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الشاباللأدبنتربجة،الأولىالتجربة

لهذامقدمةأجعلهأنلنفسئسأجبزباركرلتيودرمعروفقولثمة

الذيهو،لكونفعاخدمةالكتبأكثرإن"هو:ةالمتواضعالبحث

علىتعتمدالتيتلكهيالتعمإلىالطرقواًصعبالتفكير،إلىيقودك

سفينةهو،عظيممفكرعنيصدرالذيالعظيمامحتابفا،السهلةالقراءة

."..والجمالبالحقيقةمملةللفكر

إلاجديد،بكتابهرةأمسكتمالاني،مقدمتيذلكجعلت

صعودهإلىمضطرولكني،طويلدرجصعودعنالعاجزشعورغامرفي

،الوصولفرحةفوقهاالخطوةليتكتنفدرجةكا!لأن،النهايةحقئ

لأديباقراًالذيالكتابيكونعندماييالثعورهذايزيدوربما

الحمعلىقيدرأناو،.ومنهجهالمؤلفهذابخصعارفأظفلأ.جديى

فيه،اقرأوأناالفرحللذةمرادفةتبقىالاكتشافلذةولكن:بتطوره

معسيعطيالذيهواسم،الأدبصفحةفيجديدأدفياسمظهورفرح

الاقي.المستقبلفيوتطورهاستفراريتهالأدبالذاأخرىإس!اء

لثاعرمتوافعديوانفياقرأوأناتتملكنيالاكتشافلذ!هئها

يجفلموالذي"شناهينعدنان)،هوالسوريالعرييالقطرمنشاب

ملخصا،()1(،الأولىالنشيدالأولىالأغنية،،ديوانهاسمىعندماالحقيقة

مننهديواسلقدفهو،أصواتهمسنماعإفيالشبابالأدباءمعاناةبذلك

العرييالقطرفيمسيلينامطبعةهيمتواضعةمطبعةوقصذدمثق،

دوررر2الوتوفيرهمااامكنمنكانومالاجهدامتحملااللبظتي

عنه.3كااذاالرسميةوالمؤسساتالنتنر

بدورهاتمثلنتربجةديوانه!يمثلشاهينعدنانأنإذنلنتفق

33وتطلعاالشبابالأدباءهموممنهانستقرىءنتربجة،الثابالأدب

قدقصالدهانإكأشيرالديوانهذالجةفيالخوضوقبل،3صمومعانا

جديدوبعضها729،عاممنذالسوريالقطرصحففياًغلبهانتنر

الأولىللمرةالديوانفيينتنر

.حماديالرحمنعبد

.ةنالمعاا

هذافياسثباباجيلمعاناةنذثلالمضمونحيثمنعدنانقصائد

والآلامالجراحكابوستحتيرزحيزالولاكانالذيالوطن،الوطن

الاعرةنفسطفيتحصىلاوالاماانفعالاتموردا

مدفيوالبحرظمئتالخلأيا،اليوم"اسرجئ

وجذر

استبيحتالكهفغفلة

القوافلكلخبيمت،وأناخت

(،شرنهراً.،مطرلاأ

هذافيالقهرزوايابكلموجعةمعرفةمنجاءتمعاناةفهي

أينوالفقر..والماسيالحزنبلهبالخذرق،أبداالملدوغالمقهور،الوطن

العزاء.بعضيجدالحبيبةعندربماإذا؟!الاعريفر

فاكتبيها،وجوع،ومأساةحزن"

هجمةكوفيالشطانوعلى

تتراعاكوفي

،،!كانقيني

حدإلىبهفتصلالحالةالاعرنفسشفافيةفوقتهرولمعاناة

للبياضمجاليبقىفلأ،الجهاتكافةالواديصبغمجيثالتث!اؤم،

:والتفاؤل

واللوعةالقهرزصانمنسافرالثلجبياض"

يأتولم

رفتشارةفيسوى

"يأت!الثلجبياض

الاعريرىلا،عادةوإلسعادةالفرحتمنحالتيالحبيبة،اطبيبةحق

آلامه:مجرلىفييصبللحزناخرشلألآإلاحبهافي
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حزنادفاتريهلأتث!

