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وخاصة،شعراييحملهاالتيبال!!سالاخسيمكئلالعله

يعمدلماذا،ل*(الاولىشمسالد-فىءلصيمح!دالشاعرباكو!ة

(بامتياذالشعرمنوهو)،المقدمالسمرهذاستبطهـان(2الىالدارس

العملهذاعلىالضوءتسلط،بأطيةنقديةواضاءة،داخليةبقراءة

المهيم.

فصائدها،وضبيعة،المجموعة)!بن!يهودقا،يتطلبذلكان

واننا،،علميهاللعملوسائلعدةاقننراح،القصائدهذهوخاصيات

مع،الرمزيةالمنظومةمدلولاتانىسنعرص،هذهثراستئافي

،كنموذ!نالخصوصيبوجه(الريع)و(الطفل)رمزيعلىالهـتركيز

،الايقاعمقولات"،والتحليلبألدراسة،سنتناولكما،اسنهسيين

!ف،(الاشكال)والائىيةكباسالالو،لثوريالؤحوا،لصورةو1

قصائداهممناثنتنعلى،بالتحليل،النهايةديونركر،ا،جهصحعة

مهربةف!سائد"و"مكسورةمرآةفيوجوهاربعة":هما،الديوان

من!.تسمميتهنالديو1اخذاننيا"آل!مياحبيبتيالى

المجصعة:فيالرمزحركة:اولا

عامة،الفنفيلأالرمزمعانننعددانارشااذاننننهيلاقد

لديدييهجوليا(االنكريالاف!تزاحهذابطرحتب!.ولكنخاصةوالشعر

حالةوانه،"مجرداشيعايمثلشيءهوالرمزان"يقولالذي

التعبيرينافض(جو!يا)رأي،فيوهو.الاثارةحهالاتمنخاصة

محسوسة.بصورةالمرورثون،مكرةعنيعبرالني،الضلاني

ادين،شمساعليمحمدبرمزيةللاحاة،المقولةهذهمنننطلق

لذلك؟وحدهاالموضوعةهذهتكفيهل:ونتساممل

قصنانده:منعديمةمواضعفيالشاعرعلميهـماركررمزينلناخذ

والريح.،ا!نى

الطفل()رمز-ا

فيبنا?موسيقي):(الطوفان)لمالمجهوعةمناثولىالقصيلهفي

"بياتفيترتسعم،القصيمةمنالاولىالحركةاننرى(حركاتثلا!

لصهنشرطفلماساة،تصر،متدافعةمتطخلسهوصور،ايقلإية

التي:(السمماء)/جمابيل

الادإبدارمنشورات(آسياحبيبتيالىمهربةضائد):*(

صفحة.ا.7591،2فبرإكل!)شبا!لىالاو!الطبعه
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بأشلائهالمحنىالم!دنيمنقارهاكان"

."للدهاءشاهدا

-حويمهو،(مبمدلوافعنموذبم"هوالطفلهذاانص!يح

الذي:براقهالطفلهذامننطاقااوسعشمولية

الارضسدرةعلىيطيكانعاريا"

المأءغاربعلينعدووالارض

الدمص!وةعلىيمديوالماء

.الشتاءهمببقفةعلىيطفووالدم

خفافاتغدوالابابيلللطيورل!مهناشرا

سادي!ةوتعقض

.."السماءفيبرصهاالىتاويثم

عنيعيريشيءهوالرمز"موضوعة"ن،ايضاالواف!ح.منركنه

بناءاستكميالحاول"جولياديدييه)انورغم.عفيلا."مجربى!ثسء

خاص!ة*حالةورلرمز":فاف!اف6الدمزلننحديدالنظريةموفوعته

ال!روبيصن6الشعربينانيبدوانهالا"الاثارةحا!نهن

يكلرصورتهلدينثصسافالشاعر.يهدالاسجالالنقديالفسؤروا

:يقولانفبعد.الفرنسيالمفكرمقول!ةمنأبعد

عارياشوسهاهم!الطنليسقطهكذا"

ماريا

فريباجلداتكسو.ثم

"...المساءفيكفزاعةووجها

يضيف:نراه

الموتمنجلداالطفليلبس"هكنلأ

.6"السماءج!ع!والموت

ياخذ*لم.لكونه،بثقةالمحددالنصيالغكرضأ!عورا،ارزسنجد

الرمؤية:يمةالتعبيرسالمعادلةلحديالان!ليالجلاب،الصيانفي

..،الاشأرةمنونوع..مجردش!+عنيعبرشيء"

لكتش!ر.و،-يسقصلم*ولميااقتراج"ننرى؟.إ.نوعاي:ولكن

ايضا:الطفليت!عنالشثمراليلنستمع،و8لان

الريححلماتفى))ـ.يمنلالر

الهاء2سبلات!وي!خل

...لاجمار4وثسكنه

"....طفلا

النمرج!سو؟عبئدت-ائطفذوجهملا!خي!

ئرحم!ضش!-

--



الريحفيسابحةطيورخطفظمثعوفيامهراالهلةمدارودحلت

...جوانحهاتر!

وانا

تزملنيوالريح

اعريهاالنيلفونييناتداخل

دميحلقاتفيولمسقطيض!ثوواراه

جينذلا

.،،.الغاباترحمف!تغردحينكالرعشة

نوع"صيغةبيناتساعااًكثراصبحالبونان،لييبدو،هينا

المتنامي!ة.الشاعربنائيةوبين،،المجرثهالفكرية،"الاشارةمن

الشماعر،فيهدهلطفل،والمستوىالنطاقالكو،ءساوي31فالتفجر

"..الابادولسكنهالماءسب!فيويدخلالريححلماتفييهتناثر"

وج!هطلامح،الثعاعر)(الرمز-اثمعريةالعورة)منتع-6

...لمهحلقات!يسقطلطفل8يرىفم،النرجسويعلنالطفل

ثم،للرمزالفلسفيالتعريفاطاركليفجر،هذاالمأساويالتفجر

حوارينتسبحين،الصورةتطوربتتمةالشعرئساويةفيضفىيزداد

،(المساءكغزاعةفيا)الوجهلألشائهالقتيلالطفلوبينالشاعربيئ

القتيل.البراءةرمز6الصغيربطله!ءيتوحدالشاعرفنرى

المح!مومة،الكونيةالمواطناعماقفيأالطفل)شهلاةدخولان

تقديمالشاعبرواستطاعة،الوصدلسنةالمنا!ىالقتللهط

المضعونيالعبههذاتحملان.تمامابوسعهايكونوايقاعاتتعابير

اوسعفي،ج!داالخاصتفجيرالىاثىئلككل...الجمالي

تعضغاضبةبئنة،وكانما،وهموءوبصمت6الكوفيمعالمواعمق

ثانيةلصيغةبحاجة*ستطاعةهذهتصبح،الموتعلى6البمعلى

اهبالشاعريتوسلهالذيالرمز:هذهونقترح.رمزيتهاتصف

هو،للقضيةا!لحهي"لداخلمنا!اشة41حسةصورتهعنللتعبير

،أو6كاهاذ،الضرةجوهرعنينوب،معاثلعنصر،استبداليعنصر

،وربها،ذاتهالوقتفيلكنه،ابداليع!ثصروهو،يمثلهالذيالشبر*1

سكوني.،لاحركيجوهرعنويعبر،بالمدلولنحني،ذلكبسبب

لنقدياالغهـربشرووناخذ،لرمزاولأينمو،القصيثةقنمو

يحاورهالل!،القتيلالطفلمعتوحدهلي!ةلنا-يقممالشاعر.م!سا

وتوتر:بشدة

الماءجذعتنقزاتيتاينمن-:اث؟عر

الدمع؟اناءمثلالمترفحللقلبباباوتصء

؟عئت؟من

الا!كوهمهفيكالمتوحدفا2:اطيفلا

الضلع!وبينالضلعيينلمتوهعا،الم!انا

"...ب!يوترقص..قدمهـاك.انا...

