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001ا!غق!م!و!فدماع

!!ؤوريشهمرعاىسرياصا!

-ا-

سهمكصبأدعن"حكا،لهصد،بئءنران!ىومكرو"وطيروي

يرر!طانااغظداكص"و،ؤجمهاسهـثلاسا!،يئفيي!هطاد،ع!ررزجي

الحواربمت"طويدكلير،ءم!حنطا"ىارالول"ناقربر،1بنارتهفيها

كلالي:

الصصمك؟اتصيد.ع!ياالخيبرصباح-

رإبممى.ياالمهوااي-

؟الانحتىسكةاصطدتوهل-

بعد.،سيدءبيا-لا

ا!عم؟علىدم!ك!ةعضتهل-

أكق.ء،،لصب!ييالا-

؟اطهما:دلىفهالاسمكةوصعتهل-

أعفنتد.ما،واللهلا-

لىمك؟اي11،جورةالساكهبئؤكه!هاناتظن-

.بالمرةسهثأي!،!ااناظئما،ريسياواللهلا-

عم؟ياالصيدفيت"مولماذاانن-

جما5داريلاى،دائمافي"اصطادالذيالمكارهطالساقيههده-

المرتفع.ذاكعلىتراهاالتيالدارتلك

القرائنايصال!حوبةالىرمز،معانيطمنب!عنى،والحكاية

بالقرائن،بالننالي،والصمممسهك،اجديدةاالناجعةبالافعالالقدجمة

.)1(الناجعةالافعالعنوالتخهكط

وتقهقر،الع!ريةةال!يىت!مالىاجههءدايعودالامروهذا

ارةالحهـفه-افدامترتالانممصا.كبماحاقالاتمقاومةايسالشص

،البدائبءا)ىالانسحابشكلتاخذالمقاومةوهذه.الراسمالية

الاسطورةءنفيربافه،ترىكماالسلبيبالافسصحابليسوهو

رهـ--وزطريقءن!روالث،ةالحببينالصلاتايجادمنضرباو

عصورؤيلمفسصهللغرضانالافاورتخدمهاانسبقوان.جديدة

سحيقة.

وفقهها،باللغقىينضىءوضوعالى،أخرىجهةمن،يهودكما

انهااي.البدائيةأشكالمنبشكلبدائيةتغدوالتياللغةهذه

اهـ-ال!احورعلىيجلأ-!الذيالصتجم!الثصاعرذلكبعبارةتذكرنا

9ءعص-وصناعننها،د!ب(1)

ء!

اًلتىكط)ءالبدائيةالالغةهياو.)!!ظاهرةرحسيةالاشيا،ويرقي

ير*سووراًد!اصطرفكليااوعقلابير*وىا!في!ااًلخلامحاولماادا

ايمفءميدةب!3نأفياىترإولاذاللمغةاناي".(()محسوسعا(صوريا

،8!بيصؤهـهامنمتركةصصفةطر،يئعنببعضبهفهاوتصل،الالثهباءعن

الصفاتذاتاوالمحسوسللملأنتم!باءالاشارةالىمضطرةنفسهاتجد

.)3("كاملةكوحداتالالض*اءأي،ال!ثبرة

آجى-هـأجىث)وقيها-"(اصشر،صا!!يارفع)وري5اىدروار

ةالغجعلاو،لغةالاشب،ءص*ل:الصفةهدهعلىيربركز(الاشباء

تئخصلاا-فلاطرإبئعنببهمازج4اثم،ا)نا!الاشصاء!س!هي

مشهشكة.ص"قىؤيتصمهـامابقدر،بءالملان!المؤدةالص!ةات

الثياءجبة،اوأل!ما!ءقىاقمى!صدةاكلماتكلا!هدايعيلا

ال!-سرياو،سيالاسءيالنفهداتصيرالقصيدةفىك!كلهاولكنها

.يتيص"او،ثكهيم!تاىالقارىءعلىاو،؟فهت!حالذلى

هـي،-5"ظا!رة،للغةالجديد"الن!قعيد))هداابرزلقد

.بالمإزتم!هه-ة!مكنمااو"الاخةفيىاًافمو2)ءظاهرة

هـ-نهاوييدأ،صهـيدرونيبدالفجماءكل،البدائيئالهغةافي

قيدأ(ان!اًي.الكليةالمعانياوالافكارالىوصولااحصوساتا

ا-صابعض،1تربرلنثم،اًابسيطةوالاشياء،المفردةالحرلياتمن

بردافع،مناملةلانطولوصب!تحقبما،افىلمشتركةالصفاتفي)البعض

وحيويته،أنئهاملةا4وووصدلم،با!الماثعماعراصس:لمنم!ميهما

.ةؤقىلداا

إجلصى:واضحماهذانجد،مثلا(الاسرا!وطئ)قصهررتهؤي

يرث!لحيمث،الثأرع:الاثياءيراقبثم..مامكانؤ!طاثاعر

بسيطةتصدو.النابضقلبطأو،الحياةءنشرويحقي،الشارعهذا

وبارمان،اخرىباثى-اءوبارتبا!اباتساعهاتتعقدثم،البدايةفي

وزربرطهافاعرتشركأالضجاالصفةتحقيق:أخيراياتيثم..وافعال

فسبميشكلووذ!اوكل.والالغاءالخواء،المفلسالطريق:باثارع

ا!شى،سحياةقلفالتيالشقاءظاهرة:هيعامةظاهرة،النهاية

بصصورتهابرل،افاعيئبصورتهايقدمهالار2الشاولكن.ج!ما

به:الخاصةالنمطية

)2(

،3(

سيمبنكيفوسنرى-13ص-مكليش-والتجربةاثمر

.الشعر،ةتجربتهعنالحديثفيا!تعبىرهذافوزي

9!8عي-الالبهؤ2و!ناالاديب



مدهوناالشارعكان

والحب.وبالدهشة،الؤحبمياه

اوو،فطبالدمععجب،كان،والشارع

القلب.بتمن

يري!اأيناها،كالعنراءالثمارعورايئا

بطيئا،الحلمشباكمنسبير!السنةدخانولان

الساعه،وراءالمخبوءللسحر/نتإهبكنا

كنا،عقاربهاوصر-س

،بالافراخالمثقلكالطير

بينمضيقايثفق،يشص،المغبولبهالطعر

.وجناححناع

وحديلكني..

