
ة!فزا3لمرصرفمبم11ف

-محما!يخما!!عاو!ن!ليمصر،لىلرلر(

علىالمتقدمموقعهافىالقصيدةتجاعنؤماع.

نهرفيواحدة4دفعىاًلافكارزكهمرأنيحدثالشعر

نفسهاهيالفواحسلبيقاليتسوبهقالمدذ-اليقظة!

يصلحتسىا!حاعربهايبحرالتيوالاقس!مألتقاطيع

الطرففيالإبداعئرحإيقفبينما-النجاة3لصنهر

الاسالسيالصراعمادةالقحسيدةوتبقى.البحرمنالإخر

ع.الجدلدةالقضيةوحححندلسةالخخجاردتغييرأجلمن

لوطنلص!يعةعناوين"فيبزيعشوقسي.ء.

الشعر!تالخفىساءالفتردتلكيعيشى)1(((مقترل

المشساهدوشفافيهالشساعربقلميبنيحيثالجديد

البهـكاءدورذ-العر)ب-السبعينيالصسلاحدأث

تتكحلبينما--الثورةجبينعلىالكلماتمحورواكتمال

.الطريوتأولكعننورهلسنظمدالذىبالقمرالمرأةصورة

اصحسلمإعبر-الرا"لخاتمةشوفيعندفالقصيدة

النثميد.!ستوىعلىوعكسه

الاثحمجساراحتندتاذاالقصائدلكشبكمف

وكيف،الريفيللقلبالداخليال!المفيوالاحزان

الصالماءمنالممشدالمرحلةليلفي3القحميدتسير

السسسكينلمعانشندالوتيخت!.بزيعشوحي؟..الماء

...ويكتب

متلص،ظالثانية...الاولىتكملالطقصائدانها

بينما!بالدماءتسمتجآفالثورة.بأختهارةالصمتكتمل

يفرحوالحقل.الجرحفيدرجةأولحتىالغناءيرتفع

الشاعرويلتقطالفراشاتتناموعندها-التبغبشهيد

انه.والخبزالحلمصنعفيويدخلالانسانيالتعب

الفكردبينالمزروعةالالغا!ع!اجتيازعلىالمقدرةيملك

يشيمفهو..والصدىالصوتبين..وضدها

الاحساسحرارةسوىالماضبىمنيسهتعيرولاباصبعه

هـ..الطليعيللحزنالصداميةوالقوةبالفاجعة

العصر"صاحب"نحوبشعورديشيروهو

يثكلالاخمفم.اللونانيعلملانه"الحايكحسهنو"

كيفالفلاحمنهايتعلمالتيللبدانجةالحديديالجسر

قصائدانها.الحمراءوالنظريةللشمسىالاشعاريكتب

..الاملواثهـاقةالحزنضغطتحتيكتبهاالثاعر

الشعرظاجنحةءمماىيتململفالشهيد؟تكتبماذا

بالدهشةالمليءالشعريالحالمفيأبحرتوالزوارق

...والانفجار

الدورذنحوالارضدخولىمعذبزيعوشوفي

توردلمفالكتابة.الشعرحدوديستط!لع،اسر!ثويةا

حس!ابعلىالمتوهجةالحلقةفيالمستمرللقفز!عتابهة

،نهمأ))ا)عجسديدللحعزنالاخرىالخسفهانها.الرواد

لكئهسم/برالخبزيبلغواآوأألترارفيحدرحمأغعمدوا

.لم(القبورفيمصابيحههأخساءتماتوأحيوت

التوجسه.تلقائيةال!اعرتلدالكلمةحركة...

كموجةتنهمرأو.العينمنالدمعهتنزلىكماتناب

فالشاعر:الاختيارحركةأنخا.الصىحكورحزنتلا!-

اختيارفيالشهيدييرعمثلمامفرداتهاختياريح!ت

"جديدةكتابة(جلمنيعملذلكفيوهو..مجده

المثسعريألعالمعناضستقلتتحمعابداءمميةومسماحاعت

التجديد.!تأليأسحدودحتىالمتكرر

لممتقبلاغنيةالوجدانمنيكتبوالاعر...

الحديثة.القحيدذ

الخاصرالحزنعلىالقارىءيقنضكبف.هـ.لكن

شوقيئلبإعر1قصائدفييتمددارزيأالفريدوالدمع

؟؟بزيع

ظوالقارىءالشاعربتالتعادلىمرحلةانها،..

