
لاالديوانفيالمبثوثةالاناشيفانالجنديعليالشما!ويوضح-؟-

وسكلاولاحام!ناهذواحدلمناحيةجئيلنابحميلم!د!4"وتاخالكجمشخصليمملانفالهاا.!ه!ءبر!ظ!لي!اا

أنسه،غالباذاتهفيقطرياناللجيلهذاأحسلقد...خاص

..القصدجيلبحةلترااالعمى

هذ.الاناثركووفي-ادةوهجابتعب-تعمقنااذاانناوالواقع

هذا،اللفجاءةرنقطريلسقوطقجعةداخلةةرةتصورالتيالج!نديلعليشعرريوان

إختسةالتارالنسخصةكأللئظةمشابهعلىقهضالو،بطلهاأعواروسببر

ليسإتهفالهترجمون،عن4الجضديعلكبماميداناثفيوردتكم!القطريللاسههادة،وخرافىتهاورءوزهاالاخرىالاءماساطيرالىاللعودة

قطركيانعلىيجه.وناللشا!بواحمدقلماويوسهيرعبالىكا!،"ن،المعاءسةبس!ملآوول!04الحدءثا!ربيا)ثعر"ضموناءناءفي!ها

فاذااشعرهرئيسيامحورااصبعتحتىقاسياار-طا"طإتهفياارتطم،ؤ!،!واي!جاباسملباالنورلمدآراءفهاتجاذبرتهامةمسالؤ.،وتطويره

الاذهـكفماالاقداماوالموتعناوالحربعنتحدثاونفسهناجىاغر،قييةاسا!رإ"مااشهما،لمبهاتبيالموارر،ب/علىانكرمن،مثلا

الشعرية،مقطعاتهفيوردكمافعلبماويؤتخصبطولانه&رصدء-نبعيدةانهاءبحجةائد!اقهفيقد،.ةآشوريةاوبابليةاو

الم!ع:بهكايمبدأهاا)تيتلكواش!هاص:ذهـهسامنوءضهم،عامةاثقافياوهناكأاوتاريخناواصلمنا،تراضسا

لحماممتخوفاالوغىيومالاحجامالىاحديركنضجلاندولشعوبملكادست،طهتالاسانرزع!مالالاستهءـذاواست!جاد

.فووستهـ"-فخرا!ضتحولالرللاميررررميالثرةصنزهـ!ثمالليهقعود،المقببموكنزها،جمعاءالانسانيةارثهيوازلما،احرى

بالبطولسة:وتغرده4وثحطءتبالورمشعرتكلمااصددامجذاؤهالتبنيشاءتوكيفشاءتمش

واماميتارةي!ب!نيعنمندري!ئةللرهاحأراًننافلقدفالرءز،بالرءزمرزطةالاسطورةان"رأىمنو"مهم.واللغيبوبة

!جامبمعناناو!رجياكنافدميمنتحدربماخصبتحتىيرصبحالصاماللض.ميرفيفائمةي!بىقى8شلال!مطورةتعو،لايركونلااللذي

دارحالاقدامجذعالبصيرةاصبلمواصبتوقدثمانصرفتشيبيةتكنلماذاوالاسطورةوالالغازالالتباسالىينزعغلقامةرمزا

علىيهومقطرينرى"السقوط"منعشرالسابعالنشيدوفياءربياالترلثعبرتراثءن"س!تهدةوكانت،العامالفميرفيقائمة

،ا!سوداءالفرسى!لةء،اًلفائبومجد.كبريائه،صوتاللقديمصوتههـ،ءصوهذا،والانغلاقا!غ!وضفياشهراوقوعالىكذلكأدت

،ابلمدةواالتهجدليلبمدالصباحارتقاب..ا!ص!راءفيإسرىااالض(عر،بئج،ربا!صريناشراكوهي،وظ*!هاءايهؤكوناني!جب

!ا،وي!ا-،ذاتهلحلىيدورالمقطعهذافيانه.المريرا!صادراوالحزنحضإروةتراثجة،كونانيجب.طورةالا!انعلى!منصبهنافال!أكيد

بالانا،مغترسوتعلق،محدودلااضنماء:عبادتها!طويوغلى،،ولهماالذيصاويخاجلكبماأالعربا)ث-،محررأيهوب،ل-رفوهذا"شعبية

الفاعل.الم.طاءالناضجاضعلقاذللكانه...؟تعاقايولكن.)1(2ة!أشعرهفي!!ه

يكوناناالشاعراللبطلقطرييرفض،المعإصرالتحديبمثل،!ناءهواًن"ثلاكم!مدهـجددلشماعربدلاكان،عب"الىط!ق!ذاومن

ثاءكمم!ايامهيعجمثىانه،بجدواهتومنلا،يريدهلاحتسفالىورطقاقصافصدهفي،اثم!عبي!ةاوالسيرالحكايا،العربيالتراثيشلهـمان

السفيك:ادمبات!مدااو،ال!رب!ورووضوءاورءحاقصبةبنيهلالمرائي"واللضبفالجوع"التانيد/وانهفيفقرانا،ا!حديثة

حلبالليلاماذااللبدريءممتيفيا!ممهاللذيائههوتايهاصالعربانممعرا،جزارفيمرةلاولاريرءحضأابعاداوارهاصاتمعطاة

القديمتعثرمنمنهم،كثرشعراءسارنفم!4الطرإقوءلىاعلمكمااللحدوت

تخوممنلحقلطيبقولمأحبابيارماسعلىاحزنااًءثهمبل،لمفأرادجربةاتا!ذءاخلأصمنومنهم،الاليداعجىوادبهوكظ

ا!نجومبينحفلهاتح!،اولوراشعهـيوصبايائدهفهطهـنعددؤلأ!النا!م!ؤلا?بدالكر/يمومن،وا!اوءكأالنماء

!موميوجاالتضي،الهياعاد،!،خزنيمناًه."4ادانوااللحهى"بالاصاللةالعاءرديوانهفيالجفيوعلي،الاخهرة

الرياحفيررلوجو!أى،حرىصأ!قوا!رراالاساطيرالىلا،اؤمبىالوالحقي!هيالظريخاىاالصديعلييعود

النواحامدفيالسوداءا)ص!لةوجونور/بةلبااتصفتقؤةارتاريحهدامنويض-إر،صض،با"رالمش!وك

الصباحنومفيالنخوةمنبا(وانالسهديرهلأالفر!طنشعرائهااحدولىإوجهو،الامويبن!هدفيالحوارجفترةهي

