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الفرهـياتع

والمئدناترخوالر.هبلذا-أنعجةوا

يقدم.هذاالاعداءحشدوامامالححارهذاازاء

للخلاصةخثبةنفسهاكصاعر

بلاديوداعااقول

الصغير5قيوديوداعا

فمللمغنييعدام

للعاش!احعهاولا

طفلهاعنسالشميفحملوالذي

القاتلينورشة

القصيدظخاتمةفينفسهاتفرضملاحظةانالا

وجماله.عذوبتهمنشيتاالاخيرالمعتىيفقدحيت

تفاصيلبمتصابعةواهتمامهالقارىءانسجامفعند

تحرمالتيالحسابيسةالاشكالببعنريفاجأيدةالقص

هذابحلليفكرالقصيدةقراءذمتابعةمنالقارىء

لتدخلالاولىسيرورتهاالقصيدةتفقدوبالتاليالشكل

التعقيد:منشيءفي

الدالمنكوبنحعف:كا!بلأ

في

الميبممنكوبنحف:كولبلأ

في

اهـما!نحفنحعف:نصف؟
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كتابةفيجديذةاشثالأسنعمالصدونست

قعابيرداختيارفيالحريةملشفلدشاعر.القصيدد

.جديدامفاداالتعانجير3هذدىبا"؟نشرث

فانهاتالدينشمسعليمحمد"أغائي"اما

فيهيدخلغنانيخط:رئيسيينخطينحولىتتمحور

فيهيلعباخروخط.لهمركزاويشعل.النفسيالبعد

عميق.وايقاعداخليوترعلىالنغم

حديقة"و"للامطاراغنية":يخسمالاولالمحور

"للعنقاءاغنية"و"للبحراغنية"و"الانتظار

تنامكيأغنية"و"للموتاغنية"و"للرؤيااغنية)1و

."زينب

."معدنيةأغنية)1:فهينيالناالمحورقحصائداما

اغنيةا)و"بيياسيناابنيا"ة11ا!عنةا"

."للصخرة

إجواءبينيجمعمشترك"%سمسن"!صثرنكن

علىيسيطرمتشابهامناخاوانسيماالخطينهذين

المعبرذوالكلماتالوتهاجسولعلتالقصائدمعظم

واحد"قصيدهتخلولابحيثالاغانيئكلعلىتطغىعنه

الوتموضوععلىباخراوبشكلتدلإلفاطسن

العصافير:الملكيةتهويتدمةمرمىتقناص

اذاللموتى:الراسعلىالدوارفيضربة.نازية

قبر.:الموت،حطامالقاسيللدم.المقصلةطتاموا

قصيدةالىبالاضافة.يقتلنامنةالمنهارالجسد

.الوضوعهذاعنبكاملهاتعبروالتي"للموتاغنية"

اغنية"و."زينب"و"الانتظارحديقة)!فى

فنفىالدينشمسىعليمحمدتقنيةتظهرا،للمموت

الحالةبينويلائميوفقانيستطيعدائمافهو.الشعر

،اخرىجهةمنوالصورةوالرمزجهةمنالشعرية

وحدذوهي،الاغانيكلتغلفواحدذميزةعنعدا

منتتولداللاحقةالعبارةاننرىبحيث،الموضوع

شانهمنتغييراوحذفأيوانةالسابقةال!بارة

،العامولسياقهاالقصنيدةنظامفيخللايوقعان

:"الطعنة"بقصيدةالمجالهذافيونستشهد

الحبي؟ايهاانتاين-

للتعرارباباالواحداللهملكوتفيافمح-

للانثىيفضيطريقاالتكرارفيوافتح-

للوحشةيفضنيباباالانثىجسدفيوافتح-

للانسانيفضيباباالوحمشةنفقفيوافتح-

الظهرفقراتمنالثانيالفصلفيوافتح-

الطعنةخلفتجدنيالجرحكتاب

اغنيةادو"ابيياسيناابنيا"قصيدتاأما

عندهمايقفمحطتيناعتبارهمافيمكن"للصخرة

وهما.جديدبموضوعللشروعبعدمحص،ليتأهبالعثاعر
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صورةتراودكوانبدلااذ.صوفيةنزعةمنتخموانلا

بيتهتتذكرانبدولا.القحسيدتينقراء6عندللحلابم

الشير:

