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..اًبداهكذاتكونلالةالمسطلن.؟.الشعرمنالفكريأملماذا

البحر.انسحابغبعبركلهاالادبذاكرةخصبهتحدانيمكنلاملذلك

دميفييرسبفيوالبكورة،الحسفياننضارةفان.اللثقافةتاريخ

مواتسمككلمن،الاولىالفجرلحظاتعبروالولأدة،الكشف

)1(قشمورمعفنةأتماربعضاعيادهيتلك..مصنفغيربعالمساذجوجدان،احتكاك

الناشزمانتقسمالتيالرتيبةالحركةفالتالف!رينتظرانوبدونفكرا،المت!عريقصدأنبدونالسحر

محصولأىبدون،وجزرمدحركةتصبح،الخارجيين..اللشعرفواسم

المنسحب-الهثى،والموجالزبد"تحتالمواتالسمكسوى.وقديمةمحلولة،واحدةفالقضية

..القذرالرملعلىتوعيةأيةقبللموضوعهالخالقالشبقوافتراس

اصلالىالصعوديمكنالديناميكيةالرؤيةهذهومنالشبقواستنزاف..يضيءعماالضوءمنبعتفصل

يعنىالشاعرانمنفنالر:سم.تصنيفكلفياكمكلة،الحسينبوعمن،المقننعيرالجودلقطراتالخالق

الرؤيةهذهفان،المقفلالزمنداخلالمبدعبتنبةهنا!وان،وا!دوتخةفيوعالميتهجماليتهعنالمسصؤول

الفكربينالفصلقضيةءلىمب،نترةتنطبقانيمكنةنجالحقيقةوالفرحةالصبوةومتجدددائمايقاحالامعا،همااو

..المبدعةالتجربةوحدةخلالمنوالشعر..الحقالمبدعوجدانفي،معاوالقوة

الضاصنوحدههو،الاصلالىالتصعيدانذلكالوعيباستبدالالمهووسينبعضيناديعندماحتى

أسوار!نالخلاصمراحلخلالمن،؟التجربةلوحدةالىشكولايندمعون-فانهم،ال-صعرعملفيبالللاوعص

يتوعبلمولذرك..فينالم!ء،لمفيالم!طفةا!رودالفكرلان..ويفهىوز،،يتحاشونهااللتيذاتهاالاصول

تلغيأنحقااستطاعت،اسماءبضعةالاالثقافةتاريخ.وحدها.الرياضيةالمعادلةهوولا،وحدهالمنطقهوليز

..ذاتهالموضوعيالعقلأصلالىونرتفعالهندسةالىالعودة:الا!وان،شاملتعريففيالفكران

الدفاعهيالموضوعيةتصبحالتصفيةحضارةوفي-.الاص!ول

الذاتيةوتصبح.أرضنافيالسابقينالبنتر.رواسبعنااه"،اوبالجوهرشغلواالذينالقدامىوالفلاسفة

الانفعالاتزخرفوراءالغرائزصراخءنالدفاعهى..الاصولعنالايبحثونالواقعفييكونوالم

..الغامضةاوالمجترةوالافكاررويةنحهاتجزلاالاصولهتهالىوالطريق

..للزمنالخصديفيهيءاهاالمشكلةانبماهـمبالنطقمغرمفيلسؤفعتهايبتعدمابمدر،الشاعر

لحضارتهيعيدانعاتقهعلىرأخذعندماوالثاعر)هذهيتصدىالذيبالبقلتماسدون،الكليةاللحقيقة

للرواسبملةالشلالمراجعةبحركةويبدأ،الضبمبةوحدة.الكليةالحقيقة

نحوالتصمعيدأحركةفيوينطلق،الاولليةوالمبادهات.الفكرفس،لياتتحسنيفمئيهزأالحقالمبدعان

الحضاريةاًلتجربةلىنمعامنتمكلمةجلررمنقفهموخلالكللاهاصولمنعنيبتعدسوفالاصولالىاللعودةمحاوللتهفيوهو

....نوعولالهجنسلامماويقترب،والاجناسالانواع

:هكذاالتطعروبداا!ىلهتيهذه!ارجهومئ؟الحقالمندع..ولكن

قائقال!ارجلهاستمطكيف.فتوعرانمنذ،بلادنافي.الادبافتقدهاالتي،الاسطورية

.للشاعر.(الجوعبيادر)داوانفي(الكهف)قصيد!من)اً(..شعروهذا،فكرهذا:التصانيفبتراثتشبث
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الفراغمسمععلىيعيدفانه،العقماماموالعجبزال!يبةمحصو!الىتستحيل،تجمدكيف

الخلقلونياتبمختاففاذا،الخصبزمنعنحلمترفلةفاتنحوالحركةهي،العقمهي،المسأل!ان

،المائدةرموز:خلالمنتتوالىالفنيوالخيروالوجد..محصولاىمنالفارغولالمحص!اجهةموهى،الاشيء

.بمص!ير()!الاسطورىوالتحكمالخاقعلىوالقدرة.دوراناذنفالزمان

..والربيعوالنارالنرنمسصواسممعوالتعاطف،الانتمياءانساحلفان.المحيطأ!واجتحملماذايهمولا

."تكونكوني"ساحربضربة.كهف:أيضاهو

تؤكد،ا)عقملحط-ةخلالمنالخصمبذكرىان،فكرالىالفكربتصني!هذاعلاؤ"ماولكن

الحقيقهءذهالمندعللانسصانأشعرالىوالشعر

!حمطءلااروقيحنىلتكون،للشاعرذاتهاالرويةؤوةعلىهنااعتمدانني

اًنيريد،هذهالافتتاحقصيدةفي،حاوىخليل..البحثمنالمفصلهذافيوعونيمهمدري

اللخصعاالق!ع:!لناكماوهو،كلهاالتحرلةمثثتكليؤكدومع.كلهاملاتلقكونتكادالشاعرمواجهةفان

-0.01وهاجةبركانيةالارضمركزمنتنهضفلنهاذلك

الخيعةانهالمضتمونمانوالعقم.بفكرليسفكر:همتصنيفهمبيناللفرقهوهذا

----.-.وولايولدلاالذي،المحايدكالزمنتماما.بشعرليسوشعر

ساةالأبذرهالثساعريثبتالاولىالقصيدههذهوفي.--.

