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لبم!ضلريخ!!رو
!ثع!-س!هههئكلي!عم-كلسم"*8 سهسمعم*

ادلنا:تنااخوتناقهور"الكرمهتذللغصنلعدوغصنار"لى.- ...لهسهب!لاليلهاوهلومديسنا

آذارورياح،قهلوشاالخوفنهلءلاش!الادردثدأقهنكالدأسدمنالوي!تلوسح!منحمه!همالكلالغرو!ولحسهغها
الدلاعهنهوسح!،وا)طلمهالوربيرالمسلموللبطىءحهملصالروللم،والدوردروبهاجم

تدعونا.وا!صوات.فىنخافمهودزرأتهز؟المعبدشعلةمنامغينيهفيالبرقانار:موتاههاويهبلثرارةتطرانؤ-وشك

؟لظلمه1فىمرجهف!وننح!تجياع؟لعشتحاراوجرتامبخرتلنعينيهأفى..العنسهغرائىتح!تالطينىنومهمنححا"

ر!ا،،تهطعمناا!لميلفيررعنونبحث:الالسودالعالمذاكملكؤتمنأنافهـذتان(،.يرعاهاالخفراءلبابلعلاد،تموزصهحا!ه

.ال!ماويبزندهماالمتلفتدعيوننانثهد،الناريجرحه،عامكل،يحهملحهيثهنالكيغشاهانم.بابلطبولتدقاقوتوشك

،عنحهلمهثدينعنالظلماء،فىعنكونهحث-.لم.ء....م...- ،دهادلهالدوارالعلجرح.مرصاهاوالرألراحهل!الرلحصعر

:4الغيمهوثديهاإلكبيرالافمقصدرهامنفيابالازطويعودهناك-نعامكلفيالذيومنقذهغثعتارفلاتغروفي؟

أياديه؟علىلنسهتفيقيداهتجرحنا-والامطار،ناول!خهـاولةالفخارمحاسرثلل؟ ،فالمقينها!..نموتكيفورأيةنشيجنالسمهعت.ء

رحمه.ل!قاسهن-اسفهاهوا-وأنهت،ت..."-......-. حهسسلها،ماكرا،"لاغواممررهولكىالمصسهحلجربهلكالى،الدعاءويرل!مهع

لموقطرهولو.0مطرللا
..تصيحالمس!متنقصاهسمن

سيحهيينا؟منأيفتدينامن،آباءنافهـيا

زمرهولو..زهوولاالتعسهمنلاهثة"

ممر3؟فيخاودمهاءدلحمهيولم.سيموتومناقهضاهاأنصلمبالجرداءتخيلناكأنثمربلاآذارشحسى،بهابلخبز،لدم11الهةلؤدب

مملألنار1منزنبقةكأنالسماءوابرقت.ونموتتحتهالنذللدارالىدارمنكالهغرباءنهيم
لححئ.

:،واريناواضهاء.نفسطبابلموقتعهتحقبرهيا51.حفاناسيدناهدالاهياغر
.-.لنسأل

فعراهاوهبمأرضناقرارةفيوغلغل؟جرةمنالطينىقاغكفيأما،كفاهـاقهـارنخط؟ن!أسفاهوا..نحن.-ع حا-

موتاها.وبكلوجذورهابذورهابكل؟رزرهأو..لرب1دطءمنبقايافليهاأما-.ن"و

حماصاحولبابلردكعتهماورأء-وسحفافترلسفاصاجعناامىالصغيرةحدائقه..لىدو.

1،هسواروعمدمن،الظمأنترابههاوحهولدحنط،اصرانهامن،السملبيوتمنلسرقناامطاردونمبرقهسمرعهـداتسحائسه

لذهـكأ.تالرلم

روإها!الاسوأرههذهلولاكان.5سحهاب3!ا!اوض)ءنرعاصا،،العاملعد،العامبعد،الغام قضهنا

.3لرعد1والرعدلنالاصغاءمنألدوفىزرعناهاوأوشالاكاعصارمرتلا،الاعهصار".ولى
...هسبهيح

؟السحاحلطرض1تحتالنخلحمفيفلا،لسمعنا؟!نذره-لناوفىوملفوفهـينا-.نهخشماهاونحنونستفهيقنهنام-هدأتو!

:للادواح،أشلتحسثالربموثحوسهخهماأو*،!..لى. حهمههمطبعرالمهمطلعينبابن!اأميهـا

.والايديالاقدامخفقةولكنصسارسلاليحملونلاللصغاروسارالهعتمهفيتنداحنهحهسها"لهـححالىنكم
....عيو

بيمناهاقبضتةصغير!آه؟ووكركرةلعشتارقرباناالفهخار،منوفهـهة،نقمهبلالترجمنا

؟..نجمهعلىاو،كالفرأشهنيرفرفلهقمرغلى،البرقخهاطفطولثعل..جفونناتلوكبطيئاقىرحىكهأنهنثدور

ال!غبيمه،منهبهنغلى،والناروالخضراءالماءظلالمنبظل،الفناها)حتى

ذسههبهاهمستقطرة،مهلورعشهاتعلى.تسهتسحقيوهىالصغيرةالمدورةوجوههماسوارلبناتكأنهاالحجهارعيونكم

بر!خطاياهامنتغسلسوفبابلانلنعلمنوار.حقهل-تومضوهى-يف!تحإنفليوشك.بنيناها،الايدىتفهـعل!بما،بأيدينا

الافق-علىنثرتدراثسهنالفكأن-ورف!صشهتارحولذاهلاتحزانىعذارانا

؟السيابتشحرب!لر:الصنرنههث!يدههم،جاهامنشيءبعدشيهئاالماءيفيض

ءبر**بربر*ء**بر"بربربر*هعهءمهـ**ء"نإ*ء-بر*****،*بر****هم-*ء*

أحذذانرالىمذهابواحد*تدقئهلابمهوههالمركباسههرهههنتتعادل،اللاورالاحلاململايينهسحيسه،الأعماتهعننابئهالتلهنائيالدهالنهعر

ازاءوالالزانالانضباطمنغايةعلىالعالموبصبح،الاخرىحسابعلىطلمامكونة6البد(ئيةوالتقا!بدوالاساطروالاوهاموالحكابتوالر؟ى

المىيخرألاذسارهاما.بهيدأحدهندهدمالذيالمذهنطالورهذا...واكتهرالحقيهنيالعالميبلغماقدرهنالطلسهنالكعإهةمرهيبلغ

المكبوتمقدارفيعظم،وغريزيلاثرجيبشكلالتراكيبهذءفيهفتختلط؟لعالميرىلالانه،الانسانفيالامثولةاقدادهوقديممنوك!اعر

..العاديمستواهافيالعاطفةوتظل،النصيظلحينعلىاللاوجممافيوسوف-السويالانسانبينما،معاوعاطفتهخيالهخلالمنالا

