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سىحيى.--حمرم!3....صللشاه!قألمجيالولمثبر...فاهفيهاقرونليبرالضماموطل

وكبيرةصفيرةشتىش!ونفنىكثيرةأحداثوعبر...الثاهلانه

بلادهاعصارفيالمشتعلالفردالاتسانهيحانزوالمعوزالتتلاشت

فيالالسان.نحبطوفي،اللامنطقبموغليانثورةوفي،الللاجوهريم!

-سجوهرياانوعهـ-نمععراانهالا،منطقعافرداًالخيام.ولظل
!ء.-..-.واللااًدساليالللاطبيع!طلماى

الطسعمةالوصعببةبينالملازمةحتميةبقدرومعاصرا،وطسع!اومنطقعا

لانوذلك...الاخرىاللجهةمنالخالدوالانسعانجهةمنالمنطقية

"في"ح!،.-عنينعكولاالائسانملازمةعنيكفلاالطبمعبمالمنطقيالجوهري

3صت.هيجاناشت!ادلىظمالساىداموهاعصوررأمتماللحظةالمعاصرة

"ا*في-.--:.أفرادانشر!وءلتياللاالساليةالاعتباراتبلادةاعصارفيالانسان

؟،،--خثم؟-...الاجيال!تقبلفيولهينهالنوعتذلكيجيلفي

الهسيحيطل،شستكلمشر!معمعاصراسقراطيطلوكما

قضية،منهمكلجبينومحلىويطلون...واللحلاجوافلاطونوغاليلو

الالمحرادوللجميع،وللخياموللبيافيولكليوملازمةمعاصرةو!ضية

.ءلنوعوانسانيةومنطقيةطبيعيةحرودفي

ألواباالبمعنىويلقي،-نا!ةالخيامشحصيةالميياتيويتقمص

معاصر؟بابلبمآخياسيرةالبياتيسيرةجاءتخى،أخرىتارةبيألية

ءهـ-حح!يحييصوبواقق،انقظاعبلا،اًل!اخليولحوارهالانسلنأحداثلتطو!ومبزم

ومن.المديدةالعصور0عبرالنياليأصواتييكظوهكذا...مذهل

...الفوةالىالمدمنهميجب!لامن)!ىخىالمعروفالألوفمنالسحرةشيدفإمابفايامن-بابل!جص!أرفيصم!ا،نيسابور

خير،دلالةالسحابةوان،رحمةدلالةالضثانيعرفلا!منوالاالمافيوصفتكماالحاضرتصف،خياميةأصداءويرجعها-صرح

؟؟الارضهذيلادرانعاسلخير-السماءماء-اولءواناررنياآخووحتى،انتهاءبلاالزمنعبر،اطلافاالنوعستصفوكما

جيممنبشراتهنيةذصورةفياستدعاء!كا-الآنوأ!ءبقيادة،؟لانسانلسعادةوالمسننزلمحةالبليدةالتخبطاترلىغم،نهايةبلا

والقائدالمذاهبمختلفو!ن،ا!ورجميعومن،الارضأ!اربحثاالخطحولالاقطالابحارأجاموامابلهاءوبخبرةالاجيالبلداء

ا!ابة-فلتغسل":ل!مواقرأ،واللغاتوالالوان،والدياناتالاجيالاستبشرتوكم...دينا!محنبحثاالخرافةوحول،ليرةعن

"لبياتيتهمهذلفقرن.بعده(ماوعرفماهذيلقيللفاعنهميواخبرضالمختلفة!الحلاجلعذابيا؟البحالىقيبخيرةكرحا

دلالةبالأدرانأرادقدوانه،اللحقصوتعلىدلا)ةبالسحابلمةأدادوتبارك...العلاءأجم!لمحنةيائجغبيةق!اداتالاجيالبادكتوكم

وعوابا،ونجمالاعدلااللماءاستمطرفدوانه،الباطلصراخ!لىويدعي،مرتين.بينهحولألابحارفييتيهدجالكلالشقيةالاجيال

..ا!وأدران،اللقبحوأددان،اللثاطلانأدرالسحاب!تتغسللكيوحيرة"اليباتيللحيرةفيا...وهرةمرةالفالارضحولدارقدانه

الغابهسهذي،الا!ضهذيأببران-ال!حابهةتغسل"اذنوكلأرموكل،خياموكل،نحالليلووكل،سقراطوكل،حلاجكل

واللجثث-الجسورالصاعقةولتحرفى-اللقبورمنالموتىولينهضانساى

والامطارس،تحومسالشموراللقيصررأسفحول-البطونالمنفوخة-اللهالاغالبلامولابر-"-

."الاشجارتغسلالدفينجرحكتغسل.-السحابهفلتغسل

أدرأن."!حا.بةغسلتأنبعلىالمولىبةثيسقجلفالبياتي-"الغابههلىيالارضهذيانأدر

الارصصلةوقطعت،الجسورالصاعقةأحؤقتأىوبعد،الارصهذيالارصففي-لعليم!يةابتدائيةهذهمقالتءوستكور-ادن

منتفخكلاللصاعقةأحرقتأنوبعد،.فاتماانوبأدربقيصر-الطاهرة!قدرةالموقعوصهر،وعثاءالواقعوفيم.0.سحابةالارفيوفي،انأدر

...الطيررألهمنوخكلمنهتنقروحات،قيصرأتياعمن!طنطوبلمةلحصورااللعيونحصلتهقذىمنتراكمماكلالواقععنتمسح

البطونومنتفخيالارضوأدراناللقيصربينالتلازماللبياتييصتمدو...العصوروتمطت

،الابخ!انالىأجلتقريبهامنحرفياأخذهاصورةتركيبواللجسوهـفيدالبياتياذن؟:!الادضأدرانلغسلالسحابفرفيمناحسنوهل

التلاترمورغمالنصروعةغلىاعتداءمنالحرفيالاداءفيماكلرغمفيحدودالموقعالذهنيألاس!تدغاءوطبيعيهوبسهولة،طبيميوباداء

الحرفي:والاداء-.-وزماناوأحذاثامكانا-الادبمحلإةبينالوثيقتسيلكي،شحابةويسشسقبمالسماءيستمطر،والتجريبالحس

وهي"الطاغيةشحصية،شيءكلوقبلأولا،النتفريمثلاروء،الظلمعارغاسلة،الادضهذيادرانوتجرفالسحابةأمواء

ال!ثورةوخططت،كفلسفةاللشيوعيةصورتها-رسمتتاريخيةشخصية3.والصفولىالآهأىضيقوعار،اللخطأ

حالياصالقائمالحمويتوطيدبنجاحهاالاخيرةملامحفااللبلشفيةخلالمنقرائهمعالحديتويجيد،اداءطبيعيائننجالبياتي
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الناسالىوزرجعونطوا!كلفيمرتينالاخوالجميعفيبيوتهم.التواد."بيدسقطتالتيالقياصرةسلالةأنقاضعلىلوسيا

ؤأذلبكفزثدغاليلواناخبئرهمومنلا..والآخرينالاولينبأخبارغية..!ورالطللشخصية!مثلاالقيصر""اعتمادفيالبياتيوفقوقد

عنيرتدبمانوليحرق..تدورالارضبأناعتقدوالهوتزندقاجماعللشخصيض4لحصل".نيرون"اعتمداليياتيانلوأرىانيغير

لاوامر!بانخضسوعالحانةسقراطوواجسه...بالنازوضلا)4غيهأرادانهذا..."القيصر"حوللهحصلاللذيالاجماعمناكبر

المسنيح،(ما...المدينةقضاءحكمعندنزولاالسموتجرعالاثمنبن!لمصيرهكذاوليكن"يقولانأراداناياللخبر""البياتي

وكلخيزابهم3أرانراللذيئمنلبهحيثالىومنتى-صديهحملفقدا!ىوأفربالغرضخدهةالىأدلىحينئذ"فالل!صر"،"طافية

...بعضكمأحبوا:قالانهأثامه!ي!ف"نيرون))أثباهلمعارفة4قيتهااذ،الراهنةالناسيقضه

ذاتيباداءومفاخرا،هجاءمغثياالحالةواجهققدالمتنبيأما...لهالممثلةالواقعيةالشخصياتلاخنقاءوذثعمالية

حرفي:مستوىوعلىاللذاتحبفيمسرفالجانباعتمادالىميلاأكونماأك!ر!أنا،أمرمنيكنومهما

انلئامتهبمثلماوعمراهـسدامتسليهماقؤاديسوقيقدالاتشائيالجالبلانوذلكوالتمثيلالرمزفياللخبري

ضخأمجثثلهمكاننظوانصغارتاسناسهودهرفبموحبسهالقضيةاتصغيرالى-سواءغفلةفيأوداريا-الكاتب

وقيه،سخريةفيهباداءاللقضيةوجوهنجميعالبياتييلملمحينوباسلوبهاالاحداثمحليةبروحوالمتصفةالضئيةالمراراتفوقعة

اللطبيعيالمنطقيعندفاعوفيه،استهزاءوفيه،استعلاءوفيه،مرارة؟النهارءننصففيالصباحجرائدقيمةوما...اللجرائدي

اللعلغ:ومغطيات،الاشياءطبيعةحتميةحدودفيوالفكرفيالادبالالتزامعنشيءهناالقارىءذهنفيخطرولئن

أقولهـسدتياردتماذا"ست،مع-ذهنهفيفليحضر،المجتمعفيالمفكرواجبوعنوالفن

تمورلاالادضهذيبأنارنصلتعريفجادةحطوداأفعانني-المفاهيمهذهحوللهيخطر

"الديجورنصفهايغطيولاعنديالتمودهذهوبدأية...اللنكرومذاهبالفنيةوالعبارةالادببم

برهامهيجانوسطواداءموقفايختلفونالمفكرينانتجدوهكذاوفق.الانسانطبيعةحنودفي،والاندفاع،والثلقائية،اللبراءة

كمخض"بهاالناستشبثطولمنقد-يخهامقوماتتسشمدوعاداتوأكثرخوفاأقلانسانأجلومنالوجدانونورالعلميقين!عطيات

...عادةأللفوهاماطولومن"أوهام..واتزاناواستقامةكرامة

أوقفمبنالعرب،فلسفةآدابتاريخفياللعلاءأبيبعدأءرفولافضحأجلمنالمباشرالانساءيرعتمدأنلكاتبأحنلاوحتما.

وصراعهالمفكرأزمةمنواداءموففامكانتهلتعينمعتبراقكرياجهداا!ىيتطرققدمعينينبأفرادالتشهيرأو،باللذأتقالدفرد

.سواء-نناعرغيرأمبهذاداريا-جهدمناللبياتيأوقفمايثبتأنعلىأللحكما...الاشارةاليهمتتسربأواللظنشخصيا-لهم

يطرقهاولاشكمنهايناللابجدارةالاسلامحجةوهو،فالغزاليان،بعيدمنولاقريبكسلاألشحسنلابأننيالقارىءذهنفي

:أصئافثلاثةاًلىارا?يصنفانهيخبرنا،ريببأفراد..أوبفردالتشهيريخدملكيالرمزمناللخبريالجانبيمسخر

ومسترشد0سائللكلرأي-االعالليةسمواشهمنوالفكرواللفنالادبيخرجالتشهيرهذامثلان

والمقدىينوالمخلصيئالنباهةذويسوىعليهيطلعلاورأي-؟والمرتشينللم!لمسيئالملاحقالجرائديالكفاحمستوىالىبهوء!بط

للسر.والكاتمينللفضلالقضاءوظائفهنالمفكرأعفيحينئذلحانا...الاخرىالمفاسدوأهل

نفسهفيسراويحفظهأبداأحداالغزاليعليهيطلعلاورأي-3ت!رفانالى،وبتطرف،أذ!بلكغني..واتحقيقالامنوابهزة

الله.الايعلمهلااللفاسدالنوعسترهتكالى-متخيلا-والقارىء-!ؤرا-الكاتب

الفيلسوفانالفرد"عنىأجمعوادقدالاسلامفيالفلا-فةبقيةأماانمثل...والتمثيلالرمزفبمالانشاءأوالحبرالكاتباعتمدولواء

طريقعنالاالاسلاميةالبينةفيسلمي.نعايشضمانيستطيعلااغسهمالناسمن!ضيوظفمارورالامعينفردالىيسيءلاهذا

بوجهالبيئةويواجهبوجهولاقرانهلنفسهيفكر-الفكرازدواجيةلهذهاخلاصمنبدافعفيهجونالارضهذيأدراًنعندماعجبهة

الفارابيمن،الاسلامفيالفلاسفةعظماءموقفكاتهكذا...اخرالامكانياتجميعاستعداءالى!لفسادالاخلاصويدفعهمالالران

ثلنا!هيبرر،فسيناءابنوهو،كبيرهملنجدحتى...رشدادنالىالسحابةلتغسلسحابةيستمطر!شخصأيعلىالشرفالمنقوعة

فحواءماجزئيافيقرر،الانبياءبتنائيةالفكريةالفيلسوففيية...اللغابةهذكطالارضهذيأدران

والعبرانيينالعربمفاتع!ةموسىوللنبيمحمدللنبيكانألى"عبورمنعفيفعالةهسا!ةساهمقدالوظائفمناللونهذاان-

لاذوأالانبياءانسيناء.اًلىابنيذهبئم.."؟هبمكمابالحقيقةبعدمامرحلة...البشرتاريخمنكلعاصرةمرحلةالىالعربيالفكر

.الناسمناللعقولضعافالىالوحيتقريبأجلمنبالتبسيطبالتكامليةتتصفمرحلةوهبم...النهضةبعد.مامرحلة...المدرسية

