
3.س!حمسح!---!--.---------ص--.-/بر!صيئ-ممحرئح!،لم------------ى---4

اة!--تت--ة- ا-.".-.-.ور ابحمزر
حدم---ححص03*ت-.

:تقول"عيبالسفحفي))قصيدةو!ي"حبااعطنا"الاخيرفدوىديوانعنيتحدتانناقديستطيعلا

السنامنيطفروهجمنفيهـماوماعئيكاحسالذيا(الاياممعوحدي"الابقينلديوءنيهابالحدبرتيتعرضانلون

هواكبنجوىتشعانحويرقديوانها.5791سنةصدرالذي"وجدت"و،91ع2سنةصدر

كالصاعقةالسوداءنارهما"المرهفةالشاعرةتوفرتاالتيالحبملحمةفيحلقةالاليسالانجر

الحارمة"نطرتكمنشعض.بماسرهاالشعريةحياتهاخلالكتابتهاعلىوروى

ازماتمنازمةبهاتمرحيناتنىفرجهاالمشالحرحدةنلاحفكماالثلاتة.الدواوينهذهتناولتهالذيالاساسياوضوعاهوفالحب

محراب"قصدةففي.مستعطفةنانحةشاكية.ننهارفئراهاالحبومناجاةقىء!وؤتأملاتبهاالقصائدبعضرالاولديروانهافيكانوا/ذا

:تقولنراها"الاشواق"نثلخلالهامنالشاعرةنفسعنوحديتبأسرارهاوامتزاحللطبيعة

اًننرفعقلبكتورةهاحورالذيدنبي"والفراشةالشاهـصة))و"وءساءخريف)ءو"المروحمعا)أدفصا

بوجعي"بتيهديبأرمعيععهكفرت".نكشدلمنفسهافان،"صوفيةتوويرمةا)و"الزيتونفيأوهام))و

وتحش!عي"ذلتياءمنترىبماعنهكفرتتجد)1("الحائرةاشواقها))وجدنات!،الاولىالحبلهزةتتفتج

(1انتمنعالتنى-امحكبريائيقمةوبخفضا)انالمعقولغرمنكانوان،الحبفيذانهاعنالتعبيروتجدمستقرها

:"النوىغب"فصيدةفي"فقولكماوتحركنفسهاتهـزاندونمرهفةفس!طينيةبشاعرةفلسطيننكبةتمر

اللاهبالمحرقلصدى5بهذاحياليوضاقتضقت"حنانك"الاولدووانهاختامفيالموضوعهذاحولقصائدخمسفنرى،كوامنها

.....:قصيدتين"وجدتها"الثانيديوانهافينجدكم،"الاياممعوحدجم!"

((الذائبقلبي))مناواه،وراءريذوبدلببم"حنانك))حلم"والثانجة"الادضفيراء"هيقصصيةشيهقصيدةاحداهما

:"الباكيالصدى))فصيدةفياووبينالفقيدالمجاهدشقبقهاعنذكرياتهابببنفيهاتمزج"اًلذكرى

روحياصداءالىوانظر"شاعرييارحمة"الببروانهذافيايضانجدكما،سبيلهافييكافحكانالتيالقضية

ذبي!استغاتاتالبابرشعربم!فياًنهاالعدوانضدكفاحهااًبانمصراًلىمهداًة"الحريةشعلة"قصيدة

ثم"وجدتها)ءالثانيديوانهافيإستجدإدةنغماتنلاحظبينما0اًلثلاثن

النفسيالنضجمعمتمشية"حنااعطنا"الاخ!برديواًذهافياستمرتصازدقصمنذكرتء!خلاوما"حبااعطنا"الاخيرديوانهااما

17(انفصاليا"لاقصيدةففبم.العامالعربيالوعيتطورومعبلوالعاطفي"ص-ور:كاملااسننئثاراالحبموضوعبهت،نرفيس!السابقينالد.اوانين

الرارطةبينهاومنتحببمنتربطهاالتنالمرواًبظءنتتحدثنراهاواحدةقصيدةعدا،الانسان!يةومواقفهالشعوريةوابتعاثاتهحالاز4

المحب:سجنيهابنياالتيالروابط؟لكفتعددالفكربةالحر/-ةبقضيةفيهاتلمفانها)2(ناصركمالالمكافحلاشاعروج"ت!ا

المذكرياتمن:تقولحين

حبيبيياعند.نلنقياذالرأيمن"لنااصدحاًلسسجينطائرييا

..."الواحدةالفكرةمنالظلامرغمالقيدهوانرغم

الراًبطةهيالوحيدةالرابطةاًنالاولالديوانفينلاحظبينماالمنىغنيزالمافالافق

شاعراًالمحبوببكونكاملاارتباطامرتبطةكانتوان،الخالصةالعاطفيةمالقشاوراءالشمسينتطر

.مجيداتبتئسفلاللنورالمجد

بطلاالمحبوبتصورالشاعرةنرى"وهيهو))قصيدةوفيالرائعهللحريةواًلنصر

وحريةفلسطيناجلمنوبجاهدالحهـاممنالطغاةيحارب)2(مكافحااحلامناموطقوغدنا

اؤضل،عالمالىوالوصولالخلاصاجلمنويكافح،العربيالوطنضائعهحريتناتقلفلا

من:جعل)2(شاعراالوقتنفسفيكانوانالرجاءدربهفاكطائرييا

صوتاوالشعرالفن"حولنامناًلليلانطباقرغم

تلينلاثورةفييجلجلالمشاعر.نصوورفيالشاعرةلدىملحوظاتطورانجدانئاعلى

الفقيرحقوقالغاصبينعلىا!ىكببراالتفاناتلتفتنراهاالاولديوانهاففي،الحبيبعثهااًلتي

الكادحين"جنيالسارقينعلى:"النوىغب"قصيدةفيتقولفنراهاوسطوتهالحسبمالاثر.نطوبر

المكاؤجالبطلصورة((حبااعطما"الاخبرديوانهافينلاحظما3الف-ارعةالقامةتطالعنيالعميقالذ!ولغمراتوفي

