
جامهععرصب!4بو!همر-

الاجتماعفيخاصةبدعوةيلتزمونألادباءبعضبرحما

بفايةيعنونجعلواحتىبهاتمادواوربما،والسياسة

جماعةنشمهدأنلناقدرولقد.ألغنيةللفايةعلىللاصلاح

فضيلةالالهاشفيعلاممابقصائديحتفلونالقؤممن

وعقيدتهم.هواهمتوافقبمعانتبتسرلانها،الموضوع

زؤثرقلماانهتحققنا،الاشياءواقعولجهنااذاولعلنا

القصائدتلكالىنرلماو.الادبخلودفيضوعالوطبيعة

وكرليالروميابنكزلابيةالتافهالوضوعذأتلواللعينة

واقعصالىالشائعبالوأقعتنزعهذهالىنرلماو،لرميهمل

النهضةقصصويتردىيسفحبينما،فتخلد،اسمىفني

هذهمعل؟والدعواتبالارشادازحامهمنبالرغم،عندنا

لامماالاخرىالادابوفيالعربيالادبفيالشواهدتكثر

بهذهاليهنلتفتباننكتفيبل،بذكرهالافاضةمنجدوى

علىاحدها،الواضيعنفاضلنلبثلاحتى،اللاحظة

فيهويبرميشخصمابقدربل،طبيصهاوبغناه،الاخر

وحقيقته.الشاعرمعاناةمن

يمليلتزمونممنا،دباءبعضذلكالى،نشهدولقد

فيعمدون،فيهللبحثيتحأملونهماو،ذهنهمفييعرفون

يدركلااينا.يقينولافيهاحرارة،بقصيدةتقريرهالى

ناالا،الافسادعلىوالاصلاحالنتر،علىالخبرفضيلة

الذهولبطورالنفسىيورىايعنيعجزالادراكهذا

لن،بشعرمداركناننظمانحاولنامهماوانا،والخلق

النفسكانتاذافهانعرلعرفةقيمةفلاتزويرا،الاعملنايكون

بها.تبالطلا

يفتقد،امرهمنندركهبماتكبداالنظمعلىتكبدنافلذا

علىنقتصرلماذالما.تهذليفتقدوبالتاليالاخلاصالشعر

وارتب!فتعقدرسالتهلنحققفيهقعناتولبل،الحقمعرفة

مااذل،الاقلعلىاو،مصيرنامصيرهاصبح،حتىبنفسنا

تصبححينذاك،نفس!نابهاشكلت،امرهمنلبسفيلبثنا

الشاعرلان،سوي؟دبتفيضانحريةالرسالةاوالعقيدة

اساهاخبرتجربةيجسد،نفسهبحديثفيهايتحدث

الفكرةبهنتعاطىواقعقضيةاذافالقضية.ولشوتها

واذا.وسعادتناتعاستنامحورتصبححتى،ونعايشها

مأساةفيمأساتناصكلننعبرفكاننا،عنهاالتعبيرفىاجتهدنا

.العقيدةتلكمصير-فيمصيرناعننتحدثاو،الحق

الىبهوتنفذ،وروىبانفعالاتالشاعرذاتتخصبهكذا

ترودياو،الصورفيهتشرقوالذهولللتخطفمنطور

النفىلىعلىيضفي،برغسونيرىماوفقخلاقانفعالالى

يمقلنا.بهيعبثان!بلاعصابنابهتقتنعبيقين
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ءثرغبغبسفىقيبر

!سأط!-رأبر!

