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وروص:ك!.وأمتعني.الديوانهذا-الحقفي-أتعتمط)*د

**،
؟ابداأنليكيف

.!لديالمشكلاتاولكانتتلك

.الانبادوةلميمم"يالوجهمنملامحشصمادمء:وانأ"امااننا

عثرةالثمانيالقه"،ئدأطولمحلى-يحددمنهجالا(رادهالشاعرهل

فكريض"؟-اد،واناإهايحتوالتج

آلبمادوفظيس؟يكونمن.واكن

و!يبا-وفبورعوفاوصوفياوعاهـ!ومناض!لملاوط!ءبشاعراكان

شعههازعامةفترةوتولى.ء!قليةجزيرةفيعاثر.البانساحر

ؤىالطيبمةوأحب،4الارستقراطهدعاةضدوحربتهحقهعن3مئاصلا

جونبالهمزدإنةمروجا-تضقروا)زهـورابلوطواال!ححيث"جزير

محياءكها)ظجيلتفعاتنا/ركانيقعىءنهاناحيةمنوحيث،والفوارات

فه.جواخارا0يوي!ةو

يفربونحداد-ضمجردةانازء"ناهـرزاافييرةالجزلغزكان

لاولصواعقمنهايىعدواابىركانتحتالحدإدصفالحرمطارؤهم

الغربةالهةكانت،هـينامضهبئعندوهناك.اءطخبةاالفضبىالاولمب

اررفنان!يكقالاخاربديسمعوتتقاتلينقطعلاعواءتعويسكلا

.اشكوىبامنه؟جأركانتالعابرة

الم!ماءاتارالسهازرفعاناذنصقليةفبئالاسهطورةتستطعل

هيا!لهةهذهلان.وتحبهاقخافهاكانتالنىالارضيةالهتهافعندت

.ؤخيفهاارنتيوهي.والفواراتوالخمورالثمربطميحطتمدهااقي.كانت

الم-،ءءنبصقليةانصرؤ!تيابزاالنطرةوهذه.وجبروتهءاتنا-بقون

.الارضتلكصسوانبفيالقداسةترىجعالتهاالارضالىس

ا!نمارعلىوعلظ،1الارونيةبلضتهشعرافلفتهدوفليسأنبا؟بزب

((جمعةالطبئ6))دءهيدتهؤكماهذهفلففه4وشوح.اقبوراو"ئواهد

.ف-صوطبعها-معهاكارستناس!ءولعارخيقصاءدةرقاي،اخدىو!"

.1838!ءنةبا"سنردامصدرتماب

سابقيه.فلىفات!ينيوف!ان!انبادوةليضحإودفلففته:في-

،،؟تبادؤعلليميئ

عرعأاص5صلم
.-.م- ،جمعز.

لقر!صا!ا،رصلب

تنيبرهءبست-.ل"طلقوبرودعلىفلسفمتهاسهصةدبارمئيدسكانفاذا

4حقهفاثباتفيناؤضههرةليطسكانواذا،لديهالكوناساسهو

ؤيىصنبادوأ8فقوفف-د..لكوناجوهـرباعننبارهه،التغييروحولاتا

ءتمرا-عنده-.اًلوصودفليس.واحدةحقيقةمنهمايرلفنفى!.1

-واباتا-أظ!ر!االهشامؤمنءصهوعكأ-بل-نفقيضأومقجانساواحدا

-لكر.رىها:وماءاوداةياإكأمتاووصمبه،،،والماءا:ارواوالهواء

"ءةءادقي--نؤو.-ننتبجةتكونينهاواًاحركة.اختلفةاالمأدةأ)وان

.الااحادو،س!التواغمال:الىيؤدياحبا:ا*راهيةوااحباهماكا

ا-"لمء!لإفيالا،تللألوا"فككواالت:افراىاإؤديوابىفض.الهشاصربين

ؤ?صوررا!.4ا*1وزص.برروو-اءه-ور!صااء!فياحبايجمعلادائمة

.اخرى

إالاؤتتعاقي!،خصيةدورنيه*ف()التطهيرات((تهقصبوفي

.فطيى"ؤلفمافتطهبرا-قوطؤاؤلادنسالبراءة

انبادوقبب!س:فلشفةمنكتبمبراستلهامفيالشاعروفق..وقد

الحزهـ-ةاتسببانالل!ينوالكراهيئاحباثناليةفكرةاسضله!

،:لداخا-"اوحرءتهانىعريبر،!فعل-وهز-ها

((...511:،قايةوالبغضكراهةببيننااحبا))

((...لرلوالطالض،وء.أرجحاتأحصتنيورأ((

"...والمقتولالظاللحبكفيمحترقايرا))

((...والعكارةالصفاءاز،م))

-((...سقيمةناهدةصبيةحولص:كه!))

