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عيمميىصلاحبقلم

؟إ..لبعتوىهولم!ةفيتفكرون"السطورهذهاكتبانمرةخرت

."؟!حزروانوعندكملماذاأإةموميةعنوتنحدثونأةايديولوجيةعن

ايمكن"كتبقدكنهفانيغسمانكان-اللحظةنفسهيوربما-فبلي

منالسرعةبهذهننظفهااناستطعناوكيف؟.حقاوجو!ماهذهتكونان

"أ!نبتسماننااًصحعح.؟موقهاحز-سانطرشهالذيالوحل

-كسانيا-اعيدها،بسمةشفةانفراجةكلتحسينولا

نب!نسمنحن.ورملحمهفيمنالشحمتحسبانئافبةمنكنظرات

!طقحكوا،-!امماع!شيءوكل،كثيرةفال!ب،!قيةبقرارات

بحياةوا!تفوا،الفسمتقوقزفزواوالحبالجنسومارسوا،وتهللوا

الل!والرسولواطيعوا،والتعاليمالقراراتحدودفيالشعبيةالحرب

اوالعجب"؟(الاسنفهامعلاماتاحدكميستخدمنولا،منكمالامرواولي

لف))،"....اللهقال"!طالتنصيصعلاماتولكن)111(

"...الامراولوقال"،"....الرسول

اشص!لازكلنوحد،بالدمتتعمد،فسانياتموتانبدلاوكان

نعن.ءونمد!ن.انفسناونسال،ةالمر2فيكلنانن!لكن،بالوطن

الشفاةالتنؤج..تبنسمبانالرسميةالؤاراتقراءةنعيد،الي

وأ؟مل،الادابمنممطعددو؟تى،العيونفيوالدمع،بلاههفي

ناوا!دوينذكر،والحدادالدموالذكر،والالمعودالاحمرغلافه

بدءوعلى:طالول،المدافعسكوتعلىعامينمروريوا!قاليوم

شيء؟!فكلعنالعاجزفلبليمزقالسكينيمسكذاممنايضا،ا!ابع

الوحشفينتوحدنحن،والموفوع،الغلافحز-!انيععد

6الفاهرةصحففيالمضحكةالمقالاتلينقولهماهذا،الحزيراني

والمقمالاتالخطبونآف!،وكلمالهموبسماهمالناسنكلاتايضاتقوله

ايعطرةالبرجوازيينبملابسواحتكالاوصال،فنخاذلة،ال!لماتملتهبة

صناعةبنينانحنةواقولشيءملالمضحكةوكحليلانهم،بالعفن

ة"حزررانفيصنع"كلههذاً..حقاجديثه

وان!-بالابتسامالرسميا!راربرفم-الحبيسةالل!مكلفرت

اعاموفوفلح!ميلادانهاقلت،لغسماندصويشمحمودبكائيةاقر(

كنالانيكمممانالمنعكسةا!صورةلكن،ثرويشمحمودالاصل..المر6ة

الصي!رؤحمله،اخمبوافيهاجاءالتيا!لحكةمنذ،ليحرفهذا..

كأهـالصمتح!..القاهريةالجم!!يةبدارمكاتبناعلىجلوساوكنا

كع!.يعدوثم!ث!ب،الغبرمنيتكدواحداوبصثنا،البم

،((بركاناسوئيكا".ن!دوماذا؟.هذاحثوقدادجوهممتلا!ى

واولااومنافقونفريسيونانناالاالمعركةفيمحسان!فاةمصنىوما

فلماذاممكناالقتالكاىاذاأنعشىفلماذاممكناالموتكاناذاإ!افاعي

.أمنظنكتب

نحمءلمء.العفنالبرجوازيةبغفللم!رانناببم!ماكلةوالمسمالة

!ا

ءاللأ!كش08أ

!

احناج"؟نعمسهموسوفقلوا!طيق..طلصمة..مثالغون..كماب

أكتبهل،بحقيقتهالاواجهها،!مانفسهعلىلاردماهريصعلوكبذاءة

وبرهي-وسيعصسوجوههمست!حص،ااكلامفينركيالحقيقيرأ!ي

الاخلاقعنبالدفاععهـفنهعلىيحاووبرجوازيايشأن،خجلا

والتهذيب!،

،رايفالمرأةلرويش،وففتاماممحمودرئاءاستثارهرمعاكفكفت

منامة،بعرفتهسر-!هعليوكان،مرةوآخرمرةاولرايتهكماغسانا

حزيناكنت،تكلمنا،6891اوائلمنمشمسشينوييوم،بيضاء

يفكرلرجلينبغيكمافاضباوكان..احضانهبكوليدهذبحكمن

طعموبفميطويلاالنكسةعنوتعدتت،الدمعفيولشيالسلاحفي

طويلأالقتالعنوتحلث،والعارالشوككااكليلرأسيوع!،الخل

)فأل،النهرعلىوعينيذلكقلتمنفصلتينلقنيننتكلمكألناوبدا

،ونكر!النهرالىبعينيهربت...ذلكبعد!لنحزنثماولالنغضب

حلا"مستودعانهالنصفالى،فابتسمتبالابننسامالرسميةالاوامر

مناسبئوتحدنتثون،"جاليليو"فيوفكرت،واذلالوتجبروحوف

قي51ا"اغنيةسمهتهل:وسألته..المهرجمئوتاليهالعقللاتيمعن

!(،نايلونفيلمونا4والسلمجزار

حاهظعنشو!بكائية!سنرجعكانلوكماعويشمعموديكتب

فغه،"الاحياءمنالموقهمنصفيارثائيتؤلاناوئركنتقد"

!جمالطروبص!ته،كالمأفي!نىيعدلم،غسانيامرحه!وكي

البالثرتمناولوكنت،"ييقالىاتننلهالسلاسلكانت))

ك!سبحبااحبه،جديدشرخ!وته!حهفي،البعدعلىفاحيجماه

11لهيح!كماالااباهمرىانصكلرهال!وكلابئ،الغفموبكالال!

