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خ!ولةالىيرحملاطموجويدفعها!جزئيةالحيااقضاياتغرثهلاكافراكنتوان،ذارفاناالمجوسبخمرةسكرانكنتانأنا"

اللخيماموكان،والموتواالحميأةواللذةل!ذابلكليةاالمعانيعلىالعثورفملكاناأما،3فيظنطائفةلكل،ذال!فأئاوكنيااومجوسنيااو

ا!صإرةبيناللخووايتفاءلطريقهامحصتحققالتيالجسورأح!."(ريدكط(كوننفسي

أبعساد؟ماماا!وافذ!قنح.عصرهفيالاخرىوا!حضاراتالعربةالثيعهسهظروففيالرباعيةهذهلخياماعمرالح!يموضيع

ورباعياتهوالعثميةالفلس!"أعمالهوأقام،ا!تصانيالفرفيجدي!ة،والحردال!تلوشاع.؟لرندقهالاحرار(لمفكريناتهامفيهشاع

جهـلالذيالثهيء.الثقمافةفيوعميقعريضأساسعلىلشهيرةابغدا!الىمقيداوحملبالرئدقةاتهمقد؟لخيامكلامذةحد2انحتى

التاللية.ا!عصورفيألابدأعيس!ممنبعامنهانفسمهفيعميقاتأثيرا؟لرقديكونوأنبدلامما،صلبكم

الفيلسوفالشاثرهذاموت!لىطويلةفرونمضتلقدليقولالشجاعةيمتلكمجتمعةالظروفهذءرغمولكنه،الشاعر7

الحرية،فيالانسانحقباسمالعالمأنحاءفيالثوهـاتوتفجرتفيالانساناحريهمؤكدا-ا!يد"دماأكوننسيثملك(ناأما-كل!ته

وأبرمتا!نسانحقو!واعلنت،الاختياروحرية،الاعتقادحريةوللم.الرمانمنقرناعشرتسعةعلىيزيدمامئذوالاختيارلإعتقاد

جديدةأسماءتحتاللواء1بملونآخرونفلاسفةوظهرا!مممواثيقعصرسادتالتيالعدي!المظاهرمنواحدمكهرسوىاحهامهذا!كن

ا!شتراكهي-المجتمع-التاريخيةا!ضرورة-الاجتماعيالعقد-*الدولول!قوطالعثاسيةالحضارةتفسخشاهدالذيالعصر.ال!خيام

الوجودية.الشر!بينالطاحنةواًللحروبالسلجوقيةللدولةاوقيامالبويهية

تؤكدا.ماوالاحداثالمواقفهذءكلياننقولأناستطاعتناوفيبقيادةالحشالثيندعوةمثلالادهابيةالفوضويةوالدعاوىوالفرب

نأبمكنحدأيالىأيضاوتؤكدالفيلسوفشاعرنادعوة؟صالةمدىالعنيفةالمذهبيةالخلافاتشاهدالذياللمصر.الصباحا!حسنالمدعو

المكانعلىالر؟يةانصبتاذاالحاضرواقعناالتقافيتاريخنايدعمل4رجلمجيناللابثيواًلصراع،لمختلفةاالفقهيةالمذاهبأمنحابببن

المماصرشاعرنالهتنبهالذياشيءا،اللصحيجبالاسلوبالمحيح.الرباعيةهذهمثلكتابةالىدفعهالذيالشيء--الدين

حيست(والثورةالفقرسفر)لسابقاديوانهفيالبياتيالوهابعبد.حضنحبيبفيساعةكلوفيسكرى+لت:!ومسشيخقال"

،الحلاجهنصوربنا!س!يناثههيدالثائرالعوفيجاةمناتخذ."للناسكظهركمانت2أتتهلولكنصحيحفيءقلتهماكل:فقالت

فيهايمسب؟ومحيةأ!ول!-المعريالعلاءأبيالعظيمشاعرناح!باةومنالدينرجالعندالباطنمنالظاهراختلالىالىيلمحا!غيامان

الحافرةتجربتمنابينتصلجسوراوانما-معاصراثوريامضمونااتعيراتبنفس(هوهو)الانسانيكور؟نالىويدكلو،عصر.في

والخصائصالعمقالتجربةهذهيهبأنيمكنالذيالثوريوتارروظ.الصدفىالىدعولهعنسارلرمثلمعاصرمفكربهايعبرالتيتقر!با

تشكلهادميةمنأكئرلليستاريخبلا!*ن!ان.والديمومةافيةفىالانسانيةللمشكلاتحلعلىيعثر(نالخيامباستطامحةيكنولم

يته!ددهوجودتاريخبلاوالضعوب،تح!مهاوش!طيعاللظرولىحلهناكبكنلمانهذللك)فيلسوفااوعالمااوشاعرابوصفهعصرء

.اللضسورةتح!مهلاعارضففسولتاربخبلاوالفكرة،الانقراضتهشضحىالتاريخيةالضرورةوكانت(الرمنخارجا!لهذ.

