
فبنناصرقيدثبملأربسهـا
رنهاببامبر!حا!حح!

نضجتانبعد،فيتنامفييصمتانالمهـدافعصوتيوشك

ونوشك.المنالالعزيزةالفرثمارالضاريةاذطويلةنيرانهاعلى

نابعد،والهزائمبالجراجمثخنةترحلانالامريكيةالعروانفوى

الضخىصةامكانياهاانمتوهمةوسنواتسنواتطوالىنكابرظلت

لثصبالصلبةالارادةيهزمانيستطيعالحديثالحربيوعتاث!ا

المكابرةبنالداميالحوارهووها..في!تنامفيللحريةالمشوقي

بكلمطالبالرعناءالامريكيةالمكابرةبتسليمينتهيانيوشكوالصمود

وجههام!ياهالمكابرةتنقذولا..اًلصبورالهاثىءالفيتناميالصمود

تحمشانحاولتالتياصابعهاساحباطلافيالتمسكبعيرلمراقةا

الشعب.ويواؤقوكلإرينجنودا6هناكالاسرقيفوقعتوتناموجه

حتى،تتحزالاعندهالانسانيةلانالانسطنيالمطلبهذاعلىالصبور

يفهمونها.ولااللغةهذهعنشيئايهرفونلامنمعيتعاملكانولو

باللغةالامربف!ةالغطرسةمعيتعاملانالفيتناميالشعبقبلفقد

فيتحاولامريكاهيوها..القوةتغة..تفهمهاالتيالوحيدة

ععرنالقنالذيالشعبهذالغةمنشيثاتتعلمانالسلاماتفاقية

الحقانالنبيلةبتضحياتهواكد،والصممودالصلابةفيرائعاثرسا

فيدولة"اقوى"صلا!ةوجههقيوففتولوينتصروانبدلا

تتسمانتحاولامريكاهيها.يسميهاانللبعضيحلوكماالعالم

ثرسكورياالىتصفولعلها،والسلامالانسانيةالقيمتغةمنشيعا

.الشوماءقيمهامنوتعولرشدهاالىفتثوبجديداثرسا

ابديفيالتساقطعلىالناضحةلنصرائمارتوشكوعنمما

الدارسونيبداكاوتحققهاالنضاليةالتجربةاكتمالعنمعلنةالمقاللين

الانسانيةالمعدفةمنبزادمنهاوالخروجالتجربةابعاداستقصاءفي

يعيشمنهنالركانماواذا.المجا!قشتىفيالنضاليةوالخبرات

الغطرسةفيءفيتربتصهيونيةصلافةمنويعانيكظروفناظروقا

الفيتناميةا)تجربةابعادمختلفدراسةالىحاجتهقان،الاعريكية

الصراساتامننوعاتصبحلاهنالانها،والحاحاعمقاتزدادالع!مة

فيالوطنيالمثقفمشاركةمنجزءاتصطحولكنها،المجردةاوالمترفة

اسعقراءفيبالاسهامفعاليتهتحقيقمنونوعا،الدائرةبلادهمعركة

الوطنيالمثقفلان.وطنهبتجربةاكتوائهخلالمنالاخرينتجارب

والحضاريةالاجتماعيةوالتجاربالاخرىالثقاقاتعلىيتعرف

هو،ممزجةوخبراتههوثقافتهمن(مرشح)عبرالاخرىوالنضالية

وحضارت!ا.وتاريخهابلادهثقافةفيمندنممةبالاحرىاوبالطبع

اتسممهماالعظيمةالفيتناميةللتجربةاستقراءنافانهناومن

عبريمرلانهمهـصريااستقراءيكونانالايمكنلاوالموضوعيةبالحياد
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صاغتهمرثىحخلالمنويتخلقكلهاومتظمعربقضايااحساسنا

التجربةفينعجبقدفانناهنامنو.وحضارتناوتاريخناثقافتنا

ويزداد،الاسيوياوالاوروبينظرتلفتالتيباشيا?ببرالفيتنامية

همومنالبعضضمنيتناولعلىالواقعفيتنطويجزئياتعلىتركيزنا

الفيتناميةللتجربةاساصيجوهريوجدالاهذايعنيولا.وفضايانا

بالفعل،موجود!ل!هرفهذا،البشعوبشتيتستخلصهانيمكن

الانسانيةالقضيةوالىضمير.عصرناالىالفيتناميةالتجربةاضمافةوهو

الجوهرهناالىوعولنافريقةانيعنيهالذيولكن.عامبشكل

الاستقراءعمليةخلالالتجربةفيمعينةبجزنيات2احتفائناوطبيعة

الخاصةيتنارعلىوستنطويالخاصةبصماتناستحملالتحليلاو

يتناولونوهمالج!حسيبصرهالذيازمامالانسانيالجوهرلهذا

والانسانية.الثوريةالتجربةهذه

لإدبيالنافديس!ننطيعماكلتستو!انالدواسةلهذهيمكنلاو

هناكلان،الكبيرةالانسانيةالتجربةهذهعطاءمنيستخلصهان

ضو،هذهفييدريهاانالادبيلناقدايستطيعالموضوعاتمنعشرات

المقاتلالفيتناميالشعبابدكلهاالهنىوالمواذالنصوصولان،التجربة

منيجممهابمدلهايخنوفرلموالمتشعبةالطويلةننضاليةامسميرتهابان

هذهالئصوصلاالظروفبهاكتبتالنيالطريقةبينويربطعليهاويعلق

من!اايديناتحتماوكل.ثورهاعبرهاومارلستفيهاكتبتالتي

التجربةفطبعة.والاقاصيصالقصائدمنشحيحةمجموعةالان

كانالذي،الادبيعطالهاعلىواضحبشكلانع!تالفيتنامية

بيناوالقنابلانهمارواثناءالمدافعقصفوتحتالمعاركابانينتح

التعذيبمعسكراتفياولعميلةاالحكومةسجونفيالزنازيننجدول

عجلئلىتتخاطفهالتيالقولفيفعاليتهيمارسوكان.الامريكية

الوحهدةنسختهيقراوهومؤلفهحولتتحلقالتياوالمعاركوسط

*نفاسالتقا!لحطاتفيلهفورياعرضاتشهدالتياو،صذوفي

مصوكةنسخةتتبا!لالتياو،المتعافبةاليانكيطيرانطلعاتبين

وا،الكميفةالاحراشعبراوالسامقةالاشجارهاماتفو!منمنه

الموصلةالصلقةالممراتوؤيالزنا!يئداخلهمساكلملاممهتتناقلالتي

ارزاقراتهااليالاقاصيصمصم!طعمالذيفيالشعب.بينها

بمتعةيستحلبوناثراعز-فىا!ثميئاعندهالملحفراتوتصبحملحبدرن

يوفعرانيستطيملا،يسورنزرمنهيتاحمينماالالسنكحتفائقة

يسصتطيعلانفسهالوقتفيولكنه.للصحفالاورالىاوللكتبالمطابع

منمجموعةوالشر!الخيرمعانيفكل.الكلماتعنيستفنىان

..كلماتفيمصبوغةوالفداءوالوطنعظالثورةقيموكلالكلمات



الصامدالشعبهذامنعليهيحصلانالامريكييستطيعلاوما

التيكتلككلماتولكنها..الكلماتمنمجموعةاىاالنهايةفييترجم

الانهاني،سبارتحوسالتاريخمرعلىالشهداءعثراتاجلهامنسقط

والحلاجحنبلبنواحمدبي!توتوماسمح!مدبنوعليموروتوماس

ع!ىوطاقتها،معانيهاالكلماتبتضحياتهمفحنسسب..وفيرهم

المضمضشلأالكلماتهذهان.المصيرمعركةفيالانسانمساعدة

ضرورةالكلماتاشدهيوالفداءالصلابةبرائحةالعابقةبالتضحيات

برغمفيها*ستمراريطيقواكي،الحياةهذهالانسانيحتمللهـي

الفيتناميالشعباحسهناومن.موبكلمنبهاالمحدقةالشروظ

بوتقةمنالطالعةبالتضحياتالمضمخةالكلماتهذهيصدعانبضرورة

هـغها4وصا..النارلثرانقف!بالدمالممملأ"والمجالدةالممانل!