يبشها،كيفيعرف،يعبدها،ةالحبيحب،هداقطريكانلةررهـو،1)داظقيا:وو---4اصياتهتغثىاررافقاضوءا"ط"ورة،اللثراة

،وقتالصه-لمالاعرابيكعادة،بوجلهيرؤ-هالكنهجوارحهركليغازللهاء.الفجاءةبن!ري

وبرطشما،نزالاءازنفرسانأعظممنهو،والمجابر،ةواللتإسىالشدةالت-!اناسيدهمةدء4فيالجضديءإكطيقولكما،هذاوقطري

محبقعاشهوهو،عاماءشرينعلي!جماعتهلصبه،إوم!يناامورروهوالفرقةتلك،اخوارجانسعراءءصشاءصر،الد!واننصفاسصضعرقت

هذ!الوح،متمنائماؤلمقاضائعاكان،الييرخبلانهغيرالحكبم!لامانت3،والمت!نازءجنالطرؤهنعنالاولىلملامالالىمرحل!ةفيا/نةصاتاللتي

وجندانن!ة!ح!قعته،ءلب4صلمتوو!تهثقلقىب*ل،ن!ئءصرتا،الهصرؤحطكلتثعمنجهنالخوارجهـ،ن.الشرا-ةكثيروبقسكلوو!هاحربا

ل*:"رهايتشبثبالحياةيتهسكاله.تقرباعاموئلائممائةافولمنلبالروكان،ا)ث!ي!اعةفييجارىلامث!لاوكانوا،بالمبداالإبصان

:شيءكليرملكانه:امرهعبب،ويرطردها/طاردها،عإهايحقييغدو،الحربفياث!،رهـلأيحسنيرهـودفما!ئمبخعضمماصن!!

لبالس:شيءاييملكولا،الصى،لحبا،الامارة،اثهجامحةايستطب-صعلاغدا،كذلكشاعرنااصبحوقد،الخوارح(ق!د)من

أدعى،فيما،عنهخففوللقد.ما-از4وهنا،الريحوق!بضطيلالاباللعليوام!تلكطللا*ظةالمو،مالايافيهذهكصءعرائنا)بالشعراًلاالقتال

منفيستريحيجاباوالهلمباتازمهوقتيرسله،الشعبريقولكانانهءز:منلىالرنفسمهاسهه،لانهايتهلمحييبدوفيماكانتوزلمك(الجندي

باذرراداحساعندهاالعببشىوسام،الوجودمحبثيةادركوعندء-،.بم.المفاجىء/لقطبراانه

نايفيسدماذانحاربانيلدماذا:وتساءل،اءاء4الخلاصطرق

الى)جأ؟نحياي!فههـانماذاباخنمصار،نحكمانيف!بدماذا،نحب،بةالسور"اثورةا"إدةجرفيونشرمعهأجريةحوارمن)1(

علأكالقهود*،الحلماللفاردىوهو،الخذلانن5محيوةمدهشهقيضنب.(2187)الىدد-.791-ء-2:قيإر!
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الافيونخدرمناحسهالذيهذا0..عقائديامبسأالهربوذاكال!عودهذاوجعل،العدومنوالهدبتالالقي

الحروىفرل!؟ياراحتيئبينمارفضصهبلا!عالىمء"!الاحتجاجمواؤفمنموقفااو،صهـذابءة!

ؤلقدتهاالتبميتيحرسوىل!يس.ا-،ئدافصاريالحم!مبرالموادانته

اللهتونفاركفيأجد!(قماويءهكوسةصورةزشاهدالاناشيدووفمناء.،بعاالنء-بوؤظ

ارلص!بهاللذيالمفضلاوني،بعدوأ!توم!زنءار!م-،ءالملمصون!هاوؤوق،د/ثالحالءصرمراةعلى

لجوناقرارةفييا"ممبااوامامنفلمهاما!4البافان!زاماز"وصركالمعاليالعرإنالافلاوتهاسالف

في!ى،الا!!مابنماطومبذلةآها!ربر،دووء-!،المطلقوا"ا!4اءداز

لديواناهذاوفي،الجنديعاكيشعرفيللغ.وضبا)ضبةماذا.اتاديخايحدثنا

اًلمجموعهوهوعنوانتحليلفيءديدةفسيراتقرلثلقد..م؟لذاتبامدانءصرمناقبلانني

الوطنلارضالجحي!ميالعش!قءعناهاناش!رها"ا)ترابيةالحمى"الجبان!مصرالموداءآثارهحاءلملا

بالصنوان،فكيفي!تعاققيماهذابةوالحمىال،ذيانحدالىيصلاللذيالمهرجانجنونبرلطموؤهـيستا!ضبيمأنا

.؟بالمضءمونالآماندرل!فيالبيهضخطايآثاراذلبلدوص

قرأتهءهـرانمرمدا!طعرللزميلزأضج،ر(ياهناافتاناحبسنانارقعلمام!عيفاش!رتءاانيغير

فهـمحولويرهـور.791!6-2.برضلمريخ،الثوكةيدةجرفيمشورالهلاء"نيصدرعرضت"اانا

لفمص.س:افيالغموضوقضميةالحدي!ثةالمقهسيدةبالشنانيوماقعكأعتءاأنا،درعطالنفعروجعلت

هسكىونفواع،الجاد!روالقارىءةالجديدالقصيدةبيش)اًلاطنالع!دعالى5-:توقدالبألقللؤوي

ا)ح!ريثةالقصسةانالىذ!كيعود،ايضمافضبالروربمااصمتبالاصحاركمأئأدفلم،ءق!ورااقعدازنيها،وازأ

اعتادالذيلقارئناوسهـولةن!هاتسملم!انهظبوور:ى،ط"ةليستاننأر1غزومن

هي،"لآ"عه.برقالطرفي،"دصصلمسندو"،يتناولكمااًلش!رفاول.ال!هـ؟وئار2المم!وداءارضبمعناؤللم!

