
سسسآباامبسآأسسن!صأ!

نتظ.لآ!هتظا

قوايمة(لمدهاعلنلى

فكريةسمسانلئلاث،االاداب)منالمافيالعددابحا3كلحت

،ال!طارىءبر-يخهاومن،العاديبينهامن-جماليةوفنية،سيئهسية

.والرايللن!راخرىوجهاتقعقلبصورعولجتفدجميعامنها

وثمبه.-الفنانبخاصةو-الميكفلةثهيا،ولىالمسادلأ

ش!ياته!التحبو-سرئيسوطرحها-ثرويشمحهودالمسالةطرحوف

وومف،حيفافي(لا-لحاوجرجمهقنشرتهالذيالبيانبمناسبة-

بحقوفىوللاعترافءالاحترابلوففوعربيهوداصباءمننداء)ب!انه

الارضفياالعربوالشواءالادباءمنعكعليهووقع"الشعبين

ونزإسه،ابرا!3وحناج!برانوهـالمالقاسمسميحفهمالمحتالة

المنطقةشموبالى):مقدفنهفيوجاء،العباسيومصام،خير

ضدوالعالماكنطقةفيوالمفرينالكتابوالىطوملالهاالىلمواول

،والاطفالالنسا،عليالاعتداءفد،كافيومهماكانحيثماالارهاب

شعوباعضرا!اجلمن،بالعنفالسياليةالاهدا!نيلمد

والمفكرينالكنابفاطابهلمن،ببعضبعضهاوحهـومات!المنحة

.(..اجمعالعالموفيا!طقةهذهفىالسلامفصاياف!عةض

.ة-سوموؤفنظروءهةهوانما(بحثا)ل!شيدرويشم!مودومقال

وموففجدناكلوالسلامالحربقضيةمحورهاالأهميةبالغةص!الة

وفعوةد.منهاوالثوريوالديمقراطيالوطنيالسياسيالفهـر

!همفىفكري!أضالمحتلةالارض!العربوالكابالشعراء

قضايافهموفى،الوبيةوامتهمالغلسطينيشعبهمبثورة!قتهم

وتناولهحواره!راواثرويشمحمودكانولقد.والسلامالعرب!

البعيدوانننعنيفاللوملوجهاسلامقالهمناجزاءلولاالخطالهذا،

هىثلاءوراعدةينب!انما.للمسطنمةوالفكريادسياسيالتناولعن

صةوؤطالىيعولواوان،صاهمضحصاانعلىوامنابالشعراء

نا+داليوالمثقفينمعالمقاومالمثقفتعاونفيهناوالمبدا.شعبم

وسلمواتنازلواهدالعرباثعقفونهؤلاءاما،قضيتهالييكسبهم

ا-ءيعاباعتباراليهودالكتابمعالبيانعلىووقعواالاصراليلي؟ميان

ملاضانة!ظب!دو!ي.(اسرائيلمواطنيمن)و-كلصدسعربمنس

ال!هـب،النداءاصحابرفضو!د.بالحربالاولىالملاحظةودصل

!يقعنتحلانالمنطقةفضايامنفسةلايةيم!نلاانه)ورأوا

الصراعطبيعهجثواقد،الفهمبهذا.وهم(القتالاوالهنعف

الاحسمهيهكنلاالصراعمنافلهذاان.الاسرائيلي-العربي

يمكنلاواسراليلالعربيةالشعوببينالتناقضانذلك.يالحرب

فيههتتحولاسرائيلمن(دامليتغيهـير)علىبلاعتمدصسممهاوحاله

بحربالتلاقضهذايحلوانماالمتطرفةالعنمريةوالامولالمفاهم

العنصريالكضيانبازالةكهنت!متعاقبةهزائمبالم!وكلحق!بلة

ظلفيالعربمعالس!احساتجاهفيالتغبرهذاوثحمكالصكري

العنصرياعيانبقسوطالما.الظسطينيةالديمقراطيةالدولة

هذاشكللاناخرىحروباستشهدبلاشافانالام!راليلي
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ح!صحمح!-6ءسس!*--ءحى

ال!زسلكللأ!"

جانبالى-اساليلاًن.بالحربالأحسمهيوكنلاالصراع

ذاتلأالامري!الامبرياليةوراءهتقفاستعماريسمروع-عنصريت!صا

للقوىبهولااثكطقةفيالكبيرةوالمصالحالواس!"ا،طماع

نظا!ةمستمرةبح!بالمشروءهذاتصفيةعلىتعهلانالوطنية

.وهنابالسلامالهـثانيةاءلاحظةوتتصل.طولمةشعب"حرب..يفدائية

كماستوء!موافدالنداءعلىالموقعينوشعراءناكتابنافان

-رنمر)وانفاصلةكانتكتوبرمعاركان-غيرهمكثيرونيتوهم

ا!تمرهذال!نجاحاكناخبتهيئةيطالبسونفعانهـملذوكنهاية(جنهـيف

افرادا4!فكرينواالكناباتساعدانالمنطقةحكوم!اتءلمىاًن...)

