثالموحيةالانفعالرجةوقمليه،اكقحم

وتوحي،السمواءعلىوالكلياتالجزئياتتشهلىتصاعديةحركةعبر

منلحالةيعرضعنرما،الجديدوالمشاعر.الجديدبالكشفدائما

انتصسقديهـون،والانهيار،والد!ار،والتفسخ،البسحالات

،الصورةاكمالفيقدرتهبراعةدونلحولعقباتمنيدترضهماعلى

انتصااالىالقصيدةفيالحالةاو،الحم!-ووللا.!وقدالعوالم

تقد-مجالىفيانتصارهكدقدبالمقابليكوناث؟عرلكن،ما

عالسفيالفعالالعنصرفهو.الحدشاو،الآالحا،القصيدة

ي!مشلثم.تناقصاتهوهعه،المتناقضالعالبمهذايدخل.بنائه

قمييوجهعلى،جميعاالتناقضاتفيهاتتفاعلصبغةتقديمعلى

بيمالجدليالتماعلمعطىهيالجديدةالقصمد.نتيجةبئحداش

11مدفيالانسانبمفامرةالصلةوثيقةفهيوبهذا،التناقضاتهذه

.والصيرورةالواى

4*خمممه"،الفنانيهب!اصةافيمنلرجةاقصى"الفنطركس:يقول

نقنن!نشتفزلحريردودةرردطفالشاعر،ا!نقمةر4التفانوبما

العاهـة؟ادجربمح!لبذانهاهيفريدةتجربةانه.فيهالتموت

ذلمىيضربمحراتاإسيفوا،سيفاالحدبديئحولىبمقتضاهاالتي

..الهاجعالخصبارحاملافيويفتق،البهـر*رض

!للكلماتميلادفعلتشكل،الروياعلىبانطباقهاالرريةان

الخ!لاأالف!اضرعليهايضميوانما،عدممنتبتكرالتيللمفردات

أس!نامابدور!الشثكل،جديدب!نمارويمدها،جديداممنى

الجمالى.بالفعل

العر-شبرنامنالدائرةنقطةو!و،هذاالجماليفالف!ل

بأطقالمفةازهرةتشتلالتيالنتمصيةاللأفةهوانما،الجديد

المبلبلى4،لحادةاصيحاتهامنك!غهواعلى،الاسمىألقها

و)يسىالساحرة.واحدوضتفيوا"!حبلآالقاتلة،الاخاذة

البدابانسانيةللفة،البشريللفكرأ!لىج!دهيبل،بالسحر

.لصيرورةاو

اقصاها.اليوما!بحوقد،للعقلمغامرةاولكاناثهركأ

الت!معرقيالصارة)،الشعريالسطرف!هايتجذب،ررياويةلغةانه

الانهيمماني)1(الصوتبتكيفأتويتكيف،ويتمدد(الشعريةالصورة

وامكانياؤقدرتهايحدتقليديفياسصجين!تكورزانبطلتلغةانة

اهـ،اداوف!ال!اسنظامهمنبالايقاعفخرجت.التعبيرية

الشا:،يعضر،لمهامكاني!اتمن"نراثنافيماانقىالىتستندأشغال

فىمندربرةاقصيدةايبقيانعلى،الايماعيبال!داخلىالتصرف

تشدشانننيالموسءقىواش!كالوالاقفعالاتالكلماتبصنكليطباق

الر!ئشسس!سة،فعلال!ل!ةفجطتفعل،وصونا،وصورة،رمزا

.ايها)2(اوما،والا!ية،والرجة

ص!وا،لوركايقولكما،واحدشيءهماوالاغميةفالكلمظ

لص!مجالاليذسء،يتوقفثم،الجوثق،هاسراو،صارخ

الداخ!،!اكوقيعالتنغيميبرىءثم.!الوديةفيرمبيري

هـ،البعضبر!اببعضمايأخذثرجات،السهواءعلىوالخارجي

دائماالمباثرةدقتهوتخلق،صحإءهوماقوةقخلقمنهاواحرة

ووفيرائدةنقديةمحاولةاسماعيلالدينفيللدكتور)1(

.((المعاصرالعربيالثمعر)1.كتابهالمجال

(العراقفيواثعراءالثمعر":سعدابواحمدالاستاذ)2(



منافثعتها،تجريدهاطريقعن،التحولاتبداهةاكتشاففيوتحهد

القصيسس!دة!مكنلكي،،نككل.الواعيللتخيلمتاحةوجعلها

،الانس!اناصضخنمن،وصيخغتهاتركيبهالمحي،لأالثورية،الجديدة

.الثوريتطورهماخلالمنوالمجتمعواستبطانه

يومكللأتيظ،حاصةالعربيوافعنا،الواكعحركةاى

بعد6اهاتجدلمجديدةمواضيعانيعنيوهذا.جديدبموضع

ضخحرو،عليهاالمتعار!الاشكالىانكما.بلاتطلعاشكالا

ألضروريضىمنباتولهدا.أ!فقين،المواكسيعلهذهتصلحلااور

عاثوا!حركةلأنذلك.الجديدلننمعرناجديدةوايقاعاتأونران

بحيث،وحدنهافطاقي!يافتناينمناصبحت،الراهنالعربي

سلفت،مراحلخلاقعليهفينتماعليتكونانعنالبمعدكلبعدت

.!ذهحرك!استيعابعلىكاصرةجديدةلهاايقاعاتخلقفوجب

!لت.با!رورةج!يدوشكل.جديدموضم!تمة،اذن

لساولطرقيخلقانارزاعرومهمة.جديدهوأشكالمواضيع

اجتماعيةضرورةليجعلهخ(،جماليهمتعهيف!مان،جديدةواستبطان

سكل،!نيالرككل،يدةالقصلانذلك،نحوليثوريفعل:قلت

هوانشكلبانيقولونالذينويخطىء.انصهاراتمكيومحتوى

ى!تحديدهممجافيفيلانهمذنك.الفنيالا!لرهو،القصيدة

فيالم!رفةدورحسابهممنيسقطون،الشوومفهوم،القصيدة

منفصلةغيرتكاليمنقصيدةنرىانيحصلاذ.اوومريةالعملية

صيضس!لآالمفادويكون،بالكلماتمتصلمضمونومن،تمنيعما

الجديد.بالشعرلهاعلاقةلاتقر*!ية

بنشاظرهين،الجديدشعرنافي،اذن،الجماليالفمل

تشكلالتياللغةفهياداتهاما.الفعلهذااحداثعمليةفيالشاعر

بدون،اذن،شعرلا.والالصال،التجاوزبرغبةانصافهوسيلة

المحققموالحارجةللاعمالصورةهي،فنيةاشكالبخلقمتمثلنشاط

الفنهدففانولهذا.الخلاقالمعرفةتصور،التصورمن

صينةكونانالحالهذهفيتعدولاالتيالاشكالاختراعفييكمن

جديد.لمضمونجديدة

بكلمرتبطونشاطه.شيءكلقبلناشطانسانهوالشاعر

وثقافيا،اجتماعيايحددهماوبكل،انسانيتهتشكيللظنهمنما

ايفسا.وبوعيه،وبحريته،الوجوديةبتجربتهمرتبطانهكما

يخلقهبل،وحسبالموضوعيالعالميعكسلاالانهانيفالوعي"

.(ا"ةيضهاا

ماهيةوما،القصيدةفيالشعريالنشاطنوعيةهيفما

الشعريكونلابدونهااقى،المو!ة،المنعشة"الرعشة"هذه

طويلةايست"اًلرعشة)ءهذهفيهاضصنالمالتيالحالةان،شعرا

بدهـتماواذا.انطباعاعمقفيناتتركو!نها،ذاتهابحدالامد

ت!افيعافركتانهاذلكفمعنى،طويلةلمدة،فينا،ماشيئا

ا!ددانحاولتماواذا.لهامثيلايجاداو،تجددهاالى

وشعور،اكشماف:عواملثلاثةالىارث!افاني،مصاكرها

.وتحول،فعال

اللحسخ!ةحولواضحةبفكرةيغنينالاوحدهالاكت!نمافلكن

بعثنامجألتفتحانتستطيعالبخمخيى"(،اخزعشة"انبرغم،اثاتعة

الضلاني.

المحسوسةالعاطفيةعلاقتنايك!فلاالفعالالتن!مورانكما

الجماليسه"الرعئمة"انبرغم،اللحظةتلكبمقتفى،بالاشياء

العاطفي.سلوكناعلىبرمحدفممخأ!تاثيراتس!طيع

)االرعشة"ارخبرغم،ووثراتنامنبئيينعفقلاالتحولوهذا

الذيالهدفيكونالذيالعملعلىن!هلناانتستطبعالجمالية

اليه.نرمي

الاجتماعية-المنشورات.الفلسفيةالدفالر:لينين-ا

.174صلاريس

مه

علافاتناتكي!الجمالية"الرعشة"بانا!ول،انى،-ثنبعي

(1،اًلنعن)ءو،(الانا))بنجسانفيمدائمافىبالوجود،الشخصيمة

الاشارةفينشت!لاولتى.(العامةوالذاتالؤديةاتاتابين)

نالناينبفي،الخلاقبالشاعريمسكاتيا"اوحياصدؤر)!الى

الجماليسة"الرعشة"تحدثهالذيانغريباززثيرفهمنحاول

باننعتفلانناذلك،وقمرته،الجميلم!ىنفسيرفيلا،هذه

ارهن،وليدهوانماالجمالوان،الثقادةهيانمانالاشخطبيعة

.مصدرهلا

موج!دةللجمالفكرةتح!قيقاجلمنعوالميخلقلاألشالمحر

ولعل.بالجمالشهورهتديرالتيالخلأصة!فازوؤجرب!؟ن.س،بط

"الرعشقا(تشكلالتيااكلاهرةه!هعنعبرمنأعمقكان"بودير"

:قالحين،الجمالية

!بوابقمتاشدلىهـإء8لفكوذوا،كحو*ءيا،أت!"

كديممةروحمثل،بارعئيكيميلمثل

.،)الجوهراستخلصمت،شيءكلهـكألأننيدنك

بنسمميةواخذنا،"القديسصةالروح)ءجانباتركناماذاؤ

بنقلليس،قمةوالثعر،الفنانادركأ،الكيمخىالبارع

وانما،تصمعيداو،تجميلبعمليةوليس،بوصفهااو،الطبيعة

،مختارةالفعليالواقعذتاجمنعواملبواسطة،جديدبناءعمليةهو

الخلاقالشاعرعليهايثم!عواملوهي.مرئيغيرجديدبناءلغاية

يدةجدصوراو،سةفيدو،يقاعااو،ورنينا،خطوطاو،نالواا

ي!فكلماهو،صهيعاارهواًملهذهبينالعلاقةالراكان

والشاعر،الجديدالشعربهايجيءالتي،الجماليةا(الرعنئمة))

انهاالا.اضعناهابكربطراوةوننصهر،تبعثربعدفنجتمع.فى.ا

هذهوساطةالىبحاجةفأصبحناخارجنالا،فبرزا2!تضا

بها.الشعورنستعيداونستعيدخالكي"الرعشةل)

ذلك.ا(خدرالصوفيللوهمصلةبايةتمتلالوساطةوانها

بهااكنمللقد.اخكثخفعلىتربت،انسانيةبكفاشبهه!،لانها

كثا!هةفيجديدسبيلوازرمق،سواي،اخرفردوعيفي!مل

تبيها.علىلفالروانه،خر2فرداممتتجربتيان.الواقع

منا،كللدىالتؤداتتاكإكلبرغم،الجمالية"الرعشاقه(ان

من،"النحن"الى"الانا"منانتحولبامكانيةالشهادةعلىلصر

الفنية،التجربةتشكلوبهذا.العامةالذاتالىا(مرديةالذات

تقهر.لاالانسانيةللاخوةتجربة،الجديدةدةالقص!:قلت

نحرير:الاخويةمهمتهااكملتفدتكونهماالجماليةالرعشة

نااو،اليوميةمهمتهمنفقتلعهانبدون،ابمبومياثقلهمنالاخشان

عخشىالانسانطاقةبرقدر"الرعشة"فعاليةوتكون.عنهاصخه

المسبقة،الاحكامهـنالتخلي،اساسا،تتطلبلانها.التلقي

انهاكما."ذاحدودحولالانسانافامهاالتيالحواجزبعضوعن

.بهـاالقبولعنلناروندوحةلابمغامرةالقبولعلىبالتاليتحمل

المستقبيا(،حدودعلىالدائمالقتال)ءرغبتهالشاعرعنانتةت،والا

يخطقالفنيالا-فران".الجديدالقبولمبدأالجم!رلدىوان!فى

لاالانتاجاًن.بالجمالالتمتععلىوقاثرا،بالغنحسماساجمهورا

الموضوعاجلمنذاظيمتحبل،الذاتاجلمنموفوطفقطينتع

.)2)،)ايفما

وسيلة،الىيحتاج،الحساسجمهوره،الفنيخلقلكي

خلالمنبل،بذاتهاجمالببةغايةبوصفهالا،اللغةالالهو"ش

مثلمنعواملبتآلففهحالةك!الصهاوخصهالشعريةوظم!ها

،المبالثرةوءللاقتهاارمزوا،والصورةا،حدثبىيئتقومالتبمالخ!ف،ت

انهذلك.ار*نبيريطابمهاتخمدانلون،4(ووقائعالمبىأشرة؟غير

ومبهما،،مسبطراالرمزيصبح،اواكعباالعلاقةتتلاشىكلابقدر
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فردية،،مصطنعة،لفطيةلعبةاللغةفيالشعريةالوظيفةوثصبح

الذاتية.فيوموغلة

!ه.الجديدةللقصيدةالواعيا!ثمكلهيالجماكليكةث!بلفة

،اورنين!وتراكيبهاالمفرداتمنهاالتيبنائهاوعوامل،اطارها

.ررياوياطارفيجميعاالمندرجةوا!قاعادها

بنائهاوعوامل،الرمزيممئاهاهوالجديدةاطار-القصيد!

