
ديوان في الرغراض و المنابع

" الروح صديد " 

البناني ميزوني بقلم ـ  

الرابع الديوان * :
: بعنوان اللول كان شعر، ديواني نشرت " أن لدار" النورس سبق
ثثاني كان القهواجي" لو المقابر" للشاعر: " حسين " ليل " بعنوان ال
ثثل : " حافظ " للشاعر قلق ثرلوح" ( ديوان: " صديد محفوظ". لويم ال

ثشاعر: " سوف1989 هذه تصدره شعر ديوان عبيد" ثالث  ) لل
ثدار ثي،ة، ال ثثل، كما  )،1990( السن،ة هذه حدلود إلى الفت رابع حاليا، يم

ثشاعر ديوان ثوارة  )،1980عطشى" (  " الرض دلوالوينه بعد لل " ن
)1985الفسيفساء" (  ) لو" امرأة1984الملح" (  .

ثديوان ثمن ال ثز ع  صفح،ة،150 يتض 25 منها  قصيدة،118 عليها تتو
تحت  قصيدة40 البدلو" لو أحفاد فصل: " آخر تحت تنضوي قصيدة
ثيت فم على " بسم،ة فصل " فصل تحت  قصيدة53 لوتنضوي «، م

ثسماء ثن تحتنا". الملحظ التي ال ثمن الشاعر أ ثديوان ض قصيدة ال
تنقيح، أدنى عليها يدخل أن  دلون1974 سن،ة كتبها " التي "الرض

ثما ثقح،ة، الخرى القصائد أ ثتاريخ مع ذكر فلقد المن ثل القديم ال لك
التنقيح تاريخ منها قصيدة :

ثلوز" ص زهرة "  )1987 – 1974 ( 30 ال
 )1986 – 1974 ( 39 الزمن،ة" ص زمن "
ثرمل لوردة "  )1987 – 1974 ( 92 " ص ال

ثن أيضا الملحظ يوم: نفس في كتبت الخرى القصائد بعض أ
" ،119 " ص  – " عبور117 " ص " لقاء  مثل10/02/1989

" احترا ق" ،118 " الفجر" ص " الباب" لو ،117 سراح" ص إطل ق
نفس في كتبت قد كثيرة أخرى قصائد جانب إلى . هذا119 ص

ثتاريخ هذا من الشهر ال .

ثدمات * ثلولي،ة:  مق ثديوان - غلف1أ ال :
ثمم إذا خصوصا قراءة، إلى ما كتاب غلف يحتاج أحيانا، بطريق،ة ص



ثدعوة ، العين استفزاز إلى ترمي ، مقصودة التحليل إلى لوال
ثل الذي الغلف هذا شأن لوالتألويل، مساحته نصف من أكثر يحت

ثلول متقايسان، مستطيلن ثسواد، شديد ال ثز ع ال مساحته على تتو
مختلف،ة متداخل،ة، لوعصري،ة،  مفتاحا) عتيق،ة38(  بيضاء مفاتيح

ثلها لومتجه،ة لوالحجام، الشكال ثسواد في تبدلو اليمين، إلى ك كما ال
ثنجوم ثثاني، الداكن،ة. المستطيل الليل أحشاء تضيء ال ثز ع ال على تتو

ثتبع لوالتنظيم العدد لوبنفس البيضاء مساحته المستطيل في الم
ثلول، ثد قد عموما داكن،ة. المفاتيح سوداء مفاتيح ال طالع للمتفائلين تع
الديار إلى العودة أمل لوهي الموصدة، البواب تفتح التي فهي خير،

ثجرين الفلسطينيين العرب من لالف التي لوهي النكب،ة، منذ المه
ثرد صرعه حال،ة من المريض تخرج قبضته داخل نديرها أن بمج

ثنج،ة. لوقد ثطرقات إلى إشارة نحس، طالع للمتشائمين تعد المتش ال
ثسبل ثسجن الحصار لوإلى المغلق،ة، لوالمنافذ لوال ثنفي لوال لوالتغييب لوال

ثجر ثلب لوالتح لوالتص .

ثديوان: العنوان عنوان – 2 ثيد ال ثنفوس يجذب الج لويغريها ، ال
ثي،ة للقارئ لويفتح المكتوب، بمعاشرة ثص خارج من العبور شه إلى الن

بين الذي فيه... لوالعنوان لوالمغنى المعنى تلئم إذا خصوصا داخله،
ثصنف هذا من يدينا، ثلد الذي ال ثنفس في يو ثال نملك ال رغب،ة ال أن إ
ثبي ثطل ع داعيها نل ثن هذا من صغير جزء على لولو بال ثديوان. إ عبارة ال

ثدم، المختلط القيح لوتعني " صديد" مصدر ثدد بال ثيح أي الجرح لوص ق
ضجيج، نعيق، مثل: ضريح، فعيل، لوزن على لوصديد صديده، لوسال
ثتفق التي المصادر لوأكثر صليل، فحيح، صريخ، ثل لوزنا فعيل مع ت تد

ثما الفز ع على ثرعب. أ ثرلوح" فتعني كلم،ة لوال النفس. حياة به ما " ال
ثرلوح قيح لوهو لومثير لواضح معنى أمام إذن نحن ثدم، المختلط ال بال
ثجع تألم لمدى مذهل لوصف فيه لوهذا ثرلوح لوتو ثال تملك ال التي ال أن إ