منهاستمدواللذيالتبريريجانبهاالاالآنالفكرةهذهمنيهمناولاللتقبممقياساالانسانهفنمدة:والانسانيةوالديناميكيةوالنسبية

الفيلسوفشخصيةفي.الثنائيةمبعدأوتجيزتبررفتوىسيناءابنبمعطياتآخذة:ديماءيكيةونسبة...آخراعتبارأيعنالنظربصرف

للمجاملةوآخر،للحقوجه:بوجهينالفكرأخلاقيةوتقرو،اللفكرية...السياسةبمصماتلاالعلم

..والاحوالالظروفولمراعاةطبيعةالاعتباربنظراخذين-السياسةبمعطياتالاخذان

وبالهجر،وبالرموزبالصمتلاذوافقدوالاشرافيونالمتصوفةامايعليبل،فكرايعطيلا-العربيةالحكوماتوطبيعةعموماالسياسة

يسميفمكماالغرباءفهم...وروحياوفكرياعقلياالاوطانومغادرةحدبلوغعنبعيداالاشكالتعدددغمويظلشتىأشكالايتخذسلوبا

...أحمياناأنفسهميسمونوكما،باجهابن-مميهموكما،الفارابي...والصوالطوالجمالالحقحمودلمحيالفكروكرامةولسلطانس!يادة

وانسحبؤاوالمجئفعالدنياشؤونمنأيديهمنفضواقدانهميعنيو!داالعفلعفوية:.والدفاعوبراءةبعفويةوصمادفقاالعطاءحدودوهمب

الطبيعةبمد.ماعواللمونعيماخب!ات(الىبأرواحهموهاجروابافكارهمقيودفيالايمانحرارةواندكاع،واخلاصاصدقااللذءةؤبراءة،ءطاء

وبقيت(لأسفينةظهرعلىاليمفيالانسانيشتعللاحيث)):الناعمة...والصوابوالجمالالحق

الجضبشؤونفيآراءللجسومولشتالجسومالناسب!نور:هميلجاأريه:!فهذاالس!ياسةهعطيسلمتمنافكرايقطلقأرأما

المقتولاالسهرورديهؤلاءومن...الفرباءفهماذن...،ةوال!منطلقا،معينةأهورنصريففيخاصةنظروجهةاءضماد-الىالمفكر

.تشاءماوظن...بغدادفيالمصلوبواللحلاجحلبفيالىالكريفةسمواتهبالفكر-منهبوظمنف4ولهذاوفي...المفكر

الاسلامبةالعقيدةعندفاعاالرابعةاللفكرب!ةالنحلةوآلرتكراء-ةكانت"ءاأناسالهبوطهذامثلفيالفكرويقود...أسفل

طان....العقيدةوتحصين-لاوتوسيعلتقويةوسيلةالمنطقواصطنعتسوليتيهونلكنهم...قط.الجدية-همومهممنهماوالانسانالفكر
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التقمصهذامنوهتخذاآالخياشخصيةمتقمصااللباتيويتفاءلمنالطرازهتكلمونوطهر"اهم!لم"استقامةيالفيالميدانهذافن

اجواءالىاداءوالحرفيةفكراالمحليةيجاوزادباومعطياوغطاءحمايةجهةفيلسوفكلمنفىفيهم،الاشاعرةوفيهمالمعتزبةفيهمالاول

ابماعنالنظروبصرفانسانهوبماالانسانذهنيةتألفهاانسانية.جانبمتعوفكلومن

ماحموداللخيامشخصيةتقمصخلالمنومجاوزا...طارىءاعتبالى"الديجورنصفهايغطيولاستدورلاوالارض"

يصدفىماالىمعينةواحداتمحدودزمنفيجيلافرادعلىيصدفىيضحكماالكاغدعلىويحطالحبرمنيثسيلالقصبينشط

ومكاتزمانكلوفيالاحداثجمعوفيجيلكلافرادجميععلىتخضلخىيبكيهوما،اللضحكمنقفاهمحلىيستلقي-خىالخليفة

ال!وراقوفدفزحبقوسواستبشارهالبياليأمراحولنقرأ.اًطلاقا...المميافأمرشيءمنهأغضعبهائوما،النمعمنللحيته

الصاعقة:وخمدتالماصفةوزالث...جانبمنهلانأوقلبللخليفةرؤانالسجانلو

اللهالاغالبلامولايإ)الخليفةدفعوكتر،هجاءمداحكلالىالسلطانمطاياوكثرت

هاثمفاهأولئك:والمؤانسةالامتاعاصحابالىالدنانيروصرةالليراتلكيس

اللحراساسوارهاعلىالمو.نىمملكةحتىتمتمهخفيفةللطيفةأشياءللخليفةجمتبونأويقولوئاللذين

النماسيرنقالانرمنلحمتهتهتزحتىوتؤنسه،الضحكمنقفاهعلىيستلقي

البوابةفلتفتح،عيونهم...والطرب

والمغلوباللغاللبوليدخلفيالقصبغمسعمليةانسيافىفيكمنالعربيالفيوأنرمة

الد!وبفيفالفجرقدهذااًن...السمياسةمعطياتوققالكافد!لىوتمشيتهالعبر

الحراسيوقظ،قريبعماتسكت،حسنةودعايةأمنا+وططنينة،معينةفترةفي،الحكاميغطي

..."الاجراسويق!3انغابتهذاكلقيمةمالكن...والانصارالمؤيدينوتكير،المعارضة

ولوية،منتريث!بمءفيهاوقفةا!قارىءمنءريدا!هذا،محندوفقلحدثتمهيداجرائدك!وعسلوبدعايةفيمةما؟الحاكمعين

فيالف!والمو"البوابةفتح))الوقفةهذهفييربطانمهواريدأعقيانفل-..أو؟ماتأوشاخو2السلطانتقاعدانسلطائمثن!ئة

:ايلبممانحووعلى"الس!حابة"و"الاجراسقع"و"الصروبأ؟؟اسننقالأوالمنمسبمئ

وصلىالتامروالستبشر...سحابةالبابالاهـضفوقمرتم!قصي!ةفيكافىريديبينالسعحابالمنببمواتوحى

السماءوجادت،دعواتواسنجيبت،صلواتفقبلت،استقاءلج!ن.:اتنانرحتى

ونزلت،الطاهرةالارضواخضرتالواتيابسالغيتواحيا،بالغيثكترةاللبثكللى!اياهتزيد"

الموبوء7الميتماضيهاالىالارضمحودةجسورجميعاحرقتصاعقة"فتنضبالسحابأمواهوتلبث

والكللمالقنحوادران،واللخطوالخرافةالجهلادران،بالادرانواللبلاغة-بليغبأسلوباستجطعوقضيةعطايافضيةوهي

والهيجانوالصراخالبلادةوادران...والتحجرالافاقوضيقامتاعووسيلةالنفسعنتريةووسيلةاشتجداءدسسلةكانت

والتمنتر!...ثولةسيفمنأكثربلاطوفيكافورمناكثرقصرفيومؤانسة

قوسالافاقزرقةعلىوهـقصالسماءضحكتاذالارضوابتسمتعطاياالاالعطاياوانفطمتالمتنبيوماتكامورمات-عماذالكئ

...الاجرأ!يولتقع،الشبابيكوتضحكاذاالابوابفننفتج:قزح...اتنببموسجاياشمائلواهـثيالىكافورخصأئصوار!من

الربيعوسيادةالادضاخضرا!وأجراس...الحياةعودةأجراسبينالسمحابةلاستيحالاالفكرسمواتفيالصالحاتوالباقيات

مالكل"والمغلوبالغاللبالوليدخلالدروبفيمالفجر:لحياةلوعودة-:الحقيديبينبلكافوريدي

."اللهالاغاللبلامولابي"...للجميعواللططنينةامنالمكعوبعنحواشيهفيمنقبين!بالمقلوبالكتابلنقر؟)ءو.

لوناالرائعةالصورةعلىملقياالقضيةجوانبالبياتيويلملمسالابدالىالليلخيمة7-قحتضبابل،النجولمأيتها"..7"والمحبمب

لحاكمالساحروقالةنوعمنهيموالتيالشائعةالاساطيرمسحةمنسالحزيئهالفا!فةعيونهاساالترابويملاسالذئابأطلالهاتعوجمي-على

...امرهمالك!نةواجمع:او،للملكألسحرةوقال:او،المدينهاملئيقوميعشتاهـسفيا،البعثتنتظرسالزمانقعمتحتبابل

كلي:مانحووعلىونواحاللذئابمعوانتظري،الجرىالاسدهداشنا.وجمللي-الجرار

-فووفاشلوتممثرئبانناالاقداروقالثليالنجمقالمولاي"بابليا..الكئيبةالغرائبهذءفيالامطار-7ولتنزلي-3الر

،الزمانمحكمةفيالوليدلشاهداالنارهذيوانالمنهارادمرحهذاالصاكلقةولتحرفى..اللهالا3فابىلا:مولاي".."الحنيبه

لعندليواالمطاريقةللعدفياالخفراء(و!اقناواحترقت،الايواتتصدع."؟ليطونفةالمنىلجثثوا-لجسورا

."اللهالافالبلاتمولابم!.طار"نفخة"اسممنالمنتفعين؟أفرب--الىأدلىهوماالاشمامفيوهل-كا

المقطعين:ان!وعوالا،طاهرخبزهـفيفالحرفعشاه،لاحتما!أالبطو!وانتقاخ

ميلينهضالفابةهذي،الارضهذكيادران-السحابةفلتغسل"مابطونوللارذلين،ئق،بطئللحروليست..يطولوتقشفليلة

."القبورمنالو.لى..السحتشطوطجميعفيهاصنتولوخىتمتلىءولن!انلأت

عيونهم،-النعاسيرلق-الحراسعلىاسوارهاالموتىمملكة)رو؟ابقيصراتباع.؟المتنفعينتسميةالبيلالياجادكيفالانارأيت

-الددوب-فيفالفجر-والمغلوبالغالبوليدخل-اللبوابةفلتقنحللامجدكةاافواههمتالتحواللذين؟ا!برا،لجهلمواكبميوالمطبلين

ولاياتيالذي"من"الاجراسويقعسالحراسيوقظ،قريبعما7الطهيرةفيوعلانية!الانسانيةمكرامة-ويغتالونأديناروكلقها!ليرة

للمقطع:اصداءترجيعمحض"يألي!ءالنها!وفحوفي

جديد-نبع-حياتنا"واتافي.نفجرنبع...جديدنب!"عسو!ةمحض.الرجال-وتحييالارضوتغسلالسماءوتمطر

،-القبيحةالاباريقهذي-ا&عيولوتكتسحموتاهمالامواتفليد!نومظاهرالماءب!ينالتيابتالتلازموعنالبعثعنإن!اننافبممالوفة

اباريقمن"والربيعالوضيئةللشمسالابوابولتفتح-والطنول...الحياة

وشياطيظ(."ملائكهبعداللشاعربواكيرمنالثانيةالمجموعةةمهشمةانقطاعالبياتبميصور-وبهظالجسو!فتحرقالفعاعقةتنزلثم-

ناريذكيلالك!نالماأوحزناالنفسفييثيرنسعرمنلونوهذا...موتاهااللغيتوبعثاررانهاالسحابةغسلتابخنيالاكضصلة

...ضغينةجنوةاوحقد-المنتفخةالبطونبغوجم!الوبوءالفاسدبماضيهاالطبةالارضصلة

علىويلقي،والرحمةبالتعاطفاحساساالاعماقاعمقفيويثير...والخزافةبالضأووبالطافيةوبالقميصر
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الناس!عرفكما،!بيروتوطببغدادفيالناسيا.لفهخيامسيرةهنومسحةسكينةمنوط!هدوءمنمسحةنهومل!الانسانجوارح

واهلوالروسالهنودبهيسذنسوكما،وباريس،رومالندنفيسومنطقيةطبيعيةالانسانامكانياتحمودفي،عقليوبروددوية

والخيام،حقيقةاًلخيام...المعاعرالانسانيئلفهوكما،اللصيناجلمنموقفتحديدعحاولة:الغكرهووهذا...ءلشعرهووهدا

سبيلومنتهجطريقةصاحبوالخيام..بينبينمواللحظ،اسطورة..ملانالفاو،فلانالىالاساءةاجلمنلاالانمانسعادة

عندقلاشياوالخيام،اسطورةاللخيام...و!كرعيشواسلوبحياةهادئاتقراهشعرمنلبىنهذا-الفقرةهذهخاتمة!هـء-ثم

بالتصبمهـالراهنالواقعتلاشيحد:بالاسطورةاللحقيقةتداخلحدعلىيقويكو،وينقيكفيطهرك،الذهنصافيالاوصالصلكن،مطمتظ

الطبيعى،،الفلس،الحديم،الرياضي،الفيلسوفالخيام..وبالخيالماحصةذكي!ونجأملات،عميقةلبيلةباحساساتوبعويك...ةالشد

علىيحطرماوكل،شيءوكل،المتهتكالخليع،الورعالتقيالشاعراحسنحياةاجلمن،حكيمباسلوبصائبحلسبيلفيممحصة

الولاية.بينحيث،والحقيقةالاسطورةبين...بينبينالبالحياةمعاصرةفي...عباسيةولاامويةولا،جاهليةعادتماعصورفي

وحيث،شعرةمناقلوالالحادالايمانبهـينوحيت،شعرةوالزندقةعلمياوالتجريبالملاحظةدأبوصمت،فلمم!فياالدهنيةبرودلعتمد