ذا،بالشعرتهيافةالىيتحولماقدالاخلاصلنبيد

مكتفية،ثقافةذوياوالثفافةعديميقوم.فيوينزويشتد

بقحسيدةبصرناطالاولقد.تتجدداندونالعحسمةتدعي

اوتتغشلبذلولفالنترعنفتتحدث،وطنيترلوحمالمالميض

لشايكفيانيثالحماسوالحدذينكانلاعتيد،1اوقديمبمجد

بعنفهمايشوهانالفيناهماوربما،الخلقفييجديانلاوقد

مندوحةفلا.الفنيالضميرفيواختمارهالحشيعؤؤدة

دون،معناة،مجربةالثقافةاومثقفةتكونانمنللتجربة

احداهصااثراوبالاخرىالواحددعلاقةونتصحلعيلن

فالفن.البهمةذائقتناعصبفيبهنشعروانما،المانيةعلى

العقافةتزكيهانينبغي،غايتهألىوينفذيتكافألكي

يكنلموانالفلسفةالىالشيءبعضتقربالتيالانسانية

منتنتجالتيبالعاناةاشبهفهي،وطقوسهاحدودهالها

غب-،نفولسناقاعفييرلسبمااوالتجربةمضاعفات

لنفسنابهافنكسب،عليناتختلفالتيوالاحوالالقراءات

القرويحماسان.بعضهالاقلعلىاوالبشريةالنفسعمر

الوطنحميةتطماهمفيما،للسذجالقوماو،الساذج

الفهصةالوجهةمناما.الوطنيةبقيمتهيقدر،الرسالةاو

عنفضلا،فيهويتفاعليشخصمابقدرالالهقيمةفلا

بمح!ميرمصيره-وترفيبداوتهعنبهتمسموثقافةمن،ذلك

الكبير.الانسان

طفقتالذييالفتالصمنيعءلىخطراتلبثالمقافةانا،

احداثارتطالحالادباءمنفمةهناك.الخارجمنتراوده

فىوزؤلفها،الفنيةاصولهاتستشمف،الخالدلنالفنانين

غرارهاعلىيحذوأنيحاولونثم،باردةفكمعارنظريات

الثقافةلن،الواقع.الضميرفيلهارصيدلاذهنيةبقحسائد

ارأدتاذ.آحتى،لتجربة1وتغنيالوهبةتصقلانينبغي

فيمبهمغذاءللىالثقافةتتحول،تتحققانالوهثةتلك

!تثللانفسيةبحقائقالنفسفتتصل،الفنيالصنيعجسد

بهل.البدائيللشعور

فنيةثقافةتقتضيللادبيةالسويةاننبصروهكذا

قويتمنعلىواخلاصا،لتجربتهيخلحبرمنعلىوانسانية

بصورتفيضحتىالنفسذهولفيجميعاتتحد،ثقافته

منبهيتردىالذيالخطأذاكبعدنشهدوكانما.الابداع

تفترضالالتزاملفظةلان،بالالتزامالعمليةهذهيسمي

الواقع،في،العمليةهذهتقومبينا،للذاتغصبابمعناها

اغتصابها.دون-الذاتفيضعلى



الصبور،عبدالدينصلاحديواننتولىءالباديلهذهوفقا

ونجاحهأخلأصهلنبصر،ثقافتهوجهيعنفضلاتجربتهفى

متكافئة.نفسيةوحدذعبرتحقيقهافي

تطلعقحسمائدهبعضىانالدلىوانهذافييلفتظمااوللعل

يناجيها.لشى،ملامحدون،غفل،للشاعرصديقةبمناجاة

يشكووأنما،وامرأةرجلبينالمنأجاةعادةءليهدرجتبما

بهايلتقيليسىفكأنه،بمميرهمرفاقهواسىاساهاها

والوطن.الجتمعصعيدءإىبلالحبصعيدعلى

نفسكانتاذاويتحرىهنايسائلانللقاريءبدولا

ةمصادفلهييسربما،حقيقة،وصفتتطهرتالشاعر

رثاحزايسهلكانولئن.جنسها.دونازسانحتهافيالرأذ

لان،بهوال!عففتحقيقهيعسرشكلافاز"الاصرهذاطى

حتى،تستسلمتكأدلابخطيئةالرءترأودتنفكلاالراة

يمكنناحدايفالى.وعنفااغراءاشدشيطانهايستفيق

بالنسبةانوثتهاماتتأمرأذفيبتجربتهالشاعرنحسادفان

يلقاهبملبل،منهايعانيهاويحبهبمايناحبمصهاي!دفلم.الصه

يخيليكادلذلك؟الجهادرفاقمعمصيرهفيبهويتخب!

عادةفيخارجياسلوبسوىليستالرأذهذهانألي

فيحقيقيةامرأةعنتمحيانتلبثلا،والفنائية،القول

والوجد.الحسدبينالثماعرفيهايمتزجاصرىقصائد

ومنفرلينوسيهوموامريءالقيسعندسفورهاتهشهوتممفر

عذوبةلتغشاهاحتىوتتوجدتصفوأنتعتملاثم،اليهم

القرونوفرسانالروصرطيقيينشعرلمحىوالبراحالحنين

دسطئ.الو

بلفحشاليسألصبورعبدشعرفيالفحنرولعل

الذيالعاصرينالشعرأءاحدديلعلىبا،ينسحبتمح-ى

تنسج"الثلجمنحدر))فقصيدة.تنفدهوالىبهاختحس

وفيعامةقبانينزارقححائدفيئعرفتكماالراذغرارعلى

الحاسمه:الابياتهذهوللقاريء.خاصة"نهدطفولة))

اعضاىاشتهيلكم-العاتيةالخطوةرنةعهىيئنقلبيالخطواعانية

للقبلةالسعيعنخطاككلتالخطواعاتية.العاليةالقم!ةوافترقنيالتلال

عابدانا-داوقيتعريشةالبابى/4علاليمينخطوةهناوبيتي-النائية

التلألاحبكم،لهقنافوا-..سام!بهقيمدجمطمنوليالصلأةوثبم

عاريه.ارىاناشتهيم3و

وبعضهالنزاربعضهاالحهـمورمجنفضوالتعابيرفالعنوان

سرعانالشاعرأنالا.عنهمنسوخبالاحرىأومقتبس

يتحدثحيثلم(الجبلنزهة))قحمبدذفيلفسهيجدما

وتتخطفهابالحنيننفسهتفشىالتيالانسانالرأذعن

بينحلوليةشبهءالى،شعرهؤيتحولوالذهولبالبرأح

مسرعة.نفسي4ومضةفيوالطبيعةالخب

ابمبنتىاناريدالجبلعلىبنزهةوعدتنيصديقتيياالاصيرلقائناوفي."

قدالصغير،بابيفوقالشريرالطارقهذالهن..الجبلنفحةاشمكي

..((عقيمنخلهجذعاكنافهمنمد

التبست،حبيبتهنفحة،الواقعفي،هىالجبلفنفحة

عنها.يعبرالتبمبالنفم!يةالاحظةوسرعةفوضىفيعايه

قاصي!!افىكبطل،اورومنطيقيكفارسهناربدوفالنثما!ر

وبينبينهوالشرفالوأجبيقف،النهضةمسرحيات

بالوجودأسىالصمبورعبدنفسيةفيكانوان،شبيبته

والبطل.الفارسذينكفينبحصرهممااكثرتعقيد

دسالة"لاحقةقصيدةفيالمناعر"لشهل!اننلإثولا

.ملامحتقربامرأةعنحديثهفييستطرد"صديقهلى

أمرأةليست.فهي،عنهاالحديثسلفالتيألىنسانيتها

وجهالملحمةهيليست،يرتديهاوالخندقالجبهةفيحمحبه

ألقديسةهيوانما،الفروسيةليعنترالاتعجبلاالتيل!إ"

مدامأنوكما.صلاتهالشاعرلط(ي!إيالتي،لادوزة

الجمالسبلنفسهفيتضيء،بودليرملاك،ساباتيهتي

كذلك،اليقينريبتهوفي،ألعافيةسقمهف!بتبعث،وا-لخير

تنهض،الانجيلكمسميحفهي،الصبورعبدصديقة

ضديقهافيالعافيةتدب،للموتواغتماضه،يأسهمنبه

الكسير:القلبذيالحطم

الفراشعليومهجتي،مكسوروساعدي،مريضانني...صديقتي

،اموتكبم،واغتمضتللحياة،ادرتوج!الصباحهذا،تسيلساعةكل

..بابنافوقوطرقتينسيغيبانللشعاعانقد،المسكونهداةفي

مزيد؟هلمنمحنتيحياةيا،مزيدمنهل.اريدلاإ!لا.إ.البريدموزع

الحياةتصنععيسىانفاس،يعقوبمقلتيبينكالقميصالرقيقخطابك.بة

،للمكروبالفوادهناءة،للضريرالعين،للكسيحالساق،التراب!ي

مسيحييابالخطابفرحتكمثلما،يفرحون،التائهونالضائعونالمقعدون

."الصغر

بلغلانهالتجربةفيالصدقذروةالصبورعبديبلغهنا

وفقايقيدها.،سهأحاسبيقبضليسفهو،للحبلاةذدوة

وتتصعدنفسهمنتفيضوانمالمالوطنيةاو،الخلقيةللسوية

عندملبعضهميشيرالصدقهذأمثلالىولعلالصة،كبخور

((صلاةالشعر"يقولون

لحظةالاصلاحشعرفيتوجمضل!يست،الحالةهذهأنالا

علىيسيراو،فيعورى،العتمةتفشاهاأنتلبثلاهاربة

فيقجانينزأرغرأرعاىاحتذىانه،فكماالآخرينهدى

ينسخوربمايتأثرنرأه"والرحلةالضلج))منحدر:قصيدتي

4"،حباغنية"قصيدةفيالانشادنشيد

حبيبيخدا،حنطةحقلحب!ببيشعو،نورمنخيمةحيييوجه"