السجين:المغردالىقصيدةفيالشاعرالجائعةلهفتيمنواكسرحياءاعضئمفاشخص

الصدىحبيبيأتيناشدوكالرائعةالطلعةدميترجلمكأنالخليجمودوابدي

الرحابانغلالىرغممحلقا

ديوانمن32ص"حائرةاشواق،)باسمقصى!ةعرةللشل(1)

رجدتهل""ديوانمن181ص(3)"وجدتها"ديواتمن.؟الاياممعوحدي"

"وجدتها)،)ديوانمن181ص!(3)"وجدتها"ديواتمنحبا".اعطنا"دإوانمن03صالسجيز/المغردالىقصيدة(2)
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يديكمالككلهابكنوزيلناف!اصدحالسجينطائرييا

بخصبيبأنماريبينابيعيوالعذابالدجىجدرانخلفمن

حبيبي.ياالتيالح!ديدفقضبانغن

:تقولفصعها)1("بحبيتشك)ءقصيدةوفيالفضاءرصبوجهك!كبماف.!

اليكرجعتوحينسمعناعنالذناءتحجبلن

قلبيتعطثسبكلرجعتالرجاءفدربغن:طائرييا

عليكظليلانشر)االضياءمشعيرمت-درالما

حبي"لاعطيكحولنامنالليلانطباقرغم

خاضمكاؤعبطلمنتحدت،ان!-رغمالمعطيةالحنونالامفهيصالخ--فيالاءلىالمثلصورةلرسمكافياوحدهاًلمشعريعدملم

:ؤ؟قوللءبطواةوردبر-روا!تل!ادةاتستتئمعرؤدانهاورغم،لردىاؤصوأملاتفاؤلااوهفةالقصيدةهـدهفيلنحداننابل،الشاعرة

)2(أر*بمشعورموجيجتاحهـلماستعراقهافيوهيكزموراك(()"الارصنداء"الرالعةقصيدتهافينجدهمالاالمستقبل

البطويةوتقديساعتتقوا"الرحمة"منألوانفيهبرلمغهااذاح!!المغتصبةالارضحدودالىا)سببراًلىالحضينجذبهلاجئا

ادةال!اًحساسفبيه.المقدسبترابهادمهفامتزجالمجرمونالمغنرمبونمرعه

طولملمة،جذلىدامعةنظرةفيبميناههلموالتقتقص،أداننلاحظ-فلسطينبمأساةاي-الامربهذايختصوفيما

راحتاهابحنومرتحينلهودعوةاترفيورغبةامللأاكئركانتالاولديروانهاديالئ!اعرة

يداهااوتمنتكمجرحفوقنهايةفقي."رفية)ءو((الكارثةبعد))قصيدتبهافيحصوصا

ضمادهالحربساحةفيلفتا:تقولنراهاالاولىالقصيدة

الا*س!ا!ى!هـالى.فيينؤ-،لااالشاعرةاىبل36!لأ!!ئج3أ)،!!فئبخالألأ!رنمبم!%لم3*كيهمئمما؟..في+!،-:أ+لأ7+..أموطنييارةالغمشننجلي

:!قولاً!جديردلافي؟!!!إ؟لأنند!!؟!لا.!ت"س1يخ!بمالممفر؟لا3!!*إ؟نر.7"إ::لانجمذ.اال!إ-معوانتسبمالفجرويرهسج

)3(اًلغوانيالجراحتلكتلمست9!901ألا!*."نمإ.أفي:+أ..ب.!!؟.د؟لم!،+؟!إلأ!3إئي-نيذوىمهـه-االظا"ىءوالامل

الامومة"كحسبصدريوشء"-"ا.نمبم،..إ+تر،!هثب!لآ%لأأا:أ-ا!ودمبإ،جب.بر-روىلسوف

علم!-لموحنوتزلممستهاأ-،:..نما.....!أةس:بت،!!3!زرلأكأم!+!ا"بؤءبالكامنفالجوهر
..-..!!د+."+لم!ورير!*لا!!.ط؟!بخا؟تيإ؟+!يد؟2

"الرحه.ة))ولع!سي"الرؤوم"بروحي.!؟.ير.دب؟بر:د+.!لم!--!!3ط؟أوولمامرمام!:ىيرحمليئزايما

.!دلم،إ-7س++ا،-.شبر*+3!.9

ئم.إأ-كا-ابم!؟الثيجملحلمحنم!ماب!قيا/07..0.