الاطرمن!جموعةضمنالاساسفيتعملفالقراءة

وكما.والانسانالطبيعةفيلهاالمقابلربطعلىالفنية

الذيالعربيالتاريخمنمدخوذةالق!صائدمفرداتان

وتعابيرصورمنتحملمابكلفيالحداًثةالنتاعرغمسه

،الاحداثكليةمعالكليالتجاوبعلىخاصةوقدرة

مجموعةفيوالوطنيةالوجدانيةاصعالمقابدتكقدلذلك

تحشدقدراتذاتلم،مقتول)وطن-هـيعةعناوين"

فيالانسان"حساسية)1وا!تاريخية"طياتهابين

تسجنعندمااصنامهوتتحطميتكسصهـزجاجهالذيالعالم

الجدليةالعلاقةفهذه...القارىءثىايينفيالقصيدة

الجماليةالحالةربطفينجحنظوالقارىءالشماعربين

-الاساويالجو!نالخروجبعدالفرحوحدذمع

فييعيدناثماليهبزيعشوفييأخذناالذيالاحتفالي

الحديثالمشعرانه...القصيدةشاطىءالىنهايته

...وضوحهوا!صرارغموضهبكل

الحداتةحوليقودناالحديثالشعرحولوكلامنل

القصيدةهميكلفىفالتجديد،بزيعشوفيشعرفي

والفقردالفقرةبين"المولسيقيةالننويعات"والعام
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الحداثةحوليشتغلونممنالشمراءبعخىيمارسسهاالتي

هذا..الوجدانكأفافحتىالمرتفعبابهايط!حكلونولا

عنالنجومتنفصل3!ماثماعرناعنهينفصلالتجديد

اللائقالفنيوالمستوىالجداليالبعدلهالتتخذالسماء

الذاتأسوارتقتحمالتيالعانادوتلكالعذابلذلك

الفلاحتاريخلتكتبالقصيدةمعوتعود،الانسانية

.السيرةوتعبالتبغوحزن

فيالتعاملالجديةيعتمدالذيفيسلوكهوالثماعر

تتكونحيث،المينطلقخلألهمنالذيالواقعمع

منالاولىالصفحةفواصلهابصنفتحملبمالقصيدة

واثواووالهامسزنرىبينما.تفاصيلهبكلالوعنكتاب

...قاتلطروا

علىمكررةتعودحتىالإحداثيتركلاوالشاعر

الحارالدمويالنزيفعلىلعولوانما..الذاكرةسطح

اهـذيالفرحوصورةهيئةعلىالقضاياتشكيلويعيد

عدةوالسطوروالقلبعاص!فال،-بالمميرانيكتوي

...الوجهلنفسىملامح

يعطيأحيانا":رحمةطلألالعفيمدالناقديقول

قيمةالحيادتعطيوأحسبانا5ادحياةقيمةالشعر

.)؟("الشعر

موتمنومادمايعادلدممنما":أيضاويقولى

.)3("الموتيعادل

الىبىتعود/الراحلللزميلالكلماتهسذه

دصالدانفيهاشعرتالتيوللمرحلة،"الذاكرة"

قصائدهي-"الحايكحسن"منذ-بزيعشوفي

ذكرياتهتلمعالذيوالنزيفواإألساةوالقرىالشعب

وعندما.الجنوبضدالعدولرتكبهامجزرةكلعند

..الاخضروالصباحالمعركة2شهدالتودعالحقولتنزل

نفسههو،والحياةللشعريكتبالذىفالثماعر

يعيدثمالحياة!نيأخذاخروبتفم!سير،يصطيالذي

..((الانسانأدب"صياغة

فيفهو،الاخرالدميعادلهلاالذىالدماما...