"..الرخامءنمقلعحبيبيجد،رمانفلقتا

القصيدذ-هذهيدعيالشاعرباناعتقدانأودلست

الانشادلشعرمسخوربملتقليدمنشيءهيوانسماجديى

والتزويق.العابثةالىويحوله،الفنعبقريةيعطلبما

حنينهافيالرومنطقيةبينفتتموج"سوناتا"قحيهـةاما

الصنعةوبين،جفيل!كليبيوعالم.غرببةلتخومالبهم

فيعرفمتماحسفاتمنولعالهللحبنمتهفيمأ،والمعرفة

ع!لىتتعصىلشتالحسنعةانالا.لقديم.1الفزلتقاليد

داخليشجوءلىتنطويلانهانضيرها!وليست،ا)تجربة

كاناداندركلاحتى"وألطبيعةألاشباءبعاطفة!تحسس

حبيبته:فياطبيعةااوالطبيعةفيحبيبتهيحبالشاكلر

علىلنحيا،البشريطهالمقرلةالى،ذاهباناننا...تمتحغليولا



تلليه1صوكوخاونصنع-جفالنبعولا،ءليناتفنالحياةلا،بقلها

المنظر.المرفأ،وغربتنارحلتيميثفتنتيويا-،والسجفباحتهالوردمن

تسفحى"أنيلبث،،ذاكالجميلةالتخومعاامانبيد

وهكذا.واللاغايةالعبثفيألقومبهيسعىالواقعبشاعة

يعثرأبينا،ل.حلامهفىالجصيلالعالميعالشالشاعرنبحر

وتطغىيتخاذليكادولا.ألواقعفيوعقمهببلاهتهويتردى

وفارتر،وبيرونرينهنهايةعلىفينمارف،العدمشهوةعليه

ثقتهفيسمتعيدالزحامبينجديدمنحبيبتهيبصرحتى

علىوالازدحامالناسلحياةيحيارعودولابنفسهوايمانه

جديدفتصبحببعثبحيادجديدة،يستضيءبل،التافهالبقاء

و.نتكافأوتمتايءتجملبها،التيالمسعادةتمثلحبيبته

.الحياة

ودوى-الوجودوجهالنوركمر،افق(فلان)يا!احبيوار!ظني

لمحيوالموتيساقون-السماءحمنىالارعى"نرحاما-الطريقوماجالقطار

نطيفوثوبوكوخوريفوظلالرغيفلاجل-والاغبياءالبلهلمعركة،مرصد

وقبلت-البلبالزحامفينغترقولم،فتنتيياشفخكالعصروفيسجديد

الوحيد.رجائيانتلانك،فتنتيياثوبك

ناتلبثلاهذهوالبعثالوجدامرأةانللا

وللخطيئة،التجربةامراد،الشاعرلدىتعقبها

يدوي،خاطرهفييعزفنغمهاينفكلاالتي

لنيعتمولا،بالظنونويعتريه،سكينتهفى

نفسهيرىاذوثورةنقمةزوبعةالىيستحيل

ناعنيعجزوالضعفألحياءباصفادمكبلة

اصحابهمعبهيتحرق،بحبهلحبيبتهيبوح

الغد.عوزمناودهميشمبعمالديهمليسالذين

يابيننا-..نغممنحبلاالشرفةمنمدتجارتن"

ادصلاح...

