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هامة:ملاحظات

مجموعتين،تستدعيالحديثللشعرالخاصةالذائقة

عنليبعد،الناقدلدىتوفرهمامنبدلا،الملكاتمن

التقصيراوالالتباسفيالوقوعمخاطرنفسه

النقدية:المعرفةملكة-ا

تشمللقديةمعرفيةأدوا!امتلاكمحصلةوهي

منالنقدابتداءثعموما،الحديثالنقدبمناهجالاحاطة

الاخلافيالنعسيرأوالنفسعيبالتفسيرمرورا،الانطباعي

منهجأو،الحديتةالواقعيةلاصولوصولا،للفن

الخ...البنيويالتحليل

الىالسبيلتمهد،المعرفيةالاحاطةهذهان

نظامهووالمنهىج.الناقدلدىالمنهجاختيار

لذلك،خاصميزانالمنهج،وموازينباصول،معرفة

اقصىالىالاختصاصشدويمكن.العلمبابفييدخل

ناقديتخصصانيمكنبحيث،المنهجاختياربعد،مداه

كما،اهسووندمعينبفنان،معينقدنااو،معينبفن،معين

*!،!ولمما!،،حانالتشكيليةصعيدالفنونعلى،مثلانرى

+م!هـ"8اختصكما،الاغريقيبالفنمختص

واختص،التكعيبيةعنأ!*ألاهء"ولهـ3وكتب،بالسريالية

اكاء9كليعنبالكتابة+،*يام!ح!غروهمان

منيليهاوما88صانظر)35+؟4*!كلوكاندنسكي

الاعلاموزارةاصدارثبهنسىعفيفللدكتورالجمالعلم

.(العراقية
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لمجكلع!ثخ!!!فما

العربينقدنافيضعيفالاخ!صاصهذامثلان

العصرلان،لغتنافيمطلوبوهو.عموما،الحديث

الشموللا،والتفريعالاختصاصمنمزيدعلىمقبل

والاحاحلة.

الحديثة:الفنيةالحساسية-؟

تطورمعتتطورالفنيةألحساسيةان

،عموما،الحديثللفنانفيه،شكلاومما،العصور

.بلالخاصةحسلسيته،فروعهمنخاصكفرعوالشعر

بينهابانفصامتوحيتكادبحيث،الخصوصيةشديدة

إلفن.كلاسيكياتوبين

،بالفطرةايحائهرغم"الفنيةالحساسية"تعبيران

البدهيالعفوىالارتباعلىبذلكاى.الانسانا!ىالفنية

البداًئية،الحالاتابسطفي،ألفنوبينالانسانبين

الذائقةمكتسباتحصيلة،الواقعفييحملانهالا

.المتطورةالفنية

عسنتختلف،الحديثةالفنيةالحسالسيةان

يتواصلانجداالصعبفمن،عليهاإللمانجفةءاسياتالحم!

مع،مثلاالوسطىالقرونعلىحضاريامعلقجمهور

واالحيدرياوللبياتيشعرينصاولريتسوسقصيدة

نموذجان.داليلسلفادور!ذنيةلوحةدو،اتحاج

تطور!قدالفنيةوالحساسية،تغيرقدالفنيةالعلاقات

مكتسباتحصيلةهوالانسانبكونمربوظجميعاوذلك

التاريخ.فيالمتعددةولادانه

الاحتكللث،بكثرةالمرانبكثرةتنموالفنيةوالحساسية



فانمواصلةلذلك،وتنوعهالاحتكاكهذابمواصلة.بالفن

تلقيحساسيةلتنميةضرورية،الحديثالشعرقراءة

الانسانيجد،المعاكسةفيالحالاتو.الحديثالشعر

مبرراتنفسهفيفيجد،الحداثةتلقيعنعاجزانفسه

تاريخيسنعندحساسيتهتتوقفحيثضدها،للوقوف

عنعاجزايصبحوبالتالي،العملاوللنصسابق،معين

معه.التواصل

اولياتتمتبرالتيالعامةالملاحظلتهذهالىبالاضافة

الىاشارتين،الراهنةدراستنابصدد،نضيف،النقد

.النقدىألسعاملفيأسلوبنا

الجملة"علىالاساسياعتمادنا-أ-

بنائيتها،منوالانطلاقط.التحليلفي"الشعرية

هيبنائيتهاتضيءمدلولاتالىالتطرقنحو،اصلا

وا،السياسياوالاجتماعيالصعيدعلىسواء،بالذات

وهو،للاصلاضاءةالاستطراديكونبحيث،النفسي

،الوضوعهذافياستندناوقد."الشعريةالجملة"