دسهاستلامهاالق!ارى?نيعجزوحين،"تعبةؤهيالبباولهد

ينبغى..؟غا*ضةحقاهيهل.بالغموضينهمهاوبها،واحدة***

الابهاماًلىاللشاعريلجأ،والابهامالغموضبين،ايم"هـعفي،نميزان

في"تتحركالذياًلمدىيرهررلاحين،روفيوضوحيمتي!كلاحيصحاولمهمائمالها11وهءميءالرومانتيكيذلكالجندكدعليوي!بقى

ستاراخلفه،المواجهةء-نللهربوسيلةالادهاميركونحيق،ؤصيدنهالرو"لمنصعب!قوشعرهحيا-4في.،التعقلالاا-زأ!لبوسى؟"ممىان

ترزرير4ضبابيشفافثوب،احرشيءافموصا.المفاعرمحجزيحتبىءفىوهـا،في"مااجملوهدا،اللامحدودةالبحريةوعاطفنهواص-لمته

ءوبهاتظهـواندونيدعو،وقضيرلننوحبى،اغراعا-زداد،صيدةاةا،وعبوسها15اثمجارو،ولياهاتجومهاالطبي!ةيرناعملراه..قصائده

."اليهابالعودة/كتغرلا،ا)مسهلةأةكالر،لآا)-هااللقه.+دة""صراء..وتقنىإفىو!هايتحدو،واز-ساصهاوان!ب!اط!،،وغضبها

يهب"،ايحائيةجماليةيةشعررو"مقىللغموضيكلنؤحبضماوهكذاتسربتراه..المجروصةلجابىحةاامهياوأعزاتهشوانق،وحدؤ4يرضي

الفنفانداتهللغموضغموضابمونعندمااما،ويحتضنهالفن"إء!بى!وؤ،ذا،ا-?ورواوالفبإب،ولالجمنسئربقىا-معوااى"ا

الموضوعاتطبىعةاولهـوكامضثهوايفيالغيوضبعثان.لهتكرلحطظلال"ع(ءوسب"دي)و(لامار-جناهـللألثءكب،الروماذت-بئ

واالمتشارهـلأالم!دةاله-ورةضبابيةاو،مامهاانف!والغائمةالذهنيةؤوسلت!لفوحجمازيعبدال!ورظلالمع،!اجكاوابراهيمطهمص.ود

الاضلمراتوا!مر.لاتواواهحواطبرالتداءهاتاشن!مالفيالالحاحلامرق.تءلآماولةدم!.ورة.ءوبلأالمهالمجن!قيثءاعرصتهفيالجمديعلمحطقزخ

،اوالموغلةمؤيلأالرالدلالاتذاتالاللفاط!لراوالخ!اطفةوالتعبيراتهم!مااللغةاناقةايةوأنافةادضيلاءالممنجا!ةاطفو!،ء،قوللة

واسرارءـا.ا!اوعوطنيلآالافا:!سااجواءاور.ضبطانلىاًا!ل.جمطاًلووال!اللنه:يروا

الاخبر،نتاجهفي""والمبيازبادونيس"انؤزعمانونشاجعحدي!قكظبالآهاتيرسورالليل..الليل

اشصعرافيالغموضهـدرسةروادهمالجنديوءلمى،كلطرعةيةكماو!مدإ:لمح!ااشجارفيت!-شالبينط"بىدوتكاد

بنكهتمه،المنكهالخاصعموضها)ئه"راء!ؤلاءمنولءل،الحديثبي9عرارحابايفاعرفلووبودكطدازيعنءننيباافيوأصس

به.الجديدللقارىءا،و!-بمب4ءرضفيالىتالمرز*قىا!،لى-حطومدينننا-الحبرءم-

محلىبركيزهءدمعن،نظنؤيلل،نازبما"يرنرياءلميفى،عروءموضالحاوةاخطائجمططفلملآياثجمبماماذا

محن-رةعبا"الونرابصبئالحمى))دديوان.ا(وضوع-ل!قصيدةبايسممىها؟للنسوةباالمخضرةالاشج!دأوداقولهـفي2انبممع

ؤكرةكل.متميزةبموضوعاتقصائدوليسى،بارقامءقطءاتعن9د،وانافيا!صزاالمميزا!صوت!و،اخرىيةزاومن،وارشةب

يرشبهمافييرصبه!،ل!ثلمعرتخطرلضعريةغي!راوشعبريةرخوالءطالاءلىا)صوتهوالاخهبرةكوالاحتجاجحتىالاولىالقصيدةمن

قصب-رةنظممنينن!خاصاوبهد،رقمالهـصاوإضع،طعالمهاوباعةالرفضوالروالاصءىاجوالفضب.اننحديالج،وريا!وقهووالرفض

"الكلاسبكء،نايفعلهكانما!دسي،راؤفهاو"خطط"حددءوضوعذاتحب،وافندائهاالارضحب،الحبفي:نديالجمحدثمالوثصل

ا)دهـوةفبمأ4و"!رلىتعبدالصبورصلاحا"ثالمن"البددنيربربزةالجضواءقيرهفي،بهالقوالتهة؟الححب،وعمفقهاالرأة

وهـن،اتكا"المةاواللفكرة،اكمفابال!وانسدةالجاللبنافة!لقصيدةاؤ،وا!متشوقاللحربةفي،وا)شرابكاللطعاممخجلةلامبررةيومبة

ءراميادراكبصعوبرةالايرمشطيعفلا،اًلج:هـيقارىءهن3يتثشت!ا:و*مارلسةوقحقيقا

مى!اصوةالمتغلمالانفع،لاتووالاصواتالتياراتذاققياثسعرافاطعا

الفنيةاًلصورركام!بىايضيعووالاوحاءاتالمعانيءلميهفتختلط،وجزرااحبيتباال!لافقىأيتها

،اللعنبفالمولهسقىحماوايرقاهـ،،وظلالهاوحركاتهاانهلبالوالرجيمة!جرتهايذيالتيهزودةيا

وخلق!،الاستعاراتتوليدفيالمضلمدةاللاء!ولةا)ملاقاتوتنقاذفهورعب-وهجا:ءارد"ثلوجئت

.للغموضبالضاعرهفيتهميئاًلحزدفوءكالسوداءجرا-/يعلىي!:و

اق-".غنائي،هتلمسمفتوحالجنديعليعمداللغموضانعلىوالقنونا)ضيراًنقصيدةياسلمت
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وئيدامشيهاللجمالما"وجما!ليتهالموسيقىصنعهاجلمنتعانهت،عنب،سحري،موحكموض

"حديداأميحطتأجندلاالمجو!ةباللفظةا(ضفسية،وءوجلألهاا!اخاكبماابايقاع!االمدفقهالموترة

الضكميرقصدانمااثعريتراثنامنمق!نطفاتست!لحينوهوف!خووهالحزينا!ثنجالاحهلمسوأتى،ال،ضونبالعاطفةالريا

غيرعلىجديداا!ستهمالاالتراثيستعملانهاي،معاصرواقعمن:الرءغاديةبرصبقهالدراهيةاتئكيلة

الضطيروسيلةإمشهملوركانواا)دينالتقليمدي!ينشعرائناطريقة

..اللقدامىللدمراءوالمحاكاةالتقاصدمنكنوعالوسانلمن!اوغيم،ك!أ!ابعبر!ءعالمجمولحبييا..2ء

