
9م!ع.!اؤ1

أ!و:ثوأبهقوأهة!إه!لةماد5

دالموع!د!!

فاللبب،-المربدإن،ت!ىافلثبوافوتالمصلىاعقا

دالرحب،فالص!تن،عقاد،بئواالمروءةالجامعفا(صجد

اماكأه!يبكيولا،)،"البصرةاظلالع!نواسابوهةتقف4لا

نجدهالذيبأ(عنىافلالأل،ميكدظنواسادويبكيهفالذيادارسةا

قد.ن!نلممحايهاوف-ينأ،"اكنهذهانبل،الجاهلي!ينعةد

.زاهرةومرابععامرةمنافلكا؟تاوانو،اطلالاد%صارت

نة-مه.ويبكيذانهاطلالعاىيقف!انواسابااان

اقصهدةفياالاولينالييتينهذ-صديالقائمالوحيدالطللان

ميبماالمذكورة3صالامابنههتن!ضالتي2(،ض"كلمةديكتمثل

اذ!ار-ت.فيم!ومةروحكانهبأكرنينءنحروفهااصوات1

اًهله.منخلا

طللابصدهصارتف!نها"منهالالاماهـنهذهامن!نرتلقد

طيعبلااتتجاااف!دزمانهويرنىنفسه!بهايبكيءمو،خربا

.اموروأالأماكنواالمرابعهذهخلالمنالايستعيدهاوتننصوإهان

والمسجد،6واللبب،المرددو،الرفالوك!نان،اغصلىمليسىذنوا

مديتة!!عوموافاماكنكليوهي-اوالرحب،والصحان

يبكيى4الذيللزمنرموزاالا-!؟هوضولتهشهدتالتيالبهسة

ا!وءةزمنايضاوهـو،واليفاعوالصنا.'لالالولةفىمن،نواسابو

،ةالبرازهـنامامرةابلفظنحننقوللماهـصاو،والفضسلمة

والرفقة.الصدا،ةوعرفاباةا1علىبنيهوهحوصلىلعبحيث

ديوانهمناخرىقصثدفيالاماكنهذهيذكرنواسدابو

فيلأ-ا:!قولالتيدصيدتهؤ!كىاوالطيشللفننةرموزاويجعلها

البيضاءبالنمرةلنا

!اميحبطليل

الجامعالمسجدكان

!التبتيفكلوديه

ابلإمىجندمنله

قابيعنيسالفض

فيها-يقولىاتي4قصيدبفىوكما

الجامعالمسجدرايت

ناخسووا!لاا

واحسانفضللهم

بستانالليلعند

الوانوالازهار

اعوانالفنفتعلى

كانواحيثماؤقلبي

بليسياقفاعة

أراءةفيمنهج!حولقريباللشاعريصدركظبمنفصليي(

القديم.لشعرا

01

!الطالعاللهبشاه

الأصظباءخلتبه

عمالعش!اذاراحوا

!الصحركالبفي

به!غي!منصسوس

مانوساقبحفي

والبوسالضراهل

مخكسالجرحكليم

غ،-!،الهامالمضفياكانيةاالاثاراتهذهبينالتثا،4ورغم

هـنتخضلفرمزيةودلالاتخاصاستص،كصيم!كلفياتكتسب

ي!سعحمااضوفيةاالاولى*بهلمىفينواسابروكانفذا،لاحرىفصدة

يجتصااله":أواالربءلمهرجان-أت،ال!معاسجدايجعلانال!

والفننة،والننقوىالطبيعةوراءوماوالطبيعةوالشعيطاناسهؤليه

اذهجدهذاي!جعلانالىءةالسبالاخرىالابياتفيو-مى

بها،صطادالت!آلتهاي)ابليسقفاعةألسخريةأمنفيوعالجامع

قصيدتنافيذ!و(مملكتهشئون!4يديرالذيوعوشهضحاياه

ازقضهىالنيا+مرواولىالتيالزمانعن،خر2شعكليتعث

صوبةاوماتؤدن!مهمنثقايبفيئنهنواسابريبفيهوالذي

نسخت.قهمنهبمااخرى

عنفي!ولالثادثالبيتفيالمثننهذا!نيضحهووها

اًلمنازل:هذه

امثعهباعذارىف!بداحتىثهعاع!رتطقد":"زل

شعرهفيالبياضوظهرتغيرالذيهوبل،تتغيرلمقلاماكن

صباهفىي!رهاكانالتيالمنازلهذهلهبدتوكلنشذ،،الا-ود

بلقمط.خرابا

ابوعليهاوقفاكءاًلاطل5ذهاننقولأناتتطيعهنامن

.ومواكأع!ازلاطللا،فاتووؤتمضىزماناطلالكانتنواس

حضوراالقعيمقنرحافربالزمانالاحساساننرىوسوف

وتضمينا.قصريحا'أليهرةالالظدالموالشاعر،قوبا

بالاؤمالؤوياتعبيراالاحساسهذاعنتعببرالقصيمهولغة

باسمائهلزمناوتسهميالاحساستجردتارةوهي،والاس!اء

وموافف.صورفيتجسدهضى11وتارة،العري!-نه

جنا؟زياواالرثثيالمقطعوهو،القصيدةفيالاولالمقطعوخلال

الخلودعنالبحث1اىافيتقلانقبلنفسهالشاعمرفيهيبكيالذي

هذلافيانهنرى،.تهاا*خر"قطعفيالسرمديالزمانعناو

فعلاعثرتسعةيستخممابياتتسعةمنيتكونالذيآلاولإالمقطع

اثنكفصلانالافيهأفلبس،!عيةاملاتكونكلهاماد

والضياعالصدمعنىعلىاكثرهايدلماضيةافنالوالبقيةمضارعان



بمعنىمافىفعل)هـمحات.انشعبوا.اقوت.عفا)والخراب

فه!،المضارهـإنالت!ناهـلآ(ونلت.9تس!منننيا0ابليت(بعد

صزالنفيبصيضةاولههأجاءوقمد"يبلهلملاو"يخلفلنال

فصلعلىإدلانلاههما:الماضطفيالنخيبصيغةوالأخرا،شنقبل

!الماضكيافعلاوقوع،نينفهاوانو،وقعفهفىعلىحتياويهع

رتصو-جماامهارااشدىيفمهوهي،المسنقبلفيوقوعهوامكان

منوجوإهانكارالىالمو!ودفف!دانمصنىقتحباوزلانها،الفف

الاصسل.

"م!دصراًحةبطقاومعنلأكها،الإسماعنجدالامطلوجشاوكما

الدهر..الزهـ،ن.الشبل!ثرخ.اليفع)اليهيشيراوالزمان

.(لصبرا.المنقلب.الروحة.بداا

الفقدإنممنى-ؤددالتيوألأ-طورتةالاريحيةالاشارأتعداهذا

فخرج،ماربمدينةاغرفىالذيالرمس-لأيىكالاشلىة،والخراب

حدثكما،والبلادالطرقهيت،-د-ثنفنةرؤينيونالسباهاها

ألبصرةامنحرصواعنممسانواسابير!اقالبصري!ينلقنيةالهولاء

الي"الفميرييقوذالذيالأعمىاسجردوهل.السبلبهموقفرقت

اسفله،منالسدنقبدافىجم!وه!اذ،(،ال!هـىالحيوانحبأة"

وانيابمخألبلهكانتانهأضحاكاهـنملاالجوذيابنالامامويعول

الذكماا"تسربالاعىادطديالحديديالحيمانهذاءـل،حديدمن

ضافإوننون!فينادعلهيفهلالديادزمانالأيمسظاويرىيكادلا

،هليزرعهالتياا*موايةولمهاأكسبئعممرتيبالياندون،عنه

فىا3وعلهببابهمورفاقهنواسنابوواصههالذيالزميانالاهو

!؟منشعبينالبلادشيينضمانهاما!وانهزموجولةالاإهي

نواسابو!يهاتبعالذفيالمطلعفينإءانايضانسطيعبل

التاريخيال!وهذاالا!لالعدىبالوقوفآلغديماالشعريالتقليد

.القصيدةءوهرالىللنفاذالخيالويهيءالزمنرائحةيوقظالذي

نواسا؟بي!سفيالاطلالعلىالوقولىمسالةاثارتالقد4

لأت،-اولوهاالذبنوالنقادالدارسينمنكيرعدداهتمام

مناجوانبافإءتديمةو-!هـأتاجتهلداتفيهاوفدمدواكبيرة

نانظريفيالوخهدعيبهاو!ن،!نوا!ابيوفنسحصية

معفدهفنيةظاهرةعلىواحداإمسببرايطيقانيحاولمنهاكلأ

.خاصنحوعلىقصيدةكلفي.شث!!ل

منلف.هـ.ك!يسغرماكثبراكاننواسباان11المهروافولى!

