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!-،؟ته!ل!ء-حمهر-بمغك!ا

العأطفةواهمالالطبيعةوتأملألحياذهمودان.ألا-ثىتاهـلمت،منىكقطرندبياانا

با،وتيوحيسأمأ)ىيرولانرإجثلاهمأيمبرواؤجسدتكب-دوالتالشقاءارشفوق

بثنالمعبأألازخويادكيانهذأأن.بالستمراريدويدحىىثالاسمى!ت:ور!ي.الىأهوديفمتثى

وو!،تت،ولهزاشا\وللىهـ4!!منح!سواجعراالنزواتا؟اكت!ود"فيض!فيىوافض

المجهـولادح--بمناجاذتنلجيهلذلد:إو!ا.هى،بالالىص،بالادف!روحىىشا"ق

نجحفوتامؤ،ورر،ازحتمدترنىإ-%!موتياأهدقي!-وقكو-بروفحرر،؟لقيد

!صؤوناموفيلم!حهمامألتأت-وش،.......
.اهـ،لومد،اـاصك

اخيلةبىثنزشرددفدرثىاطبالحسديعبتالموتداموما..:-صمىي،صمىى

)-ذيألبالونرفدلواابرثىذاحيثبا)تربينو،والبماىالدود..ير-ديل!صبىوعا،ل،انفصأ)كا

ليضالكه!ألموتأت.باإءتاءيتلاعبوالحيادءلىلبهـتولا-،ور--ص!جسمةذ.!ورلىمترالسابقةالابياتلعل

4زيخوزظلؤبتدونانتشءخىوءيمنجسداًنال!ورذهذهدن،رةوالغ.مراهقتهابعيدالثساعرة

ر!إ-برأرزلليورهـ!اروامهى؟اليصنىنلىجذورها-محافظمجتمعفينتلتلمراهقةالنفسيةالحياقيتوصح

اول،بلرهـ--ل!موفاهـواردؤل:!من.دعبءنوءحمررت-ةمباثحرةؤ*رةأيةالىالتعرفمنالفتاةيمنع

ص-تأ!لول!.انلى*ز-،،زءصنتخاتمخحدمفهيءالافكارهذهيستبدلاًنولي!اول،القابوش-ؤونالجسد

ؤ؟ردان:صخ!--،ءزرتوز"حدوىإدج،د!دءتدق.ا\.واقعءنوزا،-"عواطفهتملأ،مبخافيزيكيةبتوجب،.ات

الهروتصورتثىإحهود--!.دأىتيى--تؤداؤ--بالجسدصعالاولىاحدءةافصعد،وهكذا.حياته

ر.زجبه.،دحى--ؤا-.أ،سحشور.لرمزوو-!!نقدرءالتحسد.رو."اطفعوليرب!وشلىالارعنأ!كتالمرينفصل،الباوغحادثة

نمةالداتهـ،يحىت-ر.بر-ر،،!إ.وىزء،دثىار!..؟.ورتا.ادشراصربةوالكاوألاخ-ا"جصوالتواثهجسأخلأاىوصن.،ءبالسم

.ر..ا.ر.-.!..سر.اخكشففي-.جديدمنجسدهألىرقالسط.ريصدوالعزلة
.والغناءإوتأورمابرلىداتاش،1-،ذالحىو،يت.إ"ليالطورهدوحى-

-المد...والجسدر--نرجدثالدىالا!اءأن.لاخرينباالعلأ!ةؤكرةلديهد3وتأ،ميةالارضاحتياصلمته ..توتافىارل!حج

اك-جرذ:ابعتاصورىؤ-"..اخجددوأاًلخصبكليحملالاولاحىباوال:لموغبينالمنعطفلكلذاتثبيتان

هـ-ذد..ززد!رالفى!رذلم!وولدوالجا!-دالىوهـتت!لا.الت!حىحةوالرالقصائدكثرة)تعلبلجدارورية

ال-دتوحف(جاتأتر!ااعما"!ؤبا&-ضهثىذالخفيةالحياذزواجه!تهاأننا."الايامصعو-دي))ألى"ولالديوان

صتىاوتهـ،----لملأملإوا،اءالعطصن.ت-أذالمشاحياذا.المستكينالعواطفؤبصأاًزسبونجد.مق!ودولاواعغبرتساميا

الحبذ!زره..ا).تءوأىا)ؤدلىازريااقصولوابالتفحالمف.وتوالمال-جاذعنفجةاسضل"تتبعطمفاجئةورمظات

ننضها:لي،زواحى-أ--3،ولافيا:؟راإ:-تاء-دالهـ-با-ا!ا!ب!ذدتجده-ؤكأؤ.خا.-رربالبألاحم!-اسلالىخعادذكطربفة

ىمدؤت--بررحبم،اطلؤيالء:اءخىتستقرأنليدررء(ـنثىمافاخىحاحيةهـتوكأ!أرفوثماؤهتفجرينبوع5،ما-الحأنة

.وزهودبماءدمنهاأن-طيعررثصااًلس!اةالارىرمنوأسعةمساحةءلى

دللثوبحى-،ر!از---ءررلرت---هـا،،ل!إوتالكنبدتانعجبلألذ)ك.في"ص-اههتجرياحدودأيحعر

و(الاحبالإباور-هـز--،،ؤبصززوعز)ت،،لف".زؤ3الذيلمحعالواللربيع،للمرحجكاشقةالاولان!،ديوفيطوقانمدوى

والحديقتتب)ىألختدردذوالعاطفيةارا!ورةاان.والخيالللعزلة

ذا.ربيج!،وتمزوخيجة:حياتيهذيالصمتألىوالخلودالقمرومناجاذوالتساميالسمومي

؟زبحبىعى-،وه.احياهاؤىث.حياتيهذيوحبالط--ورةحبإ--كأ.وزعالشوالمكونءنوالحد)ثث

ؤ-ىبئاد.لصصل(حىازبمعتىصاألاخ-هـاالشاهـؤالفرحنحو.نقود!،لاأ!ةالمةراًلعاطفيةهذدلكت.الرجل