افذقيلبالبكاءمشحوئةالانالر!عةتبدأ"

يطفوش!*لا،عشبولا.ء.

فيدهالوحشيستلاسىكللولا

وع!فيااوالظلهد6؟فيموتهح!..ينتهياوالر!ييبدأهنا

الرح!يل

..للنخيلعذبةطعنةئارى

وفاجانيالليلجطرعيتاهث!ف

وفاجلاليالس!لحمفاشعللطفلاو*"ملامحخ!بأت

كابجرةصمراءكابببةسماءحسراتعلىالموتمثليتدحرجومضى

لىيلاوالكهف

محاجرهالرمل!قواسقطعيناهفانطفأت،النرجساعلنت

."..الريحجذعبتؤكأومحض!،

،تطورقد،اقىصاءدسياةهافي،القصيلمهبن!ة7!ا.انئلاحظ

اإو.مببلة؟!تلكبانه،الاث"؟لتعببريمكنلااصبيمالرمزانبحيث

،صورةئيالفصالوءفياىاالفنيارربمهـن،صل-9-التي،الصيأغة
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يبدعه،!االواعياإشاعروعيلاعنهيركشفبمضمون"مشحونة"

الفني.الرمزبوسائلالاوصولهيمفنلامضمون

بجرسهفهو((للنخيلعدبةطعنةتاركااء:التروة-البيتاما

بكليشملبحيث،كفايةاتسعالذيالرمزيوسع،والمرير،العذب

الاطلافى،علىشعريتعبهـعريسهـتطيعهنطاقاوسع،واصرار،اناة

المشاركةآتمفردإباثعاله،لذلكالشاعرمهدانبصد،وذلك

اكصغير.الشهيدبطلهوحولحوله،الكونئراتفط

الطفلاننجد،القصيمةنمومنالتاليةاللصاتفي،ولكن

:إلانب!اثيعود

علىطفلاكانتلمستهفلماغريباظلاابصرتالرملوهدةفي..."

.ولكننه.فاحتوانيعانقته،،الماءحولهمنويكتظالنهمدهـيببمشاطي؟

يوازيحتىيمتدالانالدمآه..الدمحولهمنويكتظبكيعاد

فرسانو؟وتنتالخميولت!لموالفلكبهتجريالاماليم

جارف!ا

جارما

ال!ر،اعينوؤ!الأياالصبلجرارفييرتمياوالنواعوترتديه

."حاقري..دماتشظتعيونهذي

الذيالكونيافىساويالستوىعنتراجعااوتكراراه!ذاليس

اشياءحية،علىللصورةوتوشيمتعمببقهوبل،إمورتهآلشاعرمنحه

،؟اتناجه4اجهاارمزهالشاعرايصالميادضادضكل،الحيويةزاهية

وج!ليتها،الصورة!كونيةورهـهشةاضاءة،القصيدةأبةكتاسياقفي

.الاخساذة

ال!بورة-؟*ي!اع:ثاإ"!

-تلعب،التبمهي،الرمزلمجس!ةالوسائلاو،وحدهالرمزليي

صيانحةفي،الفنيةالمعرفةبلالفنيالانفعالانتجلهور،بمفردها

*يقاع،ايفايتدخلبل.تمسالدينعليمحه!دالشاعرضمائد

رغمالقافييءاحساسعلىغامضاليسالذيالمضهونليهنحا،وا!مورة

للشاعر.ومميزاجديدابحدا،وصآليتهتوترهوشدة،عمقه

.؟المجموعهصبخصوصيتهالايقاعهووما؟عامةالايقاعهوفما

نعميةحركةاي(ريتموس)اللاتي!ياصلهوفي.طنامالايقاع

افه.دلكمناكثر،حقيقتهفي،الايقاعكن،ومتاغهة!سبوط!ة

حركةحتىالقلبن!بضاتمنوحولنا،فيناشىءكليشملالذيال!نغم

ايقاءرو!المهربة!مانده)،فيشمسالدينوالمشاعر.الا!ك

بل،المقارب"يغالم!الا،كاعيمزاجه"ا!لا!واستلإع،الخ!ص

.والمقتولالقاتلالاتهاميالدمويالسياقدمحلقاتالساوهـفي1

الرمهزمسطرةالحمامسلالناقدعاى،الشاعرقصيدةتأخد

والطفل،البراءةهووالطفل،شهيدفالطفل:كلهاالسبلوالايقاع

آطفالهو.اخيراوالطغل،،رج!لأاولدابهايغدوااتيالمرحلةهو

يقدمالشاعرهووها،يهوتوالا(كلييووتون،خروناواطفال،الصب

التاريخسيحاكيهاالتيالصورةىمةلنا

عيناهفانط!تالنرجساعلنت"

محاجرهالرملفوقواسقط

..."الريحجذعدتوكأومضى

التا!أ:الشكلعلىالصىورةزطويرياىءليثم

ظلمتهيلامسالنهروكاناكاءفبىااشتعلواحين"

دجلةتقدماطيرابهبادوفىالاطفالعطشفي،توقهوخنااءرهم

عنقيمنيشرب

القلبحؤاتفيدمعحبةوفيقط

دمهءن،نجئربدجلةفأقبلالطفلجبينكفايلمست

اًصابعهالريحقسماتعاىيضمو

."الماءووجهالطفلوجهفيوحد

نحن.فحراكرالصورة،تعلوالقصيدةمنالثالثةالحركةفي



:فلنقرأ،ف!لملاسنفونيبناءامامهنا

آالةيا"

عذريتضف!بماتتفتع

الاننئى-المطرؤفي/وتخصبالريححلمات

.ع(الزبدكنرجسةالطفليج!ين3من

والسي!اق،والايقاع،وراءهاكا"ناوالمضمون،القصببدة،هكذا

تهدأ،لاجدليةوي،!رزاوذاك،ذاكهذايجرحيمث،لهاالنهري

!وني1تاالضشىيدهذامنبداالذي،لصوردالورتنح!ايتجلى

ظدتيتهافيتتفتحآلهةيا"

"...9ريحاحلمات

:قالالم!هدافياكتملثم

((.؟الزبد4كصرجساطزواي!جيءأينمن))

