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يرمزان"الجوعبيادر"و،(،الرمادفنهر":حاويخليلعنهايعبر

الى"والريحالناي"عشوانيرمزبينما،والاسالاووتالى

العربيالمصيربقديةال!راعهعنحاويخمديلويعمر.العامةانتفافة
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!راءالشهمنالاصاونكان،الثعريااضمونمجالإوفي"

ءمرنافيانالانسومصىجبرالعربياصيراؤضهكأيعانوناحدئينا

جديد!ل!مو!رس!حورفضث-ورةفصجةازهاالركواوود.الحافر

حقيقةعنالكشفالىوالرفضبالثورةأبلأخانحاولتوقد.أصيلة

وتراثترالنافيال!سصةالعناصروءن،القوميةداتناف!ال!رة

ب!وإهـ،ي!تملاحتمهةوسءبةالصنف؟كون،كهذهاولةمحاوفي.الانس،ن

البكرالحيوء!ةاطهـلاقالىإصيرولا،المصخجرةال!ضاريةالمفاهيمهثم

اليسنتصدرولا،الانحطاطع!رعبرفيهااحتقستاتياالكهـوفمن

،اصلالوجودفيالدائموالتطورالحيويوالدفع،الفرائزجنورعن

،الحاضرةالمرحلةفيالهرببماوالشعرالعربيةالحضارةعلىيصحولعله

قبلمتوحشاعنيفايكونانالشعرءاىان:سنجالارل!!ياشاعراراي

فيس!اكت،ف!الىالرفضبيأثىلقد.جماليااوانسانيايكونان

تجسلمىالصوفيبالاشراقثبيهةتجربةوكانت.جديدمنالحضارة

ناغرو.ال!افرينسخبرما5المتيوالانبعاثماض!الحاضرفيها

اكدتهمات!فيمفجعةرؤ!عنتكشفبعدفيماعانيتهاالتيالتجربة

وكان.الاصبلالانبعاثيشارفءزمنفيلسناات،الىوتشيرقبل

منذلثيممبمفلم"الاولالانبعاثبشاعر"لممتيمقدانقادابهض

يدعىماان:ليتكشفمافأعلنت،والرؤياالتجربةيىقينالاخلاصر

الىعودةوليس،الان!طاطعصرننرلسباتتكرارسوىليسبالانبعاث

."الاصيلةال!رةفيالحيوإةينابيع

القصائدفياوجودياالعهـبثمنحالةعنيعبرحاويخليلكان

الشرلىفصياالحضاريالموتيعافيوكان،"الرمادنهو)ءمنالاولى

،"برطينطين.!،كحاروطين،ميتهناطينفيريرلم":والفرب

الاخيرةالقصائدولكن."والصرويشاًلبخار)ءقصي!ةفييقولكما

فكانت.طوءلموتبعدبالانبعاثالشاعررؤياتحملالديوانهداض!ع

اجابيد،ابعدو،لجليدال!صر:بنشيديها"لجدندابعد"قصيلأة

وظ!اهرةوءضارةذاتازمةهيبماوالأنبعاثالموتمعاناةعنتعبيرا

الحياةغلبةمناليهترمزوماتموزاس!رةمنالشاعوويفيد.كونية

ويلتهبتموتاًلتيالعنقاءواسطورة،والجفافالموتعلىاوالخصب

هـلىوغلبتها،يةالحييتجددالىترمروبذلكثاننلآفتحيارمادها

:ثقول،والموتالعقم

،رباه،يكنافي
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ايىخيناعرو!يحييلا