..ومعالقليلمناقلمنهالنااتيحماومن..الكثيراضءبالفعل

الفنيةالاعمالمنالقليلالكمهذايطرحهاالشيالقصايافانهذا

الافكارمنالكثيرظرحانها.الدراسةهذهتستوعبهاانمناكبر

خشونةعبرتفلقاناستطاعتالنىالجماليةالتجربةصعيدعلى

الجمالياتمنفريدانوعابالحرارةوتوهجهاالجمالمنوعريهاالنصوص

المحتوىصعيدعلى..اخرصعيدكلعلىامثيروظرح.الجديدة

الادبيةالاجناسصعيدوعلىالنضءاليةالتجربةلهذهاثوريواالفكوي

اللغوية.الدرالساتصعيدعلىوحتى

لغةمنالفيتناميالشسبتضمهاالتيالمفرداتدراسةان

منالامريكيونالا!مرىتعلمهااتيبالمفرداتومقابلتهاالامربكيالعدو

هـصللقنهالذيالعرسطبيعةعنا!ناتكشفالفي!تناميالشعبلنة

وكلكالمفرداتحدةنوعيةبينالحادةالمفارقةوتنطوي.للاخرمنهما

الرالعة..الفيتناميةالتجربةهذهماغتهاالتيالحقا+ل!مناحميرهلى

الذي(بالبيجاماطيادون)المدهشلتسجيلياالفيلماستطاعولقد

الامريكيينالاسرىمعسراتف!الثرقيةالمالياتليفزيونبعثةصوركه

لقد..واقتدارببراعةالتناقضهذاعنيكشفانالشم!اليةبفيتنام

..استسلم..قلاثلكلماتالانجليزيةاللغةمنالعاديالفيتناميتعلم

فانتاماسو!راسلحتكاث!.قتلتكويلاققاوملا..يديكارفع

منلغة..اخرنوعمنمفرداتالىاحتاج!دالامريكيإما...اسير

..والحريةالامنوليسلبهارفمهحرمةليهعشذهبالذيالشعب

اريد..صامهـااريد..مختلفجدنوعمنكلماتلغتهمنتعلم

احتصاج..ملابسيلافسلماء..لاستحمصابونااًريد..شرابا

لترتيقابرة..لاسنانيفرشاةأريد،للويالرلصلللكتابةورقا

المفرداتهذهمنوعشرات..قليلالنننزهاخرجاناحب..ملابسي

حتىيفرضيلامريكيالمستعمران..بالسلامالمامرةبالحياةالمتوهجة

الشباما..والاهـمروارسلاحالحربمفرداتالمسالمالشعبعلى

ولذاذاتهاالحيويةبحروراتهاالحياةلنةالمستعمرعلمفقدالفيتنامي

عشفاللفويةالدواسةهذهمثلفيالنهمقاًن.البسيطةوجزئيالها

بطب!يعتهاهنااللغةلان.الثوريةالتجربةهذهفيفريدبعدعنلنا

بلآالفكرالمضامينمنامثيريحتويالذيالوعاءهيالاتماعية

الفريدة.التجربةلهذهوالسياسية

فاننسا،اللغويةالدىاسةبهذههناالقيامنستطيملاكناواذا

حولالقليلةالاستقصاءاًتوببعضالادبعنالملاحثاتببعسسنكتفي

الاساسىاللحنسنجدالبدايةومن.يطرحهاالتيالقضايامنعدد

فنيعملعلىمعهانعثرلابصورة،المقاومةهوالفيتناميالادبهكلفي

ولي!كذا.الرئيسيموضوعههيالمقاومة-كونلاالاسمبهذاجد*س

الزمانيزادهامنعقداعشراحدطوالالمقاومةكانتبكعلىبغريب

مقاومغيروادبمقاومادبهناكليسفانههنا7ومن.اليومي

ثمةفليس،مقاومادبفيتناميالبكللان.الفيتناميالادبفى

ليسانهكما،في!تنامفياخرفكرينشاظي2والمقاومةبينانفصال

الصيم.البلدهذافيانسانينشاصوايالمقاومةبينانفصالئهة
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الفيتنابلأالتجربةانسنجدالادبيالانتاجهذاالىننظروعنمعا

الثهبلفة..مختلفتينلغتينفيالادبيحصادهاطرحتقد

المستعمرولغة..القتالساحةفيالكلمةيبدعكانالذيالفيتنامي

للذاتعنيفبتقريعيقومواخذضميرهمنجزءاستيقطالذيالامريكي

الفيتناميةالتجربةافلحتفقد.العدوانحماةفيالمنعمس!ةالامري!لمة

الرايمنواسعجناحاستقطابفي،الباهرةاضعافاتهااحدىوهذه

ث!كلانالجناجهذاالستطاعولما.صالحها42نفالامريكيالعام

العديدعبركلفسهطرحمنتمكنالامرجميالمجتمعداخلحيافكرياتيارا

الامريبرالعوانعلىبالاحتجاجالمليثةالامريكيةالفنيةالاعمالمن

التبمتضحيالعسكريةالسهـةضدالتمردالىالداعية،فيتنامفي

الاسضعماريةشهواتهامذبحعلىالامريكيالمجتمعشباببزهرة

ابدعه!4التيبالاعمالدراستنانبداوسوف!.المدوانيةوغطرستها

المستعمرالامريكي،وسنقابلضدطويلانضالهابانالفيتناميالشصب

اليالزالفةوالكتاباتالحقيقيالابداعهذابنالاحيانبعضفي

مدى.لنكشفوالع!لالاستعماريللنفوذالخاضعةالمناطقفيتتم

ذلكبعدنتريثثم،وافتعاًلهاالثانيةزيفضوءعلىالاولاصالة

الضميرلموقفتسجيلهفيوحده*مريكيالشعرنماذجبعضازاءقليلا

لانوحدهبالشعروسنكتفي.البشعالعدوانهذامنالحيالامريكي

بعتاجالامريكيالادبفنونمختلفعلىالفيثناميةالقضيةانعكاستتبع

ومستقلة.ضافيةدراسةالى

وهوا)فيتنامي،الادبمنلناانيحالذيالانتاجفيننظروحينما

والقعائدوال!والماتوالنداءاتالقصصمنومجموعةالشعرمنديوانان

الادبيالانتاجهذافيهاابدعتي2االظروفطبيعةانسنجد،المهردة

اش!،لهيفها.ومحتواهشكهعلىبوضوحبصملالهاتركتقد

بينهموتمارسالمعاركفيالمقاجبخنوسطتظهرالادبيالتعبيرمنجديدة

الت!ماالجنلالزيةوالخطبوالبياناتالندا،اتانها،كبيرةفمالية

اخذتواقي،الادلهالصورمنالخصوصيةشديدنوعالىتطورت

مركدة..جالىهشيمفيالنارسريانبسرعةالمقاللينبينتسري

يتشكلتجغلهلهالانسانيةاوظيفةواللادبالاجتماعيالطابعان

اعذياالواممفيفعاليةاكثرمعهايصبحالتيبالصورةمنحالةكلفي

فقد.لهالجدليةالطبيعةنفسهالوكتفيوكدكما.عنهيصدر

هذا.الادبشكلعلىبصملالهاالادبعبرهاينتقلالتيالوسيلةتركت

وةوالاسالمثلليمنح..ل!يقرالاليحفظيكتبادبانه..واسلوبه

المتخمينلتسليةيكتبلم..لقتالامواصلةعلىالمقاللينوليحث

وليعوض،المجروحينازردشديكنبولكنه،الملولينلهم!هولا

اذواجهمواليتامىفقدانعنيلاياميوالاراملابنائهم!دانعنلىالم!

المحزونبنهؤلاءمنواحدكلليدفعيكتباًنه..آبائهمضياععن

الابنمسيرةلمواصلمةوالخروجببندقيتهواًلامساكدموعهكفكفةالى

اثنابل.اصرعتهالذيالزوجاواسرالذيالاباواستشهداللي

،اصبحتللابالعاجلةالوظيفةهذهوامام،الواقعهذافء

اجناساالمسجونينويومياتالجنائزيةوالخطبوالنداءاتالبيانات

منمجموعةاستقراؤهايمكنقياالخاصةوملامحهاقواعدهالهاادبية

البيعلالاتبانبالقولالبعضيبادروقد.النصوصهذههنكبيرة

لشعوباكلتعرفهاالكتابةمناشكالالجنائزيةوالخطبوالنداءاًت

.الاحوالمنحالبايادبيةاجناسايىمستولكنهامعاركهاابان

للزوار!الاولالهجومفمنذ،مخهـتلفجدشيءفيتنامفيحدلىمالكن

وهزيمة9185عامفي(ا!ن)سايبمنجيادذهعلىللفرفيينالمقلة

ومعهالملكاعترافثم،الهجومهذافيالفيتناميالملكيالحيش

الثلائةالشرقيةالاقاليمسقوظبعدبالهزيمةهيوبلاظرجالهكبار

امرنسيينمع1862بمعاهدةعرفالذيللسلاموقبوله،لنامبو

كامل،قرنمناكثرالزمنضميرفييمتدالذيالتاريخذلكمنذ-

طولهاللعدوانالمستمرةالمقاومةمنملحمةيخوضالفيتناميوالشعب



الطويلالجفرافىاًلشريطبطولوعرفها،9زمانامنعقداعثراحد

..خلالهذهاوالجنوبيالشماليبشطريهالفيت،ميالوفىيشكلالذي

المقاومةعلىالشسبتحثاأتيالئداءاتاخدثألطويلةالنضاليةالملحمة

الفداءوخرج.اثمرجوهرمنكثيرايقتربفنيجنسالىتتحول

حينما،؟186عامالاسشسلاممعاورةوقعالذيالملكق!رمنالاول

وقادالملكعصيانعلىالشعبالملكيالديوانرئيسدؤلمهترونححرض

الطبيعةحددالذيالاولنداءهواصدر.الاعداءضدالتودحركة

معهتحولتالذيالطريقبدايةعلىووضعهاالنداءاًتلووهالشمعرية

النداءهذامنابصاتبعضالىاًشمع...ادجمط-!الى

..لشصيا

جلورهاالاشجارولكلمنابمهاالانهارلكل

واطرافهبجسمهيولدانسانوكل

؟نرىولاوعبونا،نسمعولا7ذانانملكفلماذا

اسلاف(؟قبوراين؟اجدادنااين

تعانيألاوعواطف،تحسلاقلوبانملكلمأذا

)1(عذبوشعبنااغ!تصبتارصندا

انتابتالتيللتبدلاتيعرفىالشعريالاسلوببهذايمضكطثم

ارضيالفرنسيوندنسمنذمضتالتيالثلاتالسنواتءصالحياة

هـيالفيتناميبنتسهننصرخالتيهيوكانهاالحياةمصورا،جيادنه

قائلا:ذاكالاولندا،5يختتمالنهايةوفي،للمقاومةيهبوا

ألموتيتحدىانيستطيعاحدلا

محيدا؟باءارفىاجلمنالموتو!كن

يعيشانطمايودانسانكل

)2(.عالياالمقاومةرايةبرفعفلنعش

عضمعايفتلا..التصاعدلمحبالنداءاتهذهنغمةوتستص

كثرةشاعريتهامن"نالولا،الفرنسيينفىايدياقليموراءاظيمسقوظ

هذاسطوربضالىاستمع..المواطنينالىتنقلهاالتيالمعلومات

كانتالتي،1863)هواتانسقوظبحددنهترونحوجههالذيالنداء

..الغاياتمنللمقاومةومواصلتهلقيادتهمركزا

هـنالبلاظوقعهاالتيالسلاممعاهمةان:المقاتلونايها"