كتاباهمهايكونقد،الدراساتمنمجموعةالى

:"الشعريةالحبملةتثويح":كوين

هح9!*-هـطأ!مولحر4933!ا!*هـ99ءكاهأ.9!9

للشاعرينالشعريةالجملةمعتعاملناان-ب-

حركةعنالشعرحركةعزليفترضلا،الدراسةموضوع

فيالتحليليقعبحيث،الاولىللوهلةيبدوكما،الحياذ

مرحلةفىالفنيالعمليتناولولكنه.المغلوطةالث!كلانية

هوبما.بدايةهوبما.فنيعملهوبماأي،تحايزه

الحياةفيقائمهوبما.ملحقلاا!ساسئعلرف

اوالمجتمع،للسياسةحواشيهامنحاشية،لابخصوصيته

هنالك.ماالى..انعخاساو،لهماتفسيراو

من،هنا،تنبم،الشعريالقولفماهية،لذلك

،بحيثوالكيفيةالماهيةبينالكليالتطابقهذا.منكيفيته

يفسدهاسمواالمعانيأكثرانتوبهبدالنافلمنيصبح

الفاسد.الشعريالقول

الصائغيوسفللشاعرالاربعالتفاحاتسيدة:اولا

بغداد-الاديبمكتبةمنشورات-

الحسفوفيابرةوزشاعر

منمجموعتهالاولالقسممفييقدمالصائغيوسفان

المجللألقسمفي"الاربعالتفاحاتسيدة":اشنت!عرية

منالاكتشافات78،مجموعةالصفحةحنىمنهابالسواد

اصارها،الىاستدراجكعلىالقدرةذات،الشعرية

،الىاي،الغرقالىطفلاالبحريستدرجكماتماما

مجموعةعبر،ذلكيفعلوهو.بالبحرالنهاليالالتحام

واحدةاعتبارهايمكن(الحالات-التقنيات)من

الصائغ.يوسفخصائصمن

يلايقاحوسرطن،نسيذا،يقاعبذبعونالتإهضاد-ا

النفسي:

الشعريالبناءفيتقومعكسيةمعادلةلمةانيبدو

،الايقاعضرباتهداتكليمافانه،الصائغيوسفلدى

واالجنونحدالىواضطربت.النفسحركةاحتدمت

عصفورعنقصكلى،وهادئةلامعةسكينحزة:الانهيار

وريشه.دمهفي،اللانهايةالىيتخبطتتركهثم،صغير

وأالخبب.وبطيئةهادئة:مفعلةعموماالايقاعات

ايقاعمناكثرمنمزيجأومتفاعلنأوفعولن.الثقيل

لغرفةمفتاحاكحرلث،هنا،فقطومنك.متداخلبطىء

أبيتالاسرارعنالغطلءفقطتكشفانك،العجائبيةالموت

بينتقارنوراحتفكرت/مضحكةالموتلعبة"

يملالااًلحزنمننعاساوأحستلموالسريرتابوتها

باقةالىاصابعهامدت/الجوعمنولثسيئا/تابوتهسا

15ص.،(لمونامتوودتيناكت/مخدتهامربالورد

تشف،بكلهدوء.(النائمةالمرأةفاكهة)قصيدةمن

الجحيمبابتفتحاو،ارالاصشهـركفيتقعاو،الاسرار

هىالمهادئةالخارجيةالحركةهذه،العذاباوالموتاو

الداخل.فيالتوترحدودافصىالىومتوترةمثيرة

بهذا.لاوكناموردتينالجائعةالمعتةالحبيبةتأكل"