فيليصب)*("يأييولايأتيالذفي"الاخيرالشامحرديوانوبصدرهذهالمشهكلاتمنيهربأنالخيامبوسعيكونلمكذلد،طويلاانتكارا

له.موضوعاالخيامل!ميرةمنمتخذانفسهالمهـجرى،وعيهمنالصوب*ثسانيوسعليسافهذلك،خيائيعا"الى

اللخي!املسيرةيقصدبانهللديوان!يرهفيا!اعر9!روكضونوخبرةالثقافه!يستعصرءررم25كمومنالخيامكانوقد

وليسىتالمعروفةحياتهأحداثوراءالمتصورالوجودأي)الباطفةالحلءلىالعثوواستطاعتهعدم.السبصم!رمذين.المتعدد!ال!ياة

ما،ي).ال!صوركلفيعاشالذياثخيام،ئفممم!احياتهأحداثكماا،تش!لم(لمادك!الاحساس؟لسيروقع،الهروباستطاعتهوعدم

فيهمايمفننررأنلممكنوا.ال!عامالانساني!مالطابعمواقفهعنيتعمف!رورفيراني!الفلكأيها"5لآالربابهدهكلمساتفييبدو

ب!اكلالمتطلقةالمواقفول!سم!مختلقكأعمورقىخرون3أ؟طالهـء"الىتميلكنتفان،قيد2أنظيقغيرفائيحيلرااهق،بدبمر،نك

الموجوده!نكراأي)صأتيولابأقبماايذبم!ممت!ا(عماوضةأوفرديه."يالعاقلامامللس!؟يضافأناللمففحلهل!1لأليسواوالذينا!حمقى

حر3وبتعب!ير،اللظروف!بح!المتحقوغير،والصرا!الواهعب!كمولكحنواشعارهـ.4"اعماكلفيالادمماسهذا-!جيونا!خياموظل

.(العر!ةانتصارمئتكلاا!ستميتالصراع!ذاهو!ث!مةفلسفيةق!مةاعماولئحى5اووجم!

ال!يواندامماالتفديملهذاضرووة!نادصصلمانهرأي!اوفيلواقعاحواجرقخطيفيال!لرةرغمتهبيئ،النهايةحتىوالممستمر

يرظرالذجم!المهمالالسمؤاانعلى.قنينحو"لىالموصموعيطرحنفسهبعبثالمميقاحساسهوبين،ذات!4وتحقيق،وقهرهاالمحيص

الخياممحمرحياةالبي!لياختارلماذاهوللديوانمناقش!ننابدايةفيحد2بحقكانلقد-حراالحي!هذءفيعالثىلمنهنيبا-.المحاوية

احدكانارفيمان:السريعهالاجابه؟الج!يدلديواشهاطارا!أ!راتا!ضدا!نساوصية،التاريخلىالحريةعنالمدافعين؟علام

هذااللش!الخياموللكن.تاريضنافبمالحريةعناهـظماءا!را!مناحهالاالمدافعينهؤ!ءأشدمنوكان.لكوليواوالتاديخيلاجتماعيا

ا!دراكلغنىا"كموريةئجربته،ملأمما،لهاوكراهيتهالواقعبضرورات

بيراوقي."إلارابد.ار"عقحديثاللتنلنهية1الل!!هةحروت31)،فيلسوفثا8لراكذلكالخياموكان.والانسارللحيلاالواثعى
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الزمانمحكمةفيالوحيدالشاهدانهبل.!وريتهكميزخصائصيعملذلفىقبلهوواتمافحسب

.الديوانكصدع.كثيرفيالحلاجومعلخصائصاهذ.معظمفيالعلاءأبيمعيشترر

المعطارالحديقةفيالخضراءاوداًقناواحترقتتستحيلانهاعتقادناوفي.جديدمنالسؤالطرجالىيد!وممامنها

.طاروالعندليبلهرلاءالمميزةالخصاءلصربطدوقالسؤالهذاعنالرضيةالاجابة

-الذيالكليبالمعنى"حنينهآدم"المبدعالفناناحسولقد.الانسانوواقع،الحيلااقعوا،المعاصرالعربيبواقعناالابطال

فيالقصيدةالاساسيالممنىاللوحةاستوعبتلقد.؟لمقطعهذايثيرهوقد،ننته!لنفاشابينهمالتمثمابه؟وجهكعدادفيأخذثاواذا

والازهادالمستديرةالبرتقالليةالمساحةعنهتعبرالمحتروالفاللمحقيقةالصفاتهذ.ذكراذنفحسبنا،الدراسةطبيعةعنهذابنايخرج

ولكنهالعالمهذاضخامةمواجهةفيالصغيروالانسان،المحترفةويختفيعليهتهلفيماكبرز؟هميتهاانملاحظةمعالمتيقنةلعامةا

بهمقنشعراننا.الاملبخضرةوالمحاطأعلىالىالمتجهالانسانمنهمكلكانلماذاادرووالتحديداتهذهبعديسهلوقد،وراها

الشمردالتقليديةبروج:والتشكيليةالشعريةالصورتينمنكلأممامفيجبهتيهفيبالصراعجيمعاتميزواولماذا.عرهفيمقنربابص

اللحقيقةويواجهيولدجديدبشيءأيضانشعرولكننا،القديمةمرتبطدلمجط2و!وفياساسعلىالذاقسالصراع؟واحدوقت

قددةمنلناشىءاالتراًجبديالتناقضأان.شيءكلرغمالمفزعةمن!ختلالىالتاالشءالمجتمعمعوالصراع،والاجتماعيةالمكانيةبالغربة

