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يتقهقركمنامشيمجموعة:ش!ريةمؤلزاتثلاتةسعيداحمدعلي،لادونيس

يرننعثر"وبحاله،متنوعةؤصا؟صدعلىوتحتموي،اولىقصائدتدعىمجموعته.وكحابان

للبي!ةينالاولىالميزة.ميزتانلهوصورهالمقطغهذابناءاناستقصاءجميطتهدفازه!االا،واحدةرو،حاوواحدشكلبهاليس

الاخ-رلمنوالنيتينالتقريرصيعةولهماالادعبالمنخالليانانهـماالاولينواللحبوالمىوتوالابالضيغة-بالشاعرالم!طالصميرالعاللم

وفى--ي)وب-ىجمودالاولينففي.المحعالتلاثةعاىيحتويانارهماهـاانوزتأكدلنرىيدقصنماان،يرئاًناوراعريح،ولهن!.والوطن

العةبة!-!رهذه-مسلولالطريق.وتمردوتعرؤءصركةلاخبرين1.نفسهيقدمالذيالواقع..حمياتضافيش!ما،ءكللشس4نعرؤومانتوهـمه

يباس-عالوالىالشعرك!عالمهالىادو/نيسفوقهاسيمرالننيالاولىتهـ-ز،ومليئةدافئ!،وهلئلةمضترقة،انسانيةليصجرةالىيحةاجعاريا

والء!قالقلبفيالرئةفبما!داخلفيالجرحخويصر.وجفاف.واللضوءا!ونغصنعلىالن!!اوراقوتركزاللكبان

وكل،للثورةدعوةهوالنداءوهذا"هناليستبلادكم))ةوالشدشينلعالمباالتعلقنهـم..والتبصرالنهـملبداية"اولىقصائد))في

هذا،غالبما.شعري،جديدنوعمنوتعر!*قيقةبة،متفردنورة.الوطنسحوالنضالوالعملالحريةش؟ونفيواالتبصر،بهوا)توحد

!قد.يرضىوفجأة؟أثاعريستكينوكيف.اقو.نأإ)وهـجالنداءالك!ليرىانسصان.وة"!هوخارجه،إكونافيءكامرشاعرأدوبريس

."وراءناالامامو!مش"الت!ميرحصل.ساحرااللعاللمقيرى

ألاصرينكعيونليستغريبةوعينهيهدأكيف.يهدألاالنتعاعرآنفيلمبوءهلامبمكونيشعر،المطلالكلشعرادوفيسشعر

الادشواهاوظيفتهالهاانصحيح.لمححسبفوا!بمىت،الجاهزةضيعتهأانؤ-رى.لهوجودلابمالم5ابتكارفي"ؤبدارويتهاول.واحد

وداء!،"يكرالنتبيتترى"النىالعين.وجآذبيةتحولفيحانهافهـصونكأز-15وتحصانجكبمو.أو!د4صمةايضاويرى"جفنبلاتمفو"

فميالشاعروتوى"الحاجبينصدىء"فرا!"وترى."الغبةي!ولالطبيعةيؤ!*ن

تصلعين.كتن!عراءوتراثنالروتناوهيالاول.لغزداالعين.الشاعرجفنبلاتبكيضيعت:ا"

قيتحركاقدامناتحتالزمنوتدفعبالصخروالروحبالغدالافقاللحنمصدورة

كاله.البطولهوتسصتيقظوالءبوا&أسمتاللص"يبنيفمنهدمت.ؤقول

لااللذيالحصيرصصديق،والحصيرالج!صديقوادوب!طويقةانها،بدعةليصت؟و!ذه.معمقولنجبروهذاتتكلما!بحة

.نخولووالخلودلهالبقاءفدرنا"الذيارو?ير،يبلىولايتمسخالايسصقمللمارادوفعليقعانالحائطاراد:نقول،قديمة!ربية

"...اللع!ياةم!ىنغيران))قدرانهذاك"...وشكلاوخيطاعوداوماننتيءكلقبلتشاعراللعربيالانساناننلاخظانيجب.لللانسان

فيومحاولته.ب!مهـم!الوتيهزمواانالابطالؤدر،داخلييوحيؤهـر.واحدوقتفيوشعريةةوعلىهندسهيةلغتئا

م!جبقلق،مضيمءق!من.نحاولاويقينمعرة"ءنالصادرالخلمق.الىمادجأوصفياالشعر.عنيكونماابعدادونيسشعرانالا

:كأخانسانيف!وكشعافامليئاشفافايأتيكالمصيروكلارتفاعتهعمقوكلى،و"عمقجونضتمثلاحساسوكلاصتاسنها

طريقيفييولدو!قايا"العالممعهقيغيرالادوأنبفيالانسانيئغيرحصيما،ومعردةتغيرار/فاع

رفيقي"يافجريا.يحدثللمماوي!حلمث

كريمينعشب،كشلالاحياءكبارايمرون؟الأخرونبهيمروكبف4شمسء،أسهمن،كأ؟ما"

كلماته:في.ممى"يعطبما،كلما""قبلنفسمهيعطبموهوكضيمة"التترقفيتعيب

طريلقبرغطاءفرشتو/امس))علس-ىكهاليانفت،حاللطفولة؟طفولة،1سواكالعالملغيرماذا

خ.مه"ركزةوكنتتمتى-هـحريسةاطفولةا.(المكان)ابر-.داوعلى(الزمن)المستقبل

عل!ىموترت،اللجسدقارةفيتعيش4روصوردةاولالحب،ذاتهمناكبر4-نفمىالانسانيرىبالطفولة.حب"طرويئصماخب!كالالوهة

التمرةوالاشجارالغاباتيرويومجاريهيحفركنبعصا!رالاحىخرائطفب-ا،نيرأأطفولةبا،ومجتمعهيومهوجىد5ءصائبفوقوير"فع

للعصافيرواالاسماكووحدهالصخورا2تيفتوالحصىيغمر،لوحشيةاو:طفوللة

.وبغيره4بذاؤيبضهجخالقاايماءو"صيربعمق11ءاتعرفوالبترالرجبالافقفيخطوكنقلي"

صول.لى-لمورالهالامناحي4بعضفيسيختافاللقادمالادوليسميالشمعرخطوهكل

والرؤض.واًلبحتوالضياعالكرههواللذيالحب.الحب:ثابتمحور"الممنمتحيلفيهيولدملعب

مندووثس،انني.عجيبشبمءكل.والالوهةواكواكبوالسحروا(وتانويرجب.الثتاعرنظرفيواحدةطفولةكلهاالمردحياةان

ؤطرةؤ-يالهقطاكادتضركونيلا.والاعلىبالاعمقبطمر،مأحودالمةدرةقيهي،الطفول-ررادشتفيكما-ال!يتنت!ويبم!ئأهانفهمها

يكمل:و.ا)ض،عريءرح:الصدىال"!وءووالضهردالانضةاص-عاىا!قدرة،*جفوالت)ننعرؤطواالننحولعلى

ينجلولمجفنيفبمغيم!هـعحلم!الاإتاما"اكياني"االمغامرةاني!عنيلاهذا."جديدةحركةالطفل"-والبناء

"يبناللذيلافعيهلييبيناسرارهصدريفيت!!ر:ارجلاطفلمنايبدوح!بثالروحيالدوارمعاناةمنانالاتتمنع

***اولريقمسلول،العقدمينمتفسح"

المجموعة،!ثهفيالواقعيةالانفعا،ليةهوادونيسكتابةيطبعفماوالعروقواللدمالاعماقمتيبس
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هيمابعمقنفهـمان1علميناالانالثهاعرء.وكذلك،هذهادوأرهمتبطىهذافيادوزيسعنالبحثمهمةوشاعرممناؤدعاتفيعلىاخذتوفد

والبصروالكتفالبحثهيالاولىركيزله.الاساسيةإننهنعرركيزة.م!ميوالهوددواكرابالدمابجدياتمنوا!حرووطالكلاممنلمالط

الاخو.وكيف،و.ير،ضهبه!لن!كسيف،ال!كلالمادونشىيعروطكتفةءحددة

كل"القلقلونالمائهالحجرلمحبم"يرىاللحغيقيالشامحروحدهوكيفويروف4،بر*يردبطكيف،المالمفيادونشى؟!اليوماي!نباد،ن

اووهةهناكهناكوحيثا!لهيبدااالحركةنبدأحيت.يموتيتومفءأيس!؟ماذأ؟ديهيسهلمك!!ف.العاللمفبمارونيسفي9!ج!ه،حىشفي:ادلابئ

بالحجريحسالنتماعروحده.يتحركالحجريالشمطعوحتى.دلقواضحةمهمنى؟-انوالأثا!كونبانلهعلافتهووك!مأ/؟فى\ولمجو!ط!ا

ماذاتساءلو!د.عميه-عليهو)ين!"الضوءصتر"و*سى،ا!تائهالنثر!صيدةكانت!ذألمحيى!بحثانولاوخويابحثا1!يمأنثي!ش

اللذرعاظ(جحمر))نحتإولادونيس"ا!ضوءحجرهـ،)صورةدنانعنياللغةكقهعنالننصعهـيالآح!سأسفةصلأنفئاا.نالالد.لاأمشعريه

ورة!سهيجسدلا"ايجسهانيربالشاعرانيعنيهذ!.لابوليفرلتفديمالممكنالعمليابتلف!"رلجلاا!فصلهذأكانومءنأ،اأمربية

ومتنوعةمحدودةحساسيةذوو،كصرلاننا،4برنحسيج!لنأ،لنأمههني.أكلاموخوانماإلالفاظ!د-ريجلمحيآعبقريلأكفاعرالنتماعر

ثاعر.انسانكل.اللجمعكى"نجبسإلالفعالليةابعسال!جةوأمكانتوو3وأفحيادأ!ياديؤنررفيوهدا-اورارجمنادونى!ننع!رارىان

الخالد.الاز!-انهجدهـوحتالباالانمصان.وحياةنورةنتماعرل3وي!رضيالضمونفد.ينيغلأحطىءبهـزرأ-حياةوا!نت!ءر،ا.،وتمن

يرددالذيالوطنلا-ونخلمقهيحلمفظالذيالوطنهونحبللذيلالوطنيفهعلما.نحرةطالباررأوالشاعرذالأالمبصرا!ناوربن!!بادلا

لا.كعنزةبهن!اجرالتيأو.لص-رة!ومناشيءكلفيرب!!الحصلانواكعإما،!!ةحبلوووالأ!رالييةعناالوضوعهبئ