رتبالتوت!ارحىهلااز،1.!ح:ح.ألاخيةءنا!هـحثاتهـ،كوبرزرلةوخيت،عااكأثىانا)ىبىشطرهاحتالكبلانواللذة

الأ-ؤالاتةا!ةةأتساإلمرالتوتمشبدللكش"القخحىخهالذيالغافب!والحزالداضابأرألاجى-:رصنء،رواةالحىتحسبح

السبب،)هذا.لىاوححباصمش!بلوجودر،صعنىيحمللاوهمومالىشاعبةكاب!صيبطوي،بالشبعلىوالاسى
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الحبلى-جهمنااض!ر.أزخثئري،اهـفعوءدفالىفهيةالحسويماتوالت!عنامحلفهاءو"نشحىول

..أستقراسمادؤىور--:تجن:الجوئإلحبيخدصالذىزاذاىاا

الخصبيغمرهاالتىل!-مى!يةا3العلأفة!زرهاناف!تصدوالحييةلهفتىولاصرحتانا،.لاأ،يامليبومضت....

والشك:الغيرةديلحعليهاتهباتتعدملاتال!ؤكما،العطاءووج!توارتحهـبوةوانا!ءصكان)جتويف،دأحوكمكم

بعاإأن:،ندال!:بزل---حتبانهلالئإتاذتت-صرالهلنتمبتا)بإهتذافيبو

إي!ودى--ت.لمحاتو.ءخهايرباوريعينتىكل،از-!ان،ان.ذالحبهذهفيو--هـد

.ايزلىشت!صتاكؤتعربهـفتز،النزبيسإاما.اكئإيسفيالالفئل0يب!ثألا.-انأت

ت:!بنوالأرد!"وررهلهسراببن،ةالحيتتعقدو.--4حىوليألريى2،حىسمامن

تساحىجنأولأدلأ.الىيرؤديالذيافراقاوالناسزدخلالاءتذارس-ألأبر،1

..ليشجولإوبهـلفب.ألل-ثزر!-،يزاذالء--روولالىأ.ت-أهراشتصىذج

يتادوبهبف!؟جنونياكتصاؤ!اقصةلى-لم!"ير،ماًلامعر-دي)(ألاولاًثااديرو

،..اصصاروكميمإاللزايرفياترءنذلكفيىتصاالءىجل-،الء"اجمتوالتاا)"ا

ذا،ازسازمتمزاكثرمإا)علأتشإمثلالازمإناراتهذهأنذللثثصايتثتفيه"وبرمتتها))الش،زبانيرو1)!اص،.مىترا-*اوا

اعمتنف!ةلىسشبلثتبعمهنزدىمىجاشتمالىإبيزحو،جماإلاصجهىج-اللألممثلكينقإقإالاتللمزا-بمرااًلضعورلزصسىرالاوللانإ.والدفيو..!-الآر-الا.

....--ديزجدرجن!ا..بالدفنتمةايء،و،و،لىالاووالازطباعات

3ليرالشإزفيهصط.ؤ-ماعتهىاالسحرلامالعالموامجخحاصمالثإبرةصورلبالثانيانالديرو

الظهبهـةبحمننءورران..حضمبالزءصاببؤهو،وتقةز-،.إااءخرإت!اى

دوجقأإليرعج.نعيكلكذلىطنلي!،ناوالافصفارتو!.أنمنفجهورهـ.ااكثرال-حاةواقع

متقيقجهوراءاصدائهااهالحوادثخلانلرون"مرعهوالعواطشدث،المشاعر

....ألابد.بروابحمماوبرتحياوزجنةطمأالشاعريمتح!عوالوافةالعرثقلان.الذامرةفي

.سحزرلحملهينتهفتهداكشمانشلنتسصمأورون.:تهتاتتجسإها

:نرصتالوكمفذا)-مماء،--بغالىمتعيماوا!-نايء،!إزاتيا،وجىتمها

إنتت!ىت.ترئهن1نةس!هاهسىتتيئإاللبيتالصرأعذدلثبءرأنهازعمتلةر

الحنونا)ضاعماتالاعارب!دهتج"بلامافهـداذلكحدثكىفامما.افكادهاوغرفت

نثمانال،لئإوواوآ-ئإ%مااومن.الديوان.منزستتتشإىتانوءاتناةعباشراشإصاءرةءل-"

....قحسااجدبببزيىإيملارزهاتم"و!جىهو"قصيىمإإا)ىإروللإ

تفذفها.بلعنه(لمصصجمااعىزنا"الثالغسانألثتربىر:متأفي..-ة00.050.2.

،وغددمرازةمنالعهاحملضهلم،الأ57لىخة!ر)ذالضحاسرالحواد!..معطملصمالعصيد!داريرجدورلمحسوارإوالد

.-....ى.ر"ههيهو"قهىهجدان.الثزحمائدبقيجمءاتهماتمتهراتيا

طبعهامالتتتاسبوقرأرجن!أمصهالىألمستىتصىإتتاووىانلاشاعرةماةشتنحبقح!ة-لساذشلةرمسس،الثز-)كناتقومج

اعرةفيالشا.يوانلداءلىالضأصايةالت!مغةوتغ)ب.!!حإجتم!-،نتمبعبدمناسلهاإرثاءهـز،زروب!نلىم!:ينة

السرابصورةلعينيهاتس)تلقد.زثتجدونود؟نقخألمشى،!انرهـرزم،ازهار،حشأل-"مضي،و.بحنه)هاحؤجب.ث