صراع:المحقيقةالرشسءيةاثماعرارويةعلىتنطويفكرةوهـ!

جن4.وحدسعقلىبهبئ.وموروثاء*ةصببهن.وخرافةءلمم.برين

الان!-،نداخلبين.هكأشبآتصورهاوةقما؟ص3العنامذهذهكلتصور!

...واحجامافي،لبين.ورفض"ظبلبين.الخارءجوعالمه

.اًلث!عريا:ضاءاؤبراخاص،تئكيسلااث!ئء4اهذهفرة-تقدو

درامب-اي!ءدهااثيااحوارياماوبالا!قص،ئدهبعضفياستخدم

عن-اوعبر.ءلمص!الطوياتيالمفظئضيئديهء،لحافياوبا!ثكل.

الشعريبنائمه!!-ب.حدقز!3.ر،لمماتخلا!خر-منالبعضفي

قمص-دز"وئيةولحيتقه"،"دهاحدىبهايبدأوأصانا.ل!-*فممنه*ل

:اديواناقصائد+لىأو((اءقاعنصوتان"

مر!ن،!ال.*+قدالحق))

المرافيقوول-فمرة

....السياهـءيقولهومرة

لا



ب!ن..ا--!افواال!را!طببن.اح!ااذنوءضبعوروزع

.والقوةال!را!ة

برقلق-ادروانارل-كلهاالقضيدةيئوجيليهوماالمقطعهذا

ابالاعف-3عدفبمامطلمسما)اءرافةابينالمهدوراءحقعنالباحث

يرقينتةرصورامتخذا(ا&ريدمهفي،خهنم.لملا)اقيوةاو!-ن(اثروفوا

لع!سد2)ابجل"عةل!مربرمطلعإطكرز!بانبحإسبهود،دلا.ءشتاببة

اطن-ل))فصيدةدمطإعأو.باطلا)ـكلالاباطيلباطل:(الؤديم

بمطياعاًو.مرننإازمانهذا:لص:وراعجدصل!حعر.ااتتنا((اصيىبوا

الوهابعبداك-،ءرإمولحيث"صهلمبهأعيداءزريالممى.رح))قصيدة

.وهراءكذبلهالوهماكل:البباتن

يؤء-نكانارةماافنضاسخ!كرة"صهنهجاءؤ!طأ،ض،اتأءرووف!

اننادوقليس.بها

((:نتس*وكالمفصيددهءطلعفيإقول

الاخيروالتحول6ا*صمباامنجم!ى((

الاثن!اءروابطندءيفيتنحل

ا"ةكلكةصرلهنلاؤءطنرو

الجنورفيأ!روعاشقلب

المحتبر!ةأكرا"ةأ!ء"نمارهـ،رلميوالنار

ا(ثفقةلذرليرتدميافيوالماء

اء،واءينتنعل

'(...الرءإدوزحبل

ننتءوبممابتهءوف"،ديهوبملمالأكماأن!ىهوماءزجركأكقلء.دا

اب،درةواوا)فعلاخهـهؤااحظةفيئن؟2!وماكلاتفتيتو!غايةأفيل

.فاثاو

وضيقبرفمفيشهر!لهس!انبمالو!ن،هذه!تضإل!غا!كرةومن

الىتطاعوؤر.وفيورهحهفهمنبخروالانمانفياودءةاالفوى

ء-ثابتصورالعمقوالغةصوراةالفكلهـ-كهمنيولدأنا،عرانتها

ص:وزمزقهالانسان

((...ال!نيننهاتنأءلمكافيعذثكط))

()...،!صوروجهفيالجسدأنامالمااكرهني))

)(...يدي"فيالدماءتخونني))

)(...المرولمحةحمجمتكبيديافي..فه!ت))لم

اذنالفكربةأرض-تهءجدالد/وانهذادصازد4زومهاطيااللصن

اجريجضض-4أنبادودليساهديمأاءةقانبماةدبىموالناعشدأضطوراؤكرةفي

ظواهرورء،دلهلممنهاانطماقا&ءاستجابتهاك*،عرفيهاوجدص*ت

ابست-وىاىااجرداالفلىفكماا"-تواهامنفأحالمهاانمحانهوالهصر

لابطموحوووو.افيلمسوفاهذاوجهروللامحمناخذاا!كثفافنيا

باب-ثءرهفي"ابكل-رش!وهيدقحيناشاعرالهذانى!جلهان

بهاوبكطب-.جهـا!-،عملاالدروانهذاقصل،دمنلبخلقالفلسفة

امتلعه:اانسانهوغربةرؤياهالقه"،لدهذهفيء،كسا

هـرزاؤراءةمنننتهبمصبنداصلن!حيأ!"ىيت!قطر)

شعبحثهخلالسإدمموناالتذ!اءر.ا)كبير*ف!برالكلاديروانا

ث--!3!لووذواتظؤيعنهالنمور-إضرالى-1،دوراالحق

للا.رؤابلاكثبرة!ؤوسفيهيرزت((ز"أنفياعرؤاومنت

دةوح-عبونوزاغت.رهاضاف3ألا!نفصلمةأذرعوها*ت.