ممدعا:لاعتعاره،هوالفردلةتحرلتهمنانطلاقللها3ليحرجينلضلالديالزمانوبين4ويموتويننميحيشب

..-....اللفراغفيماحركةيكونلكي،الدورانمصيرمن

..الخلقمنحتىالخيعة
...!كلي*

:الجديدصخليليةفي،سم!وصرخهاًفجعالحوص!هيليادر.والاخصابوالنضجالميلادهو،الحقانزمنان

..ولا،لللرواسبودبواكهقاايغدوالحياةدونيهبطلاانه

..***
؟وماتهناكانالجبارالساحريلتصقوعندما.وهندسهتجريدالليصبحقهاقويعلو

حتىالضيبةايضى!اتعنصالخلقءن.الخجصةانخلالمنانسانيايصبحعندما،داخلمنبالحياةالزمن

!ا!خ!قفىبيناًيقاعحركةالىيتحولالزمنفان،المبدعتجربه

وكألك.مجانياليس(حتى)لفظةعلكماوالاصرار.واللع!الخصب

بالتفريق،السابقتينالعبارتينبينالتفريهط!راكاالاصرار.لهاهويةلاوأشيلءومصنفاتوواسبوالعقم

..(في)و(مق):الجرحرفيبينماالمندمجاللزمنايقلعمنللحظةباعتبارهالعقمفانذلكومع

الحديث.سياقخلالمنلناسنحماوهذا..احلكأعمليةعنجزءنفسههو،الشامحرتجربةفي

ذرواتهخايل.فيهماأبدعالتي،السشدبادرح!لةانالمتكررتينبلحظتيهالايقاعهذاالاناًخذناو)ذا

نمومنالاولالفصلالواقعفيتؤرف،الاولىا!عررقىلثكلاسرنولفانالعتطعناقدنكونفاننا،عقمخصسب

العالم.-الى-الشاعرر!لةانها.الشاعرتجربةابشاعرذلك،حاويخليلتجربةوخاصة،المبدعللتجربة

.الحضاراتونماذج،والبتترالالثياءبينزطوا!4.اليوم..الفريدالعرجماعصرنافيالفريد

مرفيوهو.الاولالضطوافمرفيالى4تممن،وءودتهبصسدةيدالمج!ديوانهافضتحعندما(خليللولعل

؟هناكوماذا:سوالمنانطلقالاصلفيلانه.محنويوالتي،الزمنيةناةالمغارموزمختلفاتضمالتي،آالكفف)

الجوابوجاء.الصوابقدمحضفتأخرالشاغرولعلوعىهـن،بذلكللعله،الان،مفاصل!بعضعنتحدثنا

انه:.(الكهف)قصيدةفياللديوانمفتاحاولاللقارىءيقدمانأراد،غامضحدسأو

البحرانشحابغبب..اًيضاالشاعرتجربةمفتاحهوالذي،كله

دمىفييرسب،نموذجيةبصورة،متجسدوالعقمالخصبوايقاع

مواتسمكاخصابغبالزمنيشيخأنفبعد.القصيدةفيهذه

قشور،معفنةانرمار-بعض:اللثمناللشاعريقدم،معاوالفكرلللشمصروذكاء،ونبل

الجديدديوأنهفى(خليللانوالافجعالاعمقوللكنتعلكالبحرخيلوتركت

هناك!(شيءلااكانادأانهوهو،الجديداعلانهأثبتقداًحشلئي5لحم

مىنحتىفازهـةلا4فلن،هناكوماذا:علىكجواًبالمدىبصحراءتغيبه

:هذاكلتسمية..!!التسمية)زوارقرعبعآنيت

الارتحالأجلمنالقلقاللصدىمكسرةتهوى

الارتحالفيوماذاجدائلليلعينيعلىيلقي

..صيدمنالشبكةفيوما..والعودةالشاع!فيهيصورمقطعانقضاعوبعد،ذلكبعد
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اللعربالاخيرة،سنواتبهاحفلتة،كبرىوجماعيةفرديةالبقمتسميةان.عقيمهذاكلعناكلاموحتى

