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يهب!انلهب!فلاقصيدةمنينتهيحينالبياتيانإلمجس-اًس

ينتطص!!بزالهـامحجوباالأعماقوجمايئاث!أن،اخرىعلىهـوراينالبياتي،يحساناودوبين!افئورة(الفقر)سفراللدارسيباءحين

جمتهوور-يبلغلمالشعريالددقوان،مىالنصتاللىالروز.فااًوتاو.لىاسقعلى)السيريحققاناسص"ظاعؤدالتتاعرهداشع!ر

كأز"،الابداعبعدالمكتملهالراحةلحظة-.والانفعالاتالاحداثو--!صعوديعاوياتجاه)1(:معاتلاثةانرصأهاتفي(الخطىفي

للى-كداشظ،عت،دميقةسادبةبينينحصرانلمهيرادزاخرلب،رء---نا"حثافيعامدف!1واتجاه)ب(.الفني!ةاللدرجةمعارج

هـ(نيزيدلامادائمياتحققان-احواللهاخيرفي-الاربعىةالدواويناغى-وار؟ءوداهبعمقيواتجاه)ص(.الجماعى-الذاتيالرمز

،الكبب-رمزالرعنالب!ثصورةضاعتبعضهافي.افجاهـين.الانسانيالمودفطبيعةفيالمظملالفكر

ولكنها،اللعمقيالاتجاهفيارزاهبةالخطواتتضاءلثاءثرهاودييدرس"!لدىصسحي!االااراهولا-ازعمهاللذيهذاصحواذا

هـن-ايةصامتناسفةفيبخطوات-البم!ص،دفةكانتجم!ماالىانبةالذروةيمثل(الىمفر)هذافان-ئسقفياللب!بأقك!ينلواو

خ!،سكلو!فهـنيعبرخلمصاسلوبعنقلاولمالفنيةاللجودةبصد،،عرلإثالشعريالهـتاريخفي-س!ئامااعلىانهااذهـوةالا-

ايضمطأ.ؤ-يال!،ا!ولةوؤفي!4فيهاتحددتلتياالجريئةاللذرويةاللقفزةتلك

بسحرمأصطوذايزالمااللبيا.ليالوفابعبدكانالمرحلة"نلكفيا)-ذروةوهذه.("،شمةاباريق)بظهوراحديثاالتنعرميداق

"عويضخير.لعويضاتكونفد(البساطة)انإؤمن،حكمتناظممعحطاولةالحذيثالشعريعدلمباسمها:اللدلا،تخطيرةالجديدة

د-4امهـنالذيهذافيالمتهاعريكنولم،الكبيرالاعماقءظافياؤاىاوالمضمونطبي!ةهـنمسشمداعطفادبهوناًلطأالنقاديوليها

ولعل،اللفنياللعملفيكب!هـايضالراليساطةفان،مخدوطالاحتي!ةاثموهـ-زرااصبحوبفضلها،المبرعمةالجدةبه)خاط

والإفلسفاتعمقاتعليلهالنا!-هـمنعاىاشقبهالاءجابلإمليلمىنءركىصطعلىمحمولوهوالاعببهعنهاحرجالمتالناقديغمض

فيفان،مفت!لاالبساطةووزرفيالشاءريكنولم،الرموزوطرحءيستوو-نفسطالبي!اتييعدلموبه!ا،الجامحإلعشموافياللهعوى

اللطيبة،الصامة،الاطفال)يحبهايالالاشي!اءوفيالشعرية4طبي!عتاىص!ءداداا!ئنةاالربىبجعلانيريدحينالاالسفحالىينزلان

فراووايا-ا!ماد!ا41!صخما(الهـخ...البسصطاءالناس-(يرأتيولاياتياللذي)قصيدتهدلتقدو.ثالتةلذدوةجديدا

الممتنعوجمالهاعا-،!الموقو!طعمقهال!الانذلك،شعريامن!با-واعبوق!فنمهمسشمسكايزالماانه-(السمفر)بعدلهقرأتهمااجروا!ا

(والثورةاللف!ر)سفرفيللباتييتأتىحينوللكن،اصحابهايخرعلى-4اطلاكمنواثقا،هـوحيثقدميهمواطيءموسعا،!ئالك

النقلةمنالتخوفطموضعفهنا،جديدصعيدالىبنت!فلانمسنبواًحدالتضحيبةنجنحمليعدل!شعرهانمؤمئا،اًلشعرية

النفد4انأد.بوان1أ،-ذا"لمقديرناؤكماا!يدمماانيخمر.ال!جريئةباغيى-اضمهرفيصر1شيءسبببلفيالاالثلاثةاًلاتجاهات

لها،رنرنكرولماللبساطةيثرلمالبيالياننعم،بنجاحفيهتمت.اًلفني

اهـذيهطاللبالانس!صانههـوفظل،جديدةالموابفيغلفهاولكنهعنالبحثاعنيالتانيالاتجاهكان(مهشسمةاباريق)في

.جديدةاءم!افايررىاًنجاربهلهاناحت"سيط!والعاورلملهـو(الكبيرافىدءز)اوالجماعي-الذا!الرمز

دلواز-4فليقرأحد!االبساطةبهبلغتكيفيتمثلانلثاءومنالوقفةثنائيةوكانت،ثعرهوعلىشاعريتهعلى2وا!بياتيطبيعةعلى

افنعبب-ربساطةانوا!دؤ،نه،(بولينص-ئقصيدةعنترون)والقوةوالعلموالت!ردمانيالافالهقدمرمز)بروميثبوسبيئالمترددة

والوداعاللمقإءووقغات،نيقىالافواللنظراتالفنيءوالبظاساتوالاحصالفهـديامحيا!جمالعذابرمز)سيزيفوسودين(ال!خ.".

تخد!ثاثاكافت!حتى!اانصهرتفدالعناعرهذهغيروكثيراعنص!ستقيمالتيهي(الخ...والمدا!لبوالعبثوالجبرية

يفاث!يئيةااًللطفولةؤهن:وادعةبربخةعذبة(طفولة)ف!يهصدةا!قصبصفعننيوب!بن،12!كونوالشماعربينومادتهالصراع

فير:اللصالرلمزمواؤمافيوافنراًجعالتقدمحقبكةوبصن،كليكيمانفيالم!تمعتين

ألالصنأنبفرشةأخييامررتمانالان!اموصوحوكان،التحرريةااكفاحيةمواقفناوفيالعامةالنفبسية

النسيانسلةفينفدايةبانهالقلفلاالش،عهـنمشاعرالىويف!جميعاهذهفيالتفا؟ليشل

:يقولحينالمشاعررموزفيالسصاذجةالطفولةالى.المحت!وم

ايونان"-نسبعسنابلاربهسةدواوينفيجمعكثهـيراشعراًذلكبعدالبياقيكتبثم

ديمترو!اممن-وافئقةالخىوفببنالنفسىمنقس!موهو-يقرسفيهاكان

صوؤ!يامن،الفنيةاللأرجلأمعاربمفيالصعوديالا.لجاهاعني،الاولبملاتجاه

كرذستاناطفالومنانشقاقفيوئماءهالموهايسصتعجلثمكثيرةبردوداًيبدركمئكان

.(تيلمان)رفيقنايااليكحملتهاإحسىكانالمتهسالصاريءولكن،الطيبةالارضابنالبسيطالمزارع

الوداعساعةفيالاسيانالاحسالمىطفولةومن-كلف-!لاقطرات،مطرمنقطراتترويهلاظامئاغليلاهنالكان

الفجرفيرحلتالقهـاريءهـذاوكان،واًلنماءبالهنموالبذور-لمكلنعهدوحدها

2!



المذهـ!هر-مجتمعة-العربي!ةالاءقىبهامرتوالهـتيكفردالشاءراتركوللم

السنشواتلتلكاللعامةالحصيلةمراجعةوعند.الثمريينوالجزربيضاءبطادةسوى

ابنيس(يأسياللذي)و(الفقرسفر)يجيءان!كيالعجبل2يزوالمضاءمخدوعهاوياالليلمه-ليا

!سيالحالظ!لشابهتدقد(،المنغىاشعار)للديوانطبمبن:فعيالساذج(البوح)طفولةالى

كبهر،درقمع-الالمحلعلى-ظاهرياتننمابهاا)ننماعرحياةاءالمس!جرائصد

و!ان،(محجربلاتنامالتيادنا)تجررةميهالحاسمالعاملكانموسكوفيال!ابء؟لمرلحناللحديتفي/سهب

الكبرادركان-نيرة3جوانبذووهو-العاملهذاجوانباحداشياءوعن

الوهـابعبىكبركتيرةاشصاء-النضجيلداحياناوالكبر-الانباءلكثرةنبتها

ميلمحويةالعربيةالثورةشجرةوغدت،ابنهعليوكبر،السنفي:موللهؤيدقاللهطفذلهالى

والعمىالشيخوخةرغم-طولاالمعريوت-مخ،الكثيرة؟لرياحوجه(بغدادفياراك)-

فيا!لولالدمواصبح،الارضعلى(اللحلاجدم)بفيعةوالسعت-(ليفدادلمحي):وفال،هدابهاجلتواحض

خيسالءنلهوكل/ضزاحلاالذيلكابوسكا-لوركادم-مدريدحزيناكنت

:لخياماوكبر،عرلضاا-ودعف!معندما

والنوحالواللغربة.الموتس!واتديالفؤادممزق

خيامياكبرت....الابعاداحترقاجنحةبلاكفت

والاشجارالغابةحولكمنهـتوكىدد(برلبينمنوو-يدةعننرون)-،اء"كبايوأنالىهـذاانبل

والاحلاموجهكعلىوارنجاعيدشابور"عركاباللف"ايصيبهامرضوالسد،نرن-هاابىصاطةامراضبه/لمبست

