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مهرجانحضرواالذينوالكتابألادباءمنعددكلف

وننشر.ألقيتالخياقصائداعلىيمقبواانالثالثالمررد

هذهمقعليهالحصول"الآداب"استطاعتمايليفيط

.لتعقبباتا

لم!1819!مصية

اد!دلسسهملا!كهنورت!مب

جميعاوالنقدل!عرظلمبانه،البدءمنذ،نعترفطانيجب

منيسرؤهاقلاللساعاتفيشعري؟ملتقييمناقدمنيطلبان

فاءودخى،رويةودونعجلةفيلمنفقها،الصباحمناوالاليل

ا-!نصةذ،كفيان.وموضوعيشههوعدتهذائتهتهبكلكستنجدان

هـاناة8فيبذلهؤتاثاعريكونانبدلا!يىبجهدواستخفافا

لنقدنلن!سىانفرورةهنامن.الابداعوعذابالخللأتوارقا!خاض

للىهرتحفظاخرىصيغة،القادمهمه!جاناتهفي،المربدلأصائد

يعطىكان.الضيق،الوقتوضغطالسرءرزمزاا!قالنقدوتجنبصمته

موعد*من،اسابيعفبليكنلماذا،ايامقبلالقصاثدالفاقد

احتشادننقييمهاوالاحتشادلدرسهااننرلممنليتمكن،القائهـا

يتخلىان،ء"نبهن5،الشاعريقتضيوهذا.بهاللتمخضصاحبها

ابتذالهاعدمعلىحرصهبحهجةالقانها!بلقصب!تهتقدلميمتمنعهعن

الناقد.واجبازاءمبررةنجبرحجهوهي،مو:هـهاقبل

ايمتع،لصينةاهذهي!ققواانالمربدلمنظصيتاحريثما،ولكن

عليهمانأوحضرواالسوةقبلوااذنعلام؟كلمتهمقولعنال!نقاد

الذيكالشاعركانواامتنعوافاذا،جانالمصاحياءوبيم!ة!اان

الحضور.عناصلايفننعواان!همواصكرمالاجدروكان،فيمتنعيد!ى

ولكني.المهمةفبولمنبدلاكان،العقليةالمحاكمةبهذه

يقتسمان:للنقدالممئوحوا،ائرمصا3تتلاحدودل!تكوناناقنشحت

فيهاالراياعطاءمنبدلاأدراستهافيتوزعواالمقلأةاالقصائدالنقاد

قدو!ن،النظرةلشموليةتقليصحتطذلكفيلم!بمون.جميعا

.الاقفلاشحسمابعلىالمنظرةعمقمنمزيداالتعويضيكون

ناوكالشا؟رةقصلألدهي،نلاثا،الاولىافيلمةؤصاثدءناخترت

.حدادقاسموالثمعاعرالخوريخليلوالشاعرالملالكة

اصواتنامنصوتظورفيانظرانالاولىاخت!ارفىاغرانيوقد

العربيةالقصيم!خلقفيالريادةفضللهكانالمبلثهـةلشعريةا

ظخعننسبيانكفا،بعداو،العطاععنانقطاعوبعد.الجديدة

الش!مي"هرايا"قصيدفيالانتسترد،ناذكثمتهالذيالتجديد

المهنصة.التركيبيةوجماليتها،نغمالطودفءالصافيةاوتارها

ذلك.ولغتهاالملالكةنازكاسلوبءندلحطهـةاتوقفانليواسم!وا

وتغريبوتقعرت!يدمنالهـجديع!العربيةالقعيدةتعانيه/رراتماان
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الكلصات"حرائق"واحداثالمفرداتمزاوجةفياورزنيلوتهويم