وفاالعاجؤيخاممناتمن،ارضناممايغنيلافهثوويشييتصوف،يكون

دماؤهـ-مجفتوقدايلولفي(والمذبوح!ش)،مدافعهمصمتت

ذللأوننظ!ل،وضباوعبثاوغنا!صح!الار!عىيملاونوالؤشميون

اكثرءفبلسلمىاييعنكتبهالذيبرمكتقارنه،عنككتبهالتي

الجديم!."يشية!روا))الأالحالتدرك،)1)عيم

با..ك!نياالموتفيانت!ميل/لم.محمو!الدرويش!ول

المسوزانتحرلقد،وانتحرمنكألمو!يئمسحين،النروةجمالك

و،سنةعثرغامنا!رمنذت!ملهلك4في!الموتانفجر..فعك

غساانذل!،"بهواكتملت،بكالاناكتمل،بالولاكةلهكسهح

يرالاصليبك.ورايةلافتهيعملكمنظاهر،صلمبايعمل"عنده

!،يستن!لانه،ارراكامنيأثيكلانه،تراهلاانتحتى.احد

."الديمومةالكون!ممم!نوكما،المفاجلأةالبرقيسكن

مود!البيروتيهالجديلةوليتهسنوويثييهولفيدتفعغسان

داو!شفهمريدهناغسان،صوفيمستوىافى-7291س

اناكطسطيز،فسمانانا،الاخركلاهماي!في،المحبو*بالوطنيتوحد

فيالجبهفيليسانهكما،فلسطينسوىالغسانيةالعلةفيما

الديننصيص،والنسف،العقل!لونالذيننعبالحرق:الله

..والاحلاموالعواطفالدمشاربة،الضثعةبالارضيتاجرون

لاة"ريشتيفلسطينمن"لديوانددويشمحصدمقدمةراجع)1(

.الادابدارمتثورات،سلمى



ولحومنا،لحمهفييغزهاانهبيد،بالسكينالانيكتبدرويثر

..المتعدد.دمهعنافلامكماًرفعوا..الكتابايهايا"الرئيسيوتحذيره

المنفىوداعبينالفاصلصمتهيقولهااتتياالرحيدةالصيحةهيهذه

ن!ن"دروث!القاضياصدرهمفدالحكماما،)الوطنولقاء

يؤووضعناكمكيسفيحملناكم،والموتوالوطنانت،حملناكم

."الانافدرديئةجنافيه

بعدموعليناحكما4لفمصعليدرويشيصدر،4المتصوؤيفعلوكما

نحن،الواصالكبيرالمريد،غسانشيخنامننحناين،الاهلية

تنوحدلم،ربمااهلهمنولسناالطريقفيجدد،خائبونمحبون

سنموت،هنانحن"الرديئةالملاحمكظبنحن،بعدالازضفيقواتنا

نحرق..حقيقيينفلس!طينييننصبحانالى..نموتحيمرا..كثيرا

..الثورةالى..اليكنمضي؟اينالىنمضي.ونمض!مكاتبنا

!"خرجقددمكلانوالانافيدوالاحلامالفكرةرحممننخرجها

معتقلين،سنبقىادريسسهيلللدكتورمرةغسانفالكمااننا

هـالكلاءحقيقيالمفزىهووهذا،منن!لولةايدينالانفواتنامي

،جيفارالاسمالمستمرولرديدنا،دموعمنغسانعلىذرفناه

لهزيمةالمرولاسترجاعنا..لدوبريهوربما،فانونلفرانزولقراءتنا

دنقلاملعنالجائزةلحجبالنقاشرجاءغضبوتأمل،السياب

لناصديقاغسانيكونفد.يستحقهامنمصرفييىسانهبدعوى

نحنها،والاخرونجيفارافعلكما،باستشهادهفتلنالكنه،جميعا

سكلماتمجردوليسبحق-ومستذلةومهانةمحتلةبلادفينعيش

يعرفونممااكثرنعرفهممنينقذهابانالأنفسونمني،بالسمبابنكنفي

فينحنوبينما،يعثعماسكوتناتبرراسباباونقنعل،انغسهم

وتزايد..فنراهالمرآةفينفللكي،غسانيستشهد،البشراحة

!..حلوقنافيالمرارة

مع،حياتهمنمشاهدلبعضالدقيقالرصدهذالتجدوانك

لروينىومحمودالريسسهيلمقالاتهي،اللعننفسعلىتنويعات

كطعنةعنواناالاخيراختاروبينما،النقاشورجاءعطيهاحمدومعمد

هويتنبهلموربما،وغسانفانونبينزاوجقدعطيهفان،سونكى

ثونانفصالالثورةعاشامثقفانهذان،لاختيارهالباطنيللمعنىنفسه

بكل،معاوحياتهما،والممارسةالايمانبيناو،والفعلالقولبين

الاستعمارانرئيسعياشيئاتؤكد،انعمليةوممارسا!ايالفيتراثها

تت!م،عندماالاتتنازلانيمكنلا،هائجةعنفآلةولكنهضلاليس

عنقها.!والسكينالايدهاتدفعولا

زوجة"آني"عنالنقاشرجاءيلتقطهاالتيالاخرىواللقطة

)!الكلماتابشعفماايضاارملتهوالان)ورفيقتهوصديقتهكس!ان

الفقرةعنوانومع،يكنبهالذيالبابعنوانمعذكيةلفطةتبدووهي

ثمكوبنهاعنفياسائيلسفارةمنتحية-ومواقفادباء)نفسها

جميعا،نىهوغسانانببساطةوالمتلة)كنفانيآنيعنحديث

وابناءاسولنا،حبيباتاوزوجاتولنا،مثلهونكتبمثلهنقرافنحن

يستشهدغسمانفانذلكومع،لاسرائيلسفاراتا)عالمانحاءكلوفي

الامدموالتهريحفيالمشاركينوكفارةوالصامتينمناالجبماءفديةليكون

!إوتحياتهمبطاقتهمنحنلناوتركواقتلوهلذلك!والعبث

الجائزةحجبعنرجاءمقالف!وردتالتيالاشارةولعل

الاشياءمنالغريبالمسياقهذاتكمن،العامهذاللشعرالتشجيعية

ولاالمتقدمينبينيوجدلاانهبزعماجائزةاحجبت..المفهومةغير

املانمنالرغمعلىهذا،لهاصالحشاعرعموماعصرؤ،كييوجد

يخنلمشاعر"-رجاءيصفهكما-وهو،المتقدمنبنكاندنقل

ن!صوالهروباًلىيجنحولم،بكارتهفييفرظولم،ابداضميره

الصذيالواقعلهي-منبنفسهليحتميالذاتيةوالسراديبالمخابىء

النهار،وعحفيالخصببشعرهعاشلقد،واهلهوطنهفيهيعيش

81

وفتوتهشبابهربطشاعر"هذا،"المحرقةالظهيرةشمسفيعاش

الىاليوم"!حزهـان5فيالنكسةمنذالعربيةا)نفسبواقعلفنيية

..الاطلاقعلىللدهشةندكولااشياءتلك،طبيعيكلهوهذا

هذا)الامليأ،يمنحهاالذيمن؟!دنقللاملتمنحالتيتلكمنبائزة

هؤلاءجرىفيه،وماحزيرانننسىانيريدونللذين،مقلقلة.بابة

المجالس!!ولبسالموتاليدائمايدعوننالذين

برعضوهدا..رابحةتجارةلهؤلاءباكسبة،الحزيرانياوالعالم

ة-العرب:ه-االس!"عنمفالهافيالبفلاويخيريةاليهنبهت4

نكسة،هناكلانتنبهواطويلصمتمبعد،"حزيرانمن.الخامس

نحملهاذياالح!ساسالموضوعانهاادركوا)ء..كتجارفنبهوا:لكنهم

يجسصذبانيوكنالذيالموضوع،ووجدانناضمائرناهيبميعا

دورميللتذكرةثمناالمطلوبةالقروشكميةجيوبهمنوينتنىلمشاهد

تتاجراقلام"-وستمهر-ظهرتمناومن"الاولىالدرجةمنلعرض

فيلمهفيمرزوقسعيدوحتى"ومنصسيىءنحوعلى!النكسمة

معالجض4فصاعا،!لممانتحالذيالتاجرلشروظخضء"اًلخوفء

الذيالتجاريالحسمضطلباتمن)كثيركبيراستس!لامفيالفنية)

بقدرالوافععنالنعبرالعادةفييعنيهلاالذيالمنتحيمليهوانبد.

إ!إاموالهيخسرانيضهرهط

منالممريةالسينمالموقفالبشلاويخيريةتقدمهالذيوالرصد

فكل،الظاهرةهذهمنالصمللموقفنركيزهو،الحزيرانيةلظاهرة

ما"يحدثآماتنبماكانعاديايمضيالمصريرةالسينماؤ!معيء

وبسن،نعيس"الذيواورحونالمتوترالوامعبيناذنالفارقبعد

لوروشاشاتالظلاماليهيسحبناالذيوالمترهلالمسترخيالواقع%لك

تنساها،لكيالنكسةعني!حدثونكلاانهم."الهواءالمكيفةلعرفي

..همليكسبواجينكمنفادفعتتذكرهااناردتاذاأما

!شيءكلهووهذا

***

مدينةفارس))العجيليقصةعن"قصيباليانور"دراسةفي

فهناك،العربيادبناعلىالنكسةدعلردثوصيفمحاواكأ،"لقنطرة

عليه"ؤه!االاخرونولا،صويدهماهويفهمفلموألؤرمز"ش

وفقراتجملاوقالزيفةعنالطرفوغضقليلاتسامحمن"مهناك

وركم6الاطلاقعبمبشيءيبالونلاالذين"وهناك،)بهافىمنأ

يكتبونفانهمتلكولا.المدينةهذهفيلاابداتنشرلن،+لارهمباندلمل!

نس!يح-قصيباقيافيرلؤيةفي-وا!ي."يولفونويعبرونم

بعفويةالنكمصةعصابعنيعبراناًختار..جميعاهؤلاءفي!حده

ايجارياهروبافيهالهروباوالتاريخاستدمماءطريقوعن،طلقة

تعملالنيالعجيليمجموعةمنواحدةقصةقصيباتياختاروقد..

اسمها،المجموعةتعطيالتيانقصةوهي"القنطرةمدينةفارس"أسم

بعصابالمتعلقة،النفسيةالمقاييسبعضعليهايطبقان،حاول

اصطنعهالذيالتاريخيالرداءانالىيتنبهلمانهبيد..لصدمة

ظل!ويلقيبلقضيتهيخدملارداء،استعارهاوالعجيلياصطنعه

في،كثيرايستعارالمقاللكن،عدوهقضيةتخدم!د،عليهالثيفة

يسمحونولا،يفعلونماضررالىيستخممونهمنيتنبهولا،الالبلير

ال!جيليعبدالسلامكانواذإ3"قصيباتييقول..بتنبيههمأحد

انهذلكممعنى..اسنانياعنالعربانحسارفترةاواخراختارند

العرب3هزابئالبدجمطالمتشابهايجاجمطهروبهوانلهناكهربثد

"..حزيرانفيهزيمتهموبيناسبانيا!

نعيثىانناواظن،الغريبالتشابههذاافهملماننيوالحقيقة

هوعليمحمدجيشباننفخرانمثلالنايحقهل،مختلفعمري

منهىتايكونانيمكنهل؟اليونانيةالقوميةالثورةاثهضلذي



القومياتعمرفيونحنسوالعالم-انفسنانواجهكيف؟!مفاخرنا

وغرناطةاشبيليةسقوط"ونبكى،الاندلسمنطردناانناعلىبالبكاء

ذلكبضياعمؤذناتراجعاالجنوبيالساحلمناطقاىا،العربفىتراجع

!؟"ايديهممنالفردوس

ناحينفي،اخطاءمنارتكبناهمابعضانفسناعلىنسهجلاننا

فيهكانمابكل،مضىعصربمقاييستمتلانهايذكرهالااحدا

فاذا..مشكلتناازاءالواجب،)التنبهعدم"مننوهـ؟هذااًليس..