،الثعبانوجهارىشقا

بحوفط،المقاةاالكنبوريقاتبينيتلصص

وحدي..

،الم!وروجهيتكشف

النورطرقات5كبماالعائرووجه

غصن،والعابرالمقبلانبجكللا

غصن،وصبوتهاوالارض

.الموتاغهـصانمن

4فلس،االفراشالىالطريقفيا

أ،قطتينالمهاجرلحظ

افذراالفراشالى،قطةوهرا

ا"غىظلهـمايداعبان

ب!به.ويتنفسان

العالمهذاشقيهوكم

*ـ(..شقيهوكم

فسيوطريقةن!يةزاهاو،اخرىاقىمساالىيقودوهذا

ا)نفسالإتالتيعلمجهةمنبالصورةتتعلقانها.الشعرفيالانتباه

الرقابةافتقادثونالشروداو،النلامباثمرةيقةكلأو،الرديث

رقابةبلاالشعرفيالثرودانذلك.كاملاافن!قادا،ية2الواالعقلية

الابجدبةالىاو،طسبئالسالميكا.!كي!ةالىيئتهي،واعية

والرعوية.6الرومانسية

يفموجودولكنه،القصيدةوراءفنواروىنهيبدوكريمؤوري

العاشقومثل،غابةظلفيتتفياالفابةمثلاًز".!هاالاعماق

،الصهـتسصوىامامهيجدلائذوحبت.اخنمالهفوفىيحبالذي

للتعبير.وسيلةابلغ،أحببانا

وفحط،الافكارفيالتقفيةكلنضرب،احرىبعبارةهذاان

تحلإلفيلذته،ارناقداوالقارىءيجدوقد،القارىءالىايصالها

منها:نفهاالافكارولكن.منهااللغةجانبوخاصة،التقفيةهذه

اًنه.دائماأفكارمخنترعليساثإعرانذلك.والابركارالثيبات

المضة،االىيعيدكما،بكارتهاالافكارالىثهجدمنالىأقرب

)البصري!ا&ظريمجالهانءلممنااذاوخصوصا.وتخصصلاوضاءتها

.للكونالفلسئالعمقلا،للناسالاجتماعيالمحهطهو

الالفن،بينيؤجانيستطيعارر،عرانينفىلاهذاانعلى

-،داتوالصوالافكارالشخصية!الرعباتالعالمصورتمتزجكما

الحلم.اسم،عادة،علإ"نطلقماهوكبيررمزفي...الاجتماءية

،سوسةالمحوالاشياءارموزا،والخاربر!يالداخليالعالمامتزاجاي

واحدة.كليةصورةفي

الشاملالاقزاجهذايبرز،مثلا(ال!لممشجرة)قصدةفي

يقدشةبينهماوالببقظة،ابراءةاالىوالتطلعبافىخطينهللاحساس

فاجهلآ.

الرغبةبين،الوجودمدركهووما،موبرودهومابينامنتزاج

،ابحاراالوجوديستمبلحيث.تجاههبالقهروالاحساس،فيه

ا،رايا:فيشبحاوالابرار

السابعهمنذانا

علامه.أوشراعدون،ممحر

المرايارايتاشنواتغابةوؤمي

وجهي:تتقاس3

كنت،هنا

صوتي،ص،ءهناهامن

.هناكوخطوي

المرايا،كلترسبالليلوفي

المراياكلالنومحلمهما،النومفيوتهزل

والماءالهثبصورةتبادلنبم

دهاكنت.!هماموجةوتحولمني

السماءدربتتلمسيدا

..2واهد

ايىهودصلبتهالذيءاد

(النومشجرالى

الحطاياكلي!ح،!لهاجرظلاأبصر

بي:قىسبهماؤإح!ل

مبحراننى

شراع*وعي،الشر!رملةفياتوزع

الاولينلعنةوصاريض؟

نراعاوخيمةلا:وانكل

فيهكنتالذيتضيء

لتصفني:

ارايا.افيمب!رانني

آؤبطوسسلسل،التتابعمنخاعىكظاميخضعهذاكلان

ممونحمث.)،(1واحدآنفياالمتباعدةالحوادتفيهتقع(زمني،

لازهـممىإنتعودالتيالفخارلةالاواليمنمسلمس!لشبه،القصائد

ترابص!تعبر،ه!ذاوموضعهابموضوعهاتعبرولكنها،مختلفة

.)5(الاثياءلهـرزها!كاهلالضاريحيضممعينحضاريلتاريح

بينهمايربط،المجمو،لأهذهلقص،ئدنمسلسلهوفعيمكنولهذا

ؤلى:علىشعريةدؤيةبشمإوتوحد،وسو!يواوبر!نفسيخيط

.االوعيمنكلب

دادببغىااكتوبةاقصعائدامجموعةتمثله،الاولالمسلسمل

.!...ازمأنافياتالهيئ،نحن،الحلمشجرة،ارالاسوطن)