و.وادت.انيسبرضرأطراًفوهامت.رؤوساىاثضاق

اجطت.!ميعااىاتتجهوصدوربروهوأـ،لاكة.رةتمخاوؤلم

وهمخماو!ات.رووسابىه،ئما!موبشرهابشراوص"اهابهأئم

)الد،وانءهدءقىمن-كرباونالانثىطنيعةفه"اامتزجت

خلالهامنكةو!مال!واحدةبئيةلااولاهذهتنرؤءعلىوحاءلملا

كانتم!ماالل!نهذاتنويعاتاحدىتمثلىقكلمدةكلانبحب

عنوانهإحيلانالديوانفعلىتمةومسن.عناوفيهاأوروافدها

":الدالالخاص

منثديداتضمالماضيفيال!دةكانتشيوعفيأ

الية،رن-انص.هريةامبموت،اوكانت.والهـتجاربالمواؤف

ة-اك:ايتا!ص،ئدمنبعديدترتنة!د-دبروانهاوليس-

ست-ت!،و"وا!ةهاموفورعبر-ك،أنتقممتستطيعلااككبا

لاصضي!،روبربعمااياتالا!)كيكنفام.اءددا،موقفه

.ظكأوالمجهوء4هـتهدلااةأوايرحاء)هلكخاعيعئوان

ؤص.ب-دة،خملهااككبماالت!جربة-اسهضطاقصعهنكانواذا

وانالضاىاماعرالتقيهـخديانفاصعبهـتوانق!ماا"!ردة

وهـ،نت.بأكملهديروانفيالعريضةبر"التيميراخصالذي

أح!،نفياغلبه،-افىزقهذامناكأروجامحماولاتاصدى

القصافصداكثرثواناخت!اراىاعراثطال!وء-كئبر!

.(41كصوانادبروانارويرالدلالاتصملا

لحمهؤكماف،عررامراولةررمي،لمتجادةمراولاتهناككاؤتو!د

:اق!رابمنبت،عط"،علىالشعريبماء-5باافلىهةا

ذضىاداكه!يطالااعرللشا((لهيةلاايااكواميدا))دفي)

افا-حفس4/اإتءم"صلنألااادمولفلورنسيا))ج!هـبريا"أ

آصهءكوزامعواتاخلخبوطهمنفضث!ان!.*رياا:سببمبل

ديإبمونالذيالمبدعا)تقفنامنايضبرزألاصزءاوأص"ح

ا)فكزةارنخمتصهتاعالىماا)ة"ك!الانتاجذلكءبرهوعه

!ثرتواحدةى)ةفيالثمريالاحهاسمعافا-هيةا

جمه*-لمبها.!رجأنقبلع:امرهل3وتخالمت:تهوأصص

ا-ةاتماااقبهـإ!ابرازاالالحادهذافيو.كلهامعأتتحدو

لكافالملأونةالا-زاءقملكل.ك(منأتالارظبهءقىفنمدهاالتي

.كدنوند-:"ما"لمفصلمحاولةأيةانبحبتالشامخالبئء

الاصل.ا)فنلورزا41مبررلادحضا

ءؤر"-يفيك!مابالفل!مهكةاثعراامننزجدازةىو!ل

وهذا.)اررأيطريق)و(اء.!قاطريرق)رمضيدسبل

صووزيف!يرا!ا-صكلؤلفاتعلىاي!"،ان!سقؤالاتجاه

الانجاههذاتهدمفبماالاكبرالففلانالا.واننتاصوراس

صورااف!فياء:،اجهجصرا!يااوفريطجو!ىالىيرصع

!رزأنالمنهاجاطاكءرضهكاننايافيمحاولاأصيلةيركأثعبر

افلىفيةاأؤكاره"علمظابقهافياحسىو-ةاالنضلمهريةاالمعا)ملنا

قىفكره5ويربربزه"روياتجسيمفيايخإؤءزإقيةاوؤضاياه

ا)ثعورعلىاعتمادهابقدراحدثاعلىآمتمدشعوريةبورة

م:"اجؤ!ماالجدةموطن!ووهذا.الاءينوالن"لدقالصل

العديىدةمحاولاتهوفيافل!فياشعرهودياوؤريطءوس

ارنومية.الحي!اةعنلا؟*بير

4كضاب-فيالاتحإههذانقدؤدوآرسهط-انوءع

يناؤ-طالفلسفةأن..لمحبلاءضدهاشهراصيت!الش!رفن)