منفصلة،اذن،هيوالرموزاًلصور.الواعبماالفريم!طهاهي

منبمسوىاي،بينهافيماءدلعيةعلا!هباقامةلهايسمحبمث!كل

يظومالاويمبغي.تعبيرهواداةىلحتوابرثهاالوسيظمقاميقوماللغلة

رالافلان.فقطالاصطلاحيمعناها،(محتوكلما"كلملأمنذهنناوعي

اله!بما.لفكلاولامص"وكطتوفلا،الجديدظالقصيدة،الفني

يعا!الشاللحظةفييحري،واحدوقتفيوصكلمحتوي

.بكلماتهـ-!ا

الشعر.،اللغة،الكلمات:الانساناذن

.الانسان،الفة،الكلمات:الشر

ملغاتحأ-كلونتكادجميعابينهااح!وداان

الصوتيةالنبرة.صوتيةبنبرةأءقب،ايماءكانتالاو!ىاملمة

مناا،ضراب!فيالذات.موف!وععلىدالاالذاتفيشهيثاعنت

اهـ-ىلمجات،عليهالت؟ثيراو،امتاكهعنوبعثهأ،الموضوع

السحر.نشاهنامن.ونبراتواشكالبصيغالمعورالصوت

مهمتها،للواقععديلمةمجازاتبوصفهط،والرمزاللغةنشات

عليه.ارسيظرةأجلمن،خر3بعنصرالواقعمنعنصرتمفل

وكأنهاترسمان.الشعريةللغةالثوريالطابعايضاهنامن

اف!المهافةتجاوزعلىيلاف"نتحملوكانهاتعبروان.تخلق

الخارجي.واقعهعنتفصله

ضدوحركةمعرفةوهي.الاسعانكما،تاريخيكائناللغة

الصمت.مدارفييف!هيالنياوهمواالصوفمةوضد،السمكون

وسيلةالقصمةمنيصل،ثوريتقحمالجديلم!اشعرلةااللغة

لىيلاومصادرهمنبهاو!نطلق،ذاته،ا!سمان،افماعربهايتجاوز

ومحيان.الذاتفيففلآتحولأداةهناانها.صبرورتهعبر

محولةطاقة21!اذاتمنيتحوليجطه،هذهاللغةلخصائصالشاعر

القصبدةوووابداعيعطاءفيواياهمتمثلة،فيهؤمئدئحمة،للموضوع

الرو"ئطيمية،الفن!بةالنمخجربةفبىيحصلكانمابخلاف،الجديدة

و!خيل.؟عاطفةشعوروهي،الذاتنتيجةفيثاالقصيدةقكونالتي

لدىخلقمناسبةسوىيشكللاللواقعرمزهوماكلان

احساسية،تجربةعندهالفنيةالتجربةتكونالذيالشاعر:الذات

ندركهالالذاتاشدادهنالان!،!كثةذاتيةبل،وحسعبذاتيةلا

تكشسفمافىذوبر؟نهاخلالمنوندركها،العاديةحيالهاسياقفي

.القصيدةفيمنهالنا

فيموقف،قلت،معانلأهاطن،الجديدةالشعربةاللغة

الئئب"طح!بزالى،العقلبىالتصورحيزمنالضروبمأي،تجربة

وحرية،،مساو،ا،بالضرورةيمستلزمالخروجوهلا.العملي

باطلا!،الحيا-ليةبالتجربةللمساهمةوللشاعر،للناستتاحوامكلأكية

مجتمعوبناء،حياتهمقخطبمالىيرميانوالناسالمشاعردامما

.اف-ل

المحعض،الجماليمعيارهافيالثصعريةاللغةتوضعاناما

يفضبمبالشاع!"بدعةموقف"سوىليسفذلك،لهاامبازبتهـريس

الحار!لأكما،الداخليةالبراءةمنمعنىالىاما:امريناحدالى

آضرءمعنىالىواما،بعدفيمااثرهاقتفىومن"بوداير"ءضد

خدر،صوفيتحولمنضربالىالقصيدةجمايىةتصعيدالىيرمي

هذمنالروح!يهتنتقل،وفردي،داخليمثاليتجاوزعنمعبر

'لديعسي'سصورحوصابها8حاصيبوجه5رب!!عصي!.-!صى

داخص-حلباقنراح،)ا!المتبدء/ل"الىيسعياناذ،المحض

ظاهراته.وعنالخارجيالعالمعنمنقطع،وهمياو،"لاطني

استيعابعنالعاجزةالفرديةلذاتهصدىالشاعريجعلانانهما

الفني.وتمثلهاصوتهالنكون،العامةالتجربة

واد*.،التجاوزلمشكلةحدليحل،ا!ماالجدبدةالقصيدة

،الشعريالحل!سيالحلهذاهوما،ولكن.لكيفيلالهلؤياوية

والنقادالشعراءمنا!ديدلدى،وحوله،عنهالحديثطالالذي

بوجوبوالمن!دين،والتخطي،ارتجاوزعلىالغياريالحديثين

.!)1(فعلافياروهما

بينتثبتمنهاظةانرأينا،الحديمظالشعرلواوفيراجمنااذا

افعلي.االثوري8بمعناالتجاوزمفهومغضونهافيتحملمادةأيدينا

منةصلايكونيركادحدسانهالا.بالف!لوحدسدؤياعلى!ائمةفهط

،مفهومكلفياسالسايكونانينبغيالذي،الثوريالمفهومعن

ووت4وبلو،حدوتخطي،حالةتجاورالييرمبىع!لاو

ممنىفيالحدسىما،اًنن.نهايةلاماالىبعدهامالهاوحدود

'التجاو،

متصس!لأمباكثراحيويااسهامايئعكل،مباشرم!رفةفملانه

الشاعرمحند"يلانا"انقاءاانه.مركبةو!طنتيجةيكوناو،بالوعي

الشاعسرلدىالحدثانهذاومفاد.الجماليالحيزفي،بالعالم

وغيرالواعيةالحياةتعق!تهضم،مبا!رةمعرفةهو،الجديد

والموصوع،الذاتبين،والعالم"الانا"برينالقائموال!وترالواعية

مطلقة،غيرمعرفةاطار،الميتافيزيكيةالعالملوحدةبالنسبةلثشكل

.)2(وفسبيةمحلمودةبل

مباشرا،نغمسيافعلاليسالشاعرالحديثلدىالحدسفانولهذا

بغيأعالمناظهيرمنتاثيرهالذيالفنياث!اطاتاريخكلنتاحهووانما

فيالمثيرةالعنامرباستمراريمتصانه.بالتاملجديراشيئاجعله

مزالهروبفييرغبالانمسان.الشاعرعطاءفييعكسهالكيالواقع

*نسئى،هذامنفعلردةيتطلبالعالموهذا،فيهيعيمثيالذيعالمه

مزاولهووالشاعر.شبينةالنشاطمنفروبالىيدفعهفهو

الذوبالملجاشبيهفنيعالمخلقعلىفيعمل،هذهالفعلبردةيقوم

الذرافعيأمحتواهالواقعفيهويفقدبالتمامل،الحبياةضرورة!يهتلغى

ان!هنااًل!فنيوالحمس.ا!شوائبمناًلخالصبشكلهويتمثل

الشاعر.لدىالخلا!الجهدلهذاالاخيرةالنتيجةهو

الرؤ؟منسلسلةعبرشا-لىالشعريالحدسىنجدولهذا

وحدفي،اًلقصيدهاجزاءورجولالنهايةفيتنظمالتي،المتلاحقة

نتيج،الرفعالتوازنمنحالةذاكهالحدرفيهايصبح،م!ناسمظة

حركسل!ومحاور،الشاعرنشاطقاعثةيشكلداخليوتفاعلتوتر

العامه.وتحولاته

ءاالجديدةالعربيةالقصيدهكستطيعكيف،بعد،فائلورب

ماركستعبيرحدعلى"بالجمالالتمتععلىالقادر"جمهورهاتخلق

خلمعنالراهنالوقتفي!عجزالجديدةالعربيمهالقصيدة

!اعا)علىهسيطرةزالتماالاميةانذلك.الواسعجمهورها

اجتماعبالقضية،اذن،العربيالوطنفيواسعةجدجماهيرية

عائمث!طويلةهثةخلكلس!يظل،الجديدشعرناانبحيث،ايضا

والشطماالخطامقارب،مباشرالاول.الفهممنممستويينعلى

الاسا-التجاوزمبدا،الطويلالمدىعلىيمثكلوالثاني،احيانا

بينيمن،جديمهبهواهـلتفجيرهطريقعن،المترديالواقعلهذا

فس!الجديدالشعريحدثهالذيالثوريالفعل،الجماليالفعل

الخاصةوشروطهالشعرلغةيعرف،جديدنظاموبناء،الناس

.اللامحمودنموهعواملويتضمن

كتابسه.رائسقنقديةمحاولةعاصيميشالللدحمور)ا(

.،)النقدفيمنهجيةثراساى"



صسسسه

وبر،رلىكلهـ

..العابرينعلىالطرقاتتنطوي

يكوتطو

والولاداتوادعلءاتهمحاضرهمماضيك

الموت..ساحلكالسماوةان

مدىالبذاريشحذونلكنهمالموتتسعتبدل

..قنبلةوجذورك

تتهاوىاقنعة-طسقط،الريحبيتكفيتتفجر

قرأت،وكتابسورةوطنيفيلك

..الغضبصفحةفيلوقفت

الداخلفيالاخيرةالكلماتاحملاناعتدت

كهابار001اصطفيهااناعتدث

..ميهاكبت.

يقينارزوكحينرايتك

اًرادوكمعجزةوحين

توقفت..صاحبوكبعضهم

والجاهالتوقفبينانادركوااذاحنى

مسيريوممط
عليكتنادوا

الريحوهجكحملت

..الفراتنخيلخلفالمحبونكان

ألتوهجفياشتعلتاتجبماالمقاهي

الخفيالنداء،الابديوالهربالموتكتبتذكرها

تراكانوانتظرت..التوهجحدودفيوقفتولكنها

..تقدمتهمثبمانتظرتك

كراوغنيخطاهمكانتحين

رحلهمنيمنكدماوشممت

صوتانمبكولي..للعشيقكماعليكلي

الحقيقة،تقولانكابرتالتيوصوتصوتي

حبهاواحتكرت

البغايا..اللصوصثيابوهبته

اليكتعود..الدهانلطماتوجههاعنتمسحستاتيك

حزنهاعنوتدلن

فحذار

حذار

حذار

..الحجريميعادهالوهمادركلقد
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؟

قأرارمأصب؟

أ

؟

..بهواكتاجرتالشادركتهوما

اليكفاءت..التوقعزمانعلقتكالتي

..كاداو..الزهونضبواذ

الفارسي4الملكمعتناماراهاكنت

بهاتتقيك..اسيجةذكرياتكمنوتسلخ

اسرارهاوتقاتل

حينوالجذر..المروالورقوالمستباحةالمستبيحةانها

اسفارها..المشانق..يموت

..الداخلي!قمصالهاتصنعالاناجيلحروفمن

الفرسبهمايسشدلرايةتنشرها

الرمل،عائلةتتقدمظلهافي

..الينابيعاخضرارتغزو

كتبوامااليومغزةقراتهل

أتاهاحينالحبمواجهةفيوقفت

باذخةالمجلاتصفحاتلابسا

في4االخرالغزوات..آكذبا..المكابرةحدودمنقادما

..بالعواطفمحشوةالقصائد..الذكرياتاستلف

كماالذهبتاريخهااوزاريحمل

..؟لحقيقةيهسمار

الدعارةبيوتفيواعلقهاارسمها

،افاعجلودتكونحينالقصائدان

المسارحواجهاتالىطريقاتدكونحينوالشادق

..ادهلكالكوى

..كسرىمهرجضريحفياعمدةتصسبح

مختنقلماتلقد

سيدهمجلس!وانفضمات

سيدهليضحك

سيدهمجلسوانفضملت

فاستبدلوهمات

البفلياباغانيخوفهيعيوطنمناكبرغزةان

للمحبين،بابهأعتشرسيدةغزةالن

وقالتقبلتني..مرةجالستها

..بدمشقساحةفيقبلمنرايتك

جيلين،انتظرتك

..انتظرواالسبعةلابنائيقلت

الينلالطريقفيانه



أ-
القديمةبالامانيدتسو..دفاترهمتخطى
للماءينحاز

..وطجبناعسلأيمنحنا4

راحتيهعلىوننامحبناونمنحه:

النوافذعليكطرقت..ليلاجمئتكيوم4

..النارحملتك

فانتظرناء..فنىعنحدثتني

انتظرناكثم
قلنا:؟

..خبأتوماالطريقلعل4

فهوىحاكماوجههنسخت8

!ي!،*
حوار--8
:غزه4

الجزيرةرمالىفياصابعهتمادتهل

الثاعر:

فانتظر"الانمهماتكفيداخلهوذا..لا

***
..أخفقتمدنتبايعه..يصفوجميلينبعد
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واورؤ

البيتحرمفييسمكرسلطانا

الميتالبحرفىحيادماينصبنهراورؤوا

واولؤ

وفخذي،والسكين،لشهوة1بينمامرمياراسايحيى

أخ!"بتراثألزانيالسلطانقصرفيتزنيعلاهرة

واولؤ

عشريننقرواهوالاعوامستةفي

بيضبشعوراطفالاالاتعطيلاالنمسوةارحاموسؤوا

.يموتالوحشلعلالرديقولونالاطفالفدعوا

فجأة

عن:التساؤلفيهايتزاحملغةولدت

شريانهاأبالسيفحزومن؟القتيلتقومهل

أالصدىمنهافيعبرالقتيلراسعندكوةتركوااترى

كفنوها؟

بماذا!

ومن؟

كيف؟

هلأ

ومتىأ

ثانية:لغةولدت

المؤمنأفمنكبرىفئةغلبتصغرىفئة

نرفض؟لاامنرفضهل

نرضى؟لاامبالقسمةئرضسهل

نذعنألاامندعنهل

،لغاتصاوت،طيبةاهلبلبلتلغة،ولدتلغة،ولدت

.جواببغيرالسؤالوظل

يريدأ؟الوحش،الاطفالاسئلةمنالجاثمالوحشضحك

صبصبنصبص



،-بنلا
.الحيواناغفى.باتفتغابللمتتراأسعله،ردودا

اتغافياسلطنحمل!!يتاغى.لعبا

فط...!السجانحضنءليآلغافيالسيا!طل!ي
.الأطفالاعبى

الاطفالواسثلة

وجدوهنائمافوقهانحنوالاتم

يأئسة!لغةبينهمولهمرجعوابصمتهمدثروه

حياةمنرمقابهالعلالثتيل،وقالاننحنلخيليا

المعجزاتزمناله..ربما

.التحدينهروالبعثوالموتواًلبعثالموتزكلن

وعندى

نعينيكعندى.الحزنطيبهيا،لعينيك

.فيؤاديفيوطن4حة،ميتة.

افتحوه

شوهوهالديالادمىوجههاتجدوا،وجهـهاتجدوا

صباهاومرايا،ئلهاوجدا،وعباءتها

وجنتيها،علىفيهاالجوعمشىماصورةولها

السراديب،رياحخنقتهاولا،الليلكىفستائه!ارثولا

والغدر،والغزو

انت!من

مثلوا،منكل،طيبةلمحيابصرت،الخياناتعصرلثاهد

ارشدوامهدواكمن،طيبةاسوارلتفتحتقاضواوالذرن

التواطوفيغرقوا؟ستسلموا.أسلموا،هربوا،.جبنوا

انتأمن

.الوصولفياحلامكمجالد

نائم،لغتيفيوانوحثز،الاناسألى!نحاميتكم

ةالانأسال

شيئايصبحصيتحولانفرصةالصفرجاءتان

اخيه؟لحمالجنود،ايأكلمنزماننهزةفيالصفر،سوى

.نأكلونواحداو؟حداابصرتكم،العشيرةلحوماكلتم

جنازتهافيرقصواابصرتهماناواحداواحدا،)رو?كم

مفاتيحكنتم؟طيبةسياجاتتهاوتكيفأفتدرون

الخشب!الخيولى،اليهاوالدليلاسوارها

ابصرزهم:انلواحداواحدا

ويسن.السوادوبينالبياضبينمنهمالف!ليزلق

الكفنوبين،القتيل

في،لقمةدمهمعلىتحاسبمعينىرسموكضمائرهمأ

عابوا،الوليمةزادلحمككادن

الجندالصيارفةحلباتفيوباعوكاشتروك

رالتقاربيكتبونواحداواحداابصرنهم

وعنيعنك

اسجضداواحذلةوالحذلقات،خالجواكرعص!،العصرهو

،والبهلوانات

..انهمارفضهم

دميهم.وظفوامنمصارؤطفيدمهمتريقومميمااشت

المارإحد2سوفيصفحةلهم،يتدذىانالشتميأنف

بهم/يصاحيوم

..فيهمويغربل

صفحةتليتكلمائواظرهممنابناوك!سيخفض

ه
!ه!!!هه5-

،

،صيىسشوفوالمسيردسقعوأواحدأواحدا.عنحم

ا!وصورهعاركلانهم،سقطواولخنهم

ر!النمببمايااحتم!وا

السوداسكرصابعتتعنان

وئعنني.رهادأمنكغ

عبدوها،"ومن!ت!وهامناعرف:الدرباعرف

الىغادروها!إواللهافيهربوا.دونهاسفطواومن

مالازأتهافيصمدوأمناعرف،السوق

فاحتموا

والمألكم،سشاكممنأرحتعالوأ3الهـتعبينطيبةأنني

جروحي.انناس

صواييأق!سوفللذيوطنكما

اكونأنسوىي!اتيسوفللذياصنوولا

فهروكم،أذاوموتوأ،راودوكماذاوموتوافاحملولي

عيروكماذاوموتوا

راكأككمووسادة،براءتكمالي.تموتونلاجليفانتم

والطريق.

ن!اضعتوح!بخطغار؟ينلونهعنالمتسائلوجهيانكم

؟العجافاللياليدماه

الجفافاحت!واهالادميالمطرعقهالذيوربيعي

وزناي

،صغارييااهملتكملاني

.وأخافالمرتجىاظنكموكنت

نسبا،تربتيالىتمد؟رضعتكمالتيالثديانأتمبجح

واحاف

اناوصرترورةبنيوصارأفعىخوفياصبحثم

.الساحرةدمية

ليلةفياجباالى:كطالقيتموثم.رمحكميتناوشنى

وجهها،علىودمالى4اياديكمبصماتشاهدي

ششاشش"راودننيالذىالمرابىوخداع،وشماتاتكم

وأبيت

فكيف؟

تساءللمنلواوتقو/حزامكمتثدواانأعلمكموكنت

ففيم!.ثلاتويوكلتقولواالى،هكموجوشحوبفيم

بعتمونياذن

الطيبين.طيبةانا

)بنيها.وكحيفالغريبسيفبينجرحهاالترتديطيبة

عنكم.اكذب،عنخغاكذب

.وقالواافحمونيولكنهبم

أدبر،صءتتدقدالذيالقمبصرأيت-منكمكالتبأن

:-دليلاقدموهوالذي

بتعالمنكمكانوات.افاعمنكمكانبان

أرا؟م!.منكمكانوان،سعالمنكمكاتان

لكنني:

عنكمطاكذب:عنحماكذب،عنكمساكذب

تعودواارالى

السبىال،جوابونلقى

وخنسنا،دمنافيوننحر

!ئعودو

ال!ريخليل

عى!ه!ى



أيزأر

ا!لاصئي!!مإف

كلهانشعريقباثينزارتاص!
.فاخراتجليداومجلد

الحبدواوينتضمجديدةطبعة

ن!ط!لة-السصاءليقثت
لومه!ب!لمماتالرسم-جم!مبتي
متوحشة.فصكد

النسخةهثمن

منشورات

صن!وق

بيرأ

؟طئهفكل!-

"ا

!يمافى

ظ!جمضضص.!ص! ،"*،-05 4
كاعر3بى؟ميص

كودفميمهورقعليمطبوعوا!دكناب

التاليه.رة

قم!اعلد--لينت.سامماس
الحب-ك!عاب-مباليةلأمراة

لبنانية.رة

قبثي،

لبنان

ي!

-ص-ث!-



؟طربرلم!شيات1

الاوليالامسيةقصالد

القطعبدالقادرالدكتوربقفم

"مهرجان"فيالعربيالوطنشعراءمنصفوةتجتمعحين

الشعربامجادالاذهانفيارتبصمكانفي،عامكليطمشعري

انغامايسمعانا!ءيتوقع،العصورمرعلىتراثهوامتدادالعربي

العربياثهرمف!ما/لىواضافاتجديدةشعريةوتجاربمتميزة

بخيرهاوحياتهالمختلفةجوانبهفيالعربيللمجتمعوصورة،الحديث

ومرها.وحلوهاوهـثرها

واحداالمرموكينشوائناالىلالامساسمتمعجلستحينلكني

ماحةبل،شعريا"مهرجانا"اشهدلاانياحسست!خربعد

الىحينمننقيمهاانلناطيباءمبحالتيالمناحاتتلكمنتقليدية

،(الذاتتعذيب"عقدهونمارسالجيوبونشتىالخدودلنلطمحين

مصجانفيانشدماراجعتونقد.جميعابهلاصبنااننايبموانى

وفرات،نغسهاالمفرغةالحلقةفييدورفوجدتهالماضيالعامفيالمربد

والاحتفالدمشقفيالشعرمهرجانفيفصائدمنشعراؤناانشدمما

هزيمة.الفلكذلكعنتخرجمحادلابهافاذابالموصلتمامابيبذكرى

ا!فنلفيالامل،الضياعجيل،المحتلةالارضماساة،حزء!ان

ويعيشالهزيمةبمرارةيحسعربيكلانشكولا.منهالطشاو

والحيرةالضياعمناكثراوقلبقدرويشعرالمحتلةالارضطساة

نا،واجبهممنبل،ش!ائناحقمنانشكولا،المستقبلوترقب

المخاطرا)ىوينبهواالهمميسشنهضواوانالمننياعرهذهعنييبروا

حزبرانهزيمةتصبحانشكفطممالكن.العربيةبالامةالمحثفة

المحاوو.منهحفلجمعهمكلماشعرمنيقولونمالاغلبمحورا

المقامثيولك!لا،فحسبعسكريةهزيمةليستحزيرانفهزيمة

بأميف4،العربيالمجتمعتخلفتمثلهزيمة.حفطريةهزيمةالاول

بالكوارثم!مماضاعباءمنكاهيلهيثقلوماومرض4وفقرهالفاشية

وادشلط.الاستعمارمنمتعددةالوانظلفي

يغمضحزيرانهزيمةالاالمجتمعذلكفييرىلاالذيوالشاعر

اليوبةلحياتهممارستهفيالعربيالالسانحياةمنمشاهدعنعينيه

والاصالةوالعدقالتنىمنفيهاشعريةلتجاربمنبا.يكونانيمكن

فيها،يدورونثهراؤناينفكلااننىالمغلقةالدانرةهذهيكسرما

غير،دبلءنرددوهاضا،االبم،نفسهاوالاخيلةالصورمرددين

19

عضمافئهمئى!

