
ثغ!صغبنغصيوؤيد!كأبثص!لمغا

صسلضثوبر-
!مب!ىقا!!هض
ميه

البباةروروزانزكشتمفانالسهلوصن.تجنبهاوالأ.دورأارعدصنإ،رر-طورذانالم"ولىأ"5لأوبو!د

وشسعرنااكليرز،والى.نارر!خار---جوكيلدخلوالو!الاسامحديرقرأونلمحالعلاب.ا)حديتهالعاء-"الد!تحههـن

للحياةفيا،ولالمس!يرلالقربه،بك،واحاديت،وتصويرز،هاورمرل،دراتهم.مض.هاجعاجهاينضمشءلىد؟بالافيلىورروكفلى

"حاللأيهإلخوركطالتيرإيلعنهايكمت!لتيردبطرقمنل!رريجد!لاألعاديالرجلأصأ.نفجقههـ--طدثمصحىرعصهم

الشاعر./حالهمنهاعاديهغيرحالاتالهغيرعدديةوفاولست!ءاحتاًساطيرذلكصنستتنىولأ."ورتىافيلها

فقطمشاهداتهدونالديكالعالماًكصاءرليسمنافربهارغملديناقيمةدهارمدأمهدهوخهى،والمسيح

يتمكيفتساءلناوأذا.الاساطيريبدعرجلهووانماباساطيريو!نلافايىوم.تقالمحتف،صميمفيودخودها

أنهقلناألابدأعمنالرفيعالستوىهذا.يباحاندرجلعلىز!سه!سررجلاًومتصوؤ!أولصدجغيرإسيحا

الطبيعية،الذهنيهحالتهديليسراز"ايصمسوساو.صاهملارج!اجنوىسىواب،وفاوستهرواتوا.ما.ا،رء،ن

اء،،السماءرونصخزلةولين)حارتبدودرتاتماصوارزافىفهوبالنفسيمانالارونصفراالع،لمهذا!ىؤانيطورينالصمطور

بالحالةونقصدألزراتإءرو-،ومنتنبعا!ه!فنعولزحن.!ا!فدرداو

عرالشلي!!نلاف!خدما.اءبالوأدحولاللبيم!"الدهنيةوخاصة-إلعامانوغلءا!مااز،،،ذلكورع،يلاح!و

حالهوكطيكونانردلأ،اًلطج!ميةقيالذهنلةالحلفيهـصوكشفالحياذمجاوولفي-الفرديالنعسءلى

غير،ا)عاديةءيةالعل،ةالحيزظروج،"صنهيأ-رىذهنيةصنأ)نعلمرقتربو.ظورةالالىعالم-ن؟وتربااسرارها

حالهفهـكماالتحمورر"الرحاةرظروجهةن5اًما،طبيعيةلذواتنافةب!عريزودر،اًلزري،الفرديالخفسء)مفيخهغا

!ضطربةلاؤحسهؤ"صعرألافهـ،عرلاالضيالاسطوريالذهنتقدصنااط3و،جدواهاالأحىرىفنما.صعاركللففدتلولاها

!"االننماءر4ؤصعرولكنثالاحلامفينعازيهالنما3انظرغموالملاحظةكالخحايلضوعبةالمودالطرقلذواتنابمعرفتنا

.والازلممتقا!با)-فوذتت!-ء!تبيدسوىكازتص،الاوليناساطيربانناايمانازدأد

قلأو)والحلمالك!صعرجنلمماراةليلمضريناذلككلكبيراهتماماالاساطيرفرويديونيلذلك.المعرفةلهذه

.واللفوي(الفنيالطابعذاتلاور:،راتتجنجاوال!امالخبالالحهياةالىتعودالاساطيرزرىذا"نهول)سبب.مؤلفاتهفي

ياتمستوجن؟ءيزانالضروريصنا؟"فرويدوجدلقد،الامواتفيتصدوهيالىمنينخات5ءايهامضىانرعد

ضها5أ)-طركطالمستوىرنجونال!لميللنمثماطدرجاتاوواهـلزالذينوالالهةالارطالجم!يع!يهنجديوميأتيو!د

اشغري.لرالءبرو!الاضهالىيمبلماوهواليقطةحلمهوللقياميبعثونوالرضىالراحةف!يهااواشاعوالقدماءادهان

شعبحلمسوىالاسطورةايستانايضمافروربىوروكدالعقدةليمثلاوديبعادلقد.جديدصنالرهزيةبوظائفهم

يونغولكن-.اللاشعورباعى،قفيقلفحواهااص،،كمل"7بااحثبليمثليعود3يوبيدهووها،"بالسمسميتالتي

واعمقاوسعدرالسةالاسطورةمنالجازبهذادوسالذيعماتعبرأنلااللفظتانهاتاناصبحتانبعدوالجنس