لافاعرلمصاحلاوانه.المجبردئياللك!بر،لت!اليملمخعرة!وألا

دانتننثمومنالم!ردةالافكاره!ه*ن3ءمرهي!وغان

!سق)4؟هبارأوانغ*عربا4فلسؤعنعبرلانهدوؤلميسأنبل

يرءنجقىانهغير...إءوزلاما-رأبر"في-وهذا(اينت!عو

فلىفضه.عناض!-رافصيالفالقةالفنية،عرالنغمقدرة

ت-دورالذياحوراشئصكل((الاايه-بئا*وءردياا((فيوهي

صةووبردانبعاطفةووضوإ،تالمحورهـثا)يخنفحبتحوله

يتصلو.طقصيدةلعامالهبكلاؤلأ!مااومتداخلةعدبربىةيةورمز

وأزظص!ةاطاراتإحدهاوالاحداثافعالامناقير*ابها

اطهروااجحهماعنقكرتهتجسيمعلىدانشساعدتفلكية

..والفردوس

وعبوسوكأبةذفورمنبهنحسماان:آخربرتعبيرو
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وبالشصفوذ!ةبالجمالآخراحصساسيكمله"اـجحيما"في

لتركيبااىابالاضاؤكأهذا."افردوسا))فيالروحيؤ

والمهقولاتالمحسوساتمدارجعلىالقائملكببراالهرمي

.والروحانيات

فىاالميتافيزيقيةالمصرسةشعراءاستطاعدانتىوبعد

ففص(!ونهنري-برتهرجورج-ندوصون)اًاكأةر

ناتلاهارزياالقرنطولوعاىعثراليطدسالظوننهاية

وانفلسفية"شمكلاتعناضعبصراعلىاقدرةاشمرهمبرهبوا

بي!نوالصراعبططفيئوااديئ!يةاجوانبهاعلىمنهااقتصرت

.احض-ارةاوتشعبالحياة"!قيدعنبيروالتعأروحواالمادة

الان!جاههذانحوفيااعاصريئاالشعراءاقدبالبوتوكان

3.ام!"عرياالاطارفيالفسفي.التحليلباستخدامه

((سصترابون))هوآخرفيلأسوفانجدارسطووبهكس

يق!ولحيننشعريصولحمبدمالفلصصفؤتكنسيانيدعو

لاجتذابوسيلةالاليسللوزنا!صاسم!نخ!دامان))

.!((فلصفةءنيحطهماالىالجماهـير

تتبىصدىمطرعفيفيديواناضايقدملاال!يالتجربةأفقانعلى

ارضيتها.ةيهوصدتوانالتحديدهذامنبرم!طياتمااكثر

؟الديوانهذاتجربةاذنتشكلتكصف

اصإل!ينص،بكيم!مهـااتيائدالقهطءنؤءميدةتقراوأنت...

متاهةالىبركنؤديقفزةكللان(افهفايرخن!!غالبعضأاضيقبا

لت،لي:افيوتضجمدىبهولمختناضعرياء"لمهتمصيبم

جم!!"عروق؟يتنبضا)ضي:ا)ثصعربةاللفظةنرابة-أولا

-الصيمياء)مثليتووفيكادوفيهاالمعئىتلمسىيرم!مصوناثصزةالشعري

اورطقص-ا-"ورافا-المزابل-اءريرضااللحم-اوضما-اكاؤوسىا

ا)ف!.عريا:صامناقنمىاءمهـاخطأرغم(....؟التم!هوفور-الديىت-

ؤ،"وسفيا-إضاابرا?جمارهاوككلالبناعيا9صغيرةصزئياتبراعتبارها

وهعئ-ىحييواوؤكرةأىايم!ميررمزمحرديى-!ت-النصاعرهدا

"ءرومشىء"ورء-نمتشعبؤس!يجبل..بفحم!اًحساساىايدلاو

خه!بةمعناهافزادتت!عبيبرهافه!اووجدتالضانهذا"ءردقىانتجضهـا

وعراقة.