هذالشى1ينت!بما(الاثياءقيأحيث)الاولديوانهانوس!رى)

.أجذرههوأو،المسلسل

بيروت5مح!المكتوبةالقصائدمجموعةتمثله،الثانيوالمسلسل

.)*(اًلخ..جد)يىةاتقرار،ا!خراخروجا،واموتورنجبفتمر)

وىفس!4ل:حافته!بدوالذيوا!اريخياكفسيالخيطوهذا

...خارجهوالنفي،الوطنداخلبالهجرةءرتبص..بااطرمفسول

اًلغرر..."فللموتوالتوق،القتلخوف،ءنهالابتعادفياارغبةا

.601،801ص-االانسافيةالفنوننشاة-كوبلر:انظر،5-؟)

آخربرالمشاعروضعهاالتبما"لاحظةفيذلكملاصهةبمكن(6)
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إب!وخيطانه.عنهبعيدابالوحشةوالاحساس،الوطنحزنفى

واللغة:والذهنالنفسفىموجودولكنه،!هميا

الوكل:مناميلة

رايةبلاالسندبادذلكانا،1)

الظهيوهحملة

الزوارق4تمكحنظ،اشلا"هانروارق

:تكونانلهااوحى

أخلةمنتوفداجاسرأ

ثابتجذرها

اًل!فصولسماءفهواطرافها

انن:اسمعيني

الوحشمعساوان:اوصيتهالدارىءحقلك

،خطاكاوجز

،الموتالوقفةفي،الموتالصوةففي

...خطاكأوجز

الساب!همنذانا(2)

السابعهمنذالنارصلبتني

حفشتنيبلاداالدار4رلم

جوادايوما-كلنلموثروبي

حزني.لحظةمنفيهاتخفى

داريشرفة:فابي

دروبيكل:وأخي

بحاريسالشوىعلى-يوماتكنلمونبممي

الوكل:خادجمنامئله

لي،ادحزنهو(1)

يشتاقني،الفواكهسلالمنرور!

.مكانلاعلىاغفوحين

مني،الممعلينتشل

،للنبوءه4!فيصيره

وشمسا،،خفيفااارودو،ندى

مقبلهوالثراقة

المثقله.والنخلة،المكابرالغراتبوهح

البعيدهلبلا!يلتحملش

علمتني،التيبلادي

الصباحفيابييغؤيرف

.البيوتخطاهفتنسى

وامي،

جراحي،منالحياالسحابسقاها

.تموتكيساعةتفافلني

مهوتي،انها

خطاهاجموحمن،جئتها

المستباجالمدىفيهاحامرصعهيلوثنايا

لي،انها

آخر،وطنابهاوحسبي

المستقيمهالحطىتراهالا

القديمة.البلادت!تالقديمةوالجراح

(غن!،القتللإعن،2)

اغني،والمنقالياقةبينالمهملالاحياءوثم

اغنى:اكاسخطوتزاحموهيوالتهمة

الخاسرالخولىعرافيا

الخالروالليم

.المجانوالجوع

.الموتجوديستأهلكطللموتخذأا

42

اشبصاء،بالكنيرةليستهيالتيالمفارقةهذهعننتحولد

اوضسوحا.انفناحااكتمرسماؤهاغابةفيوالاستطالةالن.و:كثيرة

رغمالبعداكثربهاوالالضاق،كليةبنظرةالاشياءوتقريالرريةمي

بالنبوءةالاحساسثم.(يتلامسالذيالكعيروحديكنت)

اللغةفيالتفيير،ذلككلمنواكبر،الاعوووالنزفوالشهادة

اكنشافا6،اكتشافهاض!والدهشة،الاشياءبتعيوالاحساساراء

لاولوكانهيبدو،ووضاءفحهعنفهفيلكنه،الزمنف!ايفالهرفم

ا!تركيببن،والحضارةابداءةابينالتمازجيكهرحيث،مرة

جديد،لفوياركيولوجيزمناو،!ت!رزمنوكانه،والعفوية

،الفصاسفيهويتناسل،الشجرصغارمثلاللغةفيهعتب

التدجين،طولولكن.لهمالرارلاالاليفةالحيواناتمثلويتطا!ون

خطاهم.أضل

القديمالعراقير2اشااولغة،واستعاراتهفوزيلغةبينان

الىالنظرفيالع!ياللقاءذلكدكطيتمثل.لقاءمناكثروكنايلاله

،للموتفابلةغير،حسب"انسياءا،ههعلى،معهاوالتعاملالاشياء

الس!رمثلاستحضارهايمني،بهااكطقمجرداناي،وتعويذية

."تما!

لهتخضعثاتخضعلاوالتاغيماللغةهذهانايضايعنيوهذا

وا!تمرد."الانحرافات"بفكرةترتبطانها.الحضاريالتن!يمعملية

.احضارةاوعمر،الانسانعمر!ممرطةهوالذيالجسدبفكرة

...وتشوشهاوتغيرهاوظورهانموهافيالصضارةانتذكرناواذا

هـنالمهمالجزءواللغة،وطاردةمتوقعة..نصيةوغير،نمطية

القصيدة،الجيداثمراناثركنا،المعبرلسانها،الحغعارةهذه

.ذكرءااننيصفاتهابكلحضارةممثلوهم،البهـرالشاءر،الممتارة

القدروبهذا..ذاكاوا،شكلبهذا.نذكرالتيومراحلها

..ذاكاو

بينه!الان!مالوقوعبمد..الشعر،الشاعرانيفي

،ريخ6بنات:هي(عنهوابتعادهالشاعوعنالشعرخروجاي)

النسبيالاستقلالتمثلانهاالا،الاجتماثيةبافيسساتقائرهمارغم

اًلحضارة.(رةالحضمقوماتمناساسطمقوم!طاقىوالحرية

غيراممرياا(ء!بمتذلكبينهميربظوافرادمجتمعنتاجهيالني

الاثراؤ-4،إجض!ماعارءالفنان-الفردمبيزةولكن.للقطعالقابل

مرهـلمة!يالافمانتا!يخ)التاريحتمثكيل:والتفردالتشكيلعلى

بومحيهءنهالننعثيرأيوافرادهـ.(المشخصيتارلخهفيهابطبكاملها

الثم!كلاو،اللغة:ندعوهاع،ء،دةهي،برموزاثخصيوحسمه

!هسه.كوزييسميهكما-مضمونايصببرالذي

الصنعةفيالمقاومةمنالنوعذلكنجدفوزيلدىالقصيدةف!