ثس ثلوه تح ثن لوتتأ ثرد لوتقالوم. إ ثربط مج لوبين المستطيلين مفاتيح بين ال
ثطقس عن مبدئي،ة فكرة يعطينا العنوان، معنى على المهيمن ال
ثنه قصائد ثديوان... إ ثظلم، مع صرا ع طقس ال ثنه الحصار، مع ال إ
الموصدة، البواب لوفتح لواالنتصار، بالعودة لوحلم مقالوم،ة طقس
ثص،ة الختام، بحسن لوتبشير ثن لوخا الغلف صورة في المفاتيح لوأ
ثلها متجه،ة حسن تقرن إسلمي،ة ديني،ة مرجعي،ة لوفق اليمين إلى ك
ثثواب المآل تعالى: " " باليمين. قال " الكتاب بإتيان القيام،ة يوم لوال
ثما يسيرا" " حسابا يحاسب فسوف بيمينه كتابه ألوتي من فأ



. )8  لو7االنشقا ق" ( 

ثتراث برلوح الواقع تطعيم * ال :
ثنف ثدارسون يص ثناء فن إلى الفن ال ما بقضي،ة اليمان من مستوح ب

تغمر التي المرضي،ة لوالحاالت لوالقلق الشك من مستوح عبثي لوفن
ثن فيه أثر ال العالم. الديوان قال بما الشاعر عمل فلقد العبثي، للف

لوالذاتيات اللوهام لوال الشياء يستقصي ال " أدلونيس" يوما: " الشعر
ثنما المفرط،ة، المستقبل نحو اتجاهه في العالم حركي،ة يستقصي إ ".

ثن بفضل متوازنا كان المستقبل نحو عبيد" يشعره " سوف امتداد إ
ثتراث بين لوالمعاصرة، الصال،ة بين المحكم تنسقيه  –1لوالواقع.  ال
ثمن القرآن: لقد – الصلي،ة: أ المنابع ثشاعر ض بعض قصائده ال

ثظفها الكريم، القرآن من سور في لوردت التي الكلمات لخدم،ة فو
العربي القارئ مع تواصله لولتعميق لومعنى مبنى الشعري،ة نصوصه

:المسلم
ضبحا لوالعاديات

تعود ظفر بل
10 ص الجرح )  )

ثلول في ضبحا" لوردتا " العاديات فكلمتا ثي،ة العاديات سورة أ ( مك
في تعدلو الخيل " هي " العاديات العصر) لو بعد  نزلت11 لوآياتها

عدت إذا أجوافها صوت " ضبحا" هو لوتضبح، الغزلو  :
حوله من لوالرض

ثنات ج
تجري

 )20 ص الفتى ( حديث النهار تحتها من
ثل  نزلت22 لوآياتها ( مكي،ة البرلوج بسورة لواردة البيت كلمات لوج
ثن بعد ثنات لهم الصالحات لوعملوا آمنوا الذين الشمس): " إ تجري ج

:  )11 الكبير". ( الي،ة الفوز ذلك النهار تحتها من
ثنه زمن إ

أبابل من طيوره
الطفال ترمي

)42 ص الزمن،ة ( زمن بالقنابل .
ثي،ة الفيل سورة في مذكورتان لوالبابيل فالطيور 5 لوآياتها ( مك

 ) لو2 أبابيل" ( الي،ة طيرا عليهم " الكافرلون") " لوأرسل بعد نزلت
الجماعات الجماعات هي البابيل  :



ثل ك
زلزالها الرض سأزلزل

ثتى الكون يندك ح
عليك
8 لوآياتها ( مدني،ة الزلزل،ة سورة  ) من1 ( الي،ة يقابل ما البيت لوفي

ثنساء): " إذا بعد نزلت ثركت زلزالها الرض زلزلت ال لقيام " ح
ثساع،ة، لعظمتها المناسب الشديد "زلزالها" تحريكها لو ال :

الحديد لباس عنك لواخلع
ثلوار على قارئا لتجلس الز

الجيب في الذي كتابك
تطايرت اللورا ق لوإذا
ذنب بأي
ثدمت؟ المدرس،ة تلك  )67 – 66 ص لوالخليج ( التمثال ه

 من9  لو8 اليتين منوالي على منسوج هو ما البيات هذه لوفي
ثي،ة التكوير سورة المسد): " لوإذا بعد  نزلت29 لوآياتها ( مك

ثي سئلت الموؤلودة ثتاء بكسر قتلت" لوقرئ ذنب بأ لما حكاي،ة ال
ذنب بل تقول: قتلت أن لوجوابها به تخاطب  :

البيضاء العصا ذات
الشمس كنت ليتني

لوضحاها
تلها إذا لوالقمر

 )78 ص ! ( عيون عينيها في
ثل ثي،ة الشمس سورة  من2 لو1 اليتان هو المقطع لوج لوآياتها ( مك
تلها". " إذا لوالقمر لوضحاها القدر): "لوالشمس بعد  نزلت15

عند طالعا تلها" تبعها إذا " لوالقمر " ضوؤها، لوضحاها لوالشمس
: غرلوبها

لوالزيتون التين يحيا
سنين طول
بلى

ثنات ثصحراء ذاكرة عدن ج ال  !
129 – 128 ص القصور )  )

ثله لورد ما المقطع لوفي ثتين سورة في ج ثي،ة ال  نزلت8 لوآياتها ( مك
ثتين بعد  ). "2  لو1 سينين" ( اليتان لوطور لوالزيتون، البرلوج): " لوال

ثتين ثشام جبلين ألو المأكولين لوالزيتون" أي لوال ثبتان بال " المأكولين ين



ثلم الذي " الجبل سينين لوطور لومعنى موسى عليه تعالى الله ك
المثمرة بالشجار الحسن ألو المبارك سينين .

