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!بعك!ؤ)أعفي

صاللب!كي!ه:وف!تور!!شعر(1)

بف؟رهاعنهال!تعبيوي!كنلاعماالتعبيرشاسلموبالزرةان

الدروؤلاالموضوعييةطبيعةهنينبعخاصاا!صلوبائورةلقد!آن،اولا

هو"لذيوالشعر.والتفييرالتعبيرفي،بهاالمحي!ةوالتاريخية

منوحر!كهكصاتصهتتشكل،والنعبراثتعبيراساليبمناسلوب

،اثثورةكانت!ا!ا.الحياييةواثتجربةالماريضييةآكلرحلةصة

همض،ولهبيرهاتفميرهسااساليبء!اسلوبواثعر،اسالب

تنبعالتي+!هوحرفيخصاث!ص"الثورةثمريكونان،ءولالطبيعي

نجد.!رهوشتير،اثثوريللمعملايومي!االممارسةمناساسا

والتياليوميةالثوريةالممارساتنتاجهيالنيالأث،رجمببمفيذلك

ممدالجماهمرويهوالنصالاتالنوراتكيفوريةمساهمةلاهمت

فيمئلاهوكما-الاجتماعيالتحولوعمك!ات،والغزوالأمبرياثية

ايلوارلااشعار.الاشتراكيةوبناءاكتوبرلورةابانماياكو!سمكياشعار

اغقاهـمهةوشهر،باريسكومونةواشعارالمقاومةابانواراضن

اًلني...الفيننامما

اسال!س"منواصماوبلالثورةالمتصورالاو"داك،هه(الشوان

الجماعيوالتصوردعهـاانه..اعتالىواوا!اومةالهخيمؤ!العموصة

.اليستبالفرورةحرفيالهمنلغدووالثعاراتا!لاكناتحنى،لها

لعو؟كشوامالالمكثفةالصياعةهياليستأالثوهـةوشعاراتلاقناتهي

الشكل،خ!تارالنكيهوالمضمونان:ئقولكنا!فيا001الجم!ير

اثمشاريكونلاولماذا.8.وشعاراتهاثحرها،ا!ثورةقخ!ارلافلو!اذا

الصيياغةهو،الشعارهذادامما،الثورةشعرحرف!اى!جزءا

الشحنعاتبكلالم!ذالمجازيوالتعبي!ر،ا!ثورةلاهدالىا!مفة

لجماهيرها!والفكريةالطك!فية

الثورةضعراءمنبصاان،فيهامراءلاا(ت!ال!ق!يكةان

.الخاصالمملوب!علهميوجلأواانالعمتطاعوا،اكسلحةالفلس!بة

النضاليةلتيبربة2ومن،المعركةساحةمنينطلقالذيالشمعراسلوب

:الالسلوبهذاحرفياتاوليومن.الاص!دةمختل!علىاليوصة

الفلسطينيللا!ه(ناليومية:الحياتيةالتجربةلوافعالحيتجسيده

حيا!-طبيعةعليهااسبفتهنفيرة،جوبةوهي.الكادع-المقهـا-لو

مت!ثو.خصاثص-ونتافجهامدلولاكار!ابيكلوالغربهالمثردحياة

فيالنفربوو!ييهاالالتص!شدةالىالى،مثلاالارضف!دان

.ا!لم

شع!راءاكثرالفسهطينيةاًلثور!ش!ياءبمضان-ازعد(اني

.بها.والالتصاقالارضالى!الانمساادنروعتجسيدعلىقيدوةالهربية

الذ-ثناله!بالشهواءمنكثير!ملسط!نبترابالتصا!االثمداذهم

.هـ

اسبابه.لهبانطكيد،كئدا.تراب!م!و!!هيننى!برن

،والتراب،الارضاسماءذكركثرةمنيأمم!لاألألفصا!و!ذا

لأالعبقذلكفييتجسمدوانما،سيهضاب!حمم!ثدثم!..و!!4وأ

وفيالقصدةجوفييفوحأحار،والذياأرهـمراخح!له21!ثا(روصمة

.،وبياراته.وجبالهاشجارهترى،ا؟وفنعديغتب!اندمه.مفاصلهاكل

!ول.حجركلوقلمس..وبرتفالهاذهارهوثشم،وميامه

منوهو،يصاوبالشصبالارضالأل!صاقههاملامعومن

الاغاني:بألذاتالثورةوش!،ايرضاالفلسطينيالشوحرفيات

يمبموالذيا!تهضمينمجرداكلصدولا..كأالشعبوالمواو-!لوالاهازي!

يمسب،الاصيلاروحياا(جرىاقصدأص!ا،ال!بهشللىثم!يا

معا.وشكلهمضمونهصارتالفنيالثورة.الثورةنهرفي

فيوثكن..وا!ديها!زيجه،شكلونعربيفطرلكلان

منجزءالتصبحاثمرالىالنفاذ،هلىهثسمتطعلمالتيالوف!ت

فييجريلمالىهذهستحالت،الناثرفيالا!اسلوبياتهلوحه

ألهاذا.الفلسطمنيةالقصيدة

والثورة،انئورةاسلوبانه.احداختراعمنلص!سهذاان

اسلوبهواسدبهاان6المجردالعقله!تاسالي!بتختعلا

والاغاني.الثورةفتطورحسبماالمنطوراليوميو)فكيرهاالجماههـير

اليوميةوالممارسةالتهـفكيراساليبمنالسلوبهيالظسطينيةوالاهار!

والمخيم،،الخ!دقفيعملاغترانها.الفلسطيف"الج!ا!يرلدى

صكلنانطبيعياكانولذااغا..والحرب.!م!افىوالكلسوالسقاء

ابماهير،عنتصثرالت!اًلقصي!.القصيل!فيعهـضوكاجزءا

معشاعرلانهذلكالجماهيرعناغرابهيهيششاعرعنوليس

تلكلجيدايضاولهذما،كانتحيثمامعهاقواجد،الجماه!ير

وهي.الجماهيروبساطةعفويةهياا!تي..الاداء!والع!ويةالبس!اطة

صان!م!ثلصاذميهافي..السلوبهحرفياتومنمق!ةر41هذاميزاتمن

والممق.البسماطة:ممالهميميزمااحص،الفعار

،وادخالبالارضالشديدوا،لتصافى،والعمقالبساضه:انن

الثقالمحةفيوالثوريةالتقدميهالمواقفواستلهام..4والاهازالافاني

مناخص..اليو!ةوالنضالاتالحياةوتجمصيد،امدسيكيةالعوب!هة

.النلإصالثورة!شكلخص!اض

؟كلهذهيصطنعلمالاخرالوبيالشعران،طاييعنيهل

ويلا.،بلى

انيستطعلملكنه،هذهكل،ا،خرالعربيالشهراصطنعلقد

معذمهـاظللفد،حرفياتهمنجزءا،بعضهااولس،هذهمنيابل

.حشراالقصيدورمعلأةفيم!شورااو،ا!كلسطحعلىطافيا



الخصائ!عى،هذهمنجعلانه،الفلسطينيالثورةشعرميزة

الاسدب،حر!ياتمنضرلدياعضوياجزءااحلهااذ،تميزهخصائص

وكانهاائقصيمةوجعل.هوهواو،بمحتواهلصيقاالاسلوبوجعل

عنالجماهير.)1(المنفصلالف،عرلا،الجماهميرتكلنبهااك!العصيدة

نموذجانمدهوالل!ي،دحبورلاحمد21((الوحمد!تطا!)في

.الا!سلوبهذاخصاتصم!سمتتجسمدالشعريا!مصلهظطجما

انها.ايفاوعفوشهاوصدقهابحرارفهاتتميزدحبورررىفالتمجربة

ما-المسامعاو-الطرمملا!وجدانذهنالىالنفاذوسائلمننملك

:بتتميزدحبورررىفالقصيدة.عيرهاتملكهلا

كاناو.الجمىوس!مننمحلثوكانيلكثبصرانها-ا

بممق:ولكن،ببساطةلككتععثالتيهيالجموع

ودضاها.!عص!بها،حيالهاوصورلغيتهاةلمء،المضبةا!ى

منواحداالشاعرفيهيكونالذي"الكورس"ميالج!ان

المنشدين:

بعدأيطوالمالع!مةلابفءما،ياهنية،وكن"

بعدأعنليندفىوالطبولتممرجللخيلوما

الركبانيثمربونغبي..هنااموت

لحمانل!منبراتهملا"لا

الغد؟صولماذا..تا

..الضل!الىالميحي!كلرفمن..الارضفىاما

تمتد؟بتدةولو..يد

الصل!بانمنالا!امهـهلت،ولاجلص،امهـاصي.الذابجبلعاله

صلبت"حينشئهتفماعلرالهميجدواولن

الحكاك!ة،اوالحكا!الابالونتاخذ،آيضاوالق!ثة-؟

وعساتال!شةم!ناعروبكل،بلمسلها!حهـتفظالنيالشعبيية

فلها،الخرافيةالحوالثفينفسووتولعانلونولكن.الاة!فم

تصرو،عادلا4،(خرافية"يجطهامالرا!يتهاصدقهاكا

الشهداء.وكساف0791ايلولىمجاصرعنتتح!التيتالكوخاص"

باسمالي:مذكور!ن

لهقواحدنمودج،مثلا(الاضاردتابمنصفحة)!صي!مةفى

ؤ!ا؟رةا!شاو!مرعناولابأهـ!ثجم!افهونقولاووكي

هسذايتممقفم.والحبالفرح:وهو(مجاهد،وحياة،ال!ياة

فم.وجما!االمح!بةمنبالحديثاليو4وادتوفيبألحىإةالاحساس

باسقث!ماد-)الجديانعنالحياةوتمطعالحبهذاينطفىءف!ة

ياتي:ماملاحظةين!بغي)1،

بالثورةا،؟.،نالشواءشو،ان!ثورةشهرعلىاؤكداني-اولأ

القمار!وييصءا!يمكنو!ذا.عامب!تمكلالفلسطييات!رلافعلا

عامة،(الالثر!يةمسلةعلىمنقوشة!مائد)مم!وعةعونثيهنصب

ديوانسناخت4*او.خاصةابوخالدوخالددحبوراحمدوشعر

مثلا.(تالوحداطالر)

شعرها.كيثورةتصطنعكيفنبينان"!عدناانناوملاحظ!ةسثافيا

انهم،النقادبعضخطاانذلك..المم!اوبهالشعرهذايصطنعوكيف

،ظروهـاخرىفيالاخرالشعريطملونمثالممالمفمر6هذايعاملون

!ختمارالليهوالهضصنبانيؤممونان!!عمونالذيالوؤتكل

حه!افمش،جدودامضوناالثورةكانتلماانهونرى.ا!مثمكل

اثكالاي؟!هواضرورةبا*-ونلاوفد.صرريداشكلاكختاران

المعروهسة.لشعرا

لشفيللشه؟راتالفيالاسه!نحدامفمجدلااخمواون!-ثا!ما

اصاالشعاريحيلانيقثرالنيالشاعرنحييولكننا،الشعرهذا

شعر.

.7391بيروت-الادابدارعنصدر)2(

يصابحيث،الطراميةنروكهماالحكايةتبلغوهنا..(مجاهد!