النفسيكيانكقلبعلىقادداالشاعرتجدالايقاعىالهدوء

.بالخارجالتهويلكاخداًع،لكللىيستعمللاوهو،بعنف

الصناجة،بمعنى،العربيةالعلاغيةضد،هنل،يقفانه

القول"ت!ستطيعانكحتى..خاصايقاعمعنىلكنحيث

،بالخارجيفاجئكلا،!ناالمعادلةيقلبالصائغيوسفان

موقععفيابرةيغرزومنه،العربيةاللغةعادةعلى

دوراالفنيعملهفياًللغةتتخذلالذلك.منكالحسى

لدى،فاللغه.وشكليابلاغيادودا،الحالةعنمستقلا

احيانا،بهايضيقانه.طلاءوليست،مبضع،الصائغ

فيهوأحبكأسماأعطيك":"مريمقصيدة"فيعدمها

تطلب؟من--مويمهلولأللحبيصلحرقمافقولي

ناتحس."..الحجزدائرةهنا:اخطث-مريم-

لحواًربابالكيفتحومنهالنهائيشكلهيأخذلاالحوار

الحالةلكيقدملاائه.نفسكمعتمارسهداخلئ

هذاويلاحط.الاحتمالاتنفسكفييفتحبل،جاهزة

صما،خصوسفالصائغيولدىقصيدةمناكثرفيالاسلوب

تحملأالتي"الاربعحاتالتفلسيدة"قصائدفي

الساعهو""مويم"و"اغتصابو"،اسمهلالمجموعة

ذلك،يفعلاًذ،.وهو(،والسيدةالجنة"و،!الكائعة

الخاصوالمتميز.ايقاعهيقدم

الحركة:-الفعلقمعيدةسب

الداخلية،الحركة-الداخليةالحالةتكونحين

مشدوداعنهاالتعبيريصبح،الصفردرجةالىضاغطة

الحالتينهاتينبينوالتطابق.الانفجاردرجةالى

مباشراالجوهري!ححححيث،الكتابةادرانبصهركفيل

وكقيا.
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يحتمللا،والنقيالمباشر،المتحركا!بوهرهذا

اخذنافلو(الفصل)شكليأخذانه.الصفاتاستعمال

استغرقتكتابتهاانلوجدنا،مثلا"الجثة"قصيدة

فيالل!يلة":فقطسطرينفيمممسةوعشرينخمسا

رأيت/فأفقت-ضفسياصوتوجهيعلى!ر/الاحلام

فتحت/الضوءوأشعلتقلمتلمنائمةيريسفوقالجثة

قلت/أولهعلىالليلكانانسألتنيلمعينيهاالجثة

."؟لننامتاتيما:قالت/أجل

كلمةوعشرينخمسعلىافعالعشرةاستعمالان

حركة.قصيدةمنهايجعلالقصيدقهذهفي

يضعوتوترها.سريعةحركةيجعلهاا،فعالوتوالي

جدثماوهذا.الشعوريالانفجارنقطةعلىالحالة

وتدعوعينيهاالهـجثةتفتححين،وسريعا،بالفعل

ال!ائخيوسفمجموعةفينرىوائنا.للنومحبيبهسا

""زيارةقصيدةاخذنافلو،النماذجهذهمئلمنالكثير

كلمة،وعشرينثلاثفيافعالعثرقلوجدنا

ذاتهابحدوهى،لامرتبكا"واحدةصفةصوىفيهاوليس

فالقصيدة،الاساسهواذنالفعل.ركودلاحركةعفه

،ويتمادىيتكرراذ،والفعل.)فعل(مصيدةهي،هنا

تدورحيث،الكلاممنالمقدارهذامناكعريحتمللا

،مذبوحباشقمثللحعنيفةدورةن!فسهاعلىالقصيدة

.تهداثم

:مد!اورة،واعتقالها،الهاربةاه!متابعة-بم

اثعصالكمنوالمتحركةالسريعةالنماذجهذه

نقدمهامحوريةنتيجةالىبناتؤدي(الافعالمصائد)

