
!عليدل9ث!ئكفأكلو

....ةم15!!فق!قفع!يو

اوف!.ال!ث!حرأ!بيمماعتيباطت

وان،الراهنموفوعهاصىم!هوالم!رئيبالمش!وبمىمااهل

بيمنالتوفيقل!عوبةودلك،فالت!منث?التسميةفيكان

ومع.اللغويوكيافهوالشعرالفنفيالتثعكيليةلرؤيةامنكل

الجهود،ببللجدبرالشعرفياالننشكيليةللرؤيةاستقصاءناهانذلك

المكا!التشكيليةالرؤيةعالمماب!الالتقا!!ةنقط!ايجاداجلمن

الطبيمةتهزافروبممنى.افسعريةااللغهـةعبرالرمزيومناف

وظيفسةحيثمنلا،اديناالش!عريةالاتجاهاتبعضفيالننصويريه

الشاعرلدىالننصورر!ةمطيات41حىثمنولا،بنينهبلالمفنه!الممل

ؤباثهر.التصويريمثود"بل

بنظسراخلفامااذا،عسيرةمهمةوو!همه!ننناانواحهـسب

الب!ت،التشكيليمطناهاعنالىليالش!ظاهرةتخلفمدىالاغنبار

حيث.بختةمكانبقىظاهرةمجردالرؤيةمعنىيصبحانؤطلموذلك

كرموزالسواءعلىالمسموعةاوةالمقرو)اللغويةالمفردأتتستحيل

الى(تحويداو!نابة،*ـجائيةوكحروف،الصوتيةالطماتفى

..نفسهاثهريالوجودفيللعالمالشيئيالحضورتحدقوسائل

فيالمكانيالوعيعلىسيقتصرارئياباثم!ر،يرادم!اشانوهنا

الأسعانيالفنهذاءلاقة،شكبلاتحدده(وعي)وهو،الشعر!

الهـب،الكائنرل،الانسانعزلهـةعلىاحتجاجكعلاف!ةء)ايبالبيئة

دؤةاوآه!ةمهجردفهو.الخارجيال!عالمعن،االذاتعزلمةبل

اث،ريالفنيتجاوز"ان:المعنىح!تانسبق3ما.و)كل!،"اعجاب

ال!ررالى،مرئيةكصوراللغوةالوسائلعبىرمرهو"ذاته

كازتوانللا("ابعاديكيانذاتمهـن!ورةلغة"فيهاللغةتصبحالذي

.مقروءةاومسمموعيةلفة،صلبهافي

منهجناان:اًولها.اعتباراتعدةعلىالمرئيللمثسعروءينا!يفنمد

بحيت،يمنوالقصمعاملةفيالمسشقبليالألو!المديخترلىبلاساس

،الجمالدالماوالفيلسو!اوالمؤرخمهى،ذلكفيالناقمديتولىلا

هووحدهالغنان"يدعيانمثلاليتمكنوانه.الاثريالعالمبر

اكتجهلوهاالعظمةبت!حقيقياا!"هـااًلمجريمنحاناستطاعالذي

مجلة.المربدشعرفيالتشكليةالوؤيةمقال!ناعنمقتبسة)،،

.39-901عي7291عام)1(!والكلمة
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ا)ح!يت!واررمر)19،اوانمالرواندريهتعبيرحدعلىانفسهمعن