الاسطورةمنهمالتتالغرقيةنفسبوجودالقولالىيميل.وقوةضرورةمنءعال-ةألانغرائزن،لاكبر

القولهـذاانالا.للشاعرالفرديالذهنقاعملالىتجسيدالىبالحاجة،حالكلءاى،لي--عرالثس

صوضوعي.دليلءايهيقمامفتبقىالموتغريزةإماا،المستحبةالحميمهالعواطف

بفضلتثبتؤلكانفيالقصيدةعنالاسطورةتختلفرهبةءنلهلماوذلكالتشخيصء-نبعيدامجردا!فهوما

لايةاللفطيةالرصوزبواسطةللنقلقابلةوالصورة،صورهاالتيالغريزةهذهتشخيصعاىنفسهدؤرلمو/جرؤولم

،للانتشارقابلاالاسطورةجوهريجعلاصاوهزرا،لغةعبارةاسنحمالعاىاصرر-ل،كيوبيدءلىانتصرت

هذهصميممنوجوهرهالغتهابفضلفتثبتالقصيدةأمايقولفهو،الموتاله(تا(ناتوسى)منبدلا"الموتغريزة"

منالقصيدةترجمةالمستحيلصنيكونيكادلذلك.اللغةالتعاونحص-لةهيال-ياةفي!اتبرزاضىاال!ورةان"

الصوركازتالقصيدةترجمتواذاكاهـلةترجمةاخرىلغةذلكفيغرابةولا."الموتوغريزةكيوبيدبينالتنازعاو

جوهرمناكثرفالهقصيدةذلكوصع.صنهايترجمماكلهكطيخشىانه.لتان،توسصورةيضعانحاوللاخبالنالان

مراحلوفي.بالصور!تحداالجوهرهذافهي،اللخةفعللواذ،اليهاالتعرؤ!ايم!نللموتصورةيبدعان

الموجودبالفكراللغةجوهريتحدالبنتريالتطور"نمتأخرةالموتيبقىلذلك،تطهاقلاحتىمخجفةالصورةخهلكان

دلكالىهووالشعرأنواعاندرمنوهذاالصورصنبدلاالرصوزبعضالامنهيطفولااللاشعوراعماقفيصدفونا

لفظيا،اوكانبصريا،.الفنان.الشعريبالتقهقرنذير.(كالجمجمة)الميتةالجاصدة

علىيقومانهايشىءكلقثل5أ94أحأتصوريوانالكبرىالاساطيرفيموجودالموتفانذلكورغم

مدركوهوالفنانخيالفيالواضحةالحهيةالصورانبثاقاليهويرمز.فيهااليهالتعرفاحياناال!ءبمنيكون

.مرنوجودذاتصورهانانفعالياكيوبيد،ء!مثلاعلىيكونمخيفةافعىاوتنيناوبوكأىعادة

الصورتكونالحلمففي،الحلمالفنيشبههذاوفيالوحثربقنلالاغايتهالحب.يبلغولا،عليهاالقضاعبالبطل
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التمعرائمليهمألكأ!كاملة(حلامنائمليان(ستطعناولو(ن.احيائاتدأحلهارعمتغيمولافيها"غموض،وأضحة

العلافةتزالىلالذلك.ددرهاعنحتىعاجزينودطعارالحاالمجموعةعنمنفحسلاستقلأ3وجوداالرولمفيشيءلكل

يرسمؤدهايثننم!منالىبحاج!وال!.مألمصمعربينرسومفينالريفووفكموحبعنايهصشل!ا!!ماليفلاريف

سابين.لماحطرهالمحاودهعير*ان،دهاحدوحادحسينادراكصدبوررالحلمان.الوسطىالقرون

معوافف))!ولبحيرذضمهءاىواقفباليمرةصصمتوالذي،الطبيعةلمسميه!يماوالنظم.طبيعي،ونظام

الهينن!عربل،لمادحىفيالجسميوصعهيعي3لاالمرءانكيفينظام،للواوعالضحلالجننريله-ورناا،هوما

عنلعوموكانف.(نم!9رلى!يوصوجود،ؤم!وجود3فياستغراقاألثرهاعد!ما!/هاامنوناان.تعسعي

لادىلمورصافياالبحيرههـ2ءرن.شلهمهصخرهيمينيوكذلكوترتيبها،العناصرانتقاءءلى.ل!وم،الفطريةالبساطة

بننمخصشعرتومجماه.الحنننقاعهاعنيشفوبانالىالفنيميلحينء)ى،انهغير،انتقائيالحلم

هـاريه..صراةاكصخصررنو،والبحيرهالصخرهبينماطائركالتوازنغريزياوعقنينطلمحسبالمنتقاةالعناصرترتيب

الدهبيالحريرمنمدوءةراسهالمحووتنترالجمالرائعه"ردالمختعناصرهالراميرتب،ت*.غموالشوالانسجاموالتناسق

ثماذءسطحآلىورلمحقبرشامةهبطت.المحفينتراعالكاملبالترل-لالامغزاهرلمجهملارهـشيلمقحسدوفقا

الترأخبعيالمأء.سطحيتجعدانودونصو!دونغاصت.نفسهلمللحل

النتراخ،وتحت،الحبالىمنلبهسطهوو!يعدنماألأمقيالفنيوالعمللمالحىبينوأضحفرقذدكمعيوجدلا

بالغوصبرغبةاحسست.،يتهثأنهاالفتاة.تتمددال!اعءاىالاعمالاقربانلش،يبينالفندراسةفيالتممقوان

