
ضبممهد!،1

أ!ط*ال!ل!فغ!امكو

!جاال!،دمةاخواطروااللمطتبعضاكبانبودبمكانكم

واالاووىملحنس4صدورمهدالحليعل!عاالاسننادالصديقشعر

كثيرةعقباتو)كن.؟591عام(الشاعر.)المطولةقصيد""بالأحرى

)!قبات!اس!يتهاوقد.الرغبةهذهتحقيقوبيىنبينيحائلاوقفص

عاكىالظروف!فرضضهانفيةقيوداتحملكا.تلانهـاالمجاربابمن

وايسم!8لمالذبنالعحهيىبئاص!ؤائهاحدقباري2باقالسيافوضا

،ءحصلمتااتىادةالحاا&،زماتءلمنارغبمباواحدةلحظةعنه

ؤ-ىالنرنروج!،تلاختلأؤ!تب!،الادبيةا)تجمطتاغلبب!ين

روسصنعشرا!رابسىعثورةعقبالميشيةوالقضاياالسياسيةالمسائل

الىيربعبهتلملاقشانفصامعدمسببءكانوربما.5891عاملموز

واحدبب!دتتحددلاقمضهسةهـن!دا!عثاهـربانهالراس!ايمافط

فيتاماانعداماتنمدماوتضء!ققدمعبقىمساحهعندتقفولا

وهـصذا.المتصاثرالثوريالوطنيالكفاحمراحلمنقريبةمرحلىة

رعضالاخوةوعئعنهالمداؤع"وقفويايجهلمهىهـ،نالذيهولامرا

البعضحاولكانحبنهااًلسابقالادباءاتحادالو!ة!طالادباء

موقفاتخاذحولطويلةماشاتويثيرواالخلاف!شقةيوسعواان

هـه-رةمعومنهجاوعص*ةفكرايلا،ملماديبايمنمتصلب

جميسعلا!!ويرجدو.ها+رسمونهس(بهالرزيبالنهكلالا"لحاددلك

اعفإثوو.

الىتهتفياننبمالحا!ما!شاعرلي-لآمهنى-المعئىهداتأهـدوقد

منرةكهيلجملة-االهاملالا/كها؟يالمفهـومداتالقوميةالقضية

يدمدفبمصادؤصةداج!ويبذاونفأخدواابارزيناالاتحادذلكادباء

ف!،ن.وابه،دهروحهصتهغسإلمجونولأخر-نله4ؤاخاةوا!رالظ

لي"تزء:جمةفترةبعدالرائهءنصإئجه!رتموقفوكانلقاءلذلك

بالجسنالممؤط-رة4؟يةالانسالابعادداتةالقصوكانت.بالطويلة

اوارهااولكل!لورول4ا4وسمواالواضحالمخط5بماالصادقالقو"كبما

الجديد.الادبيالمرتبعلى2وتنهكيلا!لهسا

مب"وراحدءنجاسيكوناعهقادي!ب4لاأ(لهامتكامل!ةعورةيعطبم

لهحلإقياادري!،تناولايجعلهمماوالمعطياتافنلقضاتمنفيءل!يس

الاو!-ىوءكونانها"ننينةومرتكزاتهالهناهرةوابرطدهالواصح!ةسماته

لاندا)الحلي(،الاحوالءنحالبايترزئتهااوفصلههـايمكنلاالقح!

الاخيرانهديوؤءلمختلفةوبفتراتنسعربةمجموعاتعدةاصدرقد

.ؤ،احمة)ال!،عر(بصددهالاننحنوالذي(والفداءالبعثشمس)