السيـــــــــــــــر – ب :
ثرسول أحاديث رلواة عبيد" عن " سوف أخذ ثلى ال لوسلم عليه الله ص

مسلم البخاري، الطبري، الترمذي، جبل، أبو هريرة، ( أبو
ثن فلن، عن فلن، عن فلن، ( عن لوغيرهم...) العنعن،ة قال) النبي أ

ثناس يتناقلها لوأخبارا سيرة لبطاله ليجعل سير يتناقلون كما ال
ثصحابا هذه مع يتعاطف القارئ يجعل ما لوهو لوالصالحين، ال

ثشخوص ثس ال ثهف إليها، التاريخي لواالنتماء باالنجذاب لويح إلى فيتل
أخبارها من المزيد سما ع :
ثدثت ثمه ح قالت أ :

ثنه كإخوته.. غير هو أ
ثطعام قليل ال
ثساؤال كثير ال

ثرة سألني قد كان م  :
النخل،ة لماذا

ثني أطول  )18 ص الفتى ( حديث م
ثوفين يشبه صغره منذ الفتى ثزاهدين المتص ثدنيا في ال يلهيهم الذين ال

ثلباس الكل عن لوالتأمل االبتهال لوال :
ثنه أترابه بعض عن ا  :

العدلو أليف... سريع
ثي،ة العقرب لويلعب لوالح
أبوه سئل لوعندما

الغياب طول بعد
شيئا يقل لم

ثنما ثدمع به لومكر أطر ق إ  )19 ص الفتى ( حديث ال
ثناس يألفه ، صوفيته جانب إلى ، إذن ، الفتى ; لوالحيوانات ال

ثي،ة ال تلدغه فل به تستأنس أيضا لوالزلواحف الحشرات لوال الح
لوالغيرهما العقرب ..

ثرمــــــــــــــوز * : ال

ثرف ثنور عبد "جبور يع ثرمز ال ثل " ال علم،ة ألو إشارة بقوله: " ك
ثكر محسوس،ة دار ،124 ص العربي حاضر" ( المعجم غير بشيء تذ

بيرلوت) للمليين العلم .



ثرموز ثل يستعملها لوال ثنب طريق،ة لوهي لواليحاء، اليماء يريد من ك لتج
ثصارخ لوالوضوح المباشرتي،ة المفاهيم بعض لحقن لوكذلك ، ال

ثبل ثرموز هذه مصادر بذكاء. لوتختلف للمتق ذاك ألو هذا عند ال
ثشاعر العقائد باختلف ثثقافات. ال الــ على عبيد" حافظ " سوف لوال

ثثقافي،ة". فلم " نحن ثرموز لو السماء تأت ال من قصائده في ال
قاموس من جاءت بل خارجي،ة، طقوس من لوال الغريقي،ة الساطير

إسلمي ديني .
ثطير ( منطق قصيدة ففي ثصص35 ص ال ثشاعر ) يخ البيات بعض ال

ثنمل سورة في ذكره لورد " الذي " الهدهد لطائر ): قال20 ( آي،ة ال
ثدثا تعالى ثيدنا عن متح ثقد س أرى ال مالي فقال الطير سليمان: " لوتف

ثيدنا جيش من كان إذن الغائبين" فالهدهد من كان أم الهدهد س
العظيم سبأ عرش " بلقيس" صاحب،ة إلى رسوله لوهو سليمان،
ثله، اليمان عليها ليعرض ثصص لوكذلك بال للطالولوس البيات بعض خ

ثن،ة نعيم إلى يرمز الذي الج .
ثفر أيضا القصائد لوالخشو ع الصوفي،ة الجواء فيها تتو :
ثشيخ صوت لوشجي ال

الباسط عبد
الصمد عبد

40 ص الزمن،ة زمن ) )
ثتي المساجد آداب يحترم الموالي،ة البيات في لونراه بيوت هي ال
ثلى فكرا الله، المسجد دخول عن تراجع حين ذلك لوممارس،ة.يتج

ما لمانع  :
المساء؟ هذا ألوذ فبمن

؟ المسجد بساري،ة
 )40 ص الزمن،ة ( زمن لوضوء على لست
ثسأم حاالت من المسجد بساري،ة يلوذ أن أراد قبلها لوكان التي ال

ثدت ألوقات العداء من الله ببيوت الماؤمنون يلوذ كما به، استب
ثلها للمان، طلبا لوالزمات الحرلوب لحرم،ة احتراما لوحاله تدعه ع

ثنه المساجد، ثرد تراجع لك ثكر أن بمج لوضوء.. * على ليس أنه تذ
 – الحكايــــــــــ،ة1:  الخطاب ضرلوب تداخل

ثدس،ة الصلي،ة المنابع جانب إلى ثن،ة قرآن من المق ثذرت التي لوس ج
توظيف عن الشاعر يغفل ،لم السلمي،ة العربي،ة بيئتها في نصوصه

الحكايات سحر عليها ليضفي قصائده بعض في الحكائي القاموس
ثي،ة. لوالمعرلوف ثنها الحكايا عن الشرق ثي،ة الجناس أقدم من أ ، السرد



نصوصه لثراء منها ينهل أن للكاتب يمكن التي المصادر أمتع لومن
ثي،ة ، ثن أتقن متى البداعي فعله لوترق مثلما ، بالواقع تطعيمها ف

ثقق خس" لو" كافكا" بور لويس " جورج الرجنتيني للكاتب تح
ثمن لوغيرهما ، لوشهرتهم نصوصهم جودة لوراء الحكايا كانت م
ثلى القاموس من " لجوانب عبيد " سوف الشاعر توظيف لويتج

انتباه جلب مداخل من مدخل القصائد بعض فواتح في الحكائي
ثبل مكان"، يا : " كان مثل القصيد، مع التواصل إلى لوتحفيزه المتق

ثن، يحكى ثلق " لوما أ ثربط يتع ثزمن لواختزال بال ثلبه الذي ال ثو يتط نم
ثرت مثل الحدث مكان يا اليام": كان تسو ق العوام " م

الزمان قديم في
أحد له ليس لولد
ثال عليها أصابعه يرالوح القصب،ة إ

فيها... فيستريح ينفث
**

يوما قدم الولد أن يحكى
ثسو ق ال

أحد إليه ينصت لم
ثرة حالول ثرة أخرى م لوم

 )23 ص ( البهلوان فنهرلوه
العيون يخطف بهلوانا بعدها أصبح الولد هذا .