نار،العنقاءتلدنارغيو

فيناالموترمادمنتتغذى

،الؤارفي

النارجحيممنفلنعان

اليقينا:البهثيمنحناما

التارإخعفنعنهاتنفضامما

الحزيناوالغيب،واللعنة

فيالانبعاثبرؤياالنشوةحالةءنتعبيرهحاويخليلويكمل

قصيعدةفيثروتهاالنشوةتبلغحيث"والريحالناي"فصائد

السندباديثوراذ،"الثامنةرحلتهفيالسندباد":الاخيرالديوان

الضماريالانبعاثنبيالرؤياوتجعله،الفاسدةالسلفيةالحضارةعلى

:فيقول،الجديد

دميفيتغنيوالرؤيا،واليوم

ايصباحوصحوالبرقبرعشة

تشتمالتيالطيربغلرة

والرياخالظباتنيةفيما

الفصلرحمفيماتحسى

الفصولفييولدانقبلتراه

وماذا،الررياتغور

ساعة،تاتيسوف

اقولماأ)قيل

بيادر"ديوانهفجاء،بالرؤياالشاعرؤجعالمنحجرالواقعولكن

حيثالشا،ريهجمشهاز/الماالتيالفجببعةلهذهرالعةصورة"الجوع

المربيةالحفإرةت!شهالذيالمنكرربالموتالجيلهذاماساةعنعبر

:يقولحينما"وبروقضباب"الاخييرةقصيدتهجمي

غؤرتمنماياانت

وغصفالروإاجوفهفي

ملتهمةجصةفاستحالت

لهمهمعثت،اعصابهاكلت

اختنقتدك!ياتلك

الكلمةى5

وتحدت،ثارتحين

تشتدبرحتمالصنة

لجيلجيلمن

يلمكخلايا!ه!تتمشى

الوحولوحلمنالمعجون

الهرمهالبغيئالارضلعنة

هزتحين،المعامرالعربيالجيلماساةتختصرالابياتهذه

ناوبدل.داخليجحيمالىتحولتالتبم!الانبعاثروياالموتلعنة

وإرى،لجيلجيلمن4اللعنتزداديالالبعاثاملاالمستقبليحمل

بجسمدهاتتاءربرة!هيبلفحسبهرمةليستالحضارةاناعرالمف

الرذيرلمة.حياةلتعيش

ةشعريى-تجربةشيعبرابنابقصائده"الجوعبياثر"و

القصيدةعبرتوقد.ذروتها"6291عاملعارر"قصيدةكانتواحدة

الواقعتغييرعنوالعجزوالفراغالعقمماساةعن(،9ممهفا":الاولى

ويصرخ،عصورالىالعدقائقفب"واستحالتالزمنفيهتحجرالذي

:الملتاعبحرقةالشاعر

المعجزاتيرجيبمنأصيحوهل

93

،وماتهناكانالجبارارساحر

البراءةحالالى"الشاطىءجنية":الثانيةالقصيدةوترمز

فيالمتفجرةالحيوفبراكينتدفعهاكماتحياغجريةفيمتمثلةالاولى

،المدب"المعرفةامامالبراءةالمالشاءرويصور.الحياةالىداخلها

الاحتكاكبعدشمطاءالى،والصوبةالبرالمةرمز،الغجريةتحولتاذ

الحيوية.تقتلالتيالمزيفةبالحضارة

إلآ،الشصالتجربةهذهئووة"6291عاملعازر"قصيدةأما

"!الذيالمشوهللانبعاثمعاناتهاضالعربيةالامةلمأساةرمزفهي

حسثالانجيلمنلعازرشخصيةالشاعريمشعير.الموتمنأقسى

شخصيةولكن.موتهمنايامثلاثةبعدالمسيحوبعاثهلعازرهات

القصدةطاس-56تمثلاذجديدةابعاداقك!سبالقصيدورفيلعازر

الجزئييتحدوبذلك،لآالعربللحضارةاشوهاوالانبعاثالموت

اثعري،الرمزفيبكليتهالتاريخويتمثل،بالمجبردوالحسي،بالكلي

اسماهكماالكأىالحسيالرمزفينشأبالموضوعالذاتالرؤ؟وتصهر

الامةلتجرب!ةالصوريالراسبهواصليانموذجافيكون،هيغل

فيالاساطير.نفسها2ءنعبرتالتيالبشريةلن!فسالحقيقةبل،باسرها

القصيدة،فيالاخرىالشخصياتمعامازرش!ميةتفاعلخلكلكلنو

التيالحسيةوالصورالافاشيدعبرالرمزتمو،زوجتهوبخاصة

وبحرية،ذاتيبكيانالمحوريالرمريتمتعاذ،رمزيةتايحا،1تحمل

الذيالعربيالشعبالىلعازرويرمز.الخاصةلطبب!هتهتبعاالحركة

،المهترىءالواقعتغييرعليهيعصىأنبعدالمشوهالانبعاثآلاميعاني

الىيبوهازوجتهمعلمه5تفاخلالومن.عميلالىمناضلمنفيتحول

.اصلنبعاثبااملكلويموت،الخيرعلىالثرعيننصر،جصمه

وةالفرمز،المسيحانحض،لعازر.فسفيمننحكمةالموتفشهوة

هـصاتا!بأالغيبيةالمعجزةلان،4فبالحياةبهثعنيعجز،الغيبية

وهذه.الذاتاعماقمنتفجيرهوالاصيلالانبعاثبينما،الخارج

انىال!ضارةالىتومزالروجةاناذ،العوبيةالحفمارةلموتصورة

"6291عاماعازر"قص!يدةكانتلذلكو.القبرجحيمالىانجرت

بهزيمةتنباالهاي،الشاءريقولكماالهزيمةالبلالهزيمةقصيدة

.للانخلا!الحتميةالنتيجةءـب!الهزيهقىاناذ،حدوثهاقبل6791