بكمعنيحيدلنالثلاثةالاؤ،ليمتسليه!ان.العدوعلىحقدكمتضعف

واجبكمتنسوافلا،ارضناعطاياهيعظيمة:القرويوناءها.القتال

لكلمعاتآذانكمتمنحواولا،احمايةواالعونتبلدلوا.كمواطنين

لنننىبنواخلاء.بالارتداديغريكملنجوكنيسقوظان.المدو

لنثارإ.حقمظعظيمهوكم.البرابرةاقدامتصلتبالركوعيغريكم

نسلملن.لاهدافناثباتاًي...ثمنمنذلككلفنامهماونقاوم

نعيشدكونا،شرففيوالموتشرفثياًلب6ة..للهجراننؤسنا

ناوتتوقسنالمثقفينافضلكنتمربما..وطننابثرفونموت

...نفايةالاتصبحوالناًنكم.المقاطعاتاوالمراكزروساءمنتكونوا

خدماالمملعلىوافقتماذا،المستذلينالعامةمنبانكمتضنصروالا

)3("انفسكمعكالااوا*عتالنانكم.واجراء

لماوهياًلنداءاًتهذهملامحبعضعلىنتعرفالنعرهذامن

عنتصدرالتيالنداءاًتتلكليستانها.الاولىبدايلأ8كهافىتز!

ولكنها.الاخرىالشعوبهرفتهاكماالمقاومةاوالتحرير.منظمات

النداءاًتهذهبينالطريقمنتصففييقفالكتابةاشكالمنشكل

والضائقالمعلوماتفيها.الحماسيةالنضاليةوالقصائدالمعروفة

يحثالمواطنينانيريدالذيالاتجاهوفيها.النداءعليهاينطويال!تي

للمددترجمةوهو(فيتنامفيالمقاومةادب)كل!منالنص2()او

التحريرجبهةتصدرهاالتيفيتناميةدراساتسلسلةمن؟ارقم

.6،وء؟ض،9691بدمشقالثقافةوزارةونشرتهالفيتنثية

.8؟صالسابقالمرجع)3(

الشعريةالنغمةتلكذلكجانبالىفيهاولكن.يهالمضيعلى

النضالباتجاهترتفعوالتي،والمتداولللح!ظفابلاالنداءتحعلالنى

الندا،اتهذهواستمرت..والتاريخيةكأالطيبالحقائقمرتبةا)ىفيه

المقاومةقادةبداحينماالشعرفنطقةمناكثروا،قترابالتطوركل

تعقبالتيالبياناتوبكنابة،بكتابتهاوالأدباءالشراءالىيمهدون

ماتواالذينشرفعلىتلقىكانتاننيالجنائزيةوالخطدبا!ارلر

التاسعالىاروابعالعقدفي-الاولىالمرحلةوفي.الوطناجلمن

-1822)شيودنهنجوينالضريرالشاعربرز-الماضيالقرنمن

دهالجد!الاشكالهذهقواعدارسواالذينالروادمنكواًحد(1882

ي!ركالجنائزيةخطبهاحدىمنالمقطعهذاهراومن.الكنابةمن

كبيسااختلافايختلفادبيكشكلالجنالريةبالخطبنعنيهماان

..يقولةالر!سميالتابينحفنفيتلقىاننيالتقليديةا)خطبعن

..شيودنهيئنبم

الاتلالضدالحرباشعلواالذننهؤلاءجنوداكاكواما"

-طوعوا؟بائ!ملار!ىحبهماجلومن.بسطاءقرويينكانواوانما

ثمانيمهاراتواكتسبواًتدريبهـميغخىينت!روالمانهم.للقتال

تسصنقي/يخعلموءانعليهم-ينببمعمايسالواولم..موقعة!شرة

للحرب.ملابسمنهايى!شعواخشنقماشمنظعاواتخنواً.موفعة

بحراباكتفوالانهمالمسووقوار!اوالقذائفحقائبعنيسالواولم

عنخوذاتولاالمعركةخناجرعنيسمااواولم.الهنديالبامبومن

استعداداالحربطبولبقرعيامرونكاواماوضبطهم..القتال

فلاعنحوواندفعواالاسواراخترقوابانفسهم.المدوعلىللهبمم

ا(-دافعقذائف9ونيخالا.هناكموجودغيرالمدووكان.العمو

مخاطرينالعدومواقعوافحمواالبواًباتواحترقوا.الرصاصولا

)،("بحيلالي

الذيالادبيالهملمستوىالىاأ!بةترتفعالمقطعهذالى

الوافعفيفعاليفممارسةالى!سبيلهابالثرالبسيطالعرضمنيتخذ

استشهمواالذينالابطالعالىالمالوفةالاحزانان..عنهصعرالذي

الابطالهرلااعمالمنيستلهملذياالتفرلمننوعالىهناتتحول

حديثالىهناتتحولالمصماءالمنتريةوالخطب،النضالالىطريقه

صفبثونماالمعجزاتاجترحوااًلذينالبسطاءهولاءشجاعةعنهادو*

البلداًنفيالخطبهذهنظائرفيالتحريديةواًلجمل.ضجيحاو

التاثيرعلىودرتطالخطبةيهبحسيتجسيدالىهناتتحولالاحرى

والخاصالحسيمنتبدأالنىواصولهقواعدهلهفنيعملالىويحيلها

وا!تطورفيالنموالخهـطبهذهاخن!وذد.والعامالتجريديالىلتصل

وهي-الفيتناميالنضالملحمةمنالاخيرةالمرحلةفياقتربتخى

وتالقت،الشعرجوهرمن-الامريكيالمستعمرضدالنضالمرحلة

هـانالذيالفيتناميالثمسعبوجدانفيكاررهبالبطولةمثلفيها

الغاب،تةيويتداولهاقلبظصعنويحفظهابشغفالاعماليتلقى

ن!جز،الىنصوصهابعضفيهتحولتالذيالحدالى،والقرى

المناطق.بعضفىالشعبيالموروث

المقاومةشرنقةمنالطالعة،الج!بدةالفنونهدهاستطاعت

ح!ثوفيالقوميةالروجاذكا،فيباونبدورتقومان،الفيتنامية

كلمااحزانهمكفكفةوفيكأالمقاومكتائبفيالانحراظعلىالمواطنين

علىوالابقاءصفوفهمبينمنالياساقتلاعوفي،الهزائمبهمحاقت

برغمهذابكلالقي!اماًستطاعت..عيونكلاماممتوهجابالنصرالامل

استطاعتكما.الاحيانبعضفيبدائيةاوتبسيطمنبهاتسمتما

الجمالببةالقيممنمجموعةالبدائيةوتلكالتبسيطهذاعبرتبلوران

بهل،الادبيةبالساحةالاحوالمنحالبايتنفردلملكنها.الجديدة

والمسرجالشعرمثل،اويعقبنضجااحثر،الاخرىالفنوناستطاعت

7-.المعركةفيمميربدورتقومانواليومياتوالروايةالقصيرةوالقصة

.05صالسابقالمرجع)،(



هذهنضحوبرغم.الفيتناهيةلئتجربةالخاصةالمطياتمعتتواءموان

الموروثة،بماليد!االكتابةمنالمووفةالاشكالالىوانتمائهاالفنون

تصبءبل،الاحترافالىمهشيثايعرلىلافيتنامفيالكالبفان

ينتظرلا،النضالمعركةفياليوميحياتهنظاممنجزءاعندهالكتابة

الجماهير،وكلالرفاقىفيفعللأبعينيهيشهدولكنهشهرةاواجراعنها

نفسأس"يحققانه.ماديمردود.دليفوقيالرضامننوعلهفيتحقق

وءبهةالمتالجمهة..الجبهاتشتىعلىوانفعاليةالظثيرهذاعبر

الضادهـا!بببر،الىالمفاتلإناصغرمنفابتداء"الابداعوجبهةالعمل

يعيثفونجميعهم.اجرااحدهميتقاضىلا،الكاتبالىالفدائيومن

.واساهاكراحهالشعبويشاكلرونالانتاجفيويشتركونالجماهيربين

ية:متساوفتراتثلاثالىوقتهوالضانالكاتبيقسمآخرانسانوكاي

لحرفتهوالثمالتة،الطعاملانتاجوالثانية،الخنادئلحفرالاولى

بصماتهاللفنانالخصبةالحياةهذهتركتفقدهناومن)5((،الخامة

منكالعاابداعااصبحبلالمقاومةعنعملايعدفلم..عملهعلى

الت!ياليوأي4الحياةمعمعةوسطمتخلفا،نفسهاالمقاومةكثرنقه

ا،قاومىصةمفنان.بطوليشيءالىءلامحهامنملمحكلاستحال

منطلقمنبلالمشاهدموففمنينطلتىلا،كذكوالحال،الفيتنامي

والوقائعالجبراتتفاصيلفياثاركةعلىطاقتهفيمابكلالمشارك

سنلمسهمخالفعبيريكتبهالذيللفنكانلذلك.عنهايكتبالتي

ابداعاته.علىنتعرفونحن

الفنوناكثركانم!نه،بالشعرالفنونهذهعنحديثنابد؟ناواذا

البنانيةطبيعتهلهااستجابةواأرعهاالفيتناميةالتجربةطبيعةمعترأما

الت!ربةادبمنلناتوفرتالتيالنصوصمعظمولان.والتداولية

وعلىالمسجونجدرانداخلكتببعضها.شعريةنصوصالفيتنامية

وحيتممنوعالور!حيثالمسلوفىالارزشرائحمنصنعتضغيرةرقاع

منهويصنعيعجنهالمطهوالارزب!يالشحيحزادهمنالسجينيقتطم

المععاركنيرانوسطكتبالاخروبعضها.عليهايكتبصغيرةرقائق

الاحراشفيالتخفيوخلالوعملالهالمستعهرمعسكلاتاًقتحامواثناع

ميس!هاالطروفهذهتركتفقدولذلك،اسامقةاالغاباتاشعجاروبين

والتكنيفالتركيزالىفمالى،ومحتواهالشعرهذاشكلعلىبوضوج

منواقترب،والغموضوالتعقيدالتراكبعنوبعد،الشديدين

فيالجوهرالبىمباثأرةوقممد،التبسيطغيرش!ث!وهيالبساطة

.الاعمائاىاوتنفذالجلدتخترئالتيالشظايامننوعافكانشيءكل

الادهاشعلىسحريةطاقةبالشفاذالمقترنةالبساطةهذهاكسبتهوقد

الابياتهذهالىاًستمع.البدافىالسعرفيعليهانعثرالتيكتلك

منلا4صاالتيالقصار!صائدهمنواحمهأتثعصوهيمنههولثيمن

..(الطريقعلامة)ضوانوهي..يومياتهاو(السجنكتل!)

