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هياتي.جنسيةثوريةادعتالتيهيالمودةهذهان،الانجطلاقىعلى.والمعانا؟الفوقفيترفمن.تغذىالفنيالضلمقتعهـمسألةإم

ؤحوقأعمقاعمقبهاكهـقم،الاجتما!يةبوالىتاغراقزاستثمرت.نقدمهانيهةنلاعمانة-ها!!هإ"توجم،ساسية1*ض،ربرةظا!رةازها

حةى،المثقفينمنالمرا!فينسلوكيةفي،وشدودية،ءرصيةاشكال.ا:ازرسةا؟ماعصةالاجلأئةهاوع،ات،د)بئولسازاهاخللألمن،الرضارة

اًبببرا.مراهقااثقفيصبح"وعما،مهيروادإرجمةالءهمةعلمىل"فيإءساًلظاهرةوودهويى.ت

انىورةلمجاواًةاًلاسبقكان،الجما!يرياكمعرانشكولارأي!ئاولمقد."مينةذاتيةوخصائصمعانمن،الحضارة!ذهشضصببةفيمت!قق

.اـلاشنعبادرموزوتلقاء،الشارعفيالماديةفيواررلمق.بىاًخلمنالثمضممية5لهـذخا!قةنفسهاهـبانهابل

اًن.دائمهثوريةذاتههولميمونانبضرورةيحسكاناًلثصمعرولكن،بني،جد.إلمةصورةاءطاءلان.الثورةفياخرثيئايعنيلااساسه

اها--ثو)،العربييز!هاا!خي،ةالجد؟الحضارةحفيقةنبضبطالىبدور.،؟ديماوهذا.التاريضكلي،للاؤعاليةمهااسا!علىالحكم

اًلحي.والتأثرللتحققجذريةوسائلءنواجلى.الخلقسوىالرفضسلبيةمن،نقذولا.بالرؤضحسان!شاء

اليوميالجانبعنيكشفان،الصبورعبدصلاحاستطاعولقده-ذهفيهيوانما،ذاتهالموفةالمشالكائناتفيلبستالمخلقمظاهر

عرىهيديضعوكان.الثورةعنالمعطلالشابحياةمناًلمأساوكلط،ؤلمقاًحساسن!وفي،للخلقظبعتشكلفي،الضلمقعلىكانيهةالام

ذاثو!-و.اًكوريلاوضعالحضاريةالمثصكلةمناًلشمولثرجاتاًولى9؟الذهدااجلمن،اًلواقعرومياتفيتداولهوماكلاًصالةبرمدم

حر؟كأوجهفيتقفالتي،الوجوديلأالعقباتالمعطياتالشعريالوي.معاوالروعةالانقاذيحمل

ب،اررشاكربردروكان.المعاءسالانسان،للعربي،الايجابيالتكونالحضارةواما.مجسمةاشارةسوىيى-ت،كانتاجالحضهارةاًن

ل4جماوهذا.المبانتسالجماعيبالعملارتباطااكثربصورةوديختصرهااندون،الانتاجشسطتؤمنالتيتلكه!فازها،انساليكلإع

ت!متوبلكيالتقلإدرةاصولهامنالتحولسربعةعندءالفنيةاًلتقنيةنوعءـو،اللفظفن4مئوخاصة،الفنكانولذلمد.معيناً.ثاجأي

ر،لمئحىبدورهليتصلانصيابالمسشعرفحاول.اًلجريدةالانفعالات-مئتوجاتضمنينهتجسهـدأي،يشه،انإ.*نلاالذي،الانتاجذلك

*صاداابزر"!ان،المشحىهذاايقاععلىسداهيغزلان،اً!حضاري.خلقه):وعالىرشيررظلانهكما.معهنجة

الىتهوجترددمنكترامعهجرولكنه.!الرعبإقاعا)مننتعرياان.ءضارياعملااًء.،جاره!ه*ن،فنيلفظياقإ،ج؟لليسوا"ن

اسيراوظل.المفظةالاولالسحر،عندهبقيفلقد.القديرمالشمري،وجداناتلبعضالايرتأتىان/مكنلا،للحضارةا،عمقىالارقاعادراك

ع:طز-بهءمورةاخر؟،.وهـكذالموتدفعصورةتجذبه.اً)مريضمالالانفاإهـاعبى.عمالقةلجبالنحيلةقممءددتنجاوزولاالتاريخفيتعد

اص"وني،اعمقهافوقترتفعان،خضمهال،"تجدان،اًلرائعةامواًجه.الحضارةلايقاعالاولالاشارةرجل،(هـءدجر)اننجدولهدا

للاطلالةتس!فهولم،المنفعلصانالافهو،بهاًدتبطتلقد.الخضممنوؤ،.(هولدرلن)هو،وا-دشاعرمنالاتفيرهح،هـنرلا،الحلميىكأ

اًلرعب،؟يقاعؤيجميلةاًرتجاجاتمناكثريكونلانتعدهلم،المطلقةهـن،فيهايقولالتيالصودةبدات،(،برجد)اًنهشعوهءنرقول

تفمل.وان،.زلق؟دانذاتهاهبئتسطيعوان،بلاهداءاشبهتظل.موجودةانها،المطلقةالكينونة

.ل،لشرطاب-الم!ربطالذياًلموقفان،ذلكفيالسببولعل.التوربةجاتناكلنكيمةوجوهءنالمعاعرالعرببىالشعوعبرولقد

ؤ-!مدسه"،اظمتكنلمولذلك.ثريقطبيعيموقفهو،الثوريانتستطعلم،انفعا)يةجفىئيةبردودمرنبطاظل،ذاكتعبيرهولكن

4اف.صائريةاًناشيدسوى،وتوابعها(جيكور)و(اًلقبورحفا!)الذي،ذاتهالوجوديالشرطالىا؟ص،الطارىءاًلظرفتتجاور

.ؤهـ،ا-"عئدهتتحولقدولذلك.يحكمهاولا،الاساةيصف،يغنيشاعراطارئةاالمظا!رمنم،نولقد.ذاكاًوالقرؤطهذا2انثصاعلىببعث

ج:ائزي.ندبالى،(مرثية)الى،اًلوجوديةتناقضاتهابكل،المأساة،فقاعبةش!صيةلناوير؟كد،مةالفض؟لالفاظاذننايغذيما،تللث

لقىأررةالناءكبالاستسلامجانبعنيترجم،انفعالبىموقفالىأيممهءم!-ب-لىالهلهادتراءىماكلفي،والمتفخ-مم!الإضشيميعجبها

احا!-!علىالسياب،قعولقد.ادعبةالمجهـولاحداثتلقاء،صاصبه..المنظماًا!ووسىالذلمنوافعفياخحققا

الاط--ارمشكلةولكن.فخمةفييةوتجسيمات،ومرئيات،كثيرةولكنه،الاقدمبنتجربةعنانفصلالذيهذاالشعرمنلناوكان

الجؤئيللتفككمعرضالاطارهذااناذ.بملاحمهءالقةتظل،الذاتيءريبا،عصرهمءنغريباؤكعاش.ا)تجربةتلكاشعكالعلمىحا؟!

كانتوان،ارلممحةاغراءاماميرصمدلااًلشيابنجيالان.لحظةكلالروماف.بةالسوداوبةتلك،اًلطارئةا!طاهرمن،لنا.وكانعصرزلمعن

الكلية.اـلملحمةمشروعءنغريبةاًللمحةهذه،جبأناعزووراتطاءن،الثوريشرطهعناًامزولانساتافيتطا!ارتي

اًثناء،العربالشعواءكعادة،الاذرياحعلىالسيابمناقدرليس.ومششقاتهللحلمعاجزةوتبعية

رارطة،ايةتجمعهالا،متعددةارتكازنقطحول،العباسببةالحضارةقبلماوترةفيالمثقفةالفئة،وشعرا؟هالشمعرهذاارضىولذلك

،اًلكلماتقدراتالىيرجعالذي،اًلماديالاندياحعفويةمناعمقاًلضعفءنالطبقةهذهوكانت.واث،ءها،الثانيةالعالميةالحرب

وجىوديتصمصمفييندمجانيستطيعولا.الانفعاليوالايقاعوالصورالى،وقيمتهاوجودءـ،مشكلةتحولانلهايطيببحيثواًلانعزال7

امل.لفك!صا.جم"عيموؤفاًياتخادعلى.زقيسه(لا،وهميةمحاطفبكأهـمالة

وؤد.الرا!تاًلاحساسىبسثقافهشعرءقضايايعاملاًلسيابانا!كامنالئوريوالوضعترتبط،تكوينيةمسمؤوليةاًيةمنهاتعفهانها

التحولوهذا.طلقالىيتحولاًنيمكنهالاحساسهذاانلهيتراًءى.اًلمتحفز

ا(تناولاتهذهطريقعنأي،الاندياحيالنسعجظررق!نالايكونلاتارء،الا،الاستصرارعلىامكانيةالاالنزعةهذهتجدلمولذلك