ليإ-وطبرابلامو*!العارمالاحساسهداا!بل*با2:؟!!ه-!؟قيح!؟نجوللمخ!ئر-ا؟ألىاا--شة!*-داث-للث!أرلكن

))،اركأظ"غ،تج1-يرال!""بينفبىاقنرفة،ا((الاله!وىرصموضى!!-؟،؟لاغحب!ورأق!سلمبرئر1.ا+م،++أأكأش!بر!ظئنتر*6ثريب"لأا،؟حغ!عممعهصوؤ-،ار؟ولب،روة

!ءا-إ،1-دم،!حالىفت!-ور،امومةع!فةالسايبة.!!حفما.أ!م1!6!+غب"؟ع+!بئةإط؟ظ!+!!تال!بؤدال!.ه-ا"!ا)ة!بة

دقواها:الحدود*لأ-.!!--لأ11ثبم"له*طرمجدوةصركل!ي

برب،-.2إ؟لاءزأر!ع!الاحرار-دهيرقيلن

)4(وؤإ،صهـاًالرحبص!رهافيكالىطفلورو!ع!.-.آص7\النقشأور)ىالاصراردموؤي

الا)مسئينئقلكلحضمهاعاىوالقىخ-.داًلموضوع!ذاؤيار-.،ءرةنؤسمياً)"ولوروهـذا

)بر-دتا*ءإ-:"االارضاحتضانلصوركط!وا!،ء"،،ا!ةود!اهزتودطينفاز*يةان-بفسره

بقولهااللاجيءلا.ا؟؟دونالأهـداروتدارممل)نطر،فلماوجوبالىونبهتها

ت-اقتيندراعينت!ف-++.(ء!!+،،و"كاضؤو!الىاقي-سبايىلص،ررأالاملقتح!

مستريرحه،"د-سدءلىصاؤاه،الكفاحفيالاملمكاناحلمواالحنين

واحداخيطا!-"نجدكناؤاذا"حبااعطنا))الانجبرديوانهاامامجددا،الأملعادالمصريةالمثورةبقيامالانجرةالىعريبةالاذتفاضةقامت

القصيدة))ز،1قصيدفيفةالعنبالحيةالمشاعرتصويرمنباقكأنر.ثقةفيالمستقبلالىتتطلعالنفوسوعادت

:تقولحيت"الاولىالشعوريالتطورانلموجدناالحبموضوعالىعدناااذانناعلى

عاصفةبمبنيكفيانتهاالعابردةالمصغرةالفتاةمرحلةمنالاولدإوانهابعدينقلهااث،عرةادى

اعصالىوهبوبتجتاحنياليههتلضالابليمثابةاليهابا)ضسبةالرجليكوناكيالمتاقيةالضارعة

يئخدنيراحبحرانتهاتملمكاككباةالمرأ،تأخدمنلماوتمنجتعطيا!ت!المرأةالى-بهوتحتمي

جبارأخذموجتيهفيالتيالاموالى،التلقيتملكمثلماالبذلوتملك"والخصبالينابيع))

الامومةنغمهودبروان!-،بقيةمنهتنسجالذيالغالباًلنغمفان0الرحمةلهوتبذل.نحبمنعلىتحنو

الفيض--و-السخاء-و-الخصب-كاماتنجدولذلك،المعطاءةالهتاتلكنرى،الاولديوانهامن((موعدقصة"قصيدةففي

-العطاهـو-وابىذار-و-الزرع-و-الامتلاء-و-الذنى-و:المتفجعةالضارعةالعابردة

التيالطبيعميةللمرأةالكاملةالصورةوتعطي،شعرهافيترددهاإكثرهـواكدكرياتمنصموكمحواكهـمشاطىءعلىهئاك

.العطاءدور:الخليقةبدءمدالطبهمةلها4رسىالذياًلمدورز؟دي((ا!اب!افيدراتهايعانق))الرهـ-الفوققابيتململ

يءؤءقول،الحهيبتعطيكماحئانهامنالمحبتعطيؤالشاعرة"خطاكرسومفيهايلثم"و

:4وتنافيتسقيهطفلهاوكأنحبهاءن"الاولىاًلقصيدة))((الفاجعبر،سي"منبتوقد"ضارعوله"فيواج!شت

اوسدهعطريمنا!قيه(إصنادروش-مكيفادرولمشقوتبن!يالدارغربةومن

بأشعاريأنانجهصدريالمضائععابرعنأفتش
بقولها:المحبوبتخاطبثم:المعطاءالخصبةاوأةهيالثاننديرانهافيالشاعرةنجدبتط

ها"وص!قي"185ص(2)"وجدتهما"ديوانمن2!ص(1)(2)اليكجثتذاديتنيكلما

،ا."وجدتهاديواتمن17ص(؟)"وجدتها"ديوانمنأ؟ص(3)((وجدنهـ،"اتديرمن81ص!(2(1)وجدتها"انديوصن8ص!أ1)
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11الحياةانتميارات"منهطانجتني"امهلاتمواسمي"كللهواك

لرىولأ،مر.نعشةنابض!مليئةالحياةنعشىاننري!،اًلضصاعرةوازهارجني"بفيضوسخت"

الحياةذكوةبهايبغانوعلىذنكعاىأدقدرةالحبسوىنى!ءدبم:الذكرىغبيرءن11هناكمنعد"قصيدةفيوتقول

كنوزهاةويملكهالصساعد:يهتفيدعوك

(1)الثلوجيومنعسيديكلازالطفلىيا

بيضاءاًغنيةالبعبمنهناكمنعد

الاصداءعميقة"الظلالالحايلصدرها"

،(ارتعاشاتهاأحيا"أعيشعسطلاانى،؟--رةاص-اشو!ارفا!و-ار!ةفي!ودها-أءاغبلا

.....طء9ود،اًلحإمالشتحعريفجرالذيهـو:والامتللأءوالغنىاخصبامصدر

الىكيرىفتنتيياليوكنت)1(ميرالقماغبتولمو؟غبت:المنى

دبصىفصية،قصيدةويعييرمنكعبببردمي

((الغاوجمةاعماقيميفنبض))"غنىكونييملأ"يخصبني)).