،محاءسد!دولفيءربةاسرائيليةلقاءاتلقدبالمبادرةوجماعات

لنجاح-القواتفصلبعدسوالمنانجةالمصيكو!وجصلأ"اخلصالاعداد

لمرحلةبمدايرةسعوىليستاكتوبرمعاركانئوال!.،..ص!يفمؤتمر

د!المعاركهذهكا،نت،فاذا.الصراعلهذانهايةوليستالصراعمن

الوفعلىذاتفيبرهنتقدفانهاهزيمتهيمك!نالمدوانبرهنت

والشعبيةالنظاميةالطويلةالحرببغيرتكونلنالنلأئيسةهزيمتهان

الا-تعمارير!ةالطابيعةتغيرانيمكنلاالمعاركهذه.انآن!ه

ناامكنولا،الامر)يميةالمتحدةاتالولاالاوللعدوناالاحتكارية

زالتولااصرائيل،المباشرلمدونااضو-عيةاالمدرافي"الطبيعهتغير

تمملوكما.جديثهلحرباسرا؟ءلتمدالامريكيةالمذ!حثةالولايات

مؤتىرذلكومنسالمنطقةؤكيالاوضاع-!يمةعلىا،تحدةاالولايات

العربيةالو!ضةالقوىعليفان-هادولا.اسرائيلامللهفي-جنيف

االتاريخي!ةالحقو!،كلفلجديثةلحربجديدةاوضاعاتهيىءان

ائيلاس-خبتاننيالاوضاعتهيئةمن3رءجى:يفءؤتمران.لمثحبنا

اوشعراء.كنارناهـن.برلادنا!ليى،اًلامابوياا!ماللحعلىوتحا!

