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سا-
اولالخمس!يناتفيالشبابمراءالمفيبد؟انجداالطبيعيمنكان

الشكلهذافييييثوالاانحداطبيعياكانكما،التقليدي4شعربا

.آنذاكثقلهبكلقائما(العمود)كانلقد.سنواتبضعالا

اثنا*ها،وجاءت،الثانيةالحربسبقتالتيالتجديديةوالمحلولات

ناكما.م!مهافبمشكلإ-لآتجديداتكونهاتصولاالحقيقةفيهي

العموري،الشكلتدعيمعلىقائمة،خاصةالمدرسية،المتظافيةالتربية

عسلىالمماكيد،الغالبوفي،الاقدمينعونتوارثتهاكماقيمهوتثبيت

يكنلمالحالةوثهههذه.لرثةاوالقيهوللجمالية،الزحرفيةاوووه

.والقراءةالاختمارفينفسهعلىالاعتمادالااث(عراوالطالبامام

كف!وتتنئصكلالاولىاثاعربداياتئتحدد*خترارهذاضوءوعلى

.والموضو!توالالوانالط!معةتجاهاحساساتهمن

الطبي!4تجاهالاحساساتهذهتحديديمكنسعديبداياتوفي

البحتري.لوركااوتمامابيقبللاليحتري،والالوانوالموفوعات

فيوخاصة)1("حصإولاعييعتريهلا"الذيالفنانعرالشطهذا

الموضوعاتوسبموهاهذهو"جسيم،الوانهاوقحدكلد،موضوعاقهاختيار

الاسى.حالهؤ!)السمثية)ب(القإصان)هناوتتداخل.الحياةعلى

يقولكماسا)شكلضسفيالكونيالرالذيهو،هناالنهذفى

لرحا.العالم،رقب،الاشياءمصرعلىيتربعثمسمكلثىارشيبالد

الاثنينيبنفوقولا.امراءاوقراصنةعالم،لعالم2هذاكان!حتى

ءفوالةإساروماعالهف!االتيالحياة؟لرالبحتري.باللقبالا

تعتالصفوفيزحكمهشروانوانو،انطاكيةوصوررة،ك!رلىايوان

!سورةآسرةالاخرىهي)حنان)منسعدييجعلبينما،الدرفس

والشاعر."الرقيقوتجارالسلاطينمحفة،دمقسمنمحفه"في

!؟الشكلقفصفيالكونياليرالذيهواليس،قرصان،الاخرهو

!المنطق.نلتنطيريخضعلاوالش!،رياضميةمعادلةهذهتمدوقد

حبث.الايامتلكفيكذلكهيالحالةكانتاذاالنقدحيلةماولكن

،اهموماسردي،الافكارمنطقي،القيممست!ركونفيالشاعريعيش

خلوفيهالتسمي!ةفيالاليفترقاوالنثرالشعريكنبماحرىوبعبادة

!ندريلا؟لمأذا.بهماالثانيوتمسك،والقوافيالاوزانمناضثرا

الممشحكصةالشعرازمةامام(؟591)اليومنقفوهكذا""

ء!لالىؤقبرالصورةهدهعلىنرشعرنا،استهدادبلالوجهوجها

التحررالىفقير،الفكرةالىفقير،الوحدةالىفقير.اليهيمتما

.3صى5291بغداد-شهر.رز!ة:القرصان(ا)

،

مم"ك!فيكىممىا!س

ص

لم!طمابراللمبميمعىسي!

نشهـراهوتقرأمامميزغيرالمثسعرنقرأوأنتىنكحتى،والانعتاق

السسساتجاهلياهو؟يكونما،شمريانهسلمتولو؟شعرام

الض!ة.اًلاسماءظ!سفهتننعلمانعلمكوهنا؟معاصرامعباسيام

."الشعربهيتسمزالماالذيالسانسدا!ابعهوفالجمود

.)2)"العبيم))طه

منشفاه"اسمهامجموعةبغدادفيض!كلر)ا569)واليو!""

ما..يوما!ذيئايكنلمالعراقيالهـثسعرالاجدو..اًنكانلفتى"الحياة

الخسائن))الفتىهذاعنه!حهماان..جمليدا..منحطايكنلم

."الاص!اليست!!"الرءجمبعةالعسراقيالشعرلتقاليد)ا

.-)بع("يوسفسملي)ة

هيوما؟ارفيمةاالشعرلتقائيدخائن-الفتىهدالماذاندويولا

العإبيللشمعرالمتوارثةالتقاليدقئلمان)الرفيعةالتقاليد)مده

تتضض5691عامدرةالص4"الحياةشفاهمن"انذاك.الننقليدي

،التقليديبالشكلجاءبعضها.حب-وقصاندوانسانيةوطنيةقصائد

الحر.بالشكلوبعضها

اكأسه"الحياةثمفاهمن"شاعرعلىياخذسعديكاناذاولكن

!ببدتشن،كيه2كتبقدنفسهسعديفان،ال!يدبالشكلنمنب

تخطيط)و)ينغضبحز):ورما"لمجست!لاخر-راغذيات)ءمجموعتهمن

مشاثرتان،قصيدتان.5391بعاممؤرخننين.)فينا!حصارعناولي

يشصالذيالحزامبمثابةهي(وايبماتأ)تشث!ا،ننقصة؟ب!ل

واننبعثر.لانفراطامنويعميها.انذاكالقصيل!وجملثلمات

رائرهمكان،غيرهموكثبر"الحياةشفاهمن"وصاحبوسمدي

نامنافعفنازككانت.الجدبدالشكلفياليياتيالوه!بع!

السميابوكان.(المعافظسالجديد)بفكلهاالشبابروحنجتذب

وموقف"،الشيوعيالحزبعنبانفصالهوبينهمبينهماباعدقد

.تاثيراالاقوىالشهبريةالشخصيةهو!كانالبياتياما.منهالمعادي

احساىادكترراوكتاب"مهشمةاباربق"ديوانهصلوربعدرخاصة

صبحيسالواحدلعبد(اًلابدشاطىءأديوانمقدمهمن(2)

لحركةالتلريخيالواقعراعينااراصاكلأكةالملاضة!هذه.؟591بغداد

العهلم.بشك!(،آنذاكالشعر

جريدةنثرتها،ورودانحسينالىموجهةرسالةمن)2)

.2ص5691اذار.3الجم!)4313):ع))الاخبار"



.(الحديثالعرافيوالشعرالبياييالوهابعبد)ع!نهالنقدي؟س

و-!ديأالرررتالشعريةللتقاليدخائنالفتىهذالماذااذن

هذهفي"قصيم!51"منجزءا،لجديدابالشكلكتبفدسه

أ"5691عام)فترة

الرفيعةأالتقاليدهذههيما

احتمالين:اماماننايبعو

هذامثلينفيسعدي)الشاعرين!نشخصيموقف:اولهما

.(هناشيئايفيدنالالانه،فيهنخوضاننريدلاوفحن،وقف

يميل،سعدينفسفيقالمايزالماشعريتوا!:ثانيهما

التقليديالشكليزالما!ث.المخنوىاوالشكلفيالمحافظةى

شفاهمن"ؤ!رأىانفكان.والظليفالنظرفيالمسيطرالاطارو

خلوصيصفاءمقدمةوفي.الاطاروهذاالتقاليدلهذهخيانة"حياة

."جيلناشعراءكلالىموجهةمريرةاهاناتقبضة"!ا

فيهااسهمالتي)البصريالادبمنمختارات)مقدمةولعل

لناتفسر،خاصةالشباب،البصرةباءوادف!راءمنعددمعسدي

ول!ن،ككلالعراقيللشعرلا"يعة9الراًلتقاليد)ءهذهماحدى

تقول.ادقبشكل-بمرياشعراهناكانصحان-البصري!شعر

:)4)لق!عة

ن!حس،والاغنيةوالبحرالنهرمدلنسة،البصرةفينحن"

اشياء،عنهااشياءنبدعانونحاول،ونتمثلهاالظرفيةالملاقات

البصريالادبالىدعوتناكانتولهذا.والخلقوالعمقبالاصالة!صف

."والاشعاعالانفساحذاتمدينتناوألوانخصائصئحمللجديد

هذااثبتحيث.الضيقةبالاقليميةلا،بايحليةيتصفالادبهذا

الواسعةالانسانيةاثىطريقانهالاجماعيشبهفيما"المحليلأدب

القوميةالالوان،اخرىناحيةمنتلغيلاوالتي،الحعودتعرفلالتي

اجلمنيؤدواانانهه!فيدونأي"وت!رهاتغذيهاانهابلالمحلية

رئشيتيارثمفكان.واجبالهـ،("خلالهومن،البصريالانسانزر

،الصورةشفاكيةحيث،يوسفسعديوخاصة،الادبهذافت!م

قومية،خصائصمنهاتعبر.احياناالمسرفةوالمحلية،المبسةاللمحة

والسمفينة.،والريح،البحر:نحوها!يعميقاتضربمحليةلغة

فضلا،والنخل،القديمةوالحكايات،والسنابل،والقل،!ر

ومخبرين،،فتلة:العادبنوالاشخاعي،العاديةاليوبيةالاحهاثن

خصالعي.الصفيرةالبمريالعراقيالفردهذاواحزان.لصوص

،شويوحسنفسذات،متداخلة،ممكاملةمجموعاتمسحممها

النجم،قصيدة51،للاخرينليستاغنيات):هي،واحدوضوعي

سعديحياةفيافقيةمرحلةتشكلالتيالمجموبثاتهذه)الرماد

ورك!سد،الننطورفياستوائيبضتسيرانهاامحني،لشعرية

ةاتي،جديدةدثلاتتضيفانكونبهاقنشغل،معينةلصائص

قليل.بمدبالتفصيليعها

،**

الادباءلاتحادالثانيللووتصرسعديقدمهالذيالتقر-سلي

التقاليد)عنمهمةدلالةذاتملاحظةوردت.691عاملمراقيين

التياللمفاهيمدلالةذاتانهاكما،الجديدالعراقيلشعرناالرفيعة

واشكاله،،ومادتهالشعرطبيعةحول،ذهنه!قائمةزالت4

واهدافها.الجديدةالشعريةالحركةإ

كان،الحرالشعرميلادفترةفيالعربيالشعرانيرىفسعدى

حرسبيلاالت!رهذايتخذانالممكنمنوكان،تطور؟بوابللى

معينةافكلالااومعيناشكلافيضقالشعريبالتراثوصلةاصالة

..ممكنازالماالتطورهذاان..بطيئةحميرةومحاولاتكحولاتمد

.6ء91ب!رة-الاديب.م-البمريالادبمنمختارات)4)

إ

الشكلليستالحرالشصحركةان،الحرالشعرحركةميلاد

شعراءعانقعلىيقعاذ،ثابتةوليست..حالىبايللتجديدحد

..)5(واغنائهاتطوررهاامريعة

وصسلة،اصالةاحمثرالسبل،هذههيمايقللمسمديان

كانههوثمأالحرالشعرحركةهي!كنلمان)الشعريراث

مستحيل،ت!ركلجكلقد،العركةهذهميلادان:يقولاان4

.)بطيثةكثيرةومحاولاتتحولات)تجاهعالقاوقفتانها

نادون،الحرالشمرحركةيتهمسعديان،حالايةوعلى

طية(محمودغيرتوجيها)الشبابوجهتبالها)محاممما)عن!

غيرالتوجيهاتهذهجملةومن.)0691لغايةاسنواتمر

ليسسيئةنتائحالىادت،الممودلشعرباهمالهاانها،مودة

حقا.ايضاللناشئينبالنسبةبل،وحسعبالروادلؤراءسئة

وكانالعمودشعرفيلاتقمستوىعلىكانواالبارزينالشعراء

ادصبرصانةالجديدشعرهمامدمما،فوياالعربيبالتراثبا!م

الاساسهـدايمتلكوالما(ناشئةانالا0)6)الاسوبفيومتانةية

الشعراءتجاربمنمتخذفي،نهائيابهضهماهملهوربما،صين

الاصالةفحرههم)ءالتراثعنابمدهممما،لهماساسيامنطلقاغد

/فهدد.باكملهشمريلمستقبلاهـ(ساالطريةالتجربةوجعلتانة

القصائدعثرات"بالذاتهي"جسيمةباخطارالعربيرنا

."شعرياواسلوباوتركيبالذةالمتهافةجة

العودهالى،تقدممااساسوعلى،اخيراسعدييسوثم

وشعبنا،الحديثشعرنانجراجلمنوذلك"الشعرعمود،

نقدي،اساسعلىالعموداو،العمودشعرالىعودة8!"اثنا

بتراثناوارتباطااعطلةاكثراسسيعلىالحرالشعرحركةلوير

(،..ربي

آرائهعلى،سنواتعثربعد،سعدينناقشاننريدلانحن

منه،مصجزءسعديوكفعر.ايوماالشعرحركةفياقع،ه

طيبة.نيةعنصمورهـ؟رغم،العمودالىللودةدمموةكلخطات

لتقديمبكافيةيوما-كنلمالطيبةالنياتان،لهالاسيفلن

جاءتوانها،المعاصربالتاريخمرتبطةحركةميلادتاخير

قالكما(التبديدفيلحاجةوتلب-زموضعوعيلواقعائعكاسا

مجرىفي،ايفاجاءتانهارغم،نفسهالتقريرفينفسهيعبم

التجديدالىفادتالتيالظروفاناي)الاجنبيبالشعرثر4

الشعر،لهامشابهةوحاجاتظروفقاثتى،الاوروبيالشعر

غالباالمتشابهةفالضفوط.يدالبالعربيالشعرميلادالى،اً

وظود،التاريخحركةفيواضحوهذا،متشابهةنتائجالىتقودا

.البشريالتاريخعبرالطبقاتوسياثة،متمعات

ولكن،هذهآراثهعلىسمدينناقشاننرلدلانحن،اقولى

عنمفاهيمهبينالارتباطمدىكشف،آرائهعرضيمناردناه+ي

عنالمفاهيمهذهوبعد،نفسههوكتبهالذيوالشعر،صمعر

تطورها،سعديواكبالتيالعرافيللشعراالرفيعةلتقاليد

ليتاغنيات):مجموعاتثلاثفيذلكاوالقمربهذا،بهاسهم

الشعرتقاليدانذلك.(والرمادالنجم،ثصيدة)،خرين

منللمورو!خانعاحترامطىتقوملا،رأينافي*صيلةراقي

،والارتباطالاستقرارورفض،التمردروحعليتقومانما،نعر

-0691بفداد-المراقيينالادباءلاتحادالثانياووتمر(5)