والقمية،الايقاعجلرةوانطفاءالبهلوانيةاكيبالجاهـوافىبالقش

لازاحت!اسبيلثمةيكونلاق!القصيمهاهذهازمةالانخلقذلككل

للرجعهـةلا،!هاانطلقتاقي"الصافي/الينابيعالىالعودةبعرو

جلإبدبلاوعالفييجفبدأريانفغلاصداد+ل،والارص!لص

.ارربابشواءمن

ناركءيزةجهبيع!،تبقىوا"وسيقيةوالاقاعيةالنغميةهذه

المفرداتىوىالكل!ةواشعراقياللفظنقص(وةجافبالى،الملاكل!ة

القلقةافردةواالنابياللفظاجننابعنفضلا،معاوالتراكيب

هنثسيةعمارةالملاليئالقصيدةتبقىهذاوبفضل.المصطنعةوالعبارة

معجبة.البناءمنتينة

بهمايتميزمزيتينالقصيم!هذهفينفتقد،الاسفمع،ومننا

الحديث:شعرنا

يكمنالذيالغ!وضمزيةوالاخرى،المضمونيالعمقمزيةالاولى

والشفافية.الايحاءنبعفيه

ثلاثفيفلسطينخريطةامامتاءلملات"الشمسمرايا)ءفقصيمه

زهرةوهديةالمقدسةالاراصمدنالىنظرة:بسي!طة،فسيةلوحات

ونالرة،والعبراتاللموعفيهاتهدىاخرىونظرة،)1(ممنهاكلالى

لقنابلاف!يهاتهدىثالثةونوة،والعبراتالدموعفيهاتهدىاخرى

بالخمواءاعرةا!إلدىشعور؟بهدوماذا.والسكاكيمنوالمدافع

ءجيبجوابثم،ذلكسرعنوتساؤل،خرابممناماموالاندحار

ناعقودمنذالفلسطصنيةماساقنااثبتتميتافيزيقيةظرةمنمسعتمد

الثلاثلمنكلراتبهجميعقنتهيالقصيدةانصيم.غناءفيهالشى

وذكروالسكاكينوالدمعبالوردسيكونا!تحررابان!ني!صولااضلانها

د!الرومانتيكيةشدي!تزاللاللقضيةرؤيةهذهولكن،الرباسم

وينهضكريوالعم!والاقتصاديالاجصماعيالصراعفى"يستشريزمن

المصائر.تقريرفيقوةكاكبروالتكنولوجياال!علمفببه

ناؤلمنا،الدقليةالمحاكمةهذهيحتمللاشوهذابانقيلواذا

مصادوتهامنمفرلافكان،عقليةمقولاتصش!تهافيطرحتلشاعرةا

نفسمه.الاساسعلى

لاجفرالى"مسردايحتويالمقطعهذاباننمترفانويجب)1(

لاس!اءنبلاليمامصردايمتويكما،المهـدنلاسماءا*لهنيخلو

...الوهور



الشفافالفموضذلكفهـي،نفتق!االتيالاخرىا!يةاما

يعدحاجةولا.السابقةالملاتكهنازك؟صائد"نكثيرايمغلفكانالذكي

فاذا:اءراةشكلعلىالقصيدةي!با،ةرزوقا!اريءاتللقول

بسرعة،نف!كاسلمتاذااًما.اغراءاشدكانتوعذبمتوصدتتمنعت

والحق.القصيدةكذلك.وهجرهامنهاالنفوريسمهلمبتذلةفهي

دلىحريصايكونحينللقارببمرعةتس!ننسلم"اثمسمراياأ،ان

الذموضءنلمسطتثبرصابعهوابيدهحجبهاورؤنحناياهااكتشاف

خلفهاتخفيهمالتكشفالناظرثفىشههافةبسعتارةاث!بيهالموحي

،فابوالهال!جهدمنغالنجنمنالاجمالهااسرارا!،ملهالصلولا

.المذاقاللذيذالعذابولكنه

ممااوصحلعلهابل،الوضوعشد/دةا،للىلكةنازكقصيدة

فملأنقيصكأيىمتفالساطة،لمضمونابسيطةلانهال!يس،ينبغي

الرمز،يظلوسى.الرموزمكمتموفةلانهابل،مزيةتكونقدبلافث!ص

عنصرا،القيمةاشو!ةاثواساتهافىنفسهاالشاعرةعلمتناكما

القص!يدةانلوتمنيئوكم.الخلاقالشعويالعكلعناع!رمناسالسيا

الخاتمة:فيعنهاجميلامثالانجداتيالرموزامنكثيراحوت

كوكباترفرفدخار!واحس

الناشالمدىأهاياتلافى

.جناحليويهنبت

**"

خليلقصيدةفيالحضورشديدفنجدهاالمفت!ةالث!سفاف!يةهذه

."الخطرياتياينءىتعرفالعصافيرحتى":خوري

"يرسأةالتهالبساطةالتحامفييكمنال!صيدةهذهجمالوس

والتذبيذبوتننبعهاكث"6"يقلقكالذيادرمزهذا،المأضمونجيبالرمز

ىابهدوهـهـ!ادراكهاىات!ههيولكنن،بهالتكهنؤىاالنفسي

ناخشيةبهتبوحلانفسكفيساتسمتبقيماانلت!ؤئرحتىتتعذب

.سكلهتفقد

فضميةالمظهرالبسيطةق!صيدتهؤىيطحخوريخليلاعروالف

كله:العربيالمصيرق!ضية،الانأعربيةقضهـيةاخطرتكونانلطها

السياصوفسناءسنالشاعريتحدثلا.ال!ديدالصرباختيار

الجولانعنولاالقواتةصلعنولاتشرينحربعصلا،اليوم

تست!علاالقاريءانتواكنيك،جنيفمؤتمرءنولاالنفظعنولا

عليكيطرحهالذيالاختيارسضارةعبركلههذاؤ!تفكرانالا

الجديدةالمراياطريق:لهـولغلثلاطريخقيناحدتختاران:الشاعر

يقالص.والثعثارةواننجارةالموافاطريقاو،ىمتجيءالتنوالضفالى

وماسالمخاطركلربانهوالذيزنمبكولكن،بالمخاطومحفوفالاولأ

اذااًما.الصباحشا!ث!الىيقودكانقادر-ا!صورةمناجملها

ءصنوتتخلىالصبحوردةفستفقد،امحايدوقريثتويوف!فتترررت

فيستنتعذب.والرغدوالخبزوالشروقالشرفىمركبفيالمسا!رين

ماولكن،"الخشنالمركب"بانهقداماناوصفهالذيالمركبهذا

والشمس،نجومدونالليلهيأاليست؟عذاببغيرالحياةجدبرى

،يباعلاالذيفيهتبيعانبدفلا،الاخرالمبركباما..ضياءدون

..تخهوما،فوقهوماالتراب

جميلةقصيدةنثرتانالاافمللمأحنافعلتقدترانيمادا

وأنمث...ا)مثمفافةالغلالةاكشفانمنمتفاديا،كسيحانثرا

فيوعمبيقةبسهطةبايحائيةخوريخليليطرحهالذيارهـزاكل.لدرك

بعيدةوبثاعرية،واحدآنفيوفصيحةشعميةوبلغة،م!،وقت

البهلوانيةواننراكيبالمستحيلةالصورواصطيادوالتقعرالتكلفدن

عدفياترثداكادلاواراني.الحديثشعونامنكثيراتفسدانني

!مضمارالبيمةالعربيةفص!-التطورجيدانموذبر(القصيدجبهذه

ن،البعيدالمعمارذاتالبسعطالبناءجمالية:معاوا"ضمونالشكل

فيالمضمونواهمة،الثثريةبعضيشكوكانوانارلف!ي!ةالزخرفهة
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بعضيتفادىانللشاعواتمنىكنتوقد.الحدأيدظحميإتناتصوير

بعضتعهـرارب!س،التركيزمنمزيداويطلبالمعنى!التهـرار

قوله:فيالحاحهمثلمنبعيدةدلالةذاكانالذيالعبارات

لكنهابعدتجيءلمالتي،س!تج!+التيالضفافنحو

بمد.تجيءلمالش.ستحيء

التفىالضفافباناقناعكعلىال!لاحهياننكراراهذافدلالة

الامواجعبرالمركبانجنههـبكمهما4بلفهاانبدلابعيدةتراها

التوسهـ،ارانةهيالقصيدلآتضمنتغ(فكرةاهمولعل.والعوا!ف

عنتشخلىفلماذا.والمذلةالجمرامةبينرالأممشرهوالهـذيهذا

ذوودبتاماجكهااسواءستجيءم!ي!ننةمشاكمر))،يليستأو،اكرامةا1

الفداء1:النهائيأنهزيمتهااوالامةهذهمجداليومهناها"؟ال"ها

اكجاةاجلمنواكنوعالتخاذلاو،الكرام!اح!لمنوالشهادة

الشرقسية"الريح"فيالرمزاستقصاءالىحاجةولا.الجبانبالجلد

بعدالصباحاتصفاءمنت!ؤهافالثرقية،(،الغربيةالريع"و

فلا،واثصمأريى!نيكبينماتخالخلمنتعرفهاوالغربيأة،الهبوب

تعرفالعصافيرحى..الصراينتعرفلا.ث،الاختيارفيتردد

الخص!؟تياين"ط

،فقدحدادقاسمالبحرانيللشاعر"الرددنكهة"قصببلهاما

ؤصه-صدةلكءإعرنةرأاننتهـمنىكناوقد.عامينممفذمف!هاسلا!

6وافطهادمند-فالأصةالاشهرفيا.اهءإمانعرفو)هـكننا،جديدة

استوحاهشعرهمنجديداقريبعمالنايقرااولهنقراانونأمل

الصورزخمهذهقصيدته؟ينقدركناولئن.الاخيرةمعاناتهمن

،والاحلاموالاشوافىبااج!عوربطهالنغمالتصويرفيوالمشاعر

!مزجالذيالنضالشعرمنجدي!لأةنفحةالمقبلشعرهفسيكون

التغييسهرثرب/فىالجرحونشوةالسإصعذابواحدةملحمةكل

.)1(المرتقب

،**

1ثظنيدةكامعلأثية1

3!ىركمالا!مصا"دكأورتعةببب

شاعرا،و!مثريناثينالى-لسمادةاايها-الازحنىاستمعت

ا!ثتمنهموؤلمة،اـص!ديثاالاسلوببلاء!ةاعتمدرايبمفيمأظمهم

شوقبمهو-وواحد،ال!تق!*يةال!وديةتخه!ارانالاشاعريته

.بنجاحالا!لموبأينبينزاوت-بفدادي

يكنلم-فأليلةباستثناءات-شعراذناطاء2انمة4الهوا،لمحوظة

اصبحتالتيالقيمبب!ضتدلمقهموبرغم،قصائد!مطوللرغمسحسا

ورم!-ودبإراتصور..!ىتملأأهـيلء3،المنشفةبالنماذجاشبه

وييش+.ىوووديىراليوتتعنب4خلالفيالس!يابجيلاليهاانتهى

ءا.!-الىال!بيالتراثثم،المق!ساكهابواومايا؟وفس!*ك!وذيرودا

ؤك!كلادفلرالجيلهذاشعراءليعيدالاوانآنانهوالواقع

اعمهصاللهمسجلتفقد-غناءبغيواوممهالكلانهلا،يقممونهما

هذايتاثرانيعنيالهلاالذيالاجتهادبابيغلق!نهوانما-روأهننازة

تضيعالتميبا،شى!اراتشعرهيثدانيهنيهلاكما،ذاكاو

الزيتوؤهودوالعهرالصلإبتاوكالتيوبالا(فا!،عندهدلالأت!ا

.المص-رى!-رزابجريوما

ياسينرشيدللشاعر"ص!ورةوحيهن)ءقصيط!يديبينان

دثرعبرمأنرهلآكاثلقصيدتهق!موقدسمجيدانأهلمم21عراقيوهو-

اصبعتاليوك!يةبطويفلأالاشاراتبعضشرحك!ا،فكرتهافيها

ولكنسأ!،الاولىالامسيةشعرلح!لىاخرينكتابثلاثةعقب)1(

بالش!عراستخفافاموففهم!عان،؟وهيدوولمارتجالاكلامهمارتجلوا

.،،الادابئ"...جميطوالحضوروالنقد



صاجهـهبرموزاستهلكواالصرشعراءكلانذلك.مرفوضةاليوم

الذهبي"الغصن"كتابالىرجعمنومن!م!،"الخرابالارض"

رفضش"اواالكتابجاوزمنومنهم،اليوتاليهرجعمافحوعلى

رثيسدييسدذلفىومع.واجدىمنهاخصبهوء"علىلوقوعه

بصمخرية:صنيعهويلفع،شجبانهظنناماياشن

الوفتسيحينيوما

ثمريةالغازالكملنصوغ

الالف،زحل)كميطيبدامما

الذ!!الغصنالىستود

وثنيهصرافاتهناكفلعل

الشعراءبعديستهلكهالم

الصءرا،ورملالحلاجبدموسنمزبرها

الاهداءونخ!

لا-لينييةبعبارات

اللطيفالمطلعبهدا--لمخضولكنه،يريدمالىاالشاعريخلصو

الحقيقةؤىلانه.فضلهكلذ!ك!نورب!،6شوائناتكنيك-

وعدذادع"القطعفياالقدمماءطريظقىالىلمبؤ،ؤيهينجحلا

:منضدا((هرمفبمالقول

الاعجازفممءننهب!فمدكلونا

الالغاروننحي

نابعدواكن،القصيمدبيتالىيصهلاهـاذجالنحوه!اوعلى

،هزت!انهفأثهمددلكومع.الشعراءزءلملائهكلءرىقديكون

حاملىحمموحنسيةيقابلتجسيداالطفولةبراءةتبعثهـ(تهوانداحت

ثاعرنا،يؤلمالذيوحدههـوالموقفهـذااًن.بالنابالمالموت

الواحالد،اله"مذيالطفللموتاكونايهتزلاعندممابربخاصة

القادةويروح،حاجتهالىحاجةصاحبكلالفجيعةعنوينمرف

!خشبفبسيوفدهفهميتعاركوقد،يتشلقون!