الحقيقة،عسنأحيانابهيبتعدالذيالتجديدعلىالاس!انعقلذلكبعدلئدرك.والقيموالاشياءالحيلاعنالسائدهالمفاهيممع

علىيجبرءالذجمماالماديعويثهومن،نفسهوحقعقة،الحيل!حقيقةوالعظمةالدراجمطالعمقبيقيجمعالذيالثنائماالصراعهذاانكيف

لوقت،ائفسفيذاتهوامتلاك،العالمامتلاكعنبقصورهالشعورلكلوالاجتماعيةالذاتيةدلالتهفيفريداوجوداخلققد،الملحمية

صورةبيئالاولطالمقطعفيالشاعريجسدءللييباهوالتن!اقضهذالبيثياالوهابعبدث!مامريةكصطبغكيفوسنرى.الابطلاهؤلاءمن

بالسحابةالخدافيايمانهوبينلغلالىاعلىالمرسومةتلكالحلمالذات!ي-الواقعينعكسوكيف.الاخعيرديوانهفيالوجودبهذا

مباشرةغيربطريقةيدخلنااًنه.بالموتالمالييصالاحساسوبينالمنقذةالصياقةخكلمنالخيمسيرةعلىالشاعركجربةفيويلاجتماعي

والتحققالحلمبينببيدةالهوةحيثوعصرهالخيامعمرجوالىبالماضيمحملاالحاضريستثيرخلا!وتقاطعتوافقفيالشعرية

يلجاحينوهو.الاتماعيالقهرضغوطتحتالرازجالواقعاوحيثكانواذا.رائعةشعريةصورة!الحاضر!لىمنعكسعاالماضيا2و

عناصرفيالتاعلواظرةبلكلقطعهذاصياغةفيالتجديدالىلههذااللخيامسيرةعنطويلةقمميد!ذكرثاانسبقكماالديوان

(لمحمةالصياغةكتشالىفيالتوفيقالىاقردطيكوق،شكسبيريمةضيةمنحمريثيرحيثواحدةز؟وقيفيللواستهمجالالنايدعلا

توصيله.المراد.والكونيالاجتماعيالتناقضبذلكاًلاحساسلشمولبوحدهتتمتعكصلالقصيدةانصحيح.اثسانيةمسكلةمنوأكثر

الذاتاتارةفيالخاصةوطريقتهوالصياغيوالفلسفيالتفسميالجو

:الطفسوء-2،الخاصةثظرءووجهةالشاعربعاطفةمحملائيوا!سطالقوميالثقافبم

ذلالالزمنيتتمابعهافياثالصيهةعنالكشفمحاولةنفضل!كننا

الوجودمنالغلالىوراءفيماالثلاليبالمقطعالشاعرامعوندخلعالمهسساالىالنهايةفي(لمفاذنستطيعلعلنا،مقطعاعشرالثماثية

الشاعرعندتعنيلاوهنا،الطفولةعنفيحدنناللاسصانالداخلبمهذاعلىتسيطرالتيوالفكريةالفثيةالاسسىواكتشاف"لخاص

البراءةحبيبمتعنيوانما،البشر؟والالسانحياةفيمبكرةمرحلة.لعالما

حينبالفعللرتبطواثماالتاملمنتأتيلا،كنتزءوانما،تمنحلاالي

الىالعذابيتحولوحين،كلقائيسلولرالىالمتعاليالمعتقديتحولثغلافع!ىصووة-ا

:والاشي!اءا!حيلامنالمدهش.الجلالبعلىالاعينتفتح!قة

رنبقااشتريتلخبزابثمنالبتاربسيفهجوادءطىكان

ا!واءبثمنالكفاريمزى

البعيدةالفاضلةللمدينةمنهتاجاصنعتالقلاعوكالت

جديد!اح!كللولدالتيالارضلامناالجياعالعزلىضرباتتحتثنهار

الغبراءلم*رصفةعلىئمتالتحررفيالالسانبىللحلم؟لمجسدةالصورةبهذهالقصيسجبكبدأ

النولى.شرادقيوثعت،الفراشاتاصط!التسطحعلىدائماموجودةجداعامةصور6وهيأ،الاجتماعيالقهرمن

بحيثقبلمنيفعلكانكماباللصورةيفكرلاهناالشاعرانتملاالتيالعارمةلرغبهاتاكيدوهومنهااللغرضتماساومللىلمة*شياء

ثقافةذاتوكأنهاتظهرالمثمعريةلصورةافان،قرا"تهبسهولةيمكننتركن2ماولكن.العدلتحققبرالبسيطالعادي*شمانوجدان

منالاخرىالصورفيوتذوبوت!دكبدووهي،كلالشياءخاصة:الغموضيلفهالذيبالاملممتلئةبصيحةئواجهحتىالصورةهذه

المعنى،معنيانفيهكلم!ةملسحرياصالماالتبنبىاهصيدةالله*غاللبلا:مولاي

و(لمعنى،بهالظاهرياركباطهرقملواقعاحقيقةعنا!الوهـ؟كنفصلالسحابةفلتغسل

.البنأءطثيعةمنالمستمدلاالظص.الغابةهذي،يلارضهذلىأثران

*ستخدامهذاالى!جونهوغمالبيرالوهابهبديميزماولكنيالعجز!يلااحسثساالاخروجههلنرىالغامض1الاملىويتحول