بعد،انكبرىلللقصيدةخر7مدخلالنايقدمالشاعرف!ان..عقمهو

الثانيالمدخلهذا،الديوانمفتتح(الكهفلقصيدةاءممحكم.يوصفلااًللذيالاخيرالحكمهوذلك

.(الشاطىءجنية)قصيدةفيي!تجسدلانك،الاشياءعلىتنتصرقدالتسميةفيانك

محيطاتفيالبسبعالسندبادرحلاتباءتلقدالىتدءوكأنك،تفصلوبذلك.تقيمها،تفهمهابذلك

يعدولم.والفنبملالخسرانيشبهبمل،ومجاهلهاالارض.أخرىجديدةأشياءبخلقتجاوزها

طموحخارجشيءلاانههـب،واحدةبحق!يقةالاالسندباد.فائدةلا:انهض،يثبتخليلولكن

وحدههو،المحيطاتشقالىالطموحان.ذاتهترحاله،البورعالمفيلانه،اللخلقمنفائدةلاوحتى

يقدملنفانه(المكان)وأما.مغامرةلكلالاكبرالمبرر..يوثرأنللخلقيمكنلا

انتحدياتوسطالانسانيمثميخأنولكن..جديداالعجز،الاخرينعلىالمبدعةالتجربةتأثيرانعدام

التجربةطتنموهناومن.(الاصل)هوذلك،الكبرىكلانتفاءهوذلك..وحدهابالكلمةالعالأتغييرعن

..الزمن!يوجد)حقيقيةقدرةمنوالفكروالشعروالدينللالسطورةما

(الشاطى،جنية)قصيدةفي،اخرىمرةوالشاعر..التغييرعلى

تطوافمغامرة،جديدةترحالتجربةلنايخلتيانيحاوللانه،بمصيرليسمصيرناانهياذنالمثلةان

منمصنوعة،فنلرغجريةالمرةهذهبهاتؤوم،أخرى..أحدعليهلليستطيع،أحديدفيليس

الصخر-علىالموجعصعاوصن،الذرىبينالرياحلهاث)نه،لسميهأن،تكتنشمفهأنمنأرهبالعقمان

فيضالارض!ومن،ذكركلصلبفيالشبقكبريتومن..اخرثيءولا،"نفهو

..والعوسجبالثصوك،وللثمربالورود.اخرىبمح!ولىالشاءرجاءذلكعلىوللتدليل

رموزبينالمرةهذه،ستكونهذهالغجريةرحلةانمئبدلا.الوضعتسميةمن،دلاذلكومع:يقولكأنه

للحضلرات،متحففي،مصنوعاتهعبرلا،ذاتهالانسان.-.شيئاتغيرلاالكلمةانكيفتقولكلمة

كلصناعةفي.اشتعلتالتيالخفيةفغالياتهبينوللكن،الوجودفيالزمنفعلهيوالكلمة

ذاته.الوقتفيكاهلهويثقل،التاريخمتحفيزينما..وجوداًي

ولكن.الكشففيالرغبةمسعورةالجنيئههناالايقاعوراءماالىللصبورمحاولةيصببحعندص،

الجسس!من،معاناةانه.كالسندباد-،فةمعرلشىكشفها.الاصولالى،نفسه

.(الاخر)وجدجسدها،وللجسد،الاصيلالجديدفهء-،عرالشلكشفوهنا

الهوجاء.والريح،الثلجيالجبل(الاخر)يكونوقدعندهـا،اقزمئوحقيقةالكلمةح!ي!ةبينالرب!هذا

..العطشنوالرمل،الفوارالخضم(الا-خرليكونوقد:هكذاقسحيدتهين،يا

وأشحاذاالرجلذلككانلسواء،المديتةفيوالرجليبوبىفم،يجوعكهفاسوىماذا

..مدعياراهباأوصعلوكاكانوسواء،معلماوتمسحتخطمجوفةويد

رحلة،الاخرىهي،الرجالبينالعاهرةرحلةان؟فتورفيالمجوفالخط

الجسد،اغارةتجربةعبر.الأساوىعنبالكشفمليئة!تدورلاالعقلربهدي

بالكبريتغسلهثم،الوحلفيتمريغه،واستعادتهالدقائقأرجلهاتمطكيفرباه

كلهم!الرجالوحولمنبالرغم،براءتهتأكيدثنم،والملح!عصورالىتسحتحيل،تجمدكيف

للاصلفيتقىصومالعتي(الغجرية)طبيعةفيلعلالخطوطتخرجفلا،تخطالتييواليد،قفالمتوالزمن

تحويلعلى-ئاغدما،الامكنةعبرواللتنقلالترحالعلىتسليةعلىقادرةالمعا؟بولا،معانياللكل!اتتلدولا،كلمات

بينوالمغامرةالترحالمناخرنوعاالىهذهالشنقلفكرة.حالالىحالمنشيءتغييرأو،شيء

معوألمرحالوعرحياةبين،المدينةوعللم،اللطبيعةعالم..صذاكلتسميةمنبدلاذلكومع

،المصنوعوالحس،والغدرالفكرحياةوبين،للوعول!الجوعبيادرخليلديوانكانولهذا

حتىالمعاناةونماذج،القيمفيمعارج،الحضاريةوالتجربة*3،

..والخلق،النبوةدرجةنسجفيوالزمنالخلقأسطورةتبدأأنوقبل

الاصل،فيأرضبلاهيالغجريةانفكرةومنعلىاللقدرةمناللهارب.المحالوكشصف،الناريةخيوطها

تنبت،صخراووحلفيجذوربلا،تقاليدبلاوبالتايىالارضتغييرعلىالقدرةوعن،المفقودالزمناسخمادة

جسديترححالحركةكلمعالمتجددةاليراءةقضية،وحديدهاصخورهابينالمنفيالانسانارادةحسب

اللغجرية:بهلتقومونفسيفيمواجهةاللشاغر!اخذأنقيقولل،حضاراتهاوتاريخ

لبمر(ءصبيةغيركنتهلصرصرهيالتي،(لعازراقصيدةخلالورن8الألساعصب

-06الصفعحة!المشتئعورتتمة-احداثوسط،اللشاعرعاناهااللتي،كلهاالجديدةالتجربة
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..آخروجودحتىهبرللنهايةالثعحهألمثصيط!،انظئ!منذ-أ--01الصفحةعلىاعنشورتشة-
.ال!عبيادر

:هكذاالمدنمةلمرحلةمواجهتهااذناثغجريةت7لا

المدينةليلفيكنتهل

اثحصادفياللبيادرأعيادغير

وهبت،اللخصحيبالوعرتفلحة،ا!جرخيمفي

دعي،،جسديامنزعيقواًمتعةواًوقادارضبلاخيم

وزادخمرااللقعلاللخصيبعنرمزينبينماالتنقلحركةوتاتي

وطفورتلقائيةعنبعنفالحياةمسألةاذنكانترمزانهما،المبدعةوالحريهالانطلاقفيالاولىواللقوة.

اللطبيسة،(ديونزيوس)في،طبيعيونضوج،حيويالىواو!وص(المجبلوعول)معاعلىالىاذتصعيدعن

تفاحة):وجودهافي.ءالبرياللشكللللعقرلحصتهسهذااالاعسراج!سا!اتواللتهام(انبحرخيول)معالاعماق

.."--.المحيطاتآفاقفيإلللامتناهية

،فجأةوجههافياللعاوية(الاشارة)قامتوللكن.!الوعولاًتعبرنيماذا

اكتشفلقد.المظلمةودهاتيزهاإلمدينةاوديهفيوهييستحيل،يلهث،يضيق،يئنجسدي

فيوصرخ.الموسوي1اللكلهنذللك،العبقريالمجنونعريهاحقول،غورا،غضةتلالا،علفا

..الصليبباسمالرائعةوحشيتهاوجهعلحاقدرةالقصيدةلهذهمعلناتهفيلللشاعران

سكينايقومالرصاصيواللتصنيفالوقتذلكومنذلللانسان4الليوميىالت-ربةعبرالمتحركةالرموزتجسيد

بينوما،ولدناهاعلاهبيننفسهالجسدفيوصلصيةحراًرةثهاتظل،مطلقةصورالىبهاالتصعيدثم،اللعادي

..واللصاللحيناللخاطئينبين،انفسهماللبتنر-..لمدينة3منرجلكلقبوفيالارضيوالانفعالالملامسة

.(ديونزيوس)ع!لىمنتصصا(ابولون)وينطلق،الديونزوسيةاللحركة،البطولليةاًللحركةهذهان

حيث،ا!عرفةش!رةوار!عت،البرررةاخياةأ!ينت،ترجهةمناللخيولورمز،جهةمنالوعولرمزيح!ققهااللتي

..الاوائلالابطاليرقصةانقاضعلىالجديدةةالأسلوللدت،باللبحراللخيولو،بللوعولالجبلصفةووبط،اخرى

واًحيطت،جبينياودمغ،الغجريةلعنتاتسمفونيةالموسيقىمن؟وعاتخلقتكلدالحركةهذه

اللسحر()بعزلةنوعمنلحنينفيكما،معاوالانسجاماللتناقضرائعة

:يحكونللدى،الريفيةاثسمفونمةفي(بوانالكونتر)التضاد

اطفالللحوماللكهوفقياطبخ..بيتهوفن

الرجالبهااًصيدع!ينولى،جهةمناطبيعيالجمالصورةمنبدلاوللكن

اًللعلبرينرعباحسحينوأموتور!كلانجمالهذاعلىتنقضالتياللعاصفةوضورة

لعين:وصدىفانخليل،بتهوفنسمفونيةفيكمابراءتهوتدمر،؟ياته

،،افصليبيطردهاللعلالصليبباسم"!ر،البحروخبول،اللجبهـلومكوللرمزيابتدأعهفي

وللكن.الارضفياخرىتقاليدابتداًتوهكذافي،شموليةانسانيةتجربةكلقطبىيجسدملانحاو

عينفي،لالرجلعلىالمحرمة،المعزولة،المدانةاللغجرية:ا!ضاريالتقاكلمستؤىاو،اثفرديةناةالمعلمسمتوى