يريد،الشاعرانوهي،التحليلمجرىعلى،استنتاجا

فيتابعها،،هاربةلخظاتالىالوصولى،حركتهفي

اعتقالها.ويحاول،مداورق

الشاعر؟اصابعمنبينالهاربةتلكهيلحظاتأية

4ـبناءهيحاولالذياًلمتهدمالعالمهذاهووما

اليه،الوصوليمكنالعامالاستنتاجهذاان

-القصيدةوعسي،"القبلة"قصيدةعبرآخرلثى

مدمنعطة"الصانخمجموعةتختصرالتيالنموذج

طفلحول/دائرةرست/الضميرفيلمت/الذاكرة

مدالطفلضحك/ماكرةنحلةنوعهفييلاحقلمصغير

الطفلضحث/الشبكةفيالنومنحلةاختلجتاصابعه

فتهدمتفبكىلسعتهلمالحاذرةالنحلةامسك.ثانية

لتياالرغبة،المتهدمةئرةلداا،ن31،انها."/لدالرةا

قادروناستقراًء،تحقيقها.ولكنناالىالوصوليستحيل

لتجربةاخرىبمفاليح،ذاكهاالنتيجةالىصولىالوعل!

المفانيحأهذههيما.الشاعسر

:الوت"

من،المجموعةقصاندمنقصيدةتخلوانيمندر

...القبر،الجثة:أشكالهابكافة"الموت"لفظةتكرار

لعابيو،ككرارايرد،مئلا"الامواتجمعة"فصيدةفي
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ثمانيةفي"القبر،البكلء،قبرلث،القبور،الاموات"

سضدة"قصيدقخاتمة،كذلك.القصيدةاسطر

ق!يفةفيالوتبعدتضحكسيدة،"الاربعالتفاحات

قصيدةفي"س.فيالوتانتهىحينو"،"اغصاب"

قصيدةنهايةفي"القبرفيعاريةسيدتي""غرق"

في(،هامدةجثةيمينيعن"و.."الضائعةالساعة"

لخطةابتدأت"و.."الغج!ريالرجل"قصيدة

الخ..."الدفن

هذاانحيث.-الوتمعمواجهةفي،اذن،الشاعر

كتابته.فيحرك،عليهيلحالمعثى

لحب:مها"

كذلك،الصائغكتابةفيملح"سيدالوتانكما

بيرالتعلهذءتترددحيث..سدتي،الحببة،الحب

كلفياومقطعكلفياوصفحةكلفيومثيلاتها

منواحدةصفخةاخذنافلو.المجموعةمنسطر

صشجيع،سيدتي:ذمالوجدنا6الصفحةهيالديوان

عينان..وجههااًرى..تمشي..ستعبر..كعادتها

الثعرخصلةالتمعت..الابنوسمنشعر..ذاهلعان

.تشير.اصابعهاتمد...المح!بينصمت..الجبينفوق

اهذا"قصيدةمن."عنهالحبخاتمنزعوابنصرالى

لفظة6؟واحدةفيصفحةتردحيث((؟تبقىماكلاذن

المحبوبة.السيدقالىتشير

نبكي"بالموتمقترناالايأتيلاالحبهذالكن

لقد،ياحبيبيترىالست".."حبيبتيياقبركعلى

الحزنمننعاساأحستت"/"؟للفراقطائراذبحوا

فيعاريةسيدتيلا.."الجوعمنوشيئا،تابوتهايملا

يشكل،بالموتللحبالدائمالاقترانان.الخ.."القبر

.شرهـالحياةمأساويةالشاعرلدى

منبدلاالاصمتنتاجهذافياخيرةاشارةتبقى

فيتغلب،بالحبالموتيجابهلاالشاعران:اضافتها

موت،الكتابةوأشجىبأعمقينشجولكنه،عليه

الحب.