يومهااحسستئيويومهاالدئىفيمااجمليم!حي

محدهاديالحياةأعانقالمنىودفءوالحرسمالشر/

ذرواتها"ابإغ))وجد.ننبإءملكم،ذالإ،،فيتحما"بل،وليدهاالامتحضنكمالتحغنهانهابل

1(ثرواتهاأطك،)ر:قية!(2)اهوىااوولالإيليرؤويوصين:الجن!ين

ير!))الحبيبوصموت)2(ااجد!طالعياةنسيجليميد)ءمالحبمحلىوأغفو"اثوافيآحضن"

منوالمقؤالمهـكبا!م!هاعرةلظر!بيو!و،)س!(ا(ننعيظ+لملوكبماويررءشتوافينيذكرى

مندقديرملهارأيوهو،الحياةورتابةوالفرأغوالوحثمةاوحدةافصارملاءهنيهاتذكرى

صصة))!صب-!ةفي/فولففهب""ميالى9معو-دي))الاولدروان!،".فكويربرسر"فيأحملها

وامتلاءعنىص-انبمراغ9أحالفدالووىبلنكه،ل!:(1ءوعد:فتمرحعالقلوبيرويفيضوالحب

ليلة.ذاتحدتت!وور)1دصيدةفيتقول-سالاخد.بوانهاو!!(3)حبنامئالعمرشربتانت

الاخرالجانبمنهتغت"خمبناعلىامرعت"وانت

بعيدهوتنطك!وز1،ؤ!تفءراإخ!بةالادضفي"زدعاككيالبذرةهوبل

ذا!نتمواطىءوراءأهيمفتفجردي!نااً)خءركنوزفيالحجطحبااعطنا:الخير

معبموليسىاهيبيطهاوتزهرائءبعلىتخشروأغانينا

مخدكيفيالإيلوحشةسوىعطاءوستنهل

الصحارىفراغحونيالداروفيوثراء

امفساداوصهتوخصوبة

وحيدهوكنتفيناالمنهارالعالمفنبنيختطاعطنا

اننظارحبفيرحيا.واعيننرجديدمن

مثارانفسسالبغهروديد

الحنينكنابطويتودطالجدربةلدنياناالخصبفرحة

اًلسنينوفتوق:يغللافانهالبوارالارضفييزرعحيناما

نارىواخصهتحينبعدعلمنالكن

.....البوارالارضفيالمإجفيزرعنازرعناانا

المسافاتعبرهتافكورنالبذارالقيناحينضللناانا

انطوائيبابيطرقتغللاارضقلبفي

((بارضيالحياةنيعيفجر"وظلخصبولغيرنانصيبناالجفافكان

سمائيعمقويلمسافحراء،ةالمحإحركاوهوالبانيهو-الشاعرةمثاعرفيوالحب

بعدلحس!،ارتياًلفراغحالةتصف!)3("إ-اءاذاك))دصيدةودبم:تقولفهياًنننصاراًتهاالىالمداًفعلنبعها

حبةحكايةانهتان(؟)"ولنعطيلنبني"ممانالهوى

ثقلهعينبمفييرخطالفراغكانفيناماخير

تإقيالاشياءوففاهةليغنينالا

بمفسيالخاويظلهاورماداظلاماواًلخصبالنوروي!حيل

المملةالبطيثاتاياميوتإفأنحانينافي

أن!يتهسااك!الحبفحكاية:اًلقصيدةندس!ىفيايضاوتقول

شيعتهاالمهـلهملآالظلماتيشقنورااعطنا

الشلق.مصدردائماوهواةالحيفجراًلذيهـوقالحبسئاءدفقوعلى

)4(القربببالا!م!سان...قمةذروةالىالخطوندفع

حبما؟1ءطكا)"ديوانص"الهلوجيوما!قصصدةمن(1).11حص:،اعطحا"ديواتمن"1بص-دليه1"قه-ده111

ديوازرمن"لينىكأات!جداشنيبوثد"ؤ!حبدحمن31)،(2)ء-ص)3.ا/ا-:هااعطشل"ا؟توودصن،،!اليوراليه"قه-دةصن21)

حبا"اعطنا"ديوأنكلن)3(.((حبااعطما"ق!حمب!ةمن41)"صبااع!ا"ديوانمن،ااًتغير"قصيدة

حبااعطناديوانمن"ماتالذيالاله11قحيدةممنى)1(."حبااعطنا"ديوانمن(،الاحيرةةالقمب"
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الجبالبحصنالربرأالخضرةواثموسفيناالاقمارقتخل

ارتعاشاتهاالارضرواًئجوكنوزكنوزاويعاطنا

ماكلألوانهانكهتهاالخلودوأمجادوالخلقالادراعزوىمن

جمالهـنالدروبفيثحلالاولىدروانهافيالطبيعةديخالصةاشعارللشاعرةكانولئن

الظلالملوناحباتستشعرتكنلمانهالا1-"الفراشة"و11المروج))قصيدفهر

الضاحك"الوهـج"لمنطو./لانحدسالمرةهذهالشاعرةتتركناولمت.ر/--اوجوا،لهاطارااصبحتخدش"ـ-برالطبهمةاصبحتحنى