هواصبح-ميروهو،الجديداوالقديمالاكلارحيثمنالا"ميزين

مستهلكة.قديمةقضيةلاخر

الشاعرعينعليهاتقمالعربيالمجتمعفيا؟لهبثريةالنماذبممنكم

الاجتماعيةالمشكلاتمن3و،والومائعالاحداثمنوكم،يومنمه

عليتطفواوالعربيالمجشمعبناءتتخللوالاقتصاديةوالفكرية.اًلاخلاقية

حين.الىحينكانمته

!حزيرانهزيمةفيكلهذلكيلخصونشعراءنافانذلكومع

علىتؤمرانيمكنلا-الم!ثوريالشعرحتىسالشعرغايةان

الح!ياةيمثلانالثعسونحايةفمن،وحد!االقفاياتلكالىالالتفات

اعماقهاويعيش،ياللهفهاويتاملهاعليهايقبلوانالمختلفةبحوانبها

يلانمافذيواهتمامهالخماصةرؤيةذلكوراءمنللشاعر:تكون

اًلىساننوريالتمعر!ايةومن.والوجدانيالفكريو-كلوينهموهبته

يلىمت-ان-والانحرأؤطوالفسادالتخلفلمظاهرالواعيالنقدج!انب

والغيرالجمالمظاهركهالحياةهيماالى-*قلع!شصائهبعض

الكريمةارحرةالحياةعلىالاقبالىحبالنفسمييبثماوالى

النبيلة.،بلآالانشوالصلاتوالاخلاقالمثلمنا!رثيبهاوالاستمتاع

فيهمات!هلاوالوافعتريفخياليهمثاليةنزعةبذلكاريدولا

صادفةصورة-جملتههي-شونايكوناناريدبى،مشكلاتمن

برؤيتهالشاعريضحيوالا،واملهاوقنوطهاوثمرهابخيرهالحياتنا

الملىزمين.زمرةفييكونانسبيلفيموهبته!طبيعةويتنكرالخاصة

وكل،الصيفةالسبت!ية-الصورةنلكمناوسعمعنىللالتزامفان

الىالفردمنابتداءالعربيوالالكرالعربيةالنفسبناءيعيدادب

كليعهمملشمادب،الاكصرالم!تمعالىالصفيرةالاجتماعيةالخلية

بنايبلغاناء،.مكنتمهمنالخروجعليويعينهالعربيالوطنتقمم

منكاملاجيلاندونان،الهزيمةبو*ةوالاحساسبالمرارةالشعور

الامخرجالنانرىرلايالاعدامعليهمونحكموالشيوخوالكهولىالش!باب

الجديدالجيلولذلكنفسهاللحياةفظلم،الاطفالىمنحديدجيلفي

منمنباينينمسويينببن!كافئةيخرمواجهةعبءحملالذي

.الحضارة

لهاتجاهلاولا،اخطاءمنونرعحطارفكبنالماتيرئةذلكافودلا

.الصورةاجزاءتت!ملانابغيلكيوانحراففسادمنمجتمعا-لنافي

والجاهللسلظنفممانرهمباعواكيرونالعربيا!جت!عفييكنفان

اغلىبقيم-رومنونفيالواماواخياراطيبينذلكمعهيهان،والمأل



-،!سرنشرفاءعاملينفيهوان.والمالدالجأهنالسلطمنلديهم

منبوحي-ضنكهاعلىسالحياةوبمارسونبالوطنللامنونبالحياة

.والوطن.بالحياةالايمانهذا

المواضنعنديخلقانالسياسيال!وريالشعرفايةكانتواذا

وروحيةماديةحبةتحقيقعلىيعينهواجتماعياسياسياوعياالعريي

ذلكالىالمستمربالايحاءيكلنلاالحياةهذهمثلتحقيقدان،ك!بمة

نفسها.الحياةفيوءئرهدهنفسمهفيالثفةيفقدهبماالموافى

لكني،سطحيتفاولالىبذلكاهد!لاانياقرراخرىومرة

ناحيهمننفهموان،ناحيةمنالمسرف!ةالسوداويةنتجنباناود

تتغيرلنالىالصحيحةالخضاريةصورتهفيالحاليوضعنااخرى

نفستغيرتاذاالا،السليبةلارضناواستردادناباشصارناكثيرا

الحريةللانمسانيتيحتغيرا،العربيالمجتمعوبناءالعربيالانسان

العديثالمجتمع!الانسانيةبركبويربطهوالثقافةوالعملوالططنينة

انتصارنا.بعدهتىمهزومينسنظلذلكروبغير

للمجتمعالتليالتصورهذامنشيثاالمهرجانشعرحققفهل

ممارستهكلعربيلانساننموذجاشعراننامنشاعرفعمهلأالعربي

مقلقطاعتنعديةصورةرسمهل،طموحهاوبشهوفيالحياة

اح!هماثارهل،حقلاومصنعاومدينةاوفريةفي،المجتمع

هنيهبتجربةاحدهمعليناعدعهلأ؟منيةاواخلافيةاوفكريةقضية

خمسهةمنذا!حمرالشعرفيهيدورالذيالاطارهذاتكمرجديدة

ناايمكنأوصورهالشويةولفتهانمأ!ع!معافكا،عاماوعثرين

ممتانرةنغبةيض!شعريمهرجانفيالمستمعبهيظفرماقصارىيكون

فيالابينهاخلافلامهـررةمعانفيالقصائدمنجملة،شعرائنامن

المسرفةأالنثريةاوالمجلجلالصخببينترورها

كبادشعراءفائليهالانجميلةشعريةومضاتبعضهافيانحقا

لكن.عطاءمنالحديفادهربيللشعرفبمواوبمابهمنعتزموهولون

ابداعهممجالمنوتحدمواهبهمتغلالمفروضةالواحدةالتجربةهذه

الطبيعيمنانهشكلا.والتشابهالتكرارالىبالضرورةبهموتفضي

الهزيمةمرارةعنتعبراصواتالمهرجانفيتكونانوالضروري

صفوةتلتقيحينايضاوالغروريالطبيعيمنلكن،بالضياعوالشعور

ببعضوقضاياهالشعريظفرانومحبيهالشعرونقادالشعراءمن

ناالشعريالمربدلمهرجانالعلياالهيئةمنجميلائنوفد.المناية

ترصد-7291اذارالى7191مطلعمنذالعربيالشعرعنكتيباتصدر

فييكونانذلدمنوالاجمل.ثواوينمنالفترةتلكفيص!رمافيه

تجاربللقراءنقدمانعلىالاعللاموزارةيعينماالمهرجانهذانشاط

لكئ.وقضاياهالشعرمفهومحولجديدةوثراساتجديدةشعرية

.المهرجانبرناميفيوجودلهيكونيكادلاوللاسفذلك

له4بوكيلاالشعراكن،حونانهزيمةحولالناكونكثرلقد

***

الاوليالاهمسهيه!!ائد

ادريسىسه!يلالدكتوربقلم

ميلادتشهد(فتيرياالكافيالقهـوةيشربسرحان)قصيد"

معانمن)جديد)و)ميلاد)كلمتيفيمابكل،جديدثرو!شمحمود

ميفانه،محمودشعرطورثرالسةا!حاجةمافمررومن.وابعاد

الشاعسر)بعدالي)المقاومةثعاعر)بمدمنيخرجالقصيدةهذه

ا؟

.الاستعراقباداة(السار)بعدالى،)تمولي

(الانساىالفلسطيني)فراكبالانهانالشاعرعنهفاانه

وتاريختاريفهيجبل،القنلارتكاببمداميركيم!ىفيجالس

الذكرياتمنشلالعينيهوراءفيتدفق،يننربهاالتيبئلقهوةسبه

ىا!ا،كأهـربنمرجفيانالمحمن،وألعوأطفوالأحداث؟لصور

المقدسبن،الالانلتينيديهيرىثم،والتعذيبوالسعجون!قيود

السمشاءيقيسذلكمعولكنه،الاغلال!يوهما،يناجيهما،كبهما

بينهميفرؤفاللا،العربوالطغاةا&الودبالغزاةويفكر،الابخليذه

ينتفلثماولضيالىويرتد،شعبهيعيشهااتيالمأساةميزانلا

انه)!رةلاينمسولكنه،تائهابينهماكالدوامةويدورالحاضرالى

ناتالمهربيعبونوهناك(نسي!هاجثةوعننزلمحتهاجبهةعنتفتشم

عقلهبينالحوارويقوم،.يتقياانالاهويجدفلا،التوصيات2

يصمتاوفيصرخ...الاالقدسوما..الاالقسوما،قلبه

ا!بليةالسمينةالكلماتعقلهلهويردد،وضنيولكنها..جيبا

دلكتبقىومع..سحان؟حربانحربك:وبحكامهبقومهش!،لرنانة

ملفمنذاكرةف!رب،كتلت:السؤالعليهيعادوحين.اليدان!اتان

فىمر.بنبمرجدمفالرةوتزرع،طائرمن!رتاخذتهرب،لجريمة

وبالعبروعظ،ثونوبالدروس،القصيدةهذههيبالرموزمترعة

فانها،ثدويشلمحمودانكليائتقييمفيجديدكانتوائن.يحاء

له6يبقىالذيالشسببهذاوالايمانوالاملبال!فاؤلالقديممنهتفظ

.سرحانمثلوالعالماللهضميرفييمثلهمن،ش!لأكلغم1

فان،طافاتهيتجاوزطموحهانفيالشعبهذاماساةكانتواذا

مببحيثالطاقاتهذه!كلهربانمنيومابدلاالطموحهذامعلة

فيهوكذلكالجديدوالجديد.الانتصاردربفيوالانصهار.لالحاد

سمفونيةضمن،فيهايختلطالتيالرائعةالتركيبيةالبنائيةونه

،والثورةوالاستسلاموالضخبوالهدوءوالمراخالهمس،لجيبة

بعلم،بالجغراكياالتاريخ!جيهجكما،الداخليوالمونولوج:الحوار

.الانصانالوبيالفلسطينيثممنن!ةعبر،الاجتماعوعلمالنفس

**،

وكان!.67هزيمةبعدحتماتجددفدككان،فبانينزاراما

أخضسمبواالتمردتعملسابقةفصائدفيكامنةبذورالتجددلهذا

التجدتدفياخرشوكاسجلقدنزاريكونلاوقد.العنيف،النقد

استمرارانهاا(قوليمكنبل.بالامسسمعناهاالتيالثلاثقصائدهفي

فيان،،الن!"دفضرعليهوامش)فيبد(5الذيللخطواقداد

الغاضبسةالقصيدةتلكحملتهلماتكرارا(الخطاب)معانيمنكثير

ذميشنزالماونعن،الهزيمةفيالقولنفدهلولكن.الاولى

والمخابراتوالقمعالارهلإ،نعيشالسشاأصعيدكلفياسبابها

يومكل!نايح!لالا؟والخيانةوالاستسلاموالننخانل،والملاحقات

جد!دةأهزيمةنستحقانناعكلجديدادليلا

والحكمالحكوماتتو!انالىنزاريامسدوفلعلكذلكومع

يص!ناانوصدهيمشطيعالذيالشعب-طروجهكتوليوان،ظ!ر

جامصبغيراخرشيمايعتملالناسبشوونالاهتماماًن.ا!لاص

.العكاممنمس!غليهمهلىالغفمب

الى،الم!فررنزارصوكتالىاهرىمرةامسالستمعناانناكبقى

وار!ىهوةالةشق!حياقىاريوالقاموسالنزاريةالصورمنكاملعالم

والطفولها!نزاريةوالنرجسيةالنزاريةالعنجهيةالىبلافعافه،والمرأة



!ب،ا،دبيللا"لرالفنيالتقييمثييقع،مماكلهوذلك...الئزارية

..واناتحبهلااوتحبهاناما:والحسالقلبمنطقةفيحتماوافعهو

الطغولةاوا!فوليةالنرجسية؟لشاعرهذافييحبونالذينمن

النرجشط.

،*،

الكبير(الواديعنور)فصيدةمعيعبريوسفسعديوهذا

النضعنهيتعد،وبناءمف!موناالشعريتطورهمناخرىمرحلة

يبنعد،مفزب؟ومفيموهووفورضميرهفيير!طويلاخل(لل!كا

والمباعة،المشترأةارضنا،الارضهييجولالديالفارسمععنه

الناليي!حلاالتنريدةالوجوه!مام)منلمةالمنازركليجدولد"

التمرادهيهامالحوامر:الفارسايها-كننمباللا،دلكومع)ابوابهم

وهرعبهبرشلولةثيبم!دهيمورماض.الجار؟لسبيلوهذا

الم!ترينلكلثميصهانصيحتهيطلقالفأرسولكن.الكبيروالوادي

اعلاور؟عبءلمو!بذلكيخسر!هل..جوادهوعيناسيفهوكذلكيباء

الحامرواكا؟بصبالمحدولرابالعجزعلىيدلرمز؟ابلغهوما

الجوادوعيناالسيفغمدفاعاتناجدرانالوقيعلقانللمافيالمتنر

مااكللهموني،وحيداالركونياذن.المهومارمزاابلغهما.الجميل

ذكرىفارسنايصبحوهكذا،..نجمةاعتنبىاوامتثرفي،اشاء

ال!يمة.نلعلىيغفوفميروصوترصودأ

فياييحائيةكلا!ةيملكيوسفسمدياناعتفدزلت!ماكنتلقد

فيالسرهووهذا.اخرعربيشاعرفيهاينافسهلااثفافشصه

وعميقا.طويلاتمملوتظل،تنتىانبعدنفسكفيتبطقص!قهاى

،*،

فاقدمبمشئتكيعفال!رابا،بريقاوحدة،طبيفوحدةعلينااطلي

الظصاناالقتيلالعاديانااليكالكماسوىوهبتماعمرك!،وهبتك

جيسسلهدصدال!يالعيسيسليمانصوتالصوت4هذ

وسجز،العربيللنضالالاوليالاكطلا!اتركبوحدا،الغ!سينمت

يحقدوحدهغعرهفلطيننفرمعالعيسىمممليمان،واضطهدوثرد

يبقصذلكمعولكنه،ي!ياسانلهكاناذابسويشكويتالمان

الرويرتد،ويغنيهاالوحمةالىيسثوالذيالمنافلالصوتهذا

النفولرفيمثننعلةيبق!هاانجيك(يعرفلمروحافيهمليبثالاطفال

الح!يقشأالؤرةان.و*درانالاوشابمنالنؤسبيهلعقلما

الصافية.البريفةالاطفمالاففوسهالىتحتاخ!العيسمىسليماندؤيةلي

حاضنمرسالةكاوليكن.والثورةاللهصوتجديدمناطفالنامليحمل

(لوح!اج!منيسننشهلونالذبئاولئكيمجثواانالصادكةالكلمة

والنمر.

المحت!-نمريالثمرطريقأضيءالمهالطريقفيقتيلبكل

اصواقىالىادبنايفتقرالذياكناضلالشاعرهذاالىفنحية

المخلص.ال!ادقصوتهمثلحمررة

مملا*لملا

مطهالاميرلعبد"والوطناللهتاريخعلىملاحظات"

ووب-اللهوجهبين،والوافعاتاريخبينترب!رؤيةهذه

لىالعوبيذلكاس!نشرالذيأم!رابين،الداميالعربيالانسان

وظلاماءالصحراءبطنمنوينبجسالريحمثليخفقوابغربالم!تري

)2

فيغللان؟لئمويقراهاصحفاالمناللهكان

الماهـناصيةقلدوطنا

الصحر؟ءوجهيممرعربيااننكان

وكانالسيفحدابخناللهكان

؟لطلماءحدودعنكيتم!فحجر(

وبيفىالبعربيئصحرالمهفضلت،العربيهذامماسماةحلتثم

مدصوارالامنه!ثقذهلنالذياليههذاكيهووفاع،الموتعطر

الربويقترب،جديدمنالمحهوجهفيعود،الامواتيلدالذيدمنا

،لث-.ينتث!ر-القليوبيناللإلعمودبين

يحجبمكثفتعقيدمنمعلة؟لاميرعبديتخلصالقصيمةهذهفي

اقراكما،وايحائيننهااملم!شمفافيةالحديثاشعرامنكميرفي

جديدة!بصودفيالمطمفاصلويملر،ايقامحيتهاسعراعلىيحف!