تلكفىزرحتامنامحت.ازيةالازالملاقاتيىتاعلالذمهالاملتتانهاتتذتمالالشتثإىتتجدد-عامينبعد-التنإيااذا

،الحجاةتداهمايدوع!.?يقابديلحبالمرا!قةالئودةيكا!خشاب!الشاعر:حياتهقصةلحسماحبهكلوروى

الطعناتحدةفخفت،العلاة"فيمانالفيالثاوصاخ)ورمترف.ا!ودكلءلىتائرةواكصاكارةوالاستممارالفقر

عابرةقةجمعلالمالاضي-الربعنحدث.عرة.روروحهوظلتالضساءفيهـمناجسادعرفباز*ال--اءر

:اثنان.برحمنعهاأنيستليعباأهاالشاعرةلهوتعترؤء،اسشاعرةاوجداناًلىهارورلآ

يحيل.شكلااءطيناهز-ن.وهمماكان!افيصر،طا!رهوىفيقضتهاسويعاتعلىألانتندم

هإصهحتماتتفقنهاتالتهاىإتارشزالماالتشص3رمقالذاماالديىمانوتفرىل.زديىب"اصىبلمهثتالمنتمج6ويت4او.مرر

كأ-":سأمانمتعصإرللئإتجاداموثماحنانعااهاإز

وقبرازعشالها!جأن،منلادكرىبعضلسخيقلبا.رأسكووسدت

النسهتان:ادانزوالىهسقعذمصعانتهالحصتتازسرهيزد..لىتنا3النإتاءولدت،المثإاء

فانزتعرفلمانىزرتاك،ءنتكلتهلئإن،امصصشلعتتعل:والصبزاءالسلامالملاقبإ!ذهفيهلتثتتفانيالمراثلاما

ههـصنههتىلحصن،بسعحعسعجالنإتانعجتستئإبلهاصبحتوعودولهبن

"صنبلغتلفنربتهاانهامايئستانهافاما.تضحعلالشبشنوددصصىد

والمفاجأقي:الدووشمةمعهحت51حداألكمافةمونءوحتينذدا!نتمد

أفاءالواين:وتسمألسموحاؤابىويصبح،الي

؟هفلءمناما..المبفاءدفشتئت،صاىجحا

المتنلهمهشإههرفيهاضحعلفانصتجاعدلنثتنسمينبين،قائم2الحإإهذاكانولما"

؟الهلاءاين:صجلصهاسايإ:نثإسيهسافييتودهاواعيإرثا3الذ

اللحوادىهليهاتقتالتدهاعإفينرقتالىزاعرةيتلعلقالنتشثفزعاتكالفإيهلسا..متاتذا

نفسها:الىفيهترجعماالوةتءنيعدلهالمخىالذكرفيوصكلشللماضىعد

المليئةحياتيالوجوهـباف!ق-زحامبرينوجهكضاعوقدالنهرعلىونحناينامناواسي

تطولمامراة..وسحرها"بأنوثتهاامرأةاعتزازانهالضفاففيضاحكوزجسان

شهى..رواؤهاالجدبمنينشفولم،شراعهاللانواءالاطيافدائع..الظلداقص
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علىتقوىاندونإصافحهاثمنحوهايتجهوتراه...ذراعيهى،تمدفانهاوتحفيربلعنةالزإديمألعامودعتاذإ

:الانسحاب:ولقننبثقةإصقبل1الى

الطريقمنعطفعيرحايوحاصرت.وانتفضتاهو.دتقجرؤجش،ا!ضيرادشوزمبالحب.حىجااعثف،"

اهـكانيمنتدنوورحتالدروبمفترقوقطعتانها.الانفرادتسيغولاالكرهتألفلاالمعطاءفأنوثتها.

..خطؤتاناوخطوةهيويعيشحنانهاكل!يتفبلسوالذيالأخرتتلهسإالىدأئمما

صيفإلرعلىهنئهاكمعيالجدارظلفيووقفت..وجودهاصنليء:ضألحبان.امهمعطفل.مثلفيه

اليدانمناتعانقتكية!،قلتماذأادرلمالحبالى.نحتاجفهي،جديدن5ويبعثهما..كيالهاكلمن

وتسمرت.بسهولة،ببسماطة-:لتأخذلالتعظإي

ادمنإتهالذيالوجهؤيإعينايوأزهارجنإىبفيضوسختامتلأتمواسميكللهواك

قاومتها)ذيقدديفي،المحتومواق!بفي!دالوبالىتحت-،جلابحيثالنفس!كلنىصنوهي

قإاوإهت"ضائعايوماتهـينتمةبانئعرفأنيكفيها..الحبيبلشحخصالمادي

......بالحبوتشعر.نطمئنخى3وي!تلقاالحبهذايتقبلمن

الدشإص،حدعنددائممالقفرضوخهاأزإعلىذاكوبعد..ءروقثاويالدمونجشعنإعقلبهافييسرإي

....ذ......،.قيمةالبعداوللعربؤ)جس

عشادر،وهىإ..صمداهاافتقد!صت.اطمألبملسإهالجدنإبنإهامامكاالاإمتج!افيزإالفما،غبتولو1غبت

حىلمناجزيرذياتمسكشالاينىيرو..منكعبيردمي

هنانبقىلن،ع!نكسنمضياًنماوانغلاررؤىفايا.صي،غبت

اعمارناومنعشاقنااشوامننعطيك..تلطرطوءالربعاكا،صلو

/......الهوىاهلاليلاليؤوىوحإين

رضي-،ع.ووحننهفرأنمماللرينحظرهااعنالسرإلمورغمسنزإودعلىواغفواشوافيأحضن

فينكطنههـالرىذ

ي!حلإلفسهايإهنابنتححاضياعنافازهانظليقصادلملأء5هنيإهإلأتلرىذ

...وجراحناكبرز،نحضنونرن!وينيسرفياحملها

قيمةيعودولا-ياتهـ،ؤي.الحبدوريختإلىأنومنإذربئز؟وتعيدانوحإأول،اورت-لابمرارذاحيار،وفحسرإ