لمقتضب-اتتخضعكانتوان...المعاعرةالحصارب"للثروةتمرحلا

نا،و")2(الشصاملةالانسلأليةصفاتهعنيتخلىولالأالمحبال!روف

والفبكأالادبيةالم!نجاهاتالشر"ييةالامهيال!ثرينالقرنريؤيا

الشابالنقاديقولكأنوكذلك.كل!ثكريغالم!بيرعلى)3("المعاصرة

والهمب،التخلفقبودعلىخروجانه"الشهرعنالكبيسيطراد

النبراًن0(،)4(العصرفيصصمهـحياةجديدةاكمسالنفسهليختط

فيدورانان!-!على،الشعريةالمدارستطورظاهرةاننحليلالحوكي

يتناؤض،الخارجمنبار!ندواليهاي:ال!رحضاقةمعطيانظفلك

مكا،ية.ظاهرةممجردانهعلىاي6لسهدكرص،معالهـجتهنريسدوما

،(الهعرفهـةباختزال)تسميتهيمكنماان،هذامناكثرنزعمنحنبل

فميالذيالمنهج،هوالماضيؤباصلمهالىالراهنبالشكلبالعودة

فهل.ا،منىبهذاالف!الوعي!شكلةعلىالضوءيلقيانمقدوره

عليها)تههـفلانفحسبالمصرلروحالعكاسامرالثيكونانيكفي

العصربمنظورمضوخة(ان!اذية-!غوقيا،كملاقمةاليهبالنفاذيتم

أ.الخارجيوعالمهنسانابيسالتقا?صامجردانهعلىام،الحضاري

لهونالانسانعظصةعنالكشفءلمىالغنيالعملمهمةتقننصروهل

كلالتقاءبؤرةكونهفي-كلهنمرالمففنحقيقةانبراحي؟ؤهسهابيئته

نسب!جهبدلالةف!و.الانسا.كبمالهلوجودوالمكانيالزملأطاذمدينمن

بقولهالنفريعبدالجبارمحمسدالصوفييقترحهممااكثرليراللغوي

الذيالغنهوفالمثهصر."العبارةضاقتالفهـكرةاتس!تكل!ا"

اخننزاررؤ"نهناومن.عبارةبافبئفرةاوسععنيعبرانيستص

..العالمفيالذاتحضورفيطريقةمجردالىالمجردالانسانيالوعبم

هساومثل.حقحااءليهالعرؤنام!اهوالكليفيحضعورال!جزئياو

ماضيه)الايمائمة(الىماهيتهالىبالشعرال!دةدونمايتملنالاختزال

له.ا!الاوالطبقاتعلىالوثوشاجلممن،البببني

يتعامح!ل،لنويفئ،بلاساسالشعرانهوالثيا؟!والا،ننبار

النقطةمنبدلافالقصيعهوالجملةوالكلم!والعبارةالحرف4بواسور

ائنفهسو..المن!وتةاوفاللوحعة4المراواوالكتلةواوركلوالض

.168!ىالمعاعرالفرفيالةنفلسفة:ابراهيمزكريا)1(

.61مىأ91(عدرحوارمهـجلة)2(

.63ص)91(ع!دحوارمجلة)3(

.56محا)1(عمر96شع!ممية)4(



صورءناخرىصورة))5((الجمللوديد3يةحربنية)وجود

الرسم.لفنبالنسبةهوكمصاالابعادعبر)6(العلألمفيالوجود

اداةاي،لغةاهوتشكيلىفنوايصرالشهمنهـلملاانصحبح

البشريالموجودتجلياوالمستخ!-اظهار،العلانيةلشفقيالانسان

هىالشعرمادةانهيدي!رالاعرىرر)7((الخار-ياالعالمفي

التشكيليةالفنو!مادةاما.النتعبيرورللأغة(المغوبلآاالمعرفة)

النحتفنعالمااملائةوالابعادالرسمعالم19بعدان)الابعادف!