المف!مونةصعيدعلي،كلهذلكمناهمول!ل،الاستعماليبتذلها

يؤفرو)شعر(ننامنجمسرصعمح6تفاؤليهبندىمخفلمةالقعيلأةان

فممهمتهمعنتسأرلولاالحرفالرسالةوعيغيرمنانحنيالهاعلي

وحد،هيجديدةندها&ممةبطاقةالعربيةالروحوشحنالهزيمةلجاوز

.الخلاص

،**

جديدلئاعرةبمولدننبىءفصائدثلاثالعاصبململيكةلسمعنا

فبل(مئلهانقرالمالالم!مع!نحن،الاقلعلىالينابالضس!بة)

ودت.اوثادهجميعبعديستكمللمكانوان،صوتذاتشاعرة

فيهىوالنجيعةالماساةفحس،الصوتهذاتميزالننيهيالحزن

لا!صوقد.واننفجعالاسىبواعتغموضمنالرغمعلى،بكميق

ناذالشاعرةحزنمنمشابه(القلبخارجالفرحة،قصيدةفي

!ايضكللاهذاولكن.الحزند1المهداةقصاندها!نفيرفي؟لملاككة

المعانمانيبقي.!بضهابتفردتخنض-انالعاصيمملىكةعرفت

انيايالموضوعبوحدةبعضهااليغالبلأمشدودةغيرقصيلأةكلمي

يحتاالئناءانكما،تصبوفيهاتنطلقهنهاالتيالبورةالىتفهقر

نك!الىالتراخيهذاعنهينتفىبحيتمفاصلهتبم4تلتالى

البثفيالتدقيقولكن،!ا)حمزن)المطروحالموضوعطبيعةالىلعزوه

المرم!فة.الحجارةفيهشالثمةالىيرده

الاخطبعضكجنبعلىلعكلانهناصيهاادفبماالشاعرةولعل

قولها:مثلفياللعرية

اع!هم،!ات6اياديهمالعشرالالحوام!أساةحزت

ينكمرالبيتانقيلفاذا(العشرةامالاس)طبعاوصصحمها-

2ي!صير:بنعديلنصحانهفلنا

اعينهم!ات،ايديهمالصئرةالاعوام!ساةحرت

قولها:انكما

.الحزنلولإلماسندعيانلزاماكانابيماتلما

التمنالتعريفاداةبحذ!ويصقيم،مستغببمغيرهو

فيصبح:

.حزئلولاعيمالصتدعيانلزاماكانابيماتلما

***

مح!.اًلجزائرجموللشاعر"المربدمهرجاننرحزينةمقاطع"

خماربلقاسم



بالنيات!عمالكانتاذاولكن.القصمدههذهفيطيبةالنيات

تتجاوزهالاالشعرعتيةعندتففالقصيدةوهذه..كذلكالشعرضيس

فيوهي،ؤيهجد!لايتذل5قكرارالمعاني.فيفهي.بابهلتطرق

اشواطالمتطورةالعربيةاقصيدةاوبينبينهمهافتبن!اءالشكل

كلتقديرللجزائروللشعبنكنافياالشاعرمنوالمعفرة..طوين

.ا!فرةالعظيمةثورتهوالىالبميينت!بالذيالجزائري

**،

يتنالبماوهذا،لذينة..نكهةثاتعمارةعباسلميعةمقاطع

علىنبعث...المتعبةالاعصابلريحانها.فيهاازهصيرالنفسمع

العبارةفيانافةالى،اخرحينااليسيرالتفكيروعلى،حيناالحلم

ذلك.مناكثرمنهانطلبباننعسدمافلا.الكلماتفيورث،فة

"،*

فيجيمةبدا،."يافامنطائر))شفتيجميلمعمدقصيدةتبدأ

الحنانةلهجتيوتجتنب.ونداهابزهرهايافابساتيناستيحاء

المباشرةالىوالرموزالورعنتتخ!انتلبثماولكنها،وتستصي

تو!ركماالاخيرةمقاكلعهاعلىالثاعراتوهـركاتروحبذا.والشعارية

يلاولين.المقطعينعك

*،،

اولهمشىاءئلالةال!تمييميةالكلمةمذهمياغفلتفق!،وبمد

القاهاالتيفصيدتهعلينحصللملانناالجعفريالشاعرالاستا؟

،اتمكلاستعلاء،قصيدقيهمايقممالماخرانوشاعرات،ارتجلا

والنقد!الشعدسامص

اثريسسهيل

**،

الاوليالامسيةقصائد

دودوالعيدابوالدكتوربقلم

بانلياختيادهاعالهالثصيالمدبدلمكلجانالعليااللجنةاشكر

فيبنالكجعلتنيقدانها(والوامم.جلساتهااحدىنقادمناكون

ليتسمحلاوالقصاندوالمقلاتالكتبلنقدفممارت!حدجموقف

الجلسةكلؤميلايبهايتمتعالتيالصفةهذهنفهمه!علىاخلعبان

حولالعامةالملاحطاتبعضبابمطءلنفسياسمحذلكومم.بجدارة

!ة.الشصامسجلسةفيالقيتالتىالتصاند

سليمانالشامرصوتهوالجلسعةفيارتفعصوتاولكان

الصنفسفييسيرالثلاثضاندهفيالعيسىوسليمان،العشى

تصفالاوليوالقعيده.طويلةسنواتقبللنفسهافطهاللي

الشعريةتجربتهنتيجةتظهربلاحرىاواليهاوصلالتيالمرحلة

ذلكلهكلاانهلويتمنيجعلهالليمالياس.الياسوهي.ال!يلة

اعلانالتعيمةهذهوفيبهويؤعنونالبسمطاءيتصورهكما*عمىالامل

الشاعرهروبشاعلانالواقعالياقرببعئارةاوالشاعر.تحولعن

كرساتيالوحمهميالبيداملهيسج!نالذينالاطفالعالمالى

يلامل.!ذاتج!سيدقهيالثانيةالقمعيدةاما.بهاللعناداةنفسه

ل11

تشبثهجديدمنليعلنالعبسسلممليمانيعودالثالثةالقصبهـةوفي

الوطنيةبالصورمليئةاف!لاثوالقعائد.كانتشكلبايبالوحدة

والحداثة.بالحدظتمتازتقليديةوصياغتهاالقوممةوالمشاعر

الملحىالنفسيس!مملنمزةفيااللهق!مممدنهو!الصبويوسف

ولكنه،دثردروهحمودشعرفيعرفناهمااللذكناقصصياوالمنصر

ماوبكلالهنجسيدفهناك.ومضمونارهـكلاجديدةررياهمايستخدم

كمااللهلنايقدمالخطيبيوسفان.العربيالتراثفيتقدميهو

ويلانقاضالخرائببينيجولالمهفا.اؤمضةقىالعربجماهيرناتتصوره

كمنارةتبدوالتيالمناضلةا!صامدغزةكلوالثكالىالجرحىليواسي

!هيبها.هيليعىنرقرحالهعند!االشاعريحط

التيالوحثهمنموضوعهاتستمدامحاصياملكةالشاعرةقصالد

لهفتهافتمورلمشاعرهامنطلقاالعربةتتخذفهي.عصرنافتاةتبشها

حدةمنرزيدحبيبهايتخطفالذيوالفراق،شفافةوكلماتبعبارات

،الغيابالاميجسدثراميموقفالىفتتحولبهاتحسالتياكحدظ

والمراحةبالص!قالقصيدةهذهوتمتاز.وسفرهالحبيبكياب

بلوعتاحساسهااثرالنفسفييتركمماالتعبيروبساطةوالمفوية

الفراق.

،قصيرةقصائدوهي،عمارةعباسلميعةالشاعرةضائداما

الرقةمنكثيرفيهامنمنمةعباراتمقطوعاتهافيتتملالشاعرةفان

المعتدللرجلوالتعديالدكوفيي،الذكيةوالالتفاتاتوالعلوبة

.والاصطيادالنصبع!بقثركه

احتفلارغمحديثةصوراًلجعفريصالحالشاعرقصيدةوفي

التيالجوانبلبعضكتشافايضاوفيها.المموديبالشكلالشاعر

اشار!فيخاصةبصورةذلكوتبلوالعربيالتراىفيتطويرهايمكن

رسالته.سبيلفيالحسينتضحيةالى

!فسارالثيالخطعناي!ضايخرجلاقصاكدهفيقبانيونزار

الحبااحداهمافي،حديننوخطوهو.الاخيرةالسنواتفي

فيلجىأ،بالشاعريسمسبدانيحاولوكلاهما.السياسةالاخروفي

نزاءصيافة!يوتبدو.الحدينكلافيالجراحتعريةالتريةالينزار

.بالمرارأجقهمنيمتازالذيالثافيالعدفيمنهاارقالاولالحدفي

الكاذبة.الوعودمنوالسخرية

لعبع"الهىحزينةض!اطع"خمارالتاس!ابوالشاعرقصيلم!اما

15المابهذهجمحساله.قومهماساةفيالضائعالشاعروجدانعن

بمرارعنهايعبرانسوىشيئايفملانيسننطيعلاولكنه.بعمق

جديد!منوالغوصالحرنغيرلهيبقىلاتمر..ان..أنويتمنى

الزيمة.وشب!..الماساة

كفعنالشاعرفيهاكشفجميلةمعلهالاميرعبدقصيدةوكانت

حرادالكشفهذاالىوافاف،قرائنافيالوفاءهالجوانبمن

ايجابية.باعمالالقطمالىوالث!وةالنداء

الخا-دلاكصهلهصوتوهو.يوسفبسعدىهذابعدونلتقي

التمالرؤيايجسدعودناكص؟يوسفسعديان.الحدصثشمرنافي

أحلاطلالشفافةصورهخلالمن.؟لحقيقةالضف!يهايخت!

يجسدفوهو.اشكالهجميعفياضورانحووظلعاتهاالجماهير

وانطلافاكه.مداتهفينرافقهيجعلنامماميوقهكلمتىالحنهذا

شعرالمقاومفيا!واتاعهقلعله.اخرصوتليويشوصوت



لشضي!ة.واالافتهاءو

اتهرغمالنهايةكيشخعيتهيكتشفقصمدتهفيحانا!

منيزيد.ماساويةبطريقةيكتشفهاوهو.مواطنهعنبعيداولد

القصيدةوفي.البدايةفييطنيهكمانالنبمالتضقبهاتائرعمق

الايجابيالحانبانوطبيعي.ايجابيوآخر.سلبمجانبالوايمفي

.وانارةافالةاكر

مضموالا،الجيدةبالصورمليئةجعؤا!ثيصيعحسبقصيدة

مجلةفيقصائدهينشربد(انمنذ،الشابالشاعرهذاشوبقراءة

ناللالقاءيصلحلاالشصهذامثلاطاعتقدولكن،البيروتيةا؟داب

بلونها.عل!!نا!لقيمافتندقانيمنىلاعجيباس!وانصيفي!قافي!ة

بالصلموبصيغتكيرةافكاراتمضمنشلشجميلمعمدقصيدة

بعيدحدالىواضحةفيهاالشاعرو!ؤيةبالسلامميهاينادي،حديرت

الوقتمانومعنرةذلكبمدتغمضواكنهاالقا"!هاخلكلظهرهكثااو

.هذاكاباكشيسمح"

***

المانميةالامس!مةقصا"لد

عباساحصعانالدكتوربقلم

ت!ناجعلىنقدياحكمااصدرانلمجهااحرلمرةاولهذهلعل

هـننطاقيفيوقراءتهسماعهاو،مرةقراءتهاوسماعهأثرادبي

ناقدااكونانساليومحتى-احسنئلماشذلك،القعيرالزمن

لان،وارسخهاتاثيراالانط:اعاتاقوىيلادلالانطباعيجد،تاثريا

،الاولبالانطباعالظناساءةعلييتمدمااوليمتمدلديالنقد

فيالفنيالالرتقليبوعلى،عاجلحكمنكوينمنالتحرزوعلى

اعجابيانلديسيثبتلكي،طويلةمد!ومعايشته،متياعمةفترات

اليوملقض!تفاذا،عارضةوليدعوامليكنلعنهصموفياوبه

ماالىاط!ئنانامنقماقلجعلنيلمحذلك،دائماعليهحرصتمني

البتفييرعكانالذيالقاضيشاندلكفيشاش،بهاحكم

موعديفوتهلئلا"الارياففينانبيوميات"فيالقضايافي

)شاعر،واحدهفصيدةأواجدحينلديالحالهوذلك،القطار

مءد!:طهـنبهاحي!مبلغتتصورواانتسشطيعونولهذا،واحد

منالفصائدالكثيرالعددهداأواجهوانا-وحسبامامكملاسنفسي

أثونانني:اقولانا،زمةهذهمنيخففولشي،حميرينلشصاء

تذاعانيجوزلا،ا!سريةكالمذكراتالنقدفىفالملاحطات،ملاحظات

الازمةتلكمنايضايخففولا،واسمتخفافاستهانةفيالناسعلى

المناقرةفي!بهبههرمحكممنتننطلبمنلاانكمصحمح:اكللان

واحدةبكلمةزللولسانهوان،علامةبنوعلقمةالطفيلبنعامربين

ايضاوصحيح،ساقعلىالحربلقامتالرجلينبينالمفاضلةفي

عن(فحدتفعين،واحلظبشجرةالغابةطبيعةعلىاحكملاانني

أحقاواخن،صحمعحذلككل-شرهكلاعىلا،لشاعر!ميدة

كأررردوفى-قدرتقع!كذلكذلككانانأاخطاتانلييشفعانه

قدجانالمصهذافيافمانيمةالامسيةفصائدباىالقولاًلىسالمتهيب

حديثا)المعاعرالشاعرطموحثدة-أوحتمااول-ا)!طاوحف

عاملايكونقدنفسهميالطموحوهذا،(حديتغيراوشعرهكان

بحضفيو)كة!،الابتكارالىدافعااوجديدةمحاولاتابرارفي

الشاعرمعالجةيلاول:الصامننوعينالىاد"ىقدالمذكورةالقصائد

.

عماليهكصي!هده!سعالهعن'صبر.هـسوحمون!----5--!

ليلةمس"الكنانيماهرنعمانالاستاذقصيدةموصوعذلكمثال

الدشعلمانمنذكلهاالانسانيةناريخيعنيفالمحرفس"الحرف

صغيرجانباالشاعريخترلمفاذا،يململمماالانم!هانعلم،بالقلم

متعد"!عالمفييصيعنهد،الكبيرتيالافالموضوعهذامنجد!ا

جع!ادتيهوواحدفينع!علىادركيزفغدانصولعل،الجنبات

وىنىوتبدو،مسطحاامتداداتمتدالكنانيالاسمادق!ي!ة

ديناميى"بحركةلتمتءلاساكنةاجزاء،الخواطرفياترسال

ا!أالشاعرةوثعتا!اهذامنفريبوكي،جهيعاتنتكلمها

ء"ح!رحسدر"!يد!قهاكيتتحدقاناختارتحينالزها!ي

.عاشوراءاياممشاعر

سرةو-حعيةكلفي!رايقتضيالزمنفيالامتدادهذافمثل

بطواتصبحلكيتمتدالقصيدةظلتوالا،الاخرىعنثورةكليميز

وسماتخصائصمنالملحمةفيمافيهالكونانلون،ملعمة

اثا!لدىالط!حوايدعددنهالذيالخطمنالاولىالونهوذلك

الاستحاوعلىالمبنيالموضعاجةمعاالهوالثانيالخلااما،المعاصر

حجازءالمعطيعب!احمدالاستاذقصيدةتمثلهوذلك،انمف!ية

ثقصيد!فيينقلانحجمانريأرادلقد،"2؟يالا"توان

وطنيبدافعماشمخصباغتيالقامرجلنفسميةهو،حقادق!يقا

!يلم،فعلمايظقلاخذاضنراالرصاص!اطلقانبعدوهو

ءاورائهامنيحاول،تأملاتكانولكنه،اعنرافاحجاريساقهما

علىلساالقصيمهورد3حينانهغير،القاتلنفساعماقلستشف

الهـتادىواما،الخارجيالوصفالىامااض!نفسهالقاتل

ا!نشر.المطرهذاالدميحسكيفنرى":الجموىقليلةتاملات

'ابداالقافىيستطيعهلافريترفالتاملهذامثل-،)علإ4ينهال

فى-والقىالغريزيالخوفذلكمجيئيقبلداخلهربما"او

أا-"الامانبرد4جبهتءلافافند،الحراحمانتبه4ؤن!ة،المكان

التحلياهداتضمتالقصيمةانولو،ترىكطظملاقنعال

اقربرالامرلكان،المتكلمصيغةغيرأخرىبصفة-اتشإلميا-

الموضرانعلى.نفسهالشاعرتتملاقنطاقفييقبلانالى

ولذلا،النناولعلىعسيراموفوعاسيظلعلاجهتمجهةأيةمن

ضميدفمنالثالثةالفقرةفيالموضوعوجهمنهربافماعرترى

صورفيالحبيبةاو،والحييبةالوطنعنالذكرياتوراءلينساب

اللاانسانيةفشالناحيةعلىيتغلبانيستطعلمانهكما6وطن

القا،وجعلللقاتلعداءلفكلتتخذالاشياءجعلحينالىموضوعه

ذلك:يحس-لفمم!ه

خصوميكانواكلهم

والحراسوالدمروالحيطانالبهد

والاطفالةالنصاعينفيالذيوالامن

ةثوميصجميخثممو!كانوا

نط!اامنموضوعهيخرجانالشاعراستطعفقطوهنا

صعوباًن."ا!نفسيالامكاتا"قالقةالىالنغس!ةالا!تحالة

برالزهاويآمالالشاعرةحاولتهحيناخرىمرةلنتصلىالموصموع

فف،حجازيكانكماتصويرهفيالطموحشمديدةممنلمولكنها

لكنى،"الارثقص!تاسمعالر!قاعة!"قصدقهافي-عالجته

نف!يهاتعويرالىانمرفتالقاقلنفس!ليةثحاللانتحاولانمنبدلا



المستحيل:فيهيتحقتىيكاد،الم!الهضصائععالمفيهي

الاتيالحجرمراياالماءكييوووحجرصوتي

كاص!صوراالفانيالزمنذاكرةفييبعث

التعاكلفلقاءهوالقصدهميالأمختيالمن!رمنتبىماوكل

القاتلوبين-القتلمنظرمن،صمودهارغمالخائفةهي-بينها

مطلا.عدهالني

الترددوهي،الامسيةفصلاندبعضفيوجدنهااخرىظاهرة

ولثنها،موجعةالفصيم!تندعفد،والايجابالسلبببينالمسوغغير

نهايةتنتى،الموتاوالبساوبالأخفاقالا!مطسو!ةتحت

بتصو!تبد؟كداو،الرومنطيقيةالفصالد!يكثيروهذا،سالبة

موثفنحوتتدرجولكنهاالعذابأواللماراوالالممنسلبيةحاد

اوا!عي،االمذهبفصكداكثرفيالحالهوكما،تغازليايجابي

الواحدالقطعاليوالسلبالايجاببيناثعريتراوحانوعن

علىمثالوأبرز،تحطيمهاالىيؤديقدشيءفذلكالقصيم!من

كالحرب،عموانلممعوح"اطفالانزهوالحزب"قصيدةدلك

القتهبمااستطاعتلالهاامل!ركافتالصحراءفيللكامنين

.النفساولفيعجيبةقمة،ا!اءنعتفجرانلمحنابلمنالطائرات

الاضفالتصاد!وهكذا،الدماراطباث!ب!ينمنالحياةاستخراجوفي

نهرا!مالثربكانت،وكبرواوطالواوكبرتطالت،والحربا

ركامأواضحيناالفللاءا!حياضحىالطوفانابتدا،الموتمن

الطوفانانذهـكمعنى،هجعحتىالطوفان!جهدهدةتحت))ث!