ينبغيصم!انهعالى(جف!)فيمواالنداءهذاعلىوقعواالذير-ن

بيننسااعالهسثملان.فبهوقعواخطيرمزلقوهنا،انجاحه

التقث!ةالطويلةالحرب4تحسوبلالمفاوضاتتدصمهلاعدوناوبين

العادهـقى.اشعبيةا

من-الفنانوبخاصة-المثقفمسالةهيالثانيةوالمسطأقى

-ةواسهبصورةمطروحةوهي-المهـى،لةءرجوؤ!.السملطة

فيمثارةوالمسهالة.(سولجتتممينالىدىي)ا"مهاؤلم!مقارشفعق

تحديدعلىتنهضانماالمقبولةصيغتهالكن،كلهرالفكتاريح

.يصمر.القيمايوعنالمثقفموقفيدون!!،-ح!بروعمنالسلطة

آف!ةوعلاقاتقوىعنموضوءسا"،بيراالسدةتكونولقد

الفنانصةحرتكونولقد.نامببةجديدةوعلاقتقوىعناو،منهارة

عنموفوعياتعبيراتكونوف،فيفيوباتمردااوؤردياخروجا

همههـهذهس.اًلخ.الاول.راديكالياتجاهعنتعبيرااو6رجعياتجاه

والمثقف-السلطةبريهـن-ثاقضمظو!رفيتبط!ان-اذنالممالة

واجتماعيا.فكررساالمثقفموقفوطبيعةالسلطةلحدنرهـزوعهو

سولإنتسينمهالةعنالننعبرفيح!قياج!دامقارشفيمقبذلولقد

تببملمول،!4الطامهذاوموقف،اهـوفييتيارظام!توموقفه

،(موضوعيا)حكمايكونانعلىءرءممهو!اواجتر(دهالكاقبجهد

الرجسوعفياحادي!الروح!تمدمم!لوهو-مقالهوحمل

ومنهساالقضيةجوانب!ئءالتيالا!صورمنكثيرا-والينوثيق

منم!موع!ةومسداقفسولإنتسينموففبيئ-سيعة-مقارنات



لورسيهوبرتوديفيدويوتويكا!كامثلاءدفيصاادباءاعلام

وعدصواجتهادهمنجهدهالرغمعلىسالمقالكاتبانبيد.وغيرهم

الموضوعية(و)(احميادا)سيلشمانهعلىمر!مناكثرشبههمنالرغم

وموقفالسلطة.رل!قحديدفيميمهجيةتحليلاداةيصطهعلم-

الانسانيسا!نناريخكلفي-النظمكللديهبدتافقد،الفنان

،اًيفرديةعقولوفرد-صةورؤىاراداتهـنوتعبببرا،للقهرالمحوات

!سحح.لزوارواهعالمجت!!)وضوعية4االقوانيننفى-ببساطة-انه

القرنهذا)جعلالىبهافضىقدالفهمهذافانالحالصةوبطبص

4-!ةالانظوفيه!تتمائلم!معاتجعلهاوواحدامجتمعا(العشرين

الىهده4،وسادنظوموصوعيةوتناصضاتت!ما!ات،مه!لأراكل*ماعد.كأالا

ذلكعلىإرىسس،،ونشاؤء!روخ-جملتها!أ-الاجتماعيةالانظمة

اء!ىاأكعصورمن-الباح.العشرينال!قرنيقصد-عصرفياننا

م!لمرالث،ب)،باسمزالهـتوما،جرالمهاف!ظعاركبتعصربركلبية)

بصاحنهيشهيةتشاؤمه!كلالمغر!المثاليالنظرهدا.،السلطات

افتهسىولقد.جماعننهمواجهةؤء-شهيدا-الؤدوضعاىا

شرطايودحميتحاناي-الفن!انفهـج!لذلكالىفعلاالكاقب

ايعصر.و!ط،نكلامايلكظامأتقليدياأخصما-اجتمإجماتاريخي

فجل:كل!!لالم!ألةا!كاتبتناولالنظرةهذهافستلقد

نقويلسوفهـيا؟كم!3ا!لحادفك!الابخنهاعىوالنظاملسهـولجعسينالكاتب

السالفة-نظرتهبحكم-،ومال؟لغرورةصمتصاد5جانبيناو

-الفنانيرى(.شهيدا)منعهنصبان،بعدالفنانجانبالى

فبملاحدحقلابرح!،يمتمتعفيمةلهكائنالفردان-سولجنتسين

هشوهةغبربالريقةحياتهيقضيانفياساسيحق:من4حرماله

الاخلاق!يةال!منمجهوعةلديهعنيدرجلوهو.مكذوبةوغير

لهميخ!دىمن.اما.بدوف!تستقيملاالحياةانيرىالاساسية

نايعركون:يسططةوافعةنظرةالامورالىلهـينظرونويعارضهم

الطعاممنكفايتهيجدانير-صداساساعضمويكائنالاسانيالفرد

ك!4ذلكثمنكانوانفنىالططنجبنةمنمصولاوق!راوالدفء

ويصفون.القولةعنيميزهماكلعنوالنننازلالهـاملالاسننسلام

الىشوفاويموت،ويتالميخاف!ومرتبكمعقدمخاوؤانهايضا

الفردسوفمعان.فيلعقهاوتسولسمهوتوجههعهوتخفتقودهقويالةيد

اصورةا!ذهعلىال!اعةمواجهةفي-فنانوغيرلمحنانا-

حقيقة!طالقولبصدثولسنا.بالعاميوضع6!ءجةايىأاالغالية

زاويةمنه!جيةمن-ننبهلكت!ا،اجالاهذانجر،فمحالهالةالمسطهذه

الاشمشراكيةالثورةعنغريبةمفاهيممن4قالافيوردعمااينظربعض

السلطة،نوعبتحديدالايكونلااس!اانالى-اوا!طاوالفن

الا.!مةكلببن(ساوى)فقدالمقالكاتباامهـا،الفنانوموقف

الاس!انبينالموفوعييةالاواعرقطع،حتىفهـناناكل(1انتمرو)

التاريص!ة.ومجموعنه

،ومحاولةالادبىفيالثوريالموقفمسافةهيالثالثةوالمسالة

التقئية)مقالهافيالمسالةحيدررند"طرحتوقد.جهإيىاتشكيله

بممةاقإلهاالكالبةؤممتوقد(.ؤلمسطبنءنرواياتخمسفي

(.وفيالقصصيالخلقنوعية)!متهماتمييزفيهاحاولتنظرية

الادبر!الفنماههـةعنالنوعيةهذهتميزان9ستطعلمالمقرمةهذه

امرمنيكنومهما.عامةالفني(الابداع)!لشةماهيةعن،ل

الرواياتلهذهاللإبةاتهادرافيبداانها،الكا-بةجهكلفاى

و!فد.لمحضمطينقض!شةعنللتعبيرنماذجاختارتهاالولفالخمس

ال!نكبةهـنعبرالذيالرواثيالن!ناجهذاانالبثصاحبةرنت

متطورورافد،يهـيكلاستقليديرافد:كبيرينرافدينليوقع!د

الىالسرريهـةالمقدماتهذهبعدبحثهاجلالكاتبةوصرفت.حديث

الكلاسيكيبرافديهاالنكبس!عنالمعبرةالرواية(تكنيك)ثرلمى

،ليوسفالهودةطريق)وحنالجو!ج(،جئة)واخنارت.والمحدث
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واحتارت.الكلاسيكيالتقلي!يالراهدامثلةمنمثملينالسباعي