"لمذات.عنحياتهمافيلعبربماتبالكغإتعدلمفانهاأساسيةلينإفسهاتنفردلوؤوداز!ه،.تهورهاعنبإعدوانزغإسها

مخيلةمنهيإألوالنإقاءذلكبردأدلأالضنالقد.ا-وإهإ.اكبرشيءفهنإ،كولتحلعبثاولكن..حبإلموونعيننزإ

فرالارعلىالسماءممإاكةالحبفي.علنإدىالت!ااهـهـقةابراشواقهاان.الماءشنإحياهإ،عنارإالىيشدهامنها

احمداءتتفححرنفسها!علىفغإكفتاح!لماوعإاليمانهدممرقإد.بىعهاتخالفان.حاولتانهااماساتهاو.ادادتهأ"من

فظ"صنا)روحفيرتهـداصإبكل،رعاالتس!الضجىجذلكر!رر--طةاو!ن،":فنز-تذلكالش-اعردف!تءرودقد

وحا)رتتصللخ!بةوا،رإالتءتنإعباكحطربان.وغإثاتالذاتداخلفيتكمإ-نيةالجبروانمما،الخادجكلنتيناتأ

الىزاقتاتبعداشاءرذاولعل.النأمإجعثوالطمل،وجودتمأساةهناومنلماكفسعنينفصللاجزءهي

فى،إةالحيإأزهرتانوبرعإد،ا%وثتهإاعطاءومإحنإا،الحب،ءرهإ،!شباتاحإسستحإجنذلنكتبتولعلمها."الانساني

ناوبرور-ييبربعقدولمالز!رتساؤووثممرةالفزفسها.ا-ستذلاكوصع،1،اصابعمنضصب"جباتهاودأتترهقهما

لعل..لوصمخيهاتهاز،حبانهماجتوتم-ت،يا!،حاشتذ:كلت-ى!غ!ظذاز"الخطفيا)--رءلىمحممةبلز،دمة

.إنت3ادرلإإاعرةحسغيرهرجعتازيلو

وهإروبهـلاذاكان،الهوىردإ"و/صلءدجعتانيلو

وض-أعكف--اءبسنوخبراتيهعمريتجارب

...مى،شرببوردونتنقطعالعلاقةحالىتلمثولذلالكبيرهالحياةلقنتنيوما

،،بينهمالصلةالارونا?)ىفيؤجنالطرأرادةرزإوقغولهن،كالكتإهـهالسنونعلمتني،فيم

الملالانتقللالاخطائيهببرغملعدت

ءايخنمالياقاماجأساوانافعناإلمحماقاتيهوزفر

لدينارحقلم،الوراتمضاًإ"اكى-رأاترايةالانفعاالتماءرةلط-يعأ،انفيديبإو!

..احلامنماعلىيطفوقبساء--اىدأئماتنإ)حبح-وتإهال؟ن.الفذريالح؟مهذافي

زلاش-بوخسعغ"إانالافر-!تنتمعراًلسأمإإسيطروحين.3-وةكلمنالنهولإءاىتسإاءدإهابانوثتهإوثقتهمايأسهإا

التيالصلةؤجرتقر،مساعدتهعنالاخرربئوعجزقوأهنازكأن.باورراشاعراتبوريةعنذلكفيتختلفوهي

تانهساويغادرهم.مالمتمنوراراعقد!،لانهبهمتربطهاهـىبهاديلمؤذلكلكتعي،طفتهاءاىتتمردمثلاالملاثكة

.الحياذصحراءفيليضربالخضراءلىاعىتوددوان.الرجلعالمع!تاسودانفحمال

رفيقير،اننإهينماطوقانفدوىاما؟والرجللإراةابيزشريفةصإحا(واةيخلق

بغريقغرليقاسنإغاتاتكانحبنافيترىلازهانإدفعأتتا:ثلاثمقل-لأتترددقدفازها

لديكانولاشيئاليتملكتكنلمدةلحصىبطالعوصن.ز،(زياوخلمصإ،مقدوراقدرأالسإ

..تناصوشىتلاو..نتفيءلكلمتتأازها.ةادإرباجىاء-ز،يميملفرلي،يشعر"المساءاكذ"

حب،ةفيقيحقيانعطاف-هـالىزنتهالدلائلهذهكلؤبعدىاصإعفأذلكنإف!!هارغزإل!:ها..مقاومتهاضعفمن

وشإرها.هاوننإعوروامالهماهاؤكارباؤءانعحا،اكماعرذوهفيبةغانودبه!شاطاؤيت!مىرالهإجرمنيوجماإنعثإإر

ل!صوفالتىيدذالجدبالقيمةاخن-ؤاعلافخطبوربماؤضلمتجمدلي*زا!نقيذؤحجصأولي"زر،)ي.ؤانت!رلادانهمابأتفكر
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العمشعممنحععدنحوالاحيانبحضوفي.داتيةوالتحربة.الحبعالمتغادرلونازهامبما)!هأكبننستفمعوينمشضا،تنضناها

تنحورةععمعمم!ماصعمابوارإياابتدعهلالتيالرمزيةيفنرسهت،ابم..بماكبرالعمابمفحوهواصزهالهابهفأزسبهما

الخارجىلعرضا2الىتلجأوهبى."ابستباحالر!ض"وصمتهالقاتمبلوز"النف!!ءلىيجثمحينالسأموحنئى

ومإع.مسبتيافتماتحعيدتعمهميرهمةبععوهمةالحوادثونهملجربةوالتامفلالصوتسنتمعكازنهطواذا.الرصادم