الا!ملالةعلىالو!ف

جص!كانلوضرما:واففادرسرلسمعلىيبكيلمنؤل

البلدخمارةعنا!هألوعجتيسائلهرسمعلىالشقىطج

بألجردمي-لالا؟-ونجبرقلسندالملياءلغيرسقيا

واسماء!دابهات!لكانتلمنزلةابكياولاابكيلتلك

طللولاشخصلهاشجانيولااهلهاشغلمنخلتبدارمالى

.الاطلالعلىالو؟ور،تهحيفؤ*اث.مورةاالمطالعهذهخر2الىا

صةالمسالهن!فيالنقادؤزرمهاالنني"لتفسواتويالثعيماهمومن

اخرىوطانغةنواسابيشعصدرسالنكب.حسينكهالدكنورتفسير

ال!جزء5!+!العباسالهصرواوائلالامويلعرااواخرشعراءمن

علىثورةتمثلالشعرهذاانبأعهبار"الاربعاءحديث"منالثاني

فالاتبداكاتات-يفالعبر،لقصيدةال!ليالتقليديالنه!

\

التيالمرحؤة"ذكفيتشهـ-دانبدلااكانوالتيالاظلعلىبالوفولى

ال!جديد،منالوأناكبيراتطوراالاسلاميةالعربيةالحيماةفيهاتطورت

احكماونظمواذاهبوالعقاندلوءوالهالفنونءنغيردأمثلمثلها

الدكتوررايفينوال!ابوكانولقد.والاجتماعأعيشاواسأليب

وتجدبدادث-ريلاسلوب2تمييرفياالحاحااناساأشداحسببنطه

يجانل5لطااعلمىالبكاءءنيسخركانبنوانه،:ىالمهواللمفظ

ولا"انفسهمامعكل:افقيصغير!،دؤ-شيكخنواباناث*اراءيطالب

هووانما،لااشتاياه5:ت!لملاأو!-ازأفيشاذا.وا!!اباتحسبن

يبتدعلمواساباان!وينامى!رايةةقد..فيرالبيعةائر

وإنما،.كلفيخكلفهولم،ااقيداا،جونفبمولاال!د-مافيمدصبه

وتهجاًل!ايذا5ًد-!ىانالى4إف.طرازكانائئةعههـثفيعاش

."انىاهذا

مفاهيمعلىدتأكيده!ص!ينطهلدكوراانهن-الواضح11ومن

الحتمسةالالتجابةبمعنى"الصدقو""لبيئةا"و"كمراةا

حوله،.منةوالث!فه+ياسهةواله"مالبالاجتللطثيراتالمبامثرة

القادبهةا!لواءهـصاحرلالتياننقديةلمعاييرايطبقلانانما

.نبيف!قيهـانتوكل"صة11،ضياقرنامنالاخيرفيالنصفالذرنسيين

،شمرهمنبرانباإفرنو!سابينتها-رفيالرايهذاكانواذا

بالشكلؤودسابوفيهالهزمالذيالأخرالجانبيفسرلا!هو

واللفةوالروجانضمأ':اءلآنا-منلربيةةللقصيدةالتقليدي

فىا!فنهروائصيد.ارج،عواالمدإحفيفصاندهو!نرىتكهاوضوخاتوا

فيالثفمراءان4دنجواالاخىلاا.ءهذ!تمال!ببنفهالدكتورلكن

ص.صةحبباة:ي،-بئيء-ض!مونكاهوا-نواسابيعصر-الحمرذلك

هـسانهؤاوؤ!ال!ياةآداتعاىاولىويإلانفهمؤيهـايخلصوق

يخالطونء!ءةاحرىو*-،ة،سءتة-اءلىنفسهيرسلحراالثادر

و!ورةش.هـسلن5النجاسالفمايتخنزاانويضطرونالمجتمعؤيها

وهسم"س-نج!ا-؟واالاصتماعيةأينطماوتقرهم-االاحلاقترفاهما

شريفةنفةواثرافهمالناسامراءالىيتحدثواانالىمضطرون

اشتدورب!ا،القولاتاؤ"منوتيرآخذالالابعنترإءاع،مخضارة

."التصتعمنحظهاوعظمالتكلففيها

ابرصيكسحمرفىعاءةنظرةضه،-نمقيولاالتءايلهذايبدوولقد

فعرسانءولر؟فص!ائدهمنعددفيننفرحبنيغنيلالكنه،ؤواسى

لقصيدةفيااء،مناالمثلهو،وهفاتةصيليلآ-ةدراسحدةعلىمن'!اكلا

واالمدحثهرمنورتنرىكمافهي،الاناهانتعرصدالتي1

اكإساءا!الىعادةعراثطابر4يتوجهالذيالصاباوالرئاء

الشاعرات!جربةمن!تلمههةلآوجدافيؤصيدةهيبل،اثرا!مو

ذلكفي&-تو!لأ.الخاصسةكريةوالةحبةارواوهمومهيةالنا

لخامياالعربيارثعديزالضقليد،نواس!ابيشعرفي!درةؤصي!هة

الظا!-رةالصورةجاوزلبةخىاثعرهفيلحميقلاصللاعلى!الودو!

يومثلانرىكهامضتلفةء!يدةصورؤيفسهعنويعبرالمعروفت

:المهجورةا!انةعنالمعرواتةتهقصيه

ادلبماوهاعطلو?نداودار

لثرىاعلىلزؤافىاجرمنحبمسا

بهاصبمفجددتعهدهمحبست

ودارس-ديد!ا!اثرء،

يابسوطريريحانواضفاى

لحابى-إكامثالعلىواؤ!؟

!فالقدير.ةافار!"قياالحماؤ"هذها!لانمعيترىالست

العخولبينالجاهلييناشعراءاصياتتلارلتعاللك!رىمدائن

والرقمت!ينأاتث!ا!اواالدراجب!ومانةاو1،ت!مدب!برقةاووحومل

وباقسيالداررس!-بادلأ!ثرىاعلىالزقاىجراثرانترىاولست



الكتبوسطوراًاه!نواشرفيلوشماومراجيعاليدظاهر!الوشم

ضفاثانةترىوا!ست؟وقبيدوز!يرو!فةاتقي!يامر!+قصاند!

منلةخلفاوالهـمادوالاثاؤيألانرامابعردل1511نواسابينرالريحان

حنسهم"لذيننواسابيصحبانإترىالستواخيراأالراحلينفاد

اللاثيالقيسامرى1عذارىانفس!مهمعهععموجدالحانةفى

البيضكلفةندامىاننسهموهم،!شلأبهوسقاهنطيتهثننحر

الهند؟سيو!يشبهونالذينالاعشىفبلأوهم،الينصمأكافهم

نواسابيخمرياتمنوهيالرائعةالقصيدههذهانترىإلست

التكلفعنالبعيدالجديدشوهمنحسيندهالدكأوريمدهابرالض

؟الاطلال1هلىشجيةوقفةالاليس!توالتصنع

فانا،ذلكاحاولولانواسابيتجديدانكرلابفياناو.

ذلكفيمامجدداثاعراداننواسابأبئنالاقةنأعاس*مقتنع

هـوعندها?ديدامهياسي!ونانفح"*باسزلكني6شعك

ا!روج:هامنكانانكثيرةسبلفللتجديد،آلا!لامنسخريته

ايدادمابهضالىلعودةاايضابها!هن،التقاليدبهضعيلى

منها.-ديدةالاثكاانشاءفياستلها*هااومقصودةاختياريةعودة

فتحقد!نوا!ابركىاتصدثد!يين-فالدكتوررأيكانواذءا

الدارسينمنكثيربحما!سةوحظيشح!رءدرا!سهفيكثيرةابوابا

الدكتورالمثاللى-"عاىمنهمنذهـراخرونعارفهف!د،والنقاد

إبئس!ران(،العربتداكهجيالنقد1"ءك!يرىالذيمندورم!حمد

هي،أ.واالتع!يدالىأدعوة*تلم!الاطلألعلىالج!اءمننواسابي

نواسادالانا&قا+بمناخطرا-اذاةوا،للقديممحاذاةالواقعفي

المرب!ةللهصيدةالقديمةال!ياكلءلمىحافظمنورالدكنوررايفي

.باخرىديباجةعسيتبدلا

التجدب!حركاتءنلهمقالفيالق!اعدالقاادرلدكور2و!ى

التقليديىةالمطالعمننواسابيسحريةانالهبالى!الشعر1في
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."فيهيعيثر

ووهة*القطالدكضوراو!دورالدكأوررأيارىلا(لكنني

بئخرىديياجةاستب!ال"حدعندنواسابيخروجيقفةلمم،المسالة

ولغتهالشعرمادةلثملاوانو،جديدخلقيسلوكلأالىدمموتهاو

المجتمع.فيومكانهووظيفتهواوفىانه

كاااءصخهوالقينواسابا!زتادتا-.بئالاسالس!مة"ن

لمعندهالشعرانهينظريوكأكبيركرائدالبربيالسمرفى

وكلقيقت4حيلألهكانوانها،ع!هتوظيفةاوغقالياتعبيرايكن

بخد.مابةصرربودقةيختلفمابقدرا!تمعمعنيطيتفق11!