بادواتخبالية،شعوبىبالأواحدامضموناكررالتي،المختلفةالجانبيةوزوةتحفزه!ردالتوبىبةتعدلمعهدفي،ئوريةصيرةلهااع!الئعت
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مؤثراترونالدراميالوعيصملهام،طأ،الشاعرقريه(جيكور)لرمزاًلإ،قابرالالحاحذلك،اًللفظيالصودكطالالحاحان.إصةمتبالفظية

صاةءنالضائعابىراءةلحهـررالىايحنينرمزالىلتعكللان،فبببيهيمتجولكنه،مطلقاليجعلمهداهنااحس!اسايرنعيلا،المباث!راًلمادبمما

رهـ--ابربمرأتياواكفاهبل،الجزليةفالصود.الممتبدالاذسمار.لأ-متناولينأثبرير"لونيةدرجاتالىروبوير،الاصداءبالالىحوله

ا-ممولية.اانطلا!--4من،او،كر"لمنعنظللمالعسيالسيابخبعالالترجيعاتدو،الندبهووهذا.مختلفةبنغماتاحساسهبربمررانه

بينما.ثروريرةطاهـدةكلفيشالمعدو!رملىدائمايصرصان،فىد؟هو.الللامشناهيةاًلمتأسية

ا)تضالان."اهامعنىلأالث،كةالأثعنما"لىفولمئلاهولدرلنذجدللمأسساةالتاريخيالاهنالجانبهذاهي،الندبعمليةاًن

رتفيياًذاًلمءصيرصقي"قةءناًلثفاجلمن،المعئىايجاداجلمن،ال!اديةالاهةاستنباتعلىبقادر،لمبالسيكموقفوليس.اًلثودبرلأ

حضارير"،اواونصازيةملحمةايرلآمناًلمقطوع،التراجيديالمنطروراء.المجهولالاسىمنلسمفونبة

لون،وص-دهر"كأخاضسر"دبربئفعاليةاًلشعريللغملىيمنحالذبم!هور!هـ،الرعبلايقاعالفاجعدىالصيمثل(اًلمطرانحنية)ثطءراًن

ا!ى(ذوؤ،ايس)من،ا)ءد؟خونالملحه-ونفالنههـعراء.اًلمفنونبقية!انولذلك.الثوركيصيرالمهمل!مةفيالا!اع!ذا،جققهاضربة،ل

اكسىاةلنايه،فوناًلذينهـم،(بيرسجونسان)الى(هـولددلن)،المذدوح،المقتولالثوريهو،الضحية-الثوريعوالسيابنموذح

فيبة3الحراتناقضاتحلآيقةعناًلشمونيبالكشفوذلك،داخل"نءـده،بعداًدحلتاً!تىوالنكباتالكوارثاقدارقبلمنبهاًلمض!حى.

ارياءف-ازدؤ-قهمنهر؟؟مل!ميشاعرولكل.اًلوبرودصميمدمعاءالكبيرلهرءـ،مياهنغسلتغادلاالتي،الثورإلأللفاجعةالعاصمة

حضارية)حظةيرمثلذاكاًوالشاعرهذاكونجاء!ضاومن.الخاعى.التربتينضفتيهعلى،دالماهناكبهالمضحى،الانسان

هذارسائلهاصدىؤىبرصورطوهو(هولدرلن)الىولنستمع.معينةايمرااديرواناقصائدجميعفييتابعنا،الضحية،الثورينموذحاًن

ؤ-قول.بالالاروءدودبةالاحساسوهو،ملحميتكوينلكلالثراًلمصدروهىو.بالمسيجنفسهنادىماكثبراوهوبة(المطراثصودة)للسءاب

وبرعيبيتلامجادوالضوء،وصورةقددةهيحيثمن،العاصفةان"واف--اءالاطفالمعاًله.المدينةفيالثورةتاربرنجيةمععاثنماكثيرا

الار"ا"كأ3لىنا،بحيثاءنالطبيعةميمكاءمختلفعناصروايققاءكلـؤلا،اًلاخرينجريمسة.والجريرمةالضعفرممزكل،والشيوخ

!ذا2\!،ر:افذؤياًلة!فيالف!!يحإ!،واحهـدمكانحولتجقمعانهـم!في.اًلسيابت!،زهـبيايقاعكلفيمث،مبدلاالذبربئ،الاخولين

".اليومفرحييصنعماهو،العباسي،الشعبيالقدر.القددهيمنةسوىليسوا،النهابة

جامعلااتجاهببناتجهقد،الجاهلينجرالعربيالشعرفانوالحق،بالسبملحمةان.الحديثوالاحمر..والتثريالتركبى،الدروثبر

وااللفظياك!اعيعلىبوحدتهيرتمد،جزئيتفصببراولهما.بين!ماتقودلاوءـب.تنداحولكنها،تنمولاوهي.سلفاازلبىلقدرفريمصمة

برمكنكانوما.سكونيةسرمديةله،هيكليكليوثانيهما.الصورجمياانهاسوى،معينةمسؤوليةذاتحضاريةبنرةولاتلتصمى،تحكمولا

اًلوعيؤكالبىبرا!صراعايتلاقيهماعن؟ضشاواًن.النقيضانيئقىانالاتجاهذيالمائيوالانجدياحاًلانسمفاحمندجلتهالها،فاجعيةتمبيرةدسة

الشعرتطورمنقيةالحقبوالملحمةالمأساةاًجهضتوووكذاً.اًلشعري..المرعباًلخضممصيرفي،إلزوالنحو،اًلوحيد

منكثرةفي،قيضاهىلاتعداًدانهاعلى،الملحمةوفهمت.العربيذات،اًلندبيةالصورتمد.عئدماهي،السيابروعةفانولهذا

ص!سيةشعوريةومنعطفاتتفاصيلذاتواحدةلموضوعة،الابياتهـ-لىالمخفسجالنغمياًلانجاهذي،اًلواحدوالايقاع،اًلواحداللمون

.كثبرةكلولعل.نزؤاعارمااصلهفيكانمهما،السسكونتيار،التياروجه

علىاقائماالثانياًلانجطههذاًسوىشعرهفييحققلبمفالمعري،بر*ضهاضد،الشعريماًلسيابوءفيتتحركلا،الفاجعيةالمظاهر

هو،يحوزهالذيفا"طلقاتاليوبا.تاملبمحسولكنه،بالمطلقحسمتاخيةراقة،العكسعلىتؤلفانها.تكوينيةازمةوتخلق،لوننتحم

كانتولذلك.المباثرةالانسانيةالحياةتفاعلعنغريبسكونيشيء.والمصالبالآلاممن

حلم.برينعانرو!كذا.النظراتمتقطعةحكميةاو،وصفيةملاحمه،الملحميةالقصائداروعفيحتئا،نكتشفاناس!نطعناقلماولذلك

خ..الفيلسوفنظرةوبين،الشاعر،المستقيمةالحركةان.الكونيالشموليبالمعنىملحميهروحا

الس!-اوكبال!سىلمو)دالطبيعيةالبيةةهيالمعاصرةوالتوريةحدسضمنكلهامجمعةكظل،اًلجانببلألاواللمحاتالاخيلةفيواترداد

ية!اًلتجريدبمير،إبجبةجدليتيمابكلالاطلافيي!كنلافيثلا.دبثامطلالهااليكصعل!انتحاولىل!واحددرامبمسعري

سل!3!3*!لأ!ط



الحديثالشكلنحو،مسؤولثقافيبوعبى،(حاويخليل)اتجهفلقدوما،السياببقمةتلاقيناالمأساويالحسهذادربعلىونحن

ذاتالايماءاتاصعبحملهافلقد،بالسهولةمنهشعوداًلا،للقصيدةبشاجمربةنلتقيولكن.داًنالميهذافيفاتحةغنيةمحاولاتمنلتعتم

الرخوالحبلذلكعلى،منهاقبالاولا.المعقدةالوزنيةاًلايقاعاتاللحظةمنتقربناانبعيدحدالىاستطاعتقد،اًخرىفذة

علىهلتوكيفما،اتتاينمن،والمرئياتوالصورالافكارلتداعي.الشمرمنالمنتظرة،الحضارإة

هجمكطمننفسهإحررلاالاصيلالشاعرانوالواقع.الشاعرخي!ال(لرمادانهر)"ناتصلةا،الواحدةملحمط؟"في(ص،ويخلميل)ان

اجدرولكضها،اًصعبقيوداذاتهعلىل!بفرضالا،اققليديةااًاقصيدةؤادرةوعيذجربةلناقطمقد،)اً(الاحير4دبرواز(والراح1)ناي)اًلى

.الراءزاًلاعطانيومسربه،اروصيةابحركتهاًلصقلان،،،به.تطرةالمناءضاديرةااللمحظةهذهات-عابعلى

