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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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!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
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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
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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