اجتذبحتىاحساسيادرككدت!ولكن،لالتشالهاالذياللامنطقىالنظامالىاقربهاهبالضدودالىالفنية

لحظةواثناء.الحبالىوكبةإلعلئمالحريريالشراعانتباهييضمراويتصلباوالفنيت!هقر!فد.الحلمبهيتصف

وعندما،الماءفيو!صاصالاءا)ىأجرا.مرؤهرعهذهالترددهدالمصسجىللأتفيوجودهوينحصرألعقلجبروتامام

اققت.الماءصس-الحلمصنطقيةبلايتصفالزريالفنيالعملاص،،العلمية

وجهةن5بارزةملامحوذوالصورواضحصامهناهاتيجسدهماالذيواكصعروالورا*اوروالخراؤ،تكالاساطير

جتهامكانهوالانمنه)همناص،لكنو،النمسئلجلالتحىنظرهجراتاوالسياسيةاوا،قتحساديةا)تجدلاتمنهتنالفلا

ترند.بحتشخصيامرفتأوليا""تأويلواجس،الادبيةيرتحودونالاجيالتتناقل"بل،الاغةتبدلاتاوالشمعوب

ذهني!فيحيةتزاللاواثارهتعنعراانطمهانأستطيعهلوقيمتهواقعياولاعقاجالارجقىان*:جوهرهفيخطير

التجربة.حصيلةوهاكجربشالقد.صصناهظاهرمنابدا

،ملاككأنها،)و.فطر.تضلقالتيهيماحد1)ى،الصورةاو،الاورصطورذان

اًدغدير.صوبالشاطيءصخرةمنأمأص!4أح+5ص!م9لأرزرالتصورقت.!اطاتعملاذ،لقصيدةا

الحريرمنملاءةتحملهاترسبفلاالمعاقةالقفظبةالجزئياتبجنع-!اويكوسيط

الجميل(رالى،افوقنشرتهاقد.الكلامصللليلبهىالصورةيكسون،هالامنها

،الاصلامفي،الهواءوعنصر

.السكوندائم،هيوبىصاف:؟::؟.::؟؟::؟::؟تاة؟::ة؟::::ت؟:؟ة::::ة:ا::::ة:::ة::؟::::.:؟؟::ة:؟ة؟:ة::::ة::ة؟:"!ة؟::؟:؟؟::::تة

الماءصفحةتعكرمويجاتلااا:أ:ة::::!؟::!:!ة؟!:ا::!ل..:!.؟..:::.:؟:::؟؟::ا:!:

..-المجصدئنائالباغدناةفيدكاآ،لىلىلمللىق:ب::*ةكر.-ةلم!ه!ه!-::لا

(العماهلهبطد!ما

.::::؟ة:أرولصدع!

حبيبهلهاو!ي(البحرة.ئملقاها)::،:::::::

المتتهك(جسدهاالصخريالقاعويزين)

كالنائمةمستلاية()ونظلا؟؟:آ::!::::::::::!::!ا:::؟اة:؟ا::!؟....:::؟:ة؟؟::::!:؟:!:ا::ا..:!:!:؟!ا::ا:!ا

يجرؤونمن(ينالهكنزهي)

البحرةمرآةتحطيمعلىالقارئيديبيننضعا!سيناللغشفيلاوكمؤ

حملهانهزانتيالملا!ياجرارأإلالجولاتولالمغاموا!لاروعققضاللىالترجمةالعؤي

كمظده،(الماءصفحةعلىتنبسطوذاثالعمؤالنقافئدشالمحتالفالميش

فيه(يغولحبا)ون!ستقرغيرعلبهابىكبةلمامنوفاخروإخواتج!زهيكوسعصلمحكجمك!جم

)اً(باحلائننلعىالالسجيناكهفوفئى--أصدورعسص!صمن

نىءفالثئلةفعالمصىلسوخاصيىهملانهأأشلة!مليالقفثياا!ولياعتبرا!ء-الألمئماورازرساعوارامحدطفي-ا

رنقللعجس!غيةعنلعحرهاعىهيمعنىشلةلحلمبمعنتىنحفلعابحاهـلسورا+4!م-اوووالممج!
قداذ،كشعرقاشلة،ذلكالى،وهي.الاخرينالىالحلم

شيئا-عندناتبينأنعركثالنجاجظاهرةالقحيدةتكونالعددالواحمدم-.اقرشالبنايخا

منالفائدةتتمكيحرميعةالترجمة1تكونراءلمىحرصتلقد)1(ص.--!.-
)المهترجم(الكا+لهـبلصدلموضيحبهاالاتنيأد-بببرولمحفسلى!صا!سج!املسورات
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هـداقالتلمائية"ددكلل!ةادقجم!اتعرناعطياءاكطىنالابداعحيث.نفاسلةالقصيدةهذه-ان.ال!حامطبيعة

بحيفسوغريزيا!ورياصيهااًلتعبيري!!ندهنيهحالهالرموزتصهرلمهتافلدتصربهالسواءعاىوالشعبيرالدني