عميورهيبالعجزمنبحبر0..بينناعميقبحرجارتي

بقنتىومملوءخاواننبئ...صثياكنتمذالاصفادرجلي!يالقيت-

عيونينورزيتهفاذكري-...طعاماكفييملأمااملكلاانا،وغبار

".فمحشومنهمالواحدوملكلاربما،تعساءورفاقي..الرفقاءوع!ن

أجتماعب"كظاهرذتعلملهاالىالتجربةمنينفذفالنتماعر

فييعقدالذيالشمابنفسيةفيستعرض.والزجلالرأذربن

دون،بهايتجررالجنسعقدةبالاحرىأوالراةلغزنفسه

فهيالراةوكذلك.ينتصرأنوبالتالبيوأجههاأءنيجرواًن

كانهاالخاملالتزينفيايامهاتستنفد،ولاليءمرايادمية

الرجللتغويتتبرجالتيالانثىدورعلىحياتهاقصرت

معهتتناجىانتودالذي،احلامهاأمر-لتغويبالاحرىاو

والفروسية.،آلغزلكلالسيكيةفيتعابيرمنعرفبما

بللميرا،نفسهيبحرفلانفسهالىالشاعر.يلتفتوهنا

لالذعوزهفيصحبهرشاركه،وغباربقشمماوءفقير

المصير.بتقريراهتمامهممنبالرغمفمهمحشويملكون

البياتيعرأرعلىالقصيدةهذهفييحتذيصلاحان،شك

نبحصرنكاد،ذلكمنبىلرغملكننما."الحريم"قصميدةفي

الرأدعنيعتحدثليسفهو.نفسيتهوجوهمن.وجهلفيها

الفنكانفاذأ.الاجتماعيةبمث!اكلهاوانما،امرأذهيرما

هملنعلىبذلكنستدلفاننا،النفس!!ومعنتعبيرأ

حقيقةنبحمروبذلك.الجتمعبلالرأذيىسالشاعر

باختلافوتتجددمواضيعهتختافأذالادبفيالتجديد

همومه.وبالتالي،العليامثلهباختلاف،للحياةألشاعرنظرق

بغزللاتانا،للعبثكدميةالراًذالىيرىالمثاعركانيفلو

جعلتهكمواطنةاليهانظرتهانالا.قبانينزاركغزلجنسي

حقيقمةيفهم،مجتمعفيواقعهابفسادعنهايتحدث

خها.لسار

عمايتحدثفيماتجربتهقدتصدقالشاعراننشمهدوهكذا

عتدما،تزيفانوتكادتغضبأنتعتملاثمالراةمنيعانيه

،الشعرأءبعضاخيلة،النظمعمليةعبر،تطهاوتصحبه

السويةفيجارى،الوطنيةألالتزاماتبعضوتوجهه

جهادهامرغالثايداخلاذ،النفسيةيةالسو!رلىالخلقية

الرأيهذأنسلفاذانناكما.حبيبتهمعحديثهفيورفاقه

للراةألىالشاعرنظرةلان،بهالجزمدوننتئد

فهو،لشعرهدراستنابتكاملالاتتكاملليسي

بنظرتهمرتبطةبل،مسشقلةعنهايتحدثلا

وجهانها.الوجودقيموسائروالجتمعللوطن

التكاؤؤلعدمالكبرى!عاناتهوجوهمن

بالضعيف،ألقوىظلمالىليؤديالذيالاجتماعي

منذلكالنىوما،القوةبلونالحقتلونالى

،تختلفشتىواسماءأوصا!تلابس،احوال

فسادءلىالدلالةفيجوهراوتتفقظاهريا

وعذمها.الحياةالصنورء

وألاغتح!ابالظلمهذاالىتلميحمنقصائدهتخلولاوتكأد

ملعم،مجهولطارقوحينا،منهوملجدلطائرآنافهو

تتريتاردهو،بالسموممسمقيانخنجرأنعينيهفبىيومض

هذايلبثولا.الستممرالكئيبالوجهذووطورا،الدمار

بالاغتصابتهديداكاكونهعنفيتحولاذاهيداهمان41لغتحمب

ألضحايايزرعنراهاذفجيعةبل،مأساةالى،لهووصفا

وقناعةطمأنينةيغزو.الاجدلفالطائر.طريقهفيالابرياء

منثمهدالىالعشهدافيستحيلث!هفيالصغيرالطائر

عقدذالشاعرنفسفيتعقدالتيالكبرىالأساةمشاهدمن

فيه-.والتهالكبالوجودالاسى

لقريربامريشغلهحياتهعلىفيجثمالملثمالطائراما

ينتظرانوحبيبتهفيعيش،ووعودهالحبسعادةعنالصير

ويحسماالملثمهذايواجهاأنبعدالجبلفيالانتصارنزهة

الجحيم،كلظىيز،حفونالتتارنبحسرثمةومن.مصيرهمامر

عليهيفتحمالمستعمريعودبينا،الحفارةمدينةيدمرون

ويدقابيهجثينويشجزهرانفيشنق،وابناءهلبلاده

أخيه.رأسعلىالحديد

مأساة،الشاعربهايتردىالتيالأساذوجههوهذا



عالأئالتهعشعلى!وتنقض،محباكانادا،يحبعمقغصيه

انسمانامواردهوتستنؤفمدينتهوتدمر،والداكاناذا

ومواطنا.

وطنه3مشكلةيعلفياز"في،هنايبدوتجربتهصدقولعل

من،ذلكالىوماوالرصاصالدويالى!عمداندون

جماعةليوهموا،النتعراءبعضيمتطيها،،شوتيهدنكوتعابر

بلادهويرتىيتفجعلاالحهـمبورفعبد.المزاميتهمبصدقالقوم

كأبطال،مألساتهويسمتخفىيصلفليسولكنه،كأرميا

الحق!الانسانمثليممل،كفنييههووانما،(كورنيه"

بحسمنطيخضمفه،حزنهعلىينطويلكبهويأسىيحزنالذي

:واتزان.

وجهيينرولم،ابتسمتفماالصباحطلع،حزينانيصاحبييا)ء

فييولدوالحزن،المساءدلفعرفتيفيسالمساءواتى،-الصباح

كاللص-المدينهفيتمددحزن.0صموتحزن،ضريرحزنلانهالمساء

".0.فحيحبلاكالافعوان،السكينةجوففي

الحزنليسلكنه،لحزنهمستسلماالشا.عريبدوهنا

يعانونعندماالكبرىالمصائرذويحزنبل،التافهالصغير

.والاسودادالتشاؤمالىالمصاعببهموتشحول،مصيرهم

والشيطانحمقاء،امنيةاو،سموم!يحمنرعناءنفضةالانحنما"

".صديقياكاناالنحسببرجسمينا1اناوالعطيم،اللةترةليجرحخالقنا

بكيمياءالروميأينايمانالشاعريؤعنألابياتهذهففي

بنفسحيهماع،وبودلرالعلاءابيكشكويشك،والنحسالسعد

الالهسيمفونيةفيشاذنغمانهالاخيرلهذاليخيلىحتى

.الكبرى

.اليأسخطيئةالىالصبورعبدتشاؤميتحولماوسرعان

الصباحيصنعان"علىقادربأنهمعرفتهتسعفهفلا

باستسلامهويبوحرأسه.فيخفض"الضياءوافراح

يه:وترد

الحزن،العميقالغدرنهايةغرفتفلقدانااما"

الاستسلامهذابمثلالشاعرويطالعنا".الطريقيفترش

والتهالكساليأجويشيعحيث"السلام"قصيدةفي

"حياتاناليهيخيلحيث"الابدالى"قصيدةوفي

القصائدهذه.والبياضالسمواددوامةفيستستنفد

خسرقائدبوجهتطالعنافهي،الاعترافجوعليهايغلبجملة

مسلولحزينكوجه،اعامهخيبتهتشخص،العركة

انسا.نيةتبدوالصمامتةالعاناةهذهفى.ابداطريقهيفترش

يدعونالدينالشعراءعنجهيةعنيبتعدفهو،الشاغر

بلوأههمينادونه،الههماسرائيملبنوادعىكماالوطنية

بدمعةولكن،ويبكيصؤلاءعنيبتعد،عبهبعيدةوقلوبهم

الؤمنياسيأسهلكن،ييأس،الخرساءالعصيةفراسابي

يتحولالذي،الفار"ألكافريأسوليسربهنعمةيفتقدالذي

ينجرفليسلذلكوهو.لهاوتنكربالقيمعبثالىيأسه

والحاويوالقوادوألقرادكالدجال"والشرفبالحرية

الشهوةفضةمنبثلأثينالحقيبيعلاهو،"الطروب

الذي،بطرسكخطيئة،وخطيئتهيدسهوانماوالصالح

الحهـمخر!ويصبحيهضاريعتملالكنه،اثلاثاللحقينكر

.الجديدةالحياذبيعةعليهاتبنىالتي

(-ن،الدكنماءبيوتنابينسنجولى،صظوايا،00لالصفارقوليأماء"

وعرقتاواحدتي":يقولأو."التتارهدمماونشيد،النهارطلع

،البئاءنشسدالاصعياء،اخوتيليعرف،شاعرءاحرفابهكتبت-القلم

."لدالملك

فيوينتزبوالتهدمالهدممرأحلمنيتهيوهكذا

زهوهفيللنخماعرويطيب.الرسولالؤمنالبذاء،ألبناء

فيخيلعريضه،نسميبليقو3كماالطريقفيامالهيسبقان

وحاشيته:واذنابهالفتصبعلبىانتحصرأنهالجمه

علىعفنمنيلقيهبمامختنقاسيموت،الكئيبالوجهدوسيموت))

مبصرةالزنارمعقودةومدينتي،الحثيباليومذلكفي،السماءوجه

اواحدتي،":قيولاو."الكئيبدكبالوجهموتفي،الفمياءفيسترقصي

وانظر،غريبانبهارنفسيويزحم،غرفتيالىالوبالايخرالمساءفي

النجومبانهمارالدجىيضيء،الضياءالذهبيبابهاومن،للسماءفتنتييا

فتنتيياوافرح،بالؤرحاجراسهاوتصدح،السلأموجنتيهافيبنود

."لكالملك،بالملك،وبالارضبالحياة

صيرورة،الحسبورعبدلدىالاصلاحعمايةانيبدووهكذا

حيهاةتتكاملكماتتكمامل،والفشلسالطبينوتجزرتمد

وتحقيقهبلاصلأحرغبتهفبين.والتموتبالجاهدة2الاوليا

دونذاتهااصلاحتباشرالتيالنفسجحيميشحصلها

مأساةفيهيعانىتجربةشعرازرلكفشعره.وتذيعتبجح

غلىيحملونألذينالصلحونبهاشعركماوتمزقهالاصلاح

جميعما.الانسانيةعبءاكتافهم

الشعب،لبناءعلىبنفسهشعرهيلزملمصلاحأنالا

الضمرةبالسمخريةانايصلحهمهؤلاءفيوصفافاصوانما

قصائدفيكماجميعابهذهاوغالبا،والرهبةبالاشكفلقونةوا

."لكاللك)\و،(زهرأن""بلأديفيالناس"