ما*تاذ،1لنا.دخيلكانالتيالاافا!هذهلمثلاحيائهؤيوهو

بهاإ"ودان!امتهـ(للغريبانتقائهوؤي.الدلاا"عاىاقدرةافظدتاو

المهيفا5ءالج!لأاجهايط.لهاالعاؤ.لأجوانبويننشلنقاوتهاالى

ء-صارفيوبرشن!دد"،4.1يديردينحيةكاث،تهاءأرفيقاو،بئلبها

ي!إوللاهذهتجربتهفبىو!و.عاطفةمنفي"ايكمنوبمالثص"وفت!ا

هـسذهءثل%"هاصهحينؤديهةت!جاعيدعلىمتألقةاص:،غايضعأن

.الاا!اظ

اد-ىالصظرافتأأن2إهكصئي)):هيزلهوسالالمانيا!ئاوديقول

4ساقديهاالالفاظلمئغيموهـسبمالم!!!رالصصعرؤيخاء*قىظاهرة

((.افنائيةاغهر

افيخاأناتص.را.أحب)):ؤارسىابناللغويامالعاقالوؤديما

((."!اهفيهالمفظا

ةفى.يما!برالقرآنمنامعلةاءمدداذا!-فيآحةسناو

الاقطكلامفيحص":تومافيماءإ،اءربمنهيغر،بةامظةاقرآنا

افكرااكمأ))اىتعا4ؤوامن(!صيزى)كامةو!طمئ"ءوقعهافي

الاكل----اءأشدااط!اؤ،رابة..((ةصهزىقص"مةاذنتلكالانعثىوا"

-ولهوكف.اءرباعلىتعالىالمهاأنكرهاالغبمااالقسمةا!ذهملاءمة

الم!نىمعرفةحتماليس!هنا((اثياطينرعوسئنهطلعها"تعالى

فبىوقعهاؤوةانبرل.المنشوداوؤعااهايكونصنرىللكامةالدقيق

:الادب*فئون)-الاسهاعفيوندرتهاءرابتهاعنصادرةاثض

.)محمودنجيبزبرد.

خلاءفيفىءزر3لا.النثطءرهذاالفاطاذنمصفىعسر...

يفقوإقيافطافة،ث-*لاتيااصعباغناهاؤح!جمهـاالمباشرالتبس!

وان.اءقل!يديااشء-!رياللمعجمالمتححرةاكليصشيهاتاعلىالعورة

علىقدرتههـى6رإمرزءط!-عةيميشعرؤيسجودزهامقياسظل

و-طوي!الا.عليهاالسيكلة

يةالشصاصورةةا:وتتابه،1المشعرية.ورةالكلكثافة--ثازيا

الثعريا:--جااىاتهصافزخرؤ-4مئمئماتمجردليستاديه

الحادا!التفؤ،دراك.!اذاالشعريرلأالتحربةلاسة"شافوس+يلةبل

عصصابإر:صبيروا!ت،،مهالامتوازناالطلمشهكلمعرفةاىاو-عطشه

صورةوهي.صاصرضكلإقىالثممعراصورةاخلقفييساعدانهيدرك

عليعهخيموالمادياة"لمماتزعج!ن!بةلاافجامهاعدمفيتبدو

وحدأوتب!دأأو"وررب.((الصبايمفيالاافةلزوجةفينسقط،لانه))

:وؤ!درتحاق)كت!ا.اوفوافىالشالعبينهايربطلاأبطدبين

الرمالمنهائلا(لابيرنتهةداخلاز4يحسش!رهيقرأومن

اعك"طا...ص!ةالضطوالا!ناخا-م!واوالبروقمتوالهاظلمةوا

جامد.لتوق!فبدإلأيحلا)نحا!.بعينيكهربتوأنىالتفتأنى

تمكنانهوءمردبطزابرلأصورتهةكبمااتمهتزج..بلردكأنبدر!لأوالتفجر

؟وعاطف*"احسيةامدركاتهصهرمن

العيئب!آهاهناملكانيعذث؟لأ))

