
-لزصصضضى.تجد

حموالشاعرمذكرات

راءم!لح!بننتحعراىدإ،ا

مدكراتتلك..عيرلاواحدةقصيدةواكنه،كاكللشهرديوان

و"منى."،ده،حقعن4ارحىااز-،نؤواؤي!(ورب،جوالثاعر

المئئهإنىصقىا)ـحروباحدىابارامفقاءط1ءجمالمنأ؟لمهازءلمر

حتى،التوراضص،!راراىحبثالننصامدء،رؤجم!ايىم!هشقروالروسهءت

معاملبينهاف!ماتغداولهللمقرىالايرلامأسلم!قه3"لويو"ودا"أ،!ادا

مد!ة،حلبااىاعبفكلفبمايهود،اصريااهـيفاذكياابتدائيا

المىنبئ.خع!رواكألدوالى.ةط

قىأوربربوعالىالموجة4ص،لت-خامىكأاظروؤءووضهـ!ة-ثم

يصفكلاوكاى،د،1وا"ير،ال-ىفىضةتاللمظدرىوا"إجمتلمحع!كأاث!ا

يحىولذلكمنواكعثر،!و!رصو!كأب4رردىعواص!اؤك!ير!نقل

رت--لمم:ش

أنتذاهو"

الارضلونهنأحذية

ازو!وؤميص

الءربهفينصف

الفيم!فوقاخرنصصف

الضبهأرصفةلذرع

الالوانتجإزروصص..

الالوالىأكأ!ى

انا،.ت،خصغىن

((!للااوانف،كأاوآءتب

يرقي،الاؤرالشمالؤئصصصلتلهكاذت،ارحركأاتلكبانتهاءث

بد-دهاولبلمقي،ابىئانيةالربوعباقلإلملألبج!دغنقر،لجزافياوبخاصة

ا-ور.هقى،االاداعةقيةائيالابر:--لإبراءحمد.لموادورقفيالترء،ل"صا

الكاريكاتور..وير!م،ا!صةاولمجبر،اقص"برةاوير،ءم،إقالا،بمتب

اءقي.وب!صياومه،ناة،!،دقةآحبربةعنذانكلؤي/!صكر

تادالالهالى-ىاىارريوا-ق!صءهـآ*برهـء!!هدؤع،.ة!دقى؟من

ءريةالشصمومةالاصتاكرصدصءث،ال!!!رةؤباا!احااأ"-نم!مود

:"لبقو،مى-؟ةطرء("هبكل

،الروصيدةهدهؤ:لثعراراجبمحه""بئلالتىص،عرأءرفش)مصتأ)

شاعرنا،حياءويالخعورةوالعةكشفرصا"ية،ررءاًؤصهارآدىءتء8واكن

."شعرناحصاةفي

ص-.لمقيهو)8،الىصهادةءنضرباالتمههـيدهـدا)ـ-ى،لطبعوب

.."فاؤ-في..كط!ة!الثاع*وال!رىات،ادةوا..أر!رإففا!ه!ح!يم

،"(افكر،حالالىةأهـمىفي،دار4خطراتوصىاى،،ة-""راة

الاؤ!ايخ!.وجودهمهاؤيواىى

داكبر،الرحأ)ةاننه،عرااهذمعاقيصومنلت،بدلا،اذنو

الداتية،الازاز-!ةثرنقةاثا!را"از،))ؤ-4ق)مزالدفيا*كوياالمخاص

كلودضدة6الاثملوالاؤ!،الارحبالمدىععرمدثءكأمهـوء"اًرصهؤر

بالشاعوممداحة،ضنفجرةودي!ناميكية،باروجاةرخارةب!اق!دهاوص!ى

ز--!،اصاعدةاالمحركةصلال!تكنثة-وحودبرةزاتبب!ةرت،ءرحاك!عبو
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ومشاكلهإهإلق!اقىلراس!،الجولعمةالانسانمعاناةصلب