لى--ولا.اللمظيورمرها3الصوربينزميهمجودتثونولأاختب،رهافيلايةالثفلتبلغولم،ممماموصهرااللعويه

لنعب-.س1الها،يوميةطاهردهدههـالتلطنيهالأل!ان.كببمازظمالطمهافي

!...والدهمتحهوالحيرهوا)فرحالحزنعنالطبيعيألناء،اننيحظتلاالفشلهذاعلةعنألبح!وفي

الشعريثوقالمعنىوبهدا،دا!برمالاساسيهاددذإلهماإلمعاكطالمحتوىعندغوهتهنالبتعدت،التحويلعملية

الألماهـيحيزولا.الثلامصورمناساسيهصورههيبا!واسحددتهاالتياعبلراتوااثكاماتان.للصام

فوريتهاسوىالااستطراديالحدتعنالتدعانيةالهواء)كقوئيالتعليقاتاماا..الواعيعقليمناضامات

مسيطرك،بهاالنطقساعه.تكونالتيللصورةوترجمنها7(دالنائصه)نحووالضشبيهمات(السكوندائمالاحلامفي

الدراهيه.اوالعنانيهبعونهاادهافندعلى(كنز)و(المجهولغدناثنايىفيالباردةالكابة)وعبارتا

كتبعندعاادحقيقةهدهيدركدورانى.!.دكانادتيالرموزلوعمنوليست.لتعريهاسنعاراتءإهافهي

عدمقااميرفينمنرتالتي(جديدهفحسدلد)مقدمتهفي5!وكا!+البالحسور!رفوأدتي،اللاشعورعنتصدر

يقول291.دونوالاسشعاراتلض!حبي!ل!اوللت!ج!صاالمدهليلل

اللحظة.بعدنقهرهالممملكةالمحضالحدضر)ليعضيعطيها3،و!دالدعاليهتداعياتالها،يذ..لرجهد

نكاد،نحن.مجهولأيزاللاادزهـ،ناسرأرمنعفيمصر!تختل!أصدهماحيثمنامد.النفسيةالوجهةمنالأههـميه

ادمورية.الأنيةادذأتهوالأسراراعطممنسراندركيس!تطيعولا،لفسهلحلما،لماسيةالرهزيةمنتماما

كلهالكونجوهروان..ثلهالزمانجوهرهياللحطةوبودرعم،شاعرسوىا)ت!عينكبناهـكيىاالتمييز

الثعرأعطانالفد.المجسحدهألسثريةألدأ!هورا"!الرلىقالفرلىثرجه.لتشررانجبو.رلمهأ!حعرفيا)وور!!ذا

القريضهوالدلجلوهذا،ضالتنماالىت،يهددليلالا!داضدهء!ورماساارردزيهالحا!وصوراؤساعرصورجن

العاريهالنبضهعنزبحثالحرالقريضدفي.الحر!ترا!كمامتلاث-المكططضدالرمزء"دادعسور.صعراءالمت!ن

لدشعرالجميلالقالب.!حطيمان.الأنداحظهالعارمةووو،وصاتون،ملضونخطىيترلى!اذبأذورثوردعندمنها

الحرادفريضاسمهاجديدةكمادةالنتفوعرضالموزوناحيالاوقع!ديكنوان،ور،ردستالورصاءر،نن!ىء.رلمبل

لامهم.صعرالمتهـنالنوع)هذاالنافلمينمعظميفع)"ماهورنالة!ي5/روإدعدصاء،صفلمما"الهـمزا!!موررعدءاف

نجماليسىفهوالحاصة!لبجعتهل"الحرالنتعرانيكلامونلى---كسبير!بنيرالص!-و11،تحعراءانارىوأ)كا.غشرألضاهـ.ن

.الان)حظتطمفييعيشىالحيةكالهيولىهوبلاؤلؤذولاستعاراتإ6أأ!-حابصنأشعرصو!هـيلهمورإ-لمثولت-اي

لازهاية"الابديفيولأالموقوتالزمانفيلألههدفلاانهانأعترفذدكصحول!تي:دورتوورودودرايدنشبوب

الاهـوريحبونرونرضىالذيالاستقراريبلغلا.لهعندنجدقدشالىأ)جاربوجبد!!أتمدياا،ولصدرهدا

الاح!،انهشيءفيددكمنهوليسالثمابتةالمستقرذ"لدأرمز/،تأأ!وراومدانءنتعوشنسمد!كل!ت!درا!هـن

اللفظة.ت2هوولاضى5لماالثرالمنبعاند،اللباز-"ايسىأدنن!عرلا.ن،!قالموالاغثدوأختياراخ!وبيرالىوركالسلآ

نأفيإؤتراتابجميعسافراتصسال،كالاختلاجهفيهللاتنينأنذكرتوقد.خسااكسوتهوبلفقطرإؤى

وكفى.يحدتا!"بةمكانايبلوغالىيهدفلا.واحدنتحسورحتىهـولا؟-!معبركادفلا.وزيقاازحمالامح!ملان