المرمهربةاعمأقهبلورهمدعذدهفيالعألموصه،التوازدههنهلإيراءالحهنبهنيالذيبالنهكزهالاالعالميرهنلا-ليسكذلكالشاهرارهذلاهد

العاطفيةالعملاقاتوتأخذ..والخرافاتو(لاساطيرالاط!متسودحيثشمسغروبمنظريقفز؟نالحدودهذهفييمكنولا،الاخرونغليه

معالحياةتحققالتيارنوافذهيالحواسلان،بالضمورو(لاجتماعيةبهذهينشغلانيحبلاالذيالعاديالرجلعئدذلكمناكرالى

؟"لولى.الشكلهذاوتعطيها،الاخرين.الخاصةدنياهويجعلهاالشاعربهاينشغلالتيوالاخيلةالعواطف

الىفحسبيطمحلاوهو،السويغرالانسانصورمنصورةالشاعرفيكامنةواحلاموعاطفةن!نمنثرجيمركبالسوي*نسان
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الثاعرباطنيشنخمعها،الحزنملامحعنشكلهايخنلفاخرىمخارجبصورةجميعاعنها.بعبرانبل،باطنهفياتيالاحلامارضيعبران

واعاطفةنقلهيفالمشكلةواذن،بالذاتالحزنهذاعنالنعبيرفيفيه،كموناولا،د،اخلهمنفراراتعبيرهتجعللاوبدرجة،ايضااجتماعية

"لصورةنقلثم،الوعيريافعيةالىوعياللامجاهلمنمعيناحساس.براهالذيالمنشابكالمختلطبالمشكل"لعالميرىلايجعلهالذيوكسبب

التعبر،مشكلةتئشأهئاومن،الخارجالىجديدزيفيالانجرةتحمتكبيرةوعاطفيةذهنيةحدةيملكانههو،السويغيرالرجلبه.

فيوتوعل،الرمزيالنعكلعلىتبقىاقيبالصورةالالمفاظوتركيبيستطيعولا،كليابينهااندماجابل،المركباتبينالتعادلمننوعالا

عنهسايعبرالتيللعاطفةالاصليةالينابيعالىمافارئا،الموقتنفسالاستقراني،والجوحالوعيمنشديدةبررجةالاعميقةلقميدةالقاريء

...لالشاعريطغىحينفي..التقليديالموروتعناواللاعقليعنالعقليفصل

تقفز،فيحينمدلوليةالكلمةالقارىءفورالانيوصلالنصنيالشعر..والعاطفةالمعقلعملويلغي،السويغبرعندالحلمياتراث

المى،للكلماتعاديتريهبمجردمنالباطئيالشا!رعئدالجملةتنتظرولا،الجاهزةوالحكاياتوالعلاقاتبالصورمتخمالشاعرباطن

2لتيفالمعاناة،المنضبطةالكلمةعنهويعبركي،ذاتهللرمزاستنطاقفياضةغنيةحركةالىالكامنةحالتهامنبهايقفزخارجيامحركاالا

علىضغطامنهااكذر،مجئحةكلماتعنبحثاليستالشاعريعيشهانئراراتشكلفيالوايمةالمشاعرمحصلةالىبالمقفزالصور-نأخذ،هائلة

الحقيقة.الىغيرهامناقربيراهاالثيبالصورةالافصاحالرمزوهو،فينصئلئاضرتسكنانتريدمنهاشرارةكل،متفاربةكئرة

منالانسانفيمابأدق،والموسيقىوبالدينبالمغناءمر.نبطالىث!عرهذهوفي،يختارصورةي5-الملحالتيارهذاازاء-يدربمالاحانر

الالتؤاذفيبسيطةرغبةبىوهو،والسماءالارضالىوانتسابكونجبةهذهمنملامحتعملالتيالصورببعضالمرضىمنبدلاالحالة

هيمابقصر،والمتحركةالساكنةبالاحرفوارتطاماتهاالكلماتبجماليةعمرهاقديمةاسطورةمنوشيا،الروا.بة.فلكمناخرىوملامح،الحادثة

يختارفاماذاوانن،الثاعرباطنفيوالعاطةساالتجربيالغنىعناليضيالمحقيقيةالصورةاختياركيفيةلميستعندهالتعبيروفتكلة..عامالف

كانتاذا،القاشبةالغرينةاللغةبالذهالحيويالفيضىذلكعنءلتعبيرفهالداخليالاحساس.هذانقلكيفيعةهيبل،المنعددةالمئاتهذهبببن

وبعبارة؟أ..للتجربةالقاريءاكنثعافستؤخروغرابتهاالكماتشدةإ!بالالفاظ

هوالمعئىكاناذا،اجراسذات!لماتعنالبحتيههـعلىلماذا،اخرىبالواد،عنينتصفانشئتماذا،ومجابهةصر.بحةالتتريةاللفظة

معاخرشيعاهئاكانبدفلاوائنجمبه!اعمافهمنالخروجيطلبالنيتوايتوجهانيستطيعفلاالشاعراما..سوداوأنعيناك:تقولفانك

التجاربألالىبينفمن،دلالةولهذا..للوجوديخرجانيريدالمعانيبدلالمتين.المسحرساعةنخيلغابتاعناد:يرقيولفهوولذلك،الهدفالى

النورالىتخرجلا،قلبهفيالشاعرويحملهايعانيهااتيوالمشاعراتئالممليةوهيالتخيلثم..والتشبيهالجملة،الواحدةللفظة

والباقي،المنغمةاللغةبهذهعنهاالتعيبريمكنالتيالتجربةسوى..القاريءمنالشاعرينتظرهاويخوقعها

...جفاءيذهبدلالةكلمةكلحملت،بدلنهعنالتعبيرفيذصنهالشاعراستعملاذا

معظمها،صفحةوخمسينوثمانيوثلاثمائةالفاتبلغالتوراةصفحماتالكلماتاختيارمهمةذصنهمعبالاشتراكلعاطفتهررواذا،لهاواحدة

بلبسطمكموبةواساطرروعظاتوتضحيةبطولةواقاصيصحكايا!الشاعر،بخاطريجولمااكثريدركانالقاريءاشنطاع،باطنهعنالمببرة

تشعالتوراةمنالقلبمكانوفي.المعقلالىواقربهاواشيعهاالكلماتفي،معهيشتركالذيفهورباظمنبأكشيرتبطالمئيالقاريءاما

:فالرةقليلةبكلماتصفحاتسبعفيالاتتادلنشيدالعجينةال!لماتوتكفي،واحدةواساطيروخرافاتواحدود.لنواحدةبدائيةموروثات

احتفالاواك!رشاعريةنجيرهامناكرالثمانية*صحاحاتهذهكانتلماذازحمةميالقاريءنسيهاالتيالقديمةالاعماقتفتحكيذيهةوحيد"اشارة

الفبينوحمماالمسبعالصفحاتهذهكانتلماذا،وهلعاطفةبالخيال..والسعاداتالذكرياتمنشحنةاوباقةالىتحصلهوان،الحياة