...وطموحه

!ويةعلىاءأكيداذلمكأت،فداالقارىءازنب-اهيسرعيماوأول

"والشفا!يى--الرمزاءتهدتا!ياالتجربةزلمكاطارةكا،والث،2

والان!رامهةا)صثيةحنب!!ا،فصيةههوميحملوبئفى4،الشعرية

...الداخاءبئوالتسإت،والتزىقع

احركضنضاال!!ثدةاولادةاركة3ءعواعقيك!مفة،ءلبمامتهوبالى

بادصتقبل،ئقتهعاىقكبدا،أعاصراالارر"انبقضايا"مقةالمت)كأالفكر

هـخلفاتكلياواؤعاذلكر!قييوما،"اجمود،اؤعلظ؟زصإل"خلال

اط--،ري9،ا)مربيئانع!هكلاننا"جبهاجدرد!ووثنية،!/اثدذغيبلآ

.1(البىإءتسىن51ر"ماءنحت"اتانئاالعالم

النئىص"عربداحبثولمنبدأ،ىنطلقرحا"ولكل...وهكذا

ارزكية،امىصصاو،تهنتلهصط...وزمالم،مىانلما،ا*والةاىصهبا/4

والاز!لق،ا!و!اام!اول2،-(ر...عصرهلمت!!الى!مااا!هكأابتمخض

،تووقبجةأ!،الواجفالصرسو!اصى،العاصفالمدوياجهـروا

ايةوركىفي،الارة*هبئء،دالاصىو!بماآىجلوأربرل،العىو-ةا!فهاق

الحرافكوامح:قىص-دىتدءااهرباوحكببمالمعرطةرصء!بحياةكذكرنا

،المذء-س-،نؤيءخاخلةاكاناءجم!ءضداحةونتىر.تتكرر-زالماالتي

:سرهأيىنءلمىاملىاذ

جصرياطلى-تالمحالقلتادا

!مصصصىطاللحةيقهالضناتو

صا!ؤ-ضصهتر*مةم،متهتكونانالاثإعرنالميخ:ى،ذلكومع

لمهكونانالاالطموحمليهويهـادى،الفهكريةومعاناته،الشمريةلخطرا""

:الصصعبرةالتجربةتلكؤيفليهنبص،تراسم4ربسبر

المنهبا،ةلكاا"طلعصفجم!ثان"

جدهالاكثرا!ورايرتاران

حدهواحثر

وبرههع"ضاإلملصح3!

".!القلبنبض،ت-:4ثسهرايبدعأن

اتمياإثةاء!اوجة4بانجطتاراتئياا4الشاتهـبتجرتولت،بع

ا)-ىلم"ههطلقه،الزاتبكأالض:،ئ!يةم!ورعنالعربيبرنت!عرفاخرصت

تلكع:!،ا!كليةال!يماةو-جارب،اوبرودإقىاسالىالانقضايارحاب

ظ-كا!كثفالرءزوجاء،او!وعواالذاتبينا!دليةاوحدةا

،ءعه،ا!جهبه،دهبئالانسىا!*ربطاتيا،يةالشهوالرهىىعبرالت!ربة

زمى!..اهـتاراواقت!هـن،وارربسيلأضماعيالا!بر،اوجودلصوقا

واله-كب6بريدالتيانقمه-بىةالخلق-لمكء*(ناتهفيحبرالثصلتغإبع

،الفن!انت"لأبرؤعلوااواعيا،بهدااردادتمىرب!يالانهـ!اكلما

هـاعالابوطاقةلمجاوبر!،!نحراؤبالفوالنقلعنالف!ارلترؤعالاثفيءلا

:4اعماؤؤيتعتهلالتب

صلمركفيتحمي!ضعلإقىديهئ"

آشاءكيف؟نهت،!