فيانهغير،منثورايكتبانبدلاالفوريالشعران.الافظيرمزهاوز!صوغح!مورذلرىولااب"يتح!ل"،

يكنوانالايقاعقوييكونانالىيم!لنفسهالوقت-عرالنتفيالى/عظيةر"وزهلالصورتسشقطبهل

فواصله.والتعبيرنبرات!و،اذ،ياشعورلايايزعرايقاعهخان(فبلاي)كقصيدذإمهك!مغ!الهاتحتالشاعريكشجهالذي

قانونبتأثير،الكلمةتاتىكما،الايقاعهذاوياتيبالايجابالاسثلةهذهمثلعنألاجابةأن)كا)يبدواز"

قانونوهو.الباطنللحقلفيعاملايبد(والذيالتداعىفقدذلكغير!والواقعولمحنالس!ولةلي،لخافنحعر!!عل

اللفظي،والتعبير،البصريةالحمورةفيالمتكافئاتينتقيتحقيقمناصعبلبسات"ادشخحسيةتجربتياتبتت

الصسورةفهناك.الزمنيوالامتداد،الموسيقيوالتعبير.نجاهلنالووحتىلفظيةمقابلاتالىللصلمفوريةزرجمة

مسارذاتهألوقتفيؤهناك،التصويربرقاقشبيهةاو،الاصليالحلمأنوهي،فرويديفررهاالتيالحقيقة

كاملاتعبيرايعبر،تلقائيةبحسورةومعدل،م!نتقى،صوتياو،كطالاصلالحلمن5بسي!جزء!ناكثريكونلاقد

.تامبانمبمجامويواكبهاالضورةعنالفجوةعبورلامنلنللابد،ل"مشوهةصورةكانربما

فيمنهيكتبلمالذيالمثاليالشعربحديثيواعنيمنحالةفيالاالعبورهذاولايتموالتدبيرالتجربةبين

هذاكمفيالزيادةبالامكانيكؤناناما.نادراالاللماضيالكلماتالحلمصورتجتذبوفيهما،التلقائيةاوالغيبوبة

كومةمنالابرةالمغناطيسيجتذبكماالذاكرةمن

الكلماتهذهبانقونيعلىالوحيدوالدليل.الهشيم

مطالع:علىطعت(!ن!للأي)،انفصائدمبنحفنةهوبالضرورة!عرية
على.ومتننقالغيبوبة"نحالةفيكتبتانهاالينانقل

هذءيمتحنواانالانالشعراء/وعلى.عظيمةئدقحملكونها

.105-م..ص.وقتالىيحناجونفقد،الصارمبالتجريبالنظرلة
ولال!متردار1!د!ماىصصعدىويج!واالبيناتيستنبطواكيبلطوقي

ولكنهم،(الشيءذاتوهو)الشعرقيمةاوالتجربة

219؟22:تينونمنكافياعدداالادبىالنقديدىبينيضعونبذلك
السألة.هذهفيللصكمالوقائع

ربماولكن،الدرسالىبحاجةتزاللاظاهرةالتلقائية

35



سورليثز-اوغنفيالداخلهالتعميدات.كلىثراءتزيدهألأفامرالنفس!برضب!بالبحث.المثالىإبشصرمنالنوع

،الصورةعنتيالاالتعبيرفيالاساسنىمعرالنتيبقى.ندبكفترةاتدتقدتحاربناتكونانبعدالاتقريرهنستطيع

.(الانباللحظهالعارمةالطريهالنبضةفي،ايوترويضالتركيزدرجة.كانتولربمما.الزمانصنمكافية

ناإستطيعالخلصةتجر!خيالىلحثلةوبالرجوع!ووماديالعلالشاعرطاقةفوقلذلكمالضروريانالنفس

صحيحاشغرااعتبارهعلىاصرمماكتبته،،كلياناءلنالعزوفذلكاقتضىربماان!واقصد.بنترالاالامراخر

،ؤالان.غيبوبةحالةوفيانيةفوريةبصورةكتبقدلليوكونيمارسهالذيالامر،الدنيويالنشاطاوجهعن

غيبوبهفيغسمهالمرءيبفيإنتفرلباالمست!-للمنفانه،الثصعرلغرضابطالاةالحبعنالعزوفانبيدا(

تدحلإوضجةافلانبل،الو!تمنقحسيرةلفترذولوغايةلان،الدينلغرضتحقيقفيهيكونقدالهمع

الغيبوبةبددلقد.لتبديدهاكافالخارجيالعالممنبمحالسنهابالاحتفاله،1الحيماةمباهجمضاعفةهيا!عر

تدخل4خان()قبلانبكتبانكاحينكولردجفيهاكانالتياو،الغنائيالشعرفي.فها،.حسيااحتفالاالباشرة

كاملة.غيرمتوفرةالقحسيدةفصقية(بورلكمنرجل)والاساطيرالملاحمفيكماالاسميمعناهاعنبالافحساح

لمجصسصنالسيدريكىالاهألبرفسورجنفقدذلكومعالشعرانالقولالىذلكبناوينتهي.الدراميه

صنجز؟ياتمناستقادعيبوبت"رعمءاوردجان،فيسلوالواقعيالشعرلا،المطلقاوالمثانيالشعرهوالخالص