التيالطريفةبنفس،اهلهااستردهاالتيالاندلسملىنبكيكنا

بانهمالزعمابكونالمنيحقافلا،حريرانفيهزيمتناعلىفيهساكي

.إارضايغتصبواولمارضهماشنردوا

الدكتوريكمبهلمأالشديدحماسهفي،قصيباليانوالوا!ع

فبمالرياضيةالممادلاتمنمجموعةالقصةانالىيتنبهلمالعجيلي

لعملإتنفسيبتحليلالحقيقةهذهغطىوقد،وحوادثهاشخصياتها

عنيخرجلمالعجيليوملهماانحينفي،الهزيمةصدمةاسترجاع

فىفشل4تاريخبقناعاالباسهمعحزيرانفيحدثلمأسردمحاولة

اذالهنتصدىانيمكن،للتحليلالرؤيةفيخطاومع،اختياره

وناقدهاوصاحبهااما-بالفعلكذلكوهى-مقالاالقصةاعتبرنا

لذلك.الاطلاقعلىضرورةفلا،قصةيسميانها

*لآ*

اللمولةومفهومالليبراليالتف!ر"خثمعبةساميدراسةوتأتى

بعدهالعربالمثقفين!ر"علىفظرةلالقاءكمحاولة،)المعصومة

فيالرغبةكانتوربمامعهااختلافاتثبررفلا،"حزيران

الاحكامبعضاحيانايلقبمجعلتهالتيهيبالموضوعالاحاكلة

وافرعيةتاتلموربما،-بهاالاخذيصعبالتيالعامة

محاولةالاحوالايعلىالدراسةلكن،الطبيعبم/مكانهافياثنتين

منتستخلصهمااناحقيقيةاوقيمتها،صحيحةظاهرةلرصدجادة

الفهمفيالجههبايسريقودنا،المعصومةالدولةمعهومتطورعننتائح

العربي.عالمنافيالراهنةالسياسيةالعقدمنالعديدفهمالىوالمقارنة

القولذهبالىقدالباحثانالتماملتثيرالتيالعامةالاحكامومن

مستمرغيروبشقلالنالرفيالايحدث"او،ابدادحدررلم"با!4

يركزواانالعربيوالمشرقمصرفيالوطنيونالمثقفوناس!تطاعان

الدورهذهانيكتشفواانولاالعل!انيةالدولةاجلمنكفاحهم

هذههامشوفى"حقاديمقراءيمةتكونانتستطيعالت!هيوحدها

عبدلعلي"الحكمواصولاًلاسلام)ءكتابيالنادربهذامثلاضربالفقرة

خالد.محمدلخالد"ابداالديمقراطية"والرازق

لمصرسبالئسيةوبالذات-الحكمهذاقبولبالطبعالصعبومن

المصرييهنالليبراليينمحاولاتعلىالامثلةضربمنكثراناودولا

نااحسبلكني،مصرفيالعلمانيةالدولةعنللدفاعوساسةمفكرين

منكاملةفترةالصميمفييصيبذاكالمتمسفخشبةساميحكم

..5291او919ثورتيبينماقنرةهبئ(الممريالوطنيالنضالفترات

،الىالديمقراطيةعنمعتمينتادفاعابالذاتالفترةهذهشهتلمد

وبالذات،المتصورةالحدودكلالنقاشفيهاتجاوزالترعالدرجة

فيالانسانحقعناحياناالبعضدافعفقدال!نشريعلمصادر؟لنسبة

واشير.السماويةالشرائعمعذلكيتفق)!لوحتى،لنفس"التشريع

عامالمصريالشيوخمجلسفيجرتمناق!ثصةالىالصددهذافي

علىالمعروضالقانونبمشروعوكان،الميراثقانونحول،4391

مورثه،ق!تلاذاالوارثةعنيحجبالميراثانتقولمادةالجلسي

!زبحالةمتلبسةوهىزوجتهيقتلالذيالزوبمهذامنو،شتثن!

فميتوسعواانالمجلساعضاءبهضو؟راد..يرثهاانلهيحقفانه

وكادذ،والابنوالابالاحالاستثناءيمثمملانفطالبواالرخصةهذه

عضووكان-هيكلحسينمعمدالدكتوراعترضاناولا،ت!مراثادة

والابموالابللاخالميراثا؟حةاناساسعلىاتراًضهوبنى-لالمحلس

،ول

---------ر-.س.---.-حى.-جه
كأاذاالا،للاخريننبيحهاانيمكنلاحالةفييكونلانهللزوج

الدستو،لانواردعيروهذا،دمهاونهدراخلافياالزانيةنؤثمبذلك

غيرها.ءاسسايعلىوليسالزمانيةالاسسعلىقائم)2391)المصري

..المادةتمرولمهيكلالدكتوراعتراضوقبل

صهاوفدادخلهاالتيالمعارك،كنرفى/ماالسياسبةالناحسةومن

وبايشكرصورةاينحتالمطاقالحكمفكرةلاعادةالمتعددةالسرايبدع

الوفددخلوقد،هدافيطويلباعبالذاتالنحاسولمصطفى..

لسلطتف؟روقالسما،قىالملكلتوليالاعدادعندضارفيمعركة

يتواناقترحواقد،المالكةالالرةامراءبعضوكان،الرتورية

الازهرا!كثخفيهايقلد،القلعةفيتجريدينيةحفلةفيالملك

وق!،خاصادعاءالازهرومشايضهوويتلو،عليمحمدجدهسيف

11ينفذالاعلىواصر،فائقةبشراسةالفكرةلهذهالنحاستصدى

البرلمأن،مجلساماماليمينيحطفالملكانمنالدستورفيجاءما

ايا.ثا!بمااقيالج!عةصلاةالملكيصلياناقتراحالبعضحاولوعندهـا

يست!جلالةانوفال،ايضاالن!،سرفض،الازهربالجامعتتويجه

مميكونلاهداولكن،يريدمسجدايوفيشاءوقنماصعليان

سبب!لايالتتويجمراسيمبين

الفكرتايهدمحاولاتعلى(كثيرةنماذجمناكثرلامثلانهذان

يفلمانهيعتبرانخشبةلسامييسوغانلاوهما،العلمانية

الكفاهذاححبمفان،شأنهمنتهوينهوبرغم.اجلهامنكفاحهناك

اتزاظواهرمقرصدهماكانتالمشكلةلكن،المشكلةهويكنام

ثص-كانواذا،مستمربشكلالدفاعموقفالعلمانيةالىالدحثوة

كبر؟قفزةتحلهلمهفيقفزقدخشبةساميانفهى،اخرىملاحظة

6791-5؟91)النكسةوبينالثانيةالعالميةالحربنهايةبين

لفكبرشديداتركيزاتحملبالتحديدالفترةهذهانمنالرغمعلى

ءر-مفهومهاوتثبت،جديدةابعاداوتعطيها"المعصومةالدولة"

وحتموالد!!ظراً!ة،والشعبالجماهيريةالماءاتمنالعديد

ا؟آثرولعله..الئكسةصنعالذيالمناخخلقنجماسالاشتراكية

..مستقلةثراسةلهذايفرد

عيسىصلاحالقاهرة

كلكي

حمدييممالوحكمالبقلم

صو!يهناو،الابداعفيالمتجددةالحياةنبضيتوقفلا

ذاتهاالمعاشةالحيل!خفقاصابىلمأترديداذلكويكونالادقاتهوتتلكا

اشكافيالتجديديكونثمومن،عليهمقبلةعءبماايذانااو

الاشكااسارمنوالفكاك،والادبالفنمنالابداعيةالئماذج

جلدهتغييرالىدائماينزعالذيالجيلمدالخلقسماتمنسمةالقديمة

وهـ.النماذجتلكمعاناتهاءنانبثقتالتيالحياةظروفتفيرمع

حيرةفي،الوج!دمنموقفهفي،البدايةفينفسهالمبدعيجد

المثمستحتجديدلاانيدركلانه،يقولهنحوايوعلىيقولماذا

هـالعالممعيردد-الوجودذلكمعمنسجما-توقفانهوثم

ذلليكونفلن،ا)حياةايقاع،المعاشةاللحظةنفسوفي،حوله

خاضهاكماتجربةعلينايعيدلاانفعليهثمومن،ابداعايفعلالذي

الملموسالعلاقاتعنتختلف،الاشياءبيئجديدةعلاقاتيخلقانبل

فاا،جديردظالعلاقاتوهذه،المعاشةالصاةفيبينهاتربصالتئي

فيجديدامعنىلئاتجسد،خاصنحوعلى،الفنانيصوغها

وج!"ـالنطتحددهـ-ا-عادبينكاناس-اكتشفناهالذيالمعنى

تختافهيمثمومن،حوا"منالوجودعلىالفنانمنهايطلالتي



واحد،لموضوعالمعالجاىمح!رايضانمومن،اخرالىفنان!ن

جديدةمادةعنبالبحثجمونلاا!نفيالتجديدفانمبالتالي

للعلاقاتجدي!ةصب،غةعنبا&حثبلنناولهايسبقلمالعياةمن

الفنيالخل!انفيالسببهوهذايكونوربما،جزلياتهابين

قبل،،نرايشاه،احياةامنجزءاعلينايعرضالمبدعلان،يبهرنا

الفضافى.نكتشفهأ"إيهجديدشر!ءعلىو!دا:،،يومكلنراهاو

السيلا،فلأالمهكج!ربتهفيهرليصوع،جدلدفكلالىدائمارءإ-لأاذر

.وت،لهبالمحس!لبةس

اقر؟وأناذ!يفيحبلأوجدتهاو!كهي،ن!..بديهياتهذه

فيداخلةجميعاليبدتحيهن.اجلةاهذهمنالماضهكبماا،ملأدقصص

فلبهمع،معهاقولكدتالمشتركةالسمماتمن"حدودواحداطار

؟خاصةهذاإياجديداوما،اغلبلاعلىيينالتقليط!والموصوعالشكل

قصصمنهاامدداهذاكتابلم*هضبربرةقصصاقبلمنأتقوواني

تجربةيعطيانهاعتقدأكادالذيفياضسكمانالمبدعالكاتب

قمصصايضماومنط،جديدةقصةكلفيرالموضوعالشكلبرجديدة

فيالعامةالسماتفيالتقاسمبلغبل،نابابولابراهيممحدودة

منكثيرااثارحدا-ممسبقباتفاقجاء!دوكانه-القصصهذه

منعدداانتمقىالذيالمجلةزحريرفيالاختيارذوقأهم:التساو!مت

عليهيرمضبئاذيااطر!امنمرحلةاهذه؟السماتنفساهاالقصص

مصادفة!.محضاهبى؟،العربيةالقصيرةالقصةفن-ونكوصاكقدما-

ذلكعنمسئوللعحيبل،حادايةعلىالعههكل!9!عيباهذاابيس

ذهنبموفيبد؟تفقد،المقصصقراءةمنبهخرجتالذييلانطباع

..!ىتلكاوا+!ص!ةهذهفيالجدبرد:ماالسؤالذلك.اقراقبلان-،

اجديد؟اولماذا

بهئانم-الشكلفيةزيرنيةمئ!مراتبعد-القصةعادتلقد

كانستلالها،مكاسبهمنالدحخ!مائوهنعرا-احوزت،بيروسو،

كثرةبرفم،لذاتها)ووديدعئالبحثءـ!الاولحافؤهااتمخا؟:

لذاتهالجديدعنالبحثمغامرةكانتالتي-*بتاريخفي!التجارب

انتهىالذيالهئليئستيالادبخذوكمثال،هحهامورد!!فيها

.اًقولثميعايقيجديدعنابىحثالىكلهالكتابهمانصرفحىن

عظات!أ-للادبتاريحامتدادعلو،-اتجاوباهذهتقدمهممابرفم

علىيلأ!رةالسنوافى-التصلأب!8ءلطالمجدد11ماردابفعد

غيرتبربةر!اسالحديثةوفير-الحد!ث!ةالاودو!لأالنباراتاستنيات

مارسيل"او"جويس"إنشالهاثليطىايقاممدب!ضهم3را،تربتها

فاذا.غيرهماو(وولففرج!ئييا)او(ي!هص؟روبثلان)اء"ا!مه

لمققلمدهافان،بلادهاحثقتعممثافطقدالجدي!هالتجاربكانت

مملالفويةاحركةاداخلغريبةكبدولاهناك+دهـ،.لفيناهفايضق

انهيشعرلاانهدمعنىالممدمعلىيةفبم3سلعىلا،عفدناي!دومثلما

امامانهيشولاائهبمعنىالمتلقىعلىغريبةولا،اداامبراانى،قد

اء!ا-مرقدوالمتلقىالمبدع،إكلاهماابداعلالدعهوءببةءإانماط

التبارب!هافيالت!عصيغتالجديد!المرحلةالىوءرران

ولثريمثلاديكنزانثرىهكذا.متصلةمتسملسلةبمر؟ط!!المست!دا"