الاقل،علىاللشمسضوءتحت،ذاتهاعينوفيالاخرينداخلاللبراءةاو،اللتجربةفوقاللبراءةمسألةوهماألا

الاعترا-فالرهيبةعزللتهااًعماقمنترفضزاللتما.والخطيئةالسرولصسق،ذاتهاللحطداخل،التجربة

المزعومبرجسها..يمةوانجر

غجرية(تفاحة.)ة7مرصفاءالطري.لللجسدويظل

الخصيب(الوعروصبية)دعهفييجوهروعنقود

وكيف.الذنوبمااًجهلزللتما..الزوبعهعليهعبرتوماعبرت

الذنوبتغتسللللغجريةيكنلم،الطبيعية(ديونزيوس)مرحلةففي

اللصليبباسعممنواًخاففيالموتشبقللحمهلفييعرس،حقيقيرجسجممة

-،صارخة!ةا!ح!زايصبحانيصحألا!-خاثلا،طأرئة:صدفةعبراًواًنهيحل.لانقبل.،الحياة

صر!ة!كولااز!ا،الارض!لى(!عون)ءليردد!ا..المدينة(ديونزيوس)مرحلةفيكمل،للهاميتاف!يزيعية

!(الملعوئينلمنجيل،كاملجيلتوءعلى،بيضاءءبثيابرجليقفاًنوقبل،ولكن

التيوالبحارالجبالبغجريةلصريعاالزمن1ويحلثمةيكنللم،فوق-هو-عماالناسويعط،الارضمن

فتصبح،ميهاالزمننيحل.المدينةفبىمنعزلاكهفاسكنتهالوجودهوكانوهل،وجودهاعنتساذلايلللغجرية
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عام،أا9لأ2)عامعنذالشاعرعاناهاافتيالابداعية..جنونالىعنسدهاالمعرفةوتتحول..شمطلءعجوزا

الجديد.الرعبعنايقلعهافيواحدةتظل،والذلالوادالمهترىءالجلدتجاعيذتحتالديونزيوسىالجسدويضيح

وأفكلر،االثلاثاًلقصائدرؤيةعلىالباعثةوحدهاوهي..الثيابوخرق

اللنغمفلن.اًلرهيبةالجنلئزيةواللحانها،اللقصائدهذ.متقنعة،الازقهعبرومجونهاتطوافهاالغجريةوتتابع

اللعقميلدهل:وهو.،الزمنمشكلةمعاناةمنينطلقكله..(المحكوميه)والادانة،،-بثوبوالعهرالزمنبرداء

خلقاعادةعلىقادرةفيهالبعدلحظةانلم،ويكررهالتنكرلييطيب،ألهو

عنهأيصدروماالمصدر،معاوالنهرالينبوعباللبشراسخر،اللعناتأتقي

نسيجلهخضعالذي،السصمفونياللتركيبولكن،الداخليةحريتهلهتزاللا،المداناوالمحكومفان

الصرخةعنالاعلانحتمقد،الفريدةاللقصيدةهذ.الاشيصاءفيالتدميريسعتطعللمولو.يدمرانوهي

كأنما.الاولىالابياتمنذ،الملحمههذهفيالالاسيةانالاوليخس،الاخرينممتلكاتفي،الخارجية

هذهفكانت،للجوهرمباشراستحلابأواعطاءهنالافوذلك..للادان"قب!ولهتدميرفيحريتهيستعمل

:هكذ)..القصيدةفيرةتختصر،الصرخة:البشرمزابل،كلهاالمزابلعبثتحتنظيف

حفارياالحفرةعمئئ،م!حال،صنا،أنامنيعرفهيهات

قرارلاللقاععمقهاالمزابلفيتنبثزشنمطلء

الشصمدارخلفيرتمي.البرتقالقشورعن

المداخلفمدرمادنةنحمةلقالاالساخرالانسان.انفصالاثباتمننوعالسخريةان

و!."و..ايجابيةللقيمةمكانافيهيجدلمالذيالعالمعن

اللشاهد.فممنتنطلققدالصرخةهذهانوالواقع،اللقصيدةهتذهلحيالش!اعردؤيمةانوافحق

يتوحدانبدلاوهنا.نفسهالمعانيفممنتنطلقكماوالفلاسفةاللشعراءمنعالجمنبينفريدةتكونتكاد

والمعاني،الثاهد،الشاعرقجربةوفي..معاالدورانوالنموذج،الديونزوسيصوذجالن!بيناتتمزقمأساة

واحد.وجود.والابداعالمعاناةفي،الابولوني

منالدورينهذينبينالفصليمكنلالانهوذلكمشبعا،الجبالدؤوسعلى(نيتشه)انقهقهات

الروحية،التجربةعنالنوغهذامثلةى،الاساس،البريءالفرحمنبنصوع،الالمعلىالانتصاربنشوة

-!4الطبيعةفيوالفنوالجمالالقوةينلبيععنبالكشفالمجنون

العابخيةالمسدحماثثسلسلة-الغجرقيشز،(ظيل)قصيدةفيتقابلها،والانسان

اداًنةفيتورطواًالذينالاخرينالبشروكلاللكاهنمن

قهوربلاوموتىالففعة-البليا-خكمأنمنو!الرغم!جس!هامنالمتدفقوالجمالالفرح

ساوتربولجانبقلم،!لزمنواخضه،حسد!افتوةعلىقضقدالا-خرلن
لام!جيجلال!وامطممهادريىسهيلالدكتورجمة-.