عناعةا-ضاكانبلفحسبهبلمقاليااتعبيرالديهالشعريكنلم

\وبهةوتمردات،-إةكانبلفحسبعامةوظيفةيكنولم،وفنا

مولا؟كانوا.ميا،افحسبمولايكنولم،كذلكالحقيقةعن

ص11ترصعبدايدنواسابوحققه!اكاناذاوإ.معاوسلوكا

التقتاطرافهاواالمجددالشاعرصورةاكتملتضدذاتهالجاهليالعصر

.نواسابيفدي

ابينواسسخرتةفسرالذيوحدهيكنلملقصاالدكتوراكن

عناسالأ-قاذداناىا1سبقه،فؤ*اخلاقياتفسيراالطلولوصففي

اننحليلاا-اسعلىتجمااننىالممتهةالطريفةدراستهفيالعقاد

نواساماانافي!مثبتا،اثميراكاجنهذالشخصيةالنفسي

كلا؟وارهاميشخصيتهسرهووهذا،ائهذايصث!قنرجسمياكانانما

كلهثمرهءفظحوهو،شاذغيريبدووما6فيهاظذايبموما

،باوراتلمسالت،وبألنسبة.تقليديايبدووماجديدايبموما

هوادهاالدافعفان،الا!لاعلىالوقوفمنالسخريةمسالة

منجلاءتهالنيالن!ةهيبعقمةذاتهعاش!النرجسينواسابيشعور

العقمهبادمانهذهعلىيتفلبانيحاولفهو،نسبهوضآعةناحية

عن"فنيقرابةيجه!ااتيلآبالمنادءاتفنيواالم!وكشرابالخمر

السربمناهلهاهجاءبقصدالطلولمنوالسخريةالن-باابةقرا

هذه!!ارالاستمرأعنالخليمةنهاهفلهذا،باتاب!مالفاخربن

:فقالالطلولبوصفوامرهاللجاجه

امرالهاجوراننرعاضقتلقدمسلطالطلولو!فالىررافي

يتراءىكسآالجديدالءدكلوةالطلولعلىبالنمياللهحفلإس

بالكفالخايفةيرآمرهولم.العبارةظاهراالى1ارسعطحشةا!نظرةكلن

منسواهيةهملاالذيمفاهعاىؤهمهولكنه،إضقرهفجديدلانهعنه

بينلألفبائلمنبتهمنمهوخفىالأطلالواهلالاظلالوتحقيرالتهوسهذا

تح!دلا-يالعيهمجاءعننهياكأ"فنهاهألاونةاتلكفياننحؤة

للتج!يردايثاراالاظ!بكاءيتجنبنواسابوكانف!لوبعد"عقباه

لمفانه.كلا؟ا'نفنيةالمذاهبمنمانماكائنا،فىهبايثارااو

و!ماخراهلهاعلىالنعيالىذلكمنليستطردالات!بهـاالىيدع

5طالععلى!يدوالديارالافلالب!ءفي4فمطالهوألا،انسابها

عليه"اننتقديناومطصريهمنالشعراء

مقتنعوهوالفق"دالاستاذدراسهمنيخرجالقاريمه!كانواذا

ي!دانت!ننطيعلافهو،نرج!سياكاننواسابابانضتاح3ألااأشد

11النرجس!جددإيكونلافلماذا،مجدرايكنام!بآنهالالخنناعهذا

المتعصنهجاءآلىدفعهقدنواسابيعندالنقصعقدةكا،تواذا

اندرا-ة؟ال!ية.دفاليدهمءلىالخروجالىتدفعهلافلمادالانسادهم

وش!وذهالخل!ةوءلملهفواساجماتفسيرفيتتيقدالعقاد"لاسهاذ

والسبب.4فة4جوانبكلتفسيرفيتغنيلالكنها،فنهمنوجانب

4جفهـرواحداسباتجدااًنتحاولاهـابقةالتفسيراتككلانها

فنيةظاصةلت!فصيراحدواسببيصلحولا.نواسابيشعركل

.نواسابيكشعبرمع!ءة

منأؤصناوكان،المسالةةهذهعندالوقوففياطلنماقدالكشا

نواسابيالممطامنسابقموقفكلمنالق!اريءنفلصانذلكراءو

علىىفيهايقفااًلتياوالاطلكلمنفيهاابحرالتبمظكسواء

القصءمهوهو،سليمتقييملكلا!حقيقياالمعالاالى!نردهالا!ل

اجز(ما.إباقينغ3كمامطلعهمانفهمفيدةكلاطارففي،ذاتها

انهعلىهذهتناقصبمطلعتفسييرال!مناننرىونحن

م!ناننرى3ما،للقدماءاى!واابيتقليدآثارمئاثرمجرد

دفالا!لعلىالوووفال!هرةواحدتفسيرعنالبحثالصا

افلجة.فيممناهابحسبالمطلعنضراناوا!واب،شاساجمط

اليها،عغهوياتتميمنهااساسيجزءقصيدتنيافينرىكماو!صو

الزمانفهليتاملشاعر.اطارهاضالخاص1معناهويكتسب

علىاوالاولىمدينتهاطلالعلىبالوقوف!يبدالأؤلمماذا،لبشربأ

ورلأا!درسهومهاهدطفولتهملاعبذاكرا،وصباهثبابهاطلال

دسممااجملمنصورةلهميرسمالذينهلألاء،وجدهوهل!

ومعرفة:وزهواجملاالممتلىإالبشريللكائنالشاءص

65-ع!الصفحة-النئتمة



نوالسابيقراءةفيمعاولةتتمة

اً-.-الص!ةعلىال!شىتلالع-

ادبوقانهمشنابثرخهزهم،كالسيو!فنيةفي

والزمسوالتالق!حسبمدارهليسهنابالسيولىوالتشبيه

والصكلالحسمعلىقالرانهلصاحبهااتزيناننيو/المعدفةوالرشقة

وانما،والسيو!لشبابلهؤلاءبصث،بهمواضعكلهاوهي

البلانمىالمصاحيقولكماترشعحاواشارةايضاهوهنآالسيف

الفتيةهؤ*بينطارتالتيالظصلةالسريهةالمعركةلهذهمهد

.امزمواثمعينطرفةالالهيقفوافلمالزمنوبين

روحتم!ؤهم،وفضيلةسنءبكلمتحليناءبةأاالىخرجوالقد

دونالجميلةالحياةمنيعبون،العباسنواتاعلا!موتهزاالجمال

لل!مالمثلة"ة"!نهم،شراًيتوؤمونولادثزايبفنلا،ريبةاوحلر

4ىتالزمانارابحتىيتقدمونكاثواوما،يقصلاالتيالنقي

صفوع!روقد،باانوميتظاهـركانالصقمةفبموهوالنالمالوحش

يفهلفلم،ووسامةشباباالمتالقونالفتيةوولاءحولهمنالسكون

.ثسءكلاق!وبصصامريبةنظرةاليهمنفرانالا

فانشهبوا،البلادفيسباايديؤإنقسمواً،ازماناادابثم

وا)حماجه،،ةوالته!،وا)ظن،أءثكاالريبمعاننومن

بار-جمالو.والفنى،والقلق،)خووطوا،لخ!وا،والصرف

.المنونوريب،الع!روريب،الزمان

ال!ءيبهـحرفالانحشدكرناهاآذياالخمسةالابياتوفي

حرفوالظء.آلياتا،هاحوادثهوتتابعالزمانحركةعن؟،بيرا

كلهعاالوظانفوءـفه،والسصببيةواكهلإبالتر-يبيفيدعطف

ابو.و(سفيها.يسننعرضالتيالخ!سةلابياتءقيهذهفيافاءابها؟قوم

فر!الذي،والزمانر--انالىينت!ء،حتىالماضيةحياته

.:البلادفيسبأاييمجما!ننه

الافسانبينوالعتميالمضكافيغيرالالنزاهذااننرىونحن

هذاينتصران.القصيدةؤسالمأسلويالحىمحورهووالزمن

وان،الحكيم"لالجهالانسانيا)كائنعلىالاعىاللاانسانيالقذون

العاقلة.غيرليه7االزمنحركةاممالكمالاجلمنالس!ينهزم

ننسى9كمالاا-لمنس!افيلاأخا،ناقصةاذنحكمتناان

فييناهماكللحط!فيثهممانعلىالهائلةوقمرتهالزمانريب

نواجها.ة،فياثكلةولبت.الخاطفةالقصيرةاعمارنافي

للكمالسعيناانفيايفساهيبل،فحسبتااقوىهومن

وفيالمعركة،والفناءللهدمسعيالوجودقوانينفييقابلهوالفضيلة

وهذا،ننهزمانبردلاالجائرلقانوناهلبماوبنببب!شناقوماله!

اثقسةافقدناوأدبلوهون!نانفسنانجدالذيالشرهو

اكابأاصاتسعىالت!والافكارالعقائدعيهتقومالئبمبالالاس

صءبهتبشربمايكزمانالانسكعلىوتفرضاخلازيامعنىالحياة

د!كليشكاننواسلابييحقاذنوا.للسلوكوقىاعدوحمودقبم

سلىمنفسهلينهارالقد.معرفةمنالاولىحياتهفيحصالهما

ا&.جدو،والمربد،المصلىفي.البصرةكيعليهانشالتيالمم

الجامع.