وص-لمقمشروع(حاويخليل)عندالحرةةالقصإبناءكانر)2.داخلمنالثوربرة،ا"بخربةامنبموؤفهاحسؤدالشاعرهذااًن

فخامضئا"فيصركةولكن،السرفيتفاهةمنليس:حقيقيةسمفوزيةا،م!وفقرةءل،واصدةءلمحمهقىؤ"صيدةيرور-:ران،ديوان!قانولذ!ك

اً)اويىكأاطلالامن!ائاة"ا،الاصليةا،وسبفىتجمع،"ت:ايحةاتجا!اتا؟لأقيفى"ورمه2يح،واصدكمنؤجمما،جببىلى.بريزهو!ء-"ةبرهثابة

.واي!حاءعئىلمعيالإقيا(هيكلفونزيد،المطلوبةالفرعية.حضاريةاحظةهواًلشاكلرههـأزمنؤانوافأ.ابىكثهو،ءصارم

اًاق!ميدة،تختصرانكلمةكلتكادبل.اًلالفاظ؟يثرودمنوليسعنقليلالنتحدث،بهنعنيوماذاالزمنءـذانشرجانقبلو)*ن

برهـص!!ولببس،اًءصطفاثبىبرءلم،ورقاةاذها.الجزئيمكالهافيوهيخاضالذي،الانفعانيالتجزيرئيا)"مكونياًاتراثتاه!ا*،إ"إ

ازمع-الاونزوةقىالم،اً)بئائييب3الونرعاىتسيطرولا.قاموسيهـيالمحنطةاًكقليديرةالقصيدةتراثاًنه.":4لنر-رراءمركةماعرا!ث

.اشبابا"!انظماير-ربونمناكثرلدىالمعتادءماسةله،طارىاًلقصبدةتحملتهاالتي،الطفلإلآالثوراتو.ؤراًث.ا!ث*وب!بةءر

خضمالحركةخلف،دا)مامغيبوهو،سلفامنظم،الأنفعانيفالمستوىاًلتقنيةفيالاعدادفاناءقوا.اًلءرة(دةليا!ء.اةالم"-5،الحدإثة

الفكردلكانحئاءاتبينإتماوجشفقايرؤلفاله،للمقصىبىةالمشملو"يةوان.ةالارداءبزجربةاًلتكبهةعنمعزولا،"صظ،1عململأليس،الفنية

.اًخرىحركةاًلىويهدرلآ3حرءنيصاعفو!و،اثعريالقاعفيبرقع،وجوديلعسبىاساس،ذازهاهي(-اوو،خليل)ؤقنية

صادائمشاحصهةفالغلإ..قيا)قصبالقيادةفيتبعثرمنوليسى.الابداعياًرحضاريموقعهلمعرفىلآاععاءرامراولةمنالاء.ق

برجققه.4واكأ،الكلىإوجهلاا)جزءان.اننوصفىتموجكلفوق4ازط.بالمصيرغامضاصسالمىمجرديركلدلم(المرءبايقاع)ان

،لمءإلم،!ءنرلممحة،شاح!مةا!مفونيةؤيا:ةججةاانؤكماوبذلك.اللأءة:اه!يةاا)ء"مىقىرموزه6،ءتإةصو،11،دبرةنفير?-جكأيرخلمقاصذ

اقص-بةا9-ياوللفانكذلك،صراءيوتشابك،لحنينمول3ف!

الى،الض،صةاور-"هافيقؤولانماشعريرلآنباةكلانءنقاذبم،!ضا.6191عاممطلعفيبأطلىجروكأاددرءنص-در)11

النهاقي.فيالشماعلا)ثرالاعطاءهذا

المفظ،ااوالفكرصوشيير؟تيهاولا،زشخلعولا،تميعلاالةصهبةاًدا+-لم،-!حط-أ!!أبمطحقي؟؟3

،الىخارجبا!لمغقه-شلمصببرت!ةهـعلاانها.طارئةوثرةوهوةكوةمن--كا!"!ءعا!.لأ!"!*"-سبى"3

والثحهدودبر،لازءراؤ!معرءة،ساذجةايردبينالىءرةدةاهصبزاادل-الذي!!!3!؟لى،روفي*4!س!كا-4--ء؟--ش2ء.كاكالأ-غ--!خ.!"؟-

على4صإص(اربربموااًلئاي)ةقصب-اؤظتاقد.الم"ةء-حاًلاجوؤءغ--ررأ-10.:كلخ-ة!؟-.!!س؟-،*:!قى-؟:!أ،+!كأدء4+،!!،!ءو،.-!-"نر.،غ!لإ،!-!!+3،؟،؟-ىس*-.؟.،-!!!.-غ

ء*ء-خاوظا!ظ"!زة!4تحتلمجلالول!4.اقىرإم!االنظمجلال---لاء!.!-.!سى؟"س؟(*4كا"؟3أ"ع!-"!)"!ش!ر"لا/!."2لأ؟

قىر،لنغم،قياًلمولى-5ا(ممىببلاغه،ذلكءناورء!نعاةداواز.لم.رلرءبزكأ

انا)د.،وهذافيفالق!يدة.اللانهادياكر-ببعذاتليالصورة،المفكرةش!ت3لم؟.+"لا31لأ.فيط.-."بمطور.،

وحدةاو،المعاناةوءدةءنفقظتئبعلاوهي.اءدإدةاوحدزهااها-كا!م-ص

--،البناءالمثقفءالمرهف.ولكنهاو-دةالموقفالملهـلم.والهامههوا.ت!اله

ف-!"فاجيء،الىص"عرهدالانذلككل.الحضاريبزمانهالىرحمانبم/خم!آ-!حمض------4-ش!!--ء--/د

في،اًلف!رياوؤهطابقيمة-قابرء!لفا،والعجمةاشرثرةااسم9م-:------.-...--ى-ء"---س---لا!ور!!.س.!:؟سكأس"ء!!وفي

كله.جوهره.ء،.!3آ

طح"لا؟غ

جوانهكأ،الدونعن،المعاصوركبنافي،مرةلاولكفالشاعران"-!7لم!

سطحبا،م!ادوجوديؤا"وسعن،الجئ-،جةاًلع!دءن،النرج-يةءن-!.-

ءلمالس،الاصفياكاميةاعئكف.حرافيةواحرى،لفظيةشطحاتءننم؟.!).م!-

وعن،الططة.يالمضمونفيالمراهقةومن،اكركيبفياًلبهلوانيةوءن"،"

تحاردةعلىنف"وفئخ.اًلئرحسيوالالهامواًلمحوشيالشاداًصطئاع،"(،ا؟-حأبر+-.حطء-بز-2ى؟

......0،1ة---ء!/

هـؤردءقرليوذحطل!مماعةمع،ملىابحيوللاقىاوحدتفعمنمنندفرديئ"كلتقمهنساولعربيلا(،أ.!خ!؟+ا.-حم!.سسإ--ع-:-مم!و

،وا-داشجمئاالاتقوللاالثي،الحضاريةاللحظةهذهفي..الفاصلة""2لا?!7/-س-!--03لمهـ!+-ابم

البعث.اال!ظ!عة+،-..ء!ء-ح-بمي.ؤ-رز--.-ج!"ى

،(اًلرمادلهر)السابقديرواًنهفي(رئروالدروالبحار)ؤصيدةومن"،ء!).،----!!س"خس؟!"-خا!س

لااءىتاراحراجقرنيش"مزقةتت،رحج،الانحعاثيال!نكوينحطعكلةان.!أ!دطء-"حط*+-ءص+يريز!نر3حططحلاء+!حط
اًلدأحل."ر..الحكالم"ودرا.الاسمالىالعربيمىالممودجهدايمبث!بمطحء!3

!ح-3

أ-*،.-!-لا!ل!
الازرائهعنيعبرانإستطيعيرعدلمالشر!ان.تجاوزهيمكن-لا*%طح--*-!!نج-"طح؟-!ش.+ءحط

ذاته:ءنيرقولكماانه.طط3با)درو-!-لى!--!!طح-(-إتج؟2؟-ء!."*--+طح؟لي3عكا*-.؟-أ،كا

تتناءىمهماالارصطرؤ،تا-؟.كاء.ءفيفي-!2لأ.---

-ط!--ءتم؟بز؟حطقي!بهحط!!ة

طرير!،هـلتشهيبابي!د"جس7-".+3ننلآ.س3؟برس--1+ط!ى

:التوأمانيسريحوبكوحيش"كاابمإ+.-4د-.لم"".03".إ.سأ!
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بالحجارةيرميد؟نولا..السقوالدهر،الله