نالياولاساميالست

اميراولاملكالست

البأرمنصغيرةمأطعةمجردانك

الويضالطريقحافةعلىتجلس

الصحيحالاثجاهللبثرتح!د

الضياععثراتوتإهجنبهم

رحلتهممنالباقيةبالمسافةوتنبئهم

الضثهليبالشيءليستادأنخدملا-ك

)6(دائماالناسوسيذكرك

.25صالساقيالمرجع)5(

الطبعة(الاسيويالافرجيالاب)لوتسمجلةمنالسابعالعمد)ول

الألطيزية
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هو"ىالعظيمالفيتؤلم!!كعيمال!صبهذاابردأانآئرتوفد

واحدافيتثامياادباهناكاناولاهها،اساسيتصنحقيقتينلاوأكدمنه

نءنوعافرضتقدالطروفكانتوان،وال!وبالشمالمناكل

طويلكفاجبعدهيات،ال!كناميالوطنلشطهـيلي-يئالمصألنعةالفرقة

ار!شىاىوما،الحرية(اثمال)الفيقغاميةالارضمنلشطر

حتىورحيله!الفرنسيمناندحاربعدحريخه(البضوبأ)الاخرلشألرا

الامريكي.الاستعماروهووضراوةشراسةاكثراست!ماربرالنفيوقع

ويرقدبلوحدةالوطنتفطريفييحلملؤالفيتناميالمواطنانغير

محنتهفيالجنوبمعالشمالوتمضامن.وبالكلماتبالعملالحمهذا

هناومن.الصاععلىكلاورةفيماكلومساعداتهروحهمنلهوبيل

تعبيراالجنوبوادبالشمالادببببنتنصمملأالتيأ؟وحدةاتلككانت

فبرالثانيةالح!كةاما.مصيرهاووحدةالفيتإميةالارضوحدةعن

الفيتنامية،آضجردةافيوالفملالكلمةبيئايضاتنفصملاالتياوحدة

بالكلأسةمماثلايمانوالنضالوالمقاومةبالحربالايهانيرافقحيث

شعبهكفاحقمادالذيمنههوشىهوقها.المعركةفيالفعالوبدورها

بدورهصرمناالمممويكتببعدهمنالامريكيثمالفرنسيالمستعمرصد

الننيالقصيرةالقصيدةوتنطوي.والوح!هالتحررم!يرةفيالهام

للوهلةتبعوالتيالاشيا،بدورالايمانهذاعلىلمطورقبلقراناها

علىالملقىالصفرالحجران.لهاقيمةلااوتافهةاشياءوكأنهاالاولى

..قيمةوله!ورلهالا.لجاهاوبالهسافةلافتةوعليهالطريقجانب

اجؤفإتاهدهمنمصموعةالواقعفيهيالكبيرةوالادواروالاعمال

مهماقصمتهالوفىاجلمنعهللكليصبحهناوكلن.الصغرالمتناهية

عهـلىالمواطنينالكلماتتحثايضاهناومن..تافهااوصغيراىلىا

باهـدورالقيامتقديسوعلى،ءايتهفئرفتمااذاعملكلاحترام

فييحدتبينءمانوعايمنلانفص4لمة!بسلانهذلك.الواجب

فيب!أورهاتساهمجزئيمةوكل.القتالساحهأعلىيدوروماالواقع

البساجمةشديدنكاموو!ةباقسا!اجزائهكلتعملالذيالجهازهذا

!وىالىيرت!انودثتهبساطتهلفرظيكاد،آنكيوالعرامة

الطبيعية.والحقائقالطبيعيالنظام

اوفتعقدالىيددعهالذيهوبهذاالفيتناميا!اتبواجمان

منهاكلتصبحالنيبالصورة،الطبيعةوجزئياتالحقائقبينالعلاقات

قصيدنةفيدتحولالوطناجلمنقالاستشهاد.الاخرىوجوهمنوجها

وبينالوطنبينالعلاقةصياغهأف!يمشاركع!لالى،وطنأي)نامجيانج

فيآن.وارضالمةالطبوبالو!احساسهيرهفوالساحرةبلادهطبيعة

بعيداورموكاردوكلقد

فدائ!"انك:أجابوا؟..لماذا

تمينصفانني،قلبي*لميدمي

وفراشاتهلطيورهمرةذاتوطالنيعشقتلقد

وغابار،حقولهفيشقببالعوباامضيستهاالشيوللا؟م

الارضترابمنذرةلكلالانلاعشقهوانني

الابد97(الىاحببتهاات"نيالفتاةودمجسدمنجزءيتأوسلمها

عيمةالىمنههوشىقصيدةؤيالوطناجلمنالسىجنويتحول

نابدلاموقوتث!عيرءوبانهبعر.ءصينتهيقيناالنفبىفيليترك،عابرة

هائلةطاقةالمناضلناغوارفىفيالاخويالتضامنويىخلق،،نتهي

وحول،بالسجونالمس!تعمرزرعهاال!نيالهناحىفيعذاباتهاحتمالعلى

:منافالىجزرهابعض

الجديدارواؤدالقد"مضقبلي!مه،السجن!ي

العاصفةبحبموراءالزرئالغيومتمضيالصصماءوفي

طليقةالسحبوتسري

97مي،فيتنامفيالمقاومةأدب)7(



)8(زنزانتهفيوحيدحرانسانهناكبينما

اسماءواصحت،ءديدةدسجونالجنوبيكأفيتامامن!رتفقد

فيهامورسلا،الانسانجبينفيعارو!ماتالسجونهذهبعض

دويت(فانلىااو(042ب)اسميذكرانفما..وحشىلأتعذيبمن

وا"جيادب!)4او(ثودوك)او(هوابين)او(لوىفوى)او

مقترنةالمستع!وحشيةالذهنالىفقؤخهى(سكوندوربيولوجز!ة)

هذهبنمننتذكروحتى.وبطولنهمالفيتناهينالمناضلينبعلابة

كويانزوجننهمعضربأذياتروىؤ،ىنجوي!ينقصةجميعاالبطولات

كويانحياةفيالاحيرةالايامقصةوتحولتوالصمودالبطولةامثلةاروع

النصعنفيتنامجنوبمنرسانلبعنوانترصمتوالتيتروىفانمع

اسطورةالى،(سلكهالذييرئالطر)بعنواننفسهاكويانكتبتهالذي

طرزتهاالتيالكلماتزالتوما.عصرناهيوالكفاحالصموداساطيرمن

ارسظوهذاتدكدالشعبية(اقص+لداحدىمنزوحالامنديلعلىكويان

وصلأبتها..بصمودهانيةالان!طوالحقبقةميةا!:اادظاهرةبينالا!ل

والانواءوالعواصفوالرياحالامواجعبر

لكوفياقلبي-طل

امانفىتظلانرجائي

الافكارعنبمأى

الانتصارمعالاياممنيومفيتعودحتى

،هاماتيكللوالمجد،جص!ط

)9(.بلادناتوحدوفد

نفسها..جةبالد؟فيتنامشطريحلمالوحمةفيالأملهذاظلوقد

للوصدةوحدهالمشوقهور4ضعمالاسوطأةتحتالواقعالجنوبفليس

نفسه.بالقدرالوحدةلهـثهمشوفىالاخرهواةمث!الولكن،الشمالمع

البارمالحنينهذاعن(فرا!)قصيدةفيثونج5!ترانالشاعرويعبر

بالاسلوبالوطنمنالجنوبيللنصفالشمالافتقادوعناوحدةاالى

ولكن.الشمالمعللوحدةالجنوبتوقعنكويانبهعبرتالذينفسه

هذايصوراتيااطبيعةلعناصراسنخدامهبغزارةتتميزثونجقصيدة

الانفصالهذايطيئلاطني!ن!امفيخللوكانهخلالهامنالفراقي

وا،الواحدةابعينؤجملأالانشطارمننوعايتصورهاانه..الدامي

نباًو..اريباالواعدقوالانهارالصاثنالاتزحقولبينالاففصال

عليها.ت!بالنيوالارضالساق

الريحاتجاهء-دالعصافيرفيهاتطيرالننناللياليفي

اًازرقاءالسماءفيمرتفعةانواجفي

يلارضنصف!وفىتدبرانوهماقد!اجنحتهاتشبهلماذا

!كثيرة..كثيرةليا!طفي

ين!ركلبيباناشعر

)01(الجنوبينصفهيفتقدلانه

مننوعالىالفيتناميةالاشعارفيالوحلهالىالضو!هداويتحول

طربئهوالنضالفهذا.اجلهمنوالشصالالوطنحب!التفاني

عبرهايتغئىتياالدائمةاغنيتهوهو،المبتغاةوحدتهالىالفيت،مي

وصبواتهالسعبررىفيهاويتبنى،وبالطبيعةوبالخصببلارض

توهوللشاعر(خضرة)فصيد"ففي.الرؤىبهذهافضائهواسلوب

اثعربحيانمنبالقصيدةيقربالذيالشعبيالجسهدانلمس

معالتواؤمشدقيالع(ميالسعراىاارجمتهاكانتولذلك.الفدلوري

الجنى،وصفيتربرمة.منهلهوشى(السجندفننرمن)راجع)8(

.31ص،9691بدورءتالثقافةوزارةمنشورات

،فاندينهترانالفيتناميللكاتب،تروىفانحياةقصةراجع)9(

.6691مايوورد(الكلالب)مجلة،زكينبيلترجمة

(1له3،م+لا،لا7لا(يل+9'5ءم،،3أأه+'أولم!-35أول،أم"أأ+99

اء77'3ح!ص!ا،!3أأءه*هه*7أطع*،.