منلحظةالبلاهةدرجةحتىوالجهلالكهانةمرتنةخىالمعرفةبينبينصراعفالحضارةوتذليلهااللطبيعةقوانينعلىالتعرفاجلمن

تستععيفرةالخياموحيث،خيالىمنللحظةمعننمارعتراوتصورفهمهبفدوالاحضا!ةيحق!لادلانسانوان،والالسانالطبيعة

ويتقمصها،شخصيةوتتقمصشخصيةتستوحيوشخصية،فكرة...قوانينهااكنشافطر!عنو.فطويعهاللطنيعة

وحيث.!خطوةالعصرروحمنالتقمصبهذاليقتربمعاصرشاعرالذرةفيمباحثالىينقطعكيماويااوفيزياءمختبرفيعالماان

فيمسإهتقبفلاالابادوابد،البدايةلانهايةفيفدماالارالازلبينأللخيل..ظهورعلىاومشاةجنوداالكوكبهذاسكانجميعمنفوى1

فيوالخليجين،خليحفيالشطينتحلطفكرةمحض،الللانهايةوالبعالاللحممرركبمنجميعمناقوىالبخار!وةمفتشفوان

انسان...انشمانغيرولاانسان...محيطفيواللبحرين،بحرمنكفاءةاحترواحدةقاطرةوان...الطهمةوالخيول-والابلوالفيلة

علىماطنيعةفيغريبولا،الانسانعلىالسماءطييعهفيغريبولابةالهنودوفيلةالمطهمهالعربوخيولالصحراءابلجميغ

ومحلى،الانسانمحلىوالارضالسماءبينو!،الارضفيوما،الارضاخطر"اللعبةصارت))وتندلشيءكلىوتطورالدنيا-تبدلثاجل

طبيعبمهوماوكل،طبيعبمانساليهومافكل،واللخيامالبياتيالطائشةاللخطبجميعمنالننفسيرمبلفياقوىصائبةفكرةران

منطقيةلاانحتميةحمودفي-منطقيأنسانيهوهاوكل،أنساني.المستصرخةالصارخ!ةالخرائدجميعومنالهوج

تجربةالصرهـفيالطبيعيحتميةمعالمئسجمةللفكرةالامعقوليةولاالفترةهذهوكلابع،واسلوبطابعاللنشرحضارةمنفترةولكل

فيوالخلجان،الخليحفيالمخوطاخنلاظلجربةوفيالانسانمناللونهذامنمقوماتهيستمدوفيكر،العلمبمصياتظخذفلسفة

قبلواحدالامطاروهاء...المحيطفيالبحاركلوالأبحر،الابحروهذا،الفرمناللونهذأيعايش-الشعرفيه--بماودن،اللفلسفة

تشاءماوظن"الالىضالمطريلامسانوقبل،ا!واءالمطريلامسأن.العراقفيوالسيابالهياتييمثلهوكماالحديثالتعر-سلوب2هو

...".تشاءماوظنباطنهاالاشياءوظاهر-ظاهرهاالاشياءفباطن-وقافية،وتفعيلةوزنوقضيةعروضقضيةلقضيةافليستاذا

..انسانياادمياق!ابيلياهابيلياهتلا...خياميامتلاهذبرادرانالسحابةلتغسل"و"اضراللعنةصازت"حتم!لا

...والنارالعنقودفيواللخمر...نيسانياايارياايلوليامتلاا!مصرروحوشعر،(لمتحضرالحاضرشعرفهدا"لفابةلهدي6الارض

مجريهصاالنهرانتبادل"...الاضانفيالازهارفيالاوراوفي...نبيلةاجتماعيةحاسةاطارفي!دك!فميروشميةنطويرعصر...

انستياالشطانواختلط"القيعانفيالصيفسماء"جتواحترقاالفلسفةففصلواوالديكارتيونديكارتللهامهدحديثةعصورمنعصر

:خياميامتلا...انسانياخيامياادمياقابيرياهابيلياالتقكيرحريةرايةالتمهيدمرحلةفيسبينوزاوركع،الللاهوتمن

الزورقايهاكنارااصبحنافاليوم"وبقيةوشيلروكولليردججوتيهحملهاالتيالراية...الفكروتسامح

الدنيااخرحتىالافاقوا!نمتالفلسفةلهامهدتعصورمنعصروهو...الانسانيينالروماشيكيين

والمفرقي"اللصدغينفياًلشيبنهروامتدوديفيدوباركليلوكجونمنهمعظماءفيمتمثلةالتجريبيةالحس!ية

:خيامياالايامفلترجعفهيالميهـانيكيةالماديةرائدلهمهدعصورمن!صرهوثم...هيوم

.،(الشبابليوعادمرةالفهرمت".هوبزتوماسبهولريد...اللحديثةالعصور

:خيامياالايامولترجعبرهنتجديةبمحاولةوبدآتمنهجيابدآتكلصورخلاصةهوثم

الحوتببطنالاكلمىالقمر"مناهجولوطيد،المنطقواصلاء،العقلتقويمفي،ونجاحاجلىارة

.ثموت!لاتحيالاالغربةفيوانتانيمنيوهذا...عامةوالفكروالعلمالفلسفةفيتوجيهيةنقدية

انطفألت"المجوسنارفيومقالتهديكارتتماملاتمنهجياينتظمها!ورخلاصةاللعصرهذا

قالت!،...ساخنحليبكاسفياموت-الفانوسفاوقداللفكراصلاحفيلوكجونوهقالة،هيجلوفينومنولوجيةالمنهج

مثلمااراهاولكنيمالتعائشة...(لمل!وابتسماهواك:يدهاومدت...بيكنواوركانون،الانساني

ايتهافلتمطري-الملاكوابتسماهواكةيدهامدت9،قالث-اراكملىالمنهحواقامتالمدرسيةاهملتحديثةعصوروخلاعة

قيره!امنليتعود-نيسابورتخضر،فغدا،شئتايانالسحابةونحتاوشعراودوايةمقاله)بالفنوصدرتالاغريقفلسفةمعظيات

اراه،ياتيولاياتي-والعظامالصخروترويخديتمسح-الههجوراغريقيةصماوقةاصولمن(واخلاقاوسياسةمجتمعا)وبالحياة(ونقدا

."..يداهنيتشير-اراءولانحويمقبلا...المنهحبعدمامرحلةوملسفةعلممعطيلت

ضمنبدعاءالمواتالبياتييستحييالاجواءهذهروعةوديكلاسيكيموكبوفيانسانيةوحدةفيالفكرخطالمنهجوانتظم

.الحياةدحدهفيا!لوفاًلطبيعيحدود.وايليوتسارترحتىهوميروسمنمهيب

تيسابورلعل-الرمادفيينفح!معادولازادرلاالحيالميت"صفيدخلانمذهلةصعوباتضجةوسطالبياتيويحاول

.."الاصفادوتكهـرحزنهالوبكالحيةتخلع-...والخياموالمعريم!الحلاجمعهيدخلواتالمهيبال!سيك

..مذهلةوشاعريةرائعبياتيباداءاللذاتيةالخيامسيرةتبدأثموتفعيلةوقافيةووزنعروضبقضيةاذاالتجديدقضيةفليست

الطفولة:قصةحاكيةلمولدباالسيرةوتبدأ.انسانبيدوالاخذ،عصرومواكبة،موقفتحديدقضيةانها.لا...

نيسابورجحيمفيوللدت"منحياةتجديدوقضية،جديدةبةاجلمنفكرتجديدقضيةانها

واللمصفورالخيطمنيضاع،مرتيننفسيقتلت..ذاتيةسيرةللههاصرينيحكياللخيامبعثوقصة،جديدفكراجل
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فيأسانهذاوتمثل-الحياةواصلوالارتقاءوالنشوءالعضوكبزنبقااشنريت،؟لخبزبتمن

فيهؤلاءمنكلساهمقد-ودادونوانيتشاينونيوتنوفالليلوواطالمواءبثمن

منهمكلحلمالتيالفاضلةالمدينةهذه-الحضارةهذهتاجصنعالبعيدهالفاضلةللمدينةمنهتاجاصنعت

المستوىهووهذا...بعيدةبعيدةحينذاككانتلكنهاطويلابها"...جديدةللحظةكل!لدالىتيالارضلاء"،

اللذاتية:سيرتهفيالل!،ماقولانناريخيمطلعحت!ىجائعاوسهرزنبقااللخبؤث8!فطاقنؤىةمئ

زنيقا.ات!يت،الخنزكثمئ"ماقليكئاوجربمامئمحاشيلا؟من؟!هذاجربمن؟الشمس

اللمواءيثصاقل-ولمحلىاً،...فلجرباو.حجرقط!ة...ص!رة...!ضاء

اثبميدهاللفام!لمةللمدينةمنهتاجاصشصتصحورةتقهيرمشلزماتمنال!نصورهذامثلائاذرلمي!ور-تف!حر

"جديدءلحظةكللوللدالتبمالارضلامئااخنزبةمنيشتريخياماو،انتاو،بياتناوقابلهابيل،ادم

شئت،انألمع!نىمنالتاريخيالمستوىهذامدلولفيوتوسعاو،زنبقنيناوزنبقةاو،ورد.نيناو،واحدةوردةاو،وردشدة

جوهرياساهمواالذينمنابم!الىينصرف-لكراقان-واصرفهعندلهافنرتعشعشيةبهايمشي،سوسناونرجسمنزيبقشدة

،ارسطو،افلاطون،سقراط:الرائعةار!فا!ةهذهمفاهي!لوطيدفيفرطمنوترقص،نجمتانللهاوتبتسم،كفانالفرحةغمرةفيلباب1ا

ول!يم،مادكس،هيجل،لوك،ديكارت،هوبر،بيكون.ابيقورالموتقبل،وتسل...مر.نينطرياقزح!وسالفستانخيو!افبشر

،بت!وفن،تولستوي،سرفانتس،جوتيه،شكسبير،دازتي،جىمس،قطرسناولمحرأتماءمنبقطرة،الاكبرألعطششهيدشفتا،عط!ننا

قائس،وطول!نلىاقوماشئتماو!رد...احيلومايكل،فنراهـلىو"!ثلا،والحسينوالمسيحلافلاطونممثلانمطا،حسيناويموت

واا!اعيآوتاجراسماللقائمةفيتدخللالكن،استطعت"أالا-ماءكمامجازااوال!شماتكماصرفياان-عطشاماتواالذينلأوذث

لا...وزيرشبهاوهلكشبهاووزيراوسلطاناوملكإوخليفةصاغواممن...حسينواللفمسيحواللفوسقراصافلاطونمات

ولايخوونولانابلميونولا...لارجاء:مثلاالاكوينيتوماولا...-اللبياتيفمثلهماللفاضى!ةوالمملكة(لمؤلمةللمدينةتاجااللخبزنج!من

-قمرهالبياتيرفعققد-القائمةفياللخياموادخل...قيصر:رمزا-اللخيامسيوةفي-اداء

منلبدمحيناموكبوفيوباعجابالبياتيالمالقائمةفيواكبالدواءبتمنأء

...الشعساءالنعيدهالفاضلةللمدينةمنهتاجاصنعت

اوو!قيمن!خر-ءادب...ا!كاكلالادبهوهذا؟الانارأيت"جديم!لحظةكلتولدالتيالارءرلامنا

والدينواللغةوالمكانالزمانحمودعبر،4!يةاللعاافاقيالىالضئيلة:كثيرةدلالاتممتوياتالصورةو)هذه

المعنىمستوىدلالاتتعددفيألمتمثلةاللظكلتعددصفة،والمعتقدفيالرنمبةفيالمتمثل،اجتماعي-السايكوءلىمتوىمنها-ا

...وصرفونحووبلاغةكلروضقضيةاللقضيةفليس!تاذا.للنص.احسنحيا!الىالنزوعوفياقضلمستقبل

شجبرةفيالصاعدالئسغوقضية،وقكلوادبحياةقضيةانهاا!لا-الساييدهـنوىعلىاللقائم،الاخلاقيالمستوىومنها-2

-شيءكلهذأبعدوتغير):اجل0..ال!بةالطاهرةالمملا!رحياةاجلمنالحاضرفياللذأتانكارفيوأثتمثل،اجفماعي

."ا!طرا!وورةصارتحياةنسغفي،صلعدةلاجيال،فاضلةمملكةفيوخيراوجمالأعدلا

واالتزأمهمناقثةفيالمعاصرالعربيالشعرقضيةتمويعانوموت...للغيرلتضيءتحترقيذاتانكار...لمستقبل1تنهمجرة

القصبيدةفيالتايلةتوحيدو!طقشة،الواحدةالقافيةاننزامهوومحياةاجلمنفناءالارادةبملءوتموت...الغيرعلنتيلترويعطشا

طفيفةمئاقشة،بحرمناكثرالقصيدةوتجاوزوامدهماتنويعهااو!يضميراوانقىعقلاواقوىكرامةواكثرخوفااقللانسان"فضل

معاصرلانسانموففتحديدوفيالفكريالتقييمفيقشةقصر-مطيولاتنجرةنسععيبفيوالعاضدة...ال!بعيدالسديدةالفاضلةاكأملكة

...القدروجلالوالفخامةبالروعةننصفحضارةفي.الامثلالمستقبل

وتفعيلاتفرورةالوزنوالتزام،موزونمتكاملفنبمأداءوالثصعرجمهوريةف!المتمثل،فلسفيااللحرفيأسضوىاومنها-3