نفسمهكأ!مه:ويرىمانالافده"و"ألهءمبدادونشسنظر!!ألارضهويلوالشحو!اباظأص"!اسنافيوأشعي!وننحئ.ب!ضهويمزجه

ااقشبمء!أي-خلازتي".صاحالالةاز4،اخونوعمن!منفبل!و-نوا!عناتمه

"؟خلافها،وحدي،ن31للبمانالنفصطيؤنرض،الإنحرأ!دون،ءلا!زأجيقرضالحيائنقد

!ت!لولة"ؤولدصمدوررلم"انص؟رمهبمعومة*رىاللغدودينتاعرليفد-حهوا!شفد.ومحيةلقربمنشاركةوكلمنتاركلكأ.لفهمواكل

ارلب!،هـوعدوكلوعدوكأبنمهنورةحزنه.ويكنئباثء،عرافيحزنغيرشخمرسايةترضنقدونمل.رلموناننوددطلاهوكطكا/باو

،نرددالمعرفة05نحولكلبدايةوال!بمرفىطوا!ه.لمعروةب9ولر.لصيرالاخيرةهـذهلنالا،وا!صراضالهاالهرأحا.لهكما9"وضوءي

دفي".الفناعوسواها!ق"سبقولكمااضب،عوأ،ض-،ع،داق.ادنهاعرشعراكدهااذاموضوؤه

ءقولى:.القادمالادونيمسيالطر.رقمعاتمكل/برز"اءالالفلتعييرمنصروع"هـلمبععليهيغلب"اولىوهءالد)!!يإدونيسشعرانا!ول

فأره،امس))ايموضوعص،ذلكو!ةر.وقريرلأاو"هـاضهـزرأ.ألالف!،ليا!وصف

حفرهالضائعرأسيو!ه!حفرتوالاصإسيسألادكارد،ندس-صقيقيمهـضدسى!الناور.عل!

"دكرهلمبحاننرغبربرما.لرنمدجديدابناءويروعراضاتوالا!

نا"ط-ءتممهالاشببالملانممكل.وفروريممكنبلادهب!تلذالك:أدونيسلمجول

دوا!يبنحتنتحطمنك،دلاإضاوضروري،الانتصخ،صىوكذلكادشارهاتغهـيرابوابهيفنحمحرانه"

وهاصمبةلكنهاا!نهـضةهيصرور،"-أقاللةاالكراربرةالعةنةالاشعيماءالاغنىلل!كن

بشرىنبوةوكل"اخبوةاباهيببلاديوجهيولمهماشعوباجرس))هوصملهعلىاالفجويبعثر

النهوة.اخىرىل!اةو.دوقوانضض!ياقخطةنبوةآل.ونضالورسالة"معنىلهيعطي

بالفكووالايمانالفكر!بماالنبوةفهنا.ةاللحيماهووال!ملالف!وةهي.وممكناغنىوووما!كلالابواباللفانحبا(حرالتاحسعاسهزا

:وهكذااة!وة-بيت"يفارقلااللذيالجممهد!ولوال!هور"-حه4حقاعلىإفجرايبعغرواذ.إالسهخ!جملوالمعقولهووالممكن

شعني*تسقعلىننجه"ع!دلفولكبا./فضحهفيلكرابمنضاركة!هيا،ضامعرؤقية2والاضا.يضيئه

ؤلمبيعهد.يهوغلومثلهـ،!ويكأناضصجةبخطى!بباةكلإسهرننتحرا.ار/ةإعهبر

كنهـه.ا!الميخءىءوانضمهـ"بلبنيالت!واببدوالمملا!لغز?لولصعامرجداوا!عيشعر

ا!ذبة.ا"وفهةواللهوالسر.!ال!بةيدلنجرلغير"والأد،،ز-!مرالنتالحبيبدوو!ؤا؟أ-حولأذروةالض!الاليصي4والمنلض!وانتالر

.و!ويدج!رواللمفيجديداًنسهانخلقفيمحأو!ةنتياءكل!لانهو(--ا.البأفيوص،رزاوصدهوهوالاغلىنهاية4از.ررماءلكلطرفا

روحياز-4.اخرء-وفيالىمنه،الشهيداءحلاجالىاؤرببذاثالاننهباء!غبوان،ك!مساءر،طلي"ان"لأكدالارضعين.لاهتيه!!رأى

للالخمنالعاللمبروهرربرى،ا)واؤعولميءااعمقىىويرخلم!قانفعاالبا.سهواهاالىفيوقانه-هيكما-هعرفههاسثمانبمد

،5"لالي4ولا،جدا?عبهذا.نفهىهاخلالمنالروحويرىصغائرهالنتأءر،عندوا)صءولأإةرددبذورطيا/هافيلحملالمجموعةهذه

والماءالضوءينابصعيعانقالح!فالشاعر.اللباحثونالموحدونالاكأ،ب"و"الدمنشقي"،ياراءاني))4قىابهوكبماذلكسيعمقانهللا

.!اخاونرابينتص:ههلاومئاصاترابالزنابمهيكشفووالحمىالممصه؟خيلهوربىاه"ا.اللعاديةالاشياءيرىلاانه."...الشحولات

اللذرىفأي،اشمسامعصعدري)):الممكن

"؟.لكبرولم،صدريبهاكلرظراءصار!،:الثلجمندضيب"

بهءوؤهـ!درحهاوبرومانمممية4حززليبثهالاالانتإعمعشاعروذاباونز

و)ورنرؤء،ايصلدة4جرصرايةويرلمحع،نغ!مههمجدليعلنبل،بلهاء".و!اباد!أنكلوءصط

،"الحبالاشب"ءشاعر.فبلسوفثاعراد،نيس.ن!مهامامبنفسهنبيلذللكو!و،وزمرفنرى.بجماتااذيا،الحارؤطائيالرهذا

وكالضوءالاشباءمعيعيشادونبشى.اكهوبم4جثفيدخلمتالتيادغاهـىكنبيويرىموبعدهاودونهااشبائهمعود"!وليةردد،ورا؟!

انه.و!يب!رزةعلانه.اخرنتاعركلعنيميزهماوهـدا.يضبهرلاا)ثلجلقفهجبعبناصاراـءمرا))يرى.ابدانراهلنما،زرهللمما

بطفولةمنفضحو"و.تظرهيكرههو"ابرجبمهماوكل.ادثطرلو!هصها.ا)ثورةبذلكو،ء+دابالم!طيإتالثأعررإعبهء،."لهوجهاجمغوالض

سأحر:منانمتريصجمرالمامليصفوحبئما.مديقوالهال!دوعلىدنروران،وبنيض"ؤه3وءرو!في!4دورهالمتهإءيغبرانتصكيالثوكة

وبورقجفونهفيينبت،زرعهياالانسانهوالشاعر.جوهرهعنباصضا،نف-4ضد،بروحه،الشيء

زرفرؤءمزعبةاحبءة؟4ئصلولااجدالووال*لمزهـهولنرقداهووالطب!يب.يصللم"ايفصلالدي

جموفء!ىالمنضفافعزىونؤء9صينمااقيلمئدوااطبي!وا-اصروالىالثا"ريهطلو.معقدةسإكلجديدة
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لالمحداننياذكركم.ديلسودااوشاعراعندئذ!اهجروالشفاءأحياةا"ومعطفوقامةمبهةالس!ماءله

واييدهاطلاو/وضيحهاالاشياءرؤ.بهمهمتبم.ءلملمناددوكل،هنااروملوا.لمحقطا)تاءرهوالانسمانكانحتى،شيءكلانسمن

..دحضهاهوالازسازكيال*ماونيصيرصنيحدثماذافلنر،التعاونيعفنؤض

يفول"صدرهينحتعندناءننميكل"ةادوفيسيقولوعندما:القانون

ي!عولجميلهذا.امرأةلفولممكنغير!فا.ذلكارلمالقراءاحدوالحن!ناليقينالارضعلىيحفرمعيص"

الحلاجيقوللهقوهذالرالظيالولوخلاقلوركج!فا.التاعرالالادىءوكن!ابا؟اباالمغلقعلىنفتحهعيسر

العشرين.العرنفياللجةونالحلمعلىتشبكمعيدسي)1

رأي.هـواهوأحد/رأكطلهيبقىمصالدهاشاعرايكعبأنبعدلمويكون

!يها.وراصىخميءاهمو)ءسالأراءر!نماير!ولنابا/"وكب!اكساعر،يكونليسماكل

لشعر/نقدهذا.السعريال!المبهاارىخاهةحدمةولهبهواناارءوررفعلىمصدواحدةسبحةفيوالمستحيلالممكنيئتظمهكذا

شعرءنوقالحجازياخطأكما.النالدانهن!قولأنوخطأ.ادونجبطولليد?314ثرالوجدانيةالنجرقيوليد!نااكيعرؤط.اللعاللمجوهر

ومحاطرءمجاز!ةاطللاقوكلاطلاوارعريفال.اثورراانهادونيسالجسد.الحوا!ابن!وادونيم!ىشعرفيالعاللم.خاصموقفاتخاذ

ب!ضادونيصولثمرا!ءطعاتبينء،لجيلتا.لظلعايمثلالنة"عروهذالقاتايديوأوجب!ةرجلكنتول!و.ذلكي!فعلالسرطانولا-الاشياء

الاحساسغاية.اإشاعراًنهنفولانيجوزولاتاعروادؤر*سشعرنااللعقل.ءائب-حافرال،كه!كخءطيفصلهاوالاشصاءيجمعوهوالعقل

و.وماديةعقليةوافعيةجمريقةلمحي!تمسالسدلاصاطءورلمببهغير!ضجلوا)ث!ماعر.بود؟الحافرالغائبايهاانتاين.يرىلااله

ذاولمنصظصولهعربباتراثا!رجم!الىراتمنادوبىإ،لوالحنجرةو!ووواللصانل!تحجر.يكلمودلمحعةو."فيد"ؤاله

-ادذيالتعي!ير"اددهريد))عنبعدغيرعنده"الوتيد)).!و./قيحجركبركةراكدة

الا!وىاو-الالهوهووالوتالابدقيووواررهرا.اسلا-نااس"مملها-?رويلاوي"كاياعبر"

كلماته-ميغرضهالىمحكمةبطريقةينفذوادونيس.-الالمحلعلىينجلللمموعد

كماواحهانامادياوا!عياهوكمااحيانا.نمسهببعضلنايبوحانهئيناالس،كالثدي،./رضعطفإة!4لك

مرئي.وغير؟مررنفس!4يقدمالحالتينكلاو!يا.انفعا)ليماواو!اهو((ي!بتا،السحرمن،يسراهـااكولسوي