قرفان،الموتحتىوالعجزبالشيخوخةالايأتيلاالذي
للى...2الثون

مديهنسا-2لانها،المصيرهذاترفضتظل،الارضأوالحياةأوالمرأة

لوركاغارسيافديريكوتالليفحالأجلمنحالكلتدميرعلىالقدرةاعماقهافيتحسى

مصطقشحركرجمة.نفسهوالعجزالقبحتدمير..اخرى

ل!.0.2التى
حيبي-صوشيمما3وفيانجضوعاالايستطعلمالثاعرانمنوبالرغم

قيورامرغريتتألليفللانبعاثلأساةمعاقرتهفيوهو،اللجديدةتجربتهلايقاع

أدسهيلالدكتورترجمةالذي،ألمحفابزلمسنالنوعذلكتابعفانه،اللحضاري

ليلى.0.2التمن:وهوتحدالىبل،صمودالىالمعاناةقلبفييتحول

ضيقته!ل-!ا.!والرجساتخمأقلب.فياللاتلوث

بيراندلللولويجيتألليف،،*

كلابيثيجو!ج!!مة،اللكهف-اللسعابقتاناللقصيسدتان،اذن،كانت

ل.لى002الثمق
الفنتمتنسم،والمض!موناتصلعنبمدخلاشبه-اللشاطىءجنيه

سارتربولجماقتأليفالرائعةالسمفونيةالقصيدةباتجاههماستنموانلذين

مجاهدء.مجاهدترجمة...(ا62!عامللعازرا

ل!...02أببمثابةالقصيدتانتكوناًناتشاعرر-صألملووحتى

بيموت-*داب!هـرمنشوركالديوانمفماينطلقاللشانتجربةوحدةانالا،مدخل

المزحلةاًنجانبالىهذا.الدوربهذالهماتشفع،كله
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..والشر.الزيف،يحل،البعثيحلان.وبنذداخلمغ.تتحدثانتحاولالتي،اللحضاريةالإبعادذات

أدتاللتيللبشاعةتكراراالبعثيصبحعندماذلكالجديدةحركتهيتحركلشعب،العامالانسانيالمصير

:لللصوتالانحلالفعالليإتافيهاوارفالعي،الاجداثأعماقمن

وكانقبلكان.منمايزلللم.اللسحيقالماض!منالمختلفة

كانمايزللم،(لعازرايعسا،نيهاالتيالموتفيالرعنهبةكانتلقد

معجزاتيتحدى(لمازراكان،قبرهاًعماقومنأراد.لكأنه.خارجيلمصيرخضوعاتكونانمنأقوى

فيتسلءل،الناصريصديقهالىحفرتهتعمقوأنيدفنوأن،يموتاننفسههو

المغنيواللفصحانحت!صلوات..جديدبعثيرتجىلاحيث،قرارلا

صريالنلدموعفياللكلي-(موته)علنىيضشىكانالمدفينهذاانحتى

ميتاتبعثاترى،منهيتغذى،جديدلشرشتربةالىيتحولإن.مقذاك

،الموتشهوةحجرته..اخرربيعالارضفوقليننتظ،للجسداغلالمنلا

يستطيعهلترىيطمرءا!ويحشى.،الكليالموت(-يريد!لعازرا

ترك،الحياةالى(للعازراأعادالذياللناصريانللكي،صراخهيتابعف!انهولذلكة..الحيالاحمربالتراب

يستطعولم،صديقهجلفتحتورؤياهالموتطعممنصخرفي..المالحالكلسفي،الابدالىيواًرى

اللحقيقي،الدفنللحظاتيمسحانوالفصحالحببشريعة4:كبري!

باحساسطاالترابفوقيدبعادالذىصديقهوجودمنواطمره،حئطه،لفه،جمذ!ميللف

..الاشباحالكبريتمنصخر،مالحبكلس

،باستمرارنفسهلتتجاوزالالبحطوريةالرموزهذهحجري.فقم

خيل)أبدعهاتذي،الكبيرالسمفونيالل!ييدسرما6.للكلاللنمو.اللدائمعاملهؤ-،الاولالمقظعهذاان

يوميا-لمتصق،مأساويةفاقآبهعبرتمتدانها.(حاويالقصيدةنجطءفياخرىأللحان.تطوريةسينبته؟من

اللممقعصنتكشفانجهل.الحضاري-الواقعبأخداثتشابىبهه-كانت(لعازرازوجةحتىانهنرىوللسوف

ل-انفمنذ.والردةالثورةلحقيقةالميتافيزيقياليهاوعاد،حيا+بعثعندما،المطلقالموتفيرغيته

العربيةالاحداثسلسنةفيسياسيةكتجربة(ألانفصال)..وفمهجسدهفيالموتبطعم،ثانيه

الوجدانتكتسحالمرةأصداؤهأخذت،المعاصرةالثوريةاللفنيالاصلتكوثنتكادهذهالننمعريةوالفكرة

اللثورةدوافعأعمقحولالليأسطظلالوتثير،القومييمنالزمانلأفسلدا.الجديدةالنمماعرللتجربة،وإللوجوذ.ي

الى،الامةفيوالفنيةالفكريةالقياداتللدىوألانبعاث.تكرارالا-انه"معنى-للبعمهص،.،.فمملاذاتهحولدورانا

والشعبية.اليالسيةالفياداتجانبولكنه،الخلتيهوللشي،دتكبربىاًنيمكنالذيوأللشيء

،-للسىال!شلسياسيحادثمجردلشىفالانفصالىاللى(لعازراعودهفان.ولذ!.واللعدموالنقصالشر

فختلفتفجر،كبرىفجيعهانه.المخدوداللسياسيالعدمعودة،الخلقارأدةالفش!ااالىعودةهي،افجياة

الرائدةالمسؤوذةالؤجداناتلدىالحضاريالقلقمكامناللحعاة+.يشبهبموب

الامة.في،زوجهلبعثان/(-منلعازرازوجةتتحققوعندما

العربتاريخفيانثصارابركانتفالوحدةيتحصلكيما،جلهاالغامضلقدرلينصبه،شركالاهوما:

..العربيةالامةبعثعلىشلهداًعظمكانت،ادحدبص،ورجولتهبقوتهوافتتانها-".كواصيةالىلزوجهاالقديمخبهل

وبالتالي.فشلاًكبرهوالانفصنللفمان،وبالطابىيحملالذيالجسدمنوقرف،ولذاتهالهاحتقإزالى

اهمها:وكان-.الاسئلةاًعنفطرحفانهحياتهمنبالرعنهم"الفبرورائفةتضاعيفهفيالموت

ء.-.تسقط،ذلكمننزوجتهتتحققعندمانقول..ابظاهرية

الذذ.تنينالاضرالخلفير(نبعثهجدآلدلحىساوهل،الكبرىوالآمال.والرغبات،أللحياةاوجهعنالاقنعةجهميع

..المستمر،اللعرجما،الماضى50رفسهالموتمواجهةمناشقىالبعث!ويصبح

لاولعنهاعبر،هذهالماساةلكلالوجوديةاللخلقيةان..ا!وتخ!همويهيلا!وليس،!كذا!ثان

ملحمتهفيوأشجلهتعبيبراعلى،(حاويخليل)مرة

.ا62!للغازر:هذه.الاساسيعرانشلكشفهوذللك

اللئتنتهىلاتفجيرلتمثارأللحدثذلككانللقدالحقيقىالموتتندب!للعلازرازوجةتظلوللسوف

الموقفاضبمنواللسعرالفكر،ابعلناةمسمتوياتاًعبى!قيقة،الحقيقةتفكوتشتأقلا!الى،المنبعثزوجهافي