خطواالذيئاصمابمنعلمراعشرالتالممعالقرنممشارفعلص-،كلف"قد

عرارعلىاك!اريعيةكالقصةلابتونسيبدا،تاليةكطوةا)"صبذلك

والروايتالمثايةاروايةبينكئج!ليكشارلزيختارثم،-كوت

واميليشاراوتالاهتمانبعدهومئريدتشارفىيا!ماثم،اثار!خة

جورجثم،الواقعيالتيارلذلكالح!بتى*مفدادتمثلاناللتانبوويخحا

حتىجيمممىفهنريهاردي-ومال!فهالتجديدية؟محاو!دهااليوت

المجردة،الافكارعلىاعتمعحتاقيوهحسليلورنىت!اربالىنصل

الشكلطعمالذيجويسجيصسثموولففرجمنياعندالوع!تيارثم

اولاهاالىا،تجاربهذهاخرتردانيمكئكذلكومع.تماماالتقليدي

الجديعةالتجاربمعلكنما.الممصلهالمتسلسلةالمراحلكلكخلكلمن

عشراتواحدةمرةنفطو1نطيئااننجدالعربيةالقصةه!
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ال!واتمشراتالوراءالىنركدوان،امداهامعا'مامالىصو'ت

الاتجا!اتاييحددانحميراالفارىءعلىيصعببل،غيرها،

،لإنهاللامعقولامالمعقول،ارمزياامالواقعي،!كلفضوايهـا،بل

ولم،مبتسربمشكلاتاه،جديوافدتيارامامدالمانمةممالهى

ت!جدلنانكذلكالىيضاف.متصلمنظمخطوخلالمناليههل

دائى،ف!و،التميارذلكعليهيدلب!ث،واحداتيارابتبنىتبا

اعمالمنحقيقةيمثلهمااتجاهاوت!يارلكلتجدلنايضابل،برب

وتحدي!د،الاتجاههذالتثيد-بمايكفيكاتبمنحثراوامماقب

رفضه.اوق!ولهذلكبمديصووبحيت،نماما!المه

التجاربمنموقفناعندهايتحددنقطةالىوصطناقدنكونوهكذا

ذا،اخرىمغامرةعليهاوالحكم،9رديةمغامراتانها:جديدة

امكانية!دناانناطاهـ4،عليهاومنصبا،منهانابعاالحكمذلكقى

اشم!تيارمنمكانهفيالواحدالعكلالىالنظراعني،قيالى

..اخربعملعملمقارنةداخلهتسهل،ومعروفاضعح

يجربونفعادوا،ذلكاثركواقدالقصةكتابمنكثيرينولعل

الماضسيالمددوقصص.جديدةانفاساكمهنافحين،القديملثكل

ملمةيكونالاواربو،الارتدادهذاعلىمثلاتثثم،الآداب!

شكلالىا!تحولبهااعنيلأفقظ،سهيئةظلالهذه"الارتداد

.التقدماوبالتخلفالتحولذلكعلىالحكمدونسابقا

بعض،زائفممقوتواقع!حمحاولةعلىكلهاالقصصتتفق

سليمانكقصةبشاعةيبرزنحوءلىوعرضهبتقريرهتكنتفي)قهسص

،ومنطلقالربيعيعبدالرحونوقصة،ابونابابراهيموقصة،باض

ذلكعنيعبرالاخروبعضها،والاحتجاجالرفضهوالقصصده

.زعرورابراهيمكقصةبهويجاهر،مباشرةسفض

قول"الطويللرفيعواالقصيرالسهمين"فياضسليمانقصلآ

مدكألاوافتتاحي!لأالقصةهذه":بهامرفقةملاحظةفيانبها

ف!يالثقافيأواقعالتعريةمماثلةكجاربعننعبر،اخرىصنه

،تضم"خاصلونمنرواية"مجموعهافبمتشكل،العرب!كأنياتنا

فيجديدةتجربةاماماذنون!ن."القصيرةالقصصمنررا

بتمامها،مرهونعليهاوالحكم،"خاعىلونمنرواية"،لشكل

.)مدكله)او،افتتاحيته"بعدالذه

وامتهانزيفمنفيهمما!كشف،النشر!اع"المدخل"بتيم

الطويلوالرفعالقصيرالسمينظ!من،الانسانومرامة،قيم

من،والاحجامالابعادهذهامتداد!هيتمرجونبالطبعوعشراتا

الطولوكذلك،التصرهعلودالىالقمربالغالىالق!رتوسط

!سهوكاقبلدىالناطنمنيعملاناللذبن-والسمنةالر!ع

يتغذىذلكومع..له!مةلامجهئلكم،(هو"مجودلحقيقة

بينفردامثرأ!دمناسرة)ديه"مترفةحيلاويعيش،لعائهما

وسي!،مجردوهو،،(وسيارة،راقيةطبقةمنوزوجةوبنتلد

الوسيطذلكحيلاهوقارن.اكر"هو"رويسلمهيكمبانمانسلم

كتئاناللذانه!؟لالهماالرفاهيةكلكفيالاولالحقصاحبيحماة

لماثمناوالمجروالصحفكدفعهماعلىيعيث!ونوالبافون،صلا

الحسابعلى"تشاسنديإءيثلان،الكفافيجدانلا.اًنهمالتبان

*جرسوث!ا)زكاةعلىيعيشانفهماوبالتالي،ابدايدفعلاانهيبثولل!

يقرءانوهما،الوجهماءفرضهاءعءيريقانوالتي،*جاريةلمقهى

وج!هماويصطئ،ايضايدفعلاالنياحسباعلىمنشورايكتب!4

مسنفليسومعذلك،الاحذيةكنظيفمنبد*!حذيةماسحاحتقار

الفرعى-لامتلالويتحينونكئتظروقمثلهمامنعثراتلانالر!!قهما

اهدوتالتيالمزريةالحياةهذهكونان..فتصور..للانيهما

شرفلكدلأمطمحاكونان،الكلمةوك!ر!،الانسانقي!ةكها

.العروشعلىوالسماسرةوالتجارالالعياءيقربعوانإ،،دح

ذلكلناتنقلانهافي،القصةهذهفيامبرىالقيمةان

ذلسككلايسرففي!يسلهصانانبر،هوكماالقصولواقع

بهذءليفيظناوكافما،القصةمنقليلةغيراجزاءفي،اثباثمرلنقل



فايلا:بالوكيل"هو"دفسميتهيصححمثلاالطويلفالرفيع،المبايثرة

يقسولمائةويأخذقرشايينا.عبيد،معلةنحن،وكيلس

لتمردوا،،يومينبل،اسبوعابل،شهرايكغيمااءطيتهملو:لنفسه

،بيوميوم،نحنكمايبقينااًلفتات.مخرجعنالبحثلحاولوا

جيصا،خاضمعينلنظليكسرفا.ايامعدةنراهولا،!طيومواحيافا

.ايىءبحاجة)خظل

يصدهناان،فياضسلميمانقصةفيقيمةالمباشرةهذهاناقول

..بعدهالنتساءللخرةمعهنعيفسه،هـوكما،المريرالواقعبهذا

منخورهوهذا،لحياةاقطاعاتانقىانالمفروش،الثقافيهوهذا

افذتقدالقصةتكونررن4،عداهبمااكبافما،وزائف

ادممت،كماالواقعفيالثقافيةالحياةزيفتعريلاانها،اخربعدا

اًف"..قطاعالهانزهضمحخلكلمنكلهاًلمنخورواقعنلتفضحهيبر

ناشعتان-اذاي،لالرمرالواقععنبالتعبيرللمووفقلب

بالواقع.الرمزعنفعببرسلقول

فلا،والفكرالرايقادة،المجتهعنخبةوافعهوهذاكانواذا

يوميةحصيلةديناراخمسسنمقابلشرفهرجليبيعانذلكبعدنحرابة

حبيبها.سجنانبمدالبممشلقمةمقابلشرفهاامرأةلبيعوان

بران!ةتفوحالربيعيلعبدالرحمنسابوعولمملكة-القصةهذه

مجت!عرائحةوانما،المعروقةالعاريةالاجسادرائحةليست،نتنة

الوحبد.ملاذههوفاصبح،لهاستسلمانحلكلوفوضه،العفناصابه

امامق!نحن،الايحاءشديدةالقصةهذهؤقفالرمزصعيدوعلى

بهايهـرب،مععودةكلماتغيركلهاالقصةفيتقللمجميلةفتاة

يتاصرمنيتسلمهاسجنحتىاذا،الحوانيتاصحاباحد

حتى،دورهفيكل،فيهاالراغبونحجرتهاباباماميقف.بجسد!ا

قرنانراسهيشق،التاجرجيبفبمالدكانيروتزداد،قواهاتخور

ناادادانا،صا!هاوقدر،قدوهافهذاهياما،باسلاولكن

اهلها.يذبحهانقمصيره،بهايفراو،يفر

بعد'وماذاس

ولا،الاحكامكلمحكمحولنامنفالسور،بمدولافبللاس

مثه.منفذعنالئحثمنجصرى

،الاست!سلامعلى،فيهطالضصاحب،المحبيواقىوعنالعا

صغيرين.بقرنينيدهفتصطدمرأسهبتحسس

فىممتا.رنحوعلىنابابوابراهيمعنه!برالانسحاقهذا

ف!لطبينصاحبهاتضعالةىالعقدةتلك،"الارضعقمه"قصته

ارضطص*فوقالامانبامتلدفينفسهكلعليهترملكرفبة،طاحنين

معهانهايحس،صنيرةومزرعة،صفي!لبيتتتسع،صعيرة

مس!تحيلة،هذهالأمتدلاهرةباناحساسثم،منهكسلبولن،وله

تعتعمقااميلومترات*فملىسلطلالهيلأ.سمانيبسطانكالستحالة

فوق!اارتفاعاالكيلومترات*ف،يمتعهاالتيالقشرةتلكسطح

لو-بوسعهانيقينايعرفالامتددباستحالةاحساسهمعوهو..