مطلعفنىاخرىمرةننطراننستطيعالنتيجسةهذهضوءوفى

حصلياالنىللثقافةيرمزذكرناهماجانبالىانهلنرىالقصيدة

القرنفيثأتادبيةسودوهولالمرد!وفيالمصلىفيالشاعر

وفي(الجلالميةفيكعكاظة*سلامفيويعد،لبصرةجنوبميالباني

!بتبداالتيفالجملة،وساحلالهاالبصرةدوروفي،العالمسجد

منالقيماصلىااليهيرمزماانتعنبم،(المصلىاعفاالوميالقصيدة

واندثرتماتتقدوصباهطفولتهفيالشالثربهامن2افنيولألمعار!

ويلامل.وابثقةالامكقمنحهشدلملانه!نفسه!ى

هـ!

منقلبحييتمالهايى!روحتهمان-يخقنتلما

شهصبسأربواقتصقنياحديبلهلمصبراابليت

نس!بوبينهبينيفليساخالذلتاذاأ-اكذاك

ليعبرالاولالبيتصصرفى!الشاعراختارهالذيالفعلانا

مجردشديقفلا"تيقنت"وهوعودةبلارحلواقدرفاقهانعنبه

عنهولت3لرمنالمنتنىةالمشاعرومحه،والحزنالإسىتالتعبيو

فيبودونلاالموقاانضيقةتقريرالىذلكيتجاوزوانما،رفاقه

نااذند!فلا،تقريرالى1تحتاجلابديهيةوهي،الحياةإهذه

المؤمنىنبهايؤمنالتيالعودة!لكاليينعرفالشاعريقين

قالقدالشاعرككوالاالاخرةالحيح!فيوغيرهمالمسلمينمن

فيلا،يعوثونلأاوتىاانيةولانيريدانتوهو.وضرالنو)

لهف!لاذلك،!إسننخدموعو.*خرةالحياةليولاالحياةهذه

الت-!الجديدةالع!سم!عنتعبيرا"العقلألديةالالطبيعةهذه

صا.الييوصل

ز؟ديقااوكافرااوملحدانواسأبوايكوناتهناي!ولا

التي!ال!صالمسا!لمنوغيرهاالمسالةفهذه،والقيافةالبعثيخر

وفبمةي!انهاوحةيقةنواسابيحياةفيالباحيناهتهطم؟ضير

مجردكاناملباثا-نابعضيرىكما!زنديقأكانو!،مجونه

مناوغيرهاالم!لةهذهاناؤول،اخرونيرى!امستهترماجن

بهتمدارالاته!ش!لاتهوعقبوا-غقهنواسابيبحياةاتلقة1المسائل

الذي'سالمقبتلب-لكنى،نواسابياشعرعلىالضوءتله!ما

،د!ليلونن!ل!زوعليه4؟خلياوصانعتمداوالشعرهذابهنقيس

كونوحد.4واخلادعايدقهومبادىءص!اتهوقانعمنياايدتوك!امسا

هكفكمنشبماهذامعدةالقإت!مللاثمماحداكافرانواسابو1

معهذاالقصيدةتكونثمالاإه!ان!سنمؤمثوكونوقد،الحادهاو

عنيعببرلافالئساهـر..الا؟!،نمعتتعارضروحيهةتجربةعن-ببيرا

فيويغامراخيالامنضروبايصطنعوان!ابالغرورةالشخصي4ايماة

منهساخهـالا،ن"-*ل"الى!فب،ماضدباوالاحلاماىالاشوامنكللى

ال!ثخعهةمعتقدلت4منهذاكلفييشفيدولطه،قصيدته

كالروائياخرمبدعاييستفيدكمالكن،العمليةوتجاربهولقف!ته

كليصنعانخا!قاقنانايكونلكيمتهينضظرلاالذيالمرحياو

ومعتقداته.افكارهيب"اومثإلهعالهشض!ياته

فاصاددأتعبيراجلاتولربما،متميزجديدخلقالقصي!هان

حياةمعتناكلضتولربما،مطئوبغيرصدقمنه،كلاللهاحياة

مستويةقصيم!خرجتؤددامتماملمومنجبرتناقضلكنه،قمثلها

صاحبهاءناق!.بةافييبقىمااما.الخلقتامةلشخصية9

واالضاعرصاعةالاول:فشيثان،مراءبلاعليهشامتاويظل

-مىهـااوالروحيتتجبرقيجوهراوالأخر،الجماليمذهبه

الشاعر.ب!فةااحيانا

شصريخلقمجرد؟ءنلمللبعثنواسابيانكارانا!ر

الذيوؤكرهشعرهفيماحااخاطرأك!كبل،قصلالدهاحدىفي!ر

هباولابعضفيهابماوالمذاهبالدياناتتاثيرعنبعيدايكنلم

ففىاللاكانتكحاواوالقيامةااًلبعثتركانتالتيا،سلامية

.نواسأـبيءصرفيجسلأ

ال!ياةهذهفيصاخرىحيةهيامتصورعلمىالقصرةعدمان

الدنجباحيلاناالاهيانا،"العرابيةالوثنيةقممقديمنعيشهااتي

هوتالدنياجباتناالاهيماونلواال(،بمبعوثيننحنوما

يي("الدهرالايهمف(وماونجبا

واليجميةالانعامسورتاي!ا



جاهلي:شاعرويقول

!ع!روامياكأراهةحديثنشرثمموتثمحياة

ب!ر:ؤلخامنالمثركينقومهيرثيالاسوددنشداروويفولى

!وهـاماصداءحياةوكيفسنحيابأنالرسوليخبرنا

ا،وتبدررواانابى(بلإونيستطعلمةالهرب!الوثيةوفنبل

نا))يقولونالزرادششيونوكان.ظلمسديمفبهامداخلوداالا

دالفود"ثكاءمنهوي!،فكاءمنهيهوتالنباتبمنزلةالخلقهفا

ل!(1بداب!ةلاالنيالحياةهذهفيوايىلمردالموتبتطؤ-يتحققعنمعم

اسرمنانفسابظعيالخلودأفيتحةقاالهنودعنداا"،نهايةولا

ا!امفيتتناسسخانبعدالرفيع-دفهااليوعودتهاالجسم1

والشر.اخبرال!هرفالمخاؤفات

ابىوال!الب!انتعه:بةالننلوسؤ!ر!خندالاسلامفينواذأ

ابىبثنكرالتي'أ!قاتدتمامايبددلمفهو،ظخرةاؤطوالخإود

فيؤويةءياةتيانزالمااضانداهذهوكانت،ألاخرةوالحيإة

اديالاءتهاا-لمهسونارآهماوخاصة،اسلمهونا!تء"-لألضبماالبدلاد

طر-قتهى!علىدا&*:حقا!مالذينأفنصيينؤبا؟باعلاعمواكابية

ؤظلتلع:ادةا-ربةالاسلاملهمكغليئالتءالزرادثيخينآوكلالم!ج!س

ا!ثصردبهصيلازمنطمشملةافيها-تعبدوناشاألناربيوت

.ا،هـلام

لفتوحاترقعظا؟ضمحاءبعدخاصةالعقائدهذهأستمرار1ادىولفد

علىانشعوبهـ-لمهيناالهربوانفناحالاموجنزمنفيالاسلامية

يشدوؤعوهـاسءينالعبزمنفيونقا!انهـط"حضاراتهاوعلىالمغلوبة

خلاؤاقمناث!عوبآاثننجبرهموبهصوبينهموبعضبرمحضهمالعرب

والمذاهباكردظهورالىكلههذااًدى-داميةوصراًعكحادة

اإسلممينبهضعقائدفطواد-ل،ئخمتلفةاو!الدينيهاهـيئت!يةوالشيع

المؤرخب!بعضانبل.وال!سابافمثؤباالشكالعرببعضومن!!

الوليدائاءنامشاعرآالخايغهوهوامىةبنىخغاءاحديعفونلا

برهـاذلكاىءمسدلينوالحسطبابعثانكارت!مةمنيزإدث

ورداالاذ!نالبيتينهذصفينرى!.تشعرهـناليهينسبونه

الو)ببد:الىاشسوببهيناًلمهريالعلاءابى*االىالقارج1ابنرلالةفي

فانكحيالحنببكلأميامتادا

اقاقتامنحدئتهالذيفان

تلابالفرا!بعدغمليولا

واورياالعقل،زكاحادإثطسم

بورةالقهامقواإنجهرونمضطرفلأشيعيةةرقةوهمالروافضوبعض

الاء-ردمضهم3إنو،الءجليء:صورا-:اعاروخعوريةمثلوالنار

وءـ9،المحمدية1مثلالقيامةاثبلالدطياالىالامواتبرجحةيقولون

ذلك.فيجمولاعرهموالف،الاماميةاًلشيدصةمن

الصسماب؟بلد،ياهمالىفيهالناسيؤوبيومالى1

قيبرددخاطرالبهثانكارانو!شانواسابيالىعدنافاذا

:يقول،اشسعارهفىكثيرا

الان!را!ىمعرفتيوصفتايتيغوااطعتةقدالملامفدممى

الدارهذيكيبمنونعجليواليوىالمذاذةااتيانورايت

الاخ!.طرمنبربهعل!2لآتنكلمنواحزماحرى

نارفياوماتهمنجنةفيانهيخبراحدجاءفأما.