!ركةاايالرابعالبصداعتبروقد-ماريالمهالفنعالموالؤاغ

الشعرفةن.وهكذا.(العشرينالفرنمط!اع!ذل!واهمتمساب!دا

كتابة)اللغاتاحدىمعرفةاًيستقيك!،ع(بالمعرفة)مشروط

احسبكأاالتشكيليةالفةسونعالميقدمبذلكوهو(وفه!اوقراءة

ا،مة1تجهلكنتاداالقصإةت!م!معانسصءطيملافانتوالفطرية

تعرفلبماذانقراهاانكذلكتستطيعلاانككمابواسطتهاالمنظومة

اومنحوتةلوحةاثكيليايفينانحيىنفي،بهاا،دونةالكتا/بة

الوولبط!يعةالاحساسمناحمرلمشاهدتهيلزمص،لا!عمارةاو

ولكنناالواحدالبعدعالمنههـجسقدفنحن)فيهتنتظمالذياكانياا

.(اًاخ..الثلاثالابعادعالمونلمس،لبعدينا)السطحعالمنبصر

بمجردواحدةدفعةاللوحهاسهـتوعبقمدتجىهـانيانتفها

وبمعةصى،بتذوقهلابداالتمثالالىانك!راوادنوقدابصرهاان

لغةبالاساسيتطلبلاالتشكيا!الفنيلل!لمشاهدتنهـاان:اخهر

المجتمعلذنفاهمفيالبشريالفكرابتدعهااننيالو-!يلةايمعينة

ولشىككلام..حممبصةلافكريةايصالكاداة،حضارتهف!صمنذ

نالاشاعندالفطريسةالقابببةمجردعلىيعتمدلانهكمشاهدظ

البصرواللمسحاستيخاصةالحواسرهافةعلى:عالمهنحوللامننداد

المنظربغفيهذا..با(سطوحواكنعوروالاشكالالالوانلرؤية

قببممنيقدمهمااو،للفنانالثخعيالاسلوبعناوسال!!سقي

هذاوفي.هايخرالهـتي(مغرداته)ضمنجدتدةوجماليةفبس!ة

.النحاتاووالرسامارراعرمنكلبالطبعيتساوى

المكانيالمفهومعنبعيمظانجنتبموقداللفويةالشعرطبمةان

افي!ل!وفامع،اعتبرفاهااذاالا،التشكيليةبالفنونقورنتمااذا

عنلخاصةاالفنانطريقةعوالنقابلازاحةمحاولتههيديجوالالمأش

واالموجودلحقيقةبدلاانههذاومعنى(الموضورموجود)حقيقة

المرءيلمع!لنالحالهذهوؤك!الفنؤال!ملعبرت*لميانمنالموضوع

عنالخاصباشعاع!تكشففنيةحضرةلهـموىافنياالعملهذا)في

هداوءلى)8((دامسظلام!مطويةاللحكةق!كخنىظلتحقميقة

المعرفة،اخرالفيهنهجناسيا!في،لصراغنبارنافانالاساس

اللغةبواسطهـةالشيشالوجىصودحلإقةعن!!صالا

مرئي.كشعرايءرئيةكظاهرةرصدهمنسبمكنناماهوالشعرية

التعبير،فيز!ياايقاعاللشعران!والاعت!اراتهذهوئالث-3

بواسطةوسواء،(سكونوقنراتصوزىزخمبينماجد)ية)اي

،(البحورهذهمجزوءات)التفعيلاتافى(الشعرب!ور)الاوزان

فم!الحروفانتظامخلالمناللغويالزخمايقاعصةبمجردوسواء

الش!يةالصورترابظخلالمنوخىبلالجملفياوا!كلماتا)خلمات

تشكلالجملحيثوالالفاظوالصيغالاصواًت"مجموعةاوالبليغة

فيالشعرغايةفان19("اللغةو!هالافةعلمبينالمشتركالمو!مم1

.71ميالبنببوية:اوزياسماريجان)5(

091صيالمعاصرالفكرفيالفنفدهفة:ابراهيمزكريا)6(

.(بونتيميرلوراي)

.(هيديجرراي)272صالمسابقالمصدرنفس)7(

.(هيديجررأي)268ص:اهـابقالممصدرنفس)8(

.351ص:البشيوية:اوزياسماري-،ن)9(
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الىشانمطههـوماويحيل،ذاتيتهمنالذاتييحررانهوذلك