(،السودالعيونمزقتالبحرسألت

وهوورؤيته،بهاتالنكشلالوطأةعنهيمنعاحا!وحضورفالحبيبة

يفهمواأندونالنكباتيدمنوناساشدصاروطنعلىبقسوةينص!ب

الدائم:قدرهمميلماذا

ضمدتهعنيدأتاريخايذزفجرحنا*

جديدةاخرىنكسة

كأالمعنىنفهملاغربةنفنياعتدناهكذا

حضورهلا؟للحبيبةمنهيبقىالذيومامنه،للحبيبةيبقىفماذا

وبشعورلثيء،كلعلىالقدرةفقدقدفهو،ينسدحضورهاولايفيد

:يقولالعاجز

يوماث!اجيئك

الفاجرهالعتمةفيالملحمنتثكتعيوني

ميتااجيئك

الذاكرهىفيالموتعنجراحالأحكي

تصيرعندماقليلارحبمكانفهونفهفيمكانللحبيبةكانفإن

عندماعارمايصبححبهاولكنحقا،مجبطافهو،أمتهوخلاصخلاصه

:يتصورهالذيخلأصهتكون

ثحبك

الحربعنحديثاكوني

الثواطىعرمالكوفي

"الموانىءرصيفصيري

الثاعرعاشهالذيالريرالفقرواقعمناًيضاتنطلقوالعاناة

انآئهمنالانعتاقيستطيعلافهو،الوطنابناءمنكبيرقسمويعيشه

فيالأرضمرارةيعرففلىحمعاناةهيمعاناتهفإنلذا،القروي

همومهإليهاويوجه")3(،دسقوبينقريتهإلىيعودلذلكمخطها،

همومها:مستقبرلا

3!الوغيرتالقالقريةدسقوبين

الرحيللونكيف

مودعةراحتالقوافل

الجبليخوفك

العالمفياخروطناأنيعرففهو،وطنههمومجمملكانإنوهو

يطيرلذلك،الثورةلواعحملوطنكلهو،معاناتهوطنهيثارك

خلالمنلنضالهاشريحةويقدم،المناضلةتشيليإلىعالميإنسافيبجناح

")3(جارا*

3سيارااالأغانيتموت!

جاراالوتمسرحعلىويبكي

3كارا)بابلو(شعرفييولدالرفضمنعذاب

اللحنىولنبدأاًغانيكفهاتي

ضعيف:بثكلنراهللتفاؤلفوءأخيراويبقى

العربيالجبلوجعمنيجيئونالذين"لعل

العربالجبلفرحومن

بالانعتاقيجيئون

صعبالموتإلىالرحيللاوطن

صعب،الوتولا

أتيتولكهسكلها،ب!كاأحطلم،ديوانهفيالشاعرمضامينبعضهذه

هي:الديوانعلىتطفىناحيةاستقراعإلىمنتقلا،أمميةأكههـهاعلى

لتشاؤما

الثاب،الانسانالثاعر،نفسفيالمعاناةعمقرأيناقددمنافهـا
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ذلكنرىأننستفربلا،سوادالحظاتهأشدفيالكونعلىتفتحالذي

يطغىالذيالموتهاجسنتلمسأدتويكفي،كلهديوانهيلفعالتشاؤم

موت،الوطن،بالموتيأتيمنظارهفيلثىءفكلال!ثعري،عالمهعلى

منقصائدهمنقصيدةتخللمانهحتى..،موتوالأرضمولا،والحب

امثلة:أوما،الموتألفارومنلقريباصفحةتخلولمالمولا،نحاطبة

والدمعةالهجريغنيتابوتاالوتليلقىيأت،لم

تسبىموجةهاجمتهامياه

حبلى،موجةكونيللموتشاطئاوترسم

العيونففيوالفناء،الموتهاجسمنالخلأصيستطيعلاإنه

:الموتيكمنالخلأياكلوفيوالأجساد،

مراياالوجهوفيالموتتتويجةفيكان،

الطفولةسنثرت

مطرا

تبكيلوحةعينكلفي

الخلأياكلوعلى

(،عناقاالموتلىسم

منذأ!عراءا!إتذائي.الموتيك!مناظنوعةأغصوأ!أ.-تابعوفي

لاهناالاعرفإن،للموتوبالخريف!بالحياةللربيعيرمزونأقدمهم

:للموتنثاراتسوىفصلأيفييجد

يغنيلاكليرالموتا)