لم،حينفيقو!الحقيقةهذهينقضبالشاعرواذا،كذلكيمدلم

البيتفيموجهناموقدالطوفاناين-والطوكاننعنالاي!ق

مائمة:الموتوبين!ينناالصدافةنزاللاحادايعيهأالسابق

جسراضلعامواجهفالتوت

عبرناحشوتعنت

الضراعةآهاتكلوخنقا

بسبباضمعلتفدالعربوبينبينناالصداقةنجدوصاة

الحربو!ن،متباينتانمرحلتانهاقان،للحياةوحبنا،الخوف

ولهموت!ل)عا13واالموتنثجنانفالصتطعظجديدمنتنشمهمماث!

العجيبةأالمرحلةهذهاليالنقلةكانتمتى!ذلكتمكيف-،)اليف

نجدالخامسةاوالرابعةلعلهااخرىمرحلةففييك!لاوهذا

الموتفييعبرنجده،الاحتضارفراشفيزهوا!جف"الوطن

طفلكلانقبلمنقالناانسبقوكانأ)وحيميتفهو،ليحيا

فيذلككلحثبلم...الموتا-!مهيعايشهأليفحيوانلديهصلر

ولاشوبلأليستالشاعريصدرهااننىالمراحللان،القصيم!

عليها،حريصوهو،متمددةلديهييتصورولان،تاريخية

يستغنيانيستطعولمفاحبها،جميلةصورامنهاوجعل،ابتكلما

الموتطبيعةاليالنظرةبجدةمليئةعدوانقصيدةان،بعضهاعن

فيووق!عها،قصيدتهفيالداخليالنموانعدامولكن،والحرب

حطمقد)للنموقابلية،ئدالق!اش!دمنانهامع)،ق!مرامراحل

.المتدرجالفنيإلعكاملفمها

!ولىيلامسيةنقاءاهساثارهلشيءاتعدىانيمكنو!نا

اكثرلانالموضوعهذاعندلاقفكنتوما،الرمز!موفيمدىوهو

فيواضحةوامامباشرةقصائداماكانتالثانيةالامسميةقصائد

اللجوء"حميدقصيلم!.سعيدحميدالشاعرقصيمةلولا،ر!زها

حمىالىاللجوءالبدايةمصعنوانهايعكل"البر!مدنالى

)

والضيقةالاخروهوهو:في!(الشخوصكانتوقد"منتظرمنفذ

،هوقى"فينحموضلاالاولهو:غزة

يقينارأوكحينراين!

معجزةأرالوكوحين

توقف!..عاحبوكبعضهم

سعريوميوالجاهالتوقفبينانأدركوااذاحهـتى

عليكتفا!وا

الى"المسضييحة!مزحينالراكهايمكنوالحبيبة،الفدائيفهـو

الحبف!يلاخرهواما"يصتحينوا)جنرالمروالورقالمسمتباحة

حمودمنقادمايجيءحبفهو،لذبالمناضلةكأةنمنحهلذي

افتظسارذلكبعديتمثلثمالخرافيةوالغزواتوالكنبلكابرة

،آتبدلاانهالشاعريؤكدالذي،ا+نيللمنقذزة

تقيموطيوراغابةوجأ"علىأر(يتم

برافا؟أرايت!،دماأرايتم

تقيمجميورارأيت

وبرافاغابةدمارايت

اليهوالتج!فباركته

ناصسبيكألكالامركانان؟الشاعريعنيهماحقاهذاهل

فيالامكانيكنلمومن،لهاال!غسهرمننوعاللقصيدةنقديرن

مميى

االىداب"11؟شتراكات

جهة،منالطباعةواجرةالورفتثمنارتفاحبسبب

العامفيمراتعدةصفحالهاعددزي!ادةلمجلة2ولاعتزام

مع،التحرلعنهااعلنالتيالخاصعةاللفاتلاحتواء

قيممةرفععنتعلق()الآداب"ادارةفان،اخرىجهة

يصبحبحيثالعددهذامنابتداءالسنويالاشتراك

يلي:كما

لبنائيةليرةعهـثوون:لبنان

اوعمثرةدولارا!ط"لينيةاسترجنيهاتاربعة:العربيةالبلاد

ثلاثةاواسترالينيةجنيهاتخمسة:وافريقيااوروبا

دولاراعشر

دولاراعشرون:اميركا

لبئانية.ليرةخمسون:لعلمةاوالكعباتسميةلراسساتالمو

(يدالجويبالبرالاشعراكحالةفيالطائرةتكاليفتضاف)



دلالةليلشىالتمتيمسببكانربما؟اوضحقالبفيالرمزوضع

يتالقجانبانللفيتوري:الفيتوريصائدشوامخمنليست-

-الفردبيناكفسيالرعبل!اتتصوير:شصابكتبمينفيهم!

مراحلفيوفي.الأم!الوجدلحظاتوتصورر،والملطة-الجماعةاو

البطي!ئيةالقصيدةهذهاما،والانسانيالوبيوافمنافيالتامل

:العنالتقر!ريةبالعبلراتكميرااتعانتفانها،الحزيئةالمتناثلة

اصرخ-الخيافةبرصاصىمنصحاركض-والبربريةالموتأزمنة

-الكلماتض!دةليستفلسإنجرحان-الوبيةيلامةفسع!في

حتى.الخ..القاثسيةمعركةحزبرانعارتفسلحزيرانوعار

ءالبرىالمتهمالفردبنالوارفيهي!بريانحاولالذيالمنظر

اخرىقصائذفيالمواففرمضمومزمحرارفيهكانالمتوجوالطاغية

حعبرفيهايتورطساوليةاموربعضعنالفمتوريففلوقد،له

التورطم!ننوىعنعلاقداحسبومني-المحدثيناثسعراءمن

صافرهاالقزاةخيولواراحت،)قولهفي""العارية"فكمةفيها

نابناسو!ست،وويدهالذيالمعنىتممقدلالةذاتليستالعارية

باغتصتالمتوجالتتريانلهاذكرحينالفيتوديىصدقياداعب

المبدفتةلان،الي!ئعنللمباغتةمجاللميعدلم،شمالهعن؟لمتهم

لايقا!هكافيمةالاواىوالمباغتة،القارالعافلمفلماةتعنبم

الشاعرعنأتحد!اندوتالفيتورياغالرانيسعنيولا

شاعروعلويالمناسبةما:يقالوقد،الهاشميعلويالبحراني

هصوالخونوهذا،والرعبالمنفشاعرالفيتوريبينمارقعق

يرسمكانالطوفا!ا)علويالهاشميفي"!عيتففى،الربضهذألر

ا!اضبىوبينالحال!الجيليحياهالليالحاقربينالمفارفةصورة

صصوراالحافرعلييث!في؟نحهلوقد،صه!ي!هكان؟للىي

-6الفيؤريلرعب4من

كلامواححوأ!كقاذفوعذابلحممنكتل

المجنونة!امزلزلة

.امحبوتالحقدبركان،المسؤنةالنظراتطوفان

والعذابالرعبمنالمتراكمةاحمداساهالةفيع!ويغالىو!

الجميلالعذبالفن!ائيسؤالهاصبمحتى،الحاعرعلىو؟لحزن

لقصيدثه.لارمة!صهالذي

افنالئالحرني!لةاينمن

معيوانتيبمءاينمن

*،*

اثعثببةيلاعسية!ماسد

اسماعيلصدقيبقلم

جماهيريةمناسبةفيوالتقييمالنقدعمذةانوهلةلاولكبعو

ثمساركفنياثرفيالناقديبديهعابرر؟يمناكثرمونلن،كهه

والواقع،مانحوعلىيتلوقهانوحاول،اليهالالستماعفي*خرين

تضيفافهابل،التقديالعملطبيعةمنشيثاتبدللاالناسئةان

مهربان؟عئي"الموسممية"الادبيةالظاهرةهذهالىجديدامئمرا

كالنوأذا.بالجمهورالش!رعلاقةهو،التثييمية!ركهله؟لمربد

البديعمو؟لتلوقاكنيا*ئربينجطليكفاعل"يعنسحديثمبملمه

وفروزوضوحام!هرهاشدفي،هنامنيبرزفثه.الحمهورلد!

منا!لفسنالحدلاشااكفاعلهدامثلنفعلماوحيرا،وأحدلاىفى

'6

لورهيلعسبال!يالمجهولىالعاملهراعنالغع!صددحيالبدايه

يوليهاندون،اًلشاعرلدىوالاص،لةالحودةتحديدفيالغامض

ناالشراءليوليسمح..الاهتماممنالقلبلالأكتابلالهمفيالنقاد

العاملهذاا!يةعلىالتدليلفيا!ال!الاستجداءعبارةاسحدم

شيئاالجمصريمضحوالكييأترن-ان!صحيج.ال!شهوا!ي

،الفكرياكوجيهواالوعظاو"البدبعبهالتوعيةأءا!الفنيهالمتعةمن

منذيئوجهونولكنهيم،اأغنائيةوالصووالشعرث!الايقاعطريقعن

الثهمرا.منيرهـاانبل،اتقدبرواا،عحابانتزاس!اوالبداية

ال!ديدالشيءيصغالذيهوالج!هوران،وافحوعيفييدوكون

41ديمنةبهذهيكمقونم!مهمانم!الرغمعلى،الشويكوين!مفي

وفد،الجادالاهممام!ف!وهم،الاخربئوجدانمعالعفوية

.التساؤل

الشاعربينالادبياللقاءهذالهيهيتمالن!الكب!انالاطار

يحم!..الاحيانمعظمفيي!ترددكماج!ههورهاقولىولا..والجمهور

ونحز...المربدهوالاطار.0هالعلاقةبهذهالاهتماممنمزيداالينا

وما،العرفيةتقاليدهبعضنسى!دان،عامالفبعد،الاننعلول

بب!الموسمياللقاءهذاعليمه!نطويكانماتقفلالحظلسؤ،ذلنا

الص؟يئالثقافةتاريح!كهحقيقبماردهـ(رمنو*خرينالعربر!الشاعر

التبمبأمعاناةمنصثملهعامات!كانالقديمالشاعرانفييتمثل

قبيكابناءمناوسعبرمهورامامبالوقوفلنفسهيم!سمحلكيالشعرية

الصارمةاالشروطمقبيمرملزماايضانفسهيجدكانثمومن

!؟ال!مروطهذهاًول.والاه!مامال!نايةمنكسضحقماالاننوليها

الشعرواحرتقييمفي*ولالحكمكانالذيهو2(الاوسعالجمصر"

البديعياالقوةلهذهمدىالاا!ال!فييكونوالموالئقادالرواةوان

يكونولمانهموذلك...الجماهيريبلألحسكعوهاالت!النامضة

ذاقالثساعراوالبتاواثفصيع!نالدفيالاصطفاءحريةمنيمدون

يلاخري!بهتفاخرانتحاول،بهوجاء!ت،اولاالقبيلةفرضتهماالا

لمدمناوما.جميعاالعربعلىالفنيةجمارتهيفرفيانيمكنانهعلى

هذلمثلالحقيقيةالصيغةنستعيدانبدفلا،العابرالئثدصدد

.يالشصا*دقى

حدواتتجاوزفذةمناسبةهوالشعريالمهرجانان:اولا

؟هل!منيقالتجربةاوحادثةهناككونان:اليومية*دبيةاطاهرة

تعبيراءواضىجودةاكثرهوماامامقيلمامصميندثرثمالشعر

هـكلقياثطءهيسو.!ماهن!كيكوقكمومن.الفنيةالاصالة

!.الاخريقالثسعراءبينبهالتفاخرعلىالقثوةمنهثاعريتايم

للشا!الشاعرتحدي،طباشرح!صبمعلىيقوملقاءالمربدكان

ايضااللواقةللج!هورالشعروتحدي،للامبيلةالقبيلةوتحدي

للعر)الجديدالفنيالوجدانصنعفيالا!وىالتثيرعد!اقدرايهما

الفالب!فياب!يشعارماالمس!دهذافىبحثاولشى؟جميعا

!كفنانانسانكلفةكط.ذاقهالجمهورلدىالشعوي!السليقة

رؤ-تعبرعنالتيابىعةالفنيةاصيمغةا!منحهلكبمالشاعرالر،يتوجه

ارتباءتزيده31!الغ!يةالمفظةات!نحهمثلما،الاشى؟ءالىالحديدة

الفاهذهمثليب!وماعلىافىتجبناقدانناغبي..القوميةبلغعه

يستمتموأهلكيالثحعراءا"انستمعائ!الوكما.الرائعهالحضاريه

ل!اريياييعثم!هماثهدون،المفعوم!بيءئ!يبرالعد!باصظء

سئ.للاخو

الشمرمنللمىيدالافيهآمكانلامناسبهالمهرجانان:ثان!ا

بااـ*يد!اعنيولا،الادب!يؤتحوقينتابم!4!واثا!عمااخر



51ومسشوالاداءفيوطريقتهاسلوبهالشاعريتجاوزان،المجالهذا

الكب!رىاهميتهاالناحيةولهذه.بعديس!معلم.مااعيبلى،افنيا

منالتاريخيةوالمرحلةالشعريالاثربينال!ميقالاربباطثحديدفي

فيالادبيالنقدموضوعاقمنان،معااشعبطاو-ياةالشا!حياة

نآفيوالفنانوالمحرضا*رخكانالشاعران،مثلاالجاهليالث!عر

صهجتممهالاندماجمناكحوهذاعلييكونانلهيقدرولم..واحد

محرهـصاايةالإمنديكن)*لو،الحاروتصويرهظلعاتهوتجسيد

رمنيةمرحلةفيالبيعةحركةيعكص-التعببرصحاًذاس"تاريخيا"

نالهتتيحاشاالغنيوجودهثرعية4نضصا!قتفيويمتمل!،م!بنة

نتابم؟كهجديدهومااى،القوور"الثقافةصنعفيدورهيلعب

جنن!يءوكم.وازدهاروواالثقافةهذهتطورفيالجديدهها)ثاعر

لكي،كهذهمناسبةفي-!يدةقصيدةيكتببانالمعاصرشاعرنانطالب

نضفياننحا!لومهما.اكثرلا،لهواًوينهصفحاتالىشيئايضيف

خطيءفاننا،ذاتهاالشاعرتجربةظورفيمعنىمنالجديدهذاعلى

انعكاليوهو،بهيأصالذيالشعرياتيارعئن!لهحيناحر

انهنعرفبانونكفي،عامنحوعلىالفقافةبهاتتجددالتيالحيويه

منانتقلاومثلاالحديثةالقصيدةالىالعموديالشعرمنتصلقد

معظمانالمؤسفومن.ذانالىوما...الغزلالىا!بيفةوصف

وعرفهالقراءاتمئثقد،المناسباتهذهمثلفيويقالقيلما

.مرةمناحرالجم!ر

العربية،للثقافةالتاريخيةوالمرحلةالجمهوراغفالان:ئالثا

مهمه4عنالمحضالاهـبيبالنقدالانحراففيدورهيلعبيزالما

تحليلهويحاولالشعريالالرامامالناقدهففحصن.الاساسية

"ـنفسىيجدانماالاساسيينالشرطينهذينعنمؤلفي،و!قييمه

علإص!"يمليهالذيالعابرالمرتجلالرايالىالعوثةمنبنوحملزما

شهركلفيطالعوا

مجلى

الد!

اثثونم!

ومديرهامؤسسها

اثعحريصررئيس

الادبىسنةعمثرةسبعمنذواكبتالتيالمجلةوهي5

.الجديدةالاقلامبعثعلىوعملت

العرببمالفكرتونس!فياشلعتالتىالمجلةوهي51

ومقالازبحوثهنمشهورةعربيةاقلامنثرتهبمما

مفتو-نافذةتكوناًنعلىحرصتالتيالمجلةوهييي

نهـ13:العنوان

الصار؟اتحساب

ر.ص

لاالاشتراكقيمة

8

لطابعوفهمبالشاعرمعرفهمنلديهمحنومهـما:للشعرالمبالثرنوقه

..العامةالمعاييرسياجمنالخروجيسهتطيعلافانه،ع!رهفياثقافة

برموقسفالشيءبعضيتاثروؤد،والتقييمالنقدفييصطنعهالتي

اذاسالمقايير"عموقي"لكنو،مثلاالهصيدةالقا،اثناءإحمهور

يرىوان،واحداالجمهورانيفنرعليهقفرضى-العبارةسحت

هـصنعديداالجمهورفيان.جامدا-كونياشيئما":نفهالثقافة

دائماهيالثقافةانكما.وفهمهالمثسهرقئ!قفىا!باتلمةلهيئات

بمايةنستن!دانالشاعرعلىالتجنيومن.مقحركتاريخيمفابعات

هـنغريباالثاعريبطومافكثيرا.والفداننقيبمفيثابتةنطلنات

عليثمرهارغممااذا،الفئيةتجربتهمراحلاحدىثي"ذاناجه

نمسفزلنافماهذاومع.نمتاجهتخطا(هاقديمة(قاب!يمصيلخضوع

يءاطناحسنعنديكونواانبا-ءمرارونطالبهماثعرلالشعرا،

كاملةثابتةشخصيةنصطنعاننالوكما،لهمارثناهالذي(تناج

في.و!معناهاالتبماثعايشيحد؟دتتجاوزالايمبغ!شاعهـ،كل

منيصقحينحدسااصددعةويتهعلىالجوهورلنايب!وكين

:شيءكلقبلويتمص(ءلا!سرتلىوقفيالسدمةال!ريةإبداية

ناثون؟لكلمساتيتوسلمتأدبام؟شاعرمشروعاوشاعر!اك

علىايضابنسمحباكشا!له!اومشل؟الحقةالموءـقير!يدملك

ىاثلاالتقليديالشاعريستطيعلاولذا:دا*"الشعريلمسصتوى

قدالاداءهذااناصحيح؟العمودكببالاداءالمعاصرةالتجربةستوعب

تهنيهالذيوما8القديملالتراثباهتاشنمرارانهعلىوانطوىضب

ثجموااسق!روا!ادامماالقرميةثقافتنافبىبثةالحط!القصيدةضية

يمفلهل؟اشعريةاإرؤيةاعنالتعبيرفيالعالميالاداء"بتقيةء

.؟المعامرالانسانتجربةالىبرلمهخروجاامللحرات!تحدياالرواردرلاء

الحديثة،اوالقد!مةالنقدمقايبسفانال!حوهذاوعلى:رابعا

مزاسسد

سلامةبن!سير

اًثرائهفيوساهمتبحاضرهماضيهاوربطتأنسي

بهوالنهضةفيهوالاسهامبهالتعريفعلىسلت

.وصصرحوشعروقصة!اسات

الان!سافيوالادبالعالمىالفكرا

تونس-الجعلدر

6133+
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لبنانيةليرةا-:ه،يا



!ربةعنتبحضالنياوالصبعند*دبيالنقدبطذىالمرتبطة

حيا-لئسامنالحقبههذءفيتبدو،معاصراطابرماتمنحهافذةشعرية

النظرووجهاتالشخصيةالاعتباراتشتىمنغائمسديمفي،الثقافية

منألقيماخلال،نتبينانن!تصيمفانناهذاومع،المرتجلة

الصيافةناحيةمنالعربيةالقصيدةتصنفاولىمعطياتاسيالشعر

فيكلهاتملكالشعريالايقأعمنرئش!يةانماطثلاثةفي،والاداء

واماع،العموديةالقصيدةايقاع:المعاصرالتعبيرمقوماتكل3!رأ

وقوافيها،اوزانهابعضالاولىمنتجتزىالتيالشعريةالمقطوعة

الج!ة،كلجديدةبنيةذاتوهي،الحديثةالقصيدةوايقاع

لتجربةمتلارمعضويتكوينالىالسابقينالايقاعينرتابةتتجاوز

جربةالتهذه-كلنملانبمدالاوفهمهاستيعابهالىسبيللا،الشاعر

ادص"الشعريةالررية"لتجممميدبالتاليالمجالوتفس!ح،وتنض!