اورفيلسمات،الياللصسورعلىكلالتو؟وهدا،ال!عاديحدي!ثهـمفيالبسطاءالنأسطررقةعلىالمكلامية

...يسابورارضعاًلذيالنهرداخلكفيوماتتاوينثون-قيكررحبهبنوبكنهوا!عيحةءمبغةاللفصيدةيمنحصفيروة"

.ءذاولادةء.......\ايفنيهاالى-إطةتنيهالذيحمدالمهالخداعمنمس!حةاتمريكسب-
الصموللكالوللكلم!كي!ر"صورارابلوهـن

السفر(!موازاةعلى(المن!ىفياشعار!نةسعانعلناالطيعكماذلنرء-!،مبصذلةابمبالفاتللبسصاطة/أكيدايغدو4لانش،نفسها

(للاط!فالالمجد!في!لهوهـنالاوليواناك!!:!ييئالذي!وعادحبببالف)الموا!نمنكثيرفي(الف)للألممةالببارىلكرار

يلهو!صغيراكأ،را!يزالملالشاعرابن!ك!كان-!للا-الف،ج!ءشوقاللفيا،نظرتبنافيا،اوحوانةوالف...

اواالا-وارخلفوالاب،ابيهخيالتبرحلاكسورله،المجديدةربىتهه()انتطحاتأللكايضاذللكومن(مرةالفهرمت،كآلواحولهير!وذا

المقرسفرفياما،البدنإناليهوهديه!ىالمنيسميههـ،9:مثهـلالناسرينالشمفويةالاحادبثفيترددالتيالانفعالية

ووار!،ه!ابااللىدءاجةليس(حزينلالمرا!ف!اال!!حليعبكأسفياهـوت،الخصرالضياءعطدي!داجلءصناموت)

ظا!رهافيتتيوالثكبماالمقارننفيب!-ذهذرهـاالفاريمماءررصقالا-جمما!-"قاللعثش،-دانشا،ازرقاالاسنسبع5انا،رتإكأن

تعكىلا،ءليالىالث!اءروجههافصى!رةهـل!ان-ء!حكة(.الخ...سشربنيماالاكوابفيكالنببذغر!ت،بلاركم

!بماألاموكانف،نفسهالابتجربرةتعكسوانصا،ا،بر-نء!ورةوهـنالب-ططة!-ذهمنابعددلاولذو(قصيدةعشرون)ووكن

الاهل-للمطفلالكاملةالرويةبابتسد-هـلهـن-ا)ورصيدة!صي-هـةتسون9،او،ب!!اانلبسةاالساذجةالعفويةالاخطاءهذه

جبتااحةفقد(المفرلص!ة-ر)لمحياما،جديدةبلا:ةي!،والذي-،دورةر!نتسفي.لجيء،واحدةقصهـيدةصازهاحقيقةفيتمشل

ءةاو!صسفييبقولنم،الابنمورةمعهاواحضحبتالامصورةهـنولا،ب!حسالبسناطةمنبغلالةمثمولةانهاحيثهـنلا

الاشئاءموتهـ!!اج!فىحفيفهالابنعلىلميلقياللذي،اث!رالاالزهـ-نفيمتقاربةالتذساعرللدىنفسيةحالاتوليدةانهاحيت

ج!مهـا:انررإدلاالشعريىالنف!فيانهاحبثمنبل،ايضاوحسب

سيط-صةالىنشحيرفهي،بنالعشرالدورةاص-رعندالانقف

السندباددلعالسوداءامواجهوغيبتما!البحر-لالداخمنالىكاءلاللبشاءوسيطرةالخارجمهـناللطويلةاللقصيدة

الرهـ،دكفئهالاهـقوهصذهمنوالثورةاللفقربسفرارهـلسو!ببهـ،،البياتينفسعاى

بكاءالاالغناعادوماجزيرت!نلغر!-تيأسيالذي)لقصبدة(فنية)مقدمةتكونانو/صلمج،الناحية

والل!صاتفيأنىانهـنبدلاالبجاليانساحة4رنحدنف،وهي،(يأربماولأ

.....طحار!متكاملةوحدة،جق-قانش،ءانوالتصوراكجربةوالانفعال31ءمال

اللخرابالارضبهذهنموتاًكذانثره-االنيالبذاوريسمنهتعجلانيمكنهلاوانه،ابصإدذا!لمهءولبه

الترابميالطفوله!نديلويجف4ط،متعاىي!مداخأدائميمكنهلاوانه،اللطجمبةالارض!ي

الذهارشمساهـكذاهـ4ردلابل،حين3لفي!سعفهانننتطيعال"!(اتعجب:قىالشعرية

نشإرالمق!راءبموفدوليستخبونظامعلى،5المي4توب12،الطالمحةهذه!جهيحسىنانءن

......اللفيضان"وسمغيرفي

ماتلواللىهـم(دأفيالذي)و(اأ-مفر)دان،هذا/ولكل،هـداًومع

الركبسات(وبورن!-وعاى-ولداوانىا،(دصي!دةعشرون)رذو)ر"-نلولدا

الصقيىعيغطيهاخيلبلاءادتقياث-مار)4"عنوا،!دااؤهـملهديوانمن-وهلةلاولءجيا

ءيت!ونوسائقوهاالشاهـرتجربةليهامرترويدةلعواشر(5791عامنشر)(المنفى

السنونتمضياهكذاالكب!رىالكلربي!ةاقنورةولجربة6591-5791عاميبببناللذانبب!ة

العذاباللقاصبويمزقاؤفلاانفي?ذراالقارياسنرمبجوانا.ايضاالعامينهذينب--ن

للباببابوهـنمنفىى11منفىمنو؟نحىنذللك،علىتسعفلاالهـقاءسةوسائليؤإن،"ةالذاصهـ-ذهرنصويرءند

النهـرابفيايزؤاب!قلدثيكماندويف-ك!تمماي!ستجليانن!4القاريءعلى"يراللصمنوليسى

نموت-ؤمرييا-فهـقراءبهامرالثشك!الاحداثلطبيعةالراجعوقفةوقفهواذا،الحالين.
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ناا!"قدو!كني،الحلاج!موودلك(وافئورةالفقرسفر)فييالوقابداوقطارت

مختافةصفاتلحتاسمهيدكراندون!:لمهـنرأهاللبياتيحهنانهبل،"هفرداوجوداعليي!دكلالقطعةهذهفي

اللمح،ت/مخضتكيفلنهايئءلىهذاكلومن.اشعارهدبىمنثورةالمربهرةإهجردبنتالليرويتحدثانيسنتطيعا/وهواصب!ح،كبر

هـناللائحةالصغهيرةالفكرةتطورتوكيف،جديدوخي!ءنال!قديمةوليهر،نفسهالشعاعرءـوفرا،واكة"ءيةلدفا؟لاننء،لدون

!ؤاذهبانوفبل.بصدمهنمتكاملا!نياعملادأصبحتمبل-ايأسواوالفقرتالو)دنيافيالشاعرهذاوجودالاوجوده

منالتطورذاهاهـدداناحبالمذويةوطرؤهاالتحليلاتشعاباعصههـتمثلوحدهاالقصيدة5هصذ3(نتولو.(احي.4-،والتورة

:!أكولالكبرىمعالمهللألخفهإطعورالمتفائلاًلمست!بننرالبه،"كماانلقلظ(اضورةواالسفر)

تملك.ولا،وحسبواحدةدصيدةولكنها،اليئسلجبمديجديدمن

لل!-ةاسضضهاو،البياتييرددها3.ىارتيالاسماءاد"قلت)1(عاقي-ول.هـ"الشعرياللعهـمدللهذا"ور،-صاو؟حدهـاتلأوقان
(لرء--صفيمةتحملعالليةنماذجاوكبيرةرموزاللىفيهابرة.

أرجح!وا!3-امولورىوالحلاجالمعرىذلنالبمبةوى،وادورلمدهر!ال.(!ميدة!ون)ديرواىعاىمعد!4!يحكىتنافم

اء!مد.لاننيذللكارىلاانا.الصاددةالاشعارخلق4وحدهالاللمان
.(.!الههكسرةللقه.-دةكسراموضوعالوركاسي!تخذاًلها"بىاً.......

.ة............!(،المحزلمةاللفصا!!منب!هـراصمبالمن!لجةائدالقصهبفتا3ان

هـ--نيعدولممابعادهاهـشكتيرفيالرمورههدهاتحهـت)؟(.