بقدريستطيعاثهالرمزيينحتىفيرهعنوالصورلصمدالرمزي؟؟لموت؟مام

التناغمفي9ثتمثلةالواكعيةالدلاءعنيكشفانالتلقثيةمنكبيرا!حراسأسوارهاعلىا!وتعمدة

عن!مافالشاعر.الشعريةولغتهالصورينجنانهفبموالتضادوالتق!اطعالتع!سيرئق

أئما"مرتينئفسيلتلتسنيسابورجحيمقبماولدت"ثيقولالبوابهفلتفتح،عيوئهم

والتئيالمفارقةيمنيالذي*خرعئررجههاكاشفا"لقتلكلمةيستخدموالمغلوبالغالبوليدخل

القصيملامركين:قييرلدقهوامامالمستسلم؟لواقعبصورةالقصيد!فييلاولاثطعويئت!،

بالمدينةالحلمشريك!لتقعذاتهعنهكمفصاصعذعما-*ولى:والزيفوالنشل(العمفوهة

؟لفاضلة.كناىهلبمو؟!

بة63



والتشبثالموتصورتتسداخلالتاريخمرآةوعلى؟الميلادشهادةالشحاذيقفللممدينةعنباحثةذاتهتبحرعندما:الثانية

أش!دفيتموتهمةوايكاتريئفنرى،واللعذابباللحياةاللانهائي.يوماأبوابهافي

-يتركالمذعوروالارنب.وجودهاا)ىاحتياجاالحياةلحظات-.مرتين!هذاتهمقارنةسوىمرتينلنفسهبقتلهيعنلموهو

علىالعلامةهذهكانتوانخىمايوماعاتنقدانهعلىعلامةد"4.المثاليالحلمءالمفينفسهاصمياغةاعادةأجلمن:الاولى

علىاللقددةعذابهمنيرستورالمعريشبحونرى،الكلابقاتليهمخالبانرغم،قيمةلوجودهيعظيواقعاكتشماف!اجلمن:الثانية

ا!خحارجمنعليمناتسيطرالتبموالتفاهةاللفراغمنهانبصركوةفتح؟النعصمطاءأيتها؟متى":باليأس"متلىء!سؤالينتهيالمقطعهذا

عنألاحساسمعبرةلموسيقىاخنبثقاللداميةالولادةهذهجحيمومن..."؟اللةريقةالنفايةهدهمن-؟الحقيقةوتوللد؟السماءلم!تمطر-

حرارةوترتغع،بنااثتربصوالموتبالاشياءالمحيطبالزوالالريرالبحثذللكفييتم!للوريمضم!نمنيخلولاالمقطعهذاانا،

إحاضر:امر؟ةعلىالتاريخيتراًءىحتىا،نفعالدمرفوالارضالسماءبينانمز!اوذلك،نبميلةقويةبعاطفةوعالمد!

-.النتيجةعنا)مظر

؟العشا!ينتحبأهكذا

الكبيرة!البحيرةفيالنهارويغر!:نيسم!ابورفوقا!يل-3

الطيورولرحل

المذعوروالارنبوالتحلمالانقاضوسطنيمسابورمثلمدفي!فيالميلادأصمعبووأ

الصيادقممتحتيصتا!طعهدابدايمةفيالشاءو!صورأىفبعد،واًلموتواللصوصية

.الاورادبدمهمخضباال!سوةبالغةصورةفيا!غزاةكلعيهاهرالتينيسا!ر!ديئؤ

مثلفيالميلادصعوبةمدىلادراكتماماينميشنكونواللفظامحةص
علىقدرتهبعدءالا!ماسيغلبهحينالشاعريفعلماذاولكناووهـ:هذا

المقطحهذايخنمانه.الحصماريضبهكانكلفيوالموتاإفرار

للفانونااللبشر-.

الخرية:الىفنلجااليأدييرلتهمنالاح!نىلنايقولوكانه-ويو!لىون،اإئصور!4!طمون.-

الخماريسقطحتىالليلةفنشربالامواجقرارةومنالبحرزبدمن

.لنهاراًبركأفيالزجاجتكسرومنالارضوجعمن

:ييئامونلاالموتى-6أكبرثمن،الهيلاديحققهاقدالتيللسعادةفادحثمنءنلهفيا

واللفرقالتحطمهداكلبعد9،الانسانيالعقليتصورهممابكبير

صفقهوكأنها،عم!ب!قةبمرارةءختلطاا!يرريأتيوانبدلا،والوجع

التوهحعلىالحسرةالالنايبقىولاالشيخوخةتهزمنالاحتى،ارهـل!وازينالامرفىحكمناء!اذابارحاودؤ.،ؤفريلاخاسرة

ضائع0أمسعلىالبكإءيغرؤخالاوحتىاللقديمورغمالعذابورغماللحكمهرغم،شيءكلرغمنساولولكننا

المو!ىسواءينامونلاالموتىانالحقمقةهذهندركأنعلينا........
..07بالمعلوبالكمابل!درأ.اللأجدوى

موتاناأووا!غريزيلحسميالوهجنا،العابرحبنا،ذكريماتنا،بداخلنانيسابود!لذضيءأن؟جلمن

بداخلنامستيقظينيظلونوهؤلاءهولاء.والتاريخالاسطورة،جميعا

ءورتهفياًلوجودبهداًالشاعرأحسولقد.البعثمنتظرين:الاقدارءطنةفي-؟

:"العاهة"واللجدلية"الفردية"الفريودية

،معجزةانتظارالاللادراًكيبقىفلامعناهالاعلىالمثليفقدحين

((علىماتحهلثووفآيحلاوورالتحالذألىبعلىماشعرلهيبقىلا،ضياء"منويتاكدالحياةفيالانسانورىينعدموحيئ