!أالنفسفيتأثرااحرالمصفحات،وبهلأثمائةصحيعةهناكفليس،الاساليبمنذاكاوهذايستعملانيختارلاوالشاعر

كيوالتشنتوالتعقيدالظلامويصارعيكافحاذنغامضافتئاانذلك،منابعدفالمشكلة،اخرىبطريقةاو،بنصنهيعبرانيختارواحد

والشاعر..والمعقولةا(حسوسةللمعانيالةمربماالوضوحالىمنهايفلت،جميعاوالنفسيوالعصبيالذصنيوالتشريحوالمبيئةبالورائةتتصلاذ

بدلئهفيالغامضللشيءكايماءحياتنافيالعاديةالظواهريستخرمفذلك،والمصادفةللقدرمتروكةالتعبيركيفيةانإيضايعئيلاوهذا

الظاعرةبينمشتركاوعنمرا،متداخلاشبثاهنارفانوانن،هومالشاعر..لاضرورتهابحجةبالثقافةاتزودتجنبالشعراءعلىيسهل

يكلنانبدولاالباطئي..المرموزوبين،اث!اعربهايمثلالتيالعاديةيستطيعوعميقةمتعدرةئقافاتعلىالمعرفةنوافذفتحالذيالقاريء

لاكما،الشعربم!والقالبالبناءوخلف،ال!لماتخلفكامناالشيءهذاغريباوليس،والتجارببلاساطيرصباءمنذامتلأالذيالاخريعاللان

وجودي،كقسطجميعاابىصريةالنفسعاىموزعاوجودهيكونانبدشيكسبيرباستثناء،اجنبيتينلغتينلافلعلىاتقنعظيمشاعركلان

تصقلناانقبلموجوداكان،وبدائياقديما،فيناكامنايكونوان...كليةبلوتاركهضمبانذلكقهرالذي

كالثرارةتطورنابمدواصبح..المزوقالتلاويبيبشكلهاالمحضارةالمرموزهذهاخراجكيفيةهيوالمشكلة،بالرموزمتخمانئماعرداخل

..بخيهترىوشياالريحتنتظر،الرمادتحتالخامدةمدلمولانهاالئاسبعرفالتيالالفاظنفساستعمالمعرمزااقلبشكل

سفرايوبينشعريكمملالانشادنثبدبينالواضح.والفارفىالمدلولذلكمناكرفيهايكشفواانعليهمعسيىانها.بضاويعرفون

النشيد!بهلفالذيالاسطوريالرمزيالكيانالاولىبالررجةهواخرالمدلولذلكالىقرببةالشعريةالافظة.نكونفكيفواذن.الواحد

موسيقادذلكبعدهوثموالاحلام،بالعاطفيةالنابضةاللاذهنيةكلماتهثم.؟.التناعرباطنفيالمغامضىبالرمزاحتفاظهامع،الواحد

الشعميجعلماوحسبذلك..القلبتقطعالتيالوئيدةالحزينةواحدةلفظةامامهفان،حزبنةتجربةالشاعرياطنفيكانتاذا

والحدوالاسطورةالدينبينالاولالمنصريتراوحانعلى،شعرافهناكوانن،العقليالتماعرهمهوذلكانبيد،)حزن(هياساسية
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وجوووهاعن.لحياةونفصحالحصادايامالدنجااتتغرلحظةفي..الشمس.والشعبيالبدانيوالموروت

00والسعادةالافراحبلونمطلىجميلوكلها،الالفالعنعرينالتصاقنتيجةفهو،حمآتهفيالغارقالعاديالتنعراما

،كالجاسوسالافقمنتطلوجدةغيمةائرعاى،الشتاءيئتيثمتمنعنيالحديتالعربيشعرنافيالتطبيقاتوعشرات،باثالثالثانن

الباردوجههعنالظلاموبكشف،المجنونالحلوالانقلابهذافجاةويونيحينالاالرائعوجههيبديانيمكنهضوالاولاما.الامثلةذكرمن

وتموت،نادراوبتكلمونالمغلقةالمورفيالناسويختفي،الحالكوالف!!والثقافةالوعيمنممفىمدىابعدالىطاقاتهفيالتناعريصل

إ.إماتقدعظهماالهالانذلك،ونتوقفالطرقاتفيالحياةمظاهركلالشعركانمافبقدر،واحلامهلعواطفهعظيمكادرمع،لشعبهالعميق

الة)ىالعالمالى!ابطاعامكلمرةيموتوهو،تموزاسمهوالاله.درجةابلغالى0وموجاوعظيماعملاقاكان،مشتركلحلمرمزا

ى!الخصيبةالطاقاتوربة،حبيبتهعشتارتختفيوبغيابه،المظلممناخرىومجموعة،المشاعرباطنفيالرموزمنمجموعةهنئر،اذن

والحيوانغرائزهماالانسانوبنسى،الحبعواطفبذلكوتتوقف.العالمعاطفيةحدةثم،الكلماتمنثاثةومجموعة،الخارجةالمنظورات

القاسيةالجحيمءلكةولمكن،بالفناءالحياةوتهدد،النوعلحفظ...عظيمةوخيالية

تموزبرفقةعشتارتنبعتانعلىرضاهابغيرتوافق"كيجالارش"تتحركوبازائهاالرموزملايبنفخنحرك،الخارجمنتلتيالاشارة

..)1(عامكلفيالحياةلذلكتنبعثوان،شتاءكلاثرقرصسىبحركةاشبهحركةفيالمخارجيةالمنظوراتملايينعكس!يا

تقريباترددتانهااذ،وحم!ابابلعلىوقفاليستألاسطورةوهذهالفجواتفيتتدخلكيتصارعالسئونانهوالوجدوالفارق،الساقية

الجاةؤياتجددهؤاتفرانارادت/قىالزراءقيالمحضاراتمعظمفيويشقيم،السنونتراخلوالمحاولاتالقياساتعثراتوبعد،المقابلة

سردينيافيتقاميا)فالاحظتفالات،والعطاءبالخصوبةالاقرانوهذاانسبنالرمزينهذيناخراجبمبفةهوالبافيوالشيء،القرصان

،دتستجونبالقد.لسالاحتفالاسمتحتعامكلوترانسلفانياوكالابربابالرمزصلةتكونممااقربكلماتبواسطة،وساطعواضحشكلفي

تقومكانتلتيالوثنيةللاحتفالاتمسيحياتطوبراألاآلواضحااهـلولعنالحقيقةفيوابعد،المدفون

المذيادوفيصدكرىفيهتاكالقديمةالشعوببها!!داتهاللكلمات

اسمهكاناقيريمةاممروفي،اخرباسمتموزهو!.بم+.../هذهعليهتنطبقماوحسبالعظيموالمشعر

..اتىسمياسياغربيو!ي،اوز-يرس+!!اكشتافبينتراوحالفثةالاشعاراما،الاوصاف

فىعامكلينبعثالذيالاولهؤ"عطرموزوكلها-!!غء؟!-ا!-نوفي،ببطة51العلاقاتتنمية(والمنطور

..والمطروالخيراتالقمحصحبةخ.!!!!....-البكاءوالىالحنينالىالعلاقاتبهؤهحالأت

مرتتسطهمظلأربلغالرفايفيوال!هصةاننولمطحشهرارتعاظحال!؟صا2-:*صميس!ءشكأ+علعطف

...........سإ.إ.*!؟د-..عملليى.ءمايةالاجالعلاقاتعنالتعبرا!