نفسه.يعر!انه.لمحيهوالاخرادونيسيقدمادوسركلومف!و"اايرضااسمتال؟المسءراهذامنكنلم!دمو!فيهوما

كنت-مذالحبالهكان"بسوهريحولكالسرطانالسحرانادء!ه!لاهنا؟ا)مرطانمنالطب

"؟متاذااللحبيفعلعاللقلتايديولوجيةربل3تولو.ذلكيفعلالسسطلمنولا-الاشياء

علىءالعرباكثراوا!عربياحبهجم"لشعركلبدايةهيزلمككنتولو،"وجودالسححر:علميكنافدافوللكنني.معاوضدان:،؟

قوله.يريدونمايفولوالاانواحبوا،والمفاخرةالمغالاةاصوا.الا!ل.بالسرطانمصابك!ري!ضثمة:لؤلت،بالسرطانمص!إبمريضامام

اكمع!في.مارساًبن!،لكمأمعناهاللففظاهـريحا!فانا!واقيمةمااثلاناما؟يمف؟شفا؟هيمكنهل:هوالامرفيا!م
باءالىوالكلماتهرمالىالحهءىشحول،بناءالىالمعاشيخولد

دغرسالمخرفيالمغروسةازنبممةوامواضعهـادغيروالاحاسيمعجيب!هه!هه!ممم!!5

.تعترب(وكالهواءوسواهانفشإترىوالبناللقلبفي

:4تاذمرتيةإ"

!سكونويبك!رصمتبس!قكان،بيتنا
".سحنونوومانتحقلاجدبا،ما!،اليكيعلى.رثاحلىءمدر

يشهد.وضدكط!اوصارجيداخلبمهوما!كلوحيدالست

الاعداء.واصدقاءالاء"دداءاعداءاننا.41داشهدينكرني.انكرهوبى

:بارقالنتماعريسأل

منك:صدى،الانوهـلنليناع!لا

يحكيالذيللمسرعمرلا)ار."

عنك"اوعني

".السماءدفتحين،الا!قفيكالغيمهانكغير،انت.غيمة"اوير"رشعرمجموءة

ليصفينفلببلواصدةونيرةعلىسالراادونجرنئمعري!بقىولا

م!اللفةفياللعهـبيخالفلاوهكذا.اء.،ناببرودويفدمهالخارج:ور،ال!

الحب.الىالجديلة:بعضهاالىالانباءلمحيفم!يف.م!عناها!لفظظاهر

!هـبحاللحبللع!مةو:رألىودج!دجرولمالضعيفطدىألمعانت!يلهكتيل!هومتخيلأا!نمملبىحكمت

انوارشلالاو.ضوءجديلةلقالاشقرالشعركانونو.سوداء

ولكنهما:لونامختلفتينالجديلتينيررىنيسوادو.واًحزان

فورتبنكنا"ابالادارداترمفو

صلممتيناًلىاللشفاهتشد

شفتببن"الى

از-".فيهالمضيءالمظلمالاخرانه.الاخرالىيجذبالشفر

والاخر.كالانالم3
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."احساسهنجمة"تطفىءخيظهايرفقدوحينمابالاشياء".مباروانمليصخرةحبري:ا!تبال

معهمالحيلةبعتليعلنننائلإنبرلمالالتقاءعلىفادروهوهذارغمالارضنغيرانصبرم":تتغيربهوالثنفصء4فراىايجرحمسه

وباسمهم.يحسن-ارادتنادوننتغيرانالارضعلىصتموود"اختيارلنافما-

؟"هياريعيشكيفوانفيهايولدامراةالىيحتاجقيحولالذي(رجوالخ.دلكننسىالا

جبنهيجوعحينيأكل":بحراكان

الفصوليموتكيفوتجهلويموت"نهدينفييبعثالم!ريموتحين"
".الاء"ياتمناللطويلناعاللهخلهذا:الترددشاعر-ثان!يا

صلرتاقياغنياته)الجريحةمخلومأتهخلمفاحالريعيشانهفياقتحامانسانمحاولة"اللدخسقيمهياراغانبمكتاب"فينجد

لأانهطالمااللحبباةقرارفينيس!كانيفيدهوماذا.(ووجهالهفنهـاعاولحة"الماءفوقهاسما!وي!بوجسدهروحهيرسمارونيس.نفسه

وعدمانفرادهمنزادعةمأساله.بمحبةيأكلهورغيفاالليهلمتديدايجدجميعهاءبالاشلغاتيستعيرهذاثمع.نفسهحتىيخت(رلا-ويتردد

كيا؟ية،منهااكئرصحيروريةولسمفمه.ابديولوجيلاانهاشرالمهالتزامهوله-اللبشرانسان-اوللمانالافنموذجانه.شيءكلويرى

آللهتهمكلرغم-كالاءريقوعدميكالبوذ.بينوجدنيعرردفهولذاقلبسهمهـاءديوفرخوحجراروحاالكلالستمقطبوىئه.جميعالغ،نهم

صميمفيوالبعثوالعدمالم!تيلتقي.واللوغوسالماءبينالضمائعةلالعالمكشفهنا.يرىلا"افرأىعينيهفيلنفسهمخلصوعانجتي

:فيصرحدللكيسنتشعر،الكائنتتضاقرواللكوكبيةالارصيةاللغاتكل.!دلهيتيمقتيلءالم،قيم

،"مهيارولليصترق"التفكيراناضبيفانويجدر.ادونيسلغةهيجديدةلغ!ةلتكون

وطبقاته:الانسانللصسةوتفهمهتعمقهمناذننابعترددهالمعاشةبتجربته،بشفافيةمتصلانهالا،قصائدهعلىيغلبالعقلبم

النعاسحجريكاهنانه".فيناشجمئايهدمؤيرجفويئير.أعميقحاراشعرهلمحببأتي،وابروادعه

"البعيدهباللغاتف!قلانهقيوترللبحثمكرسلكنهكالشاعرمترددالشعراخر.اؤبهفيفير

ؤ!ه!"هووهامخفيالتائهون.ومصيرهومجرهقدرها!ائهونوا.ورزانة

مختلفانهي!فقدمهـبمبرجعلاللذيكلالكن"يختبىءالتائهينلهفة-وىالمقدسبمزاميريربطه!لا-بمزاميركتابهادونيسيبدأ

هـحلويحب!واضعانهالزعيمعنيقالالسياسيةالدعايةفي؟عنالاصوا)4و"لجسيد(ادونيس)لمهـاروصفووووالمزمور.-التسمية

ذلك.نفيفيوجببعلوه!المنللأن.مثلنافهـو(ذللكومع)اواطنينان!رفانيجبنعرفهانقبل؟ارمهيهوؤمن.العالمفيوتقلباته

.""ثلناانه،"قبلانه"نفسهعنيقولحتىم!اربالوءـ"و،لومنالماضيعاىالمزدكزوضعيةهيوضميته"تييئلامافيتظر)):وضعمته

كشميعيولرفضز-تويا؟".عءديغيرانسانمهيار:يكلمةفيزي!اء))و،وللذااللباحثانه.خاصةكابدية!تقبلالمهفيوالممتد

مستقبله.اللصيزةويجعلواللدينيةالسياسيةالمذسساتاننلاصطانويحسن."بهابوحلاباسماءو)إشميهايعردهاالاشياء

الاهـامهيرفضهودا"انه)):ءضهاكثرلكنهادمهوومهيار-كلهاماءالالىادمعلمقدالله

علامهيأسه.لاركاارلباطهعدمعنناجمالترددولعل"وغيرهاوالحياة،ونقيضهالواقع

"الفصولوجهفوقانه.المخلوققلقلالمخاللقاقلقهودلقه-بها4وثقتللالثشاءووفائه

تحتؤيموتاالامل-الانسماناما.والحيالباقيهويأسهاتجاهفيكلما/4محفورة))؟واين،جياكيفلكن.مهيارمناكثر

ويرت!ىالمعجزةسيصنعهذهحيرلهوبفضل.صد؟ةكجنورالفصولفمهبار."بالعيونمليءللكنه،وطنهوالحيرةاللفصياعاالضياعالضياع

وصضارز4.ضعفهغريرباي،دمشهـقيولمهو،فيناالمبصرهومهيار.الرائيالشاعرهو

يحارلانه"مىنيقتوب."وضعيفيةماساوفييزيدمماالاخرىاليبلادمنيأتي

"الغبارزقرأانعلمنا،وهـادا"كاللبصلة/الانسانيقشر"نجلككل،كرمزيع"برهولاانالازش

الااجبنبلاوانا؟الغبارثرأنااذانستفيدهـطذايسألوقداللبحثموضوعالاخريفقدهكذا؟عنهابحثاالنصلةيقشرمنيجدتراه

وهضا؟الانبباءصنعهاالتيالمعجزاتمننسشفيدمادااناليبالسؤالموضوعيةا!حيرةفتصير-الباحثهدااماموينهارالكيانيةوحدته

.يرالنبوةالشعرعلاقةمشكلةنطرحخطوانهوفيلههاسلافلا"مهيارانذاك.الوددويكبروذانية

ضاعمهياران؟لكمما".انسانولملاشيءلاانه؟بهيرب!ااوماذااللينايصلفكيف"جذوره

ورماهاا!ازهفكموجودالامكانحيثمنلكنه،واللامتجسدواللاواقعاللاموجودانه

الغبار"كتابفيحجرافييكونعسى.لحظةفيولليسابداالانسانفيومتجسدبجوهرء

ادوجيسيقولكمأاللشاعر.اخرىجرةالىازتقلانهيعنيهذاالانمصانيكونانيمكنهلولكن.الاستمرارعلىالانسانمقصرةذلك

العظيم.المخترقانه،ذلكمناكتروهو.وثكماكنبي.لازبما؟شيءكلهيالخلاقةالطبيعةهل.بنفسهمكتملاذاق4ابن

التنمقيالخاللقانه))ولولاسواهعنالنقاطبمضفييتميزالانسانتجعلاك!!!الثقافة

"وتاهواراوه*ناحبابهانمنلنتساوى-الانسا!طاللتفاوتالجديدالتعريف-التقهـافيالتباين

الدمويالمراًعخاصة-الشاعرح!قيقةتبدأال!اتيالصراعامامبذلكيقصدنشىادواننلاحظانيحسمنو.الافرادكلالهـقيمةحيث