لاجاد،والخاصالعامدين،يحسوء،يرىماسبئالشعرية

الصوتايقاعبين،والفهـرةالكلمهـةبين-الاقلعلىالمنقاربالمستوى

خعلالمنالموؤفولابراز6"ونقيضالثمبمءبين.الشيءوايقاع

التناقضر.اوالانسجام

نحد،منهاالاولالمصعا9كإ(الكستناءنسجرة)قصيدتهففي

نماب،ا)فات!"اوامستناءاوالحزن:سماهالذيالشاعرشو

هـوا!(عرو!ار،بستاناصارحتىوازهر،الشاعرنمومع

الشجو-هذاان،اقطعافهاية؟جمرزجمدلكظ،وءإشقهالبستان

عهـلىيعيشواتاعر،ا!تفيينمولانهميت،المزهرالحزن

:هذاالميتشجرهثمر

مبموينص،انص،شبمبي

الكستناءاوالحزنسميته

لالعةسميته

الاشياءتبداحي!ث،تيدا



الشاحبللقمرتبيصني

.السمماءفىالمالفاللمطر

معىوينمو،أنمو،شجربي

البستانسميته

والبستانالعاشقالاصرت

المتعب،والوله

اللسانفي!طقالنىوارحرف

معيوينموميتلكنه

فيهجثتهالذيالموتخللمن

ةاطفيه.من،الجالمانا6عرت

اجتمابكأحالةعنالقبيرالالسى،اثطحبلآ-الموقفهذاان

تظنناالغيبوبةفيونحن،الحزنينموكما،فينانمتقطيعية

بعهد،فيماتاتيسوؤ،الافاقةلكن!تعفنقدفىادناوكل،ايقاظا

الىصاعظهذار2الشا:معهاونمونانمتالط،ءالاثإقع9تحت

:جديدالبوساتلبس،ؤديمةجدمقولة-،الاخلاقي

الماءؤقعمن،وطنيعلىالمأءوقعمن

اشياءبضعةدلممنئ

فقيرااظلسوف-ا

بالثورهوسانعم-2

امراةاجلمن،وساق!نل-3

حلمي.فيالاارهالم

الشهوميزةولكن،الشاعرهايقدهمالوفةمعرفةهذهتكونقد

مرتعبيننقفيجعلشااناو،عاديغيرعاديهومايجعلان،ايض،

ساخرين!اليوميةص"ننافينرددهماانراء

*،!لا

مكنونهعا،ليسشخرجنفسهاعه،قؤياحيافافوزييفوصىواذ

يقفالذيالمراقببئعمةي!هر،وابيهامهاياممنف!ي!لأترسبوما

ويتاملالاشياءمحورعلىيجلس)او،الكونيس!ثرفرائة-لمى

ودلنادلهالذيالصتم!ملشاعراذلكبحكمةمستهديا(الكونسرمي

.(13-والمجربةالشعرأمكليشعليه

الغبط!ةاًلها.بهيستهانشيئاليسستهذهالنطرنعمةان

بالنظريات،الكتبتتخهاىيئالكتبعنبهانستعيضالتيوالدهشة

هـ-،المتلاطمبحرهافينحننعجزاو،النكرياتهذهوتعجز

حقيقية.ررية،حولنامادؤية

الهجرةقصائدسلالةمنوهي(واموتورغيفتمر)قصيدةفي

المقطع:هذا؟جد(بيروتهط)

هويهدونخذذيأالهاربوطنييا

الكاذبدميالعرافكشف

،شراأتابط

جسدبمر،فيالقاتل،مشيتحيث،أبصر

.المقتولوانا

هاربمثلكفالا،خنننالهاربوطنييا

فضيعني،الحبعالثر/في

،الغاربءلمىالحبلالقلملكني

الغائب.حصىالبابعتباتعنامسحلم

حواؤرهالشر!صمع،خلنيوطنييا

.مخغولعنانكلوتخطى

لاني،بكيتالدمعخللومن،عليكوبكيت

فيك،اله،ئرالقدماىاجهل،

.المؤولالقدمهو
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ووطمئه،الشاعربينللخصوبةالحقيقيةالرؤيةءلمىنقعفهنا

والو!ن،الشاعر)الطر!نكلايحملهنافوزيان.طرؤهاكانايا

الوطنوهرب،وكل"عنالشاعرهرب).الوبهـتا!سؤولية

محايدكمرافبيقفانه.معالهمادعضذركما.(شطعرهعن

صوته.تباللالتيالحزنمنالنفمةهذهاولا-اهذاجازان-

نامناًحريطمحفوزييكنلم)7((الاشياءتبداصيئ)في

همومفييختبىءالليالصوتيكونان.بلادهيغيشاعوايكون

التيوالعين،الارضذاكرةفيسرهلأيتسربالذيوالصوت،الارض

لارفي2جلورفيالمبحروالشاعر.الارضتاج-ا!مستتطى

ولكن،شراعه،الريحفيمزؤتلوحتى-(ير،!جرهاألايمينا)

آخبرصوت،العهوتهذاوراءيختبىكانفقد!بهجرهاسوق

ال!سبمنداءثم.(المهاجرالطير-وقصيدتهيوسفسعدي)اقوى

اعالم.امشاهدفيوالتسربائربةا

4مكابراكبيراالشاعرطموجكان،،الاثلياءتبداحيث)!!