فإملنس،التالهةخطوتهاشاعرايخ!واكضةهذهومن

نايكرهلانه،العالمضميرذهيرسيحاربانه-خطابيةبطريقة

.الاطفالنومالغالثمبالموتاحديؤع

أهاافهو،القصيدةهدهن2اقولهشيءليبقيف*كانوادا

.رمضانمنالعاسئرحرب!روقفتاربعاوؤصائدثلاثمن"احدة

اؤورسانينبغيكما-تكنوان،بنداديشوقيفصيدةومثلها

الخطر.ثديدةمصيريةلقضيةتناولاواجرا-جربةوانضجنكرةاعمق

يرالونلاالجيلهذاشواءمعظماىهنااؤرزاطويؤ!!ي

لمالجولا!فيعربيةآلافااكانحضى،-ريرا!ى5الغأمسيجترو!

دمهمتتشرب)،االعربكلئاخرىآلافاوكان،واللهبالحديديخترقهم

...والقناةس-؟ءرمالبهـهض

يحترقهملمالجولانفيعربيةالافال!نخنى،حزيرانمنالخامس

بعضدمهمضشرب!لمالعربمناخرىالافاوكان،واللهبالحديد

...ةوالقنطسيناءرمال

،القصاصتجربةعيراًخرثيءالفنيةالتجربةا!اعرفانا

عاىعامنصفيمضالماتمم!اءلولكني،الحربيالمرا-لتقربروغير

حاربنا؟اترى:الجميعتساؤلويثير،الحجرخىيحرككبيرستشهاد9

؟الزيتونغصنيرفعمجدبلااليسومنقف.وكيف؟ولمادا

الحربلهذهعرضواالذينانالثهدثابسيةفمرة،ذلكومع

ول!س!د.وفقواوالعسكريةوالاؤتصاديةالسياسهةابعاد!صاب!ل

ا.همكما،هموآلامامالهمميهيابتن!وعلىبالجماهيرتلاحموا

السم!ادةعقيداتتماما-كلرهالتيلأبالطريفالمصيرقصيس"/إكأثوا

سة.لساسىاو

نمودجبمداديثومىالسوريللشاعر"الفمبحجمصوت"ان

قبلذكرتوكما.رةالا-العربيةالحربمبعثهفنيل!م!لجهيل

تاسيساطارؤءوالحديثالقديمالاسلوبينالىالكبيرالف!اعرلجا
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وازما،واحدابحرايعتمدلمهـ!امنواكثر،العامالقصيدة

الابحروهذه،معقدانغماليشكلبينهاداخلابحرخمسةاستغل

الخ!فالسيهـومجزوءومخلعسءموديا-بهبدأوقدالبس!يط:هي

جز.لراو،ضارع،اءمجزوو

المحدئين-هنإتعنبعببداالكبيرالشاهـرذلككارزماوبقدر

ثذغامضاكانماوبةلمر-الروادمنلانهبهيدابكونانبدولا

فيدف"كا/تمابقدرئم،التعبيرهذاصحاذااواضحاالعهوض

الثم!سر)تطوردقق!عرضهي،ذلكل3بقدراقول..ملتزمة

الواحعدةالتفعيالةز،بةك!مرالى"عرالشع!هوححا!س*فيالحإث

.المكرورةوالاطو

لنايخلقالذيوهو-التلاءمنكنيكالىبعدادبمشوقيايل!لم

خالدوكذلككبب-رااستغلالاالب،تيالانويسقغلهاالمدورةالقصيدة

)كلانالاسعلىاينتجربةتتطلبهرو!االىلضوانما-،خالدابو

ؤضيته:يبسطانمنبسهولةوتمكن،الخاصمنطقهاقصيدة

هـلوكان،انتظارطولبعدوقعترمضانمنالعاشرحرب

وفجىساة،البكاءرجعللريحوكان،مخيفاالانتظارهرزافيشيء

...وكذا،سوريانجد*الىالعرافىوه!3ا&!رابا"!

معجزةبعضاومفاجاةكانت

خلقناهاباسماءت!سمتوان

ومنسورياالعوافىمناءاك"ههوتساق!،احبراالموتوقعئ!قد

اكبربعثوهو،النهايةمرارةبرغمالبعثيكونانيدلافكان..

اختلطحيث...وبغداددعشقبينالتوحدتموفيه،شيءكلمن

تاريخفرالانفالهـتاريخ-العراقيالحسينبدمالشاسييزيددم

كانوان،الاسماءتعرف-انالىحاجةهناكتكنلموحببثسامس

ولا،مرتينالمقتولبالمجهـولوهناكهناالمقتوليسمىانفيكفيبدلا

كارثةفىهـادسورياقتل"اهراقانالىايقصدافعراناظن

.إالساعاتاحلكفيتها9بتخلإذلك.كربلاء

دضيدتهيخ!بغداديثوقيعنهايصدرالتيالتلقائيةوبنفس

:الكلماتبئروع

الماءمثلالمميكونلنلا

الجولانيكولم

كربلاءمثل

ونريرد،تجربتهعاثر"وكلف،الشاترمعالامرواقعفيونحن

الاصيلابداعهاوؤي،الخونالايقاعيتوترهافينعيشهساان

.اليومشعرناؤيالحد،مةالمجماهيريةللرؤية

اثنتهن،قدمت،قصائدثلاثؤبأن!رانعليكانمقد،وبعد

المصريالشامرصاأحبهعاعليكمعاوربهاضسن!دالثالثةواما

.وشكرا،عنهلاعتذرواني،الخميسيعبدالرحمن

زكيكمالاحمد

***

غزوانعنادالدك!نورتعمص*

لتفاءعلاقةءمريةقصيدةايةفيوالمضموناثكليين

بمانةتصويرههامدىفيذاتهاالشعريةالتجربةتخلقهاجدلي

وفكروانفعسالاحساسهـنالشاعروبدانفييختلحعماوصدق

بيسى،اجتماعياواقعياامطذاتيءلنائيااثعسرأكانسواء

يسمسهـاعلىالقائمةبوحدتهامحتفظسةتبقىالملاؤكأهذهان

والال!بصوبوالوصفالسردءلمىافنمردة"الشعرية!ستبالممات"

.والنثريالطابياوالتقريري

تعتمد"الفنيالحذق"منلوناباعتبارهاالقصيدةقيمةان

بايقاعهالشعريللشكلقي!كألا..الوحدةهذهعلىالاولىبالدرجة

..الموسيقىتلكمعيرتفاعلثمريمضمونبللأوموسيقاهونغمه



دلالنهفىونيا،طوياء-انكلهما-اشعرياللمضءوناهممةولا

وصيرورةديهومةيمنحهموسيقيشكلعلىيعتمدلماذاوابعاده

فيالقصيدةمنالثوريالجانببانهالمضمونوصفوقد.بهتتالق

لاذلكولن،فيهاالمحاءظالجا،نببانهالش!لوصفمين

.الاشكالمنشكلبايبر.تجهـمماالمفاضلةءيه"

محيالدب-صنلخالدوهيايدينابر!يناثيالثلاثوالقصاند

شيءفيتختلفشمسالدينع!يومحمورتوميقوارثدالبرادس

بهةمناضهونواالشكلبين(لجدليوالتفاعلالافس!جامهذامن

ءصنالتجربةالىونظرتهاالغب-4وقيمتهااصالتهافىوتختلف

.اخرىحهة

دا+أأ+هح30+أهـه"لمستمرابالث!مريسمىلونالمعاعرالشهرفي

الوقتفيومكثفةواضحسةفيهوالسردالالبشمواريةقوةبانيوناز

التيالقهـدةاًن.ؤهايةبلاوتنت!كابدايةبلاالقصيدةتبدا..ذاته

..المفقودةبحكمبلمتحققةغيرالمعاصرةالقصيدهفيوجودهايفترض

ناتستيمهانت..وتفاعلحركةعلىيرتكز،الائوانبه!تا)!حدأ

الىالمفتعلةنهايتهامناو0اول!1الىاخرهـامنالفصد!تقرا

القصيدةفياخ!تلالاواضهطراببايتحساند!نالمفتعلةبدايتها

واستنمراريةوسردعوضلىاتحولقدهأحولحأال!ونانيعنيوهذا

قصيدةفانوبذلك..الم!فموناركانمنركنعلىالوفوفتستلإعلا

اثعرهذامنضربوفيقارشدقصيدةمنمقاطعوبعضالبرارري

المستمر.