بمصطلحاتعادةيقترناثممودشعرعنحديثايانلا!116

دونشك!مبههةمصطلحاتوهي)ومتانة،رصانة)مثلالقدامى!قاد



الاجتماعي.والتغييرالتطوربوكة

"كللمجموعة))للاخرينليستاغنيات)الاولىالمجموعةاءوافي

نحملهالابانذلك.الشاعر)ارادة)نحترمانالاامامناليس

،الشبابايامنظمتهد،العلميةوالدراسةالبمنتحتملممااكر

7(إلاعاصير..(لأهزتهزناقصدغيرعنابتسامقواصة،ولوكانتايام

رأكعةوعلي-"بالالفاظاللعبلمجرد)أالنظمكانكميرةأحيانوفي

الاساسذلكفهو،هنانجبهايعنيناماكانواذا-اللعبهوالفن

بكلتطفعفنمافهي،الفنيالاساسلا،سعديعلىالعزيزالاخلاض

وتكلرهانشاتهامستمم!.واخلاقيتهاالعربيةالرومانسيةمواصفات

اولهملإاخلافية..فريبوفتحتىسعديمعوت!راانشأنبعينمن

التيالواقعية-الرومانسيةالرويةتلكفيت!ثلهايكمنفنية

فيبل،فق!)..اغنمات)فيلا،سعد!كبشعرعينهايشف

منساخ،ا!ومهيارزيةاهذهولكن،التاليةالشعريةالمجاميع

-(بعدهاومامرئيةقصالد)واف!رهسهديتحارببهتتضمخ

الخلقمحمليةخلكلمنالحركةوحرية،الغكربحرية*ستغ!كلمنش!أ*

وما)قصيدة51)مجاميعفيالرومانسيةكانتبينماهذا.الابدماعو

يشاكل!رممسيطراءمنياتيارا(والرمادالنجم)بعدهاوماقبلها

شطرين:اليالتجربةويثمطر،الاشياءبوا!يعيةاحسالسهالشاعر

وعواطفه.بصورهالرومانسيوالشكل،الوافيالثورينالمضي

،**

وطبع،خاصةتربيةعنيسرللمله،الثاىالمع!درأما

حى.جنوبى

للاخريشاليستاغنيات)و)القرصان)نعتبرانلنايحقافن

بقدرالتمارينهذهلكن.شعراوليست،الشهركتابةفيكمار-ش

والناقسد:للشاعرمروريةكانت)حقيقعةغير)مفترفةكانتما

الطويل!الذيالطريق..الطريقبهاعادةنبدااثتيالاولىالصوةانها

.(يوسفبنالاخضر:حتى..فصيمة51)الىسنسعه

اقول.الحقيقيالشعرعالمنحوسعدييؤجه!يدة()51في

التاريخيةالنظروجهةمن)قصيدة51)لان،الضيقيالشعرعالم

ملامحسعكيحددوبها.اولاالشعرمنكبيراقدراتقق،النقدية

ناذلك.ثانياالشعراءمنسواهعنا!دهاواالابداعيةشخصيته

تماما،خرافةمحض2فذاكاضحت)الرفيعةالشعريةالتقاليد)

باسىخرافيهيكلذاتالاخرىهييلاجتماعيةالتقاليدكافتمثلما

الشسر.علىكانت،هذاكلعافبةومن،التغييرادالحاجة

،قاالتخارجيبضغطمثقلاحساسوطلأةتحتبالتحديدالمطالبةان

التجديدالىنظرتهموفيعت،الضيقةالممرسيةالغرفن!الشعراء

هذايمني.واستمراري!هاالخارجيةالضفوطتلكبح!دودوالفن

الاقتتعبمسشوىي!لمالخلقبضرورةالداخليالاحساسان

حركةالشعرليواكبالتعبيروكلقالاساليبفيالتجديدبضرورة

بصداليومهذانقددنحن)القاريءوالعاش،الاجتما!التطور

للشعرالديدالشكلفيناأثارهاالتيالغرابةنفوسنامنامحتان

يكنلملوانهاليومو!زارنا.(للشعراءالعروفيالتقطيعاو

التجديدحركة،ربما،تاخرت،اال!خذكلمنبالرغم،هذاكل

الزمن.منآخرردحا

نحفى:(الحرالشعرفيتاملات)فياليوت.س.يقولىت

الجدل.عنركانولوعلرايالحرللعثمعرنلتمساننستطيعلا

حرية،الفنفيوليس،الحريةالىتد!وقالعرخةالحرفالشعر

يسمون!كما-الحرالشص)هذاك!الجي!نصفانالممكنضاكانولما

.4محا-ا!موعةمق!عة)7)

ء

!سم---'حح'!'حي'لحيرحمئ،حر،.ئهه،باكما!نيم
اختيارهااساسعلى،الحرالشعرمنمعينةانماطافناصرقد.آخر

اعرفوانا.المضمونلهذاتناولهاطريقةاساسعلىاوللمضمون

.الابتكاراتهذهمثللناقسوافالحرالشعركتابمنكثيراان

يكنلمان-عندهمتختلطلاومعالجتهملمأدتهماختبارهمبم!وان

ممنيالستمني.الشكلبجمه-قرائهمانطنففيان!انهمفي

مادةاستخدامتمرساكتيالنظريةوهي،التصويريةبالنزعةهنا

فيهاصبتالتيالشعريالشكلبنظريةمعنياناوانما،الشعر

قصيعة(51)تجربة،هنانربطلنانناذلك)8)."التصوروية

النظريةهذه.الشعريةبالنظريهولكن.باثكلولا،بالمضمون

،)مثلاالنقديةالم!ةناركثناباتأالاوانقبلمعالمهاحد!تالتي

فهم،خيرلااثكياءاحيافا:همالمج!عون":سولنيهيخول

حث،لثرسينبلهاءاحيانايبدونالتقاليدمنبتقليدوالمتمسكون

واولئلمحروري،هؤلاءفوجو!ذلكومم،التقليدهذاعلىالعههيتقلام

مزخالموسعادبمرةكلخرجانممكنوح!دهصراعهمومن

"الفوضم!هتقبلولم،مطلقاالتجديدشكليخرحاو19)،)0الفوضى

كل"ققييد"فيمكنذلكومع..لاضةتحاربفيستقبلهاالتي

الجديد،الشعريةلنظريةا.الشكلفيقصيدةأ)51فيلتجربةا

الغنائية،:المحدمآوغ!يرالمح!ةبابعادهاالخمسيناتحدودفلا

السمااللغة،بالحزنالمتشحةالعاطفة،الواقعمناثنتزعةالصور

للتعبيمغيرهاوسيلةيملكلاالذيالشاممروقدر*نسانقلمرعون

فيه.للحياةطمحالذيالعالمهولشيعالملياضطرابهعن

مر!(قصيمه51)فييفارقسعديان،الاولىالملاحظة

،وحياتيفنيةمفارفة(للاخرينليستواغنياتالقرصان)الابتداء

البشر؟المخلوقيفارقكما)!للانسانالطبيعيالتاريخناحيةمن)

ينفص!اندونالانض!الشبابمرحلةويدخل،المراهقةمرحلة

ستشم،فيهاولدالتيالرومانتيكيةمرحلةانذلك.نهائياعنها

تنبثزانها.وحع!ماوا!يالالعاطفةمنقنبعلاوهنها،هنام!عه

بالمواجىيسرالذيالواقعهذا.الواقم:ألاصروالجوهرعن

كانحيثماالشاعريواجههوموقامقرعةاحلاما،والنضالية،اليومية

اموتلااني...سلمان"

اصيحمنيالقلباعزفيالرصاصةان

فميصيفيقفرق..آه.ا..اميول!ع

ثعلامماعلىيس!يل،المضشالشاحباسوجبين

لقز:وشفاهها

..الصغيرولدي؟

،(1الشقاءماءسوىتشربولمولدييا7لموت

الشامريترصدمع،الاخرهومنفياوطنايغعوالذيالواقعهذا

اوريقحز،في،المذياعهمسةفي:المعبرونشرصدهكماالمنافيفي

اصحابه:!واتوفي،ما

بلاثبم"عنبعيط،المنغىوحشةفي،هنااني"

11فيلسعدييكون"بالاسىالمترقرق"النازفالغناءبهدا

الابستاق"او،الجنوبيالشاعرنكهة،خاصةنكهة(!!يمه

،لثر"وعمورببساطةلكينقلأنفنانبقدرةيستطيعفهواالبحى

.بدكبيراحباوهبهمالذينالجنوبفيالناسحياةثرائحمنحية

صغيمأشياءيعملالثيحسمونالى،الحسينعبدبنمحمدمن

ويمت،بشغفويحب،بحرقةيمانيدسونمثلانه.حميرة

:بالاحويطالب،ولسبب

ا60ًمحا6491يونيه-الممرية)الشص)مجلة81)

ثعشقشةاحمدقرجمةسالفرنسيالادبفيالرومانتيكية)9(
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الطويل"باب"فيالناسكليعرفانه"

النخيلصهتفيالرابضالمخةرحتىالتمرلصوعيمن

كي!رةاشياءيعملانه

كثيرةواشياء..والخمرالطيبويهـبيع

صغيوةلزهارالليلوملءيوماليقال...

:يدا؟نامتقدالليمونمنكشىوعلى

"..!آه..المخفريحنزقلو53

وبمقها،،وبظرافتلا،وحيوي!نها،بتنوعهاتنميزالشرائحهذه

العاطفة،:الاسإسفيتكونالشرائحهذه.العالمنحوالخاصوبقرفلا

:القصيدةوشكل

الاصدقاءأفييا"

."اليهابالاناشوداتبعوفا

عا)وكانلتب!دوحتىواغاناناشيدالىتتحولالتيالعاطفة

يمكنهياو(اغانو""اناشيد"تكونانتس!ط!علااقصيدة

والاداءفالصر!ة.مناسباتهافيالناس"د!ا،كذلكممونلن

اثصريالانتاجفيلهمثيللابشكلبعضهامعمنسجمة،والح!لمث

بض!الاهذهعنثفىولا.ناثراالا)الخمسينات)الفترةلهذه

التجرب!ةهذهتتصاعد.)والاشترابهبة.السعبب)مثل!طند

يكبلماكلمنوالان!تاق،الانسانيالعناقالىبالتوقالغنيةالفنية

السب!ارشرون()و)والرممادالنجم)فيسنرىكماالانسانانسانية

تمتوالتي(الافريقيالشمالنهايات)مجموعةفممنالمئشورةضمي!

.)والرمادالنجم)لفترة

والاداءالشعري،الشعرمادة:جهةمنيصح،الاساسهذاعلي

والمنهج،الشعريللانطلا!الرئيسهيةالقاعدة)!يدة)51نمتبران

ن"شبمءمع.والتعهـبرالاداءفيطريقة،ط!لهمنستتببورالذي

والطمول)01()مرنيةق!ئد)فيالفاجعةبحسالمتالقالتطور

المراقبةمعالفشوالتغرب)الاولىاروماءعنبعيدا)فيلممروسا

هذهالقصائدانذلك.)..يوسفبنالاخضر)*في-والعالمالحادة

وليسالتكافؤاساسعلىالخارجيالعالممعقتعامل:)قصيدة)51

القرصإن)فيهيكما،اليهالتودداو،بهالالتصاق!هههالرغبة

مزيدااًلعالمتمنيحانها،هذاععنى.)للاخرينالهـيستواغنيات

)قصائد:الفاجعالردث-النبعمنهتاخذالمليالوقتفي،الحبمن

...اًغتيال.ازرقالليل.الدواسفيحادلة.السلامةبلدفيميت

.)ال!خ

يتصاعدحزينغمائبم!س":اثونشيقالكما،الشعرهذاان

الحياةيمجدشعراًنه.الفرحنجمةتخبيءافيالافاقاتجاهفي

منبساطفوقواعياداعراسشعر.ويعاذقهالموتعلىيدلهوفيما

اجلمن،والخارجالداخلفيدائم!غرشعر،اسودفاجع.الواقع

.)11)"الحضورعلىعصيمايزالماجديدعالماسش!مار

الشا!بريستحضرهنيريدالذياو،ضحضرللمصالعالمهذا

في،الوحشيبوجهه،سيقمحمابقدو)ؤصيدة)51فييتضحلم

اخمسي!ناتفياالاسودالواقع-نذلك)مرئيةوقصائد،والرماد؟لنجم)

علىالحافر.عينيهفتحمابقدر،المستقبل!ؤيةللشاعرليتيحيكنلم

اشد،الخمسيناتفي،الرمادكثافةكانتلقد.بقوةكا!هالذي

يركأفانالشاعرهمكانلقد،تحهـتهمارؤيةللشاعرتتيحانمن

هنهالزمادويزيل،صورهبابشعيجسمدهن3والواقعهذاهن

..الخناجر!لا!مثلا!رقالليل

نقصد،انناملاحطةيجرر)مرئيةقصائد)نذكرعئدما101)

والنجم.قصمدة51)السابقمنديوانيهثيالمنشورةيرالقصائد

.)والرماد

مرئية.قصائدمقدمة1()ا

8

حسو-..---تص"ص،!