نفسمه!عدوانه.ويربتكرهماررا،5قيشمفادوبسراناًلا.ال!"ياوييحتضن"و"وثنيكرمحيأتي"حقيقيادونيساله.يمسلمبرانه

ادونيسفيأنيالمبلطنبمالوتوووازشاعر؟الخلاقميزةهيهذهؤهل."الخفيفةالارض

عدونا.هوننتجهما-كب،ننهوالمدو"لهارواءخطواتهمن"ءخالقامثلهموهوالناسمعيعيشكونهمهياربالوهةالشكيبعدومما

وبراعث؟مرقهماهوعدونا.والصديقئبيوالاجالغريبهووالعدوومهـجمبار"عاش!وهخانهوجه"انهؤيرىاللكيانيةبفجيعتهيحسانهالا

منوانتطرامحو":الموتاًنهيرىفادونيسللذا.نجهلهماهوفلقصااستعمالوضروري"اللت،"لهينمننافوسمهيار):ومرددتائهمناكأر

ب!د-مرحلبم!مودبلابدياعراًدلا.ثابتشيءلا"يمحوني.العورةبواسطةهيكماالفكرةلايصمالالمجالهدافي"ناقوس"كلمة

العالمهـذهوسط.!هااخرقناعاوترفعوجههاالاشياءتغيرالللحظةربك")يبقىوالمقصود"ربك(وجه)ويبقى"الكريمالقرآنفينجد

"وامراضومجاعتهوحروبهومكرهوطهوتهبعفويتهالرتيكالمتشابكعالبقاءنوتجسيدضرورةهدامنلالهم.(وجه)كلمةاسننعملتؤلمماذا

عندييانانئرلا...".لتحارب4روصادونيسيمستنفر،وعبود.ياتهناؤوسانه-!يارنوعيةنفهم،ادونيسعندوكذللك.الالهوتشخيس

واكتباخرج"..."يج!نيولا"شيءمبع!رانني-الهمرلهذامرتبطلانهيحياوهو.دركعآتلايقصدهيكلفهـوالتائهينمن
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-وخوفوحيرةوبكاءلاوقز!بحزنراهمابوصفيكتفيبليجيبلا."وشكاكنبيانني.ينتظرنيمي!إدولاالخروجاسفار

.ا!صلاةهوالذياللخو!يلمسهاوفننهرالثمس.لبهرمنفتحةمغ!قةوردةادون!يسهوذا

قبيلهوالمصابيحبدوياكوخاالليةكانمظ"؟!!علفمادا.وتثورفشخجلالنار.للمسها،وتنطمىءفتفه!بماءابمدى

هزيلهشصوازا،علهيهكانولكل،صظفهكليتركاي"سقوطهفيالماضبماترك"

هارباالارضلمغيرتلحنهاقهوموضوعيغيررالاختيماوهذا"نفىواخ!نار))،وافعهيهجر

الطويله"!در!باالتأئهوالتعىويسكنماضيهي!هجرمنيعيثطفاين.!نازياوصيرورياولا"معتوربأكبما

!هو.يضيءانهالاكحجرتائها،ئهيناظابدرب.بلتقي!وذاًه!!؟عصرهضدحجةالشماعريكو!كهف؟حظاالموتهياةيانفمممه

وبقائلهوجودهمعنىكلوهذأاءالانتءيرضي،ونتم!عرا!ءرا،لث*!ىكااللىالكل!"أرتفع2هل.الاشياء!حويلديالشعردود"شكلةنطرح

ادونيس.ب،لارضيربطهالذيالحقيقيالم!نىهوهدا،الارضوكاكلفيلكأانسانيالش!امحرمهمة؟كلمةشهـاعركلوهلالاشياءمسهغوى

الخصبشاعر،وابعصادأزنودانشطعر،والضوءالارضشاعرم!واثارةهوالشعردور.ارةالاقواورهاتنالكلجنورصوبتتجه،ثصيء

.يحترقشاعرانه.الباطنياي-الحقيقيوالافيحاتوالوتشعبنا?لهصهضي،اجلمهاومنارضنافيل:حيا،و!حبضهافينما2الحي!اة

يحاراللذياللهاننتظر"بمأسا.ناللاحساس،الواعيللاللنؤاميددعناالشعر.اجل4ومن

يضيءينحنيدبكييغصبااغسل":ادونيسيقول؟ا!شاعريف!لوماذا.المرحليوسقوطنا

مهباريا،جهـنيمكنفهل".احيان!*كماتحتووكذا.أونظيفو،رغاوابقيهداخلي

".يجبمءالذيباالهي!نبىء،المشاركةق"شرضالانسانية،ةاللحب؟افإنيةحياةا)ءهاة5!ذنسص!ية

ءعنالأن!،نيفصلالذيكماوصرمالناو"2وانسانيا!منمظر41الامسيجانا".اجلهممنواللحي!اة،بالاخرينالاحساس،معالحياة

المرلفع،الباحث،نالافهواًله.خارجهلاالازسانداخلالاأ".الالهنجهناالح!بمعنىوء!تحبانلها.ت!محالنفسحمايةؤ!ل"بنفي

اللجسم!دبممسوىروح،-بجسدهوحهلرطر)فاليردصمجه!ررهؤوق.كانوامهىاوالناسأللأهل،والانتمللانتالاناتقدمةهوالحح!

خيصهواين.واًلارضالجسد!ياكجم!اللحب،ة.والحه،ةوا!دضءقمخنلفوهـوفبصراللحب.وانافيتت،اليوجمبةدودنانتخطىبالحب

مسضقبله.والترردفهانعانه.حياله.المعرفةاسال!فيالحب.الاعمىال!مطءنمممىالذياللغبياعاللص

لهاويةياميااسلمنف"تبادل-سامنبوزالحب.حياتيجل!-عماكولاعلبمجدلالحب

مركبتي.حتوزه!-نعلونضالالحب.بهاوا!هـ(نالانسانيةاللحبهباةلحرارةوحم،سحياتي

مقبرتي"عينيفيوحفرت.حواراللحب.وسلام

الشعوبتبحتفبينما.نيرادوهـوففسهاحتللألفيمحاولاالحواراعلماناو!ا"

انسانية،و،ميمكأكث"فظاستقلالهعنادود!يسيبحث،الى"قلالهاءنوائنخيلللريح

اًج!نماعيا!صتقلالأياساسفيهو-رزيتراءىكم،-الال!ه"ملالوووذا"الرحيليرلمما"ةياجرحيا

واين.الجماعيالاستمقللألقاعدةهوالةرديالوعي؟له-ضقلال.صلدالحصب.ارويةالروحالىشيءا!وبهو.اللجرحهوالحب

اوفي؟ارفيقههوومنادونبهيسنعطاءز"ضةوكلتةالني!حملبذرةكلحيثالناترتمر،اًا:،رءاء!و

يرةا)شرا!كلماتووفبركنالمه))-ىابىننويرةدوج1"ء:ةتبداالاي!ةتموتوحيث.ومحبةالوهةعطاءواكل

لوجهيرفيقووجهيواعتط.تنتمهكلوتاعرنكما4الالماتفقد-واخلاميةديميةهحبةكلعكس-

طدريقي"ووج!ي.السسماء"جصجمةمنيهبط"كاناذياالاله،!بلذيمنوالعدميون

كلالعالم.قبهبرىعيشيهودييعيشوجه*،ءحكلالماول!كبيرعينتطنت!إءر)ـتهلالانحطاط-والركود1)4،اجميعاالهيروض.الالهعنيبحثللكنه

اسفغيروهو.بالغهوالاخرون-ضورجبا!".عنهغلئبنتيءلالكاشفا،الداخلاله،والثعرلتردداانه،واليأسالاعماقباله

مضيئة.كهفية،حجريةسغإدةانها،دهام!ت!بصبلهذهحيار4عاى:للر؟ياعينيناعرالشعينإفبرحب،للخ!ارج

الىاهفيلعيشانيكفيك))حريقومنعشبمنعيناي"

"مماركالم!اخرسروتهـفىما"وراحطونتياراعناي

الرحيل.ميعاداومعادبلاالارضؤبيعتظالم!ماريلانصسافى1ثءعرفيلغزروالنا.النار!:جملفيوحىا/"بوجههيضحيوهو

بوجودهمفجوعشاعرانه50بلادحولأوامسننفبلهوالةربة/،رليرو"اجوس؟1نار.لاط!؟اللعاديةالتأر!!!ل.النارهيفما.الوذيس

وواجبه.والتشردالسقطهو-انالاف.المجتمعووالرآ.بؤجعانؤجلالتنه!ءسمةاي"نارهاوبخ،رها"بالعربهةفقول.للنقاءر"زانها.لا

ضالاشان!و!فايؤللموما.نضالوالار!فاع-الار/ءأع!وجدالوواحررهخصءمهوتن!ا؟هايادونيسعندنارهالانسانواهمية.زاره

له.تضكرالشاعرحببببةالارص.اشاءراالاال!ابر)نكللعرف.كصالقرالارتفاععلىومقدرته

.الانسانهياوالارضذالهيخونالازسانانذاك.كزنبقةولخونهاضيعوانوجهيبييضيعاناجملماارله"

الثمرانقوفمصي-واللضوءاءااوالبذر"حتضن.!را!-قيصوميةاعمق".بالنارمفنلئا

يأليهوووو!.هاالو!الا-لل!4ءنليعبد-وننشو!الروحيةالنظافةشاعرادونيس

حدودبلاارضمناجيء))شاءر.وكشاعرشيءكلقبلانه،عينيهخلقماكليرفض.والتن!طان

،الضاسظهورفوقمحمو!ة"خطيئةبلايحياوخاطئاخطي!ئة"يصيرهـوذاو،ا.بر؟اهنفسهيمجد

هناكقصائديمعوضعته!اضعت.بسيكولوجيللغزهذا.ذللكيحدث/فكيف

واليبالسالرعبفياناوهالا!ااسراريلي"

((اعودوانابقىاناجهل"يموتلاالهاهدابتحت

الساحر.انه.ا!كاثعفالمبحولانه.والاخرالاولهوائنتماعرهـ4از.لهاعميقوكنت!فلنفسهقتحهونفسهمنخروجه3لو

يكتسيسهل،دصوزمايغتسلحجر،اليأقيوإالمممهاتعيرشجرة"يصير،جرحهترتقيحرك،صعترو!هحتىشيءكليهجر،يعهـيب

الريحعلىوجهيان!ط...العشبوسهلاحيجيوشيهذه-باوراقي:المحبةالمرأةسالتهواذا7.اللفصوللزةوله،؟،لاشياء

ووفغر!با!شاعر"ا!خ......اولءعلىوجهيانقش،والحجو؟يمبكبماهدابك"حتضوءاي"

يتحدروزمانها.ودمهاالاشياءارضفيويتوغلوادسارهالعالمغرابة"؟كنتاين

؟هم!