"الناراطلووقفبهـعدالاحمربالحبرخربشاته"فيالبرادعي

وعلاقتههذا"الاحمرحبره"ماهيةعنلناشيئايقولانفياخفق

واستوعصالهـنظروامهصت!امللوبامكانهوكان.الناراط!بوقف

كعررقدانهسوىيفعللم.ولكنه.شيئالنايقدمانا)تجربة

دونقصببدتهمنمتنناليةمقاطعثمانيهـةفبمفىهايسفالتيهذه"لكن)ا

9-يؤجاة.وهجرها.اسنندداكمناللفظةهذه!حهلههمايستوعبان

.الاخرىالقصيدةمقاطع

مثالوهي!ورهافيبائسةشكليةسط!ية"خربشات"قصيدة

فيهافالانتقال..الصورةور-!التركيزيعرفلاالذيءهبرالمصلتمر

العفويةالوحم!ؤإعهـدةوهي-لموضوعبقىاالوحدةفيهتتلاشىمضطرب

متكاملا.ففاكللاالقصيم!في

تبقين..وذبقى"

يقبلوناطفافادامما

يقبلىونوهم

..يايونالحزنشجرومن

(،العرالىكغيثدفقا

واعالةالعماسةصورابس!تققانتستطعلمسادجة4مرية

فيفاخفقتتصويرهالقصيدةهدهحاولتالذيواقعنافيا!طر

بائسة.قصيعظحهـقاوكانتذلك

قظلف"للحزبقصيدة"بالموسومة"وفيقارشدقصيدةاما

:لوحاتثلاث.ناكا!في

مقاطعهابعضفيوالفصيمظ.المستتيءالاحتجاج.الذكرى

واضطرابهاالتبمبةبهروبيمتازالذياًلمسصتمراثمرامثلةمنمثال

الجمعفسيوفقفداثعرافيبإد،وتقريريةالاسلوبونثرية

قوا".فيهالئةونمميةتامةبحرصةوالاحتجاجالدكرىبن

ليكاخذلماو"

الاتيةالمدنئنوابةوقوسانشيدا

الغدتسكنجرحنافيكنتاذن

الغيومت؟ن!يهتمسهك

بالبرولىمرةوتنذرها

."عاتيةباغنيةوأخرى
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مظصاصارتانبعدجل!ةواضحسةالمستقبلالىالنظرةوتتالق

:الاحتجاجوذلكالذكرىلنلكجدليا

وضاناوجهنياابدافكن"

نعخيلالعرو!ا!وكن

000،1وهجاوكن

كيشمودءونظرةمكثفةعميقةرؤيةالىالقصيلةهدهتعتاج

بر*يد.هنالث!لوحا!افيالالوانتتحرك

الدين،شمسعاىلمهعمد"؟س!ةحبيبىالىبةمهرقصائد"اما

!اليبمنظورالرمزيخهايتلونمقاطعاربعةمنمؤلفةفنيةفلوحة

ابعادذاتالشعريةاللفظةكجعلوتجربةجدبلمةوواقعيةطصري

تتتابعمونولوغيةخصوصيةاليفيها"اكجاز"يتحولحيىنبرعمق

ءـضفوم.مجاز"وهو..واصالةبراعةف!يهعفوياتت!بهساالصورفيها

وب!القصيد*!الشعريةاللغةبينصافيةتعادليةعلىقائم

."بالبكاءمرهف"دهوالموسيقيالصوتيرصيدها

كانالذيإوان

للقتسلوردةبينناوماياتي

"ريانغصبيه"،"افرقوههـواه""مىفىاح"شمم!4"

(،الاحدافىمنالدمعقبلتناسلوالخوف"

وشواه!د""ال!بكاءيشملهاحينتنبض""الاغماءيحاصرهكان"

تراودهاحين""دميفيالخرائبفتنبجس""عرسهاتعلنالاحداث

."اشلائيمدارجفوق)،"الصحراء

الداكليةالقصيدةلحركاتتجمىط!اتباره4با"الالقاعه،انشكلا

مه!اهرمنحيامباشرامغهرايمدالمجازبقىصورهاءنوتعبيرا

وقد..المععرةالعربيةالقصيدةبهاتتمتعالمي"ال!يةالبنية"

وانطباعاا!اءقعيدتهحركات"مثلحينواجاداثعواحسن

.وايقاعنغمذامجازالناالل!-"نقلحينوتاثيرا

تطلعاكحملموفقةشاابةشعرلةتجربة"بة!رقصائد"

المعاصر.الصبياثع!فيجديدا

!ي*،

لإزلأةالواحطاعبدايدكهورتعهجمي

جم!اتخبرنااصواتوثلاثة،الامسامسيةفيقصائدثلاث

كانالقريبالبعيدالماضيمنصوت.ب!رزالماالعربيالث!وان

ج!معلى"بهاويتصىقلم!هفيوحدةالهروبةيعملقر!ثلثعبر

ثدربنا،ثرمنهل"ا!سداذصطن!ةكلو!جم-ا!لسان

نرنوولماالشباباياممنهونهلناالقصيداحرورطنتهصكنايوممنه

النبوكيانفيحاضازالماالعيسىسليمان؟نرتويوكيف.بعد

زالستمهـاوالوحد،الثانيةالعالميةالحربسنواتمنذالعربي

أنرتويفكيف،حلما

فهو،العرافىفيالجديدالعربيالشعرولالقسليصانشهد

امامنافتحالذيالجيلذلك،وبصرنازكمعالروادجيلمنواحد

انتم،اطريقاامامكموانار،الشهرنحبالذيننحن،الطويق

بغكرةيتحكمانالشطرانء-،دماهنا.الشعرتكنبونالذين

واحدشمطرقوامهاصورةفيتتبلورالفكرةعادتبل،القص!دة

فيالشكلاًلثورةهذه.الخليايةالتحيلاتتعتمدزالتمااثط!راو

همذاامعبعوقد6قؤنربعمنذورفاقهسليمان!ملهاحمل

ثهب"ببداياولالتذكيرممهعاددرجةالىلديكمممالوفاالشكل

بدهي.بامرالتذكيرمحاولة

وكسل.الوحدظلوطنعشق!صيم!"العريانباسمكاقاتل"

اللفظةبساطةتفنمدالتيهيالعثمققصائدواحسن،الثققصائد

التعبير.3ليةوذاالانسيابوسهولة



ءش!قوفصائد،مرضااصبحوالا،التصييديتدمللاؤ"لعثق

الىللوصولوس،ئلاص"حتوالااللفطبهلوان!ماتلت!حمللاالوطن

يتراكبالقصيدةهذهفي.ا-لجرسمشنوه"مان!-توو"،الهـرسي

ت!ونكص،،!ادائمالفرةخدمة!يالايقاعويكشون6والفكرالشكل

نكسإدلاحتى،ا.فاسوالتق،طتوقفعلامماتتنيسراكنىالقافمة

يهدفق،ونههـرطويلواحدنضباجمعهاال!صيدةلان،بهاذ*س

التيارواكنستاويعرض،الرواوربهالتقتكامايترافص

ء-ارلموهـنا!شقاش!زرا.لاوطنالصخاباالفسقهذا!واهدارا

،ؤكسنولولانستمعرلناماو،ءن-انسليمشصركليتد!قزال

العاميدمتلمى4قرقيءنممورهيشكلوس&مانرلمابةا!سن!يهذا

حزواالذيا،،ءعلىىعبورا،مصرحتىاليمنحتىبغدادءش

الاوراس،ثورةوريثةظفار!يالثورةفببه.لشتعلارزياااوفىهذارلةبر

تعترفلا،العشققصائدن5كث!ركأ!لافط،هدهالعشقدضءدة

على"نقلقدفيهاالهربيالطثقلان،اياساتغازلولابالحزن

بلفورومذابحهولاكونق1حردبرغم"سورالىسورمنالنارصمليب

ماهوارمسادامنبالإنبعاثالايمانهدذا.العربعنفاءت!ود

بسيفالاالقتالنحسنلاالذينزحن،ديناالاملجفلاةقيكي

الكلسش.

ابوخالدؤصهيد-ؤ/ئايجنتممعانالقنتال-والقتالي،اًلكلم"سالقتال

علىكتتانهاتجسقصيدةالتصفيما(قرارعلىالخروج"مواصلةخالد.