صغيوييااررقيالليل

المدينة.طرقفيتموتوا!ئجومازرقالليل

سفينهفيالبعيدةالفوانيسمثل

السكينهمعيئامالخاليالموحشا!ريقان

الحريرمثلخطىالا

صغيريياأزرقلاللب

..بعيداتمضكبماكافلاجل

؟وحيدا،الخاليالشارعفي

...العراقفمريا،ت!يئيا،محصد

الحيمة"الخامة"هنايصبح،والواقعيالانسانيالعنصران

يا(أ2)الحركةفيهاوتبث.الافننغالعل!ايجريالتيلاساسية

وانكان،جديدلعالمغزواتشكللا،هئ؟(ا!لاقالتخيل)ؤوةظ

نفسه.الكائنللعالم!زوهطمابقدر،متضمنارزا

طورين:فيالجديدالعرافيالشعرفيا)واقعي!ةمرتلقد

خسلالمنالئفوذاءي.الواؤعي-الرومان!معياًلطورسا

مجاميع)قصائدهنامثلتوقد،الاجتماع!الواقعلنقدوالجنسلمراة

وشياطين(ومحة.ذابلةأزهار)و،خاصة(الطيشوخفقه،،رية

ما.حد

المجتمالىاضوجهاواععي،الرومانسي-الواق!ياًلطورس؟

والواقعية،العاطفيةمنكثيرفيولكن،مباشرةالاج!اعيالواقع2

منوكثيىر،السيابومظوحتا)مهشمةاباريق)فيكمالانفصالية

فيتقع)قصيدة51)و.(المطرانثمودة)فيالخمسينيةلأصائده

،المستنفرةالعاطفةمنيخلولانقدا.الواؤعنقدأي.الاطار!ذا

يرجعوقد.لشعراء1امنغكلهالىقياساالهوءالىأ!للكن9

،الصبور،الشفاق،الهاديء،نفسهسعديطعالىهذاصبب

هذاولعل.)13(.ومواقفهمبادنهحسابعلىلشىولكنلسموح

وما!س!يةانطبع"بر.سعديشعر؟نمن،عباساجماراعبدفصدهمايضا

آفاقفيوتحذقضدهتتمردفيمابالواقعتعتمياجتماعيةورية

)14(.والخيالالمعرفةمنبجناحينبديدة

القصصىالحكايقوالمرداسلوبتعتمدقصائد)51)منكثيراولان

هـنتخلولاا00الحاح.اغتيال،الحسينعبدرنمحمداغننيال

التركيزالىتجذحولا(المبررةالافاضةأاوالمملةعيرالافاضةعض

توسل.)احساساومجردةبفكرةبربحدثتتصللاال!القصا!لدلا

مساراتتخذاماهذهلان(.بمبطةأبرصات.اًلخييط.حساس

رغمهذا.صورةع!وتعتمدلانهاالتركيزالىتجنحواما،ف!م!ميا

.الجيلأريبلندمثل(....)الفراغاتاست!دامكثيرسعديق

انبكهلوراءماوقصور،التجربةمعالامتهادالمقاريءتتيحتها

يتيححيت.للقصيعهالمفظيةاالموسيقىوراءوما،للمحننوىلمع!

لأ.جببدقرارمنوالابتداء،قرارها4بلو،هذهل!وسههى

-3-

التعبير.عفويةتحملالتيالقصائداغلبعناقحدثانا.."

للشعربالنسبةداخلهفيمفردالمشعريسمديعالمان،الفهـرةعن2

كعوالم،عنهايتح!تخارجيةالثباءهناكءؤلميس،المعاصرلعبرا؟!

مجاه!دترجمة-فئكلنبتينلسميدنيالفنفيالواقعية)12(

.8؟محا-مجاهدالمنصبد

الانجاهات"مقالناالىالرجوعيمكنالمجالهذافيللتوسع)13

-"بنداد96الشعرمجلة""الجديدا!راثيالشعرفيلفنية

.الاوللهدد

.79صي-سبغداديقالكلءلىمرايا1()4



الصق،بالمعنىسذاتيةقصالدهاشدخلالحتىاذه.عالمهعنمنفصلة

بكسل.يريدلمن!مس!لانه،الخاصةعوا!فناعننتحعثحين

الواقسعمنتحملهاأن،عاطفيةغنانيةأقصيدةيمكنالتيالروابص

()15"العاملرشدية).".وتطلستهب!سهخلال،الاجتماعي

والالفاظالتعابيربذلكالمقصودوايس،الشعبيةاللغةان-ا

مواجهةلاو")ذنباو)14(تبج!ينلابعرةيا)مثلالدارجةالشعبية

كم!ا-التنعبيرعفوية،بالشعبيةالمقصودانما."يحرنونهمولا

،وتصبحتتاصلحيث..الحكايةاس!بوابتداعسرشدياسماها

وارد!لام،الثسعبيالكفاح!ماعدمعالحاحاآكثرتعببريةحاجة

اخضعتللعينتعبيريةولكنها..توز14ثورةبعد،اليوميةالاحداث

الاولى،الحرارةأخلت":سعديقالكماأو.آشئبصورةالنفاذة

،القصيدةبئسانيةعلىللسبولرةملحتطلعثمةاي"النفادةللعيونالمكان

يحملمابمقدارخاصا،خاصاشعرياعاكائمةان.العاطفيةوشحنض!ا

اثمريالتراثعننفسهي!زلاندون،عل!ويدلىالشاعرشخصيةمن

بابلومنذلكمنواقل(وصورالوان)لوركامناشياءاًن.الانسمانن

وتشمدد،البياتيوتركيز،وبساطنهحكمتناطموواقعية،برودا

هذهكل.البئةمعطياتمنالكممرروالكثير.الايقاععلىالسياب

والنجم،قصيدةع)1سعديفضيدةفيفتظهرم!اوتداؤءتتداخل

انسيراميك))الصلصالمنالعجينةكانها)أوضمحبصورةوالرماد

تمافل،يشاءمامنهايخلق.يشاءكيفمايكيفهاخزاؤوريديبين

.صغيرةقوطيةكتمرائيةاو)لسافوقصيلةأاو)فميدياس)

منالثانيلق!سماوقصائد.والرمادالنجم)فيالجماليةان

لقضيىةبالنسبة)الاستثناء)تعد!ماالافريقيالشمالنهايات

موازية،لاصرىاهياثاعرقضبةالجماليةاصبحت.الجماهير

:الانسانلقضيةتماما

صوتها،لىي!فميصها

السهرصمت..الليلصمتيفرتن

الم!ربعدالخافتالموكان

المطربعدالعشبكان

المطر.بعدكالدفء

***
الانسانقلقيأ

القضبانفيالراجفصوتهيا

الانسانرجفةهبني،منكاحتراقاهبني

الايمانسوىشليئااعلني،البكروالدهشة

".الانسانقلقيا

طليعة،يكونأنيجب-لسعدييقول-التقدميالشاعران"

يمتلكونالذينالتقدميونفاؤفنافون،الفنيةالاشكالنطاقعلىحتى

افضليقدمواأنباستطاعتهم،البشريةتاريخفينقديةنظريةأفغ!ل

161)."الا-طاعة!هده!قةع!يوانا.الانسانيال!فننماذج

الصربع.،الرجز،الكامل،الوافر،الرمل)الىو؟!يفس2

.(الطويل.المتدارك)جديدةأونران)البسي!ص،المتقارب

والتصويسرالايحاءعلىو!الرةر،كثافهةالقصيلمهوتزداد-3

.(اغتراب.سر.الاسوار).الارمازو

ادومي،با!واقعوالتصافا،انبساطاالاكثرالقصيدةلكن-4

الوافعية:الرومانسيةاو،الرومانسيةالواقعيةمرحلةالىالاقربهي

!ؤ.تلفيق.الاعتداء.رزوفي.ال!س!ههورمنمبنالى)

(...الشيخبابمنصور.آذار9الاربعاء.السمجنساحة

؟6ص"8":ع(تموش14)مجلةا))ع

مسسعأجراه"وار7291حزيران(الادبيالموقف)مجلة)16)

ائي.الساسماجدالشا،ر

ا؟

ثنسع.،الفراغاتمساحةان،ايضانلاحظانويمكنس5

به.م!تدتصحيح؟وفقى

(وعموعي63-م8)الفنرةهذهفيم!شنهـرترفلمةيبموقد

اصمبح،58نموز14ثورةراشفتالتيالاحداثدخانففي.يقبليم

يجررونالذينأجلمن"فمامهاهوالحنيقيالفنإ.ترفا"الفن!)

".رزرعونالممموآثا*القيعورغم،مرفاهمبولاليإقدامهم

أنيكونينبغيبل.لهيولاءيكونآنيمكنالعنآناولئكأدركوما

الابتذالى(بول)6فينفسهيجررأنغيرمنولكن،عنو!ويدافعلهم

يتوجهالئيالفنبنيميزوالماودكان.الزائفة؟الشعبية

فيرمنالجماهيرقضايايخدمالذيوالفن،مباشرةالجماهيرالى

والقبح.اقسطحجمييس!ان

فيهكانالذيالوقتؤ!فهو:مزثوجةالاديبمهمةكانتلقد

يسشكملانعليهدأن،الج!اهيرلدىالورياوعييممقبانمطالبا

الذيالفشلفأنلذا.)17(البري!نقالكما-الفنياؤعملثرائظ

الخلقلكل!ليةالو!ه!غيابمنيسلمولم.كب!يراكانالشوبهمشكا

.وملاحظسهةمنهمالقايلالاالاحداثوراءالخ!ثوالركض،الفني

القصائيدكا!اانذلك،صحيحةتظلا!ص!دبمهع!الدكترر

خليف!ة،عدالرحم!1)!)ممل،ظاهرياالمتحررالثممكلذات

،والم!جر..(ىراق.واالسفطةك!رمحيسنوالى،الميناءفيوعامل

سعصيلمانذلك)18(.بينبيناو،العموثبمالشعرمنقصالدهي

والخطابيةالكلاسيكيالأيقاعمنائتخلص-يردلمهواو-يستطع

الدكتورذهبكما،الجديدةالقصيدةنظمعنعابرزلانهلا،والمباثرة

بالقص!يدة.تسشبدانأحيلألاللببربةيسمحسعديلانولكن،العبيدي

وهننطلباتبحرارتهمجنوبا،قدريااستسلاماالعنثالنطئمير،يسمتمسلم

.)91)أ"..وبرفارعدابل،فاتراادبا"يريدلاالتيالمرحلة

يحاربميقا!م،الجوانبمتعددةمعركة"فيالاءرينمثلكان

يهسوننفسهالوقتفيوهم.والخاربمالداخلكلالعتمةقولى

يصافيهاالتيوالمشكة..التق!يميللشعر/ؤخيمستوىبأءاجلمن

فنيمستوىداتشعريةاشكالالىالوصولمحاولةهي،الشعراء

الوقتوفسى.بجدارةالبرجوازيالادب!افس!هفيهيمكنها،عال

)02(".اليجماه!يربينالتغلغلفيهيايمقنهابساط!ةذاتنفسه

الم!لة:فياذن

والشاعرمطالب،ال!حولاتوسرعهالاحداثبو!ةاحساسسا

الجملعبع!.توعيةفيمسؤوليتهمنكجزء،عنهايكتببأن

كماالمنالسباتشعر-الشعرهذامثلأنمسبقىاحساس-2

.تالكالاحداثالمجرمعتجاونربعدالموت،لهمقدرشعر-غالبايدعى

اجلمني!دفهو.الممرعةبهذهشعرهيموتانيريدلاوالشاعر

الل!ر.علىاليقاءلهيضمنف!نيمستوىفي،هذادفعرهيجيءان

،وافىفنيا،"ننقال!ادبالبرجوازيالادببانوعيئرمةس3

الواضحة،الاجتماعميةالنزعاتذااو،الجماهيري-التقدميالنسعر

ررهـ!2ا!ماالم!موىاريرقىبئنمطالبوهو.المناشسةموقعفي

المو!هبالتهمةليد؟ء.تجاوزهعلىيقدرلمان،نفسهالبرجوازي

هذهاًلسسخ..ضصل..سياس!،دعاويادبباز4،اليه

7/06!االم7(1؟2):ع."الغنصباتحاد)،جريدة)17(

."استفنناء"

"والرمادال!جما)تفد)23!:ع)المثفف)مجلة18(ة

منادا61نصمسان،)665(:ع"الاحرارصوت"جريدة)99(

واعتقسد)ء.ع!!)بتو!ح..(رساما)!شاعرمن)بعنوانكلمة

هالشوكعكانه

-6191أيلول99717():!ا"الاحرارصوت"جريدة).؟(

.الادبفىالغموصيمنشكاقارىءرسالةعلىيردلىمدي



)2)1.الترهات

من،الفرةتلكفيالمحادلات،تلكاخيرالتخلوعنولم-4

فيادبلاتفهمهالغموفيتة!م!.الايصالمستلةمعالجةفيتجريدية

تحللن،للشعبلأيكتبونانهميدكونالاثباءانمع(،الشعبعامة"