.والحضارةالأنسانلتفاعلصورةالقصيدة-كلونوبذلك

السردتعتمدلالانهاثراميدملوىتها"6291عاملعازر"تظهر

عنوتعبرالشسخص!بموجبهتطورالذيالح!ثبل،القصصي

تفاءلخهـلالمنالقصيدةوتمو،تعيشهالذي1الداخليعالمها

شخصيتيهماتطور!لومن،وز،جتهلعازر:الرمزين1الشخصيتين

الذيالقصصيالسرد!ورمنهاكلتوانيلعبنشيداعشرسبعةفي

منالقصيدةوسندوس.الشعريةبالئرواتاواكتفىالشاعراسقطه

شخصيتيهمنكلنمولتصويراشاعرااستخدمههاالتيالصورخلال

هـص!لبا!مرخوهوالاولكالنشيد9لعا.!رنننقي.يخينالرف

:فيقول،لهقرارلاقاع"لىحذرتهيعمقانالقبورحفار

حفارياالحفرةعمئق

قرارلافى!قاعغمقها

الشمىمدارخلفيرتمي

رمادمنليلا

المدارخلفمدفونةنجمةوبقايا

العقمصورالىمنهاوهربه،الحياةلصورلعازررفضفنلاحظ

الشمساناذ،حياةلاحيثالشمسمداروراءماالى،والدمار

وبرودةللدمارصورةوهو،الرمادليلوالى،حياةكلمصصرهي

تمسعىلانهاملونةالمسيحرحمةوتصبح.لعازريثتههيهااننيالموت

:الوتمحلالحياةاحررالى
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النامريدموع!بم

ميظتبهثاترى

الموتش!وةحجرته

تستطيعهلترى

تكطالص!خرتزصحان

المركوماليمابمىوالظلام

المفعامبراؤيا

الربيمحمىمنأوبرعملعونةرحمة

ا)ضاصريعديقبميرتلوهاالحبصلوات

((المغنيال!مدح"ؤباتهثملةاالاصبلالانب!اثصورء(رض!ص،

المسيحبعجزايمانهامازرو-ملنا(وت"،وةحجرتهالذيلءتاصو:ة

الىت!سىغيبيةؤوةاقيمندالهفياأقوىالموتف!وةلانر*ضهءن

الرحمةؤصمصبحاقيماوتنقلبالنمردمصريم!صروهئا.اةالحبمس!4

،الناصريصلاةفبمالمتوثلةا!باصورةلعائرإبرفصو،!قلمةملمهوز"

ناونلاحظ.حجو-4اكطالموتلش!ةمعادلبه"تحكمالعقدلان

كااصخربهيحيطماكلؤيبل،ف!مبلعازرداخلفيليسالتحجر

يتيبسال!لاموحضى،الحياةارادةاليهتصللنالذياًكأءعوالقبر

./مدهحياةلاالتيالفبرالموت،جانيالذيالميتفو!ويتراكم

فولةكطاوتتلشصافيساةوتتههقالمصجؤةاحداثعنالمسيحويعجز

:لصازر

أوكانق!من!انمارزللم

كانمايز،لا!

لفاسداالوصعكاسىهـراروفي((ي!عةاللمه-ا،رؤيا"اوفا(،ساة

.الانبطثيرفضو،اولبالموتيعففقو6اصلاحكلعلى.(،صىالدي

الزمىندولابيعاكهاالتيالجما!راماممخذولاعاجزالصازرويقف

اللعيةالرؤياهذهمنلعاررفبب!رب،فارغةلوامةؤيفتحترقالناري

العىورةالقبرظلامالى

يقولصوتوادا

ادرجواذياستاراتلقيءب!ثا

اللمعينةالرؤياعلى

احز*نةانفعصيوبكت

يعبربارداميتاكشت

المدبةاسواق

نارد!لابإكلا"التيالجماهير

والدوارعن!ااتناراردحتىأناكلن

حغارياالحفرةعمق

قرارلالقاعءمقها

اةافي-يرىالذيالبطلامام!الويالم!بهوالموتوير*ور

لميها.4القضاءعنيهصزو

بتءمناسابيعبعدلعازربزوجةالرابعادنتميدةك!ونلمتقي

ازوجةاوتعبر،رووهابعثعابثالذيبزوجهاالزوجةفجي!ة!فنحس

بقولها:فجيعتهاعن

اسوداظلاكان

صدريمرأةعلىيعفو

ميتاذورقا

وهحمنزوبعةطلى

وشعرينهدي

عينض4فيكان

جم!ويدويالطينيالحؤةليل

!"

الثلوجتفطيهاصحراءعبر

ؤيهاؤتشنةعبثا

وجهـىوعنصوتيصدىن4

عويوي"بمتو

يب!ثانتتوفعكانتدفف،11،،برعمدارجةالو9تصبحهنا

،نبالانشلاانساندظلالتق!تح!نصهـ!،1الحقبء*ولكن،حيازوحها

إحمرالمااءدادالاناثودالتنهبحانونلا-طت.تعرفهكانتالذي

ميت"رورق"ؤ!عليهاًلموتسيطر؟نالافه!اظلكأى،شيءكل

فصانىالموتشهـوةوحجترله.افراظلام4!لب!ياإجملرالما

الفجببعةوؤعمن،زادوهـما.اوتامنافسىوهوا(تنىوهالانبعاثمن

؟هديوهجمنروبض"سويةسستتفجراروجةاارالمقطعهدافي

ءلمىورءطوق!،"صدشية7مر"واشراقاص!اءوتطوب،"وث!ري

هذاءنفئنصأ،إوتواتكار2الاقنالم!انترةوال!"ويةاصفاءامثال

وتصور.!أبنائهاال!ضارةةبزوجهاالزوجةمأساةالدرا"كطالموؤف

،-*،تنرهانعاي!افرضالذيإبالمرارجلاهذاأمامرءبهاالزوء"