هـان،بالكوارتاورالموتمهدداانالافوإصبح-+.ت"كأ؟-!تيكابلايئ!ورفي-د:الوحيدهـ:ببلهاليوضوحكانوالا،الشاعر

بالموتالزرعويهدد،الهطولعناطرايمتنعة-؟-.!2:9ة-.92ئح!إإجودا)تيالاجتمابمبةالقضيةعباصرلكشف

االا!ةنتظالىقلقامنالمزالر،عطع!عالأ!..مح!+!ا!.:.جميعا3لنامعروفةعلاقةهويغمضىولماذا،ابرازها

10001-...،وء01-هبرإلأ%الشاعريجعلغرببااخرتسئافانوادن

اصابتهم،التيانإلامعنلهموالشكوى،همواسترحام!.!بداخلهويمزجها،مااجتمايمةعلافةيختار

+!!.

ولم..لهماترصد.لنأارضواالجوعوعن.-مصهقولةكجوهرةالاخرينالىيقدمهاثمالرمزي

والصلواتالث!كاوىهذهعنالسي!شلالربلرالىمنتباالشيءهذايكونانبدولا...

للالهةيتزلفونانهميعتفمونكانواف!ما،والضعيفالمنهافتجانبهمتمتل.الحافلالعطيمالكون

بل-والقرىالمقاطعاتبعض!فيالاقلءلىانفسهمحيستصغروناوفيبالمطلقالباهرالالننقاءطبيعةالى،والافلاكوالسياراتالنجومالى

اتقانفيالاليستاطرالجلبالموحيدةالموسيلةانيظنونكانوا..العظيمواتساعهوتعردهشموله

عليهاالسهطرةمنيمكنهمواتقانها،والصلواتوالرموزالطقوسهدهؤسيةالىببناالحيوانيةيوصلالنيالرسوليصبحالعئعاعران

التيالهم!دةنوعمنالاإتزلفاتهذهتكنولم،لرغبتهمواخضاعها-...الله

القرىتقيمهااتيالشعلالربعضىنوعمناو،ونهدئهماطفالنابهاننيم

ربطالىيعمررنفهم،الجفافايامفيالمطرالهلخديعةالقوقازيةألاسطورة

الىيجررنهمحراثالى،الرجالملابسفيالثدثراتالفتياتبعضوالشمس،طيبوالزرعوافرا"ء.النيلكواديخصيبةارضبابل

المطرالهلمغشتكفيالعمليةهذهانيظنونوهم،فيهويغمسنهالن!رأياموفي،والخصبوبالحياةبالنماءيبشرفيهاماكل..حارة

)2(..بالهطوللهفيسمح،النظيفةالرررويبتون،اللاحونويتزاوجالتجارةتنشطالمحصول

هناكانبقالوكان،الاعوامطيلةعلىوانبعاثموتهناككانالناسوينقلب،والو+قملموائد1والافراحوتكمر،الزاهيةواهلابس

حضارةعلىوقفاالصورةهذهتكنولم،الحياةوالهالموتالهبينصراعايسلمونهاوهقلاء،ال!راهمالاطفالببعطون،رائعينمبنرينالىالبخلاء

فمن،مختافةباشكالالثقافاتكلتلوينهافياشتركتبل،واحدةبالبخور،المضببةالصغرةالشرقيةآلمناجراصحابألىبرورهم

كبيرةجز)رةوهي،وجيلولوهالماهبراالىروشافيدورباتبقربقريةالمطليةوالاساوراللذيذةوالحلوىالسكرياتتلكمقابلهافيويتناولون

-55الصف!ةعلىالتتمة-فيالزيتيشعرهايلعالتيالضيقيةوالعرائيوالعقود،بالئعب
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آثروقد(،)عامكلمنلربعافييحمثذلكوكان،لنهرامعيإنهاوسراث11801181101181101101101101101101101101101101101101اااهااهااها"هاهااهأ0110110116110110110110110110010110ااها"ااءاا"اا1110اب

عشتار،دماءسلىامايشرالذيالرمزبهذاالقصيدةيفتتحانالتاعرتقديضترببمهرصز

بدلالة+الدامياللونعذايترروسوف..نفسهتموزدماءالىوامات

رشاالمتوحثونيستممدهامقلأسةوكرمية،مرةدلشمى!فةا،خرى--12الصفحةعلىالمئشورتتمةس

نابوسعهااتيالارضجفافمدىعلىاخرىودلالة،والتشهيللتوقدا،اهاهال!ه8اا"ه15115115/15115115115115115115اآ+اه".".اه*"."."*ااكل.!هااء"هااهاا:

الصور"بهديرمزوالشاعر،حريقاالارضتحيلوانلحظةهيتشتعلكانواكلهم)3(..امريكاجنوبفيالاوماهاهنود.الى،نيوغينياغرب

والخرابا(وتيسببةلذيالقديمالوحشعلىاسقاطاالطبيمي!الوجودمشكةتحلانحأولتاقيالمشتركةا*محهلمعنيفصعون

الخوفالىوالغيلانبالاسودالحلمطريقعنيرمزسوفكما،والعطثىكانالنىاللحظةوفي..العجببالموحدارنراثبهذاوالدينوالخلق

الجفافهنا.تصويربعد،اتالية10الابياتوفي)"(.والكراه!والمقتوحسبدونتبخةششقية!هيوالطوظننوحقصةانفيهايطن

يهب،المدينةفضاءفيا(مدمالارحوانيءلدموهذا،لعاللالمتكسر..

..باكتننافالمتحضرالعالمصمم،والقرآنالتوراةوفييينوىنقوشفي

حيتالسفليالمالمالىالانتساببز،بطة،بتموزيرتبطونالذينالموتىحيت!اداررغالطو!انقصةيحكىالوسطىامريكافيمنقوشحديث

عرائنئىتحتللربيعالالهيبلصحومشرينبهبون،عامكلفييعوصالكونتفسرمحاولةفياشرارهنا&كان"..بابلارضفيب!