.المسؤولالحضأرياللنهايةهىفتلك.دالليعمةأعلدونيموتالذيالرلجه

انجتصاصمنهذا،اللحدثيظ!لاًدطمنوبدلا.الأقلعلىحبيبهالرجوللةاللطبيعية
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منهاسينجوفكيف،انقبر:أعماق.فيوهويتحلص-منها،واللفنألفكررجالفان،لثورات01ومحترفيألسياسيين

ثانية؟حيوهو،الحدثهذارمورعنيكشفوابأنحقاالجديرونهم

تغييرعنالعجزمصيرالاالرؤياتلكوليستانتراجيديةالهءوماشملمعتتحدحتنى،فاقهااابعدالى

الموتقبلمابشرورالايأتلمالذي،الانجبعلثمضمون،الفكريةالصفوفاتفعلهماوذلك.انسانيةحضارةلكل

..والاندثلر.حضارةكلفيالالساسيةالمنعطفاتمختلفعبر

هشممأرد)عظيمماردهنالك:الأساةوتتكررجديدمنالزمنيأقيهوما،الزمنمشكلةان

هنالك.وبالمقابل،("جمجمهعنزهوهاعرى،الشمسوجهلحظةتعنيهوم!،والخصبالعقماجماععبر،قديماو

اللنار.دولابفانذلكومع.الم،ردمعتتعاطف،جملهيرفيهينغمرالذى،اقراجيدياللسياقهوذلك..للبعث

وبماردها:بهايغدرمن،بينهامنويأتي،يعلكهااللحدتمستوىمنتجاوزاتهحققثورىوجدانكل

ناردولابيعلكهاالتيالجماهير،الثاملةالاساسيهلاتالتسماؤمستوىالى،اللسمياسي

العتمةفيالناروتفوتاولا،الم!هصوولةالجوهريةالمواقفتراثمعهكذاواندمج

لنارتنحلوالعتمةثقافةحصلتهاالتي،الفكريةالقيممطلقأمام،واخرا

كله،التاريخبمصيرالجماعيالغدرعملبةوفي،والانعطافوالتقدم،والفشلالخلقتجربةعبرالانسان

النورعنصريظل،عىصةالىوالنار،نارالىاللعتمةوتحولمنذ..وذلك.الكبرىالابداعيةاذتجارب.سلسلةفي

.اًلنخبةانهو(للعازرايرعبماأشقىان.المفقود!و،انعلاءاب!ي)و(دانتى)و(فرجيل)و(هوميروس)

يتفلك.للمان،العجزيتملكهاالتيهي،وليةالمممسئتعيالتي..(بيرسجونسان)و(كولدرلن)و

والسفاكينالقتلة!عفتضمارك،ذاتهاالغدرحمىبعضها،،الاصولالىعودة)ثمةدائماكانت،هؤلاءلدى

لللجديد:الانبعاثمضمونتدميرفي،أحداتاجسدتالتيالخالقةالحركةلمعاودةمحاولةثمة

ناردولابيعلكهاالتيالجماهيرفأعاد،الطبيعةعلىتكوينهايراجعأنالفنانأرادتم

والدوار!ااك،رأردحتىانامناجلمن،الكبرىوالان!عالاتنيالمعلمستوىعلىخلقها

حفاريااللحفرةعمق..شاملامعنىثمهيقدمأن

قرارلاللقاععمقهااعربانحن،المعاصرانبعاثنافيعيبأفدحوكان

الموتمنفلقدءتحرر.زوجهالى(لعازراعودوعلىاالححطحتقعحعاصنناأحداثان-هكط،ينو!فكلينثور

رغبلقد.الرؤيامنيتحررأنحاولعبثاولكنه.موقتا،ثمةولمجس،تم!جهاتحتاعمقتمةولمجس،رزبءكلمن

ثاثية.ليواجهه!اللحياةالىعادثم.منهاخلاصااوتباوراء(وعلموفنفكرمنالشاملعنىبالم)تقافيةخلف!ية

الشبحخلالمن،القديمحبيبهاعنزوجهوبحثت.وتلونهاألوانها

فةانعطلوينعطف،اخرىمرةالرمزيعمقوهنا.المبعوثانيحاول(حاويخلإل)كان،النادرينومن

بأبطالها،خدعتهالتيالامةفان.جديدةتراجيديةدلالاتهااعلىالى،حولهمنالقوميةالاحداثمعانييصعد

الاحداثنملذجوبينبينهالأيوحدوبذلك.اللحضارية

ءه!ر.------------.عباقرةأ.لهمتالتي،الاخرىالحضاراتفي،الكبرى

101،للانسانيةتراثاوالفنيالفكريانتاجهمفكان.افذاذا
اللاددبددث.نرص!معيفةأحداثالىترجعاصولهكونورنبالرغم،جمعاء

صسس!ر01اخردونبشعبخاصة

ل.!!،الانبعاثا!ىترمزالحياةآىا(لعازراعودةان

2.مئيازيم!المحهلعبد.(!ص)اعيا!15،.بعثالذي،الزمنكانولقد.والحقيقةالرامبينوهو

2.مالسماى.لغادة"بيروتفييحرلا05يكونانبين،نفسههويتردد،لهاقرارلاحفرةمنالميت

.2.مالسيلىئف!اضل"وانيئبوعا!ظما!ا"يتحققانيمكنلاماوهو،الموتقبلمالرحلةتكرارا

002صيلاديبالعنمباخفرييقىحننى55،(،عازر)الىاخرىمرةالحياةيعطيأنوبين،فعلا

0012-النقافئىلرجاءالفقراءهـثووة!الذىللعازر.(اولكن.جديداوجودالنفسهيحققلكي

فيالل!مسلطنة55!اععمقها،حفارياالحمفرةعقق)البدءمنذصلح

اً!.ممصط!لعو!طوعماىمسقطءطلبانه.بالحياةيتشبثآنمشكلتهتكنللم(قرارلا

اه.ماس+لسسهيلي-تؤجمهوافنصدكامو35قحملمسؤونيةهي،وليةمسئعبءمنلليتخلصالموت

004عايد!:ادريسترجمةكا!قصص5الموتىن!قي.زغيير!اعلىقدرةدون،هيكماالحياة

أ0.2لإميرلديري(قصص)تحباللفيىا!بع!داللبلد5صاحبتهوالتي،الحياةعن(للعازراروياولكن،مرعبا