لا3

،اهـ؟8عاماورو،س،(الجزاقرائ!صصان)و،ا؟59عاماصكر!،

اصلمر!أ(البعثثورةأو،!6!اع،مااصدره(المق!صلةط!،م)و

4!،ماصدرهط(النخذه،طىءعلىغريب)و!النذردون)و،ا639عام

؟)-ممخولم!؟--ذ-،مى)الا(حبرةترء،*"58سجىاصدر71!اعامفيثم،.791

ز!!ؤ!ث)باس!مإقيالانكلهلىر،المغحةالشصعريدصه2مبمءوعدا(واوناء

أ(شورلهءآحاش!!د،؟تات71:لهطةهثهومن.ا719علم1،فه!ا(مخة-،رة

كعذهتربحبسالامداسه،لي!فكأا8وعا،"مصمنمجموعة،لعلىسيصا

أته،ء:-ةواالىهاؤ(تات"رجةواالخطىاون:اتسدةا"الزمنهالفجوات

ثي3احقىاكلأ-*يمهط-غسر،وهبمطاصءودا،اًضخفافعاوعاوافعالموا

جا!ال!!اندؤ،عا-الرواب!أونيف!ةاالص!ا؟سلآعاملبحكم-تمدفعان

معىكابافي)ت:!!-ااوءسدلونش"!ناـماشبساء،نجهثاشءلىلتضفي

المعاأ،حي.من

ابرواهرياالهفمىدات(اتهاءرا)ماح!ةاوالطوقيقصيدتهمبم

ا)نهمكنحدودمحهح31الىمتهكناشماهـراالح!يلصايبو،المتدفق

كل!لناعاىبرقدر""فىن!تهإدء"سالاوص؟ثاثنعرإس4اادواتهامتلاكمن

زر-قىالمسواخمماتهمعان!بهشبرقسةالمننظ!اةالأ(ظهبىصحونمأخوذ،

ثبوالىفيىاوالمونواصل1(عذب2يقيالموساءرهراذاتكا!،تهوصياكأة

ا!عاؤلم4ا!!*-ئةوالالهه"ع،تالخاطفهاللممحاتمنعغويانهشباد!