شاصناعلىيآثيرهوءهـىالتراثعنالحدرثبصدددمناومابحرينمبم*علضاو!مابينء،يجرجم!موسيقاياج!ول

فىبمماتأثراشهرائنمااكثرهودنهلاملانالىنصث!يرأنفحبكلثالالاز!،رلصا.بينليس،وجدزهرةيا

الهربلآبالبلاغةيس!مونهوماوالبديعاللبانالوانمنالعربيالتراثالطؤريا،يوصفلاشفقيلونبحرةيا

لانالكلامل!اضرورةلازائدةوزخارفاللفةصنعمنألضياعوكل!االاوهامءممتفي!يالاخضرامثمساور!يا

بهلناحاجةفلازائدايكونانواماللمعنى"صهاوياير!وناناماالعامفصولكلفيتزهولرجس!ةيا

ء.ادلخلقهيوانمااللغةصنعء-ئليسستالجديدةالبلاغةلانللأمالاصسماءخلالالممتالمحزونالقزحقوس؟

....افهار.والكاتبلاصاس!جمةرموزخهـقايموضو!عرو!يصلملألالمنساباللحنفياشضاقك

والبلأعةهتائرانهويهفدنفلاءلعنذكرناهمااهثلةومنالدني!اهذيروائعبرغمواحس

ؤصىسدة!!ؤولهيعوال!رالبيان4ضروبوسائرا!قديمةالعربيةالسوداءالم!محبمنالافقتجتاحبقوافل

:"يسىالسو"

ا!حرائقوتاكل،شصهفيحرقعااع!أبر4يحوو،جادشاءرا!جفيان!و

وا!حدائقاررضاء4هايو،يداجبمولا،يزالفلا..الورقعاىالفاضقىاثائرةا2تهذايشخص

"ن.!بطعلافةمنواوحدائقا!حوائقكامةبينمانلاحظوطبعالحركةالوالمجبةالقليلةالاصواًتاحدانه.ويتعدى..لا:يقولبجرأة

افسدتاالتياًلالضباءووهكلطرحالىأحوجن،وهـ،!قطاللغ-ةصءاًلىيح"،ج،باللةمرورة،ف!ولذا،ال!وثالعرجمماشعرنافيالتجدد

العربرقيللبلاغةؤوداهـاالاناها،المولوكيالتبركياللعصرفيالضعرالانقلابىالثوريااصاءعيتعاطف،صبورلا،متنو!،مثقفقارىء

طدلالمصبلافةايالجديدةالبلافةمحل!احلتفقداللقديمةفيا!لأااللقديمةللمودوظتالرا!اللجديدا!وبر!ماالجبلحياةفي

خاصة.والشووالثقافةاللفن
لأس..الموضوعيالسكاإفممدشححمص

دصئالوهي-لأالحيا"جمن"لعا!هأملبكائيةفيلس!قصجمبدةقولها"ثكغاا***

العجوزالورلمهرةفينتوهالبهأهـ!ةزرقأءيديبينءا!بكا

الئسو!ينتواغنيسياراًتهاةجيءمننهلتد!تأرلامارشعرئر
"ت!عبى.اءالمهمعافنروهحطةتطلنا

ليىروت،الآدابدارمنث!-وراًت

:ي!ول"اهـىعضير5كهليوميات"قصيدةفينراهكما

السقففو!ادجارةصطوأ!هحاهـلافساءرذجىد"ادجممامةزرو،ءيرديبنءالبكا"ديوانفي

اليومي.الحمامغرفتهالساكن!هدوهي/من،!طإسوص!والتارصصئدالارعطورةعلىقصائدهفيءفييرمتمددنقلى

الاللبانبائعةدقةفيلكنبماسظورياسقا!بعملبسةيقومفسو،واؤ*امها!راًتعكسالتيرموزه

الاسنانفرشاةفكيفيتوقف!انالوبسعنالتعبي!رآخروبرمعنىاقعالوءلىالاسطورةاسقاطاي

"!زةها!يومالحئية!اتمنا!عصهمال!/!ةاييقةالطرولهذهفنراهاًأءاديخيوالرمز.منخلالالال!-طورةبربالصالافما!ازممةوا!جماءجم!

روحالقصيدةرءطيان!اؤ!طميز!هغااء،..عيال!اانكما40-4و!ز!از!بالعنويحدثنااليمامةررقاءاًورطورةليس!تمممثلا

للحياةالث!-ءبريالا*قاعوقكتئتفؤعيث4ا!زيالمنغهعوطا!عار!صرصهـنوعغالرواكء-ح!الاشعريءوسىوابيوسابارتا،وسؤرطاجنة

هـابعالق!بةلضعطياتاروجيةاموزوالرالاسطورةأني!اليوميةاواعادةالاسطورةءب،ةةاعادةيرورء!دلاذللككلفيوهـو،الداخل

الثاعر"جعللانهاجمببهاكأيفالطرل!ذهلكنوالعامةا،نسمانبكأوالئمولازءة"عاشنوواؤءطءوزالرهذهخلالءئيعكرهووانماا)تاريخاسرد

منالثءعر4ء-يى*وناني!نبغيءاإ!قداليوب"ا)حيلمةيصودحين..معاصرة

منالجو.هذاتعطيالنيالاسطورةوجودفيخصوءماتراجمديجلال!براثعرافيالاسطوريبرالاسقاطنس!4اذكياالاتجاهوهذا

الغسوهذاررلس!ال-وميءةالحيار!طلمتزأ!يثماًلتراجيديالجلالاصبورع:داءعلاحمثلاهتآرين1فى!وائنماب.ضيمثلهجديدااتجاها

صبعدهماالمباتروالئءببرإريرفىادتقرفييقعام!طلحر11.زجعلان!ا0مط3!"نةادوادراهـ-لموءحمدعماروكمالودنقلحجازيعبدالمعطيوأحمد

عن-عحبيراووالايحلمءبالرمزتعب!يرهـوحببثمنطبيعتهعنائروبدرحاويوخليلتكموالبيامكسيمو!رجالسيدم!انوهحمد

ةاخقويربانجينماوالمئاماليقظةبينلحصةهيالتيالحلمللحظةانقصائدهبر:،ءفيدنقلاًمليحاولكما...ثعيروعيرهمتوفيق