فيها:تس!هممتطع!اطرافاهناكان.!طالشاعر:واحدجافبمن

المتعلمينلدىالوعيضحالة،الاميةافتشار،الثظفةواقع،الشاعر

...اذلراداليزثدهجاهزاوادبافنايريدالذيالقارىء،انفسص

بحث!.مجالىهناولشالغ

بالنسبةدالماهكذا-كنلمالمسالةبان،نعترفانيحبولكن

وحركة،حزبداخل)منافملانفسهيعدكانا(نهصحيح.ل!سصي

يرعاهمالادباءمنللنايشئةومهـعلماوموجهابل.فعلاكانكما(وطنية

المرفا)صفحةفيلئنشربهاويبعث،منهمالشعراءقصاثدديوجه

علىنفسهبالمستوىاو،شعث!كلفبلشاعرانفسهيعدكانافهالا

منويجهد..والخارجالداخلفيالعنمةقوىيحارب):الارجح

)..التقدميللشعرفنيمسننوىبناءاجل

الىول2سول)الترةهذهتضيفهماان،القولىيمكنولنا

سمدي:عمل

وتحويلها،وافراحهابتعاسثهااليوميةالوقايعملاحقة-ا

سوالفرحبالحزنمتوهجة،مكمفة،قصيرة!ما"ررشعرالي

..نورا،القلامتعولجهعكوقهـدرته.الانسانبمستقبلالثقة

الشعريالايقاعمواجهةفياهلاسيكيالموسيقيالايقاعجعلس2

يقوله:انيريدماوكانبهويلتصق.الاخرككملاحدهما.الجديد

الرتابة.الىبهوودي،واحدايقاععلىبالنظمالشاعرانؤاد(ن

احدىهوفنعمدةضماندفياو،الواحمةالقصيدفيبينهماواف!

المست!مرالبحثمم.هذهالرتابةافيالسقوطالتحاشيالوسائل

الجديدالشعرفيالمستعملةفم!الاوزانميسواءأخرىايقاعاتعن

.)فصي!الواحمهالقصيمةداظاصوتمناكثرباعت!ماداو،كاليل

.،مثلااآ9صالا!يقيالشمالنهايات)المحكلمون)

نهاياتالهشمال)منالثاتيوالقسم،والرمادالنجم)وفي-3

ازدحاماناو.سععيماهملهقديلأ)"نبعالىعودة(يلافريقي

بانمسه،بدقةنحدهانيمكنالنبعهذا.،عليهغطىقدالاحداث

تجاربمناحبمم!اذهنهفيمستحضراالشعريوالغزد.المراة

يتوافقمماالعذريالغزلوخاصة.المجالهذافيالعربيالتراث

فوب،امويفزلى:قصاء"مثلالاض!ا0الاودبلدرجةومزاجه

)..،.ليليةأفكار،المك!تبة،في.عراحة،ابيض

بعد.تجاربهمنا+سمانيالجانبهذاعنابتمدسمديانذلك

وطاةأكت،انقطاعشبهيكونابتعادا)للاخرينليستاغنييف)

النقدبكأوالآ!قيمالمفاهيموطاةوتحت،السياسيةوالمهماتالأحداى

الفترةفرشاع2نه:نقولىانغريباوليس.السائدةالسياسيةس

فىالاشتركيمةاكوبرثورةاعقنتالتيالفترةفيكثاعما58-61

وعطر..الشخصيةالعواطفالىيمتماكل(فصياميث.روسيا

مخاطرةكانهااو.الشاعريتحاشاهادررجوازيةنزعةوكأدهالحب

البرجوافييالفكر!فارمنيخلولاالفهمهذاانالقولىيمكنا))21

الاثبهذاكانسواء.ؤلنياالمسافطا)!سياسيالاكبمنجمسروجودرغم

ذيالمقاصدالادبتهمة-التهمةوهذه،برجوازييأمالمقاصدتقمعي

منظروممسعرهاانها،والشعاريةبالسطحيةالتقدميةالسياسية

*دابقيمةمنليصموااشاعوهاالذينفهم.البرجوازيالف!ر

ومكافحة،الاجتماعيثررهعنالاديبوليبطوا،التصرية*نسانية

الصوريابشعيمارسونهالنيالطبقيوا!قهروالامبرياليهالعنمرية

واخس!ها.

8

سمدورإىاذاععبولا)22)مارسهاهوانباسمهالشاعريجازف

23!(كامخاطر"منفيهيامافيها.بطولة،الغزلالى-هذهعودتهفي

نحمبهاا+لجاهاقصد،القعبدةحمودتوس!يععلىالعملس4

ابرا)باتبم!ثمأجنودثلاثةأد!رحية،ثراميةقصيدةتكونان

.اخرىقصيرةمسرح!ياتوباربعس!رقلعة

!أالقصفيالمراسيالعنمراننلاحظانينبغيانناعلى

فيالمحاولاشالقصيدةمسرحةقبلاي،هذهفبلبدا،سعديلدى

واكنيار،العوالرؤ!حادلة)مثللصثدانذلك.ذكرتالتي

.ولكزالدراسةعنمرعليبذاتهاتحتوي)..الحسينعبدبنمحمد

مزوغيرها(..الاربعةالطرقحانة،جنودثلائة)فيالشجربة

القصيتبمسرحةسميماحدودعئدتقف،القصميرةالمسرحيات

يعتقدوكما.الافلعلىحاليا،ذلكمنابعدالىتطمحان!ون

)24).هيوننسه

،تنق!السببفيفيمةكلباننؤمنكنااذا:ديتشديفيديقول

!روفاجتماعيةمننا!ثيهأدبيظوركلوأن،النتيجةاليتغييرثون

لديتاكان،ايضانرتضيهلاشيئايكونانمنبدلا.نرتضيهالا

اليبحاجةولسنا.ومشكلالهاالحياةالىمحدردةبسيطةنظرة

مناخرىانواععنمنفصلةالادبيةبالقيمةابداانفسنانشغلان

.")25)القيم

ظروففيفوروضعتوقد.الشكلبياالمسمالة!ضمقد

الادبيةالمسالة،العامالمستوىعلىعولجت!د.تموز14بعدم!ا

والابداعالخلقحاكلىعنمنفصلة،الاجتماعيةالنفعيةالوجهةامن

الاوليوالاجتماعيةادسيالميتالاهمية،لانتاجاواعطي.الشخصيين

يخممركيك،)نظم"كلامامجدارحبااكجالافسحمما.والاخيرة

معينة.قضية

نردلماذا،دالماهكذالشستلسمديبالنسبةالمسالةولكن

ال!راسةهذهاهميةركماذ.والاجتماعيةالتاريغيةباللمراسةاحتفاء

صادفةوغير،فافصةتظلانهاالا،شرهمضامينكشفعلىوفمرقا

الاخضر،الابيض.الثعويالالقهنا.الفنيالخلقلةمضمعالجة!ون

.(فيالا!ثرعةالآنة،الاهـثرعةفيالرحهفة،الاشرعةفياللعنة)هذه..

الفردوسعنباحثا،عميقاالارفيفيضرسه،تصلبه.بقوةتشده

يمكنالتيالفنيلخلقافسالة001السماءفيلا،الارضافيللانسان

:قالحيث،تمامابيتبمبةعنعبركما)الحرفعناء)بتلخيصها

استعارهعالمناعادما"

ثمينه.وزخرفةوتشبيهاوشيا

".تجارهعالمناعادما

الشعرية.للتجربس!الر!يويالمنعورسالفيالجانبهوهذا

السجئللخلالنفيو2السجن:فهيمضموصافياما.يرىالشاعر

/.امبير

،وبمستقئلبشمبهوالمميقالصاثقايمانهكلمعسمديان

علىالانسطنهناوبقدسات،بالانسانايمانهكلومع.الشعبهذا

مضموتعنمغتربشاعر.آجلاامعاجلابيدهبمصيرهيمسكان

،منوالخارجالداخلفيدائمسفرشعر)شعره.الفنيةدؤيتهوعن

الثريفجكلترجمة-السوفياقىالامبعلم.وانظر)22)

.67مى

البمرةمنبهابعترشدياليرسالةفيذلكوصفكما)23(

9591الم14/1بتارلخ

96مى729بغداد"6"ع)والسينماالمسرح)مجلة)24)

-عباساحمسانالدحعورترجمةسالادبيالنقدمناه!2))ع

.554عي



اصامصىسصيصازسصعير

الطير-أسرابنفرت
جناحالريحاقعبفيوحلق

الجثة:للعينينوانكشف!ت

-،داميةجمجمة

الاحشاءمبقورجسدا

النارىالظطيلهبهاشفة

مساءقطرةولا

الشاهداكنتوانا

الجاثمالموتصدىكنت"

القلأللولمكينالمقتولدمبين

غريبيناثنينالحلمفينتلاقى

اليقظةتفاجئنا

فييحدق،المرآةفينتلاقى

ترى:نقول،عينيهفيقاحد،عيني

الخاسرأسيكونمنامن

رعبيذروةفيلكني

عساه:أقولى،الطرفاغضكنت

آخر:يومايمنحينى

جذوراتوغلتحين)

افكلصانيوافترشتباعماقكعذراء

المحانإذهلنيافقك

اذهلنيوعينيكفيموقط

...الصحراءحالفتقدانك

قالكما)الحضورعلىعصيايزالفاجديدعالماستحضاراجل

والشكل،الشكلعنالمحتوىفيهيبحثيزالماانهذلك.ادونيس

،وبالياضبالدميتضرجان.واحدآنفيويفترقانياتلفانالمعتوىعن

فييملكماكلالاخواحالمماويهب.يقتدنواحدآنفي

واحد.وقت

،محيرةميزة،سعصيقصيدةفي)الجدلية)التنافضهدا

التناقض،فيالتجانسسؤيهعلىمقدرة،نفسهالوقتفيومقنعة

فيالمتكاملة(الواحدةالقصيدة)و.العالىيئفيالواحدوالعالم

.)القصلألد-القصيدة)

والرؤية،والكدرالصحو،الشاعر!انسهـلالشى
اصبحانهللبعضيبصوالذيالكلاسيكيبالمود!وثالمعامرةالحديثة

،المستمسرةومواصلتهالسيابفمرةتذعرنالو،انها.مستهلكا

واستشرافالحيثريوبلند،الجديدالمضمونصوالبحثوالبياتي

ذلك،كلتذكرنالو،انهااقول.المتتاليةالخيباتعالمفيالامل

المميقةالحيا-لعةوالتجربةوالثقافةالمشحوذالابداعالملىبلاضافة

بكلمسةاحرولنقل.الوضوحغايةفيالمسالةلبدت..الواسعة

التيالجدلية-الابداقيوالرؤياالحياةاستيقاظانها.تواضعا

احيافيالحياةو!ة.الواحدفيوامل.املفيالواحدترى

:السواءعلىوالميت

النا!ذةعلىقضبانمحشرة

الناطة.لخهأغصانعث!رة

وكافه،يلابداعيالاغترابحالةفيفىلناماوفحن،انناهر

،ه

لصلمصاصصفضكل

سآقطانكسرتحين

الررقاءمراياهالبحربادلني

(الماعفوقاسمينافكتبت

الجوفأءالسغنواقلعتالخلجانأقفرته

؟إللاس!فارالمشرعقهـلبيياخر7أللبريحملنلمن

ارضولاالتحليقإارهقهطيرايا

الماءصهواتسوى

اخر*جوحياقلبييا

الاعداء!حرابتدركهلم

ألابوابواشرعتالاطفالولدالمنفىفي

الابوأبواغلقتالاطفالشاب

...وحد،يوانا

شراعااالشرفيالأفقيمنحنيأناحلم

العالموافراحالد!ءعينيهفييحملشبحا

دمغير21لملكني

الصيادينشبادالبحرفيثلوقد

الرءعويلغيرأس!معلم

جريحوانين

الربعمدهزادمنآكلهلم

وزاديكالصحراءجوفي

نتقاسمهاتمرحفنة

الشعب.مائدةعلىا،لسرفي

الركاجممماا!لقعبد()ب!رهالعراق

ملاحلسةمنبدلا.والعالمالشاعربينجسراليكونوحدهيكفيلأ

ررتبطوهوالجمسديالاغتراباو.بالاوليرتبطوهوالاجتماعيالاغتراب

لابماالتوح!يديحيانابوالحالةهذهوصفعنعبروفد.بالتاني

بنيوطنعنناىمخريبوصفهذا)أ:قالى،عليهالمفاضلةبمكن

فاين..واللينالخشونةعهصهم،له*فعنوبعد،والطينبالماء

منحبيبهونصيبهحظهوفل،وطنهفيفربته!التقدغريبعنانت

بهطافةولا،الاوطانالىلهسبيللافييبعنافتو.!!!سكنه

مناًلنريب..كليبغربتهفيهومنالغريببلأالاستيطانعلى

كانغابوان،غاساكانحضران..المحنةبعدبالمحنةوصفهطو

يتزعونولم،رأسهمسق!عنيثرحزحلمغريبهذا.حافرا

وابعد،وطنهفيغريباصارمنالغرباءوأغرب،أنفاسهمهبعن

عينيسلوانالمجهودغايةلان.قربهمحلفيقريباكانمنالبمداء

،(.الممودعنويقصى،المثهودعنويفمضالموجود

لتي1والنغىالاغترابتجربةبان،القولعلىالثقةيمنحناوهذا

فد)الاولىالسماء،وطنهعنبعيداسنواتسبع)لسعديبهامر

،المعهودعنوأقصته..المر!هبعدبالمحنةوانطقته.بوةاكست"