الكليفيالجزئيح!ضوركعلاقةالمغوياالوجوديستردان:انسانيته

ماسينيونبممقاليهاشارالذيالحفورذاك..المطلتىفيوالنسبي

وليسالاوقاتكامج!عة)بانهالمعلمالفقيهع!الزمانعنقولهفي

هذافي،هنا...).1((لنقاطامنمجموعةالمكانانكما،بدهر

بينصمتكرحلةوالزمان(نقطة)كمجردالمكانبينماالظرجح

الملحميالكائنمثولاًنها..ا!نتص!عرزمانايقاعيةتتحقق..نغمتين

جلجامثر):انكصثوازاءكلجا?ىةالان!ص،ني-،الال!كااوبروداصميمفي

جسمهيكسوالقويانكيدو)!1ا)(بشرالباقيوئلثهاله!ولثلثان

الاعتباربنظراخذناواًذا.)12((المراةكشعررالصهوشعرالشعر

الزمانيالبمدذوالموزونالكلام)با.4للش!رالاكادصطالتعريف

قنرةنهايةاوالمتوقعربنهياكثربدفةالقافيس!)(والمقفىالخاص

حدعلىاو(الحروضلحسشورائي).ايقاعيةز!ية

والمعنسى(الصوتبينهايستطيلتردد)ا!يري!االشاهـرتريف

الانسانيوالجزءالصوتيالجذرمنالالهي(الجزءيكمنحيث(13)

؟و،والاسطورةاورمربنء!اذنمشتركجنرفثمة،المعنىفي

باستمرارتتجاوزالش!رزمانيةانالهوللص!يصحهنا:النبويالدبرزخ

بشمطان)قولنامغزىذلكودي.البطلهـاو2الشاةحوالانسان

عبقريةمهـعنىذلكفيانبلمزاعممنالمصددبهذا-نرعموما(الشعر1

مايقولونوانهم،يهيموفياوادكلفيترانهمالم"وتهويمهالشاعر

انسانية(ايللغويةظاهرةفاورمر،حالايةوعلى)؟ا("يفعلونلا

انسطن:ثاعروا.(انسانن-لااروحي(وقف5)عنبيبرلكنهو

عالم=ذاتيته)وكثافشه:!نونتهنحوكثافتهباستمراريتجاولى

المكانيةا!نقطيةحركةعلاقة-)اتياللاداعبروجودهف!و..!النقطة

)بحريته(يتوسلفهو،القولصثحواًدا.بالمط!قصلتهاي(بالزما!