اء!كطاالمباشرةات!بيراتاا!ثلةو!ن..كاءلمة-هظةءنتعبيرالىجانب،ا!يو"ءكأةاللبهـنبلمحاتوالت!ارصحالال!طورةرء!ريرمرج

فيؤولهقليماةالاحيانهذهكانتوانأحإن!اشاعرنا!يهطإسقطىمتماثرايرلأونقدذلككلفيوهو...الشعريتراثئى،منمقتطفات

قصلمئدهأحدىالارض"ؤلصدت.4وخاءمةاالت!وررفيالليوت.س.تبتكتيك

تخرولكيدائماتسناللقوانينانأفهمته"،.."الخراب

"النمىليقلأنيمليفيهالوطنيالضميران"حمصرالمتنهبئ!ذكرانظمن"ةقصبفيمثلانراهدنقلوأمل

ءدةعلىقصائدهبناءفيي!عتهددنقلأ"ل2انسقءمانسنخلص؟يىد"عدتصالبأيةلحيد)افيهاينولالتيالمت!نبيبأبياتيرستعين

مقتطفاتثماليوميةمنالحياةلقطاتثموالتاريخالاسطورةمنهاءناصر.،ءرالشمقولير*ررالجماءةزرقاءيديبينالبكاءقصدةفينجده3.ط

فيليعصااللعناصبرهدهرينيمزجوهو،الشعريالتراثمن:ألعررحهر
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بيسنهايركونليحهثتتلاصقاللصورانلاوتتكثفتتتابعصورفيوذللك/لنتفحصداخلهفينجوسانالآنسن!اوليالة.عرفي-اء!ة!النها

عللأقمةبينهاانصاءهـأيخطفيتدافعالصوروانماتجاورعلاقة..مكوتاز-4

.اللقارىء.نفس!قيفيالصور!هذهموازيةمنةصاءرمههاتنموونموحركةكانكمااولبيمتهاوحدبتهدلمدإثالحاكصعرفيفا)قه.ءبة

:يقولفنراهدلكجانباللىو)كن،وحدةهينف-هاالقصيدةوا.هاالقدا"ىيرروول

المساءنهايئفييحبروناللذيناخوقيياهيالوحداتهده.اللقصيدةبناءمنهايتكونءهـغرىوح!ات-وجد

المضوقو!ثائرعيولكمفلترفعوأانبمهضىالقصيدةراخلعضويئوحدةهناكانايالشعرقيورالء

غدامثلهتنتهونفسوفولكنيرليهالذيالجزءالىجؤءكلرؤديبح!ب!ثتمىوبدابةلىلقهميدة

طفبمرأيتمواى0.اثمريةاصورةرأنسمب"ما!ط.د!والتيتاللجزئيط!ده

الانحناءفملموهنفسيةفبىيبصرء.اعدخطؤصحيماوتمتدفق.ت،ب!فالصور

مفرمنثموليسالقص!يدةلأنهابالىنهولصتىلها"وازيا?اء!اش،ورااكلهقيأ

!وبعالم!لمموالااوضوعىاأ"مادلاوءزالرخلالمن)هااللعامبالآنرقءسوعهدها

جديد!صريرموتقيصركلفخلفء-!ىلنرىا!ديوا!ئدفهطدمةطا!ىو):تناول...4تر"وصاللذي

البناءيهمملاليلمئسةالنهايةهذء"الىالثاعريرصلوحين5اصوراترتيبوةكماقهطئدهبناءفين!علءرناي!نجحوكيفذلكتطاببق

اًللذ!هانيبالصورةالىالمثماعرينتقليانخاتم4الىأيضاالدرامكماا...ابتهرقي

الرومانواحركابل.وا(ةثمملباليماسألمضاهوللرومانمقاوءتهانتهت"سبارزلمكوس"كلماتؤه-ءبةالمصالسب!يلءلىا!نسنخننار

اءأجودمنوهماما"ؤ"اليزرفاءيديبرينالبكاء"وؤء*بةالأخبرة
يقولشاعرنافنرىبلادهعاصمةطاجنة

المجندةجنودهجاءتهاهانيماللكن!رفتبدا"امامةةاررقاء"هـيبهنالبكاء"قصيدةأما..شاعرناكتب

:بالرادةوأداىصاءعاشاواقعاتمعكسافنيالصورةبر،هـه

تحتر!بالنارقرطاجةالمدىوفيا!عرافةأيتها

ا!يائمم!مة:الاولىالصورةالىيعوداللدراميالبناءنهايةوفيوالدماءبالطعنلتهثخناايىكجت

الانعناءفعلهوه
اللجبينمغبرالسيفمنكس

.الانحناءعلمو"نفسصبصويرالىيم!نقلحينأكثوالدراءيالبناءينمو!

فوصووالرموزالأسادصرتعددنلمحأيضاالظءسيدةهدهوفبى!ذاأنأرىأننيولو..ا!عتانءنا"هزول-رادبنعترةبصورة

قكاأنسمبقوقدهان!بب،لءنثمسبارتاكوسءنثمابليسعنيحدتنااءبالتوخلعضة!ءةالى(مةاليمزرؤاءأسطورةمنالاتظل

نأالأوؤقمنوكانالقصهدةفيالمبناءبرلموصدةيرخلاللتهلمددهداأ!ثهتيتوجالقارىعد!نتمئم!تي!تءلمىيعهلالاور"،طيرتهددلأنالدرامي

الذ!المضمونخلالهامن!قدمفقطواحدةاسطورةظولفييرفمقفىوحدةهنا!يكونانينبغياذللقصبدةالنفسيوالجوالصور

..للقصيدةالتاريخيبالجوأيضلميخللاوصتىيريدهيضكررنراه،الآسنطورةتهردأي،العجبو!ذا.الأسهطوريالضعب!بر

وفبىفئ!هبناءفي؟ذقلأءلبببراعةن!جبكألموانونحننءيخفففدولكن"الاخيرةورمبارزأكوس"!ماتؤصءهـةفيايضاا

/قدمه!ائذ!المضمونفي4معنختلفطأنناالاالثعريةالصورتركيب!فسمنأنهاالامت"-!دةكاؤتوأناساطوهأنلةصاعرناعلىاللوم

هـنو!برهطالقصيدتينهاتينتيسودالتييةا)سوداوحيثمن!راه*لأمااليزدءت،ءور!رزر4الىالآنو):!ر..ا!ارفيكبماالجو

لمحبرحنهنىالأملالناسىيطيأنيجباثأعرلانذلفى،الالصاند:وقول

داصكيهنيولا.افيسب!ينهمينسرأدلاإفةاتأراالطروؤ!حل!2للميداندعيت

هذهفيكى،والالتزيي!فبانطا(ب!ماوالحزنالشمعراءعلىتحرماتضاالقن!يانءجالسءقأقصت!بتالذيأنا

نأفوول!واكأظكلأتم!يزغرودةسطلظوابئنيرطال-!مكمنالحالة،)-ةالمجالىادعويماوتاالىادعى

وءطيقدالحزنأنذللك،اترلسودأو/4بئوبا!زنبهنفمارقاهنادزلمني!ةمرةيشهلحبنوأكثراكثرا!رامياالجنماءيرنمو!