ابىدءمنلناصرحتفقد"الارضارتعاش"و"إ)خضرةنضمرة"وبل،4وطيوؤثعرهعنبهاتعبرعنترقة،جميلةوعورا،فيهيمرح

الطبيعةمنالصورهذهوينقلاثاعرهذهيعطيهاالذيهوالحببانانالمحئفيهتجدو"أوىالحبوخميبةالبشرغدرمنمهربا.نجعلهاقد

ذاتها.داخلالىواحدةقصجدةسوىالثانيديوانهافيلانجدفنحن.)1(الروحوسكينة

تضعهااصحتانهارغماصلاحساسبالطبيعةالشاعرةواحساسبالمط!قوالانحادالسلاملمحظةفيهاتصود"هنيهة))هبىمةللطبيخالصة

الصوفي.الحلولالىالاحيانمنكثيرفييصلوهو،الحبخدمةفيبينما."الخضراءالمظلالقريةرفىبىيا))فيوهياستشعرتهاالمتي

تنوق-الاولديوانهابرخالصةصونجبةقصيدةللشاعرةكانولئنمثلالديوانذلكقصائداكثرفيللحبساحرااطاراالطبيعةنجد

كإسرامان-القجوفيالوذنصوتمبمثها-باولتالاتحادالىفبهاالطوبراةقصيدتهاخلالاو"تذكرهلا)و"المسحورالكون"قصيدة

الشاعرة"قصيدةؤفي.الطبيعةمجالمبعثهاكان-الصوفيةمشاعرها:مغلاتقولحيث"وهيهوا)

:تقولنسمعها1()"اشةوا)فر(2)تتعدىيداإمروراح

اًلمخالب"الطبيعةبصورةمأخوذةالشعرفتاةرنتوحببافتتانخدهاعلى

الملاهبهالوددإتأ)وانهبهتطةوالغربيوالاؤقالشباباشتعالفيهاوعانق

الغاربهشمسهالهاهوتلآحرافيىأرضنهكلاًلحياةاضطرامفيهاوعانق

"صدرهـاالىاكوناتأخذلو"كاسجل!فوفيهاودتيتنفسطحولهمونيسان

سحر!اومنالكبرىأياتهمنالروحوتشبع".نحضنه))شداهنموماعطراالش!في

سيرها"فيالمغسومتقبلاًلسماتصتمالارض.نعانق))الظلالالمكانفبمسكنتوقد

:تقول(2)"حائرةاشوا!،)قصهبةوفيالضياءميؤوقواضطجمت

الباسمولورهاماءالسعمقفيوادمجافئىلوفأودالشصسفياًلحرائقدوربوامفت

اشرتوالتي"وجدتها"ديوانهافي"هنيهـة"قصهدةوكذلىكانتثاءفيوارتحتناعمة

سبق.فيمااليمازءـربر-هئالكوكان

لامنتاهـصوباعثةللحباطارالطثيعةانؤكما،فحسبهداوليسفراشةعليهقرت/فتح

كما،هاممإزجهوبلالمشاعرلتلكباعثنفس!هالحبفانالصوؤيةتعروجناحينعليهومدت

للاتحادوسبيلاللوصولطريقاالمحبوبمحبةمنيتخذونالمتصوفةكانوارتماتمةرجفةسكونهما

تمت-جثلاثةاقانجبمالصوفيوالاحساسوالطبيعةؤالحب.بر،،طلقعليهااستراحتحينمشاهد

اختلفتوانوالالوانوالصورالمشاعروتتساقىالشاعرةنفسفيالضياءعبرالحبيبينعيون

الاولد،برانهامن"سمو"قصيدةففي.لاخرىقصيدةمنالنسبلتفتج"صورة"لهمابدت

ختامهافيتقولنراهاوالهناءللهوىنفسيهما

لمالسموحيلعينيجلاهاكببرحبصسورةاخالكصورانكعلمالافبىةالاربعةالاسطرالىبحاجةنكنلمونحن

الثرىغبارعئهاوتنفضلصوفيةروصصتهيىءالواصحؤمن،للهوىنفسيهمالتفتجكانتالثاعرةوصفتهاالمتيالطبيعة

:تفول"اًلضائعوالسرانا"فصيدةفيالنانيديوانهاوفيب-لالعاشقيننفسرتفنرج"صورة"مجردتكنلمالمشاهدتلكان

انماحلمالالقيتهمظاهـ-رعلىلهوخلعانفسيهمابرلماانعكاسا-الحقيقةفي-كالت

باهرءساطعةحقيقةالحدائقدروبولا"سكئت"التيهيالظلالفليست.المرئيةالطبيعة

عانقهاحينفيهاعانقتولا"يت!ح"الذيهـوالزهربرءآولا"انتشاءفيارتخت"المتيهي

الحياةوسروالحباللهالتيالشاعرةنفسهيبل،وترتعشنررجفالتيهيالفراشةاجنحة

عنتعبر"لميلةداتءادثتنيوقد"قصيدةفيالاحيردإوالهاوفبموتبر،حولهامنالطبيعةمظاهرعلىفتخلعهذاتهافيذلكبكلتشر