!؟الق!-

ندىسماهذا

الملإةدي5ؤجم!اصورةاألق

ادؤ"تااهذي

تعقيداأكثرانك"عصب

تصور"فمما

فيهايحاولواءيةدممارسة،4اصعصاالتجربةنلكبح!،دوبرلمعاود

كىوفقطاستطاعهارزيااكن،الانسانيبر،ا؟جوداكونا.إؤ؟!أن

-
!و

إ
!!-ا



بحياته،الفنانيعاليهمااصعب-اللونبفرارالاءضالى

يعجبنيالليلتيهغأوبفي"

حئاااايبعرااكتب"ن

كالماءحئعرا

ملبلاامكانيفى

"...اللونهربعناكتبين

بهاالمسوالتيالعامقالسمةهو"اللونفىبب"..بعماوليرم

الحريةرياحصدورهمفياتعصفالذينالافلامحملةمنالكعير،تابم

اي،الداخليوالانتأسطارالتمزفىفعاخوا..العبوه!قنظوا!تبفئ

بقاعرينايسواكما،وابينمعنبرالظينايسوافهم..عالميةيراما

عنيترجمابراهيمحافظلكانخى،عراحةالواقعهذاتصوررعلي

بوااعيته:الرائعالتعبربهذاناوسومدئنائتئ

ظبلمفانالنفسوانسكتمتكالسمجنا!اعنطق!اذا

له،وكانالخاصةملرستهوالسياصالاجتماء!للنفا!كانولذا

الداتي--موهمارفىم!خى-كللواالذينسباقوهالاقلامحملةمن

وبداهـمة،فيهفالعئدهاكاضرمعبتجربتهالمننبيحالةمنالى

قبضثظمنافلتعنرماو2،ناسهوبينبميئهما

خافيالنفسااخفتلوالرضس!ااريك

راخمي!اعنكولانغأمبمعناناوما

شرقية،جامعةفيكبيرأستاذحالةالشاعريرصدذلكومع

يلاخير:النضمع!اللكنه،عاشىماالكبيرالشر!هذاماساةء"ش

اباوانيا...اثالثاعالمنا"

فو!منجوعان

"...منمأوعان

نذرتاو

يس!تومماورا

ذاتهدفعانه

نئاءحار؟و

ظاترسهمنالشاعروشلأص...الاستاذحياذحذحق

الا...الميتةتلكوكلروف،الاستاذموتاسبابضحه

...4مرفبالبماب.بكونألاخوف،اللجاجلمدمبذاته

ااحنييهن:..الثأهيواامنرح

الموتسببتستغربقر"

تستغصانجمها2دالا

مذبوتانهأتعلماتاالكاأي

السابعالرمقحتى

محاكأليلايامغعارماق

ايضاجلأيعة

الساببغاارمقمعتى

الارقامكلمحرعتغنقن

الارقامكلتفظ

،(..ركمكالا

القيودفولاذصلادةالصلدةالقاسيةهذه"الرقم"كلمةوتجاه

قعوالتي،معنأىمنبلتقوالرمتايهأحنهاوالتي،والمعنويذالمأديئأ

سسوىيبظىولاالوبفيهيذيبالصقيرالسحنتر-ميهامنيمكون

حالقاي،المجتمع-الاكبرالسجنفيالذاياعاو،بهيناديرذو

،منبوظا،النامبومهغطل!قأ،والرسمواللتابلئالقولعفيهاعليهميحر

،4وطنىف!2ص(،ديارهفيفييبا،منهببسمجتمعفيفىط

ركامفيمنسيرقممجردوباخضصار،الروحيةقيمهمنمجردا

...ويجترالماغابمىموريجترفلمهـانانعلإ"ماروض،بشري

ومشوىحصاريافهاي!رة،مادياالعظاءارذكانتانارضفييهربم

ضليات

الافلرعبريداجغيمتاريخك"
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الريففيبيتكتذكرهل

سيدياطينمنهو

زنبععمناو

الذفماهببيتكجعرانوبلا

البلهاءالشردسماءتحت

يوميةظروفولدقك

الااتعبمررالساهتاكنت

الصفةالرقمهذاتسمتغربمل

رفمك"احض

المشسسمودبواف!4طرفهاشاعرايهـجيل،المرفمهذاظلوفي

ااحذياذب!نابرقبتهابشي؟ممنحباواملأفي،المأتبيالىبقوة

با/صرقيحولوتننرااهغا...بالوعيا(!!احهـذويرالذيبظالتاوسعن

..8"احمرتراب)ءو،،(ا-فرفقر"القرب-"ح!ثالمأسيصور

...الذينورر،ننهالج!ودزباشيئصورةوالانص

ملعونااسمنتاصبوا"