كالعبالىة-الشعريةالعبارةوان،رائعةرائعةالسائدةالشعرارفلىفيةادظرياتجميعوفيالفاضلةا!فارابيومدينةافلاطون

تفعيلة،قاللبوفيموزونةالاصيلالشاعرذهنفيتأتي-الموسيقيةفيالحاضزوامكانياتطاؤةحدودمحبرسياسينخطيظضلىالمنطوية

ومقاتيحالبيانو،المكتوبةالنوفةمنالوجودفياسبقالنغماووالمححن.النظبيق

نمطوفقصنعاًنهسالخشنيالبيانومفاتيحمنالوجودفياسبقفيالسماءيسوعممحةفيالمتمثل،الروحانياًلمستوىومنهل-4

عنادسفيهابثقةهذاواقرلى-هذه...الوجودفيالسا!ةالمفا"نيح.الربانيةالحضرةجلالوفياللقدسمعلرجفيالمتصوفةوهملكة

يثيرقدماكلرغم...والتغعيلةالمعاصراًلعربياللشعرقضيةكل!اا!ل،ا!وميةالحياةفيالعمليالمستوىومنها-5

وبكرار-اعيدسوالقضية.فارغفنجانفينوابعمنالناسبعض،تجربتهفيوالشساعر،مكتبهخلفوالروالي،مختبرهفيالعاللم

فيالصاورالنسغوقضية،وفكروادبحياةقضية-مملغيرخماصنوفمنشئتماوعدد...المنجمفيوالعاملالحقلفي9فلاحوا

موقفهيحددانعليهمفكرانسانوقضية،الافضلالمستقنلشجرةجميعاانهم...ياخذوتماأضعافءلعظونواللذين،باخلامىالمنتجين

الذينومن،حولهمنالناسومن،ذهنهفيالا!كاوومنرر!!من.البعيدةاللفاضلةللمدينةتاجصنعفبميساهمون

اذهاتهم،فيوالاوهاموالتصوراتالاةكارومن،التاريخفيسبقوهوهي...تاجالراهةالانسانحضالىةمح!الحضار!ول،ذه-6

حضارةفيمعاصدانسانقضيةوانها...حولهمنالاشياءومن-الكثيرةمحيوبهام!نوبالرغم-الاحسننحوالىتطورحتميمةوبحكم

الشعرفيها-يعدللمحضا!ة...اًللقصروجلالوالفخامةبالرومحةخ!صفالسالفةبالحضاراتالمقارنةلسبيلعلىقبستءلأادافاء"لمةحضارة

والهجاءا!فخ!رعوفوعاتهوكلوابوابهمقفىلمموزوناوكلاما!طماادحرانسان،الرائعةاللحضارةهذهناجاك،جهذاوراءلكن...

وقوفعلىقائمةالشاعرعظمةلعدوللم،والمديحوالرثاءوالنسيب:وقالجريئاسصهـبادا-العواصفواشتدادالبحودواررغم-دوعا

بي!نصففيوالدياداللحبيمبةولعي،استبكاءووبكاء،واستيقافوقاطراتسياراتعلىسيداوكن،البخاهـيتحركبقوةالجامدحوك

هفم+ندورانها،لا...لورؤرنمحلىقائمةالدنياعادتء،ادواحدالحضارةهذهتصرفنحتووضع.ال!ىه،ءاتءالروعلى،الارض

نامقدرااعرباالمعاصريننصفمناكثربينشكاالحقيقةهذهفيانالعامالجذبوقاهـسودالذايالقصوروقانونالطاقةحفظ!(نون

تقدير!اقلءلىالسكاننصفحدتحلأغالامييمةنسبةص!فيفيوارسطوافلاطونردقةمنالناسوخالص،النمصبيةا:ظريةوا

ا!طمينفيمتدرجةكثيرةظلالالثقافةوحدالاميةحدوبينالتطورقصة!النا!اذفانمحلىوسرد...الطبميعيوالعامالرلمإضيات
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ي*حجارالحديدمدينةفيألفانونانبشر"...ضئيلةنسبةالاالثقامةحدالتمرجهذاو!!ميبلغ!ح!ى

الاسوارتسلقواومتلوقيهالمعاعرالشعرقراءان-يعنيفيما-يعنيهداان

الثرالد"ونصبوايحرجماوهذا،الشعرقراءومنب!العربالقراءمنضئيةنبة

الهوىنصب"بسا!وب!يط،اللفهمم!سورسهلاراءوهذامنوالتبسيطالتبسطمنمناصايجدلااذكاللبي!يبملمحذشاكلرمومف

قلاو-النعاليانوهوبسيطفار!مع"...فصادنيكلليشركابدايجدلاكما،عمله.كمالحسابمحلىشعرهقراءدالرةلوسيعاجل

الكهفمناًو...الجاهلةالمدينةمنخروجايريد-الفيامشئفانتقشفاالحياةلحمليطيقفمن،والا...النشرافراحاشعيممن

اللنثرلكن...شاملاومستوىافلاطونيةفلسفيةلغةشئتان-ينجزخىفيصبرالتمنضئيلكتابمنالافبضعةعليهلعودماع!ى

محبوسا،الدياموبقيالثمرالرونصبواالمغلقةالمدينةاسوارتسلقوا؟منهوررضىيرضيهرفيعبمتوىاخرمحملا

صدهالحراسالنورمدائنالىوتطلعالظلمةمدينهمنبخلاصهموكلما"والثورةالفقرسفر"و"؟تيولا؟تياللذي"حينئذالليس

تحدثهقدمنلكلمتربصينالمدينةأ!سوارخلفالشراكنصبوااللذينوسط...اللقاهرةاكارصعوباتهذهوسطكبيرشاعرعظمةبدلليلي

...دالنورالاشراقبدنياوبالتحاقالكهفمنبفرارهمتهووسط.0.والرقباءالرقابةعيونوولط،ا!قراءمنضنيلةالمحليه

:القنوطامواجطئيانووسطالليأسغمرةوفي...لكنوالنفافىوالغناءالملقومقا!تالل!جوا!خطبالفارنحةالعنضوياتالمحاشد

الراهو:يم!اوم!ت،قالت"?أاللطبولوقرر3وألاستجداء

المدل!وابتسم.شاعووماساة،والفحامالغواصمأساةجانبالقضيةوفي

"...الجدالىفيوغابالعذابوبعدثم..ةالبحرقاعاقصىخىويغوصويغومحييخ!وص

صدىجاء.،الاعظموالرجاءالكبرى:الاكلنشوةالىتعاشةوفييم.بالمجانولوحتىالدرالعحامريركص

شهادةعالممناونحيبمن/:بينبينهوشيءاو،حو(رمنجانباوبابلبيننفقابالاصابع-المجردةيحفرشاعربطولةللقضيه1وفي

نااًذ.فرقولاسواء،واقععناخبا!مناو،تكهنمناو...ماسماءوتحتالخوفوضجةالليلوسطوحيداويسافروفي!طبور

انقاضمراكبهموعلىعادواقدهاضلةعدينةعنبحثاابحرواالذينالبيافبمويصل...طويلونفقوبردظلامدالدرب...تجوم!ها

مرذولة:مدائنجحيمفيالطفولةوبدايةالولدحكايةالخيامويستعطق!بور

الاسرارخزائنويا،الاعىالعاشقعندليب!ا):مذملبتفصيلالقصةالخياموي!رد،نيسملبور

السفينهابحرتنيسابوهـجحيمفيولدت"

مدينهعنالاصقاعفيتبحثالغبراءالارصفةعلىنمت

يسندولميوماابوابهافيالثحاذيقفللمالنورشراكفيوفعت،الفراشلتاصطلت

جبينهصيفهارعلىوالدهورواللغاباتالخريفوسحب

ارر!ينهلكنماصديقهياقلت*،الصباحنجمةكلمت

83ا!فيحةعلىالتتمةسللمدينهالمساءمععالت؟اللحديقهاتزهر

الحقصقه؟وتولد

البلقاءالاكنوبةهذءمن

يلاسويرفيالابهةآياتمنلشي...؟كذ!كالليس...مدهل!ائعوهذا!
.-"عماءمراسه

اصطيمادفيويحلمالارصفةعلىالليلمشرديباتانالامجادورقي

...القذرةالمعربمصةشراكميووقعلصطادخرجالشمساشرقتمااذاحتىالفراشات

؟والزهوروالغاباتالخرلفسحبفيالنور

!فيمتئأمقيفمانت،وحساتجربةافيلوفحدودفيوطبيعية،!انعةصورة
...النورفيالفراشاتحتمانلاحقعابةفيفراشاتاصطيادفي!محين

الهيرالاسترائيالروائىروايةفياقرأهاوالقضيةسالغيبوللكفيوزهورنورمنبحروفيزهرةألىزهرةومن

وستموريست-...خريفسحب-حظو!والدنيا-حطثضية

لغةفبم"المثل"تعنياللخياميةالبيالية"الفراشات"و

!د74صوبخبة،لهجةفي"الحق"و،هيجليةللغةفي"والمطلق"،افلاطوذية

ئععس--ا-ص-انحوالسير..الحاثالانساناليهويتطلعهو.رائعماوكل"والصوا!
هـ-4!والجمالوالعدلالحعيعه"-و،اسراميهللعهفي"الايوارلور."و

...المعامرالانسانولغةافكارفيالسعيدالمسننقبل

وسحب،عينهيقمرالنور:الشرافيفيالخياموقعانوبعد

،سايغونفيعيناميركىسفيريقصهاكماوضج!اشة.بلاالصيدمنربمةتنافسهرالرهور،تعيقها!ريفا

عددمعالاميركيةالسريةالمخابآسمؤامراتفعاشوعبرالارمنة.جميعوفيارضايفيانساناييضجكماا!ياتي

..:اللمصور

شحصسهبمأساة.خرج،ااتامرينالجنرالاتمنووءمن،الحقيقهأتولد؟الحقيقهوتوللد؟الحديقهأتزهر"

"والانتهاز!الاسلبنصراعفيرس."عمياءفراشة...اللحمقاءالشقيةطفوتي،اللبلقاءا!كذوبة

...السياسيةمتممكسةوكهولةسعيدشبابالىالتطلعفيرائعاداءهذاوكل

الحكيمنزيه:ترجمها.وقورةمطمئنةحكيمةوشميخوخة

+دابلارمئشوراتصديقهياقلت،الصباحنجمةكلمت"

اللحقيقه"وتولد-الحديقهانزهر

مذ!لين:وتفصيلبدقةالجوابو؟تي
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ا)سندبديدنيولمن؟جريحاذئبايداويومن؟زهرةعلىعمياءفراشة

عاىعيونااللحراساشتدوقدبابلفيللعاشقاتومن؟كراشةعلىالاؤ.اروحا!كأوا!خببامل!ياتيا

صدافبملهنومن،نيسمابوروفينهاوندفيللغانياتومن؟السور

!حالفحالهندهنومن؟وصوروطيبة-27الص!فحةعلىالمنشورتضمة-

أهواك:يدهاومدت،قالث".ء

الملاك-وابتسم

الاسراًرخزائنويا،الاعمىالعاشقندليبيا3الشحاظهرهافوقت!حمل

يسندولميوماابوابهافيالسحاديقفللمعيونبلااللظهرمقوء!

السفينهأبحرتاللبطونالمبقورةالجثث

مدينهعنالاصقاعفيتبحثالملعونالشارعهذاتسد

جبينههـصيفهاعلى؟الشمطاءايتهامننى؟"تى

السفينهلكنماالسماءسشمظر

للمدينهالمسعاءمععادتالحقيقهوتولد

حزينه"فارغة"!اًلغريقةالنفايةهذهمن

ءشتروتقالثماقالثاًنهانقول-تجوزمنوبش!يء-ودعناابوابهااليالشحاذلقفلما:مدينةانهااللفاضلةالمدينةوصفة

سماءنيسانياوامطر،بابلفينيسانياالربيعفجرأن:لفشان:اسبارطيةلا-مثلىمدينة...جبينهدصيفهاعلىيسصندو،لميوما

...مجراهنهركلوليملاالمدينةأنهارواهلؤ،بابلارضعلىبابلولا...السكان!لىلثرعيةسنويةحرباوتعلنبعسكرالخلقتدوخ

مسناليماسوبعداللبعثقبللنيسانعشتروتتقولهماهذاأجل...شعيرخبزفيهاالشعبوغذاءالسحبخليغتهايتحدىعباسية

ورعد...السوربعدمابحارمنخصيبةمدينةبنمطالسفينةعودة."اخطراللعبةصارت"...تغيرقدثيءكلاجل

لميت.اللجفاهـاجزيرةفيسعيدهمدينةعنبحثاابحرتالتيالمسفينةانغير

نقولقدعناالمعنىدلالاتمنالرائعالمستوىهذالكيرقلموانلخيبةيا-محيونبلاالظهرمقوسشحاذظهرهاوعلىعادت،فاضله

كف:للسندبادقداللبحررأىمااهـذيارحمالقالء،قالتانها.-البحارة

نوءالارضهذي"لثمقاءعنوحدثناسندبادياالبحارعنأساطيركالمنفو!ةوالجثث...البطونالمنفوخةالجعثالشارعوست

وتفح!تتمطىالذيالليلهذاظلماتوفيالسورداخلالمدينةبؤس...الطغاةآلاتوعلىالمنتفعينلحلى-غالبايوقفهبياتيرمزلبطونا

.بغدادعنالحديثوهات،نجومهوالاذلالوالاشقاءوادئهبوالسلبوالارهابوالتخريبالاضطهادآلات

للقلقامش:الاقدارقالثءأعلىالم!ىدلالةتحملأنلكيروقي3لناسوتشقياوتس!لبوتنهبوترهبوتخوفتضطهد:بشريةآلات..