ءميق:حزنويثفص،بالن!ولالجه"يم

المرو!الوبهاالطكافاالاثباساليبمناحمانايستفيدوفد

:(!ماننصة)فصيدكهفي،وليلةليلةكالف

العباع،بالكلاممثقلا،واكركني)

السكوتأريدلاومنني

المباعالكلامفعندي

(...!لفوتلاموعدخلديوفى

منمستذلظ،ا!رلاسالحكايةصينةاخرىاحياناوتاخذ

لتنبىء-يوسفسولىة-والقرآني،الجاجحطبةسالادبيالمودوث

فطافى.وحاناينعتالتيالطغاة!ؤوسيقطف،سيبمشعبابفى

كناميعنخو!ثونسيشهد-العياةرمزوالامحنلطه-نهراوان

وتفاهته:الجانرالملكوضملألة،وعظمتهالشم!ب!هذا

اينعت،الرثرسمنحزمةانالاجراستدبرني"

شعب،هشةعلىياتيفاطفا!ناوان

الايالي،منغابةيديهفي

مئة،ميونولعينيه

!فى،خطاهوفي

وفىحزنهغضونوفي

الجالراثلكامامالحقكل!ةسعيقولىنهراًوان

حبة،الفتضصسنبلهفا

ف!نبلة،حبة!لوان

الجالر،الملكحولكثور

النص6صوترربر!انالسيا!س!مرع

،طمرهان

.،وان

يصتنى،نوانعالانالسهيافيقدريروع!ندها

المشاشوثغنيفي

الحعاىافتكبر

حلالت،ساعتيانالاجراسكخبرني6سماعيتها

الصليب،ينالرسيداوان

وا!ر-!،الرجالببعثهيحتفي

مدينة"فرحاتبكي

ةبلمدا،هاب!ثار،وممتسي

!خ!ءإلحزبنهط1الاجرأستخبرني

المياهعلىاور،ريوفنجعحداثطمنخم!ج

(ها،صسوصداالجسورفت!ح

."الحياهودبدا

ء!ق،صنفناء.غناء:دحبورلدىالقصيطظن1لم-3

به،هثقلانتالاذا،فيهمعمورانكأحص"طاندونتث!ربر،،الحؤن

:دلكالىلقصدانثونبالث!ر9-،نؤهتثقلالتيرالمثعجرةمثل

وفنيياعي!نيياعيشي"

الشجشتحةوفى،اقتالاالاملفاتحةيا

القاكقلا،فيكرحيليبعد،مندهكرجل

وحيدلأ،أرقد

بعيدلأدتانكاكللى..لطل!:وا!ل

افي....م....،

هـنوسيلةويكون-غناءال!عميد"-المفهومهذاععويتعاضد

بالننجربةوالا!تصسام،والايصالالت!بيرعلىفدرتهها4ءاعةوسالل

الشعيا!وروثمنالافادة:41فلسطينيالعربيلد!عبالفصوصية

ثلاص..،.حرباوماكلماواعراسواغلأس،اهري!).الغنثي



لمعامل(2جمل)فصيدنهكل

هنيهياالهناوامبالهنا"

ب!دوعموولادىلهفاكوا

يسحصولووبالزموربرالطبود

يمرجولوالهبرشمةوال!عيول

هيه"-!الظوامباا!عا

.(جدا-خصيةرلساله،فص!يدةوفي

العراروادي!خيلكلثلتخيل)

(رعارواحض،الحزنععلصثا

بعؤجم!ة،ءتحبياذ!ا،لث!فابئؤخصيدةتل!قل!،قلناكماهذهاى

هـن-التعابركتيرمنلمثنهاان.!مممد،!!ب!اذهـ!واوتعمو

بد!له،ا،أننح!ب!عضمع،او!وميها!شعبلغهلناثشننادوالالفات

و)!لأد!،امةلكرسمعا،تيدنكلياتددعأ)،نن!!او-يحلنوا:مثل

لنبي"ا

"بوا!انهمامعسوم!ميزمهمرأيئلهيوهذا-وا!مصين!س؟

تحيرفيعهسقورفيصاكسقطلمأنة00،1حنرومنوتهحلأ!ع!وا

فىض4برورهو،م!تذلةبئ!ه!والممخهانةمن.ورءىأل!يىكأ*!أالضعرمن

كانب.

عبرنتجسدوامب"نجربة.حياةفعسع!،دحبورلدىانقعح!ة

بقدراتهقست"نلا،الم!وامامتقفانها،وا!مكنم!افناحةالو!اتلكل

وتحكمتدين!انهارغم.الطاووسبرينئينفسهافنكسيبهتسمتخفولا

كورومصيرألتاريخمنطقفهو،حفاعوغبارولا.تاريصلماعليه

.والغزاةصةالقتلى

فيهيكونونالذي؟!ور*ةواتر(لحاء؟لاصدلخاءتزهولاانلاكما

احياناةهعهمالمرةالت!ربةتنقلانفيغضاضةقي،اسرئولا.كذلك

الهـو،!.المننه،مىد!ت

لحقونيفما

الوافمهالىبنيهمدما،س!!بتهمولا

:الأنواعترف

!منحدنياناح!سبكنتما

الدأمعهالاع!يسنسوى

...من!حواوفد

.والصياءلصدىاا!لثاطو

في(مسمكري)اكبانهوهل!!..والمكا!مة،الثوراتادبان

،يتحسبللنهـريهلالذيانرك!تفيؤ!و.غ!هوتمقر!اتهنظ!راكه

سضهينلا،العزانمويشدال!ثاسيبثالنيالوقتوفي،الؤيمة

الكارثة.اا!اضوداسننهاتمةوا!هةويةالمادقيوقدراكهبالعدو

،افمردالفلسفبكيلحياةنتصضعندصادحبوروقصيد!-5

والتي،والذيىهـلآ،اثائم!ةا!مرجماا!شص(بقائيات)كلتتج!اور

،والاممالغوىلهووئ،الاغنء؟ءا!ابعنىثالثذطفرنربعمنالمثرظلت

.الهباتال!فوثس!ن!جديالمغلقة،(الانسمانرثالضه!ير"وبوابة6لمتحم!ا

وتافر،افيماتعوالقنابلتش!4ث!عملماحتىاح!مدان

انما.يستجديلافافه،والدخانبالننرابمختلطاالبشرياللحم

:صبرلهمنضميرو!متفى،ا!بربرياغمكاثارعنصورالكبم!قل

عم!اقممنآتيكمو(نا

الاطفالي!*عسمشهرهنأتواذا

الموتآلاتعك،الايلو!بال!دل،ويورع!

لصوتاو،ليحباا6!"دكطالسوط؟كمتب3وانا

ا&!الالصور!لامزقه

.السكانمق!..منكمولاخرجه
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موحداال!يهيحنالقظةالىيوبرهه،ا+لهاماصبعيوجهومثعما

:عمهانرايلولبربرلملاءفي:انقتلتجربتيبيي

والمحبة،عوافي؟ألمبممتلضرح،ا،!ذبحاكربنلاءيا

الوجوهكلتكشذتالوجوهكل

كمبهالقفراءلنظرةوكنت،دؤ*لهيا!بفتان:ورايت

معا،باعونا،باعوكمنورايت

انقسمناكماالمزادفيوتفاسي!ينا

ضفتايبعشبكوالتحمبتاأئصاليككئمت

لقتيلالمن!اهوأنا،يترأكما6!يكوقتلت

."الدليلوليكن6الي(لدفينالماعظيضربم

فشهود،كشا!دلاكمتصب!يد!فىزر،/،!دلهير!رءوكأتمر

بعيدانف"يفعانيسمطيعمن!ناكو!ى.رورتعهودكنوحان!وم

قن!ش.اوبأ،لملأيغونهأنبس:أوكصددمنتذخ!رزء!!ن

نرليثمعوشقنه،ح!ضئه!تانبر،لهفيعتر-"بئفأدفهيدلي

ذفسه:وجدفيدموم41ووووط.م)صو9لسنضنضيض"يصلملم

يتهمانيستطيمفاكلما(ابرظءهوجدوأ:شعب،شعبهوجداثمنعاعرأ

نفسمه!ويبريملاالاخر

؟فح!*اظ!رعآء!كطص!س.!ث!%تر)!

اراهتيفلاعرفأفضوءاتيائاو!!نفت..بهاكحمكح!

ازكذنعالصبحومع

المرآةكفيفيت،،ك!..حدبت

-"70فضبيكاه1

...فآحك!ور!ي..دفاعيقدمت

(.طلألعاني

***
حفالق،ائه،القعسصاحسئمن--عليك!ع!نماارزيهذاان

الشمراء،بضيالالظنونا!بعضيظنحهـين،شكاليهاموقىلاوح!نق

ا!او!ن.سوىيتب!هلا

بصودواثفاتاينلدفق!صاءال!وميةأحهـياةاحقآ!ت!سيدأندلك

.النفاصوالثعرال!ثوراتش!رلمصمرهتابرزمنل!،شمريرة

الحقيقةيحيلواانألمم!نطاعواالفينالقلاةرا!ربينشعراءمنودحبور

بكلشعريةح!لقيةاتى،وكأبة!هلأبةمنأكببووربكل،اواقعيها

مهءنة،انه!انيةقص-لأمنيخجملوان.ونفاذوثثك!رهافهمنلهاما

نفسمه.الوقصكلحرالمفوكضعة،مطلقاالانسانقدمية

المم!شنويين:عاىابداعفضصةاي

مواق!.منينخدبثمط:الانسماني

المواقف.خ!سق!دهفيج!لافمناالشعرمنيجعلبط:والشسعري

ومسا،الثمورةلقصيدةءةفدسانموذجتيرفمدحبوراحمدان

أاو-ن!!.سواهامينجدهالنلهامموةحرفياتمنتبتكره

نفسه.اشعويال!عاذلهاليسو!كن

اهـ!*بئ!ا،دبرجوازيبا؟!ىر(ةءلم،نأ!!2!

الفربهـةفيالحياة

الئريةفيا!ت

ليوسف(الريببنمالكاعوا"شات):مجموعة!كدهماذلك

.ة3(الصالغ

عنغربتهالس!يابمنرصحي!ا!حر!خوم!رافتثريني!فى!

سممقفيهن!ايبدوالسيابان.والوخن،الناس،الحب:كلهالعالم

.ن!م!ياالتامالانفصالحالةاو.اللانماساةحافيولكن،المظاهرة

!ا"لدستمننتكونو!-7391بفداد-الاديب!مطبعة)3(

.،ايلةطو"



حيا.ورو،ياجسدو

انتتهارفىكلحائرةلقفالتيونوجيتهالشاعربينيجريوالحوار

غيبتهالذيوالسياب.البحارمناودبوسل!دةبنلوباتخظار!ل

ذلك،خن*ةيصد،منفيا..وطنهعنبعيدا،الموتوغيبه،البحار

واختلفوا،الحرس-كلهلم،الحعودعلىحرسالهفصبواانهم

شبح.سوىليسراوهماانذ!ك..امره!

،البمرةخليععندابيضلثبح"

وال*للأث،ال!راسشاهده

"..فارتعبوا،كفنفيملفوفايخطر

ووطنه،اهلهعنبعيداالش!ةفيغيلةوموتهالريببنومالك.

الريبه(.بنمالكاعترافات"في-واتلمعفتهحيةانقيلاذس

يجارولالهينتخىفلاويسلبيغزىاذقومهكلوغربتهالعوجمط.