:ؤ"كول،والا!،المرأةرعبإشت!ك!!اديهوفاذا

لرينحينهنكان

محمىؤولاذاص!راءايعبر

واعمىمج!ونايرلمهثخنجر

ويلإبمفيرغياجوعانوهـ-لسعه

دربهفيعلفايلتقيني

غر!بهرعثى9

ي!ضبع،وج!ايرنضة!ط

نيوبهرعبممن

ءيف"أسترحمكنت

امراةع"ربكباوفي

لغريبتعرتأنت

عاريةوفخثلفيها)حيوانيةوتضجرد،هنااؤسانيةلعازريفقد

،1(والا!مىالم!ة-ونالخنجر"و،إ(المحمىافولاذا"صورةفي

ا(راةفىضصبح،((نيوبه"اشباعاكاايسعىالذي("اجاؤعاالنمر"و

غريبط،تض"جعبغيانهاالزوج!وتشعر.الحيوانلهذا"ءنلفا))

علىتهوىاندونبرعبوتنتظر،بالعارشهورهاعيمن!هاؤجم!فيتجمد

ودسطاخامساا!قسهيدفبممجضونبهذيانالزوجةوتصاب.الشكوى

توهمانوتحاول،تعيشهاالتيالمأساةقنسىلعلواالحلمد/نياالى

ت،،صيمبثابعثقدزوجهابانالجميعؤ:لنف!!اتوهموانجارها

لذهـصك،هذ-انمجود!تقولهمااننفسهاقرارفياتعرفولكنها

.تقولماكلةيأوالسخريةرةالمرانحس!

جارتيإ"جارتي

عادكيفتسالينيلا

احبيبااوتاغربةمنل!عاد

يغنيالدارحبم

والخمرالدارعتباتاوتغني

الجرارفيتغني

يخضرالحزنوستار

الجدارويخغر

الطيوبتلتم،الغارمو،الداربابءضد

ال!بالموتغربةمنليعاد

بفجيةةفتسامنف،!حداعهمرالمضيعلىتقوىلااؤوجةاولكن

الاخفرباللونطانهاعبرتالتياغرحواالانبعاثصوروفىالواقع



الغارفيالانتصاروصورة،لقيامةاايالربيععودةالىيرمزالذي

:الواؤعالىبارتدال!االفجيعةوت!ثى.الداربابعلىيرمموالذي

حذرتهمنعادولماذا

كئيبميتا

الكبربتينزفعرقغير

اللهيبمسود

.ودماراخرابافيزفالذيالفريبهالميتهذامعايشةالىقنهود

الخضر"ا)سالسالنف-دقياكووتتعهق،(ساةاونتطور

التنين،يغلبالذيالخضراسطورةالىالشاعريعودصيث،"المغلوب

وينضمر،هز!"قدالت!نينلانالمفلوبالخضرهوهنالعازرواكن

اجزاءالمهزومالبطلويقف،الخيرعنصرعلىالشرعنعربذلك

و!نسفىهزوجهاخيبةالزوجةوتعاني.أثس-راالمظلمالواؤعامام

:صولسفته

مرارصدريالىعادطالما

يطيبلنجرلم!حامغلوباعاد

الح!هقمناشلاءكفيهومدى

غارأثلملأءجبهتهمدى

يتهكنلنانهاذ،الفجيعةوهها،"يطيبالى)1لعازرفجرح

مىنأشسلاء"لعازرمعونرى.المتحجرالفاسدالواقع1تغييرمئ

صاحبفانتصار،والفارلال!قهاتشوأي"غارأشلاء"و"الحق

الهجب-دالماضياىااخرىمرةالزوجةوتفر.مشوهااصبجالحق

انتصادلحظاتونعيتر،المخذولبالحاضرد*ته،عنلتعوض

ال!طل:لصازر

الاجراسصمىاو

إدويصيلاىاجيلمن

مورقاسيفاكان

وكانفيجموولوجرحا

الارجواربزهوطتفس*رانم!بحر

فالا(جراس،وبطولاتهياالماضامجادعنلنتعبرشاالرموزتتدافع

السيفاركما،الا،خصارلؤخرمزوهينجيلالىص؟لىهنتقرع

جفافبعدالمبي!قىفيالحياةتبعهـتالتيالبطولةرمزهوالمورقي

!طسبيلالشهادةفمسيةالىلينبوعواالجوحويرمر.وموتهالشعنناء

نشواناكصرم!وكبفيالسيرلعازراصلويو.الاعظمالمطلب

ول!ن.الهنتصرالبطليلبسهالذيالارجوانيالثوبجربانتصاره

كنت":النشىيدوتعيدالحاضردجيعةعلىمجدداتسب!ظالزوجة

."...عينيهاسترحم

نجدحيثسنواتبعدلعادرزوصلآنل!قياصامنااكشيدؤ!