شوكبلاالوردهناها:التجوبتينهاتينالقببرحمنقدمالذيوالغرب

"..طهارهاًلعريم!هناوتعانيتتلوىحبلىبالارضواذا

وعل!ى،!،دهمنالاولىالازءماتصدمة/يتلقىان،للعربيأولميسلآنآنمنالطينفورة

الهةاوتبزطاندون،والدمالارضبحقيقةيحسانلهاًليط.جسدهروهـاثماثينادشانتفورة

المستعارهاًلوجوههذياخل!وا:هذاي!قيمالشرقولكن

كريه،حرباءجالدمنسلخت.فانيهـدرفيحشرجتحمىوهج

وجوهنلبسولمنخلعلىلمنحنبثوربعضمطرحهاخلفت

ادناول،مأساة،بيروتمنز-ناًلزماننفاياتمنورماد

..مستعارهوعقولبوجوه"قييمبمتوازنانهلراي!نا،القصيدةهذهفيوازنالنةالىعدناولو

بغيا(،،اًلسوق"فيالفكرة.نولشدوالتقابرل،لهاالحركياضحىوا،الشعريرةالصياغةنفسهألزم،شمولي

البكارهلمفقفيالعمرتقضيثمالثوربمما.وجودنافيالانسانيالانبعاتخطيعانيهالذكطالرائعالدرامي

رف!ولكماانه.بالارضالانصالوسيلةهو،الجسدوجودانالمطوف،اًلبحادصركبكأبينالؤخماًلىتضادهـذافيقائماكوازنان

ضللناآمذ)كوءع،موجودونانناعلىاوحبرادليلنا"ميرلموبوزنرب".موتكلتلقاءخطراكبربمعاناة،الموتليغرق،اخراًلمىخضال!من

ا-ىاال!ء!هذابش!وولقىصاصاًلنت"رقانسانوتفنن،اًلدليلهذالآارءلى(الحكم)اولةمحىعلىالتجربةوهضلا!ذيالبحارهذا

نامنليءتور"،ار!واممنهالةبكلواًحططه،وكبرإتملحمنصمدروشةوبين،هذه،البحارحريقىببنؤازآالمزخمالإضادا.تجررلمة

ذاته0الهيكونافاهـنمطرحيفيقابع):اًلدروينتى:قالمشررانيالبزالنموذج

ادةحض"-وبالانحلاللاحساساخرىتقيبميةصرخة.نأتيهكذاوان.حضارة!حورةاًكأمرتالىل!!الئرةالمهاجسه،طةاهذه..(اًلف

الرعب::يرت!العروهذا

الشمسصرعةمنهاربااهااياوباتالوصلفيرج!لاهشرشت

الميقيندعبومن..المواتالارضتنضحهمايمتهى،سافىا

:المغارهفيي!ن!خصاف!إراًلىتئنمرواًل؟ب-الارضبعدمالمرتبطةاصورةاهذهوزلمقاء

السفليالعالمكهوففيهـنبرمدم.نتولقاخرىصورةوازن"ة-الح،فاًرةمنءتاالانت!!اررة

.الحضارهارضمن:فوفىال!راغ

اجمالوا؟رواًلضقيقىأ-قيام!مارفيا)ضأراءادةالىاًذنبحاجةأوررضا!مرتكأوزءنخبرههات

ءوؤ-فمننثور1،لبا.احظدياوجودناوفي،اذ!فبماتفكضرنافيالمىقالغيبفيبمبنيك

في،5-هـءهياور-؟الل3ء4ء!رعلىا!ءك!س2اكلا!ود!لمك.مبناؤيزإفيدبما؟ااًلم!وزهدههيمانقولانحاجةا!فاك

محمى،وطين،الشرقفيمواتطينبينالمضمونفيالتوازنومن

ة-بريه!**ب!بم!يه!*يه!******يه!***!!يم!***به!*به!*به!ي!يم!!*!بر!ه!ث!برب!*ازت3-الذي،الم!لهو،تركبببفيالتضادية3حرتفلق،الغربفي

!لأ.؟لشهم11صلىدمر16!هادش!..ادا:سابقةصريقىر".صكد!ووت
؟اطر.!تظبعيعيماتإحلني-

؟ارريلستماالىامضخلنبم

!لألوضبمماصاعفاالريز!طضبودلمارثرردب11؟تالنافياًاوانيتفاوينبملن
ص--فى،صص؟محمىطينابعضهط

../001،او.-00(.+01ا.01-ع1-.ا...11110+ا؟..مواتطينابمض!

!!،11ا!.ءفئأجمما4ا!!رو!ساكي!عثلىيمألأا-.....:.ي!قوزص"ى

:*الطر.رقمناراتبعينبهماتتمبحر

:-ود!ا!فصرلم-!ذيلالىتا!نر....ع؟.هـاتعينيهفيالضوءذاكمات
...?هـله".مريه7

...؟.الصلاةئلولا..تنجيهالبطولاتلا

ليمستغ،الشزقىودراويش،اًلجرمانوفاوست،اليونانأو!يسان

ء،نترر،ةراًلاررقالملاك*
..*انه،بركراراًليسالانبعاثان.المطلقالانبعاثيودلمن،حقيقيةحلولا

:ا!-!ضاويصراًتدالاهـتاكأ"رج؟.ابداًيكونلنوجودانه،للتخلياًولىكبرىدعوة

ا!ءارؤطءارؤ!!للأت،ذ5-ورفياررة:ا!ر،ب-وانفياًلاخرىلنطررايسنأفيزيقيالمضموننجدهئاومن

:.:قصي!دةنبلطغحتى"السكارىلعش)و"ابيروتببالي"مثل،الاول

:ادا!مء"هـاء.داللهنرور3المدالحدودالعرليارتمل:،الحاةهـالانسانيجهةالىيلتفتمضمونوهو،"اوروبافيالمجوس"

......بة..؟ؤ!اًلمبسوس"وف؟.الملاؤهـمةعالمانه،المطلقدعوةتلقاءيتبدىكما

...:ؤ،بىحث.يةثرحضاريةمقارنةعلىتنطوي،كبرىرمزيةصورة(لمااوروبا

:برعلبهييرءذالاستاولمربرهفىكدنبكر"الحد"بىاكقبا:3،-و.تفيذاكباوأداًلىتحولقد،اًلصلميب!صيحن2،المغارةمن

ا:*بىكي:ا!يرالاور-!اذو.ؤرجمةانكؤرللبوذاًرداًلاعزبءوت:*:اكربحفارةءق،ج3النموبالمدإف،ميلادعبدفيلك3و،الليلعلب

*.::باريس

لأالصربريالحقارلىلممى(لمم!ءدةمفوقاتنساء:لباباًلضوءاحمربسراجواهتديئا

::عبارةفيهحفرت

***ير****بر******بربر***بر**ءبرير*ء**?بريرء**ء***ء"ير،تغويحيةلاهنا!الارضجنة"
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رفبالاتعمبياًلتيالارضصبارك.الثؤبريةسعفمبنيتنفمنواًلموتالمبعثحعقدة

لايبيد-نسلا،الصلباقوياءوؤرر،الجلبتحت"واتالادضا"!ا.اببوسة.نجسيمدهوهذا

الابيدللدهراًلايققيرثونتفاعللنايصنبرانه،حكمالايلفي،الفنمعدالفعهواكن.عروؤ"ابيعف

دهبمعافان.الانبعاثبةالتجيبةهغهمعاناقمنواععق(بسطاثرالمالدعويثتعارضاحر،وعينافثمبيبطنامبوي!حئول.والمبدبالخصات

ات!هب،المعاناةحجرعلى،ندبيةباصالة،هكذاتتوهج،الاويكمبالببالريخولي/!الاصدلباؤا.أيشكلاعمبالحلمبيء،دةأمت،عوبينيء،أعاأرأعةمف

ذا.الطفةةالحقيقةمبلد،الانسانعيةالوثنيةوتبعث،التاييختبيتصربالععرباءثبرغبتاشبتبا.خمزق،عدببانة،ظامئئبجائعزبوثنيزبصئعةالى

فيوهو.قصيدةتلوقصيدةفي،الخالقةضراعتهيتابعالشاعر:الدامي

امةلامجادالذكرىمعدنمنالغاقبفمارعلنايسبك(،5ومبلمبلتبحب"يابعلاالصععحبالهيا))