بهلاصثالحهتاهمثمنجععبهماتوهمهانثحيدالتعهالمسعماوم.:لصديقهاتفهمحين

ومن.الصيرهحةحالةفيوههعمهكتشهمهاالتيارعنءتجعلاهنحبناهبمضنللا.تدريانبم

تجميدهاثمالصودذتثبيتدؤديالىانطريقةهذهأنالمعلومفشلناولكناحاوننانحن

!سانالمذي"تيكيالستل"الثبوتيالمفهومالىيعودوهذا:ملتاعكةتقولحينتتفجرححرتهمافان

ألتجنبةبتلخيصيهتمثمان.والتنقتثالادبهمالفضموعلههيسيطونجغنمنماماذا.،أسفل

المهحمهتيهمنالتداعهتةامهتصمسيي.نت!ئهبهارعهمض؟؟لاغنيالمنوهمراحاساناغحاتغير

ليسررمنهجزلاليساسلوبهاان.وفوتهالاسلوبصمفاءجرح!االحجاةلكن،رجليهزمهمالمامرادتجربةهذه

قانط!لبراهيمالشاعراخيهالالسلوبانديبولا.سهلازرعومضاز!ة.اصبحتأنها.تجربةكلورأءالكامنبالعث

موهبهخها.وتوجيهذوقهاتف!جةفيأإبالقليلل!ساثراالاحب"غدرمناكجرقلبهماعطاءلكن،صاخببدحرفي

:وصفىعنبلو!ثبمدهم"ولممدر"هئمسوالفرحبملقؤيفتمرسسلانها..المشاءرنمتلسب

اين؟اين،منهمابراهعهاعم3-فتصهمفولانتمما..الأموحهتىوالاسىالمرانه

النلعمثعسونثهرالعملحياحبعميغمرهاهناأم..الممتنبؤواليدالدافيءللصيمتتسضيميتن

بينبينثم.وقطعيثىمثتاناتستتبيبلنثمهثم.ؤمفهملبرهاالييماأحتدباهـما.دؤشعيمر

قرمصس.عثتمهتقثالحينفلعنز.أبللثوههاء.أبنذ7هتئسالحياؤنستحعتلالافيماالسأملخهـميمد

الحنينوا،مالجرحيمسحالقلريلأتمنيجعلهاقهمااعملفيالنارتوهجوانقدرها.هو

يحتريبانهالاولاسلىبهاعلىنحكمانونصمننطيعاحزإلم"،مناكمثرا)حبمباهجيجعلنكيفيعرؤنالاراتي

البهناءج!مودانلا،والمتانةالرقةبينيجمع،صر!صل...الحرمانه،سيمناكبرالعطلاء،ولذائذ

عنالتصمربعمورجصمبانلنتثعرهاتيتودقنلمن.يهم!للاثموللصثه:إ:،

والاسنطيمراثعالصيمقيمثتهنيهاهتضثتاكاثتعلهت.اثثماكناقبهبالبماصئتةمربةعهبصوسثتضحمنلابدكا!في

الشاعرةفتهخرجألازفعالويجصشالعواطففيهاتطغىالاداءوطرقوالتكنيكالنتمكللان،فنهاءنالحد.رث

الانفماثمفيمابهتيبال:سصربةقيعبمتناالعيملازييمصمعهتها.عثموشعمرقيومةماعهالاديعهلأهبيمةمباسسعمةبمعتمؤهتخخمهم

ثلاهتفيثتلك.و7ويبهم.ورمثعههعهج!نعمسيةحيحمثم-4والاستتهابالتأترهمي!"-ةاز!مالبفامراذ.وتقاؤح

"أ،شواقمحرابفي"و"أكوىغب"هيقحمعائدالفنالبصةالمقطوستالامنهانتوقعأنيجوزلا،والرقص

التهثبةضعرصهالثلاسصاورهـمائدأفيقثم."صيحللى"والاحظبمممنبحالمبمحصهمنةالماابههمنا:!حاتوا*يمالسعم

اثمههالانفعاتهفيمهمايبلغوهمصؤهإ*بررائميحتوياصثمثتاهرالإمةرميسةالسصهمبةعلىالحصسممنىاؤمحاتمأنكما.المابرة

زهصيهةكازتوائما.النبمسيطمالراحهمبصيمهوتتنتهـبماتمالهمريزمبنصاهالخمبيروهفمههمجثهفكعمطممسضمداسثنم

في"قصيطمةؤانالهمصعمءبحثممممتح"(1لنوسطأئعب"ا-وص--"اادئباحى-واأفيطهمربالىالمضمطمئميحدكمائ!ةاللمظ

!أستعادةوالذكرىاحىيزةالمقلفيتجحلم(اقالاشومحرابإ)خعب!يينمستوالفنفيانويبدو.نزهةاوموعدمن

.:حياالامىطعالكأدلأصهنماثيتناومبالضميماالزامننالمستوى!-إام.،الاراء

الفضونفاصلياواين؟انتارن،كلنك5هذاسانيالالمالمستوىو!خالف،وسريعمبانترتمكلالعابرذ

..أ!عههمؤتمرمرا)-سعرسهنالثح،لى.اثغدالحش.لدببمممومالحممضهيزتموتئبالقثملعلىبالتثعهمبةيمعامالذصم

سبه!ونفياننتحجإجتا!وقدويرمقشي،اسوانص،لقالطط.وفدوىشمعرمعظموان.با!ماعال!سويربلى

جطمهفيتهتمدالنبههانؤلمعملمصاثماجهمههوموهمالعياذافيةوهـنبكنمامليالتهاعبمورمحد،اليمةامن

وحعصين،الحائرواحصمحاههيثب،الهاممىىالح-وهتفهميماالنهثفيقمدهياأثهماتيئلململأبمنمائه5

الجنونةوللعواطفالمكضوم.حيبوالن"وحزالخاليالمقعدفيلماالاياممعوحديا)ديوانهاالشاعرةزظمتلقد