لم"الهحنى،ارعاباأشدكالت،حمرتهاًعمإقحتى

س6



وهمعنفيرغيالجوهنألسمهئمرظتثةراتماالأفحمنترفلمعادت،ألانبعادثثبعرسان

،بالحعهاةالانسانيةوالتحمت،بعناالتقىمااذاثم.اآتنهرمنالعائتثبموونهافي(للعازرا

كانت،اللحععارةوأنتنثةالمضعرذكورف،لارمعباالبحآلتنمنأسابيونبعدلمازرزوونة)الرابعالمآطيموفين

الجديد:الخلقذروةمنالفجيعة،ذروةالىوالخيبهاللبعثملحمةتصل،(بعثه

دربهفيعلفليلتقيني،التمافانتظاربعنأتاابلوعو،الثاعرنسعنافيأبوع

غريبهاًنغنبالمئناءوالتفونروالثطررحالخليثشتعوفمنتضموما

يتنبهن،وينعيأتعتهصموالربنولثنالربيهناجهاضمنالشلرذلتموبيدن،والابدايم

نبوبهرعبيمن:واللنبل

قهنتهميمحمهنفثناركان،حية!حيئافهآفيتتهكانتعينهمفيكان

درلةالاريتوأنثابعم،امتتلاقحتمرهكذا،أيدحعآئناشاموجأدرىالتثينتناللحفرةلليهت

الابطالالثلوجتغطيهاصحراءعبر

عين!رهأحترحمكنتفدهافتهعدوعبثا

امرأةعارعينيرفي-وجهينرعتنصوتتنصدتنعن

آغريهنتمرت،أتعر..رعمريوعينصم

المانيعا،الابم!اثمتمينوراءماالرينفتاكاتنعكئناوالثعيبةباللحيدثالمابقنا،المباثرةاآتنلماتبتلك

اللنبئنمينميدهعثاالحفيفهاحورتهفياليتنمعوتنعامناللمائدبالميرحعفمنممتينا(للعلميراميردنةصورت،معا

عماتنالينجتندعناقتننرعمالربماتمبأنصافالت،ريخفصمينرهثدلك.اللثمبر

حفرتهمينعادتنلمائاامناتنباعنبثنفاثنا.الامةرريدفيالحهنارفانبماث

كئيبميتاأمئنثننتث!افنثيف،المنافالىاولاعميفهقروتناللغتبتنر

عرقصمر!للاختنهث

اللهيبمسودالكبريتينزفمناللعائدشبحهفيتفتقد(للعازرازوجةان

رللعمالخصدعلحعتةبيتنما،التمماتنايئناهناتنالعنلياصرثنحئحثنلهينثرالنميالثتديمالبدمياظللثام،القبر

الخصبت،رتحت،جديدعقمسوىيلدلم،ا!مالحبيبةخيبةالشاعرصورأنفبعد.حلاينماوالمجد

لرتنأد.ااصآثمالا،رالعمائعنالمفقهند،المرينرالبمث"ومثالهتتذبنراينظبثلا،المينتمتناللعلئدحبتنبرافي

حماممنتحفقماذررفبيتنماالانفصاإنتنثيميننحدما:الابدرالىمرفاندرصتالداياللقدتا

اهـذل!-!رحت!ر،اآعمرراثيثبيتنرما،الضائيمالبدالةلصمعحيتنمتنكاين

،المبدعبنفجيعةتن!و،لثوراتواالامجادصوللحص!مىفولاذاللصحراءيعبر

ملكالعنونةتناإنمالانهتفييرععلىيئندرتنتنلااللئنتابالمالمتنايم،ممننتننايلينثتثنمنر

..شمبثافيحتى..رآلرعاين،تنالللصتنص

علىالاتادرلاالتتتبارادتيف،المبدعيتثفهنيمةرتنمتب

الامواتعودةسوىقيس،الانبعاثزمان..الاوهامصنع

!الاحياءبثيابألسوداًنأفي

نفسهاتوعمأتفتحارإت(لمازراررمنةفاثتتنلئمرمعآا

الطآفمنالعنامسالمفعثغعمبدارعنا،حفيفعمبمتنتنة"

ملىء،عتنانيمعنعاهنرعو.(زعنرف)بمنتتاثث،الممفتثنيئناطلبثنا

حنيمابلحئ!نالمقطعهذا،احسلفخرلصمبحلحق!ةسعقىضالغزل!(!!دابدار"ومش!وقي"لاداب"

اتعنلفا،الىاسناوعاتترايمهن،عاصفةسمفتثنيئنفيالناثت%

..رحيدارحنينهالناثاغزإعيبرزلكثع%مالاثث(غتردممن

جارقطياجارجمماأ

عادتسأللينثثلا!-

لحا.إلمطلةالنهايةترتيلةالىالمقطعيصلاًنالىاعامرالليثنامم!الاستادللصاصمنا

كنت)الاساسيالاولاللحنفيتردد،الواقعفجيعة.المكية"لاشبياليةشارعسررطنام

الخ.(عينيهأدسترحم

زالما،هذاالحيشبهالحاضر،الميتفانذلكومع
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الذكرصلبفيوكان،البطلكان.يوم،المزيفالانبعاثقبلبزمنيذكر

اللذةلحظاتتعيدانحاونت،الزوجةفانذلكومعزإللتما،الحياةاو،الامةاووالمرأة.التنينمعصراعه