ده.اكعه4،المضمونب(مهبئبد،داقماد؟تهاتضخطى،اذنلصورةا

.ؤ/لإمسبحمدده4اجم.لاالق!يا"ةوالبعثص،لة،فيوالموصوع!يةالشعوريرلمة

مف-يالفكاكعريفنعتمداًناردق-اوادا:تصورااصورةا

،"موبرودلىغي-اوغائبقتنسيءوعيم"بأنها،للصورة

الا،حا!رث-ىءتمثل!،-واهـياأ!!ياآلادراكمعنةء"رء!واز،؟

باسفيىاص:ء!،ال!ف،--دة"نوؤع41هدا؟ك!ا)نة"*هـبةاله"ورةاى

و،علة"صورة"اًو."مصوراوجميا"وحقيقية،اصيلةشريةصورة

تمثل.اولتصوشمض!وىمجردوليس

ض!يما"،النفمىوعلمافلسفةا!،الصورةكا.تاذا،واكن

أينمن:"اضئفبي!ئيا4لفء،ؤفيفالشاعهـر"حقيقيشبهاووهميا

اها)حققواثم،فق!لضورةايجسدلم(،؟الزددكنرجى"اأطفليج!+

اسنفونيم،اعملهسياقفيمجدداانتحهابل،؟ء!مسبفاعليت!سا

ولادةكعمببةخلدوواي،كأهاثةمرة،الحركيمكأنهافيووضعها

وؤيامعة.وبعثجديدة

المكثف!انم!عويةاالتالة،و!ب!لم"عرنا!ةعنالبح!ث"ؤهـببدةوؤب

ل!رمزبسةالملةاله"ورةهدهنجد،افقودأزمنآأعنالبح!ثلعملية

علىوقدرةؤ،عايةالاولىعنتقللاوءورة،اخربايقاعالمقدم6ذا"

...،الاكلفالاصابعفرالبحرفيتلتقيلا:"الديمومة

تص!صح(سماءن!ف)تارةاطفلاؤك!يرىافاعمرنرىثم

مذبوحابر4نفاجاثم..للرحبيلتصا!(ءوبر"نصف)وتارة،للعبادة

..اينهراعتباتعلى

،الاءفالصور،وتتسطوفىلقعائىهـ،اؤبتتواتر،وهكرا

وفي،الاإجابواحوالا)!سلباحوال،قيورموزهماتهموحصورأ

تهريفاتواوسعاأعنثيصنحبحيث،القصائدمنالوظفيصةموا!هم

الثاعر.برموزالاحاطةعنعاجزا،الرمزية

يح:الررمز-ب

والوحود.اطبعةواا!نضفيارياحاحركةعلىالمؤلس!ه"والصور

تمشلعصف،لدينثمساعليمحمدقصائدفي،عامةبصورة،الرياح

ب!لاالسحقع!ايهـةتمثلبل،فيالحبهب!ة!اناوء!ف،بناالزمن1

جهية،منوالقهدالطبيععةقوىبينا:،شسباالمرمروالصدام،رحمة

يمتدالذي،العصرءوح)ابناءمن(يمثا4وماالثماعر)،ق/الافوؤوى

ثانية.جهةمن،كلهالعوبيااوكننطافىعلى

حتىسلبي!احثرمن،المجموعةفيالرياجرمزبننحيريجولبدا

شعرؤحمبما،للوبحاتط،"ورةالص!،ابهكأوايجاوفرص"نورأبةألا!م

لزمناحركةمثل،"-ثعة،مدهرة،عاصفة،عاس؟وا،يئ،لدينشمسا

عنصرابصقنه!اخرافهلاتسنديالةمحاجدهاواحبافي-ا،لرديا

،الانساناقدامتحتمروضةامانجررا،ؤلميلةواخيافا،طليعيا

القتيل،أالبريئةالطفولةفواتت!تصصديقةواما،م!دجنالمطرحيث

،الصورةهذهمثلفيفهي6واكئبر،لل

عتريمهافيتت!تحآلهةيا)ء
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بديعايجاجم!رمز.."ا،نثىالمطرفيوتخصبالرحم!حلمات

ناويم!ن.سلنية،الشاعرلدىاحياناتكونالريحلكن

وذات،المطرحامسغ،آلطبيعةافبمهيكماالريح:هناذتساعل

المثيرالحافرلاالرؤياومجال،الاحلامومستطار،الكوتيةالحركةمظهر

سلبية؟-!ون،كيفالريحهذه..للخيال

وورظومته،الخاصلآرموزهشاعرلغلانواشرتسبقلقد

.المهمشمسالدينعليمحمدالشاعريميز!.وهذاالمميزةالرمزية

اث(عر؟لدىالفنيةوصفتهـساالرموزهذهادتهل:التساؤلهو

اكموذ-ية:الامثلةبعضوهنا،بالايجابههـناوالحواب

اتالفلوإرصحفبمالجمرةمثليتفتحعم!قي"

اًلكونهواًءكلويقدس

.،،..ا!طلماتعويفتت4وتاوبينالموتبينيتقمم

ك!مشنقفلتنصش!و..."

م!لكتي

...لأ(رى-،"ص!41أ).نرا-ءمسةطمتفي

وجارخومرااسيراخنوف!)ء

لجناحاخفقغيروالصدىالمدىهذاب!بنفط

.."االرياخاحت!قانوصوتيكسيحبرجوبيروت

ر"9الاظااوب-االصدىاصمتاا،!مالومر!طالرمحلف!ة"

لامبموجهاكنتفهل"..

المسعافاتشردنكوهل

....ول؟فهاكأتالتيالرياحعربتكهل

هـداالص!تهذاالليلهذاالريحهثي.تسمعلواه"

.كه-.ةندائيوعي!ناكالنا"دىالابد

المجهوعة.ؤكامبثوثة،لاريحراموزمنه!نالكماالى

ا!ج!هـقى.3ؤبالثوريال!فرح:ثاكم!ا

اشعراءالمقاومة،خاصماتاحدىعنيوماالشهالرضوانتدى

القييمنحو،الوج!مانيالذاتيالغناءمنالخروجحققواانهم!ال

الىبذلكيشيرالناقدوكان.التال!بخخ!هميتنعركا!التق!مية

شعرمرحله،لحديتاالعربيشعرنافيافتغفاقاومةاشصران

تب"،القاعدةاسصعو(إلاصواتمتعدد)بوليفوني،اكف!ةيضص

عليمحمدشصرف!ىىتمصح،الصفةهدهانوأعضقد.ملحص!ب!