الفصولكلإلىالحزنيهب

حزنوالضيف

حزنالمروالشتاء

الدموربيعحزنالعمرخريف

الرجوله"سكين

لاعدنانعند،عادةللشاعرالحافزنننحالتيالحبيبة..الحبيبةحتى

الأسود:للموترمزمنأكثرتكون

المدينةحتىالقبرهدأةمنتنامين"

،(زحفاجراحكصارلا

من،قصائدهبعضعلىطغتالتيالعناوينهذهإلىانظروابل

التراببين،،العناق،،واللونالضوعمسرحعلى"الموتمثل:

جعلقدالشاعرإنالقوليمكنناحتىكثير،هذاومثل"..والجسد

حتىالموتبقربتتمثلفلسفة،الوتحولتتمحورخامةفلسفةلنفسه

:الاستسلامحدود

قريبلقبوراانفجار"

""قريبجدالموتلناتقولوأمبى

،الشبابشعرائناشعر!الظاهرةهذهاستغربذلكاقرأإذنيل

إلاليسفعدنان،ثصيءكليلفعالموتورؤيةوالحزنالسوداويةظاهرة

سوىعالمنافييرونلاالذينالنتبابللأدباعكثيرةأصواتمنموتا

مساحةفيولوعشبا،تنبتلتربةفيهامكانلاالتيالمتدةالصحراء

!كذاالوتحولالتمحورلماذا:نسألونحناتية،بواحةتبتنرصغيرة

؟!الشكل

نأيمكنناولكن،بياضهسوادهغلبزمنفينعي!قأنناصحيح

لنايكشفأنال!ثاعرمهمةوليست،حالةأيةعلىالبياضنستقرىء

فقط،القتامةيكرساًنمهمتهليستويبكينا،.فيبكيالحزنمواللن

لناحافزابهويبشرالتنروق،مكانعلىاًيضايدلنااًنمهمتهمنبل

طليعيا.أدباأسميهأنيمكنمايعطيناوبذلك،ليهالنصلكي

والمريرةالطويلةالسجنسنواتفييفقدلممثلآحكمتناظم

في،السجنقضبانفيتنيء،كلفيتدبالحياةيرىكان،الاتيإثنراقة



مةابتسايفقدفم،لهالسجنمحيطيوفرهنتيىءكلفي..واالواءإشمعىا

الصيفةبهسذهعنهنخدث،الموتعننخدثعندماالنهايةوفي،الأمل

قاللأ:العذبة

،(مفتوحةالثرفةكوااشمتإذا،،

ا،والحياةالموتفيتأملأالثعراءأشدعغد،القديمالشعر!حتى

أبببنزهبر،تشاؤممنبعضهمأو،الثبابادباؤناإليهوصلمانجد

واعية:بفلفةقالاهوتاعننخدثعندماسلمى

ورحتمرءاعثوخبطيانمناايتأر"