ناا؟أراروآ-"لآانقهءر!اإعنمة41هذهخلالمناستطاعوق!د.زعمب!لم

ءرارجهؤكبماوسضح!،4فيترعرعالذيالاولهـييالشهعالمهلهصايرسم

فيوترمص،تها!ف!كلت،ؤءوالىورماله-قيعانهعلىو-ربرىوملاعبمه

يكوناناصهقدراهـياالعالمذلك،اللاهبةلفحاتهومساقصهجبره

البمواهريازءبلفىياالطءبا:ءفاعالمانه،غيرهدوررةتذاعبي!ئمة

ءحنرءحدرإإؤ*صاإباالىبز.الافوراذالثعراءمناجواهرياوغير

!مايء-واىشه،ءراًىف!ضعه-اككاىير!ءارص-اوتض،عرةع!ية(سرة

س،!-را.،و؟دان"بأ!ءينالحاكبمارجمفهالحاليحيدرالسبيدان

ملكتهتد5حيثاب!صادهتمتدصهوتالثههوو-رامعافيلءيكونوان

فيثأت،وءاسا؟سااًن.الصاعدةءوهبتهاقءكاوتفنلمحتجاربهوتتعمق

اث:وبر-كبماواا-وامدويا-وهداصررةاعمنا"ليسوالداحضىاىؤكب

لاات-ياالخطىير-رسماىبهلجلإءروالخلب!ليقوبيواليهوالجعفري

لهؤهس"ن،اثهإعبرةا:لمداداكفباب"نث،بايفيرهايرننرسم

اراب!ةاقىجمة3*باببءجموهـ!ةمنيضصلانمقدرالهوكان،ذلك

وصمال!حالهجريم!مدامثالمنونظءويةومنب-لآالمننقدإنالادب!كأ

والذفاا،كأاؤ،زيوفمبمماءادستاجممهودومح!املوماتر2شحممهجىالظا(!ب



سواءالجعفريصالحالشينيالكبيرالشاعرتلامذةمناغل!!مكان

ذاتالرابطةجمعيةاروفةفياوالنمجفا:دادقيصفوفمقا،دفبم

وصفاتملحمجاءتولهذا.المواصلةوالادبيةالشعري!ةاللقاءات

لمة،الجبوالمرةالخلوةاصورأبكلالمليعهحيأتهمئالفترةلهدهاك!ور

؟يقولحيئفي!يبدعوكم.والمجديةالخصية،اكئ!يةوا

ألرمنعا،جذوةمئاتلوىط!الادأصهي!كحثرؤب!:ت

ا!اءالهضننة،اهرهـنا!يفاكصباب،ياؤ*عاو"رعرعت

الضحراءسبسبفىانتس،ءانرإحبهاتلهوالرمالابكوأفا

الانواءعصثهمنششعيع7الاهبمئاللم!"ثشهمتكم

:يقولانالى

المحزائيفئاقعتافتاري!ياعب!أ:أصيرالم!عختهكذا

اثعويةبمجموعته5891عامبذايةؤ!ه!(الحلي)يطالعن!اثم

ذاتشاعريت4ملامحفيهاتتوضحالتي11الجزافىازر"،ن"ا)تتانية

بالسصسةيسءاثنيوجدانمنالنابعالاصيلالعربيالحس

اولالحليعلياناؤولحينالحإقةاتجماوزلاولما:ي.اشم!مولوا

بطولةحولتدورقصائدهاكلشعريمهـةمجموعةيصدرعربيشاهـر

"الاداب"مجلة؟!اغلبهانشرتوقد.الجزائرفبمالعربيالشقب

"مولدفصيمظالمج!وعةهذ،ما-لحتوكانت91؟هعامشرزالبيروتيهة

اهظعةابهذابهداهاالني"اجؤائري!ةاالثورة

ألغيوموانتحت،هنامنشعألفجو

الئجوموموكب

قجوممغارةفيءمراءدوامة

الفضاءفبالاثعاعوهالة

الدماءمشاعل

الفسدأ؟م!ل-ة

انرثراوالمطلق،ووهئامن

البش!يهركانسه

ألطلامجنادزعلىالفجرسنطلع"

السلاممذابحءإىالمجدونصنع

بالمسديداترابون!ب

المجموعةفصاثدالوعهي"الجزار)اقص!مهراينا!اكانتوربما

كتابه:ارلاهاو

انتصارلظانامنالافقوعلىاننهاريموتلن،اللبلعالق

ف"را!يهئ!وب.ندبإنالدم!رالبعضسنامنيتفداه

مطشاركىوةوالفجر.اشوكامنهاببتلالدروبعنسات

ف!واردمجراحالنامنالمضوياللهيبهالةوعلي

85الى454،ممنالبيروتية"الاداب"مجلةاناذكرزاتو!ا

الأستاذقصائدبمضبسببلعدافىافيالمنعالىمرات!تتعرضتقد

ابرزيعتبرونهكانوالانهم،المبادالملكيالعهدجلاوزةفبلمنعلي

اقممتولهذا.العرادلمح!التقم!الثوريبال!سيتحلىفوميشاهـر

مؤت!منرجوعهبعدخاصةمحثمةالىتقد،04علىالامنصوائر

اواصدرت569ام5صىفوسوربابلودانفيانعق!دالذيالعربادباء

جريدغفي"اهـجين"قصيدتهنشرهبسببوظي!4منؤمطهامر

."السمعيديالستاروراءمن"هـواخربع!وانالممشقية"البعمث"

يومفىاي5691س01-03يومفيبهالفصلقرارنفدوفد

.اثهورالقناةبعدحاث!فيميم!رعلىالفالرالعدواق

فيالكرةكدارعن"المقصلةطعام)ءالثالثةمجموعتهوتصد-

متناولاضافيةمقدمةناجيهلكلالاستاذلهاويكب؟691عاممعر

الصمييمي،العربيوجدانهءنالنابعةوشاعريخةا!ئوريةارحليمواقف

بعرخاتث!صإئدكلاحفلتوقد.فالعرا!الم!موعةهذهوت!ع

38

بعذالعربيةالاوضاعاليهونوولىآلتلمأألمأالمتمزئالع!بيالانسان

هذهو؟هـاحتوت.آلكبير!وتوئبا.لهاالرائعةانتصاراتهامنحملة

!اها!سمسيثوريةتتفج!رازهافيوصايقالهـااقلقصائد؟لمىالمجموعة

قصيدتةكانتوررءا.الوروضاتمغلمسفنب!وابداعاملتهبة

جدالرحهن2البطلالهربي4*الثاىااهداها،اك!ا"لمةالمقص!ام"

اث!رفيانشرهوقد.المجهوعة8هذئان!رئمورمنهيطليؤة

اعادالحواهريثماليغداد،بئ((الررية"ءو-!ةؤكماا0691عأممقألنامن

عنهانقلا"اهامااًلرأي)ءجر"!تهثبماا!ثانيال!ومفي؟!خر!اا!بير

ووطنيتهاتحبماشاعر،سةفبطمهـكبوان!ثربةمقممةلقماقلما!بعد

الوزنؤفسءس-نقصيمدلم"ءلمىابياتثلاثةاضاؤ-قيمع،الضادقسة

.المذمورةال"صدةرز8اب،تبضع!ة،وهذةفىالقأفيه

أجديسدااءاونوالفئرا)!نا!فألش!4يفوتلش...ماتسضلا

اجايداص!ا!الارضنشه!انىصئوالقراالخصبوالفد

احيونأوادراثامناواالروحوان!ا-لملا!والوقىالفكرولت

صديدربانامنارءلىاوعلىا،تإصاوبحيحو!ولتتفصللا

الديدويبإىالد--ىو*ورصىبقاياهاازالصباجيموتلن

د!حصا؟اءفيوا،للبطولاتنبع(هرارو)ساج!ماتنقللا

غوكالثملظىمنو،يخضر!الصوالحجرا)ر*--التندىسوة!