:فبديدقسمرنءتبعثانلابر!،ميتافيثبيليه،العائراأنتمببة.ب!عض

لاطللفيحنقلمنيولدأترثتالحععيدياشعس

للحياذوحببن،اقبراي!نفضىالهايا

الغوتلبعلىالبرقبينبنفقفايس،عجيدفععحاأييى

أالمعجزاتتعودهلماذا،التنينعلى،ال!صيدياشمسياتميزانت

بالفرسالقيصرضرب،بدوكرمبيدعقممنالارضعروقنج،ن!ت،

وحفاةناصركلطوطفلمفلف-ةانها،المظلمةالجببديةاًلممابردابوابمنا!عةاالمفتاحو*ن

سحبوا،برومااًلوحشدوفهواًالذللعنةسيحكلالذبم!الجمب!العرببهذادون،اةتحاارادةدوق

الطغالفكمناًلانيامب:المرمضئبفيسنافي

ماذاربالنارجحيمء-نفلنعان

ماذارب:اًليئبيناالبعتما/منحنا

ذالمعكؤئتتعفبهتب،اايثييعنعفلععنهاتنفزصاحعا

اليف-عنمننطعا،غيبياععنباتحتعلي،الانبماثحنايقخانثكولا،الحنريرضثوالأبيب،واللعنة

عنببببة:داخةهابةنقصامصرثقتصنعه،والقدرلثوالمعجمبالناارثي،المببينئالاممبانمفبم

ويعيديمبئنمنايناًلجدلبداأبجمبافيصمزعراًء-رة؟خيا،

النسيفيابخلاؤيتولىلأبنيلى(براـاللأرعمب1(كألع))اءضفافءتب

.:وتعيدتعطمب

-.7حقباجببضإى"ثاابماب-الحسيدفهسيا،يازعللز،الأبصبالهيا

-.سسىعىصص!-محيىصسىعسى-حمسى!سىعى!سهعسى-صىعسهعسىمحىصسىصسىعس!!ىعسهمسىصىعسىحمى!ىعحى،-ص-عىعىصسى-عسىعىحمى!حمىمحى-فح
مفآ

11

ا؟س!ممالت.وإوالمداًرد!المعأهدمدراًءاًلى -اا 11
خمأ

..أ""ريقآكلىباع"-لآ -أ11
.إحالحم!رياصد!ساحة-لروت

...؟01
خفأ

وعررمة،وفرنسسلآانكامزيةكأ!منال!4دحتاحونمماعلحمه!تفىولل!مال!تعدادهاعنزروان--ا

..............،.....

ء3.والفهارسواللوائجالضروريةلموماتالمعىوكل،وء!ميةوادبيةمدرسهية
ا

ا

لتقدماللجنازجةلإعاص!ةزيارتهملدىتمىخق:ا"مانلبنالتمكتجةريحسر

هـ!-------!سى--حمسى-!سمس-"عسهعسهعىمحسىصه-!سمصسىحمسىحمسهحمسى!سهمى--محسهعسىعسى!س!عسهمحسىمحسه!سه!ىحمحي!سيعسىاصسه
والسمهيلا!ال!عدما!جميعلهم

ا

ء14*ء.



جديد.لبلاغةيشرع،الحديثالقصيدمايجعلوهذا.اًلانبعاثلحظة!إ%
انسانيةتجربةخدفهامنلتستوعب،اللفظفنونتتجاوزتانهالخية!والشعر.ال!حصاريةالطه:-

خديل"وان.يثولىعندماالشعرفينضعهاكنااقيامالنارانها-14الصفحةعلىاًلمنشورتتمة-

والصناعالمسوخمنلخلصناانه.الامالهذهظريقلنايؤكد(:احاويههههههص55

والمسلىولية.الابداءدنيافيالكنبومروجبم

بتواضع،لناالافقخطيرسمون،فافلتهمنقلائلاًفرادوبضعةالهالعبيدنسلمن

،واحدةرفعةيذيعهاننفسهالتاريخ!يريدبماالتبشيرعبءيملممنامه،اباهالطفلانكر

.الجدإبةالجنيناًبديةعن!بعيدشبهمنهمافيهليسلا

نابة"والريحالناي"فيقصائداربعاماممنهلابدمدخلهوهذا.هذهالانسلاخارادةهو،ذاتهمناًلانبعائييثحهة!اقوةاقوىان

يفجانقبل،ذاكالشمولي،موقفهفيالنظريعيدانيحاولالشاعرالخلقمنطقهووهذا.ضد-حركةمنالالاتنبت،نحو-43حران

الانسماننموذجعنيتساءل،اًلاولىالقصيدةفيفهو.ال!قيقيديوانهماسوف،والامهوجنسهبدمهيبنيالذي،الرحممنطق،الداًخلي

ي!بحث"والربحالئاي)الثانيةالقصيدةوفي.يحققهانعليهاًلذي..وعروقهلحمهءنينفصل

اولااًلحقيقيالمقياسيفكأن.معاورسالةشعرمنبهماسبيبوححقيقةعنخفافاالصبحفياًلجسريعبرون

دائماتتحدهناومن.شعرءيختادثم،انسانهالشاعريختارانهووطيدجسوااهمامدتاضلعي

معاموجوديةجماليةهؤيافي،الفنمعالحقيقةالشرلىمستنهعمن،الثر!كهوفمن

والتنجيم("االبصالىة"هو،خرافيوطقس،شعبيموضوعخدلومناًلجديدالشرفىالى

المهجين،والانساقالحقالانس!انبينا!ختيارهذاقصةالشافرلناقدم.وطيدجسراًلهـما"؟دتاضلعي

تحيا،كلهاالتجريدبلغةفاذا.اخروجودوكب،وجودمشروعيةبينذاتفيالداخليةالخلقلنوسعلىالقيمصفة،للشاعرتعودهـكذا

مشكلةافدحتجعل،ائفعالاتوباقات،ألوانوأصداء(هاسيسخلالمن.البعثتحقيقبعد،رالوحدةثانيةيحسالشاعرفانهذاومع.شعبه

صوامعاحدىفي-كا؟ةويسربلينذ!هاتعرض،ميتافيزيقيةعصرية.للاخرينالا،حقيقيبفرحيطمحانالذي،الفردذلكهو،وال!ثوري

.اكوناولااًكوناًن:قضيةمجمراعببئايعرض،الممران.ا!شمالحبلبالمصير*داسللحظةدائعتربهببيترجبع،اقهميدةاهذهنها)"وفي

وانالمستنقعالىيلجاوان،الععرهذاانسانيسترخبماناسهلوماالىيتطلعوهو.،اًلسصاعروجدان/نوجهاتبمبفةاً!طارا4ًثهفان.اًلمب!

نهائية:!رتابة،واحدالونايعيش،ريخالظزاديذكروان،ابوما.!كتانالا!ملمكؤلم!.اًبىعثقدر

هناشرشتاراًلدكلعلىليقضي،والضمرالجمرعيد،*!ونو!!،الابطالواؤ!اده

البهيحالمستنقعضفةفي.للثلحوءماد،وئلججدبء

بالوحولالمعجونالمعفنعصيرتمتصأركلايهيءالعقلولكن.مدروس!"جءنسحيق9ءا?فا،قصيدةكلفي

الوحولتفنصكولذلك.الوجوديللتوتر،اًلذا؟نيللمنرحدد.بفالىظلا؟ماو،!إرلصو!

تستحيلأراكمصورهمن،الحيالكائنبنمواشبههو،هذاشإغرنامحنداًلن"جؤان

عتيقلتمساجثممسمومقلشجرة،اًرواليالتوا،نبحمل.الداخلمنفوانه.الرلثممن،الاصلبم

بيناًلمتجانىوالاقتران،اًلئاميةوالحركةالصورةاتحادانشكولاأفردبة،االشاعرذاتمنتجعلاذي،التراًجيديةالحركةوحدةبفض*لمل

01الصههذا،والخد!الكسل،برلدااقي،والبهجة،المستنقعفكرةراًئعهبيقظةالفنيالخلقير:رمجوهـضا.واحداشيئاالمصيروذات

المذيالعفنفكرةوبين،وا!نبعدا!صالةنداءعن،الايقاعدعوةعن.حضاريعملاسمه،عملالدينا)تضتج،لالمهإناةالثةإؤ"وتتفاكل.للفكز

نايمكنوماذا.."بالوحول"المذلالمعتقالقدم،عصيرالىتحول*

ومقاهناثموارعئايم!الذياليوميالمسخالىالا،التهجينهذايؤديان."والربحالئاي"ديوانفيأمامنا/ئشقاخرشصاننحير

ومكاتبنا:الحسبين،ا!بداعىاككاملتجربةفي،وحب:اونبرةهههم"ماكان

عتيق!وتمساح،مسمومةشجرة"والريحاًلناي"فياصبحقد،الئاضجالتعبيريوالفنصاريالحة-

لكلدهزدائماالمرأة،المرأةلفترعوان،الحقيقةبخونانويكاد،اًلاساسعبةو*نظم،المبتكرةوالالفاظ0شاملةميتافيز.بقيهرسالة

فجيعة:بيان،المعنىبموسيقىلتشع،كلهاتتمانق،المختلفةالنمووحركات

51ترلمنعيناماكنئالتي،*نتىراًلعةتبدعولما،لروحهيحملهاادصاعرنمورجاًصبحاًلذياًلميتاوءئر.برقيالزصم

العينان:الجنسيالذللنموذجالتقييميةالصورةهذءمنالصقاوهناك.اًلروحهذه

!تراهلمنتئنانعمياءجاذببةءـن!وليس.المباشراللفظعبادةنحونزعةهناكريسور

اصالة:اللاضداصيراترجيعالنالشقدم،تنخفضثم،الحركةوتتصاعد،والضبابللقيماصطناعهئادوليسم،.الفوضىالصورمنزواًبعئ!و

سنهرسقتهاليلوذات.والاجترارالتكرارمن،ستنقعيةشط(ننحووالزحف

يداكبهياهمت،دكعت،؟.لت"لرساد،فاكصراكثرتلتصق،ثهـائحاوي،ال!صيدةمنهجي!ان

يعاك.ارتختثمحلتها*الرائعةيةالفكرئلافاد!-للبسفهي.العمي!الثوريللوجود

انه.والتمساحالمسمومةالشجرةغير،اخرمصيراهناراناوتجربةلنايقدم"،خليل"ان.المباشر*رضسالتجسيدمن*قرب

الساحر:مصيرالمنهجى،اًلوعيبلغوقد.العذراءاًلمضويةالصورفيضفي،ا!نثعاث

حافيا.ويمشي،الافعىيروضلشاعرلهاأحسستقلما،ذروة،اًلجديدللديواًن*ربمالقصائدفي

*برءعلى،الحجرملىيمشبمالجدبمهةلثقاقتنا*منيةهذءكحققتفلقد.المبدعجيلنامن،عرببى

والحبم.المزجاجاس!ئانهفييعبئء11عفو،4ئبرران.واهيةبعفوية،طميةعفوبةن!دلانوههـ!