اثتاءلديهتجمعتالتيوالعباراتالكلماتومن،اًلمعرفةمزج"منلنابدلاشفافجو!رالشسعروان،الفعنياو

يسجلدماغنالان،ذلكفيغرابةولا.الواعيهقراءتالقصيدةوان.للحياةقابلا"تجعلكيمااتإظبعناصر

سواءصورمننراهوما،اصواتن5زصمعهما.كلهو،ابىالورمنتمثالات-صبهفقطخالصةصور.نالمكولة

ةصسوىالشعوروليس.زعهلمامالتسجيلهذااوعينا،الطبيعيةحواسنالاتدركهبحيثوا!حقوفالبرودمن

الفسيح.اللاشعورعالمءاىتطلصغببرذمنهيوتشبيهاتباستعاراتالقصيدةنعكرلذلك

مناطولالانرهاساستنتمهدالصىالقحيدةانعواحلففيهااوندخل.والشحصيةالبشرية0ارتباطاتنا

وزخضافاستطراداواكثر،ال!امبهاترجمنماالتيالاولى!جقىولاالتامالخفاءالىالاصىليةبالصورةتعتهىوافكار.

وانما،!ثلاكصام،لتجربةنتيجةتكنلمهذهبان!اازدادتكل!ااج"الواضسحومن.اللفظيةالبلاغةسوىلنا

قلمىسارالقصيدةمطلعففي.تجربةذاؤ!افيهييستثيرلا؟"شعبيتهازدادتالشعرفياللفظيةالبلاغة

.الاولالمقطعذراءةمنيتضحكما،وتلكمؤبب!ءوذهنيكه،،ولكن.إةالتصالانفعالاتصنعدداكبرعندئذ

بقيةامااوالتفصل!الوعي!نيجبصممااكثرفيهالتولاواحدبمزمارتعزفانيمكنالاساسيةالموسيقىان

تردداوصراجعةدونتاعدرزلمق،ئيةكتبتففدالقحسيدةفهـوبادفىوالبباحتقدرر،دلهالانصلملتحياول!خدبةطانفهـةاليوغون11)

غيبوب-":حااةوفي.دنيوينباطكلعن

شع-.-.كىوأو!!ر!هئشهورإتا-و

.لق
003طوقانفلوى-)شععالاياممعوحدي

.ء2طوقانفلوى-)شعر(حبااعطنا
002المعلوفشقيق-)فت!عر(مهرجانعيناك

015العجيليالسلامعبدالدكتور-7)قصص(والمنفسالص

ا05ًالسباعيفاضل-)قصص(الشرقمنضيض

3.ععبلالدائمعبلاللهالدكنور-)ثراسة(العربيةالقوميةلروب

015الدلأئمعبدعبد"للهلدثنور-)دراسلآ(الزومبإنالتربإن

051ساغانفرانسواز-،شنرجمة()روايةبرامستحبينهل

015لوراًمرغريت-(مترجمةإبئ)رواح!بيبيهيروشيما

بةه.اثريسسهيلالدكوررمن-السارتر(الحربةدروب

065ادريسسهيللدثنؤررتغإن-البسارتر(التذفذوف
اثريسسهيلالدثنورترجمة-السارتر(العميقالحزن

004اثربسعايدةترجمة-إوفوار(دهالسيمونوالحياةوسارترانا

175ادريسسهيلالدثنوربغن-)ثراسة(والبدإنسارتر

003!راهبهاني-اية()روالمصومون

003الصوفيالباشطعبد-)شعر(ريفيةابيك

003العيسىسليمك-)شعر(مؤرقةرسائل

015/النجاابوالمعاطيابومحمد-)قصص(المدينةفيفتاة
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اخرشبح*نفيقبل"ا"المارىانأستطيع.فيوهملتوالموتاًلحب

اًلمظلمةالعافةحناءوجلايمخ!ي،صفاءعينيهافيانغريبفراشعلىالمتعبراسياًلقيت

،المرأهذ.صبيانه،البياشفبهسرىوقد،شعرها.واًنمؤروجموفبل-نومياكنيفام

باليه.اًسمالجسمه.دشرالصفراءضفائرهتنهدلمظلمةغرفنيكانتالبدايةفي

كالنصلظلهيبدو،هزبل.الناضجةالنرهكنوائبلثارعامنالنورلتسلل

.المرصوفالشارعيقطعالرداءعنهاالفورعلىنضتالمرآةصفحةعلىمائلاوهبط

شيرءفيليتخبطانهبابهيهضاحكةذراًعيبينوارتمتاًلضبابيشماءعينيفييلقي

قدمي.عند-سانلا-يقفصتىبالشقاءعرعةكانتالحياةان:همستثمالحثيثباختلاجها،كانتالتي،وجوارحي