العقدةهذهمنالشفاءانصاحمناولمكثف.حلمهيحققان-حرو

ب!لىالامانحلمكحقيقيمك!نلمومن،اصلهابمعرفة*يكونلن

يتحف!لنالحلأ!ذلكانيعرل!الض!اصولالىودالرجوع.ذلك

يلادض،جمصانالىيابر،العربييترصدادياالعلوهناكطالما

!"باتهيهذه.منهاوطردهعليهانقض،لمارهاكتمااذاحتى

تحهةءلنلكنهما،العكمةمنالشالاءالىيليومعرفتها،القد"

ينسحب،الصشر(ينا،المناح!تلكمنينسحبفالجيش":الحلم

م.4الىكعادالقصةنفس،قبلمنلناحد!ماففس.كص!هل

...واولاديلوجتيلولا،فيهااموتاناًريد..الارض

!،حب:!كانذلكبعدلم."المرةهذهالموتا!لانشإوالله

كلالتكثبموسيارات،القدسالىبابنلالهسيارولفي"ينطلقوصاحبه

."بعيدمنتهدروالمدفعية،*تجاهاتمختلفاليفراراكنطلق

قصى،وهي-ر!ورلابواهيم2(الر!ىثويئريمفصةوترصد

الوطن،9لبيئغراط!والتخوعالفص4دترصد-الاخروهيجيملا

،،

لبفىننكاااءمنقيا،لوطناحقفيجرميكاعكمهافسادالاشياءابسطوررىان

الجرائملجميع،الادانةدرمل"فذلك،البترولمناقىفيالعملعلى

فيوالانحرافبل،"بقومهتحلانقبل،شخصيابهحلتالتي

اليومية،الحياةمنامثلةمنتقبا،الانضباطوعدمالشخصيا!سلوك

الوجوهوراءهاتتخفىالتمحه!لأ4س!احيقا:الشوارعاحدفي،المزيفة

!ارلحلاهشمبابالىتتنبرالتيالملونةالسيعلراتومؤحرات،القبيحة

التق!فؤصدفيا!رسلميما!فصةفيكناواذا.اخرهالىالرألي

ظدفينقرألم،النضحد،ل!فنيشمكلفيءصوغةالرفضبتجربة

!ب،خقوض4امجننممهمنشخصبباهو4بموفةفيهايصرحمباشرةكلمة

كسللسلإمى،ناستخدم،،رلىالمهالمكانمنياتيخفياصراخالمممعنا

الر-وكذلك،الفناخفاءفيفن-ااءفا!فيالفنيةامكانياته

فم-هنافنحن،ابونابئابراهيمعندالرفضصجربةكانت-مامد

تالمكاماتهااولىقصة،مختلفنموذجامام-2فىالرثوائرفصة

لحظة،بهتمرلاهوثم"،لهـذاحدااضعانعلى":البطللسانعلى

ارهعو،،)؟سيدتييامومس"ئتهل?وتبرمهسخطهواعلنالا

الوباً"،..فقطواحد!جه..واحدوجهللحقرقة"،"رؤوسكم

مبتكراذمنالاخرلوجهاً)ء..وراءهتختبئونوهمافتوجدونه،الاخر

تضغطجميعاوهى..والاشياءوالفضلاالشمسيخاطب"فاكتورماكس

طوب!."المحمومةتداعبياتهءيواصل،وغيكلاحنقاتملاه،حواسهعلى

!نلفد1،"رفيق؟الفجريطلعمتى"،"بطلهيتعثرلملمن

ارفععوعادسارؤوسهمارفعانلدونني-سانهمإ!رفيقياالفجر

مكلل!كبوادخلمن..اسلحتكمالقوا..ايديكماًرفعوا..رؤول!كم

لارحاعودوا..آمنفهوجهنمففي!..!يدخلمن..آمنف!و

فرترالماوستجدوننا،اخرجواثمعودواثماحهـجواثم،امهاتكم

الغارارلاعنفيتعرضونالمقاومةرجال)ء،!الش!مالفيانتطاركم

ميلالفبعدعلىاشمطالمابإيما"،"ايامثلالةمنذالوحشبلة

الهميا""الطينمنعشالكاجعلولسوفالعزيزالضميرايهانم

لتشجبالكنباستميرادبمنعثرص4قرار"أ"اهلمادمرنيلقد

هـ-سذيسمفرولا،ينفجرالنهايةفيهوثم."المحليةالصئاعة

العقولفيعشثىقدحولهمسادفالةحولهمالتثييبرمحاولةعنالانفجار

وهكذ،سلمبيحلعنيمسصفبربل،ثبءكلع!واكى،النخاءحتى

ايضا.يحدثلمماوهو،بالدمالتبعهو،البطليراهأيضا

،فاءسطومنهايخلويكادلاا)قيالصابيةالنبرةغلثةوبرغم

البصهولهالاالتيالمكاشفاتهذهاوليست،القصةلعيبلاذلك

ا!لأ؟القصةموضوعهيسريرتهداخلفييقولهابل،لتا

تركلماالتئالمسرحيةايضاومعها-بميعاالقصص!ذهواخيوا

."الظهرمناولادةا"نجمو!بدوقص!-اللهرحمه-الئقا!ثىوحيد

واقص-الاسلوبمعقفاوتسصمق!بكعكسجميعاالقصصهذه

فىعطينخوالذيسالتوسرىانبعدعربيكلبهجسمريرا

'و،يونيوهزيمةا!ازاتهاولىوكانت،شيءكلعلىويلألي،الامة

نابومن،ناحيةمقهذا.والفمياعبالتمزقاحساسمناعقبها

،وسوالتغلبفالمباشرةبسنالقمراسلوبتفاوتبرغمفاكه،اخرى

كف!وزمع-جميعاالقصصهذهقبقى،الرمزواستخدامالواالعيغ

ا!فصييالقصفئبهار!رلمرحلهمثالاتب!ى-افنياالمشنوىهمه

اقىالمصيرإةالؤمنيةالفنرةطبيعةلنطلى4ما،فهايساير،العربية

مجماراهوسمنالعربيةالقصهتخلصتفقد..اليومنجتازها

ا)جربعقالبحثحمىمنوشفيت،الغربفيالجديلمةالفلمارات

ترالمالىاتمضد،اقدامهافيهالبتتلحظةوتريثت،وكفىلجدكه

هـتشتتلون،وبه!وقهمنسطلقثم،بهنفسمهاكلصل،ا!يل

القصءمنالئ!-ساذءهذهباخت!يسارالاداب.وم!ل!احجاهاتكل

حصرلياالتياراتلكا،صدرهاكفسمحاناكمئىكنتوان-الكصبرة

خدهـ-اجلزقدم.،النماذجهذهباخعيارهااثوس":ا!ول-مع!لة

الفن.لهذا

حمديممعوحكموالقاهر'