لا.البنلاليةطبيعتها

خضرةمشجرلون،السترةلياصبغي

بتشتيمطرهتحت،ماشياناجديدمن

السترةلياصبعي،وليفتيياجديدمن

خضرةلابسوانا،كأفيعلىالسلاح

تدفىايديكيمن،وؤدرهحبفيها

النازلوالرصاص،القنابلرعدتحت

وبنافلنهارليل

بقاسيالليداكل،ناسياصبحيمكن

بالخمضرةوالتقي،بكرةارجعلما

)11(رأصبممسقطعند

المعارك،فيانبينوالخضرةال!مملامعنيبحثالفيتناميالشعبان

ابس-لمنيحارببلعدوهيفعلكماالعدواناجلمنيحاربلالانه

للحيلةطريمةلهلمستالبنالقانيعرفهوهو،والعريةوالحبهالخير

.والس!لامالامنلنفسهايض!يجار*انعليه!ضمؤقتفدرولكنها

للحياةطريقناليستواً!ناليلالبنارر

لل!رباعددا،ابدانكنفلم

.نانالا!خىمسلحينافباواولكضهم

كلاأ!للعبوديةانفسنانسلمفهل

الايديفيوا)لمسكاكينوالبنادق،شهضدعونا

واسواقناوانهارناارضنانحميدكونا

دماسيدفعونللدمثمناومنهم،وبرابرةهم6قسا

اعدواناعليناشنواالذينواًولئك

اسلاؤ،ممقابربالافياليطاونالذ!نواولئك

)12(ونطردهمبصلابةاسلضننال!ضرفعاننا

بالعب(ةيطفرلكيانهويعرفجيداطريقهيعيهناالفيننناميان

،الانساسطغيرالمستعهرعنفيواجهانعليهيثشدعاالتيالهلأننة

يطاونالذيناًلعملاءهؤلاءمعهيواجهوان،الانسانيالهثوريبالعنف

ولم9للمستعمراانفسهمباعوافقد.اسلافهممقابرالثقيلةبلامال

بلادهم.خاصتالذيالطويلا)نض،ليبالتاريخيابهوا

الشعرقياكماذجعرضنواصلانالدراسةهذهحجملنايتيحولا

القضاياعندالترلمثاوالادبيالفيتناميةالتجربةحصادمنالناضجة

متعددةلجوف!ةصالقصائدعشراتفهناك..يثيرهاالننيوالفيهالفكرية

ديو،اهـوان-،هانهتىمنهمنذكر4جيديناًالشعراءمنالاصرات

هوافء،هوآنه،مييناكسوان،شانكوكنونح،فيينلانشى

نجوك،فونجلهيين،داىفان،ههينكالى،كانهوى،تونجترونح

برفمالقصاندهذهوتكاد..نجرهموعشراتسنجمنجهينه،آنه

الشعسبهوءظيملشاعرواحداديوانالناتصوعانوجودتهاتفردها

اليقينيوأملهالعدوانازاءالشعبهذاصموديدكد،الفي!تنامي

وهو،والتشريدالسجنمصاعببرعمتحقيقهعلىواًصرارهبالنصر

والتضعبات،العذاباتكلسببلهفيتهونصعبالحريةطريقبانموكن

هيفحريته،حريتهمنحرمالههوالانسانقيمةيهدداًلذيا)شيءلان

لاالانسانيةلانعميئفهمعنالشعرهذاويكشف.انسان!يتهجوهر

فيالشمولنحوتنحوالاخرىهياللاانسانيةبانوعيوعن،تتجزا

خىضدهويعملانسانيتهمنجزءعنالانسانيتخلىانفما،بطشها

فيهايصفالتيمنههوثىقصائديقراومن..الاجزاءبقيةتتداعى

الواضح،الوعيهذايلمسبثويهمالمسبمنينولقاءاتالسجنحياة

ترجمة،فيتنهميديوان(اسودشعرياناالتاريخفال)راجع)11(

.16عيلا9691،بالقاهرةالعربيالكاتبدار،حدادف!اد

فبمالمفاومةاديراجع(المقاتليناغنية)فصيدةمنهاىسانه)12،

.98عىفيتنام



الشعراءقصاندمنوغيرها(السجنيوميات)خلمنويدرك

هذهبعدالشمسميلادبحتميةالفيتناميةالشخصيةايمانالفيتناميين

تخعيقالىالوحيدالطريقباعتبارهللعملوتقديسها،الرازحةالظلمة

علىالعكوفادبمنونفورها،والحريةوالسلمالامنفياحلامهاكل

عدوالفيتناميةالشخصيةعدؤلانالفرديةالهمومواجترارالذات

مواجهة2عنتتخلىلامحاربةشخصيةولانها،الوضوحشديدخارجي

بلعليهاالضغطتزايدكلماتصلافانه!ولهذا.تيأسالصعابحولاكل

امنفاشدةفيهالؤثيالعكسيةالاستماباتمن-نوعطىلديهانعثر

.والصمودالبسالةمنمزيدالى

اقاصيصبعنىتناولنامااذاالعكسيةالاستجاباتهذهوتتضح

تنقلانتستيمالدراميةالقصةامكانياتلان،الفيتناميةالتجربة

والاستجابةالطائشالتبمبينالمعقدهالعمليةهذهتفاصيللنا

هسذهمقصوراالقصائدبعضفيهناكانصحيح..لهالعكسية

ومنالوعيالىاللافهممنالشخصياتعبرهاتتحرلرالتيالاستجابات

اقدرالقصيرةالقصةلكن.المسئويةقدبرالىالمسئوليةمنالتحلل

وفي،لاتالتجوهذهتجسيدفيالدراميةاوالقصمصةالقصيدهمن

كلالراعبالمتصاعدالاستعماريالعنفبينالجدليةالعلافةنصوير

بعكستاتيالتيوالاس!نجابات،استسلامهلحصولالشعباخضاع

سنجدالبدايةومن.وكفاحاوبسالةصمودا،الهنفهذايستهدفهما

)13(اوكولرفرانكقدمهارراالتصورعنتشذالفيتناميالافاصيصان

الذيالمتوحدالمعزولللانسانصوتافيرراهاوالذي.القصيرةللقصة

واالماديالقصعواملمنمجموعةمنويعانيعنمورةلجماعةينتمي

تصورعلىتنطويانالفيتناميةالقصةتكادبل.معاكليهمااوالروحي

يحسءقيرلشعبانتمائهبرغمانسانهاان.التصورلهذاكليةمضاد

القصصابطالىيفغلكماازاءهبلاسفيشعرولاالانتماءلهذابالفخار

استطاعىتفقد.اليهاينتمونالتيا،غمورةالجماعاتمعالقصرة

العالمعلىتفرضانالفيتناميالانساناليهاينتميالتيالمغمورةالجماعة

فيالمعجزاتاعظيممنواحدةتجترجوان،بهاوالاعجاببلاخرامها

لاالبطلهذاانكما.انتضخمةالامريكيةا!طرسةهزيمةوهيعصرنا

العالموسطواففابنفسهيشعرولكنهالعزلةاوالوحرةيستشعر

الشعورهذاويملأه،الجديدةومقولاتهالجديدةقفمهصياغةفيمشاركا

القصيرةالقصةبطلمنالعكسعلى،بافكانياتهواعزازانفسهفيثقة

همومهعلىالعاكفآخرشيءايقبلذاتهفيالمتشككالتقليدية

اخرىسمةوهذهسالفيتثاميةالقصةبطلفانادلك.لاحزانهالمجتر

العالمالىاهتمامهجليوجه-المالوفةالقصةابطالىفيهايناؤفى

تخعقايتخمقلاوهو،محبطابطلاوليسمتحققبطللافه،الخارجي

همومسهوتتوحدالجماعةذاتفيتندنممالبطلذاتلان،اجتماعيا

مناًس؟سياجزءاًواتراحهافراحهوتصبح،وصبواًتهابهمومها"وصبوا

الفردصوتتصبحلاناميةالفيتالقصةفانهناومن.واتراحهاا!يراحها

الجماعةصوتعنتعبرولكنهاسالاخرىالبلداًناقاصيصكبقية-

منيجعلهاوهذا.المقاتلالواقعهذافيبينهماالفاصلةالحدودلغياب

وتحاولا!جتمعصوتتتبنىالتيالروايةالىاقربالفلسفيةالناحية

يمنيلاللروايةالفلسفيالمنطلقمناقترابهالكن،صورتهتستوعبان

الصعيدعلىالروائيةمناقزابهااوالفنيترهلهاالاحوالمنحالباي

الموقفمتبلورةالبناءمحكمةقصصالزاويةهذهمنمى،البنلاكل

الضائقعدهكللناتتاكدوسوف،والاحداثالشخصياتواضحة

الاقاصيص.هذهبعضنتناولونحن

زصورلا!ةوهي)14((وابناوهاباتانتى)هانامبقصةولنبدا

.القصيرةالقصة0فيدراسة(المنفردالصوت)كنابراجعا()3
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الانسانيالقصصالىبالقياسالقصيرةالفيتناميةالقصةتباينلنا