."الشاعرسبالقصيدة)ءالثوهماخكلمنالعألم

ضممونيتعلقالذيالتقييممنث!ءسبيلفي:خامسا

ية"الشسالمذاهب)ءتجاوزمنبدلا،امس؟لقيتالتيالثصالد

المسورتحملهالفيالمبالثرالايحاءعلىاكركيز،عليهاالمتعارف

واضعانموففانالحقيقةفيهومعيناشعرياموففاممهوكحملوالمعفي

العالم،اشياءالىالنظرفيوالقياسالسلبيةعليينطويالاول

منايقامهفيماكلرفموالعنؤانالصحةمنشيئايمثلوالثا*دي

حائر.وقلقحزينةتسريى

نموذجاالدينجمالمصطفىيقفالتقليديةالقصيد*صمراءففي

العبارةرشاةكأعلىالصريامرارهان.العنفوانلهذاصلأياعفويا

الوجدانتطلماتصالتعبيرعلىالبليغةالفنلايةوفمرقهاادربية

البيتبانالايمانعلىجرأةالمظاهراحمرمنيزالما،الطيب

يتاححين"الحديثة"المعاليملويتسع-سوضانيمكنالتقليدي

اشراقةمنلهاتيحماكناقضلالهاواكتشافالحياةتباربمنللشاعر

وصالعامنعانيماهرنممانالشاسينتتنازعحينهم!.البي!

الحسيةالصوررصدفيالمألوفالمضمونعلىالابقاءمحدلةالفارمي

والمعخاةالحزينالقلقاظباعمنالكثبرالىبهاوالخروجالدارجة

اليثس.والتمردالعزلةكابةفيالموظةالذاتية

جماعياموقفاسالحظلسؤ-اصبحاللييلانطباعهذاومثل

شعراءلعىننسهالوقتفيمرارةواشدشاعريةحرنحوعلىيبمو

فياد،دحبوراحمد،عدوانممدوح،الجنصيعلي)أ!وعة

برمزالسلبيةهذهيتلافىانيحاولالحنثيعليانمع)الغشن

ذاتما.تزالذلكمعومنها،العقيمالثورةتمثلالتي"النخلة"

هذامثلنبوعبثا،الخصبموسمكنتظرانيمكنحيةبلمور

نسحفيبرامحتهرفم،صوانمهموح"حزيرانية"فيالبعيد*مل

ناالتجنيمنيكونوفد.يلالحدارعنالتعبيرفيالمرهتالصور

فيعودتاوفد،المريرةالنظرةبهذهدحبوراحمدالوهوبالشل!ر!خذ

الارضيةالىليهانغير،المؤمنالحما-ىالايقاععلىالاولىضلالده

شيئاحملقد)1..الامالىرسالةرةالاصةصيدتهفيالسيرلالية

الفنبةتجربته!بيسةفيمالوفغهرنحوعلىالماسل!اصط!ناعمن

يتجاوزان!ادحاولوقد.الشعبيبالوجداناركباصافيالجميلة

منبشيءرعدهافيعنيوقدالحياديةالوصفب!ةبالصورذكها!وهف

الحالمة.الغنلاليةالروح

سعيد،حميد،الحاويخليل)الحديثة؟!صيلم!شعراءلدىاما

فقد(الزهاويآمال،حجلاريالمصيعبداحمد،الفيتوريمحمد

والرفضالف!ياعايعاعيحملهانيمكنمابكلسعببدحميداحتض

11

الصورطريقعنسواء،الغامصلاليالسييلاداءحرارءمنالعابث

هذاان.المشتتة،(الفكرية"ى9الرطريقعناو،اثررحمهةال!س"

خلالمنالاويفعميدرسانيمكنلاالحديث!هالقع!يمهمناللونهذا

عندتوقفتاذاسعيدحميدالشاعروليذبرني،بأكملهاالفصياعظاهرة

لقد.الزهاويآمالقص!ةفيايضاافولههاوهو.الملاحظةهذه

عبداحمدالكبيرينالاعرينتقديمفشاتكمالالدكتورزميليتولى

المضمونحول!صفيهـةكلمةليولكن.الفتوريومحمدجازيالمعطي

الرمزية"ر)قعيدتهفيحجلارياليهتصلالذيالجديدالموموص

فيهتمنزلقاناخشىالذيالح!يادالىاقربموفوعيةانها.هذه

تخفيلا،القائمة،التعبيريةمننوعاليالشاعر!سذاتجربة

شاعردينحدالضعولكنها،الاداءفيوتطورهاالجربةشاعرية

اللي"الصامت*الشاعروبين،المئزكلالجماهيري،(شدوان،)

جفوريرسحيزالمافانهالفيوريمحمداما.اياهيصبحانيريد

العربي.بالمصيرالارتباط!ةعناداءابلغفيالمبمهةتعربته

له،نتعرشلاانحاويخليلالرالدالشاعرطلب...واخيرا

يلبثالريادةفسيجانجديدمنقؤكد؟لقصيرةالقوميةقصيشهولكن

بنانه.!دالما

***

اثيال!ثةيلامسميةقصائد

سعدابواحمدبقلم

لدلامحالفرصسةمت!يتيحلاكرنهحيثمن3!اسلىأهمهيههالرب!د

وانهـملالمربحيةاللبلادميالوانهشىالا11ط!ملرللهب!اللئدهـريس!مكعمى

ال!نقدنظروجهةمنفهـيهالرايلأب!داءالم!ادفيكذلكيهفع!حكونهمن

.ا!تعددةومذاًه!يه

وهوصاحبهاليحهي!طهـمحاالذيالمممتدىكىالنقهـديقصونود!كى

ابمعهادهعنبالكشمفقيهمهـتهدتمدللد(اللئدعركبالنع!كلنيوقعلىالماعدة

يكغيحهلاقهـلنهصاحهـبهبه!ايتصفالهتيادل!سوةالم!ن!اعرواستخ!لاصى/

الذيالعجلالهنمى2هذاعلىقراءتههـااو،الالص!هيرةالىالاستماعمجرد

-.ممسسيى.عر.

لأإفةطواممتهلآكل

بشيرالميرشارعف!م

!نباحدقنه

وا!فرنيسية(لعربية

----.



لاشاعرصنا!ل!ثراماموابرلهوضورنصمنبأكثمالاعاهلةوركغرضه

عهندهيوففانيسمهتحقالذيوحهدءوهو-ال!رهيلثالدثسهراوانسيمها

الىالعقلليالمهـنطهـقيلأالجامثراوصوحي!هناوذ!دقرتركميبذوشممر3هو-

الموعة-والاسطرريةالتلاريخي!ةوالاشالىاتالوميوزباالصافدلاللامصور

بعمهسضحولراء1صنأبد.يهاسو!مااسميلاانلىفلثيسممهـمعول!ذا

مز/شيءو1انطهباعاتدمصهوانماو1ا!دإقضائر.هموبع!دااهنثهداء

غهبر.لاهتدالتنبيقنبي!

النظرةصنستمدوتذوقهالرهرفهمقيصنهلنطلئالذليمزغبي

فىييشررابداعهيةوعهمليةتجربةانهاعلىالغهـمف!يرةالوالجديدة

بطاةهـعاتنفلسهتز!انسسانويممثارسيها،معهـاوالفكهرالحرهتأليفهما

ذاتهداخا!مننهبعنتاولخارجيسةإأ-لطبيحهةبهاامدتهولهـحثبهـبريةدؤيهـاويهه

وحاجاتها.واشداقها

زاتتكوناوذاليةمحضتكقنلاأتاثك!صهييدةجودةشرو!ومن

وتغحمل!الجوانبف!يطتهعددانيست!خهنبرالرؤيةفيواحدجانب

انحيلةالىالظاهرةالأعهكلللىصاحمثهفافلىهلويهتمهدىبالمرضوعالذات

الئويرقعهامتهـعركةلا!غهـةمعويتلعاملا،طحي!ا!فلبفيىوييسكهزالباطنة

اولاتسجهان"ي!بالذينالساسعنالها!يرانغيرمنعالىفنيسم!توى

عهمعقبثبقصداليهماللدوىونقلمخهاعهبشهمالىسهيءكلوق!بل

وا"لهسعادةبالهناءوافثهامهمبيهنهمفةالمصولئعوتغيهيرهمضأهوهى

*.دالصرح

الايقهاعصنق!صيرتهائخلوانالشسراءمنكليأعفرهلاومما

صسنهنهبهه

كقعميلأث!ادار

هـوىفيا

فع

عاضيربخا.كا

لتعالوقصا"لدهديدة

صلر

2؟

ص!ورالىاقصسيدئهعهـنهـاصركشفنهوانالهارصونينظماماولموسهني

بيننها.يهجمهعرابهألاصتدغلةر!وز

وتلوقهالعر!نهمتنانطلقونهبهاؤموكأالذيالذههبهوهذأ

؟المهـفلصمهذاضرروعد!البارحهـةامهيةنصنائدئين

أئجاهينبينتعثوزعيجدهااليهابالذا؟رةيصداوإقص،ئندأايقرأمن

الإنجساهوهوالأالمانيوالألجهاهاحثجد!يديالاتجاهوهوالأول!تجاه

ويوسفالحيدريبلند!:المسلإةهـ-ما،ولالاتجهاهذ،س.ته!البدي

ويمكئالواحمدعدالرزاقوع!بدبسيسووصءجؤيالخرووخلإل!صايغ

وذوو.بهمالحلي.وعليالظقلأنيوحهـدالمجاطبم!احمد،اللادةنح!اق

ابرهـاثحيراوخالدج!مبدوحهالافظ!قومادعدنان:لمسحادة11!مانو،ا!الأتجاه

بهم.الثهيظميالطقويمكنسبالقامبصادق

اثلدفمذهمالتهنليدب!رجارهبيذهممافييتفاعهنرهالمدغه

ائهحاعلىونظههقديماموضوعارأخ!يارهفرهاذكمدنانبحتانليددا

علىلاوالمححاةالتقريرعلىواعتمادهالاق!مينثار3واقتفائهلعمودي

ممامعاصرنهجديدةغياتيتذاهنلمنومذهم..والمعاناةلتبهديد

يجدداندونالباقينكالشعراءالمجتمعبهاضطرباوالبلادفينمث

والتقريرالاخبارمنبدلاوالتصويرالنيلالىينجحاوالشكل!،

والرهاحرالداعيهنبوظيفةيهدوعهارهالفريهنهدايهمماوراس.

الهناحدعندالداهرفانولهعهاوالفذانالنهاعربوظيفهنقبامهن

يمأه

.اده

تزأاهأ

وك!نان؟لعنفلها

.ل.ق.25



بالشعوريمتزجانغيرمن*ليالمحليالظر!فيينعصرمئهم

*نسطني.الشمولالىيخرجاوالوجداش

حكيوكانفبهسا!!!اذالالىمعتقاسمتهمالد!والم!دون

لاالباقينحظهوكانالواحدعبدالرزاقوعحدوالصانعالحيدويمنهم

مقطعخلكلمنالحيدريوهواو!معلىاحكمانيصحكاناذااثهي

دووالاخيرةالآونةفيتماليفهامنانمنهىطويالةلهفصيدةمناجعرأه

عاىاطلاعيومن"الثلانةالايعادعبرحوار"عنوانتحتجعلها

السارسغاني"منذبلنداناقولانلييجيزبكاملهاالقصي!ة

شمرهالىبالنم!بةجديداتجاربلأاءننوعالىيتجهبدأ"اكأمب

للعصرومعاناتهداخلهفيالالعسانصراعقوامهفكريبطامعمتسم

ولشحورهالصحافةلتاثيروخضوعهالآلةمعولت!اعلهالحديثةولمصيحه

النوم3اقراصيمنآلافالىيومياوبعاجةوبريءمت!همالحب!ةفيبامه

.المضرة

فيقصيدتهالحيدريشعرفيالجديدالمنحىهذايتجلىماواكثر

4اتر!فانئيولذاكاملةبقراءتهاالوقتلييسمحلمالتيالاخيرة

مقاكأاة"قصيدتهفي،الواحدعبدلرزاقابدزميلهالىوانتقل

ذلكرته"اضاعرجل

منيتمزقواخذانتماءهفقذانسانمعاناةمحورهاالقصيدةهذه

هيهـميهيبمحيمءهعمص!ر!مسيى-!هرعيت

ص5ءمأ!صمرفى

صى"ة*هم

صريواجهيالتىالهامةالمش!تاحدىاكتابهتلأيعال!

الجببينالعلافةيضيفيما،الباليالقديمالنظاممحل

الييانت!التيالنتائ!وتتلخص..الخوانجل!و!جمهاضي

وفيا،اخرىتارةويك!حصالاباحيةوالىتوة*هتدورال!

مكاأدهجمه،الاجتماعيةمكانتهدهحركلاكنالىالرءلهمناثنى

..متسلطة

مفالسويدففي،مختلفةبطرقموضوعهاوولفمالعوفد

فاالمتخعسةالنسائيمةالمطرتتحقيقاىالىرجعفرنس!اوفي

اميرهـفيالذكربمسميكولوجيةلثرحجينيروديديووفي

والولايااالمانيالهوتحمل.وحسهاالمراه!وحكسود*الى

.الحياةمنطرلفةووقائعالمقرىذات

هـال!نسموضوعيعال!لاالليالكابهذاانوالظصة

..جذابمثعوقباسلوب،العاكلالصيهرالاجتمدية

4

-ء---------!----------

ا

ر!سهبين،وترددهحنينهبينيعيثرالذيالمخلصتمزقالداخل

.افتربكلمابهفسهاالىتنظرالتيالاعينازاءوبريائهلواقعه

الذيمرال!ابخحلالانسانهذافبهايحآيلتجوبةبمثابةوهي

بشيءاوكرا"زر"منثكماءيفرطانعيرهـثقرميهعلىيقفانيعانيه

ضذه.من

تحرسهمالذينمثقفي!امنكبيرعددلىساةل!ث!لاللهويموهي

حينفي،السقوطمنوتعص!همالنضأليوقاريخمبموئقاةخهميقظتهم

..وللفهمللتفاهممحاولةهبم.ءاهل!مبنلتمزقهممل!نيجد!لا

نفسهيديئ،صوتهبحبلمصكيخنهانيقع!حتىالانس!انفيهايرغم

يديناقولوشك،ارفضواالادانةعملية،خلالكبرياءهمعززاويرفضها

..كيههوماسببجزءمنانكلفيولاعتقادههوكااطيبينااك"س

لاولكئ!ه،الموتحتىالمهميحنليل6ير!مهملاانه!بب!"!دة

يدفعوهو،صوهيفههانبريدونوهملااليهملمحوصولبكرامتهبضحي

ولثرايينهاوردتهكلعليه*ضعنصلااليهـميوجهها/لومكلمةكلنمن

هيالشاعرفقد!ااكيفالذاكرةالرموزبيعضكلحفلالقصيدة

ف!يتعنيالموتوكلمة.لانفسهمالاخرونيكنبهالذيالمدعيلناريخ

بهميعنيوالمصتوالموتىاجلهمن-ن!مهادالاساوالانتماءاضصيدةسظم

لكلصورةالقصيدةهذهت!ث"ماومحمل.اتنماءهماضاعوالذين

اسعدساهيةالدكتورةترحمة

وربثوسيجورج!يف

جديدنظاماحلالىعناي،الاخورفيحقيقيةكلرةعنضحد

منعليهيترتبوماالزواجاثنآءوفي،اباحتهاوم!ىاثرواج

التزمتمننقلتاهجنسيتينثورلينشهدالمالمانفيف

مرتبةاحتلطالماكائنمنتتحولبدماىاجمعالعالمفية

المرأةحيثاميركافيكما،احياناالرجلمك!لة،

"القلوببريد"طالعافريقي!وفي،الطلابمعقحقيقاى

بوفوالى،ثووسيمونمورواانثريهمثلالدارسينبراينها

ماالتيالجحيملنمرراندعشتهعنعب!راسبالياوفي،ينية

ا!كاياتمنحصاداالاسلاميوالعالمواضاليهواليابانئد.