وطمنيناهيييمةاوالقافيةا)ثمامثمبالبحرالمنمهوثمزهمماثموالإ..ألعمعرمزبوتهمىربسهاالمففياوء-هااناسعئبل"اوما5291عام

فب4فيعكللالىرؤديذلركل..الواو-واؤجنالنون!نلشحشا!!لجنانكانحين0591-ا4!.ل!نماتماقد

(صديمة)الىقحسييطهاتحعمعهو.والاتعمانالحىهـقمنالثمهبيرشحو.عكلحهسميدلي"لرمتممهماًالحريزحتعوجبعمانرومانبم

خلال.نايةأنفصاذرىثلاثتخويأنها.اكملنجاحاواستعررتالجبلإدويرديىلىأل*لأسيلأإ-كأنشطتسورية

كماالثيانيبنالىلىالا،3يئوائملىاتضثم!بم،اواحدذاالئبهسيمتدالثقاصهح-"الثمؤماثم.ابهميسمةعمرابداعفيالرمتثية

اعبماقفيغابتهالتساغتشهـؤحوهـيليص(تاواتتلأحهتصصحاؤ--كأتمالمثاتيءاإحمرتابعاالعربركنالادرجةلآلل!رم

واليمهس:ا)نثييهبى-نجطمالحبفانذلستومهب0الحينذلئمفيسهمةنشروديمرلحهمية

ايى4الحسحارىواعبري،ازهبيمافظا!حاؤجهاالتحعركان-اليهوديالاحتلالقبلفملسمطين

ههعمهبيناخهوالثماة،عماتنبميحيفياثراالملا،مةلعممانويؤمتم،ائمايمتهعلطم

م!)طهمفيثم1الانتوواحتتلبهوفي.الحسهمابةعلىيمتمدالأمثهالحماسعمالشمر

وظلأل!لشحعة"،ئجاتهـنالرومانسميةتحمديرتتولىابواوجماعةكالانتالاولة.

وابتهالاضراعهمفعماتودبوان.نأجيوابراهيمطهمحمودوعلي)كصابيطريق

حربوتىلا..نعبريلا.فاحذريشدي!د!.ترمعابولولمدرسةنتابم"الار،ممعوحدي"

أززوع،ل!وتأتراتب!"بلاليسسلحا5!يدةالق!بناءنجدولذلك.ماضيابيباياجا

حبئرورزازلصاعنةأمتءبا،عقليةوالعالر"مباشرذوالتشبجهاتلس!فحولاذرو!فيه
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و.جاء،انكئيىظبالزهـ،نالش-عورهبألاساسيةفالفكرةعينيهعنهوايواطوي،منه

ثقلورورالظلامفييزحفافان3صودءاىالتج!يدذحوصاعدخطفيتطورهاتتابعلاالشماعردولكن

ور:".الن-صاذفياصلبأييوحيلامعتمضيققيهفيايامهفي"وهيهو"قصيدةلان،شادفتطالتبىالذرىتلك

خارلبينهماار!صالكلان*طاعتحهىورالثانيالمقطعوفيوتفدوالسابقةالفنيةأخطائهاكلتجمعالثانيديوانها

رخىتووبالذيالصامتالبحىرصورةفتستعير،المدةزلك!لملأ،اقفصروكثافةالنثرصلابةتفتقدحكالةالقصة

ل،!دىتصغبشاطئهءلىاشخ،عرةتقفبظخماالحياذمنه،اكوتروكبدلكتقريبامعدومةالقمىةفيالحوادثانعن

الذروذوهو-الثالثالقسموفيشيئاتجدفلاوالهمسىصبغةمنعليهالىهلاميةباهتهةفانهاالثخصياتاما

وكبفرالب!الىوالحركةالحياةعودةتصور-والنشوةك!ث.الابطالخحموصجةعلىتدلالثنارةايةالحياة

بعودفالبثارةاليهاورزرقاءحمامةمياههفوقرلتهالمتماسكواسلوبهاالنقيةلغتهامنكثيراالشاعرةتفقد

الارضالىالحياةبعودةلنوجالبشادةالحماصةحملتكماالميزاتوهي-العابرةوالاشارذالرشيقةباللفظةوحسها

لهمامثيللاونشوةبفرحالصورتهميالرابعالقسموفينظمهافيتفشتوقد.الاولديوانهاتزينكلنتالتي

به.غبطتهالتصورتردالتيالصفاتلكثرةاسلوبهاوتميعالنثريةالروح

:"الغإليةالقيود"قضيدةمنهـكقولهمافعه
بعيدمنوجهل!واطل

وجودىعلىيرفحلواسظرجا:قلبيويصظبح

راكأبش،تعانقغلىت!وتاحزازدطورأيتالعطاءوفوق،صفوحا

ابت!هامفممكفيواضناءسعيدكظأيريغنيشفيفا

التقينامنرأحببتهماالتبىالجذلىالبسمةالصفاءكقلىظ،خفيفا

النهادقلىظكلنهخاتضىءعلدتالجنةدبىفيعختمهبنى

ادمىالظميفيشربهاقلنيولحعهأتميعالىقيؤديلسبىظدونتتوالىالتيالصفاتفهذه

.-."هنىادليسستبل،مبتذلأتالفكرةانعنفضلا.الاسلوب
اكعاراالاكماسس!..