: المسرح -2

قصائد بعض في حضوره الخر هو له كان المسرحي الخطاب
ثي،ة المجموع،ة الشعر :

نلتق لم أعوام منذ
ثدنيا أضاعتنا ال
ثيد قال صحيح س الس

ثم ثيد قال ث  ع الس
ثرة تجاهلتني بل م

ثرة ناديتك أخرى لوم

 )21 ص ( مقابل،ة تلتفت فلم



ثدا قصيرة نلحظ كما الدلوار ثنها ج ثبرة لولك ثتر على تدل كثيرا مع التو
ثسرع،ة، ثركح تأثيث لوال ثو مناسب ال القصيدة: لولطقس النفسي للج

ثالع،ة، سيجارة قهوة دخان نار، لو ...
ثيد حركات ثيد " س الس لوبصف،ة مفضوح،ة، " محسوب،ة "  ع " لوالس
ثم،ة ثري التداعي يخدم الخطاب هذا مثل عا لواالعتراف لوالتع .

ثي،ة * المحل
ثشاعر القاموس - 1 ( غمرا الجنوب ابن نعلم كما الصحرالوي: ال

ثال العجب من فليس )، سن ثل تخلو أ ثديوان قصائد ج مفردات من ال
ثلق ثصحراء تتع ثل بال البدلو بحياة صل،ة ماله لوبك :

ثرمضاء: القافل،ة + ثتمور – الجمل – ال الواحات – الهودج – ال
. )7 ص ( الجمل

ثرمل + ثنخل – ال ثمنا – ال ثصحراء أ ثريح ال  )8ص ( ال
 )10 ص ( طفل النخل جريدة +

ثرمال زحف – الحبوب – نخيل + . )14ص ( ابتهال ال
ثي،ة – العقرب – الجدب – البدلو + . )19 ص الفتى ( حديث الح
)60 ص ( البرنس الغنام – البل – الخيام نجع – البرنس +

ثرحى + ثرحى غربال – ال )97 ص ( ال
 )99 ص ( الفارس الحصير – الفارس +

ثص لولقد ثريح، نلحظ: الجمل، كما خ ثرحى – البرنس ال الفارس، – ال
ثلي،ة احتفاال بقصائد للجداد: البدلو لولوفاء بالمح .

ثلقه لوالبحر: بدأ الصحراء بين الحميم،ة العلق،ة - 2 عندما بالبحر تع
ثشمال... كانت قصد ممتع،ة ضياف،ة ال :

ثنها البحر عرلوس إ
سمكا تقلي

للقادم
ثصحراء من  )9 ص ( ضيف ال

ثصحراء هناك فالتقى البحر معها فدخل قلبه دخلت البحر عرلوس بال
ثرمال، ثنخل، بال ثتمور، بال ثي،ة لوبين بال ثنى أصبح لوضحاها عش لو يتم

ثقا تلتقي ثصحراء ح العيش الغزال بإمكان لويصبح فيتعانقا، بالبحر، ال
ثسمك،ة البحر، في ثنه بين لوال ثال موجود غير صعب، حلم الكثبان... إ إ
ثشاعر عقل في ثب الذي ال ثصحراء أح الطفول،ة، الذكريات، الجذلور، ال
ثب كما ثدد. الثائر الجديد البحر أح نلقاه ما عادة الذي المثير المتج



زيف لوال أقنع،ة بل عراة :
ماء ال

رمل لوال
ثما ثم في سبح ل الي

غزال
الكثبان بين لوانسابت

 )12 ص ! ( لقاء سمك،ة

ثص البدلو... لوالجداد: لقد – 3 ثشاعر خ أحفاد " آخر بفصل البدلو ال
ثنها حيث من لوزنها لها  قصيدة25 يشمل البدلو" الذي ثد أ شواهد تع

ثي،ة على بامتياز يشهد فصل لوهو تختار، ماذا تعرف لعدس،ة لوصورا ح
ثن ثشاعر قري،ة أهل أ ثل ألوفياء ال ثراحلين للجداد الوفاء ك من ال

ثنهم رغم أحياء البدلو... فهم القبر... أحيوهم شاهدة يغادرلوا لم أ
ثل بن عمر بن عمر بن الجداد: عمر بأسماء شبابهم باالسم. فك

ثنه ثتواصل من فريد نو ع عمر... إ عن بعيدا لوالحاضر الماضي بين ال
:الجحود

ثناس ثمون قريتي في ال الولد يس
ثد عن الج

اسمه .....
ثد عن الجد ج

15 ص أسماء ) جذلوره يذكر ينيء ال " إذن عبيد سوف " ( 
ثعهدها ،عنها للذلود لسانه يشحذ الذي القبيل،ة شاعر فيه فنرى ، لويت
ثني منظور في فالكلم،ة لوعدلوا، إذا الجداد لوبصد ق بمجدها لوالتغ
ثرجل هي الجداد سقط سقطت إن ال :

لوعدلوا... صدقوا إذا كانوا
الحلق من تخرج فالكلم،ة

ثرة ثرلوح ... قالوا لواحـــدة م  )16 ص . ( البدلو تماما كال
ثرلوح لوخطيرة عزيزة كانت الجداد البدلو لدى فالكلم،ة تماما كال .