جريدةعننقلاالحلبمالقصيدةالجواهريةثريفسرانيمفىولا

الااواهاؤجوابياتثلاثةمعلهاكأشبر/.قدمةوكابةالقرد!ة

لصوتهشاعرالحديبانفىمنالجواهر!ياانوهو،وا-راتلسيرا

بين.المبدعلشعراءامنواحد/4وافالثمغمرلمحالمفياومكانته

ثورة"ارابعةابم!.وعننه(الحلبما)علينايطلواحهـدعاموبعد

،العرائالىالدخولمنتضعانايضالهاقدرالتي"البعث

وؤ-ىانداكالسوريالقطرءصداماالاخرىالعهـىءالاقطاروكل

بقصائدالمج!وعميةهدهحفلتوفد.6391عاممن"-ثرين"اءقاب

تمثلالاحابمسومشتعلةالهواطفوملت!بةالمشاعرمحهـتدمةثورية

لأ.مختلؤزمنيسةفترات!كه!بهاسالتنشاعريته

جميعبينمنتبرز"حشادفرحاتالشهيد"قصيدةولعل

واللم!شاتالخاطفةبالومضإتتمتلىءلانهساواضحابروزاقصائدها

حادافورياوحشعداعتقداشعوركأزخماوتمتلكالعاليس!ةالفنية

رائعهـين.وفماوقات(نح!(احرفطفيولان

الجراعأغانيمنالل!جنثورةالاضاحيبطاءياويكزمري

الغساجالسفوحفبرلموالنارالممارمزماتيااللاهباتواز!ري

للطماج،للضحى،للثمس،اثماءللعزة،للفخاررنه!!

ا،تا3الظمزمرةياالإسهمهماتواخنقي!710وانحري

وال!نواجللشجىفالو"لالشر!لوابيياا!كرىمنواستفيقيي

والالوانالرائعة؟لصورال!،ثفدةهذدـالقصيدةيختمانالى

سر.71البىتبهذاالجميلة

المستبإعوالحمىا)سمح،البلدورعايا،الاسىكفارةنحن

نفهاءنتعلنت!إدقصائدعدةالمجموعةهذهفيالقارىءويجد

حسنومعمودالجواهريالكبيربنالشاعرينمحرابفيولدتبانها

وهذا.احليابشاعريةالمؤثر-نتفسهماإقهاالتصلشد!اسم"عيل

هابداعا"!علىالشاعرقدرةف!يهبوطايشكللابا؟تقاديالأمر

فلكفيودائرابالذاتعوالمهصافيحائمايكنلماذاالشعرية

المسالةبهذه(1،حلي)لثنههـووهذا.كاليأدورانامعانريهما

ءح!وداإضريوباثاعرالكبيربالجواهريمتأثرشكلافهو

فيولكنه،بذلكويمعتزليفتخروانهكبيراغلرااسماعيلحسن

بتقيبلالشعريةععإنيهماسماءفييدورانيحاوللانفسهالوقت

المعمقة.الفكريةواي!؟ءاتهالخاصةتجاربهمنومنمامب"معانيه

صيابالمشي)بر،(تهنبملاالحوةياممر)و(امادحون!فقصائد



المد-نة،انفاس)و(السجصو،و(الش!اطىءعلىرماء)و(الدامي

(دا!جد!السودان)و!الفجرمعءائدونأو(الثمورةعرسةو

اموبر-ةاال!عهـورية)و(اكإرياحارس)و(جمالجولألسهيد1،

(اؤيىاب!ثا)و(الممهلموبالليل)و(الشهيدةقبية)و(1المتحم!