ؤولعلىالردفيالجما!لهينبقوالمتمثلاثكءكلمنكرا،ينول!

:وا!لودبالبعثصلامالاس
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هجرذاالدينفىعاذبريا

الذي*هيممنعنديصبمما

مهواياالدهـر1علىفا!ثرب

:يقولو

السرهربمضلسانيب!ا!

لفعليالصورريإضبين

جاحمةبألمىصاتموفنة

منقدبالم!اتبهصدوليي

ص-صولاصحقدرلا

والقبرا"-وتال!يذكر

ادهراإهلكنافانما

بألدءـرا؟-ولانيوذاك

والحشربالحسي!ك!افرة

القهرضغطةمنرووهلما

العقربيضةاهـ-وتانما

نهاية.بمدهاماالت!النهاية!!يالأولادآخرالعقر،،بيضلآ

راسه،الخافهـءسفا5ترددالذيوحدهنواسأدويكنولم

دروالفىالمذاهبواصضبوالادباءالضمعراءكلنكأ؟سونفعيره

وبراخطرالافىكارهررهبآمثاليهجونكانواالذينوالدينيةالسيا!ءية

لااو،التوبةالىاوالسجنالىاوالموتالىفيساقونمنها

.هذاكلعنبمناىفيظلونالامراولوبئمرهميرمتم

ا،طنواس،قبلمندامو-5كانشيماابعثاانكاراناذننرىونحن

منوغيرها.النرةووزهكانتبل،زمنهوب!دزءة"فيموجوداان3و

،واسادطعصرفيتكونهـ"انشوروالملحدينالزنادؤةافكار1

خاكلمبمدنكونانيمعناوليس.تنعرهفيتترددانعجبفلا

ت!رث.-االماجنةالخواطرمن.غيرهمعيردتهنواسابوكانماجن

،هضيلعبافهـ-كولاوالاستهةاربألمخالف-""لمذذااوبالدين

زنديقاداعتبارهنواسابوبةصايؤمنعقيدة؟نموناناًو.ال!ارسين

تككاوذه5نشتان؟يههنلا.الاخوبعف،م-رىكماملحدا

اد-يلفمرفييترددماكثيرالتغهـيأاطراخاكا،تانهاهـط

ا!اةلقصباؤكرةتدفه"الموتلمأساةكشاءصمعاناتهسيادفي!نوا!

ؤصإئدهبعضفك!نرىك!ااثباتهاوهيهالشكاوالبعثانكيار

جباثى.اسلاميوجدانعلىتنطويالتي

الىفهماوصلقدالشاهـرانوصدفاؤصيدث!الىاعداذافا

و!-لالذياليقينهذال!ن،يصودلايذهبمنباناليقين

عا!اطلواسقطخ!اطرهوبلبل4اشوهدهزااعماقههزؤ-داليه

ال:ثور.دالبهثوموشافي!اكان؟لتيجباتهمنالاولىالمرحلةهذه

الاالق:بلأهؤلاءيرثيلافهو،الشاعرفيوا!ابالطفلماتلقد

والتيومرابعهاالبصرة"منها"خلتالنينفسهخلالهممنليرثي

الحياةفكرةإرثيالضيقةركل،ص5او،اقرانهافي،ايةاتهت1

.نكلالنسبغيرسبباوفببأاقرانهيصلهمايكنفلم،آهاذا

كافواانمب!!يصلهكانوانما،والا-ضماعيةالماديةالاس!

هذهوفى،لبراءةواوالحكمةوالجماللشابةاللحياةصورةجميعا

لفد.عليهوليس!هالزمنانإنالاتيتوهمالجباةمنالمرحلة

رون.إ-!فهمالفتوحسناءةالبراواعلاهمافبابالزمناعطاهم

هذهود+صنبه:همفاصلايرواانيستطي!سونولا،يتووعونهولاالشر

فيهمآثارهوراوالحادثاتهتصضواإذاحتى،والزماناسماةاالقوة

ولا01آخرث،ئاوالزمنشيئاالحياهلهمب!توافراداجمالكة

فياتأمل،لىاصحابهلمصيرتاملهمنيئاصي!-االشاعريزال

ويق!ذاتهاالحياةمصيؤالىذلككلمنيئغي.حتىهومصيره

ائمبسبإ؟اصلةبرظكاوبثاتربطهبالذاتفردالاالموتمواجهةفي

التيبلاشلةفيبه!جميعاالناسحياة.فيهتتمثلانسا-اوانما

المعاجم!.الوضلزمناهذاغ!رخر2بزمنويحلهمتعذبهم



بترىوليمربعيممطربل

وبلعفف!ثرهسانرضعني

جللنياليصونثنتهاذا

حمائص4ؤ-!تمتبيت

ععاوثوقهنشوؤسييهب

كعاالرضاعالىاحبوافقمت

دسكرةبنتتخبرتحتى

معتكروالليل.عنهاهتكت

لهاتشدلاخرفاءنس!من

بشباخمرهاتوجاتثم

المنبوامي6مصيفالكرخ

يلت!بوالهبمب!ه!ا

بوباديمه!يمافينان

السلىباهـدالفواترفهكما

طربيستخفناكانما

اررفبمسهالطفلتعلال

والحقبالستونعجمتهاقد

همبلهماالنسجمهلهل

كلصبولاالثرىميآخية

ل!بكانهافجاءتالاشذ

مجازااوةاءعراالزمنعلىالدالةالمنرداتاننرىونحن

والفواقد،،والمصيف،المربع)ومئها،المقطمفلا!ايضاكثيرة

.!حقبلاو،ضونوواو،لطفلاو،لرفاعاو،سلبلاو

الافعالزسبةان!نجداللفويالتحلبلهذافينسشطردولقد

المقطعفيبنسبههامقآرنةكثيرافيادتةدالمقطعهذافيالمضارعة

.الاول

الشاعرادتءدصاأ.&!ااالافعالعدداننجدانالطريفومن

اتحطالاؤهالععرتما"لابياتعثرةمصالمكونالمقطعهذاني

دف،ابباتتسهصةفيجاءاتذيالاوللمقطعافياستخدمها

نسبةاننجدتكننا!،فعلاعشرتهتالمقطعينكلاضاستفمم

افعالتسعةبلغتفقدكثيراذادتقدلمقطعاهذافيالمضارعةالافعال

احبو،،يب،تر!،تيبت،يلنب،تلحفني،ترضعني)هي

فعلينالايةمميكنلخالاولالمقطعاأنحينفي(تشد،يستخفنا

اثنين.مضارعين

تجربةعن-عجرالشاعراننجدالمقطعهذافيسريعةوبنكلة

نراهفنحن،لآن"،لاماى5ايعشهاطلوسورالانيهيشها

وئنبهالا!اس1ؤف"قدئنه(والمصيفالمر+ع)فيالزمنيغتمر

يصورايضاالاخمعاربهذاوهو.عليهتأثيره!عدقدالزهـن

علىعودوىتهاللمرإعالمصيفومنللمصيفالمربعمنالزمنحركة

هـخلاةتهي3،ن"بةولالهابدايةلا!الريةحركةكاقهااو،بده

!تميمخطفيتسيركانتاتيالاولالمقطعفيالزمنحركة

اظقطعهذافيالشاعراننرىاننااًلا.م!نق!لببلاصوحةفهي

شتىتعثيراتالطفولةإلىعودتهعنيعبر!وطفلاعادؤد

ص11احبوفةمت،بكلهاولحفنيدوه!اتر!ني،العنبامي)

زمن6ج!يدزمناهـ3اذنونحن،الطفلنحاملكماالرفاء

ولافي!هثسلاوفزدوبابالموتفيضهىلاسمديارالشاءرواه

اثاعراصصلؤيف.نهابقىبلاوبر،1ءةومضاعلئةكلهزمن،ال!