..-.ا"يبقىلا،عارءمةهشةكانتوانحتىالجميلةللحظةاتلمسسوى
ئ!سالورأرضعادىاالن!داخلكفىمات

.....7.ومنومابالمرصادلهيرقفاللخبيرالمدربفالموت.بهايؤمنأنالا

الصغير.والزواوىولىحمللمخاعشاب.:للمؤارفرصة

الغراشةعنوأبحص

:"قالت".الخاصالىالعاممنيعنتقل!ولسكهصياغةوفيالمسبحورالاخضوالظلامهذأفيتطيرل!ها

وجههوغطت-..المقهىفي،الغدبعد!راًك-الوداعيد!اومدتالنورظلاموأثرب

هثلباننكتثم!فوويثاشبمابة"كمتابهبطت،اللدموعمن!لسحاولآالزجاجةوحطم

فيوهىكذلفى!نحسبهاموتهاعلىتعلقحيئتخدعناالاشياءهذهتعودلاالليلةفهذه

ولكن.ماتتال!تيكعاف"تماما،نحامضلأبطريقة،كمامنةحيةالح!قةالتئأبهجداوفيثعرة،.ا)حا!علىمئهانطلئعرةفلنحدث

تئامولاارصرمجبصرلاطررؤلاكفراشلأورقةاهـصتذرعيراهااإشاعراًلتبمالنملمدن"فىثغرة،والئفعيةالرياضيواإحسمالهانل

فاناًللقضب،لهذهت!وضاقدالفإسه،ة(وان!ساعلمكان13فاالضللأصنئتظرولاالبهجةإنصنع"والثنوكالارقامفحكمها

للطاهرةالعاممةالخطوطورصد،العقلمخاطبةعلىتهققصرا"كان!بتهماالمملول!(بهايا

ويمنحهىاالظاهرةءمياغةييىدفائهالقصبدةهذهفيايمثمعرأها؟الق!بودهذهتبيعبئم

ينسامونلااً!وتىهؤلاءداموما،مؤلرعاطفبىطابعذاانمم!انعياوجوداتودلنالأ!ةفهذه

عادلا:ويرصيوويستصيتجدديقظت!فيالامل!ان-ليلةالفبسصاطلماطار7؟ماطارت

رجلمة""النجومأضواءت!تصعانقين
اللجنيةأيتها

حطامتنلالري:طد-ء
والاعوامالمبمتوالور!الر؟ىمع

النورورشيماتداخليفيالذيالن!روحضبيو؟ينهمبين!ئالصراعاًحللالومن،الاعداء.يقبلوالاللماذعرامع

.نيسابورلليلفي؟ا!يمادأيهاتبيعبكم:ال!ياةعندفاعناخلالىمن،جديدمننموللد

63-



الر!ونواحالذئابمعوانت!ري:يأتيولاساتيالذي-7

الامطارولتنزني

الكئيبه.للخرائباهذهفيالتيالحنيقة،المعشوقةموتفيالمتجسدةالحقيقةعاشةموتعن

وجهها-يعلو،اليدينالجدار.مقطوعةعلىستظلعشتارولكنيزحفالتيالحقيقة،شاناوأحقرهالكائناتاأصغرحجبهاتسشطيع

الىيمعوهاالشاعرصيحةلتنطلق،والاعشابوالصمتالترابوالحيطة،العدموقوة،الانسانيالوهنسوىيبقىفلاالزيفعليها

والاحساسالطبيعةعناصروتتضافر،الحلمانطفاءويعلنالرجوع.المبددة

المقطع:لهذاالتو!قبالغةنهايةلتضع،الكلماتواصوات،بالرمنومع،اللحياةبعبث(لمستسلمالاحساسيولدعائشةموتمن