."مازنبنيرياح"في..منكلويىمس!همف!و،اهلهمن

ا!مادر4،ا!لمنالسلاحفيحمل،وطنهعنوغربتهالفداصط5

سفر"فيسلاحهعنفر!بافيعيش.ذلكوبرعينبينهيحالوتكن

الرؤ!ا"

انسانيةعلاكةاقامةتستحيلحيث،حبهعنوغربتهالمصهـثم

وفلبم"جلديبينما"!ي.بينهمامتطامنة

وهي.بالجار،هذاديوانهفيالصائغيوسفتجربةهيهذه

اجتمابلة-لاسبابكانتوان،ةسلا!كما-الفربةاي-

زطرزاو!همنلظ"محكيه"انهاالا-ال!-ابعندوانكللوص؟سة

شعرية.ايذا-ية

اجتماب،4الانسانيالا!رابتحققاي،بالذاتالسببلهذاوثم

الؤدي.المورءثالىيول!حفلجوءكان،برجوازيةانتاجعلاكاتظلفيا

،!*اييماالانسانلوافعرموزايتخذهياالتيالثخصياتاناعني

وجدذالذيالاجتماعيالوا!عمعهيكؤمهاع!دممنب!بمط!ه!بةرموفي

)صءث!7وثصبهتربطهلاوضعف!ن!فسهوجدالريببنماتك:فيه

النفع!رابطةسوى(انعثوابن

غريب،لئم!لاةمعديمهمحاولاتبمد،اخيرانفسهوجدوالسياب

مطمحه،لالفرديترنظامفي،والابداعياصس!اسء:المسمتويينءلهى!ام!س

الةظامومصا!!تتعارض،انضريطةول!!4تزوالهللمبدعوجموم

هـ.استرارو

جفرلاونظامينطامنان!يمكللاوا!بدع،مبدول(بالمبوكان

هـال3ص؟ء!مح!فشوجك!عبيمدياىبىالا!او-شطليما3هـاوااا؟و-قى!-

هوالن!حاماتسمال!حاتهفهطنتوحيداكانالسيابول!ئ.يقوضهان

.وحيدالهيموت،كوضهالذي

ورسنلصاكانلوحتىالمبدعالؤدبحالةضبيهةكه!هحالةان

"يث!البر-وانر!ةاهرديخةاتصلهمجتعفيسالريببنمالكطراز

اجلضطال!لاوالعهمثىراب!ةسوىرابطةهذابالمجتمعتربطهلا

ي!الر!لحالةاؤحي-،-استلابياونلص!*بال!بهمدالذي-العشي

بلاالي!قذ!لىوكانه،امرهامنيهخيهش!لألاولكنالظاهرة

المتميز""انهاصوريابالب!!ليم!فنفسهالريببنومالك.ارادة

يفؤفياجتماع!نظامفيارالىتهبلانفسهيجد..بأ!وةاوبالموهبة

كينئسهيجد!؟ا"الم!هيز"ولكن.مط،منسجمايععشانفيه

بنالو،ب!مالكان.بر"يخرأنفيحاول.معهالانسجاممنتطنهلاحالة

فبم،(الا؟!اب!"دورهيرىالذي،(الههمرد"طراز.ا)طرازهذامن

وحسب!كبا)تخو

اةال!تور)اثهبيالمورود!الى-كذلفى-يوسفل!ءوان

ىاذلكفردباكيوابا4نتربابماساةايصهطاقرار!هو(بالذات

ضكليةءلا،ء،تهيادهاالاسفارئ!بينشمهااىحاولا!نياالصز"ت

الال!سع"5والانسان،عبوديةعلاقاتكطمهمجفعفيمشثيد*لاذ!سان

.انتاجاداة
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اًنه.لعهم6هذاممطيخرجلاالو!ية*فيظمةنغرفيوالفلاف!

هذهقحاولىانماولكن.اسرافيلوجه!يهب!دهفون(،عصا)،

في!سروها.حتي!يأفكونماتلقف..تس!ىح!عةتنقلبان،الصا

،بلالمثمهادةيس!نن!قمقلاررليس،الانظمةهذهنظرفيالفدائ!ان

علي!.خطرايرقدشلاعلأللنفيوقابل،يلكسر3حابلش!ب!هو

ث-ءلاأكلهذاهل،ومن

ما،صماعياوذاتي،نفعذاتقدعاياعنرمزيتعبيرالفنهمل

؟'نفعذاتلاث"ءجديم!شكليةعلا!اتاقامةهصو

دراسصاتفيهالستاثرتالذيالوقتفي":كوبلرجورج!ول

نظامهوالفنبان:يقولاخرتعريفام!ل،اهقامنابكلالمعى

الفنان:يقولالفيمالمن!وولمفهذافىالوما..الشكليةالعلا!اتمن

لابأنهي!سمفكرلثمخصكلانمع،الناسالفةعنبعيداشكل

ت،ابدييامنالاممرهذا!تبرو،الشكلوسا!ةادونالمعنىنقليرمكن

)؟،.(،بهاالمسلم

ت!بحثم!لان:الصاف!سفيوقمملالد،انسنلاحكهالذ!انعلى

هوو!لدا،ر!ىا(،تنمص"أ،شكلعلىاستقرتأو.شفلعش

الاهمع.

،همائدانه!طكطومعال!بز!ائدالقص!هذهالا،فوادمصلرلةان

ثسء،ال!يا"لنقصيدةالنقداليعليهالمتعارلىبافىموم(طويلةأ

يمكنماقصائد،يوسمف!عه،زلمدانذلك.فروركيولاممكنصصر

الانس!،نفيربه:هوواصلىمف!مهرنفيشكليةتنابعات:ب!!عصممت"

المعلت-نالوطونحربة(نتهمداهلهينكلنبئكمثل)ولويهام!لهبين

والنسي!اناوالردةالثورةبين

يمرها.8و!معظالاجتماعيةا)فربةانهااجمه

انفسهم،وضعواهماو،يوسفوضع!مالذبنالابرطاطان

اًو...الريببنمالكضه!حصية،هيقلناكماواحمةلشضب"نماذج

دص،الببهويقسودب!ضعلىبعضظلأيلل،شكلإ.صةتت!اب!اتهي

محخمعفبمالبر*وازيا،فردل:هوذجوالسياس!يةالنفسيةالابه(د

ال!قديمة:الان!لأبمخمافاتال!ديط!البرجوازيةالعلاقاتقيهتختل!

وكأنهاق!دوالتيةالثور؟التطل!اتب!ضمع..والافطاعيةالقبلية

ا؟صمع،،دامثللمحط،البممثلمحاصرةاو،الاضى!مغتربة

:ا)مربريواليطنا)!عربيالفافسمثلاو

اال!بي،الفارسايهااذنسلاما

ر!حفى،ثوابلمةقيحسكاالبتوافون

للقضكوث!6موفمعااواحتفرو

.غرابجض،حبم.فب!ن

،بل!يياحدودك

،"والعبود"ال!ريةبين..وافحباةالميتبقمؤجلةحالةهياو

ع!،1:الالثمدإهنل!واالهقيما!حلي!.صنحالة

!ي،احس

.ء!ورةكنشمةالي،لقسىوا

عبادةولا..حبفلا

ا-اكأذاتا،س!ج!د!اممدلم،العذراءكلاها

..ؤبجااسىوىمادمدمن،ان!او

..ميلادهانكرت

!صومكليموتالذي،البرجوالى!ذااب!لايططبماماا!ىان

الالبطيه،وءسنهاذلك،(ندبمبرلاموت""!بك!ياء"لمموتان،ثلاثا

واااًصثصجموةاوالرمال-حرضتهاًوستهاهـتفزالذ!ط"الفرد"هوبل

الشائعبهمنماهاوالبرا")س"511!اءةحرضته"او"كبريىؤه"

والف!ثري"اننففيىل"إلىتعالاق!ازوري!ةء.وصفةاقصيدةاهىلم

.9ص:الاسمانيةا!نوناث(ة)4،



ليدافعك!االنفلسةمنالقدسهذاعلسيكونانيمكنلا

وا.،الموتلدغةت"يلفع،للعراءجسدهمسلما،نفسمهعن

هذاطبمةمنانهذلك(14-13محا-الديوان).."لدمتهنين)ة

تسربوقد..نفسهالممرومنمراتيلد!انالثوريينمنالنموذبم

متوهمااومدعيا"يكابر"ويظل!للاسفالثود!يي!نالىالسلوكهذا

...بالزمنالشمللهذامبررا،نبيماو،(المتعبين)اـوطنانه

اخركهبيروهلىا(االزمانهذاوحشة)او.(الهجرةزمنريفني)

عليه،اللوموالقاءاللعراوالزمانللم-للديماغوفيينوصفة-

بالازظمةالتحرشلتجنباو،التدجيرخيبةاو،العجزلتبرير

.الانسانحياةلىالخيب!كلعنالضيقيينوالمسؤولبصن

لم،ونمتقد،نرىكما!ائدهاو!ميدتهكل،يوسفان

عض"بحثوردما،بهيفكرولم،الثوريالبطلخلقهماطمع!كن

.ااهزومالبرجوازي(،ضميز4ا"عنيكشفههـناانه..يجدهولم

اليوا"اهقة،اللاانتماء،الفردية:ضا"لصهابرزالذيالخن!مببزهذا

،واللاثورةالثورةبينوالترثد،احبواالسياسةفيتسلكانهكل

هـذاًعليهويظهر،والجماء!ةاناهبن،والرفضالقبولبين

الحسمتطلبااحاالنىااشدكلحتىالسلوك

مرهق6انا

لكم،رفصىبين

اليكم.وحنيش

الشاملاحساس"،البرجوازي،(ءزالمتممإءهذاخصائصومن

ئن!سه.داكلاوالمجتمعداخلتفييراياحدا&ازاءالعجز.بالر

ندىليسلكا:الحياةالىوعادالمراتعشراتدتلىلوكمونلببوانه

.(الطرحم!

ام!وبانالعابأثنكلدوشورهبنفسها!تداده،ايضاخصائصهومن

وووا-محالةلاميتهواوفععيهعلىيقفانيمكنلا"بموة

لا!-صفاتمنال!نا!حضومن..بالع!الاحساسمعيتناقض

:-البربسوازي

..تم!نيان،المفة-سديعنادافىع"

فوارسكمبالمجانيمت

"..الغضاوبلل

الوطن.:هـناوال!ما

طي!**

من"الثورببئ!النموذجهذالتجسيدهيداناميوسفيمتدحهل

مرتبة*منهاعالىهومنهناكلشيوكان

ناهـىيزدلميوسفارزذاك..هذاولا،هذانرىلانحن

صاثلأ!يننكونولكي..وا!ناف!نشهدهاسحقهيقةلناجسعم

حركةهـىالث!وريالنموذج1انثصرفطانعليناارى،ووا!يين

هو،الساحةيملااديوا،الثالثامبالعايسمىبب!!ا-التحرر

باليسارالتحه؟قااشدهحتىالثوريوالفكر.الصغيرالبرجوازي

،الصميرةالببرجوازيةواخلاكياتافكارمنبكئيرمشوبف!كرهمو

،وءضوحهاهذهالتحررحركةقياللإباتمنكثيروجوديفسروهلىا

فيالمسائلالجزئيةبالحلولوالق!بول"التواسطو""الاعتدال"الى

هـدافيالهحررحركاتبعضو!مقوط..المب!ئيةوحتىالجوهرية

سبب!كمنانما،ليةالامبريابراكنبين،اليبألتا،الثالثالعالم

نف!صها.ا!تحررحركةايديولوجيةاوفكرمط،منهع!صم

*"*
هم!رواللبى،وتر!ده،انتماءلهبلاالمتميز،النموذجهذاان

مبرا.فير،بهحا!تاليوالهزائمالانكما!اتمنكثير!ا!العهمر

لهارففطرغم،؟فيهاهوالتيا!حالةتخطيعنع!*،،1يب!وواللي

منعاجزومنهاج!يلاخزابايبمبانيستط!يعكد..عل!يهاو،كمرده

بميلا.بنهالبناء
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تواجه،مازنبنير؟ح)وفي(الرمببنمالك)!يد*كل

ثومهميدينو،الضيمة-سفضالنهوذجهذا

..منكموملأعلىتستباحارضكمقزلولما)

الصبر،،لهمنيساوم،قلبويعويا

الشتا،كللهمئسير:قلتم

انتظرنا،

،فلنمهان،اـقراهو:!لتم،الشتاءمر

،يص.الشتاء

مساءومر،شآءومر

ومر،

!وةلهموصبشيخا!ناسعلىودار

،يحرااسترو،عيوثكموسدوا،لا!ثربوها

..الجياداوطلوا

(..حياداتحيدانلهاصلوا،ال!روو!