هذه.(كىةاالاشتراذار8ثورة)و(لطاغيةا)و(!فاناسارق)و

ارهاصكاوزخمانفعلاتهافي؟لجياشةعواطفهافيالحارةالقصائد

ا)رو!-لم؟والتوهحالنفسيالتمزقمدىعلىالكاملالدليللتطى

يحىصلالذيال!لهياث،صرمداراتهفييعيشالذي؟والفيالي

حويعتهاصصلمن،نالاتومراعوالامةالوطنقضية،قضيته

.والاللحارا!لام!ىعلىوانتصاره

فىكالحليكتبع-االتيالطويكةلقصيدةاهي(المشردون)و

زدتوما.الجهيلةبغدادمدينةنواحيبعضغر!ايام،،591مام

منكبوهوالبيتفيغرفتهمناس*لم!اسننإ4كنتاننيكيفاتذكر

عبدالا4الاستاذمعهيف!لهـانوكذلك،ا!ويلضاجزائهاكابةعلي

اجمموام!اوالاعظ!كأفي(الصدا!ةمقهىالىل!نذهبفيازي

بالحسالقكميدوهذهوفمتاز.الكاظميةفىدجلةشاطىءعلي

!"نماالذينالطغاةاولئكعلىالعارمةوبالثورةالعميقالانسافي

يلةال!هاوروبااؤطارفيوالتنعما!ائلةالثرواتجمعالابالهميشفل

ىةجاعتولهذا.حسهابايبخيراتهاضكوباللشعبيحسبواانلون

مصهوعفىلأ؟،!دها(التيفة-تهمسصوىلونمقاطعهامنكعيرةاجزاء

الرالض!الاحساس،ا،نيةالعاطفيةالفورةولميدةباعتبارها/شعره

!سذاوع!رراتالجائويحنالحكاماشنهانةومدىالكارثةبفداحة

.الخيراتلوافراالوقن

رائعةهي"برماطىءالعلىغروب"السالسةمجموعتهولعل

ص-4ث،عرفي!اأعطىفقد،ممتقديحسعبيةالشصوئروتهألقي

بر،-"وا!ط!الساب!لآمجاميعهمفاغيرهافييصهلمماالحريةمن

حبمم!هاقدكانربماالتيوتهويماتهامامنةوهواجسمهلنفسمهالعنان

ت،ره4بانشرهابالاحرىؤلاوعنهاالافصاحيحاولولمطويلةمع!

!واه!!-يامااىايتطوزهاانيهـنبغيلامقمعسيةقضيةشامر

الطامح.اءوب!االشعببهايمركانالتيالعصيبةالظرولىظك

الىإ"دء!اوالتيالمجموعةهذهبسايستهلالتيالاولىفالقصيم!

لتك!اد"اوص؟لاقبيل"(،زينب)ال!مالالرائمةالحلوةابنته

:ل!!حدلاابةجمامسحمنوافانينوعبيراشدواكنضح

القمرسبحاتهالمى4اغ!كأسابكنبعوتكركرين

اوتراويصدحاللحونتعببدميقيثارةياانتيا

تاقصزرباررء-ر!هانةملوقسةضحكاتوربيع

المطوفبب!ننثي.الحنانطلالثربهكنتنبعايمن

الرائعتى!ان"صين"وؤصيدة"شطايا"قصيدةكذلكتبرزوء

"؟انتمن))5وقصيد.الاسرةوالنتعاببرخاذة7ابالصوروالمحمإتان

ؤوله:ومن،1.ايضافريدةبتجربةوكذلكخاصةبمعانلأةتنفرد

هـتالمهواص-ةفيامرتها4وبمبسممهاوجداليوسكبت

انت؟مناًواه..وسالتهاند"!اعطافهامنوشممت

ب!ا*حالتيوامثالهـ-االقصائدهذهفىحتىلحلياوان

الجوء-لشرؤا-4بهاليآكرعفويةبصورةيوجتراهالمجموعةهذه

!وح!بى!ة!اتبكلمالمسعبهبمالغريبصدرهعلىيجثمالذيووطنه

احظتويااة!تئف!والحلمالعاطؤ9ابىوءخلالمنج!يلةواستعارات

ماو!.ارطوليلا!وهـانابوابهاوصدالذيالروحيالانتشاء

(ؤاق،)(لقاءاو(محاورة)و(ض!لاعدت)فيقصائدنجده

وقد(ا!"اطىءعاىغريب)و(أالسرابضلال)و(الصاياسس)و

ينكفإذ(شظال!4/هطو-!طفي)وفصيدة(المغلولالليل)قصيدةتبدو

اماماا!شعريخطهالىاؤربلان!-،المجموعة!ائدعنالشيءبعض
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ودقةاللفظيالبناءؤوةحيثمنالمسابقةمجاميعهفيالفناهالذي

والمض،رمةالحادةالروما-يةوالتعاببىل!اماتالتركيبيةالصياغ!ة

وبري!ثهصا!ا!احالةغبوهوالاالقارىءانجركيركمادلاجاركلس(تارما

الارض!.!فىهفوقجرومت!جام!هـوماعلءلميوثورة

اصدرصوأالتكما((والفداءالب!تشمس"الاخيرةمجهوءعتهفي

لشيثالنيبحممهنفسس4عاىالحليبجاط،7191عامالاعلاموزارة

يئءن!وءنالثر؟جبلةؤيهرقت"ه2الذفيالنتصعريء-تواهعنال،:و!من

وق!ميدة(والقدرواث،عرافربةا)كقصيدةمهدودةفصائدفيالاءصنة

(سام)و(والموتللبلواانسدوأو(والمقاومةلحباو)(صفارا)