شوتممةفاروقبقلم

ت،4انةمهظميمسقطا!ة!لعئوالعرزا:كسةادوارببنالهوةفي

صدقهاالثمعراءق!مهاالتيالتنوإتكلوتفقد،المعاصرالشعري

وشعر،اًلسياسيوالهجاءالشماتةش!ردلكفي5بيس!تو،وفاعليتها

ابطولةاواقنعالالهتافوشعر،وازو!وبالامموبكاءوالعويلالئدب

جرافيمس-4يفرز)يزالما"الحزيراني"المناخانذلك..الزائقة

،والعدوىالاصابةالىالناساسرعازعربالشعرآ،ءزالوما،ومبرراته

منمسحةواض!اء،حينا،وهد!دتها،تنغيمهاعلىؤررةواكثرهم

علىقد-ةدونماساننجاوزبقصدواخوائها،أخرحمئاعليهاالرمز

..ثا)ثاحينا-ياحدةخطوةووالتجاوزهذا

حدرر؟الذيهذافما

41!يس؟تكل-نوهاتفهونادبينشامتين-برميعااشن!لكنالقد

هموممنسنواتخصمىوعمبر،اككسةمناخبهايسمحأنيمكنالتي

ذجحلموىنناالاروريبدو،وانصكاساتهواحرانهالمكثفاليو*بز!الواقع

المتوفرةالشعربربئاجموعاتواالعمواوء!منآخوعددتكديسفيالا

صمودنا:"الموؤفخبراء))يسميهمماالبافيةللبق!يةوالممزقة،الحادة

،وتهزويئالنفسوهجاء،البكائياتمنرصيدناازداد...وكبرياءنا

دون،الم!:جةوالعنتريات،الجديد!الاطلالعلىوالوضف،الذات

قدرهحيثالى،العر!يالانساىبيدالاخذفيواحدةلحطةننجحان

واؤ!سهمعالمأساويةاليوميةالمواجهةحيثالى،الراهنومصيره

النكم!-4فبىالاسبابكلهـمبهووالذي،هىوم41المتخلفاليومي

والافء(ن،الا.شانبيمنالممزكةالانسانيةالعلاقاتمنرهـءا،عيرهاوفي

مشاهـلاماماليومبموالقهر،العيشلقمةوراءاليوميوالانتحار

الوظيفيازكبتومواجهات،والمواصهـلات،والمسمكن،العمل

برلمافتقادالعاريوالاحسعاله!،والمؤسساتالاجهزةفي،والبيروقراطبئ

لح!إت!ل!ظةكلفي،البشريالوجودمعنى،الانسابةالقيمة

منفاههووهذا،العرببىللانسانالموميالقدرهوهذا،اليلواالنهار

لبطاقى!انضةلاردور،الاولواستشهادهءواعهوهبداى،وماساته

التيا!ف!لداهـرةعبو!ده،.نعيةقصيدةاوض!ولةوساماوشهيد

أردناادا،السلامةزةو-ئارمقمنللبوريئأردنااذاقبلهادائرةلا

مسنبدلا،والتوهجوالاصالةالصدق،ولادبنا،ولغتنا،لشعرنا

وف!،فيناالكامنعدونا:ارومبىاؤعاوااتونفيجميعابهاالقذف

نا.وكبريائئما،ورجولتنا،انسانصتناذاب!:اليوميالقهرمواجهة

!كبوياءاورجولةئمةكان

هوةفبئوسقطنفسهاشاعراتوؤفعندماوسقطشعرناتوقف

عندما،المستيشةوالنظرة.الميمالواقعودوار،المضمببةالرؤية

هـن،الخلاصطريقاستكشافعن-كانساناولا-الشاعبرتوقف

"..الفعل"منطقةالىالعبورعن،الحقي!قيةالبدءبنقطةالوعي

..نعسم

فاصبحنى،،وتعميماضهاالنكسعة"ت4ءهومي"جميعاجرفتنالقد

عنالحديثنتوهمونحن،احدعننتحدثولا،أحدا2نخاطبلا

في!!اضتاكلاعنتتحد!انكتدعيعمندما،الجميعوباسم،الجمع

شفاهنا،علىلزجاالامرأصيح،ب!اتهاحدعنتتحدلاالوافع

صذفبالدموعانع!يزيدلالكنه،آذالمحنافيمصبوبا،يعنينالامنه

وردالبكاءيجىيى،شحبونحن!الؤروضاحسنعلى-طقينا!ط

وجس"علىالمعرية-العربيةالس!ئما"ميلومراما"وجدالهكولت

ادطذلكبعدليمكننا،الفردالانسانعنكقطلنتحدث،الئحديد

انت،او،أناهو،بذاتهانم!انعنلنتحدث،ا(جموعالانساننخاطب

ولونه،وواقعيتهصدقه،لفننا،يبشعرنا،أبحديثناليصيح،هواو
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المازوم،اليوميواقعهحجمفيولكنسوالتعميماتالعمومياتمعيد

يمتحنالذيايىوميوالاستشهاد،يواجههالذياليوميالقهراطارلم!بما

..نبدأأنينبغي،!قطهنامن..،

،"افل"دائرةفيأنفسنانجدن2يمكننا،فقطهنامن

هنامن.(الضباب)و)الغيبوبة)و،(ا!لموار"مناخمن!روجا

!لمنلانه-،البسيطالانسان.العربيللانسانيفن،ف

الدياجيربدايةقلبفييتلمسأن-وأملوحوفوأعص"بوشهوةدم

ودبحوا،وفهروهاذلوهالذين3ل!لاحقيقيةتعرية،لممسيرتهمصية

والاساسية،الاولىمعركتهلحقيقةحقيقياوفهما،وكبرياءه!سانيته

..وينتظر..بهايحلمأخرىمعركةتقوملنبدونهاالتي

كأ،العظيهسالئنسواهدتقومالطويلالعربيتاريخنامداروعلى

لهأتيحالذي-التعبيربين،والفهـلالشعربينالعمناقجلاللى

ايسسومياوالحدث-الخلودلهكفلماوالتوهجوالواؤعيةالصدقن

صدفا-تهزنارالتوما،"ع!ترة"الثمعارعالثمتلقد،لمباشر

مواجهةفي4نفسهالعنرياهعلباال!فويطهالارتيسوا!اذحرارة

يف،كانسان،كفردالاواىلقيودهوتحطيم"،والرقامبوديةامر

ثم،انسانيتهورمز،حريتهر"ز،"عبلة)ءالجوولفدرهواجهة

فيالخلاصلم!خىتامميدا،كبطلكلهالعربيللواقعمواجهتهخلالن

منوالخلاصبل،العبودير"مئاخلاصوا،اللونمنالخلاص،4ف

"فتوة((واحباذلةبينالصواعاع.افهفييفنمتعلحين،المحبة-د

للفارس

وا)،عل،الشعر2*،تحلإلىمنالاتمامأبي((عمورنرقى))نتوهحولم

انطلقارريفتعصموعندما،شاعرهلسانالم!صمسيفسبققد

ضبموفتوته،وجيشانه،التبميرحرارةكانتعناومن،المسان

بالحدفالثنسإعروجدانلالتحامحقيقياصدى،تمامابيئ((عمورية)

بعبدا((مامابو"يكئولم،الفعلبةتجوفيواسضعراقه،فسه

انسسيللصرخةوكان،أتونهفي،قلبهفيكان،اروث!رحلن

وكشادسهـ،،،نكانسنفسه؟كطالصنيفصداهااسيرةعربيكةطلفها

وممارسة،للذاتتحةكيقا،العربيةا!بطولةعنامختحعرياتعبببرهنجاء

..مجازاولاضوممالا..والحدثالفعللمناخكقيقية

وجوهرهاحقيقتهافياليست،المهئصي"ص!بفيات"وهده

وامكانياتهأوطموحهالمتنببمنفساليهامفمافا،جديدة"عموريات)