نفسه:ولدفي

بينكميقم..يديهيبرىءمن)

رنرهلىاو،حزيرانبقاياراحتيهعلىفاريه

.(بيتياهلخاننبم

زنبال!هوولاذ..طا.وهوفد..مافنبنيليسواقومهانومع

منهم:انهليفخرانه*..والصمت

بيتىاهلوا،كمو،ءرجماافنى،ليجبشة

.(عمديالعنبيبلغمافو!،لكمفحنيني..يكنومهما

الغضب::يفسرهالتناقصهلاان

عيوني(بوممثلع!ى؟،هـمبومن!

منمزي!ن!سعويدفعاديوا،المستبصرالالراكآفةالنضب

المستنمر،"الب!رجوازي"هذام!طيتصورا!تيوالخ!لاء"اك!نية"

:المدىويستشفال!يقلرىانوحدهثاشرانه

يقوالكل،المدىاسخمشف،وحدتيوفى

..صمتيواعرف

سمتي.القسيهو

فيتوهمالعزةتاخذهمتى،وحيداالمح!ةفبمنفسهيجدانماوهن

نفسه:فيقلمننوهايكونان.الامةيفديانعلىالقاثروحدهائه

يملكالذيالمنلورفيرال!نقيمن،يذبحهانيجيرؤالذيمنولقن

:نلراغيرهيق!مان

اشاحت،،وحيداروح!الي!ة،را!7..

..تركتسىمحنتيوفي

،نذراالقسىدكةعلىملقى،الحبيبةراتني

ائتظا-ياريحي:وصرخت،عنقيل!مددت

ذبحتني.فما

***

6791حونانهزيمةواقمكستشفالى(ماننبنيرياح)ان

(وروىبا+لذا،النفسيوالوجعالفرديةالرؤيةخلكلمنتسشمفه

بطلوخواطرا!ؤياسفر)قستشفبمنميا.العشيريالتاريخي

ملىسكلهالوطنافنمادعلىالاخرىالصبيالمقاتلهزائم(بداعاثبم

وانظمته:اهلهايدي

،(للموتمنكماحديسلمنيالليلة"

ع!نه-تحدثناالذي"البطل"خصاهلصنفسايضاي!ملوهو

موهوم،الثورةمنتصفكليقفالذيالثائراو،العغيرالبرجوازي

الجميع:فبلمنمخموع،الاولىبالتجربة

انبمه،حبيب!كلأ



الاولى،بألتجربةيوهمني

،يدهعلىفاموت

قلبي-ياطيبة-

موتي.وأصدق

هيفانها،الاخيرةالمنتابعةوهي،وقلبيجلميبينما)وفي

"البط!(ترررفيهايلعبحيث،القاسيالحببتجربةتواجهناالاخرى

.الموتدور،لحبهاأيلعببينما،لخيبةادور،وشكوكه

.(جسدي!يناديكقبرابرترىما..سيدي)

فيهيمعياالذيالحبولشي،فيهفموتالذيالحبانه

هنا:الحبيبةكونانيشترطولا.،الفوبفيالحب)كما،الانسان

.امراةاو،حزبأ،وطنما:محونقد،امرأة

***

لقياسبالا(طو!لةند4ق!ه)،هنايقدملاالصائغيوسفان

شكلا:واصلنمطمتنوعة"تشكيلات)ءيطرحانه.السميمتري

ومثقلا.الدراميةالتصعيداتوبعض6بألحوارياتيتميز.ومحتوى

2حليةاالمحكيةاللغةمنوبالاستعارات،التوراقيلأوالاسلوبيةبأللذة

.(بألذاتالموصلية،.اثبيةوالتقاليد

طابعوفىات،خاصةنكهة،يوسفلقصيدقهداكلجعلوقد

القلها-اة-ىج!ةمنولكنه.حسبالا)ظءعند-دراميسلمثيلي

الاساسصية.غير؟بالاس!نطراداتوالايماءاتبالرمور

االى-ا!جورالكونرؤي!من؟مرحلاحلس!لىؤقح31(

!الهممكلاءصؤلا

ايتهاسلاما)العزاويفافل؟ديوانفيالقارىءسيلاحظ

فكرا:!مةللق!مختلفةمستويات)5((البحرايطسلاما..الموجة

مناكثرمدىعلىلشعرهإ،اخمشيارات"عمورالعزاويانذلك.وفنا

.(1791-06)اتلتوعثر

،"العربالجزيرةشوارعفياعرغهانذا):الاولىا!قصيمىفي

اهرب!بم،اال!ثعرفيالهامةاووثراتمنبواحد،البدىمنذ،ذلمتة!

يرفول.خاصبوجهواليوت،الحديثالفربيالشعر:بذاثاعني

:العزاوي

واديفىكطللنزهمةنخرجسلاماالممتلثينا(بتهجينالشعراءنحن)

المسإعونةفيالعصبصحراءيانشيدككالاكلفالنغني،المنفيين

(.الاحلام

لهي،الجديدةبالصيانحةلشى،وممروفواضحهوكما،وهذا

يدرينامن.بالسخريةعونوقد.بالغرحمتسهةولكن،اليوتنبت

تت!ءسهالتيهذهاغانواية،هذاالمنفيين"كوادينزهةفاية..

أالاحلاميبهامسجونةصحراءالى

اثيوت،وجدالديهووحدهامزاويافاضليىسي،حالايةعلى

فيالاثنينبينالفار!معوالعربيال!رجمط)العالمصحراءفىلقيهاو

وبينهمفاضلبينالفاريواكن.كثييرونلقيهفقد(والاسبابالطل

وصصودالوطنىالكفاحافة!ادزمنفياليوتوراءلهثوااولئكان

.اًلانكسارزمنف!فافمللقيهبينما،الخمسيناتفيالثوريالمد

برجلقتشبثانبينالفاروهووهذا.المنكسركنلقاءاللقاءفكان

يشارصبرجلظتقيانوبين.تار!خيا،4ايىمفناجاولست!رفه

،واووءبباتافعاللحمفياخلا!كمارغم.العالمازاءنفس!هالاحسالمى

.تلقاهانقبلمنتعرفهوكانكثمصي

والامريكيينالاورريينالشعراءمعالؤاويلقاءان،نقولهناومن

.7491ببروتسالودةولر)5(

5).وحسبالنتيجةلقاءهوافماالمحتجين

وكؤكد.الذاكرةبفملوهن،الاقوان!رغبةلاهذانقول

فراءمنفاصلاوانخاصة.الثفافيالتواصلبفعلمنهامفرلا!هة

ومههة.،جداطبيعيةسهـمالةوتلك،منهوالمستفيدينالاثبهذا

مسفامركانالبدايةففي.شم*كلليسفهذا،ذلكومع

،"!افتر!ان،فترةبمد،يلبثلمومنه.بألسيابالراغبين

كرومانسياولعنه

الحياةفي-الستيناتمنتصفص-ا،دكسارفترةولي

ومستوحشا،عدب(العزاويبدا،والثقاليةوالاجتماعيةالسياسية

باوديسيوسواشبه،الحيرةتفترسهبهملتاشبه:مهبمركونفي

اللعبةهذه.ايصاشكلياوبدا.السبيلاضلهاو،سبيلهاضل

الس!يضات،مصتصففيالشبابالشعراءمحماتقن!االتي(الشكلية)

بخارطةوالدادانيينابويىثيرلعبمنعاماخمسينمناكثرسر

تجربةانها.اشكالاواشطرها،حروفاكلملاماوتوزيم،القصيم!

وا،المرئيامشعرافه،الشمابالعراكلالثعرفي،و!ميقةمحدوصة

للنقر.!علالد:!ى

نا!شترطولا)بالاطارالر؟كىمعبادائمايبثواً!ي!ضلاولكن

هياو،فرببةعونقدكط.عظيمةاومقبولةافكارادائماتين

ولهذء(.("ت!!يصيةةءبل،وري!حكونانيشترطولا.حقا!يبة

ك!لجمع.(افكاريكساحلفياجراس):تمقاصراسالافكار

العراوفيالشعريالتجريبحىتزلوول،جديدكلرفوق!تءافكار

فى(61الشص)مجلةنشركهبيانفيفصاغها-96عم-اشدمافى

الفكرية،ومركزاتهمياغتهفيجاءالذيالبيانهذا.الاولمم!مما

مع،جديدةص!اغة،نفسهالوقتفيوهو،الؤاويبيان

ال!رن)منركر!ته،الجديدالتاريخيبالطر!الحيحساشبة

م!منهاثم("العربرالثورة)جرظ!في6691عامنشرهلأالتي(المهبمر

العزاويفاضلمخالوقات)الاولىدوايتهف!،الثر!والمختىملف)

.(الجميلة

طرحها،التيالايجابياترغم،البيانآنا،ههنانمترفانوينبغي

ناينبذيكما،فافملاشعارشان،الاخرهوتعريضيابياناكان

كبيرة"استغوافية"ق!رة،والاشعلرالافكارلهذهكاندمترهـانه

علىميوه!اجمونوالمالذيناولنكحتى.امثيروراههاجرتحيث

"الثطرها!لو!لا!عاوافارهوىممهوصالى

وزظرياته،ى!35ا-بمتس!لاانء4ىعث:نراالذيفاضلاو*ت

م!"فرة!ونظرلملما!ها!كارهمنالاعظمالجزء،اخيرايكحس!،بسهواؤ

جانبالىأنلأءبلمنا:كأ!انتحت)*.(الكلمة)مه!لةنشرتها

هداتاثيرسبكونما،بعد،ندويولا(نكمبوكيفأنكتبمن

.لثعوهعلىتفكيرهفياللاحقالتطور

م!وافقاصاء،فافهلوشوفكرفيوالتحولالتطورهذاان

والوطز،خاصة5891تموز14لمرةبعدماعرايفيال!صياسيوا!تطور

واخلاقي،ص*!نطوروهو.الس!ظتمرحلةلي،عامةالعربي

.شيءكلرئحم-

الخ!فيالانكساربدا؟مخذوبالذات،؟لسضحميمناتبدايةف!

الرجعيالحكمبرالنفيافيراوسقوصا58لموزثعورةالديمقراطي

واهـىفاطاتملامعمئكثير،فاف!لىشعرفئانعكست،اعارفي-

:الفترةتلك

بميناثتعب!ويهوالفةالاسلوبقيالتقاربملاحكةيمكن)3

بق!ميدةالعربيةيرةالصعنفافملقصلألديمقارنةمثلاوغششبر!فاضل

الاديب)مجلةو.مثرهامهديساميتربرمهاوالتي(امريكا)4فيسنبر

.الاولعل!ثعافي(المعامر

.،3،791(المدد)*



حد"ثكان،ا،ى!بمن!واشاعةالاغتصالاتفترةابانفي.

هي..ا!!زا،لس4!الحياةوهبة،وحيدااًلموت،والقت!ىالقنل

وخولبر،قهـمارهحاضرا4وولوركاوكان..ا!شهرموخ!وعمات!لىالطاغي!في

:الاخرىالموتوصور.الا!

((تغيبووجوه-ءولوالاؤىازرق!ر"

اهلهغنى،الشعبانتصارفنىالفميالفلبايها"

وحيداامشبا!لىتسسقطلمانت

القتلهماصيفو!

الفقراءحمموعاعطيتاثت

"مكانكلالىيولدوطنا

من)واليماس.انموىنر!النعرالثقةكأنتطوالارهابالقتلورغم.