بعبثيةفيهتحسلاشعرهذا.الم!قاتلالشعرهوهذا.بندفهـيةاخمص

يسكنض!ع!"الذيالمحاعرتهـفيةالمغلافى)?مبلآخلقالكلمةلان9كلمة،ا

الفعل،امكانيةبانحباسمجسداارفضاموففلكير-مقه،سجرس

منالقافزالهربيهذاكاد.،.ادئساةالازمةجوازبجميعفتلخص

يصق،لاوهو،الزنادعلىاصبعهيضءاناك-ببانخيمةتحت

على!خطراملمااتىحتى،اتىقديآتيلاالذيانفقلاونحن

ما؟الولادةساعةاجهاض؟حصلالذيما.شيطانولا،بنمرقلب

والمقاتل؟افملاعلىقر،ئااكتشافمفاجاةشلتنال!حصلالذي

ولنحباسيموتالمقاتلواًلعاشق،ؤلمسهـطينوالحببة،يحبانسان

لالم!اذا؟جوىالذيماوافى.ال!رىمساءدفيعليهاحديصكل

يقاءرونانهمهل؟اليوميةالازاءكأفبم"الظهرسيلة)،عنخبراًيذكرون

انفرجوقء،السشارازلأرجواذا؟قرنربعكلبةخدعوناوقدبنا

المخرائط،،اكباللحريتى،يحهزوننهيما"صحميحهلى،ا)مسهار

؟"اقاعاتاؤيطلاله!"الاسلحةهدهكلحمعواولداادن"الاطفال

"؟النهارعلىالليلينسحبامالرويةتختلطهل"ثم

الذهابة!4فشاركاتأكل/تلاحقتا)نبرأالاسهملة"هيهذه

بالاذاعسإتالمخدرالعربيالوطنهذاهيواحدكلع!م"والأياب

كهذهممتازةقصيدةعلمىالتهلبمتاحسعب،و.الرسميةوالبيانات

ؤإلقصيدة.ذاتهاالقصهيدةقراءةاعادةفيرعبةاثارةمنباكثريحلم

هده.الهـتلقيعلىالتشويمثىيحنرانيجبدنجبللميقوالته،خلق

يحد!.مايعو"حد!ماوعىتيارفين"مكبتتسارعتتقالمحزصور

فيا*قايعطب،ا*ياالمشروعالسؤالهوزرا5؟يحدثالذيما

وتمجح،اهـؤالهذافببناتثيرالقصيدةهذهاطوا!هبا،الميش

اوطناهداصهحفبعضبهـاتعحالتيالتخديرمحاولاتعنابهإدناؤكمالأ

نريدهاؤولذاداتناعنتسإولاتاثارةميقصيدغنجحتوادا.اردكبير

؟ذاكمنافهضلتفكلان

م!رجان"4ؤصيذ.ءلموانممد؟حمننممعمعهاخررا!ضصوت

الحافرلفاهدهوالذيالمقاتلللشعراخرءموذجهي"!لفقراءد.وي

مفهوماعادةؤينجح!ت،سابقتيهيا!لالقصدةهذه.والمستقبل

كشعار!توليست،حياةطاهرة6الاعمالانسافينبعهاالىالس!ياسة

ؤكهـاارويبةب!رة.سصان،للتهـصديرشعاراتاوالمحلئلىللاسةلاك

الأيهـادي،ساعدةبنقسمنالمقضطفهذاتبررحثماوكيغية،حث
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،حداثالمه/رقب"؟!العربحكماءاولتراهام،اًلربخطباءاول

زادناتكونانيجبالهـفكرةهذهاناحسهب((.خيانةالامرفيان.لر

وقمر.وثيشوخبز،خدرعداهاماكلانوا!هـب،اليو!

ترتديالحربوكانت،الطارقعرفناوماجميعآابوابناالحربدقت

خلا!وكلاءتاركلنركلاوكيف،معهانمذفيلاؤكصفالوطناقنعة

بعدولكن،معهاوسرنا،حم!ماوهذا.أء!اوور-يرومذهبراي

معرروانءمالوحؤ-4يشتركالتساؤلهذا؟حدثاذياماسناان

شئت،انال"فىاما-مه،حياة.ف*يرا،ثمرفيمسبحادخاابوخالد

الذيالشهرهذا،حإةنبضدانمايبقىفهولشئتماسم"او

،اخجلوبا،؟لمرارة!فتحىمعاوالملاقلبافيكويهاجميقنعك

امارةوهذه،ومراتمراتاقصيدةهدهؤراءةتعيدانوبالرغبة

سدؤ-رزوركانبالمأساةالقصيد.قرأوانتتجس.مالغداثعر

ودمطوفي".الموتالىركفستوقمد،قطع!حاولةاىاتوصت

"وحدكالمذبححتصللالممي/نرجعولمالغدرلعبةاكنث!فناالحرب

ولكلك،ا:مراءنواثقغبيروانتتقاتلان،البطولةكايةهذه

شبابا"ينكرمنولكن.تقا؟نلانيدفصكفينالحياةحبلان،تقا!ل

،حدثادياما،اخرىمرة؟((اليقفرفبملح!مهمبقاياالطيرتا"كل

حد!؟ويهف

الهادكأةالقراءةفياالاصلجوهرهابدوا)ثلاث،ئدالقصهذه

الالقاءيجاوقدكما،بعض"خلىمبالمتالالقاءيجوروقد.الواعية

لثمراكانطاول.ةالقرا!بهاتوحيان-&ثلاصوربعضالبارع

بكلبثصهاالمتاقييهيدانيجبالتجربةؤالذه،تجرقيعيشالصيخت

جوارحه.

***

ث!ندبابوعادلتعة*

راب!تجدونسبل،لمقدياتقبمااكاليةكلمتيفيأتجمواان

قبلالمصائدنتداولالاالظرؤطشاءهكذا.الفرديالتتوق!لمىقائما

فيفاعذروا،ته*يما،نقداالتهـذوقيبمحتى،كاف!بةبمدةالقا!دها

البدء.!تع!نلاالمعلنالصفةهذه..بيكلم!

***

صكحان،نفيضطرفيتمثلانباث!نينالامىقصائدمنحظهت

اورياكصيءهذا..اًلاولى.العرببم/الشهرحركة!ي،التعبير

قبلهقداحدااناحسبماطريفنظم.الهإوييبمبن4عبدالاقاله

التراثوبينبيضهربطؤداحدااناحسبمابل،ثهرانهعلى

استخدمق!!النظامانالامرفيماكل.القديمالوجمطالشعري

يوبلآواراءاؤكارافىديقولالاولونالشعراءيسنهنخلىمهكانالذياكعاء

الاعلامألوسامختلفطريقول?نصباجالمفلقونيلضقطها،متداولة

نا،الاحيانبعضؤ-با"العموديللشعبرالطلىمناًن.المعرو!ة

تطرقانهللنظاميغفرولا،امسسممناهالذيكهذانظماليهينتسب

بتناولهالسيءفالهـفن،الطء*3كموص!3،وحاررموكلئاموضوعالى

اليه!يسيءقد،الوش!ا(وضى

***

الشعرهذامن!!االتيبزيعفلشوقيأجةالثاالقصيدةاما

منهكانما،الصفطتيتصصر.سيداواصبحطغىالذيالحديث

القصيدة،!ذهان،اكظرويلفت.لاصيلتقا!يداكانوما،اصيلا

تحتاجممااكثريقرؤهامنالىتحتاج،ال!ديثالشوقصائد(كمعظم

فيرى،فببهامماشيءالىاو،اليهايصلحتى،يس!معها.نالى

ويرى،ر"زااودلالةاصبحوفدابلامايظنهكانالذيالغهوضالى

التيالوسائلجميعبتوظيفه،قصيدتهبناءفيالشاعرتجربةالى

اتىاتلكغيراخرىلغةلىايديهبين-!يلتسونالتيكاللغة،يملكها

بعد،منسيستخدوثهـ8الننيتلكغيراو،قبلمنالهـثعراءاسننخدمها



عليعهمرتجاهزاوعاءيعدلمالنىوكالشكل،جديم!ولادةيلم!ا

والحضاريالنفسيللواقعتشكيلاعاثةغميابل،الشعراءآلافتجارص

.للشايار؟الاجتماعي

خاصيةهذه.هيبهاخاصةلغةبصددهانحنالتيالقصيدظلغة

فيلهاليستبمعسانمشحونةالالفاظيهاغدت،خصائصهامن

شحنوفي،جديد؟توظيفااللغةتوظيففيالطموحوهذاً.الاصل

استحداث،الىعمدعنربما،الشاعرقاد..جديمهبهـمعانالكلمات

والفصلالولادةزمانسماتي:ثلوفببتهاعممف!موق!ة،شعريةصور

.والسو!الهخلافةبين

ءدلولاتلمماواتعدتالقديمةمعانيهاالكلماتفقتهناها

الجديدالنحوهذاعلىوجطتما،الشاعرنفسيفيظلاللها،اخرى

غيرالعهورهذهومن.غرابتهافيمغرق!ةشعريةصورةلثكلالا

الذيالرافضللعربيسورياليةلوحةتتشكلالمتلاحقة6المالوفة

يرجع،مشرق،نثيف،جديدواقعوفيء،القديمالواقمهميريد

.عذارىاًلبغاياكل

واقسانيا،ا-تماعياتوظيفاففسها-وظفانالىظمحاذاالقضية

الشعرمشكلةلكن.ملتزمة،بصعوبةالمستخلصالطموحبهذا،2انها

لماف"،المتغيرةالحياةحركةعنالتعبيرالى،طموحهفيالحديث

انهومشكلته.الحركةلهذهصادقاتمثيلايكونانالانحتىيستطع

،جدارةعنالننقليديالمشرملكهاالتيالايصالخاصيةبرهديملكل!