..."الاخرالشعر"يقلدلاالذيالشعرةذاتهالوقت

الذيالموتفيو:الاخرالوتيعادئه،الذيالموتوأما

حيثقحسيدته"كتابمنينتهيحبتا)لمشاعريستعمله

..والطلصالاسودوالأكأكأهـضد-التفاؤلمعانهيعلن

...الجرحومعالسكينضد..والفقراءالناسمعانه

."الكلماتفبركة"ضدالشعرمعانه

منبأسلابزيعاثموفيقصائدفيالرخو!قبل

:"الطريق"لمجلةقالالذيللشاعرالموقفهذأسرد

هامةمكوناتهنالك.فراغالىاستندلابالطبعاثني"

روافدهاتتورع،الشعريةتجربتيبلورةفيساهمت

منقروناخلفيان.وثقافيةوسياسيةاقتصاديةبين

تخرجأرضقدميوتحت،والفجيعةوالرفضالحزن
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والصهـاخبالشمعرم!صكوم!اناوإكزا6والغضبالشعر

قخائدي!شحديخفأبانمنصؤرخاف3أ!تا.ألمرتحشى

..العربيةوريثالبلاعيةاننيالاكأبرا!شعرياالملتقىفي

صلبةأرضالىالاستنادبذلكبعنيكاناذ،واحاب

بالقفزيتملاالتراثررحاوزان؟عكبرفانحا.الكتابهفي

ذاكاذ،منهوالانطلاقوتمثكغممهم!تبلفوقهمن

ا!ستجابةوتجيءدمش!!وعةححي!حةالحداثةتكون

الاشكالفتفجرالتجربةعلىتطراالتيالصمبةللظروف

.)،1"وزقوضهاالسهلة

ننتزعأننحاوللااشنا)):أيخساالثاعرويقول

لكنناو،الانهاروضجرالعحماةيردهشة،(الشاعر"من

ل!صيالدهشةتلكفيلل!خساركةيدفعناأنعليهنتمنى

.)3(""السري"عذابهونشاركهبعينهنرى

القصائد؟تقولىفماذا...يقولهماهذا

فضاءفيالاولديوانهبزيعشوفيأطلقعندما،+

كان-والخاصةالعامةصرخاتهحملهحيث-الثقافة

الشماعريعطيوما..والتوصيلالشعرمعادل4يعرف

الحديثالشعردوائرضمنالحركةعلىقدرله

الشععرتجاهالريفيالاحساسذلك.إتا،وتشعب

بزيع-لدىالقصائدسيد-الحزنكذلك.والاشياء

الحاض!والهم،الجرس-المرأةجانبالى-يكونويكاد

الشماعرقضايافيجديدكلوأماممدرس!ةكلفي

يلاحقالذيالشاعرانذلكالىأضف.وتطلعاته

واجتماعيةنفسيةعوالمفيومتنقلةمتنوعةممثساهد

القواطعكلعنديصرخنفسههو،عدةوسيادمية

.والنقاطوالفواصل

،خطوةخطوةالدرجعلىتنزلقصائدهفمجموعة

متكاملة،وحدةفيالبعضبضس،معتتفاعللكنها

الذىالعامالشعريللهمالاخضرالخوءبذلكفيسطع

فيالالستمرارعلىقدراتهاتشكيلويعيدالقصائديصبغ

ومستظيلاتها.اللغةمربعات

الوتمواجهةفيالشاعريرفعهالذىوالسلاح

العهصوا!دلكهو،والقريةالبحرفيالاشياءواندثار

موتهسكينعلىالشعريقفالذيالمقتولللوطنالسريع

ولادته:زهرةعلىالشاعريقفبينما

زذبقةالنهرلذاكرةتتعرىكما"

النهر

الميتينحدقمنينسلكللخوف

التأخر،للموعديذهبوكالبحر

موسمفيوأدخلموتنالانأفتتح

النار

للملاحةصالحةالجداولكل

ذحوالمدلنةحفاةفليتقدم

المدينة

."القرىالجائعونوليسوج



الدمضبابفيتتلاشىالمدنراىبزيعشوفي!

منالقندللأضاءبينما،اصخراباواقعللقارىءو-رد

فكتب:القلبزيت

فسناالارفستوحدتا)

جيلسيحهمبحقتيلفعل

لم!غدوأحرقو!بنفسجةوكل

."اهستحيلابنفسجة

الشاعرازهارهايسقىالمرحلهحديقةانها...

،ألدماءغاديل!مىنمحبموعة،حكابإةكلعندفتغدو

.الظلامفيضإامحتاليإوالحناوين

يخرجوالوطن،"الاجراس))تقرعلمن...لكن

اللرقاتتقرعلمن؟الاخشرفيويدخلالاسودمن

والقصائد؟

يلدورإلالمنالبرجهذا"

الانهارمرضفييسقطلمنالبرجهذا

الاحلامفيويسقط

الاطفالالموتىالاطفللنصن

الرايات

وزهوالتبغورقمننطلع

الليلفراشات

ولاالعرباتفاتنةيامنديلكحلي

تدمم!