ؤصيدتهبانواعضقد.،السياببدوالى)و(البعثملحمة)و

الممرحيداتالرا"لاًلقططرثاءديكتبهـ"(افىعميوداعبلاصلاة)

اليارقىوالاصاوفنيالمحتوىصتمنا(جهوكلحةهده!يمااد!عءـكبما

الروحية،وال!بمإتالصةس!ةراراتالاهضلكلاررضرجمبةالشاءرية

الطوباؤ-ونؤمبماكأوالم!*رؤسالماا!-جموبةالذات210،قفيالكام!ة

ذبى2افما.اميوناالمنطةئةالميلةالذكرياتتبعثهالذيالعاطف!

:قو)-"واصكأحما

الشا!رغربرسسهغكاوا!اكالخاطروحشةفبماحسك

الزا"صرالمو!دواطلالةائدياالحد!ثحلوواشتاقي

.إظريفييسبحا!كخياالسراباحتضارعبروا،!ح

ساخرفمالفحكاياتاله.ومليلعبربيفتشمت

الكافىرالقسدربكفىإرةتصتج!رعصتىمنكإؤك

الزاهـرالمزهـصم!عودام!ا(ياومضةالذكريادظاحيدر)

زاكأصرمحض!ماساطيروالرافدين(لهننمنشربنا

:يقولحبث"البهثملحمة)1ؤ!مميد"وهـم

صرعافايازاريعالشمسبهوامسعضحالاناسقيامناأنارؤم!قبل

4بسواناالريحجيادصهيلومنفهقت،المزعومالفارسعضة"خ

نراهاحهمماصديقه"السيابلضاكربدرالى"قصيدةومن

الدفين"،ومشإعرهاحاة-"كلىبهالكمفمهـعدودةكلماتفيا9يبدع

يق!ولى:حيث

الحروف!اًلمزنبقةلخضراكلماتك

تطوفمو!يقىالصيفيرجعهااسمعزلتما

ارفعيا!منالراعشيناللصوصادبرةمقرفي

الخواءسوقفيالرقالواهبين

الجباهفيعرءاءمزالهببرانفاسواثم

51لمزفلا،ييهوصداناهنارفعبقيرااحكاكن

!صداهمنتعاوت،جلجلةنجبرالجماجمفوق

فناالمجموعةقصائدمنفيبرعن((انتظا،-"!م!يدةايضاوترتفع

ككطالاحاصبب!فةلعاطفياو-!ؤت،عفوياوانسمب،باوقيهجا

اكصيدةاهذهكتبوف.ن!،يرتهاحىالخصيناتحمضهـبدايةشعره

هـنعئتسال!اديا)ثهرقىأالعام4وقفاسجنفيكانحينما

نارارعبانترفةءنو؟ضوى

مثارعناق،-لاالتقاءلاوا،ض!إركلوعدنحنههـنا

احتض"رالشفاهراحةوعلىالمندىالريبعارتوا?نلا

الاسارة!يستجير،بشرىالسجنعبسرالاعاصيررؤىتتش!

.3لرعبنارالثرفةمنوتضوىسااكارنكفنيومكل

فبها:يؤلثم

اعصارخافقيوارتعاشاتجراحخطويالصمودرفجقيا

يمورالشرارفياللرىابداتلصالفنئ"لمةوشووئه!من

ازةجاروتحر!وعروقي،لموىلةيىهـ-كأؤدديو



نساربرقاياهمنوللو-عالوتهناقوىالح!ياةوهقماف

ملاءصح"بخيروانضمعامكل"ؤص-بآ-!ؤك!فةون،ءولعلنا

اةهاعااب،تالحم!ؤئيالنهـم!اضيااهـؤاو-ةارخاعرقي"منمض-ئة

اعراقيي--ناء،فيالمتهفع.اءابرورمنواصدابركدكادابح!تكبيرا

ب-.جةبر،برجمماتالءرةالةمحصيدةهذهبردأؤهد.المر!دإناكورر:ن

ا)!نيالكثيرةا!تء؟راته،برهـغكلاكغموعذوبةالحدانةدؤطءسا8فهمعبرة

عفي.رز!ا:افقد!،-ا

سنةعنعرإن!كأ

اكفكأز،تيا!ثرارحابفي

السدنقىتطوياتصهاورش"ع

إكونل!وف!وما.هانهـ!كلل

وا)لأوضبءوا،جدوالا؟شا!الارضتواتوت

اورطبى"اوا(-لتاالم!تجورازهناخط!بو

41ءدةدتبؤىالميىلىانجصه،ث

فقولى...احدصطامننرلناماك!