..........و.والاداءالاسلوبفيظاهردعاميةالىيؤديممامافكرة

.عامكاملفصكلمر!درا!عالعسيحال!طخإل!رفىفقد.العرضطريقةالاحيانبعضفيوتغيرت.والصودة

......."المسطحالبناءفيالقديمبهـ،اسلوعنتقريبااشاعرةاتخلت

كلوفيآقصيدةا3هذفيبنازكتلخقىفدوىولعلخملهودأخر31الخفسيةالحياةواصبحت،المباشرةواللمهجة

11الفاثعوالسرانما"مثلالمهموص"الشاص-ةالقحمائدي!نافيالقحميدةلديهماوظهرت،اكجربةخلالمن

1(راصلإنا))،"الحخرة)1وا(معهاكونحتى))ومضيجداا)ذياي!ادائريإبالبناءاسلوبهانسمب!ان

و.نقفالحياذصخبرترالملائلأزرنازكلكن.ا(الغباردوااهـة"والهجهذاوءلى.لي"النطفيال-،،ليعودينطلقثمنقطة

-دذالعر-اعم!ار؟تارناقيولو.اتكبراالمعزولقفةومشهاا(ء!دفةكاتهل11و011.وانتظرنى"قصيدذتبدؤ

:نازكقول،.ين4*الطرلىهذدولتوضيح.وغير!،"المسحورالكونفي"و

حبياعوامن5ز،ت!لعوعامانرانقضى:إ:جوىاب!ذدتبدأ11وانظرني"قصيدةاننجد

ولمحلبيئروحي..اظفارهمادوحىمزقت"!ملولكجةمسنيالمقفرك3يوفيالحياةتبدوحين

بينىلؤر!:وأخ!حالين-الا!!بينا!فر!لوجد!ورثطزهاالذسىمعالكبيرالجسرنحوفامض

لذاكو.ابدابنتهيلاالذيوالهجربلقاءبنتهيالذيالفراث.الجمبلهالعذاب

البحروالماء:ذنضيرصخرعةفدوىقسيدةفي.را!ىواجاءتءالظصورةياتالفكرالب4تعيدحينالداررةوتتسع

يمشلالذيالنتسعريظلو.والابتسمام!والعناقوالحمامةتخهي.نمةاًلثان-"الضفةالىالمء-بالشطعلىوالمسير

،بالعظأ،ء،بالحه،ةزؤمناء!اقمنالخابعأظخاءا!و!د!ى.يرباتقرذاتهمابالبدايةالقح!يدة

،،ت:الوالىأكجاو"الخ!م،ءالشداءأتهذدهبفدوىانالذ!سىفيتلىولما!اخخبعدالنش-وق!عا-كالحيماماهكذا

البياً!ديس،اخرمننادنيالحيدالشعرمنقصائد.الثانيالديوانفيونجد

درريهوبفضيلكدربكلثوذانؤ!نالمصاصهـةالتعرنماذجلاصظنتقف

لتناديتحياانتصىيسلاالضورةاًلتشارةور"تسنخدمكمثال11العودة))قح!يدة

لإاساص-،لااناحبيبيبافتنمىو،اًلمنظومةؤكارالامنبدلاالتجربةعنجرللتعب

..وهب.بت-درثمفعالاًلاذروذببلغراعضونمواالقصببدة

اد-!وال!خىإترورراو"حاراكءتح!دا!بؤدوىوان:الشديدذرمباشرتهالمفاجيءإطلعابهذاتبدا

:المباحعامخلفمنمخترقاوجهكوأطل

أرياً!سولممحبكلىجخكلر،ابوحلنشخإ-فيلا:لاؤت-!--دم.حخخرالموالعامهذايرتصوفيوتمضسبى،

لىأرخاروعاجدفشبخشتطما51.خ!"،دار-ب5-ناء!إ-،":قامبالاريىالتهو0فينيالقراالاسلوب

بارزء،رياناغيه،حمدري3اًوسدد.عطريصنأ."جدعامكألفيدبعمريفيظلطويلعام

زفسبزرذأتطبيعيةاصرأةشعرهوفهـدوىتنىعرات:أغماتافيألباددوالرعبالضنىتصفثم

رتكحاهوصسةوفطرتهاءاىت!خمداد.رصةنتعرموو.بةلىوالظلامؤبازحفوخلفياجردظللتعام

يرصورالإؤ"!!نالةرثسىببقباربنزارعننبتعد،لذإكر!ولأكنرتحولىتصطكتلجيةوعواصص

غحالىلاليلى-ازكءتر--عدكها،زرلمإع!وا!يو"ون،لإتهاالاناة،ة،رخسبةاملكألهـ،تصيقكارت

قستجعلان.ؤبنححصحتىتح!اا!الالى،،ةاء"إةاؤبر،زك،مالقشف*فيويصيع
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أخغكالغبثلاثةاصلالافكصإالضاعردتناولهتعقدلةفازهافدوخباما،كج،ربهانشحعىبةدرا!ر-ؤبقصائده،

مننضصاهضهلماشطباءأفيواالتعبيروناعزالقصيدةأعتتفاقا،الغنائيقوالقحميدئالمء،نثرا-ط،شقافيالاتشبح

دقةاشلوبهافجمنحقصيدة؟لفىيتكرديكادبيبما،قبلوتزدادفشلتويرالت!فيا)!-ت!ةتد%لاتحاودت

للعإمشن،الموسيقيالتقثفيؤئ!كزافينحسهواعبهافاوداويناالتيلاعلاة"ا:-اإنمعرىتعهتب،انتخص،ونوص!بنة.تلا

!دالمعنى!زادالنغمةتغيرتالصودةتغيرتوكلماؤ*ريةقيمة2ءاعطاإ)ورهاقدء.اىربصبولذأك.ت،،تضدلت

قوأوا:فيقما،تجسيدأوالتجربقتت!هـنبانماالاعنبيئللاثراءقريقاالقيمقلانفلازصاجوا

تزال.،هيفنا!تذكرهاأتراك،حهاياغنتتحدثضلا5فدوىان..ر،"يرتط-اكبرال"ف-ة

**.....اليتبيدشتانعلىوتثوشبالاجتماعيةالقيودوتتدمرمانالحى

الياللح!صامالداء،أيابمعد،الطادحمطار!اهرهذهتر!رولالكسنها،سجنالىيستحيلاذيا

،اودنإداتمخوىا"البطدالىدهتوؤث"قصيدفوتحمعز.امقوضتوعانسانصبوخبيقالمظاهرترىولابقضيؤإانعسانقي