!ءيستقرولاذاته!ييقبعلافهو.(اللأو!وة!ابيئةا)ق-با5فنا

الشعر.ايقاصةمغزىه!نامن.بتهماؤيمايتحركولكنهالخارجيعالمه

كننطوراي(زماؤ!!ن)ع!نهبا!كثيفملزمببنالاخرىالجهةمنولكننا

تعكسهماهوفميهحقايهمناماوان.للزم!نالع.وديورالمحوفق

لن!ايردانا!مليساذاتجاهرونوليس(شعور)منالصياغة

نا:واحدمحيطؤيل:،يجم!هامابمفرارايةا"تتاالحوادثالشهر

والببوالاذلاث!يئةا!عاالىللنفاذبوزخافيها،كانيةالصقطهيتخذ

.ا")عاحلاجااصوؤجمياذلكفييسقطهـدكما

الذيالالرطبهةهوالصددبهذاوالاخيرالرابعوالاعننبار-4

،الجمهورنفسفيوال!يةالسمميةأ.ل!ليت"بواسطةالثإها!يمتركه

حيسثمنالمدونةفبمبالاحرىاوا!دوزلمةتحتا"الرساتكثصفهما)او

الرتابهسلفاتفرضهاح!ثءنبعدولصرالمدونةبنيةعليناتفرض!اما

علىاليهاشيرطالماجديدبعدازاءهناانا0)16((الايديواوجبلة

لردانيصحهلترى.اللغةفيوالممنىالصورةيبنماءلاقةانه

الشعريللفنوبالنسمبة)؟المعنىالىالصورةامالصورةا)ىالمعنى

قرى،ثانيةووسبادة(..؟الصوتاىاالمعنىامالمعنىالىالصوت

الضدعلىانهامصرفةتعبيريةمحاولةالشمرنعتبرانل:"يسوعهل

الفكرفيالزهـ،ن)مقالمن5391)8(عدد،الادابمجلة)01(

.بركاتثمبانترجمة،ماس!بنيون(الاسلامي

.38صجلجامثىملح!ة:باقرطه)11(

..،ص:االسابقالمص!رنفس)12(

.355صالبنيوية:اوزياسماريجان)13(

.25؟:6؟الريمالقرآن)14(

.96ص-يونلما!اللالماجاخبارراجع)15(

جثت،ج!رارمقال)353صالبنيوية:اوزياسماريجان)16،



التاملي(الموقف)بدلالة(لغوياشكلي(اقننراج)مجردذلكمن

كو،4بحكمالشوان*ـواصددابهذااراهوالذي؟(لأ17)لاث!اعر

قيم.منالممونةهذهضمضتمهـما(مدونة)يظليفتالألفوياتعبيرا

انهكفنانوهيهامةحقيقةوامام،!اثعرلغيةاازاء،فنحنوهكذا

نستطيعوهكذا.بذاتهاافكارهعنالففتسشطيعاليخاماتهيخننار

فالشاعر.اًهميةكللشعرافنفياللغويالاثرلطببيعةنسصب/ان

طاب!"بهيطبعالذي(الا!لر)عبريعبرانالايسصمهلاحقيقيكمثال

ذاكارادسواء،الوجودفيوءواففه،التفكرفبمالخاص،وطراذه

بسدأانف!نهعناصرندركاناردنااذابدورناوعلينا،يردلمام

نااماحالايةعلىلاننا(كصوتاوكحر!)ايائركمجردبرشعره

هـ!يقعالذيالمعنىاما،ذلكهـا2مااماثمعهاناوالشعرنقرا

سماعف،ثوامة)ا!ش!ريالتجويدطبهيهاماوالصوتالحرفطوراء

.والجمهورالث!،عربهـينمامشتركارثفهو(اياهتناقرااوالن!عهر

انىمرية(بفمهأعبرالئماعرالىنثسباننمستطيعلااننا

لمن!هو.القيالعملاف،،اكتشفهاتياللمعنى(اقراحه)سوى

اما.(الجملةحتىالحرفطمن)لصمي!اغتهاخمبارهؤجايضاحراكان

اذهانت،فييستقرادياالمصىى"وىلنقترحنكنفامالج!مهورنص

.المقروءةاواهـموعةبالقصيدة..الشسعريبالاورلرا!تقائنااضةمنت

نا:اخربمعنىاو،تامليةظاهرةهوالاحوالجميع!يااذنفالث!مر

،وفكريوانفهإليتنن!يحضور"نفيهبه!ا،الثمرفيااللغويالبحاء

نءيطرجمابمقدارواندياحهاقارىءااوالساءعافقتوس!يعالىيون

بجودةانفعالناولملالشعريالكيانعنتكشفبليغةلذويةمعطبيات

المنطنيسةالنتيجةهويقاللمه"اسلوبهبجزالةاو،اث،عراسلوب

ايديولوجيةاومسبقةبصورةعادةقيمانهلولا،فيهالجانبهذالاهمية

.معروفهوكما

دؤياط:*!ة!طاهيتالشعرفيالبنيويفللنسيج.وهكذا

للتذوق.اقديمةاالمواقعصميمنتخطىاننستطيععندهومن.اثإعر

.اياهاختزاك،ع!داث.رياوجودااببهينتهيالذياحداانهذلك

ارضقطة،او،ا!دسةضوءفيهايت!معالضى(البؤرة)بمثابةفهو

المعرفةبينالفاصال!داحلاجامنصوربنالبنيجملهاالض!

وحرؤ-،الحسوفحتىاثوراوائلالى،القرآنمن)اتبسدنةا

الجهلحتىالاصليةالمعوفة،ن)ا(جردة4ءرؤةوا(فالالفاللام

:الحلاجير"ول.(المملابق

شيءكلتلممنالقرفي"