توضحللتيألقصائدأولىهيالسنهدبادقصيدةولعل

واقواله.أعمالهخلالمنالشعبفيهانبصواذالحاولةهذه

ألذيالجهولنداءالفامرةحبعنفضلايمثلفالسندباد

بأنالرءيكتفيفلا،حقيقتهليدركالانسانيحرانينبغي

بعيشه،تحي!التيألاسرارلاكتشالا!يسعىاندونيعيش

لا،البتذلةوقهناعحتها،ألاشياءعادةعليهجرتبمايقتنعلا

ويتناسل،ونبيذأكرمةفيفرسالتافهبالالستمرلريكتفي

ينبعيبل،البهفةودوامتهلالاشياءغريزدفييعيشكما

وماعيشههمبل،العيثىهمهمهبعودفلاذلكيتخطىان

الشعباما-.عادتهادودط،ألاشياءحقيقةفيليحياوراءه

وأذا،مفامراتهفيوالجهولألعقلسندباديصحبفقلما

فلسفةفيأبدايهومنرأهفاننا،ذلكمنشيءلهقدر

فيوباطلهاشومهلبلوغناهاالحياةبهجةترىلاساذجة

ولقد.وذويهأموالهدونالدنياومبارحتهالانسانموت

فىوتشخيصهاالفلسفةهذهجواثارةدىالشاعرودق

يدون،ألازليالحسغيرالدفترذيالشعبعزرأئيلتصوير

الفلسفةفهذه،الجحيمألىسيدحرجهاالتيالارواحفيه

يجعاهم،بالقدرايمانهمالىبالاضاف"السماذجةالعدمية

بتجديدهافكيف،حياتهملكسبالسعيعنيتقاعدون

يبصرانعجبفلا؟أالانسانبحضارةالشاركةأووبعثها

الذينمنجماعةالىويستحيلونيتهالكونهؤلاءالشاعر



رجلون،اعقمولالجساكةصلمبالططالقد.بمالكضلانجلبابتدونرر

الا"سذاجةءاىيلجثون،للثورذوايتحفزاندونالجوع

-ينألدجالحانتسببةمعالستعمربهميستبدبيتا،والقدر

.ونفوذبوظيفةاوبمالاقبمار:ي!ونالذينوالقرادين

يحقفواإنيدونربربكل،يحلمونالتصعبجماعةيسمتمرهكذا

وليما"ل-لمةاسايىهـالففيشاعلاوؤقاونعمة،رفاهيةمن

فوقهاوماثدذالسريرحوأرفيو-حوريةمشيدبقصر"

للثورذاحدهمرسعىاندونبهذهيحلمون"،صحنالف

للجيلثورةمعلخا،السماءألىيدهفعيرالذيخليلالفتىالا

تجأريأمهيتثحهدانيعتملاالشاءرلكنالصيدذالمجديد

علىتدربه،بالتعاويذتداويه،الشعبنفسيةنفسيتها

،أخيهفجيعتهعيت-"عنالعىينزعحتى،العيشةتقاليد

الحدردغزبينا،اًلاستعمارأحد!عارأسشجيناللفوابيه

تلبثعدماالشاعرغي!يتميزماوشد.أ.لثانيرأسعلى

يدعون،الجرأئموتلكالفجيعةمنبالرغمالقومورلحث،امه

وأحياناالقدرحينايدعونها،مبهمةبقدرةويتضرعون

وكأنما.السيهمومنالانبياءبالسماءيتعاوذوناوالقضاء

الدين،بمفهومالشعبعبثماالىيشيرانالصبورعبذاراد

بهتتخدرخدرالىيتحولحتىحقيقتهغيرعلىواتخاذه

والقديسينالاو)ياءالسماءتصبحوهكذأ-.وطموحهكبرياؤه

وراءوالتخفينفسهمواجهةمنالشعبلتهربرموزا

أيضاوهكذأنفسمه،وطأةمنليتخلص،وهمهابتدعهاأشياء

الرارةتشوبهوتهكمه،بالنقمةتمتزجالشاعرسخريةلبصر

حتىلهوتصدىالاالمهزلةهذهوجوهمنوجهايهدعفلا

للانسانمأساةتكمنألصامتة،الهزلةهذهوراءانالينايخيل

نكادلامهازلمنلهايا":موسيهقولفيهافيصح،العاصر

فيالشاعرفمأساةاذن،،منهانبكيحتىلهانتضاحك

بها،ليسمصر،الارضجنةتبتنيانتريدالتهـيالثاليةأحلامه

تحقيقأنرأىالواقعالىنفذاذا،حتىيرأوده!اشوأوفكرة

الحلمبينبالخيبةفيشعر،يستحيلوربمايصعباحلامه

الحقيقيين.وفردوسهجنتهفقدمنخيبة،والواقع

عليسهتعصتىللذيالرومىابنكماساةليستفماساته

كمألساةماساتهوانما،البقاءخبزليكتسبعصرهمعالتكافو

لذلك.وتحقيقهمادعوتهمبثفييفشاونالذينالرسلين

قصائده،علىبالسودادهمايهومانوأليأسألاسىشيحنرى

نايحثمىلانه،الصباحيوإجهانالشاعرليخشىحتى

صعوباتاماموتستحيلتتداعىالتي4وحقيفتأحلامهايواجه

قع:الوا

منسامانبمقلتيالت!ارارد،النيامبأحلأماحيا-ارلولمالماءنزح"