يحيبحينالاحلاملادضالانسانمغادرذحولتدورفهيفهـي،موروثقددىلىاررانرفردودتهـ،ة-ترب!ولا

-هاثوشإمالاصصانتفاتعبإفينتاتعدعئان-.وتتلإياإ،داناابه،1ولمل.الخب)حاتالى!تصلاندونالجزئياتءنتتشبدان

ت!طابمعمتجا،وبايتطوددلمحافباسلوببتهيمونجىاذكرر،توااقللانتوسج!ليلحياذقضيةشعرهاتجعللا

من.أنهافييكمنفدوىتطوروقيية.الحدلثاثعرالتداعياتءاىتمتمدالقصيدذدأ،كاوما.والاح!موالام!ال

لقخإنتقدتبضابن2فانواولعملصز،جموورأالثاءدآتأكثرعمدأواحدفقصيدةنجدلعبللث.ازلهقلكتستوصايفمقد

ا!جديدات-ال!تيعابعلىتعود!مالختعر!زامن!ا!ج"تهاوذكرياالبعيدالغائبالىحنينهاتعر.ضى"رإتذكر"

تتمزنغحينفشغ9.المصاصراخبممرحلوهثتالتنغالذيتإوينقارشبساتحتوايشي،،لعندرزثلالامويوحتاز"،المقسط"ليملعشق

ي!حاويءا،!لأنجينا!عراءصفوذ!زوقا!وفينهـفوةوهذأ.المستقبلوامالالحاضروأحلايم11اضياًصدأءعلى

الناسعواطفص5وريبةتظلفدوىفان،السيابووبؤديالتأثيروحدةيفقدهاوالقصيدديشضتالاسلوب

"عزبعفوالقأوثغاجعأختويغتيعذراصوتاوتخإتل،واقواقهم.صعقولشيابخميضمهالاالافاإار!ؤاه3لاناحياناايميعاالى

هـاعر!ينابيعصنتمف-4.ف،نطالشعراما.وجمالوالاترافاتالمذكىاتهـمةزأفقحائدهااكثردامتوما

تضيفوقد.زفوروواثخياووحى:لجنعطفصنالانثويةفاتدااصبز،!ذجاابض3يكونانبدلااداءطؤ!ان

وأصالةغنىفزيدانهاوألاصوكل"ا)طحمعةمثماعرهاالىفيمهارتهماهولثحاعرتنايشفعماانالا.الفنلمقومات
.......المتناقصق.والعنا.صربالتوترإ)يئهاالعا!-"اللحنإازرعد

وعمما.انتستطيعلاانهاالا.وجذبدفعؤيو!يننر؟لس،التب

صسحىالدبنكلمح!هىدثوففي.ترها"وفيبناتزخلاالاحظة!زرهخحسبرعشحنا

.......الحببإثعلملأئإتضيقفهاةت!ور"اًاور،ايقدالوو-و11ةقحمينم

حتنضلهسصت-ق!سوتهمشبتتألمازها.اعةثبأ4،-ز-!وؤاذاشب"بل،فت"

:.ؤشهخفا.أماء"ء-عيفةفهيتهربانر-تاإيعل!)؟:ثا

الادا!يعيبعررارمنصرهـود"نبيننابماص:يبي

ء-:يعببرء-=اإنب

المنقئهإقنازخإعمعمالوقياهححبيبأغلانثضقتأنااذا

--ء)-ؤفوترعاعليهارشبتو

قانكزوفدوسخ.نفعنتخماوأح-رأنتزعطشبؤيلأ

فشومهوفصتوخزالالام.عبوحصباي!را"اقلشز.")-ب

الفناء"تىيمضيق..س "!اعاص

طوقانفدوىحباأعطنا!هودبالقحبهفيو.إؤصن

اكنىفتهاماهـداعةاحإمنيلقالجعمةا)زأوووزره

فبماورار!فمهرجانعيناكصعبانشسلاز-"ضمبفؤتيبدداءؤقدمتها،و،نحاوفدوى

أءحي-ادو.فناتؤالشللا-دهالأو"بلتحإراان.شتليرتورراو

العيمىصاسليمانغربيةقحسائدأكحاعرذ.و.ينحدإتذمىزذإ!ىحى،،ر*الصفوءإىذإت-اعرا

إ-"الصفو،أ!،فح،الاداءيعزورامصمارةا)ووطرلى"العفوتشفش،ر

الصنوخبصبدممم*شبخبهزبعز6فيالناحنإوا،نقاموالالواناح!وراصعبأفتعةتع-تؤ-ضتفياشقوق

تغوحتوالمت!تزح-باأف،بعاتفقدخىتتحقءىارها.ص-،يى!9؟الا

حجازىعالمعحلىطبداحمدقلببلامدينةمشروع1قحسالدهـ،أ!ربجعلكل،و!زرا،اًلا?،قفي

النقحفي!ذاتلاؤتوقد.تامةقصائدلا(قصائد

فىار!والاس!!درفةراببتالقصاز--دطالتلهذاو."حباأءطنما11كأبىالااًز،،لىود

بادخبما،محتافةبع!يغاحتنا)والءابرذاء،دةوعبثىت

مىالعجم!ت-طلم!ل؟"دؤرر.،كل:؟ول!،

ال=لملأ.اتتقشقل!

يلادابدارءاجنايلقلمس!ألفيوانتبلةم!،لم

2314ب.ص-يهـوترخالد.رح!بئلبم.اقا.نماا"خما

احلاورناءلىليطةوقبسحا
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