!سك!اًزأ.سالحؤ8قئيهفف*جم!عبر:ا،العصوىآلافمنذ،تدور!وا-!ين

وكت!نرء5؟.؟كأف21!؟ىحال،ز؟حد!!ظراىكطئردأءالافالبرجواويئ

ب!ش!،-ه،ء،ضوااركأ*4هوكاار:!ا-كطو!فا...انبباب"ن9ا!ديماالوحش

3ء-هـ،ازو،1(ضجم،؟أ؟؟اءطواححين:عن2*ورةو،ابزقفاة(رالقص

ء؟6اأس!...ونس"ر،ن،"إلجدشوسيؤوف،اؤ*لماوالوحشى

ريفاء!صواعلىيهخ!رراوويوالأإظعل-لاء!؟قىوا،اشعوإلأإ((التشكهلأت"

الطبرص!أ-*.ب!يماة!4".76!،إ!:4برء!ةش.كجااء+!؟،":!!ق(ش5؟اث!اربرب

السعمغ:سافكأبد!شعرفى!واضحة،خاصةوال!مببابالمياتيلدد

1.4فء؟ورال!!تهذهلفهركلطيح!ل!فا!لاالفشكل!،!اضلل!ى

!يوعةو((يس!ب-ىيو"برةر،ئرةلداا،لقتيلا!.فدق!مابضعلأالا

م!اص!تت"ؤل!(اخر!ا-منةمنععماد)!ةوانتحمفوضه!ااخرى

العاشقة،،طلأق،رالعبممبوره:ينهاءناو!لمييتدلاص*هـ،ءية

له!!لىلثمعوتهأبثيمدا؟إء!لؤيو(ينرام!.م!اهرة،والرا؟!لأالمهرج

.آنذاكلوسف

ىىدةعن(حكائية)كوؤح!4تعدولاىاقي(يويسيمالربة!ولعل

-حرضتوه!ا،واغراءاهوالمنبتهفي"!!لا!اهوم!لوطنهاودرسيوس

ثحي-ه.فيموضعمناكثراليالسياباتاف!اوقد،افواءمنووبتهله

تشمكل(!بذلكتمجؤمإننسضطيعلاول!صا)القصيالههذهلعل

ا)ء،هـفيافص؟ها/:-؟سهوفا"ك!اامربر"اال!ار!مءإ"ابداية

احكبمااال!غل!لاماوتوغلفاضللدىز-!عقورولىوالة!أ،،الستيني

اتكم(رجمذوم5،نظر؟؟تعليهتحبىتنبههنالىتقحهلو.بالرج!ية

-ء!ثاوالم-؟،و؟!علىرهامواكفيا*ءجناليجربرحهتزدولم.واوثمكال

ارسوخ،4،ظا!!ةالاولبفآ،رزا،(كلعمة4ا'سشإلقلص4أيئ"دواكى!!ئها

ةررركأ،4ى:نجفانثا،رء؟ءعا8الا!صلم!!ثبت!وفىالتي،والثبات

.الهشمالفءمنكبير

***

في(االاددةعههحةعنمم!ؤولافىص!ا(كاظ67س61عامبين

اشاعدر؟-اتالصذحة!زهخلا!وءصا(لىربيةالث!ير!)جريمة

الجولادطربط!.واسع!اقعلىا)ضباب!ناواشع"رها!كاره

كار3الإطذهانل!!المجددبم،!المثه!م!ق!لةم!الااجماخاكانالادي

طهوصاتواثحيةانحئا!اغعيةوربرما.الجاذلمولبئور،ن!لصرعلىكالت

فيوش!!عي،السجن!!اصنيربرءو؟زي)سالص!رالبرجوازي

تبقولم،شيءكلخ!سفدن!سهوجدانهذي-(الرسميهالسجلن

:النزهـة!هـهعنام!و!ضملأث!،.ةا(!ضر"ار!محاتهء)سوىلد!ه

"الثوكي.ويالافكارالادبفيالصغب:ةالبرجواذإ"تأكرقلقد"

ا!ش!ببدل!3كانوقد،تيوز!ورةمنالاولىالسنواتفيالمنتصرة

ادبربلاء8أشد!انالاىضطجمعكلمهلاان!ار!م،الانطافورهذاف!،ا!ده

كالتادئولكن.المرحلةلثذهتاريحه"ووقةيكونان!مبموإحدا

ء:!القادحالشعبمنت!رباتمارفيفي؟!بقلةالص!برةالبرجوارية

المدلىال!عنهقيعدفانهاالانتصار،شادرجةكانتورك!ا،انتصاره

واض!4فوا!ووقد.ثقنةالمؤ!زاء!هاوخس!إثلهمبم؟خنالسباللي

وا)خش؟هلرالانقساماتبعدالست!ناتاسصاوهـيكتب،المريالادبعم

والمععلاتجونالم!ففي.الهرا!فيالوطض"امركةابهامن!يتالتي
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الادبيةصيما-هميبداوالمالذينوالشهحراءال!ةكتابصطعثمراتكان

فاقدين،الانسمالممطالوجوالىحنوغر،جمةلفعاذةانو،طعلىتههـؤواقدش!د

مجردالضجربةكتهسوةبسببةهمبدتالض!السابقةآمالكممنكثيرا

الرالى.ؤكب!واحلاماوهام

الانسانيةتجوبتهـ3كانت.اضاال!،ريحرفقد؟ند!لكوكاعوا

حدةاكثروعواطف!لغتهم!لمما،الننجربةعذابعمراغتنتؤد

(اصغسيرةإالبرجوازية)الطبقيةمواقعهمبسببولكنهم.وغثيرا

هـلالىالا?نجارممهيمديئ،الدفاعهنكجزءانفسهـ3الى-راحبعوا

)8(.لمقوطهساعة"ربالم!ثراشدالتيالاحلام

الملضب،المجريب!نوة،تقر،با،96-64)الفرةهذهكانت

رفضكما،وا&وتباوندر!يضد!بالائموح!نى،بعالنفساأ!ةو

ت!لمبا.ادوادورلىح!يكلر!فشطبىا!،واا!؟(ؤش!والرنح!طال!مميال!

يبئل!س!ونانما،الم!يضقدونالفمحبابا!نعهلمكراءل*!نأي!الشبرءلا

والمهتوالانص؟نىالبىورواجهايقفالذيا!مصم!،ا(سهشف!اجمياالتعر

)9(.!!تح!*كلتالون!الل!ح!كأ2

جوهرها:!واك!ها،ظاهرها!!مجانيةا!بمةالمممهألةف!يثد

ه!ملزمموقففىود!"رءمتخ!نارهالذيا،وقف).كللوم؟ثىديم!كف

مو!ف:كانى*،رالاصانومع.ا(.ة(المه!اووا،ياتكوظءاقىال!هاية

!فنبىإرزياالهـخانعصا&يمريالاددمذلك)الضم!لارواد!.اليسار

ي!وؤلع4افالا)11((الوخفمناء"هة!وىوص!ا،رقوةمممار4الا

دملك-بالجدر!ددم!الذي-اليمصه؟كل!لادب(البرجوازيال!ضليل)

فالارب.الاريضشااًلموقفسا!يسارادبمؤلاشمتيح!يدمدطاسقطانه

صلبمهوما!لكمةذىزهـده،ءسقط،نال!!يم)مو:"يواج!الذي

مثلا،ؤبحةفامفئيا!خديالاجمريكييجوو،سى؟لعه،،وإ!اث!ومطلق

!المشوهالضط!حيةوجهور'ءا:-عاأوجو*!ناعإ

اكاتبوا،!ي!اربههـاكانلضكلا؟ا!ه!عاله!في7(وإكأ

فاء!ل،الرىماذلمحى،وادانمنها!كأج!،االمهـمحب3-ش؟3!مفعق"-ث!لع

ولكن.)12،ا!ناسمنكثيربهيقةءالزيا(ؤ،فادعبطاعنومهفىه

فدثخاصةلقد،واخض،رةبألتاريحلع"ء-لا!"لا،هذاالكحف!مالة

ارتفكطعالم!يالخاصةحكمته.الخاصياكهض"هـوجهه):جدا

مؤكد(ر8عالم!،نضممه!ؤكدانيرإدلا!،احق!مقيهاالمسال!ن!يإن

ر*لمسا؟حمستقبل،المممم!أفة!،جوليم*،!!عالم:النظوة!ده

مخادعة،ف!رة،ا!نظوةهذه...اثلحكلةموحودغيرمحضتوقعمن

ء،!-المسضنلينلجماعاتالطبقيةواثنتاجاتا،مراعاتلكلومهاثغة

.آنذاكفاضلرأىماعدس

(96-؟6)الفترةهذهفاجهوالذعباثبلأ؟ااشمعرمج!لان

معكفمم!هالشاعرب!!اتمشروطة،ماسصاوية،عدم!ةةكلرةنتاجهو

لا-نهم!ن!انراجعاذونحن.والثقا!طوالسياسبمالاجتماعيالوجود

"مبررات"ثمةان،افورتهالن!المرحلةند!ماب!قدرالمفمعركاهذا

.لتحا؟لباهمنانكت!!كتاو،!ررات-ع!ن!حورلمن-كثيرة

طريقةطىواضكاليةمرئيةوقصائد،يكيةميكاقمحافدفكتابه

مخافاتواحرار،ا)ـحل!لاالهلوسلماتوافراز،لين!يرابريغليوم

ن!صه.ا!دد(الكالمةأمجالة)8(

ا!ثورة)+رت!دة-ال!جاريالشعر-ال!ؤاوي9-؟ضل)91

.6691أب15(3ءـ6(ع(بيةاله!

الثورة)جريىة-ااثوريالإدب-اًلضاوي!ء.11(س101

.91أ6آب!2(667)ع(ال!ربية

الهربر*لمة(أ،لثورة!،دةجو!االح!يقيارهبا!يال!نراي.ف31)2

.6691آب8()646ع

الوبية(الثورة)ءريد!-؟المم!طرةص!ماسالعزاوي!.)13(

.91/!/6691\688(ع



كان..الشويالبناءفايةاللنسبالصقلاوالاستعاممة،ال!يهلية

ناوكع.متعفنوا!ععاىلغضبههموالنتنفسر،اًلقت!يانه!لاءمهثة

الت!ساؤلانالا،الشعرشبابلتجديدمروري،الهنطلقاتهذهب!

الغبهيغالرجعيةوحتىللبرجوازيةيكونانايضاضيقياالممى:واول

ا-"!اتجاهو!ويل،النقمةلامتصاصياساليبها-العراددثه!

(1عنهابعيد،اخرهمثفنص،ا!ضا!ا

بألمنفلين،العارلهيةالس!جهـونبهتغعيكانتالذيالوقتفهـي

انانية،بكلنقتتل-جيعانحن-كنا،ا!طبةاالإشاهاتمختذ!من

وا،حروعا!باشطراجلمن،الجرافدصفعاتوعلىالمقا!الي

تاصوثالثة.نفسهاقثلواخرى،ميكلأليكيةوالصائد،كجزا!مات

وخامسة...ورابة،اخره!كااولهاي!هـفيلا!عدسيةاكفظلالها

عىنخارجسة،حقيقةاءوم11ونقولها-جبءا!ىهكانتوقد...

تنطفيكماافطفأتولند.الحقي!اثثوريوالادبائ!ديدالث!ردائرة

دالرةخارجالشبابالشعراءهؤلاءمعظمكانك!ا.زائفة(موضة)كا!

دائوةضارج،تقريباالجميعكانهد)الحقيقيالثوريالنضال

لحقتثعويةاحداثبعد.السابقة،ال!بية-السيايسيةانتماءاتهم

.(انضعيةالسياسيةالقوىجميع

،**
مستوبكسميجد،هداالعزاويلديوانالفارى*ان،بعورا،للنا

ذكي،بالقصرقتميزا9!9قبلمااالىتنمميالتيفالاشعار،مختلفة

الد؟خلبزواوالخارجميها!وا؟!اب!يقاعمح!ومةمقاطعتكورزلاناقرب

الواضهح:وا)تصويت

مسيجالفارىبئداوله!"