انتشالهعنءجزتانبعد،رو"ها)يئهاوالىيدارو،باروت!نجرانها

منطخلاصا-دلاحادةنفسيةأزمةهت،ت!انبماوهي،حفرقهمن

بقولها:هذهحا)تهاءنوتعبراالكليدالمحوالا

الامواجصامتبياضفيغيبني

والغربةالثلجليا!ط!اؤيصي

ليا)م!فيضيا

نعاليوآثارظليوامسحي

الىيرمزوالثلج،الثاجلياليبهاتحيطعربةؤ!تبتسفهي

.الموتمناكئرهوا*إفىرزوجةتطلبما5!انونلملا-ظ.ابوارواالعقم

كزوجها.جس!بلاظلاأصبحتوؤرر،والهدمية،الكلياحواانه

اثصراوكل،منهاتبقىالذيالكللصتىالثلجيرمحوانق!ىوهيا

تعاليهالذيالالمالزوجةو"صور.النعالثار3حتىبوجزث!ايذكر

بقولوو:

اداريهبرقاامسحي

وترفيجرحيفيتزهرحيةأداري

صلنهيفيالاسلاكشرر

لصدغصدعمن

الحيةلانأفدالمهاولكن،كزوجهاصريطهناالزوجةاصبحت

لتءاالنفميةآلامهاالى1وترمز،جرحهافيوتتكا!لرتنموالشررمز

وتصل.صدغيهالمهبالذيلملىكالا!بشررتشقهوتكادرأسهاتتآكل

رغبتهاعنوتعبر،التاسعاضشيداؤكبماكليانهيارحالةالىالزوجة

هـاذاتفهمانتستطيعلاوعيلاحالةودوارؤ!طو!نها.بالانتحاد

:فتقولحولهايجري

المربتبحركانتكيف

نذوبالدربوفي

الارضتتوطىكانتكيف

ادروبااؤدداميتحتتجري

اوهجايمحرهخنمقفيتلتقي

القطاروايقاع

المش"صرسل

القفارعبرمعولاشعوا

مرتومامرت7لرى

القطاردواليبصسبمعلى

اسمعازللم

دبيبهثراءبخنبممعرىؤب

الرهيبهالدواليبالدوايىب

تحتتجريالارضبانتوه!ماهاتعيثاليالد؟ارفحالة

-فبرعبةفتشعر،ولمورلجفحولهاماكلبأنوتحس،قدميها

النفسية،وآلامهاهذيانهامنلتتخلعرالقطارعجلاتتحتالارتماء

اللاواعيةوالحياةالموتلان،لاأمانتحرتقدكانتاذاتدركلالكنها

هـك!منهاالمتمكنةالانتحارشصةولكن.سيانءينمطت!اهاالتي

مسنأحشا،هاتهلمكالرهيبةلقطارادواًليبوانخاصة،الانتحار

حياةوءيهالاف!يخالقالغبوبةحالةفبمالزوجةوتستمر.الداخل

و!كلهرالامواتفيهاو)مشيأشباحاًلىالاشياءفيهاتتحولعريبة

بقولها:الزوجةقتخاطبهاللاووعبمدواًمةفيالمسيح

رمادياممسوحاالليلةجئتي

الحسوهحعبر/يخراءىوطبما

ويتيهحينا

،متصكأنقبلطيفاكنت

السفيهالقبر

الاصبعادفعلنعبثا

تدءيهجرحؤجوةوكح

..قحدصوعان"كنان..

الطيف،يجوعاننمريبما

الرغيفكفاهتكسران

الزادأعدسالليلأسص

الطيوفللموتى

الضوفوالتم"الناقوسقرع

تستطيعلاغائماكلفالعازراؤوجةبااضسبة!"اوري!حءصبح

جعالهىاالظلفزوجط.اخرح!ينا4ويتيتراءىفحينا،تتبينهان

التيالدورانحالةوفي.نفسهادلكفيبما،ظلاثبرءكلترى

الجنونحالةوفي.؟مسيحوالساخرانتحدياموقفتقفتعثها

كلم-صمالناسويصبح،للاشباحكهفاباسرهاالحياةتصبحهذه



لهمفتعذ،الطيوفبينالموتحياةهيوتعيش،وموتىاشباحا

اهـىتلبأانالزوجةتستطيعولا.عندهاضهوفاوءصبحونالطعام

وتشتدمأساتهاالموق!فبهدافتتعمق،ايمانهااضاعتلانهاالصلاة

تستطيعلالانهابالفجيعةاحساسهاويزيد،قلبهافبمالحقدسيطرة

وهـك،الواؤعآلاممنالنفسيش!2غيهمبماايمانالىمنهات!بان

روحيعنصرمنلانهالبشرلام3إتفهمانيستإعلاالالهان!من

الزوجةوتتذكر.الجسديةا*ميعانيالذيالبشريللعنصرمغاير

وحاولت،للمسيحالجنسيةبشهوتلاباحتاتبمالمجدليةمريمآلام

ءصالمفبمسابحاالءسعيةاثم!هوةاعن،مترفهظلولكنه،افراءه

الملاكلة:

تداعتيوم،مريمنتيوم

البوارحمىه!تلهثزحفت

الجوعرياحعنوازاحت

الجدارصمتادغالهافي

شعرهاوسواقي

وبهارجمرأرجليكعلىانحلئت

التماعءلميشيكصحويعكرلم

والحيةالسوط

الذكوصلبفي

ملاكالصحوفيمرء

القمرظلفىب!يدمعواذطوى

بالزفىراتمارججوعيرءدلاحيث

والطهرالبراءةصورتقابا!هاالني1المجتاحةالشهوةصورفتكون

المؤمنة-غير-!لعازرزوجةولفجيعة،با!!ةالبشرلفجيعةرمزا

الثمالة.حتىالعذابكاسنشربباننفسهاعلىفتحكم،بالمخلص

حيثتعيشهاالتيالجنونلحالةمعاناتها!بماالزوجةوتسشمر

ص!زوجهاعجزوالتيوعيهالافيالمكبوتةالشهوةصورعلىتفلق

والعمالفراغعليهايسيطرشهوةصحراءمنتتحولفهي.اشباعها

:الشهوةباءتكارتيحتريشجرةالى

علىساؤ!صحراءتنطوي

تتلوىشمسغصات

حجريظلامفي

ساقئفيالغصاتتمخر

والجنورال!ياالياف

المحرورالموحلالدخان

وثماري!مونيمنيجري

البرارياهازيجفي

فيئرةكلوتتالم،الشهوةشمستتلوىاللاوعيفراعففي

الىالمراةتلتحول،المكبوتةالشهوةاشباعل!لممالمرأةهذهكيان

وحولىالضئة.تلطخهدخانالىوتتحولى،الشهوةنارتحرقهاشجرة

كللتحطمداخلهافيانفجرتمحبتهاالتيالم!رمةالشهوةهذهوكان

وقصور.شهوتهالكهـبتتدفعهاالتيأالباليةوالقيمالمتحجرةالتقاليد

بقولها:العاجزبزوجهاخيبتهاالزوجة

الممريرفيتشهتالانثىح!رة

نهديهاصهوة!دت

الهجيرش!فييلهثرورقاتهاوت

جيرلابعلخلف

والفلفلالهندبهاركا

42لأ

رحيقهقطرت

عروفهغتمرالجمرمروجفي

المحوومبهـالثمكان

ا)صقيعيم!د

الاحتراقينروةفيوهيوعجزهزوجهابرودالزوجةإءتعاوو،

وتحاول.المحرو!الشهوةشاطىءفيجانحازورقاوتصبح،بالشهوة

بالخمروترمز.اللامبالاةببرودفورانهايفابلالذيالرجلاغراء

فيمتد،جموىدونولكن،الشهوةايقاظعحاولةالىوالجمر

مفلموبخغرمنلعازريتحى-ولاذ،المأساةوقتع!الصقيع

تنين:الى

الدارفيخلفتهميتا

صر3تنينا

طريجسممناللذةيعمر

وغلهالموتشهوةويروي

العهرسوىيشتفليس

الجناتلهانح!مرتمتى

طفلهاعضاءف!