ثدين ذلك جانب إلى لوكانوا يكتفي لومن بالقليل يكتفون بأنفسهم معت
أبدا أبدا، ينحني ال بالقليل :
رر ما يأكلون حض

رر ما يلبسون ست



لويرحلون ينزلون

رر من لحد ينحبون لوال  )17 ص ! ( البدلو البش
ثطمع ثلى أن على النسان يجبر الذي لوحده ال كبريائه عن يتخ

ثماعين، كانوا ما لوالبدلو لوكرامته، عيش لهم يطب لم إذا كانوا ط
أكثر الوجه ماء حفظ على حريصين كانوا لو لورحلوا، تركوه بمكان

ثنها على حرصهم من تنحني، ال التي النخل،ة أنف،ة النف،ة، حياتهم. إ
سامق،ة لواقف،ة تموت ماتت لوإن  :
ثسمالوات لوسابع ال

ثرة تكن لم م
انف من أطول

 )17 ص ! ( البدلو أقصرهم

القبيل،ة، شاعر بمظهر ظهوره جانب لواالنتكاس،ة: إلى الحفاد -3
ثراهن العربي العصر على الشاهد بمظهر عبيد" أيضا ظهر" سوف ال

ثول الذي الذي الجيل هذا الحفاد، جيل على السابق الجيل فيه يع
ثصناديق صناديق في بالعيش يرضى أصبح عمارة في لوال :
ثنما الحفاد نحن لك

ثضي صناديق في أعمرانا نق
ثصناديق لوال

العمارة في
ثم لوسهل أهل نقول ث

 )17 ص ! ( البدلو بالحضارة
ثظلم الحصار إلى ترمز التي بالصناديق الحفاد رضي أن منذ لوال

ثير الحوال بدأت الحضارة، باسم لوالخنو ع لواالستسلم لواالنهزام تتغ
فقدت النوف، قصرت أنف،ة، هناك تعد لم أسوأ، إلى أحسن من

ثن صحيح الهواء، في نفخا فأصبحت مصداقيتها الكلم،ة الحفاد أ
ثدا الجداد أسماء يحملون ثد، عن ج ثنها ج من فقط، أسماء تبقى لك

فيها دماء ال أسلكا العصاب صارت أن فمنذ االنتكاس،ة، بدأت هنا
ال باردا خشبا المشاعر أصبحت أن منذ بالغضب، لوتنفجر تغلي

ثتكاتف، العلقات دفء غاب يبالي، ثب، غاب لوال " انصر غاب الح
عربي " يا أخاك :
زمن

هدلوء ال



دفء ال
ثب ال ح

أسلك فالعصاب
لوالمشاعر

)43 ص الزمن،ة ! ( زمن خشب
يلقون الموائد حول لوالجلوس االستنكار فقط يحسنون الن العرب
ثن فصاحتهم، يرغم جوفاء خطبا ثنهم خشبا صارت المشاعر لول ال فإ

ثلو، على يثورلون ثدلون لوال العد ثده يتح ض :

للفصاح،ة عجبا
للخطاب،ة عجبا

ثرفان ثار فعل تص
)42 ص الزمن،ة ( زمن المجزلوم المضار ع في

العرب التأكيد، حرلوف رغم " مجزلوما، يثر " لم أصبح الفعل
لويملكون الدلوالر، عليهم يصعب ال لوبالتالي البترلول يملكون

الجداد يكن ألم الهواء، في لوالنفخ الخطب فلماذا الجماهير،
؟ يقولون ما لويفعلون يفعلون، ما يقولون  :

إسرائيل ـ أ
بترلول – ب
جماهير – ج

رب هـ دلوالر – د رب في - ه الخط
ثر لوا – لو ره ح قلبا

على
رب فصاح،ة  )89 ص ! ( القاموس العر
ثشاعر ثال الدب يملك لوال كلم،ة قال ال ثن إ ثربيع، يحلم أ لولكن بال

طال االنتظار :
الثاني للعام
التوالي على
ربيع

بل
 )53 ص ! ( الفصول ربيع
ثنها ثص،ة إ ثل رغم ماؤمنا يبقى الشاعر لكن المل، لوخيب،ة الغ شيء ك



ثن ثير سيأتي يوما با غالي،ة بأشياء لكن للحفاد آسرة أشياء فتتغ
ثدم :كال

ثم،ة أشياء لوث
ثد أشياء من لها الب

ثدم كال
ثري،ة )71 ص ! ( الشياء للح

الجذلور ثابت،ة شخصيات صياغ،ة ،على إذن الشاعر، حرص لقد
ثتصال على الصل لواضح،ة ثذاكرة ا ثما العربي،ة، لوبالهموم الشعبي،ة بال م

ثبل يدفع ثي المتق ثنه الحساس إلى العرب علق،ة لوأن قبل من يعرفها بأ
ثب بها تربطه حميم،ة ثل ما لوهذا ، كره، أم أح ثن على يد ثشاعر أ ال

من ،لوليس التراث من بحت نقلي إطار في يكتبون الذين من ليس
ثنما ، الغربي،ة الثقاف،ة من بحت نقلي إطار في يكتبون الذين هو لوإ
ثعم لوالمعاصرة، الصال،ة بين التنسيق إلى سعى الذي ذاك لوط

ثتراث، برلوح الواقع ثن إذ ال ثشعر أ االنبتات،لو ال التجذير دلوره ال
لوالتقوقع االنغل ق ال ، لواالنفتاح التواصل  ..

ثطفول،ة -4 : ال
ثتخذ ثلي،ة لومن الصلي،ة المنابع من أيضا الشاعر ا لورموزا قلعا المح

ثصل الخوف من بها يحتمي ثل كيان في المتأ ثدة بأكثر شاعر ك ثما ح م
ثصل هو ثم،ة من الواحد كيان في متأ ثناس عا ال .

ثنها الخوف، من تحمي أن بوسعها أيضا الطفول،ة المطر، تعني ل
سعى لذلك البعث، ، الحياة التفاؤل، الحلم، االخضرار، الينوع،ة،
إحيائها إلى الشاعر .