هشتار"!لهاعلىصحتسيخسرهالذكيماومن.واللياسوالوحدةالمرارةتزدادالذكريان

الاحجارفصاحت:خوفبلاق!وهيتحدىانيستطيعانه؟اليائسالوحيد

عشتارياعشتاهـ،ياعشتارالسحابةأيتهافلتمطرى

الجدارنصدعشبتايان

القمرالخرائبفيوفاب.نيسابوركصرفغدا

(لمطر.وانهمرالحي!معنىوا!رلر،ا!طل!الخلاصفيلرفبةاالشاعرودعلقد

لكائمة.-101التحققفييقينهواهتز،الانساليسوجودمتلارمينكوجهينوالموت

ه".:بشجاعةوينتظرهاالمغأمرةعلىيصرومنه،المقبل

؟لسوراهذاكعتيبكيكانمن

لواقعاصخرةعلىوالسلامالحبفيرفباتناتتصمعندمايرولايكيمنكسبقالذيالر!لعلها

عائشةموتسببعناللداخليوجودنافينبحثوثعود،اًلقاسية.ع!موى5ويولدشاصالعل

هذهفيكليناالخافيةالحكمةكلن*قدارنسالاو،قيلياأو

كالريحضاءلعاتكعائشةحبيناتناوستض،السرسنعرفعبثاالاحداثت:اثمالثةالر؟لا-8

الجنونيصنعاللذي،الآخرنيسابوووجهلكتشفلمما،العراءفي

.ولأالموتر؟يااثخل!"الطفولة"!عنوانالقصيتمنلثانياالمقطعفي

الثالثلمقطعاوفي،متثسائماروماهلسياطابعاالانسانماللتحولالشاعر

لنيس!ابورفعداشطعرر؟يااكخذل!"ثيسابور!و!الليصل"بعنوانال!ميدةمن

مخموريا،الآخرلوجههاكمخذاثاثالر؟ياهذهوفي،عدمياطابعياالأسمانيللتحول

العمياءوا،لهةالطفاةعلىوثررمزالىيتحولالصباحفالحسن،جدلياطابعاالشعريةالر؟يا

.والقضاءبالمجانوالموتات،لخونةواوالمارقون(لمنافقونقيهينتصرعالمفياًلحرللانسان

عيوصاالبذوولتفتحالمدنستتمزقحيثاًلمستقيلالىدرمزشي

الحجر:-11الاشيطءستعودوحيث،والل!واءللنوردربهاوتشقالارضباطنفي

جديد:منلتهزناالرقيقةالصغيرة

!-،للمعجزةانتظارفماوبين،عجزنابيننتمزوالذيننحنالدارهذيعتبة!لىتبكيزهرةهذي،موجما

اثأعر:مناليوقيةاستغاثةعرخةوتنطل!،العمربناالجدار0علىاخرىوهذء

رباءياناديتكالسلمأسفلمن!صغارتمد

-الظلامفييسلأقطجلدك!.؟لمعلارخصلتها

....شابشعريفيالارضيثهـقونالذين(وثك،جديدمنالبشروسيولد

هسو!ا،للاسطورةالمحزنالتحولنشهدالعمرتقدمومعضسولىشسابورأضلاعمنلتولد،*رضأوجاعمتحمليناصرار

هيشوها،اللصفراءالجرائدبورقودقن،ماتقدالصيمالسندباد:التوو

،السوسينخرهاسليمانوعصا،لليالياعبرغرقتقد"العمادارم"

فيمعدقاأملااالم!ؤالويصير؟لمعجزةفيالاملونفقدالغربةلتطول:يابلمنالصدة-9

:الهواء

!ربأ.يا!ينعوندونوا!وتالحيلانواجهانوعلينا،2*سطورةملالتلقد

الرميم0الحجرتحيه،*شمسك،!بركالاسكمدربشخصالاسطورةكعلقتسواء،الوسيطهذامن

الىبالحاجةنشعرانناورغم.بابلحض!رةمثلحضأرةبتاريخاو

:الموت-12البثربمااللحلمكأثىكحملالتييهوسما.ليةالينابيعهذهالىالرجوع

سنظلفاننا،الحيل!بتحملعلىكعيثناوربمابثملهاعصورفي

والشروالالمالقسوةصورةالشاعريعرضعندمايحثماذانشطيعلاوقدبلانتهاءعديهاالاحلانمالمحكومفيهذءللاستغرورععرضين

مراياعلى2(لموتينعكسعندمايحدنوماذا؟الموىهر*علىواًلزيفبةثانيةمينهاالخروج

والزيف؟والغدروالالمالقسوة:الاسطورةموتبوضوحيطنالبيثبىان

العجوزالتعلب.*بدالىأـلليلخيمةكحتبابل

والرموزالاصفربالور!اًلملتحبمثالحلمهذاصيافةيعيدحين،ببعثهاالحلمفيويسخر

الاخفاءطاقيةرأسهوقوى،الليلةعباثرتديا؟لزمان!يعمكحتبابل

.عنراءليلةكليفتضقياهشتارالبعثلم!ظر

،القسوةولحبثالعبثقسموةالشاعرمعسنحيشفواننابدلار؟لجرا؟محي،قومي

فالموت،ظاهرءفيالغرابهاًلشديدالشيءفيالطبيعبموسنكمشفالجر!*س!مذا!ثمفاءوبللي
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:المفقوفىةالكلمةعنالبحث-15:اللجوفاءللغلسفةاكتباللغاتكلفيكرأبرحق

...الناربهايرمي...و

دائما،نهولهاالتبمالكلماتمناكثرتقال،التيألكلماتان:بينناالموتينطلقحينطبيعيانحسبهفيماالغريبوسنكتشف

وهـم،مضطربابعدناالزمانوبقبمذهبنا):يغنيالخيامهووهاالاوتاريقطع،المغنيقلبفييندس

ألوفمئاتبقيتفقد!أسفاهوامائةمنواحدةجوهرةالافيقبيشاءمقيذل

.(لناساحمقمنخوفاامذكورةغيرالدقيقةالمعانييشاءمنيعز

هذهفيجديدثوريبعدعنيكشفالبياتيالوهابعبدلكن:السخريةهذهفيالروويباتناقضىلهمنكتشفوأخيرا