تنينالىالاليمالواقعتغييرعندجزالذيالبطليتحولهنا

عميل،الىمنافلمنتحول:يحاربهكانالليالشررمزهو

يحاولبل،زوجننهشهوةيروولافهو،فاسقالىم!بمنوتحول

هوماكلالىويتجهالحلالفيرفض،الصفراتالفتياتاغراء

اهـىلعازرويتحول.ميهانتصرالذيابشرلعئصراستجابةمحرم

:4جريمض!ورتلذهمجرم

كان!ضا

ميتيزهوكيفوالري

المزهرالضحكيرشيزهو

الوليمهجوفي

اركاس!كلىتنصبالجلادلذة

خهـبايامنطالفتهمتى

الجريمهاشباحالكاس

الحديدومحمرالسوطرصعهجسد

والحمرالسودبالورود

الصديدوفمران

الجنونمنحالةالىيدفعهلعازرذاتفيالمنننصرالشروكأن

فيحاول،لاوعيهءلمىتسيطرالتيجرائمهصوراماممقهقهافيهايقف

فتطالعه،عليهتنتصرالصورهذهو!ن،الخمربادمانمنهايهربان

جرائمهبصوريلتذو،بالالماوبالذفبشعوركلفيفقد،الطشفي

والحديدبالسوظالتعذيب:ال!جر،مةصوروتتكرر.الثوةحتى

وسؤداءحمراءوروداالتعذيبآثارالجلادلعازرويرى.الملتهب

السائلالصديديرىوكذلك.-رمتهآثارالىبالنظريلتذلانه

فيهفممكونياالمعنبجسديصبحوبهذا،غدراناالمعنب،جسدمن

والخداعاكذبالىلعازرويلض.الجلادلن!وتزدادالجريمةهول

بينمساالمترفعالبطلذلكزالمابانهالناسايهاميحاولحين

امبح:فد

يطلععاينتهماردا

السفيرجيبمن



يتالهواميرا

صبحمنامطرماوالسيفصدىء

ودجلهوالكنحالارثنمدى

يتولهعامريا

طرفيجسممناللدنةيعصر

وغلهاالموتش!ةيوصرو

لبطولةارمزالسيفبيضمابطلاميرانهيدديأنيحاولولمعازر

الحب،فيالهتريةيدكيأنويحاول.استعمالهلعلمصدىءفد

ل!،زريكونوبذلك.المحرمةبالشهوةالا!ضىلافاسقهوبينما

91وخدازوراالخيربققانوحاول،فيهالشربانتصارسلمقد

تنين.الىخفرمنتحولانبعد

،المخيادعالفاسقالزوجهذااماممتالمةعاجزةالزوجةوتقف

دعائها،فيتتو-4لمنتلريولاالمكبوتةشهوتهاآلاملعانيزالتوما

من!نهلامها2يتفهمانيستطيعلاوالمسيح،((يجيرلا"فزوجها

الكلي:المحوطلبفيالامهرباتجدفلا،ابشرالطبيعةمفايرةطبيعة

ظل!وامسحينجببيني

نعاليواثار

لياابط،يافيضالثلحليا!طيا

الانىاناظليامسمحي

وصلتصلتبكت

والصلاةدموعيعىترىهـ!

قصيوللإفقرىلاله

الزرقالغيوم!يعخفى

اًلطريالضوءفي

بالزفراتمارججوعيرعدلاميث

آلامسأمسنيشفيهالاذلكولكن،و-صل!االزشجةتبكيهنا

الايمانؤكأن،والبكاءالصلاةبجدوىمؤمنةغيرلانهاالنفس!ية

،والشفاءالارتياحيحققالذيهونف،الصلاة!هللابالصلاة

(غواراالىاللسانيتعدىلاببغاويفهلىمناكثرليستصلاتهاوئن

الى!لتلئلانهاالزوجةآلاممنهناالصلاةفتزيد،ا،!نألمةالنفس

اكثروهوالنفسخداعالى-اي!ضاهي-تلئوكأنها،بهكلقمنلا

المكبوتة!اشهوتفجبرالىالزوجةوتلجأ.الغيرخداعمناأي!ما

اللاوعيظلامالىيندفع،الوعييرفضىحهمااناذ،الحلموي

الحلم:فيويتجسد

رهيبهالنومغربة

نجوملا،ليلحراسولا،مصابيحلا

تهويوالجدرانالر-جىغير

الجحيمشمستزرعهادميفيوبروق

الصحراغيبوبةفييصهل!!صب

خدريوممى

نوميمربةفياستسلمتطالما

بربريلئريب

الاع!اءاخغريتعالى

ال!جريالظلامفيحبيسوهجمن

فتهمم،الجائعهالشهوةريحتعصفالموحشوعيهالاليلففي

دة5صوراالمكبوتةالشهوةوتتخذ.وتنطلقوالكبتالصوتجدران

دمها،فيالبروقتزرعجحيمشمسفتتمثاوعيهالاظلامفي
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الخاويقى.المجدبةعيبوبتهافيومتأولجائعايصهلفرساوتتمثل

لهىسراتمستشلمانهافتحلممشهوتهاوارظفىءانالزوجةوتحاول

ليسالغريبوهذا،البدائيةشهوتهايرويعلهالبربريالغريب

أخغرينمواذ:يكونانتتمنىكمااحا!افيتراهالذيزوجهاسوى

يذيبان*شتطيعالذيالحقيقيالاؤبعاثهوهذاوكان،الاعضاء

اللونهوالاخفرؤ،للون،الحبيسبالوهـجوينطلقالحجريالظلام

تستيقظالزوجةواكن.لانبعاثاالىيرمزالذيالربيععلىالغالب

خيبةزادتهاوانماشهوتهاناريخ!مدلمالحلمانوتعلمفومهامن

قى،رهيبالجنونمنحالةالىالزوجةفتصل،استعاراالواقع

،خرابالىالعالمتحيلوان،شيءكلتحطمانتريدفتشههـانها

وبطعموالخرابالدمار1بطعمالخمسحواسهامنحاسةبكلتلتذوان

:الترابوئمدمائها

مجامرفوهاتالخ!مسالحواس

اوالخرابهيالدولطعمتشتهبم

دميطعمتشتهي

الرابطبم

ثم،الممارصوركلوتشتهيوالدمالتراببطعمتتئذذفهي

هي:منتدريتعودفلا،وعيهارفقد

جسميعلىجسميينطوى

دوائرويلتف

لاجسامينحلثم

الظنونوتبنيهاتمحيها

اشكالافتتخذذاتهاملامحوتضيع،هوي!تهاالزوجةتفعدهنا

صوراويولدفيهدمه!ايكودثملاوءيهايولدهامختلفةوصورا،متعددة

نهرعلىطافيةجثةلحلماضبابعبراولاذاتهافترى.جديدة

حزين:

الحلمضبابفي

حز/ننهرعلىلطفوشاحبجسم

شعاعظليغسلهاجبهة

الليلجبالهمبويوشي

الشراعاطرا!