اخر،دونشعريمومفيمايهالللأ،ياللعابواًل"ول:وتالابي!نهانفاوتالبب،ني4حالفي؟أىالادم!اىيبدوولكن،صرجمحهذاقوله

!ببهـصابولابقبر؟رةاووصدةتمثلفان!-اتعددهارغماذ،!ااعنييحفقبهـذا!كانه،اخهـرعاملايمناللش!عريةللظادةدفعااشد

ذلكوضاع،!اآنديحميعاومعهامنهاواصدكلمعاث،عر:اليوتق!ول
.اوامامن!اوراءنى،طلعد

ركل-صزىد"نالنى؟عرنفسيوز!كاناللذىا)قدهـمالرمزىالانقسام
.....".....يكنلبمماعلى!سةونكتئب

ي!رلصمبهـماالشاعروأوحدوبنوحدها.وسببريولوسبروءيثيوسضحكالناواعدق

نعبر!كلهـا،واللعامالخاص-ن،والمجموعالذاتببنانفصىالنمة

لكا!ح(ا-الافهان-المثقف-الث"،عر)ةعن-فيهارمزكلوكدلك-بالحسزىمفعمة

ا!كارهـسااشدهـنزرحدتالت!للمكهـبمااغاليناواعنب

.واحههـةضميمةفي.حزنا

اس:اباابنلانهمن!مامسثنىغهرولوركا)الرموز.،صذه)3(فيالنتهاعرب!ماو"فىغيهرهينلاخرحط!ثللعليحدثاومثلمه

العربي،الموروتالىالبيات!ماعاد(لعربيةاا؟تراتابعضوز"تاجالشاعرداهوقد،اعلاءاابوالمعرةئنعيطهمنهـم:(المنفىفياشطار)

لاستمى-/رارصورةالمفارقةهـن،.ويخيم،ضروالحا"ضيبين/جمع(الهفىفياشعارمن18ص)(ااعرةفيموعد)ؤصي!دتهفي

الذيافى"أجديدجوهرالىيهنديبهؤاذا،الانسانياللعربياللكفاح:تتعنىصمامةامرةابمص،تينفيواسمع

وكانت.ماضنإامنلوصلآمحلى"عروضالحاضرنانحسريحعلنا
........تة،دالفالفهـئارصن-اهـدى5هاح

الءساعلمعنىدهنوحدسعلىاولامائمةالاحتيارفيالم!ا/ىيله
.....طريتجددعليهالموالعشبارإاروءليها

وحافرنا،يلمئملاهـ،كل5رموزعننحىولؤلث-وجوههجميعمن-لشاصاخ
اجلمنا-وتافيالالهامعمنىلاال-لاجعندالعوفيةلي"لن!ا

..و.ء...0.1د.ا!للاءالبمولىلس!ة،الفثرحردإفش!ادعهـ-د"صابدا
ءجودهلرههـد،/"عيرعولهبعصفي...

،اماصرةاالحياةتفسبررنيفيدمماليست،لان!العلائية4يالمحن!واللقبوروالاؤاحي

الب!ثضرورةفيالعنيداعرارهخلف.ئوارىاللخهلمموروميهـةتلاقىعليهاول!االارضتملا

ية.النهافياخفاقهرغم،جديداوافميدةاوعناق!ي

!و-حتىررتاذهـ-ا-هطهـنالرءوزهذه/ء!ارب!!!وطلأبسنالمثاعلموادنهطؤيرىين!ضلكيالمع!ويخاطبو

.!حمله!وانما،دائمامنهصراًوكفاحاخالصااصراراورهاءاعهى:اثمىط!عاجلمنتقاتلالتيالمساكين

الحبهي!اةالىالدءوةبين؟رددهماومن،مع،اوتاوعبءالحياةعبءاشينرهينيا

اؤصوىاللببباليلدىاكبهراال:موذجفجعل،ااو!مشكلةازاءواللحيرةوالسماءتغيا!رضتر!م

لحناه-سبونلمثسبر-لكفاح-"يكونحينحون!الانسانبوامعصلة......غناءوالريححمهراءورد"

تع:يرا-نجبرهاندو-تكونانوتصلمح،ادصزغدديالتفاؤلالقه"بىة5هـذلمحياعرياصورةمن4با!-ولماكلوكان

نخهـل4بما،4الراههالطرووء!كبما!ربيهةاالامةحالءنصادماةو!وإه".(الرحبتملاالهياللقبور)عنؤكرتت"

هـ-!نفسميةاز"ةبعداثاعرء،لوعن،اخفا!،تامنلهاانتصارإكا)دووانوردةالطعندممنصارتغيراءوهيالارضواذا

ةا-اسأاهذهدوضيحفيوايلاغا.لللتة؟اللكوالمحناناطلاق"!،!ولمث،عرهيهجذللمالذيللشاعررمزاالم!ريفيوراى

بر-صيوحداللذيالكبيرالنموذجاوالكبرىالصورةهـذهاضعارانينفسفيكب!ر(الفقرسفر)!!بماالمعريولكن(للسلاطينع"رمخدع)

اخررمزازاء-فحسبللننمئيل-والحلاجونوركاواللخ"أمالمعريادصمعنة)فجاءت،قىلءنعليههـ،نعمهـا،مراتعشرالشاعر

4د،واف"-ن(الجد،يىنوح):.لهقصإفيادونيسالنىعاءرإخ!هادهببد)"نءحجمايقهـللامنهافصلكلوءمولعشرةفي(العلاء

"--ورفيباللطووانافرارالقهههبىةهـ!ذهؤف!(الريحفياوراق)اللحج-معنديقفالامركلمنولو،(المعرةفيمو!د)فيالاودى

:اللح!ياةمواجالةعنوصدوف،تمالوؤيملحلأ.اءلىمهـزي،1والفكرية!ه!الفيللنموضع!بفاامحكالكملكانوصءه

طينةنزلللمانالو5ا-،الموؤ-فهذافيالمعرىحالعنكةيرا.لضنفلااًلخم-اموحال

بينب!بننزللماوجهمرةاورانط،اروابعلى)ؤبلمن-"لمح-4او-ازراعرراهؤنإد

نسرىلاكيالعارنمنرىلاكيالمصلولططفلهيغنيوهو،و!نبا-قىوممصحفرغيفيمناهوفي(يعني

مزتينوربهجحيمه(يغنيكاناللذيالرجل)فصبدتهفيوذلك،النت!اهمزرعةفي

الكال!اتءهعموتناربياق!.يدةموةهوعهو4باداثم(المنقفياشعارمن(8ص)

الىتقئاالاخرالىتقناولايأتياللذي)هيوتلك3.!ملديرواندي/قع-بعدمن-كبيرة

(نربهـالحياةلا.لاانراب:يفاجفصاوهو،ؤبلمنبهالتقىطنهالاواحدشخص.(يأتي
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الدرإليزبرنعلىملتوبرأ"ن!الشكلالمقارنة،لكنمزفف!بناوقصيدفينبيناقاضلثصهـا!يولمممت

خنالنرالهـواءفياراللبضتحتتشمرانإيرهكنءةارنةوهي،ابيإتي5اختارالديكلنرالرصقبب!قةتوضح

لي"ديصالهأنأالدرجشيطاأغليناضعتوهو،الهدسثالعرد؟/النتعرفي.النزهة(عمحيعأ)اخرقثلصانددنثهل

واللطسبالرجماءيوحخدأ!اوج،1..ءليهاواحدامطلاالا(اللجديدلوح)قهميدةولهـي!ست

كلىسات))ديروانهفياشمصاعلىاللصورةهذهليرزتوؤ!قسطعلىيسيطر.المالبيماؤ!اشطاعالرموز!صذهكألمرلهـن)5(

ملىالمارمةالتورل5هحءصفىكأالرصلىوفي.أقرأروريهه."تيوصلأنمادجهثيمجقأأثزفسعأعنامريفرقوادث،(الغيرية)"-نثليلفر

(،1)"ا"ط!للينا))في"بنفسهاحيانافيءزرخلذللكينسىيزالماأنهمع)الكبيرة

أ!طفلإنيدقطعوالواكمعراءءلىماذااالنموذجوراءألاختقاءبطيعاصبحوب!لك(اللعامالس!ى.ق"!وجيه

جنالحضنارواشعلوالشمعرهيهيءوانما،الدائمةبالمواجهةاللقاركبمءيصدمفلا،اللكبب!

هـلملما!بلؤيطا!اتفيمنحهاشعريااهـوفف(!مسرح)والى"نويعء--نرر*جميلا

شولعسراهلأننابالااهلموو.ليدجح

النعوأأحذهعاىبصلوالوا)عأمعرأءملىماعأا-2-

(16)انت!عواءاوع!الر"ال!ندعاة))و.لحلىكانالتيالمباشر(!بهـاءا)درجةانراصتأاللخامسالمظ!ب!ذا

لسهميفيساهأوغلواللغياهتأنلالتنلافوالرجم!ينلصورنحو/السابلنأاسأعارهدييوصهما

والمتهأهللصوالثودماليلعمما،ذلهـكوغيروالثنينلالتأثئرعأةواللدءأرلالضمائرووبعوالنلاطث

والمتسولينلالثسهأراءوهجثئمانماحص-البياتيتذأمرفي(الاعأرلىالصورل)اسميهماعنوأنلتحت

رةأوسثئولوقالاهبعيارواحنلمصيسأهأداتوثلذحعمالامأرىالصسورلهذهفيالهجاءدرجعأ

(17)اللعورابلةالتفالئعراءعلىاخرىومرةتحدياهيوليست،لأاختادهـاالتبمءالرموزبطبيعة!!طة(غيريمة)