السوداوانعيناي

لض:،كانالدا"كبماالقبوليلفي

انيراناأغواروومافياف!كبترئران

((...الشهسيونه.لالارضصدروآعارك

كامصانتكوا:يرانواوا!داراغصبابيكواوالقبووالليلاعيونا

ءحصأولى-قى.ط:جعببةصرء*اوكا!ا.امهورةاهل!ف(اخاما)لهنما!را

ت!ماثلهـصا.فبىذهنيةصورةصعتلجديدةاعلاقا؟،1هـللالازهاغير

يمتلضانبئريناوالداميالقبوليلؤيثعباكصنيماثلاء-ئينافسواد

4الجزصشاصوراهذه...الارضعاىاصصلمهسىاارتماءأوبالنيران

"ءثوي-سرواقامةاءفصقىلماللافهاءادراًكفيعرالمىطعلي،1يرلمحا(ضضابرعة

.وئارءشت!ةيىنثرلمناوؤبوفيش!صاكينالىالإصونحدوديتخطى

لمفاي!جهاناءرا!"اااءيرئضاككبماالعيونهذهصورةتخضلمفلاصءث

افءلم--انعذابعنبذاكمهبرااث-ن!ةاالابمارعنءتابهامدىنحس

اعر.ا

بتتابع!!تبمإلتيء"ورهخلالمنالثاعررديةؤ؟عمقوهك!ا

ءوق!4.عنفيمطوالاحصاسالمعئىواصقلافيواختلاقهاوءوالدها

الخارجىالعالملنا!اذن-ينقللاالص-اعرانالبدهيومن

ؤ-صانولهذا.جديدءنلشكلهوانماتكيةالاور-ضأحالننه1فبىهوكما

اما!هـا-لوهـالمطابرقتهاتبعا4اثمه*ريرا4صورعلىاح!مامعب511"ن

..4!اطفه.،ب-4والمغالم!،ثلءنبحثاء:4صرجتوانالخ!،رجي

الكاصاتادعاء?ليدمنأقوى4فئصبضرورةلقص+بةاداخلتننرابط

.ائهإطفىفي!انتطاما

ثراءالفتراتاشمدوهيانالانشطفولةؤبىالمعرفةؤصورة

قي!م!نها:عبئالنئماعرلناي!فوظللاما

لا3



عساءذاتوارلم:ك!أءفي())!

بصاعالمصءىوصىؤىصىصكبمارىصبىظفصىؤا

الماءواوناظلاخلالوهووت

ارير-حاذراتفيمعبيراودخلت

الهءهتف!.صىوابسىت

"...الموتاءراسفيمالا!ع!وداكهكاوأكلت

-:الشاءرلنصىار.حزنصورةوهذه

العذابليعنقودالصصبحاوطر))

جيفة"اتصىصطها!لذةاتعذىد

لم!سانالا!كموداونببانضظاراتشملى

((...الصحىصةءهثىصفي

ةالممفاصىىصورةصوهذه

ا)*ولبالنصىارب4رأيرة))

فيتبيضاًاقيلم؟رىصالبنصهبرالمصىصوير،4

((...اهزولاالمخنتوصوته،مةرقه

القراؤحنالخفهةموصدا:وكلوران!،1ال!،يماثجماعخنا!ةظء!-اولاثا

(ا،5*لىءالىصزن)رر"ءابل1.1فالاحزان.ىصىالمهيعمقزوىصدابينهما

اصسالة)نطهةاهاوالضراءقي(الاحداث؟فلب)عصىيدةاهاادهوروا

وؤدص"مكرهءخلص!ا..(الهطاءكثرة)اشحاصرىصاومقىالامىص(القبم

جمبصىعانلمتاقي1علىيةبىضالذيالضيكقالتحتيمذاكقيود"ن

في--ر!اكطقطى،كنام!-آبديةمصبوبةقوالبالاهوانمنها)ج!سهما

ء---لأورةل3كانها.ثحصىهـاعلىأىصداقكونولن./ىصسصهااءكمااااء-ورةا

يىصير.ولاواحدمىنىعلىالايوللافياتهقا!موجود

فياصى،عرحدقةاتسماعمناواقنصاصىماتروياىصاوولاوهذه

لواو-ءاست!لابهوع!مداخلهوكبمايدورماكلعنالاف!ماحمحاولة

.ثراءىصويجهر

ىنملاللشاعريفتحموروثوهو:اث*عبهراثالموروىص.ثل-رابرءلما

الطقوصروايحاءالميثواوجياواشاراتالاسطورةجمحتلاممنثرا

المنلقىصعاىاستحواذهافياىصشماعر-/؟مثله.اخرافةواوالصن"عائر

بسصسصولةالمسىصطاعغيرمنكانوربما.عاطفيوتأكيدداىصليبتنوير

،،ئدهقصىصىناخصىمااوطعمهاالشاعر3؟مسبهااالتيلالالثه،1هذهتن!ن

طص.إهكامنالمنب!ةالصوفيةالايقاعاتتلكداؤمايحسالمتلقيولكن

"لونة:باجنحةيخفقالذيالاخاذاداخلبماا!اوصاما

المدىصةعجماءةفيدخلنظ))