حديثاصدر

ماجدبن1حمدعلابات

البحرينيللشاعر
قيار!عقمودب

***

نرقصصا..الوردةهنا

البحريعيللقصاص

صلا!حاميون

بيروت-ا!دابدارمنشورات

البحرينفيوالكعابالادباءاسرةمعبالاشتراك



فينفسهاتلقيبأنثانيةحلمهاليلفيالزوجةتنننحرهنا

بالقاءتسعىوكأؤاهامدةجثةاًلماءسطحعلىتطغوثمفتئر!النهر

.الم!مود-ءالىاي،ذنوبهامننفسهاتطهيرالىهمالماءجغسها

ويزإحجبهتهايداعبشعاعظلفيبرز،عظيمةراحةالموتفيوترى

الذيالن!راعأطرافويوشي،المتراكمالكلاممنالقلإلولو

الصورةوجمر.الرهيبواقعهاآلاممنففجواخرعالمالىسينقلها

العرسثوبلبستوؤدجميلةسمراءصبيةففسهافترىالثالية

حبيمها:لتئتكل

نعليأوهح

الجنونويغاويهويتكييغني

الارضمسرحي

،السكونيىليمتصهامتى

الرفيقه:مرآتيصحوويغني

وبريقهونهديوغلاتيعرسيثوب

رشيقهسمراحلوة

نمريقهبايالىالدربتمرج

والطيوبالصبايااهازيجفي

الحبيبالموتغربةمنلبماعاد

ترقص،ونشاطاحيويةالمتفجرةالفرحةالعروسصنافهي

الع!روسخيالتحتضنالتيمرآتهافتغني،اشرافالعفيااوتملأ

وارتفعت،والبراءةالطهررمزالابيضالثوبلبسستوقد،السمراء

الس!راءالصبيةبعرساحتفالاالصباياتطلقهاالفرح2النهلأليحولها

فتإعلاازوجةاولكن.موتهبعدحيابعثالذيالحبيب،ولعازر

:فتصرخالواؤعتنماقضبأحلامنفسهاخداعفياالمضي

العيونوتمويه،رباه،المرآةخهـسكلة

جسما!بماان

ال!نونوتبنيهتمئحيه

،السمراءالعروستلكليستبأنهاالاعترافالىتضطرهنا

:ايهىااوصلتالتكطبالحالة-حتر!ثم،جدءدمنهويتهاوتضيع

افعى،الىهىوتحولت،لعاررالافهوارحفرةاىاوصلتف!قد

:تالكبرينزؤانكلاهماوأصبح،

حؤ-ىفيأنطوي

عتيقهافى

الاقمصانتمسج

النيوفيوهحمن،ا!كبرشتابخرةمن

الكبريمتينزفلحبيب

اللهيبمسود

مبرما،انتمه!،راالخيرعلىالثسبانضصارالأساةوتتهي

الافهكا:لسرءزاويصبحص،ن،نوصهاقبرالىالزوجةفستصل

.دماراًلىالاشياءو"حولان،والاف!ان

.احضارةواالانس!انلتفاعلحضاريارمزاالقصيدةهدهت!نتبر

ول!ن.والاست!رارالحياةباسبابالءفارة-مدانالانسانفعلى

وبعثماتسلهرمرالعاررالشاعواتحذالذي-العربيالنسعب

،ا،-صتمنافسىالعربيةالحضاهـةلمى4وءلميهكانمشوهابعثا

شصباكانعندمابها!فخركانالتنالمناقبكلنقيضالىفتحول

كانتالتكأا!ربيةارحضارةتالمهاثهبهذاجروقد.حيا

وعالتبالوحولتمرطتانبرهدقبرهظلامالىوالثرافاجويمةتتفجر

تحولتانالى،وشخصيته"هويتهاوضاعت،الزمنعجلاتتحت

الاقل!ةأوتعانى،الخيرعلىالثريئتصروهئ!.رذيلةلكلرمزالى

الىلسبيلاتملكلاكانتوانر،ولساةثمرزالتماالتي!المثقفة

موتالىوصلاناللذ،والحضارةالشعبء،شاة-ء!هاالخلاعى

.بعدهانبعاثلا

عوضريمتالابرووت

السمافهعنهاررة5ج!!مكة

ا!لتالية:الكتبوهيالسمانغلدةالمبدعةالاديبةمج!موعةكتبطبعالآدابدارأتمت

قلريعيناك

اثفديمةءالمرافيرحببل

بيروتفيسرلا

افرباءااليل

!يءعربي!لوفنيةاكباليةمننعة
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