هفىمعهواثطالثولأو،جهوف!اكو

بخبرانتم...الاسىاشقاءياعامكل

نتاءرانراه"اً!بع!ثمولد"وقمصيدغ"ج!فارا"التمصصدةلمكبو

اضةوجزابئ،ءاحكمينوا2!نا!بدالتنمعراءاصالةكل*ط-ثعهـوديط

!العذبئغمة4ااًلكلماتوانتقاءالالفاظفبمرؤةمعاورنولطموؤوة

يصهب"ساكلمنالرءمعلىالشفاهوته(نقالاعماقاىاتدخلاءيلىا

اليه.الوصولاوبلوغهالثيريالقدميالا/نمط!محلىإحسراوتحقجز،

يةبدامنذالدب!هـ!ا!يةال!-إة1)ى(الحلي)انصرافمكافيوربما

حرارقهءنشيئااؤ!دهففةاجموءاهدهاص!ارهحبئالي3!91ثام

مجالكللهيثنوعتالتىاطلاعاز"وانسبب!ألاالساوقهةافىشمعريه

ليستالحياةبانيومنتجعلهتهسدلموالفكرالثقاف!ةمجالاتمن

عنالتر"مةهنا!راءةيكئر!ارولهرزا.فقطش!واص-كأالا

ؤصائدعدةب!!اكتبانهخ!بيأالجيدلالمامهةالانكاهزال!ة

فانذلكمملومع"مخ!ارةقمصا!لد"دعنوانالاةلملأموزارةواصدص.نهما،

دورالعبالذيالتقدميالشعريااصرتذلكصاحب(ببقىالحل!)

الادباءاحدكانفة!،-!بعدو*صاالخمسيناتفترةطيلةكبي!را

الحب،صةلطصائلالت"بص-نالمثكفيحناجننم،عات!يارر"موانالذث

مؤسسياحداإضاوكار.ت!مور*نعمشراوابعالورةفذ!بلالوف-لآ

وبالرغم.مبانئرةبهدهاواضسىءقاماذياالمراؤبميينالادلياءات!سار

ارخصليناتدداية""رزالشحرفبئأالمجددءئااوائلمنكانانهمن

دفاعاالعربيةاللغةوءنالعربيالتراثهـنمدافعماظلانهالا

واخرىفترةبينقتعالىالتيالعمعواتبعضبمشبوهي!ةلاإمانهصادقا

تاماطتهدإموتهدمهاالقديمةالهربيالنئمعرابكأكلتركالى

ومرتكزاتهثقافته!تزني2ادبب!ليئشأحتىمعالم!طكلومحىو

ال!رلث.الاوروبرفيالطام!منالادبي!ة

اليقدكأ)لجريدغالادبيةالصفحهفيمقالانهو!هـكا.ت

بهيسهن!مثمهدماخير5491عامةنهاليالى5391ءاممن(البغدادإة

الادباءمنلكعيرملتقىالصف!سههذهاصبحهتوقد.المعنىهذاؤ!

كتبؤصد.عليهـاهوالأشرافتولىانبمدوالمصريينالعراقيين

ونجبرهمزكيكمالواح!دنشاتوكمال!بدالصبورصهلاحمنكلفيهسا

.انذاكالمصرية-ةالادبا)جمعيةادبامن

هـ4

"واصيصاحينهتووز)؟ا(لورةبعد"نفعهالنهعهذاعلىسارثم

الضصاوم!اد((الجوهورير""لجويدةالاويعىالصفحهعاىالاشراف

-لاً،جيادباء!:هاعالبةصيحاتيرهإشهـازلمكاروميهاوبئفس

الان!ارل!دالعرجمااذراثتم!ممح!بدعنالانصرافخطرالىالتقدميين

اوا؟-لمونالثورةاءر)دة"-ئالاداصفتىاعلىالافت!رافتوليء:دما

أ(--،باخلاصعرؤواتق!إ-وناد؟ءذالمظؤضاإؤازره0791عامايورول

مثالا،ن،لخ!ء:اتانذ5اثورياانههـمبىاللفك!روءألادبيةللفض

رشهء-دوعامرياسونزاسثروهعبدا!"يحوإو-فطوؤيازياصالكما

!احدأ9اةوكأ!.!نياجبدوءبدافداتشجميلومحمدارر،مرا"كها

اق3القياصمحةاهؤهبصدق!يا/مانر-،دلكؤلمي38(صااسكلهـن

اواقعابعضاىايت!رببدااذياالخطألتقومتعلمنان!هسابدلأ

.الا-صامتهركهاولمبعدالتحاربتطحهتالمالتبم19جدإدةادبية

دؤإعالى!اداؤيمالن!طكأالعادلبقضيتهإومنس(ءأر((الحلي)اد!