امثلة،كنفانيوغسان،جهـبراابراهيملبراو،بركاتلحليماعمالا

فيطيبلرسالاعماللهدهالكات!بةولوس.الحدي!ثالمتطورللرافد

السذيالجماليالتشكيلمبحتفييعملامهظمةانلولا،مجمله

لفلجا.بتعبررها(التقنية)مبحثاو،بهبحثهاوحمط!ارادته

افلحت-!دالكاتبةفانذلكومع.(المضمون)يمسمىفيماوقع

استغلاصكل-الششكيلال!كلامهامنانصرفالذيالجانبفي

روالية.اعمالمنوحللتهد؟ستهف!يماالتشك!لحقاقىمنمجهوعة

بحثها-فيالاساسوهوالتشكيلجانبالاضهـ-الجانبهذاوفي

وقفاتاللغههذهع!ندفوففت،ارواف!االعملبلغةاهتما!المع

الشعرنقدمناخ!نقلك!دتالوقلفاتهذهانغير.موفقة

هملىءلمىعيبالشيالامرومذا.الروايةنةدالىومصطلحطيه

كثميراان.عامةنقهـدذافىجمالىمزلقهسوانما،وحدهاالكاتبة

نوعلغةبمين!الابلغةثرس!ي-يهيزون!كالونلانقادنامن

عليكل،الشعرلغة!وس-غالباسويرمصحبون،اخر"وعولغةادبي

التتريرمنبهترقىاداةوهيالادبيالفناداة!اللغة.اًنادجمطثرس

الصوزهالبلامخييةبمعنىلااجازع!قالىالصكةمن،التصويرالى

لعالمللواقعرمزيةموازاةكلهالفنيالعمليصبحانبم!نىوانمهـا

والاجتماعي.الطبيعيالففان

القاهرة

كا17!طئد

فا!9!ثكو!ة

:*دابمنالماضيالعددةصائدتموررئشمىينمهـعورينحول

!بولاالحبيبةمعوال!وار،رضااواسننلهاماالتراثمعالحوار

!لرالاصلامسميمالم!ةانالاول!للوهدتويربعو..تإاورااو

كلثهماانللمرءينعكشفماسرعانولكن،المحورينص1هذابعاد

ساوان،الذاتوجعمنجزءايضاهوالنراثمعحوارمجرأد

4ال!تمهرالمطياتااثارةهوالحبهـيبةمعحواراالسطحعلى-يب!د

معالمحيوبهحوارخيق!هكلهو،اذتعريةاوإممااستل!اونفضا

.("الوء!"