**،

-جهادكاظمشعر.ابصرهم..لجيئونثانيا

بغداد-الاعلاموزارةمنشورات

قغهيةالرثبيءمشعرليس

ناويمكن،والوطن،والطفولةالحبتقتلانيمكن

والترابوالماءالزهرةضدتكونوان،الحريةتئد

المساكينوأحلامالثورةتونأنويمثن،والاحلام

.رديءبشعركغنيهاحين،ممكنذلككل،والفقراء

عىادلوحتى،قضيةالرديءللشعرليسى،لذلك

واًمتلا!،الطفولةاوالصداقةاوالحباوللثورةانحيازه

وأ،يديهعلىبلهاءتصبحالتى،التعابيربهذه"وداجه



،الفاسدةالجثثمنبمجموعةتماماشبيهةجوفاء

الشعر.جسدعلىكالفقاعاتالطافضة

..يجيئون"مجموعتهفييقدم،جهادكاظمان

اللعبلمجانيةحقيقيامثالا،ذلكعلىمثالا"ابصرهم

دلالة،اواشعاعايتفضدالتيالفارغهبالكلمات

احساساىاثارةعن،الصجزتملمعاجزةوتقف

منحازأمعنىايأو،الناقداوالقارىءنفسىفيحقيقي

.بالحياةالحقيقيالفرح.بلابداعالحقيقيالفرجالى

ويطفو،تمجيدهاوغناءهتدعيماضدتقففهيلذلك

.جوفاءفقاعةكأيةسطحهلعلىالشاعر

لدىكلوخداعانيةسوءثمةاننفترضانيجب

قضيةبايةاوبالحباوبالفقراءاوبالثورةيتسترشاعر

وضعفه.عجزهيمررحنى،عادلةسياسيةاوانسانية

خارجلهاقامةولا،،اصلاالابداعفييكمنفالالتزام

.الفضاءهذا

فيجهادكاظمعلىللكلامضهـوريةالقولةهذه

منذالابداعيضعفهايبرزالتيالشعرب!مجموعته

لااالقراءةفيتوغلتكلماانكثم.الاولىسطورها

لرغبةبل،الاستزادةنحونفسكفيجاذباولمتعة

علىلكعزاءيكونللشعرواحدملمحاكتشاففي

كدمما(..الكبيرالقطعمنمحشوةصفحةمائةامتداد

هذاعلىالحبرهذالماذاالتالىالسوالىعليكألح

اليهمأهدىالذينالشاعرهذاقراءيقولتراهوما؟الورق

فيالاشاراتمجموعهرصعانهاذ،قصائددـ"\)

وقصائدهالمبكرونبوغهومولدءحياتهسيرةعنالمقدمة

،"يجيئونمن"الىشعرهاهدىبأن(الصورةنسي)

طيبة.تكونلن،حتما،عنهفالذكرى

فيملمحينبتحليل،هنانكتفيسوفواننا

دشكلان،للتحليلاللازمةالنماذجايرادمع،المجهوعة

رداءتها:محوري

التشكيلفراغ:ثانياالصفات-اللغةمجانية:اولا

:الصفاتن-امغةعباذية:اولا

ينصبالشعريتعبيرهفيالاساسيكاظماعتماد

علىصفةباضفاءمغرمانه.(النعت-الصفة)على

،باردةركوديةالصفةتاتيماوغالبايكتبها.كلمةكل

حين،الوصوفايحائيةضدلقفاو،مقررهوماتقرر

.منفراعكسيادوراتؤدي،بذلك،فهي.لذاتهيترك

وبينكاظمبينللوئامقابلغيرنزاعاثمةان

جراحه،يصفانيريدحينفهو،الفنحساسية

فصيدة"من!7ص"بالشمعالمخاطةجراحي":يقول

المخيفة،طريقهوصفيريدحينوهو،"لرينية

بعوريعجاليكطريقي"":التعبيرهذاسوىيجدلا

."تداعيات"قصيدةمن11ص"رجمونيسماسرة

لطفاأشدلهيحبدلا،الفبشوصفيريدحين/وهو

اًلعجيبالتركيببهذايأتيحتى/المستظلكلمةمن

."صيخيأ/صيخيا/المستظللغبشامنخيوطا.."