الغرفةويناتحتاخرىومرة.لقياناقبلالناشطةكالساعةالثوانيتدد

الانفيهاضوءولاالموقدامامجلستنأمةكلاسمعفصرتحسبمارهفت

خابيةجمراتبصيصسوى،بالحبناطقاتوشفتاهاءيناووافبدتالمغمورالفئددهذاحولالضدىيرددها

اسمالهعنالشنحينسلخاخرىومرةالحبعاطفةبلوتولطالما،منهكاقد"تصيث

الخافتالضوءفيفيبدومجسداقطمارانجةولكنيالليلمنالاخيرالهزيعفي

العظاممعرود،نحيلانيوقعتاتياكهدءبصورة**

عينيهلونارىاناسننطيعلاأبحثعناءأوكددونما

،تضمرانالذيالقمداكشفانولاأبوضوحيتألقجسمهان13،شيءكلهداً

المحاجز.فيغؤورهمالقرط.اوتاووهعالمصبحصوءبينما،الشارعفيخطوةاخرتلاشتفقد

كأنحىالوجتتبنفامركاناثصربةأشعةؤ،يهأن3،المصايبجافواءوخجمت

فكيه،نحو"شدتقدوجههجلإة.الليل0ظلمةعلىرداارسللم!ايىومتتألقاًلتيالمصايمتلك

.بارزءمفاصلهحميعفهـت.شدةتوهجهاازدادكلماوكانت41درحياةفيوالئشالشهواتلنركثعف

.،.ا،بذاتياحساسيتضاءلالغرفةخلالتجوسفالظلال

الصاست،شضرمحهلللمعرو!علىت-فلمواكمش.أ:روحهاوتقمصتكاوجودياضمحلصيزى.اصمرجاجعلىكلخيلة

.أإخلالمنالكونعلىقاطلات.و!هوراشكالفيوتضربكختلط

روحهفيدوصورو!ابعصبشارععبرقادماالنورإيدو"ثرم

صقيميا.ثوىأ،البلورصفاءصافيتينءينيئ.المتمةمنجدارادونهتاركا

زحاجمنوصخرة.حلديالشاطيء%%العار!الامواجأ"ت.أةا"5ر"ذاءو ....//!رمرسبحدبالجالكحذ

الكشيبةالامواج!،1.ننزلق1،الذهبيةاًلمشامطءرمالعلى.ئك!ميرالقدر.لهايششهبماعالةنجر،يائسةامراة

.........ا..!اللامعةاًلاجنحةذاتوالطيور،.ترددفيم"فقف البعيدءالعمرمبصهفي.رلعي

الابيضالصمتفيتنعقاًلبحروطيور!الهواءببفإراًلقارسالضبابفيلهاثهاوبخار

صراحلهايع!طع..ولاأالممشوقةالسنابلاقصيرالذي.بيضاءكريشة

القطبيةالصحارجم!عبر،تدوبم!عندماالااأ0فسيحةخضاءحقولفيالندىقطراتشعرهاباطرافعلقتوقد

اننحطمة،الجليدجبال!.ذلكماعرفتسرعان.حلم؟نه.وتكثفهالضوءتمسكالتي

.المكتوماًلصؤتذيفيالمددويأ/اًلموقدحافةالىرأسهااسئدتاذخرساءناعمةخطواتهاكانت

عميق،سباتفيوراحت)1،المرصولىالشارعتعبروهي

كلي)،(داناي)كأطرافمعرصةواطرافهاالناتئةالزلقةحجارتهفتوجع

..ا"أاًلموقدينفثهاللافحاًلليي!لحرالمنهكتينقدميها

يدج!مندمسيجددم01..السرىطولمزقهمااللتين

.الدنيويالمشهدشطرمتجهاواًحرحين"ياً..."..-

حلم،فيالانلستأ،هناكاجدمالماًفقتولمالطلام..فيممرووللرب

..واو!عتحيثالىاتتولكنها

الرياحتسوىفالضباب!:ثان!ةمرةاناعدتوانا.ا...

...اد..1،لعريزيبحسهامممبىعه

النورحؤمتهطالهفي)ا(كط.الثمارلشفشالمعوفأوالل!مالعظممنمبرحاهيكلاعدتأينيذي!صاقةفوقفت

..،انقلبلايح!را:الاولالمشهدفي،جدفىأ،رجاءالىصمتهااستحالص؟ت

الفقيروالفتىالحسناءبالغاودةاذر1،الرياحتدفعهاًلضبابوفني)غرقنيالىوقدتهافاستجبت

السريرفيمسجيان%.الصنابمبةالاضواءوفي.والضبباءبالدلىءتفيضاخنتالتي

.ميتانأنهمالادركأ**،،

كتابهفيفروبديقول.والموتكيوبيدغريزتاهماانيادركتوقرأتهاالقصيدةهذهاتممتعندما

كيوبيدمفهومفيجمعت"لقد(الذاتيةةاليمفي)دراسةعنكمامرشرهىالاسطورةوهذه.اسطورةوضعت

بردصطرفهـية)1(حياتنا،علىتهيمنانبوجود.غريزتينالقائلةفرويدنظرية
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.--الموتغريزةمقابل،النوعوبقاءالبقاءحبغريزتيبين