ثن ثسر من نو ع فيه الطفول،ة إحياء إ " الطفل يملكه كان ما على التح
ثيد الشاعر يستطيع ال لوكبيرة صغيرة لوأشياء شمس الكون" من س
يستعيدها أن :

ثي ثيد الصب الن الكون س
الشمس عنده

جيبه في يضعها
ثنى يركلها ألو ثي شاء أ  )28 ص ( الصب

ثل ثفل، هو الكون في ما ك بل الباقي لويهمل شاء ما منه يأخذ للط
لو براءته في سذاجته، لو أحلمه لو لعبه في سعادته الطفل مباالة،

ثنه ، الجوامد على للحياة إضفائه في ، البيض قلبه جريدة يمتطي إ
الخيل سنابك أصوات ترتفع لو ، مسمعه في الحصان فيصهل ، نخل

ثنه إقناعه يستطيع أحد ال الرض، تقر ع لوهي يجرؤ أحد ال يحلم، بأ  :



صباي في
حافيا ركضت ما يا

البراري في
أمتطيها جريدة على

حصانا
ضبحا لوالعاديات

تعود ظفر بل
ثتى بالشوك،ة ألو )10 ص ( الجرح العظم ح

المستحيل يطلب أحيانا الشاعر  :
ثيارة هببيني ثطين س ال

 )14 ص ( ابتهال الجريد لوحصان
ثنه يلعب كان كما طفل فيرجع التاريخ، له تعيد أن امرأة من يرجو إ

ثيارة ثطين بس ثوهت مسخت لعبه كل لكن الجريد، لوحصان ال لولم لوتش
ثطين شيئا: " حصان تعني تعد ثطاط بحوافر صار ال لورلوائح الم

): الخلفالوي فوالذي،ة" ( مختار عصافير صارت " الفراخ المازلوت" لو
ثلى هل ؟ للشعر مستقبل "أي ثنا تتخ الصحاف،ة " جريدة القصيدة؟ ع
مسكن من لوإطارها ثاني،ة الطفول،ة سيعيش  ). كيف1989  ألوت20

ثي الحضارة؟ أفسدته قد لولعب الذي الغار الغار؟ لذلك مستقبل " أ
تت تت لولد الصحرالوي،ة الجبال تخوم على القرن هذا منتصف فيه لونشأ

ثصخر، في منقور غار ؟ ثشتاء، في دافئ الصيف، في بارد ال ثنائم ال ال
رحم من كالمبعوث منه لوالخارج الحضان، أمن في كالحالم فيه

الشمال إلى العشيرة لونزلوح الحضارة زحف بعد الن هو الرض،
لوالكلم السابق المصدر لوالمهربين" ( نفس لوللفعى للورل مألوى

الملتقى بمناسب،ة المجزلوم" ألقاه " المضار ع لورقته من للشاعر
ثثقافات لوحوار للترجم،ة الثالث ثدلولي الثقافي المركز ال ثمامات ال بالح
الشعر") " مستقبل حول .
ثتى ثل الن معها يتجالوب فلن كانت كما لعبه الشاعر لوجد إن لوح ك
التجالوب ذلك :
ثنما ثي لك الصب

ثليه عادت ما تس
)64 ص ( ثلثي،ة القديم،ة لعبته

ثي جسده على ) قلقه محفوظ حافظ ( بلغ،ة معه فنما نما قد فالصب
الكبرى الكوني،ة السئل،ة معه نمت الغضب، معه نما بلده، لوعلى
الطفول،ة عالم من نهائيا يقصى هذا لومثل الوجود، مغازل،ة لورغب،ة



ثما يبحث ال الطفل أن فيه ما أمتع الذي فمن الشياء، لوراء ع
ثن،ة هذه شرلوط ثكانها يكون أن الج الوجود، حقيق،ة يعرفون ال س

ثنهم في تكمن فسعادتهم ثي شيئا. فكيف عنه يعرفون ال أ الن للصب
ثليه أن ثطين لعب تس ؟ لوعى لوقد النخل لوجريد ال

: المرأة - 5
ثل يدي بين من الشعري الكون عبيد" إلى " سوف دخل شاعر، كك

ثنها شعريا، لوتنظيمه العالم الخترا ق السحري،ة الوسيل،ة المراة،فهي ل
لدى نكهته الكون يفقد فبدلونها الشعري، العالم مفتاح يقال كما

لوستائر القباب برغم مقيت خراب إلى القصور لوتتحول الشاعر،
ثديباج الحرير الذهبي،ة لوالبواب لوال :
شهرزاد سكتت
القصر فأصبح
 )25 ص ( شهرزاد ر خراب

ثي،ة النثى شهرزاد لوليل،ة، ليل،ة ألف حكايات امرأة شهرزاد التي الذك
ثبار شهريار قلب فتحت ثتسع فأصبح الج ثب ي كان أن بعد لوحده للح
العالم يصبح بدلونها التي المرأة هي لوالحقاد، البغضاء على ينغلق
ثثث التي هي جدبا، قاحل هي الوطن، هي الرض، هي حياتنا، تاؤ

ثتمادي لواالستمرار االستقرار لوال :
ثيها الرجل أ

الملك لماذا
؟ يرحل القصر عن  !