سبقتالت!فاومزية.اثعريةمجموعتمهفيالمؤ!دمشمسالدين

الصيفةبتلك،الرفمصيةموضوعاتهوتقسهممات،ليهااالاشارة

ب!عمقيتصفالذي،للشاعروالمتنوعالعامالطابعودلك،ال!قورية

،ا،يقاعوت!وافين،ا!ورةاوتصاعيد،الاشياءبنوعياتأ،حساس

عليى،القوةالمخاصة،المحدادةالكبيرةوالررة،الموؤفوجسارة

القصبةتطورمسالةمنحرموقفواتخاذ،الت"واحكامالايحثي

كل..للقصيمهالادلىللهد!المفهوميمنهذينباخضاعو-بقها

ف!يتتاوج،شمسالدينالشاعرقصيم!انءلىشوا!مدذلك

مئايصالههالشادريريدمايوصلذرويبنهوض،المقصودةالمواضع

.والسؤالالثوريوالؤجافىساةضربات

اتعسالع!لى،عارممتلاحم،المسرىأدائج!فهو،اهـ!"!اما

فيالقصيرهةوظيفيةلغرورات،الشاعررريدحينالاتقطعلابرلي

صمابعلىذلككانوان،قدص!يدقهمعمتثسددصائغوالشاعر

ممثل،شمسالدينعليمحمدبأناعلموانا.التلقبمرقع!مةاتمساع



س!ولكن،والسعلجمهورالوصولالىيطمح،ملتزمثوريشاعر3ل

افنع،اوإامنزهلمت!صائده.صارمةفنيةوق!يممبادىءحسابعلى

نبعتقدتكنوان،وهي.وجمالاو!ةحركةلتزيدهاليهوارتدت

بها،فانفعل،بعمق(عرالمشهزتانهاالا،يوميةاحداثعناح!يانا

تجليات"كقمسيدته،كبيرينوجمالبقوةوابطالهااحداثهافأنشد

رصاصاغتالهالذيالعاملإ)العطاريوسفصرعن"والحمىالورد

.(بلدنافبمالراسمال

(الاتع!ه!"ل)اكجموعلآ،فيإ؟ايلاثيبيميةلإلتيبالىلا:رابعأ

واحدلونوللحمىللورد:سيدتييا"

(،اثنانوالرب

والحمى-الوردتجلياتقصيدةمنس

شمسالدين،عليمحمدقصائدان،ا!راسةهذهمقرمةفيؤ!الت

،وانبعاثؤضاياوموتشعبمأساةعنوقعبير،وغصةظقشعرهي

هـذهمناي،فيالشاعردتخلىو،..اًلكبيرة،والحييةللزحامة

التاىيخ،لرركةوعيسهبسبب،وهو،الشصوسانلعنالق!ما،يا

الحياةمهسا!يةملةيفعافه،الادائمتثيرالىالاموربانو!عرفننه

كما،الشاعريلعبها،مريحةوغيرمر-سةلعبةبصقنهاوسبيتهـصا

عييللشاعرلكن.واطتمامافهههمومنهضمنمن،الثسعبيصيشها

اشمللافهلهاوالسابق،الشعبحركةمن؟لمستمدواليقينالعلم

،القا!لولكن،قائلواالقولبيناقهصالولا.و"صلبوائقبنظرا

،وهوالكلمةهذهروحهوافهالا،اتكتابمناصغرلسانهكانولو

والسبق.والتعبيريلانعكلأسهستوىوعيلي،الاولالفاعلهو

،خلكلاتواتالعربيةحياتنا!رفنا،فيقدانناالبديه!منوانه

ؤ-دانتصاراتانفيشكولا.ومراراتوهزائماضفاقات،الاخيرة

ؤ-ىارو4نةلكن.لألهزائمتلكبعضعنتعوض،ابدورهيانحققت

شمول!ية،،اشكاليةمسالةانها:بكثيراعمقهيالشاعرتصور

،اًلوراءاأىتعودلاالشعوبوتقدمالتاريخحركةبأنتعر!وجودية

لكنه،سياسيثاعرهواو.سياس!ياداعيةوليس،شاعرلكنه

والايحاءالرمزاثواًتيعتمدتحريضه!سيوحتى،صاثقشاعر

القى*اتجاهفي،ولكن،لشاعراغذاءفاليومي.الفنيوالتحريض

الفن!ي.

فر-داالدينلثمىعلطمحمدليى:الق+دلفولصحيحاوسيكون

منهمالعديداو،موفمهمهذاالجددالعربشعراء!كلب.هذافي

بعضءلىاليدسأضسعلكنسى.صحيحهذا،اًقول.الافلعلى

وهـط6احد1م!،يشاركهلا-بماداك!ه!،البارفيةانئى،عرخاصيات

طة4ب:الجوانبقهسددمنهاكلبل،اثبنيةملتبسةخاميات

:الباهرالمضمونفيثوربةلعلعلةمع،ثه!روء،كبيرغنىفى

.والتمردوالرفضالتحريض

نزعة،االانسافبماالمعطىهذاهموالاساسيالمعطىكانواذا

زعبيهـرهوثمسالديئعليمحمدشعرفمان(،لانسانهبماالثقافة)

منيضيئا،مؤرفةبحثلصةفيالهربيالشعباشعاليةعن

فيقصائدهاكأوفردالمهمةلتشكيلية!القيممنكأؤاب!أيستقوةالداخل

الكبرى،العربيثعبنابقضاياالشعوهذاالصضاقيمنبل،ف!حسب

فراغهافىلثباهذالحظاتعنآبياتعبيراليسشعرهانكما

تخظ،اللحظاتلهـذهخظههـوبل،آلخصبالمنيرواضنلالهاالفاجع

وهـةالمص،والوجدانيوالفكريالعلمبالوءكبمافيبل،ارخيالفيلأ

اثاعر.اهذالاكورة"جدعهنوانهذا:القا!راثمريالفنصيغفي

لماذا؟ا،ثنينيةلمأذا؟ثوريشاعرلدىالاننباسلماذا:ولكن

ص،:ق،،الشاعرلان؟لواحداالثميءاىااثعريةافىكلرةجوافبتع!دد

متعدحهولا،فحسبملتبسةورت،ا،نحتىحولناالاشياءولان

*فانيوالفعلالضوءبقعرغم،ملامحهااكثرفيسالب!قيبل،المظاءـر

ولكن،4كبيراا.هـدباوطننا!اعاتمنداكاوالقطاع5فىافيالنير

المفارقاتاوتارعلىيلعبحينالشاعر،انهو،ايهالاشارةتجدرما

سي،ولاميدانخارجيقفلا،المؤرقةوالالسئلةفواصعواوالسبيات

نحووانصافدفءالىالناسعملصايحولهالطين!يةجارةكال!الص

،المفارقاتهذهاوتارعلىلشا"رايلعبفكيف.والتحررالانسانية

.؟داخلهافيوهو

الحدينالمزدوجزق3اصميمفيشعبهمعحدهوتوالشاعرم

الحدين"فيوادخلكالبحراوكالختجرلاموآةاتقدم"

-للنارفاتحةقصيدةمن-

يهتمان،الفنيةا!نصقيمةلبيان،الحدثالنقدليبالط"ن

بعضهذهوهـأعتمد،ا،حرفوحتىوالتعابيروالحالاتالالفاظباحصالم

ا)نقطة.هذهاتيان،اطر،قةا

والطفلالعربي.خلاص!مالشاعر.لعيش،الاطفالموتفهند

للشاء-ر:يقول،القتيل

الاملاك.و!يويكاالتوحدأن!-ا

.الضاعوبينالضلعبينالمتوهجالملكأنا-2

غورالظلهـات؟يلامسهاحينلشمسكخبآت،ماذاوالطلماتشمسك-!