تنامالارض

الائعللقمراجراسكولتعزف

الليلفي

."الارحامفيالشاردوللطفل

اقحسائد-اقصيدة-"الحايكحسن"و...

ألغصن.مثلالاخضرالوجهذاكابتسامةأنسىلست

كنفانيوغسانوسكينةرحمةطلالوجهانسىلست

الحايكحسعنأنه...مرزوقوابراهيمجوهريةوهاني

الىالشاعردخلالذيوالينابيعالمسافاتكلشهيد

أرشيففيالشعري؟لتاريخيالنزيففكخبموتهاسحظة

:قالو،النبطية

ينلم،الحقولشعريسرحكان"

صدرهاعلى

كالرعشةالخصرجزرفيولدخل

،المشتهاة

أنطقتهاالتيالطيورفاجأتهوقد

الاساطير،

العاطفيجفنهعلىحامت

الحقولفيضفائرهاوألقت

"الار-ضباطنالىيهويوشوهد

العمرشجرعنيبحث

."باكوصولمإلزملكنه

يرفعشعارايبقلمبزيعشوفيعندوالشهيد)!

الذنإثيالنإ!رذلكأصبحلكنه،الرياحتأكلهملهصقاأو

الحايك!منوصارغوالتبغالقمححقولالىلذهب

:والفقراءللقرىبداية

طرحةيدهوفيصباحايأتيكان"

.العرس

عينيهأشجاريقلمنم

كالانبياءالشمسفييعرشحمى

تبغشتلةيراقص،وكان

تصللالكنهاكفيهصوبويجذبها

سحراوتقطر.حزنافيقطر

تمتد،.ويمتد

."السماءفييلامسهاحتى

وتنخفضالتعابيرترتفعالشعرمسيرةوفيع

دقاتوسرعةالجرحاتسإاعفيالرغبةحسمبعلى

يصودحتى.الابيضىالورفاصفحاتتسجلهاالتياقلبا

:فيقولالشاعر

موتيبرجفيا،نالقمرهو"

القبورنحوالثلجخرجوقد

أحلامينفاياتقلبيوأطعمت

."الميتة

والقتلىوا،شجاربالدموعالممهورةالمسافةومع،

الرقص"قصيدةومنذ.لصباح1عندالقلبوارتعاش

المدنفيالبحرينكسروبينما"المدينةخراثببين

الرصإاصحدودحنىالنوافذوتستطيلاليابسإة

شوقييخرج،واغصانهالرمادبينالارضوتغتسل

رأس"يرجعحتىالمهجورةالصلبانأغانيليقدمبزيع

زمناناشاعراويقرر"سوياالحسينوجسمالحسين

.والسوطالخلافةبينللفصلسيأتيالولادة

والقلب،الكلماتفاتحةالشاعرعندوالمرأةع

بوابة-نفسهالنزففيلكنها.صغيرةقرىوالنساء

رجوعياان/البابتفتحيلاا-والمستقبلالوطن

نسيوقد/جدوىدونممتدةالشواطىءفكل/محال

.(/الرمالفيأقدامهالعمر

فيفيدخلهالتراثمنبؤيعشوفيويسمتفيد،!

والوجهالمتطورالثوببذلكالقصيدةالىليخرجمعاناته

نفسه...الوجهصاحبكاناذافكيف.الحسن

/الدائريوالورقالانصوتكأنا)؟العصإرصاحشا

.(/الوقتغفلةفيوأعشبت،المصورمسامدخلت

فكفيالتقنيةالعمليةتلكبزيعويمارسإ!

الطريق"طريقةعلى،وتصحيحشطبواعادةالرموز

وتبقى..فقطإالفنيوالذوق"القلبالىالقريبنحو

لدىالابداعوشمس،الالهاممغارةثالحبقصيدة

ومميزةطإاهرةتبدوبزيعقيتإحووعند.اتإحراءأغلبية
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اللولىالمستوىعلىالق!حيدةحركاتمنحركةكلىلمحي

حديثةاممس!!ىعلىألمشحركةلذائثحعوشلنغسىلىقيوالعرضيئ

...بالتراثملونة

العاشه!أغنيات))فياباألدتلأ-؟-نخهننرماراغلحب!