:يرىفهو،الحقيقةسكلان،هنامنمر،العجوزاليعلب

الطيورنهجرهاالتيوالارضالضائعالزمنواسشدارالبيتحولحوم

الظهيرهفيوالموتوسارلسالهلياخرج

المسدودالنفقفي،جزئيةصورفيلمطا!اشنابتجسيدهالمهزلةيصورالبياتيان

اجرورضمزقفيحدد،المطلقاتاطارفبمرمزيةبصورةالانسانصورةوبعرضه

الانغامءلىهدقهعةلمعمدوفعىلحمولهيار،انثىفي-لاطنفي3اللشي،بناالمحيطالعاللموجودوبم!مىوجودنابمعىاحساسنا

.....تواضصااكنرليكونموضوعينحوعلىالفرصةالمتلقبميعط!االل!ي

الرحطمفيالصمتاختناق،"لحزنتراكم.وانسمانتة

المقيمعدابك

ال!تيمفينمممتابوارلنارألثعل:الوريث-13

لهيكتبللمالذبم!والكفاحالمفقودةوالكلماتالضائعفالزمن

يتققاذياهو،والاشياءالانسانفيالباطنوالوحود،ا!احماجمماضخاورقىبيناللعظيمالتناقضألتساعريصورالمقطعهذافي

هذاويختفي،واًلسائدبالظاهراصطدامهخلالمن،الجديد0الميلادفيياوحماهذا،ا!حاضرةوميةالىالحياةتفاهةوبينالانسان

:الشعريالادرادحرارةفيويذوب،الجدليالغلسفيالادراكوالمغني،و!ثءيروسبوذآمنيستخطمانمااللشاعرولكن،الظاهر

000الانسانوولداللدافل،الانسانداخلعلىررووزا،لغاباتواوالربيع،وشهريار

..الآنفه!و،مات؟م!،الأش-ياءهذهفخلقبالامسىتفسهءئعبرالذي

واللجليدالرمادحللمنلثبجيرء.الطريققاهـعةعلىيلهث

.الصباحصحففيشاغرةوظيفةعنيبحث..المقهىفي.ينام

:الئور!ط-16بالا!فصسامالمعاصرالاحساسينفجرحياتينبين؟دتناقضهذاومن

علىيساعدهلاعالمفيذاتهعنالمريرباغترابه،الانسانحياةفي

ولكن!ا،اليطولةبأفعاليحتشدفانه،العصردمويةرغمة"ئرالماهووها،القريةهذهتخطي

الموتيواجهالذيم!التيرانمصارعبينيجمع،جديدبمفهومالبطو*عريانسورهحوليحوم

الكبسريتعلبيبيعارزيوبين،وحيدأمنتظراأعماقهمنضاحكامحرمةماكهة

..رومامطارهيمظلمةربيعبلاومدن

مستسلمة،مفتوحة

باع!لاهاقبميعدجدفبمنسئطلهنفلافعالللذكماابينوالةللذجممالتتنلعليملوجدلصغافية!القناتمحلىتحيا

...،...101001نراء.،لااللغالاتمانت،المغنيمات

ءالمماهيبطولةلمظيمهللحياءمجردريرىلساعروكأردو!.

:الانسانويكفي،بالفوضىالمملوء.ماتواللعندليب

الجليدفييزرعداخلفيوالغريزيةاللحسميةاللطبيعةموتالىيشيرالشاعر

الجديدحبهبنفسجاتايقساطيسشطيعانهيدريلانفسهحوليدورهووها،الانسان

الميلادفيتا!غني،الموتىآ!يادهفييزورولا،كيانهبهـاملالحياةالىليعود،المستسلمةالموجوداتهذه

بغدادضلوعهفييحمل.بالفتاتيكتفي

السماءقزحقوساللبعيدالوطننحويمد

البكاءفييجهش:مكانكلفيالليل-1!ا

التساءيضاجع

المدينهجبهةوفوق،السجئحائطفوقيكخبهذااسلابكثرة:حقاتقثلاثالمقطعهذافيالشاعريقرر

لحزينه.اأشعارهوالموتالاجيالغضب-الكبيرالعالمهذاأةراًحكثرة-الليل

والانتظار،واللغضبوالافراحالاسلابصورةيرسمانوبعد.والانتظار

والظرا:رن-17صسورةيرسم،اللدائمةوالحياةالطبيعةعناعرمنأثمكالهامستمدا

عليهومنطويةاللحديثلاجتماجمياالتناقضمن!متمهـةأخرى

نلاحظأننستطيع،اللقصيدةمنلسابقاالجزءالىنظرنااذاو،الملولثالمالورجال(لمحترفونالساسة

ظاهرةوهي،التجوبةمراحلكافةعلىنفسهاتفرض،عامةظاهرةالمنهوكالعالمهذالسادة

اللغسىلملافصورةبيناكخاقضذلكمنهتمثلالنايبدو،الانفصاممملوكبلاسيدوأنت

نيسى-ابوروجحيمماللبراءةحياةبين،الاولالمقظعفيالداخلوبين.،اللسورحولتحومبأن،مدتوبعليك

المق!عفيالتحققعلىللقدرة1والميلادأللمبين،الثانيالمقطعفي:سنتركهحتمافانناالعدهذاالىنصلآنبعدولكن

فيالاجتماعياللجبروبينالعارضةالسعادة.لحظاتبين،اكالث.الاشارهانت!روأنامكانكلفيالليل
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حيرحسسرهسيهرء.-!د-،ح!رح!حما-!يعن،اللخاسالمق!!بمااالموتولميناس!ريةالين،الرابرعالملمقالع