للمرءحسنبذكرالخلودانما،السورهذاخلفلفانخلودلاانيتعهدهـاالتيالجعثاًنها...ادمذريةكرامةوتهينلبشراوتذل

.السورداخلالحقلىاتطلعاالس!ماءفيوعيناهواقفايموتأنبعدالطفاةيتعهدهاالتيوالجثث..وبالعلفوباحساءبالايواءالفاتحون

بصيراعادوقديقظانبنحي51ىالمعنىدلالةصرفترىأممفخمةومناصبمطهمةلقابااوبالامتيازاتوديئارادرهمابالعطايا

حديثصذاسماععنآذانهموسدواالمدينةءميانفانكرهالنورىلادمنوهولاكوجتكيزخانجثثانهااجل...والكساءوالعلفوبالايواء

طبعاولك...نجوموفيهاقمروهـ-هاشمسء!أسمواتمنارطارىءفخمفانحقائدللدمسافكسفاحكلوجعثالرابعومرادونابوليون

لمعنىادلالةتصرفوأن...أنتموهبتك...اووهبةعلىتعت!دأنقيصروأللف...وفيونقيصروجثث...الئياشيئكثيرالاللقاب

ألعقنكمااررلالةووثفيلو-حوأنواقببة!اريخةأحوالالىابراجفيحظوظهمكتبتالذينمنطفيفمجهرينيرونالفلفوا

قراءةفيأنتعوالمكعلىوعول...الثقافةأهـمقكومماالموهبةويسفكواالرقابيذلواوانعنجهيةالارضفييتبختروااناللسماء

ح!تماالشاعرومرآة،مرآةالشعريةفالعبارة،المعاصراثسعر..اللماء

تطمعمابقدرالاالعبارةفيالشاعربر؟يةتطمعولا،أنتومرآتكفي-بابلوانوشاختهرمتقدنيسابودانللخيامويلوح

...-بوجهكانتالمرآةتواجهحيطمرآةصانعمنملامحفيشبابهاواستنزفتالاحداثما،هاواشنصتيبستقدسبياتيةلهجة

وان!سا..عواطفكفيهاترىمرآةالمعاصرةالشعريةفالعبارة..السنون

ووولكاتموهبةأنتتهتناهىحيثالاتتناهىلاوانهاحدودبلامرآلآمثالمدينةنمطعلىفاضلةمدينةانشاءمناليأسوبعد،وهكذا

وثقافة.،السماءعلىمطرالخياموعولالبياتيعول،بعيدمناربحادةبهيماتي

الحضارةهذهقبةفيوتغيرشيءكلوظورالدنياتبدلتأجلو"انىنيسابوروفيبابلفيالارضهذياددانتغسملسحابهوعلى

الاغريقنظرياتغبارنفضوقتوحان،أخطرالمعبةاوصمارتالرائحةجزوعااستفهلااواقرأغرنهنفايةمنتولدحقيقةكل...شئت

الهامسااللثعريمدلماذ،اوراعرا!ؤرجبينءلىمنوالرومان:(القديمةالمدبنةلوهرهتشاختاتيعنالجوابيطلب

وآدابالسماءالآللهةصوتلاستدعاءأو-هوميروسرايعلى-للامتاع؟الشمطاءايتهامتى؟متى"

لمناقشةقيمةثمةتعدوللم-"هش!يوثوس"رأيعلى-لارضاالىالسماءستمطر

التعليماتونقلجهةمنالنفسعنوالتسريةالامتاعبينالشعررسالةالحقيقةوتوئد

النقاداشبعهاالتيالقضية.أخرىجهةمنالقويمالخلقومبادىء"الغريقةالنفايةهذهمن

نا-أرىماعلى-هيوالتيلحقيقةاًجوعبحثاوالرومانالاغريقتاجاالخيامللهاصنعوالتيالبعيدةالفافلمةالمدينةتولدفمتى

كمنقدماكلالقارىءفيهايرىمتناهيةلامربهةالشعريةالعبارةوتطهرالسورداًخلاًلسحلبةتمطرمتى؟؟الدوأءوبثمنالخبزبثمن

فيمن3مالمورعلى-كمرجح-ة3المرفتسماعده،باللقوةنفسمهفيأعمىشحاذالسفينةظهـروعلىالبحادةعادفقد،الادرانمنبابل

الشعريةالعبارةتثيرهماكلعلىيحتوي،فعليوجودالىالنفسبحهـايةقلقاكلثطوعاد..لمحبداافلاطونوبيع...لحيونبلاالظهرمقوس

بين.بينوظلالوخيالحقيقةمنالمعاصرةمنمقروراالسندبادوعاد..يقظلنبنحىبهاعادالتيكتلكباردة

ياف"،اللذي"مادةمنيسويأنادأراقداللبياتيانئيويلوحوطولالابحاركثرةمنخلقتشراءمنوصلةلسشدباداوعباءة،المبرد

المسرحيةانعشروبمنجبر،الذاتيةالخيامسيرةتحكبممسرحية"ياتبمولايدليفىن..السعيدةالبعيدالمدينةعنبحثسعافالطوامدة
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...مسمودنفقفيحيلةمحض،المجدوروجهها.تخمينمحضهذاوطبعا..وجيزةملحمةشكلفيوتلاشىماعقد

نفقفيالانسانعاشهاانممسلةبروايةاذنالحتةاليستذاتوطغيان،التاريخيةفتر-4علىالخي،مذاتطغيانانوأرى

والللالجدد؟والرنابةوالظلمةبالانغلاقيتصف!دودانسيابعلىكثيراسإعد،اللخياموقضيةذاتعلىلبياتياوقضية

:او!صوراودمشقاويسبالىاوبيروت-للكراقان-واتخذالشكلمعالمانسيابهفيتلاشتملحميشعريأداءفياللبياتي

يأأو...طيبةاونهاوندأواثيناأوبغدادأوالشاماوصيدا-...الانفعاليةوبحركتهاللحركيةوبصورهبشخوصهالمسرحي

بدبللا،انتمزاجك،والمزاجلحدثواالزمنمعيتلاءموكما،بلدالتبمالمسرحيةمنخصباواكثرأعظم"يأليولاياكيالذي"لكن

...نيسابورعنمجرىغيرتاعواملمنذكرناماوقوفلولاتكونأنباهكانهاكان

هنكنتوان...بديلاالدنيافاتخذكبرىغضبةشئتانأمارائعأدبينجصفبمالمسرحيةامكانيةوموت،الاداءوهـوىالنص

0.."بيروتعلىمروا،هنامن،الغزاةكل":فاقرأبيروتكاتبوعلى،يستلهمموسيقىمؤلفعلى:الغيرعلىواللبقيةمتكامل

:حاويخل!شعرهذامعواقراكماوخطوطانأالى.الحروف.بترجمرساموعلى،يستوحيحوار

خلقناطشاةبيروتفينحن"فعلوكما"والتورةاللفقرسد"فقراتببعضمرسيأحمدمنلافعل

مستعارهوعقولبوجوهمتمكنمسرحوعلى،"ياتيولارلأتيالذي"فقراتببعضحنينآدم

بغياالسوقيفيالفكرةتوللدوروائيشاعرعلىوحتىبل،ويخرجويتمثليستوبموهوب

"...البكارهلفقفيالعمرتقضيثم،الاعماقسيرمسيرة...المسيرةويستأنفويطورالنصيشنثمر

"...خلقناماساةباريسفينحن":باريسمنانتانقلأو،متهـاملةحياةفيمتكاملادبموكبفي،الآف!اقتوسيعومسيرة

ذابأصدالهوتداوىيشفيكثواًءايشعريةالعبارة1منللكويستقيمفكرعاللمفي،الواحدةواللفلسفة،الواحدالادبعاللمموكبوفي

نهاية،بلامرآةالعنارةأمامكوتمتدالاصداءأعماقكأعماقترجع...المسافاتوانعدمت،السدودوشفت،الحدودفميهتلانئست

علمااحاطتكوبقدر،وهموماهتماماتمنفيكمابقدرفبهاوترىالليلعنحديثالىوالطفولةالولدحديثمنالخياموينتقل

...قبلكمنتاريخاوبالدنيا،حولكمنوالاحوالوبالناسبنفسك:نيسابورموق

أدب!،.لباإعمنأوالرفضأدبوباءاصحابمنصثلاكتانأمابن!شمابورمرواهنامن،اللغزاةكل"

،والضياعوال!دوخةرغتيانواوالقيءوالقلقوالانسحاقالمعانلأةالفارغةالعربات

جبليلانكببساطةوهو...الاوجاعوهذهالوباءهذاسببفستدركوالقبورالاطفالوسارقو

الاميركيةالجامعةفيشيئاوقرأتبيروتونزلثالنفسىبريءذكيالنحاسخواتموبائعو

؟مادالكن،المثقفيئبصفوفوالتحقتالاجراسو!ارءو

"بيروتعلىمروا،هنامن،الغزاةكل"المجدوروجههافيبصقواالغزاةكل

أصحابومنهم"المجدوروجههافيبصقوااللغزاةكل"المخاضفيوهي،وضاجعوها

وكبار،والمقاولون،البنوكوأصحاب،اللعقاراتوأصحاب،اًلنفطالمسدودالنفقهداداخلوفي،فيهاحياتنا

...التجار"...مجنونأوأحمقمثلهامملةرواية

مخبراكنتان-جمصروربماو"سمعققرأ"الرفض))مفكرياثمالغجروالى...وجنكيزخانوهوحوالاسكندرالىصريحةاشأرة

وكراه!ة،واللذكاءالموهبةفيكيهينماوتس!معوتقرأ-جريدةفي"كذلكأليس...الحديثالاوروبيالغزووالى،والمغوللتتاروا

الفكر!وقوةالاطلاعوسعة،التقافة؟؟و!فصيللثرحالىحاجةبناأم

،الطباعسمج،الوجهمجدورأميبليدألفعنوتسممعتقرأهذهتتضمنهالذيالتاريخيالحرفيالمصنىحدودوفي،اذن

السيارةحمولةيفرغثم...السيارةويحمللشارعاسيارتهتسدتعاقبوافاتحينعرباتصورةناظرفيأماميعيدفالخيام،اللصورة

...بأخرياتويشحنها...وجنكيزخانوهولاكوالاسكن!رعرباتانها...نيسابورعلى

...والضياءواللموخةالغثيانعنبقصيدةهنشغلأنتوانتخطعلىمدينةوبكلببابل..بفارس..بنيسابورمروافجميعهم

كلالغزاة-:المغفلالبريءأيهايا...الرافضالمثقفأيها،وترفض...العرباتمسيرة

...بيروتعلىمروا...بنيسابورمرواهنامنا!ستوىعنبعيداالرمز1بدلالةوتشبث،شئتانوتوسع

الغثيانوشاعرلرفضاوأديبالدوخسةفيلسوفيا،وتقرأوهوحوالاسكضدرالىالفارغةالعرباتواصر!،للمعئىالتاريخي

فتح::الفتح)عناققرأ...والصداعوالقيءوالازماتواللاجموىشيما،غزاةوانما!فاتحينأنماط...انماطهمبما،وجنكيزخان

الشمبانياصب:"الصب"عنوتسمعوتقرأ...الويسكيتعشرا...نوعاالغزاةيمثلون،غزاةأنمأطالرابعومرادوهتلرنابليون

بهنجيءحورياتأقداموعلىوسمراواتشقراواتأقدامعلىوحسدود،فارسحدودبهاوجاوز،نيسابورعدلولفيوتوسع

00.المحيطاتوراءومنالبحارخلفمناستيرادا...غزواالمستباحالبلدعلىللدلالةنمطامدينةالىواصرفها،آسيا

البطل!أيهاياتتازمثم،وتسمعوتسمسع...وتقرأوتقرأالغزاةكل":واستظهراللحسيةدلالاتهمنالمعنىأخيراوجرد

وتلتزمالانسانوأزمةالعصر1مشمكلةلعيولانك!قلقلانك.وترفضالدنياآخرحتىتمتدعبارةانهاتجد،"بنيسابورمروا،هناءن

الرفضفيطوباكوطوباك.وقيئاودوخةغثيانااللمهورقضيةوفينفسهفيالانسانعلىلتعاقبهانهايةلاحالاتعنللتعبيرظلا،

ذكي...ظريفمخلوقفانت،والقلقوالدوخةالغثيلنفيوبوركت...حولهمنل!واللمواوالا!اروالمدائنوالقرى،وألاحوالالناس

العظيم،المف!أيهاياقلقفانت!نفسكتدويخوتجيدبريءمغفلوطهرانبوهرانمروا"بنشمابورمروا،هنامن،ا.غزاةكل"!أجل

صوتعنأذنيكوتسد،اللبيلايتسمعأنترفضخطيرمفكروانت.مديئةبكلومروا...بيروتوفيبغدادوفي

.والانساىاللخيأم،الحديثاالاوروبيالغزوصورةناظريكأمامالبياليويضع

!"ببسابورمرواهنامنالغزاةكل"النواقيسقرءومن،الكنيسةطقوسمناسماءللغزاةمستعيرا

!بيروتفي....باريسفي...بغداد!لىمروا.(.ملائمةتسميةوهي"الاجراسىوقار!و":بالذات

...كالضياع...كاللدوخة...كالغثيان...كالقلقوالرفض..."مجنونأوأحمقمثلهامم!لةد!واية"نيسمابورفيواللحياة