حمام،ة فأجابتني
مرتبك،ة حمام،ة
طارت

: لوناحت
الملك،ة ماتت
)130 ص ( القصور الملك،ة ماتت

ثف ال فبدلونها ثرجل يك أيضا المرأة غبار، له يهدأ لوال الترحال عن ال
لوالنجم،ة لوالفجر لوالشمس المستقبل، إلى لوالتطلع االمتداد

ثصباح، لويسكن إليه نسكن الذي الغريب العالم ذلك لومادامت لوال
الفرح لوتاج الصولجان مادامت لويعطينا، نعطيه لوياؤتينا، ناؤتيه إلينا،

قهرنا قهرها لوفي سقوطنا سقوطها ففي الجمال لوعرش :
ره صوت...لوال ال حرك

تمتد فالصابع



نحو
ر! ( الشطرنج) الملكه
تحيي لوان طعمها غير طعما للحياة تعطي أن بإمكانها أيضا المراة

ثفل الشاعر في بها الخاص الطفول،ة طعم لكن داخله، الكامن الط
بالجمر، المصخود الخبز في طفل لوهو الشاعر لوجده قد كان لوالذي

ثل الخبز، ذلك نفس في لولو الن يجده أن يمكن ال من طور فلك
المرارة ألو الحللوة طعم من درج،ة العمر :
ثي،ة هيبيني قصع،ة شه

ثواح الخبز لوطعم الخشب الف
 )14 ص ( ابتهال الجمر بعجين
على تحافظ أنها حيث من كالبحر هي نسيم، المرأة دفء، المرأة

الحياة طقس اعتدال :
ثم،ة عينيها في امرأة ث

البرد يوم في دفء
ثم،ة عينيها في امرأة ث

نسيم
القيظ يوم في

ثنور ما إذا تبزغ التي الشمس الشاعر يعتبرها كما انطفأ ال :
النور انطفأ عندما
فجأة

ثللت يدها إلى أصابعه تس
)118 ص ( فجر الشمس فبزغت

ثبه السيف يشتهي عنيفا صار مبلغه، الهيام به بلغ ما لوإذا فيش
به المرأة :

ثيف جلل ذات كالس
ثق،ة بها ثد مثل ر السيف نصل صفاء بسمتها السيف ح

ثنها ناعم،ة )29 ص (السيف السيف قبض،ة كأ
السيف أن صحيح صارخا، عنيفا صار حدلوده تجالوز إذا الجمال هكذا
ثرقاب يطيح ثدماء لويسفك بال ثنه الطراف لويبتر ال رمزا يبقى لك

ثب لوالدفا ع للشرف في لوهو يوم ذات العبسي عنترة العنيف، لوالح
ثكر الوغى ساح،ة ثن ؟ عبلى... كيف تذ ثد إلى يشبه لمعانا للسيف ل ح

قوله أيامها فيها قال لذلك تبتسم، حين عبلى ثغر لمعان بعيد



:الشهير
ثيوف تقبيل لوددت لولقد ثنها الس ل

ثسم ثغرك كبار ق لمعت المتب  !
ثيوف ثقبيل في رغبته من يسخر أحد لوال ثغر لمعان اللمع،ة الس

فلن بها شبه لها فمادام حدلودها، في المرابط الموت رغم الحبيب،ة
يخيف ال شيئا الموت لويصبح ، منها اقترابا سيزداد بل ، يخشاها
الشكال من بشكل بالحبيب،ة علق،ة له مادام :

المدين،ة شيخ أيا
للنسوة اسمح

جنازتي في يخرجن
حبيبتي أبهى فما

ترفل
ثسواد في )93 ص ! ( بياض ال

ثم فليس ثم يموت، أن الشاعر عند المه فرص،ة الموت يكون أن المه
في لوتسير لولجله أجله من السود الحداد ثياب تلبس حبيبته لرؤي،ة

.جنازته
ثن ثن المجال هذا في يقال أن يمكن ما إ إحياء أعاد قد الشاعر إ

الشعبي،ة، لوالحكايات العذري،ة الشعار تدالولتها التي المرأة شخصي،ة
ثي،ة شهرزاد فهي ثرقيق،ة، الذك ثيف لوهي الظريف،ة، الملك،ة لوهي ال الس
ثق،ة ثشمس، لوهي لونعوم،ة، لوجلال ر ثنى التي لوهي ال من الموت يتم
ثواد في ترفل أن أجل اعتدال أخيرا لوهي بهاء، على بهاء فتزداد الس

طفولته لوبين بينه لوالوسيط الحياة طقس .
ثكار: ( الشعر لتوفيق دراس،ة في : جاء لوالمغنى المعنى بين * بين ب

ثن1989 51 عدد الثقافي،ة  الحياة6 ص لوالمغنى المعنى  ) " أ
لوألحانا" ألوزانا الحرلوف لوحداته الكلم لموسيقى نظام هو الشعر
ثج،ة ثموا قديما العرب أن بح في لوفعلها إنشادا لوتللوته الشعر إلقاء س

ثنفوس ثقق التي هي إذن الناجح،ة طربا. فالقصيدة ال ثنائي،ة فيها تتح
لوتطرب أشياء فتقول لوصوت معنى لها التي هي لوالمغنى، المعنى
ثنفس الثنائي،ة، هذه تحقيق لصعوب،ة لونظرا نفسه، الوقت في نغما ال

ثن ثلول القطب جذبهم قد الشعراء من الكثيرين فإ حساب على ال
هاؤالء، عن يشذ لم شاعرنا أن لويبدلو التعادلي،ة، من الثاني القطب

حساب على لومفارقات لوعجائب أفكار تبليغ كثيرا توخى حيث
ثيز التي القصيرة النثري،ة الجمل النغمي،ة) لولوال (البني،ة المغنى بها يتم
ثصور لوالعجائبي،ة الفكرة لفسدت عبيد"، " سوف شعر الشعري،ة ال :



الحياة مدى سجين ــ
الجدار على بابا رسم
الباب فتح

)117 ص سراح ! ( إطل ق لوخرج

الفارس على بأس ال ـــــ
ثدد إن الحصير على الن تم

برنسه لوطرح
ثم بعافي،ة نام ث

 )99 ص ! ( الفارس لوسلم
ثتي القصائد ذلك إلى أضف ثنانين من جمل،ة إلى الشاعر أهداها ال الف
ثملها أن حالول لوالتي ثص،ة ألو شعر من أعمالهم بها جاءت أفكارا يح ق