ا!ثيرميعمرءتخطىومنتمته

يزاللأأنه،رأيناهاًلذيتثاؤمهفيهناللنتاعرعذرنا،حالةأيةعر

منهالآتيةالتجاربتجعلأنأملين،المتفتحال!بابمداًراتبحهل

واسننبارا.تفاؤلاأكثر

الؤقيم:علأمات

الشاعرالصديقيتسعصدرأنراجياكلرحهاأودملأحظةثمة

متفاثلقارىءمن3!اإأقوللابقدرالناقدبمنظارأكلرح!الالتحملها،

ادبائنامنكثيريضلماذاأعملافأناالحدود،أبعدإلىاذشباببأدب

غنوائب،أوعد!قينجكلألثعارهمفيالنرقيمعلأماتحتنرعلىالشباب

وعلأماتنقاروتو!!بينهاعامودية!لالحديثالسغرأنم!بدأعلى

لعلاماتماإلىينتبهواأندون،دواليكهكذا..وفواصلمتتابعة

ذإأحيانا،النتاعرفيوقعماوهذاالأديي،العملفيأهميةمناذ!نر!بم

أيةدونأخرىقصاندمرتبيناحثرا،الترقيمعلاماتبحتنرقامأنه

كثلة:أآوهاةعلأمات

مدفيوالبحرةظمثتالخلايا:إليوماسجي"

جزرو

استبيحتةالكهفغفلة

القوافلكل،خيمتةوأناحت

"..حفرة!رأ"مطرتأ

؟!المقطعهذافيالفواعلهد،معنىط

"الخلأيا،مثلا:فيها!يدققمنلكليتضحوضعهاخطأإن

نأالحقلأنلها.معنىل!والاسمالفعلبينالفاصلةهنا"،ظمنت

فينفهءلتنيوا"ةظمثتالخلأيا":فنقولد!اضلاسرطالفعليتصل

.كثيرةوالأمثلة...،،!رأء!ر.أمطرت"،51ا-ضبحت.الكهفغفلة)،

توافه!ب!لانمحوآناأ.اتعبثاهكذاًتأنيلااكتقبمعلاماتإن

الوردة"ابوستوف!كيالقيمالنقديالمؤلفعلىبالإكللاعءالقرى

فيالنرقيمعلأماتأهميةالمؤلفيثرحففيه(،تالأدبصيأكةفيالذهببة

المعنىتغيرقدمتآخرةأومتقدمةفاصلةأنوكيصالأدفي،العمل

ظذاما.

أخرىقضايا

.ا!ديوانقصاتدكافةفياخشلةباالتزامهشاهينعدنانفيالجيد

القصيدةبدايةمنذيربطككلببموسيقيايقاعذاتأشبارهجعلمما

المقاللع!بعضفيبالقافيةالتممكمحاولتهإلىإفافة،النهايةوحتى

التنبابشعرأؤنايعودأنالجيدفمن5،للأرتيايدعوالأمروهذا

الحينبينتعودبدآتبالذاتأوروباانذلك،والقافيةاطتنمعيلة

والصور.الحديثةالقصيدةتجاربضمنالعودةهذهمعتبرةلهماةوالاخر

التتنبيهاتخلألهااستغلالجودذ.لحذ3كايعلوبعنايةمنتقاةلديه

الصورةوهي،يوسفنجنالجحا!الوجهكتنتبيهالنتعبية،والصور

الدينية:يولفسورةعلىتستندالتيالتنعبية

أ،نذحىشامةولااليوسفي"وجهك

يبتلعهااكتيالأرضمكلنالثعبيةالخرافةمناستقاهاأتناوكالصورة

:القمريالكسوفيسببمماالحوت

اقتربارتعنتتما)،

الحوتأي!كا

التجاعيدمملكةالماءيعلن

"اللولؤغمنضوء

وذي،اخرينشعراءعندمكررةصوراأيضاعندهنجدولكن

أصثلة:

الحسنجرحفوقمن"سأعبر

ا،الرحيلوأبكي

اسقاللاتفيمستهلكةصارتكربلأءفيالحسينمأساةأنوالحق

ملوأخضورفايزمنهم،جفتحتىينبوعهامنالاستقاءأكثرواشعراء

.النوابومظفردنقل

إلاهوماالشاعرديوانعلىهذاالعاجلمروريان،حالأيعلى

عدنانديوانأنالنهايةفيمقراالناقد،حموليس،القارىءانطباع

أدبمةبتجربةالتفاؤلإلىيدعولثاباأدبياصوتاللرحهذاشاهين

شك.بلأستكتمل

***

صديقبىاياالشعريقتلون33ا

الحديت،الثعرفيأناكثهمكنتمجموعةهـافيعنمعبرأهذاليقال

الذينشعراتىإلىمشيراهذاليقال،ومثقفينع!الاضمتمجموعةوهي

منهاهنا،عدرتبدواوبناًستشهادهوكان،النثريةالقصيدةيكتبون

)احتفالات()3(.المسمىالحميد(عبد)بندرالسوريالثاعرديوان

موضعصديقيكلأمأضعإنماالديوانهذافيأقرأإذوآنا

لنبيننا:النقاشناحتدموقدقالعندماافحمنيأنهخاصةالاعتبار،

قأئلاقاللعنيواد..،والفلاحينللعمالقلت:التنعر؟!هؤلاءيكتب

فيثيرالكلأمهذامثليفهمونقبلاالمثقفينأنترىوهل؟رارة:

العمالإنلنقول،عادةالثعريفعلكمابعيدأوقريبمنماءرهم

عنه؟!تدافعالذيمثليفهمونوالفلاحين

اًدطأعرفسوأنامكتفيآ،ذلكأقول،صديقيعالحقكلوالهق

الشعراءبعضإليهاوصلالتيالنثريةالقصيدةموضوعفيالخوض

،يزالولاوالنقادالادباءبينصلويلأدارلنقانترملففنحيعنىعندنا

ماهيةتوضحبندرتديوانمنأمثلةبإيرأدالبدأيةفيوسآكتفي

مثلا:يقول،الكمالهبمالثاجمريعتقدهاالتيالنثريةالقصيدة

المواللنبأنا)،

دمثقجامعةمنمتخرح

254القرارتجوجب

03/9759/تاريخ

حالكلعلىمؤسفاشيناذلككان

الكففيواحداممماراإن

الإنسانيموتلكييكفيلا

الأصدقاءأبزثا

"القيودنقتسمتعالوا

لاقيرابطأمحقاشعرهوهل،المقطعهذاأسمىكيفأحتار

فيخاصذافببحسمربوكلةبالشاعرخاعةلحادثةتأريخبينمنطقي

كانأماأيضا!تتريوبعنوانعاديانثراًالمقطعهذاكتبولو؟!داخله

الحميدعبدبندرالمواكلنأنا،):نحننرربتعالواأفضل؟!ذلك

/029/تاريخ354رقمالقراربمو!دفقجامعةمنالمتخرج
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الحديثةالقصيدةاستيعابمقولةجديدمنيطرحالمقطعهذاإن

التيالمقولة،الانفعالاتهذهنوعكانومهماالاعر،خواكلرلكافدة

مقطعيفيكماأرقاما.كانتلوحتىالتيار،هذاأصحاب3!اينادي

،(مواقف"مجلةقصالدفيكمارسوميةاشكالأأو-بقينالىبندر

وزنمنالعرببالثمعرمقوماتكلعنالتخليبالضرورةيعنيوهذا

ننكرأنتعنيلاحالةأيةعلىالمقدمةهذهإن.داخليوإيقاعوقافية

الشعريةالحركةفيمتقدمشعريكصوتالحميدعبدبندرمكانة

وتجربتهجوانبها،بكافةالعربيةالقصيدةمنمتمكنوهوبسوريا،

لاتجربةضمن()احتفالاتديوانسنعتبرونحن،قصيرةليستالنتعرية

السطحعلىالوقوفسأحاولالأساسهذاوعلىستتطور،أينإلىنعم

.الشعريعالمهلاستقراءمحاولةفي،للديوانالثعري

الشعرية:الصورة

قصائدهبشكليةبندرعندالشعريةالصورةنحددأنلنايمكنلا

لأنذلك،قصائدهيلفعالذيالفلسفيبالطرحربطناهاإذاإلا،النثربة

جمالاالقارىعيعطىمما،الديوانفيغالبأالصورةتلأزمالفلسفة

عندمعينةنتربجةتناولعكيعتمدالذيالتحليل،والتحليلللتفكير

خاصة،فلسفيةبرؤيةيلفعهالذيالشعريلمقطعهعنوانايجعلهاالثاعر

)زهر(:عنواننختمقطعفيمثلايقول

انجبراحدثما)!