الشمسعينهي

محلدةالاشكالرسموا

لرائيافينلتوا

..مذابحنئاحوهن؟وثانا

اللإلمةامكانيفي

الهمس"الشعرهذاممتبان

دوحهانشعةالىالشاعرجلسالصارخالهمسيهذاوبشح!ة

الذاهـهعومعنراايارتيلالذن،وتساقيها)خمرايساايها،تثأيصا

عثيالمغلقةالابوابليشرعوانما،واقعهعنليغيج!او،واحزانه

المصيخةالاذنعبوالخفيالجر!!ذلكلأوليخاطب،المثلمةالصات

:ن!سمنانفال!هال!فىذابتكماننيا

"...الموصوهاالابواتأخافيربضصمتادلا"

احشوتواككماا،ا!توهممعانيهامنايسالتياليؤوسوكثرت

إقنيحععأأبنمنيالفارلأابنشاتيعلىسلسطتافىالخمراتلاب

!ارتالقديمالشا-!رفخمرة..ارمزاهنااخنلفوانما..الروحية

ناحمينعلى..القدرةالكليروحفيوالفناءالاعلىاكرنعوتدفعه

..الاععو-لثأايلامالىشاربئأاتثأ-اارماا-الحمراتلاأ

اتتساسل6وتثمشغأا*ىعاياتتشعشنن..اًلمغأتمنم..الوظن

حيويظ:داانبأألىالشاعرطاتيعاىنشوتوا

تحيادعور"

تلظأخرتي

ناسبماناتبنئوشمووب

كاسي"هذي..أس!لم.،لا

6الخمرةتلكمناًلمؤيد..بالمزيدالروحانيسةالشاعرويتري

الشيظانظلك،نواداابيلحالقالمذالأالنايأوهيروحيقحالقتأ!

الالأللأ:اااظ

اايلاياااتالادعارموظوالىهبيبواوهلمقربناعاولما

،ذالالاسان4ظك،!وحعأ؟يم!قالىاا!قألسقءنتاأظاصدمالان

:الجنانوتذوير

وئبئأخعالمنايلمعكي"

(،القلبذبضثبهشعرايبدعان

لمعرفة:احسبرصحميفا،اثريدجملبابمهفهوولهذا

شصاصبي"

سراصبي

الكونصبي



يفرينيا!د

..مفنقةالانداءصبي

الانداءكل.

سمعييقرعأنهعنىما

؟اـالانداءوقع

ألقمنجسراابنيان

؟الانواءعبر

الماءوحهظلييحرفىان

اسكرلم..انالى..اناى

"..!اللونيفريني

للقافيةكان،ال!سنلكظلوف!،اللونذلكطيفوفي

اًمسانا..معاالوءودواعماكادقىاتأغواراسستكئهتاليرحلتها

بع!عاولتقف"الموعودةالايام"هاتيكعاشتخىتاريخيابالشطوح

من،الحلمشعراءالىليتجهثم.."مؤورةموانىء"فيوترسو

ذلكتشقاتبموبالاداة،بال!ربيبصرهموسياسييناكرمحطة

:المرب

الاشياءفودنصعدان"

الافدارنرقىان

مرهفمجدالىيلزمنا

نشرب(ونحلانيكنىلافد

نغرققد

نطفو

.."رزمب

التغيير،طموحجوانحهفييحملانالانسانيكفيلا..وبكلمة

..الرغبةوتلك،الطهوحذلكلنن!ىوالكفاحالنضالعليهوانما

وتصضمالاصفارلصهريرتصدىان،والتخلفالجموديعاهـبا2ن

،لوالعمىالقولبينأما!ئاجي!سةالا:اسرمنيخرجان،الاوثان

ثرقناسماءتحتكسيحةوحدهافال!لمة...وا!مارسةوالنظرية

عامطالمجتمعوعيفيلننتسلكالفرد)قىاجمرمنتمزىلمماالبلهاء

:انيكفيلااروباضت...تاريخيمحرك

"دممنبقععصركحدائقانتهلم"