،متداخلتعاناذنوالدالرتان،كلتلا!يصاناذنالمحوران

والرفضيوالحرك!سه؟لتململالعارمالاحساسهداكانهمناومن

ذلكفييستوي،القصاهددمجموعةعومسيطراوالعدولوالتخلخل

،دوافدداووديوسفاحمد:العربيةالذكريات:الاولىالدائرةشصاء

لصميلسياسيغيروكمريحالاحمدسليماناح!دةالشاعرللفرات

كماكنتعارية:الثانيةاًلدائرة،وثمراًءعبدالحمميدبئدر:بثبكأ

الموصممصالابواب،اليالريعلي:الانتظار،سكالىممط!ح،الاشجار

.عبودفاروى:المطرجرحفيإشاتوارتشمسالدينعمبدالكريم

لسمعد،"ايضاالاخغرعن"!عيد!،?هايزةمنفردةبب،13وتقف

وعل،الدالرتينهاسناحدىداخلالاسقلقاءعليتتابى،يوسف

منفردشس!ركيكلملوحدهافهيتصنيفيحتو!طافىمناععب

الشديدة.بخصوصيتهغمي،وا)ننناولالمذاق

!ي!**

الليالكبيرالتحديعنالقصلالدلهذهالمتانيهالقراءة!كلشف

للحدالة.وكضغقاالجدةعنبحثاالراهنةالعربيةالقصيدة-ةاجه



المربريةللقصيدةالجدبربالتيميلالعجد!هـاواطاريكفييعدفلم

"تاهطاثت!!ه!يهؤفع"،الانيدداخلجدشدةخ!را!اكبئىللا!ام

ؤجمضتينوبر؟ص،و)ماهـلاملقاالىرعةا)كؤوسبهسعفلاجديدا

صةاللمف:ءدمااثعرينراتنصاهـ!يكلانرلر؟سفبن،هائلتيمن

ب!م!،تالاحتفافمعالألفلاتعلىالقدرةظل،.الشعريوال!عروص

ميمفؤيوسه:احة،بالمخاطرمحفوفاعمسلا:فيهـل،والانتماءصةلصا

سهطرةاىاوالعودةالانننكاس:المح!ريناحدؤبووقوع!ا،ها"لج

اصلةاقطعفيوالامعانالاغتراباو،اضارير"اامث!هويئاالتقاليد

الانهتاتومثلهماب!ل،للتهـراروالخضوع،الانتماءسطوةمنهربا

."الجنورمنوالانظع،الاصلعن

قص-صدةنطللعونحنمعادلاالحالةلمهذهنجحداننستطيع

؟طلق"ؤيالقصجمدةيةلولا.داوديو-فلاحود((العربر-يئالذكريات)ء

واوهـاهـ-صاقببودااصبح!تالصنيللجفحوررؤضا((ال!عصرية"من

وشميموالطلولوالاثأؤكوالجنىالخليشمنوسخرر!ة،واساشر

الرئيسيالةهمويكل..القديمالشعريالتراثرمور-نجدعرار

تفاعيلعلىاساسيبشكليغنمصدوضراوةرفض،المتقدهالقصيدةنجر

ممممارعلىبسيطرتهاالهـتفاعيلهدهوا!-ظا!ت،كاملةالعخلإفبحر

ا&حم!،لهذاالت!قليد.لةالنغمي!ةال!ور!الىر،ساتفضبمانالقصيد!

القصيدةمقاطع"ققلات"فيخامة

..حطيئعذرفا

والخوثالنارحريةفمانت

المقؤل(المروع)اشتها!كبماوأنت

فاعذربني

إخوف!واالص!دتترليمةفات

المقؤل(المروع)اثخهائننتوا

فاعذريني

البدائبماصورءنانت

المقترل(المروع)اشتها!مااً!تو

ا،نشه،بكسرت،نها،ؤوسيئبمينأوعالمر)كلمصةوض!توف

اىجديداشياكأكاءؤطتنجحاندون،الخ!يفبحريللتغاعالنغمئ

.للقصيرةاثمري!رالتعبمنجزات

سمتيؤديالقحىيدةمقاطعفيالكالمات!تيباعادةائاقولهل

ى،والالعرببئللقصيد!ال!تقلإلىيةالصورةمعحقيقيةمواجهةالىبنا

فيس!مار!!ؤءالثعريالصوضبر"يقومالذيالدورعلىتعرف

"،زر،جاملوئاطعيئياالرقامةليتحوفيعابرا

القبائلدمهامعلىوناراالهممنجدارفيالريحارسيم

واللولوا!وىاصمتابدخلوطل،تبسمانعبيناكثم

المقتولاشتهائيوالت(،والخوف!)البارحري4ؤأفتؤ،عدريني

الاخير.البيتمن(المروع)لفطةعمدعننزعتولقد

حجارته،ب!فرداىهـ،اتراثالجطمداوديروسفاحمدالمع!اعرار

الذي-ا)"راتيكونانأخشىلكني،يقولون(كمبسلاحهيواجهه

،قدتغالبالجنورموحلىةفيالعربيةالذكرياتهذهخلالهمنتهمر

لاؤإفيهـصهالحس!يعلىوقدرت!ه،اتجاوزاؤئيالشاعررغبةدلى

اثاعهـبطموجمهلقاذلكبعدالاممرولبقى،ومكتسباتهومواضعاته

ولابالقديمتشيواييقاعات،جدءدةموسيقى)ضا"يم!صتنبت"انؤك!

جمبزانؤي/سعيروضانالاولالنثبلهذايت،جوان،محاي!يرهفيتقع

اثهرياالع!اء:حلهمه.لهاة(1،حةاا،راثيدمع!دعماالرؤيه

للوجدانواستغراةاشوولااكثرالعربيةريات3الذوحديعث،نغادااكثر

البب.النائيالاؤقهذااقتحامعلى-شكبلا-ؤادروشاعرنا
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دائرةيغاثر((ايفاالاخفرعن))!صيدلهف!،وصفسعدي