،ا!س!سادسالمقالع!يوالحأضشالماضيبيئأووا)نضمعورصعوراـلمفىا
.-االجهحدببئ،اللسه،بعالمقطعفيالمغامرةفيفي"الروببنا!لأسبين

:ا!سطورةبيئ،الثامنالمقطعفيالعاللمفيىالة؟ض!بينا!ذ،ني

آضرضرودإتضإضآضآوى،الحمادكما.عشرالمقطعفبى"والعحزالرحلفى"الرءمةلن،المالتر
الممطسعفيواللصماعاللجببيبيى،اللناسعالمالطعديا)واكع!بير

هـ-وتاديخ!هالانسانبيئ،عشرالثانيالمقطعفيوصورتهالمطلقبيئ

فيالمقطعبوريطالمحواللعاللما!نسانبين،عشراينالثالمقطعفي

كلشر،الحامسالمقطعفيواكورةالفائعالزهنبين،!شرالرابع

با)وهنالمبتلالحائ!امام.ءننرالسادسالمقطعفياللصراعوقسوةايحياةبرطو)قىبين

بالكفنؤ!المسقوالشارعوعتلى4عاىاللضوءمسلماا5هدالانفصامطاهرةالشاعريواجهان،بمد

المشهد:قبأراففتو4والاجتماعجمماالفرديوجودهافي،الانسانها!قةفيجانبمنأكنر

ا!زمنارةبوءإت"،سىوالبا)تشا؟ممنهائلبقدرالانشعرلا،والكونيوالتاريخي

:.4تصسورايقترحالمقطعهذافيولكن،الاملمنجدأضئيلوبقدر

صرداءالبسماتخلفهافوحر4:للخلمرصجديداً

:المطرودمعةالمث!فاهنغمبهانر"..-لم....الممزفهاللمورةهذيأجزاءجمعتلو سمحي.سما!م!رلمعى
ء،أسالمولوددوح!4مشدهـالمحترقهبابللقامتادن

--تمحيئتوكا،

الممدنجدائلبينالجمأوررخضمفيوتغرق(الرمادأسمالهاعن.فنفض
هـالمولد"...،..لمعلقهاالجنائنفيورف

وشهادهزجريههو

أ،الحداول،مثلوتعانقتتحركتألحروفولكن...ع. ورلبمهمراسه

.4عشتاروافسمت

هالعذ!ماؤها

05-4اللقيثارتداعبسريرهاعلىوهي الح!حن!اتهرونفيضوع،لعضهيذوء!رزأدو .....يسووعا

السفن.منارةالسسنينصدأمنالعصماتتألقوكاندالا اللعيسيحاحزاننطقت

.بطاحعلى"الحسينرأس"معانقألفوكانوكانابلقيسشفيونورت

وثن:منالمذعورالاردنالبكارهوعادت

..-.!!...اررنياللهذه
والملب)،الصمترحابميتزغردجرهم.

المنشد:لدةتفرالىلصكينحوهم(تلفتتخطيالىالدعوةفييتحدددلخلاصآدشاعرتصورانوواضح

!....4دافمعصمادقاالانسانيهونصتىاللصورةأجزاءو"جميعالانفصام

فرولااعيس!ظك"الرتبطةالمفقودةالبراءةتعنيفلاهناالبكارةأما.لعالمه!وكا

ئجفرقلااموتهن،ك،الداخلوازدهار،باللحياةالاحساستجددتعنيوانما،باللاهوت

الرايةسأزرعهناكدنكسب،للعاللماشاملوالادراك،اللذاتمعالصدقهو:اذنالحل

غايةثباتهابقاءمنسأجعل.بناالمحيطةروفالل!تكنمهـماوتغييرهاالحياةمواجهةعلىالقد!ة

الله:منفتح:دميفيوأصرخ:رياعباتتسع!-18

"..القوةؤوىمنفتحو

ع،ءالمهدىالمتفائلالحدهداعنديتوقفانيريدلاالشاعرولكن

*ك!*اتءهـكأبتسعتكونماأشبهرباعياتبتسعقصيدتهيحتموانما

ر؟وسناتحتمنالطريةالوسائدخنتزحزة3مرحادةقصيرةاستغاثة

الذئبصدرفوقصخراالحمراءالعت!ةفيمضواالىوالطموحوالموتوالتمز!الفاشلالحبصورجديدمنلنواجه

4ينهارباللخلاصوالح!موالوعودواروزناللعصروفوضىالشاملةالر؟يا

!اتحتار..الغابرحوشمنالمفاصلفتختلوتكسركالحيةحزنهاثو!تعخلعوهيالنهايةفيجديدمننيسطبورثم

..الاصفاد

يتبعنيوالهظلهمفتبعتمضوا

...فعنييدو:خاتمية

:...وبذفعنية
..هذهفيالخيامحياةوأين:سائليسآلفلربما،وبعد

:راالخيامللحياةالصد!محظيمةصورةالقصيدةبانونجيب؟اللقصيدة

:!ارالرحمند!4منالذيالواقععنوكشمفتالهامةعصرهمعطياتكلعلىاخوت
:..مص؟-اللخيامحياةانها.الوجودالىوأغانيهتسا؟لاتهبمثليدفعانالممكن

:-(.ياتيولايأقياللذيمنتطراالعصيركلفيعانناللذيائباطنية

حم-!سيماخميسشوفيالقاهر.
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