...اليئسسوىتعطيفلاإقيالسوداوالملأوا)ثورةبالخض-بالاحساسىال!!طورىاوقففابيناظبلةاليعقد"قىالممازرؤلمءأس!ورةالى

أنغاأءنعن"تيمومانفسهاالث!معريةالصورالىالانوبصت:الأسطوريالاسقاطبرءملميةن!-ميهماأيالعاصروالموقف

...بالثصاعرخاصدضعريعالممنالازعامءـذه4زرلممو"!ثمعوريةا!ئيرؤوافلء!ؤلثمال!قلت

يسصما)ديوانهدايسودالىديو3امآشالثءهرنييما)طأنلمحنرىالأشجار"مس!رةءنقلتمال،مقلت

3ذا--كووالقاقباليأسإث-!وبءاالاز!!ارهـطرئيسبقيأنغامومدةخظفىالصورتتداكعحيننها/ء4الىاللدراميالبناءيرصلفم

ذنب5اعقدةبلالشمازقىدرجةالىارزاز!ه!والاتهامبالمرارةألاحهاسفىاها3ؤ:كسرزمء!جةاكرفي*وجة.تدافعالتيكالموجاتصاعد

هـ-نأ"،.-.السوداويالحزنجانبالىذللككل..سوكيةوافيالأثدها/ةالنفيلننعطيالصورتتدافعكذلفىلثص"،طىءاءلىيةالنها

هـنيع:رمثلافنراهالوجدافي"ا،نغامهذهعنبهاعبرالتيالصور:يقولحين-دةللقصاللعام

بقوله:اسوي!مرلما(ا"فصيدةفيالانتكلارواللدءإروال-طاماوتاالايريبقيم

الانتطارلجامفينهضهناونحنيازرقاءأنتها

"كلأهـاتقصيدةفيلممولثم.بالقلقءث!ءوب!نافالانضطارعمياءوحيدة

:الاخيوةسبارتاكوسالصورةبر،ذهفتبدأرة"الأخسبارؤأكوور!كاماق"قهسيدةأما

الجهدةرورواأبوابءلىمدىانتظبرتهأننيوأخبروه:ثائرأولقيرهباالثبطاىتمجدالت!

المجندةجنودءجاءت"اهانيباللكنحياالركلعودلور-ءطانالمجد

..الياسيشوبه!،فالانتظارت!اقالومنوجهفيلاقالمن

يدىبيذ"البكاءقصيدةفيبالرارةالاحساسءنيهبرونراهيرمتفاملاقالمن

ا!بما"لآ"ررقاءالأالممعبقريةروحاوطل

إخه!قنياللذياللصمت.أسائلا)ص!ىاثماعرالينتفحينللقصيدةا)دراميالبناءينموثم

القصيدةنفسفيأيضايقولثمويستسا!ينكسرلكنهومانيةالراللقيصرإقىضداثائراسبارتاكوس
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التفسيريةالوسلأجةمنهاخاصةالنقدفيالعاديةالاساليبمتجاوزاوا!دماروا!حطامالوتالايه!لم

ن!الامتاعلدرجةءحعفلانهالهملهذاطرحبهايمكننيلاالت!العارثيابوفيالأسرسلاسلفييسقنونسوة

هى!ذءتعادلانهااعنقدالت!ظ-طريقتيزصبحلهداو.اللتلخ!يصركائية"قهعبدةفيالذنبعقدةأوى2الذاالاتهامعنير!وونواه

م!نةالمجموءهدهلقراءةوحارةصلمدقةدءوة-الجديدةا،مطيات:بقوله"ليلية

جديد.فعلمعالجةفيجذيداسلوبو،نهاالملاصظاتهذءخلالحراكبلاعاريفيأسقط

.قصيرةقصةثرةلشامنالمجمومحههذهصجمنيئكو-ا:"السويممي"قصيدةفيأي!ضايقولئم

يدعلىرثيقةقصبدةالثوريه-القصيرةالق!ةتصبح-2والمداءالموتثيابفيو،ـبماوالآى

والقصة".الفوريالقلد!جةالىيةمه!انهاحيثمنالكاتبهذاولمينلاو!يالضان!!صر!ا

"وسمفا)دكنوريئولما3ف!س!ب"الم!ديرصةالقص!هـب!الرائعةالأدبربنمظ!ماعلىاللا!!مجلىء"ادكر

بةادريس

لا!وم!لاحداثال!نفو!فيغاير"ذكيالضقاطالمج!ء4هذه-3عدسصلاح)!.ع.م(الورءوم

جديدمنفءحوللريرعاتةفجووهممناجبالالىته!ولانتل!ثلا?ء

والانهأني!ةالؤاتمةباللقسوةالمفجوعصاعافيتمثلواق!يهشوائح

.اربظءاجلمنزكافعالنيالطعمنةا!قص!لبرةابهجراًتزمن

جدعاته!افيف!يحثشماوهلىصبفميمايو!لااهماهذعادالجبةل!!طرتدبموأ!أ!هااخلاصميلول!قه!مص

جة.الأهممنجداكببرةدرجةءلمىولكأهاوحي،نال--ذبم!ابالقدروالدفءاًرمةوةادور،دزر.ل!لهةالوالمة

"!صراوالاصراروسوافنره-د!ر4الم!هوعهذه!ور-5عذىالقادرةالنقطةفيوض!هاءلىاشعهاالذيالمفامحل!مصتلإع

ولرسسمالمتمرد""الالسانفيكا!مايؤولءولالكاطة"الجرائمابدءتاللذبم!فاايهدء!طردات،!-!بشكلا)نممووراك،ا!!إحياةا

فيهايتحولايتيتلك،جداا!حرجةالراوية"نصرال!را!اليماتالووربقى-ءةالكل!ذها!صضطاءت"دىأيفألى..4خدمتسبلفي