فيواغوص-انامحتى..لغرفتنيانعطفتلوعليماذا،الزحامهول

المهوىينيويرامنيويهد..هدأتييزلزلعملأقالنور.السلأمبحر

وا!راحيومصباحيراحييايليا،ظنيفيربع،لرحلتيالعميق

عنيإ.."النوررماحابعدوكني

الجحيمعلىيطلعهلانهكالحقيقةهدأتهبزلرلفالنور

هنا.الجلجلةطريقطربقهفكأن،لرحلتهالهويالعميق

وطةمنليتروحألنومبسلأمألظلأميغمرهانللشاعريتصى

رأحةويطلبكالرومنطيقيينيستسلمليسفهو.نفسه

ايعودفيهاحيسترمها"اي،الشوميطلب،وأنه،الوت

العذبلطررقهتتصدىالتىوالحرابيقةالحقويواجه

قحمائدهفيالمحنة!زرهالىاشاربودليرولعل.يفللشس

جنةفييحياهااكبالثل(1والمثلالاسى"سماهاالتي

إها.ويحبيسفحهاالذيالواقعاسئ،والاسىالذهن

هـنتعبيرلانهاحسادقةتجربةبذلكالمبورعبدفتجربة

في!،تعفدتبلبارادةيفتعلهالمنفسهفيالثلعقدذ

يورىالذيالحياةلغؤبالاحرىاوالحياذكتعقدمنهابالرغم

.الجهولبحرةالئفس

*

مواضيععلىفهاأختلامنبالرغمالسبورعبدنتبربةاالا

ي!تظلمتشابكةمتوحدذتكوناًنتعدولافهي،عديدة

لفوتتافتمنتزجالواضميعلسائرظلالفيهاالواًحدضوعللو

وجههيفالراذ0حدودهانتبينانعاجناليستحيلحتى

فهيوالحسيرالشعبوكذلك،للمجتمعنظرتهوجوهمن

كملامحنفسهفيأحوالهاتومضمتلاحقة،خذةمتاجميعا

مننزوعهفيبهتتخبط،واحدذنفسيةبحقيقةمختلفة

التكامل.للانسانفردوسألىالزاًئفةالبشعةالانسانية

الاثرسويةفياهميةتقللاو!لمي،الترربةثقافةاما

،شعرهفيتترجحالثقافةهذهان،ذاتهاالتجربةعنالفني

اذأ،وتسفلتهيضحتىقصيدةفيتفتقرنراهافبينا

تكادلاحتىأخرىقحميدةفلذةفىأوصورةفيتومضبها

يتحدثالتي"صغيرةأغنية"قحبميدةاتخذنافاو.تتكافا

لالفيناوو،الضعيفءلىالقوييحانبالذيالحقعنفيها

لكثرهابتذلتشعبيةحكالةفضيلةعلى،جوهرأتقوم

صغيرطائرعلىين!ءلىقوياطائرايصورفهو.التدأول

الشاعرأنألا.ؤحكمتهالشعبالسنةعلىابدايجريمما

يغيرانحاولوانما،السافردالاقصوصةهذهيدعلم

الىوحولها،للتفاصيلبعضءاحهافاستضاف،ملامحها

لليفته،معالصمغيرالطائرالفةفى،مسرحيةمشاهد

ليوهمالقصةملامحفاستخفى،الزغيبوحيدهعلىوحنانه

فيثقافتهعجزعنوليموه،وألابتكاربالجددالقاريء

قصيدةعنالقولوكذلك.الخفيةالانسمانبحقائقالاتصال

هححم!سهحرشابقصةتقصالتيأ،رهرانشنق"

وان!اتأويلعمقأواخبا"القحمةهذهفيليسى.الاستعمار

حكايةاوالشلألعالصحفيالخبرجوهرهايعدرلاقصةهى

نادونألشاعرأعتمدها،إجالسوأالانديةفيألالسنة

التيالفكريةالظاهراًلىالض!ائعواقصهامننقلهاءلمىيقوى

لذلك.السماذجالعقللطبيعةيبدولامما،وراءهتنكفيء

القص"لتلتبسبالغموضويظليهايموهها،عليهاتسل!

يكسوطفق،الغموضفيالجدةالقاريءفيتوهم،وتعمى

هويتهالعنىيفتقدحتىنفسيةبصوروالعنىالحادثة

فهو.زيفهاينكشمفأنيلبثلاهويةفيويتزورالقديمة

المعنى،هذأويراوحيدأوربل،أءحبزهرأنانيقوللا

،التاجحمراء،الحياةماءلكثرذخضراءزهيرةانفيزعم

46-الصفحةعلى-.التتمة
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الىنماهفيما،العنىفيمف4ازفتخايل.قلبهفينمت

عليهاسبغقعالولفيلك!"،ألاحمروالتاجالخضرأءالزهرة

،التماوإسلبعمقلهر-يسراندونمجديالاجدردازيا

بتعصد،نتاوهضحبمالتشمعرواننا.قتهثقأعمقرونيستمده

واال!مورجدذءاجةليخلعالعنىتححويرفيوكدهالشاعر

يورحيهفيطالش-أعرانجميعهذللمثمننمستدل.تمويهها

ل)ع!ورباقنعةمعانيهبقنع،التجربةبجذورالتحسسى

فىلهارصيد،خرساءررسومفيأتيالخارجس"الذهنية

النفسى.

،والظواهـرللاشياءعقميفثحنش!أهدهقدأنناالا

فيالاتشرقليستياتونظرمعازيورلءهاممافيستطلع

خرافةفيالسندباديم!ثللحسفالشاعر.الثقف-الفن

الىمغاصراتمنعنهشاعمماينفذبل،للبهمةالسفيف،

يمثلالسندبادرعودفلا،تقررهاالتيالنفسيةالاصول

نفسه،دوأمة-منالهاربألانسانطفرةبل،الحسيرطرافة

حقيقتهيستطلعو،بهيتروح،وألاكتنشصافالمفاجاذورلء

ايضاالتجربةعمقءلىنعثروقد.الوجودقيقةحىمن

القزارةعلىتعتمدلانها"الحدلدبحر"قسيدذفيئ

حدودمنينفذانإوشكللشماعرنبصركذلك.النفسية

الحزن،الطفلقصائدفيجديدفهمالى،،-ائهعةللنشالعرفة

.بلادهفيللناسقعنفضلا،واهـيوم

تشرقاوتفيضوليستمتمالكةليستالثقافةهذهلكن

بصوءتستصيءنماوااءالتتبعركبارعندهاألركماقانشراأ

بنفسهتعقدفممافكأنه،ي!عمىأنويكاديخالحشاحب

ثقافته3ترفدهأندون،بهايتخب!يلبث،ألتجربةعقدة

قحرتوانانهادلا،العاصرالانسمانصيوورةلهلتجتمع

الفكريةأ،ختبارأتمنكثيرافان،التجربةأفاضةعنثقافته

معانيه،تكسوالتيالصورخلالمنتترأءى،والحيلألية

لثعرهبتوفرحتىالحدسغ!ل"في،وتترأفدتتأخذ

والتجربةالعاناذعميقةبومضات

لانهالمساءفييولدوالحزن،المساءدلفعرفمني!كبما،المساعواتى"

صموت،،حزن(لجحيمالئالجحيم"نكالطريقطويلحزن،ضريرحزن

مرفقناوان،تفوتاياماوبان،تموتامنيهبانالرضاءيعنيلاوالحؤن

وا"مقيتفيهاماوكلفاصبحتالحبباةممس،عةنرونريحاوبان،وهن

قلبيمنيقلعكالنارنفم..نغممنحيلاالشرفةمن"جارتيمدت:يقول

حزينة"ادنحالانفسيفييرورقنعم،السكينة

(،:الديولنمنالاولىالقصيدةفيوكذلك...