أ.والخزعبلاتالخرافاتعنبعيدا،الاشياءصديقهوالشاعربابوبين-والعضورالغيابارض9بال!مويخؤقالحر!فسلالةمن

نورولابلادهوجهيسودوح!يث.نتجهوينتجها،الاشياءابناللشاعراللبعيداناذيبتعدحيالهطقوسبالسحريرسمالاشياءوبابنفسه

بلمنهالينتقملابلادهعني!نغرب،.لضيءابتسعامةولا،عينيهافيولاممتدلانهيصللنف!و،و.لطلعاروحا،ونأىسافرومهـمايبقى

ةيقولؤهولليراهاجدارفيحجر،يضيءرمزانه،الابديةطريقعلىنسارهأانه.فيتهي

جراحيبينحأبأتلارضي".المشرقةاالحياهأ

ورياحي"غديمكانلاحي!كاليأضةالمليء،بالسوادالمك؟ءالوطناترك"

اغانبممن158صفحة"ر؟يا"بعنأوانمهمةقصيدهألارونيسالتناسسألعمليةتستمر،بيضةالوطنيص!يرفعندما."للأتمس

وامنلائهاالتعبيريةبوحد""االلقصيدةهذهز!نناز،الممشمقيمهيار.فادو؟يسا)حمرية:وجودهجوهريفقد4إاالاينعدملاالبشريوال!سى

فتغيرمديتننههربتاللذيالانسانح!مرةءنتعب!يرؤالي.الثمعريالتحولاتةاب3فيي!نسامملحينمااوالبيضة-الوطنيرفضعندما

.الاشياءوجه:شجرأهفي،256صفحة

مديرنتناهربت))؟هويةولااسمللانهـمانجمونلاحينا،نسارولذا"

قدميتحولتكيفؤرايت"كالطبلمليهئا،مقفلايكونحينالمكانلماذا

دمايطوفنهراالبقساءهيوحريتهوكرامتهوكيانهالةردشخصيةانعلىيرلمحمانما

و.ن!نسئأتنأىومراكلباالجبنتدمميالهزيمة.مقوطوالىالفشلهيالجاهلالا"تلاءوعبودية

غرقثهمواطئيانورايت.نفسهافقفهـوللذااعماقانسانالادونيسيالانسان.التطلعوعدم

والبجع"3الروموجييغويوالمالماللهمعالعناقناللقاءءنالبحثهذاهونفسهي!حميروكلا

مدينتناهربت"فوقابرضالرالحجرثقلعنهيزيحاللذيالوثن!اللعناقي،والبشر

كفنييض!بشيكيففرايتىالاقصىصوباقدادولهوكلبولهر؟اهءنيبحثنساعر.عينيهه

يمهلني"الموتليت-ورايتسرك،وج!هذكرىالاشياءيحملفانمايسافراذوهو.!يهقولمم

الانشأنيمةاللهـحسرهألاعثوهو،الاولا!حولهوألوتاانذاكوهسه!تركبمسا!ر":.أش،قدمالتيالضحيةانه،لغيرهرالسه

."ؤنديليزنأاجعلى

ا!خلقعنائكممرةلصديععيءب!توالصمفودلجمولموتالة!ولرئ!يببميوألوةا/!ةبلاليسااللعملانوهذان.واس!ننضهادزضهالتضحيةوكل

توازيها.لاالنكساتمنعددلوائهاقحتينضماليه!،الوحيدةال!أنيةينكسر"جبث،صماعقةباسمالاشياءخريطةتغييرهيدالفا"ةايجابية

.:تتاضا..يتخطىلاوادونيس.جديداللهيكذئبالشاءرويخرجالليلجرس

هوالننماعر.الشاعرسيريوقفلاوالمو.لملموهي"بزحمطءلاابا!4لا"ةظ!ةبحهبرةيضخطىبلالقديمةوالاشياءوالاصرينال!ل

01والاعماقالاشياءجوهرءنحثالبلانه.العمالمفياسةبشرالمنوغلدوحدودهاحبوانف!و."تدلااكج!لحيانهجديدةء"بةويمد

-013للصفحةاعالىالتتمة-كل.ايمانلا.ال!لمرلمحا!بةجاتايمانهادونيىدقدلقد.يكرهـها

يجرييجريشيءكل.تعودولات!سعالماءكقطرنأانأا.قيحولشجإء

يأصسخوحدهلمحالشاعرلذا.الكيمياليالمصيرديعرفالشاعرا"ا

!فواردولسمون!؟!ثحينادونيس)غةفيفهـمهيجبماذاك.جمودكاخونانني:لعالمبا
0003:يقول

/ل.ق"واخونهخنتهالذيالعاللمايها"

رأ2جزرواأيهأ-المثأتأإورأ!"الابكماالغريقاخشىلاانا"او

..14"طرابيشيجورجترجمةهناكمنفانااهربوا"او

لأالجريمهفلنستجمتدكم

واللحياةوسارترانا."ارجنونرياحالليكمو!يت

004ادريس.مطرجيعايدةترجمةالحمقيسرقدرهاضدواليشرالاشياءليهيجالجنونرياحيحمل

الاخر.الحياةوجهوتبنبمالارضوجهلتهـ!مو!"فيتوراللبمسيط

األاذسادنمأإامرنأ5.ينأمنولامتمردانمه.هتمرد-يترددانه.يكأارلاادونيسانسان

015طرابيشيجوربمترجمة.المشعريبداوالترددالشكيبداوحيث

ت!تاجمدوأمنالىيتو!هانه."مثلماكونانلريدون"

المثمعوبوحكمةالوجودية5والراةالحبه!ومطرح،مبنموكشب!حديحركهـفيخ،طبههما!سقوطغيمة

175طرابيشيجورجترجمة.(الآلهـةواهيجالض!يماعاهيني)):ونكهات،1بلادهقضيةووعىجانبا

-.والتمراترالحجر،والحجرالماء،والبناءاالدميه!يجاجأل

وجورأانألاننأذحو!التي!الرعناءالسياسيةالتصرقتاماميجبنلا،كشاعر،وهو

22عطرابيشيجورجترجمةوالتحكمالسلطةرمز-اشرفياوجهفيف!يضرخوتحاكمهتدينه

:-السياسي

015اأوليتافنأ2وباردوبريجيتالمقصلهـاناعرفسيدي"
بانتظاري

ن6جز-الاشياءقوة5نارك!اعبدشاعرانيغير

اً!..اادريسمطرجيعايههترجمة"ا)جلجلهواحب

،.تأبدأاًلجلجلةتبداًوحيث،-بخقىوالنار،نارياللشاعرنقاء
الادا!داررالا

مسوتاركاالوتاًلىالشاعريقودانوالنقاءالمحبطوصليبما.بكبرياءالثورهأ

."3!.معتوقهمرثية-والاحرارلللاطفال-للعصافير
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؟اتحولاور*اعر-!ناتل!/

لمرللعيع!نجدنوىيع!لقلتللعقلسععحول!يو!انلسحرك!ح!بثإولاإولطخ!لوئئموعاىلأأ،هـ-عع!المعرللصف!ء"ئ!المالةنتمورادول!سل!م

حدلد.مراثوليسلبدا...والهجرءالىءولا!دنابفي

عاللمكللىللي!دخل،الممهودةغنائبتهوعنالعهل/حكء!ءن

الشاعرلمت:لعالننرابععاللم،مرادوغيرمرادنيءعاللم،أخرعاللم

.الضوءلرىعيونءن،اللعيوندي/فيمشمسعن"ابحث

يكولىا!يبطللانهبررخاشيءكلليصميرالنحولو!.الأشىاءوءالم"اضوءاكل

تألمنن!ماقركةذانفلب!ل!ه!لسفةعن!هلتمئخصدعم!دال!لحولخلالهنانة،4دهمسعدبموا،!بص!عيرزهو"وءائيياالبحثايها5ا"

......!:يهسح!نما4حيرؤذطوةاد!نشىويبلغ

نفسه.تأءهكذا.يولدويحترقير?عو.أرجح،يئ!ح،زور،الالههنخلقللماننمونط"

الحصادنحوالوردنطاللحوعفياسىافرأنسنعي"
.ص-الآلههلهزرلماننصتا

اسنريحان،اسهافىرانينبغي"اقائههالصخرةملكوتيا

*يمه"+اليالثفاه!وس./تتزةسهيىرىفوقيرت!فعولجصلمهوالضيببالمطلقنردطهخقىالصرهذه

-التحولعلىالاشياءمقدرةايال*ءمياء-ال*ي!مهاءزهرةفمنبرالر!ضيصرخينمردأويغفو.فعلمهماويحاروذعن.حقاا!ح-وةانه

البدءفي.شيءكلمبل!ووالشاعر.نحوللكلكز!رةالشعريبرز."31*تصفناالروضايرها))ئب14الالر!ضوينادي!-فس!ءالحافر

.اللحياةكانوالتحولالنحولكانوالشاعرانهءآعرا3ان

اجيء،النهارديقيانمبل"ويقوديحلمصظ"ارخلاقخثالبا-لسفيهـواللذيبعالف!انذاك

"اضيء،شمسهعن،لإمساءلان!ل."خطانا

،يص!بره،ويحررهيسجه،وفياجئهشيءكليبارراتتتآعرأللقاناع))

وانالاشياءنحوزن!ذ!اني!ح!لادةالوهدهتمىوحتويعيرءيسكنه"اللقناعوسدا

.......ننحفافبةجدءدةعنبحتاوالقلقالحطر!كطت!روبز.و!وررلاووكذا

وأمتبدوبءالاصوالخلقرمزوالماء.جوهرهابخيطروحناحيطبط

؟يولدانءكيف.لهرحموالماءيلماءرحموهـولردونبسايهااذن!رهل"أبرديةبحببرةدهتهديحبهمنيجدولاويحبيصينتى

عا!نواًلماعاذاعرت!!كطء!اياونفسهحبمنهعأكدنجبروهو"؟نهسياصبان،الموت

الماءباسماودلبعضهاالاشباءرخطىءلادملنوالت!ولا-ءرولبالتغيرووكذا".اخر

.للافهانوالانسانالبعض

ااءافيدو)دلهاحمياهوىاي،انامن))