:فتقولالهاتففيالمحبوبحدثهاحينفرحتهاعنالتعبيرطريقةعلىالداخليالنفسيعالمهاعنارخارجيةبصورها

لانبعاثيويا.رائعشعريحلولفيبينهماويمزجالداًخليةاًلمشاعر

لانحطاؤيموياالتبيرفياًلنهحهدا.تتبعاثاعرةلاتزال"حبااعطنا"ديوانوفي

لانخطافيويا4الب))قصيدةففي.بماربجهامفعمةالطبيعةبنبضحافلةبصورؤتأتي

"الزمانحدودوراء.زعطيناكأمرهفسربعةلمساتفيترلصههارائعةلوحةتطالعنا"بعيدا

بقولها:"اسمك"قصيدتهاتحتمالاجيرديوانهاوفي:الحببفرحةالنفسيلاحساسهامتوهجةنابضةصورةبها

لى:اسمكموعديالىالشمسفاصحب

ماتنىكلمةيايقظةدميوفيأصحبها

قلبيفياًللهاسصمتجاورفتعطينيالحبيبعثها

كلشماعرعنللت"-رالطبيعةصوربهاتستحدمالتيالطرب!قةوبنفسىالجمالحساًلحياةتذوق

-98ا!ءءلىا!ة-اًلتلالفويالضاحكاًلوهج

"إلاياممعوحدي"ديوان)17511ص)2((،الايامععوحدي"ديواتمن"انطلاق\أقصيدة)1(

"ا،ياممعوحهدي"ديوان)2("،وجدت!"اتديوامن176،177
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لحصي*كط!محممططبط
الحب:كلمةلحنفتالول،معينةةواًص

نغمسةنسمعها،نسممعهاوالخصباًلعب

حريريهلينفيتنساب
التلالفودالخضرةفتر!شا36-الصفحةعلىاًلمنشور-تتمة

الحمسالويستفق!!صمممو! ..!ي!!د

افنيسهالكونويستحيل

تهءدر!!واثإلمحرة.)1("مفرلا"الاثالثةالآمليةقصيدتهاتأتيثمهـصللتعبيرالدينةوالشعائرالمشاعرالفاظتستخدمنراها،الحب

زكمنالجبريرةوانما،اًلخارجمنتاتينابجبريرلآأؤمنلا)هينثرية،بهـلمةالىصلاة"لهاعنواناتتخذالجديدللعامالموجهةدقصيدتهامشاعرها

وجودنامأساةهـخاومن،اًلنفسعنلاينفصلجزء،هيالذاتداخلفي:بقولهاوتبداها)1("الجديردالعام

عميقمضمونسالقارىءيرىكما-هواًلمغمونوهذاً."الانسانيجديد.اشواً!لكيدينافي

.وال!راعلتأملامنالواناتعيهاك!ه!النفسىفيروجد،كبيرمأسويفر،بءوألحان"تسابيح"مأقينافي

عاتية!لدرا"!موضو!ايطجاًلذي-اوضوعا!ذاتناولتالشاعرةولكنيديكفيغناء"قرابين"نزجيهاسوف

فاتراعنها!تعبيرفعاء،الأساةبوفىةا،حساسمنيخلوكادهيناتناولا:الحبعنتقول،(2)"البجعةاغنية"قصدةوفي

:اًلصراعلذعومن،الموحيةالصورمنء،لبادكونيكادنثرياحولهشدنااًلدفالممطراتاللياليفي

يديهوملءرجعتانيلووفناشعراالهوىخصبأفعمه"تعبدا"

وخبرا.نيهعمريتجارب"بهطوفنا)النشوةأجنحةوعلى

الكبيرهالحياةلقنتنيوما"محرابه"لدى"وتعبدنا"

الكثير.السنونعلمتنيوماتلوناكم"وتلونا"

!خطائيهبرغميلعدتعزفناكملديهالحب"سور"

حماقاتي4ونفسلهالكبرىالبهجةاغنيات

اًلمصيرنفساًواجهلكنتالقصيدةمنالاولفالمقطع،)3("ماتالذيالاله))ؤصيدةوكذلك

الضياعودمسالحبوالدينفيصورامتزاجتمثيل/مثلاكبرذانهالقصيدةءنرمزفضلا

ويتمثلالىحقيقيةاًليورادهيأحذلكي-خليقاكانالموضوعهذاومئعل:الشاعرةوجدان

كلىجامع،رمزفياواسطورةفيرضمنان-جبروتهبكلللأكاكلتمثلا"الذنوبسفر"ثدهلنطويجئناهنحن

اًلصلىصبالكاملال!،نلهاويتحقق،الفنيةاًلصورةطريقهعنتثري"وئتوبلنصلي"

يعتبرلكي-4!لاا!تاملياوالفكريو،لشعر،وجداننايهزالذياننحيز"الانحانيوقربان"الشعر"كفارة"لهوبا)بينا

لآويثر،بحرارزهااًلعاطةةوتث.حنهبالوجداًناًولايمرانمن-شعرامشاعرتناولفيالتطوربعض"حبااعطنا"ديوانفينجدانناعلى

اًلخلاقة.المجسمةبه.وره-العاطهقىأ،قيظة"الذي-الخيالالقيود"قصيدتيفي"وجدتها"دإواًنفيالاولىبوادرهظهرت،الحب