:اذنبيروتمندمشقوفيبغدادفيكتابالىلسربوباءوالشع!وروالضجراررمشدةمنالمشاهدتن!يمروايةءحض

السحابهفلتغسل"فىالغغاةكلبصقأنوبعد،نيسابورفيفالحياة...باللاجدوى
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"نيسابورلليلفيالارضهديأدران

هـننتعت"ااىاني--،؟ور-لكوراقثمئتان-واصرف...الغابههذي

والى،وصوروصيداطيبةاًلىوأشوروبمدادبارلمن:الارضءدائن...القبولىمنااوبىوللببن!ض

مدائنمن*دينةل3والى...الدانوبعلىنائيةوقريةوباريساتلمدنبني!ابورمروا،هنامن،اغزاةاكل

ءهـيمنةالعوالمويشوييمتدعاالموالنمفممى،النفسومدائنالارض"المجدوروجههافيبصقوااًللغزاةكل

فقرية.وقريرةااللانهايةحتىمدينة،ويسربوضوح،القضيةجوانببعض):لميحكي19"صاشبمولنتابع

اللصائب"الفكرةالىيشصرف-لكلىاقان!النورواصرف،الرفضمبومحةعناًبعب،مستقرةهادئةذكبةجأشوبرباطة

اكأ!ىوؤدني-أبورفياللل!ابامرفبءو!ف،اللدافئةالهـىةو،لضياع،باوبايقلقهـوخحة؟9أنفسهميدللونمفح!يئوعنتريات

...اللبحرت،ظإماالحوترطنوظلمةمحماهتطلما،ثلاثفيا!هرعلىليتملووجعوبمالفبادعاءنفسهلمهـ!طفليدللىم!ثلما

ف،دانطفاءوظلمةالخيامغرب"وظلمسةالليلوطلمةظلماتثلاث.الكبالىاتنباه

و،ص؟نورمنلمحاتستمنفهلإ!طبقاظلماتست-؟المجوس..."وأقفايموتأن))،اليياننروول،الان!ه،نومعجزة

ايى--لىاةراتشة!!نيومن،أخضرظلامفيفراشةعلىالخب،ميدلي..دلالاارروفيدءيأنولاادعاءلا...يتعضحرأنولا،ينه*حقأنلا

؟المسحورالاخضرالليلشمعةعلىأنقاضءحضونيسابور...نبمصابورةوقياليلاأصه!اءوتأيك

ولا"عبلاا!فربةفيوافيت-ادصت!طنالاعمىو!مرلم!ا:وخيولوغزاةعرباتعليهامرتأنبعد

عنوابحث-اافانوسقد5فا-انطف!سأتالج!وسزإر-آموت"الانقاضأيتها"

ظلامواشرب-المسحورالاخضراكلامهذافيتطيرلطهاا!راث"الساحاتفيالوتطبولدقت

"...زعودلاالليلة1فهذه-الزجاجةوحطم-النور"أءواتوهمالاسىوأ!دم

ص-عومنهـلهوحيمنلنفسهنورا،اذن،الخيامفلخذعشنرياتربما...فارغةثرئرةالمندثرةالمدي!نةمنالباقيةوالبقية

،والموجوداتب،ءالاشطبائعخانتهانقد!اتهعلىولثر!لمول..إدير"فيالريحتطيرهبساطفوقاللقاءوسمفرداتمنصرحالبل!!تبتمي

لعدنبسالورليلحلكلآفى!راشةعناللفانوسهذاضوءةكأاوهـحثويرضصور...مهلكةشكلالرثرةوهذه...هائجةمتعمضرةخطبة

نم......أ..لميخصءورهاأجل!لمابوتخشبلقطعالةالهائجةالمدينةلسانالبيائي
فسبمءأ.الفرالثمةهدهءنليبحثو..المجوسناروانطفاءالشوراتأ

الثمعر،همساتبدفءو،اللعقلبنورياء،ت،لمسعوراني!-،برورمورر...العيشولسووللالدئار..0للموتسببا

ت!رعنمشغنها-،-كأوالمنطقميةالطبلانسانا!رات-رودفي":كبوتبتيتفم!المتمشنرةالمديمنةحولظشفالثرثرةوان

.....-:دبابةعلى

قط.عينراتهماعالمعيوبعيبمنالن،رورثهاموةوعن،المجوسالثرثارلسانها"

...تلاشىنورمنالباقبةالبقةكلفهـوالنورظلامواننربىالتابوتخنسبفيهيقطع

رشفةرانواهذاظلاماشرب:المعنىمناخرممستوىشصتان1قلأوعنكبوتخيوط

واشربواشرب...ر(شفةكلمعنوراوتستدهمماظلمةتبددرشفةبعد"الذبابه"ذهحولتلت!

مىو،جففه4و+ففهالبلواءمراللديجوروبددالنورهذاظلاممنف!بماايخثوالىا!بالى...اهـماءالىايي"بويرج!

ويستوي،فيالدروبفالفجر،الفجرعلىشرفةوانشرهظلمةقطرةخر3اللقذارةعارالسحابركأأمواهلتغسلاررحابويستمطر..الم!ستقبل

فيهاشربتارتيا)كألهطوحطم،والمغاوبالكفار1القاهرالانسانذمةفيواللفكرة،ا!ائجةهلةواللج،لفارغةاالعبارةوعار،ألمدينةثروبفي

هن!ريم!الليلاءوالليلةا!جرداءالامسيةفهذه.النوهـ..ظلام....
مى:الساليهه

،خيامياالليلظلامفاتنرب...عودولنبابهافيوحيدةنوعهاإ!اهـحابهأ!ها"

وحمتةديجوفيهاكبمنمنلىظلماولماجطملخارحاحص4ظلإطلمةلنولاررمالاناولانسانالثرثار.المدينةذوائبلتغسلي

"...القذارهوهذه

.خيامياالظلمهذابحرمنوالاياموالتاريحانالاتالشفقعلىقويرقع،السحابةوتمطر،السماءوتستجهب7-

.تعود.لاالميلاءلليلتكفياللظلمةفهذه،الكاساتحطمقاتنربهنهئازبدمن،جديداالانسانيولدو،لصاعدةاالحياةالوانقزحقوس

هـذهقبةفيمعاصرسسساناخمرياتلكنهاإ!صمرياتمحضأجلويسود،الزجاجتكسومنالارضوجعومنلامواجاقرارةومنالبحر

..اللديجوربظلمةالايامتعتيق...خمرياتوانها،،المجيدةالحضارةوانسحب،الوجهالمجدهـوهـةالمدينةلرئرةتلاشتفقد،الجديدالانسان

طفلةالشمسوتظلنورالليلاءالليلةبعدوينبلجانسانالظلمةويشربفاوضست...سجادءلىالجرذانمرودومروااهلهامنفوجاخر

واز-لمجو"س"ءراقحتىوجفجف-لليلةقميص!شفيفوراءمنصبيبة:الرمادخللمننار

لابئيسابورءروا،هنامنالغزاةكل"

.7الطيورأجنحةوعلىالصافناتظهورمحلى

*دابدارمئسورات.الفانوناللبشر

قىر!لبويولدون،ارنسربيضةيحطمون

(المغر!)السضاءالدارالامواجقرادةومناللبحرزبدمن

..ءالزجاجتكسرومنالارضوجعمن

سرلسجاداعلىجرذاناقدام

العلمدارمكعبةلا"خلالرمادمنومضتونارا،هرت

واقىزيعللشر،الليماانتهاءو!ند،الللانهاير"من،4الحقيفصدىويا!نيك

*حهاس-الكياثا!ع:نيسابورفياللفجروقبيل
؟.لابالمقلوبالكتابلنقرأ"

90623تلفون.والمحجوبالمكتوبعنحواشيهفيمنقبين

7النورنصيءانعليناكان
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واللة!وال*روالهبحجانالطينتيباساليبالقصائلتمرسقدرعلىالا..النورهذابحرفيالخفاشوانتحروالاو!ه،رالعقمةوزالثالنور

الضش،للبالفضيأكأكانتوحتما.الحيولوتط!مالسيوؤطلمميعو..لديجوراوانسحبالئورهداظلاملليلاءلكأليفيالانسانث!ربقد

الاحم!ناةالحبوكالت،للم!وللاللقاللك!وا"البوحانت،للممغاوبلاوهللت،لمجاىباوالس!رالدجلآلوانتحر،اىوالسلطفيلادوانتحر

حاجةطرأتكلمالمعاركاغباروا؟تارةواللفرالكرج!ال!نيلممةللقبه،لنوراظلاماللنبلؤ-يشربتانسان؟،نيسانياانتياعشت،ر

.لدةلماخأولهجومأولغزوقرصةوحانتاتيالل!سفحطم...الهلاءلليلةفي\العبراءأرضظؤ-طىلثررت

ولةالب!وستبقىللالبكانتكماالقضبلةزالثلاوحت!ايدهاومدتقالتالشباكوارتجف...الاز-صانازءةفبهالثربت

...للمئتصرالح!نالعصشسيبقىكماللقاتل..أهواك

ايحضصارةقبكأفي:الأنبرمكن،أصمرواالبطواكأ2ا،فضبلمةاكنتعممدمجيدةحضارةقبةفبممعاصرافانخمرياتهحضأجل

.،ةتربأس،يىبإحاصرةاءريبالتوهدوءالعقا!برودوتعتمدغاقي*،نالافوت!هـمدأولامانالاف

وطلا،هاتؤقد،جانبااللعبسيءنترةودعاذنالجمياتبئفالىكطولير11تعتمدحضارة...للوطنوسهوراللملأزسانل!ورااهكراوعرامة

..بسواهبطلاومئىلهوعفضه-رهتطو!وءنالانمصمان!!اداخلىمن...قا!داخءن

ووتموتالحضارةهذهؤبةفيالعبعيد،شلوبى.نشبثتانأول.ائعةالراالفنيةوبالل!سةالصائ!بة*رةفوبالا)ة:صلبالاحص،لىطودوؤ"

ا)تهيحزمن،انقضىةالعمئنر!اقيصيدةازمنءضىأجل...حياهيجانفيها!،هامسةهادئةوخمريات!خمرياتءحضأجل

الهمسةالنبيما"الملأ!ء،سوالفكرمةوي!االهفكرةوالمجد...انوالهيإ.تهصضرفيهاولا

الصائبة!للفكرة...اصائاوالفكرةالداؤءةواللعددالقسماءباللعزةاللحقلنيلالجبالتدرلانماعمكأوخمر.،،ت

..والخببامالبياتي*عالاقدارفيء،نةزلةالاانئاا)قيارىءذكرول"مذلةمتعصتوةتتعنجهلاوناعمة...يتخلفالحصىرواذاًءلميمهالذي

فأؤرغتغدليبقئللم":فيفولصغيرأخطلمنفيهاماحانةالسلمطنةدربعلىطفلل!رمين!ود!لمايسجدشابأنالناسرقاب

."شفتياعلىحطمتهاثم،كاسيءبمبمابلغكلم،عامأللفاررعبودبرذبااللجيطيلوأر،ايهوج،ء

:اـيقولكبيرأخطلولا:اللفطام

وورريريه!نزجاجاتتلاث!ك-!ثمعل!ينديميهمااذاساجدي!ناالجبابرلهتخرصبكبلن،الفطامبلغاذا

أمبرالمؤءضه-قأهـصيرعلمي!ك(كأننينج!طالذ!لأجرضجتالحل!لأكباالصبهذايبلغحيىيفعلواأنارشماسعلىءابدريوربك

:نواسأبوفالمايقولمنفيهاولا:يقولمن4يديربهىيقفقدحتما،فالرشد

روحبلاح!ماحاءنطرلنهـنوافيجس!ديليروحالىانث!يتوحتى"يديا):جومعلىحتىهوتغررمقصديجعلتكانالاكان"ا

طرفهقالماأو،الحلمبلغاًللذيبهدافرحاجاوله!الىلاقائمةبغدادفتصفق

ومتلمدكبطريفيوانفاؤيي!يوذتيواالخمورتثوابيزالوماامءألف!نذبمنلهالزمنجادماجد،باحمدأبشاعريةواستبشالىا

المعبدالبعيراؤ-صرادوأفردتكلهلالعش!برةتحامتبمأنالى!ويزب-!