احصىي:ةاابوابلافانفتحت

للرجوعاس!ىصدرتوحينما

الاحجاراصابرءتف*دت

الاسفلتمناصىحمنارتديتبرما

((...الاشعارخلاخلمناًرتديتبملتثبثت

توقيعاتء...والظخل،الاسفلتوالاححاروالابوابالعباءة

8

احكاءااو!لأوينفيا"-الركلىصمناس"عر.،مستمدها.اشعبيئمرويات3-من

يحقدء"الذيالعالمءبرهااىرسم4ىصقطهاوإالطقوصرواناشي!الشعبية

وافكارهعواطفهىنقلكيتحهلهاالإياالعامةالدلالاتخلااهاليتىصىأو

يتصىسمعالماترسمامىصابقةاالشعريةاةفىةاعبروصىماا.مطتهابواصى

ذىصرهاالتياقنت"بالناليويرفضالشاعريرفضيماوالخ!ببةبالأىصعزلة

شرفعلى-راىصضاوالعلموا،روريةاعفلاحضارةعنبحثهخلال

البابرلميةاوأليونانىصةالمبثولوجياتمناهايستعيران-لرىصياهامانته

اكصيا"وبردانفي4؟كلغلةاالوق!مات!فىهؤ!كفاه.فيرمااو

اوجودية.اوالمخاوفبالحياةالحسطزاجصىمنتحويهوءا

ىصقصابعهارموزحدمحندالموروث"هذاالشاعرتمثلصىتصرولا

.الموروثهذامنشتىافكاراكذلكتممثلبل

تلونال!بارف-قىاالافكاركاحد(ات!داأف!رةااخذناواذا

تفول:التنالقديمةالمصر!ةىالاسطورةفيارضصلآاهانجدالديوانهذا

اوزيريسللالهمصغرةزمافيىص--لدىصن.على-دأبواؤدءصركهنةان))

ىصص"يرةفنهنرةبرعدأوالعامآخروفي.اقيمحاوحباتاطمىامن!صنوعة

وبرزفيظصاراوومحانالارضبخاطنمناصى.ىصخراجهابهديجدونكانوا

طبب!اكافي"؟اعلىاك!بتبوتايرحبونالقويموكان.الاا"جسممن

الغصن:فىيزر!!!).((الزرعنموفيالسببانه.علىبالاصرىاو

.(هبياىصا

دالما3:،راديواناقصاأدفيتعتلبعبتهارموزاانبل...

واللبنوالهـإواءوالناروالعينكالدمانقطاعىصلامجراهافيوصىري

انالانسىيناضلانقاىصضواالعناصىصهذهبين..ا-نابلواا"-نوا

واىصلممةالعباءةمنتخل!ىل1ىينيةااروصيااىنىصةالىوصولاويكا!ع

والاسفلت.

حي!ث:((اًلدم)ءهوواحدبرءزونكتىص،!ام

((...اانريدمهفيمغتسملا))

.((.يضالمس!تئاحالغرفياللحمادماحواراررسيفيسمعنير!ما))

)(...اقديمةاالاهلىصة-د"ىصفي-ايىككت4((

((...القصديرخناجردميفي..عصعلمت"

((...الدهبهؤالمدفي"د"!ىعلىاطحت((

"..ا!رىصاءطرىصفينجوطهتساىصبتالذي31امنالامنفردا))

((..تج!وه-دمهمنثرروااذ-اءكرابه((

((...المسفوحدمىصافيصىا-يضيعنكتةاو))

((...ياءالالىروابط!دعيليلمتنحل((

((...المنفلقةبذرتييرهـيمتدميف!لماء1و))

((...احتقاري-دمي-+مناًلارضكيمياءيافا!إمي"

((...دديفيالدماءت!خونني((

"...المزهرالىصمعصيهالينبتا

.((.الشرايعخيولطرخنهاالتبماالدماءياحهامن)ةصمعنا))

((...الدماءفيابرحرت))

((...التاسعيبلغلىدميفيجنيناالارضكانت))

((...!لمن!كلالطالعالدمزهروانا))



((...الالواءمنحملتماالعا!دمكمنواستفرع((

"...دمويةواحدةلغةوتكلم((

((..والشبابالردىبعرسالدمويتخبطكعنلضسمتاا

المسي!صةالصوروفي.الننوتميعنيالبداليةالقباللعندوالدم

وشكرالكروأخذ"المسيمعهـاشهاالتيالبنئريةالحياةالىيرمز

اجديدالل!هدالذيدميهوهذالانكلكممنهااشربوافائلاواعطاهم

الاحكلواللون.(منىانجبل)((الخطايالمغفرةينكثيراجلمنيسهفك

المسيح.ينكروااندونماتواالذينالشهداءالىع،دةيشيرمنه

((والدمابيتةعليكمحرمانما))الحياةالى.يشيرالكريمالقرآنوفي

س-!ورة)((ءم!فوحادمااوميتةيكونانالاء!و(البقرةسورة)

.(الانعام

إضلاالمركبةالبحورمسننخدما:اثعريالمناختوتر-خامسا

وانكان.المطلوبالتوترهذالنقلتفميلةمناكثرمنبةلتهـونانيرمكن

خاءجم-فىصمثء-4يالتى(مفاعان)اكاملاي!لةاتور8اكثراسضخدافه

البح!رهذاوانخاصةالابات"للأحمعلىوالمقدرةوالتدفقالاندفاع

ارتباطحسبشتىصورعلىمنهالشعرقرضيجيءانيمكن

افادهالذيالوحشيبتوترهاالحسىاثارةطيعةهـتبالهربعةالعروة

.الابي!اتفعكلبداياتفيالدينلمية،الفعليةالجملةاستخدامكثيرا

"...الافلاكموسيقىاهجرتني))

((...الطوافواعمانيدوخنيالليلانبعد..منكمعدت((

((...العطاءكلماقيةانططتحينضحكت))

"...الشوهاءالبائسةا؟راًحناتلاحمت))

"..وارفمعا.سهاءةانامكيالرصيبصدركفوقوقفت))

يدونصهولمفتاح3"فيا((لحرفوالموحي"ثتروا-تخداء4

د-ءصه!ي-الليليالوضمةبمااسالاباحةظلمة!بم:تفعيلاتهمعظم

المطاوعة-نذرفي-7الدوائرشرانع!-المنطفئةالسرحفي-البري

...الزريالكرم؟قوسفي

عف!فيعالمالىنضيفهاانلنايمكنأخرىملامحهناك...