:"و

الاخضرالعشالىكلمر"

الجالعوهمفىفيخذ

رغيف"شكل

الابر،وخزسلتح!منها،مهدابةناعمةوبكلمة،ذلكوعلمى

الدالححالحالهتماثلالذيالواهمذلكعلىالكاشفةانوارهسلر

ويطمع،المعجزةبابخراجيحلمذاكومع،،ومهفيالسائرالليلفي

لقافيتاوفتهقدوالذي،لتغييرهوانمافحسبالعالملتفسيرلا

نخحه:

بحوايحرثقد"

جنسيةكتبايقتنيقد

خالهنوجهيعشققد

..قد..قد

التربةبطنيقلباناما

اصفر"بطيخحبةمن..اكبرفالكذبة

ناهيهات،الجمودفو!ةوكسر،الشرذقةمنالؤوجعمليةلار

علماوتمثله،ال!صرصوحفهمعلىوالتصم-م!،المعرفةعبرالايتما
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والتحتيلنوقياافي"ءين!صاصادؤينالتغيير!اعدهواعتماد،وء!هلا

الفكرية:والمؤسسي!الاقتصاديةالمجت!عقاعدفي،هعا

سيديا)ء

الثالثعالمنا

العقليعتمدلمان

احقلافيا..هسنع4افي..المعهدفي

زوقمنالجائعيبقى

...منالجائعيبقى

افهم"

ولكن،ومداركهاحهاسهلهرصدماوذاك،الشاعرايمانذا

ترجمض"اثعرية:هما...المرصودابابخافزلناما..واحرباه

الخاليالربعفيالمدلحزلتما"

"إ..النفسصحراءفي

اختنقهل..؟،رهأوعلىالثإعرآناملخدرتهل..واممن

نغى-"أسلمام..احا-!يسهنبضجفهل؟..ءلمقهفيصوته

طاف!تهفيوزاد..الفعلىزالمافهو..كلا؟والقنوطللياس

ال!يقةفيهـىوالنهي..مؤوسهتساقيهالتي19روحانيسةهمس

مسنؤائلهالى5الكلمة2تجرهأنيمكنما*رفالذيالشاعرنفس

الحياةجنةو"ن،اشقاءابرزخالىالهثاءواحةمننقلا..جرير

يجبالتيبالكلمةالصوتجلجلؤقددلكومع،العدمجحيمالى

:تقالان

همساقالت"

الموترفضشعرهدا

الموتوجهيصفعارسله

ا،وتعينيفقإ

الموتجمجمةيحطم

...ارسله

الصوتهذافجر

الثع!بانمثلاطلقه

لانسطناصدرف!

...إرمنشواظا2رسله

واليابسالاخفريجتث

الدامسالليلتخشلا..لا

كلبكفيممااكثرتفقدلن..

نبضاتمن

اعصابكفيمطاجملتذمرلن

زهراتمن

تكتمهمااكثرتعدملن

كلماتمن

"إالصوتهذااطلق...جرب

لجبنااوضارمنتطهر4ازا!-،ءرصوتجهارةفيوزاد

عمببةفي،الطهرنهبرأعماقهم!غوصا،والههلعوالفنى،والتررر

القولفيهااستطاعالتياقىالحاالىالحتى،الذاتاسترجاع

..امكانيف!"

الكونجثرانالمسأن

المائجفيأغرىأن

القعرحتى

ومضاتأحياكي

"!الطهرفاعاتثي



ف!معافه444)