الاخرىالئاتاتمعظميسقن!اتفهو،دلالنانالكرمةولاخيار.العنت
...يشتركفيث،وهناكهناالقسماتمتقاربةالحياةوكالت،والوجود

يرمزاخرىحهةومن،المزهرالفصلهذالمقدموالماءللرييعتنسما
..تتقارب،واحدةولفسيةواجتماعيةاقتصاديةملامحفيمجتمعان

الارضفيالرجيقخزنفبوةالىالعنتوسطمنألان!عاثتموزأختيار
.يشتركلفسهالدينانبل،والوجودالفنالىالنظرةوتتدإخلالثقافات

الماطنيالغيا!هذافييشتركانفلائنان،خمراوتحويلهالطينية
.....ذاتهاألاسطورةبالون

.انترابويتجدلا،تموريتجد!ح!ث،*رصفي.كاناوالعقلالمنطقلان،بالاسطورةاليثرذهانفيالدينوارتبط

المرص،لان!نصلتهاعنتكشفاودي!ةالراجفي.نتردداقيوالريح
....،العدممنالخلق،ش!توخطوطحمودتعيينيستطيعاانمنأبعد

ريحهيمالقدر،المطرتسقالتيالرياحنوعمنريحارليست...
فهي.بمونوبندثروايموتواان(لناسعلىعزحيت،اخرىمرةالحياةواعادة

خانقةصحراويةريح.الاحساملنداوةومحففةللانفاسمزهقةحارة..
الجانبكلالنتريةالارادةوكانت،جايبفيالطبيعةكالت..بعت

القرلط!لسويمهاترلأحىشيمنالمدستحلالاكأللمطرتحبرولنهاهلهاهيالالحقيقةولدرولض!حافيلافيالطيبالجانبالىينظرورالناسوكار..الساكن،المتلقيالاخر

..والقرابينالهدايالهيقدمونوكانوا،الحيأةلألهمنهيةانهالطبيعةثلى

البشرمنكلبةالمديعةو.نقفر،الناسمنخاليةوالمعابدمطفاةالمالشموعالامطارتأخركان،بابلكأرضئراعيمجتمعوفي،وتقديرءلشره

للزروعوالحفافالعطشعنالتسرويرك،المطرقدوممنئسمنا
....بابلسقياهاارض"الحياةاله..ماوقتالىدحرقدالموتالهبانلذيرا

قداذارشمسبانلاهثاالقصبيناثيحيثالمدينةفواحمطفيا!يرإتءقدمالزراع!ألاراميفيالمطروارتباط،والفراتدجلهمن

عادت
..ونشأت.."المزهرالربيعيالفصلبمقممبابلارتبيطيعادل،والنماء

وتنتقلتموراقيهي،اجسال!مويى،وحسبالبشرعيمنلا!الىودهوة،المصيبةررهدرءاالجنائزوزوالاغنياتالصلواتفكرة

اسليالحبرعبكل،الكارثةهذهانتهاءميعادعنمتسائلةوهناكهناالذيتموزاتؤالفيالبكائياتهذءالبابليونتمثلوقد،الغمهذا

نضيف.اربدولا،ا-لرهبةواوالخوفبالحسرةالممتلئةحمقا-لهامنيطلشعورهنويقطعنيصرخنكنحيت،الباكياتالنسوةباحتفالسمي

بذلثتثعرنفسها/لاب!اتلهجةانلدرجة،بشدةبهمحسوسآلنمماناثتركأو!را!ائب..الفعلعنثحاالسماءالىويتطلعنوجموبهن

جوره،ماظرفيفرضجث،اللاحرالاختياريتبعاحساسفالئدماوطر،الهروحألىمرةا!مائرهذءتقديمفيالزر؟عيةالمجتمعاتمعظم

تحتالانسانلقعوهنا.تختارانتستطيعلاانسانيةقصراتعلى..والحيل!والنماءللزرعطلبا،الفصولالهالىومرة

وحرلىالقتليمارسظالمكوخسالطبيعةيمثلالذعيىالقدرطا"دلة
*

التيالنظراتهذهيستنتبعالذيوالحزن..الملأشيةوابادةالمحصولالنرنمةرموز

المهلكالمصببرعلىمتاسية،والحقولالزرائبوبينالارضفيتجول

شديد!بلامبالاةيلحظالعينيالحزنهذا،الريوانات5هذينتظرالذياحنفال.لثانيوالجزء،مدينةلعطشومفالنشيدمنالاولالجزء

مخصبةغ!عنيفةكحيواناتالسماءتثقالتيالراعدةالسحبهذءالريهواثالتوالجزء(الربيعيعني)المطرلاستجلابورانيمقدص

الباطنالاسىصوتالمخوفالسكونهذافيويخنردد.معطاءةوغ!...بالحياةالمتجددالطلبلهذأالالهةاستجابةاو

هذ!ترقبالتيالحجريةالالهةهذهليتهمروبىارويدايثورالذيتقولاذ،قاناحمربلونمصبوغةمتنيةملامحهيالاولىوالصورة

.فرطانرل..والتعذ،ببالمللأرحمةيتهمها،صلبةبقلوبالعذابالتي(الدارلنح)زهرةصبغتاتيهيعشتاران.دماءالاساطربمضى

بالسقيا،المخنضرالطلبهداعلىالالهةهذهبهتردالذيالصمتا!لونبهذا(النعمانشقائقاوالنعمانجراج)يسمونهاالمربزلىما

وذلك،والظلمألالهيألاجراملهذامنهمالفةالناسعنديشكلاقيالزهرةهذهاشواكفجرحتهاحبيبهاعنتبحثكايتعنمماالدامي

رومااسوارخارجقريةسكانيسلكهاالتيالتحقيريةالعمليةيشبهاخرىشائعاتوفي.عثتاردممنارتوتثم،البياضناصعةكالت

بهذاالمعروفالنهرتصبغادونجبسدماءلاحظمناولهمالتجاركلن

*حلاماما.ككلالانسانيخصعامبشرىادرالرهيالخرافة)"(انجرافهوالصبغةهذهسببوكان(القديمةفينيقيا)لبنانفيالاسم

وباطنية.فرديةومدلولالهابحتةشخصيةفهيالشديدةالامطارمياهفيوانسحافهاوتفتتهاللجبالالحمراءالتربة
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الذيبالتقليدايضاويرتتط،ألامطارهطولالىالجرحيرمزحيتويظنونالاسوارداخلالى*رضعلىيجرونهفهم،الهيتمثالنحو

للقرىيسمحانوهو،اثوبيافياجهيو()مقاطعةهيالقرىاستنته)ع(..بالمطرطلبهميجيبالتحقيرهذاان

للمطر،اشن!لأبا،عامكلمنينايرشهرفياسبوعلمدةتتقاتلانالاسىيتحولخىبهاوالمسخريةالالهةادانةفيالنشيدويستمر

عنتوقفتالامطارانبيد..العادةهذهمنليكالامبراطورمنعوقدصورفتعود،بالساةالعميقالاحساسالىالمهزءمنالداخلي

باستمرارقرارايصدرجعلهالذيالامر..اللاحقةالسنةفيالهطول،وجوههنمنالماءيغيضالتيالحزالىوالعذرىتموتالتيالارض

)6(..عامكلفقطيومينفيالعرالريكونانعلى،التقليدهذاالمدينةفيحمقاتهاتجوسألتيالعيونذاكرةالى،تئبلالتيوالكروم