"الكذوباتبهافتمعر))الم!بدااخلاصهتجدالعلاءابامثل!خذ.نف4الشاعرمنفرديما

صهثواومهـاو،لوالآواقيه-صورةالحئلامفيللمفسمادوحمهوالتملقالمدجعنوا"رفعه

وهـورتنابلهألانهوالقائمسمأ(الافرىاللصورة).ذكرااأدائمامنكتشدعبم،ساطعؤ

اللقىماثللغهملانليوىنلاءكانواوبيمعوالمتهرحتجوالتملقاوالةذبلننلاثتا.ناأثلوالقيصولهمن

قلوةللمهأبر-ولسم،العلاءابمأصورلرمأكالشاعرانولو،والشم!يرالنلس

احذهأةماسحو:فنومخضلملةلءبلعممالنتممراءهـغألاءويسسمطفيمسمت!عالا)نانيةهذهلغألمأ(الاهثرعفالصورل)عنذأي!ئايهكر

الثمهلوينموانلزالحرمفييحبوننأهـهأارير،اللغلئالعأعأنالس،الملودوتفانأنلالقبيرالرءماصاليغب!بوالق،ئمنلالمفارثفبلوةاللارطتءخاطر

اللكلابسلالةمنيصضعاللذيبا!شعويكفرقنهو)ذا،أنت!ارهمكي3اكلموذجال،بهرلى،برأز؟!ة!ما/كلاالبإفانذللكرمع.حولهمنالواقع

اؤبهعاءحجاثللصوآأ"وحم!28-27)ارباباعةوةملوكاناسهايغنالأقلقط،المفارثأأالصورةرمأوفياصيازرايمعنتراهوالماوحده

تلذينأ"صنم!اللذعثالسروجطزيحبهـاببموثقيرهولهةويرمز(.4)ث4..والاء1واللكبرالالالفيزيراحللالهـونأجه

الاكتاف؟كلوكيفينامن"يعرؤطلذيول"والفناءاكالسايدىالرمن،فيء:وردةؤ"بهمةالبماتيثسعرؤ!"الاخرىال"ءورة"قىوقص

ويت،!د"اللقتلة"عناخرىوصيدةفي!ثويت!(39-22!)والاثداءصذهأنأفى!هاا-الاقكعلى-مفهوماتثلاثةتتدب"حضورهاو

(87-86):بلوله"با-ترناهأبورنأس))قص!ي!ملفيكل"ورواهـ!هأاايت،ء،تالانسانياللعربطالواثعفيبحدل"وجوهألالمسورث

جماجومسوعأنجمدلانابجم!يعالحرحتوااتالنأاميةا)تمعوأتلهي"مرحزالذهأالمنيفالمنياض

ايفوروآلسهـاهةاغفايتواتت،اووريئأانموثنباعاحوراممهاعاتيميوحلاوائمئلصورعأا

قأالممسلاءنموذجامنعأيجعذئنأاعغواماوالعنأءوالشاعري!بحداذأامامورثالله5دنث

وا"نعأهتمريئبحياحاتنبهانفسعأاللبي!ل"تكطاأبي!عنلفياذأوثانيما.المثانيللمتلالذن

ابأضاحسمنالغهألاغألانللعبا،قللصدأحاولولوصتىاغأفالهايستط!يعلافةو،الصورلهذهالى

ؤأي!ثاثو"))الاففايصنعواحمأمنتناظمالىالنثريرةرممائلهاحدذثفطالم!نىهـشاعوعبروثد

الهأمىقأآلاف:فلذلسأمأ

واللئلرئينالتارنأجورميلططلاسأئرب"،السع!ادلعوتتحمأترطشدعتالتطاله.حيرث))

جماجمئلممنعأذجعنتاناوهي،قأدأدنهنيالافأرلمونهعاغأهطالسعادلاذئ:مثلاتلونثانها!اللدر

للمسجايرمنالعثأن،لينأوبصنلهئأمرفأنتىأمالنلذلائلغثهأادعادعهاااأبنتلاثنعني

انأوتي."ناظمصدي!لبميال"ىوثنأاالسطدلانها،ثلكمثراتأثرللبريحطو

العيوجالهأهلر.(،تموتلاكلماتءو1.2-..2ص)

مجمومةااأبر،((تموتلاكلمات))قهتوانجوفيتتهأعلررهـنأهلااققيىلبرااسارسواءالمرءاأبيعنلعواغأالمثهومماتيلمديوثالش

لىءالقحائدوتون،الساخطةوالكلماتالهائجاغضبواالنقمةئدقهطاككمنالجلاببحسهي!لن!فت،انءائراعمقبااوشاهقاصعوديا5ا،1عامدا

منحو)"ماةأالغليانا-مخئل-اصوتويزحقأ،حيصوالوالعأنأحيحبدوقتقغنأوانهانرأقعلائأا،الثلنللمسخجمعاوالمءمالنأيىحسخللهـيهاسار

ولللارجء،الانأوب!ينبينهايحوهأوالمنالذءلميهاويسىاهبرقةاءموات3اناو،كلتثاقلاص!عوهمثأقتاوبطيئاالاافبمتاتدمهلكاهأاثمأاتلد

لمس!ائدليهانطمتال!كرواللظرنأ.الجاأمافلحهأابيعأ-يربهلانأوحملغأالافترثبالصقأرل5ححذلحدلثفيلمج،معهأفللمانالاعمالى4وو:ننأ

اما،يئالوب!ا!هعلخبةلطبيعتها*قئعاتفسيرايجدؤقد،ال!ديوان!ذهمن-اةبعمهافيكالاهثاللفنفيالامرو،سيرهاعاقمامس!ؤولي!ة

اليوماانظروانما،.لماري!خيةةأاويةمني2تسويغهافلتنيمنفليسلنا"الدرجغثيغأان"النتاعر!رانثالنأئأاتنلولنأقغث،يبدرفيما-الماوينث

الىقنهحوللتوكيف،واعصابهاًلشاعرخي!الءنشضتمابمقدار"مادالراربعاء))فيالصاعدةقالطروصف-بنايوتوصفهالذي

واًةصحةمفارقةرسمتوكيف،بظروفهالموقوتالانبعانياللونهدا:برفيولمه

عشرون"صورهاالتبالمستعذبةواللبساطةالمطمئنةالسجهاحةلتلكالثانياسلمافيالاولىالانعطافةعند

187!الصفحةعلىافتمتمة-دو؟ىورأيتانعطفت
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افتاريخيسة،لناحية2كنالعلاء3ابا!ونمبسهذأان-فولوفد"---------

.-علإتاوللأشا%االبباتيتسعرفيالاخرى!االصوو

،للعنانرمزاالل!لاءاييفييرىات،عراننسدكرأن

بينالفنانللغسديالالالمللصراعالصورةهدهيرسمانالح!وامن

هـان!لفد،ممةداافهمارهيكونلكي*-!.-ا!الصفحةءلىالمشةمورتتمة- الصميرويالطهالععرلجربه

وال!ربصاللح!اةطىالأ!باللمحينءلمر!ردصراعلدعالياورءالو-ميييسى...،-..+..!حححيي.-لسيىحسسى.

،الساحرةالحياةغوانلمنحالااعمفدهومابصفسهدي!جماسار!

الصراع!ولاد4اـدن!يهذاعلىالعراعهدايمهوراناررعروشاءالاخرى،فحةاللصفيبعدمنانصهرتجمبفتم،"بر!ينمن!صيدة

العلاعأبيصرأعاما،الانسانبشيمنالاعظمالسوادبنالمننسركوللم،"الفقرسفر"فياختمارهاالت!الرموزمنالمفار!اللجانبفي

.متنو!نموذجايكونانيصدحلأم!عردكدلف!ءفىلمله،1الماري!!ا)تصيحبهالمحاذاالقاطعةحدودهاذابتبلمبانتراحر!بيا./!ديداتعد

اعلانعلى"وألاميرالمعنيا)الناالنهالدور.كيألننطعرويمح!يلالاوجودهاالكبرىاللصورةسمعكمللااخرىص!رة،شحريةحف!ة

النادليفلفلاذلكلعلحنمصورةلمحي5ادتور5هذدينص5ال!ورفيودراستهاورةاللصهذهتحلببلالىانتفلانومبل.بمجاوررها

العلاءابيغيراخرشاعروهو"المغني))لسانعلىلفلهاويلاونحيالههسذامحصولالقارىءمعلاحدددليلاا"لوفدعين4يرالاخألاتر!ن

اءهلىالملكلان،ادثورةضرورة!يدلىساادعلاءلاببمموثعهيعطي:تقدماللذي

ناوجدلانهاثبويقظةالعلاءاباولايمنح،المغنيكالملكتصراالحفم!!اللنساطةمعاللمضإهاعتالاخيرينابي:تيديواني!ي(1)

حلم:!يحتىيمسانلجبررولي!ولاا!طا"الحاكمالتبماطةالبسهتدكروعةوذوت،ا!بيروالبناءالتركيبيضاعيف

الحصيرةعلىكان."برلينمنقصيدةعشرونلم)هامثله

ةاميرءمناجياممددابرسموحدهيقوم،واحدرمزفيالرمزجمماالانقساموأتعد(2)

الرمهان!مرياووظائفهوحصائصةطبيعتهالرمزللهذاوثانعداهماوب!بنبين"المفارثة

الامانأسأهـك.مبلمنحددر،صاالتي

الاحلامفيرأيت!نشياسنحالتوالساخطاللهجام"اللهجماء"حدةوفثلمت(2)