الموضوعحيثمنلناتصورولكنها.فحسبالمنهجحيثمنالقيم

المالوفةاعواطفواالغرائزضدبأناسهالنضاليالوافعهذايتحرككيف

اثقاومةقصةباتانتىالفيتناميةالامخلكلمنلناتحكيفالقصة.ايضا

زوجهاعلىاًلقبضالعملامديمجنودالقىانفبعد.باسرهاالفيتنامية

وا(نامبو)فيقتلانهفيل،سنواتعشرمناخبارهعنهاوانقصت

مينه،)ا!برابنهاوطنت،،كوندوربولو)الرهيبةالاعتقالجزيرةفي

حر!لافيالاوائلالروادمنكانالذيابيهنهحعلىالسيرعلى

-نرللماوهومدرستهليهجرالاصفرابنهاعلىال!ورجا،ثم.المقاومة

الوقتامامهيكونفسوفالمقاومةبشبيبةويلتعقالصباميعةفي

أتو،الاصغرالابنيخبرهاوحينما.التحرروبعدالدرسلمواصلةواسعا

مالكنه،اًلخبرلهذاًحميراتبتهحالثوريةالشبيبةفيقبلانه

بلاابلىانبعداحبرابنهامصرعخبريبلغهاحينماتبتئسانتلبث

تعرخاوتبكيهانتستطعلاولكنها،موقعهعلىجويةغارةاثناءحسنا

ابنته!ااًن.التحرررلفيالقانتما،هاالعملاءاكتشفوالااجلهمن

بعدماالىذلكجلو79لبكاءاعنتكفبانتنصحها(ماى)الصغرو

الصغيربهوتلحقالئوارجيشالى(تو)الصغيرويلهب..التحرير

ابنلالهاعنلتدافعالسلاحالاخرىهيتمسك.انللاموتحاول(ماى)

هناالامان...الشهيدوالابنالمفقودللزوجولتفأر..معهمالوكلوعن

ابنا،هاتهيىءانها.الطاهرفيالتقليديةالامومةغررزةضدتتمرف

فيتكشفولكنها.الوطنعلىبهمتضنولاالمقاومةفيالقفيللالخراط

بامودها.عميقوعيعنالتحريرجيشبرمعهموبانخراطهاالواقع

ناوما..ابنا!التربيالقتالساحةعنابعدتهاالتيهيفالامومة

اللحالىالىتدفمهاالتيهيايضاالامومةكانتحتىالابناءعوداشتد

صنعفيوتشاركالوفىعنومعهمبهمتدافعبجوارهموالوقوفيهم

.وسلامامنقيبخيتهمالاستمتاعلهميهيىءالذيالغد

تقعمفانها)15،(اكسانوغابة)تانترنعنبميئضمةفياما

ابنهااو(باتانتي)زوجعاشهاقديكونربماالتيللحياةصورلنا

لناحياةستقدمانها..اليانكيغاراتاحدىخلكلاسش!هدالذي*كبر

.عثراتترفدهاوالتي،احشوفةوابالبسالةالمليئةالفيتناميالمقاتل

علىتساطواالذينقالرقذكري!..الاليمةيلانسانيةالذكريات

الذبنبناءوا3ًالاعداءعذبهااوالعملا،انتهكهاالتيوالحبي!بةالطريق

لكنالدكريات..القاسيةالظروفهذهفيالعيشثظفيتحملوالم

..النفوسفيالياسلفر!توالاالادم!النوعهذامنليستكلها

الجميلة،احمسانوغابةوسطالخلوةالساعاتذكرياتايضافهناك

به!ايحلىالتياحبارومشادر،احنانباالمشبعةالحبولحظات

المقاتلاغوارفيالوطنتجعلالتيالاشياءوكل،قريتهابناءمنالمقلالل

الاستماتةوالىاجلهمنالتضحياتبنلالىوتدفمهوعزيزاغالياشيثا

!ابطليزيارةخلالمنهذاكللناتقدمواًلقصة.عنهالدفاعفي

انريارةاهذهوتبدو.التحريرجيشمنفضيرةاجازةفيلقريته،ثو)

مقدسثقسوكأنهادافئةومشاعربهيجاحتفالمنبهااحاطمابكل

فيزيدهم،للاطفالوالامنللبسطامالسلاميوفرونالذينلولاءيؤدي

بالمشاعرالعامرالعالمهذاالىبانتمائهموشعورابمسئوليتهماحساسا

يخوضالمقلاللفانهناومن.معاوالاليمةالبهيجةوبالذكرياتيلاخوية

اعصىعبرهايجترح..كاملةجي"ةتجربةالعالمهذااجلمن

ويدرب،الخناثكويحفر،والكتابةالقراءةيتعلم..المستحيلات

انتاجفيويعمل،اليهتوكلالتيبالمهامويقوم،القتالعلىالصذار

ويقوم،منهاليستفيدالعدواساحةخطامبقاياويجمع،الطغام

الحيلأ؟الحافلةهذهلناتقدموالقصة.واحدوقتكلالاءفالبمثرات

وصيرورتهامعا.وحاضرهاماضيهاكل،وتوهجهاهاتجسدفيبالحياة

.91ء12ميمن،،فيتنامفيالمقاومةادب)،راجع151،



قممفالهاا!)6(منقريةمن!اب)ترنحشينجوين!مةاما

ينوتصورالاضحيل!صفحةعلىتنعكسوهيالفيتناميالمقلاللحياةلنا

البشريةالمبؤةبهاتتخلقالتيالطريقةالاصدا،هذهخل!منلنا

البساطةشديدةطريقةوهي..العالممنالمنطقةهذهفيلبطوليةوا

الاخرونداممامست!دلأليسالامرهذاانتقولبديه!علىكنهض

فيجموليعملكلعليهاينطويبديهيةو!ط...مملهاستطاعواقد

اوبرشاشببندثيةطائرةيمصقطاناستطاعمنمناككانفاذا،اليتنام

الطائراتتتساقطوهكذا..هذاتفعلانالاخرانتاستطاغكفيفان

تساقطهامعوتظهر.الفيتناميةالساحةمدعلى،مذهلةببساطة

..فتواليالاستعماريالعنمفلتصاعد.العكسيةالاستجاباتمنواحرة

ولكنههالنفوسفيالرعبيبثلاالطائراتطلعاتوتناميالقصف

والنبلكالطواويسالمفتالةالطائراتهذهعلىإلاجترامالىيدفعها

عرسالىبسيطبسلاحالطائراسقاصفىالنحاحلويتي.منها

احيانالىوت!حفرهاالاخرىالقرىبهلثاهيتسقطهاالتيالقريةفي

هناومن..وهكذاالقرىبقيةعلىبهالاخرىهيتتيهعلهابمث!له

ولكنهاوالتخويفالرعبالمتواليةاليو!ةلالطائراتاطلعاتخققلا

قتكاملبكبيربعملوالمباهاةللتضقالع!ثراتاماملفرمةاًكمي!ح

!ليل.قبلاليهااشرتالتيالعكسيةالاستجاباتهذهملامع

التيالصورةملا!عمل)17((المنتعر)توامداكيننجوبقصة

تنويعاالاخرىالاقاصيصبقيةوش!بحالفيتناميةإلافاصيصتصوغها

الكفاحيةالحمليةهذهمراحللبعضتكرارااوالجزئياتهذهعلى

فيالح!يأةمسيرةمعوتتصاعدالاولىالصباورنواتمنذتبداالتي

الىالاخربمضهاويفضيالشهاثةالىبضهاتفضيمتشابكةلبمع!