،اذكرنافمانظرا،بمدعنالشعريةتجربتهالىالنظو،له،اتاحت

الثانيالش!ي،عشرالاربعةالالويةمرثية):قصائدالمثالسب!بلعلى

بعيدا)قصائدوممظم،12الساعة!ارفياغنيةعنانطباعات

القصيمةمكوناتبينحادموثقتآخعرتقومف!(يلاولىالس!ملءكا

يخضع،قصيدتهكلبكييحكمسعديانأيضابذأثاًعني.ومحنها

56الصف!علىالتتمة



"لشاعريولس!سعدي2

س47الصفحةعلىالم!فتمورتابع-

كا-كأى-ك!عى*كييىححىضهحح!حييلأ

وا،شعريااستبصارا.هنانقرافنحن،وبصيرتهلوعيهموهبته

تتال!بل،العواطفوتجترحالانفعالاتفيهتختفيلا،بصيراثهرا

يحسنلاخزافوكانهبداسممبمانلنقل.وحدتهالوعياشرافةتحت

وحساسة،مفكرةجميلةاعمالابر،اطينمنجهلمةاعمالايخرجان

اعمالهفياستطاعانهلنقلافن.بذلكآشك؟التعي!رصحهل

احساسه،هوامتحهكيفمةعن،القراءنحن،لنايكشفانهده

تصميما"الانمنذتصنحالقصيدةان،آخروبتعبير.2)للابعصره

مجردليستاخسالسيةهذه)7؟)"الحساسيةبقدهـمنمعملامعينا

جنسية،اماجتماعيةأمسياسية،الضاغطةللمشناعر")أننفشى

خربهالذيالعالمهذاالعالملهئسمةاستطاعة،ذلكانىبالاضاقةانها

دوياوكط)"منكوروهقالمقترحالنصميمهذاووك!،كبارفينحونطفال4

.خري

الغرابهاثارةلقصدياتي)خزاف)سعديبئنالقولافئولا

اقوفيمااعنياناانما،)البكرالدهشة)افتقدنا!د،الع!شةأو

صعوبةواكثرهاجميعاالفنونابس!هي)التيالصناعةهذهمالفخار

هذه.سعديعندالقصيدةصناعةعلىتنطبق(واحد؟نفي

وحضاربةبائية،واحدآنفيوالصعبعةالنسيطةالقصيمه

بقدرالاالتقليداثاركلمنتتخلصبدائيتها!،واحدآنفي

للعالمالخاصوفهمهووافعهببيئتهللصارصانعاولةثرعا

ظصتالتيالفنوناوائلمن-للعلم-الفغاروصناعة".والاشياء

ولكنباحساسهالاهعقدة،حضاريتهافيوهي)28("الارضوجهعلى

.معاصرة،المعاعرالانسانمشحلاكثرطرحعلىودمدرتهبفنها

بايىدا)ديوانهفيووضوهاتضيدااكثربشكلهذهوتيرز

الشمالنهايات)منالاولالقسمو!ائد،الاولىالسماءعن

ب!92))وممهاء4..يوورفبنالاخضرأالاخيروديواته)الافدصي

منضبطةهئدسيةو!اعدألسسعلىقالمةعمارة،القصيدةتصبح

يعرقها،الممارةهذهقواعدفيخللايآنلتبالوخىجدا

ففي!ربماأالملمع!رفيللعلممكانهالشعرأخلىهل.للانهيار

تقاسير،والرايةالفصن،غرناطة،الثلائةالجسور):!مائد

تركيبية،قصي!ة،اولحوار،العربش!،ابئفردالعودعلى

/..ايوبخانعنالنحث،اليوميالعمل،يوس!بنالاخضر،تسعجيل

الحم)مثل،صائدعلىيصمقكما.قلناهالذيهذاجدايصدق

الشصربرالنفسالىوا!ب،شاعريةاكثربانها،القول)العربي

تجاربمنحقائبهفيحملمهماسمديانذلك.لسعديالقد"

الاوبسريجهلافياالقروي)الجنوبيذلكيظل،اخرىوثقافات

ا،!قولى؟!اللامعقوفىاو،المعقورالعالميختطهاالتي(.00والقوانين

صمةأومن)اظل،لهفباننسبة.الحقيقيةالشعردائرةخلرج

،(واقعيةوبرومانتيبهبة،المباشرةوباللمحة،المممقةبالبساطةالشعر

الثه!ر-ى3(تتفتعركرةمئة)ندعارالخيرمنبانهم!منمثلما

والاخضرأ،الاب!ض:والالوانالاشكالوبجميع.وخارجهداخله

.عباساحسان.د:ترجمة-مانمسن،النافداليوت)6؟(

.98مى

05ص-خشبةلطميترجمة(الفنمعنى)ريد)27).هربرت

56ص-الفنمعنى)28)

الا!سمديديوانهو.ومشاغله..يوسفبنالاخضر)92(

العراقية.الاعلاموزارةعنقريباسيصعرالني

ه

،كهسمديشصقي(الضد)هوفالسواد4الاسودعدا..والاحص

جمي!هومالكلالضد.العالمهذافيالناسواكع!يالصدهو

القلعا)الصقرجزيرةألعالموالضد.(الاسودلشهرهاكد؟)ونبيل

!..الليلمهنطفي"والطغاةالرأسماليون"انجنيحرس!انفء

ني)وتل،كبرفااننااثريهاللكيولكنإ.اثريلست؟نحنندخلها

سيسمال،نس!لهالذيهذاوالسؤال)والمفرقالصدكينفيأدننيب

!المشرقيومها،يوماسيحيونوربط،بملنامنكحر!

*،،

من!االعرافيالفردعاناهاالتيوالخيباتا،نكساراتان

واجهاض!،واهدافهاتموز14ثورةعلىالالتفافلحركةالاولىالبوالر

خا!،الانكساراتهذهتعمقثم،والانجازاتالاهدافهذهمعظم

عمؤعلىيقظةمنالاخيرةفجرتهمارغم،67حزيرانهزيمةبعد

والافتصاديساوالسمياسيةالاجتماعيةالابنية!والت!خقخلالغساد

والشمرا!،الفردنفسيةفيولدتقد،اتعربيللمجتمعوالثقمافية

امفاحالصعبةسنولمت:كثيرةاشياءبضياععهمقااحصاسا،خاصة

حتيبل..والبسمة،والخ!،الب!روال!هشة،والتفا"ول

أالسوداءالبيرة،واليوميةالاعتياديةالاشياءبلل!الاحساس

ئااي)03(..مجهـولىمص!رمنينسابالذيواننبم،والساحات

هموعادية..عاديا،لديهفيهبماالعالمواصمح،ازكشفلذةضد

"الاعضما*(صبحك!!احتشافجهدتساويتعدلمالتيمجهـو+له

الاصمدادتساوييعني،والنسيأن!،)فضيلة"هذهوالحالة

حل!او..كاذباحلماالبكروالدهشة"،البراءةالىوالعوثة

!حولكنه(مثلا"العربش!"قصيدة)للضحققفابلغير

المميقةالروححفر"فيماتوابئمواتار!!لى،جارح

البردم"أمبقصيدةتذكرناهذهولعلإ(زيازةبطاقة)،قصيد)

.)للسياب

فراةاهتسمنتالتيسعديحياةفيالغربةسنواتكانتلقد

غب،بالتجاربغنعة،مؤلمةسنوات)71-64)سنواتشع

هةقصائدمن!ميدةكلففي.بالوطنبالاحساسغنية،بالشعر

مكااي،وفي.العراق-انبمرة،البعوة-العراونجدالفنرة

يا:لس،حادا،رخاصااءئنداهذانجد،وجد

فيهالستالتيبلادييا

البعيد!بلادكييا

السماءثبكلحيث

النساءتبشحيث

جريتالاالناسيقر(لاحيث

فالي!لستالشبلادييا

الوحيدهبلادييا

والجدولوالنخلالرملايها

والسنبلالجرحأيها

المدي!اللياليعذابيا

فيهالستالتيبلادييا

الطريدةبلادييا

المسمافرشراعالامندليرس

الغناجرمزفتهاراية

الشريدة.والنبمم

فنيقومضهووحعةيشكل)الاولىالسماءعنبعيداأديوانان

العرالذهذا،بثملهالعمرلهذاادانة!ؤيتهافيهيمتكاملة

راكع!ديوكهكما."شواحهعليمرغ!قالعواصفبناالقت"

مدفيفيوخواطر.خامنةشبهكلظت)فصيدة:افظر)03)

و،9ص)الاولىالسماءعنبعيدا)ديوانهفي(البحرمنفريبة



هذهصهالفنانفردانيةلنايفس-(*و&المسماءفابعيدا!

:لارض

والجندي،،والثوري،الفنانيعرفهاالتيالارضهذه-اء

تهجعع،غريبهارفعايزللمكلهالعالم.غريبةارفى،؟الافأق

معولي:.ايلينحت

اعرفهالستبلا*ي

وجهالهاارىولست

الوجهاتتمخضولدلها..لصلهاالصحورتقربت

رماتهقلبكيىننيالعيونونثرت

فيهارحلتيشموسعنأفتش

ريحافهرلممميبرع!ا"وننعة،ارلهب

الازرقأغن!هافاسن

؟والبيرقالألوأيئ

والمبدا.ال!س،أين،اينأالصاصم!يواعنى

يمعير،والغربة،المغوا!الليلهذامعلنالهفيالشاعر-2

الحميع:معخطاهكانتوانحتى،؟حده

.(وحديوضوتيالجميعمعاسير)

عنبع-دا)المجموعةهذهتضيفهما،نحعدانيمكنوباختصار

والقصائد(...الشمالنهايات)من*ولالجزءمع(الاولىالسمماء

:بتعميقااوابتداعا،السابقةالاشعارحققتهماالى،التالية

بالسبةلا،اليوميةوالحياة،بالحيلأةالاحساستمميقسا

حألهميحيونالذينالاخرينللناسبالنسبةولكن،وحدهلسمدي

والطبقاتالفئاتمخنافمن،ظروفهملهمشاعىكمااويذوونكما

الخالم،،البغي،المثقف،العامل،العسكري:الاجتماعية

..التاجر

القصةاسلوباىا(فص!ة51)فيالحكايةاسلولطتطورس2

القصيدة:داخلالاصواتوتطخل،العديثة

صحاراهعلى،العراقفيرأيتك

الخري!4والمعن،الانهارشوا!وعند

الحديديةوالسكك،تسعيركنتالنخلواثر

..كالقيحأخضرفراعا

نلقاهحيننصمت

ننس!اهثم،نطرقثم،ونطرق

ننساهحينونجل

..!هتبقى،لهوتبى

مرميهنيوزويكمجلةان"-

يغ!ر.لمالشاييزالما،الحديقةفيئلاث!ىوراء

..!عموسكوباعقدخطيبها..سعادجاءتلقد

الصيف"تعرفينفاند

ليليةوالن!ممعاا

لحظة.الحديقةليوتلمع

الصبير،أبكلما"-

مصطمي"ساوصيافي.يغيظنيالياسمينان

محنيهالازهارومساكب

حرىيةمركبةكلقاتللندىتفرش،الاعشابعلي

..فتميل،ل!المراوحوتذكرها

مالوية.تودثم

وتحديدالصورتلو!فيلا،التشكيليالفنمنالاستفادة-3

اللونية:ابعادها

السرمدوالمدىفيهاالنممانشقاتقتدور

حمراءذهرةرايتك

-

الثافاممالميتعفى،بيضاءاو

ذلكجاءسواء،بالملصقتسمي!نهيمكنماالصتخداموفيبل

ارجزصاماءله)مختلينوبوزذينم!ظمدتمنثصيدتييدمعطريق"

لصقطريقعنجاءاو،(نحرشضعةأفصيمةكيلماواحؤءقصيطه؟

للحدوذلك(تركيبيةفصيدة)كيارزنجيه،بر؟ضلهديذفيانجلاورة

.)31).لهاالحسيأئبؤوك!عنرق،القصيد3تجريدية،

استخداممناحعار،والقصديةالمحاولةبهذهويرز!ب!-4

الاجنبيغ.وألاسماءر!ام

46()صالبابآلمحاندون..سنة؟اابعد5

ي!لى:اًلسيارة"

44))ص1،2،30.0،02

(22صع1(جرائداسماء-جزائريةرسائل)قصيدة"

فيكما،بالفاجعةالاحساستهويلاو،المكانيائحسلتاكيد

.(السلماننقرةالىوفاءقصي!

منالانسانيالوجودماساة،بافىساةالثراميالحست!هق-5

!سدوكفاحهالانسانومشحل،الناسبحياةالمباشرالتماس!