ؤءصيدتببهافيكيبرانجاحانجحتقدكانتوانشاعرتناانعاىالحبمشاعرفيالتأملاتجاهوهو،"انفصاللا"و"الغالية

اًنجا!!ى،ؤان"وصدت!،"دإوانفيالىبز!مااشرتاللتينيىلميتينالتد.،وانهافيعنهاالتعبيركانانبعد،الخفيةخلجلألهاواسقصاءالدقيقة

اكطببمته-حراًمباشراانطلاؤاادنطاقىاًلعاطفياكعيبرفيو5الحفقيتوبحانالشاعرةلاتشنطيع،جياشةلافحةعاطفيةانفجاراتالاول

وان،الرمزالىزاجاقلماوووكب.الجدرانوفحدىالقيودتكرهاكبفياستطاعتقدبينما،المستأليالهاديءلظملهالتخضعهاجماحها

رائعانجاحانجحتانهاورغم.كثيراءهوضاؤيهزلمردؤلمن4الهلجطتدفائق،،لناوترسم،المعهدةاًلحبمشاعربعضتحللانالجديداتجا!ها

انهالا-"الغباردوامة"ثم)2("الصخرة"قصيدتهافىمحاولةفيبضسعلهانج!"جبااعطنا"الجديدديوانهاوفي،ارهفةاالخفية

ديوانهافيمن"شيءالىاوأيهاتل!لىبمفهي،الاصيلاتجاههاليسىتسعخرالتي"الوفاءاسطورة"قصيدةمثلالمحاو،لآنقستحاولقصائد

ا!هزبمة""و"ماتالذيالاله":قحاقرثلاثفيالا"حبااعطنا"الاخيراقنعتهاالذيابسهذاجوفيوهي،اً!وفاءوجودمنتبساوفبها

الشماعرةترمزالاخيرةالق!دةهذهوفي."اًلبحر7الىرجوع"وامرارتيوالفالحياةألفمن!متسلبتسلمبللاتثوراًلحياةتجارببه

الجزيرةوجدتانبعدللنكوه!دلاضياعواوادث.4للقلقبالبحرم!ا*الالانفمنالقصيدةتخلولتكادحتى،طعمهااً،رارةفقدتحتى

الحب.بئرةفيهلاننبتملجقفرسوىليستبهاحلمتطالماالتي:النثريالس!ردالىاقربيجعلها

الصورةوأعطاهاوتجسيداعمقااعطاهاقدهـةالقصهذهفيوالرمز%:مثلكاسأل

النابضة.الجزئيلآبالصوراًلموحيةالكليةالوفاءأين

المجنجالداط!يالانطلافىذلكهوفدوىشعرمافياجملانعلىالاوفياءعنوماذا

ورقة،وهروبةوحريةبساطةفيوينساب،وءرارةصدقاينبضالذيالقديمهواكوأين

ل!،الحزإضةقصازلم!احتى-فدوىشعرمرةقرأتاًنياشعرولاالنساءوأين

تنبضفراشةروحهافكان،والانطلاقاتهنرحوابالانتعاشوأحسست!حببتاللواقياًلنسماءمئات

بالعبهرمفعمةبالزهورمثمرقةروضةو!!خفقاتهاوترتعشبالحيويةامر*وكل

وتتحدالا!برفيتغيبحتىوتعلو،وت!لمووتحلقتحلقتمضيثم.يديهغملكتظنك

تدفقمنفضلا-بهإوحيالنفسفيتبعثهاًلذيالا"لروهذا.بالمطلقعليهغوقفاحبكوتحسب

يوحي-والرمزالاسطورةمنح:تحرااطللافالهاواطلاؤها،مشادرهابشيء)،("والتجربةالكلمة"الثانيةالتامليةقصيدتهاتحتفظبينما

النبضه""و"الانتفاضة"و"الرعشة"لالفاظاستخدامهامحمرةبهوالانسجامبلاًلشعريةالصورتستجلبالتي*ئفعالحرارةمنكثير

والائرهارالز!وةو،"الرويف"و"صلاجالاخت"و"الايقاظ"و+الهامالمعنىتجريدفيهاموضوعيةبطريقهتعالجهاانهارغم،الموسيقي

بحاد.بئ-المرتبطةالتجربةخصوصيةلا،سابقةكميرةتجاربمناًلمستمد

حبا"اعطنا"ديوانمن11(

وجدتهما"،)ديوانمن)12"اح!بااعطنالاديوانمن)؟(،)3(،)2(،)1(
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الرمز،خلفالاختفاءوالىقيادتهاواحكامالمشاعرعلىالسيطرةالىوالعبيروالوهجوارنداوةالطراوةو

بينما،اليهيشيرالذيالعامالمعنىخلفالخاصةالتجربةاخفاءوالىواصطناعمايلائمهاومحنفهاالمشاعرحدةالاولعلىديروانهاكانيغلبواذا

ولااطيقى،والاخىبرفاءللهرصدالمصبر،طيقلامنطلقذاتيشعرفدوىشعرتحملاقيالالفاظ"خدامواسه،الاحيانمندبيرفيالمطو)بةالبحورمن

منفلمة-ظاءـريا-تلوحمجسمةص!ورةفيلتجسي!د.الذاتيالشعوركبحاكأرمالتانالتاببينديوانيهافيتلبثلمانهاالأ-المجزالةمنقدراً