الناحيةمنلعصايتهشاملةهحاولةاوليمتبرالبيولوجيةحية

!.ل005الثمنا!دابدارعنحديثا

!سيمتلمقحيقيخير



مروعة.رجةاوانهياربمدتحمحااثيلصموع

منيمكنني4وفياجدولاهناا!قفان*ستسديدووسفني

ب!لمذكرات"صايغيوهـفا!(عرؤصيدةداخلبصحبتكملرحلة

يؤهـفالذيالشعرمنانهااذهمامضامينهالنكتشف"جدالادي

حقهاتوفيهاانيمكنكهذهقصببرةوففةاناتفدلاوالذيمربدا6لهرر

التقصيرهذااجلمناسفياكررا!ةهذهاختماذفافيإلذا

بدعوكناتلطفهمعلىالثلاليالمربدمهبرجانعلىللقي!نالشكرازميإ

!ف41نظريعيلراانثالثةمرةالاجباءللمربدقيضاذا.ارحوهم

والسلامونوعاكميةالشعراء

لسعدابواحمدالبمرة

***

الثحمةيلاهسيةقصلاك

كروالقاسمابوبقلم

العليااللجنةالى-اثكرعميق-الشكربتوجيهكلمتياستهل

،فكرة،المربدبعثفيهائلةجهودمنبذلتهماعلىالمربدلمكلجان

المحيط.الىالخليحمنواللسانالوجهعربيوطتقى،ومكلجاول

فيوالاصتارفبيلاقصدوا،رانعةالفبرةانفيشكلااذ

....التاريخمستوىوفيالظروفمستوى

الماضية،ايامنافيعايشناهالذيهذااعنيالمهرجانهلومن

التاريخ؟مسشوىفيضاكانهل-الشعريةامسياتهبالتلأتواعئى

8الظروفمستوىوفي

اح!كارحدالىالانانيةفىوالمبالغة،*سفاففيالافراطان

وهـدم،الث!لةبالحبارةورجمهبالسياطالجمهوروجلدالمئصة

افاليتنامن،والسخريةالمهرجانمنالمرجوةالنبيلةياتبالضح!راث

يلام!يوفي،المهـجانهذاشعراءمنقليلفبوعددمهنةكلهاكالتقد

.خاصبوجه

مس!ؤوليةالشعروانيكونلااومسؤوليةالمهرجانباننمتقدان

8جرىماكلفيوالفنالمسؤوليةفاينيكونلاأووفن

وتنظصمهالمهرجاناعدادعلىالمثهرفينمسؤوليةبآننعتقداننا

بق!ر،رائعا6لجازاوفكرأبعثهفهم.عبرماوبقدرفخمةعسمؤولية

اهتمامهميوجهواوانتساهلاومجاملةكلعنبهالبمدالىندمكلهمما

سهئن

أ

منهـنشرتانيسبقلمحديدةش!يةمجموعة

تط!المق!مةاصواتمنلفريداالصوتهثايسجل

قهر0.4النسخةثمنحديثاصدر

8

ك!عحو'كع!ع!،العم.

وأكث!وصراحةاكثراللجنةتكونانالىندعوانناصريحةوبكلمة

.بالجوهوررحمةاك!روايضااءالثر.حولم!

فبىالمشاركونبهيشاركالذبما*نتاجيكونبنلقشحانبا

مهرجانكلحصيلة!جمونوان،لصعبقتهلثروطعلىمتمداهرجان

*مهظروفىمست9؟م!االتارييممس!و؟،فسبوكيمب!ادبربمبةبقة

الا:./!نلاوذلك...مربية

اوخمسة،الشصراءمنجدادليل!دعلىبالاقتصار-ا

امسية.كلهمطجعة

لاوبذرك،للمهرجانخصيمصه"اعدقدانماجهميكونبان-2

ايضا.وب!دهفيهالقائهقيلنثرهفى!مبوز

لا!علىشهورئاللا"نةالمهرجانلجنةالىالالمتاجيقدمان-3

.والنقادالباحثينعطىوتوزيعهطبعهليتشرالمهرجاناذمقادموعدبل

مربي!ركلفيو"!راسليناعفائهاعلىاللجنةقعتمدان-4

ا)ىلاالمهربر4نفيا!شعر!وىيرتفعو!ذاكالشروطتلكنحقيق

ومستوىالتاريخمسوىوالىبلفحسبالحقيقبىالفنمشوى

لسؤوليمة.

يكونافيالواجبلمنوانه،جليلةوغايةممتارةفكرةالمكلجانان

وجليلا.همتازاللمووجانيقدمافتاجلط

علىانفسهبمفرضواأديناوخاص"سالشعراءصميعوعلى

واالمنثورلقديمهموالاجشارالارهاقعليناففرف!ا،!هرجان

للخطابة،منبراليسالمهرجانبانيدركواانهؤلاءعلىالغثنديدهم

ويلاميين.الععط،منجم!رهلا

لكلمقدساحقاا!لجاهوحريةالقولحرية،الحريةكانتواذا

تحاوزتعنيلاالحقوقلهذهالممارسةفان،انسانواكلمنهماحد2

مثلفيعليناامتناوحقوق،ا)خفيرةصماهيرهوحة!يالمهرجانكقوق

اكلتقي!.لذه

للشعراءوالحبالاعجالب!معلأليبكلاعماقيمناهتفاذواًني

تعرفونهمكما،انفسهميعرفونوهمالامسجلسصةؤهـ،اجادوالذين

اكس!ةوالصنعةالمرصوصةالقوافياصحاببالاصريناهيب،ت!

مهرجانوخاصةادبناوهـي!انفسهميرب!ابان،المناسباتشعر

صمتهم!ياناذالمحفيواسهالهم،اللفصء!فانهممنلمربد

..بهيقومونعملوخير،يقولونهشعرادوعلحكيم

كروا!قالسمابو

ا!اممم

ضر،

مهم

،وفيي!ديكعمفيصلوكت!فيواصةصيل!
والمبنىالمعنيفيصرا

يلأولبدارمنشورات



فىفاهف!جماناربلىا!صل!
صححح!!سحصث

(ء
'م.!لمحىمحااك!لمحيما!ض

م!،لة،اخرىمرةواشننطاقه،جديدمن"المربد"احياءلعل

بنقله،العربيةالثقافيةالحياةصيغمنلصيغةاحمياءكونهاتتجاونر

،اتجاهمناكثرفيالثقافيللجوتحريكافيهيشكلالذياكعاقالى

دائبعملخلكلمنقينمونبرصيدالمعاصرةالثقافةافاقلتويز

وفرورة،دورهاوخ!ورة،الثقافةبامميةوايمان،مخلصوجي

جعلالىتهدف!،اولىتهدفموضوعيهةاسسيمنبالانطلاقل!ميمها

يجطهاماالفويالتاريخمنلهاارضيةالىمستنلها!افرحركة

العربية.الحياةرموزباعمقموصولة

قباينةفنيةواتجاهات،كميرةلافكارملتقى"ا!ربد"كانواذا

.السمكونوقتل،الجواخحوفيمنطلق:وحاكرمنطلقكذلكفهو..

وطليعة،مهماتهاتعيفكريةنغبةبينموضوعيحوارلخح!وحافز

تكوينبهدف..؟صواتهامتحدثة،الابداعمجلاتشىترتادشعرية

مت!زةملامحخلالهمنتتحرو،المعاعرةالشعريةل!ركة!مفوجود

يكوتانعن-ذلكخكلكا-الشرليتحول..معالموتشعخص

مجانيا.!!عص

يكونانلهاريدلمهرجانمفهومابسمطخلالمنيتحددالمعمنىهذا

مؤسعساتيمثلونانهمعلىاختيارهميتملموادباءلش!راءملاهقى

باملمةارتبا!م!:هو،وواضح،واحدلمنحىخفعوانما..بللالها

الابدايمة.هويافكلحدرماهو)الظلبفي)فكريوبموف،"لثريفة

تحديدا!ثوكملتقى،،)المربد"يكونانيمكنهذأمن،ن!رقا

مؤت!راتتضبانعلىالعادةجرتالتيالشعرعهرجلأ!منلصيته

لم-الجانبهذامنحتى-للاسفولكئه.معهاتتداذلاو،الادباء

تخرجانيمكنمتكاملة!يفةلهتحمدولم،واضحمورحوليشكر

الم!جافاتلصيغالتحديمننوعبفرح،،(الروتينيالمدار"عنبه

منلكثيروت!"تجاوزايصبحبالط،معياريتقولبمنتلتزمهوما

هـنحمر،ل!لتابا،نبكل..يةلشصاو،لتنظيميةالاشك!ا

وجوهرقياساسيةاكثراشياءليؤكد،ثمومن.."شعرية))ـكعاهرة

الشعر.نطاقعلى

لمسائلمحكا(الماضيالعام)لىالايثورتهفي"المربد"كانلقد

عناثمراءمنالقليلا!صحاذ..معاوالجمهوربالشعرتتملقثميرة

.."يالشصاطلاسكلا"عنالكفروناعانابينما،الابداعيةقمراتكل

الجمهود!طفين،الشونطاقخارجتقعاهورهايتعكلونثداحوا

بما"ا!ربد"مذاوفي.حسبوحناجرهم..حناجرهمطريقعن

يم2

!لمحإه!!وفي؟لمحضالالظ

ماض!قماعزفيججج!
بصر8عحسص

.الشعراءمنلكثيرفيبالنسمبة،ماس،ويةاكثرالامر

*،*
خلاله،منالنفاهمالى-بللى*،ساخنبحوار"المربد"ابدأ

كلمةذلكفيالبدكلوكان..التقليديينوبين،المجد!ينالشباببين

فيللمهرجان"ادو!ةالنشرة"تفممنتهاالتيمصطفىعليخالد

فزازية:الاتلغتهاعنهماتنموتحدبرفضبداها..ايامهمنيوماول

الا،الزمانهفىاشعراءيكتبهاا"عموديمة))قصيد!قرأتما"س

عنالمنقولةالاثاريةالمتحجراتمتاحفمنمتحففينف!سيوكعورت

ابحثاناحاولوعندما.عليهااذنيامحتادتاصداءاسمع.اصولها

عجزوأ!!حسبروهوخاسئابيالبصرين!فىء،حقيقيصوتعن

يثنيانيستطعلاالذيالمأضيهوام8العموثيشعراءاصاب

بينهماوالربط،صحيمالامرينكلااناطن؟هذازمننافي"بيوته"

حليم.لبذيكلعلىيخفيلا

اشسدالقديمةالقصيدةتظللماذا:معكوساالامراتصوردعني

القصلهنة،،شقيقهها"منبصيرةواففذ،احساساوا!مق،توهجا

القديمةجم!ةالقصانهو،ظنيفي،السبب؟؟لحالية،)العمودية"

تقليدعمليةتصبحوهنا.فيهومتفاعلة،عنهمعبرة،واقعهامننابعة

يو!معانيجبمسخالنت!كاهلالا،والتمحلالشط!منفرباالاصول

."!لاستئصالهالشعريةالامراضعستشهىتر

:يكتفوالمالقومانليرىكلمتهثييمضيثم

هولااشد"سقوطا"اض"لواحتى،واحدبسؤط.."س

قاصر،بفهمعلإنافاطوا،"التمنظير)ءسقوطهو:للريبةواثثى

في،"2لميين"امتلكتانهاتتوهموروح،القشرةالاتلامسلاومحقلية

.الهرريالتاسعالقرندركاتفيتراوحزالتماانهاحين

نايريدونولاسيوفونلاالزمانهذا"ع!د"شصاءان

واكتشاف،يقللمماقول-ببس!ةسالحقيقيالشمعراًنسيعر!ا

الممكنالحلمناصيةعلىللقبضالمغامرةلظهروركوب،!.هـ(نلدواخل

..."الواقعحوزةفييصبحكيالمج!للابوابوف!ح

هذاعمودشعراء"متههكأهصطغىعليكالدالشاممركلمةوتضيف

.:يانم"الزمان

خاصةقوانيننوالحديثاشعراانيفهمواانيريلمونلا"-

والحالة،ف!.جدليما/!ارت!باها)الاجتطعيةا!حركةبقوانينترتي!به

والفكرية،يلابذاعيةولنشاطاتهالبشريالتطورلمنطقمسشجعب،هذه

والعراخ،الاعتياديةالصاطفيتعدىلاففهمهمشسيئافهمواانوهم



النحاسصلابةتفووهاالقيوالص!بة،مجهولةاهدافعلىالموزع

الثرهيمانالراقصاتهزمثلسالاعصابيهزونانهم.وجعجعةطنينا

فهم،وبايجاز..الفكريوالتاملالوجدانيالعمقعلىيغظوالكيس

..."العقلعملويبظلون،الاحساسيحبنون

افتتاححيث،!14/)اليومنفسمساء..المسهوفي..

اتحادرئيس-اجواهريامهـيمحمدالشاعركلمةجامحت،؟لمهرجان

الثمىبابالىتتوجه..هذاعلىمبظنارداتحمل-العراقفي*دباء

الي،اولا،فالثص،ر.."ي!بوة،ابلغةتتحدرزوهي،الشعراءمن

بها*خذفرورةوالى،عبرمناللقاءاتهذهتتيحهلمأالتاملفرورة

هي:انماالض!ورةونهاًنسالمدخلوهنا-راىاًذ..

يفرضلمجديدشيءعنالدفاعبجة-قجنبنافرورة.."س

منالباقيةالبقيةفيالاصيلترالناعلىالمفتعلا)!تهجم-بعدلفسه

ممهي!قاذ،مضحكاامراليبدوذاكفان،اولا،التراههذاهملة

الجا*فوبحرف،الخليلبلغةتحتفونولمأذا،وبمنطقبحقالتسلال

ءلىحريعينكنتماذانواسابيونفم،المتئبيوبثورة،المعريوبفكر

ومن،يطورهامنشتمالىوحتى،يحليهاومن،بهايتحلىمنشتم

الناسواحاسيس،العصرحاجاتكلمع،وسهولةبيسربهايتمشى

..،(المجتمعوفرورات

كقدميلاثابدار

مايهؤئرثوبرت

ا"ص

ط

فيماوراءال!!نما

الىدالسبيلكيف،الواحدالبعدذيالانسانوراءفيما

يدربقالموضوعةالراهنةالدراسةفيالاجابةعنلصرماركوز

بالاعتراضمتمر-اليومالمتاحةالجديمةالطريقانيرىوهو

اشترايكانتسواء،تكنولوجياالمتقعمةمعاتالمصقلبففي

القمعية.،)اللعبة"قواعدبرفس

يضس،الحاليةالاجتماعيةالانظمةماركوزينتقدانوبعد

..بناءمسياسيعملمباثو""النفيفلسفةو""الواحد

كلح!!-
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...الشبابفهخماطب،الجواهريويض،ط!

انليفخرالزبيمبان:الاعزة"وعوثونامث!باباايهاوانتم"-

فيشكلا،زبيباسيصيرانه!ال!مرم!ان،ح!وما!نأوله

انه..الاخرمحلمن!االواحدي!لاذوال!مبهةالشكولكن.لك1

نا:ا!داربهذاولمشقو!ا،ومرةمرةالفقلناها.لقديع!فام!

الخرو،اًلمعريوفكر،الذهبالجاحصوحرف،ارئقمهالخليللافة

كلهامليها؟ننس!فاو!واكمم!وغضسب،الساحرنوال!ابيتنغم

مماوبافسع،حدودمنعليهافوض!تمماباب!دبينهـايمما!ق!من

منتوقعانلهاكتبمماوتجاوبازئوعاوياكثر،صعمدمن؟جدت

الالف:بعدالواحدةللمرةنهولوورنظل،ذ!كمع،!ناولكئا.انغام

ذلك..المسضمجلونا!اه!نيري!االت!يهمابالسهـولةي!!لنذلكان

الموهبةجانبالىا!ريةو!صد،اكثافوع!ح،الدابدي!مةاى

الوبيةالمج!نمعاتتطوروعلى،ذ)كعلىالمرحم!.الصوثم،الخلاقة

البداهةمنكلهذلكوان،الموعودةثعها!صىاك!راطب!رحمنايضاكلها

هوهـناما،تجاهلهاعلىيجوؤمن!ناكيكولىانالمرءي!صبحمث

..!راوامره!او!شص،..آخرمتئببمب"جاهل

الروادبصواتومتفائلومحبمع!بوانا،هذااًفول..

.،)المث!اقال!يلالجديدال!ردط!اعلىالاوائل

لهراوادواساخهـجمر

!ر

ل!ه

لببماط

لؤاخلارلمجيماااذي

هربرتاليهايحملالتيالاساسيةالمسالةهيهذه'!نسان

.صاء

الدائصن.ضجاج

وارضا،هاالبشرحاجاتتجديدوحدهالاحتجاجيتي!ح،سمالية

البعدفو*لهان"لكتابيهتتمةيعتبرالذيالهامامتابلذأ

حديث!اصمرل.ق(2



هذاامسياتمنتجعلانيمكنكان"المستمرةالمعركة"هذه

حماهوبين،الشبابالمجددينينالمداكعلقغبية"المربد"

القىهيث..هذامتلالىيغضلمالأمروس..."الخليلعصد")

القاءعمالجواهريو،ثر..سواهمالف!كما..شعرهمالمجمطون

!إمسنمعافصس..شء

،**

..لكئ

حافرنافينظراعادة،البعيدةمر!ميهالي،"المربد)،كانهل

سواهاأعنالام!يلةالاصوات!زبعمليةقامبحيث،الشعري

وصعوبتها..الامراولهتعنرهاو،صعبةالاجابةتبدوقد

..اولاالشعرلماهية..للافسياءدفهيقاتح!يداتتطلبكونهامنمتاتية

وثلاشنتمحمعةاصواتوعبر،الثلاثجلساتهخلكلفمن..