:يقولمنحتىفيهاولليسحفىارةقهةفي"ماصرانسانخمريات...العمرخمرياتوانها

يمدللمانص!اععمرنامنوا!لميلأكثرهص،عهدافلإلمكاتنرب.بهدا،انالىمتعنتركلعلىشهقاءالابراجؤيالئجومفههاقيتكأرائع

النؤرظاماتمنفيهاينمربونحانة..."اقدارحانة)،ادنفهيوعلى،يعاعرأنالىقديمكلوعلى،يسكنانالى!ائجكلوعلى

جديد..فجرسبيلؤيالخمارقدمتحتالليدينصفرويموتونؤوسا3.يعرفأرالىجاهلكل

الدواءبثينيشتروناللذيناًولئكالهم!كالسكارىولاسكارىانهمؤيهاالوطنوسورمتطورةحصمارةقبةفيانسانيةوخمريات

ئ!بلفياللفجرانبلاجور*تعجلينالب!-ىةالفاضلةللمدينةتاجاأقلخوفالانساناحسنمعيشةوتوفيرالحياةواحترامالمواطنكرامة

...نيسابوو.أخراعتبارأيعنالصربه!فانس"،نهووبماكرامةوأكةر

ظلامشربأنبعدللخيامحصلاذنوماذا:تسطلأنالآنولك"ومنوماليوالمجدفتيعيءكلف!يهاويبدلالدنياتطو-ت...أجل

ام!مكو،اعلميمااشتدحينحماراًاًلديكأر!ى؟جاجةائروحطمالنور،التجريبوهدوء،العقللبرود*،الدآخوصىالابدوالىاليوم1

!يلاللديكو"وت؟الحوتب!بطنالاروىالقمرموتراىقدنهااموعلمفلسفةعلى،الحضارةهذهأمجادتسقوموب!ذا،الفكوراءلآ3و

هـتاشت-بائم!عهـودوطأةمنالليلةعليمااشتدتأم؟اللفجرانجلاجالفلنصفةتأخذمابقلأرالفلسفةتبمعط!نظيأخذوفنأدبوكراممة

فرقصايع!ةمةوخلدتالبسلوابدتالكلقةسعرمنبافلالشمستطو)بوطريقعنالا-"ثالبأعيد-يتملاوهدا...العلمليمعطبات

البساتين؟زهرمنالبساتينوعرىمذبوحا:واللذو!والعقلالضميرتطويرخلال.ومنالداخلمنالازر-ان

ةحاؤ--فيايلاءليملة"حه!وانها...دأكولاهذالاانهاأم...الراؤعةاللفنيةوباللمسة،الصائبةوبالفكرة،النبيلر،لاحساس

:الخيامأصابقدورهماوان؟الاقداًرخب!اموبحيرةءعريوبمحنةحلاجوبعذابمعاصرانسانياتبخمر

خياميا،مفرفلا،السهـم!أصابك".ةالمحظوظنمنكنتانئلكا-ىءوبقاالبباتيمثلؤذوثاعر

الايامورءجمئةانها،احياوالدرفىولتحسمبتطبشبمصيدةاللعشيرةيمستنفرالشاهـرفيهكانزمنمرافد

الصحراءفيالظبياؤاراًدويهصح،اللعروقفيالمماءحرارتهامنوصغليالر؟ولسهوللهامن

المساءفيالصيدكلابتجريوراءهلماذا-ليقلوالا،الهـغبائمأوالماءاولارضااوللكلأطلباالقينلة

الاناءفيوادخمريقنشومكانانه1اذ،ضروريةوظيفةللتذه،عروكانت؟ي!بجوناذن

تشاءهـ"فصب،النصرب!نطوراتابتهاجاوالفخر،للقتالاستنفاراالننهيبهحرءمليات

السماءبقبةالدنهاامثالبكلناشراوبالهجاء،لشجعاراليطولاتالىءنتببرابالمدحو

اللبكاءقدحأوعملي!-إتهيوالتي،محملياتهمراحلجميعفي،ديةالمعا!فبيلةعاى

الاقدارحانةفي.الادبءستلزماتمنتكونأنقبلالحوب!مهتلزماتومنحربية

الخمارقدمتحتاليدينفارغتموتحتىكاوظيفسةالمفاخرلهجاءاالمداحارر-هـئفرللشاعركانتوحتما

الاخيرهرحلتكفيالوحيدرميقكحب!إةأسلوبالعنسالريالاقتتالكانمابقدرمرموقةاجتماءميمة

ارلمتوكوالارقامتحكمهاالتك!النمللمدن...بديلغير

المملوك؟يهاياالباديةخهراًتمنللقبائلتعطياللبداوةحي،ةكانتءاوحتما

-؟1



اللخمارقدمتحتاليدءلنفارعتموتخى"ا؟القيودهدهتبيعبكم

الاخيرهرحلتهفيالوحيدرفيقك!مودللنالررذةفهذه

"واللبنوكالارقامتحكمهاالتيالنمللمدناءيهأللفسهاطليناطماركم،،ظارت

الىصريحةاشارةوالبنوكالادقامنحكمهاالتيالنملمدنوفي"دجله"النجوماضواءنحتمعانقين

...هدمهعلىشعرهاللبياتيأوقفالذيالنطام،للغربيةاالرأسمالليةنخلهدزا!عين

التملمدائن"نظام...أقرهلماوراءهالخيامبعثلوالذيوالنظامالاوتارفدا!ب

وضالةانسحافىالىاشالىةوالنمل،"واللبنوكالارقامتحكمهاافتي"النهارينبلحأنقبلماتلاللههذافديك

الضملفيانكما...والبنوكقامالالىسلطةاقدامو!ةتحتاللبشرأقصىومنالمستقبلمنيلتونالذين9ئكأوعنفكرةأعندكوالآن

أتصف...والادخاروالتقتيروالجشعوالبخلاللؤمألىرة(داثاللحاضر...الراكدالحاضرويأتون؟اللانهايةفيالمستقبلحدود

بهساطالوانزوالالىحتمالكنها،المعاصرالانسانتلازمزالثلا؟؟؟وباطراددازءاالماضيوء!الماضيمنايهاالناسمجيءأفالذي

عليهمرتانسانإ!الرائعالانسانهذاشخصيةفيمؤسفاالبقا?يباالذيىناو/لئكوءن،.المستقبلمنالحاضردخولعنفكرةالانأتدك

تفاحةالسماءوبركاتالارضخيراتكلمنفيهاتكفيهوكانتفرونالتخديرحدحتىبالماضيالمتشربالحاضرالىالمستقبلمنيأتون

وأأخضرأويابسحشيشكومةأوحجرا،ءالعثر!دويتوسدءشاءويلوحونالمستقبلمنيأ.فوناللذينصعوبةالآنأ"لمرك؟المؤبدوالنوم

ملءقنوعاالليلوينام...ذراعهغيريتوسدلاأوليفمنحزمةالمرابونلهاويلوحمسكحبلتوبسستبنف!سجاتلاثوبرةبوردةللشممس

...الجفنينوملءرضىالعينينطرفدبرقةالليهاويشميروطدنانيربرزمةبائدةعهودمنجاكلواالذين

يخصهشيمءفيطمعاذعليهومغغوبامطرودااللجنةمنوخرجالمسننقبلمنجاءالذيويظلعليهمفتشرقليرةمنوليخغقةدينارمن

يدكأرأنفيطمعواداللحاجةيسدمافوقبماطمعواذغيرهدوفي.الفجرانبلاجقبلالديكفيهماتليلوفيالاقدارحانةفي

...الغيريجوعأنأجلمناللغيرقوت،وردبنسدةالمستقبلمنالطضريأتونالذينأطوارأءربوصا

...ظلماتثلاث...فالدولةفالعملةالادخارشراكفيووقعالفاضلةللمدينةتاجامنهاليصنعوابنفسجاتوبعشرواحدةوبنرجسة

ومختبراتوبارودأسلحةمصانعقيود:مرتينالقيودعليهواشتدت؟؟البعيدة

وفيود...جبينهعرقمنوتشربعروقهدممنتستمزفالموتعلومانيحسبصنواذأولاالكرامةانيحسبوناذأطوارهمأغربما

...القيودكلمنأقوىالانسانلكن.0.الوتالىتتوقهحكوماتكلتولدايتيالارضولامنشا،البعيدةاافاضلمةللمدينةتاجصنع

سبلفيالقيوديثعنريمن-شعراولو-منلناسافبمزاللااذوهـنالاضطهادصحارىفيتشريدبغيرعليهميعودجديدةساعة

ربقتها:منيصتقهأنأجلومنالانسانتحريروئواسهالصيادمكافأةللصيداعلىومؤءلةلاهثةالصيدكلابورائهم

.المملورأيهايا"حاجةمدىرهنمسعنعارةووجاهة،وهاجاود،ناراوليرةوم!نصبالقبا

اللقيودهذهتبيعبكم..كلبالىالصياد

"...تعودلنالليلةفهذهوتلازمهاللبياتيشعرفبمنظهـرخاصةللطبقةرمزالمبروكلاب

حانهليلةنهايةفيأرىلااننيأجد،اباخلاصو،وهناتقوقبدلالتهادلالةولهذا...الاخيرةأطوارهوحتىشعرهبواكيرمن

:سوىالاقدارا..0والوظيفةاللطبيعةومطابقةاللدلالةوضوحفيالحرفيةاللصيغة

يعد"لمضاعانمن!مرناوالليلأكثرهضاعهذاقليلكاشرب)).طبعاالصيدكلابووظيفةطببعة

الاوتارفداعب"وقضيكأأولااللبياتيقضيةهيالاقدارحانةفيائخياموقضية

"النهارينبلجأنقبلماتالليلهذافديك...قضعيةفهيهالهانيرىمنكل

الاوتاروداب...الاوتاروداعب"القصيدةبجوالقارىءاحاطةمدىعلىتعتمدالر؟يةهذهمثلان

"لخماراقممتحتشاليديقارغتموتحتىوزماناكل!كا!أخيلهأواللبياتيعاشهاللذيالجوبهذاوأعني،الحسي

أحيانانفسهؤءجدالمستقبلمنيأتىالذيماساة!للمأساةويا!طينقلهانقبلاللقضيةاكادرمدىعلىويعتمد،ودحدائاواشياء

بين:موزعاوأصداءداخليصارالىثمالاقدارحانةوالىحانةالىالشاعر

واقفا"يموتانالانسانمعجزة"جوالىينفذأنالقارىءعلىقيساوىحتىالحواربهذاتختملط

:وويرددهالخيامنفسفييدورحوارانهاعلى:ثاءكيةماالقصيدة

"إ!سكرانياالاطفالوصياحموتيقبلسكرةمتمزاي"شخصخطابانهاعلىأو،بعيدمنتأتيهأصداءنهااعلىأو،لنفسه

وبين:كأساللفالكللمةرنومنشربواالذينومن،الاقدارحانةمديرريمن

واقفا"يموتأنالانسماطمعجزة"الحانةمسرحصرحعلىعاريةالحقيقةلهمالكشفتوحتىوىس

:ووماتواوولدوا،حمارينالديكورأوا،نيسابورليلفي،المنهار

الاقدارحانةفي،البكاءقدحأولسماءابقبة-تشاءمافعب"وأسرارخفايرافيوتفقهوا...واللعصفورالفطواضماعوا،مر"ين

"الخمارقدمتحتاليدينقأرغتموتحشىالغيبمفاتيحفيعليماوصاهـواحدهم،لخمووامنوالجديدارمتيق

قنمتحتوا،وتوقوفاالموتبينادزفىمناللبببا!ويتخلصيستعجلانالخياميستعجلوجهبذا،والامورالاحوالخفاياومغالق

مالي!وم،)يكونأن!سبهماعلىيعوداد"الطردية))فيالخمارالصحراءفيوالظبيالاناءفيفاللخمر)):!شلةافراحالخيام

:"أمروغداخمر."المساءفيالصيدكلابتجريوراءه

مادالرليوقال،نيالنجمقال،مولاي"الخمورذاقورانهيبلأووالذي،الاقدارحانةمريدويؤكد

والفراراياكه!لآيسنننهضن3لهيحقفكيفوالا-مرتينبكلهاوسكر،جميعا

بالرصادالعدوورائكومنالبحرامامكمايعبأنالخياميستعجلأنلهيحقوكيف؟شربهالى0الخيام

الحصارضربمكانكلفيوالموتعلىلجهبذاوكد؟الاقداربحانةالبكاءبقدحأوالسماءبقبةيشاء

الخماريسقطحتىالليلةفلنشربتحكم!لمالتيالنملمدنالىدربهفيرفيقمنللخياملشرأن

"النهاربركةفيوريشربلخيامافليشرباذن...الافدارحانةخمارسوىالبنوك

الصحراءفيالطريدالظبيوالىالصيدكلابالىالبياتيويرجع3:لخالاراقدمتحتالشهادةلهركتبخىوليشرب
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بحبالاحساس...ابدالاحسماليمحمقوالتزمفاهدأ:الظنبمبدلللطريدرمزاالمذعورالارنبيستعيريكنه

..الحياةبقدمسيةاحساسكوقدسوبصمتبعمقاغضبو...الحياةتنهثه...الضبابفيالغارقالغسهقعبرالمذعورالارنب"

ةصابحقاستهالةوجدتكلمافاغضب،شكلااللحياةتحبفئنت"الكلاب

:انسانمفتدياالبياتيويضحالصيادعندجريحاصيداالمذعورالارنبويقع

المذعورفالارنب":الانسانهذافيالحياة

لصياداقدمتحتيموتاللصيادأيها،تبيعبكم"

لاوداًدابدمهمخضبا"؟الميلادشهادة

ايىلادفيللموتواقفايجرلوركا.الحياةحقوقعنيلحيساةاتعنيالبياتيعندالميلادوشهادة

تجريالصيدكلابكانتأمامهينقلانهاذ،الرمزهذااعتباإطفيكثيراأفلحقدا)لمبياتيانوأرى

"للجلادتنبحالفرضمحيجانبها:القضيةجانببم"ايىلمردشهادة"بكلمتيناليك

؟الالامأهذه"،المطلقالحياةحققدسيةفيالمتمثلاللحيانيالمنطقيالطبيعي

؟والاصفادالسجونوهذهوالمتمثطواللاانسانياللاحياتيالللاكلنطقبمالوضعجماللاطبيعيوجانبها

خياميا،ايىلادتنهادةشيضااللحقهداصارحنىالحياةحقفيالمتهورةالاستها!ةفي

"؟الايامهذهفيانسانمنميلادشهادةسحبمحضروحخنقوان...ويمنعيعطى

رأسهانعامةتدفنمثلماالرمالفيرأسهالبيات!طدكنأنوبعد:حيئتعجبلااذن؟أرأيت

حتىوامتداقدسرابفيالموترأىأنوبعد،الماحقالخطرحيناكتئابفيالكوةيفتحالضريرالمعرةشيخإ)