ملاحظةيمكن).المعاعرالبثريالوجودفيلاستلابصاوو،

.(مثلا)اولحوار)سيدة

اعني.وشمولهافنيتعبيركادلةالشعربةالصورةتعمقس6

اللمصاتذاتالجزئيةالصورتعتمدتعددمالاعمفيالقصيدا

بلاعتمدت.احساسهااولتلف!تهاتركمها،والممريعةباثرة

مثالىخيرولعل.المحيطةالشاملةالصورة،الجزئياتذاتمبورة

،وكابول!ه.اليوميوالممل،أيوبخانعناأبحث):قصالدهذاى

نحو،توا،المطاريهبطالذيالغريبيتجه،مثلا(كابوس)في

يلمق(الجزائر،لامورسييرشارع01)!،رطبغنيقمق

فييغتليوالارتباكبالغربةعميقاحساسثمة.جوابلا..صس

تحملنزالماالعتمةكانت.جوابلا..ا)جرسكدق..ماقه

جلدالحقيبةالىالمتمةتتحول،والتبغ،والمطر،السكارى.ائح

يفتعالباب،فجاة..الجرسيدق..و!مريةمكسوفة،يحملهاني

..ظلام،بهيدورةو،ممهيدور،الممريتسلق،وحدهيفتحىنه

اشبهجو..ا،خاكلةالسلمو،حجار..والرطوبةالظلاميرشمث!؟

هويصبح.الجوفيستشعر..السريةالنرفاولسراديب

الحقيبة،تسقط،الحقيبةنحويدتمتدالظلامخللومن..خوف

سوىمنهاتظهرلابعباءةملفوفا.بدمهمضرجاالفريبممهاسقط

.(السلالمحجار،مشقوقتين،تنوشاناللتين)بليه

وا.الحقيقة-الجريمةامابوسلهذاالكليةالصورةهيهذه

اخرىجزئيةصورمعالمهلأابرازفيتسهم،اثكابوسسحقيقة

الفاجع(الطقس)تهيئةفيالاسيةاجزاءهيبل،عنهاتنفصل

وألجاهمالشوارعمنالناسطردالليالمطر،الرطبالفن!ق:جريمة

وأ..الفاجعةوس!يئنالل!بمالجيرانيوم،والحاناتالبيوتى

التيالحقيبة..يعرخانلهكهيامااذاالقنيمصراصأع!فطي

)32)000الويمةلمر-كلبيالاغراءعنصرثل

يمكنمااي،الثانيالشخصأوالثانيالصوتاستحدام-7

الاولالشخصكو.الاولللصوتبديلا(فلاجكومو)بنسميهإ

مجلةفياولاديفزانجلاصورةمعيد!الق!هذ.نشرت)31(

بعدمعا)الطريق)مجلةفينشرتكما95ص7291(9)ع)الاقلام

فيديوانهالقصيدةمعالصورةتنشرولم791ص؟3791"س2ا-

.)الا!يقيالشمالنهايات

ولم(..يوسفبنالاخضر)يلأنيديوانهمنالقصيدة)32(

بمد.شر



والغور،الملاصيةمنمرواعطاء،المبالثرةكاابتعادا.)الشاعرة

التيالسماتلتحديد،الدارجيالسلوكومراقبةالذاتا!ماقفي

فيف!صيثتههذلدنجدكما.وصراحةدقةاكربصورةنالافيعانيها

فنييا،،انتجربةوهذه)اليوميالعمل)و)الثانيالشخص)

التحليل!!ة.،الحديثةالقصةاسلوبمنا؟ستفادةمنلعلولا

وانسجامهاوفنوعها،طحوفغاتطورا،القصيدةموسيقىتطور-8

باب)مثلو)ختدمرةفتعنف.اللغويوبنانهاافصيل!امف!مونمع

وتستطيل(الاخرىالمدنعن)مثلاخرىمرةوترووتعلب(سليمان

القصيرهموسيقىأن،هذامنأفصد.(ايوبخانعنالبحث)مثل

عنتبتعدآن،الاخيرةمحاولتهفيوخاصة،تحاولسعديل!ى

التركيبي،الداخليالايقاعمنلونالى،اتصلألتوالايقاعالغنائية

الجديعة:تجاربهمعالمتجاوب

اخرىمزرعةفيوالجنديالعشببينيجلس

النظرةالواثبةو*نسةالحانةصاحببينيجلس

والاسماءالماءبينيجلس

رهرةاوعينينالىساعاتيجلس

الافواءفييجلس

الرابعبالطابقءرفةفي

التحركرساحةفيعمارةمن

كرسيان

رماديان،!راصاحبهعنالواحديبمدلا

والاسصساءالشيءوبين..وكرسيكرسيوبين

كهرباءاسرو

كهرياءاجراس

الاعياءمنواوراق،الشايمنازهاراجراس

الريعصوتلأكان..كثيراالبحرعنالمق!يبمدلاا

الليل(كاوالىيناديكواًلشيحوالملح

كرسيانالغرفةفي...

.الشبكلالموجةوالشطآناثسنطعماو،-!ائر!عنه

أغنية

ملمكة""اش!يوا،ريخنىالعث"بسميت

الاحإرعلاوجلست

اريكةالارضهـرات

الاشجارورفاكي

وخاصةبشكلملحوظ-نرداثويتسعفانه.الشعريالمجماما-9

وتجددهاتجاربه!ساعالىبدورهصرجعوهذا.الاخب!ينديواليهفي

واللغة.القصيدةالى،فوعي،النظرفيوت!ل

بالاساس،يعنيبل،المفردات-كلثيرمجرد،بالطبعيشمكللاوهذا

اللقوية:اللاقاتوانشاء،الحيملةبناءفيالتطور

عنميكائيلي!دثنحجرةفيويغدونمرحنالاواتيللنساءسا

انجلو

المساءالكتبقبل-ويلبسن،اءلوابهنيطال!ناللواقيللنساء

التوكالونفييداومناللواقيللنساء

الحقيقةاكتشافاشتهيناللواتيل!مساء

اكتشافااشتهيناكواتيللنساء

اشتهيناللواتيللنساء

حديقه.فيومههامنالدمينصلطفلةياوجهكاقعم

الحليقةأالوجوهجلودوراءفيها!ستحمونالتيالبحارماس؟

-؟العويناتخلفتنامونولماذا

المناضد؟خلف

النساء؟خلف

الشتاء!مونفيمرة

*لا

...وا،حرياليتسير'دبينم!مر'لبم"لعصرمي

الملكعبدابعرت

بهذهولا،الصورةبتءنالفهلمللجملة"ننشكيل2أ)هدا

بسي!بتشكيلءلااللهم،سمثيلدىالل!يةأ.لايشاءا!كاأنةوعية

بههلهحتىنشهدهولم.)!نرالاربعةالا!يةمرئية)كنصيدتهش

وا!توى،وإلصور،اللغةلفتتاحيت،والسخريةوألمنم-ء!رش!

والعميعة،والمتدارك،؟لمتقارب)السريعةوالأيقاعات6انراكصأفناج!

الضعرافكافنكلفيهتتتوا!جديداعالمالتخلفابلا)الوأ!ر!

والتفعمرر.الخلق:العمإ*

ي!دان)1!مل)و)الكامل)نرىكنااننيا!وفتوالي-اً.

بعيدا)سلهماانحثرانجد(فصيدة151فصلدعروضيالنسمى!

الاضد)و،الافرهيالشمالنهايات)بعدهوما(أ!ولىالميمماءعن

ئم)والمتدارلهالرجز)ةبالنطميسظثريكادحيث01.يوسفابن

حازلديا"الطوبلا)اما.)لرملا)و(لواهروا)(انتقارب)تيكة

م!)والرمادالنجم)من)الميناءفيعاملالي)كاملةدصيدةعلي

)الغصشوالراية)فصيدةمن(يولداتنيللعابمنشيد)بمقطعالأيحض

*.الشربعفبمصطربا،مانتاجأءوور

يتوا!الذيالشعريالايقاع؟لىينوصلسمديانيعنيذلك

كافةقزدادالتيالتجربةهذه.المعاعرةألالانسافيةانتجربةايقاعمع

ائشرقي:يومهامناكتراباتزدادكما،وفتامة

!أالمث!رقيوصاسنحياهللرى

هـس

لقصيدةنقدهمعرضفيحجازيالم!يعبداحمدالشاعرقالى

)33):(اولحوار)

منسبقوه.!خلاصةفيه.جثعفريدصوتيوسصفسعدي"

مسىوشجن،مضتارةصاؤيةلغة.بعدهاتوالمنطليعةذلكمعوهو

التجارباصحابمنليسذلكمعو!.سمديرحم!شممتنالحكاذا

علىمماحمرواحزانهاا!عركةغبارمنكنفيهعلىاتجمه،الياطنية

الناسويحبنفسهمنحعرازومريحبلعله.المعدودين!وساف!

.بالاشارةللناسنفسهويقدملفنهنفسهيمنحدهو.الشعرمناكثر

الغل!الوطنصوحسعديفيىتما.الاسالتواضعهذااحبوكم

".احدبهايكنرثلاالتي

نضلايخوض،واثبائهوجماهيرهالوطبنيبقواهالشعبكان

والاقطاعوالتخلف.المميلةالرجعيةوانحكوماتالاسعتعمارضدمريرا

سععييكتبالشعر،بايوم،والغيبي.،!الفكراليمبوسيعندةالثقاكل

الجدي!الشعريةالحركةوكانت.الن!عريكتبأنهيحسبأو

وعقلية،تقليديةتياراتوسط،الاخرى!اتكا!عبدايتلافه

بمصال!مرقبطمعنويكوجودعليهاخطرا،جديدكلفيترىسلفية

انمبمافية.لااستئلاليةمادية

اني،الجديدفالناميةالعركةهذهحظحسمنمنكانو،طه

وسطوهم!لجه،ياوفيسياسيااقوياءخصوموسطتوجدلم

والقضاب،ملتهئةا)وطنيةالصركةكأنت!د.ايفاأفوياءاصمقاء

قجدياالىوالحاجة،تنض!الثؤرة.الاضىهيملتهبةالجماهيريمة

بلند:فال،ملحة،وفكلقولا،والتعبيرالكفاحاساليب

للتكظاثرلاصادقابسميطالقامبقارئهيلتقيانالثماعرحاول"

علي!تموراشياءوعنمداركهمن!يبةبلغةاليهمتحدثا.فيه

عمفحراحرالشعروابتمد...منهماكلحياةمنهابقرباو

هذ،و!ولابوابتقسمهالمناسبةأواكبيربالحدارقبا!ه

فهائبفيمةالاشياءمنلمثي،ثلشىللغزلواخرللقدحوذاكللمدح

.6عى7191)12)ع)الاداب)مجلة)33)



دامت!ومامضشابكةانمممانيةلارتباكاتتخفمعماد(متعنيمنعزلهمجردة

لمحنا.المحيطينوحياةمنا3لحياة-رررزلدامتو!بهاوكأ!ثرىنآلر

فيغطيوبيئتهعمرهعنتقليدياانعرالادمزلأازر،عريعدلموهكذا

....وهـالغماتون!وتاو!(فروئاجدادهبمخافات،صرةالمههتا!كه

بي!ئته،واشكالاتعمرهمشاكليسنى؟لذيالجديدشاعرناعكس

اطرا!هامتلمسامدينتهشوارعيطوقفهومكاولأر"فيايا!عاكسا

رهانتفلحالاتمجسداقطاراتهمحطاتديويقفعواميدهاويعد

مهمةا؟قاريءا)ىيضقلايحائيبسهيطباساوفيبهيحسعه،ومعبرا

)(2(".بينهماعأعنيخمشاركةخل!مناؤصورةاتمام

نأوكاد.اشعباكضاياالىالشههـ!شرةهداتوبر،وهكذا

نامنذالمستمروفجددهبعثههذه9!عطنكيها،مؤلههذهك!يهـون

شبمءكلانذلك..ررريهلاماألىوسيستمر،اليومحنىوجد

،وبالصراعاتبالسياسةمرتبط،كلهافعالمفيبل،العراقكل-هنا

الاعمقوجههاسةالسبتشكلانتيوالا؟ديولوجية11،ديةالطبقية

.بروزاوالاشد

صراعثمة!ر،الجديدهالشوية،الحركةمدهداخلوفي

وانتطور،الننورالييهدف.المجتمعفيالعامالعراعمنجزءهو

الخبراتاستعادةعلىوقدرتهم،الابداعيةالشعراءامكافيتحسب

.والحياةالكتببهالزودهمأضا،وتخطيها

المتوتر،الوسطهذاوفي،الخمسينات،الفنرةهده؟ي

يغنيباغمياتانبينيختارانعليهوكان.نفسهسعديوجدالمنن!كون

الشخعيليفههالط)ءولكن.للاخرينيغنيانوبمن"للاخرينليست

.لقدالاولىيقطعأنثون،اقتيالجانبحتم،والاجنماعيوالبيعي

(..يوسفبنالاخفر)الفتىمثل،يوسفبنسعدجممادف!ىكان

اهـ!انحارالتوقذلثفيتتلخص،عدةوطموحات،عدظمشاغلله

لةالقصبخلضىوبين.الشعروحياةا،فرزحيا!:والحياةالغلق

ولعل).اياهاهواو،هوهيبل،وشبجةمناكثرأنثصعروخ!

الثوناللهخ!كماايامسبعةلمحيالاولىالقصي!خلقالأولالثعر

الجانبهو،الشعرهذافيبروزاالمكثروكان؟(..سبعةمي

السياسة،فتلتهالذياًلانسان.السياسيالان!"،ناو.سياسي41

ماكلمنالتحرراجلمنالثضال:عمقآالاكثربمفهو!االسعياسة

الث!عراو،شعراالاغنىبمعناهاوالسمياسة.ويستابهيق!ده

الىالعمياسةبتحويلالطموحذثكتولدهنلومن.سياسةالاغني

السيا!القصيدةلخقأي.سم!ياسةالىاثلمعرتعويلاو.شعر

(الاغنىحجافييعبركماساحدبهالمجرثلااقيا!ا!قالوطنروح!