السوراوائل!يالتنالاحرلىفيىالقر2وعلم

الفلامفيالاحرفوعلم

الالف!يالفلاموعلما

الضقطةفيالالفوعأم

الاصليةالمعرفةكيلنقطةاوءلم

الارلفيالاصليةالمعر،"وعلم

المشيعةفبئالارلوعام

الهوغيبفيالمثمب!عةوعلم

ولاشيءكمثيهلشىالهوغيبوعلم

العراويفاضل)96شحر.مهـجلةالشهريالبيانراجع)17(

.(وجماعته

6؟

(18).هوالايعلمه

فياأحالهيكما،بحتةلثعكليةليستا،ثمرفيالاثرفطبيعة

طبيعةاياأأةويالوجودشكليةؤجتكمنولدن،،،التثديةلفنونا

معينة.بنيةذوكلاماكونه

تعديدخلالهامننستطيعادىاراتالاعنفاعتقدكماهبلأتلك

ماانعاى.علمياتحدبرباالتشكيليةوال!ونالس"ربينالعلاكة

هـوزلمجيؤنوايارزهرانالىنثميرانايضاا)ب!تيسمهل

جميع9كه!لمجم"ورايهمفما.الفة،نيطرحهاهـعفةرؤياذوتعبير

ومنالفنانيقترحهاالتبمالجديدةافرداتاالىالتوصلانونالاحوال

ماهوالتذقض!الكي!انثبرالففكأالرؤيةبانحكاسمسمبقافايمانظهنا

.ثييىاامكانثمرياالضجإ(ح!لحقيقةعنحننمالناسيكشف

كونهع!ىيعتمدالث*رفنان.ئانيةن!ؤكداننع!تطيعهنامن

يا،سم!4بطريقةا!روءةوضمناموعةالمسهالرروفمنبرء،ء"

ناواعتقد.((محسبذهنيامفهومةكعباراتولهصى!صوتنكنببر)

له-الاولالمقامهواتهرتنوق!!الاكاديصيللهوقف(القالب)هذا

الفن.فيجديدةكرؤية

عنبالاصواتالأ!ةس"بمكاىالاهميةمن-صبحا)شعروفي

الاذنؤكهرالكاءت"الموسيقيةالكفاءةخلالهومن،ال!معجهازطريق

المختصةالمنطقةفيا،بالاحرىاو،الدماعفجاالمأديةبمواصفاتها

،الاصهواتتداخلمنونظام،وايقاثاتكنغم.الاصواتبتقيم

هذاعلىالف.!يةالرؤيةظهورولكن".الخ.الص.توفترات

الى(لغويةاظاهرةكونهالق?نبالعولينحدروحدهالاساس

يسمع()الشهريالجمهورانصحيح.مالحدموسي!ياررظماكونه

?خطظ!صهـان)الوقالتنفسفيواكأ".(يرى)ولا،(يقرأ)او

)المو-مقىالزماز-قىتجريدا."تصثنانتستطيملاالتيالانسانيةبكثاؤه"

،حالكلعليالوافبممنانبيدكاضافة،كترفالا(وهوامشها

،فكري(كمفهوم)وليس،(ءصوكفر)بالش!رنبدءانيجبافنا

الايظع*.ه،ا-قىاليالاوليةتعطبماتيا!.هريةارؤي!ةااهـميةهناوهن

بالعالم.لشاعراالتقاءعفويةدون

-:قظاء":ايةاعيتهمطوراالحيصريبلئديهول

ظليخلفركضتومرة

امسكهانحاولت

انحنيتوعندما

كابم!فيهاصيرا!حاولت

كان

محدقا

منعتيقةكسرةفي

وجهي

زمانولاارضبلاظلت

ابونياع!بناحمديشعبكما.69ميالسابقالمصدو180

اىالك(62صاص)العوارف!ولطائفالمعارزءشمسكتابهكي

علي.بنالحسن



بلاظلظلت
.الثلاثةالابعادعبرصوار،8عى

-:اخرىقمبلةوفي

اصمت...اصمت

الاولبعدكطفيقصاافيوهاوصهت

و*ه!فييخرفىوج!