سعدتوالتكيما،السابهةفصائدهعنهاانبثقتالتي،الخبط،الم!ر

بهي!ضلمبصاالمرةهذهوإجهر،الأدابصه!"تعاىبقراءتها

بهذهواكأ-ت،وضراوةحدةوازدات،النغمةت!هـتوؤد،قبلمن

وهـ!اقضسدةمس!هـلفيتطالصا،الذمدءكأالعمي!ؤ"الس!خريرة

خامها،

زجمهمنلت"صواةمر

ار)ممبلاكي!ف

؟واحى.ةنجمة

واحدةنجمةا-واسأمرة

تصبح!بنلاكيف

نجمتين؟

الصافيلاثصافىعايلة!ففنه،اذى

الأبونللادب

نجوتيئسالوامرة

ت!سيمانلالم

واحالدة-؟نجمة

واحدةنج!ةسالوامرة

لاتصبعينلم

نجمتيدنأ

ت!ماا،متلئين،اخا-مةواالاستهلالبن،اكقطهيئهذيرنوبرين

جواةؤوالرامزة،افىنامهـيةالتجربحةايؤ"عمعنصعد،وسحرية

اخصا&طلقة"ن،واث،ملاكبيلالانسافيبالوعي،ال!امرةووصوح

ثمرسماتو!!،الانسانيةالحياةفيمااشكلالى،الحاصي!يما

،وتويوتت!وتواجهوكحتدم)نحليالمرةهذه9كنها،المىنرةسعدي

طفع؟قدالك!لاناننيبدو

لفن،

الققلىعن!قولمادا

الق!تلىىنلعن!قولماذا

حبليراقصهاالعرسبعثيماب2ةامرعن

كوارضخلوق4االجبلكلمحن

ت!راكيالذريةالننبلةتاكتهلكهل

البدوبهايهيصحراءتجعلهكي

،مو*ةماقانيالحربتغادره

عنالق!ثرةوينزع،ينيمللمجرحا"يوسفسعدي"يلمسرثم

جميعا:!اوجع،يهدألاوجع

..قل

واحدةكا،تفادجمة

وارةعادتالنصممة

سواسيةواًاناس

ناجحةوالثورة

اشغالي!ئانادىل!وال!عمال

المطلوبالكلميصوغكيفيعهـفرجللهم

الهمالافراباتيكسرو

اتبرلمىاعشراتم!8لقاد

الرشواتعشراتلقادتهم

يلحالما،ولى،باالمرجةثوريعملالاخفرعنسعديقصبلمةان

اررديدة3!ةالمأاساليبهالىولا،القديءة*يلهالىهناالشاعر

الانسانية،الاعماقومخاطبة،والصشللالضحغيعلىالقادرة،الذكاء



الشومحاجهـةلا،ويدهغويدينيمرح!"انه،وظميحه!سفي

..ستارخلفالتخهنىاو،اؤتم!قىوفعالى

يسننثهرنيسس!قلومانتمكلشبئببقايااص(بيناككلسولاني

وفراوةبث!هتويف!ني،والتسترالتخفبم؟ويؤكط،الغروبشحن

سعديتنويعاتالىانجذابااكثرزالمافقالب!هر،ل!زرا،اكهاروفح

،"دجلة"ضفافعلىالسابقةاتهـخاءاتهخلال،منالثريةيوس!