!روبهـنلقبئماسبيهـ-دافبمواقي*ياتهكلووهبهامس!نميظ

اضي-ءشانشانه،عاهـ،عثمرينطيلةوالبطشوال!.لا،فهول"اد

م،ا"ء؟كراوافلأ؟ر!!ثم"ادئ!!اختلاف-تىسنالثور!اًل"فمييقالادباءمن

ورو،ث"اصوز"معدى4يةصك!انءصابقدرفهو.والفكريةالس!ياسبلأ

و!-!لارئصي4ولفونيارياك!اًلكمااول،ل.!الثورييئالةومي!ينالأدباء

وكاظىم!ابيانبموااس.أباء-عتحردوبكلايض!ا،!صادىكانفاج!

وعبدالملكمردان،صيئءبدالوا!دادزاقيو!دالصيدريابكدوفيواد

ا!وكومحمو؟وعليا!املورسصديعباسونرأرالتترلعوؤدؤادنوري

ا،ورديجليلولىالوذلىاويأجيداوءبديوسفوسكديالعبطة

و5عخيفماتذميوي!؟كانا-أمالسيابإعتبركان4ازبل.ومحرهم

كلنارعموااولراقياالنتصعرؤكط-اابداعالجواهريإيىافىيالشاء-هـا

عامفىبدافبم/وذلك،بعدلىخصاعليهتعرفقدكانماانه

الامحظهيقىمقاوو!اؤبوالكم!الئوفييازيبهالحنقياكنتصص؟591

ا)ضق!يةال!ركاتتوجصدفيب"1اتنو(الحلي)وق!ائد.وبعداد

!ع!ك!تبإكنفلم.اليهاذهبماصء!ةعلىشهءاعللمافي

والمصمودأنوسورياومصرالجزائرةفياالثائرالعربياث*ببطولة

؟!ءبهـةافط?كأا*إطفةواالحرارةوبضفسا-ض"كنببرل!طوتونسي

هـ-ام(فوبياىد؟ن)قلعةمعركةفئاالفيتناميالشعبا!صارعن

((ل!هب)ةبتوؤيعالموصلية(النضال)برريدهؤجماونشرها،0591

الذإنالممنن!مبر!نعنكأ(ت!ةم!الاسهذاوكالى"الصطايك"ا!حاها

اغتسماب!وخيراتهااررمتضعفةثموب1ثرواتيشلبواانيريهـلأ!ن

الكوريللشعبانتصارا"الوحثيرط"قصيدتهوكتب.واشلابا

.طولأت!بر!ؤجميالثسبماورةةصائدهكتبانطوكم-(.المناضل

حماديوحمتخلإفةوعبدالرحكلنحشادفرحيات"مثلالافذاذالشه!اء

ذنهبةفتطقص"ئداإضاكب"جمالوجولالسيه!وءبىالقادر

-،نالثوريالالمكفاحبان-كلننقدلانرس"((وبريفارالومومبا)،الشهيديئ

عفاإدافعاتياجةالقضوان.الارضبقاعمنبق!صةكلف!اواحد

مدىتتسهعبلفقطوامتهوطنهحرودهبماتئحصرلاالتقدميالشاعمر

اجماناواعهـمحقؤكراوانضجوعيااكثركانكلماآفاف،وقمتد

العالم.ارجاءكلفيالواحدةالحريةبقضية

-صد!ولهمذا.يزالوءصا(الحلي)شعريتسمكانبهذا

وروح!هوجدالهعليهملكتافنياالقضيةث"عربانهالقولعليه

بالهرت"ثهدلممتطلالننيوا)حميهالصبغةبهدهوصبت"وفكره

وقفواالذ،صنالمعاصرإنال!ثوديينالعربالشعراءمنواحد

اث!وكبماالمناض!ةامه!مجما!رجانبالىوامانةنبلولمجلصامدين

متنهـرينغيواجبدااالكفاحيتاريخهامناللحظاتواحرحالظروفط

ا!كلمة.اوشرؤءالحرفلقلس-كأ

بغ!افى