،اللوطيونيرجمه

!يح،

".الرح!قسدمعهولا

الخارءى،:واثكل،يقاههـ!وا،لغاتهافيبالتجر-بيةتتميزكما

يمة.البم-ليرجوااظ

لدربرانتكون

ضو

.3اًللوجةمن

الليللهتنامراخمرىبههئ

وادهجهـ"

الحلهمتفضل

كافيياربدون

مؤكمرالجرباناحسب

النحويةالاضاءلصيادي

القممكرةلموري

الطرطات"وىتجلالتيللقصيط!

والمذاه!بللعشق

ثريرةمحاووص"بدونولكن

كا!ؤوةع!لمقا

همي

ا

!ي

س!ء

للابيضاروتجلبةاسمع

في

(6691).لجسداكش!فص

اهـ!صوهـلأبالجملةولاا"روثة؟لبلاغةتشفىكعدلمافةف!!

يالرصانة:

القصلاور

المحليالطب!بوصفات!معمحعب

والأليقهات

.فاذتوماسبموتيحتفلن

ل!يمفوامه،بوضوحيلاح!بداللجإةجديداتشكيلاثمهاد!

شعوعنابتعادهيعة!وبذلك.اللفةمعوم!طقيةمبماممثيوةعلاس!كل

خصائصمئبكمببرمفلاءلال!يالروادشعروعن،نه!ئمياالعمود

:اكسيابشهلىوخاصة،العمود

،الفرس

يح،الر

الا!حتىبيضماء

الأفقحتىخضراءالماء!طاليد

تآا!هنال!يةالاش!ا!نها

انا:قديمصدعقالرياجفي

بمهوياظلاهدااونرع،امضيالفعلاوحد

.آصةبرلااررروثم

16691،

بحكمال!وضمنبكثيرلننلبس،الفترةهيذهاثصماركالتواذا

فىن،!رالمعا!ندؤيامنتكللقالتيود!يتها،تالكافنيةاطبيهننها

وضرحالىتجنحف!:الايصالالىتننىع!امبثدلالاىلإوةاشعاره

براوالا!ت(لترهلاحداحيانا)والقصيدةالشطرواطالة،العبارة

2جهوال!،رجم!(قوركرة4السهالعو؟منمزيعمع.المحكيةالفةصن

8ةعلا!ةانومع.الصحراءدؤيا:فهيدؤيتهااما.والمههضمادة

فيتنتهبم-اانهاالا،المحراءولمحؤياالم!ورالكونرؤياببتظاهوية

ارويالوقتف!.كمامامختلف!لىيمن!رالىالاخيرالتحل!

مائلم!نوفكونفي)نحن:الملأميةالىالمهجوراكونارؤياترمحر

منحتىفربانف!فاجد)واًلانفوادية.،..والفرا!اليبابالى

هـفان)؟ا،.بالعبثالابرساناف!العكحموال!.(ا!االناساقرب

فال!هحراء.الراهدطالعربيالوا؟عاساسعلىتقومالصحراءرؤوا

ال!رونظلام8ك!تحيشاليالعرليةالجريرةمنيمةررمزااليهتشكل

المؤكر،9!م!خوا/!تهثإتياالعربيلوطنااجزاءبقيةالى،الوسطى

الانثزية.الذاتوانسحاق،الحريةفيوصفوا

رؤياسالرؤيةهذهحسبصليجهالىمحيطهمنالعربيفالوفى

ال!وللوتسرحوالشوكملاويسكنهاصحراءسوىببسسال!صحراء

،ف؟حا)2+؟ممسفبها،والبشطلعوالجواريبالرجالمحملةمحيطهالمح!

..أك!ا6الر؟حوتنبح

ااكوليافيكفيمرهونة!ىصط1الوبىالوطن

.الرجتنبحوالكلاب

.(عنيقبحثوالرمال

فيصحاوى،الةلمب5يصح"رى):صمحارى،العربه!لوطنا

اووحارىهذهرغمومن.(الانسكا-ها!فيصحارى،يلاسواو

اليل:اهذااخووفي

اطفالاالحبلىتلد)

اهرفم.

(1)5(لملأصدبقاابىحريكويطو

واكأ".مغش!يكثيكونفىمغنبىء،المهجورااهون!لأ؟هـممرالالعاعر

نا!احوايص-.عاصغةمناعلىامواجايرىء.يرصدقطان:صا

اصجاط!تل،؟المهوا!عية،"!ؤاًنها.ءك!يةلببستلصحراءايارر

*ب!بض!اك"رييمالتفاؤلبدفى

هبم:مهانكلفيا!نابهاالضاربةضىالف!منبببوهي

حرب9ك!عوللاو،صحراء!"صراخ!ا.مرتبكةلؤيا.و"لاهـهالالقيم

501صسلمةالج!العزاويفاضلمخلوقا!)،1(

ثاليكاقون)9(عالاد!بي()ا"قفمجلة"لصحراء(قيدة)15(

7291.



لايسمع:

العربيقداسفيمرتبكا)

راميفياتفاوض

صوتياسمعولاال!بفياصرخانذاها

عئياسقطها،اسقطي،ايامياركل

(.مهزومنمرىاحلم.الفوضاليواتوق

تخلكلاو،حقيقيةاو.ساخر:الافكلرثودتاتيذاكوعند

ية:بالسضالحقيقة

عنقيياقةضوطوا"اربطاحيافا)

،...لفاتاصطاداحيافا

م!ثطذاتياحساسعبر-ذلككلعلىبناء-يكونوالتضق

ضيقيا)يراهومرة(كالنقطةمشولا)صثيراشيئانفسه!رىمز

.،كالبحر

يب!ثم!جنون):الانهداماو،الجنونعلإ،يتر!بالاولوالصل

فعل،عليهيمبني،والثاني.اساسالهاوصدلا(بيضاءفارص

:ثوري

،للثورةاتباعيوالطوضيناقفلانأ

اث،،راويولفللشيطاننفسهيهب!لعلىتقومثورةايةولكن

الثورةعزلفيالرنحبةهياليست..ضينمنلولراثم4ارهابية

نفسهاأ

يكونسلقولكما-(مقتولة!اربمثلاقفرالوطنهذافي)

العبثمنولطهاجثةعنبحثلأء.كذلكوالبحيث.مبثاالطرئ

لانذلك.فاصلقصالدفيالتصاداوالتناقضعنالبصث،ايضا

والتقابل.والتنافرالتفما!علىتقومفافمللدى،كرؤيا،القصيت

والاثيساء.ومرالوضمقبول.للبغاءومقهى،للئوارخندرز:فالعالم

ماللخير:تؤادياينالىتعر!لا..علاماتبلاالطرقتقاطعمثل

مقيدة،العربيةالجزىةهيوهكذا.النصرامالقتل.الشر

والشرالشيروثقاب.وصحراءللعالمحديقة.والقصائدبالسلاسل

لأ(بالزيتمليئة*نطألماذاا.فيه

الجمعيحيونك

ي!رهونكالجميع

(03عي)أحقامستقبلي6يتهل

والتضادالجاللقانون)فاضللدىالقصيد"قوانيناحدهوهذا

فاضل،اش!طرالىالتوجهان،نعترذانعلينافانوللا(والتقابل

معظمذهنكمنتسقطان-جديمهنظرةيتطلب،خفةمنها*خيرة

ذلك.عبارتهاوتشكيلالبلالخيةوعورهااللغةمفردات!عنتعلمتهما

خريف،ومباركطعون:القصيدة!جديداالشكلاستواجهافك

هـاضلشعرالىالتوجهان.النغنةحدوهلوسيوامي.وفث

ن!شك،وتهرشاكالبلهاءتضضسيععلك،الجديدةارؤيةهذءبعون

فليس.عنهتبحثماتجدلنلانك.المخدوينكلاطفال،ءنلمون

التياوالمستهعةالافكارحدائقداخلتس!ا:ففمللدىالشعر

)مفاجلأت(انه)16(.بشأن!معينةاجتماعيةفناعةالىالتوصلتم

وتطم!الالقلافيلوفااثوردالسيدر!موبشان.المفارفةعلىكقوم

الاخطاء4كوميديامنيلاوبرجكلالرقصبغدادشحاذلي

فسالتيالسخريةعلي،اضمافافعللدىالقصيموو-موم

كمشفة:ضيقتهافيومنها،مسليةطاهرها

ال!صافيركالصراليةاماموال!فتسنة*18!بل)

ملثمونبدركان

'(بغضبالتلنوناعمدةفييحد!ن

عوله:او

عيه-*ولالعدد(96الشص)مصة-الشعريالبيان)16(

8

ا؟لهةساحلعلىرايت*بيمسلميصالثما

عربيانا:يقول،صوىيتقدمفار-"

عربيانا:اذنيفيوييمسليايجىءالؤات

الصبا!أبيتنحوعائدا

العربيسقط

ي!بممن

الريا!ه!ي

عن(!الج!يلةلةتنااتعجزلغةاقصد،حقي!"فهملغةوكعتممد

تطرحهالذيالفكلههن،هذهنؤديها7اكوالمقاعدا!امتؤديان

فامل:فديله

(!بهامشكوكمسالةوهي)بيضاءفةعنتبحثالامة)

معن!عنتبحثالكلمة

الليلماكنةفيعناتبحثوالشرطة

السجنالىالكلي!منل!رودين

هنسية،وخراال!ضايامحشوين

غهرالصورةلبدووقد.،مض،5)عنهنايبحثشيءكلان

:التا!ئهافيمعولكن-مقرفش!؟س(ؤووالثرطة)احيانا،ميلة

فممهذا.تكونمابادقمعبوةاصوإةا-كون(سمكةاوطفلوانا)

مننهروسطيسبصناطفالااوسمكا-المظاهرات!أ-الناستبدو

الشرطةا

ل!ميده،فاضل8صيد!منق!ل،التفاصيلبهـهصورةان

وجهـةمنالعالمتنظرانهاذلك.ثوريةمنهااكثرمحرضة،مقلقة

،وجوده!ة!رفانتريدولاتراهاو،تراهلاوكانها،"ذاتينظر

الشعربما،العملانومع.منونحةدثعلىعميقفوممنيستيقظكمن

حنيقي.امعافيذاتيةدؤيةانهالاذاتيعمل

بالوا!ية.اوبالهلوسةالروىهذهوصفالصمبمنيغدوهكذا

محون!لاناقربانها-تعبيراروالوصفهذايكونانونرجو-انها

بكل.الشبريالبيانفيعبركما-"الضيقةمعللتماسصبوة"

اال!اقصلآالضيقةمعتماسهااثناءخموشمناصبوةاهذهيعتورما

ابي!ا.امشئنا.ممهاالتماسمنمفرلاالتيالقا!سية

قوانين)هذهانحنبار،جداالصعبمنفافه،ذلككلومع

هوه،لهاالعامأالقانون)انذلك.فاضللقصيهة-الحرفيبالمعش

ورموزها،،وصورها،ومفرداتها،شكلهاأختيارفىيةالعر.يةالص

نف".للشاعرالداخلياو،الخارجيالعالممعوتعاملها،وايقاعها

واذا.التص:قانونهعالمالىنجنوجهصوت،لديهالقصيد"ان

بعضوفي67حزيرانقبلما!مائدمنحيركلالتوجههذاكان

القصائدفيفانه("اسلمطانرة"علىيكون،حزيرانبعدما!عائد

معحزيرانقنلىومنء.الموجةايتهاسلاما)خععة،ال!فىيرانية

علىارظام،(المربيةبألجزيرة)المعنونالجزءوقصلالد(الحب

منالصرخة:(الصرخة)بشكلالصوتجاءل!ا.الواقعصخرة

.(كلهالعربيالوفىتشملانينبغيالتيالثورة)اجل

يدين،للوطنالحب(اقسى)عنيعبرالذيالوقتفيانه

1وطناهذاجلالي،والثوريالطبقيوالغفبال!د،باقسى)

مجسد،،نفاذ،هذهالصرخةتجىءولكي.الجماهيربؤسومسبب!