توامين"ءواولازات

نادبمجرد.والمع!.وقالعاشقبينللتميهزالانبعدصرعيلااز"ظارو?خابمماوعدافقي
الموسيقىوارلجاجهاوالاغاني،سحرهوالنت!مرمداستهالحبنفقد.قرقينجبللمغدتصباني4

تمدرالاعراقحيطللاعمقجذورهيمدوشيءكليركتملانيجب.!،لمهـا"احارادن!لاقتتيوادا

واللث!مارة".السح!رينكالضوء"يموجانضاعر51يقدروح!بثننننحباًنلوعدا.زباطارواخللاصنباتعدوالو.لمعرالننهوعد!طالاعماق

بيتوهدماللن!نيبيههدماللذي،،المحولهـذايرثومناك!سزلا!"اذير،رؤ"وهذاومع،وتطعانؤ*احظأروالارالتزام

ويعبناتراتامجد،الشعرزمنويعلنالانسانزمنليتخطى4شبخوسةوصد-اىنهولباانيرىاووقا)"*وفيوب"!ول.إ-كلظراوش

الشاعرعنيبحثء-ن.ءجهـاهـ-أءويعأنالرملمجد،اللب!تمجد:صنح!حداوادابال،ون

وحهها.يرسموؤناعهاويكشفلعمقاللحياةيتقندالذي،ابدااصزالرترير!الكوىوصهـجمط"

بة:."انياثايبتكرينافأ

وشعر؟بالوهةضرمعيئيفلغإطر)ماعالانروتي!جميلميرفهممناطيليالمؤ!يديا))او

المست!يلكنهاثفعلني
راحت.

"...اثارولاناروو"فربيا!عالموارى

هوادونيمىتلعركل.الوراللممنرابالا!هـو)"بالن!":ةا!م

هـبهيرجعواممن"اوفصونبلاد"في،عجيبةبلادفيشبع!ت!ور-وىوسميلتسينوصير./،1نعر!هاوماو/خاليدها.الضة-!امتح،مفيهحاولة

.التحولسوىشطءاًياخن!اركيو)رردشيءكلعرف.اليوم.النحولءلىلممهنآعدرها

الشاعر.فيهاممكنشيءوكلالنبتةلحملكبذرةشاعرناسببمتدنفسهمنيضرجان0يرريد))

نالمصرىاللصقر.-ادونشىيرىكما-الصقواز4.الكلجوهر"ومالارضاالسماءودووضن

المدبر،اعلىمنالناظراهووالصقر"(ةالحب!برحجرالنهار))بلايعيمثىور؟.لائهارمصا))يصيرن!مهالان!"انيه"يروهكذا

الاعماقرفيقوهوالافيالوالمواففسيدوووالصنر.الاشياءشؤونحالمحب"خودةطر!طعلىاوشفرةبربق!يروصانأمح"و".صلاة

قيرالصالتغي!ير.علىالقادرةالقوةهوالصقر.الاردفاعوالتمانيونداء.".شعبي!اريحواغسلايضازرؤقاللجيف-غ-لالذيالمطراوها"

.ابداالح!ماابداالطائر،دممقالمءدقا)ث!عر!و،ودونمبجرأةوازهحطاطهابلادهطريحوير*"قديهومالعربيعوارت،1ه!ا

صوتيارنينكغير".المداهفةتعر!طلا!اخلا!جه"لخووط

:الفراتصوتأسمعالتائهالرمحاعتراؤطهـوذا"

...قرينر-اناهوذا

دءشقمنتنضصعل؟يؤة"ال"ءدقيايهاافتاني

واللبانالهعندليخنئهاوؤءك!ءن"اعرلنت!باحويصربعببدةوروحهز،إمللااتاعربلملاد

لتأنلهرقماارقاس!لاوطشايرس!كنونلشعراءواشود...اخرجاللشاعرايهاالحجز

ا)شرفى"عنهحدثمااجمل."للغثصبقصائدهميقرأونلشعراء،بالجشتمنفوخاوطنا،ل"
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هـامةوالكدوالحريةاإلقمةسبيلىف!طافحةالمهالمتعوب،!هميةشعرإ؟مموز4بميزلأدولبسفنيعمأناولىهي.أللصفرفصيدة

رداليشمسهعلىرميتنبياصو،يكان"ولااليوميةالحاد!ة-"تمد،لااإقن!اعرهذا.ومتحفياجماليا،مخلودا

ورائي"مجروحةاددمعمنشمساكان.والتذصرالصمتوببد.أمليشعراز4.المبانتروالانفعألالا!ء،س

اللطقوسلغمشرمعلعة،ئحولبالت!شرةاإعلاماتلاليوح!ينيدفحاثمرهذا.الذا؟رةلاالمخيلةويىر،الحدقةلاالعهلولليد

نتحول،الانسانيالاننعاثويوم،"للجهـيدالقرنوظ!ورالانحطاطية:مثلا.جديدةبطريقةبلذلكعلىتعودزاءمالا!تنناغمالاشياء

ةالممحوللللانسانخلاصهاالتعالنالاشياءمت-رم!!يظلمناضيقالاوضكانت"

الجرارص!ارتانكان))مت-المجاهلطافياقاهديتاصيءكيفال!قاربسمعت

فىالعميونالماءلفةانكب!تمت-الارضمنصبرااكثربىالارضلابدت

الجؤناصبحانكانالريحكاهلعلى

"للنهار!رساصيت

قلقمهبا-م،المضيئةوحيرر".لرددهوبا"ثمباسمهير"وعلاإشإعر".الحجارحنىوشوشف

نفجرالض،واللص!ورايتمراتنعط!التجميالجذوروقي!فالاعماقباغإءبةابروجو،!معد،الةجيعةصددهةدييعيث!ىالشاعرانذاك

الك!يببتعمقه،الادغاليبتعمفهي!ردالننحاعر.وانهراينابيعا"اءيظل4ازاذ،يصلولاالاشكالبششبرصعدهما،وهرميادالرياكوكببيا

معه:ف!يجرياإحبةوحدهالن!رانويرىاإعلاقاتجوهرىويرالمشرق:التحولبعدالفجيعقىفي

الحفيالدماجراسىا!رع"الفجيعةحيثاك*وللبروجصاعد"

الارصرداءنحت

المم!بمهالمشاعلفياصعد-ا!ا!.يصرلااللذياتاعرعنباحتألكونهعائدوذللك

الرورضجليدنعتالهاجم،والاعصابوالدمالكلماتبهوةالاشبهباعيغيراذيا،المعجزة

.اللفراتمعاحوي.الاءاييفيطرازدهويحولويرتفع(الاعماقفي)ليفنرسالمقر3

..اللغرابهادجنانكالنئ!اءراعر!ءاننيلو"

إهطلل!نحولل!تاسلبطيقةلحنمسأخزبموالولاةدن!المثمبظرهقةبمدالعقليعمطلوححثايفاسحابهحجركلسويت

.."وا!فراتالشاملمحوقلمطر

يعملمحلهكلمنمعتهلصبرلطررلفةوعالمكوحديدلمطايايرعهلي!طلنت!لاعرل!لفرلفيمالىفيمديت!حيعانياًلىتيالتحولو!جبعة-حسر/4ونكبراوراعرحدلمحةواتع

دغدادالىصئت.ا"مردة،اايزورةويرلل"دروقاسمهان3))لمد4الى!كمتحنما

.:لةاعزةاثيةالراو

النهروماءالنخلت.مففييجيءورنلمكلمنذودةامرأةيا

اللعصوررئةفياللجريءللعابراوللحظ

الحبباةمعاليهاجاء.-اًلاكهرملالرص-العاللمبواسطةالميهاجاءارنخاءوفيحمىفينردد

معهمويقرأالفقراءمعلليعيشالش!اعريأفي.ويردعهاسيعرفهاوكالرياة.الشرقرراعتحت

"غذيةعلىاللقادراإحرف!،الابدبمامجدهيكونحيثا-ألانسانكمتبوالتسعوذون،اإسعحرةرلجهموبوءمكانالى،المفجعدمشئوتحول

فيالاخرينضياعمنن!اجمةالتحولوهجيعة.لكءولوددعهاا"دةالانساننجبرة-العميقةالم!ريةوالغببرةالحيرةالىادونبيسددع

ا)ولني.اللااخلافيالورممننهر،واللكنبوالخداعالخزعبمللأتمنز!رواكتفى-استردادالاابتكارااللجديدة،ريةال!فجذورهءناللبادت

فيكهب:والانبعاثواإ:كاءالض!باع"ثصاوويرىالنت!اعر:حميةكمرثيةبقاءها،نفسهمناكثردمهفيدمشقبربقاء

اإفقيرهالحثودورأيتصسييافيفلتبق،لا:ودلت

كالضفيرهجدلتدهـقدصوفي

فنا2واعر،معأكت:نيا،نامرأودمنتهقفلتحترق،لاوقلت

اليتامىالماللكونانئانجلهالقياعمافياستيهـقظتو

الايامىوجعلنا1،اابائنمقابرجعلنا،وصرخناادمشقو:تصبحمذلكلوهة

السجي!نهوبراكبنناابداحيةضميرهفيزالثمافهـ!دمشق4اليالتماكلرغم

المدينه.يغسلذ،را:و"نقدصميميصادقبعطفبوحمهاوهو

...لا،حبيا"

لدمسكي(سمواهمع)عصرن!افي"،ةالأ!لواءحامل،عرالفلم
.س.ودهـقياعفوك

الفربة،والانارةوالتأكدالمعرفةصارجالعربة،الروحفيالفربة!دهلا.لا

المساواةعدمفيالننجسدةالغربة-واإمواءواللكت،بالمقمةاءنبرورراعواراالىاهبظلم،كلو

.-والموتالح-اةاما"الا!واراهدمللم

ماءوار!الر؟ولصمننهرفيياتونالرماحجيل،ايقلقلجيكاجديدروحعاىانف"،حهفاالعودة

القصيراللح،ئطويهم!وناإبلدءنوالبحثخلاصاإغودة.اإءائرةتالليليةوالاغنياالفميائعة

البابوراءوهوالادوزيسيالشمعرميزاتاحدىهيوعلوهار/ة،عهفياإكبيرالحر

(البابخلفكالاطفاليظلانيحلم)يقوىالت!الصلدةالارضعناللبحثهودمشقعناللبحث.العظيم

الاخ!براللجاؤعفصليقراالادوزيسيالرجل.ءستقبليحضهـاريبعمقنفولويرىعليها(الكائن

ذكرانهملا،الاخيرالجائعفصلويعيششيءكليقواعنممارغمجمرانه.طهوانحطزاريخهضدانه.لهاتاريخولامستقبلي