تلكبعضهفيوليس،قليلاالاوزذاودوياوقافيةعلىينتكىءلافهو

فهو.الموزونالفمريبالنفسلافننتاناالىالمننلقيتجرالتيالغنائية

صحيح.فيهيزالماوهوالقمقممنوخرجتحررانهظنالذيكالمارد

تحتوقعلكنهوجمالميالهالتقل!!ديارشكلضغوطهسنتخلصان"

ال!وراستصعارتاثيروتحت،للغةال!يدالتوكيفمنزلقاتت!اثير

نفسهقادورهذا،والموضوعيالداتيبينالتوفيقتريدالنىالشعرية

فيالوقوعمخاطرمنذلكميمابكل،فنايكونانبينالثرجحالى

الواتالاصلفيهييىمستالتيوا&مورياليةوالرمزوالابهامالغموض

نااو،اجلهامناثامصريلتزمانننىالجماهيرالىصالحةايصال

مخاطرمنذلكفيمابكل،بالفنمكترثغيراؤشائيام!شورايكون

.والحياةالحركةعنالبعيم!والانشائيةوالصابيةالنثريةفيالو؟وع

ببنيتارج!ونانهم.الجددشعراثامعهـمفييهيقعالمأزقهذا

الذينهرلاءمنواحد،قص*تهصلمكلمن،بزيموشوقي،الحاننين

فناشهرهممنتجعلالتيالنقطةالىالشعريةبتجربتهميرتقوالم

يجمعانه،دعائياعنشورايجعلهاماالىبهايهنحدرولم،حقيقيا

نفسمها:القصيدةفيمعاالحالتين

زيتواخردماءينزثدي6بثديينبغيبلادي

بلادي:قالواالهـدعارةبرسمقتاةرايتوامس

بد!يالبغاياواشهىالذبرفالوا

اليه.اشرتالذيالسابقالمقطعقالالذينف!سههوهذا!لمن

غرابتياف-بطمغرقةصورةقرب،مباشرة،فنداولةمالوفةصورة

الديت.لشعريةاقيظيفلالهاو

اًحدىلصالحالمسطاةحسمقويباسيكونهل!ى..وبعد

اشىهوالذيالشعراو،ال!يقيالفن،الجيدالشعر،الحالتين

!مبحوبذلك،شاثعةاصبحتسنةعلىوسيرامح!لابل6شهر؟

اًاثءداعداءيرجوهاالنننالنكسة...العموديالشهرالىالردة

الحديث؟

ثلاثل!لأه!لأية1

حيدوثسدتعقبمي

مهربانكلفينننمدهنهجاالاوسهةتقليدافترحانليكاناذا
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جم!ربهنضفقطواحدوسامالمهرجانهداضيمنحانلاقرحب

مماالكثرتحملعلىعجيبينوصسبرجلد.نابدىماعلىالقاعة

السيئة.الن!يةاوالجبرالظنفيالاكذلككانوما،شصاسميناه

المربدفيايىنايحرجانفوو،شيثااتمنىانليكانواذا

يوونلاشعراءبه!اليهـودبحجاج!يةبعصااحمدبنالخليلالقادم

واجب!همفيقمروانقادابهاوليهمدوالادبالتراثاهافةكلالاعطمهـتهم

بج!والمعاصرةالتراثبينللرب!السويهعالمهايضاح!واخلوا

الثعةىومنوالتطورللالست!مرارضروريطريقزادالاولمنلنايكون

خأضسمةبالتراثيميزنامامهـنهمالنافيقوموالتطلعالتفتحفيدأبه

الشروارادةالصيرورةعبرانساننامعمتفاعلاحضوراوبالمعاصرة

الىيسي"اومبال!يعبثاننفسهلهتسولمنبهاوليضرب..

الخلقة!زغلاوالىكىؤ!لهوىجيدمنوينالرديطفيرررعالمقاييس

.الانوقفيوفساد

المفوفي،والتتبعالصبرفيالضربينهلىينمنلناكانوفد

يتواع!لعطاءالمرهابوعبدونازكلبمربشعرنصما4النقدوا!اقبة

المتالورالابنالاالجديدضكرىحيويموقفعهـبربالمعامرةالتراثبه

لابيه.