نأالقارىءعلىوليس.ذاتهاالقصيدةمن11ص

حيثيشعر،اصيحيأصيخيكلمتيعندطويلايتوقف

عليهبل،اللغةهذهمثلمنتمزققدأذنهصماخان

واًدهى،أشدهومامتابعتهفيفان،ولنتظر،يتابعأن

الحروفوثقل":بقولهالحروفالشاعريصفحيث

لفهمحاجهلاا"الخرافةزجاجفيمعلبةالعجاف

الاغانييصفاو.(للفهمقابلغيرفهو،هناالمقصود

تشبي!اللنهريجدولا./(الذبيحةالاغاني"بقوله

نا..الخ"..العلجمننهر)،العاجمنابتكارااكثر

،واحدةقصيدةفيواردةالنماذجمنالحصيلةهذهكل

عجب،ولا.بعدهاوما01ص"تداعيات"قصيدةهي

71صفحةفيوردحيث،ذلكبعدالالستزادةفيمكن

انه/المنتهىكفةفيالبدءانه\):العجيبالمقطعهذا

قراًناولو."/..يتلىالمدلاةالوجوهفيهتلتاعالبئر

الانتصمابالتاليةالتشاييهفيهالوجدنا18الصفخة

الثنكد،الحاجب،المبتفىالزمن،غضبهصبوة،المبكر

الصيرفمين،،العور،النحسىالقاتل،الميانالامير

العهر"الباصقالملك،النصلالشاحذالملك،البرابرة

...الخ

لمان،التعبيريللعجزوافرةحصيلةهنالدينا

قولعاديةاليهاأضفنافلو.التعبيريللابتذالىنقل

"موقودةنار-الجموحالجواد-المزيفالنجم"كاظم

وصفهاو،05صبالشحيحالمفتاحوصفاو،91ص

يقعبؤسأيلعرفنا،؟هحر،ةالسربماءالناينبرة

بكلص،تتسترهنقدنامنينجيهولن.الكلامهذافيه

منفقطالشعرضدفليس،الفقراء،الثورةمثلمن

"..ظلالالمستبلةالدنهيعبوراالقضيةلب\ايقول

مزينةالطفل"بسمةعلى.."يقولالذيأو،7؟صفحة

بل،فقورالشعرضدلير،31ص"المعاولبشروخ

ناءالردىللغناءيمكنلااذ.ايضاالثورةضدهو

ا:الصورةهذههوحقاالمنفرولكق.الثورةيمجد

الشفاهتلكجمرمستسقياجئتتعبهدنيكلما"

قصيدة-03ص"جوفهامنالنارارضعأنامااللعوبة

كلمةمنافضلالشاعرلدىوليس."ثوويةهموم"

منأفضلولا،53صالثووةبهايصف"عا/رمة)\

ولصل.58ص،الفزعبهايصف"طاف!"كلمة

العجزوجوهسائراستقرأنالوبنايطولالحديث

عن،الواقعفي،فتشتوقد.الشاعرلدىالتعبيري

وا،بالشعريذكرنىواحدتشبيهأو،واحدةصورة

ولكنني.اثرمنلذلكاحدفلم،الشعريشبهبما

،و،الشعرضدباصرارتقفعجيبةلغةملامحوجدت

مثلأعلىالمقدرةلهتكوناًنلكاتبتسنىكيفأدري

ورودهاوحرفيةشكلعلىالمحافطةمع!التعابيرهذه
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:(العلميةللامانة.الصفحاتفي

:.8ص

...انالموتالخطوةلكنها:والاوامر

..اليها!حنينابناوان"

."؟بيهعئيحد.ناوظل

....:82ص

...ارشارةانها

صية.الو/.0اتفقنا

(..لكننا821ص

-:الاوامرحديثاتاكهل

/..دنا-)للغمدالخناجرفلتطمئن)