واليكاءالمت!ولط!وح!الشبابطموجالاقلءلمىلانه6مشروعولكنه

ييماهانمون،الجوفيةالمياهمثل،الأرضعروقفيوالانسياب

نأسبقالذيالجمالعرشعلىمتربعا،هذابالمصيرفدانعاساحد

فعدانسوىالجحيموهل-الجحيمالىواوت،الإلهةهجرته

منروشةمائدهفيولهمطعاماويجملوه،ذهولك،ا!خرونويتقاسم

يغيوحمث..صحوهسوىالشاعرجثةوهل؟الشاءرجثةعلى

ملعية:صحراءاو،سرابماءاو،بائسةنياشينمثلمعا

واغؤكطرافأصحب)

الوسادهفو!والمع

عرسنياشينأو،ىسطورة

النهارضص!تصإ?لمى

(للولادةشارةوتحملهـا

الشاعرعدوالصحوان،تضبأارحاما،ص!الولادةولشت

يمكنبينهماالاقتتالتوقعءلحوينص!بة،4لرأسالشاعروصحبة

لتكن!حسنا.ولادةيجعلهاالشاعوولكن.لحظةايةؤبينشبان

أحد:بانتظارفالشاعر.كذلك

انن)

(يجيءمنسيديياانت

صورةصىاو،اخبولاالشاعرصورةأو..الفدائنصورة

يطرعانعقابوكان.اللعنةءلميهفحلتبالسرباحالذياحاشقا

فاي.)8((الروياتعرفلالجنةا،!اسوارلهاليسلجنةا

؟هذاعذاب

المحدبينالمتكافىءغيرالوسظ!ياولوجاامتحان1.4

فىوالتمزق،والموتالميلاديبن،ثووالهالانسان!ن،والخساتة

فيوالاستثناء،المباحةغيرومسراًتهقناعاتهبكلالقديملعالما

.(الميعادرحلةفيخطوهميمتحنونمن)موضع

فىالمحنةفترة،فوزيوعاها(الت؟التاريخيةالفنرةانذلك

ول!ل6فردلكلالمعلنةغيروالمحاكمة،الهـحديثالعرافىتاريخ

:ا!مال*ميعوخيبة،الدهشةوضياع،2إتالقنا

)7(

)8(

.9691-النجف-الحديثةالغريمطبعة

.91ص-"الحبفيعاذلييا"ؤ!يدةلاحظ



وزوغداان،!ناقالوا)

،الابوابتوعدلا

ايقظهافييرىمافو!النائمعوىولا

؟حد،سجائعا-يموتولا

الاحباب:لناقالوا

رأيترطا!هالدارسي!ون

للمدينه،صوتكبائعايا

الحزينه،نجمتك

صدلقي"يانمتهل"

صديقي"ياجعتهل"

فمكفييداكتسهـممرتترىوهل

وزاديقبغني،ذاهلا-رايتمين

ودمعتي،

.ا!يلادتما!لمضيعواالذينعلى

توحيك!انت(6691عام)القنرةل!هتباشيرية2فانولهذا

أعمق.الموتشجروتحدربالذيبة

-6691عامحتىآنذاك-المشاعرطمرمنعاماعثرينان

الشامر،وجهينيبقفاشبهكلألت،منهاالاخيرةالستوالسنوات

هذهولكن!الكلبم!ظمةمثلبيضاءهشةميتة،اللياليفيهابدت

هـعوعميقا،عزيزاصامناحواراكانت،نفسهالوقتقىالفترة

فيثرفتالتيوالدموع،والخسائر،والمصيرا!خرينعن،الخس

القسوةرغم،جميلاحلهاوكان6بالحلماشبهكانت.الموتثرب

والالم:

الجميل.الخبرهذاسمعتهلالليلفيزائرتي

جيل؟الففبلمنبهامات،صومعةمنوالوعد

رايتهلالليلفيزائرتي

القندلليحملمن

؟الاشارهخطفهويخفط،الهرسلل!لمة

الليلهمطزائرتي

النساء4تصفهمااجهلوجوههمفيرأيتهل

النهاركان،ارضارايتهمس

للضائجبن.الث!سفببهااوفد

شراييها،ارفصارايتهـ!

الجبينفياسطورتهاترسم

الليل!ييزائرتي

الخسارهابنوذؤضاالموتلغةفييناثحن

السفنقتكانص،زائرتي...