الزهرأكرهأننيهو

نتخصيعداءثمة

الياسمينوبينبيني

الماضيالربيعأواخرمنذ

شاهداكانلقد

الثفتين"جرائمعلى

معينة،شعريةصورةفبتوظيفهيمكنمفرداجزءاليسهنافالزهر

الماضية،الأياممنيومفيالثاعربهامرلتجربةعامكتناوليأتيولكن

فيالصورإننقولاًنلنايسمحمما،مطولةالصورةجاءتوبالتالي

المقطعبدايةمنيبداًطويلمسارجدولفيتنصبتمثيليةالديوان

،عادةالقارىءتتهملاللشاعرذاتيةحفرةفيويتجمع،نهايتهحتى

:لمثيالا1هذولنأخذ

الباكرالصباحفي)"

الصببرةالعرباتانطلقت

جنونيةبسرعة

الداميالأفقاتجاهفي

الصغيرةالأحجارت!تناثر

.،الأشجاراًطراف3صتزو

يتوزعوما،طبيعيةبيئةترسمواسعةلوحةهناالصورةأنلنلاحظ

الأشجار.واعتزازالأحجارلاكتناثرجزئياتمناللوحاتهذهعلى

اللوحة:رسمالشاعرويتالغ

الأفقاتجاهفيالعرباتاوتركض،)

والمرأةالسائقالأولىالعربةفي

والطفلىالساتقلثانيةالالعربةوفي

اللوحة:3كايةإلىنصلحتىهكذا

المساءوفي"

الصناديقيفرغونعندما

بعمقالملثمالرجليتنفس

مامتهالمراةوتظل

الداميالأفقاتخاهفيأجفانهاتتحرك
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بهدوءالطفليبتسم

الصغيرةالعرباتلأن

البعيدةالقريةإلىوصلت

،،..التاسبالوقتفي

الصورة-ال!وحةخلألمنهنالناالثاعريقولاًنيريدالذيما

،عامهد!اًوشعريةغايةأيةبدونلناعرضهاسوىشيءلاكلها؟!

.الديوانفيكثيرةوالأمثلة

معينةواهدافأشعريااتجاهايضع!بندرانهذايعنيهلولكن

النواحيبعضباستقراءإليهالوصولسأحاولماهذا؟ديوانهلقصالد

ومنها:،الديوانفيالأخرى

المرأة

كليانجذابالشعراءمنالاخرينعندكماالحميد،عبدبندرعند

انتباههتثيرفهي،الديوانزوايافينحسهماوذوبانانجذابللمراًة،

لها:رفيقمعكانتاًو7ها،وحدكانتسواءدائما،

الرجللذلكالرأةتلكتقولماذا"

الرملبحباتويعبثرأسه!زوهو

لتقولماذا

أصابعهأطرافنذسكوهى

(،الصفيرةبيدها

:كثيرةوتساؤلات،شتىانفعالالانفسهفيتثيرمعهوهى

يومكلرحلتنافيوسوزانأنال!

احيانانفكر

القبلةهذهبدأتاكيف

كهالقديمالجرحتشبهالتي

فيمميزةظاهرةوهده،بالطبيعةكلياارتباطاترتب!عندهالمراًة

مثلافالثجرةبينهما،انفصاللاللطبيعةالموضوعيالملازم3صاا،أشعاره

مثلا:يقول،بالعكساًوالشعريةرؤيتهفيلأتتىن!تحول

الصامتةالمرأة!ايتها

المقدسالاءشجرةيا

الغريبةالمرأةاًيتها

.ىتفكرينبماذا

كانلهذا،الطبيعةأي،الريفابنشيعسلقبلفهو،عجبولا

والبهةللأرضالانقاع،شآءالا3صذاارتباطهتزيداًنحبيبتهفيطموحه

ويحسها:يراهاهكذااًو،الفلأحية

والعربةوسوزانأنا!