عيتءعنتبحثعيضلا

الاننين.بناغرؤاف!ها

الثلاثةالاب!مادعبرحوار92ص

غامضةفهيونظامايقاعيوضوحمنهذهرؤيتهفيمامعانعلى

تفنعف(بمهولةندعىاننسننطيعاخرىوبعبارة.لغويكتطبيق

خلاللامننعيشاذالطموجودهاحسابعلىالقصيد"بموسيقية

مثلما،البطيئةل*ركةواالهـتدرجمنبسث!+،التنابعفدالمتبوع!اء

ممارسةشالمهبنفساًو.افضيحةاءنبشيول،المهمت)نمارس

بسيسو،معينهـنالنهيضعلىوذلك.الحركةمنلبوسفياهـ*ون

س:يقولما-فطيقولاذيا

انقذ.مئتاناومئة.الانقاضتحتوؤضى.ادنجملس!قط

فههـةاعرجل.الانقاضتحترجلهنالكبقيلكن،ءمثرةاوخمسة

.الاحجاروتفطيه،الصخرالع!نقح!تى!دمه،رجلالمغجم

باسمك.لاد!كلوكجمتديوانمن77ص

باعتبارهالشعريللمالمالخاصةرؤيتهمنهمالكلانترىفانت

منالوجودفيطريقتهاو:ذهنيمضموناقبلهالمسعهوعهـةلل!روؤ،بناء

.(الجمللتو!يدحركيةبنية)عبرالوصولاجلومنالفنيال!لخلال

الحركةعلىبكديةر9تعتمدحينفكاانهايضاالواصحمنانالا

مننصشهالكيماقيصيدتهؤبحرفكلبهات!بضتكادالضكطاوسبب!قيةا

استيطانعلىبسيسورو.بةتعنمعد،باولاولاالفاظكهوسيقىالخارن

وخبال،نظام-واللاالك!رةسهياقفيودلكالداخلفياحركةا

.الموتحتىالمحاسرالرجل4وءؤلالانهيار

..الشاعرعندالرؤيةاهميةف!مسبلاوضحالمثالينهذينذكرت

الكلفييفنىكجزءهمومهولطرحالخصوصيولشكلهالخاصىلطرازه

سمعيا.اثراكونهحالةفيوهوالجزءمننضمنايبدوانتحاولوككل

المثصيالعالمابعادعلىينطبقالشعرية-الرويةمفهـومفانوهكذا

تجسيدعلىعتمدبالاهاسالفنيالعهلىنادااماالعانحوكا!تاح

افقتوسيعالىينئى)انفلناانسبقكمااو.اعالمافياكثاقة

تكشفبليف"لغويةمعطياتمنيطرحمابمقدارالقاريءاوالسامع

برهو.(نفسهاللغويالوجودثكلي!ةاوالشعريالكيانعن

..المرئي/،)معه.راسميناهماؤخالاعتباراتواهمآخر

داغد

لا4

ألاف!لهثمهوو!طهآيلة

خسلي،دايصولت!ردا،لعحراسمىكأالضجر

:الىص...حياتيفييأسولالفتيالرفض

الحبمع..والحزنالفكراصمقاء

تعصرنىجئتكخمر

الذيما:،إ..زجاجاأحياناالانسانيمسخلماذا

؟امنتظراالانسصانيجعلقد

أليبهطء،شسمساالمحمومالعالمهذاوجهيلملم

!؟فانتثراالأحبابخانههل،مبعثرا

يبرعمأملاداخل!بفيماكلتلثمكنت؟..اتذكر

شجرارفضنا

أعينناوراءنحماركنا..(ةفجألتقيناا)يعذبني

وت!أتيتروحوقافلةدربانرى

بصمت:،أتد

..غباراامتلاتحناجرنالداخلافي..وراءهانسير

فضالرسذاجةرايتقدء.انبيذلضهموسأهل

لهم:أقلت

...هدبوالمدىعيونلى!ردكم

القتبفورةسقفت

ضحكمنالمنسابووجهكتجيءأخرىصرةنبث،

أنةالى

كالمسافةوا،خرال:دءبدءبينالسعافة:لنافةلت

عيذينبب

الجنةالىيرقىواحدادرباهناكوان

!نافصد

منتظرينفيهوكنا

قطا!يجيءلااذتمزقانموت

قطاريجيءحيقتمزقانموت

تهرلب.اذسيانهما

حباقاتليليفقل

"إ!قاتلهالانسانيعشقغريب"

مرادمحمد!لالموصل