الحداد1يصنعمنه"ر،جكمنكثيربذللكفىمحىمعهاالكبرىوالصورةالرمزطبيعةمنسورةة

اللجلادرأسكويحزحصالبمنعل."نموتلاكلمات))معاللم

...لعام1هذاشتاءفيالحفولوتجدبطريقهافبملأوجرتقبلذيمناكثرالوتحقيقة2!رتو(()

ومال"-ضحكاثمانتعضالاميرفان:مصرعهالمغنىلقبمانوثاناباربق"منبمصطلح،ت،اعمقنحوعلى"،نيةالافالمنتكلةمعاني

."وبكىشبباللجلاد."المنفىفياشعار"مننمتوموضوعات"م!نشمة

التيالنفسيةاليقذشلآهذهمنللزيدالرابعةالدورة-ونجيء-3دت

ولكئ،لذللك-ضميرهوإرقبالاميراسبهابهوصلددشاعريحتاجهافذلك-"والثورةالفقرسفر"ادرسانالىاهـدقل!ت

الاميرلمجلسصورة"الرندس!سط"لمحفي.بعدتغللمانتفاضته4فب"الاخرىالصمرة))ادرسحينحسبيبل-يسميرغهرمطلب

وههم-ومهـتخمامفلطحا-نائموهوحولهمنالشعاريروالصح!اليك،"العلاءابيمحنة"ولنكنواحدةنموذجيةؤصهـيدة!كينلم!ههالان

الحكه!جبروتلصويرفيالسصخريةذروةاللشاعرويبلغينشدونبلغهاالتكبما!يدة-اللجالمرحلةعلىدلالةالديوانمصائدأنتمدمنثنهي

يننسمد:الشعراءاحديجعلحينالمنواستسلام:الاخرىللصودةتوضيحااكثرهاومن،.لطورهفياللبباتيشعر

القمريخفىهلمولاكي"النحاسفارس))الاولىاللدودة:دوراتعشرمن-دةالقصت*ون

فاليلليلةكليغيباللقمرلانالتشبيهلهذايغضبالاميرانغيواللحمامةانالا-والمرئيالممم!موعفيالجهـدعبثيةالدومرةهذهونصور

فيتمحدثا!قصيدةطبيصةفيالنتماعرقيدخلوهنا،افديراصفحة-"جنادب"الىهناتحولتمداللعلاءابيعند./غنيانت3التي

الاستمرارعاىالشعريا!بناء!سعقهلمكأنه،العلاءابيءتبنفسه،والمسمادىةوالانسنانوالزمنالانسانبنالقازهةالازمةعنو،تمحدث

اوفكب!ينالفرقمحنمتحدثافيقولزهايتهاالىالدراميةبالعورةوءسلى،"سهاداالليل"و"رهادا"السجأة.جطالتكطالازمةفلك

:العلاءابيوبينالشعاريرفيالابيمضالص!اللمونودلوركا"يلصم!الدائبالمىعيهـذاأاعقاب

ضفاف!بلاكانسيدييادا!ارماناكان،-الح!ياةوانعدامالتحجرر"ز-"لنحاسا!ارس))أما،"الاكفان

خرافءسوىكانواومافيهغرقواالشعراءهذهخلالومن،الىواءعلىواللطيعةسانالاجوجهفيمنتصبؤانه

عرافبينهمانتوكنتبهبعثتاتياالجانيةالابوةعلىالمعرينورةت!يحالمح!يرةالمفارقات

اللئامطدبةفيوكئتو!كنه،ا!صياءنممةمنوحر!تمهالمغلق.البابوراءصهوحبهالارضالى

لظلاماسادهعصرشاهد:منافدثلاثةمنابيه!الىغدفيسيطل-المطيعالثائرمثالوهـو-

.الدودةهذهفيالبناءافس!فدالتدخلهذاانفيريبوءلاعليكغدفيأطلمنهاثلاثة

صورةوجدنا"برغدادفيسمرة"الخامسةلدورةاالىانتقلنافهاذايدككمقبلا

فابوالعلاء،!امايكونيكاداتحاداالعلأءوابوالشمصاعرقيهااتحدعجيبةالجسدفيالروحواش!نعالوءمايبيتىالروم

ذاتاحسكماتماما-"ما؟ءاعتكرالذيم!"ودجلةبفدادلمفارقةجنالفنانل!اة!ورة"والخنجرال!اءة)):اءأنيةاوالدورة

الحنينهذاولكن.الوطنالىالجارفبالحنينبغدادفيوهويومداليتورطيدريانندوالعلاءفىارو،وا!خطالتجربةعلىالقائمة

وحدةدهنا-العودةالىسهانفسهبعدادالىايضاالشاعرحنينهواصبححتىالمسمومطعامهمنواكلالاميرخمرمنفئسب،عصرهصجربة

الوحدةه!هخلالمنتبرزانمنبدلاوللذلكعجيبةتباينهاعلىو1الوترمقطوعةقي!ئارةاوسحربلالليلاوحجرف!وتاؤها"كما"

الععلاءابيصورةفنلاثىىايضاوهنا-بغدادازاء-المعرةصورةالذيالحجركممرالليلفي؟مسعهالىخلااًذاثانوا*-4،باليةعباءة

الحديث:الشاعرنفسفيالمعرةصورةمحلهالتحلومد،انقطعالذيالذانيةالقينئارةوروشد،النهارفياًليهتحول

الذ!بحديقةياالنعمانمعرةمد!ا،الاخرينؤلفيالام!يريستعملهخنجرااصبحتاقننيده

وذهبجاءالصيفاللجمهادفيالح!ياةلتنفخ"

تضحكمنوانتالاورادلتزرع

تلعبينبالرمللاهيةوللمطرلريحواللش!مسامدها

اللغرابشرفتكعلىحط."اليشرلاخوتي



ماذا؟:الأزلمنذالجبينعلىمكونوبشيء،لإأ.."وألزهورالاظفهـالالاجبانيوارتنل

عنالارضتضوقفؤ!لكلهذللكيصحنعمللهـمولمنالو؟يريدونمجدويرثي،ا!ق!دةفينفسهيدخلعادالننعاعران.لحسهنا

؟للفدم/!!بخاةوالحالدودانمنجديد،شخصهفيهولليبعثمضىالذيبا!ريمقترنلانه،المعرة

القيثاروكحطمواالنتساعرلمح!ستتوااسادتيأرد)م!اذامعرةفهيموضعهادجماطبيعيية((المعرةفمو"أدسهال!مها!دورةولأتي

الانهارولتوقفوا:العيلاءابوفيهيقولاللذيهووالليل:طفلمهـيهاوالقمر،اللعلاءابي

الابدالىمضىدعصركم:"جمانمنقلائدعلإهاالزنجمنعروصهذهليلتي"

فبودبلااشباحغيرنعودواولمالنعمانمعرةفياللليل

تدورحقدكمرغموالارضالجميانقلائدجيدهارخامعلىزنجية

المهجولىنصفهاغطىوالنورفالننتإعر،والرابصةاقذالثةباللدورتينالدورةهذهصلةوتعود

تتابعفيللقصيدةعرضايكوناني!عمولاذكرتهأنذيم!هذاوكلالمت!عمار!يممهكأاللكييستيقظاان!بشعره5بض!ريهيبالعلاءابواو

عاىيسيرةوتعليقات،الاجزاءبينلللربظصميرةمحإولةمع،اجزائها:السلطانبلاطفي

ليسيرامفرضوتفسيرمتعمدونبسبي!،التاءفيألاختلالبعضالسلطانضفادعولتسمكني

وهـ!الق!بةالىعدناداذا.4لمت،رفىواتدعاءاللقادىءعلىالموشومةوالجيف

بد-ولا-؟نجدوماذاوالمعاللمالءشىاتواضح!،تمتلنابحاصا!قديمةوالجراثبرالنار

ينقلها،ان-ير،بمايعيوهو-الشماعرتريدكبيرةانسآنيةحقحةاللبروقولتضه!ء

ذا/ها،فيغ!يةكلهذلكيجعلوانا،جهانهاجميع"نبهايحيطانالمس!وقوجهك"دوراميا

!صدهيعر!وانما،واللمحاتالاننماراتسديميةفي!ضيعلافهوالامهدخ!-رمنشربخازمايظلانط!،نيجوزلاأنهذلك

حفيعةعنبهببصراضارهالذيالكبيرمزاًلرخلالمنا"!بهوير!وجهوخلم!وهاورلمطانعلىتال!واود"ايف!قرأء"بيظمائدتهعاىوطكل

عليتايخشىكانو!د.حولهمنالفنادعهـياءوحقيقةالفهانيقظة.الس-وقفيو!لمبوه

التيالكبرىالصورةهذه.لهحورفينضلانالقصيدةاجزاءلتهاعداللدورةفهـاالعلاءابانجدادتمعيةاليقطةعناصراستكمالوبعد

البناءفيخللايحدتانعلىاحباناارز!ورأدة4حملصتى،نقلهايريدحيا!4واكبالذيوالارهاقالتعبيضنياخذقد"لزومية"السابع!ة

افحاداالكبيربالرمزالننت،عراتحادالىايضايرتدخللوهو،اعامامرحثةوهي،للفناءبرالانتسلامالللزوميةفيالقارىءويحس،ا!سابقة

.لضاعيففي،يفقدلالكيا)ثونصينبينيفصلانا!،نايرىجملهالهرأةفشبهولا،للثورةاللجياشالتفةحذلنكلبمدالوضعغريبة