هـاس"ووهبطفلاردهالذيا!مسيرهووهـا،الزمنهذاسرعلي

'الخلود

الخصر!انه

ايراعا.صللانسانءألموضوءك!االمعادلهيالقم!يع!فيوالخهر

ا!مبئتفاالانسانمثلوه!ه!،روحوجسدالانسانمثلفى6اليوت

افناءاعلص4ثجوزاهـياجسدهاتصدالمنالبةهذهفىوهي،الزءت

عتقتؤكلما.الزهـانعلىتنتصرانهاعلى،االانسانكحسدوالبلى

جوهـوهـ11اوروحطال!وبلإتالمأدلم!ةنفايالهاءنوتخلصتطابت

قويا.صافيا

وء--ىالناءعلىقمالرةلانهاايضاالزمانعلىتنتهر،الخمر

طوبلملاالخصريهمكانبعدالزمنولان،وفعلهبالزمانثاربهاا

تصبحوعندئذصوحهاويطلتىبهايبوحانالأيستفيعلاالممنفي

لهاحوصمهجنسهءنفضصيرتتحولبل،لهوكفوءانالزمنداالخمر

ابىاباتمعنىهووهذا،المناسف!فعلهتفعلانعلىالق!رة

!7

:ؤصائدهاحدى1فينواس

فىىفلاالنكلسنفترحاصؤاء

حديثىااومانيكالمكعصت

مسؤدعاالراًرهامنفماباخ

البلىتداخلهاصورفيكأتتك

-را!لسهناتاسوىبهنمنها

بأحاالسطمةبدغذا1احتى

ليباحايكنلمالملامةلولا

اا!رروا-واثبتفازالهن

الابدانالنراسمنتستطيعب!الزمنجنسمنفصبحانيا

البلى،والفناءضدحصانةمنلهاوبما،المتجسم!والنةوس

صلبه.مننطف!ةاوالزمن4روحمنبضعةف!نما

للزهـ!انأوفوعياالمعادلهيالخمراننقولانيصحوهتا

اخرىبعبارةاو،للالسانالموفوعيالمعاللهيانههاكوطايضا

حرببعدويتصال!انبالزكلانالانسانفيهيلتقياللبىالرمزإني

.ومراًع

فا.خصو،نواسابيخمرياتمنكثيرتدورالمعافيهدهوحول

فقنها،العرباباوسامكسرىوشهدتآدمقبلخظقتقديمة

احداو،الاولال!لعنداضتاتيالعقولىاحداو،المعرصنو

كماوالفسادللكونتفضعلاانتيالكاملةا!لقةالموجوداتا

:القدماءلفلاسفةايقول

ابائ!ااصفركريمة

ايامهال!مرعليهاطوى

اذاحتىتخلصتزدفلم

جوهريقملمكروحجياءت

نطقتانهالوفهوة

4سلافاسقنيهسا

ي!!نولم.لانتفهي

اخضمرتاتيلخمرافاس!قنمي

اهاالشبابانصاتثهت

تبزلالذيلليومفهي

ابورو!كصىنسبتان

المقاديرعنه!اوعميت

اضيرابهاالنصفالىصالر

فوريحصهاوبهلطفما

العرباباساماذكرت

آدهـساخلقسبقت
وا&هماالارضإخلاما

ارحمافبمالشيببخمار

ايصممدىجازتمابمد

الة3فظالطعرزبوهي

!ط'/حدالاخيرةالابياتهذهفيللشبابالخمرعادتوكما

يعوداناثط-ايدير،الهرمس-نوتجاوزتدنه!اؤيشابت

.ودساا&ع،بقالمقطعفيرثاهالذيالاولعمرهانتهىانبمدللحياة

الىوسبيلوالفناءالبلىضدوححئانةالمزمندواءا!مرسوى

طالهلاجمبلملأطفلا.الانسانفيهيهيشلئيىاأ&سمديالةردوبس

يرءخدانالافيالقصيدةالشاعرتا!وماا.اأأ.اا-4يناولاشر

لهاايخةوفعاالخهرم!اقرتهلطول4!بحإوالموصوعيبمعادله

-ءأ!اوىطفر!انيفنيحنوتفلبنااولانغلبها

نف4كم!؟!رأفقدواحد-وعراخمروا3انهوالشاهـريصبعاقول

،ليكهيباة،ؤيةااىالاوحياتهوهيالصروحياةعناجلها.منوقنانل

بدحماممسوهـاالكومةاًطفالمنطأصلالايصبح4والباقيةهيا.!احيا

برحيقها.وم!مدا

واقويلاتخريجافيبعيدالذهبلناومافائليقولولقد

غيابش!د1ذياالشاعرانببساكةنقولاننسهظيعو.حن

ن!4عاىالمصيرهذايخشىبالموتاوبالبعداحبابهوفأرفىرفاقه

اةحا/الىالصحوحالةمنالخروجببجرباولينسمىيشرب!و



حالةمقالخروجليجربثم،للموتتمثيلدهعىوهوالسكر

للعودةاوظنعثتمثيلعندهوهواصحواحالةالىالسكر

أالحياةالسي

معفىللأنه،.تماتصحيحالقريبشالم!هذاانشكولا

ايحا،اتمنوصورهاالقصيدةمفرداتفيمبوسايح!لاناؤص

ررتالقصيدةفياخصاانمنت:مؤرعيةومطنحيرةوظلالبرصيدة

اللحياةرمزهيوانما،نالنسبيمنحدواءشثماتعهـوكما

غني!مناوهـن،الزمنمغالبةعلىللقدرةرمزهياو،الخالندة

:الموتكانهافىياالسكرصورةنواسابيشعرفي

بإ---4ال!ص!،نأخذبهونلهونسقينرلفلم

4اصاب:-بهضضكالميتلمعكرهمنالسرانغداخى

9!الخودينهالذيالسهـرصورةشعرهفيايفاتآنجهكم!

الثس:نار،النارفيالتطهرلعديفيءلذيالمقيمالنببم

بزليلرامهامنيداتهممن!يفةبراسنصوروخيمة

بدخولآفنتواجهصهاوانالثمسفاءتظيلالهاعارضتهااذا

فتي!لبفيرتذكيعبوريةه!صةقنلالالقالبهاحمك

فب-لىالابمهدتفىالظلمنبمنفة'جاعتنملاقل!تايبن

ومقيلميركعننورهااشفانطمةعطضبنلديهاكانا

شمولالكروم1ماءمنبصنراءالصبالرةبهالاصحابيحلبت

:الكاسناراو

تلهنهامنالكه،!لأتهب

محرشةبهاناراكان

خلفا"ابمنالدهرلهاكان

لهاالربيعبكردوضةفى

تقصساهاانالعينوتعسر

ونفشاهساتارةنهابها

ورباهاصانهاحجرهفي

اماكلصااحرنهاحوذااورء

بقدرتحليلهافيواستطردالشواهدهذهايرادفيالحوان!ا

شانمنوالتهويننواسابيخممرياتتبسيطفيالدارسونالحما

مناكثرنواسابيفي-سىدارساتججدادتكالادأنت،مبمنه

معالخمروصفؤ-وخا!4ألشعرقرض!يماهبرفنقكعربيد

الخهرياتشعراءمنبغيرهيةارنونهء!ينفينهمنا!فليلاليميل

فلضلاالااللم،ائفارضوابناما)ن!بنكال!صالمتفلصفبت

النواسيخصياتفينظرالذيحاوياأيلي!ابينهمفااذكرمنم

ا-تففافيكنلحمانواسابياستخفا!انفزاىمنصفةنظرة

يقينالىاننضظبهيصللمرجلياستخفافهووانمآ،كباوة

التعبيرجازاذاوجوديةخمرةخهرتهتصبحوبذلك،اليهيطمئن

نواساجماخصةانسوىحاويايلبلانوان(الخيامعصكخصة

شعورمنعا+"يشتملوماالمصيرمواجهةمنذلخدروسيلة)كانت

الوامعهذاعنيعبرلمانواسابان14و(والصموالتفاهةبأ.لضعة

.(واضحامبالثراتعبيرا

وسصلمةاثا!ىرنواسابيعندءنلمالخمران،الحقيقة

اما،الرجل،واسابيعندصلككانضربم!ا،المصيرمنللهرب

القصيدةهذهفينرىك!افيهللتحديقوسيلةفكانتالشاعرع!ن!د

ناالاخرىاحقيقةوا.خمرياتهمنغيرهاكيروفينمرسهاالتي

والحبوالصمافةوال!ياةالموتفيتآملاتهعنعبرنواسابأ

والفقىصدانوالاملوالياسوالجحودوالايمانوالطبيعةواللئ!

اشهإرهفيتواترواضحاتعبيراوالامنوالوحشةوالندموالوجدان

يص!عالن!الرمزاوالمصطلعمر؟بةالىمناكثيرف!ارتفعحتى

الشعراءمنغيرهعندنجدكماكله4ديوالتفسيرمقنمحا
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اخواممنوغيرهمعربيوابنالفارفيوابنكالخيلمالمتفسفين

لاشعارهم.موضوبحاالخمرة

ديهااليهانههيناقدكفاماوأا!القصيدةالىنهودثم

:بالخصةالان!ادحول

المنبوامي،مصيفءالوخبقرقولى،مربعي!ربل

خمرياصهكلنواساًبوت!كرها..ألنيالمواضعاحصيتولقد

عية6والعبال،بهراذانالمثالشلعلىمنط4هيرةفوجدتها

.لمطيرةأو،لقالبةاو،نبار،او،دابغدو،باذفيرناو،لهقراو

تشعرفلأشعرهديويذكرهاالاماكنهذهفييشربنواسابالكن

احسستالكرخاولمطربلذكراذأحتى،خامةدلالةلها.ان

اخر،موضعذكرعنهيفني.دانموضعااوحانةيذ!اتلاانه

القصيدةفييحيطهمكاتا،نفسهانىحبفيمكاناتددرولووانما

التسجيلمقامميدانمأ.يورده،فهو،والشوقات:في'منبانفاس

راحةالىوالشوقوالتعنانالعلممقامبه.ني؟تيمااكثرأوان!