فبمالتحولاتانحنىمعالتحولعلىقدرةوالاكثر،صيرورةوالاعمق

المحتمع،فيواهميتهاموجوديتهكانتمهما،المعاصرالانص؟نحياة

بسيطشمناضلااو)بيرنرانطونيو)مثلغواتيمالامنكبيرامناضلا

)حسون)مثلصغيرا(لصاااو(الحسينعبدبنمعمد)مثل

ؤسلملاحاأو..والليمونالتوربسقةعيشهيكلسطلانالمجتمعدف!ه

في...عبدالله)مثلالاضلاعكهـشم،نخلةأعلىلممدهـمنكادحا

،ال!مسيندتال!رةهذهفيسةالسبكانتهناومن.(ال!لامةبلد

مناقضة،الحياةيناة!ضالل!هي41وت.الموتت!ء(!هيدة51)وفي

جسدالانسان.فيالضيقهذابحلولتنتهـيامم!ا،ةالحياو:صارخة

ون!4السلامهبلدؤءيموتعبدالله،!،-وةلمفارقةانها

وه!ا(!العطيمالرجلأيهاسواءانا)ححاةاهـضمللسظ.يلاصإء

،للاعتقالاوثويتزمعسكرفيلثمنقاالميت(شولنؤؤوي!تز)ايضا

مرقطمتينالاشفنيكعلىقيكلمفالجبل).ابدياصمتاعيممت

صاأالىطريقاكان،عسيايكنلم،الموتهذاانالا)الرماد

.48ء،6291)1،ء،اله!اق!،الادلمهمحلة)34(

ه

الاحسالمكلفيهايتجمعل!وكان.جميعاالماسح!ماة،اكبر

ف!لذا.شيءكلويئهب،ءننميكليش!ثمواحدةمرةبا(حياة

يلمسه!انيودكتجربةلاي!جمق7!ؤت'رء،كأ!بثامو.اليسأيضا

يس!تجمس(مملوءةخطوة)دعلو(نحعم)بر..كوبعنالانسان

وحياله.،عمالوانهفلالانم!انفيها

)الموتلأ=يصبح)قصيدة51!؟في(د!ء-!ضع-كا!!اككلالموتهذا

هييكوىاىثون(مرتيةوكصاندو(ترورى9نجما)في(الحياة

،وليم!والاحياءالاموات،والامواتالاحياءةديهايتساوىمعادنةانها

هذيعني،الحياةدرجةآوالموتدرجهديالابينهمكبيرفرقثمة

!"-ا)مسعادةانمثلماأق!دة151ديالحياةضدالموتىناذا

مم!إدالموتاصبح)مرئيةوو!كمائدوالرمادالنجم)ففي.الشقاء

اضلأأمنولمس،مثلااننن!ظء،الواحدةحالةكااًنه!ا.للحياة

وضعيىفيهيأو..ذاكمناشقىهذا،ال!رجةثيالأبين!ما

وحا،?كأدا!،اًلهياةندالموت.الم.خر!لاحدعماان!نصارلأ

تمسولمانتالذيالوقتفي(وحدبم،أموتكآذنى):خالصة

الحميع.مع

الانتحااو،الاغتيال،القتلانهاعتيادياموتايكنلم!ذاوالموت

!اهس!واشتى،للحياةتعزءنراواككل.ودراميةواالصيةاكثرفهز

..لةقصكأاجلمنموتانهأي.محتملشبهأو،محتمللغيير

تنتهملاالعياةاناو.احياةالنتهي-ئدمايبدالاالموتهدافان

كا!كمالفترةولو،ح!اتهيواصلهناالمت:الموتيبدآعندما

وصودقبلماتالذيالماراثونبطل)ان:اخيراجموتئم،حيا

هواعلنميتايعدوكان،العدوواصللكنهمات،بسعاعهثيظ2الى

يواصاواالموتىا!تبينجميلةاسمطورةانهإ،الاغريقانتصارميت

سفة!:قصيرةلفترة.احياءكانوالوكمافصيرةلفترةاضف

مصو،فترةحادكلعولكنها،سمصةخمسيناو،سنواتعثر

.)35("الثا!ةللمرةيدفنونذلكوكلند،ا!من

مفتحىعيونهم،يستيقثونالليلثي،احياء،القتلىوهكذا

المحشم5الافوارغم،يغنون،الناسبينالارقةفيي!شون..ابرا

احرا!وا،الغضسبفيثيرون)ليلابيرونالقتمى)..بالرصاعى

لافيدفوذنا..ال!صرجلحياقناويخلقون،والخجل،والحب

لم.فثار

1)بعدالثانيالد.ووانوهو،الاولىالسماءعنبعيدا)هي

ورتف!،موحن!ت!رباو،واحدةقجربة!لفالذي،قصيدة

الوجداوتؤ!،الغزبةوفىةكحتالحزناشجاروتزهر،الغضب

حزيراقبلوالاجتماعيةالسياسيةالانكساراتثقلتحتالعربي

حقيقةالموتاصبحلفد..والقممالمعاييرواختلال،حزيرانوبعد

وحقيق!..حقيقة،للعالمالمتوختينوةلادة،حقيقةوالتيه

:الاسطورةمناسطوريةأكثر

لموتهالحياةيهبعاثايا))

لصمته"المم!*مب

الخزائنذويالمتوحشينعالميا"

المداء،والحرقوالفرموت،الاحصاءوجمول،والجامعات

المداخنحيث،ويشترىيباع،ثمالدواءحيث

فيهااثلاتننفس

".فيهاالانسانويحثرج

)نموتأمالغربةفينولد):نرى،ملحاالتسارلويرتفع

ننب،الاحياء،واننا.يسمالونلا،الصواريعلىالموتىولكن

كما،شيءبكلمحيطالموت830(مي)..جدارعلىموئقين



الىءتوميكلهاوال!روب.كلهبالعالممحيالانوالتفاهةالخراب

طويقلخهالشاسيعوالنيومنأصراهامنولكن)سليمانباب)

هبهته؟،مسالكهفييعفرلن

بابمسليمان!)الىيقودطريقوهنالر..املبصيصهناك،اذن

انحشفه!وص!هليكومن.ا!حيلأةفيهقعكللن،(ايوبخان)أو

4اكتشفناههلترى

،ايوبخانفيسا-كن)

اهتديت(انيغير،احددلنيما

)ولشىبصرذيمل،خاصةحزيرانبعدالطريقاصبحلقد

التمزقاتانذلك.طرفااصبح00(1حديدا،بمرهيكونانلثرطا

والثقافيةوالاجتماعيةالسيا-ة)ايضاواليقظات)والانهيارات

الستيناتسنواتفي،خاصةوالعراق،عامةالعربيالوطنعمتالتي

فيالاتجاها!عحس،البعضألقتانهارغم،غش!ةكلكريحلانكافية

!عيروواضحةجديمهبرريةالاديبزودتذلكمعانهاالا،المهزوز

،والاقليميةالحزبية:العصبياتعنهتحجبهاكانتالتيالقضايامن

ثوفتحتواحدةنظروجهةئاتثقافةعلىالاعتماداقصد)والقرائية

العالم،فيوالفنالاثبووافع،الحيل!واقعفيباراتعلىعينيه

أتاحكما،الشاملةالمتاملةالرؤيةفرص،ذلككللهيشربحيث

الثورية:بالحركات،التاثربل،والتعاطفالحركةقدرة،له

الجديد!البربريال!رهذافجرهاالتيوالادبيةوالفنيةالسياسية

واتساعالخلققدرةاتساعالىفاد،الرويةمجالاش!اعان

تجاربنحوالتطلعازديادالىبالنتيجةقادكلهوهذا،الوعيوتعمق

منحالةهناككانتاي.الفنفيحريةوحرعمقا!رجديدة

مصطلحايجادنجد،الشعرفي،والسعي،المستمر(اثتإريب)

تدورظلتالذيالمصطلحذلكمنبدلا.الجديلمهللقصيلمةجديد

يتمثلومرة،المضمونفييتمثلمرة،الحديثةالعربيةالقصي!ةفيه

الشكل.في

بمدمنتصف،الشبابشعر!المحاولةهذهاو*"لجاههذابرز

وفاضلمهديوساميجعفرالشيخحسبشعرفيوخاصةالستينات

..الحافظوياسينطهوصالقالصلاغوحميدسعيدكريموفوزيالعزاوي

بلند،،البيلالي)مباشرةبعمجاءمنأوالرواديكنولم.وغيرهم

بالمصطلحارتباطاحرومنهم،المسعىهذاعنبعيدين)..سعدي

تجاربهممن،الخبرةاستعارةخصمنانهمأي.عليهنشاواالذي

القصيدة:بلند):الجديدمصطلحهميوجدواانيحاولون،السابقة

القصيدعة:سمدي))القصيدة-الديوان:البيلالي))الدرامية

خلو،منهمالواحدشعرانهذاصنيولا.)المتكاملةالسياسية

الاساسيالهدفاو)القبلية)رصدمجالفيومناهنا،لدى*خرمما

وهو،ترسخالذيالفنيالشكلضمن،الشاعرذهنفيالمتبلور

الىاالشبابتجاربكثرتميلبينماهذا.ملمروسببطءيتظور

فانهناومن.احيالاوالنزق،المستمروالتجريبوالتمردالتنوع

شاعريةاحثرالقصيم!هي)الاولىالسماءعنبعيدا)تجارب

اللعماحة،والصور،والايقاع،واللغة،الجو:)مرئية!ائدأذ

الفربة،عمقته.الشاعربوجدانوالتصاقا.ا!لعادااحروالمضمون

التيالقضيةلابعادوتحديدا،شموليةاكثرصؤية،البمدلهوأتاح

بهاللاسهمويحنيحملهايزالوما،فويلةسنينأجلهامنناضل

طاقته:بكل

الليلةاخبركاناريد

:الذكرىقبضةفيبانني

سجانثونماسجين

كالتلالفيمويدنو،كالفيمالتليبددوحين

والقصانيلالوأنوالداليةالمبتلالعشبفيوترتعي

والصحراءللبحراغنية

*

والنشلل!ممرواغنية

القضبانجبهتيعلىفتمتد،الذكرىفياغور

**،
للبستاناوقفمنالليلةأحسدكم

الاولىرايته،منحله،شبابه

8.انساتراحتيفيواحداكتاباسيمنالملميلةاحسدكم

ليست!(الاولىالسماءكلطبعيداةفي،القصيدةهذهولكن

سياتي.فيمااكثرستتبررانها.المرجوةالقصيدة

منعودتهبهدبغدادفيكتبطاليوخاصة،الاخيرةقصائدهاما

وديوانه(الافريقيالشمالنهايات)ديوانهضمنهاوالتي،الجزائر

الخبرةخلاصه،منهاجانبفيفدو،فانها(يوسفبنالاخضرا

هيوهي،الطويلةالشعريةمسيرتهكلمنسمدياسمفادهاالتي

من،ارحبفنيا!عانحوللخروجمحاولةوكلألهاتيمو،يلاخرجانبها

حوار):!صائدفيذلكويظ!ر.وسعهعلى،فيهيتحرككانالذي؟اك

ومشاغله،يوسفبنالاخضر،اليوميالعمل،تركيبيةقصيدة،ول

هذا(الكبيرالواثيعبور،الشارة،الجبالاتىانظراناي،نابوس

انتماءاكأر).الثالثةوالمملكة،كلهااورلةعن):!ما!لد*كلونينما

واالتجريدنحو)النهرسيدة)!ميدةوتجنع.سابقةمرحلةلى

سيده)انذلك.دفينةودمرة،لاذ!انقداوراءهيخفيالذيلايماء

فننتظرها،.عاشقةنتوهمهاالتيالحبيبةتلكسوىليستالنهر

شمددنا،عيونناعنوغابت،الماءفيافز!تمافىذا،بهانفرمم

..انتظارهافيالماءالىبصارنا

تركيبية،!ميم!،اولحوار)ذكرتاتيالقصائدفياذن

اليومي،العمل،يوسفبئالاكضر،ايوبخانعنالبحث،لشارة

ثجربةتترسخ(امبيرالواديعبور،كابوس،الجبالالىانظرانا

قولنا:عنكبديلالمصطلحهذاولنستخدم).الشاملةبداعيةالامعدي

الطريقونكتشف)والمف!مونالشكلبمنمرها،صالشعريةلتجربة

نا،القولفيمفامرةانها،احسبولا.وازرهارهالنموها)رحب

فيب!لدىعنه،فليلاوكبيرحدالىيختلفهناالمنه!ان:لت

يسمح،الذيالحقلهو،الصاقيالشعران..الشبابلشعراء

..وزهرةزهرةمئةف!يهتتقنعلان،!!