!-لفيادرازهءلى!وي!حرصاويبرزن11الذيم!شخصه،الرمزولمحيالاخيرةالتلاتالدوراتفيتجيءركينةثورية!ظسفةالممهدة

الشاعريريدالليالانسازيةا!حقيقةولموضوحقبل.منالغنائيةقصائدهاقحامهاالذصروريمنيكنلمولكنذانييةمرحلةيمثلوجودهاانظئي

فياللشعرنقر؟5مماكثيروبين4"جدلهؤبينحاسماؤرفايرصنع!االحقميليساذ،والانسجامالاتسماقللهاريدانالنناءهذافء

دصودأو!مه-راوالرمزدصورءنغموضوهو،بمموضكمحاطاالحديث.العامةاوررامية!-متهاعلىجدةالقصدياللذاليةالصفحة.لغليب

اسصابمنوفيرهاهذهكلهواو،اكتمالهاوعدملتجربةلالجاجةاواث-ارةءدةالقصاصزاءافلؤمنالبا!يةالاخيرةالدوراتلما

خب-رفي،مفسراوالناددحي!رانأ!ارىءتجعل،متضا!رةمجننمعةالثالرةالان!مانية4نزعتبحقيقةصلمةاكر!امنولكنهاالعلاءابيالى

انهالا،الغموضمنحظهاأالبياتيلقصدةانانكرولست.احواله:الشماعرايقول"عاداةالحهياةلتكن":!في

ويكاد،اجهادغيرفيوراءهع!ايشفانيلبثلارقيقغموضاللحياةفلهكنحسنا-لحدلاالموت

عامة.الكليالبناءطبيعةفيضرودةيصبحالش!اهعرشالثمحاذواليمشحعادلة

التلوين!دا!!نقفتج!نا!قالرالسديمهـرراسبيلوفيال!ةفيالرصيفعلىمالت!مصطفى

تكادصاد،حدةعلى!أةكلصم!يممني!بعالذيالتصويريالاميرة-ا!دورةصدرفوق!لت5وا!أا

فجو،جديدجوفيتضعالقارىء"العلاءابيمحنة"قصيدةفيدورة/.و!ارباهـضنررا

الالفافخلالمنيتحققالاولىالدورةفيالابوةعلىوا)ثورةالهضياعؤاف-"بهانادىؤداهـريايكن!ماذاجويئةفكرةاللحياةوعدل

برميدة4ب!قايخعركالوطنالىالحنينوجو،ؤذنحوعلىوالص!رهـنالجزءهذافيولجري،سمعهالوالت!معيةبالراحةسميمئ!مر

ال!ذيالفنيالاعيماءبعدانكغير،بعدهوميادذبلهماكللحنالمدىالسمتحتالفقراءوماسيادتعبيةأتضحياتابمينمقارنةا)قصيدة

قوله:لكينقلهوالاطيابالحهـريرفيخرفونالذين"الالرياء))وبن"مصطفى)ء

!جاءبغلةكازتالهمزةقافية.اللكهـلابويدللمن

ليلاءدنسلةكلرالا!يركب!االشمهـواتاعمهماقدلئاسامنلفئةصورة"ا!ضفادع))وفي

وورمهلةتكونلكي،"الفنام"الىاللطبيعةالىبحاجةمعلاتحساشب(5همهؤلاء،ا!عياةروالةالىالداعيةالضروداتعنوالاغراض

الخادعالةنبربن،والحاضرالماضيبينالمكمانيا!بعدهذافيانتقالويخدعونهم،الحياةبعدالةالفقراءيهـعدونالذيرن،المزيفونالرجال

الحديتؤكأن،فيلمالووالطل"الداعرالزمانا"بين،الصادقةواللطنيعةيكسرو!والمادد"يصنعهماوءنمان!الافاللعملحقيقة.لبينعن

ك--ا!طوألاضورياالبناء!صةمنفيءااصجواللعودةالوطن!ؤيهاك!هكللانبت!صويرهايفيلاا!دورةل!هذهنثروكل"الاغلال

الالنهاظتتقروهنا.عنهبالاستغناء-اكلمفسهيةالراحةاجلمن-:بنقلهللنشرلمحبللاعاالايحاءاتمنتحمل

فعلهاالالوانوقفعل.والططنينةالراحةالىالتوقبمعاليوالمودالمساءبحيرةعلىاللحزن1ضفادع

المس!نحبة:الوداعةهذهفياالعجيبالماءالليماليطواحينفيفصبكانت

سيلبهعنابحثالثناءتقارص

الدبهتمسحعنيخضراءالهواءؤياوغشلوتنشربتها!ا

تحملنيالبيضاءالانيقةالمكاتبوفيالشاجم!وتشرب

وطنيبراريالىالصنفواءواللصحف

السوسنصقولالى!كسرالاغلالو!والماددعلىالجماهيرعلىحقم!اتقبمءكانت

ونجمةفرانسةتمنحني..."رجال"نفسهاتسميكانتضفادع

وكلمه.ىظطابلبهااواؤطرةماذا:"الارضبدورة"عميقاايماثاالقصيدةختاميكونفم

"الضفادع"عنوانهادورةفييالخقهالذيالجوشأنهووكذلكولعبالدهىالاالقبودفيليس؟الايقالان"الضفادع"تريد



علىيقملمانكسهاروهو-الكليبالبناءالمالذيالانكساروهذاالتوازنليتمالآخ!ر"صطفىصورةتقابلانبدلاهنالكالصورة!ان

يحطمكاد-منفصلينو!ماجاءوانماوالثباتالل!ديناميةبينمراًعشكلالسابقةقيالقطعؤبممصطفىالظلممسهغفقد"النمفسيالمسخ"في

ابيمحنة"ؤ!ايناذن:رت!.اءلانمناتسشدعيظاهرةوهو،القصيدة:اللحياةعدالةلانعدام

اركةيعانيالعلاءاباانفيريبلا؟وابعادهاالمحنةلهصراين؟"اللعهلاءيخور!محاتهعلىالحقلفيالاخرومصطفى

وهو،ادقةاششتانالألهيالقدرعلىاو،الابعلىثاؤرفوو"وجود"منخورءهشما

خ!رهمنيشربالاميربطانهفيجعل""اإضيلتجربتهالغصسيتإرعمجدورووجههجاحظةعيونه

وهـو،أوطناالىلحن!بنباالنفممىممزفىوهو،المس!ومطمامهمنويأكلالجذودءنبلمثو،مضيالارضيمصتقرىء

ءله!ىحلمهقمرحينالمغنىاحرزهالذيالاستشهاد"عقدة"يعانيالىالانتقالتابعثم"مجدورووص!هجاحظةعيونه"قولهفتأمل

حنرؤتافدوقيشادته"صوتبلاحزن"صلملةفيوهو،اللسلطانضفاد،ع""المز،بئونيصبحان"اولنء"ا4لعداوا"منتجدالى"اس!ةالقطه

الجبقىغيابفيودالالىاالعذابإمخنرالىمهمتسلموهو،اوتارهاذا!-يسمت!عياث*ري1ءؤالب:-الاهابمردورةال!بونجاحظة-

السقماءؤص4رصهةوءودءلمبأوجاعهالبئرصاؤربار!-هـا)ء-ورةؤوراالت!اسعةهـقياللقطمجك!دعييس؟اي،صرورةالانتظال

ؤاءاءدهـلاليلفييصيحفماكلماتيمنوجا*ر:!علب-،بذلكيك"فيلاالبب،ايولكن،ا)ظ!قيالدورةفياسابفةا

اللمقاءبعرالاسودعفىابكيئقهيفغىداوءمقعهق:اءهـلالةبالغةعمببقةايحاءاتالهووراعطاءفي

هاوارولالاللمءمنوفجميع-ببينيجمعزمز"الاسوداأعذاب))والمساءبحيرةعلىالحزنضفادع

!دةالقصيولكن،ترىما3حقبقيةمحئة،عنهائاج!ةاوايظامةاللعمىالماءاللياليطواصنفيلصبكانت

فلىمتله،اوالعلاعابينفسداخلمنلا(انص!لمارنشبهاو)از؟ص!(ر،اثناءاتقارض

هـءنهاب*داللقاءالىازنرهـىؤدالعلاءؤأبو،خارجمنازضصار!جمبمابل.....بببنهاما

بركل-رالارء!ارفتء-وير،المؤلمةائهايمةاالىوارتاح"الاسهودالعذاب"لانءهقيوتمس!طحال--ص"البحيرة)اورتحالثكيفترىفهنل

الذيالاندضمارذلك،المبنىفيالانكسارسوىشيءشسوغهلا"كاذلكال*---يالم،ءكمبكأانوبهبفالمزعجبنقيخهاالثناءتتادضفيهالضفادع

علىخ-ال-"الاضرىالصورة"-اللفكرةسمبطرةلولاوجودله؟نللم!-ذهتديرانلهادرادالنيهي"الماءطواحين"وياالض!إدعتصب!ا

اىات"المحتء،يانايى،صمنكانوقد.ا!ف:يوابراعهالشاعرء-نكلهذلكانالضفادعحسبتالطوا""نتلكدارتداذا،اطواحبنا

المبنى،منالاولا)فعمطبيعةعاىي!-ضحيلأمراهذاؤلميس،ا؟"ضارةهـهنهـأقوهيكلو!الارضدورةسروانها،الوجودسروانهافع!ها/