قاضالىار!اتلاللبرالدؤطةورعال!فيوويقيالحكلء:،ها"مارسرانالتعبجبرية

ايذيا!ترءولالر!بالفخمنببراولالكاتبءو!،تفلت-6؟؟رفمتهاالمعادل

!غدو.لاشاعر/كأقلقانبلأيرعبقي!اان-الفخاي-يهقدورهكانإصاالاهـورهـذهطرحءنو!لاالتممعاؤلهذاءلىجابةا!بل

احأطهالبىالمكاملوالا،نقادوالساطةيرلأالعففيمم!!دؤطات:صوخالو!ذافيالخوضقبلمحنهالتحدثي!جبدورمنلها

والم!و!ءبئوالميطيعةألقدرةهبمكوسلهللتعبررالكلمةاى-أ
.وءقدرة!ضوحالفولوت!يةالحدس

الفعلذا5كافيسواء..ءابفعل!لاحاطةالصمحي!ةاللشروطلجميع

ولكن!اكثيرةاوجديدةتجاربطالجموعة!دهؤصيفلا-7و!-ذاذادمنمزيجااوبالممهضقبلاو"ضربالاو1اضيبامتعلمقا

بها.احسى"سهتهمقويهاقداداتافنفهـم-القارىءيوجدانؤخا!.والاز"ءلواللونترالوذلفىكلفيال*أمةورمحمادلى..يأليواللذي

ب!بن"،والصب"الخطوةا!ادله"جموعةهدهزحقق-8والا..رو؟منلىالهه-ءنؤةحدثارتءلاكلمكأبدلا-2

والرؤيا.الفعل..لااومل"4انبرين"،متعخرةغائمهفستبلهنى

يلبم:ءهـابدلاا(!ارةت!لذلنيلاوحم!...-اعرلطاونحن..اليو!عالمن!ن-التاروخيظوؤ:اؤي-3

ا!ثورة!والهجهوعةهدءءبوالماراوائهطاا!خطا!-02بفعلرؤياوواؤالمصالكلأ!وؤبقىبروياؤءلاالثورةتحتمسط

التحيال*-فه4فيصتىشيءكلوءلىفيالجديدةاللفكهطينلآ!أشيء!ىران!كنولا..ا!الا!اه!إونيىس-4

باداتها.ء:هاسحيمكتب.بشروطالرؤيامفة5

جددظرف!فيولكنهااللطبجعي(الظرفطفي2=ااى-!اوكانتكا.لأاوسيلةاؤة"ءانيجبءهجلأوالحدالفسورة-5

الشكليمبررماوهدا،مليوناعدتاوءصفرااصبحتربملموخطرالووءلحرارةلتغليلآلؤهاهاافييالمرحءلىوتوااولونااواز!لملأ

عافي.ا!جديدةاًلثورةووهبهءرصتالذكباللجديداقت!ناصسببل!فيات!لإدقياالقظعاتلاسي!ا..شبمءكلمتجاوزة

له!-،ءلملا!ة.لاا"وروالخكايةوال!بوالقصيرةال"صة-ج.تا!بماخلاصاللحقيقيواجحهالإداءالفر!لآ

موقفءنبالتعببرسيقلإهـير4كصخاريرف3أول!ابرقمةتكمع!ب-مطلقاواكيتا)نيا!ؤوالفوا!هـوالا!الهلههبهبئالممهه4ه،دقفأنادن

.أخرىالفمياءعنللتعبووجمقاؤمابل4الفلسطينبكالثورةجديدي!تافآخرالعلء"عابرحلة"واءملةمحلى؟وروىانيرهكنلامافهلا

ومتحمسم!ةجداوالحي!ةادديةع!يةا)كاتبمارل!!قدهـ-اناذ..ا!فعلذ!ءنوخلمةبممتىظلا*فيوحتىوابعادهبرضيتهفي

!دالحجمافنسعالمناسهببا!مشكل!اءالجديدالفعلهذالضدةارتحىوكمن!ولملةالكاهـلتتمكنتتمانيرجبكل!ادلة!الن

الداخلى.منالتة!ار..الجديدال!للتفجرنتبجةإوجوداالفراعلتصهئةالمطلوببا!قدر

الصعبةالمعادلةتحقصقالىالكاتبهذاقيصللقد-!تطحا!اللمةفلى.،!رارياعطاءوعادلالل!للو!كا!فادا

..والتورةألكالملأبينمادلالتطلعمالأالمفقودالبمدبدللكفأوجدهـجا*،اكل!،*قةمت!طهـبئالتوتر!ذاشدةءئتقصلابرل!ررة

والرؤيا.اللف!برجنءاحدثانالىكذلكوظاتاًصرىلافعالحؤتاشكالإمنسبيلها

.حدثعا
:واخيرا...

الرابعة.وارإ!..مراتثلاثهاجرناللقد-ق!ص!-ةهجموءةمحبوالحذرةرحلتيابدأان!اقاه!امن

ال!علبيئماال!"مةالوازنةمنءظجماقدراتحققانال!متطاءت

؟؟اببم؟اينوالى-وا!قمدرةالصحهاسبابكلزماكالتيال!ةالمصاديةفكانحطوالرويا

."ل!حراللضعفإلفصيرة")"لج!نةبيننهبمهكذاالادإبلللقاص""ال!براللهجرات"رهن!تلك...ذلكعلى

اخلاصي.وليد

اعاأدلبعادلحلبا)عليلهةالتجربةهذهحولىبملاحظاتيادتفعانسأحاول

هـأ6



والاتراعالمجرحةالتفسغنائيةمنالمنبعثةوالنجاويالضيخوخةلمتنساطمسمنط

النمسفي

وحنينيوشوفيوالليلالصمتالالليسصادقلحبيبشعرمجموعة

لحينحينمنينسابأغنيةوصدى

***بمروت-الآداًبدارمنمثمورات

الصواريذاتياميئاؤكأ!نسمائلإها

البحار-عرضفيا!تائهالخمافقذادايناللشوانالىواستندت"اًعذبهالمثم!واصد!"اللوبقالت

فيحالاتالاالثالرطبعمن!ا،الغرقيوهذهالضياعهذ!انولو،.ح!نىرقبلقاسلمماياتي،بموضوء4الاحمهماسصميممنالمنبعث

بالاسىمهزوجحزينبوحالىهضيهاتفييمتسلملكن،اللوحدةتأ!قبارمنى!فياترال*للمةانتالاءءلى-ء،نوعا-!ادغيرالسطسكان

عنالصادرا!بوحهذاانغير،غصباالثالرةايذاتجدرانيختوقالذيناو)ئكمن،صادفىوحبصب.و!واطةلمها)قارىءمشاعروتهز