الجلدمسامأىادخولهاحتىالعفأشيذاتث10(ا،خير

الذيلدحرماناللميليذ6دالى*نمثشقيمسكث.أ"نملباوجدرأت

ال!اعر:يصىهـخحغى-تيروخل!التهلبهـحيطيلف

العاشقةالمرأذكانت))

لؤلوةمخعىزمانفي

البحارتخومفيلىاجدادميوكان

."المططةأ!صجزر؟صسفلفيف

الىزهرة"اباس!ا"تحسيدةفر،ذالرألىوتتح!!

صتنخصتلمقاتلتيالإزهاركىت-ت)أالةوغزاوحلم

أنكرهساحينيعبركانءزا!تحلت/ادجوبا!الحلم

."لمالنخيل

وأحلم/تاتيقانكءحلمشإ)اكصاعوحلموبسشمر

.1(دمينحهـوتبهاجرالاركم!خذارىرانلمتبك!نانك

حتصىالاركسفييضىبشا)قحسائددأشماك!!اويختبم

تقدمالآدابدار

ه.ث.+.+

بقلمرواية

ثوبربهريجيسر

"الثورةفيثورة"مؤأتيقفمز،الروايةهذهفي

المعاصرين،الفرنسيينالروائيينمنالاول؟الصفالى

تقديواكاالشهورةفمينائزةكاجلأخيرالفينل

وقنه.لموهبته

بوريس،وامرأةرجلقحسةمم!يحترقالثلج"و

ثمبهفيلتتي،الاخرعنأحدهمايبحث/وايميلا

عبم-،ويفقدهاليهويحن،ثانيةبهيلتقيثم،يضيعه

والموتوالعذابالنضللفي.وأميركلأوروبا

البشر.صأجلمن.والقتل

منلقاتلأن،/النمساجبالابنة،ايعيا:اختارت
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ويشتعا-يمرالع!ساياا2-مىت-هادماد!العل"/أ!تجخوتا

.بر(وتالعابي

فافحة"مقتولىاوطر!هـيعةينتاشا)انونجثد!

جيل-الحدبثةإحرببأتأأز!-حورذأحف*فىاحمكنار"أ

إشعريتاشخحسيتهيكنببزيعثكثموصي-الممبعيخا-!

بالحارسضاتشمةا-كابةا!صتدافىفيجكت!؟نيرالمتمجزذ

:!قولوالدمع

ضفتيهفيتوحدمخاضر"نت)

"فالنزشهـجالحو

.(وماتحاجر-نحلاش

ورر،ت

هوامش:

.7891سداب71دار-مقتولاوطن!روء"ت،وين-ا

.74!ا/15/11-اييروتمةالروادثمجلة-رءمة!ل-؟

.11/7591/؟-الهيروني!ةالوووادثمجلة-رصههطرل-3

.791عثباط-بزش!عشوقي-!!الطرمجركأ-4

.7591؟ب-بر!!ثوؤب-الطر،ومرلمة-5

فرنسي،بشابنلهافلفيوتلتقي.العدالهجل2

ولكنها،فتسحرهجأخرىثورةمننجا،بوريس

فتعيصروتذهب،كلرلومىهو،ثوريازعيماتحب

العومالى،والفرحالخفاءفي،لمألابازلأفيمعه

كلايميلاوتفقد.البوليفيةالصرةتغتالهالذي

،تنتظرهالذيوالطفل،تحبهالذيالرجل:شيء

الذيالدربتتركلاولكنها،تخوضهاالتياوللمعركة

الىبوليفياومغ،الششليالىكوباقمن،سلكته

بقدرهاتضظلع،همبورغالىبلريصنومن،انكلترة

المناضلة.المرأةقدر.يةاالنهلحتى

.الابطالهشلاءقصةيسكن،(يخالتار"ان

بوريسسعادةان.والمهم،وعذابهم،لحمهمفهو

صيكونوناخربنأنلسلولكن،مستحي!لةيميلاول

.شقلء؟قل،بفضلهمل،يوما

عصرنا.مأساةفيحبأغنيةالروايةهذهان

.وللنضالللحياةارادةتوكيد

القادمسرفيتصر