المشكهـلةالإنسان

الشكلةالانسان

الانسان

النسلجهـناحجنبيكفيطيرمنآدم

فطرت

...السود...البيضالنطفمنورزقت

رزقت...السود...البيض

الفطريالصمتأقاليموغزوت

عليكالصمتفشيا

البريةألاشياءوجهوتدنس

الوت،وفشى

عصافيرالليلأغصانوعلى

وساص،الصمتصدرفيتمقش

العصرسيحعينيكفيمنمإغرق

حزناالمرجلفغلى

البطشريشأطرافكفيانبتميئ

الغعتالعبقريةنبطانخبزمنأكلهالثاثوعنؤان!وزاد

فيه:غيرهيقلهلمماالانسانفيقالالذي!اسابي

،المبدعللانسانريشتهاث،عررصدبالذاتالايمانهذاومن

الاغريقفلاسفةاصدسابقاثدهكماينشده،التغييرعلىالةظسدر

ء-لمىتقعانعببناهظلتوالذي،النهاررابعةف!مصباحهضمءعلي

الص!ورةبينماوهيهات6غايتهيبلغاندون،البشريةالشمؤعى

والمادسة:

الانساناين"

ورقاهلالي

قلماهلالي

الانسانهذاأرس!كي

ءينان..جسم..راس

اذنان..بطن..أنف

الانسانافراخاما

الانرهانأحزانأما

الانسانأبع!اداما

معيأولست

ترسملا..اشياءهذي

همتقد

..،(تفهملااو

يكللمكما،الشاعريياسد"..والنشدانالبحثعمليةوظلهـت

الرغضهـةبرءتفو"،كلاحجاراقببهممنانورغم..الفيلسوف

باز6ة،النوره!ر،واست!اها،المدىفىبعدا*لمهفه"،ت!طزهاكهـلحاح

جرهـصهصفرعلى،الان!سانكانومذ..الحيموصبر،لحليما

:اكونافيامناضخمكان-نواسابوقالكما-

يفضبامالشاعرلكنأء

يتبلم

بالانسان-!ؤمنهو

حناندكق"خرصوتاأرسل

الندفىانكى"ه..ا!قا
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"

اليكالموتفطاب

طليقافصرت

علينايهشالبابأصرير

عب!ثاأطلقنامنم

مثنى...مثشالترة"بطنفينتكاثر

اشطينأوراقوخلاصة

سقوهـ

الصفرهوالضفر

قطاراالارقامفخل

الملأينمحطاتوجهفييبصق

المشحلةالانسان

المشكلةالانسان

الانسان

حلب

!يى

"احوانغو..خلافا

ممحمودءلماا!م!ع!

هيهات،اةبرلاو!من،قضب"ماقه2افييحملمنلانذلك

فيلمقفلا..طافاتوتفجيرتمردأبداوالايمان،القنو!ي!قمدهأن

الادداعوؤفومتى..يكونانايجبوليهملوانما،كانماحدرد

والسمسه.؟،؟زمابافلىةياالازقيعنالتعبيرحدود3فيالشعري

-أي!!ذاالمعرقكأفاعدةباعىما،دالحافرجصراناختراقلهالمه!يزة

المستتي:وجهلتمثل،وموضوعيا

اوضوءوانههـمر"

نحامراقأمنحماما

فرحة.منشلك

لوحهالمست!بلصوروارتسمت

الاذسانفيهايشمخ

يرسماناروعما

فنانانسان

المستقبلصور

انالاتيثقاناجملما

."بالمستقبل

الصفيرالديىوانهمدامنقافيةخر2علىوق!فتانبصدوكآ!يم

(لم!طورةسيماولالية2الابداصورهمنالكميراتجاورتوقد-الكبير!

ف!يا!إبعهكأت!:دماعور3.1رة9صاسترجعرحت،فيهاالحب

طالكماتيارا!4اامبقرياذلك..."الا"اين"ال!فصخمةروايته

/بم--!قععيملاؤاحيامبراأنجراراهحتيالاعلىلمثلهنشدانه

ال!-يحالانسانفاؤامالم!جزةاءترحالذيبالثسعب...الجماهبد

هوشهعالمتبروسموقديما...ادت4ارصوتهديرعلىسريره"ن

الصفة:بهذه

"فردايضيلا*نبهوغنىثمراًيسيرلامغبهفسار

..،اكوناجدرانتلمسالتيادةالخاالكلميةصفةوحدهاوتلك

اوجه.وجهاالحظيقةشمسمعوتقف

مرعمثيهلميذببرروت