تقودولكنهاواًلتعذيبللسضوالتعرضالاعداءبراثنقيالوضم

الصمودملحمةلناتجسد(المنتصر)و!ة.النمرالىجميعها

بهتنعقكماولكن،القتالىساحاتفييتحققكمالا،الفيتنامي

انها.والعميلالاستعماريالعسفمواجهةفيالصلابةثرجات؟على

وبينالوحشيةالاعتقالجزروفيالتعذيبمعسهـراتداخل!صلابة

عصاباتمواجهةوفي..سايجونفيالعميلةالسلطةسبمنأ!بية

الوحشيةالمخغسيلبعملياتاهيامجاهدهتحاولىالتيلتثقيفاعراجعة

ول!هيهات.،بلادهمعنالدفاعفيالتفانيعنالمناضلينكشيملها

الحياةطبيعةالمحسجيلبىالتقريرالىاقربالسلوب!القصةوثحكي

سجن..لانهمضاعفالسجنصصثالاعتقلاجزيرةسجوناح!ىفى

وقدالوفىالىنوبالحببالغربةا/لسجينمعهكحس..هعاونفي

!واياتتب!والتسجيوالتقريروهذا.الحريةالىبتوقهامتزج

قيستمااذا،والسذاجةالمنطقيةفيمفرطةالكابوسيةوضصهكافكا

منجزرفيهااًومثلا(كودندوربولو)جزيرةفييومكلرتبما

وبدائية.خزياالنازيمعسكراتلمحيهايحذتماامامتتضاكللالتي!عتقال

منامكانياتالحديثالطملههياهماكليستخممالامريكيالمستعمرأن

ينبمالذيكلولكن.جموىثونالعزلالمسعاجينارواحليهزم

ثونالتصفيةلالبعضالجشديةالتصفيةتحقيقهوالاحيانيعض!يفيه

.والاستمرارالمقأومةلروحالروحية

منالاحيانكثيرفييحاولبى..وحدهي!االمستممرحمهصولا

البداية.منالفيتناميينبر.بئوالانتشارالمقاومةروحثونيحولان

فيهالوانوتشيعالتحلاعلمهيسيطروروحيذهنيعناخبخالقوذلك

والانشفالباللذاذاءبالقيموالزرايه-ا"خدواتواثعانالجنسيالعصمن

الواحفيالفاسدالمنهاخهذاويبت..اخرشيكلعنالح!سية

،واشاعةلهموتيسيير!الاخلاقيالانحرافسبلتهيئةونمنالمواطفن

.6"\س912!يمنالسا،ذالمرجع)16(

.178س7،اهاكاالسابقالمرجعالأا(

الشبإ،بينالهابطةالجنسيةوا!اباتالساق!الافلاممنمجهوعة

خكلمنواخيرا،المخلراتتعاطيواماكنالدممارةثورورماية

اصيلة،فيتناميةفيه4بكلتزريالتيالمأجورةبالاقلامالايستعانة

وانتزينللبلادالامريكيللاغننصابت!بريراتقممانتحاولوالتي

شخ!ياتلسانعلىتضعوان،شيءكلواستباحةالفوايةللشباب

التيتروجالقيمنوعيةعنتنمالتيلكلماتامنمجموعةالفنيةالاعمال

تونسوتنح،،شوتو*-لجاههذايمثلونالذينالكنابابرزومن.لها

امتقد"لشوكو(الفتنة)روايةمنال!رةهذهالىاستمعوغيرهما

الحيل!امنلاتواذا.ويفرينايستهويناانالانساناستطاعاذاانه

ما.ويخونويخدعيمهـركيفيعرفالانسانلانفذلك،بالبهحة

انهملو،الاخورطاعةالىجميعاالبشرتحوللوالحيا.اقبح

فىقث!كلها،المنطمةالدلمحيقةالمضبو!الساعاتبوويبنمشبهوا

اهـبر!حيتكونسولى،سرعاودثيقةتبطىءلا،السا!نغس

الكاملالمج!تمعهذا.ولكنالثابتالهدف!اصحابارجالىامنحيننذ

ذلكجوهرالىيقنقرلانه،الاشمانيغيرالمجتمعبالدقةهووالتام

ايفساويقول..)18(،(ي!رهوانيحبانيستطيعالذيالانسالأن

ويقول"الشخصيةاشواقناهواهداف!نااععمان"الروايةنفسنر

الصداقة،،ال!ظمة،المدالة،الوفى"(ا)حياة)دوايةف!

المالأ(هواعرفهماكل..خديعةغشاوةالاكلهذلكليس..الحب

اسارمننفسهيطلقانالمرءعلى"(الحب)روايتهفيوقولى

كلهذه..)91("الشرفا،نجالمواطنينيدحثونمنعليها!رالتيالعقد

فيتنامفيالامريكيا!ركتاب(اشص)اعمالمنالدالةالمقتطفات

ولكنهاالمقاومالادبمواجهةفيالعميلةلحعاباتاتقدصهمالناكصور

المقساومةكتالبفيوالانخراطالمواطنينثونا،حيلولةكلتعلحلا

.مكانكلفي

جميعاو*نهارمنالجداولينبثقون،والقرىالشوارعفي

القاللة.ويسحقونالعثوويطاونيده.الهالحالموجكانهم

يومكلالارزعلىالحصولسبيلفي

المحررةالارضفيالمدويةالالحانلهذه52

الظلماتالنورث!حيث

الحمراءالتلكلكلمنمتدفقةتنسابانها

الف3تحتاًلمتوجةالضراءالصوروكل

اأثورةعلم!يرحيثماتهتزخفاقة

)02(بعيدغيروالنمر،المعركةاوارفيشببنالقد

المقاومةفيالقتناميمنا!حدفيالزائفةالعملا،كتاباتتغلحلاهكذا

الارضمن!عةيومكلفيويحررون،مكانكلمنا!ادهاينبثقالنى

عصاهيحملانعلىيجبروهاناوشكواحتىالمستعمراقدامتحتمن

قركهاالتيوصيتهفيمنههوشينبوءةيحققواوان،ويرحلكاهلهعلى

الرحيل.هذاعلىسنواتاربعمناقلوبمد9691عامرحيلهفبل

الوطنتخليصاجلومنالامريكيينالمعهـتدينضدشعبنانضالان"