المفقودة:الضائعالفروسيةزمنتشضهي

السريرفيتشبهتالانثىحسرةبرحتماالذيالميتامسحي

نهديهاصهوةمهدترزولوامعاء،فخذ،للحيةفيهتخضر

الهجيرشطفييلهثزورقاتهاوتأدغالشلالالىالارضجاعت

يجيرلابعلخلفالمغوليفرسان،اللفرسمانمن

الحإ:"مسؤوليهيتحملمن،يا!سصوننحنمموالمعرؤةالحكمةزمنمنأعلىالفروسيةزمنويظل

:؟الرهيبة..(الغجرية)تجربةأثبتتكملتماما،المجردة

يطلععاينتهاماردااننارفييركعهيكل

السفيرجيب!ندخ!انانحلالصفراءالكشبتئن

يتالهواميراالخيولحداءاتفي

صبحمنامطروماالسيفصدى

ودجا"وا!كأجالاردن!رى،والخصبالعقميفأعااحسب،الزمنيكرواذ

يتولهعامريايصور،وزواسبها،السابقةالحضارةمفاجاتمعهحاملا

طريجسممناللذةيعصرمسنالزمنخرك!ة،وا!االصوربأجلىالشاعر

وى)"الموت!هوةويرويعناصرتتداخلفيها،رائعةحيويةتجسيداتخلال

صاحبتهوالذي.الحبيبيكنلم،عادالذيانتراًجيديةوتحكمهل،والتجددالخلقتفلعلاتضمنالوجود

اللبائر.الزمنرجلولا،الفارسولاالتنينيكنلمالحبيبة:الفواربالانفعالمليئة،ديونزوسية

من،قمريلطيفاكانالظنونأ-اىوفي.!ار-لا!نالارضتتمطىكانتكيف

..موجودغير،حسي!ثيرشعبالدروباقدايهماتحتتجري

نويهماغربةفيالستم!لمتطالما،الزماندوانيبتحتماالىالامةانكفأتوكيف

لربري!غريباللطليعةفيلهلمكانولا،وتطحنهلتمزقها

الاعضاءاخضريتعالىعرتومامرتأترى

القطاردواليبجسصيعلى

..الحجريالظلملأمفيحبيسىوهجمناسمعأزلللم

النمعد!أكتامن،الصقموالخيبةفلم،تلدللبخفل!حركماادالم!ؤورلليةدبيبهشرايينيمجريفي

:الا--انالرجلعنتبحثالتيالمراًةاماميبقولم.ا!جوفألرهإب4افدوايىبالدواليب

حفرتيفيأنطويونضال،الزمانالسقوهـخارجمأساةخلالومن

عتيقهافعى،المتوالليةالاجهاضاتومحنالاجداثفويئنلعودةالامة

القمصانتنسج!حوالخقيقيطريقها،للاطيافاالعبادةدربايكنللم

اليوبوهجمن،الكبريتاًبضةمنلتحقق(لعازرافيالناصريمعجزةقكنللمكما،الانبعاث

اذنكانللقد.الارضصلبفيالحقيقيالانبعاثصبوة

الطيوف!طلعالمرفضثمةوكذلك،لللمعجزةرفضثمة

الطيف،يجوعانغريبما

*رفيج!ند!الرغيفكفاهتكسران
الزاداًعدالليلاسهر

الطيوفلللموتى

با!رسليمانكعارع.اللضيوفواللتماللناقوسقرح

ولا.المنتهىوهوالمنتداهوالانسانجسدكانلمد

داتفيبالحلوليتطهراناًجلمنلاهوتأىاليسبيل

معتدللةواًسعارممتلزموقع!لولرتملانالبشريألجدمنلاوكذللك.اعلى

الناصريفيتثيرأنفيالمريميةفشلتفلقد.فيهالاعلى

المبالثرحلص:بادار-:حقيقيةانسانيةرغبة

اًللتماععينيكصحويعكرللم

السوهـواللخيه
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لمحفرتهمنعادلحبيب

كثيبميتا

الكبريتينزفلحبيب

اللهيبمسود

لىافطو.!كلصح!ةلبهسأ:السؤالالى،الانفصالوقعوكيف:اللسؤالمن
***

ثمةهوهلالسع!والالى،حقاالبعثزمنفينحنوهل

وجودها.اللشاعرقصيدةنسجت..للاصولحقيقيةعودة
فيللنرأءققدما!!.معلوالمأساوىالفني

!،والزيفوالانررافوالموتالخلقانفعالاتخلالومن

!المبدعلتحركو4وال-صبقالموسيقىدبونروسيةملحمةفي العربيةالاقطارجميعالفاظهونحت،عملهروحيةالشاعرمتح،الوهاج

بناء!فيمعاوالفكرالشعرمناللغةهذه!ابدع،وتعابيره

.وثنيهمعبدتكأنهحتى،والاجواءالهيكلمحبوك،متين

اانس!االكنستاترت5المصانيلاكبرمتواليةنماذجعلجدرانهتلامحت،كبير

الانسانية.الثقافةفيالراجيدية

البورالايدنلم،وكشفصوراللذيواللشاعر

-:التاليةالكتمنهالهمتختاروان،رهيبانفعالمنازطلاقاوهو.المجوفةوالحقلألتيواللعقم

الاسئلةمختلفوجدانهعلىطرج،الانفصالبفاجعه

امامالمبدعينكلفيهايشتركاللتي،اللكبرىالاصيلة

فكل!ئ!؟!مك!:!ر!ض-!فههـهعه!.الحضاريةلفو)جعا

سي،سية،ظروفصنعتهاالتي،الوحدةكانتلقد

!اه"+-ه!ح!،ء3:هته!كا،ظه"مآشبداانوكطدت،المعاصرةاالعربحضارةفيحقيقةأعظم

!كأ*ه*؟ك!!ي:كيهـرره!!ةكا!،!!مس!نأءلى،مستوياتهامختلففيالامةطاقاتبتفجير

لموظهر.الفجيعهحلتاوعندئذلموالسياسيينالسياسة

؟ء!كا!ةشه:!،،محأس!ا!!ول،؟زر!،"ف!اول،لىكدا5يستطعلم،الموتمنعادوقدفانه.حقيقثهعلىلملضازرا

!.مه!،!!!:-5؟!!،ه+.الارضيسكنالذيالمخيفالزيفزؤيامنيتطهرأن

اللسلبقة:الحضارةرواسب،الحاضرالانبعلثكررللقد

،!ا!هأ*"!ط:كحح!،*!ىة"ص!+هـ"!لكلعه*!.اللينبوعيكررأنيستطعولم،والخيانةوالعهرالكذب

*ه!!*ول:،م!هـ!غ!،+هجم!عنالاولىا!لتجربةتكشفانسبيلفيوللكن

حقيقيلانبعاثتمهدوان،الخقيقياللينبوعطريق

8*!!ق،ى:ووولممك!3+؟ةول!؟!!!هع!تهـءاللصوصوليس،الابطال،المرةهذهمصيرهعلىيقبض

-انحضاريالمسوول،جمرالشلمعاناةكانت،فالجووالرجال
+8،!أوو؟فىول+8هه:!ك!"!

كا.كلهاالمرحلةوجدان!ما

!!*هول"*ء"!رر!:!)ها؟!!!هـ8؟ص!بدونفجيعت"لجقيالشاعرانمنوبالرغم،وبذلك

اعلانفان،للعالمالخادعالمظهرتغييرفيحتىاًمل

،الفربدالتراجيديالفنيالنسيجهذاضمنالشهادة

انطوانمكتةوجدانداخلالاساسيةوظيفتهلللكلمةسيعيد
.اللحضارة

المقلياحما،وحدهاستظلوالمفكرالشاعركلمةان

بيروت-يسادرباب-الحويكشارعالليهميستمعمنوحدهملانهم.السياسيونيقولهمافوق

بلحظةيأتيويجعلونه،الزمنيحركونومن،التاريخ

أصم.وتجويفعقمللحظةكلبعد،الاصيلةالخصب

أ-أصفديمط!اع
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