،والحياةوالتار!الانسانويتأمل.والكونوالوطنالنهريحتوي

الماليمهذامثلؤ!..الف!كي*السرحكاياالهمساوتارعلىويشدن

اكر!الشكلواجد6نفمياجد،يوسفسهديلدىا!ير

***

((ارشاعرللمراتروافد"قصيدةنج!"دجلة)ءذكروعلى

موسيقىتحطهمضوهححارشعري،تدفقالاحمدسليهاناحهدللشاعر

منكومض،الارض:،التراثمعوصار.بقديمتشيلا(التركيبحديثة

الخفراءوالامال،،المقاومالمستبسل6ا!اشق:النراتصورةخلاله

والثمس،الجوعيخترفىوالسيف،سبعادفالسنبلةوتتزايدتهل

الحكمة.بزاداسفارهمنيهسودا!روا،كالوردةالامطاررابيةعلى

،فيصبسحوالفراتالشاعربرينمايصل،الحلولمنلون

وينبت،الارضبحضئيستلقيمتدفقانهراوالشاعرلثاعراالفراف

الشنفرىكانيومالاستوائيةاومالويجتاز،الحياةو!صنعب!تالسظ

(رموزالتراثتعودجديدمن)البدافيةلحكاياتارملفيلغوص!ثما

والموتوالحياةالهشق:كميرةلاشياءرمزابدورهالفراتويصبح

والتمثيل.والسص

فراتلا،فراث

،الدافىءجسمهاب!يض،الالىضرراودعاشقايا

سريرهاعلىيسشلقي

بالقبلاتيخنقهيا،احضانهفىتفرفى

القالمحاايهأ،الرهيبلحباايهايا

امواتقبورهامنوالباعث

،العبادةموسمهذاالساحرايهايا

،الاث!نهةم!ثلياالوجوهعنانهارت

البداية،،النهايةلهدهصفقواا،شاهدون

الافاربد،للعصافيرعشاالفراتفمفيصارالتراب

،الن!ديقطعالسياف،اًلهاشقسالغرات

الرهيبطفلهاكان

العياةبوابةفيالن!دعلق

توفعهحاتبها!ضحم!تقئلةلوريةدؤيرةالقصيدةفيمااجمل

ووا!سيوالمعاعرةالتراليةالرموزبينماوتناغم،الاهي!رالمقطع

الموسيقيةايقاعاتواطراد،والمعاناةالصد!المووورالشعريالعمل

مقاطعخلالمنالتفاعيلوكنوع،تكلفاورتابةغيرفيالداخلية

معوجزراعدا(مستفهلمن،مفاعي!لن،فعلن،فاعلالن)لقصيدةا

اينتعرر،الشعريالتعبيرصماماتعلىوسيالرة،النغسيالايقاع

الاصيل،مذاؤهاللقصيدةءملهذاكل،)سترسلواينتتوذف

المعاناةتصبحوالني،بعدتينتهيكلماننياربلاستنوءوهيهاصة

والننلقي:التثوؤمتعةمنجزهـااجل!من

سبعاتمبتلسنبلةجمهلتي

15

الضيببحدهالجوعيقنركا-!ههـا

وال!صيب،

الثو!اتتشهمماسنابلابا

الشاعرايها

بساليينازهار

شمعاتمدلمسماليواطيار

الميم،لوبيلبسيعدلموحز!ا

كالورثة،الامطاررابةعلىوالثممس

رماداعاثنمابرالاطياللا

ما،يفصسعولاحس!سا،دايماالنفسفيالشعرمنويبقي

انفسهم.الشواءبلغسة:يقولاندونيقولما،يجهرولايهمس

*!!*

،هي،(الاشجاركماكنتعارية":،،السكافم!مدوح"قصيدة

المحبوباوالارض.المحبوبة.ومحورها،الثانيةالدائوةثصائدفمة

تفرجلنثهي،تسمياتمنشئتماانتفلتسمهااو"الوطن"

وارضماوطناوالمعشو!ةمعشوفةاليطنفيهيصبحالذيالمجلاهذاعن

التعبير،علىسيطرةالهقصائدهذه"مةهي،وهويةوتاريخاوانتماء

الرفيم!ةالفنيللاصولواستغل!،الحقيقيالشعربزخموامتلاء

.لمتمرسوناالايتقنهالاوالنني..المعاصرالشعريالتعبيرفي

لترائنابالهـنسبةوالاغنرابالاشماءفضميةنثيرايضا،والقصيدة

الشعرية،والحداشيةللجد"ناجحانموذجاتقممعندما،الشعري

وتجاوزه،عليهوا+لكاء،العربيالشعريالماثوراستلهامخلالمن

!الونالاشماءتح!ق!نجتفدبهذاوهي.واحدوقت!

منلهيااتيحكما،التناسخاواتشابهااوالمكراراسرفىتقع

جارفا،،مننصلاعزفاجعلهاماالنغميوا!توتر،الشعريالجيشان

اولاىعنوبصرر،للاصولومترسم،تفبطفهوذلكومع

:لعثراتوا

..حبكفيوطموحي

الشط!نع!كنتفتيلا،والبصبالنورسذكرفط

كأقنح،بابامل!م!ارةانتظر،ثمنبلاالسنواتابي

الجوفيتنمت،الساحرواو!ة،تنخنحولا

القخذ،بعدربيعاجالئتولما،المعجزةدخان

ذاتيالىواويت،بقلبيالنيرانتوهجت

مديثة.فيقاعاسقط.المشقوفةبكار!انفباشرب

مصفتاذابالعاعمغ!ةذكرنيحبكوطموحي

فاب!ةوادخلني،الث!بيالبوخ3مفتااسلم!