النهرابناءكلنا

القاسيةوالقبلةالفأسلما

القديمةالجميلةوالأغاني

الحصادين"واغاني

لا،-المرأةحبيبتهعن3كاينفصلالتيالقليلةاللحظاتفيحتى

معها:ولذكريالهإليها،تعيدهأنالطبيعةتلبث

الشصرةإلىاًتحدثإني!

،العامهذالدايةمنذأحبكلأد-

الأخرىالجوانب

تختلطفهيبعضها،عنفصلهايمكنلابحيثمترابطةجوانبوهي

بندرإننقولأننستطيعلانحن،النثريةالقصيدةتفاعلمعاختلاكلا

،بالحربيختلطفالوكلنبمبز،بشكلالوللنعنتحدثقدمثلأ

التيالحرباًحداثمنيبرز-الوللنأي-إنه...وبالعالم،بالأللفال

عليه:تتالت



المهزقةالأحذيةذاتالوسيقى"

اصدقائناعننخكي

نولدأنقيلاروربفيماتواالذين

البوقكانالأولالمثعهدفي

يرركضونكانواالثانيالمشهدفي

،(الغازيةالدباباتاتجاهفي

ويمبروناغباءها،يخملونوحدهمهمبالفقراء،ترتبطوالحرب

بعدها:يأقبمثرقبمستفلوبجلمونويلاتها*على

الحربينتظرهادئاالماضي"كان

وحدهمالمتتنردينولكن

،،المستقبلينتظرونالذينهم

عواملكلرغمإليهمالثاعرينتميالذينالفقراءأنيؤكدوهو

الانفجار:لحظةلقأقبالصبر،علىبقدرتهميتلحون.يعانونهاالتيالقهر

الجوععلىالقدرةنملكإننا"

(،الضحكعلىوالقدرة

ل؟والقضية،وكلنهمكلهالعالم،لهموكلنلابندرعندالفقراء

العالم،منمكانأيفيأو،الوكلنفيهناان،بينهممشتركفيهاما

إلىرؤيتهيمدكيفإليهولنستمع،منتتركةوالأحلأمواحدةفالعذابات

رائعتين:وفنيةإنسانيةروعةفيكله،العا!

القد!نافريقياغاباتصورةعينيها"في

غانامنصببرةشمس

صيفيةمليئةوشجرة

ايدوإيتااًما

المستعاراسمهاهوهذا

الحريةهوالصحيحاسمها

الألم!علىالحزينالقلبينتصرحهـيث

القامثلس

البحث:ومصادرهوامش
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!حمافي!

1ءلمحى!صانو

قةبطا

اطورانيعوضمنتهى:الايمم

جمزرة17العمر:

جنين:مةقاالإ

جنين/الاستشهاد:تاربخ

الأرض/المتوسط

جنينيا،أرسمالمحتلدبابةعلى-

ليديك،خريطة

أغنيتي.واضيءزهرةأشعل

الدماةكفياطبعالمحتلدبابةعلي

منتهىاسمي

وحكا-كإ..ه

حكالتيسردطاللو

وسقطت

السنونوةتكملها

وجهك.اسر

الاءيخطف

عصفورةتدير

النارعصفورةآه

مقلتيكفىسيسحبالمساءهذا

رماداوتنتفضين

الينابيعفوفأركض

بكيأ

الترابضدواًضرب

يديبكلتا

الأرضأمنا

أموتفإنييديفيماءكفجري

***

النارعصفورةآه

قاعةعنالعصافيريردالصباحهذا

.مذعورةالدرس

بالدممغسولةالبيضشرائطكلي

وظائفكلي

؟الضوءمنبععنالفراشةيردسحرأي

بالصباحمغسولة

بالأزاهيرمطيبة

المدرسه.إلىالذهابفيمبكرة

منتهىلدىالصباحأنغير