واذا.نفسهيخدءولا،*خرينيخدء،حزين،مهرج،والساحربعفوية،،النشوزالغوابةحسبواًلايقام،الخيالىوالتلقىاللفظي

الشمس،خمروريد.ملءشاعوقد،فيهيتولدثائيةالصحراءبانسانئموذجهمنبجعلاًن،ودمن.معالاو!:اح!بقةبشلمقان،ريدمؤ

والخصب.بالنارتوحيكلهاوالصور.بهارشجرةالىعروقهوتعولتلنا،حضماريةلص!ةؤي،يعكوقوجدانعنمسؤولةشخ!،الفودي
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البابوببن،بيننالجاريالغفنيحيلدعي

وخلفهاالعتيقالوردمنصحراء.والثمارالخضرامالعافيةمنثريات

وخلنهاالعتيقالورلىمنوادعلىفيهتنطويوما،النصارةحولهاالغيبوهالة،البصارةان

اًلمتيق.الورقمنعمر:بالرملواللعبالقدرتراث

:قصائدهاحدىفيهولدرلنفالوكماالعتيقالمقوساصبعها

جدامتاخريناتينالقد،اصدقائيياعتمتىفيبيضاءعصاضوء

المحنةزمنفيالشعراًءينفعماذاجنهتيمنيمسح

الكرمةالهكهانهمانهم،اعلمواولكنكمصبهاالتيالشكنوبعة

المقدس.الليلفيبلدالىبلدمنيتيهون.والبروقالاصداء

بسببالأذلكيكونفلن،النحسهمااصاباذا،والورقةالحرفان،الذيالاصيلالبركاندفقةامامانهارتقدالىتراثلطقوساـلتبعيةهذء

،والحقدالكذبعنالا،عاجزةنفوسبقيءتدنسهماالتيالقذرةالايدي:الاننعائيالانسانبحقيقةيتصاعد

صىلصردا،خلفالىالطريقكانفلوذلكومع.المبدفيالصادقبنعلىوالبرولىالاصداءأخرسمن

حيةورقةانالا،كذلكبورقمسدودا،امامالىوالطريق،بورقوالظنونالعتمةاحرقمن

اوذبعلىاًلمدسوسايتالورقدكامتحرقانتستطيع،واحدةتكونولنماكانتقبلمنكأنها

.وهكذاالربيعمنبغابةتبنرالتيهيالخريفمنغابةان..المبدعبنالحيبصارةمناضحك

.والنورالزهرلمو!مسمادالىيلاصفرالورديتحول.لعينساخرجنلفقوما

*،معالكبرىالشاعرملحمةوفيها"والريحالناي"أنشودةوكأثي

جبهته.فعيران،بكلمتهيرميان،اًلشعريقولانالشاعرويختارالراكدتراثهرموزعنالانفصامنحوحركت"فيانه.الاخيرةوقيمتهخلقه

يصمتانيمكنهوكيف.صومعتهطعامعلىينطلقوان،الرمماءبيناللفظةلاشراقةيحيا،والصومعةالكنب:يوميةوجائبوعن،والامالاب

العظم،منوالفسادوالكذبالزيفيرقنرضوالبعث،البعثزمنوالزمنالخادعة،سحريمعبدأيمنالضائعة،المنشودةالعذراءتلك.الاصيلة

،فلينبثقاًلعظيمةاختاه،ةاًلقصإأيقا":العظيمإقبالحريبشرانقبل:الهجنةورعشة،الدمخطلبهفؤاد،لكل

"!يحكيمناناوهذا،اليك،نصتانني،الاعماقمننشيدكالسمراءالبدويةالىدربي

باعثمنهـهاكلالان،المطلقةبالميتافيزيقايتحد،العظيماًلشعرانالبكرالعجينواحات

كيما،حقيقيةحياةالىيحتاج،الحياةيحللفكراان.الكبرىللحرية،الهحيرأدوية،والفجوات

منجوفيالالاؤتقد،اًلمجوهرةفالنجوم.اللانهانيعالمهفوقهايزهرالمريرالرعلوزوابع

..الجديدالمسيحكهفهوهلىاً،اوحشاالصفاءيروضهاوليستعصى

الىييحروالشاعر.الصميممنالفاصلةضرباتهيضربوالايقاعالصبورالجمليتقمصالذينجر

العربإ.الحسخنادقوفي،الفجرمعوينغصى.والغربةالضبابوطنالانسانبوجودمقترنالحقالكلمةووجود.الكلمةكانتالبدءفي

بتحفير.برفخص،اسمروجهعلىتطغبى،للسندبرادجديدهبوجوهواذافروسيةكلماتهحققتالذيذلكهو،الجاهليوالعربي.الحق

هـ-وبممنشاطىءعلى،اعلىجبلفي،السنديانةوالنظرةالزمانواحساساوممانيقيما،يلانساناعماقوفي،الارضعلى،اطلامه

الاسمر.والجلد،والملحالشمستلك.اليدمستوىعلى،اللسانمستوىعلى،والحياةبالخلقشاقا

موضوعةوائند،رمزاعنى،اوروبافي،"الغربةفيالعربي"لرأينا،الفريدةالقصيدةهذءتابمناولو.الحضاريائشاعرانشودةهي

(،1السندبرادوجوه"ولكن.الكثيرونعنهاكتب.البعثبلحمةملتصقةالهـلمة،مولديشخصكيف،السمراءالبدويةهذءالشاعريغازلكيف

لذلك.ارحضاديالمطلقبهيمنةمشفوعةانها.الماساويلالاعطتتمر،دماليزيفيبروقااصطادتولربما"اننكونلحنترددها،زيغانها

فيالبغي،المباشرةبالقبلةمشلولة،شفةايةبهتنطقلمبمانطقتزوبعةتزوغ،تدور،تحدو،وادبرالحرولىامليانوبدون،اعيوما

الليلعلبالى،المنسحبالانسانيوالجهداوروبا،وعوامم،بالليلعاتصبححىوهكذا"يديهامن،تنبع،تسيحالرياجوأرى،طروب

الانجبر.ضمير.ليواجهبالارضاتحادهومن،ويكونبهايخلق،الشاعرلاشارةتابعةالكلمة

ا)كببر.اًلاليالمعإاوثانبينةالجديدرحلنهيرحل،المتئبيوالشاعرالذيهذا،الدمانسانوبخصب،البرقويلمع،الريحتولد،والرمل

نفسهااستىاـت،نودنظرةمنائواجفة،المريضةالارواجوهناك.الكونةاًلكائنةكلمتهمثل،السئديانعروق،السنديانشروشله

خلفللفيةاًنتعرفوالتي،صلاةكلءناجرةتأخذالتي،بالايديمفناجشا!رلكلرمز،(!الطاووس"صودةتروعهانلانلبثولكن

تعرهـ،هذاًلكل،فناننمرفةفيوللمحنه،سافىخلفوللرممشة،جبينفيعطينا،اًلترجيعويمور.مموينهصلبفيالمهزلةمنيشكو،مدع

نا.واندحارهالعظمتهاالحضارةوعي.ائوعيهووالثمن.ثمنالهان،الوجودوجود?نيمسكالذي،الئاسكنحواخرىنكسةالثاهر

تنبأ.تموتانلحضادتهيرضل!،العظيمالانحلالاله،اشبنجلراوليس."*جوفصمته"ضحيةويموت،والحقيقةالشعرعنولسانه

.الارضمنماجهةمنمعجزةوانتظر.بالبعثلهاتنبأ.بالموتل،،وطاووسرقاصكلحولمنعقدا،الخارجيالعالمفي.،المساخرمهرجان