حزيرانجنودمنمونولورلمهيئةعلىجطها،هذهالفاجعةابعاد

المحدعةالؤيمةتاريرغيسردلا4مونولوولكنه.(والقتلىالعائدين)

سواء،الامةهذهلحقتلتي2الهزافمكليممردبل،(67حزيران)

اخرىبعبارةانه-افتصاديةاواجتماعيةاوحربيةهزائممنهاكانما

الاولىالاسلامعصورمنذ*مةهذهلاريخفيالفاجعالبمهويعري

الرءميةوالطبقاتلحكوماتامسؤوليةويكشف،67حزيران!ح

فيوالفواجعال!ائمهلىهاحداىليولهورها،المتواحمةوالبرجوازية

"اة..الاقتصاد،الثقا!ة،ا!"سة،الصب:مجالاتشتى

حقا:نشيديوري



راصبترواو؟نا"

قلبيقىاوتادافرسوا

ا!خاسواقيكلواخطباذه!:قالوا

العربيالبحربرمادوتومما

الانهدلسانفدوتكلبجبلاراالت،!رجت

حطينمنتكلجثعمعوبأ3

طيئمنجتوثاورأيت

الريح"ثراعيقننل!ن

الروحلىواخرىلراسافياسفارلمة

الحلاجعرسفيراسيبترواوانا

الاولىازنعامعركةفي

كا!رحطةفييض!اوهوالمتنبياشعار!!

العولةسيفمجلسفييحلماو

سيناءبهقشلونيوانا

ثعلاليعاينت

عليجرتاتنزهـمنكانت

الخاليالربعفيمنفىمن

المرال!حينجوعمن

الطينبيوت3لمن

وكلني.في

نااستالاعت،الحبمعحزيران!لى"ن)!ةان!ا!

وهيمشاعرهمعنوقعبر،حزيران!نهـتلىسالشهداءماساةتجسد

.ا!ب!ومحتىعربيةقعبرةايةمناكثر،وحقيقيةوا!ية!ثاعر

الحيقةلصوتولكن،يغلفهاالذيوالضنللرومفسيهلا!-ان!ول

مخصاتكلعاىوالاحمتجاجمنهاينطلقالذيالرفضولصوت،المر!بة

صبية.ارضوهي،فيهايرولمناد!الارضعلىوالمساومةالتصفية

وقدس(ابيضاللاميقبر)فييرقدانالشيحقمنكانفاذا

فييرحرقدانحقهمنافل!س،بهعليهبخكاوقد-مهمغيرهذايكون

تعيرهاولا،الاطداءاحذية-وزركله-تركلهالا،اجلهامن!نلارض

كليقتلوالاانالشهداءهؤلاءحقمن2!ليسلم11المحتلينافدام

نايمكناهانة-واحقر-اكبران!جديدةالننلة،جديدحزيران

اجله:مناستشهدوابطننر!ان،بالشهداءنلحقها

كفلنبلاالمملأونيننحن

المحتلينعرباتقعبرهابأديةف!

نسيناالمتسيينفنحن(التعبيربتاشط-انمعذرة)قمنا

فيناانطفلىالشهسمن،ند!لمانا

لىيخااضطربتالاجياللكن

في!كذبواماكثرةمناختنقوااءالشصلكن

ضدااوحبانسالكملا،جئنا،قمنا

الاعداءحذاءتدتتمرقداننخجل(مطرة)لكنا

افرىكارض8ن!فنان:نحلم،جننا

الزيتون!مونتحت

ابيضاسلاميفبر!!

بيضاءبلافانمزهوين

"حتلبن.ا!دامثعبرهلاوطنو!

ق!ووعوءمعبرالشعرهذاان،اهرىمرةنمترهـ!انوينبغي

يطلولكنه.وال!ضالالر!يجبهةالىوالانحيانر.*يصالمنعال

يحتاج-االنطورحركةومواكبةالتجديدالىارراعرطموحكلرغم-

الجانبية،الال!تطراداتمن(مقاة)القصيمةتلاليحتى(شفللالى

والتيالشعريةغيراللئويةالتراكيبوتراكم،ا!صورابتداعوشهوة

تويفي.قيرمن،تحريبيحس،!البا،مبعثي

)4(!الممنو،:

:ب(،ضي"انه)17،اهماليشووحكمةالصكمةالشعرمنان

وجطليا،حيويا،أنسانيافعلاباعتباره،الحبفملارتياد)1(

بضيئة!ليساذنفهو

الحبةمنءهاتاتيوالظروفالاعت!اراتمجملعلىالتمرد)؟(

المجتمع.طيهايعاةبخطيبة

،بالحرماناحسهـاسعنمادر:اثهرهذاانرفم،هلىانقول

كافر:

ارفيجسمي)

الكافر(ا؟لثماشققها

حارا،(المراة)وم!اثرةالحبينابيعالىالتوجهيجيءهناومن

طقسي.احتفال،بهوالاحتفار.متفجرا،شهوانيا

النداءهذا،العالثقةلساقعلىي!ء،الصش)!ي!لي

والطقسي:،!الشوا،ال!ر

فيىخذ!شتااز!ا"

الخلوةلكمميات

والش!ة،

،واوووز

الد!ل.وال!ء

جسديفاف!بل

مائدة،

وبساطا،

.وسادهوالنص

سقفيياظلكاتفياثثني

،صعصكفيالمم!العشبعطراتنشق

شفتيبلل

اعما!فيكستيقظ

السرى3اريخافابات

لفاحاابعبير

الممتدسقئييا

العمرجرراليالبد!من

فيم

لكالمنلورةفانا

حسد؟

الهنديافريهم!نا

للعتهايعرفنلموتوابل

".انسان

وا-مليطالىمنلورةبهاحموجه.حباغنية:القصيدةهذه

اممالي،يثىء،خلالهاومن.طماهاويروي،لياخذها-!بهامليك

وكوسيلةبذاتهكغايةالحبفعلانتؤكد-شعيرةويقيم،مناخا

ا،لففى!االقدمااجدالغاكانس.مقدمس،الصاةواستمرارللتنا-ل

بفعللا،مبهـمةولكنها،باللذةعةقيحظاتيعيشونها.مر.الرابع

تعشعواك1سىكا.تلعلهايدرفيومن.المشاركةبفعلو)كن،التواصل

الحب،بفعليقوموهوالكاهقاوالملكبهايشعرالتطنفسهاياالمله

بألنيابةعملا؟!وديانما.لانه.ونفبم،جط!رمز،الطقسانذلك

كا،.ثانياو!صالحهم،اولا!مم

والشعلارالمواسمولمحر،القععاءالعواقيينشه"ثرمنانذلك

لاملكلقامكان،المقدسىبألزوابمالمعروفةالمناسبةوخاصة،المقدسة

ممنبكا!ضلأفيهيتزوجعرسي،نةسهالوقدتضاحبرامماهناهوالذي

الادابدار-(الفارعةوحبيبتهمروانهصم)ديوانهفي*ا(

.ا؟7لابروىس



فصماتاوذلك،والتوالدالحبالهة(انانا)*لضالىانفس!هنذترن

"المننورة)،تنشدالعرس!هوفي.*رحموخصبلتربةالضعب

هنورومن.ليواصلهامليكهابلاتستد!صافنيةوكويسها*لهة

اسلوبفيالننملاكليلاصانوللقاركير):منهاج!افنية،الا،في

الكماليف؟هـة:اصيقينفيوالاحتفاليالرو!والمناخالاستدكاء

السومرية(و*غنية،السيابقة

النوم!فةالى،اليكسياخثوننيالوشيأ-ي!

مرتجفة.خاتفةوانا،ب!رتهاففهدممني.ظبيا!رتلتد

نومكضفةالىستاكني*سدايها

ادل!!شيالرييايها

الشهدمنوامثصادءثدليليفافي

بالشهدا!"النومحبرةوكل

ألفلالن.بحمهلكنسشمتع!عنا

الفو،!"لبلاجحتىبيتنافيفمالريساي!

هبهارالسروراد!لايناعرلى،وكبك

تصافا،ولانك

وملاطفتكددلي!منشيئابضهبني

مليه.يمهفضع،كالشسهدحلوجل!ذث

11له"جشبانلاادكرداءطيهيمهقىب

***

ولكن.ربماأالحرمانعنللشاعركويضاسقاط!هذهفيهل

عفبتهاانبمد،العاشقةمنفنرانثعهمونان،ايضاضلد

اه!جل!ةقي،عشقهاانكرتانلاجراءاكلعنةبهاوط!ت،الندامة

لرلر:وجمرياء

..فالوا)

مثق!ات!رتالتيبان

،.الليالي!بته!

مقنمة-والس!مةالاللقكنشد،بالحرمانكتوم!رفبافيثمةان

الصوليتالودهزمن:ولىزمنالىالحنينبأردية؟حيانا

احكما)-

!حتارا!العشبيضرأن

ويصحو8الموتدلار

وشو9،الصوضالولهنرهن

(اللاتللقياالذات

نفسه،الصو!الولهلان.يثبحهاانيستطيعلنهذاومن

."الابزاءكلثو!د*فيه،"طوليلأوله

النين"يصبحلاوالواحد*

للشاصحيلةلامعيناجتماىواقعبتش!نت!(قيناأئمةو3ف!

م!ده:،يه

!هل.ذلكمغوعن"هئاالنساءاحاسبصيوبا:صبة،

المجذ:هيا!ر!

؟حترورمى!و!ي..أعار*

301وعين!-نبع

ب!اي:؟(*بينورية*ه!.في،اًلنتتىهال!!هووك!د

التسوتغمين6كعبهاصمررحثةكلبلاطمئئانوالشصر،'لرا!

،هه.ثعسيان1صل"عليهاقمربلا

بالراحةاياهاممنيالمسهعليتقى،امماكي!مدااملومن

،زهرةعنبعثا،شاقةرحلةكلجلجامثيلعوميفيلشس..ا!'

ع!يبحثوجمجامش.؟للعبرلمنوك!ميهالحبصدالتي):ا!ر

مقدهات:وكتابنا.936ص:سومرا!احمي:كريمرينعرا"ول

م.ص:الشركل

م6

:(الشيخوخةمنوتحميهالشبابتجثد6اثبابازهار

رهرةعنافنش)

يلامسهاالذيان!يل

(الهوىيستعيد

وجدها:يكونوثد"يجدهالمولكنه

العمر"رحلةانتهتالمشتهاةسرةفي"

!رفة:داخليةهـحا!الا!اعم.يلمسطلمو!كنه

،(شمسااراكنفسيثدثاليزاليلكش،الشمسارىلافد*

:ونام(ا!متبة)عند؟كاارقي،ا!تعبوهده،السمران!،وح!ين

الؤابينوعاءيعموونهدلر)

،بالشوكالمسورالوثنيالجسدفر

(!..المرصريالهيكل!بةعلىاغفو

***

المسطنة؟وابالاعندالثشا!ويغفو،الجس!داحراقيرم!مبلمأ!

والالسقلال!ه،الط!قبم،الق!وحك!4عالم!في.فيهاغموضولا،واص!ة

وافكاروققاليداعرا!)الرثالموروىوارهه!،*فتصاثي

احد،ض!ايرصوراو،ال!جطيعوف!لاانجداطبيس،...ومممقدات

ممموعا:!يه

..أمراةسالت)

..مالت

احب3،فاعرفلا

..امراةسالت

(للفرباءا!صئانممنوعكالت

قلا!د).تجارة:الصثقويصير،بحنوالىالجنسويتصل

كاذبرا،بارداجسعلأ:والمراه.،رملضارب):والعاشق(خرزمن

لالمغشوشكالمسلوصلا!..