ايخرؤهفغدالسصكابجيمبمدجاءالذياًلرعيلش*هـاءبعضاما

غارجمهءلىحبلهيرميانعلىالنقدوغيابالجمهورز!الحلمسعة

حرجانفكان،دهاكميرعكمغيرعلىاليهوفدتتجاربفيستلهم

بع!ذنباولارالالهتعر!لاملحمياشعرامتابطاشاعريومكلالينا

والاس!تمرارالاسالتفاضةفيكايةالشعرقولسهولةمئل4توافرتان

ب!لأولاحدئافيهاتتمبنلالقصةالسرديةالادامها!عالبكلحشيت

!3كلبهدلناوليقولالغارقةكالعربةالمجلجلاثعرلسفىفير

المفار!هذهباني!صدقانويوشكوالتخطيالتجاوزأمفاهيمفيخطابا

الخمسهن!يور.لثسوتم!-جاوزهيالقهيدةلنةكل4صطنعةا

تراثنمنالمستوحاةاصطليتصهيتء!نالخ!ه!ياتابرزالى

التى*راضيفينفسهاتمكنانا-تطاعتبذلكوهيوءمرهموواقص

الىاضاؤتانبعدالتفعيالةمنمىصوحاةفووسفاها،علبهاقامت

ولفنهها..الداخووتطورهااهصيدةاموسيقىب!لازر*معسدلك

وشكمتما..يحاليتها9قا؟بليةمفرداتهابممانوسترفعوا!"هامنمس!وحاة

بماالعالمييئالشعراءتجأربامناقدتهافيافادتالعضوياالنموفي

واللغة.والنهفساليثفي4الاصياالت!جربةبلمكمعيتواءم

الق!مطةفيتجربتهيكنفاناخهمبتييناشا!استطاعليقد

فسعيغساءالسطحعلىليفرشهاالستينبمهذادجاء،لهامتكلالن!وعبر

اثناملمةالمشاركةالىبالقاركهيكليدفعالاولكان.ظلالولاياعمقلا

بلاد!شالثانياكفىبينماصجم!-ظ-ل!بالاخرجهدواحم!مايتم

ولفظة.ولفغةوصورةصورةبينشرعيةغيرمزاوجةخلالمنالساذج

زولحهـيصعبء.-قةبمع،ناةالداخلمنمفرداتهابخنرحالاول

مزيفهعملاتينثوهاأ!لما)ثاراحبربف،مكاف!أعن!ه!ااياتزحزحان

.دةبالقصتضاندونتشاءمامنهاتعترفانلك

نالم!لافبدرالخاصصوتهيمتلكالهـقريبالامسشاعركان

الجثدهولاءاكثراما،بدراتكونانيمكنلاونازكالوهابءبديكون

نادونمخ!فينولشاعرينباخرىقصيدةتشدانبامكانكصارفقد

مذاهوتجاوزفاي..الثانيانتهىايناىواالاولبداايئمنقمرك

يعمدانمناكبرافلاسواي..اكمضهذاهوتضوايالتجاوز

تميزهسمةلهليؤكدالسطوربينمنحنيةخطوطاستخدامالىاحدهم

.غيرهعن

كب!مفيصغارال!وص(ءروءالادب!يةعصورنامنعهـمرااناعتقدولا

حتىالنوارسمنعددالهىبياحدهميكادماالذينافسعراءهؤلاء



الحسيناوال!جف!رمزالنفس"يهنتمساحد!صيكادولايتباهون

ولاولادهملهممشاولملكاالاخرونيصيرهحتيالداخلالرحمنعبداو

اودلاهم.واولاد

فصافدهمترصيعالىهولاءمنعدديلجاانذلككلءنوانكى

الوطمنيةبقغساياهموالموم!نينالمخلصيئ،اسناهىوميستفبربما

اتخصيصافيدورهملانبهحقيقيغكلودابدلكلببست!ووا4صيريةوا

اعإلرته.اعماؤ4فهملاالبمحسطحينظ!ناكثري!رزاماتحر،فروا

لوء4وصهاوضمنالانهرائعا...رائعاالمثالثمربلحذاكانلقد

الصحيحةالاجاباتعننبحثانيجبالهخمبماالجادةالالمئلةكلامام

كافيتيهدفلمفيرهمةبلابهايتولهملونانفسهمشعراءناوان،ءضلا

..عيوذموتذبيلاصواً،!وآرجيفالمنبرعلىتر،حهملهمبا!نسية

سه!النولالىبطخذهمفيميس!بقظفبىوداثمةان

ازوارعلمجطاضاانظرواقعالوا

الدمانطروالواتعا

الدمانظرواتعالوا

كهذاشعرااكتبلماذافىولواثم

كان.ك!ونانشهرية41التجربةتريدما،قد:روداتي4)،رلفد

.عصرهشعراءاكبرمنواحداكانذلكومعوبمصيطاواضحا

الاهميةمنكبيرجانبعلىب،راتثمةكانالمربدهذاوفي

شوقياليناحملهاالتيكتلككأ-!اوقةموحدةتجربةؤ!يتكاملبعضها

..وغروهمالمخطيبويوسفدص:ورواحمددلموانوممدوحبغدادي

تغنصيانلهاسيكونادانيةاساليباستنباطاًلىءيوم!وب!ها

انتسكتلكالحرمبال!جهداصح؟بهاتعهدهاالتيالثديدهت!جربتنا

بزيعشوفيوانطلاقةخوريفليلومحاوا"س،يدحميدتجربةحملتها(

منهاشيءاليوؤعلوروديوكان،الواحدعبدارزافىاثيدوحوارية

صدية"عولياىااوصك!القليل!انالاعنهاالت!لمف)ك!يجيز

لهما.اريدء،دونع!لاهما؟افي)وودبهمااعتز

قالةالاهوفماناقدالستكو.بافي!قوليمنيخففمماوبعد

البلرو.منذتجربتيهمالغيرتحزبه!ن2افصشاعر

الجديدة"للبلادقمر"بعنواناملافىاجعفرلعليالاولىالقعيده

الواسطي"زريقبند!تداعه،ت":لى!يقولصعيربتعلإأ!اردفه

الاخيوةالصفحةفيهامشالىاحالننينجمة"الواسطي))علىووضع

رريقبنعليالشاعررحلةشاضافةتحويرمعالقصيدظ))هغمدفه"يقول

الرموزاستخدامالىالاخيرةالآونةفيثحراؤنادأبوؤد..البغدادي

البلدانفيوالادبيةال!يةالتجاربنموفيمألوفدأبوهوالراثية

البلدانرموزربقةدب!االسقوطمرحلةيلي"فانون))يقولكماالنامبة

لهاكانالتيالحديثةالث!عريقىتجربتنابها،رتحلإقةوتلكالمتقدمة

رتراثافيالاسطوريةالموحياتمنبالكثيرالبددؤىاستعانتان

،ويهوذاالمسببحثمومنواوديبوبركلتيوسل!يزيفمثلالاغريقيا

لاحالتيهفيوالامرفعلكردةالم!لميا!رات!ورجا،خى..الخ

ويمسمحالقعيدة،ؤطرانلهالذيالمظ-بالجوخلقمحاولةيتعدى

ينقلبماكثيراالرمزانالاالصغيرةالكوىبعضلقن!حمنهبالافادة

فيهاتجتمعالتيالبؤرةيجدانيستطيعلاساعةذاتمهاوراعرعلى

ؤصيلأ!هكانتوهكذا،ا،رجوا)تكاملور!الهبتنخيمدحيتالتجربة

عثرائناينقذههـاانيستطعلمالتيالميتةالصورمناث"لأءالعون

ابعادهتحددان2مكانكبالب!يسفلكفييموركانمفهاكلااناذهامشا

بالذكرياتيرهثرالبرر!يهلهلالارضف!لهر،)..خاركنهترسماو

اشمبابادغلالجىوعبهايتخراذكالصجمية"ايضإوهو"عليقته

46

الصورشسعمنالمنوالهذامثلعلىالقصيمهوتستمر.."الهـبرى

فيتداعفيهايتلاحق.بشيءعليكتجديولاتتعبكالتيالمبهمة

فأرغةصفحةالاامامكوليسوتنتىبعضابعذهايطردالمجزاةالصور

الهواشاىاالعودةبدثلاتوالمرفمةالمحركةبالسهطورامتلائهارغم

حتىاثرا،4بشبينلاضائعزر،بئوابن،زريقبابنثقافتمكلعنسضكمل

.الصوناتكلءإىا(جمثوثةهوابر-!هؤب

اثاعريةاللمعاتبعضت!ملافصيدةاانالىإرةالاشمنبدولا

ليتشبهافتهإلاتجاربهيفتعليكنلميومبا)علاقتذكركاتيواالذكيئ

فانكهوهالورقثمناصخصواافيناالجدإدةالمعلقاتبا!حاب

:القولهذامثليغولشاءراان.ا(كاذبافلاءهمفينرف

وريحوارضاموواسط"

تذكرهأغيراملكل!ست

علبهاابكهـاءوا

(1للجريحمنشفةوواسط

الشكلبأننفسهيقنعانمنتمكنلوالامكانفيكببرثاعرعو

الدافلمنبانفعالبلالخارجمنملامحهرس!لأسيتاتىلاالجديد

الىليخرجاحزانهبعضتحطيمالىفسعىالسابقاطارهبهضاق

ا:"فذاليوصدويغيريحطمانلهاجازتالتيالمببرراتكلحاملاالحياة

؟القصيدةهذهف!اكذلكرريقابنكانفهل..صء!لبقائهالغرورية

اًعتقد.لا..

طويلااقفاناريدولاالسعيدمهديلراضيالثانيةالقصيد

الامس.تعذيبمنهاكفاكمفقدعندها

،فسهاسلممكرورواحداي!قاعضممنندورمقاطعمجووعةانها

ايةدونتدافههارصدالىوانتهىا)صورفيلأساذجلتداعبرسهولة

التجبربةعليهتقومانيجبالذياللائقالثكلال!لتعصءخاية

.لفنيىةا

صءمقطعكلكانوانموجودةنجبرقصةتسردتقريريةفعبلمظ

فيتتجمعوانبدلاوانهامنهامقربةعلىبانكيوحيالمقاطعتلك

الىمرحلةمنالتجربةرؤعالىا!ديةالمهارب!هاتغضحبؤرة

علىالاتتحركلافالقض!ية...الظنا!تانكالىتن!هينمكلرحلة

الذيالحدثوانالمسطحةوالصوراللفويابناءامنواحدمسوى

وال!دي.تطورهولاالثانيةالصورةتركدهلاالاواىالصورة!يبمو

الجذيةالصورخلقعلىجيدةقابليةللشاعربانينتلمسالقصيممينرا

المختلفةالاعماقيلهايوبردانلاستطاعيجبكماامرهاتداهـسلووانه

التقريريةمنركامتحتيطموهاانءنبلا!أ!يتو"منترفعالتي

:يقول.ت!فصهاالتيالجافة

برالينمابيعطاذريلتقيمثلمامبتهلابالمسافاتتالتقياناليوملك"

علىالمضارعةافعالتغركهه!نايقفانمنوبدإلا"الصحاريعبر

ينفض..الجرحيرغشلى...يعانقها)1:جدوىايةدونالاستمرار

وهكذا"..يفتحها..عب!يهيمسح،السوداثوابهينزعالغبارعنه

علييجدلمالذيالركضهذالمى4فابأسفوالطائراليئبيعتصيم

...الهـيقيبلط!