فراشيفيالطنونويطلق،ضميربلأينفضنيصديقتيياالليل""

0،1الح!ادبحرفيالضياعورحالة،بالسوادالفوادويعقل،الصفير

عبدفيهايتجلىألتيالديوانفيالطفلقحميدذوثمة
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تي!*خ!خ!!!*!!*!!ح!ح!!*جد*ح!!لإج!*!!،!ح!!!!ح!!!ح!!*ج!!!*ئر!!!*!!!!!ر-

وتتبلورتقافتهوتصفوتجربتهفتحمدق،تجلياللحسبور

عليهوالاشخاسالنظرياتةوطنبحصرنعودفلا/صوره

عبدشعرفيتندرالصوروتلكالقحمائدهذهمثلانالا

التيالصورمنبشريحأتتموجالقحميدةوتلبث،للصبور

نانعجزكناوانالحمورمشاعفينعرفهاانناالينايخيل

نانقولانيمكننالذلك.اصلهاغيرىأصلللنسترجعها

التجربةفبىالعمقفضيلةعلىيقوملاالحسبورعبدشعر

للموضوعوجدةغالباالاخلاضفضيلةعلىوانماوللصور

بانهااننقطعيمكنلذلكلافهي.الحياةالىنظرتهةجدمنتيةالتأ

خالدكشعربهانرضىانيمكننالاانناكماشعرالشت

تترجحهيوانماوالخلودالعالمقممعلىبهنطلسوي

فتنفذخارقحدسلحظةفيهاتتترق،الحالينذينكبين

غالباحدسهاوينطفيءصورهاوبيتفىللذروةالى

وتسف.فتتهالك

*
واخلاصهاالتجربةلانسانيةتعرضناوان،بعد،واننا

هذهانبذلكندعىفلسنافيهاالثقافةلملامحثمةومن

جميعا،تومضوانمماالنفسفىمتفا.صلةتنوجدللعناصر

استقلالاوفيهاحدودلاحالةفيمبهمةغةلةعبر

اللامح،هذهعزلفيعملنايكونانيعدوولا،وتفاصيل

لنفضىمميزاتهابعضفيهنميزتواضعا،الاخرعناحدى

فحري.الداخليةالحالة.لمميزاتغامفهمالى،جميعامنها

غيبنقلهلكيفيةنتعرفانالتجربةبملامحبصرناانبعدبنا

ظاهرفنيشكلالىالنفس

*

فحشيل"علىيمومالتتمأنهذافيالشاعراساوبلعل.

فيوالاعدأدكالارقامالذهنفيتتلاحق،التطاردذالحسور

الح!سبورعبدابتكرهمطالاسلوبهزاوليسر.علميةمعادلة

جعلواالذينالاجانبالشعراءتجاربمناستفادهقدوانما

تتحولأنالنفسفيتومضحالةهيفيماالتجربةيراودون

فىعماينذهلفالشاعر.وخلوداستقلالذاتفكرةالى

منطقيتدرجفيمعانيهاوتتولعىالتجربةتستقرلئلأخاطره

الحديث.فيافضتولقد.ويميتهفيشوههالعقليفهمه

57911ما.يوالاداب)لسابقةمناقشةفبىالشانهذلءلى

الىهنا.اشيربانأكتفيوانماتبهرارهمنجدوىلامما

.الاسلوبلهذاانضوواممنشعرائنابعضعنهغفلوأوع

تتابعالتيالنفسيةاللاحظاتهذهاوالتطاردةالحمورأن

جدهاعندمنهابصرنالماوفقاتكنلم،الاصواءمنكتتري!

علمية،كارقاموتتواترتتجامعخواطر،"رانثو"الاكبر

.الارقامالصوربتلكالتجربةمعلدلةيقيمليسىفالشاعر

متالفةملامحهاتشرقالمبهمةنفسهغيبفيهيوانما



منطقفيتتهـرجولشمتفيضاتفيضطمتلا"حقةوليست

لانالتعدادمعيتفقليسألفنيفالعيب.مملولكاذب

ظلالهءلىليستتقبض،منطقيةذهنيةعمليةالتعدأد

اًلشعورحقيقةمنوتلكهذهبينيتموجوماولضوائه

.الانسانحقيقةوبالتاليالنفسحقيقةفيهتبرمالذي

كالضوءانثيالاتتالانينبعي،واشراقهتخطفهعبرفالنتعر

اما.الارضمعدنمنكالنبوعفيضايفيضأنالشمسمن

ولا.ويجفيتعطلفانهوصوربافكاروتقسطقبضاذا

ما.نعطيلومشابكتهاالحمورملاحقةفىالاسراعمنجدوئ

برفيقتها.تلحقعندماالحمورةلان،منطقيةألسبابمنبينها

ادراكاوبفكرةفكرهلحأقالواقعفيتكونانتعدولا

الاساوبهذاًجماعةكانولصن.بمنطقمنطقوبالتاليبادراك

هذا-مقلديفان،الواعيالمنطقملامحلكلتنكروأالفربيون

النطقية،الدلالةءلى،العطفواوغصبو)،عندنالوبالالى

يقومالشعركأن"حتى،الوأحدللبيتفيتترددمالكثرة

جذوةلا،كروزولوجىلنظاموفقاالحمورتنظيمعلىمعها

البياتيحذويحتذيالح!بورعبدولعل.فيه

تمنعميتةكضايةتقفشعرهفيالعطفواونجدالذي

والى.الحيالجسماعضاءبين7وتاخذهاالحياةتصرف

:"التتارهجوم"قحميدةمنالقطعهذاالقاريء

..همزقةكتائبنارجعت،بالدمارالعريقةمرينتناورموا،التتارهجم

والطثلة،مواتوقافالة،والجرحىالسوداءالر(ية،النهارحميوقد

(لخشب،عاىتدقجنديواكف،التفاتبلاالذليلوالخطوفاءالبم

السغب"لحن

حتى!تدوينثجرسهايطفىألولونرىالقطعهذاففي

وتيرةالى،التجربةا-والعنؤضلاالقصيدةلعميتحول

القاريءشوقتستنفدحتىوتنازعتخالج،واًحدذ

واننا.هيطلءبءالىذلكعنفضلاوتتحول،بلاستطلاع

البلاغةانترىألتيالقديمةبالحكمةهؤلاءنذكرأندون

هذهانلهمزؤكد،الجملومواصلةقطعحسن9علىتقوم

حتىسهلانتصارالواقعفي4لكنبالانتحمارتوهمهمللوأو

ذهننا،فيالتجربةاشلاءنجمعانيسهل،ألانكساركأنه

فىال!ورةررصانيسب4لكأعييه،بواونعاطفها

دفعةتتعاوروليست،انتشارأتنتنتساوفيضاتفيصوحدة

.ظلألولالهدلالةلامميتفبحرتملتلكلما،دفعةورأء

نايحاولعندمااوبالالىهذأللصبورعبديتخذماوشد

البيئةفيخارجيةبملامحالدا-ليالنفسيالجويوحي

كانماالاخرىوراءالواحدةالصوريطاردفيطفق0اليهاوما

ذهولهاعنالخارجيدورأنهابسرعةيتعوضأنهأليهيخيل

جدقةلحىسريعةمرتاذاالصورةاناعتقدوربما،الداخلي

منها،اثرأاولهاظلاتطبعوأنمافيهتطبعلستالذهن

تعمىالذهنحدقةعلىبسرعةالاثارهذهتتواًلىادوهكذل

ناالا،ألذهولفيوتقعدانهأءإىوزلتبمس،الحدقةهذه

تأتيلداًلفنيةالعكلليةواقعفيئت!حليستالنظريةهذه

تدكيكهالار،تذصل"إندونالذهنتعميمفككةالحمور

التجرب":حرارةوبالتاليئالحياةفيهايعطل

للصغالىيعقدوا!ليل،11،اربينبينالتلذاربسفحانت..امي))