.الامارهولا،التاجؤرولم

***

تد،والممل،اخهـروا،الاونمانمهماتهي،الشصامهمات

تكعونوقد،فلسفيةعقلانيةتكونوقد.تكونلاولفممتعةحعىن

واستعادةالطفولةنجدأالاثعبباءتبداحين)فوزيشعروفط.طؤلية

والامالابدكريىاتعنالح-سسد-ثالى.3-سةالمغااطؤا"

هذه،بروحهاولكن،باررميتهاذلكتحمللاالطؤلةوأفاصيص

العالمفيفوزيرآهاالتيؤالملكة.فوزيقعبدة!تجدهاالروح

المدينةفكأنت،بهاو-علق،ا!فولةمملكة،مملكنهمن*خر

تمثلالملكةهذه،(الحلم)ايجظجلهوكانت(الواقعيالعالمأ

عىصالمورشطرصت،الانسا!حياةي9لواقعابجدارالاولالار!ام

فيه،يرحياالذيالواقععالم:عالمينالىالانساالعالم،الطفولة
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صو.يستعيدهإرزياوالفرحوالبراءةوالحلمالطفولهوعالم.حقيقة

الحكمة:والصحويتواجدذلككل

.(الحصنمثليقاتللاالذيأحرى)

منفيا،رجلاتولدان،ا(هـةالحقيقةهيوتلك،ذلكمعنى

مرحلةاأعني،بهاالتمتعفيالمشروعحقكوعن،جميلةمرحلةءن

ربرلا،،ولادتهيعدمنهناككانان.بفضيلةهذالشي،الطفولة

فضلة!

الفرحامامالكئيبةواللمشة.وحسبالمباحةالولادةانها

الجدار.علىوالامالابصورة:"(التجسميد"وأخيرا،عنوةالمهزوع

تعيبرللغةوا،دن!يوياهماتصيرواكصيدة.فاسيةحقيقةتغدو

وكأنيبدوو،كنه...ويص!ر،وفيمو،يبداش!ث!كلهناان.لع!با

نسسالبثوتاريخ،هوية)عنالبحثتاريخ،هذاتاريخه

،لطحىأةالموت،للمفصصونالشصكل،للرجلالمر*:(الرديف)

لفؤ.الجسدبشارةتظلاللغةولكن.اًلخ...للمعنىالصوت

!سهينهكالذيالوقتةءعملبلأرؤيااو،جديد!اوبصرا،مباركة

.(الاسماءحكاية)وراءبالركضالاخرون

الحلم،ب!وزاليهوالقىزاره(نرائرا)انيفنرضفوزيان

اليهألقيماانينبىء4وتاهذاوىن.ماتثم،الحكمة،واللفة

:فيرهيصللن

ومات،البابكنح)

الليلمع،الليلمعء1ءزائر

(ومات

حذ!وته،ملك)ؤهو،الوحيصورةفييبدوالزائوهدا

الكتابا()اليهيلقي.جموادببهدوءيدخل!...صلاةالاولى

الح؟هوان،انبياءازهمثعرات،لبعضيخيليزالمالمأذاترى

؟'يوحىوحياليهمق

ادتينفسههو(البكاءزهرة)لهق!مالذيالزائرهلترى

؟(المج!ولبزهرة)ءضهويحته،ا؟(اليحاببزهرة)اليهألقى

،4شخصنعرؤءان4!ماوبس.إثنينيكونوقد،واحدايكونقد

و:طصاياهما،ه!ض(فهـظورهما،بوجهإت.وجهوهو.وجههبل

لأ!لىمقبو

تشعمالاول.الموتعهـووا!ثاذكط،الدنياعلىبضيهيقنعالاول

سراشبارائ!حةور"تئماثاني،وا،والحياةالخهزرائحةفيه

.اجدإهـةاوالولادة

اهـورءةروتوقعم!اء،إمكرووريصوت،الصوتهدافي

رجيه!انيسعتطيعهلواكن.الاخردناسراتواًلمسرة،الغناء

4وجداشؤبوتتالت!الارضفانكرته،الصرمسهمن،بتا!لهالاخرين

؟'اكجتهعمعواللاؤم،والسياس!،احباخيبات

الاجتماعي؟الواقع،ع(الشاءريتلاءمانالفروريكلنهلواكن

خماعي،الاصاواؤءاؤوانينمعيتكيفانحبمالشاءريمكنهلبل

حبا؟ويبقى

هـ-صاكمتخلىا!،عرهوهذا...المظفقونايهاالويىلكم

ث،ارعفبءويهمنبازلتؤهواولم.باللاشيءو!ع،شبماءكل

!بغ!هـاد

فنييهرلا،ضهصأءأ):اضص،ع:"و(احنا،كد)جهـو،ث!!اء،!لث!طا

ششقهفبمقهـاسعاشق،صفظ'هرةؤجمم!الشمسملحاد(أحد

وو!-،ا!انتى+ووةلىا!!القهيدةكو!عنصفصم!،ي!4ال!راحد

والمكائد!بالقصائدمحملولودامراة:ذلكموى

الجن(ديد)ءنقصيد-"نرفوزييش!مهالثيالوجههذا



المجتمعالىولااىننماؤه...الحبثسةمنوقننلثاجاريتهوحنه

شساعرعنغريبايكن3لالوجههذا،وألىلموباولغةةكرا:النظامثا

ومرفوضاللقبولوحائزا،جاهزاش!ث!كلكانحيث،البات

(البلبال)هذاكان.وفنياسياسيا:انتماءولأ،قكرا:احدوآن!ض

الببةفطفاضحلخلل،ت12واد-ااثتراضاتدون،حياتجس!ليدا

هذاكان:سياسياأدقبعبارةكقلاو.للمجتمعكألثقافيواالمادية

اوةاله!الكليواقعهعلىاصعيراال:رجواريالمثقفص!وة،الابال

أح!داثمنأ!قبهاوء،،58تمور14ثورةيوةبص،"لأتطن

طفوليس-عشائري-رجعيحكموفلمظ،داميهةواجتماعيةسياسية

مزعجة!طفولية

يربعانهالاا969ء،مصدورهرغمالديوان1هذاانذلك

يعدولم،شيءكلالمرارةخالطتحيث66اعوامالىاهعطمهفي

)9(قيصانينزاررراتعلىيوؤعالحبحتى.السكرمذاقلشيء

مجردص!وفيابننلاء:والادمية.ماتم:واًلاعراس.ويف*ع!لبل

الصواعق،ثل5بهت!،الحوارقيتصادفه.انئراقيمصمىكلمن

:شيءكلاحرؤرزوقد،رماداتغادرهثم،احظةالمكانبهتضيء

شاعربانط،يومالهاقلت(1)