إلمضنية.وآلامهاليثقالحمالهايحطفيهائن!والروحالبدن

رايتهولقد.نواسابيعندللجنةرمز5-بالذات!ردلان

الغخقراقهمنؤصيمةعثرينمناكثر!يانلرخيذ!رويذكرها

ديوانه.!جمياليناوصلت

المئباو.امي

الاميدالىاليتيمنظرتهيوءا!انجانكهياذاوانظر

الحانالحك""البديعفنابهفيصدقيب!بدالرحمنالاستاذيقول

:"المهـرمةالهـرمة"ع!نوانقحت

!عاءذهبوقد.القمممنذالمهـرمةالشجرةالرمةبرحتوباال

الىالتضمناوللأاون!بر!ىانالىاليمةتمجيدفي"المصر!ن

الناسولكعصرهااستنبطمناولوانه،بثصقاوعنىشجرتما

وتعهمعا.الكرمةا-تنباتعلمهمكما،عليهادرجواالتيالطريقة

اتخاذكضلجعلرا-فقد،والرومانالاغريقشانكانوكذلك

ماالقومعندالخمركرانةودلا،باوخسللالهالكرممنالخمر

اربابهم.مذابحعلىبهايتقربونزلفىاتخئوها

فيصفتهمالظنقهذامن.العربعندالشجرةهذهعديمويظهر

كانه،المبرحلوثمرعنتض!ك،العنصرالشريفةنهيالل!

من،الايمآستخرجتهالمعنبرالشتروكبائس،الجوه!شماريخ

راه؟غذاءفصار..ألأغضنفاه،درلىا،الازميانونقلته.الغمام

اككلر،لطيفماءطدثم.المكانخفيهواءكانانبمد،العيان1

.،(لمرحاناوكعصارة،كالزعران،المصورجميهل

يعمفاف!والدنياالحياةفيالخمرةيحرمالاسلأمكانوادا

اعترافالوعدهذاوكأ!،الجنةفيفلشاربينلنظخمرمنب!هو

بها.الزمناإاقيالهائلةبالتضحية

منحسالمقطعهذافيم!نمركاننستطيعكلههذاضوءوفي

حقيقتهفيهوبل،لعبادةاطقوسمنلطقستصويركأتهعميقدفي!ى

يبثوانالسرمديتبالزءيتحدانفيهي!إولاعرفالشا،كذلك

ور!ءمنالمقطعهذاءيماسرهووهذا.نهائيلاجديدعمرفي

الجنساناذ،جنسيةاًيماءاتمنفيهماوسر،والؤثوسادت

.والفناءالموتضدمراًعهفيالانسانملاجيءمنملجأايضا

الكومةلبن-سضعطفلاوعادقطرنجل-نةالث(عردخللقد

الهجيرولهبا.صلهمنالهجيريلتهببينماابانابظلهاويستعل

التيباكاريوحيفو،الصورةفيالدينيالحسيؤكدهنا

المحدوثوالعمرالزمنمورمنصورةايضاانهالى،الجنةتقابل

عنا!باببأحثاالانسانفيهايتغبطاتياليوميةوالياةالقصير

الصسلهذاكانواذا.وحادثاتهللمعرذلكخلالمتعرضارزقه

وافوماسمكروابالغيبوبةيوحيالشاعرفيهينعمالذيالسابغ

وفمفاكاقعوقسوةبالصحويوحيالمتهبفالهجير،والاحلام



الىان!سباينتهيانبدلاالذيالطبيعةقا"ونامامالانسان

ال-ةصورمناخرىصورةالىالشاصي!وهنا.الموت

ابر!ص-ا،ورفاءاًنها.4الها!لئمالحطمورةعءتلك،الأسصية

بالنف!اخرىمرةلتتعدوعادتالبدنمنتخلصتالشالنفسهياو

!-للوايةففي،الجفةؤ!االثيماءالداحوهي،الكليهة

الىحهلت-عفرجثةانمؤتهغزوةفننطالبابيبن!فىاستشهاد

دقدابىءعصيكفواانالأسالرسولفامر،يهاودفنمتالمدينية

الىالص:ة.بمهايطيرجظحينؤطضاالمبنايدو"منجعغرااللهابدل

ال!بعاهـ-ةوتديسالحرموحماماترحمامةذلكبعدوهناك

.الخمياددةللارواحرمزاننانبيتميم!فالحماة.واليممللحمام

لاالجيتهذافحمائم،نل!ودوستدصةصورةليستالصورةللأن

نسصةاولنمديقيكيهيا.طوا،انلهعرشمنبالقربلسعيدةتوح

وحلمالموت0حقيقة.يخنللمنازعةصورةاننانها.احباءمنفق!ن

عالوا!صورةمنرويدالمخينم!هن!الضعراناوا،الخلود

او!،بدأهالفىيالاخرد!مر5ف*،أوصنعهالذيال!مافيويمخل

يبهدولمينا،اليهبالخههـلفوصولقو-نافذيالسرمديالزمنذ!

منالخهرحمتهانبعدالارواح3العماهذهمنليقترباثأعر

اهادلهابالأدواحللالع،دموهلاروحاواصبح4وقوانبالجسد(سر

وءه-ش،وهديلهـاببكالهاطربهويختلطثولمهافنولمحهيصبحصنى

طفلا.يعودالالحادهذالهيتحقق

ا-فبامسهالطفلتحاملكماالرناعالىاحبوفقعت

ناب!دصرتحةالجنسيةدلالالهافتصبحلصوراتتعولهنا

ناالفرويد*صلنقاداوعند.،ألسابقةالابيمىفيتلميحاتكانت

ن!والطفللا-حاهرموزوالشجرالطيوروان،للنهداشادةالكأس

عنلهدراسةفياًكقاد!ؤلاءاحديقولكها.سفالشجرةالالثديى

الرببعوقتالامالارضمنالسائلأ!صى-آلأنجليزاالروماشيكيين

فىماعصها،نهامنولتلخصالصيفكوالاورا!ا!وتنننفس

تبدوذلكومع،بألفمتتصلمحددةضمنيةمعانولهذا،الخريف

و!سد،الرومأت*بالاثبفيشيوعاالثبمرموزاكثوهيالطيور

!ؤالتحليىقانوخأصة،الامر.اولفيالفهمعلىعسيراهذابدا

لطافراوان،الجسيالالصال4ءمليةا،رتبا!ناتبعضلهالجو

خاصةاهميةذاتتبموالتيوالحقيقة.اتذيهرلعضورمزايهء

فصافلبينمنوحدهاتعداطيوراانهيللشعراءبالنسبة

وهو-اضطرارية1اغانؤصمشامرهاعنتعبرالتيالحيوانات

لثدياطلبلتعبرواتالمعادلاللاشهوريللرمزعناسبتفسير

.،(.للطفلبألنسبة

اكرمة!وااررماعربين"لجنسيلأتصال،هذاموروتتوالى

الصور،فىه5مملمنبخلولالملاجمبةالاسوالجنة)المتخيلالؤدوسذلك

ثمبره!تساقروسجر،وولدانوحور،خمرمنانهارعنتتعم!فهي

فيه(الرغبةبمجرديالاةواها،يصيفي

معتكروالليلعنهاهتكت

صاتشدلاخرفاء!سعمن

الاثفىبشباخعرهاشجاتث!

هدب4لائس-كامامهلهل

طنبولاالثرىفيآخية

لهبكانهـ--ابشاءت

للمشرابملأ!؟قامكانتارةبالخياممنخبمةاوبيتادخلانهاي

الممتكراللمبلاؤكاالمهلهلأسيجهاعنهاومزك،الفدسيةام!