الخاصة.الذاتيةالشاعرتجربةعن-ذاتهافيتفجرتالتيالجديدةالمشاعرتلائمالتيوالرهافةالرفةالى

وعنالاخ--رقدوىدبوانءنحد/ضيانهياناستظولاالاوزانفيتعرفااكتراعبحتكما،اووالعاىقىالامومةمشاعر

افأ-ؤكم،"انذس))قصدةالىاش!راندوناتعبرفيولا!هاالحالينفيىنتولكئها.نفسهاوموسيقىمشاعرهابيندقةفيلتلائم

......وراءتنساقفلا،المعبرالانيقالدقيقالافظانتقاءءلىدائماحريصة

تداله.صفيرهاءهىتحشوامهيكألماوالعنوالرقهـةمنعسادور!اتعيبراتعبراًولا،لهاضرورةلاالفاطاقيبفيالذاكرة

..!زنبقيافياًن.نفسهافي

امانينا؟كنزياغبران"حيااعطنا"الاخيرد،وانهافيلاحظتهجميلااتجاهاهناكانعلى

أغانينا؟صغنااصاذنمثلمنساحرةور!از!شاًجةتحملاك!الصوربعضاستخداموهو

مافبب!انق؟لمىغ!نامنحمالح!ص.ؤفياروه-ذلممسوالفة!فرةؤلمجسبهااثووبيالشعر!يمارست!عمل

........بة.:تقول"يزورنا"قصي!دة

ظؤة-ليس،الاحساس!داعنمبيراتافيالشاعرةوفقتوقد

ثنا.،--افيلاخرحينمنبالغةرقةفييترددالذيالمستنكربالتساؤل"حريرب،طاالىلصربعلىمدى))

دقهف-!إحاءالتوحيالاسطرباقىعنعمدعنقصرتوانني(لقصيدةعبيرمنوبمولا

ل-تمبو-افطنيالام"ءانيش!بهالذيا!رقهقا(!رللبالحنانمرهفا"دارناالىأهوىمنيحمل"

:وتقولءليهحانية:تقولكما

زنبتى؟يانجرانالمقبلةالجمعةفييزورنا

وأ"لهعييافرشلمووددت))

نج!!؟هلولحنيديفيلووددتكموردت

و؟يدىفيلو،المضياءمملكة

زنبق؟،1قالمن"سلمانجومهامنأشيد))

الاح-ا!!بالداحياايحاءلناتوحيانتطيعلنرالشاءرةكالتومالدارنا

.الطولمتساويةكلهاالقصيدةاسطرجاءتلوحينمااجلهمناشيده

د.روانهافينفسهاعناتقاا!تيالمرهفةالشاعرةاجيواناواخيرا"يزورنا

اصوةواالثوقرلا!ءلىشا!ا2ذماالا!كلماالاولاًلوهـصحد.إتئافين!عملهاكما"الله"لكلمةاستعمالهاكذلك

.....:الاعجابغايةلاظهار

ؤ-!-ومسائلهاًلحبمواًقفتكوناًنتخشىاما،اسالهااناحبالمقبلةالجمعةفيبزورنا

وانها؟الس،رقةدواوينهافيا-تئمدتؤد-تجربةمنلهاتلاحماحدودأجملهماالوعدهذا!الله

ف-!براردتؤدكاجتولئن..؟.القصائدبعضفيتكررت.نكونقد:)1("الثلوجيوم))قصيدةفياو

ذاتهاتكررنفسهاتجدانتخشىامااحياناالتعبيرطريقةفياوصسورها!الثلوجيومأحلاهماالمله

اهونةإمات.بدانالمهلدإوانهافياطمعلعلي؟الامراخرمضطرةالكادلالرمزمرتبةالىتصلقدالتيالكليةالصوربعضولغدوى

!المرهـةبةنهاز؟مةعدائمانظلص"ىجدإبةافاؤاترودواناخرىالعودة"كقصيدةنهايقاخى"!بداتمندةالقصببتغرقؤ!اًلذي

.الخلايمثل،القصي!منجزءاتستغرقالت!اواًليهااشرتاتيا"البحرالى

صورةمنهاالاوسطالجزءفيتءدماك!)2(((هزيمة"قصيدة

العزبزعبدكلاكصورامنهثرعتفقدوثكوكظنونمنالحبيبينبينقاملمادمزاالجدار

وفقتءوقد.الصورةهيكلبهاككملمع"وتتمشىتئاسبهجزئية

-حح!حميهههعحيححححى!0-كاححيسيححي33.....

البحر"الىالعودة"مصيدةبروفقتكما،الصورةهذهفيالشاعرة

النالف4اجزئيةاالصسورءـوودوىتحدق"ماولكن،رائعاتوفبيقا

حديثا.صدجمامقتطفاتفيمادكرتعير-صورهااجملمعن،ووةوال!بالحرارة
ر:مثلاقولها-السابقة

اسمك؟

العياةلهأثعلىقجرياطلة

الدربعتمةفيتعثري

و-دان!ةشعريةمجموعة:قىلهااًو

اًمتلأتمواسبمكللهواًك

الدينعزيوسفللدثنوروازهارجنىفيضوسخت

مرصعةافاترلهواًر

!لملإلمبنالملممدارالعاريصدرهافيالسنايزهو

مايحتاجكببراًكلهااًلقصيدةيستغرقالذيالهـليالرمزاندلك

5ء!حي!عيح!!حييء0،"حبااعطنا"ديوانمن)2(،)11
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