شعبه:تاساهانبئسلا،واعدا؟هاحباؤهزرأساهاو،كالشاعراكالقاس!بةالاز"قالوررحلةضحاياالىتضافضحي!ةوهوشيءكل

نايت-اًودنوتانفرقلا"اللشعوبارتفاعان.و"فوقباملاكناللطسيثصبهبماج!بعانعانيها

الضوءفيمملكتيحيثيرغذيهابلهمتهاحصربمنيترفعوادوذيسىصعبوفكرياحضاريا

اأبيت"بابوالارضلتنهءربكبريراءسيرهيتابعالهالا،اخاهوالجرحصد!قهالحزنيغدو
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!ار"والتاللإلىثدراكيهمببرالاعاهـبييالىءهدلاعمادهفيالمغتردهاللشا!ريرحاهانوبعد

بفننةالدنياالينا.لخرح".ويرعودقبرهيودعحيثبسهحرويحملهالصباحيلاقيه

لقول**ت

".الارضفيالروحنن!جرةنبن!تكموضوعالرأة"الدمشقيمهياردغاني)1فيابعدقدادونيسكان

للهايئ،واضحءننهيهـل.ن!ببئا/ي!قولانالتا!ديستطيعبلاهنلدصافددمي.اصرنوعمنمغامرااكونهعهاررذلكولعل!مشعر!ي!

النقيضين!ربطمهاوو-كبماالثمالتمالعهالهيوالروحقىواضحاللعملإفىابن-3،ءلاخ-ر3-،ر"فياما.الرأةمحنكثيراشعرانجدلالىلو

روص!هوالتءولظريقةعلىاالنعيضينيربطماوكل-والمراةالرجل-و*محوبفوةلالعالرز--!ادوبينداصلةهصيدةنجدفاننا،التحولات

.الثحول-نلنالافىصلوبدأانتهىاللاهو/كماالنتهاءر.ارونيسعند/حولات"!ةل!صي.وحاجالهاالاشصاءبوافعيةالننحولنيسادووبين

رديت؟ماذا.."مثيلالهانجدلاطويالةجف*يةمصيدةدهي.خاصةاهمية"العاشقا

..."كانالاشيهئاتري!ينلا)ا:يقولدارلىا-لعبيريةضرورة!هيوهكذانثرمصهبةوهي.العربيالتراثفي

وأسهةيقطتخفت،كاناالا!"ءصااريدلاانيرأيت!لمماالسابفةالهـأئدفيوكان،كانساننفسهيقدمانالنتماعرتمكنجديدة

وهـلمدتي"ءلىوكنتكماوا!عيةولارةضبابي!ةوهميةتارة،فالتةكشخصيةنفمسهقدمفد

ويرصنعاليالظةهـ!كمى،ارولمفيي!عهثطالذيالازهان!"هلا!ث-!صه*ةموضوعانهادشىانهنامهمتيليه!ت.الصمرفي-

وفيوالانهياءالكلمات.شعانق،وررهمرادعلا،وحلماء!ملاالمعجزاتنوعايكبلنفسهاا):ثرق!صيدةرغرضادونيهىعندبكلمة.ودورها

عالم،والحركةالحياةوالتحولعالم،صديدعاللميوللدكاملةوحده.الشاعرهـذاعندوضرور!ة"المةبنظريفهيل!دا.النن!عرمناخر

هيراكليطس.اخذقدادونيسانيخ"ىولااقصيدةا5هذفيذرو/4ثبلغادهحول

وصلت"حتىمي!ائيوالكيوالسحركطالنسعريالمربيشا!رلعناللأ":برالشيء

.مسحورةاشجاراوالبحردحراأحبل1رأي!:يقول.خ!اصة!هيالورصيدةروحاكلا،نهاتمنيمكن

مدي!نة؟جسدكالغاباتوداءالوا!فافديراوا!تربعريبنباتاورقدجماة)1

وؤوسىا!عفقمغاورلحتصفو!اصفو!،الخدممنهطلعالسكسالةااتكحلقنتخاءرثمارارأيت

بقدومياللثالروانطلقتالاهدابيرمصايزهرور!أ

شباكاصلتجارحهكلوا!يا!همدميهاله،-ا1

عاشقة"نبضةكل"بالكغنمتحصنا

بالكيميهأء،المطلقبا)سحرالحلمالادون!يسيا)ثمعريصلهناالاعماققي.كبرالراة.انالاف-اهثهناعر4يرتجالىلكبرالرأة

البدائيالمنطقمحلهلببحلالعقلانيمنطفنايبطل،العقلويبطلاخالليةاان3-ءـذامع.كاللشجرةوت!تسلمكالنبعو،تفتحشخصيكضمبو

نشي.الادوا!ش!ركلبأرب-:اخرنتع!االراةيحسباثاعر

اثصلايضيئنااخرسحر)):اشهاطىءاواظنكموجةنفبرا!ب"

غبارنا"نغسلميهذنغمسنبع"الاربعجهاتيثدبكولحت،!(دةنصفط!رك

جوهر،الل!":المخنبيءهو،يحدثلاماهوادونجىمحنهيربعثماوالشمساللقمربيناجمع))

هـ!الاخرىالاشياءعنيبحث-واللبعدالحبجوهـروالعاللمالاشياء"الحبهـالحةودقوم

.الانتياءلقاقي،ل-ءلمقاالبارعةاسطور.دهمافيوالمرأةالرجليغيبفجأة

الحب!يالاخرا!حبايها51":لبهبظ!ااو

حبيبهي"يا،الابعادبعديبدأالذبمرالبعدايهاالارض/غرشيناوسريركشصبن))

الشهطلان"حبياعلنا)فانيةألاشياءاعماقمن))الجوهرومنباصوافنانتغطى،ايجسداشحارنزرع

.سهيرالاشياءكل.ا)نته"لىفيشيءكلدخل،الشاعروهربتجاءت".الظهورءفاتيحينانالى

الحبوماساة.والمحركالمحورهوالعتهناعر.النتاعرانجاهفياذنالحوضسرادقنتفي!أهذابعد"

دمهاوينزكجيعةيردءحشيءكل.5وش!راروبسحياةفيكبيرةالجةههىكوكبيريس!تتحيث

عريقا.وحززأالن!حولير**مل

؟اخيرةهديةدكماامحددتءاذا.."

لاهونا!قبرالىمعكوس،ئزل،لمزوجنايوملناالذيقميصي-"ص

الحب"موتعليك

لسماءإالملمطحجرنعبفامم!عكولمرأةالجن!مىبوللعالل!لسم!اكصميرويتممىيدجكلارفئد!

فزهالرأهانذاك،للجص-ىحجرمنبدلاانادونيسرأىوور

الهائجلحيوانواي!جديلاالذيالصمتفبين.كحجروخجولهصا"هة

"غا!قين.دسنجقىبعض!ااكأشحفنا"!مالكن.المراةتبدأبالقاهرةسليمانمئارع

مفلقه"كسرتواىتظلاصداؤناكل،اغلقي"

الوقتالبيتللرجل"وكتبعيتالمراة"

"الراةمستهقملالرأة،لالرصغدجلالر.!تدلةواسعادممتازقععو

منرووقفاادونيسيتخذو.والوضوحالبهاطةورء"ىفيشعر

اممس!تقب!لةيرلمرالاىسسبممشطهنقبلبعضىنهدشصعروفنافجلمعاكم!ماعهكمسالمرالمباسنهحلمده؟ةبدن

هـللايحهه"رأسهوراءكلاناويجريئست!يهزظ"وحينماالتالليةالصفحة

وابهبطواربالاخراتحدمهماوج!هعنوحدهمسهؤولبأنهبمبنالمح!!متههيميحنه!وء!و؟
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.والمشاعرالاحاسجستودلتموم!ا،موضوعسة!لادةهـىالانتاءهـذامع-ين!قذلاالحب،.يخلصلاالحب.ءييريلااللحب.احبه

بينوالانس!انالثصيءبينتأرجحالشعريةياةواللحانسانيلافالشيء.نحبانبدفلا

مسعالساحرعلاقةهيالأشصاءهعالشاعر!علاقة.والل!قلالسحر"لموتبايريفا!تالموتكا:ثوكبماومع))

،الماءهـنقليلاويسكبالساصريأني،مانهريجفصينمل.وسطئلهانموذجز:-رزوفههاايضاجديدة.ؤجربةوالليلالنهاراقال!يمفي

اللكلمةتخلقفهل.وا!برءجوهركهوذاللنهرويقول،الماءيجذبؤا،،ءحاجتهديتناولبرزانةالاشبباءا!يهتجيءاللذي،سحواالاكثرالانسان

يهم"مافدرهـاءالاش/غهريهمهلا.بالجوابيهتملاللثعلعرا؟الماءشخهمهـايرىواًلاتنح!اءيئمرووطره!ه!يقضوالسحريللفانوسالمهـلمككمن

دس4.يشكلاانه.هوتغيرهاذا"يجيمبه"؟نراف!ءهل"يسألهوحينريخفايناولهاللهواءفي

انئصالسماءارى"يصطنعهغلافاوبدعةهـذه."تكلمنيلا"،؟زأفيكأ"مرةرأيتني

ادنينالارض.مصرهمأساةليتجنبالشاعر

-اتاالاافرعالزمنايهااقرع))

"واحداابقىالحجهـصبريازم

.ؤجهـاوزعسشىالانم!نانيسلعدانه.فقطانت!قاليدورلهامسحرا"القبرشجاعةتلزم

الخفيفة.نفسهالىالرخاميةنف"،ا)نهارأتمسرحاشهد"

ا،نجرييارخامناالثقيلالجوهرايها،وداعا"والهواءالشمسنهاية

".لخفيفالعابراولطثبالاشياءالحلجىالاشباءبخجطالنفس.ربطلتياالثقوبيةنها))

")!ظلولاشفاكا،كالزجاجاعبرهكذا""الجنينونهاية

لا."كتابرعشةكلمنيسقط،ارلعش"
يرىوكأله.حقالهاصارفدالننعاعريكوناللعبورهذاينموح!عن

!كثمه.اهـدلافائعوهوينالاخريكتشفلهوئ.يذبحهصد!ه/!رزريةادت"ا-لجةويىلمةاللف"فصصمنعائدعظيمبطلئي