)ءأتونما)فيالاخرهوواقعا-الدولةسيفمنبالقرب-المننب-أيكنالم

جلالان؟الشعريالعطاءق!مةفيتهبببوهكانهظومن،اليوء!الفعل

الفورلهذااحتوائهمنألساساينبعانانماكنقاعروعظ!تههادنفقي

ؤ!ةفي؟وخنى،"الدولةسيف"بهقامالذيالنبميلاعربيأ

اذنالدولةسببففلإكن!وتفككهاوضعفها،العربيةالدولةانحلكل

عظيماصدى"سيفياته"فياذنالمتنبيشعرويىكن،العمودواجهة

الشاعرلاحلاموتجس!يدا.،والفعلالبطولةبينالرائعالعنافىلهذا

ووجهه،العربيةسماتهفي،"البطل"عنبحثاو"موحاتهالعربي

...العربيول!إنه،العربي

الساحةعنويبتعد،الفعل"دائرة""المتنبي"يغادروحين

بينمنويحتفي،ويشحبشعرهيبهت،"حلب"فيالمتوهجة

عندئسذ،العربيةالبطولة)حلم)و،البطولة"نفسء)سطوره

وفعوصدى،الايامومصائر،التجاربعنللحديثالمجاليتسع

مسرىتسري"حكمية"صورفيمتننما،التفسفيالاحداث

!الامثيال

*ت*

الشعراقترانتاريح،الطويلالعرجميتاريخناشواهدبعضهذه

عنايضاسقطنا،الخيولىصهوأتعنسقطنافعندما،بالفعل

عنه،واستعكشاتلاشىاوالفعلاختفىوعندما،الشعرصهوة

وتوقف،+روحهوجفت،وشحبنضعرناسهب،والاوهامبالاكاذيب

اليوم"الفعلء)مفهوماختلفهل،لكن!فاعليهوانقطعت،توهجه



حديثكفياسرفتلقد:ويقولاح!عمالآنيخنصدىاناخشى

تدريالا!منغافلااوغافلا،اليوميالواقعوقهر،اليوميالواقععن

مرتبهاالتيللظروفنتيجةسالمدمرةصورتهفيهو-الواقعهداان

تحت،والمستعمرينالفزاةمعالطويلصراعهاخلالمنالعربيةالامة

نتيبسسةحقيقتهفيهوالواقعهذاوأن،وارر!اراتالالماءكل

توهمت؟كما،بدايةولشىمطافتمةتهو،سبوليس

التسدمنعطفالىالعقيمالحوارهذامثليقوثذاأنواخشى

من"الدجاجة"و"البيضة"قضببةنواجهفيهانفسنانجدعقط

لقد!ابدايةواالاصلايهما!النتيجةوأيهما،السببايهما،جديد

الداخلياليوميالواقعبفعل،الاردنهمباالفلسطيفةالمقاومةذبحت

كانالداخلياليوميالواقعهذاانوصحيح،آخرشيءايقبل

الاستعمارحلففيثلةالممالخارجيالواقءظروف-يزالومايحميه

يكونانينبغيكان،الاردنفياليوميالواقعلكن-والصهيونية

مختلمفوعبر،احدوداعبرقفزوبلا،وديلبلا،الاولىمعركتها

لهسذاتجاهلهاثمنتدفعال!يومذيهيوها،والتسهمياتالشعارات

فادحاثمتهتدفع،الاولمنطلقهاتجعلهانورفضها،الداخبمالواقع

..وط!سيا

اقناعاأوأثدوأصدقاجلىبعدمثلثمةهل

منضعوطاليوميواقعهفيمابكلمدعو،اليومالعربيالشاعر

والتحديوالانسلاخالرفضمهركة،الفعلمعركةيخوضأن،وتحديات

منأسنايومياواقعهفيمابكلمدعو،والمقاطعةوالتمردانتماءواللا

حركتهالحياةلتمياريعيدوأن،العفنهذايهزأن،وغيبوبةوحلر

ادعساءدون-الصفيرةا!يوميةمجابهاتهخلالمن،وتجددهوحيويته

تتستالتبمأاليوميالقهرلعذابات-لاستنسهاداستدعاءاولبطولة

واوجاع،لهجزوا،بالعنة:كانسانوتصيمه،أمعاءهوتمزق،كبده

وتطعنه،الجنسيةوقدرتهالهضمىجهازهوثل،والاعصابارأسا

قدرته،بهاالالستمرارعلىوقدرتهالحياةتدوقعلىقدرتهصميمفي

..والابداعوالخلقالمواجهةعلى

مييوانسمان..الآنالعربمعركةقيالحقيقبىالشهيدهوهذا

كلمكان،فيالآنيسقطلكنه،هويةولااسمالهتعرفونلا،بمسيط

م!-انعنبحثا،وعبالهاطفالهقوت،قوتهعنبحثا،بدمهمضرجا

والرؤسائهنفاقا،لهدفهوصولا،الزحام!ي،فيهيئحشرضئيل

حتسى،عملهمز،ودخله،بكملهيحتفطكما(!فر!لاامرءوسميه

،والمكانالزمانحسبيبدلها،الاقنعةعثراتمبرتديا،الشهرنهاقي

هـع،الناسمع،اواقعاميمالبسيطالتوافقحدالىوصولا

طابورالانتظارفي،لآدميته،يتهلبشر،لانسانيتهف،؟تا...الظروف

الصراف.بخزينةوانتهاء،الخبزرغيفمنبمع!ا،شيءكلامامالطويل

بهاالنطقيجيدلنالانسانيةوف"قد،ي!يهالاالرجولةفاقدان

المتلاحقة،اليوميةالهزائمهذهكلبرغه-لكنه،عئهاالتحدثاو

!زالروا،فحولتهفيالهجلاءالطعنةبرغبم،وامعائهاعصلأبهتمزقىبرغم

،شهادةالنهايةفيولستشهد،ويصطدم،ويواجه،يمالي،يمضي

وبلا.هويةوبلا..اسمبلا،يدعيهاهوولايطلبهالم،حقيقية

هووهذا،الهومشعرناموصوعهوسالاصدقاءاًيهاسهدا!تاريح

..،دائرتهمجاله

قصائد..قصائدكممعانقبرأأنالي،ليتاذنونهل-والآن

؟الآدابمنالماضيالمدد

:دحبوراحمد:الصعبةالواةعرسان

المزاوبلاتحققأناستطاعتالتىالقليلةالقلةمنواحدهذا

احمدالمناضلللشاعر،اشعرياالعالموامام..والفعلاك.مربين

الشعرسمات-مشقةاواعناتدونسالغورعلىتطالعنادحيور

غبرهزحمةفييضيعلاووجه،وأصال!وبساطةصدق:الحقيقي

تحاول،متجدةناميةشظريةمسيرة؟ىمتصاعدوف،الوج!همق

الىوالاغترابالتهويمشتاتمظالمعاصرالغلسطينيبالشعرتخرحان

!لا

..الحاداليوميوالصدام،الفعلايم

الثيمال!ديدالشعريالح!وتهذااتتع،والحبالفهمبكل

مبالغة،اوخطابيةاوادعاءغيرفي،الن!معرساحةعلىنفسهكرض

فيخاصةأخالدابوخالد.والتعبيرالنضالتجربةفيوردبقهدو

التراثالىالمتكئةالجديدةالشعريةومحاولاته،الاخيرة!لاليته

جديداخلاصايمثلانمعاوانهما،معاوالعربيالفل!طبكرةلشعبي

منه،واتعبيرالثوريالفعللمعاينسةفريداونموذجا،العربيلمرنسمان

،وعلاقاتهالواقعبجزئيات-وا!الةجراةمنيملكانهمابكلالالتحا+

!النهاروضحوفي،الضوءوهجفي،المتصارعةفشبكة

دحبوراحمدلرصيدجديدةاضافة"اصعبةاللمراةعرسان"

،9سرةشفافيةمنالسابقةقصائدهفيمافيها،الحنيقيالشعرلن

وقاطع،حادشعرياسلوبفيالصميمالىونفاذ،رؤية:وضوح

،الجديدةالشعريةاحركةابانجازاتايومياالواقعفيهايمتزحإصور

خافتا-الداخليةالموسيقىنفجرهالذيالداخلبمبالايقاعاهتماملع

فيالمقاطعخاميحهـيل،متصاعدمستمبرلكنه-أحياناجهيراحينا

ب!سي!التجربةجميعاوتتصل،يليهاماعلىتنفتحدوائرالىالقصيدة

لةالفص:الرئيمسيبنالمحورينبينتتراوحالتي،الحيةالشعرية

!لبكارةا1

الضيقية،والرجولة،الحقيقيةللفحولةحارةدعوةالقصيدةان

صعيسدالى،الجنمميةودلالالها،الشعبيالممائور)فةمنلها-نقل

المتلقي،وجدانفيالثوريللفعلوتفجيبر،والبطوليالنضاليالعمل

.المستباحالوطنازاءالاوحدالرجولةمقياسباعتباره

،حارةدرامية،السابقةقصائدهفيليسما،فيهاماانثم

الروايسةبين،المختلفةابعادهااليالقصيدةاصواتب!انتوهج

،تفصحولاتشيراصواتو!م،والتفجيرواننعليق،والسخرية

للتجربةت!زرهافي!ي،تراخلأنثونوتتازر،الاصيلالشعرشان

النفس،فيالقصيدةوقعويظل،جديدةوابعاداوعمقاوكثافةغنى

هدفريبولاهي،شتىقكلرلودويحل!،ودوائرلوائرينداح

:الحارالشعريالنفسهذا..ثمءإوالاخيرلأالاولالشاعر

.والطيور،البيوتبهوالتحقتوردتهاعلىح!ولحندما

حولهواستفاقت،والغناب،واليدان،والاغاني،والتراب

.الحجارة

..عليهتجمعوا

وفير!مت،لحمهفياغمدتامبيركبثمهضالذبحمننورةشفرةكل

يمتفلم

!البكارةبوردةدماؤهواختلطت

التفجيرلحظةمعموعدهعلىيجيءالذي،المفجرالختامهذاثم

المتلقية.النفسفيالثورية

حيفا؟فيالمصفاةنبمااتاكمأما

فجرهالقد

فجرها

فجرها

فجرها

..البكارةطاحت،جديدومن

صورمنالاسةالجميلةهذهالصورةصفاءاكدراناريدلسمت

أرورفقطلكئني،النفسفيالحنيقيالشعريحدثهاالتيالتلقئي

يكن:لملوتمنيته،استوقفنبم،تعبيرالىأشيرأن

يخرجالمنديلعلىاذبحها"المسائللهذه"جاهزةحمامكأ"خذ"-

.سوءغيرمنقانيا

البث!عريةالتجربةهذهخارجبييقذف،)اهـائللهذه"تعبيران

بهالمجيءمنوقصدهالشاعرلهدفادراكيومع،والموحسية،النقية

سياقخلكليوقعنيانهالا،والروتينيةالمنفرةالصورةهذهعلى

القادمةالاعراسانتكاروفي!باردة،(رهو"منطقةبيالحارالقصيدة

.،)دحبوراحمد"،المناضلللشاعبى



ةالحميريثرم!:والغجر!داللأ

اجمل،قديمعراقيلفسمنشعدركلألها،جميلةفنانية

بحنينتنبضوهي،القصيدةاركانفىقهاتتماوبمموسيقيةفمرةفيهالا

نفمفي،الرحيلكلابوعواء،القديمةالاغانيوشحوب،لارض

..وال!بالصورغني،موحوتعبير،اسيان

وقرانا

عريهسا،رفضت

أفسناعندركعت

الص!ورففرشنا

..موتهاعلىومتنا

الكلمثق:بعضكستوقفنيوانهمارهالشعريالعملتئابعومع

"سحنات"فكلمة.المطيرةالليالي"سحنات)ءبيدهماغرقت

لم،المتناغمالشعريال!ياقهذاتقلقانسوىشيئاتفعللامنا

ل!الخصوعىوجهعلى"بالسمحنات"يلاغراوعلافةيا

النواصي"قبلامفشابت":تعبيرثم

"لشيب(صورةغيراخرىصورة"لعف"الثاعراسند!حبلا

تفبفالنواصي،الشعريالتقابلحميدفيوافعلاليقبهاغيون

الحركة،عنتتوقف،تتشنح،تتمزق،لتشققعادة"احف"من

تن!رعانينبفيالشعريهالصورةان،فلا..الشيبيعركها؟ناما

التجديدورائهامناقصداكانلووحتى،للاشياءطبيعياطارين

الطبيعيةحسل!علىذلكيكونانينبغيفلاالتركيبواعادةإ*بعكار

..والشعوريالفنيواللوقإ؟لمثح!

الشاعرثويقول

...نتالمسى

لحيا،*رش!لىباكا

الرحيزوان

صاعواءفيجسدا

افصلالهالص؟ئقكستبيحشبرا

مموداالمفانببهيت!ولمطرا

الخ...

.مطرا،شحرا،جسمدا:الشاعولصبعلاماولاافهملم

..الرحيلوان:كللهممنىمالم

اهلألاعواءفيمسد"

الإوحةهذهجملامنكناللا،الصغيرةالوقفاتهلىه(نفير

وه!لوحة،العحررحيلخلالمنللقريلأالشأعرقدمهأالتيلشعرية

وهطببلهار!مهافيالشاعرقالىلوارحباهاتبلغ(نلهالمكئكن

!وله.،س!رهابينمن9لفضوليوالدخيلمكلد

اشدهأء؟لمذارريزرعون

باردإ،،خطابة،الموفعهذافى"ا،د!اءه)كلمةانعنففض

لوحتهتاملالشاعرعاودلو؟و!ركنت،التجربةبسياقلهاعدة؟

فيمستوىشعرلاعملاليقيم،الداخليةومكونعهابمناصرهافعلالفنية

..ح!ير؟صورلاأثمىالفريم!لتجربة

عص!ر:محمد:المنبوذ

منبكيرأخر،القصيعوهذهمقدمةكميرهاالشالقضية

ماتهل:التقليديالشعريالعمكلقضيةاني..ذاتهالقصيد!

ومن*دبيةالمصتجاهلكاهرةثم!الحيياةعلي!لرا،الىمام

التعب!مناللونل!اس(المقدمةسطوركولكماأسيلأداب-حنها

.يثي

ليىمصتا،القد"اصمكلانالىمقدمتهختث!قئيصلوالشاعر

.للفاثرىم!واعهول

انيالا،بالذاتالنقطةهذهحولالشاعرمعكفقانيومع

القصرة،هنهل!واعيةك!يقااكئشور'قصيدىم!نانفيممهختلف

!