والسعلأةوالصم،الشفيفوالضوبوالجوع،الجفونتحتمنالرعب

0.؟"حطامقريتنالانبكيتا.نرى،الكهوففيتقعيوالطلماء

باللاجئينيستبدالذىفوالخوالرعبةجويحمفهنافهو

والعريوالجوعالحسنارعيونفيحمفالجبلبسفحالهاربين

الصورذمشهدنفسنافيليعقدالليلحنترارطواصوات

واجواءها،طلالهانتملىانلناويدعالكبرىخطوطهااو

صاحبه.ويوهميوهمناقد،التدأرجالحموريالاسلوبهذا

واتخديراالاالواقعفيلسطلكنه،الفنيةيةالعملبصدق

ليشا.هدالتجربةعنيبتعدذهنيتعدادلانهمنهاتهربا

واننا.والاهدابالظلالتعدمالتيالناتئةالكبرىخطوطها

منبنطفنفسي"حالةلوصفنتسرفانعلينايسهل

أبيضبحسباح،النفسيالفرحفأمثل،الذهنيةالحمور

بين،الايكةفيهاتحسدحخضراءجنائنعلىاضواوهتنثرق

معادلةنيكوانيعدولاهذاعمليانالا،والعبيرالضوء

لناواًيسر.معاناةولافيهاعحمبيةلاحسابيةاوكيمائية

لكلزقيمان،الخارجيالعبثهذأالىألشعرتحولاذأ

مناًلشعراءفيكتفيالقننةمعادلتهاالنفساحوالمنحالة

كالحياة،الشعر.الذاهلةشعرهمصيرورةوراءالكدعناء

ليسىلانه،والفلسفةالنطقحدودمنابعدحدوده

النفس!وانماهوليفهمها،ألنفسىعلىيتسلط

بهيتسلطادراكاوارادةوكل.ذاتها.وتحققتعانيفيما

قيداوالمنطقكالعقلويحمبحاحقيقتهايعطلالنفسعلى

أفا.النفستفهمالىتسعىالوولسفة.الخارجمنيقيدها

كانلذلكتجربتهاويتملىيتعمقانالىفيسعىالشعر

المعرفةمثلجميعاتمثلاتجزيءواوالابتسارالتعدأد

.وألاخفاق

فياخرىخارجيةظاهرةالفضيةيةالعملفيتشخصوقد

الوأقعفياشباههازتماهداونشماهدهالاالتيالحمورزلك

ألاجازبالشعرلعبعضخيالفيهاالويتتننتركانتوانما

كفيبوبةدائمةغيبوبةفيالفنيةهمومهماغرقتهمالذين

بغرابتهاتقربصوراشعرهمفينبحسرجعلفلذلك،الانبياء

تلكفيتمض،يوحنارؤيااو"الابوكلبس"صورالى

حوأسهمتعطلجرأءمنأذهانهمتساكنالتيالفامضةالرؤى

لشعردرسنابعدواننا.ببعضبعضاوتداخلهاالواعية

ءلكن،الاحيانبعضتذهلتشربتهالفيناالحهـمبورعبد

الهذيانهذابمثلوتفيضحىواسهتختلانتلبثلا

نعتقدأنيمكنناحد،ايالىأدريلستلزلك،الحموري

ومشى":ذاكرتهمنلااعحمابهصنم!اخسةالتالمةالحسورات

".ذراع-دها!يزكل،ذراعالفلهتنينالاكوأخالىالحرن

بالسموممسقيانخنجرانعيناه":المورةهذهاو

معدهمتعمدةالحورةفهذهلم(بوموجهاللثامتحتمنوالوجه

"الابوكليبس"صورعناقتبىتانرعد،الذهنفيسابقا

،لذلكالانشادلنثصيدعن"حباغنية))صوراقتبستكما

شكسبير-خيالوغرابة،يوحنارؤيىنبوءةبينتتموج!هي

ابداتخرجلكنها،بواًلنادغارأعحهمابجنوناوواختلال



قحسائدع!لىي!ابالذيالتناولالقريبالحسوريألسياقعن

.الحسبورعبد

ال!وتتظ!ير،ذلكالىالحسبورءبدفتضاولقد

اكمعر.عهودعا!هجرىكانالذياقحمبلىدافياواحدا

يعتمدطفقأنهكممايخالفهاوالاصواتيدلخلفج!ل،القدرم

وثنيةمنليحررهبهالسلوضمنيجريهاالثصعبيةالتعابيرء)ى

منالشعبحقيقةتامسعلىفيقوىوذهنيتهاالعبارة

تصرفاتهخلالمنزهراننبحراننافكما،تعابيرهخلال

عرسهمرأسيمنلمسكذللث،ألخضراءالعمامةشرأءفي

:يقولأذألشعبيةالتعاب!رفي

زهراناؤءبانكانماياكان-جىلهلزهرانزفتانان3ماياكان"

".الطويلةلياليهمرتانكانماياكانوغلاما..مخلامه

لتنسجمالصورهذهوليؤالفيلاحمانيستطعلمانهالا

.تعابسوهروحمع

مطاعادبفيشاعتكانتايتيلليثولوجباظاهرهوثمة

فيباشواقهماًلشعراءفيهايتحدث،عشرألثامنالقرن

ستعادلقداو.ومازيةوالرنازيةليواةلسطورالااشخاصلقشوا

خيالهافنييستفرقوألملكنهم،اليثولوجياهذهالمعاصرون

اًلتيوالنفسيةالفكريةالالسسالستمدوابلالاسطوري

فهم.وتجاربهملافكارهمكتقيةيتخذونهأاليهايشير
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تجتديايستألنزعةهرهفان،.الحالكانتماوارا
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عبداعتمدولقد.ألنفسيمةالفكريةجذورهاللىالاسطورة
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ألبحثلخطورةلاحقمستقلبمقأللهااز!فرانأليتنني
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ببعضفيوفقتجربتهفييخلحم!أنيحاولشاعرلح!مبور

ألفنبنظرياتمعرفتهلكن،التجاربوبعضالفنيةلحمور

فلبث،اًلاحيانبعض،آلخارجمنهتطج!اكا،للحياة
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النظريةعيقمفياوشائعةوتيرةفيلسائرهويتردى،فلذات

فة0لعراث

الحاويايل!
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لئانرىاليملرطينجمز؟لضصصفىها!بملرص!سلآ

لدتجرلى!معليئلرط!اجمزاء5بىسمه!س!اوو!رمهسلطم
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،،!د!ا*ءكه!!كام!لام!3)لأ3+!لأأ+ا*ك!هلاح

!رصصفيءل!علمر!لرجمزالم55لمطمف!الدفر!ىسلأسك
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