يعيلو،ايتان.الوعيبوظيفة،حدرء،البعثفان"توينبي"وأماوتجاد،المراهقون:عملةلانفهسيرة2،*دبسوى.وليس.وم!رج

المنطقفياًلاخيرةالقضيةهيهذه.بعثهيجدانلاستطاع،يموتانهوالنبرةالحرفوبغي،الكنابوعوام،والقدائحوأجراً،ـالمداًئح،اـلجنس

صرخةوفي،"كنت"عند"المطلقالامر"عنفكرةوفي،الارسطيئروةلكلالقزميبالكر.،الصعلوكبمبالحقد،بالقئرالمتخوموالجولى

سارتر.عند،ملحدةلحرية.وعمعة

صومهلأداخلمن،والتقبمالوعبىلعمل،العربيالشاعريعودالخلقلواقعكاملةمرثية"اوالريحالناي"فيحاويخليلاعطىلقد

."احجرمنوجوءبين،حجرمنوجهه"الضباببلدفي،الطالبالفنانقصيدهنظمانه..الأنسانيالتاصيلواقعودائهومن،*دبي

وكأسساقمعودفئا،المجهولةوالدعوة،الشاعرحمى،الحمىولكنأصالتهمأساةيقيمانوحاول.المتلاطمالمصرهذانبي،والمفكرو*ديب

كل..الذليلةالعبقرياتعواصممنشوارعفي،الضياعمنوزاوية:المساخراحلكوسط

الحضاركج.نجنقييمها،الوجوديباحساسهامردقة،بمعناهامردفة،صووةراسيفيالمخئولالناسك

انبدون،مامهربااو،انحلالااًو،شبقااونفساينسىلايكادخليل:أفيق،ينهرني،قواهيشد
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،"واترلو"جسوفوقالظلترقب،شنارخلفالمفاجاةاًنتظاران4،الالهيوالعربردةواللاوعياتماعماقيإجيا4.اًنهنففوقيشئقه

وال!ر،الصليبتراثين،عوضتقدهذهكل،منعطففيالغيابث!وةفيهالزمانوتحفير،اًلاسمروجهه:واصداًضوءادائمافوقهايجعلولكنه

.والشيطانوالدمالارضنحوصوتاهئاك.اًلدراًويشوحلقات،واًلونيوت!-تالا،عربر!ماتقلديصفاريبهايرخاطرلىمالتياًلتجربةتلك

ويننجاوزه!فيهيخلقانلاودلانه!البعثيحميهانلابد،حرصوهذاالنواسرإ(،ابي"عندالجنسيةوالقرعنة،"السفاح"وسادية،الاموي

عئه.كلهاالحديثةةضوذناعبوتهكذا.فنانشبقيارضيحشر-اعظمبينالمطف،تينوعينيه،المعريجصبمالى

دتتالا،عربيتقليديصفاركيبهايحاطرلممالتيالتجربةتلك

التبمالاحيرةاكاملةاالايةفهي"ال!ثامنةدحلتهفيالسند؟د"وامااًلإ/قاعلمجود،شيءكلتبررالتن،والايرة،والحلالالحرامهيمنة

تقدمالتي،الفاصهلآالساعةانها.وابىدادالضياعزمناليفار*زريفكرةلكل،العظيمالجيديوالتنطيم،باللفظاًلغنبموالاحساس

انبعاثية.حضاريةللحظةاًلميتافيزرقيالاحساسلنا"لكارتصت.اللاوعيةاًلاولىالغراترطريقءن،اكليااًلاتحادشمطا?ن

ارتي،ةالعابروالايحاءات،الاشارات،الاولىاًللمحاتاسطاعت)قىد.والجسد-دالجوالجسداروضارة،قىؤيز،قيبزء"تااجئتميةبئرفر4ثقاؤ

ءمخرةعنقمن،لبنانمنشاءرعند،الكبرىاليقظة"ملحمبها!فلمتيطمع،الص،خباكةردي،اورألاقياللا،المنبعث،افاسقا،اصربياولمكن

حركتالتيالاصهبةاتالترددهـذه،ذراًهمنذروةفيكنبسةونجيبةوج:،وشباطينبا)!ةلهالاعلاقةاشرةءجسدولآفلشولحةالىالميوم

ونالقت،اجتمعت،الاولىالدإوانفيبيتاولمنذ،الملمحمةروحيةةلمط.قي-ل-صوقاان،تقطعانر:غي،رأسهفوقالاصبعان.وئار

."هالسئدباد"قصيدةفيالهـاملا)درامياًلقها?دودةلا،ا"راًةانوثةؤوقؤ-ولةدقمن"ءدأانتعي/،ثاليقىالوجود

اوحدةز/قيتاؤالثرهـالمهالىارتةء(عروعيإعوصلارهـانوهئا.الشبق

?اني!صاعاشت،بركر*ضارةاعمافىفيالا،وحبةمنو)-رالخلقا-ىا،اظلاؤ!العيشىالى،القبواًلىللدمموة،دءويسرهوهذا

،الاخيرةاًلنبوءةهيهذم..بعدالنودمؤسساهانروابمالوجرانفيءـذه،ي!وي-السوطالى،العالمعملقةزلمقاءا)زاوإةفلسفةاختراع

،و"ءلعريكلوا،طقوسومن،العشرونالقرناسهاسهمعبدمنتننصاروكيما،الصرخاتالاؤط،السوطمنوتفرقع،اًلمطلقح-ءرعلى،المرة

ا!نسانفىاًلعرويعروقفيمعتقاذلالكلدرنمن،اًصيلواءت!سال،لضاقولكننا،د.بنوعلاء،حسنونئص،طر،ماردالانريدنحن.قمقمكليتحطم

!توىليبلغ،خليفي،سارعبم،جئسبممستوىمنإبرأ،لاذلالوانه،الارضفيالظلعم-قيلآ،ؤوهةةوفىاحمروضوءاولىار"راشبنجلمرنود

عليا.وصاياتحملاًلت!الحيطان.والجانالتميا؟يندنيااعماقمن،مرعبةالى!لأ،دالارةالىاًلحسعميقة

ء-نمناىفي،ءة(صلعنهكريبهووطنفيمتاصلاًلسئدبادانهـنتط!وا.القدامىالاوازلىا)ثهـ"إطينءوطنءوطن!!ءحاص،الا)هةان

تئمو،لكتيكيةا)أرياالاولىالصورةهـدهومن.فيهوطئيءـو،لبحار1،ص-ءدصكل2على،الارضلهءطجالىالانطلافىا.ها.جد.إدةلعبلآهـئاك

0نموذبر؟وجودياعملالئااتءلمق،مهاالشمولية،اًلفنيةالحركةلآبقيل*011اكأيرةقاتوولت،"لمفز،ون،قائد،عالم،عاهرة،،"اب،بئدقي!ة

رر-لمة،وحيانه.الغرؤةءنبةعلى.بثالذيالغنارهطا،اقدمواارةوء"جسد،ءة"!كو/و-ركة"-.د،اادو-دج!ءد.ؤلقاء،لء:سيا

يقدمهلسس،ارشعبيالقصاصاًن؟ادنالتعئدبادهـوفمن،ةجدرد.وءلمم!نم!ودورهورهلم!بر-صم"

الىوالعجائباكءفليئقل،ابىميدةالبلادالىحلير،تاجراز"ءلى

"أحح!ع!ح!!ححهعيح!.حهلميرحءع!55!ههء!3-،،*!س5حمحيعمميو،يع
من-والرحلة،الروةبئنستىبرلمبثلا،اجرالىفيهذاو*ن.بغدادءيارر

المىيونحولىحتى،داتهحدفيكغايةاًلسفرو!نصمت!وإ"،(اثروةاجل

+المجددإ-نالشعراءبهضادىمائوفةاصسبحتجبرافيلا!،-طور"عامكتوم!مثل4ننمأا"3أامينأء"لآ

ئاءصة"رحلة"يفيضار،بباله/نجطرلما"هـااًناًلأ.الثباب"خ،

هذهكشف،الجدبدالكنئصفئباإحملهاوان.ا-:د؟ادارحلاتالىاةوزيمواواكثسلللإاءقى

والجانالوحوشوزرحول،واًلدخانبال!دإ؟ر!جالتي،المخ!ةةالجزيرحب،وي!-تيسءصارأعبمال!،حبها

ملك،العشرينالقررةجزيرانها،هائلةمختزلحاتالى،والعمالقة

.ا)تاف-"اً،؟اجريرفعارلاررراًلجرىبرةهدهوفي.اًلاحرىاًلحفإراًتال!ربر-ةالضقاؤ"برضشستعشىءراو-"صؤلى---"اولع

ولكن،ثانية.طورةالالهتبعثوبدلك.فيهاذروةاعلىعلى،علمه،القديماز:ف-اأصااضالورراويةوالاثارإؤلوراتأز!رجوع.