فيتهي.والرقصيبداوو؟-4

الرحيل.وعاءفياوالظلهدأةفي:تكلينبينموتهحاملا-5

لاص-صل.أاحضفإن-6

.الما!ووجهاوطفلوجهفيوحداصمارمهالو!فسماتعلىويضم-7

.(الانثى-المطر)فيأتخصبو-8

اعيدها.ثم..كالضردنجمةاقذف-9

يئ.وتكبراضمحلسه،ؤكتموداتما.ا.-اأ.

فابتدئي.تتدئينءينواسقط-11

4نخيل.اوذاكرةذاكرتيوأب!يد-؟ا

.آولووجهـهكالموتىاخرانيوأقول-13

كالطفلونصفهاللرحيليصلحكالموجنصف":سماؤكتنمو-،1

العباثة.يعلح

.الابأرفيوالم!لما!سرلشفاواهاتا..-15

.الجبلانكأنهماالبالدنانا:ال!!ب،وت!مور-16

مسن؟يقتل-من17

..وصهج!تينكأةنالمموتىىوش-أ18

فقتياوءملمكتيلت!ئصبو-ا!

...ءفهنيمننهاوء"هـلفكبما

للصحراءعابرةخيولا،رضفي!02

للاحزانعابرةوخيول

الكونيةللاصواتعابرةوخيول

..جاعوااذاالغربأنالب!لاياكلهاوخيول

.الاحلامبئرعلىالناربشرولتفتح،-21

.ا!فانوساريةا،حزاطساريةتننقدم/-22

.الهاءوبينالرملبينجحيترادءوبان..-23

اليت؟إنأمن-

دضادقع!3افواهمنس

مختومةبنادقنالكن-

اص،بوركموبطالزنادببن-

ضائعزمن

.التوابونمنهيتسال

بلاديالقوسىأول-ا5؟

بلادياقوسااخر

0.01الخ...القررسمماءس6؟

الثور!الطباىهذا،ا،زلوجاتهذهيوردلااثنساعراًن...



الفاليماتهدهانبل،ا!ايايتعداديبالاسلوب،اكتابركأااسإوبفي

ؤ--!تءكس،الواعيةالمتكاملةالمنظومةبهذهتقممالي،الطباقية

!اةض،وؤياسصه4وس،ئلىمسعتوىوءلمىال!فنبمنظور،ال!ربيشعرنا

،تماماليهـدمهروفةاطريقةاهـدهانصحيح.وجدلب!،،الاث؟ء

شاعرمنما،و)كن،المهاومةشعراءسيهـاولا،الجدراءوالش!س

يئ.عليشمسا)دمحهـمدمثلاصرهاالىالطريرقهدهفيالمضيف!وفق

فيوجوهاربعة"ةصءدهمنالثالثةالقطعةنورد،ذلكولايضاح

اليهتوصلالذيالفنيالمردودعاىواطحشاهدفهي"مكسورةمرآة

نداخلينو-رينعلىالملحميافىشي!دءزؤطفي،طريقتهعبرالشاعر

ت!كيظلانواكن،ال!--اةاشياءتوعمناكثرتجاوبهطوتنوع

هناوهو،رنتاقضا:الوجودفيمالكلالمحركةالعميقةالحنيقة

يرط.شصال!جه؟لا-ظلتضادا

لامي:جهو

حززماآعلفالء!ا)فصوثبينالركلحكانتر"ادية)ء

دمى.منآية3!ثاوفيع!م!براام!راتسمألانت

انكر"دنيالتيالضفاؤص!هذيط!فلأنا!ذا؟لأ"صنا

وقيريشرا؟ء4و!دبيجعمرامع"ث4واجعءبرؤةكبماخذيعالي،

لانلتقبمتيكا-3،رقيفلالي!،نناوبكب؟"إءعلى

نلونفىلاوكأتين

فيماالقوساولؤظلةينيكابنبم:بعيدأينونبقى

الغمامكقوليسمبفاوتبنين

؟لا*!وجهاكأتهل؟أنتك!من

فيها؟كنتالتيالرياحكغربههلالمسحمافاتشردتكوهل

التيطخيولبوانجةالاساطيرجذعالعباءاتالضفافبهثرتكوهل

؟الظلامفيغدارنرالجن"نمى،ألممبطدمفبم!خوضت

نلنمقياىآىفةصدابتعا

..العظامراحتيكفيو،خضر

عجباارىالموتوبينالموتبينما

الوجهقمريطهنلا

يداو...ذهبا..فط

عصبا..عصباينسقهاالوردمنهاينبتا:*ء

اميفرشت

الهدبارىالموتوبينالموتبينما

التعبااليركلوكببحوغسالتالجمرفعبرت

مدالمأءوجذعوأقمت

الثبابهارءختولىم

تعببمعلىامياصبي

التهبااذاانارنجازهو

سبباا!بماا!هدفىلموت

."ررببارجمايهدوالورد

والمصوكةالعفويةالتشكيليةالاساليباحداهذاعندتتوؤفولا

الشاعر،قصإئدلبىالعامالطابعاننجدبل،ذاتهالوقتنربوعي

القصيدةوصولي!جعلمم!،التوز.لعفي!"لرينوجمالبنعميةمم!ور

رفيعة.متعةقارئهاالى

،فهـىكثيرةريس!تقصائدهفيالشاعريصتمدهاالشالاوزانان

51ف:ة،ن،ذلكومع..والهـزجوالبمسيطالخفيففيتنحصرلكاد

وزنايعتمدحبناكف.القصائدهذه"راءةلدىبهرناا،:مونى

فنية.ؤدراتمن.سشطيمماكللهيحشدالبسببطةالاوف!انهدهمن

،الثورياطبافىواالرمرقيمن!ىالىبالاةماؤكأ،لدبهقيكاملوهكذا

منموقعهمز،اي،الثور!،مص!وؤ"ء!9نارء-اكأ"لم،*ررةتشإلب"قب!م

و؟دواتووسائل،فكريمنكورعبرودائما،العربىالافسان!مية

أيخمعنفضلم!،(موقف-يقاعا)هو،ت!هيقاحؤالا.بةفعبر

.ءبىغا،اءيحا،اولصور"ا

24

فني،عملاي،ال!ء!أعملا!ذببمة"انالى(ماركرأينبه

قصائدبعضفان،لذلك،؟.مدركاتفيؤقطوحصرهاردهطيم!نلا

مهمسا،تحليلايعإىتستعصبم،الدينش!ساعليمحورالنساعر

للإلقلبايثربوهواء":مثلاالصورةالميتهذالقخذ.وتمهرصق

يخكيبعثماهوالجمال)ء:قليريقوليصحهتا.(1.عصفوربلا

."مقوماتهلاكتشافتجهفجبن،البسمننوعا

الفلذاتهده،الطوفانقصيدةمنالاناشيدحركةايقاعاتانكم-ا

المفعمة،صورهابصفاءتشكل،الؤجمجزوءعلىاساساابنيةاالاربع

ويبت!جبالخلقيفرحكئشهبقراءتهالدى،ا-طوعاباهرةاي!إءات

اووفوءني،،4لعميالث!يداطابعهنا.ابالجو،العنراءهذهبدم

"اتراو"الاربم،افلذاهذهلناتجلوه،الحميمبنائهثيالكوني

،و*!قاعات،،والصورالمقوماتالمتكاملالوء!انياًلداخليالغناءبي!ن

والذه!سو:

ار.لحاح!ماتعمريتهافيتتفتحآلهةيا

..."الاتىالمطرفيو؟خصب

ءةدوالحبالجمالالهة،افروديت)الىاشارةدلكفيأل!يس

وجود41ري4الىافروديتتمظرانل!اروماناعندوفينوس،الاغريق

!رؤ-سعيصورهما(الكارتول)ر،ماتلالاحدىعاىجونجر،"كلفبم

ازبه،ت،ذلككانوسواء..الايسرثديهاحلمةملامسةال"منىيدها

،ؤ"قالمل!نبينتلاقيااو،الشاعرلدىئقافبقىلل!مسةواعيالا

بع.الاتاثعهـيةالفلذلهـزهالجماليالغنىخلقديبهمالتواؤقهذا

هـ-نالثالثةالحركةهدهدد3،سهـابببعضاتوؤيفكنتوان

صفا!ها،حيثمن،فلان!"،ا،جهوعةفيالاولى،الطوفانقصيم!

الايجادببة،الصوفصلةالنجوةاسرارمن،المتصاعدالحميموبناوها

ؤص!بدةءن،والجمالالروع!اعالبااقطعهدا،تهايقلولا

:(المنتظرالامامكأ،بمن؟يات)

المطرابراحو!آ!يالرعدوجهكا)

لحجراامامالعطشىالرملةئبيفيكوانا

واقرعيهإميالوعدآيةفهلمي

وانفجركراركهكبماالعطرخشب

..ف!واغمر

!لعبادقعروساالغارفينصبتكيوم

عينيكسرهعنالدريالصدأوجإوت

المستحيملاالالهوعانقت

رطب.وعنقودظلا!هكنت

وجهيمرآةالىامهفمنالانا!يأ

ونخيلاغماماالتضاريسكلواملئي

."العظيماللهص!ق-واغمريهـني

منكيرهمناكوهل؟رائعاالش!سز-هظ3:ببسماطهـةاتساءل

وقمتفيوالتلاقيالمسافةهذهعلىيحافظونالذينا!ربالشعراء1

اللغةوبين،وتصوراتهم،والح!يالعةالحسيةتجاربرهمبين،معا

هـتاشعرفيوالمدمش.ابداعالهمفيهالملنايقدموناتيالئمعرية

شعريهـةبلغة،العميقمةالوجداليةالننجربةمعايشت4هو،الشاعر

سواهعندتتحولانيمكنكانلكنها.الحقيقةفيخالقهاهسو

سعيدوحتى،البزمومعمدالجارمعليكأهـركلاسيكيت!بسالى

واضالحا،السبباكلن؟السببفما.قصا!لدهاخرياتؤيعقل

ومثابرةبتواضعالموهبةواخذالمخلصالعملانه:اننناولوقريب

كبيرةموهبةوجودوخصوصا،استعلاءدونذاتهامنواثقة.ثابتة

الموهدبة.زخدمثقافةترفده!ا

(طكسمورةمرآة!!وجوهاربعه!قصبهية:خلا!سا

مهلبنان،اليهوالمستمعينالشعرقراءلدىمعروفةالقصيهههىه



ا!رإبئ()مجلةف!!نظر!!اارزللشاعرسبئوقد.واسعنطاوعلى

.وهبمالشعريةالا!جاتمنالكميرمنهفيوسمعتها،لأ3-3العدد

موفوء،تاشبعفب!التجلى،فنياالصنععتفنةلوحاتاربعالواقعلهي

بكىلمهإصرتمى(نواسضان،عصريبم!نظورمكنوجمتانتراثباناثنتان

.الوجهوه

،بهنوانآلاواىقطعننهؤم!الشاعرلنايصورهكما(الحجاج)

!للحجاجوجه)

اقمحجوب،اءبدالخاالشهبدالىالوجههذااًلشاعرآووىوقد-

بنالحجاجيرننخطى،هذاالحجاج-امسسياتهفىذلكيذكروكك

وجبارها،امييةبنيلطاغيةبملامحالشاعراحتفاظمعسبذاتهيوسف

الشعاعوانوا)وافع.الحديثافنيواالموقنناكعميملىبهليصل

أ3أل(حجاجيا-ا،ضي)،وجهاالحجاجفناعتحتي!هرب،

ولكنسه،الحجابم6له.ذاتههوطفيافهمنيتسرب،مضاداحجاجا

وؤوانكو،،والسمعيد،افتيوماكسر،وموسوليني،فنلر:ايضا

لدين،ادليلث!سمحمدلشاعراعمملقد،اذن..!الطغاةوسانروسالالىار

ح!ياكهمصعميهـ،ناثذي،احجاجاصورة،وايديولوجيا،شعريا

!(المفارفةوحخاأنرىلكلضنا...(موسوليغثمثل)صبييانمعلم

تولب!*ىوامظلهماً"سالاحين!ؤلاءكلووجوه،الامويالس!فاحوجه

أخ!به:يبداع،نكما،كلاء4يبدااًل!جاج.الشعوبيرقظةامامالادأبار

الثناياوطلاعجلاابنأظ"

تعرمومط"اءمامةاأصعنى

يدضيف:ثم

برس!"الماع،دبللمبالدمتوضت))

لم"!؟يلةنفءي!جمعت":انلهدنياالىجرائمهمنيغرهوذاهاثم

."كريمرسولمن

...ضإءلياهأحدوجهامامالرعبمنيموتثم

انهكانانحجاجءنواؤهـر،5الرواةانالمفار!اتومن.جميله!ا

بيق!ودجواده،يمسكانمنذ،كلهالقرآننص،خاطفةبسرعةيستعرض

..الجوادتحركلصةحتى

احد،المساحدالى،القص.بةفي(ةاءبينخادم)الفبعيلب

ياهمنةسضراس،لدماعف،نحوهيمتدحينبالرعبيصابحيث

،إصرةالمهاف"أبااالأوبريتهذهمنالاخيراثقطعوفي.لبيحاس!به

د!4،-نتجمخاير-آل،المهزوم4انوصقسماتفييبعرهعماسائليطل

،ءلوياو.ع!ا!دابمبئولعال!،(السودالراياتشيخ)الشاعر

الشيخ:فجقهـول

:ولدي)1اسهحوال:

الرومفيهغلبتزكههذا

اه!ومالطفلعتقمحاىالمرجانياهـيفاه!تزمافاول

صمالمصاكيل"،فيةدكةيكاغفم!ثم(سبحلأث)فاضأ

بالزموموجهكاغسلبال!موتوقظ

فاللم

الدم

"القيومال!هولدما

زنحتهزءوهالونننوالعبارات،يديال!دالمنطقذات،القوةبهذه

القماحرشاعريايرسم،اريبروليهفولاذ/منبفاساثنعاقبيناطفاة

.ضيانكلونهايةعورة

فالعمإ

ال!عم

،القيومالصهوالدعم

الاساسيالمضركعنعلمية4!!ر!اعثمبهقودماهذااليس

.؟لتاردخاافيوالصراعالتف!ورعن،للتاريخ

وحامد.(لحامدوجه)،هوالقصينذهذهمنالاخيروالوجه

احالةايمثلالذي،كنفافين4فالشهيدلأض!صابطراحدهو

درامبى،حوارمقطعهولحامدوجهمقطع8ا!لىبللثوالىالروحيصة
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ا--لآ،إالرا:برإنبيهاحد،البطلوجدانداحل،دراءفياصهداماو

ير!زكماصصرهفيحامد-سكزهدياالمف!سيألاةدمانفهل،القيمة

:هوادةولارجفةبلامدته!كي،خ!!هنم!لانعسان

لبلاديوجهاارسموأنا...)ء

دموياجسرا،والطاعونالعرتربينيمتدسل!ط

ىلاديالتوساول

ب!لأديالنثرساخر

بلاديالنواكذيسواو-،را!نخلاذرعةإوعلى

برلملاديوالقتلالهبرةارصفةودلى

؟./."لبلاهـيوجهاابصر،كيمف

"مممل:واالمجابهالاخرالقيضوا

وج!؟واذلاهأبصرلاكيف"..

المستديرةالمراياوجهـيكسرت

..(،..ةتياابدينياءكبمايا53كممرتي

لهذهوالمثيرةالايلامالرهيبةللتقلباتوادقيقمرهفرسموبعد..

ي!هض،اليومهذاعربمنلملاييئوالممثلة،والمعذبةالباسلةالروح

الاخير:اًلمقطع4فااًوبطئهرقصيد.وواث،عر

الابدالص!ت!ذاهذااللإلهذاالريحهذيتسمهعلو53"

ندائبموعميناكالناف!

لدائيالريحفيأحؤفأقا

لأبكائيسرالىالذكرىاروقةم!9تمتدمرحة

فيجنواوعذار!ه!اوومتوحشيةفيارزلمجماو،دا

استقيما!أاساطيري!لعمنصعحت

ؤاستقيلياوامطرفي

والقتيلوالربالقردسماءيا

."فاستفيكاوامطري

)اس!با(حببعالبننيا!م!بةاقمهث!ا!دا)-لمصلادلم!"

منهاخذتوالذفيحبيبتىاب"الى"قصاندمهربةألمسمىالعملااما

الشاءواشنطاع،شعريةقطعسظمناةطبنأدهو،اسها41برموعة

عملا(،الجميلال!عاسفيالدخور"منهاالاورصفيك-(يقطمان

الدين.شمسعليمحمدكتهـبهماواكملاروعمنكانربصاابداعبي!ا

علمفي"السمععتبة))مثل،"الابداع"صمحهبةيسمىماهدناك

يدابدحاعالىبلوكماء:دالصمليتحولحعيمت،واوجيالفينيالنفس

اكث!رمتلى،(ا!لج!النعاسفيأدخولا)وؤطه-".ع،(!يةؤ?ة

ابدانفهاسبملابل،بسهولةافس!هاتطلبملا،ا!،عراعمال

كلية.بصورةورارىء4ل

المصدر،المجهولمةوالبهجة،ا!سىمنشكيريةشسلتان

نجمكلتحتتن!عبناابناءجميعيحط4انيفنرضم"لاعم!!وتعم-ما

اكثرتعابيرهلان.آلمقطعهدافي،لمساتبنصف،اندرجقد،عربي

حليب")ءو((طه-ل)ءو"آم،)كادمساتمنيحاءوانصاعة

."ثورة"و"حبو"،(خبز"و

و-طل،وحى،وثلاتامرتينالقصيدةقرافربما،ذاكومع

والمرير،النقينيالاشااساككوامنوتهطز،السمحرفولفيكتفعل

اءطهير.اراحةمنقويومث-كورت!"!لدث

العربية،النفستعانيهمااعمافى)ـعمقتكثيفهاقصميدظاهذه

ثاية،ناحب!ةمن،ء-وبل،ف!مسبشهرياليسبء،قمصاغا

داشما،ومن،تناحريدراميوتصادم،صرفوتاغم،بحتموسيقى

الباثي.الجميلاك،عريصنعماكلاسعف"،لفحرية،فةعبر

المطلاساربعضثطد!نفعلان،لثقادانحن6زسهضطيعوءلذا

بالصرورة،دلكيه!نيولا؟السعدنجمهتصتيولدلذي،اا)ك!يرالفني

هضذهتحليلسا،ول؟اذنالعملما.!نطمئناومفبرحفناشده

لعلي،وادواز4الحديثاكقداساسوعلى،بنيولةبصورةالقطهلآ

قالقها.اسرارمنخبيثابصءصاولوشف31



."تبرءلليلاخر2فيالانهي)ة

مضارايكون،ألاعمالامنكثيرفي،الزمنتداخلانصحيح

،في!جبالمطلعهذاسحريةشلالىالتداخليؤديم!ذااناما.للجمال

اخر.سببعنلهال!بحث

احلامنا.واعواكفناوكلالكبيرةقارتنافهيذلكومع:افثى:)ه!،

اصبح)1!زر،،(الليلاخر):وبسعامةبسحرضتداخلا!ولاليتزمن

وكل،البيتهذا!يهنقراالذينا7هو،آخر"ئهوه!ناك

يبكين.قلوبناالى،توحببنسعاءفيووراينساالننيالا*كهة71نإت

فيالنعاسالدخولهوفأين.ادلااخرالىساهرة)آسيا(وه!