سحضةاله!علىأشرفوقدلهبدت،عطشاالموتمنالشاعرأيقن-الس!ماءويحدج

المحنة:علىوقواهاللكللمةفييدااليهتمدالجوابالعاللمفقير"...اءازدربنظرة

:واللفرارياكارمزااللعلاءأببماختيادفيوفققدالبياتيانأرىوهنا

الجوابالعاللمهذافقير"اناذ...اللحياةاجلومنحياةهبمبماللحياةالمقدسةلمشخصية

الابوابفيينام-التاريخيةشخصيتهلواقعمعرفتئاحدودفي-مماالعلاء41عنالمعروف

الظلالمفييديهلييمده!ذابسببوتركالسائمةاللبهائمفيحتىاللحياةواحترمقدسانه

بالمقلوبالتقويمويقرأ...عمرهكلنباتياوعاشاللحيوانيالمصدرذاتالاغذيةتناول

المغلوببحيلةالبحيرةفيالنهاروغر!الهميفموتنادبااللبياتيويستطرد

اًلرمادوقال،ليالنجمقال،مولايويسيرولالتظسهلرمزياداءهذاوكل،الطيوررحلةوفيالكبيرة

والفراراياكوالخريفحياةدلالةوالخضرةخضرةدلليلفاللصيف...الفهمعلى

بالرصارالعدوولىائكومنالبحرأمامكحرفيحاموتدليلهذاوكل،الاورافىوتسادطوذبولاصفراردلليل

لحصاراضسبمكانكلفيوالوتحياةدلالةوالخضرةلصيفاكما،حياننامالو!فيوحسياوطبيعيا

اللخماريسمقطحتى،الليلةفلنشرباداءتكونأنالرموزهذه:-وشكخى...وحسمياوطبيعياحرفيا

"النهاربركةفيولاخضرةولاصيفارأىمالواحدالاشرحهيستحسنلابديهيا

ولاالسعلىالخيامقوىقدالجوابالعالمفقيرانترىأم!غهـيركليكئ؟يكونأنهذالحسىومن؟أوراقتساقطولاخريفا

الحانةعميدمنهيسقطشربولحلى...غيرولاالغيبوبةوعلىأكثرمنالاتهجرولاالملائمنحوالاتهاجرلااللطيورانتعرفحتمافانت

...الخئإميسقطولااللخمرياتوجهبذالارنبالمذ!رانحتماوتعرف...الارضرزقوفيا)جوطقسضيق

البطولةويرى،بالمقلوبالتقويميقرامغلوبهدايةمحضلكنها...الصيدكلابمنالصيادحتماوتعرف،والخوفالربعلىدلالة

يس!قطولااتنربشدةمنارنهاربركةفيالخماريسقطأنفي،اونشمفي!افسبفارغةجملمنحفنةالىحاجةبناانترىأم

مقاوهـلآانهااظنونكالىوأضف..."تشاءماوظن"...لخياماالعنبونسب،ونحقدونهيح،ونسشصرخوذصرخ،ونتعنترونحنق

..بينالرجولةانها...بشعربخيالوالحقيقةوالواقعبسكرالصحوتزامأدباهذاكلمنلتالليستويالاشهبوائحصانوالابيضالاسود

حصانعلىيعنترأنأو،منصاعاممنسلمماالانسانيتسحقانبينبلوغهمنويشيباللغربانهولهمنصشيبتصعيداثوريااللفريصعد

مرحلةاذنفهبم...قهبمنوةفقطنمنوترسخشبمن؟؟رضيعكلا!سؤوليةمستوى

مرحلةحتما!وهي...لاكبر1الجهلبمواكبلمحاصرةاالكرامةصمتمسشوىفيالثوريالفكرتصعيدقضايانلتزملنسو!...لا

وتعن!نرتابلادةفيههاجتحصالىفيأمرهعلىالمغلوبالمنطقذهول،عيبهذافكل،الهوجالصبومسؤوليةأنقاللحاالصراخمسؤولية

افىطقعلىالصماقةوتعننرالبلادةهيجانمنواشتدطيشاالحماقة...عيبمنبعدهماوعيب

...الفكرواثراقالنباهةولمعان،اللذكاءوقدةيحرمحصانعقلبرودأجلومنصائبةفكرةأجلمناذنبهموءمه!واقرأ

حيعئذفهياللذهنالىقريبةوصورةحرف!يااداًءشئتارأ"؟:واتراى

صبرومتانةالجأشورباطةاًلا.لزانوحد...سنبينالوسطحدبالاوراقالغابةيغمرلخريفوا،مراللصيف"

...الاهوجعاندقوالجبانؤرارمرذولتينترعتينمقاومةفيالانتظار؟العشاقينتحبأهكذا

وسط:ارسطية.وبلهجةحسنةموعظةمنبدلاكانان-واللفضيلة؟الكبيرهالبحيرةفيالنهارويغرق

تنتهيح!وداالحكمةلهذهلكن.وتفريورافراطءرذولينطرفينبينالطيوروترحل

بشاياتوليمستوسائلمحضالانظاروطولوالتريثالاعتدالكونعندالمذعوروالارنب

اذهـولاقراتلمنظقالابدوالىالانساناستسلموالالذاتهامقصودة"الصيادأقدامتحتيرموت

اللضنكى..العيشةعلمقمالانسانقرنواذاقتبعدوقرنافترةبعدفترة..السكينةتعنياللحأشاباطةور...جأشبربراطةواغضبفاهدأ

...للخمارسكراالخياممطاوللسةمنهاتخففلاعلقمةمرادوهييكونوقدأنتيكونقدالمذعورفالارنب...وبعمقبهدوءفاغضب

علىالسكرطولبعديصحوقدالخيامان-حصافةشئتان-أضفحققدسيةفيهاستصيرفبمظروفتعرفلمأوعرفتاللذينمنأيا

الماللحساوعلىاليقظالمساحيعلىالحلحلأودعبرهبمواذلقضيةا!وتمنعتعطىشهادةمحضالحياة
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والاحلاماللذابلوالبمنفسجاللحزن!ا-ءكرانا

ارءمحريه"الحديقةهـدهؤكبططمهاطبوؤططافت!ثامماي!قظهاصللامفيالصمعرطجموفبكط(ؤتولئن

تاريجعلى-رالاحلامالذابلسجصفوالبالحزرءاث-قىوزتاتلم!:---ىالح-اةواقع"نفلسف-ا""وىئتوث،بافلاطونالءووصؤكأ

الحديظقىفيوهي...الاحلامتداء:"-ل!تقيوءلىافيفسجف!كبماذرلكلث"./أنؤم!لمناهالخماريسىكأط-وصتىالخهارمعا(سه*رمطاواقى

هـيوءلاائشعة.ا-"وراء:،رعلىق/!!رةهيولا،فتنامسء4زأصدها2لا...تحتضسفلسفةيداريفيرر-وفهحضالناسيحمبكأكاديمية

بيانيوكلىخيامكلءوثوقطب"/يالجميماعوثوقطبالخ!أمغوثقطب...الاقدارحالة!يسكراالخماديطلولسهكرانءحضاو

طاءق!:قراشةفيا)حفيقةاىأصنتطلعوكلالتصاثهضاش؟ونمنيدير"غسملأنب!لافلاطونبروىماوهدا

!إالء:.--"،1/أ))كلؤ-8-اوفشلاسبلمرطةواهانضهاالؤرسهاوأدلالاكلودهافاخت!ت

حط،متئلثرياز"بأرشهدوالذيافلاطونالسماررمةفيبمااًلسالسة!لوصفما

والاعوامتالميرقوالوؤىالر،ع.الخمه!بنوحكوكةالثلاثهبئحكومة:عا"لامحضوافببهملور"،همحكو?ين

السوهـهدابالدمبيوخ!ضير!اولأوب،افلاطسىعشيفيأف-لمآفاقوءساقت4الحالوساءت

ا!نورورشيماتداصلميفيالتيارن،ررقطيئواجتالفيلوحاش...البعيدةوالممالكالناثبئالجزازرفيفاسفيافتحا

"ل!بابورليلفيرلىءات-4بلغتهىءكا؟لو!قيالصغرىآسيابلاتدووفيصقيليةفي

على:عودةاللفقرةوهذهالاحلامأحقيق4محاوااس!تنزؤتوحتى...قدء،5وطف"أوورررله

نيسابوررضعالذياينهرداخلمكويوءات))!عبداوبيعفواه

الصبرءوا)ؤوارقشابالاعوصملوء-،الخمارسقطوحتىرا!3اًاخماريطاولأثه:االىورجع

"اللبنوروصهل،اتالبحالىهمحاولافيبص!فياتيل:احالةلا،شيءكلوةبلهيثم.اؤلملاطونسقط

و)طلب...4داخاؤيءلمتالذيا:،راا)خيامبهاىءتحيعودة،البف-أوالواقع،بشعرالحقيقةمطاولا:سكراالشه،ر!طاولة

ئلة:مت!لموولاهلبلهجةالجن!بة"منالقيوتيسقطحتىسكراللخهـارالخياموبمطاولةو؟للخيامبالماة"ء!والحاضر

البذورولتبذري))بحجةالواقعمرارةمقاومة،وبقداربىتوى،وءحاولا...الخمار

"اًلنشورتنتطراتياالادضهذهفبىوب-لحكمةواتزانعقلبررودفيهابحجة...أمرهحلىالمغلوب

..يحيونلاأحياءوأهاو!،؟مغاربهامشارقهااخضلمطتأرض......صر3الايجلمنالل!موبفي!،ئجسةسر؟9ض!ةوءسطاحساس

ابومفيمرةالفالش-حابالي!مويرمودمرةأللفيهرمونودحياء:"يئاموقلاوالموتى))

أحياءووهوتونويبصونمرةأدفالساعةفيونويرهو..وي!رمونواترحطللموا!وررقيالوت!نواتفي

بينأحباء...يحبونولاية-شون...يحببونولايحيونويرب!ونوخيامياكبرت

الموتفيوحيإة...يموزو!ولابهنوءنواموات...يحيونولاببنوالاشجارالغابةحولك"ه!وكبرت

...ن-ونو،ير،تون...،ةالحبفيوموتوالاحلاموجهكعلىوالتجاعيدشابشعرك

يخس!ابورأرضعالذيلنهراداخلكفيومات

صاللحمدنيبغداداللصغيرهوالروارفىالاعشابوصكل

البذورحمل،البحارالى

لأالنوروعربات

سمسر...الطفولةغدالى

،عبالتجتوب!معرهوشاباللخيامكبرققدءور"هل!ذاوكل

*دابدارمنشوواتمن-واتوبءمألوهـ0..طبيعيهذاوكل...أحلامهوء،-توجههءلى

ل!..النهـر.50القكرنورونهرالخصبن!رايخيلمداًخلفيهـ،تلملأمالاص

035القروىللساعر*عاصير"هـلىبش!وفةراقصةالمدينةواخفهوةلمرتفيساليورأرضعالذي

003طوثانلفدوىوجدتها5كوروالبالصفرةالزوارقحملالذيالت!رمجرى...المجرىضفتي

003لل"لإياممعوحدى0.5.النولىومجرىا)فكرنهرفهو...نيساوورالىبعيدةاقطارمن

2.م""حبااعطنا.منونور...حكمةهننورعرباتذيسادورا)ىحملماؤوحمل

003الصو!ىالباسطلعبدويقيةابيات5.شعرمنونور...فدسعة

002عيدلفوازدوارشمسيفى"سفتةدمرت،علائشةوما.نت،القبيدةالخصامحولمنوكبوت

002ئاحبىللهلالعراقيااًتالفجر5:الضياعشاطىءعلىو!حطمتشراعبلاالموتى

002ائراًويلعدنانوالسلامالمشانق.الوداع:يدهاومدتاتقا"

002الشوافللخالدوغناءحداء5،سحابهوجههوغطتالمقهىفيالفدبرمدأراك

002اللفشورىلمحمدافرلقمامنعاشق5ء. !........لى"كتابهبللتوعالدمى

025اللصبورعبدلصلاحأللقديمالفارساحلام.1ومحلعافء"ء4ىصرمعلمثوبا)قاءلىوعةالفقرةهذهفيوفجلى

؟05الصبورعبدللصلاحلكماؤول"رائعةلشعردلآعباتةفي"دهـدمق!ءااسننعمدلأولهذاوهـبما،الخيام 002بسيورمينلر!بفي!طنهـ!ولمم!،ى!4تصيويومشأتيوحتما..كلهالعردبالثصعرأطوالىعبر

0002ع....هيرتة---ءانبعد((وحوكللاللدخول"منزاكأالقظارصطة4ووللفئدق

003حأويلجمبسكتورالعجى،اللحو!لسطيببهكلمالت:كااء-،ةا-خرانسأنوبهدمعاصرحيانيءستوىالىوايننوقالا!-اس

.معاصرةحصاريةمقاييمىوفقموحدة

.025اللبياتيالوهملبللعبدوالثورةاللفقرسفر5الحديرقةتذرع!وقىروحاعائثةعناهـخامءلىالحواروبزر

(حديدة.)-طبلاديلمحىالئاس15:الى-!مالوتمنارطا!ف،ةارحيجروعبرالموترغمطدبقهفراثة

0125الئسدرلصلاح..."اللحديقهتذرعأراهاولكنن،.عاتتعائشة"،.
003نحام!مدلابراهيمالح!الحماة10طلقهفرانئسة

--آتثاالسوهـولا.نعبرلا