---رسغضرباالغربزةوتعتبر.بصمتفيناتعملالتي،الفناءاًو

موقفاسترجاعنحوميلااًو،الحيامائنفياًلمراونهمن

لكل!ثلىسهـاراالصورةوان.دلغردزه-المحافظالطالععلالتكراو*رغأم

طاهرهولمل.حارجىلسويىمهاحرجعاسابى

!!----!*كيوبيدبينالتعاونحصيلةهبىالحياةلناتبررهااًلتي
--.تخاصمهمااوالموتوغريزة

أشنوجلمناسبة!راجهاالى!دمبانقليلةتكنوان-وهيدراميةاسطورةقصيذقىإن

المحينة:اكمفك!لمجفوعةأفوى،اكاثللمفاهيمعديلاالبفريةبصووهااليثاتقدم-ك!ثعرلإهميه

وضعتالاساطيرانفيشكلا)1(فروبدنظريةفيالمجردة

صروفيللدصتورفزاد!لمونرانررل!طا5هوالايساءالمفاللفذاالاساي.الغرضانالا،النظرياتقبل

تستقرومبىعقليةمفاهيممابقيت9ناقصةاًلنظرياتبان

تتحولانيجبالبعثريالجنسخيالفيالمفاهيمهذه

منرالبعل!ل!آيلروارالفرإرشاي02.اًساطيرالى

قرلسبرطولمبيطكنقهبنثيجةقدهذبقيتل!جالفلمنمفةويتصتبماًلحلم

إنيىريسثيملمج!اوزسبا4اهـصيترخاالصفى5سوىلي!تانهماعلىذلكفيمبرهنةللواقعالمفهومهةا

الفلسفةان.،والاحتمالاتالمتوسطاتبينبالسفيقكو

الفكريةمالكلياتمننظام-المثاليةمنشكلالىتستند

باميريم!الهديللاؤرغ!رب12صلا!ص5عالراقفامويتقبلاو،وديمومةتماسكاالوجوديعطي

نيستالتياكا!.401لم310ه+؟؟7المنطقيةكللوصببة

-.-:"8-عملافليسالفناإما.لمذهـاللاادريةعاصرامشكلاالا

لرولىسارلو!العالميها؟بهييراجمص5هذهلحلمحاولةهووانما،ادرلةولأمثاليةولافهـلسفةولا

تصكبالأستاذ!يرالسديعائىفالثاعر.حيتربهبببوساطةالوجوديةالمشكلات

بيذالفيلسو!اًوالعالميعازيهاكمااًلحياةليالتناقضات

سسيداميرمجررالهنديةلدؤربر!ارو!ه.!اخيالولاستقراءجالاسسنتا-منبدلافر*الخياليحلهاائه

اًلمتناقصةبالحدودئحيطانبهانستطيغالتياًلمدةهو

هـن!اتةاطمعههرسل!حالىاؤلاء5محرفقلىالمتناقضاتأبعديستقطبلهو،ثجربتنالحى
لأ..ء/وتماسككمالالىفتحيلهابةقواسعةتصهرهاحيثواًحد

-واًلمعجزة.اًلفنياًلعملهوهذاو-مرئةحسيةووحدة

أني!صلهقدف.لنرستاذلرهـاصراوافمرل5كوفماماهواًنعلىالوحيديالموصياًلدليلهياًلفنية
--م.الواًقعفوقهووخالد

للد!عمرنزوض!ا!ص!ا!قريمه5لمجو:قلمممتوجمة

.-..-"لمكمكنصدىيياًلى؟اثصيدة،صهمليعزيأنيمكنحدايالى،1(

دضهضولمطرمجدآحمم!سبرارمبلكلتاا5انااها؟الابداًععمليةاثناءالواغىبالتوجيهفثسلهادوناًنحيلودة

لأكى:بمداالهامة*سئلبماصذ.!لىفاجيب

الورايتضىاًلنكريةاوالواًعيلأأ(ثعدرةقبلمنكدخلييالن-ا

امتمابة.عمليةعلى

روكسىعكئعة.*سطورية.وحد!هايفسدجداًزهيدايكنلمماكديلأيأن-ب

كسقطانواًمهكركقيأنكلم!ا،ميكماكبقىاًنيجبالقصسيدةأن-ج

اخرىلمصمو.عةدرةكلكونانبدلا*حسنألقصيذةأنذلئهوكمنى

شهراولكل*ثابمئهاا!واودرجهـة،النعور.عتمبةدلىامعنةالصرر):/عثلالعنهـاعرمن

نايمكنولا.(واطبيعةالبيئةولثرو!لإلصح!يةوالحهالهـة،اًلغيبوبة

يلادابلارمنشوركمعفالتلقعية.ثعسقيةالمباسبةككونانولا،عرضيةألحن!اعرهد.ككون

الشامطريقاولاميطويةثالهـتجربةم!ئلاخد.صميدقوة*ل!اموليى،الصلاظةفرس

دقيقةواًممياتنكليف!ةالالوقةثكلفىانيجبناب!ةاًئهـتمربةصنفملن

شعيب!سق:صحيبهالهاذهنيةبعلاكه*الثنرومدهذ.منلللشاعريهتمولأممابت!ةوا!عرأرة

الئ!عراًءـاخيدينيجعلالليىاًلسبههوهدأ"لمووربما،الدقةنصى

.ملديعروضوحفا.واضطنحعرهمكلننثراًمحبوا"اذا
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