ال!الم6هذمثلفي،الجسدوع!باثة،الللهفمبدا،اذن

والعلائقالانظملاملصارهةادانةيشكل..الجديد(العبودي)

والعلاقاتالانخزاب،جفمالىوقودهالعالمساتسوسالتيوالالهكار

بين:العشادويعيش.مفحرة:الثكأيصبححيث،اللاانساصية

!ظمه..بارد،اسانيعالم!بعصكلعنغرباء.(وهوبةمطارد)

مثلكعلببضائع:الصاطفحتى.(تحارية1يرحوازيةعلاقات

والحب!بة.(مثلاالافيونأالممنوعة!لتجارهمثلوتورد،السردين

المزجا:كالبصثثةالاخرىهيطلوبة

تريدماذاالزيبايها-)

.(حبيبه-

الحاسم:العنعر!والفلبةالقوةولصبح

،،الفوان!بدفءي!الخيليملكفمن"

:ا!ر-ياو)91((ارفربي1ارحب)موتثعلن،هناالكماليان

..جميليا)

..ولىزمانك

(وذكرىرلمالصشقدفتريرانتوها

4قببمو،القلوبيممرالثيال!بلمس،هنايمجدارريان

يقتل:الذيالعب،يفربالذيالحببل،الض،الانساميةالح!

ش!كة(العشق:فالوا)

أ!عروفين:العشادكاسما"،اممالص!يعتم!االتيالرموزان

عنا؟،نثسهعنبهايترئالتيواًلانة...العرجى،جميل

نفسها:

منلرجموق(والنربالحب)كتابكلمهالذيبالمعنى)921

ءىقختلفلابوهوهافيهيوالبم.بريست!وا-وولدا:مصة!!-

.المعروفالصبيالصفسيمنكييو



تلسعنىحبيبيعيوني)

نارياوشماكعؤ

المسورالجسدعسامان!كليجل

شفاها،

ال!لي،.ألممؤعلمالحباو،ائ!قنربال!بجمربةتجعمدانما

متخافهـا،اجتماعياواعإاك!كس6بأيى4وتقاليدمفتقداتثوفهحالت

.ومثاءرهعواطه!هورودرإكيطالانمطي!حت!ر،استملاايىوك!لمجيما

الابأل!-مةوتغن،للجسمدتمج!منكفمعرهف!نجدهمارض!انه

المثهراءلدىهو!ها(،ال!عيسانطبالىالضرة)ةحقيقنهفيانه

يكررالذك!الشاعرشخصية:ش!حنصهنتيندالشانجد!يرولحالجوالين

ضداًو.ب!لااثوماتجيبجميلةوامرأة،المراتمئاتواتلههـهشكواه

:102(نعاإئ!اقجيبولا

؟ابكإاس

المسيتغيتالعانفوإانا

ثمعاالرملعليانس!فحت

!ؤاديفىاسمهاحفوت

صلريفوفىراو!ةوءوق!4

عرقتئيفما

والحب!الكرامةفيدبينوما

افراحهالقلم!علىضاعت

انقنسيت-

كفيواشعلإ

جبهتيعليقلبيوعلقدت

سف!شفما

اشاحت

كبراالعينواغمضت

وسارتء

علىعالالط،المئمودكل،الحب)الموضعمذاطبيم!"منان

؟!يتفلبافيكمضو،ليالممطولكن.الو"هـانعالى2ضظاقىالننجربة

اًلى:باذلج!ءوذلك،الننجربةفالباليينوعراع،ذلكعلى

واا!ورةفيا:بخيب!ةبضجربة،ألحبفىال!:كأد!مربةارلىانأا"

،هسذءبئفران،هن!افإلكط...ماءبإهـلأىإالثوريا(وق!فعإ

:.لالأأصامالداءيةاسفيلبرهغجرجمة

تعطيه.الذكطللدفهحدلااضثبريا-)،

..التيهطواهااشرغم!

..أقفإالمم!

البإرإةمسرفو!لكي!

رغائب،باب

..همجةت!مد،الاعمايفيتهـختض

امبإا..ارإيرةفووإتإنداع

اتإاثإالتياًلصنتبهرن!جوما..واف"

..التين!ص

ا!ابيالبحريبلىاناخشى-

!ى"ولاعاريةمنيإاطهوليإرإ)أـلعريس

،ممانربىينبىكنلا

انيابات:الوحد1فيالليلكان

،والرخاتالموتسعالمنمز؟جا

..لحمانيإا

"..ممانيا

-شسخاث؟رو!رد.:تر!مةلوج!هونوالغربالع!)02(

9؟7291/صيل!سا)لثقاالةوزارةمنشورات

61

معالتوافم!بألغيية،الصيفيالخيبةتبمبةافراناو

هناويستشي،لهوالعهيرةيلاهلتنكراو،والعشعيرةالاهل

بالوجي:

المنقودالفارعةدف!يا)

وحيد

الهـتيه،في

كوإدإالتيهواليمل

ااشدا!فرإ

مرعب!ة،

ماوىشهـنابرح!اركون

صنعاالىالأحداقمفدور

حزينا(افو!ياد:بمطاصوي

امية،7فيفومهفيالعرجي!ل،الرجيبأب!يات!صدونقينه

المؤومي:هشامفيابراه!يم"حبسعن!لأها

!مروآلصنسهتي!ولموسيط!افيهمكنلمكاني

)21(ثفروسدادكريهةل!وماكماعوا!تىواياضاعوني

الالسل!وبو!-العسيوالتصو-!المباشرةبينالمزاوجة)2(

ثعتددافنيال!ارياتوبين،القصاند!ايضاوال!ميلا!الب

نفسمه.الحإسياتإصوير

العهر،ضبزانتحبيبي-

المل!حأنت

لوىالذيوالماء

جس!دىفيوالكاضوالرلم!حقول

ألوىالثكيالمهاننيضا-

-ألوىالثيا،8ءانا

تاكلني...الهاساةعلقمواجع

الخ00000،،0النارإعإون

تما*،

ومترع!ةمعبرةلفة،ثوضوحهابس!نلامعالكماليلعةان

امثلبئ"الصببلغة"نس!ماانيمكناليتلكوخاصة.بالاحاسمس

حب!يبتىلسر!)1(

الموبم،بثقلعوارضهناءت

واخضلت

كانت،الضعإاهداإيورد4اًبماء

عاترما

لطيب،امث!ارئرهاارإ

افوارامالم!لهراشهاكان

اعفوثاإهع!ى

البكلنجوممنباثد

الستلقي..انهد-ش11ءخملاثما

الابظ،عفبفوفىلسدبيا

بلوراينسابالليوالفخذ

توه!حه،لىكرانص

الاهلة،

،ازرقام!نجإوا

،إلكعميإ

لديح.الرمان!طرستثر3

لمياليارياباي!ميةامرأةي!ا)؟،

حبيبتيشفاهمرائية)!

بيرون-اًلثقافةولر-لشعراءاوالشعر:قمي!بهابئ11،2
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جدعنالملحئلمشفتي

خمرا!مهينضحالفجركافبثايت!رى

."اللواتاحهردخانا

01ءامرأةياتافنهل

اقرابناوعاءب!دوو؟،درالأ(

،ياثوكم!ور41أأ؟كأىاج!وافي

...المرمريال!جملءقبةعا!اغةو

قلسعنحبحيبيعيون)4(

ناريساوشط؟حفر

المسمعورالجسدمساماتكليجول

.هشفاها

المذةوالالج!دا!حسياننصويروا،الضممويرعلىقمر!4انثم

بالظك!يد،قدحثمها.هتر،زةقدوة،ومشاعرانفعالات،ثعةه!اي!بثقوما

.كرسامالفنيةؤلمرقه

**،

مدرسةمنالشعرءنانغربهذافيمردانوحسبئالكماليان

ح!ة)!جلية،الارب!!ئاتمنالثانيالن!ففيظهرتواحد*

وبهض،مردانل!م!في(عار!4قصائد)و،ا!ريررر،ارطين

المذهـبومطالع،بودليربازهارمتاثرة،ال!لصريصفاءاشه،ر

لابيالغرلوسوباثاعيسنذاك2مفهوماكانك!ا-الادبهم!الوجودي

وا!ك!،لألى6مردانحمسين،بمنشمذيعلاواصلهاوقد.وغيرهمشبكة

بأكشاتا،ه!د!د،!اثصة):المعذبالرومانسيالىا!يلبداالذي

لمإيب!ىفالول

هسمهكووةت!لعف

والرسائل،الرومحطق!ي!س!ةالثرنمرقعنبعيدا

الانثسىبحساسية،ال!سمانفادةتعثسارف!،التقليدية

ثاركةالشعرهالم،حميمةل!اتفيالفنانومرهبة

....لصمثهاآثارلانسحائي1ا!لبجدارعلى

النهار!ريدقم!فوهـ-عصام

كيفمرفت!ويلةمسير.حكايةهو،"حب"

رائما.نفسهاتتجاوز

-البلاغم!ط!ة-الرا!يجورج

الحميمه،السمانفادةمرثياتالىنتلهفسمنبقى

لمقيلة.ولالماضية

الحمالىيسان-لميمظافر
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صدرعلى(،اففاءة"بواحلامهاالدنيامنقانعا(وال!نغماتا،وتار

51اًلجسسد،تقرمناؤقربماواذا.يحرقبهافغره،وبقبلة،الحبممة

ديوانهفاذلكنلاحظكما،المضطربةالمراهقبيدولامسمه،تقريا

فيالمخزونالمولونبفملهذاكانوربما)22!(الامطاررحيلةالاول

.نذاك2ضميره

البوحفيجرامةاكثريكونلان(..مووانهموم)همراوم!ثم

اكثرتحررانبعد(ياونواواحاسشىعواطف):كأوناتهعنوالكأمف

الابعادحقيقة،تاريخيبوعيادركانوب!د،المودوتذلكثسلظمن

ا!ل!ب-ال!لالالحبوهو-منهجطتوالتي،ا)ح!لهذااكاساور"

.الم!وع

المكبوحا!عباو،الملعونالحي:مدرسةه!،المدرسةهـرهان

والاصلأوسةالاجتماعيةوالخفاليدال!!م!!لهيخارجية!هرب!وة-

ؤبرمة.-اضاعيةعلاكقتنظه"مجتمعنظجهيوالت!،ا-،ئ!ا

يجسدبعي!نما.والاسننمماربالاقطاعمرزجمطهالوريةكومبراو!جوازية

الصبوالبوهوازيوتمرداتطموحات..!نذالراثباباالشراء

خرممفل!عيرا!!قا6بالفةبرصعوبة،لثور؟4يشقو(الذيا!نامي

ا،هتقداتمن،البالييةالعصورمخلفاتمناركاماذلكرلمط،الا:رة

،.افنسالطةالبليع!والمذهيبيةالطبقيهوالقوى،والاءرالى

بمسداد

-27عى:بوح،هوه!ا،فنر،إبعذ:ا"ه!ائداازظر2()2
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ا!لقالانسيتىعنبالتعببرالسمانفادهتكتفيلا

نايمكمنبمل!تيحشيركح!اوليلالجسدنوازعمع

الحنس(بعبمادةنسميه

المحرر-ياصهنر!هد

،الموت)الحياةاشمياءاعمئيسكئاالشعركاناذأ

اهاتمبةا!سمانمادهفان(التخيدحية،ال!ب،الالم

.إ.ميءكلفبلشاعرةهي،والقاصة

لصفاءا-يسيلامةدنها

اساس!هاصعممانغادهعنهتعكيالذي(سحب

منالعرليةالمراًةصكتي!كلعئفعووكردة،الحرية

جميعل.عنهئتصانالسمانفلاهارادت!،سنةالؤ.

الانوار-ائحسيشهدى

وكستطيع،الاش!ياءاعمائالىدوماغادهتذهب

تسئحضرانهم!عتطيعكم!اساخرةاو،فينائيةتطونان

بجراًةبالصيضهثصرحواً!،اط!ليال!برقة

.واخلاص

لوصرالاوريان-صلدمويرينا

يلاثل!ول!منثسودات