عنبديلاالمتوحشونيشنمملهرمز،منهالمتدفقوالدمفالجرحالاحساسيشبهوذلك.القريبوموتها،الانحلانيتقهقرهاو.نلاحظ

..وجلبهاالامطاربدمموةالاحنفاللفرةننساءثم،لناقريبيموتعندماعلينايستونيإلذيالحزين

لتلاحظالخارجةجولتهاالىالعيونتعود،تضامئياتفاقوفي5صذتتكشفثم....دعابةاوصديقيتلوهاحكايةاثناءقصرة

الاغنيةوتمرح..ثمرولا،نباتولا،مطرلا:الجفافوحالة،المدينةفتستعيل،يكبلناالنيالحزنملامحعنقليلاقليلاالحلوةالغيمة

سيدنا)):حدةاشدباسى،مخرىمرةوالظلمالقصرعنالكعيبةوبنقلب،الخيانةاوللنسيانمجرمةمئامحاولةالىالشعورفيالسثابة

الفاغرةالحفرةعلىخىتئصبالتعالةوهذه"ا!قبرءياآه.جفانا،لوجهينحاملةالأساةوتصبح،المتعم!بالتجريمواحساساخزياالحزن

خىوالغالية،الربمندمنقطتار!اجرةمنحتىوالخاوبة،فاها..السابقالوجبدوجههابط

ضثيلةبصورةولوكامنةالحياةان،رمزيبشكلتعنيصغ!ةبنرةمنمنهماالاولى،دلالتانلهاذلكبعدنطالعهااقيالاسدوصورة

فياستنممل،للمطروقديمايضابدانيرمزوالقبر..ا(هـينةفيذهـسبالذيالسومريالكاذلكوهو،جلجامثىباسطورةتتصل

المطرجالبويصبغحيث،الجديدةكاليدونياوفيالاقصىالتنرقالملكارضالىوصل،طويلةرحلةوبعد،الخلودبناتعنليفتش

فيويعلقونهامنهالعظاميستخرجونقبراينبشونثمبالسوادانفسهممنلملالثباببهبالذيالنباتسرعلىاطلعهالذي(بشتيمعطنا)

المكنوزةالبضاعةالىالمدفونةالجرةوترمز..المطرلاشعلابشجرةد"غفوةاثاءوفي،النبتةعلىيحصلعديدةمغامراتوبعد،ياكله

بالجرةوترتبط،والجفالىالفقرايامفياختامهاعنهاتفكاتي!-وذلك)النس!ويبتلعمنسلابطيئاالثعبانيتقدم،غديربجانب

منويطلبونبالجعةالوسطىنجونيلاندسكانيملؤهاالتيالفخاريةجلجامشو!ق،(..عامكلجلدهبتضيرلشبابهالثعباناستعادةسر

..يغيثهمانالربجدرانعلىتجريالدموعوتاخذ"فيبكي،مسروقاالنباتليجد

الجوجثمنالاذلالمنتهىفيبمقطعالاولىالفقرةوتنتهيالى،العقرببالرجلمقترظالاسطورةهذهفييرمزوالاسد*..انفه

،بالالثارةوالتعبرالجمالتةزاويةمنالفنيالابداعمنتهىوفي،النفسيوتجقارادتتهوتعطل،وجههفيتقفاتيالعديهةالطبيعيةالصعولات

ويختزنها.اوننحنمنايرفىانهالمفروضالنملبيوتمنسرقةالى..كليقه

..نحلانهايتهاقربومدى،وامحالهالالمدينةنضوبيكشفوذلكالموتوهي،ارربقةبالصورةالنشيدفيتقترن*سدصورة

هذ0عنغافلالربانبينلاحيه..ينتظربابلفيشيءكلمملكةمنويدخلعامكليموتفتموز،والظلمةالنوربينالمنسل

النضوبوهذا،الغارقةالماسيوهذء،بالحياةالصامتةالطلباتالحادواالسريمبا،وتالرنجةهذهفحتى،الظلاممملكةالىالنور

يئتظرشيءكل.الدممواتفيوحتى،والعيونالارضفيوالجفافوالىاتعيمالىيرمزالذبماالاسدهذايحققهالا،الفناءبمملكة

..الحياةببم!الربمناشارة..آختراقهيمكنلاالتبىالسد

وبواسطات،معينةبوسائلالايستجيبلاالربانبدلاولكنباديةهيدل،ميتولوجيةدلالةليست،للاسدالثانيةوالدلالة

ضجيجاالدنيايقلبواولم،البثريصحلمواذا،ومخططةمجد!ةتوبرر،البالمج!المعابدأثعرففي،لاوعيةفيوكامنة،بالشاعرخدتة

..لاندةمنفما،لامبلاتهلقهروغناءورقصاوالعنفوالقدربئبلاليوهةوتذكرا،للبطشرمزاالمجنحللاسدعورة

...غفوتهمنالمطرالهلايقاظمحاولةهوالثانيفالنشيد،واذن..والوحشية

لتعاقبرمزوهما،والفاكهةالاطفالمنبموكبالنشيدأيإالابقة؟لعورةايضاف!تتطالبأطنيةالصورةهذهعنالكشفاما

..البربكبلادوالحديثة،كممر،القديمةالحضاراتفيالفعول:حاليهافيتعنياتي

يختفيحينالاطفالواحتفلاتالثانجةفيالمطراحتفالات.بتمحيث...*تخارداعيالىيستجيبآنالقمررفضى

وا،واـلفاكهة*طفالمنالمطاهرةبنفس،الاولىفيغيمةخلفالقمرمنو!المرغم،تموزعرعافيبالخنزيريرتبطالناريوالجرح

...النخيلوسعفالاطفالالذيبالمشبحايضاويرتبط،لهاواجاءللارضعطاءيعتبرممرعه

نفس،والفحهةالعبار!لاليحملونالذينالمغاروينثديصونالذبم!(لدممنهايتدقىاتىالمفتوحةبجراحهالبشرفمعى

اوتا.شاسيدنا:مكانكلفيالمنكوبونالنالىيغنيهاالتيلاناشيدرفعتعنياريحعودةانوكما،وجراحهاعذآبهاويحمل،البشرية"

شبدنايانموتاننا..لكنفعلهانتريدنابمانبئنا،عليناقسوتلقدورو!اجد!رةبةالعالم!حشىتموزعومةظن،البشرعنالصايا

(8)000خمرتكنحننعطيكبينما،المطراطفالكفاعطحساوةجزيرةفيبالتأبو،ثالثةلمرةيرتبطبينما...شاملةغنية

العدائي،غضبهينسىانللاله*طفاللضرعوالمعانيالكلماتبنفس

و*ذرعالشواربذويالكبارللرجالفليسالمطرانيذكروان!،+5!!8ول!كاح!ول+!ع-

ايهاكنتواذأ،تحثهمالذينالصغارللاطفالايضاانهاذ..القوية*!هلأ)ا!مهلا!ه.!!(8كله-)!8

منوعلى..اثنتحبفمن..الميهمتحنولا*طفالتحبلاالاله)!.!(!ةهفه+ي!"ولظه!6كل!353-!*د!!9
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شياسيلظرفنتيجةواما،فنيةلضرورةاماخاضعاكانربماعئده..!حنانكتضفي