هذهاثباتالىدف!4التيهيالملهمالشاعرسليقةان؟الجميل

مستوىرفيع.علىجماليةلقياتهيوالتي،التلقائيةالننضادات

الجوضلالشعاسفيالدخول

(...تبكيلاليلاآخرمبماا!نهي)

يقللمولكنه.ظوبنافيوالشجىالاسىلحنيثره!نااثاعر

هـنحريريةمكماةتح!تالليلآخركلتبكيآسياالحبيبةلماذالنا

..الجميلالنعاسأفيال!خول

وو-كيلدىوا!لالمف!ورفيوقلناهسبقماالىاضافة

ةسكونوهوة،بنمد:الوأحدالبيهـتهذافياننلاحظ،الشاعر

اسودبلوننهايتهالمشوبة،ت!بكي)وفمل،(الليل)اللاعهـينبينالياء

كلمتي"ا!ن(انحين،فيالالفاظبألوانل!ديناالحميمالحسيلتقطه

اللونابيضكلاهما،(الليل)كلمةتجويغهةوحتى،آخر)و

مفتاج(هي)كالمةاي،ال!بيتفا،قحةوحنتى.!با!لفإرلونيحس)

فينحن،ائنأ،بالفتح)ي(و،بامسرءل!":كروم!ليةتلوث!يةلكل

يحفلص"،ظاهرياالقيماثنينى6ملتبستعبيرعلىقاثعونإعماقنا

بعفمها.ذكرناالتيوالقيمالشعرييةالموحياتمنيصىلابعمد

يديبين(انليلاخرباكعة)حالةوصفف!؟الشاعرويستمر

الهجميل:النعصفيالدضل

جداراودماباباالريحتنقرواذ"

الذاكرهفيتنحلللحزنعصافير

الهاجرهفيتنحلللماءعصافرر

الدموعالرصاصالرصاصالدعوعلواب!لألموسميالدمعويننتابنىا

..لضحكاالد!الدموع

."كالبكاءمرهفلكننيا!نأضحكأنا

السوادببهضتوشيحهامم،البيضاءالووؤ-الوانتسننمر

!زدالذيهو،العمعلىالريحذقرلكن.العصاف!ربعضكاجنحة

منحيث6ويتخظاهالمطلعمعيتسقبحيث،(اًلهـتعبيرمستوىارتفاعض

ايالةضي،،الايجافيبالمعنىالملتبسالتعبيريآتيثم.ل!نباهاثاركله

.بامتيازالمبدعةالصورةاي

."الذاكرهفيت!نحلللحزنعصافير"

فبمومسضفربمآلهاويبتوترالمشحونالديناعيكيالمضمونان

الرصاصمتلقييصبحالذيهوالمقطعهذاقآرىيجعل،ذاتهلوقتا

ظا/هريا،البسيطهـإهة،المقطعهذاموسيقىاما.الدموعوصاحب

تصوررهاحيثمنحتىلداخلياالشسعورحإلةمعكلياوا!نصصة

الزمايةاشتباكمن(فننآ!م!!!"هأ،(*هوله!الاوفوما"يوبيالتشكيلي

الثموعالدموعالرصاصالدموع"لرصاعيالهعوعالموسميب!الوابل

..اضضاالع!وع

يتلقاهوال!ارىء،كرؤيابهحلمالشاعر!نابيضهناوصاصا

لقصدةالخا-لممةهذهاستعأدةسوىعليهما،الت!كديحهـبولمن،كذلك

:35صا!خي!رالمقطع!للنارفهلحة)

و!كام...

يلاء!ممنابيعىماسوىشيءلا

ا!ط!ممنابضماسوىشيءلا

ا!حلاممنابيضماسوىشبمءلا

نصف،لوننصفضمن،بيتينافيالواردالتضادهدا،اذن

،ا!شهرفبمتبملمانيندرحسيةاتجربةملطفةصورةهوانما،نغم

تمياناترتيبدون،هذا.ايجازهاوبسإتهاعلىوصد*ها/فو)هامثل

القطعفين!صدك!-،م!ررضشاقصيعةءلمىاولاقأتبماتياالكلمات

نبكياللإلآخرفيالإنهي":البنلءاد!هفةالموسيده

..((كالبكاءمرهفلكننيالآناضح!أنا

اد!ية(التلوي!ية)الكروما-يةال!محمة،يضا61نضيفانيمبعبمو

،وؤكاظا!ريازاهبةبالوانالضحكحا!ة،الاولاليبتديتنفتح!ث

مكثفة،!س"ةشبهتكمن،ه!"،لكن.الخادعالحريويالبياضعمق

.بيفاء:(انا):((كألبكاءمرهفأكننيو"كلمات؟طلاثفيوملنتبسة

تعابيركلهاو..ارتياجمعرجضإء:7ن(ا)يح!اعوحمراء،:(1اض!ك)

مرتبكة:(لكتياكالبكاءاعمإ!افيالمرهـفةلالذاتومكابرةختلعن

.الخ.،السوادإكةحاءـ!ثم،الملضبسةاةالحامعتمتفليالشكهـلامعقدة

ابوابرةاهدهاىاودين!،ال!تطورميالقصيدةتستمروهكذا

الذهبية:

..(ا-:هـ-داكاا:ء،!!،:ثورةالاذه!ب)

يآتىكاىالذيبدرالمتيبمول

ؤبلىاوحيمةبب:اوما

يأتيكانالذيوان

ث!.للقتيلوردةبينناوما

والتكى-رارالتاغمالمتنماوباقيإعهمن4اهميونالمقطعهدإياخذ

ذاطارعيبقى،إنسبياغموض"على،ص،مونالمضبآنعلها.الممتع

وزقزقةاًلرصاصولىبيناخلميستمر.و(1للقتيلالوردق)مأسوري

:قتوب4ااضعاسواالفانياطيور

باسمائهاطيورا؟سمي"

الاخيرهالسماءوامحو

ابلابلاووقعاثظايااوؤعبين(ادخليإدول

جزيرهاوابهـةغاالب!بارياحافاجا!نكوان

تلبسيتم!:لاو

مغلقانامداري

..أنررقىوال!مزاجميةوث!جما

بئسمائهاطيورااسه!

النحالسسماءوامحو

المغنىيقول

شيئاتقولين

...وأئسهى

."النعاسفيداخلةنا.وقوؤ"

،مقصوأدغموفىشبهيلفهالنيا)حوارهذافيالمضي!نانرى

التيلنغهيةااصوراانتالامعلى!للعبوا،والظلتوا*هـالضوءمع

،المرةهدهمغسبوء!ةلدنهـا،الحظاتامتعمد!نبرةكلفيهاتسري

وصولاالى،المالتبسوالنف!،القر،بالخارجيانهكاهـىايقاععلى

اًل!ثرلهذاًجثلأالمرهفالمتلقيجواًرحفيال!حميمةالاحناءاد(فىاعمق

هـنشحن"بعمانعلما.ارهإفهلفرظكالضولميكونيكادالئعي

الر،صاصحوارعنفضلا،اللطيفجنوالعشوالمفارقيةالارتباك

ياعن-بشي،يقللا!.لملأصيدةالقيمنالطورهذاءنيابل،لدموعوا

رفببع.افيعاشعر

لهذهالعميقةوالمعاناةالجذريةالاصالةعلىواثقدايلهوذلكان

عنؤضلا،لثمولياالانسمانيا،بعدداتال:فسية:الوجدانيةالنتجربة

فبم،-وكالنبيدافصناؤفيكال!ئسغالمقطعفيالمندرجالنغميالالقاع

،الهقصكليدةمقفعهـاررنموذجلأاتقغاهمقطعوهو،المخمرةالعنافيد

مثرفة،دصودةي!!غرافي،تقفالتي،المجموعةهذهقصائدلمجملبل

ا)مدمئكللبقمي،الصادوةالعربيةالشعريةالمجموعاتواهملحبماامام

بيروت.رةخيىلاا