بدناسكناروحاننحقاناأهوىومنأهوىمنانا

يجعلهابمكانالاهميةمن"زينب"خحسيدةولعل

والتراتبيةالاداءفىالسهولةهيخاصةبصفةتتميز

كهذانوعامامالقارىءيستطيعفلاتالمعتىتاديةفي

قشعريرةتصيبهحينمعجبايقف؟نالاالشعرمن

يأعلىللحكمالاولالمقياسبرأييوهذا.الاعجاب

.نتاج

كلاقصالدابهاتمتازالتيالخصائصىتهذا

يمكنالتيوالملاحظاتالانلباعاتبثأنأما.حدةعلى

منها:نذكرعديدةفانهاالم!ضموعةمنبهاالخروت

اًللغةسا

:"حبيبيسململييا؟.،دء.ك؟افي

هاجسىمنمرتاحاالدينشمسعليمحمديظفر

قرآنيةمنالشعريةالبلاغيةالتعابيرتعدفلم.الغةا

جديدمنعطفنحوبلغتهيتجلالعنهةبالهتشغلونحوية

سهلةليستفالحالة.الكثيرالشيءالخطورقمنفيه

الكتابة.منالنمطهذااستمراريةعلىتكونوالمراهنة

بينمفترقفيالقارىءتخسعالدينشمسفلىفة

.والنموءالعتمةبينفسحةوفيوالتعقيدالسهولة

عندالاسودالخيطمنالابيضالخي!المتلمسكموقف

الفجر.مطلع

فيعبارذأولمن:الزمنبمقاييساللعب-2

الفنية:العبةا!ذهنكتسشفاننستعععاالمجموعة

الى"

وبلقشرواسياوخديجةمينرفا

"عداماتتالتيالنساءكل

السياقهدافمنتندرجالتيالاخرىامباراتااما

منئا:،عديددفهي

الهواءضدالطواحينتدور-أ

الوقتضدالساعةتدور-ب

المجرىالىالنهرهذايرجعمن-ج

التاريخصوبيرجعنيمن

الثيبغزانيحينالحكمةضيعتلكني-د

واعطاؤهاالتاريخيةالشخصياتاستحضار-3

الاصلية.أدوارهاعنمختلفةأدواراالاحيانبعضفي

المجموعة:فيذكرهاوردالتيالشخصهياتومن

المتنبية.مينرفا.بلقيسةالرحمنعبد.القيصر

وغيرهم.سيناابنثجبران



شمسالدينعلنىمحمدشعرتصنيفيمكنلا-لأ

فتارذ.واحدةأدبيةمدرسةمنءالم!موعةهذهفي

فيعندهالمدرسةهذهتتمحلحيثرومانسيهو

،الوحدة،الخوف.الحزن،الكأبةالمتعددةمواضيعها

يسثوللامفهومعندهالمرمزسورياليهووتارة.الموت

قلئلا:فلنسمعه،حله

الكائناتوقنلالسرفيتمطرانها

او

ابيهقبرفيلعبته!نيبحثئفللي

ترتدمأساويةبنزعةالقصائدمعظمتتسم-5

احياناوتتعداهالكربلائيالحزنالىباخرأوبثمكل

الاغريقية.يةالمأساوحدودالىلتحسل

تقريباتظهرثةثكاحلسشثعلىالمجموعةمتقو-6

هبى:الاحاسشىهذه.اقصالدامجملفي

صى-صسصى-

بالزمن.احساس-ا

.بالوتاحساس-2

.الاشياءفيهتغرقعاموجدانيسديم-3

للواقع.كنقصصالحلمجمبعايغلفثا

عندالدارسيكونهالذيالاخيرال!؟بمولعل

قدالدينشمسعليمحمدانهو!ذدـالمجموعةقراء3

جيلهمنسواهيقلعهاإمالثفعرعالمفيمسافةقلع

الصعبة:المعادلاتابتكاريحاولانه.الجديدالشعري

والوجدانالسوريالأبعادحاملةالبساخةتكونان

.المعدنثقليحمل

ناصالدينمهدي

عربادبماجستير

.9791ا،دابدارسوحبىجمهطدكييااإناد-ك!

ص-ص!-حمعى

ب1رر1؟81رر

كقدم

مؤلفاتمنالجديدةالطبعة

غالوديل!جيه

"

العمثرينالقرنماركسية"

الكبيرالاشتراكيةمنعطف.

يللبدا.

الاماصصبروع.

الحكيمشلهترجمة

قرقوظذوقانترجمة

كرابيشيجورجترج!
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