المكانلييغيءاو،اضي

والكمابهالحب

كلمتينالشعرفيلهاقلت

المذابه.جفونثاوأسبلت،فبكت

الخرافهحقائبمليئة،2)

الغريبالمسافريحدتطيفهايجيءواذ

يضيء،مابكل

.يجيءاذ!موتميابكل

،الديوانهذافيوالمشاعرللشعرفوزييحملها،ذيالتصوران

قنحتانبعدولكن.يةالراالمفكسةوالرسالةالذنيحللنبيتصوره

وتقاسفنهااسر(لدهماءا)تنامظتهاو،وجودهم(معنىصموا2)لمللها

تصورهانه-انذاكسالراهنالوافعاخرىوبعبارة.اأخبزرفيففل

:الشرررةوالانتكاساتالخياناتزمنف!طالثوريوالفكرالثوري1للحزب

!مهالاعماقمحفورةتظل(ل!يمهتعا)لكنو.ضي!هةاو،يضيضاقد

.(الجائعينمعنجوعان)

س-3

منوطف-4علىيخشى،فوزيكان(الأثبء!راحيث)في

(سواءا)دنتيجةضبمهو!4انام،هواض،عهسواء)الضياع

...ويلقاه(احننجاجايديارفع)فييضيعههووها.لاح!،كما

فيوبينهما،حباببهمافان..الحفرينالغوباءعنا!ويتعانقان

اوت-.كاليسموتوبينهما،الاخرءنلواحداخشية،نفسهالوقت

هذهعنالافصاحءلمىاقدر)01("مردانحسين"عنقصيدتهان

وكيف.الوطنمنالشاعريقلىكبف:والوطنالشاعربين،ال!لاقة

يقتلهو،بالاهمالويقتله،امشهقىبايقتله.الشاعر،الوفىيقتل

بالاستحمالة:

الجميلاًلمراتيحةسيا

غادروطني

اجملا-*ون،حباازدادفمتى

.74صس(افبء)قصيدة(9)

.33ص-7391اولتشرينس"ا!داب"(01)

45

ا!خيل.وبينعيونيبينظلوالذي

مهملا،وجهه

مسقتي،صار

الجميل.الفراتضرىيا

المست!يلراىكا

،غدرتالتيالبلادفي

بيتيبابغامرت

اوجههاالوسيعةالضفاف!فيراىمن

الوسيعهالضفاففط

مو!مثليمتلم

ال!مريعهالخطواتفيصوتيوقعانها

.الضانهونوهي

والتركيز،التحليلءلى،هذهلقصبدةافيفوزيقدرةان

والترامحة،الشعربينالجدليهللعلاقةالحقيقيالوجهواكتشاف

فضلا.جداكبيرة..البتنريوالوجودالثعر،والوطنالشاعر

،النبوءة،الهلاعيناثمراءلالكلاءا!معقولاتفسيراتعطيناانهاعن

فوريفنصيمظفيف!لافحققتالضبوءةهذهلانلا.واقعيةاسسعلى

كسان،القصيمةهذهبهكتتافىياالحمسلانبل،وسب/

امكانيا.صدقا،صادقا

بمنويصل،والممكنالشاعربينيصلسرياخيطاثمةان

والف!.الوجود

باشهرمردانحسبنوفاةفعبل،هذهالقصيسةفوزيكتبلقد

قمليلة.باياممردانحسينوفثاةبرمد""!داب"فيوظثرت،قليلة

فقسال"للادابابهايبعثانقبللحسينموزيقراهافدبركان

وليممست،رهيبةمرثية،فلاوكانت.بهاكلترثينياز:حسين

مركزا،دقيقالاتحلهكانت،العربيالتفصفيالفناهاالتيكالمرا!

مردانلحسينوالبشريوالاجتماعيالنفسطللتكوين-فلناكما-

:)11،وبالثقافة،وبالمصمورو؟لمجممعبنفسهعلاقاتهخلالمن

اسممه؟تربدهل))

"مرداىحسرز"الهول!ةفياسمه

،(مردانحسين"الازفةفيواسمه

الاله()المقاهي!ءواسمه

"اه"الناسيعشلحينواسمه

ائرهس!ادلىخرصادقةنبوءةكانت،بوحسهمرثية-كلنل!

غالرنافقد..أحرقتهالنيالصاعقةكانت،كالضجم،مرداىحسين

احد،يغلقهولن،مفتوحااباباوترك،اشهرببغمعةبه!هاحسين

وسشسد-الفقراءسيد)مردانحبنيشبهمنهناكليسلانه

.المفضوح-السرالرءل:الحزن

لانءردان)حسعينوتوهـلأ،نبوءة،القصيمةهدهكانتلقد

حسبسنمات):للتوسلالجريحالقلبواستجاب..يستريح

:(القلبيةبالجلطةمردان

مردانحسينيا)ة

التسطالنتائعمنكثيرالىتوصطتهذهفوريقصيدةولان(11)

:مردانحسين):حمممىينعندراسص:!فيليهااتوصلنا

فسيالتوسعن!سالملذا،والجنسوال!وعالموتحوار

،(المعاصرالاديب"مجلةكيثراستنامراجعةيمكن.تحليلها
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مفننوحاالبابتركتكيف