اكض.!فضهلا،طفةوعالح!منأنسمانهوا)لثمالر!لوناوئكومق،لحظةلحظة،المرب!يةالامة"ال!اة،الشاةيعيشون

واللح!نيئا)ثولىأجنورةعلىاإماجرغربتهمنيصدعلىوقدرته،المأس!اةءعاإشتهومن.الكلمةانتقاءقدرةوهبوااللذين

على،الجحينوالحؤنمحفوراًالمحاجرفيالجراحفيجد.ترقصاوتفنيلانبحاجةبقيرأهـوكمانكوانتتحسم!الكإمهتطويع

داخلىتازمبعدالا،تمأتبملا،القليلةالاسترلحاتهذهانسسا

بالمأساةوشعورانهويأغنياتيالرقرفي

سكونفييلهثقمرناوعنبوسنانهريتفجري

الاحلامروىخلف

اللنيصهيليطووفجاة،؟للونولابالريشلآلا،رصورها،فكزةتج!يدارادانوحبيب

الليلملءالصراخينعقدصا!اوايتاندممأجم!اكثرتجطكالتيالمعبرةاك!مةبابل

لااًلذيالص!ريهداانبه!الايشريجلاكلطتهانالواضحمنل!حر!مايضجاضوالقائمةالزا!يةبالالمحوا!اللغنيةبالكلملآ

نا،ايضاايواضحومن.اث!صاوتربعولوحتىالعارمالهيبهيهدأ.ينش!دفاسمعهاسطوري

تحالمان،ف!يناه،والتعب!رالر!مالىاتطالعواالمفوفىدائمحبيها

هذاومرد.بذارءالعربريةالارضفييزرعبفاعل،بعيدزمنمنذالطوالالاجن!ةذوالثعبانثمزاحين

الصوثىلاشراوطبااحيانماهـرنالذجم!وولارضبمالمناضليناللتحامهاللىالرأسالمدببوالذنب

الاطفالحديقة
ايدائمولارتباطهالانمم!انيامهوالص،4الشعميباللثورةايمانهلشدة

نفسه،علىانطوىوان،المقهورفارتعاشةاوتعشأنوهو!ؤالظلاميعانديزلل!النهاركان

الىمطرداتبواسبوؤىا!لوءارهمومدل!!دء4طواوهفا،حيما-.حجه"ظليبصرانال!أربوسعكان

-801ص.التسفاتورهااللادمنرىوالىجذولىلهىاالغيب
لجحياتها،!عاالاسطووةتسىخر،نهمهالافكارمتهراًم*لأ،هنالصورةا

ونغمنهـمةصورةعبر"جسداتالىتضفلبعنده.الرؤىوحتى"9.1حدء!ة"حزؤهارقةفيالجارحةال!نونبر،إ-هـخويةا!ان!ش!أوفيها

الالاش!يائي.لممموتجرللكوقدسمموفائقة،مترعنكا"نبا،متهاا!سعودوالقيزفواوالحقدبالالم!يرضاأيمفزجو"الاطفال

بالاءعابألامح!ندلمهيبجريححا"صاموكأنكفهصبح"...الفأربوسعكان...ا&هار

الكافرادقوممحوابورممطرمفتتنراعى،المهزومة"ذامنيسحرذاتهقتو(لو،يتوجع،الكبرياء

الامل:واسوداداللقهر3طلأمةسوداءقرارةمنالكاره

زكممطالخلابةوالروعة؟اللخوفطتمثلصورةهذءمنأروعوهلالسكون!ارةفيالفرا!كمنسحرهظلى

الىوا!ورة،صورةالىوالحركة،حركةالىالةكرة"حولفيالجمفونيسل!لم،جارحارجركولم

:احم!مطس

العديدقعضتيالسللاحءلى7"صع"طموحةثعبيةبرؤىقب!دهبارورهراًلشمعووف4ويتامل

الثانيةتطودجنبهاوحولوكانه،الغ*رةعرشءلىمتربرهااللذليتراءىذاؤهاا)ءيورةومن

حانيهوادعةفراشىلآالىالدافعهوباللذلالشمعوروكأنتحممرانكح!نىالاررءإسيمحورهـا

اللجبيئعلىتلصانتخافوهـو-يميل،للذلباوالاحساسبالامتهانالشعوروبرغم.الكعابة

الانسهان!.ا!شعوربرسهبالا،احساسالىتتتولىلاواًلصورةثالاةراح!الى-الانسإن

اكثوليستتضملمؤصولفيوالص.وة.وتصوتحلمذاتلهوالانسان

جائع.وهوامهن!!طيفالاغظءةفيرأىصيبيغؤةمنالاشباص!عالممنرؤىتلك

جدانالوصوربينوقادتصادممنتمانيصادقحبهبقصائدان؟الارواحيبصرمن؟رويتهايددطمن

فح!ى،والبوودةالبلادةيرفضالت!مادموهذا.الذهنلتطوتعلي؟ا!عينضوءالانسانيىانمعجزة

صادقحبيمطفييحركالذيمايادرلمتو.شمرهفييصحالرخاماشتراحةفيالذهفةالالىواءأتهدهطيبويا،ذهمنيماتريحانه

علىالنمميمهبمنتجيءآنا،صوراعةلسانعلىذا-4!يسفحالوجدانهربا،ولايأساولاتعماليهمت،حبيبعندوالاستراحة.الوجدان

اتراء.ا)م!نانذرىعلى11اللحالدمطعممنتجيءوآنا،الروض.واثناءالتاليةالمعركةلخوضرستعدالذفيلالمقااسمتراحةهيانم!ا

الحالل!النغمبوقةوانسابالشعرتململأحشائهفيجودالوقلقءنوجداني"،حالاتالىوالحيرةوالقلقالافكارعالمينقلبالاستراحة

زأدشهوقاقتراًءام،ادون!يسنجواهاتبثوهيدياناقي!ثارةوترمحلىاثلمةكصبب!دة"الثورةاكأزهماتضرئبت!عوان،تهجع،تعان

فىالج:لمنتملهملتراءام،الالفبعداحدةالوقبلمااليلم!قىا!بمموج،ةوهيتهرديرسصورهاحب!بطعندوالتورة"،8-83صسماذجة

؟اإحياةفيامهرحمئمرهانقبلما،اإرلآ."8اً-.8ص)4والتبعيالهوانضد

حدادعليداءبهايرمصفالتيالروعانمسيةالرؤى،شاعرناعندماواًجملى
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