الرمزالداكأل!النموءنيه--درانص،رالانتل،ذابدلاكانولكنءان!حدثالقصي!دةفي،رةالاخالقالعقىؤانولذا،"الاءاليطوا!ن"

ورعم.المسمببطرةاالفكرةمنهسةوحىيكونولا-صهنةالعلاءلابي-دنرانح!اهذاوعلى.فبهبها!لضفادعدخللااتيإالمقدرةالارضدورة

ق-1لاشعفباالتزامدون،اصسازاللا-كبيروهـو-اإ"ءبووهـاعل!-ىاوثقالمزهلأجمدةفيالروارطوجدزااتفسيرافيتوغلناكلماازئا

هالاخراجاجخمعتجميىلمةتجربة"الهلاءابيمحن!ة)ان،والاءتارمقه-ودامرالجو!تااحضلم!!!انوجدنابل،دورةكلفياللجواص*للاف

في،الاجنحةمطلقثاعراؤيهاالبهانيكانوقد،مت!عددةفنيةعناصراررمط!جةالتظرةوان،)فككهءلىلاالعامال*؟ن"لأحمءلىيسعف!كي

الى4ؤاستشراوفي،الايححفىعميقا؟فت،حكماهـ،تهوفي،طللادةصوره.اللجديرسدالثإءلوذاالداخليالبعدتستكشفانتسضطيعلاا!عابرةا

جري!مة.كبيرةطاقةالكبيرالضناءقيويديئنسذلكيالصورمنرقبيقسديم،الطاهرفيالمتفككاللبناءهـذاوفي

المواجهة.الءساحةحدةمنالقصيدة

هههههههههـه!مم!ههه!ؤبم"الاخرىالصورة،)اسميتهمابسيطرةتحسيهالبداومنذ

يعرضالاولىالدورة":لدة،وونفسهعراللثطخيمالعلىنيالازسإالواقع

و"ساالام!برللاطاضاإتاتاا)ثلاثفييعرضثم"االنحاسفارس"لئا

ا-+لمطاناعلىال!قضاءاءرالسسادسةالقطةفى،س!ت!ع!جلثمحياةمنيههـيئه

حديثل.ظهرء!صللحديثالاخبوةاكل!ثال!وراتوتصصثم،ارر!وقفيوصمابه

ايصأ!صممع!!ك!ئورق!الوؤصد،ا!خرىا!صورتلكولمنسنه،السا!ةالمظرقةلاظوار

اداسمههـ!ءاو"و؟،لا،الىحرر!بسالرعالم!يالمسوههصورهاللههده

،لى"ملسةنفسولالكب!برمزاًلراتخإدتعدولاالعلاءابيالىكلهاالرمور

،اعاماالموقفمناللاانسافماالجانبفيلم!ولهانيريدماكللشاعرا

لكة4و،هج"نوالوناًلتقبي!حصورمنيتمملهاريمكنكانماكلمملاستو

ؤ--جم!اغبإ"4بهصملماكلمنخ-راًاًل!ممعريال-اء!دافيدلنادى

وظورهالتنماتها:الالصلا"ببةا!فظم5هـ-ذهياوؤزور-"ايتاءهذاطببعةفيذلكوسر"تمونظلاكلمات"

....والصورالتعبيراتمنالرقيقالسديمدلكوفياإجديدة"ال!برية"

الرابعة(اللطبعه)ال!راىطو!فيمباحت!.ا!ريعواللمحيعالءنويضءملالذيء!بللقهاالسبهبافىدللكوفي

علمىخطصراحراثرذاتكانت"الاحرىاللصورة"سهطرةول"ن

اللثانية(الطمعة)وم!ه!مطلحهال!ر!ديثعاومهـ-رهزجص!ىالاولىالسبعالدوراًتنمونت!صورانويكفي.!ةالقصب

ا!عثالثة(الطبعة)اللغةفعهفيدرالممال!هـبالجه(هـةدولؤضهالمصةمرالننحسسالىالةردياًاوقف..حالمن.قدمه
ى!-الفماراوصعاوالعلاءابيل!السيهاوراجماالمموطبيحه"د!لابعا"

نايرنث-4!مالق!وهدا،ورةالنااليقظة-**ملحنىبرهاوظمفتهل!مةولكل

لل!لايينا!لمدارهـصالت!انىالةسممال-نطرنمافاذا،4ل!صللارمؤذاتيةسيرهيركون

صاصمنبعمندضروحدناه،الاخيرةالثلاثالرروراًتوهو،القصدة

دووج،وجوددللأداتاوصعاهداعلىؤا)قص-بىة،ا!س!بطرةال!رةهو
بعيروت-85.1:..ب

م!ا5ممىه!م!هـه!ه!س....الصورىالرلطحلقاتفياحكاممنف!هامااوقورةداخلية

دوراولاد،"!ا،بريى،الالكره"!ير.حه!ووجود.اًلرمرا!؟إمىالئمولحماله

،والمسكون)توق!باتوحبىوال"إنيةالحركةديئاميةيةعضموفالاولى،لع!د

!حو،"منميها"(الاماماىاالمندفعةالحياةيروليهاولا،المبنىطبعةفي



مجنوناواحمقمثلهامملةرواية-؟-

ذكري!ات4زم!ىفيانعرستبح!ثاتبحروهياهدأاىالمعمرلسمفينةالطفولهعلى"يماتيولاياتياكذ"فياخرىخطوةالواثقةالجرأةو.لقدمت
شر-ادفب،1!يسمدينة!ن

نفسه.لالشمحاذانسفتنةفعادتالخيامعمرلحي!اةداتيةسيرةوهي،دورهعشرءثمانيفيقصيدة-

....:"دأتيولايأتياللذيمن؟ظراالعصوركلفيءإشالذي،الهـباظنية

السفينهابحرتفيوللكنالعلاءابىمحنةمنالاولالقسمتمئ"بهانهاايذاتيةمسرة

ص-نه!يفهاعلىيسيندللمويوماتبح!تقعففبملشم!صمقافياعنالمماالتاريخإ""إلخيامبعمرصا"هاانأيابراطنيئللحياةل!ميرة،اكبرنطافى

.ء.ر3.01!عاالذيالخببام،اك!سداخلمنلحطاتلأهيوانما،قويةليمست

امن4لكنماحفيقةلا،الازرءانىالرمزي!فئلالذي"الخضر)أي:العصوركلفي

للمدينهالمساءمعدت....ص..،د.م. الرببىإميرىحينبالجرمالعارىءيحسنوروللداالعراللحيا

الثسحاذظهرهافوق!رملور!ف،!هسه!رلرلزمن!بل،اوودةالزمنبفكرةملنزمةغبرصورة

هـلفيادفي"ارءز"ن!ابور"راورسهمممعقطالهـخ!ياموعرفأؤ!الذياما،-الموترمز-"الما!الثعلب"ازاءاخرىكفةفي

صج!ببشرباللقدرحانمفدخل،الفاتجمنجهيعضاحمعااتيا،ءصر.نخبىه،لاثمال*ف!لي"قمضالذيالمسصنجد"الرواغ"فهو:يانيولا

،الطصي؟طاردوهياللكلدورأى،"حماراالديك"!كرههمط!ب،!ا!ةصورةفيوارءلمود،اخوىص!رةفيوالحب،صورةفيالامل

هـ-نصورة5،اكلابامهتنههمذعوراارنبا:الص!!ذاتاجرأىعهـص،خاورةصورةفيائعاللضوالزمن،رابرعةصورةفيوالحرية

ناقما:ثائراالمعرةشيجمنهاوقفوالمساكينالضعفاءتصيدهيووذه:بايجاز،الاصابععليهتضم"اء11"اوي!عقد"الهواء"

اكأمابفيالوةيفتحاللضررالمعرةشبخ.وحدها!لاءابيمحنمةلا"الانهـانمخنة"

السمماءويحدج

،ازدراءنظرةاثرواحدالهصومسااعدضاًنالمقالهدافيالمتيمرمنوليس

."!وركا":كانالصب!ه!اضحاياومنص!رةوورضاكأ!طولكنالعلاءابيمحنة"فيؤهلتكماواحد

ففي.البحثهذاونابعة!حبالذيالقارىءعلىتسهيلامت!امجملة

بجريالصيدكلابكانتأمامهتقولالتياشمهكسهببريةاافكرةبااشعارءنهافصلءيروفي!هاالتمهيد

الجلادتبحممثلونالانسمانبرضيوانبرلههايرويها"حكاية"وانهامسرحالحياةان

وتحهموالموتالاخفاقمن-التجاربووهاراءحم!فيماذاوا:الاقداروتعدثتالط(لعأبأبذلك،مخفقون

حوله:منمضروبمةالاسدادان-السادةوظلمالقدررالاؤولوقالت،لىالنجمقال!مولايلا

الرمادئيوقماللمبمااًلنجمقال،مولايالمنهارالمسرحهذافو!ؤمشلونممثلونبأننا

والفرارايادالتاروان!هذي

بالرصمادالعدوورائكومناللبحرامامكالزمانمحكمةفيالوحيدا!ئماهد

وتجا!ص-دبكبرهزحفهيحسالخياموكان،يزحفالزمنوأخذ***

رمز-"ءاث،"تذ؟ر،قديمحبذكرياتعلىصحاوفجأة،وجههاهـ،دوداالنفقهذاداخلوفيفيهاحياتنا

هكنامتخوؤاتذكرهوكان،اللضء.ائعالزمنرمزاوحوالهاجمببعفيالامل

يعلممكان،عنء،البحثالىالاقدارحانةمنفهرب،شيءكلضياعمنهـهههههههه5ههههههههههههه55ه

أتيإاللذىهداصورةءنالمحثفىلا!لعدلالادقو!كنهماتتانها3
3...........