.(؟ألاكهل

أبدسيدي:22ص

غد.النارمن

ضوء:وحدقت:3؟ص

ويغسلني

.الجموع/استدير

البحرانفخاتهو،وتعاسةثقلاالاشدولكلن

كذلك-"البحرذاكرةتثقبالرلحمن"(18ص)

والانتصابالوتمن":قولهفي"المبكرالانتصاب،أ

.18ص"المبكر

الشعرتمجيدمنبدلاانهكلاميبدايةفيقت

.ءوالردىالمبتذلالشعرقمعمنبدلاكذلك،الحقيقي

قدالاعلاموزارةوان،غاليةالورقكلفةوانسيما

الجراحمبضعفىوان،نفقتهاعلىالديوانهذاطبعت

.وعبرةئدةفل

:الفار!المث!كل-التشكيل-2

بعضابتذالىعنالمسؤولهو؟دونيسيكونلاقد

،بالمسؤولليس،!طعا،وهو،عجزهمأو،لهالمقلدين

كاشفدونيبقىأنهو،التقليدامرفيالخطورةولكن

ويميز،؟لدخيلمنالاصيليميزمعياردوناو،له

المزيف.منالحقيقي

وهو.التقليدانواعأسوافييقعجهادكاظمان

الاشبداللبعضالذبيئلتقلبد.البارعغيرالتقليد

(21ص).التاليةالامثلةايرادويكفي.الادونيسية

بهي/كونمثلكليس"البديعالسيدالىرسائل

كذلك"..أفقت/نمشي/مثلىلشى/نغامر

لمويغسلني/ضوءلموحدقما":23صفحة

استيقظت/"97صفحةلككذ."/لجموع/ايرستدأ

وفي.."/لافتة/اطلاقة/جمرة/حلمالمأيقظت

رايتي//خفيضةريحكل"يليمايرد؟8الصفحة

لبرتي/لمعصاهاتلقيالدماءحصارفي/نبرتيكل

فيومضةناركل/خطوتيالرفضتلد/3خطوكل

."/..دمى/تحيا/جوعيسماء

كثير،وسواها،المجموعةفيالضماذجهذهان

يستقيملاانهعنفضلاوفارغةعاجزةتشكيليةعنتعلق

حالاته.منحالةأيةولاالشمعرأشكالمنشكلأيلها

التركيببكيمياءجاهل،اللغةبكييياءجاهل،انحمفكا

اًنظر.البكمفييقع،الايحاءيريدحينفهو.الشعري

"العارجيليسقط"قصيدةيختمحيث55صمثلا

يريدوحين.لم"بكملأنا/السملامهبونا":فيقول

بالتكرارالغناءيريدوحين،التلفيقفييقع،التركيب

لميطلعونانهمفرحي":الرتابةفييقع،الموازنةأو

يقعالحواريريدوحين.52ص-"يطلعونانهمالمي

.ومننا.-":فيمكانمقفلطرشانحواريشبهمافي

للغمدالخناجرفلتطمئن-3الاوامر-حديثمااأتاهل-

.؟8ص((؟تاكلهل-...لكنها-

التركيبية.القصيدةيريد/يبدوكما،الشاعران

عنعاجزايظهرحيث،بذلكوعيقليلعلىولكنه

الشعر،فيالحداثةمكاسبمنمكسبأيتوظيف

مثلافتحتولو.ملامحهمنجديدملمحأيابتكاراو

ثلاثةمطلعهافيلوجدت،91الصفحةعلىالديوان

قبلها،بمالهارابطلاالنقاهـ،منمتواليةاسطر

ناكما،شسيئاخسرتلماألغيتهماولو،بعدهابماأو

هذهومثل.اضافةأيةالقصيدةيكسبلاايرادها

السابق.كالنموذجومجاني،المجموعةفيكثيرالنقاط

.الفراغفيوتقفرتذوي،هذدكاظممجموعةان

تنموزالتما،للشعراخرىاهـهاشاثمةانعزاءناولكن

مد،آخرعربيدمأيفيأو،هناالقلبفيوتزهر

.طلاءولافيهصبغةلا،ضيقى

بيروت
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