مففوحااممراوكان،يهدالموالليل

الندمانديالخمرانتجهلقدوانيت

ظلمةكليستحلفرالما

الميدانساحةؤي

افي،تستريحان

."مجروحاالقلبيظلوان
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غنيالشي،هات!ينمج!ومحهيهؤ!ه!افوزيشعرللقارىءيبدوقد

وءهارةفدرةشمنلك،سكدونالشاعرو!كن.مادتهفيباهراغى

من!لا(توؤوتماادا،ا!فنيةبالمالةالتصرفلاجادةجيداوالراكا

.!"مردانحممبن"فصيدته

مدالمسهالطلىبخوكنه،اثخصسالتماريخالىاقربمادتهان

،التصرفيجيداهذاوهو.الاجتماءيةالوضمعية،لىاوالموجه،من

وش*يد،ونئكس،نبيهطفلمثلالتاريخبهذا(اللعب)او

بعد.الوقورةارزكورةات!فسدهلم،الحساسية

احسهوا.وؤورونأ"كلا،الشبابثمرائنامنالكئيرمشكلةان

م!لملادظل.فنهمعلىهذاوانمسحب..اوانهاقبل(بالرجولة)

هـنالاسبقالجيللدىوالفوه،عليهتربواالذيالوفاربذلك

فجاع(الجواًهريمنوقليلا،والرصافيالزهاويربما)الشعراء

الاسضق!صرارالىانشدادااكثر،وصورةواسلوبالغة:شعرهم

به!وازثصاءوالعظام

اليألقيبانه،نبىءشهرهانرغم،فوزيلدىلةالمت1ولكن

ءحتفظاظلانهالا6اطفال:،منكثيرمثل،عنوة،الطفولةبعدما

لطيبىصا،اذياوا،لم!حظ،اثاردالطفليالروحمنقليل-تجبربقدر

شيئا!-بيسىلاالاووراطورو)كن:الكاذبةالمظاهرةو!يدوخان
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بو،و!ةدروهموم،حسنةوبنية،الاولىالمرحلةفي

البدايةؤطاثكلكان."شكلبلامضمونا)،حينانغسهفوزي

وربما،رحبةابوابهويفتح..دقتمهماتجربةلاية4يخسعفضفاضا

ين.الأخرحلريا،ايضاص-نةبر"ية

فسوزيلانوز!هاحجمهاسعة"ململالفترةهذااووتمرلقد

ديوافه!كماثكراتالامنهالةاتبقولم،نتاجهاكلنكثيرااعدمربما

بوصىوحنلمسانورصنطيع،ثكدونولكنا.(الاشياءتبدأحليث)

والاصوات،اللغة.وسصىاًدس.شعرهفي(الموسبمى).لأثير

قي!ة4كليش(وارجوبةالثعر)كضابكانوربما.موء"المس

فيوركن.السبل!هداهالذيالمجوسيالنبم،ال!و-طسلمى

(الاثياءبدأحيث)فيبالموسيقىالت،يةهذهكاؤتنفسهالوؤت

تصلا،اكثرتاليةمرحلةفيغدت(دن!يوياأنان!،عة)لىااؤرب

وا،م!ضهولماي!يرالذيالشكلاهدأ.وبالشكلبالتجربةو-لمبسا

حبث.والبكاءالضهحكمثل)12("شكلايصيرالذيالمضمون"

الوجدانيمض!ونهعنفيزيولوجيةوحاجةكم!هرالضحكعزل!مكنلا

.البكاءذلكومثل.الؤحهوالذي

وحظوظها،احت!اجايديارؤع)!مائدمستوياتتتفاوتقد

متفاوتة"الاشياءقيهـاحيث"ؤيانها"ذلك)الوحدةهدهتحقيقفي

محيتفاوت،النوعفيوليسالدرجةفيتفاوتو)كنه(بارنكيد

بالتجربة.والصى،الكتابةفيلمبذولاالجه!

اللحظاتفيالقارىءي!سهماذلك.مضنىثاءريفوفيان

الحاصلالفصلمقاومةؤطاساهـايتمائلالضنىوهذا.الاخيرة

عنه.تعبرومااللغةبين،والمحسوساتادركاتابينالشهرفي

منه.الفاسدوصنو،الشعرنقيضزهيالتيالض!ةمقاومةوفي

الكيبسه!بطرادبغداد

تجربتهعنالشاعرحديتمنمستفال!الاقواسبينالعبارات(12)

.9691لثانياكانون"الهـلمة"مجلةنشرتهاالشعرية

تقدميلأدابولر

الصيدووانهفيدحبوراحمد

طارنضطغسسغ،نرش

ص!كةتعطلعمدةفمنذأالفلسطينيالشمروصلالصاين:لىؤالعلىالاجابةهودحبورأحمدلعل"

الشاعرهذا.الجديدةدحبورأغانيتعطيهالمذاقب!هداالوعدوان.جديدالوناأوقامذلالشعرهذا

".كشيء:أيشيئاالفلسطينيالشعرالىيضيفلانالمرشعهو

لرويشمحوود

يلامرامجريدة

ولذلك.ويعرفيهايفهمهماالتيألجماه!شاعره!...السلطانجمهرهولشىالمقاومةشاعر"

..الحالاتبعضفيالالهاعميهـقةجذورلاحاللأرومانتيكية!والمحتلةفلسطينخارجالمقاومة!فعرافىاعتقد

تسميتهم.دلانسانيمكنالذيىالشعر!ءمنخر7وعددا..الثور'يغةكياالديدصبوراحمدبالذكراخص

."جداطليييوعدانهأعتقدلانني،ا!نحضرنيدحبورأحمداسمومن

كن!!يدن

لهاذاعيمديثآضفيحديثاصدر
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