اعل؟ةسهفيئكفقالير"لض!ائعسمعاصوعكممى؟لايكياتيهاصى!ذبعويراذ!كحديثاصيلر!إلم3لأ

ياتيولايأتيبمم!بقلمومنئولتيلعلهاشهالرعريحام.ق

دؤفيمسارورانا!أئ!يرىفيمافرأىالحلمالىالياس،أسلهالنجفيالصافياحمدشعرديوانا"قمات،..

ارثسوان،وافىالالىفييباعايحمارالملكوان،القديمجلدهاخرهتال:جفيافيالصااحمدشعرديوانالس!:نحص،د25.

:يوددونعالواداؤمابولادتهمآمنالذينعبدالقادرفيصدعلىلأشعريةمجهوعةصرخة3..

الامواج!رارةومنا!بحرزبدمنمروةحسميمنزقدية-درالسات.!.

الزجاجتكسرومنالارضوجعمنالنقدفي6591جائزةنالالذيالكتاب

النو!فحقول...........النشاشيبيالدينناصررمالحفنة5ء.

لي--ابوراضلأعمنتولداًمرأةومجموء-ةالضكبةقصةتحك!واقعيةنبضات

بهاقتنطكانتقنهاالحقيقةاما،حلمسوىجمنلمهذاولكنمتعدرمام"اهـار

،ا-دكنال!بعثدحدنتظاراعئلفيطلال!لاعةيبدررالىعدىعث!عم!تاافأرتيبابلللخ!ممة!المروريالعلاءابوقمالتىمجلدالززدسقط5..

ر،،ر.".....-ر...وانيقةجديدة4صبعالبلملأغةنهج1...

(جحبم،1ؤبولدؤ!د)نم،ابورجصيمالىاليخيام!عاد.للمحياة!ودطالباربنءلىمإ

له:رقولالل!صوتسمعولكن،إثلعةعهـاعنالبحثيج!دعادالدحبنيوفارؤجقالكهفاهلكهفاكشنت!اؤ!03.

احدهناليس،هنارم-.تعائثنة

الابدفزورومنا!كتبهذهت!ب
غدبعدوعادغدامضى

مكانلهاليسعائشة176اب-ص.ارملرف!!ة
الزمانفي،الزمانمعفهي

الىعدلهؤقيلواحداوجهاالافمابورمنيرىالخ؟م*كروجهـها!بيروت

العمياءوالالهةالطغلاعلىولر)ه



ال!خيامحيطةفي-الكميرةالعقباترغم-التفا؟لالىالقديملهـخياما(!والقضاءبالمجانوالموت

المعرةشيخصورةالكبيرالبناءمنتغيبلاانوطبيعي.العديثكاللحجراصبح-الخيامشاخفقد،موعدهتاخرالهتافهذاولكن

.واحدارمزاالخيا!معيمثلانف!ما،ولوركااللعدوانيموقفهوصوراوتاجبروتالشاعررسموهنا-ومات.!رأثم

الصورةهـ!اين:ادقيلممهذافى،ا!ألانالى!حاجة!ستوأرانجمافيووريثهالماضيفيالخ!أمبينفاصلاحدابذللكوجعلهالانمسانمن

!رضايراجعمنصتبينفقد.القصيدةهذ.فيقيمتهاوما*خرىفي:ش"ىصورفيالانهانهدافرأى-عامة"اىلافاأبمر-الحاضر

بظنهطحيث.لجيءولملكنها،موجودةا!صورةتر)نان!هاالمنحملالثحاالحياةوتصور،اللم!ةءنبحمثاسعيهاصغروفيرسالاتهأعلى

هـنالقصيدةيت!خالهـتمرحديثفهناك،البناءفيالعامالسهياقفييراللا3قو،ناحيةكلمنالل!يثملهكهظالوريثووذاتووها

"الص!ماءالدهى"وعن"والشوكا،رقام4كمهاالهنيالنملمدن":الحعاةا!راحعنيرننحدتبصيصالمغارةظلمة

المثيرالازرقالابديالسماءعرى

لم!لعممقللطملليمم!هوهيينحكمل!للكننهدلذى،وللكعرىلساعلىمةخمالمحترفينعرالخهريفعلوبة

......البحارفيالفضيالسمك

القضركلأهونهامنقدمةفدكبولتب!كلمحامالاهنالد!قفنالم!حطواهلابصميرمننساضبردفيالنارفوقاللخسيسالم!دن

.وألا!كاراررماءوإا!فجر

لانمم!اص!ىفينمالبحثفيلفرامقللعنلسممصئشة!ا(الوانيزلطرالضاللىع!"الم!!ى-لالدمخ!ط،لليقظكأال!ءوةارتفعتالظل!اعماقومن

اجمافي،االنور!و-ال"ضحيةخجط-ورئائهآخرحتىالخياممن

اكو!ءوفي،رومامطرفيكبريتبأئعكانولو،بالافطنالايرمانفي،الانساننر!":الطريقلا!اءةا!وولةالمسيرةفيالاحتراقهو

جلامنالانسانيالكفاحتوصيدأبم!"الصورةاجزاء"توحيدؤروو:!انمنسحقاراكعايموتلاان

الاؤهان.خيراووريرهكأالعمالةلهذيواللقفاالوجه

مناليهابا!نظرتكنمللا"ياتيولايأقيا!ذ!"دراًسةانعلىجديدمنانالافوويدزوووج!ا

اقنصرتولكني،واحدصوريمحملعلىوضعهامناو،واحدةزاويهوالجاليدمادالرطلمنشجيرة

بالمقدارالاذلكاعدولا،المقالهذاطب!بعةتضط!ماعلىالمجالهذاف!ولباطلقهاوصيحة،مزهرة

درالسةةانشيءمنيكنمهـماانهغير.العامالتوضيحيتطلبهالذيؤبم""!كانكلفيالكفاحصورةهوهذا"النورخيط"وكان

تحقيقهشامني!قينعلىالقارىء1تجعلالمخ"لمفةجوانبهامنالقص!بدةهـلفي"فددهانالا،الدائبالانسا؟بالعملهو"الاة!!ادتزاصم

ؤم!مجمابركلالمقالةهـذه-صدكفياليهاالمعتالتيالثلاثلأللاتجاهاتر:،ضىت،تجمعانالهاصحاو،امفرقةاجزاءاللصورةدجعل"مكان

قصي-دةاي!ةتبلغهلمنحوعلى،البارعةلجميلةاالفنيةاقطعةابهوهـادت،ربلهؤيهسبأفيونورتازريسوعادعضتاروابنتسمتبابل

للبياتي.اخرى"الامواجقرارةومنالبحرزبدمن"الان!ممانوولدالارضالىالبكارة

نرباسهضهنأعريستلمهـالش!ولذللك،بعهراًيزالمااملهداانتعني-"لو"

4اؤسعلىفيهارعوالقصيدة1بهايختمر؟اعه(تفينظمالخيأمروح

--!لايسهتعمسلعادانهنولاانهائياالفوزيحققاصرارهويكاد،"بدلا"

:الاخيرةالرباعيةفي-اللبع!بدالوجاءباسم-"لعل"

معلمدولأزادبلاالعيالميت

واللحامعسمن:المرسنالىالرمادفيينفخ

........نيسابورلعل

لاصةاداوتكسرحزنهانوبكالحبةتخالع

اس!نواءالىليفير!كف!ا،ومنهللقصرةالايجازشديدمحرضهذا

البناءفياخرىروابطهنالكتكونثم،وا،تممالهويدرجهالبنأء

حمما4يللهءلمالفبا!حيوانبةالرهوز!!الروابطتلكابرزولعل،تلاصهاتزيدهنفسه

الصبح،وطلوعاليقظةالىيرءز!اللديكفص!يدتهارجأءفيالشاعروثمها

اهـىترمزوالارنبءالظبيالكلابفيهاتلاحقاالقياللصيدومناطر

اليشريافنكي!درالصهأرصولالنعمافيءسخريةفي"الكلاب"تخ!لثم،ار!ياوهراع

:اللفقراءمحلى

حزءينهيأانوحولفيالكلابايتهالمرغي الملوكاحديةوقبلي

الملولهوالخوز

مح!اقلفاخرللدكمور!ا)--لترمزعلالا"وارالتعبانصورالرموز!ذد!وتجي

الكهنعومعجزات

الخونهوالمارقين

بايورقيلتح!ءجورثعلب)صورةالموتيضخدثم،والضغائنالاحقاد

سروت-851.:.!.صللل!لايينالعلمدار"أعوربظءدهميرمز"الامعات"الرجالواشباه،"والرموزالاصؤ

....او!*ذا،اصراًرفيالارضيرث!الذيبالتورالكادحوالانسان،سكران أتم،فيهاالوهـصدةيجعلحتىالقصبيدةعلىي!عيطرالجوهدايظل

للآوالاستحاالمتجددةالولادةصورمثلالعناصرمنغيرهمعويحقق

له،استسىلممالذيليأساحالمنالتددجذلكوالفجورالبكارةوصور
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