وطنه.يعانيه،الواجفةالقلوبلهذهويحن،الثالثالمقطعفييستقيطالاله؟نويبدو

ؤ"رةهي،الفيالعملهذااخرجحينالشاعرعاشهاالتيلفترةومنهاوينبعث،الحرارةسودتهاالتيوالارض،المشققةالجافةوالشفاه

ا!سءكانتحيث،الحدي!ثالعراقتاريخفياظلاماالفتراتأشدمنبالوهيتهالاطفالذكرهانبعدذلدلكليحن..القيظفيالدخان

،والحاكمونالاغنياءيمتلكهاوانئروات،حديديةبيدالبلادتحكمالمالكة.الحياةلبابلوتعودالمطرفيسقط..ومسئملياته

فيووضعهمبالاحرارالبطشفيالملكيروازرالانهـليزيو!ستعمارالحشدهذاكلمنالخصيبةارضهاستمدالؤيم!الفنيالعملهذأان

سوءوامرافي!السلفياشبحونكانواففد(لفقراءاما.السجونالذيالشعبيبالرجلارتباطاتهوكلتفتحاتهبكل،الانسانياقىاتمن

حيئافوههمتتحلبالمديناطفالهمالىويئظوون،والجهلالتغذيةوصورهاالمقاومةانواعبكلالباطشةالقوىورقاوما!رضيقاوم

تأكلوالحسرةاليهمينظرون..واجهةفيمعروضاطعامايشاصونالطريقيخرطريقعن،بالواؤعالتصاؤهعمقعنينبيءانما،المتناقضة

..ل!ارةوكريها،لل!ايةمذلاالوضعكان..واكبادهمعظامهم..وترنيمةقصيدةالففيطالعئاهالمنيالمشهود

في)موتالذيالجارلمعالعراقصمورةهي،للمونيمةالاولىفالصورةالعمالبصورالشعريالعمليحتشدانبالواقعالارتباطيعني!!

وقد،الارضطهذهفوقيوشيكاستننفجرالتي؟لمعجزةاوالاملانتظارالشعران.العالمفيالفقراءوحال،التصاعديةالضريبةوقضايا

تدقانوتوشك":ومهـظقةمطاسمةنبوءةشكلفيالمعجزةوضحتالنتعبيةبالتقالصباوبالديناوباوهخرافةمرتبطايكنلماذاشعرءيكون!

سىشحامودعاءشكلفيذإروالتي،الثانيةوالصورة"..بابلطبولابدااعئيولست!..جميعابهااو..با!حلاماوو(لحديثةالقديمة

الاراديالفصلنت!بجةعنوافصاحاابانةالاالحقيقةفياليستللالهأنركونبل.النتمعبيةالاغنياتليجاريالطريرقلغةالىالشعريهـبطان

الى،مدلولهمنتقفز،هئالم!ربانية1والصلوات،(لتطويرفيالبشريمنشاربا،جميعهوالثقافيالحضاريامضه.نراثعلىمفتوحاالشاعر

اطفالرشكلتقدمتالتيالضحا؟هذهاولاة.الرمزيالاخرولالمدلىوخاضعا،وثورتهمتمرثعمبالاغنية!!هرونالذينيشربهالمؤك!الوحل

المطرهطلما،-تغاير-لؤهظة،واكرر-الفصولتغايررمز-صمغارومن..باسمهمالمتحدثوتجحلهوبينهمبنهتربطاتي،لدمويةللقوانبن

علىحكمواقرار،الفاسدبالحكمأ!طاحةوالىالثورةلىلى.برمزالذيالمحكلميناكثريصبحانللشاعريمكنبالشعبالداخليا!رتباطهؤا

..وغادلوشريفديموقراطيمستوى..المتطورةهولروحهواخضاعا4عليتأئيراباسمه

مجردمن!سطورةدلالةتحويلفيالمجديدةالصورةهذهانوالواقعلافما،افصاحااكثرمجالاتالىهناينربالمو(ؤععنالمحديثان

التيالانسانيةالارادةيةفعالمعلىالتأكيدالى،للمطرا"لمخاشعالطلبجربهماوهذا،با(هـاورةكشفهيمكن،بالمواجهةعنه"التعبريمكن

اليهاإنتهىاقيالمجالاتاعمقالىبشعرنافيهوؤفز(لعراؤيالشاعر

يكافح.(لتيالموحدةالوسائلعنتكشفالمعثولوجيا(ن.الغربيالشعر

با!غنية،الحكامومص!لب،الطبيعةمصائبالمسكينالعالميالمشعببها

الكرإمإالمشئركئنالى01.والصلواتوالخرافة

..علىاليهترميماانتبينانالشتطاعتازهاالترنيمةهؤهوفضل

رغبتهمالالميمى،المطرليهطلالالهالىالنايريقدمهوفرباناغنيةانها

((العربالسان)اقامولسفي4البلادكيالشعبيالرجلكانفاذا..باراداتهمذلكوارتبهـاطو!م

من(الصورةب!ذهوالحكامالقوانيئوبطشا!لهةبطشقاومقدالعربية
كانواذا..مصيرهسيديكونانفيالحارةالرنحبةومنالالحاح

قشلا،الميثولوجياحضنفيالارتماءمنالصورةبنفسقاومقدالغربي

ناالمتنشركينألىصساررودارريروتدارتعلنهـ!تاازا!ةالىاذنأرطريقاقربفما،انشيمعاىقدراتهاثباتفي

ابتطءس!بصبح"العربلسانا1منأحدالواالجزءاتممق4اررءثان!،ارفريبةالوسيدة!ىباتباع،الشرقيصدرعنالهم

بهـلا.لبئافيةليراتاربع.691الجديدةالسنةإولهـمنبارادف!اوماناقربمما.الخرافةخذدتهأنبعدالعاديالرجل؟ي!

.ليرأتثلاثءن!..وامجادهعزتهجديدمنيخلقوان،ومصيرهقدرهالخاصوعنفه

التيئ!قص!مبمسسكملوق!لي!ا!ا!تنمرلمتنننربهيئءنهمجومجمواا!نولحلى،للقصيدةالميتافيزجم!الشكلهيالصورةهذهانبيد
،00111الحضاريالوافعالى.بعادها/ئقلانمهمةاذن

المذكورالموعدله

..الترنيمةمغزى

،ا!شكالمنشكلبايعصرهيتجاهلانللناثراوللشاءريمكن!