دءا..:!.........فهو.احولااللدينعلاءيغدواكحاعر،صديثشعريدوجههنمابطلنا
.ربلأميوالممكلالسعاعر،يعابتحمميهدجيعههده

ا،الاخرينتف3واافعءامادلاثينمن)!و،!قاوبو!الانتصماء،ءرىلغيبرعلىالقادر،الجارعاتخلوصده

الطريقاناعرف..".بصدقاوبخيبة

"ا!كانفيلاثعوريفيلغةبواس!ةالاشياءتحويليمكنهل:هونطرحهالذيوالسصؤال

:بفيجديرالاكون)االاجسادعناللكلماتنفصللااننا؟الخللاقةالاجسادرواسطةاماللكلمات

ا!خمطى،هـووالازسانالكلمةخلقعلىيساعداوالنضيءاللشيءفياللكلمةتفغلاد

الاخرين.وا-حدث.الحضاريةيعوالمشارالاشياءبجمنالسحريالرابط

"شيءكلخارجنفسياضع))هـ،دئاوديعاالمسبحاثجرفي،الىجومفيالأبتالعقما!طع"

،عرالشه.الالهوجودفكرةمعيتوافقالاخيرالمقطعهدااننرى:الولادةلليشاركنيحوليماوادعو

لا"المكانمنشيئااصر
ادوليس.يرىكمالها

هولنبه!صو،نولوليس-ملالذيالهـينعلاءعنيخننلفوالشاعر

نهسهطقسالانسانفيهيكونعصراياتقدم،نقدم"مبسرىيحولوالارضوكسشوزحبيبتهيتملكوجاذبت"اذا،القرينة

"والقيومالقائم،والجنةالارض،واللهالسعوطالاخيرهذاءأساةاناذجوهرياعنهمخىلمفالشاعرمو!ف.ؤاريرخه

الانساط!يار،المترددالغريبمهـيارعلوالىالونيسعودة.للاحظاواللصدق،اللهبوطاوالارتفالأحماساةانها،شيءكلقبلميتافيزيائية

لاخيه.بالنسبةنجاذيكونحيت-الجديدالالهيالذئباوالالهيوهو.صيةوكيانيةامحمافيةمأس!اةمأساله،عدمهاوالالتزام،نةالخيا2

"(التغهربلالخوفلالقبم!جئتما؟الخوفهلىامالكن":الخالداللجائع،تت!طلااللذيالجائع

يعافب.لاانه،البشريةالاديانآلهةعنمختلفجديدكالهانه،بجوعياعتصموسوف))

/.عقابهناكخوفهناكفحيث.التغيريتمانتذريطةمسموجشيءكلاشبع)-ن

منالانسانخلاسيبغيلكنهشيءكليبيحادونيسانيعنيلاوهذا.موتيالاآكللن

حو!ب"ارورائبهذهفيإلحقيقةوحتناناهل...

هذا.الدينوعلاءالادون!بسيالشماعربيناللجوهرياللفرقهوذاك

الحقيقةوحتتىانه،ومسؤوللمنرزجديوالاول،وهميمحولالاخير

.ل!لمكرسةنفسهاقننحامفيادونيسمحاولةوكلالملتزما!باحثفهولدا
(باللاداًداًر!مسموراث:التحوليغانبعدنفهالىلتي!ده

اتجمعاتلملماتراجعثم"

القاهرةفىتطلب"وعمود؟ناضجانفسيفيواسقط

م!وغلا"،الطويلةالرحلةهذهبعدنفسولالشاعريسكنوعئدما

منالشاعر:م!ايولدان-ولهمعه"ولرر،لأولهامعهايولدالاشياءارصام

!وكيمكن!ة"دونالاحداثهـورفصالضائ!ينالناسمععلاقتهتتغير،والشيء
..العالمجوهرعناللبحث

يموتون،يتناسلوناناساصولياناسمع"

حربطلعتميدان6يحلمون،يحاربون

ساب!ا(باشاسليمان).اراهمولا

تراني"وحداالاشياء...

حقيقية.علاقةعلىفهيلذاالخاصةطاق!نهاولهاخلاقةحيةالاشياء

معالشاعرفعلاقة،الضءمةالطاقةذيالخلا!الحياثتاعرمعص
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ولشعرفااقديماالعربيلشمعرنابالنسبةقيمتهوالىناريخياارونيم!العضارةف-!،وضدهالتاريخفياةوالحبلللمغا"رةودفعهمخاوفه

اشكاؤنلمدلوكبناء،هالائنتلغونفومجدهؤتيااليهوونظرالحديت)مربحنلالحذيالاساسياطنطلقانة-4نفسابتلأفرالىسانالالىدفع،وضدها

جدامهـصمذهـكجانبالىوهو،ونثراحراوشعراوزنادةالقص!كمااو"الاشياءلنغييومعئروع))فيكها"اولى6!قص"ف!صادف!ناه

وادوميس،الاشيلءوئىوغنيةوحسلسومرهفوشعر،يئلوةكصفحبالشاعررساللةفيالموهانرمننا"صدره5ي!نحتتهماشيءوغح"في

جمرافبهياعربياليسيذةو.عربضلكلمةالحضارغببالمعنى،عربضشا!جديدمطرنزلاوهاج،جد*دروحيء:اخرلابيكاوهفعغةالاخريننرةاهو

عربيأنه.واجت!ماعيماومكرياوحضاريا9أترافيلحربيانه.سيياس!يااوهوالمعنىبهذافشاعرنا.اللعصرروحيةمعتتلاءموميماهـهـل!ورفع

بنئتاله،ويمنمناللعرب!الشعننلقضاياشخ"سيخبهـعريةمخزئلانهب!نىصحراءويتكتهارضنال-صتلتمريلقيموانه،المنحطعصرهضهحجة

ساليدانرفيةثانه.الثرييانحطلطناعلىافنمردينالشعراءاحدانه،للاقهـاصيمبولغغلءهئثيزشاعرادونيس،الاعماقنتصصمىولرلوالانحطاط

ايد!ولوجيةشاعركانالاصيرهذاانالا.النوربموكبالمبشرالع!بسىبعصلمقليتوصلويرردجريءانه.وحببحب،دويكشئصفناغريبلنه

انسانانه،المضيعوالسياسيةمبالدعاياتعلنلمنولاعقائديبةيروالاونثروحببمقارة3الطفلعةبلادنافبمالكثيرمنالممححوا-نبهخمرولودلموالينا

الجماهير.انسهـانوالثاني.الءفور

جدبده.
نا1.يلروخيمااوالليوميةاللحادموننعدزلااًدونيسنبعرفي*،*

وتعمقهالثقافب"لرزانت"عائدوذلك،للاحيانبعضالحرلرةدليلشعرهادوفي-!اناا!صدللماؤم!ص(متلاثةالىهذهاسنيدرفسسمتبنم،

حتىالسحريةالناحيةعلىكثيراادونيسالح/وقد.الشخصيولا/جىأههجذورهاءصسا.اننطلعهودقطواحدوجهلا!ونيس،وجوهثلاثةذو

بطربقةالكونندرسانبأمهـان!نا!يساذ.صحيح.!-رالعاللمئن!ؤ،كماالروحاما،ادونيسىجنودهيواكحولرددانرواالتعرف،فك"يرة

والمسرةبالرد:كأوالاحساسوالتفلسفالدمنت؟الممكنهوما.موضوعيخ.رقاه"فو!ماوصداثالاخلاتلبثورلللمعالمالمحولونلتمرهوناوارض4

اللا"تاهية.هةالالوهذهامام،المرعبالكونيالامتدادهذاامام،اخلاص،القاريءتضايقفدالتبمالضهريةاللغةأتهمكوقد

بكلشكلا"زبطانهبمعئىكلاسيكيعربينتمرادونيسشعرولف".يفهـبسهـولةلافالمئعر.الشمرعناللكخابةفيلأسالوبي!!

وودعوليلةليلةاًلفختابالى"/مامابيمنالعربيوالاسا!دب.فومهافيالصعوبةوهناالعقلبمالتجريدعئبميدلشيئيةلغواللشاعر

العربيشاعرنااهونيسى.وتوهجهونبرتهبروحهجديدورو.الصتلفيدنامالارضعيةالطرةبذلكيقصدفهةلالارحزةلمةالمتحاعريستعدةبعندما

منختيرانقلنالقد،اللرىالىمترجماباضأعازتقديمهيمخنالخيالعالمتتاو"اخ--فر"كلمةاهونيسمتوتمدعندما؟اخرشيءأقنائبالروح

وا)--(سليأدونيسللعالمنقدمانباستظزعتناوالانالشرعبالىلأاغرىاهـنيفهـالالاعصيقمميىللهاالقلهاتفوخه"الرفال"او"الدجر"

اللعلميةوالابحاثالقصةفياخوانونثجانبالىخشعراءوحاوغسلسيابول.شعرهلفيوخجدامغمةادونيسختاباتالىفالعوهللخا،القئةخلالى

ادوريةالعربيووالجمغورننةالىخدوالعربيوالج!وتوةفمبالمغمةنجصدلاننا"الرنحفياورارب"بعنواجلادون!يسةتناماعهـامدا"رقتوقد

.وسواهولبنان.-ةناقدشحصكبمارأابوهطف-التلاثةالكتبهخهفيالمومةقمصفئده

"ل-ونجامعة"فرنسال!-لتقييمعمليةلاادونيسوجهعلىالتكلرؤولفيمحا،لةهـذه

للالليحأبانضدخلنعبالىينطرانبدفلا.قروريفاخرىنظرات.فقطنخرةهذه.شعره

السموقفي

اقنمهيرالافكليزيللكا/تب

ويلسونكولن

فى!و!!صاع
بثلظ

أتونألنلمةبةنرنننعنييعتئنزرننونن

!طوارغرباءبينش!اببهاثامبال!ياةنابضةتجربة"اللامنتمي"مؤللففيها!صوررائعةرراية

جميعالىآتارهتنرجمكذياملابابداعسجديدظهيبل!ه،اللشهيرةلندناحياءاًحدفيواللفنانينلأ

!.طصالملغك

هذءالروايةبعدوستقدم،العربيةالفةالى*ثارهلهترجمة!قعلى"*دابدأر"حصلتو!د

!كعررية.باللغةيلاخريعسدراللبعضو!مبطضهاصعرالتيالجديدةكنبهمنعلىا

يلادابثارمنثمعورك.لبنانيةليرالت؟الثمن
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