واخللق!العهصاء،الانثص!ي!ينشرافقالعتتفاح

المسكو!ءكللكلتضالفارعالغسقيالنومالى

والحئيالة،بال!سيالعارمةالشهوةهذهالقصيمةفيماابرزويطل

والقبلات،النهدينبينماوانهارالشفتيمنكرزفينجيدهاوالتي

وازاهيرالاردالى!الشهـوةخوخو!ر،والثدينالجيدفودالتي

يصرفيكاد،ضطرياوجوعسا،عارماشبقا،النهدفيالنشوة

نداءاقفىالس!معيصمويكاد،الصورةمنالانسانيالوجهعناكلقي

العمري"فالحب"،وطناكوني،مدناكوني،المتلاحقةالشاعر

وتندفع!صان،ال!نبيلالاملبمرخاتالجنستوتراتو"خننل!".قرا،ة



:"صورةعلىهذهالشاعرجسدهانيا(الفقر)مفهومباسموغ!بر!م،اقلهامممهوياتعصلىاستبءابهيمكنالذيالتمعريالعملهذا!يهعا

عنرياسعرايسمعاحدلاالانساز!طا!وءصالتطلعهذاوارردهـ،العارما؟جم!سميالوهجهذا

الحربفيثهراببمأحدلا.ادبيل

ماءكل.لقص!السعادةلىيوف*!ة!ة

امتومالفقراحزانت!ر-3:"عبدال!ميدبهـ:قصيدةالى-ال!*لةض""بئ-اقؤ

الا،وتهد!دهالمعاصرالوعيتسنهويصورةكانتوانفهبمايسق!شاص!ا"بثت!ةصمىلو".((بثيمةلص.صل!يالمسمخير

الذي،القديمالربيالمجتمعلصيةالوحيدالتفسيرتقدملاانهالفحراءعاىثم،العذريالءبءتربةفياص!ا!تثىالحصرإ"ل!سته

والمغتوبة،والرافهـضةالمنمر!ةالمعابكصماعات!اياهبنءر!تلمع-؟ءاعقيواوالمدحالحج!لمفاهيمروفهخلكلءن..اسط!ثيا!ءهر

،انهلي؟راثؤيهلسىلاج!را/ء!أسروبرهبل.التراثاءش!س!عاش!
الفروسيةاربابالىبالاضافةاعاىمثلاىااقيطلعكلصوالعذريين

عالبمفيا،ستيقرةوالرغاتكبات:همةاررهواتواصعحاب،والفتك:الاصاع3لعلىبهيدقكيتهـكانت!ىيا"مورا"ير!ل

..طرتويلاالذىالحس

،.المرالغزلتضحرالمويا،المدحشعراءيا

جميل:تساؤلهيوالثزمةكعفتاصياحاتنكرهدوولقصيب!فقصرااذتفىوا

...ش!رايب!ءا!!شىكان

:هـخه!يلجميلل!ويشصر)برهيولوس!سكلاه!دزيدايمدح

..اعرويهـجى

اريد"غيرهنجهادوايا؟!!حا!مرالاثىببنعا

قصيدةفي"برهيل"وعيجعلمعيتفق(ص"لاساولوهوناؤتصهعلى

-كولى:حبنبئدرامري!هطريدالذ/يافيوادابغة

بصامالعربيلحهالرموهذاءاح!بمبرجمنسقطت

العربيا،جرحاجفانعلىاله!لىانإوم،،دكان

نأل..لواتعابلاا!رضدروبيظن

.كيفأطوبلرالرملينام!فالخمائةة!نيدييهحول

شهكثراإ:!امز""بىوكان

يصرح،انيوشسكا!ذي،احبيراا!ال!اتساؤلهثاا."والامثالالحكمة،*ليعثم

اولمرد.والرؤض*االثورةبئورغارسا،والوعيالحمكمةمنبمحتزناتهالتمرإبع!(نزهبواويىت

الحوارروحاسيا!سبغيراكمر/يمهذاخلالمننحييان!بقى"كربظالم!اتجاشاىا

النغمسةبفابةجاءالذيالحوارهذا،العريقالهـوجم!تواثامع

.الادابمنا"ضيالعددشعراءنصفبيناثشتركةخلال"منحاولالتكبماالمباتذرةهذههوفقطهنايرمم!*!ففناماوايس

هذهايضاوان!،ارضععراء!ؤ،ءلواؤءرؤنجة"،ص"انالش!ماءو

اًلقاهرةاعا)ثمر!اولاءزحاكميكفيان،وليسىظدموؤسهوةمنتخالو!إءياالرؤية

هـ!يهـ!ر5+.!سيى،سسحير.س.!ه+،5.مرءهـ6!رهـ.?عهححرعيححيهحم!يه!ه-!.،هـهـهـ6ههـه.هـ.5،.حمحهم
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مترجمةومسرحياتروايات

أ
!
ة4

يملربمنشوراكلثارمن

الحبيبيابلدىابك
زوربا
وهوانا

الانتباه
بوفاريمدام

السفير

حبقصه
حباالموت
السعيدالموت

العراب

بيتهـونآلان

كازنتزاكينيكوس

مورافياالبرتمو
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