الصانغ،يولس!فيقولكماسهلاعملاليسالشعراًن..اجل

كيفنتعلمانلمناانوقد.ووقتناوقهـتهاضاعذلك!يدركهلاومن

منلهمتكاملاجهدابهالنخرجامرهانتدارسوجمبفاءكاناتنانختبر

مقاممنفىزماوالم!ناة!الداخليوالغورالتساولفياليالسهر



ب!.ا!ا!لقالمكانفيوافىدهاالتجربة

ا.ثماواولا،!هماوانتظولهماارجومافيكبكلانصديقاي

تجرأت11لهمااكنهالذيالودلولاالخيرالوعدمنكثيرعلىشاعران

ذلكفليس،اساتانلصديقيففرا،فلتمالهمااقولان.ءلمى

مطلقا.ماعتيت

(،كرري"بعنوانالسودانمنصبحيع!باسلحسنئال!ثةقعيدة

مثلفيراغباناولا،عنهااتحمثانفيراغبصاحبهاانافئلا

يحملهااناستطاعوليتهفيهاالخإصةلمعانلالهاحتراميشديدمعذلك

كالشر.شيعااوشواالبفا

صبراابرراهىماجبر!قىتط

وساما،الجمهوريقلدانال!لمريبكدارشاعرصديقي(راد

كبروكلما،يرحغلاقاس-ممهواناسالشعرجم!ورانافولكهولكنض

ساديته.واشتدت،فسوتهشتدتاكلما،القاعةفيالجمهور

هوراهـبررمرز،!اوضحيةبطلا،المنصةالىالش!اعرويئتي

فحسب،ضحيهالاغلبلمحئالشاعروينهـتهي،والضحيةالبطلبينفيه

يسقط.يراهانللجمهورويلذ

يتجلىلحندما-القليلةذروانهاو-ذروتهيبلغالج!ورولكن

قلائل،ريبولاكانواالهابقاتالاء،سيوابطإل،امامهبطلالشاعرا

معيتعاملونكيفيعرفونكانوابل،ؤحمسببريدينشهراءيكونوالم

،اخرىمرةاسانهاويخلعون،مرةفيتحامونها،الجمهورسادية

علىوكان،لكماعرمقاوكلننهازدادت،الجمهورعلىالومتطالوكلما

صريرعايس!قطالاارادادا،وعنفهقسوتهفيهويششدلأانالثإعر

ا(جالدين.بين

هـإن،واحدجيلقبل،!نةاربعينجل4،ل!نةخمسىيئقصل

لاهضبويرنيسغجيبالجمس"روكان،الةنهذايحذؤونالمنضريوش

تماصالاالمنبريينيأخذلاالجم!رجهلفقدا!بوماما،الحاذفين

الذيالشعرهوفما،دلكوسمعتمرأيضموكلكم،والهزلالفكاهة

بهجمارة،او؟الجمهورمقاومةعلىالتةلبوبينال!ودةبينيحمع

؟مهرجانايفيالناجحةالقصيدةهيما،اخبرى

الدرا!ة.القصيده،رىافيما،انهإ

وعطافانلداو،اعنحاؤ؟"الاو،مليةل!طالا،ءمميةلفراالفصيد!ا

هذهفيلهمجاللاالعومشهراوناي!بها)رزيالجيدالتنمهرمن3بيرا

..ت4:اسبلا

افارتكم.اتي!ا،ئدالقصجلاق!كلااالراكاتخا!فوننبما!كمولا

3-،نتو،درا*يةكانت-قص،ئدباياعجبننمكنتمانسبهاواع!نجنم

يولهفؤصيدةمثلا،وابرزهاصائدالقافصلمنث*كولااليل!نسبةبا

عبدؤصببدة،دحبوراحمدقه"يدة،انوعلمىممدوحق!صءبة،لخطيبا

لواحد.اعيد-الرزاقي

لرووتطور،البيتوحدةعنتضلىميوالحديثامربيااك*.ر

جعلويوم،ممكناالشعرفبمالدرامميالبناءج!ل.ال!رةوحدة

خلقجه،-ل،بيتالىبيتمنونفيضيسمنندالصورةالحديثالشو

والمسرح!ية،كأ،ء8-الدرامةصلبمنوهوسإعديلتصارالةو

ءعءعوبردتانبعدالاالوافعؤئممكنةاصبحتماالحقيقيةالشءريرقىلأ

ةففي!ا،!رةاررمينؤ!ياي،هداالحديثالش!ر

14لا

واالشاعرفيهايكون،*ونولوغاتلاونقدا!رامهـيةالقصسيدة

اصواف؟او،اتهتوقىفيويه!يعاوحوارااو،الم!لهوالراوي

متعددةفينتلخطيباوسففصيدة،الشاعراوالبطلصوتترا!ق

وكلها،مو،ولوغاتاوحوارافكالتالاخرىافصائدااما،الاموات

حربقحائدانها،4علإالهخريضاو،!مبهاوالقنالصخبيها4

.ياسمنعليهايفرضمابعنفترفض،غاضبة

آنيا،وقعه!يناجحايكونقدالس!ليماسميالشهراننعلمنحن

يخممانه،الناوثةالنظرةاماميصمدلا.هشاللمراًس!عندول!4

الديمومهـة،أت!ء4لاوبعدها،الفعلبا-جاهحريكوالةالاتارةفيغرضه

يجب.،ؤ!يةاظابعادذاسمرايكونانيجب،لكقديصمدلكيولكنه

منؤيهبمإبل،الخارجيقياشارالهبمحردلا،يحرلرلشعراًيكونان

الدرامية."وحرك!وتضمينا-"ورءورهبصورهاي،داع!داخليةقوة

-دحبوراءهدكقصيدة-منهالجيد،النوغهذا"نالمقاومةوشعر

فيوهـو،موضوعهالىاًضافة.الداخلإكأقوتهمنكلومنهديستمد

:((الرؤ،بةحذفنهما

المقاتلونالايكتبهلا،المقاتلاثهرأ،الحؤيقهءاا(ؤاومالصمر

لفلىهـيناافداةيه!واتلينالمقاوشعر،ديمتهبروهراهذو،انهسهم

محبرص،،عالشؤ،را!ص،عيفشهرانه،!ؤ!لومةث*رمجردليس

في4،الجلجلةو؟و،م!والماءالارضنكهـكأفيه،والصببالدميك!ب

با)كأفا!-را4في،البراءةعلىالاصرارلمحيه،العشقطيفوليه

قوا"ارإدما/ء!طوهدا،الخديعهـةاؤم!لآاحتراقرودالمريعةوبالدثضقى

التيالذهةالىيدمموالفلسلينيالواد))دحبوراصمدقصلمةعن

:"الرقىبةحذؤضها

"..بعدساعتي.لحنلم"

بتعجلثمماعرؤ،وهويقولها،للممم!يحثالورةعبارةهذه

والقعيدة،الثورةءلىل!يحرضا-كاا4وصوا!:لولكنه،المقصلة

الشاعربهايهجر،الجلجلةالى"!رفيؤك!ءسيحءسخ!ةهيبأجملها

والمف!لمة:المرأسبينا(ووءحة"كاك!

،الناسؤلميلأوسوس

،وال*ارا،1ءالىادعو

..ثانيةوالة،روالمماء

بكل،جدةالفصفيالرمرينهدينل8ؤا/ت:عانالومت،يينحلم

فيه!اتهمثل،و"ديثهقديمةومراورصيممبةدغنهـكأاصداءكنفيهـم،مل

اله-هـاء،والخصبالموتتجربة،الفلس!في""والنجربئقل!مطين

.المتعددةي!وذاوبروهع:بر-افيامةوا

دمائيبرو)فواك!،!

الث"،راءباعهاىا4صوا،مرنجه،ىاللهرضيمه،ويهمن

نمالارضتخرج))و،الحزنمساحاتعبراشاعرايتقدمواذ

البناءءـذافيالانفجارليتحقلأ!،"الؤة:لمةتك!مل"،"!حطها

الماءعلىبيراوانه"فلسطينمهافاتانتعاعراتعلميوم،البركاني

والقبرا"وتؤجلواكن،صلميبالفوة."ا-لجلةاعلىيهذبلممن

لقنبلة:اسغفجبر

الجلصلةانها:لبمؤ،ل

-الماءفاليبدأ:!طت

لحربالمح!راءيا



معا،فاخلعوهمصاحه!اخالعانني

بسم،قتلونامرة

بسيف،علينااستاروالدهـفاوفبن

المقبلةالثورةموع!مطاولكن

.،سيععونم!والماءع!4نرر7كا

تشمو،وهيقاثلهاالانتطلبمذبوحةعصاو-ير

...تنورفص3لهحة،

الغض!لبنننىانلناودبقى

منذلكبعدوليقل،الذروةهنا،السرهنا،الغضبلب

الموترة،،البسجطةكلماله،"المقصلهـةيستعرل"19فبيراسانيقول

مقصلة.كلمناقوى

لها"سريمنثورمصالرة"هـالواحدعارذاقاعدقصيدة

لذين،اخرىادانةانها،دحيوراحمدبقصيدةوشيبئمناكر

كلهم،والاؤبياء،كلهمالفتيانهودتىلعاء،"ثمائيفيولغوا"

الالمفيهيتصاهـدمسرحيح!وارشكلعلىاساعرامأيحةةادانة

ماحقة.سغريةمع،والغضب

،معاصرةمسرحهةفيمشهداًييبداقدكها،تبداوالقصيال!

كالاصداءتترددفيهاالقتالاصواتقصيدةالىبهدكلمالتتحول

القايلالانفعام.معهنكشعفويجعلنا،الجندييركثزوحينالرهيبة

ناحيةكاوححمتهخانتهالتىاررلطة،وبينناحهيةكاورفافبينه

وافامهة،اكشافهذات!مويقفيتتبدىالشا!وبراعة،اخرى

اطرفين.اب!ينالصراع

ششةاثارةيحاوللا،متهمامعهالضحقيقيجربمماكيوالبطل

الاساةدكليانحويخننا!سخطابهـماهس!وبل،فييناسخيفة

ل!ساتهامهموضوعواذا،م!نهمالىمتهممنبدلكويرتحولا،الره!يبة

كل!:الامهبل،وحدهمالساده

لخطابآلكم،مستمعطيونما*لةالازانهم

تشسب،لم(ثؤسسكلان

محاجرها،منتثبلماعيهمان

شيءكلوسعهمفيائكانااررادةايها

الخيانةمدارفيتقفلمصواريخهمانلو

المهمانما،الفوهربماالذي،هامالاصهذا،ثلالسالةيفزعولن

كما،اتهامهافي،اههللدولةمدارا)ءيسهىلاالجنديان.رريم

الشاعر.يقول

تمجيد،وفجيمتهابادانتهاالمدهشةطريقتهاعليالقعبمةهذه

التماسيح"وجوه"فيبدباثودفعبندزيتهحملجندياكلصارخ

اًحساس."القتلرض،وننضهاالحياةبرفةجمارحل!احه9وفي!ا

الخيانة:من!اريسعبرإةالحبباتوهـار

موتينبينبراناليكانما:ا!ساكلانني"

عليهماخافالذينكلابمبنفيهترافبنموت

يشمتونكاشملاعة
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للضيمةحساباتكمفيرقمابهاخاؤءوموت

م(ءين:بيندميتخلطوناراقبكمكنت

العمر،عطشلهننرتهذا

شفتي،علىاهليال!ماءجمهت

الخيانة:واشماحانرهوهذا

ذبيحاابنيرائح"

...هيهم!هةاهليواوصال

:اخيرايقولاىالى

وشهيدخاةكنادميص(ر

وصديدكوثرا

فيآ

يقولصلينوالغضبمةالفصذروةفييتركناالن!ايةفيوا!اعر

هامسا:يكونيكادوبصوت،سطرينخر

الف،عشرينالبابفيان

هذاكلوجوهيو

جديداصعوتاالحديثشعرنا،ينسبعبدالواحدعبدالرزاقضي

عنالشاعريتخلىبه،الدواميالصوت،الاخرىاصواتهالىيضاف

للحركةحرامجلالكلماتهفيجعل،والايقاعبالوننويكتفي،القافية

يمجدشصايضاولكنه،غاضبارا!اشواكبقىومنها،الصاعظ

الحية.

أدارالطليعسة!دم

الثورتتجربةمنضس*
شفينمثير

الكهلأرد!ماريرشه!حركةمم!

ياغياحمداسماعيل

اليدثالثوريالنننظيم*

الاخضرالعفيف

*اثنطور!رالسمملاس!لأ

جاسمالسسيدعزيز

يلالممننسلاص!!لاحبملا-اجلمن*

الشيوعيالعملمنظمة

القومبلةالمسالة*
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