،الشعريالاساسحيثمن،شيءعلىبعضهاالتقىان،شلعرا

ومن...والرويا،والمنظور،الاداءفيلتبت!دفانما،الفنيوالشكل

من،"هـمزةملامحبلاملتقى)ءمناكتر"المربد"يكنلمذ!كخلكل

تحديدحيثومن..الموقفهذاوماهية،الشعريالموق!حيث

خصائصفيهاتعدتكهذهمرحلةفيالشعريالتعييرخصلايص

.الاشياء

فيحعر..المربدلشعراتجاهاتثلاثةتمييزيمكن،بعبساكلة

ماغالباالذيالشويوالمن!ر،التقدلميالشكلفيالاولاححاه

ومنطلقهاساسهتعاملاالعالممعويتطمل،الاشياءعمومياتالى!ركن

التيشكليت!عيرحتي،الاتجاههذاوقصائد.المباشرالاحسماس

منيتخذلشعرجديدااساسالقدمتكنلم،سواهاماعلىضت

:الشعراءق!ائدبمدتوهكذا.فنيامذهباالشكلفيالتقليدية

عمارهلميعه،العيسىسليمان،الجعفريصالع،الدينجمالىمصطفى

جميل،حافظ،فرهادعدنهان،الظالميصالح،اهنعانيماهرنممان

يمكنالتيالجماليةالتقنيةحتىتمتلكلمقصائد،القاموسيوصادق

بدل،ضرقت.جزئيةولو،معاناةعنمعبرةقصائدمنهاتجعلان

.(الفنيالبناءحهعثمنبمف!اصتفاوتعلي)المباشرةفي،ذلك

..التقليديللشوبالنسمبةهذا

الاتجاهداخل،اتجاهانفيهبرفيكقد..الجديدالشعراما

..الواحدالشكلي

للقصيلهالاولىاثكليةمناصولهيمستمدوكأنهبداالاولالا!لجاه

منبالكيرتكتفظفهي.الروادمع!فتهااككينماذجهافيالجدي!ه

و*إقاعية،،الاسلوبعةعناموهاحيثمن،القص!يدةهذهمقومد

..الجماليةوالشكلية

ارض!يتجذرااكثربداوالذي،الئاليالاتجاهكانبيمما

عناصووكركيز،1لمعاناةهوبةعنتععيرهفيوعياواشد،الحراثة

وسيلةالغصيدلاتننزمهالذيالشكلخصائصقيوخى،.التجرالة

الحديثةللقصيده!ساسياوجوهرمنللاقنرابمحاولةضمن،بناء

تنوصلم،هذامنبالرغم،ولكنها.الروادقصهدةتجاوزبهت

هذهحققتقدكانتوان.بهأخاصمةنوعيةلغةتخلقانالى

فهي،وديناميتها،الروياهذهوشهولية،الرويامستوىعلىالنوعية
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والتجاوز،الابداعبمسالةيعلقفيماوجديداجديامفهوماتطرحام

تسعىافهابهايفترضجديدبعالمالصلةاقلالأعلىتيبرهنلمكما..

مسؤياكه.منالمتقممفياياهمتمثلة..لتاس!يسمهاو،لاستععابه

كلالنماذجبعضصملتهـقد..الانتفال!ارة:البشارةكانتومنهلأ

،اوتشكلهانالى!سعى؟لذكبماثرمنهذافيللحلولالتهيؤعوامل

ممتدة،الخطوطمثابكة،معقدةجدليةعبر،خلالهمنتتشكلان

والداخلي.الحارجي:بعالممهصلنهالضاعركعقدوفقها،اتجاهكلفي

يممل،كميرةا!هاناالواعية،؟(الجدلة"هذهخيكلمن.

حس!،اوخطيبيوسف،سعيدحميد،يوسمفسعدي:مثلشعراء

لاقامة،ددويثيومحمودالخورجموخليلماحدوالى..جعفرالش!يخ

كمطى،،ا!اضربين.الوالمحعتجا!زوامكانيةالوافعبينالصلة

وهو.الشاعرصميرورةفيهتتحققدائمكاستشراف،المستقبلوبين

،وحدودهالواقعبين..والمطلقالمحدودبينصراع،ابعادهبعضفي

.حدودهوت!يالواقعتجاوزفيالمغامرةوبين

يضعوالمانهمهيالشعراءلهؤلاءالاساسميها!فضيلةولعل

فالبعااهـيا،للج!ورتبعيتكلخلالهمنتحققنطاقفيشعرهم

يتركمابمقدارلهويستجيب،الثصثمومن،الكلماتيتلقىما2

..نغممننفسهوفيصدىمناذنهفي

بانالا!مانمنجانالم!قصائدعليالحكمفيانطلقناواذا

للانسانجديدةوض!ي!ةعنوت!نحث،العالمخلقتصدرؤيا"الشعر

خالدة)"احياةواللانممانالحقيقيالم!!عنوتكشف،امونفي

تنرذم*ولذبولر

عيىفأ?صهسا1

د!

!هشصصط

هإ.لرم!ااحم!ل
ءصالك!-صلم

ن!يجصرصبلد!جمال

ل.ق02ءحديثاصلر



الشمر،منطقهخارجالمهرجانفص!أئدمعطمسننفيفاننا،سعي!(

فدالذي،)الفعل"هذاجراء؟لمعاعرةالشمعريةحركتناعلىخشيةلون

العكسيعليالامراجد."القدمائيالحكم"من.بابالبعضيمتبره

مناخمنلهسنولهر.بما،كت!عرظمستقبلعلياحرسنطمعئ:فماما

مابينييزيجعلهالذيباتجاهالمتلقيلحاسةتنميةومن،صحي

افرقية.طبولعليصربهووما،!لاث!مرهو

طيه،*

تخيتعرانيمكن،ككلجانالمصعلىملاحظةتجملةهنال!تيقى

التالية:با!نقاطنفس!

يمكن،دقيئلتصيطيغضعلمشعرجميكتركيب،المهوجانان-

الجديد،الشعربينالم!جانجمعفقد.والظئيرالفاعلةلهووفران

نتائجهالاختلاطلهذافكاى.المتفف،التقليديوبين،و!ؤياشكلا

لدفةصخضعلواكلرستينالمهريناهميةكانتوكم.السلبية

لهذهيكونبحيث،امسيةكلشعراءتحديدوفي،الشعراءلحدي!

عغافصاحامنهايجعلالذيوالع!اسها،وطابعهاا،لونهأالامسيات

الشص.هذابعافرتتعقىلقضيةجنرياوطرحا،موفف

اعياءمنالاوفرالق!سطيتحملونانفسهمالش!راءان..ئمس

سبقاما،قديمةقصانمعماغلبانذلك..جانالم!جوركود

تكونانيفترفيوكان.قبلمنمنهمسمعهااو،!راهاانللجمهور

،الاحيرةسحلتهفيالش!اعرصورةتعاليبحيث،جديدةالتصائد

!ر.منضقمامدىعالأمدللة

هن!اومن.سريعبشكليتمكان-انش!ئقد!النقدان-

والتعليف!ات،"(أ)ـالهاع!يةمنصربايكونانالىافلمهاندراج

مسننماذجهبعض!ل"كما،()الحواشيء)حسبهالتيالسيعة

نقسدبهايتماتيمكنكانالتيالافضلالصيغةولعل.المجاملة

بحيث،ا!ملتنثيميةصيثةالىذاكهالمهرجانتوصل)و،الجدممات

لي،ال!ظاليوموفي،ثمومن..امسيةكلعنامرتحديدالىيصار

الاممصية،قصائدطرحتهااساسيةفضاياجملةاو،قضيةمنا!ثمة

لتفنياتتخضعماكالباوالي،المكتوبةالأحاديتعنبذلكمسننفنين

منومهمءبيرعددحولالنقادافكارتبلورعدمألىافافة،مجهدظ

هذهـا!قصاند.تطرحهاالتيالمسانل

صاحبعستالتيالسعلبياتهذهكلمنوبالرغم..انهالا-

في،المربدفان..منهاا!ميرحصولمنبدلاوالتي،المهرجان

اساسينمنتنطلقواهمينه..مهماحدلاكان،هذهاشاشي!دورت

اثنين:

وفكريمة،،ادبية!ير!ة!رظء!ةفر!ةكانانه:او!هما

وضول،وتتحم!،كنافىوتركها،بمينهاكههـالحواجز،وشوية

عميقة.وبدثلأت،بالفةباعميةاللقاءهذا!جاء.اله!ال!اءلمحي

فيوجعواربماالذينالشعواءمنرواال!مق!انهموثانيهما

يلكلالار،وعصمة،لهمحصاضة-نسبياا!ويل-النئد!يتاىيخهم

السى،يدرونلااويثوونحيتمن،اعادهمشعراالحمهورعلى

..جديدايضيفواقلم.ماضمهمارفيعليالتممعكعممستوى

***

أ..الاخرونيرىفماذا...نحننراهماهذا

\

صولا:عباس؟حساىالد!ور

اعطدمنفيهمابكل،المربدمهرجانيكونانارجوكنت"س

،والابداءالتجويدبضرورةللاحصالىحافزا،ا،عدادفيسخاء

ناارجوكنت.وهتنوعة،مبنكرةق!عريةبنماذج*!محياتحضود

زكها،ظوكلالىالحديثةالقصيمهلحقرصالحةمناصمبةالمربدون

وضصاد!للنماذبمالتقليدمنعليهايضشىمافيثورانهاسم

."ارجوهكنتولت!يقاجد1لملكني..رو؟د

انه:فيرى،حرويئرمح!ودأط

!لبسة،القامةكونبحيث،للمهرجانقالقديمبالمفهومأ)س

المف!مبهذا..محمةبمثابةالقصائدكوةوتباللى،فدسانالضعراء

.المهرجاننححيد

ففس!ها!(لميزاتفهدهسالممرياًلمفهومسنحنوبهفهومنا..

اسبياببالضب!ا!رفلا.!شلقدالمهرجانمحبانالظنالى"!نا

الحرفيوالتمسك،لهالحاليالاطإراناعتقدولكني،المهرجانشل

الانسجم،بعضيتققبحعتتغييرالييحتاجانالمهرجانية!طل!

المهرجافى.فيالمشتركلينالشعراءبين،المعاعرةفهوم

الشعرعلىتغلبقدالعديتالشعربانالقولكيرايفرحنيولا

.جانالم!الىاجئناالغايةلهذهاو،السببلهذافليس،قديم

عليللبرهنةمهرجانالييحتاجولا،تاريفيامحكومالقديملشمر

هوللشعرمقياساواتخدامهمالجماهيرالىوالاحتكام.العكم؟ا

الشعرالقديم،*همننمافىءاسقطقدالجمهورانفكما:حدينئويف

قر؟عى؟ناقننرحلذلك،الحديتالشعرمننماذجاسقطفقد"لك

المتضخمةبالكمةنهتملابحيث،الاختياردقةالقالمةالصرجاناق؟

شراءعمثرةيشتركانويكفي.ابداعهمفوعيةحسمابعلىالشعراء،

ذوقرر!واانبوس!عهميكونوبذلك،الحديثالشصيطلمون،ر

بالنابل،؟لحابلخل!منبدلاالحدلثالشعرمستوىاليجماهير

تمل!قالى،منكلامبارحتى،الحرصينالشواءبعضدمما؟

.(،الفعيادراكهمعوليس،اكفهممعارماملاملعلىجمهـور

ررىالذيمطرعفيفيمحمدالمظعررأيالرايهئطمنويقترب

اخنط!د.واجياكانهمااقلالمهرجانمنتحققما"س

وسق!،لهاالص!غيربالفعالياتالوقتوامتلا،بالرديمجي!

اممية.ذاتواحالةبقضيةالامسالر!يالنقديفلحولم،الشعرثمر

وادباءلشمهراءالغرصةاظحةهي،القعرهاظةحسمنةللمهرجانبقي

ويتنافشواويتطرفواي!لتقواكيالعربيالعالماطرافمنلراء

وح!ة!4ئارة1فيكبيرانرمنلذلكمما،كثيرهجانبية،قمع!

."والأسمافيةالثمقافيةال!م،ءووحدهفكر

اليسلي!انميشالالدقورويلمب

وهي:الا،نصوخاال!كأ"اتيالغايةلعقتىلماليومالمريدان"-

بكلالعربيةالامةعاشظالسنينمنونيفاالفاالاعتباربعينظخذا

المؤملوكآن.معاوهزائمها،وانتصاراثها،وتفاعلاتها،ا!اتها

الصبيةالامةعاشتهما،احتمالىادنىو!،المومالمربديم!تبطنا

ا!نيريتطلب!ساويوافعمناليومنبشهوما،القريبامسها،

."لضرورة

التييالاغراضالمربديوفيلكي،سليمانالدكعورويقترح

!ورين:علييةوران،اليوممتو!مها



الغنيةاثتياراتم!تلوالعربيةالاف!رمني!صاناما:الاود

الجديدفتاجهممننماذجإوظس!فيفيقدمواالحديثةوالثعرية

تنويرهاجلمنأنمعربي؟نوافعمعالصكلكيفياتغنصونهفيالحامل

..افضله!معالىاو!ولابغيةوتفجمره

وفنلشصالمربدفيمصجانعامكلكييقامان:والثاني..

هذافيوالفنيةيةالشصالباراتممثواليهيدسواحدصليبلد

موضوعي،بشكلابداعهمو!رقواكسالحبهموجهات!ودلرس،البلد

اتسهـموانقادلهاو!س،شةرهمودوأوينمؤلفاتهميالمقايلوكعرض

.،)والفنيالشعريالم!ىهذايقيموالكيالجادةاللأراسهبطابع

،**

علىتسجلاتتيالملاحطاتهـزرهمجملمناستخلامحمهيمكنما

وامنياان،الععرصورةفيهتتكاولشوالىالثكلةهو،المكلجان

فبلانبلوغصعبةتكاملهاالىنعكلوالتيالصورةهذهانغير.لؤروبا

لنخربم،،وفقيالشعراءاسماءتثبيتيتمواضحةاسستوضعان

الشص.مسمتوىالىترتفعب!جانماتذلكبعد

وصفهةيدسبونانهمهوشعرائنامنكئيرتصورفيالخطل

كفن--وظيفتهبينما،"المفنوحةالابوابي!خلان"هيالثمعر

فيشر،تعبهـارنسمتحدعلىس)المغلقةالابوابيفتحان،هي

لحسابهيتملاللحقالتىا!فنان"اثفا!،أيضا،ررىالذي

ناءسبمونمنكلمن..ايفمآخرين7اأجلمنيتمبل،وحده

فييحدلمماوهدا..."فيهيعيشونالذيالعالمطبيعةيكلفوا

،ثلاتاو،قصيدتوننطاقوعلى،لماما!الاالعامهذامربدشص

قصيدة!الغمسينتجاوز،اثسمنكبير-حشدفيما

والبوث،،الشعرمنايامخممسةوبعدالخنامية،الجلم!عةفي

بنصهالتالي:الختاميبيانهجانالمصأصعر،النقديوالالتمراض

المعقودالثانيالمربدعلىوالادبالفكرورجالالشعراءابرز"

والمطاهرالحقائقمنمجموعة،نيسان(ه-1)مناليمرةفي

جديرةمتعددةنتاءلحمنعنهاتمخضوما،والفنيةالفكريةوالموافف

-:يا-ىبمااجمالهايمكنبلاهتمام
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!كثوطرمنإهل!راتمن
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ويى،التطبيقي*دبيالنقدفيمحاولةهكهليست5

*دب.يصنمهاتيمكنماحمشافمحلالةانها*دلية*محمال

ويلانهالقوميةمعالمهاوطمسغزوهامعاو!ىكلمواحهةفي

!م-العقلبطولةولكنها،اللمراساتهذهاهتماممننصيبا

موامنالتوقفعلىاجبرتالتيالمحليةثقافتهتوابيتفياو

!ااعادةوالىوالسياسيةوالاجتماميةالقليةالحريةفي

ق.لم025
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-ة---.--س!حما.-.صكا.!و.-يح!

المطيور،هدأحولىالجطهيرالتفاوربسرعهيجد!لهطورياسبيلا

وا!سهوهيذانيتهمينف!يجدانالمربيالشاعرعلىانيؤكد

التلالةالعظعرهدهمنعنمرايهعدانحانةومي.عمرهوفي

هيحصورهعممحيناتثيشتغيبوية!نلسالوطالشصيتعرض

المجريةهعدانتالتاوحيأ،"لواكعاليميامه!دموحينا،العمر

المهرجانآاياالشهريهللنماذجالنفادمعالجةخلالىومن.المتميزة

المناخفممنالواهعوممايسةالمعاصرةانالركوامامحكل!يتاكد

النالديهالتجربةمنننلورانونستطع،انتطورةللتجدبةالصحي

الييشيرانامحتراضونالجمهورتلميط!هةومن،المهرجانهذاهي

بعضالنمادجكلووكيمتحجرةتفل!ديةسلفعة!يالنطذجبعضوفى

الىاثىمماالتوصيلهيرغبةكلعنواليعدوالاغرابالتعميةفي

وعايتها.التجربةبينالنماذجتلكميالفصل

العرشةالحضارةيتمثلالاصيلالعربيالشعران-2

التورةبضرورةويلتزمالعدبيالانسانوافعويصور.والانسانية

التخل!،مظاهروسالروالرجعيةوالأستعهاروالجمودالتخلفعلى

ستقوموالتيالعافمةالمعاصلرديالعنية!اللهبكلآالأسها(ووجوب

وسشقبلها.الربيةالامةحافراجمامن

وماكانتوالضيآعبةوال!والحزنالتشومموجةانس3

متطلياتانالا،العربيالانسصآئيطبدهاالتيالمعاناةعنتعبيراتزال

وكلوالصمودوالتعاولىالئقةعنالتعبيرتستوجبوالمعركةالثورة

أهضل.عداجلمنالانتصار!اويعالتىالعرييةالشخصيةيقويما

!ياثآيحه!الانمسانيةوالحضارةالعرييةالامةوافعان-4

محاس!تكشفالتيالاصيلةالعلميةالابحاثميدانفيالئشاط

بمنههثلميمنظرالالتزام.وانالعربيالحافرمشاكلوتدوس،الترا!

خلقصوالآدابالعلومثورل!مناجيالخلقالىالتطلعمطاهرمن

والمع!ية،المادية،العصريةالقوةيعناصريتمتعمحمريعربيمجتمع

العرببالايجابيةالادوار،القيتالتيالابحاثبعضاثبتتوقد

متالقىرمزاالفراهيدياحمدبنالخليلوكان..والانسانية

والتحديد.التطورعلىقدرتهاأثبتتوفنيةفتريةوقىة

اًلسامرافىصالحماجدبفاد

!صء-ءأصر4
لمماوممل!-
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خشبة؟ما

حس!اىعلىمنلوفيناوتا!نجيينلابطوشضي!!مرامةحاولة

وروحهامعرعقليةان.لهويكبالالبىعنهيكمبالذيلشعب

ايضاللبطولةفانهذاومعء.اللراساىهذهفييهمنيمالي

الفزاة،ثقافاتاطارميتجميدهمحاولاتموا!هةفي-منتعراو

تثيدالييهدفننتبهالبكلفان،هناومن..المتطورةلحياة

للمقاومة"البهوالامسانيةزاويتهامنميةالكلضيقنا

ا"لفمحامقلمة

حدلهثاصدر