لكإنتحقق.المرةهدهتبثاعربرصةاالحلادؤبا:نش-وراتاوكماأريرء-،هبى

قومى،ي9ثقامصموناعمقمعنحد/،الملحمةههـهفي،الشاعرؤناًق:ات،ا-ةاإت،ز-قىاأا)ص!-صدور3-اةوع

.المربىالوجودمثكلةعليهتقوم،يميتافيز.بهعوراًبعدالىورت!حلهلي!نلاءلملأإرو)3أدار

السحوية،الح!ضادةدمودجميعيحيىانمنلك،عرلا.دكانهناومن7برابنانو!اور،دىادار

..امفدةاوة-مياتها،وء-رء*ها،ا)!بلآوملاحمها،العة،ئديةطقوسهامنةا-:،اً!؟ت-ةارد

لز.امشبا،صماىسلأتبببخالكىطوخإسس!مخهنعنبيا-شععر،"ئزشتلهبلوكأصمويعثومحقائدر-حاولرأأرد

.وقشو؟نماعنفهابكل،الرفضتراجبدايا.بحيااناًلعصرسئدبادعلىات،نفيالا-رىالدورصت-وراتبرءصيمو)هـر!ا!

الاطراؤةوعفن،الجئمسودهنوالبوارالغازاتمنيهتسلاًنعليهانالءربريةأ-يلأدوا

.شيءكلمنالاسفلنحو

.بالدمالمضرجالرمزهذايبرزاًنيحاول،القصيدةمنالثانيوالمقطعزب-،رةعنتغنيكما)خهضةلمكتبةواحدةزر،رذع

وبين،العذارىافتراعطقسوبينه،والتضحيةاًلمبادةطقوسبينفيجمعارر-اتأتى-ص

الذيحماهفي"الجنديك"و،اسبانيافيللوركا"اًلدمعرس"

عبثا،بالصورلايمكلنا،هذاالمبدعاًلتداقيا!.عليهاعيرةجارنجنهقتلالمتنبيث"،رع-بغداد

مقنعة،باراحيةحرامايربطالذي،الفاسدالدورحلقةعذيكشفولكنه9768زررؤون

علي،امرأةفخذيبين،السريه.،.واقببنهاالمعالىاءلىبينويربط

رجل.سيففي،امراةعنقحيحيحححهيحمه!ححيح!
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؟*******************ول*********************!،عسلمننجرعها،صامتةتربيةاًلىويتحول،الثراظيتعتقوهكذا

..ابر.المفرقينالامراءالىالموحدالخليفةهن،(،البشير"كوقهوةاًلخليفة

:تد&ملادابداًرمم!حاقدزلزالعن،الاعماقمنعاصفةعنالظلامينث!قانمايلبثولكن

والرزانة:بالمجن،اًلمقنعة(لماسدوم"من،الشيطانمابناهضد،شيطاني

؟.:.:المانسوالتقوى

"واًزعةور!إرتررولطجانروايرقى.؟والصقيعالبيضاءالغيبوبةلعدها

ك!:الارضلعرولىعروفيشدا

ك!4ددطالابيعرالكفنتحته

ممه:اًلربيعيختمرتحته

؟؟!ةا-ولحىا!ودر:قلبياًعشب .:فيهالزنيقنبض

،"والجناحالغضوالشراع

4الحلوةتنبعثو.المظلمةالبونامام،اًلمقلباعماقمنالروياوتشمرق

:؟ا"-د.اً)ء(طيثةسمولاالاؤمىتخشىولاتحبالتي،الجريئة،اًلبري!نة

.:الملأولاًي!-زءء!هـربر:تشت!ال!نيالطبروفطرةالبر!برعشةالسندبإدعاد

-:والرياحالغاباتنيةمافي

الفصل:رحمفيماتحس
الرئئمى!د!من:الفصولفييروددانقبلتراه

بر:،وماذا،الر؟ياتعور

ساعة:تامأسولى
ا!-،دما-م!رالتؤىبمما:اقولمااقولى

.؟:يقوللسمندباداو

لما؟تلمزى"ءزءوهولر:التجادهوالمالدأسضيعت-

.....ء.بشارهفمهفيشاعراايكمالحدت

تل"*--وا.واثلمعرا!زر(بررلمودجبى4ذافيالعربىصارعولقد

فىفى4ا!!ه!ومصو؟الاريضرا!جبين"ارانتهانه.لم،روالهوالنبياًلشاعرر"01افيفيهوا!حاضر

ص.الفاتحةوالكلمة،الداميوالس"هف

كه:يةوئور،وؤظمثساعررنارلق!م.،،)"حاويكليل"فان،ذلىكوبعد

؟لباأالعإالدساًلمنضكئبهـاروايركأاًبإ!اكأ-ر):ايرحققلم.فحسب،ا!د،!ةوالصناعة،اصوروااًينيظمالي

اًلافالي:الإ)قياعو،الوحدة،اًلعصريالشعرمزايامن،معرنالماتمني!ناه

ءم.ص05:رطرربئ-"،ا)عربالثمر/يننحن،اتانابل،؟حسبالفكريوالشمول

هـصصدرره4وا!"اسى،يزإقي9ورامطلقبينإوحدبمدهب.والانبعاثالور/لآفي

-ص:وثءق،ا)مكرولبسقالجسدشبقبينوتل!ؤح،دمويوزحم،ارضي
رتجمالمجرلمجغا:.الجراروطلم"،الارضءرو!فبىوالخمراًليم

::ولا،،روممهوياحو!،متثائمارواقياولا،تجريدياءثاليمااكنلماله

****هي*!ع!**-!يم*****،بربرير**ء******?بر****ل!مملأيم!فىكانلانه،ذلككلىنولكنه.عدجاثود؟ولا،قصور"دينيا

ل3-ءنتلاكرهي،الحضاد.ر"واللحظة.3الحضاريةبالملحظةحدسما

ا)قوادهـ/م،اًؤراد"لبضعليا)ت-بةالاقلعلى،لننحقققابلااصبحبرالمهاز،-ا.دما)5اوبالوجودينذر،الخطرمنذروةفي،النزعاتهذء

داخل.منالجد/دةلحياتناالحقيقبوناًد"ظرة،هذهيمالاصا؟إءتهااشي،اًلفكولةاًلمضامبنلكل،تصفيةلحظة

وهـو،جز?نهااخطر/ج!فول!4،رقيالثورلنا.ووكدلاا"اخإيل))اًناز،-(.هاصهـاًر"ارتبرعلىؤكرتهااًلانفقدتقد،ونماذجمضامبنوعل

صه.مها.منحضارتهقصةوعي،وقدالابداعيالموجدانفيرية.اكللقاليقبنسبيلفي،لمقالمطالشدلحظةفي

اروعؤها.ايضاالخلمقلحطةسوى!يليست،التصفيةولحظة15و،ابمببنواالثكهذالوفياتبكل،خليلملحمةواقهـءماحبخنا

ا!ءمءنت:توهي،اييضاءالباليئاهذه،الرشيقةالزنبقةهذهاذنزأي-!الىالا!تدادوما،اخراًلىموقفمن،اً(تراثصو!الىاًلعودة

لحن!وبأرشق،سماءاصفىالىلتنننق،واعمقهقبرص--دبينالااتحاموعودة،والر؟ياا!صبعلىوالالحاج،اًلبعث

-ةةاًل"كو،ماةالما!دليلالا،لكذكلليس.الارصامهوجسد،الالسان

سياشقىحهولفي،الحضاريةاللحظةهذهثوريةاتخعستلما.وئذير،ومبشو،وساحر،متنيوجدانفى

اؤصرادبصعةشعر،الشعرفيانتصرتمثلما،وابداعيةواجتماعيةهـز،،برى3ةف.ورقيعقدةباسم،حضاربةلحظ!باسمييتهـلممناً!

نهر"منملحمةولكن.حاويوخليل،والسي!ابالصبورعبدمثلوء--؟قبل،الرمبالاهويسوحطضو،مباذلهنجيريمدلمماضاجل

وجودناملعمةنحوالطريرئلناتمهـد(،،والريحاًلناي"الى"اررمادمنان.المسن!؟دسفينةالمغناطيسجبليشدكما،اليهيشدعا

رجعالذي،الشمونيالمشعريالوعيهذابعد،الحقيقيا،نبعافيامادي،ادادفيد،حايس!قيانلايمكه،الضخمةارلموىبهذءيتكا"

،.)!ه(الثامئةرحلتهمن،الجدبدسندبادنابه.ا)غربموازدعلىوا!لمكة،والطاووبب!الكتببضعذوذ،النظمبشعر

!"فديمطاعدمثقز:ببرةك!ور!ا،اًلثقاولأتصهربديهةومن،نالرثقافيمضمونمنبدفلا

اهـدي"اأخورجم!والعرليأخوريا"كنلبمنالدراسةهذد(*).الفصولجساب،ومقدر،عفويموسماًروع

النهر.هلىايصدروواًاًيئمعناه،الشعرمنمإملحمة!اًلتاريخىالمصيرتجسبداًن
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