نتيجةاولرؤيةدرابباتجس"ملالحواريالاسلوب.ضخدامكالهلشعريا

واحدةشخصهةتستوعههاانمناوسعالؤصيهـةعالمانادراكه

وغيرها.النغمتنويعفبما!مويم!الشاعرحريةمنيزيداسلوبوهو

..ملامحمن

تدللعفيفىسعزمنعدةبمقالبنسنشهدانلنا/مكنانهبل

الهروبكلماتتأتلفهامقاطع.الياسحدودابعدالىيائسانهعلى

والصداوالزحمةوالرعبوالهاويةوالناروالليلوالموتوالصمت

الفهم.هذاطاوعاتيوا...والفراغوالجوعوالوخم

هـ-لمىتدلاخرىمقاطعنجذانيمكنالس!هولةوبمثلكذلك

اليال!عالملر!غيلدفعهكبرىقيمةعندهالامليىصبححتىتفاوله

الجلادينشريعةرفضمنهافبدافع،والبراءةالصدقامعانحووتحعه

بمغنيضها4ادتالمديهةوسلأانالاصدافوتجارة.المربعةبموالرها

الشاخصةواعينهاالاجببرةالضبيةوه*ح!االمضصابيوشاعرهاالش!اء

سافر:أجلطومنولها.ارمداءاء

الاخفرال!بةريش!تعلر!بيك))

الاغاف!تجوبرشفت!يكوفي

الزوائيالكلماتوتحضرق

الرحبمةاالثهعلاتوانفالىث

يمةالضقلباللحصبي4"حاريعطتشق

"...المزهراهـمافهالينبت

..ء-كنويقبمأالمركبعالمفيح!بعةي!هواذنالمركبشاعر

خصوبئوكلاهماللطنىطريقاوالاملللاملطريقاالثبىيصبحوحيث

حيث:الانسانقصةحوارهماوفيوتجددوتحرر

الاشياءأخرىاسم،ءالاحرفخواؤ!احالرلتدب"

ا!عالم!يموت

يولد

((...ففتيكفي..يرفص

قدأنبادوقليسا!ءذ؟فيةاالفيلسوفانالقديمةالاسطورةتقول

يخلفوراءهانء.-رن3ير،-تاء!((اتنا"بركانفو!ةفيابنفسمهالقى

بخفيهققذؤت4بىخ!رتالنارولكن.الهانهدعواهفيلكليؤيدثراًا

ثقي-لانرمزان،أط،االبركانراسحاالةعلىوتركتهماالضحاسبءن

.)اليونانحياة:ديورنتول)للفناء

ابواعد!*طائهاتمشياتيااثسعريةعفيفيرحلةخلالومن...

ويخفقا)نئه!ريلضوهبم،1الفكبريالتحليقوتحتضنالصدقوتمستقطر

من-لىقشرفهلءهـا-تطلبالعاف!يةرمسوحبمذا!احيانسيحها

مناجميعاارحلان:وءماد؟ةحارةالمعرقةالىدعوة-انبادوقليس

!المبركانفوهةاًاىالملحجزائر

يابدإؤظصار5مرلغرطوما

وقومببييةسياسيةكثب

+دابدارمنشوراتمن

رأ.ئ

025المحتلةفلسطينفيالمقاومةادب

كنفانىغسانتأليف

002فلسطينلولةاقتراح

الدينبهاءاحمذتأليف

005السوفببلامالصببنيالنزاع

طرابيشىجورجتأليف

2.مالفيتكونغانتصرهكذا

ذشأرريمونترخه

053ال!ثائرإلمفهـر،الكواكبي

سلامةعلىترجمة

4.-هكولاثورة

كاستروفيدل

035يتكلمكاسترو

سحابفكتورترجمة

05،اشترمم!ةتحارب

طرابيشي-جورجترجمة

004الاشتركيةوالمراة

طرابيشبىجووجترجمة

،..لامريكاالاخرالوجه/

الخراطادواوترجمة

002الصمابكحرب

غيفاراارنستوتأليف

003الفبتنلايةالمقاومةلصة

وآخرونجيابالجنرال

لم9