هذاعلىسيترتبانهمنبالركم،النهائيبالنصرسيتوج،وانتاذه

منوالكعيرالمزيدوتقديمالمصاعبمنالمزيداجتيازالنف!ال

وايمانهمقضيتهمعدالةبفضلذلككللهمتحققوقد)21("التضحيات

تحيقييقه.اجلمنيلينلاالفيودملهمبالنعريتزعنىلاالذي

قليلانتريثانعلينااًلصورةملامحلناك!تملوحتى..واخيرا

.71صالسابقالمرجع)18(

.07صالشابقالمرجع،91(

3"و2العدد،هايتانللشياعر،اليقظةافينية)قصيدةمن)02(

.6891،الاسيويالا!يقيالاثبمجلةمئ

9691.اكنوبرعدد(الاداب)مجلة،منههوشىوصيةراجعآ()1



منالاخرالجانبعلىميةالفيتظالتجربةانجبتهاالتيالنماذجبعضعند

بب!رإنماذجسإنكتفيانناالدراسةهذهبدايةفيذكرتوقد.المحيط

الامريكيالادبعلىالفيتناميةالحربانعكاساتلان،وحدهالشعر

فياغوارتغلغلقدالفيتنامةالحربفاثر.مستقلةدراسةالىتحتاج

قعلظلتدنبعقدقالامريكيةالنفسفيوترك،إامريكيالضممرو

الامريكيينالجنودالافانكما.الحربعلىالمدىطالكلمافعلها

الششوهاتالروحيةمنبالكعيرمنهاعادواالحربهذهة(يبهمزجالذين

هـددظصسإرالجنودهؤلاءبغإىومن.الخلقيةالتشوهاتعنفضلا

.المريرهإالمحنةبالاحرىاوالتجربةهذهعنعبرواالذينالشعراءمن

الشعسراءمنالكثيرودفعتالامريكيالعامالرايكاباتهمواستقطبت

التيالحربهذهفييشتركواولمالامريكيةالارضيبارحوالمالذين

ضدذهالضعارهمفيالوفوفالىاثجاعةوالىالانسانيةالىتفتقر

فإها،تردتالتنالهوهإمنامريكالانقاذمنهمرغبةربما..الحرب

الفيتنامياتشعبعهـنهايدافعالتيالقضيةعدالةمعمنهمو!فاور!ما

ةي4،مماراهإلاالذيالامرولكن.وصمودهلبطولتهوتقديراالباسل

بها،الواسعالاهتمامهذا4لتإصتكنلمالفيتناميةالقضيةانهو

ولم،ببسالةحقهعنأفيتناميايدافعلملو،العدومثقفيبينخى

ممهاشعربصورهإ،للمستعمرينالقذرهإالا-اليبالعالماماميفضح

الشعبهذاارضررفإقبلادهمتقترفهممابالخزيانفس!الامريكيون

هذاعنجينسبرج!نااعاضبالامريكيالشاعرعبروقد..المناضل

حيث،(امريكا)الطويلة!صيدتهفييلامريكيبالعارالمريرالاحساس

امري!،بهتجبببومالوطنهالامريكييمنحهمابينالمفارقةيجسد

.اطاءاهذاعلى

شيءلاالاىواناشيءكلاعطيتك،امريكا

71،5661نيلثاانونكا،ينسنتاعشرسبعقوتوادولار،يكاامر

الخاصذهنيعلىاقفانيمكننيلا

جم!الانسانيةالحربهذهسنن!متى..امريكا

الذتيةبقنبلتكنفسكفضاجعياذهبي

تزعجينيلا،حسعةحاليباناشعرلا

الطبيعيةحالتيفياكونحتىقصيدتياكتبلن

ملالكية؟ستصبحينمتى..امريكا

ثيابك8ستخلعينمتى

)2؟(؟القبر!لمننفسكالىستنطرينمتى

وطنهوجهالامريريمعالممرورةالاس!لةهذهاسنةعلى

التبمالسلطةهذهازاءغضباامتلاوقديحاكمه،الوحلفىالقبيح

ويبعر،المستقبلافاق9طيستشرالذيالباكرلوعيهورناتتيولا

بالصار،وضميرهبالدماصابعهتلطيخو-واصلبمشاإرهتابهلا

...فيتنامارضعلىالمقبلوالنصرلشعبهالوشيكةالهزيمة

ضديلأتنهضاسيا

حينىفرصةاماميببست

."القومثروتيدر4مصاتفحصانليالاؤضل

)23(الممارجمواناوكرينفيتنحصرالقوميةثروتيمصادر

مرثيةوهي..لامريكاالتحذيريةمرثيتجينسبرجويواصل

علىتنطويولكنها،الحادةالهجائيةوالسخريةالمررربالتهكمتفيض

منحاررتالتي،الانسانيةاًمريكا..المفقودةلامريكاع!ميقحب

الداخبقىبالتمزقاتالعموانيةحروبهاملؤتهاواً!ننن،حريتهااجل

بالصورة..الوحشيوالظهعوالاغتيالالارهابوعملياتوالاصراباتء

مب-دانالىالاخرىهيالداخليةالساحةمعهااستحالتاتيإ

،مجلةبولصسركونترجمةمنللقصيمظالكاملالنصراجع)22(

.6891عامخريف01عدد،شعر

السابنإ.المرجع)23(

27

..الخارجفيالدائرةالحربعنفراوةتقللاحرب

افكركنتايامبضعةقبل

القئرةشوارعناتقتحمرايتهاالتيبالدبابات

العسهـريالحكمتحت

لاوالمستغلبنبلادناؤيبالجياعافكركنت

والسجونالتعذيببمعسهـراتافكركنت

اليتامىونحيبالجنودبوظيفةافكركنت

!يةالازمانافهـر-فيكنت

الشبانولوسفوبإالقديمالجيلومطاري

فيتناممنالعائديبنبالجنودافكركنت

بلادهمداخلحرباليروا

؟)؟2(ثويهمسيقتلونهل..جبالم!سيعرفونهل

اتمزقاتايشهدوهوالامريبرالشاعرتعذباخرىاسثلةهذه

التمزقاتهذهبينالعلاقةوثافكأي!،والاميركيالمجتمعفيالداخلية

الامريكمورن/يعودعهـندماسيحدئماويحدسفيتنامفيالدائرةوالحرب

البربربلأالمجازروشوهتهـمالؤيمةجراحاثخنتهموقدفيتناممن

الحابرةالمفارقةضمالرهم.واثقلتهناكيومكليعيشونهاكانواالتي

يعاملالتيوالطريقةالفيتناميينامريكابهتعاملالذيالاسلوبإبين

كلفيممروراشكاوملالهم،الامريكيينالاهـمرىالفيتناميالشعببها

الجنديهذاقصبةتعكسهماوهذا..المقسعة.الامريكيةوالمقولاتالقيم

الفيتناميين.لدىالاسر،يوقعالذيالامريكي

اًلحربهذهوراءيدورمايعرفلا،بالشكمملوءاارجلاجاء

سلبتقدحررزليرىوعاشآخرلشعببلادفيتدخلمحندما

حسنة.معاملةيعاملانهوجدعندمادهش

ليقتلههوجاءالذياثعبقبلمن

صديداشيثاعلموهيوموكل،النضالطريقةلهكشفوا

ليقتلهجاءالذيالشعبانيفهبمبدا،فشيثاشيئا

منذقرونمناجلهااجدادهمات/التيياتالحريدافعنانيحاول

)25(بالدماءالمغرجةامريكاتلالفووإ

كانانهيكنشفانبعدبلادهالىيعودالامريكيالجنديان

يكررالبطولةاذماليقتلهذهبالذيالشعبوان..كبيرهإاكذوبةضحهبئ

دافعواالذيناجدادهبطولة..المدارسفيالامريكيبهايتغنىاتي

لقنوهالذينلكن..الرمانمنةرنينفبلواستقلالهاامريكاحريةعن

رايتهاتحتينطلقالتناشعاراتالهزيفواقدالبطولةهدهدروس

مافانههناومن..شبار4فيتقديسهاتعلمالتيالقيمضدليحارب

الاعظم..الشعارالىتمردهويوجهالشعاراتهذهعلىيتمردانيلبث

ناويرفضوالمؤتمراتالمظاهراتفييحرقهنذسهالامريكيالعلمالى

صة.الزائفوالدعاويالاضاليلهذهعقليحاربلوائهتحتيجند

اشسيالشعاراتعلىالتمردهذاخطورهإالقديمالجيلويستشعر

السيدويخنينىالعاميحر!منكليعاقبفانونافيسنللشبابيصكها

حرىيحاولمنكلمع(قبةالىالدمموهإكارولينلجوبولايةحاكمريفرر

بت!صكالجديدةالدعاويهذهعلىالامريكيالضميرورود..العلم

سإنورىسكيبالشابللىاعر(العلمحرقلمناسجمةاالمدهشةالقصيدهإ

يصرخالذيالمقطعوخاصة..الجميعيرددهااغإنةاىاتحولتوالتي

..الشاعرفيه

اقولمااسمعرجاء:ريفرزمستريا

كمالترجمة،بويدلبيتر(فيكمتاصلةراحة)قصدةمنآ()4

.7191.واغسطسيؤليو16عدد(مواقف)محلة،بلا!ه

)مواقف(محلة،بلاطهكمالترجمة(الغاليةالحرية)قصيدظمن)25(

.7191وانمسطسيوليو16رود



الطمحردضدالقوانيناحت!بعل

فيتنامفيالاطفالحرقبمنعفانبىنالنااخلق

)26،كاروليناجنوبفيالزنوجوحر!

فياررصاعدفيللحربا!ادةوالاجراءاتالاغنياتتسمروهكذا

التيوالاحدافىالاعماللهيهتتصاعدالذينفسهالوقت!،امريكا

لتكونالفيتنامية*رضفوووالمقاوملأالنضالاستمرارعلىتحث

الذيالمقاومالادباجنحةمنوجناحايلاخرىوجوهمنوجهامنهماكل

بمجموعةيتسمالفيتناميالادبكانواذا.الفيتناميةالتجربةانجبته

عرضناخلكلملامح!بعضعلىالتعرفحاولمناالتي؟لخصائصمن

هو!اندانييليلامريكيللناؤدالمجالسنفسحفلالنا،كماذجهلبعض

الامريفيللشاعر(بذاءات)اثهريئللمجموعةتحلإلهضمنلي!دثنا

هذاوضلا!يملامحبعضعن،كيسىمايكلفيتنمحربمنالعنهد

يةالبطوفىء..فيتظمفيالثشعةيلامربكيةالمحربالمناهضالشعر

بالطاهرةليسالفيتناميةللحربالمناهضالشعران"النافدرركد

هذاصلحبتالتيالقصائدكانت!د.المتحدةالولاياتفىالجديمة

عنجا-!مرقمرهمر-مرجالشعراءاحدانبحيثاحرةمنا!ضوع

كموضوعملالتقدالفيتناميةالحرببان-القوميوالضميوالشعر

سخطتااًن؟..الاتهاماتوجعجعةالصبيسامالئيفمنذا..للشعر

الداءوكانهامستمرةوال!صرب-،فارغةكذيفةيبدوالاحلا!

الشعركنامى..بشقيهاالحقيقةهذه-الؤكدانوبمدأ27(1،العضال

وفدالحربهذةاستمرارازاءبالعجزواحسايهالحربعناحوب

ارر،بق.بالمرجع(الملمحر!لمناسبةافصيثهمن)26(

*دبي(الموقف)مجلة،فبمعناموحربالامربكيالشعرراجع*2(

.7291يونيهالثانيالمد!السورية

اسىاالمجموعةتحليليواصل..عاقلصوتايعن7ذانهاصمت

الفيتناميةالحربفيالمشتركينالجنودقدامىمنشاباشاعرا؟3كتبها

(بذاءات)كيسىمايكلومجموعة(والقولالقلوبكسب)بعنوان

الىالمفنقرينالناسعالممنتجاربهاتستمدالقصائدهذهانويرى

القصائدهذهشعراءويبدو..مولفوهابينهمىاشالذيناثاعرية

سضيفنسنوالاسعبارةوراءامامنةالحقيقةبسليقتهماثركواوكافهم

كانهه،ومن"المخيلةمكانالوعييتخذالعنيفةا)حربواقعامام"

شعرهفيوكان.مخيلتهفووالقصائدمنالنوعهذافياالشاعروعي

منتعانيالتيالبديهاتمنعالمعنيتحدثوكلأكهوعنيفصاثممذالى

نا"هوفمانيقولكماالشاعرواستطاع..لهمنطقلاواقعفيالغربة

الثكناتلغةتسوداناللشنوالبذاءةالفيظاظةمنحساساداةيصنع

منخلواحربامننوعايلائماللاشعرمننوعايخلقوانالجيشوحياة

.281("المجدمننوعاي

عنالامريكيالشعروخصائصنماذجببعضالممر!التعريفبهذا

انجبتهالذيالمقاومالادبجناحيعلىتعرفناقدنمكون،فيتنامحرب

ليسهناق!متهماان+كدانالنهايةفيواحب.الفيتناميةالتجربة

هـسذهادبمنقرأتهاالتيار!نماذجببعضللتويفمحاولةمناكثر

الموضوعهذابجوانب*حاطةتدمميلا،الكبيرةيلانسانيةالتحربة

الدداسساتمن!يدفانحةعونانترجونرولكنها،الكبير

.الموضوعهذالحوانبالمتخصصةالنقديةوالاقاءاًت

حافظصبريالقاهرة

الادبي(الموقف)مجلة،فيتناموحربالامريكيالشعررانجع)28(

.7291يونيوالثانيالمددالسوردة

اقييدؤدا!مئري!!كأهـطتهقة

ممروامئىالفالمتاليف

مأزومفكرالمعاصرالعربيالفكران،العربالتقدم!يينالمثقفينكبارمنواحدوهو،اثولفيعتقد

"الفكريالوضوحالىالأزومسعيظفي"و.المتنلميةالعمليةوالخمرةالواًضحةالعلمعةالنظرلةيفتقدلانه

فيتزعمصيحاتويلأخرالانبينعليناتطل،كانتالقوميةالوحدةالى،والاجتماعياًلوطنئىالتحررالى

...ازمتناومنمحنتنامنتضاعفانغيرشيباتفعلتكنلمانهاعلى.الخلاصنبوءالعاليةنبراكها

لتقدمالماركيوزيةعليناتطلواخيرا...المن!عيةوالرجماتيةضعيهالو...واًلوجوديةسارثر..برجسون

عصرنا،ووقائعحياتنابحقائقالصحيحالوعيتسصلتطمسالحقيقةفيو!نها(...)للحريةبديدةنبوءق

؟.مسدودطريقائهافيعمماالىونفعالنابفكرفاوثدفي

ومواقفه.ماركوزلآثاردراسةعلىقلئمةالادانةماركوز،وهذءلفكركاملةادانةامتابهذالكونوهكذا

تبنيهابالضرورةذلكيعنىانغيرمن،العربيماركرفيللقاريءآثاربعضقدمتان*دابلدارسبقوكما

ايضابالضرورةذلكيعنىانكيرمق،ماركسيمفكرعربيبقلمالغكرلهذانقدااليومكقمدمفانها،الغكرلهذا

حديثاصدر.ح!متماللقامىقابلةصالتيهذ.-الوجمة،نكل.وبهةكرانها

عف3