الرليسية،مقوماكهابصكمتلكلمشعريةامكانيةعنببساممشفيا

بينوالتميز،والاختيار،والتعبيراللفةعلىالسيطرةمقدمتهاب

حتى،الجافةالباردةالنثريةواللغةالمتوهجةالحارةالشعريةلغة

مئواضحةدرجةالى-سياقهامنامثيرفي-القصيدةهبط

والركاكة.ضعف

"نرىاقتراببدونالتصاقالرجاللحمتلاصقحيثهنالك

الثيابعمقهوفماالثيابعمقغيرلهليسالملامحانيقشيثالرد

الغوبسفيالمديهـنةعالمعنالسريعةالبصريةالانطباعاتهذهثم؟01

شعرياتمثلايتمثلهاانللشاعرينبغيكاناما-الشاعريعيثربث

العمسقمنلهاأتبحوقد،ذاكبمدقصائدهفيليفرزها،نيقيا

ونفاذاوحمافةغنىاشعرياتعبمرهعلىيصفيما،اشمولوالوعي

المتلقي:أعماق!

..بالاضطرابثما!ويرموايتركوكانللصحبوأ!مل

وطوردتالمممباببسيلاغرقون!بانا!عالهستجابواصحبيولكن

كيفابدانفهمولااصبىالوفخطايوقضشتكالمجرميناسوقا؟

،"!اي"قضت:قولهمهفىولا!الك!انوفالشاعرخطات

ثبم،متى،(بمعمىلما"يستعولواثاعو8لغةذلكيستقيملل

:فيقول،بينهماالفرقيدرلر

وفضىلرالغياب"يحينلما"وأخشعالرياحصفيربسمعييلذ

يوجبالمضارعالفعلعلى"ثا"دخولفان،عا!طا!ننعمالاؤ"،

إ،البيتوفنيختلذلكوعند..،)يحن"لمأ،التعبيراليصبحإمه

!واستراحلاراح:الفيابالحينحينقالأنهو

عصفورعحمدالشاعريطرح!ااك!القفقىانذلكبمدالطريف

أثارضا،ا،دابصفحاتعلىسهذهالتقليديةقصيدتهخل"لأ

صدرا!ذياليتيمالعددفيالمئكةنازكالكبيرةالعراكيةعرة4ث

مقده!كنبتعئدعا)7291ربع)القاهرية"الشعر"محلةا

فيها:تقول"القمرضوء"صبمدتها

مقلاالمكطوعةشعرمنقصبةالجديدةللمجلةاختارانتعمت

ك!رفمهجارفاطعياناالحديثشعرناعلىطغىالذيالحرنعر

المنبوذالخليل!9الثفعرهذااصب!بحيث،الشطربنلشعرا+رهراءا

الضائعصوكهوندفع..الحرالشعررعاةنحن،نسندهانالىنتاج

القدجم!"اللونالىقمتقصيدةنشرعلىمنا!جوؤمنباتحيث

.مجعداشاعرا(رهباعتهبسمعتهناؤفا

.نازكثودلم

الشطرينذيلشعرئامناسبامكالااستبقيأنعلىحريصةانني

تجديدنامنكثيرتحملعوفاثروهو،وموسمضوجملافنىفيهط

العرشعرلافيحيي!ةملامعمتسبئا؟نبمدوكناولناهابهرجعنا

كحلبراثناالصلةنقطعاناحكمةامنأرىلااننىعنفضلا!ا

كدلأ*محوايمعوهجدلداًش!انه

احيروبصورةاممقفحوعلىهناالقضيةتثيرالم!ةنازكان

خسب،اثتقليديالشونشرحثودعندبهاتقفولاووضوحا!عا

الشعربمسيرةالمميىووعيهااعبكلةالشعريةكجربتهاخلر

ففكلعصفورمحمدللشاعرذلكبعدوكبقى،وحديثهفديمهلىبي

تقدصمفيينجحلمكانو"ن،!دابصفحاتعلىجديدمنرتها

"المنبوذ"قصيدكهفجات،ا!روحةلقةيتهشعرية"حيثيات

له!شاهداكونهامنكثرضدهامدا

الب!:فتبمحسن:ال!يمالجرحعلى،وفة

القصيدةمقاطمعنهتجمبلاسؤال؟القديمالووحهذاهووما



ناأخشى.والسوافيوالزوبعةالراية:عناوينحملتالتيالثدة

هذهفماوالا،يكمببدأثمجانباتجربتهنحىقدالشاعرانافول

يممصكانجاهدايحاولوهو.،المتاملالقارىءتصاحبالتيالحيرة

املعلى،ووشائجهبنسهجهيلموان،الشعويالعملهذايفيوط

..ومنالمتنالرةالشاردةصورهلهوتمستجيب،صامنهلهتتفتىأن

.هـروىثون

هذهفييكشفوهو،بمجرشاعرالبابفتعحسنالشاعر

شعريةقدوةعن،سابقةلهقصلالدفيالحالهوكما،القصيد

وحفاوة،اللفةعلىوسيطرة،التعبيرعلىقدرة،فيهاشكلا

والمتلقى،القصيدةبعينيفصليظلماشيئالكن،الداخليةبالموسيقى

منهايجعلمما..الدلهينةأسرارهاواكتشافمعايشتهادونويحول

ومنحمتها،،ذاتهاالتجوبةانطفاءبعدالورقعلىتسحيلهلمفضولا

توه!.ولافيهاحرارةلا،مباشرةأحكامالىوتحويلها

:العريقيودفيالسجينانا

..ودععةدعية

وجم!مةتفاحة

ازوبة.اسجينانا

والنميةالعريبينالسياقهذاداخلشعوريةعلاقةلمةهل

المساهـتهذهفي؟واين.؟والزوبعةوالجمجمةوالتفاحةوالدمعة

انث!يالاأالاقاليمهذهفيهاانثالتالتياملماتمنالضئيلة

:)السعالسواقيعنوالحديث):يؤللم

عشاقهاعلىتبكي

*ئواءيقتحملاالعصفورعلىتبكي

!والسرورالدماءمنموكبفي

أطشى،والسرورال!مأءمو،بلأصورة:الاخيرةالصورةهذه

الشعورالصادقوالطبيبمفان!الا،الباردالعقلىالتأملنتاجكونان

..لمسارتع!قا(ولتحربةاثرأ،بخبهايجدولا..يشحبها-

***

الجراديابراهيم:الشمالالىمهاجرةبطاقاس

الحميدعبدبنمر؟مايحولس!اغترابات

العصجعفرعلي:مضاءةغيرذكرةفيبقعة

وهسهالىمضطرمني،اجملةباالنئعنالحد!ثاه!لالست

(اثحرباالحر!سلبيكت!مالتيا!رلافييصلبرهـكدهل!

ممنكثيرينللمو.فيهاالول!عاصممبحالتيكسباتهذه.ا)جديده

فيوالنقص،النض!انعدامعلىدليلاسالحركةهذه2لىينتمون

الطوبصلافريالتراثوالاكلاصثلى،و*دوات،القدهـةاكتمال

!جديد.للثسعرالداخليةبالموسيقىاعميقاوالوعي،وتج!،5

،التنبدا!عهـالجديدقصاندمناهثيرفي؟ماع،كلهلطلأ

الىوزنمنالمبررلأغيرالمفاجئةوكمك!،والتفد-ل*وذأفىبر

الل!وي!ينكئمطالمثلمالغموكيهذاوشاع،تفبلةالوكنعيلةو!طونق

وجفاله!والعقمالعجزعنكشفهبقدررؤيةأو،عي؟وتبربةكراعن

ز!،مبهمةألفكاالشعريةالتجاربهذهمناحررجعلمما،المعين

وهـهشته،!مولهويسشثيرون،القارووببوونبهذا،لهماصحابها

!واهموقومنهم،و!لقد!هانبهاره!فونلمومن

له!درالهستوىمتباينةذبم4نهلنالقدمونالثعهالشعراءهؤ*

السلبه!.

:اديالجرابرا*يميصل

بصعرييالتصناراحاصر

أص!،صفب!افيكوكخل

الولادةجنوناليكوكلى

8

المخاضلذايذفيلتعرفي

كذلماجعلهاوالذي،الوزنمضطربةالاخيرةالشطرةفهذه

يبوحبانيعنالذيالعامالمعنىاما.."لتعرفي"قو"هو

.القارىفيهايحارأحجمةفأظنهالشعريالمقطعهذا

:يقولثم

أحبتييا"(اوراق"مجلسكم

الشرابموعدوحان

السمفرساعةتحينوعندما

.بالجوابأتج!

1(الشاعرتلأوقد،ايغماالوزنمضكلبةيلاو!ىفالشكلة

نوت!ومتى،تنوينهايجبولذاالصرفمنممنوعةليست"اوراق"

!الوزنيس!قملم

اسح!ام!اكلنهفماالمعنىاما

الحميد:عبدبنمرويقول

اميماتت:الازرقالطفلفال

للعمالاغني

(تمزق

الفنيقعشعنابحث

الشرقرملوجهيفي

،الاغغالثانيةةالشكلفياررمريالوزنيضكلباخرىمره

و،،(الشرقرملوجهيفي".الاخيرةالشطرةوفي"للممالى

هوالتشديدهذابالونالميم"المشددة"رملصارىاذاالايستقيم

يستقيم4لاأمر

:الكلامهذالتفهمسبيلمنهل،ثم

صدريعلىالبحريندلق

؟تعب

صرام!اللونمونششكو

الطحلباعكازعلىوالحرب

بندر:يعولء

العالم9لهفاليا"

)،شعرييفعممنكممن

فهمته!أظنني!ما،كاأما

العص:جعفرعليويقول

البغضبينمايصمدكا

كنينلهيهيه!الجارحالمعم!وبين

النصكك

ار!2وبينالرملبينحوالف

راسيفييترك

..أطية

..وهوى

..للموتىوبضالع

لقصيدكهعنواناالشاعرجعلهاالتيالبقعةهذهموناناخشى

بلاشميااوكعبرا،(وفىاهتشادامناستطلب،"سيركالية"بقعه

وهـ،ممنىءمنىاللاافه!او-وى،المتناقض!بينالتوفيقعريقمو

..شعرا"!عرو!ي،ضوءاالبقعة

***

تجاوذ!قداكون!وأرجو..2طلتفف،الاصدقلموأجماوعلرا

شوشةووقصاهرة