الهجبرفيبرداؤ!وكانلاللبفييتما؟ناصبحالنعلانلاح!ا

حلى4فياث،هـرااليهوصلالذيالاستفراىعلىدليلاالملتهب

.(ادمرمديزمنهاوالمضخعلعالمهالىتماماانتق!الهوعلهونشوقه

انطي!قولوات!استار!الشاعرمزفىالتيال!خيمةهذهوليست

غيوالارضالىبهشأتشدألتيحبالهطوان،حمقاءامرأةنسعمن

يواهالذيافيذيالعالمهذاالالبستالمهلهلةال-ببمةهذه-ثابتة

يكشفة!و،القوانينم!لالاسسنضميفمنهازأءةط!أالشاعر

يهباصوتا12ءلدفىاءعنضكرةالمهظلهغهفىباحثاف.كفهويفنكزيفه

المتيقةالخمور:،اءالإهذاوكل-ا،اخرىوحياةجدنجداعمراله

جوهراوال!تمبات*يئمنوخرجتهـ!رعتهأ،زمنثصارتالتي

يحكلمتعبداوو،رس4!لألييايوجهوهو.صاديا!فأور،خالصا

وام!"-ولااعدهصصارع.نفهالزقاوالدنخصربهو"للفئمثقبه

واللهب.)هبئنهاالزقثعاء!تسعيل،جنارلالهض!ةيقدم

نواسأبياعندةالصمريالشويةالصورةعظمرمناساسي0عنمر

منافخالصةاكار!مىواللهب،انمفمرشعراءمنكثيرير-نوعتد

اؤءاصامالمحترفةمنارجالخاالمضءآلسيالهوالهببوا.الدخان

العطشذهيبةالل!من!نفأدهوءن،الخالصوصوهرهاالناردوحفهو

هوبالالمي!صللألمفردىاللهبويستعار.افقييالناصوالبياض

حواصرهامنيخرجاوا،نجارتثارخىع!وهافيالمجتهمهللمفر!!

يكونلاحتىلمعانهتداركاياربرقالهبفيقالللبرقو--ضمار.نار

فيالنارو"دخل.الجمالالرائعهوواكلهب.فرجة11رقشينبين

جوهرهاويت!د؟ركيبهصاءيلدخلفطنماألمطبوص-ةانحمرصتع

مدبرينقديميننمب.القاقلونوهماك:ويةعندوالنار.بها

والشر،الظلمةلالهالمقابلوالخيراكورلالهرمزهيالعالمن!ةفي

ا!-خئمم!فينوراوحده!نالنور.أنيثولوناففويةبهفيو

ألاربعة(ال!!صر)الاسطقسماتاحدىهيوالئار.ظلمةدصاربعضه

الافريق.الطبيهليهبئ4العلاسفرايء!العالممنهاركبالتي

لنصاعة،2و،علشعلىوالري،للنطءرمزهو:لعصي!!يللهب!

الالو!ة،رمزانهاي؟ال!ء،لو،ا،مموتيوالسر،والقوة

.الباف!القديموالروح،تنصروافحير،واننور،والقداسة

الافكادوالمذاهبمدهذه،الموضوخعنخارفي،استطراداهذاونشى

الايماءاته-ذهاي،.!واسابيعصرفيمؤثرةقيائمةكانتكلها

.عدةالقصءفينبراالنيالتجربةمعتملاالأتستقيم

صللنداءالثربواستوسق

شبىاتحاكيالماافولى

بيضر!و!-سواءهما

ةرمحفوامثالهامص

وفوفهمافجيلهميتلون

تبعثرهلؤلؤ.!ساكا

والغرباللجينعليناوا*راها

اًلذصبسللتشابه-ايهما1

ومنسكب-امدانهما

اص!واالقسوس!،صاصور

الحببنجومهاخهرسماء

اللعبافضىبهاعذارىايدي

ارمالم،ويبدوتماهـا،اشاعرايضتفيالاخيرللمقطعهدافي

4ةمسهحققانبصدالصتمفوقالشاعرإرتفعالاصحعلىاو

المقطعؤكادن!وديخىا.لزمنأاعلىسيطرتهادواستهالصلاص

اثمانيالمقطعفيونجدالهتكلمضميرمنصيغةعشرةاحدىالاول

هـنيخلوالاخيرالمقطعيكاد،الضميرهذامنصيغةعشرةثلن

بهايت!ققعاكفهتدلالةا"كأابطنلامميرينالاالعيغةهذه

"علباالهماالضهيرانومذان،المتعهذافيلشاعراوجود

اتخاذهاشبهةعنبعيداالاثياءمنتثكلهناوالصور.،(اؤولادو

مجلسمنعنامرهاتستمدوهي،ابنفسعنللحديثوسيلة

ل!الذيالمفار!اوالمطلقالجمالءنوعامحققةواثواتها)مثراب

هذهبينمماينبعهووانما،فيهالبشرير!ةللعواطفدخل

ايضطالزماناناي.والااتقاءالتشابهمورمنالعنامرواالاشياء



سرمديرازماناويصبحاليوميةالبشريةطبيعتهمنيتخلصهنا

بأسمه.تطقولااليهئرمز

الندامىانىالشرابحواتاك!والذهبالفضةكئوسان

،*ركهالكواكب،رموذاالأيىت،الر"المجد!هذاميعايهمواجرته

وابالذاتوالقموفك!صرمزانوالفضةادفىهباناي

.والنهارلليل

الزمنعنيتعدثالسابتينالمقطعينفىالشاعرنجدوبينما

ما،"ة---ا،"الان!بواله!.رامته-رااللمي!وعنصري!احديثا

د،و،بثريعير!،الفىءنيحسالمةطعهـفىاكلنراه،المباشرة

أكجردمنا-،لا!هـهمتلومي.م!فاالأجهلاة؟طبه*فيررىلا

الفهبفي!اي!هالسقالفي!،خذاثاعىرعلىالامريخت!ثكلروحيا

جامدالكاس.انواافرق،متشابهأداانه!ا؟الطشامالممر

الكئوسبعضفيرىوئسئسبينيقارنهوئم.منسكبوالخهر

يقراونالذينوالفوسالصلبانبصورمنقوشةوبعضه!املساء

احفورةاالصورهذهفيهمأب!دارةع-اوقددن!نم،الانجيل

الخمرفوفىصنعتهااًك-طالسه-اءتلكالىيتوجهونالكئوسعلى

.اد-يارةوالكواكبالنجومىنهالحببفيهاينلالأوالتي

،وهيالقصبدةاليهـاانتتاتيالنروةهيلصورةاهذهان

تيفبالزمنحيمنعليهتنطويفما،انعاف!تلآنصحة؟أ؟ببد

ناولواثريةاكئو-نراها(اننحباخيا.ألثوسهذهفييتمثل

دينيص!منعليهتطوياوهاس،مراحة.4ذلكتقوللاالابيات

صلبانهمعلىاقسبىاانكباببينلمة4اقاافي،*ـفىهيخوخلايضاعنيف

وهؤلاءلوشرابهمكئوسهمعلىأكدامىبانكبوبينواناجيلهم

عنموت!محدئناالفيناثاء-ررفاىالحقيقةفيهمالندامى

المقاباةهذهوفية(ال!ياةالىعالواوقدالقصيدةاولفي

الخاودعنبضاوالتبمدالتسامملأف!رغبتهممنالشاعريعبر

الرائع.السماءعالمفيالطئم

ارشاعر،ايلعبيلهبةاوحلممناكريكنلمكلههذاالك!ن

فوانينه!امنلاحدنجاةلاالحياةهيوال-ياة،الزمنهوفالزمن

المحتومة.الجاثرة

اللعب/ءاافضاءفىارىايديتبعثرهلمؤلؤكانها

.واللإ-ل،،وال؟واكب،والندامى،والمسس،انحببان

الأليسجميصأوالعالموبغداد،والبمرة،دؤ،ءوالا!،والنهار

بديبئوتفنىتتيعنرتكنها،بلالائهالجصفسأصغيرةفقاعات

اة-!االسماويةللكاشأتاوللمملاثكةرمزوهناللاعباتالعذارى

البشر.!بمصافتلعب

البيتبهذااولهاعساآخرهاو-ردلقصيدةايديرالشاعران

"ءفىارىآبديلةقي*-يرهفه:،مثيرا،والسجنبالسخريةالم!6

:اسابقابيتهبنااثارهالذيالاحساسذات

فانشعبوافيابىلادسباايطي4قىهواؤاالزمانارابثم

باريس

م7

*-!اال!الل!ثلج!عفة

والعاوموالثضافةللتربيةا)مربيةالمنظمة

1لفاث!طيغو!دب1ئؤ391

هـناع)ونمواوالخقافةللتربيةالعربيةالمنظمةتعلن

الظسطيني:للادبالتاليةالجوائز

اضضالا"لملأحمعنتعبرالتبىالمسرحيةاوالرواية!!

مواجهةفيالعربياضضالامعاالفلسطينيإمربيا

العالمية:والامبرياليةممارالاست

الاولىالجائزة-

الثانيئالجائزة-

الثالثةالجائزة-

:رةالقصالقصصمجهوعةا!

الاولىالجائزة-

الثانيةالجائزة-

الثالثةانجالزة-

لارود6..

لارود؟ة.

لارود،..

لارود06.

لارود؟..

لارود؟..

:الشهراب!

الاولىا.ل!جائزة-

الثانيةالجائزة-

خةالثالالجائزة-

لارود06.

لارود؟..

لارود002

والغلىوموالثفافةالمترببةالعربيةالمنظمةوتدعو

الذيانتاجهمارسالالىالفاسطينيينالادباء

!.ا)بالمنظمةا)مقافةادارةالىالجوائزلهذهحونها3%

عدموفى(الورلمهرة-ادقياميدان-اكحريرشارع

.*16آب-اغسطسىمنتحفخهغا