وتعطي،ترسخ،قلتكما،سعديل!ىاعيةالابالت!ربةان

اللغةتتحد(عمغدفيماعلمعنومنني)..الانحتىاعطتماضع

والواقع،موصدهوبما،بالوافعوالوعي،بالوعيوالفية،لفكرة

.والموضوعللناتوتجاوزتحدهوالذيلمستقبل

منشامل،لوريانسانيموقف:هناالقصيدةانهذايعني

بحريةفيهتتحركوالناسالاشياءمنوعالم.والانسانوالعالم.شياء

الثورة:المعامرعالمنابهاطفحالتيالمتنافضاتوبكل،لاقة

التحولاتوبكل،والحجرالشجر،والسجانالسجين،ألاغتيال

الىالحببةثوبيتحولفعندما:والواقعالفكرعالمفيجارية

الىوالكابوس،كابوسالىوالواقع،قلاللالىوالممر..م!اص

وتعح،التولاتهذهكلحعمعندما..بيارقالىوالبنادق،أقع

صفراءكاوراقالمعاييروتتس!اوظالقيمتهرلاكيف..واقعةقيقة

!أأنفه

تغفليلاينبغيالتيالقضيةهيالثورةقضيةتظلذلككلومع

الاضر:ويعيشهايتمثلهاكيفو)ننظر،وجدانينساهاولا،عين!ا

..يوسف،

وقهوكه،.ثمقتهالشاعريقاسم،امتياديرجليوسفبن.خضر

واحعة،دفعةالثبماعركليرفض،يحتدحينولكنه..ملابسهي!ادله

عمل:باينمسهبشغل

.افحف-،ةء:علص-ورم.-ات-م''-4هه*52'605'"،ه'علأ



العدودحيث،-وجمه-اسوارعبربها؟تيت..تيانها:هاسط

مابهاافعل):للشاعرالزهرةويقدم)ولكنها..معاركتزالماالتي

نا..وجدة..وجدة..آه..ذابلةبجيبكاراهاانسوىتشاء

الرهيبةالمجزرةليتما000المميالحرسيفلقه-الصخيرات-!يق

بحق،المغربيالرج!المصالحكمبهاقامالتيالمجزرةولعلها)..

العسكريةالألقلابمحلولةاثرعلى7191تموزا0فيالوطنيةالقوى

المذبوح)الجنرالىبقهادة

يدخل،محبوبتهزيارتهفيالشاعريرافقيوسفبنالاخضركان

رغبته:يرسم،الحجرةاخرفييجلسثم،الجب!نفييقبلها،فبله

اثاعر،لصقها!سالتيالفتاةلياخذيدنوثم..طباشير،فسورا

خا-جا.بهاويغادر

اسميستفدم،وطنه،الاخضرممادرةمنبدلاثخونوحين

ووجهه:،الشاعر

الانية،الصفحةفيوجهكانقرىانت)

أتذكرها'

القاليه(الربطةارتدياننيترىوأشت

النبيذيعدونوهمفيختسنه،الصازاتلرجالجوازهويقدم

الرديمي!.

.أيوسفبنالاخفريكونمن

وقدأالصخيراتمجزرةكاباعجوبةنجاهاربا،منفيايكون!

هو.هوبل.)الثانيالشخص)يكونوقد.يوسفلعدييكون

:هؤلاءكلهواو

والشجرة..مقدسةاطفالوجوهالىتتحولالوجوهكل"

الذيالصديقذلكقبالننياو،جانبيالىيجلسلمأذالكن.ق!دثني

وفية..والنقدالكلحريةنفسهيهنحانه؟سنينعشرمنذفاركته

الصد!هذايصبحوهكذا)36)"أوحدياننياحق..وحدياكون

سعيتجاهيتمرف..ينتقد-كلاقب..!صد..الاخريوسفسعدي

حرية.بكل..يوسف

السيا!سةوفي..الجريمةفيشيءكليننمرايضاوه!ا

بهايحترقلث!لاكلأليسأالسياسةولم.)سياصكائنالانسان)

للعراعاكثراقاواحر،بشاعةا!ثرالوجههياليستأالعالمفي

،الطبقاتوطبقات،الطبقاتبينأعالمناواقعفييدورالئييالملا

الذياليوميخبزناهياليست.الاستمماروجمودالتحررحركعتبين

عبيئايطليلاابانبكلمنالدمبنايحيطاماأبالعممغموساتثله

؟لتاجر،-الشعبابناءنحن-بنايتاجرالا!اشبارمسا!ةمنالعدو

سياسةالىهؤلاءبناطفعالاأوالسياسي،واللص،والجندي

السياس!يةأالفرففيللنومبنايدفعواانيحاولون*أاللاسياسة

:آهافى!المخعرة،*نيقةالغرفقلكفينناملاننجنحالسنا

البنادقزمنبا)

..طلقةنبكينحن

حتى

)37)أصدئتولو

صدئت'ولو،حتى،الطلقةهذهيهبنامنترى

الحماعةعنويلانفصاد.احدلا:الانحتىالجوابانيبمو

خسارةسوى،ضسارةايةالى-فىديلن،بالر!بةعقلهاالمصاب

الحالةوفي.و*مطء،وامنب،الزناخةالىالفردمحبلالتي*ض

:وحيداوالمسار،وحيداالطريقيصبح،هذه

67ص؟791حزءسان(الالبيالموقف)مصة)*(

مفىوهيس9ص7291ليسان،*داب-)الشارة)قصيلة)37)

يومسف)بنللاحضرا0ديوانهقصائد

ةلم

.'!وب-لاحاسعح،81

احد،دلنيما

دذلت)أنيفير

ابي!كشترينما..فميصي)2)

وسينى،

جواهيوعينا

بينكممنجرديلانانا

يشترىماكلافاحملوا

.أاغلاممعجم!سوىخسرتهل-

سيفيغمدقاعاتكمجدرانفوقعلقوا

الجميلجواديوعيني

اجتماعانكيمحديثفميصيمناجعلوا

س8اغلاممعبءسوىخسرتهلس

وحيداواتركوني

اشاءماأقللحكلني

اشاءمنكنلع!وني

..ن!مةاعشأو،أمتثموني

..وحه!ا،عريانةالمشق!رنا!

ياليسوفالذيبانتظارانها

"...وحضدا

العصا!ولا،الاجتماعياللاانتماءدليلليست(الغردانية)هنه

الننوبذلكمنالصحوةانها..الذاتعلىوالأدكفاء...المتشنج

كاااذاحتى،طويلةفترةالعربيالمجتمعلهيهانكفاالذيالجماعي

ادق!كانت)فرنا!وتسقط..الصغيراللهعبيدويطرد)حزيران

انفتندحثونكاد،حزيرانمنسنواتخمسبعدنحنوها..المفزعة

خزكماسووطت،وجلودفاانفسنامننخرجاو،اخرىمرةللنوم

الجماه،الشاعربهيودعالذيهتاوداعظي.الالدلسمناجداصنا

سوأ،هياليست؟عنهاانفصالهفييخسرهاانيمكنخسارةواية

بهاأثيدوهالتيالانميكلتلك

تمر.انحترابحالةانها.كلا؟وهربانفصالىحالةأهي،وبعد

.واثورةالتفييرالىصاكقونداء،ور!ى

؟الثورةطرقيهوما

ا،رابينتلبسونالتيالعروعإمامارتجافيتخفيانلاعينيان"

".والحقيقة!صلالكم

..بالدمالملطخالثورة)قميصمنهيشترواان*السياستجاريريد

القتيليبيعوهل'ثائراويظل،ثورته،الثلالريبيعوهلأكيف

الشازيحملفكيف،شارتهالجندياضاعواذاأ!شبداويظل،لمه

هـاعمارةمن،الرابعبالطابقضعرفة!يحلسالئيذاكان

حميمرأىالثانيالشخصافه،الشاعرليس01.التحريرساحة

اللحميالكيانهذااما)العالميفتتحاو،العالمعلىعينيهيفتح)

!ف)التحرررساحةفيعمارةفي،الرابعبالطابقفرفةفي)الجالس

العمىأأغنياتمناغنيةآخرمع،مبحرا،يغفو:*ولىالشضعي

:)اليومي

العر؟نهوالقدمالصيفيةالعنبراكحةالممتمللقبو"

المطربمدالغايةولاهدابي

قي!الهضيعمن

".السؤيومطيسالني

البكنظروالان،حقيقيةملامسة،الوطنظلامسموالانيدعوكم

يد!وكملا،اللحميةحعلتهسوىمنه-كلىلاالذيالاجنبيالسلالحنظرلا

لهيستمع،لصةيقفلانالوطنوي!حص..الجرحعمقالىتنظروا

هـ..آه8سيسمعوهل؟سيقفهلترى.الثورةنداءيسمع

4العئادةهيضيقةكم!المتداركهوضيق



-تع!..

تعار..
الخناثقرمنبا

العراءفينرجفنحن

..ثعال-

الخنالقزمنيا

ص!ئت.ولوحتى!قةنبكينحن

**

6

شعرومنه(ةباطنياأليسشوايقول4ىىالشاعرهذاان

مع.المعاصروا!لسان،العمرازماتعالعةبحساسيةيعكي،حديث

ابراز.منها،متعلموةبطرقوالعمر*نسان.!هماالطثيرمحاولة

ويخلق..واللامالوفالا!فبين،والحلمالوافعبينالحادالتناقض

تبموقدالتي*سطورةهذه)38(.الوافعجدلية،الجديثةاسطورته

ولكنها.جميلغمرر،حقيقتهفييبموكماالعمرأنذلك.جميلةغرو

اللاانساب!ة،الملاقاتيسودالذياللاانسجاممغومنسصمة.مغميئة

القهرقوىكلفداليومالبشريةقموضهالذيالحادالصراعوطبيعة

يلاستر.و

وحمراءخضراءفهي،واحدالونا!تخذلاسعديعندمثلاهـ2لاشيماء

والافتراقتبماوتفمرقتتحدالالوان.واحدآنفيوسوداءوبيضاء

ثثركهلمأوتبعا،الييالمن!ورالاثياءاوالثيءنحوالرريةاتحاد

فيها.والتداخلالتناقضلمناعرالشاعربصيرة

الدلضلانها.سعديشعرفيمهمةميزةي!خرهووالتناقض

،للحياةاللراميالحسفييبرزلاالتناقضهذا،الحقيقةالىالصاثق

فيواللون،اللامالوففيوالمالوف،اللايوميفياليوميكررية

فصيايضايبرزبل..العكساو،الموتفيوالحياة،اللالون

املاسم!كي*يقاعبينالمزاوجة،هناا!دولا.ا!سيقيالتشكيل

،واطراوةالعنفبينالموازنةاقصدوانما،للشعرالحديثوالايقاع

*ولي.بالدرجةذلكالتجربةتمليحسبما،والخشونةالعلوبةبين

والتقنية:)الالهام)بينومموازنة

ضاكنتفان،العكسانما،اصنعبماواعفيرلستانني"

بفمملشا!اننيايضالحقفانه،الشيطاناماللهبفضل،شا!ا

77ص:نفسهال!دد-!دبيالموقف)38(

صهثاصصر

.ء

لمأعاعا

ا

عي

لبنانعتطنلرركانالثمن!!

،!

)93".القصيدةهيماتمامااعرفكونيوبغضل،والجهدالتقنية

القصيد"؟هيماومن

الفني-الخلقعمليةان.اجابةايةافدمأنمستحيل))ـشبه

غيمتكونوقد)سطحية!واهررصدأستطيعقدنكنني.لغزاثرال

الاشياولية:الفنيالخلقممليةقصاحب)أيدريمن..سطحية

داخلي؟اشعاعذات؟*لذاكاواهااليالاشياءكانحتى،عجيببوضوح

عليمسيطرانياحس..بدائيةالوانااكعسبتالاشياعارى،سي

وك!..الملاكةث!ممابروتدونالناس..انامليطوعش!لأكل،العالم

ولي.تحدثنيوالشجرة..مقدعسةاطفالىوموهالىتتحولالوجوه

منطفارقتهالذيالصديقذلكقبالتياو،جانبيالىيجلسلأذا

وحدماكونوف!ة..واكقدالكلامحرير"نفسهيمنعانهأسنينعشر

اتماملبانض!.اللنةمعأتعامللاالبدءفي؟وحدياننيأحق..

ليمبالنسبةقائمامش!ليس!تاللغة.ا)!خفيةحركتهافيالاش!اء

ان!..ف!ب!لولوجيةمسالةلشيالموقفهناءالرنابةفداقفلىمت

الحركة،هذهوبلورة،يلاشياءحركةامراكالدائبةمحاولتيمننابع

مزالأكتهاءبعد،ثطبوعمليات،بتصحيح!اقيمفدلكنني

بالقصيذالقيفداننيبل..القصيدةفيمامرحلةمناو،القصيدة

المحيطاالقوىانهو،واحدلشيءالاآسفغيرالمهملاتسلةفي

)014"بسيطةتزادماالانسانادواتوان،محنه؟قوىتزادمابالانس!ان

واقيوكلاهما،لوركاوعالماثشعرييوسفسعديعالمبينان

زهراواثمرت،شجرةونمت،مبكرةبلمت،وشيجةمناكثر،مرئي

الافسازدم.بالدممضرجكلهولكنه...واصؤ،واخضر،ابيض

الع،هذا،ليتعا!موانه..الامحنكلوفي،السبلبشتىالقتيل

قو!كل،اخيرا،هيماتفرقطولألاسيفدولاراهواني..ويتعاظم

الجريمة:

بالقتمهفاعرخوا"

بالقتلهاصرخوا

.الثرثاءجميعيا

".الشواءجميعيا

امبيسيطرادبفداد

لوركا(371ص)الثانيالععر-بفداد-المعاصرالاديب))92(

67صنفسهالعددس(لادبيالموقف)مجلة104(

.عصعأعرطو

!

كر

-ء

عرض

يلإكل!ثارمنشورات