وكل...وحسراتهم،اهلهوتعاساتمشكلاتهويحيايعيش!هالذيعصره

يرورئدارؤرداوالى(خرىمرةتعودانبدلا،شتمملهاالتيالتعبيرصورمنصورة

شعبه،معاناةخلالمنهويعاذيهااوشعبهيرمانيهابرمأساةالتحسيس

يعني4فلا،هدفهالىللوصولمصلقااسلوبىالرمزيتخذانشاءواذا

المشكلانيعنىمابقدر،الفنيعملهاستغلاقمامنيضخمانابداذلك
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منويسبب.الموسيقىنغذياننيالعميقةبالمنابعمرتبطلانهوذلكالوقوعمنلهاوتجنيبللمثولوجياتطويرهي،وتقاوموتخلقتعمل

بالانتهاعحيافه.ننتهي،منطقيهمالىالعقليالمشعريشنحيلذلكهطوللتوقف،وحسبدعاء،الدحعاءكاندلو.المألوفةعثراتهافي

..فكرتهمناقشةمنوكذلك،فعلايسقطالترنيمةفيولكنه.آلامكانيةمجردعلىالمطر

مقداروذلكفيه،القببمالساحرينميالذيهوالاصيلوالشاعر..الطغيانازالةالىفعلايؤديانه،الانساننالعمل

للعلاقاتتنميتهففي،العصدالىاتسابهاما،الشعرالىانتمائهالقوىوانتصارالثورةمقدمهي،القصيدةمنالاخيرةوالصورة

فيوغائصا،اشكلاتهممدركا،وطنهاطباءوبينيبنهالاجتماعةمورةفي،والظلمالحاكمةوالطبقةوالدكتاتوريةالاذلالعلىالفقيرة

فىمختزنةاساطرمنيحملمامقدارهواذنالجيدفالثاعر..اعماقها.)،(.خطاياهاومنعارهامنبابلتغسلاقيالمطرقطر(ت

..المتطورالدائموود"ثقاقهومقدار،لاطنه
...

المناسافئدةفيالجليلالسحرهداللاسطورةكان3قدومن..للترنيمةتقييم

تتطلببل،معارضةاونقافتاتفترضلا*سطورةطالما،ومشاعرهممنارررجمةبهذهوفنياموحياعملاالحديتشعرنافينقرألمم

ضرباتالىبالقياسالفردوكان،وخثيةوخوفاوخضوعاتسليمانجئااندتقدقيلةقصائدكانتواذا.والجمالوالمعمقالاتساع

البساطة،بصتهىيموتيسحقوا!:ريمكنصميراالقاسية،شيباالطبيعةفيناايقظقدالمكببمالفنيالعملهذافان،الحلوةللكماتحبنا

الاعتزافالىاثوقهذاالانسانفي.نتممانللاسطورةامكنولذلكاللفظةدربخهمنمفاهيمنافياثسعرا.!قالبضرورةوادراكناوعينا

..والصغاربالعجز...والثكلوالرمزالفكرةبينالمميقالارتباطمنالعظمىالدرجةالى

الدينواخترعاللهاخترعولذلك،القديمالانسانهمهوذلكوكانترتب!التيالشعريةالاعمال،الفنيتاريخنافيجدانادرة

كانتاشياءيحققانذهنهلهمكنفقدالحديثالانساناما.والثيطان،بقرالثعيبةوالمورو!اتوالدين،وبالخرافةالحضار.بةبلانتروبولوجيا

وعيهفيوالاسطورةالخرافةواصبحت،وامنياتاحلاما3القدفي،ويهتما!جردةالفردقيبالمعواطفيهتمالذيالشعربماانتاجناثقيلهوما

الىاقربفيكانعصدالىوانتسابا،القديمةعبوديتهعنتعبيرا..بلاهواءالمسكونةالجميلةالالفاظبحش!د

..فيه*نسانيعنوابعدالحشرة،والخرافةالسحرالىواقربهاالدينالىالغدراناقربهوالشعران

فلا،الاسطورةيست!دمانالحديثالانسانفيالشاعرشاءفاذا

حققهماتحققجديدةدلالةالىالقديمةالشبثةد*لهامنيقفزا!بدنبوءةيثينمماب!العراقثورةفيحدثالذي*نواف)*!

لتئر،دكواتالىالبكائاتفتنقلب،الحياةفينفسه*نسان..الاوظ.عتصحيحفىج!يداملايعطيهاانه،الترنيمة

وفيالتطورفيالبنريةالارادةصورمنصورةالىالقرابينوتتحول

..الانبعاث

الانكليزيالشاعرحققهممابلدقالشاباث!اعرهذاحققهماوذلك

الانتربوليوجية،ءليوتدلالاتانالمعرو!فمن(اليوت.س.)تالمماصر

ممنىتفشضاو،عنهاتخرجانيمكنولا،القديمةالد*تنفسهاهي!!لشبقىاضلاممجموعة

السطرفيلفيرلين،بارسيفالدلالةمننقفزانيمكنفلا..لهاجديد!

عنفضلا،فاجنرعنددلالتهالىخى،الخرابالارضمن2.2

والتي،القص!دةنهايةفيالكايوليببةالدلالةوكذلك،لهحدينةدلالةجباتهمفيالمرأةواثرالموسيقىعياقرةحياةتعرض

عنفصلهايمكنلا،للاوبانجبشادعشراثلانةالاصولمناستعارها

الوسطىكوتويحالمقرونحضارةالىللعودةهيدعوةعنيفةاتيالابياتبقية

قبليةنكسةايةتوازيبشريةنكسةانهبةالانسانعلىملكةالكنيسة..لنن:منهاصدر

الىيعودوان،الانسانيرداءهعنهيننىانالانسانمنتطلباخرى

.كانكما،وحقيراتابعاالوراءا.عشلقعليالدكورترجمةبت!فنا

ملأنسانتحقيرهامنبالاسطورةقفزفقد،العرافيالثاعراما175الهنداوكطبخل"سد2

الحضىوالى،البشريةالارادةفعاليةعلىالتاكيدالى،لهوتصغرها.15ايوب!ؤادالدكنور"تشايكوفسكي3

..والانسانيةالعدالةعلىاع.ايوبفؤادا!ركورأ)كورس!وف4

لحظةفيروا?ويكشف،نفسهعنيملنالعظيمالعملان.15شعبانرميح"ست5

الىسيظل،بالدراسةالجديرالشعريالمملوهذا،وعبقريةوحيدةأ.عشعبانبهيح"مبزآس6

البطوليبالحسوالجمالو*خلاىالوعيلارتباطمقياسابعيدةاجيال015تمبان-ح"بإنشنف7

..)!يماالحديثاثرفيالفردفيوالاسطوريوالانساني.15-انبهيج"فادئر8

محمدالدينمحييالقاهرة2..ايوبفيادالدكنور"شوبرت9

لذ!بئ(1)اللصنكتابمنميثولوجةانارات،8الى11منالارقام)*ا.15الاخبإرنسيب:تلليفالعربعندالغنلأليالفن1.

.يزرلفر

(+ثلءك!اهءعول!5لما!،أ)ك!34ء+*ح3ك!.-حي2ء3
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