ثيد ما رأيي حسب لوهذا رسم، ألو مغنى عن به لوابتعد الشاعر ق
ثن هنا انفي الشعري. لوال النص ثفر أخرى كثيرة قصائد أ فيها تتو

ثز الذن يطرب بشكل الموسيقى الجوانح لويه :
البدلو أجدادنا
رر ما يأكلون حض

رر ما يلبسون ست
لويرحلون ينزلون

لحد ينحنون لوال
رر من  )17 ص ! ( البدلو البش

ثن فسأكتفي إليها المشار القصائد كتاب،ة بإعادة يسمح ال المجال لول
ثفر التي العنالوين بعض بذكر لوالمغنى المعنى ثنائي،ة فيها تتو :

 –39 ص الزمن،ة  – زمن36ص لوالخليج  – التمثال16 ص البدلو )
 –114 ص الموتى  – غاسل128 ص : القصور من المقاطع بعض

ثرق،ة أخرى لوقصائد متف الشاعر قصائد إيجابيات من أن كما . ( 
بفواتح االهتمام على عمل لوقد أجزائها، بين لواللحم،ة التآلف

ثيد المطلع أن باعتبار لوخواتمها القصائد رشيق" " ابن حسب الج
ثد القصيدة " قاعدة لوأن لواالنتباه النصات لديه لوتشحذ القارئ تش

السما ع في منها يبقى ما آخر ".
لواللوبئ،ة لوالمراض الحرلوب من يكون ما عادة الخوف: الخوف *

ثنو ع لوهذا الطبيعي،ة، لوالكوارث لوالموت ما سريعا، الخوف من ال
ثداعي بزلوال يزلول ثن إليه، ال ال في صارم رقيب إلى ينقلب الذي لولك



ثناتج ذلك هو لويثنيه يقمعه الشاعر لوعي المستمر القهر عن ال
ثدد ثشاعر يصبح عندها الجوانب، المتع ثرقيب يخشى ال ثل في ال ما ك

نفسه على يخشى يصبح أخرى بلغ،ة أي فيه، التفكير ينوي ألو يقوله
نفسك تد ع الصدد: " ال هذا مطر" في " أحمد يقول نفسه، من

في يقول حاذر". كما نفسك من نفسك لوعلى الدفين،ة بنواياك تدري
( الفتات) ديوانه الخوف" من " دلوائر بعنوان له قصيدة :

أظافري من تخاف أصابعي "
أشعاري من تخاف دفاتري

أبصاري من تخاف لومقلتي "
ثنفس رقاب،ة فعل ذلك ثنفس على ال ال .

ثدد خوفهم إذن الشعراء ثنهم الجوانب، متع ثم،ة خلفا إ الناس، لعا
ثال بوسعها ليس التي السفنج،ة ثص أن إ ثل تمت العالم في لوجد ما ك

ثنه خوف، ال ألو خوف من الفرح من المجهول، التي من خوف إ
ثيام، من نفسه، ثزمن من ال لوامتلكته الموازين فيه انقلبت الذي ال

العجب لواكتنفه المتناقضات :
ثنه زمن إ

أبابل من طيوره
الطفال ترمي

ثتى42 ص الزمن،ة ( زمن بالقنابل إلى يرمزلون الذين الطفال  ) ح
ثسلم ثنه هذا من يسلموا لم لوالبراءة ال " فيه صار زمن المارد... إ
ثبار، حاتم مصداقيته فقد لوقد الشاعر يخافه ال فكيف الطائي" الج

ثر لوأصبح ثر... في هو لوالخير الخير هو الش لوفي خوف اليقظ،ة الش
خوف في خوف: خوفان المنام :
أفقت مذعورا
لوالخيط البرة لوجدت

الشف،ة بين
ثلسان  )84 ص ( كابوس لوال

ثن ثص،ة بدا قد الشاعر إن المجال هذا في يقال أن يمكن ما إ في لوخا
ثمن42 ص الزمن،ة ( زمن قصيدة ثمرلون  ) م ثدهر من كثيرا يتذ ال

ثلباته ثل لوينسبون لوتق النسان دلور يغلي بشكل إليه المصائب ك
لوتغييرها الحداث صنع في لوإرادته :

زمان ذا

ثطمت فيه تح



المكان حدلود  !
زمان ذا

ثزمان حدلود فيه تداخلت ال
زمان ذا

ثشاعر41 ص الزمن،ة ( زمن قضبان داخل قضبان نوعا متشائم ) ال
ثز ع هذا متشائم) لوتشاؤمه نصف ( لنقل ما صل،ة لها كلمات عبر يتو

ثظاهري التشاؤمي بالمعنى ثظاهري ( أقول ال " صديد ) للعنوان ال
ثرلوح :"ال

ثر خانق"، الجو "  )21 ص يطا ق": ( مقابل،ة ال " الح
ثصباح": ( البرة صديد "  )26 ص ال

ثصديد": ( التمثال ينوشك "  )36 ص لوالخليج ال
 )138 ص عينيه": ( المفتاح المفتاح فقأ "

ثثر قيحا" " عطش"، حصدنا " ثصديد": ( زمن " تخ ثدم" " ال الزمن،ة ال
 )40،41،42،43 ص

ثتى " ثشح ح ثدم جيوبي من يتر  )83 ص ": (الوحش ال
اسوداد حيث من الغلف مع ضمنيا تتماشى الكلمات لوهذه

البواب إلى ترمز قد أسلفنا كما التي لوالمفاتيح المستطيل
الموصودة لوالمسالك .

ثصرا ع... المل * ...ال
بشرف ياؤمن متفائل، كان متشائما خائفا الشاعر كان ما بقدر

ثصرا ع ثتى ال ثم فليس النهاي،ة، ح كل النسان يربح أن عنده المه
ثم بل يخوضها، التي الجوالت ثال المه البيض المنديل لويرمي ييأس أ

ثلغ أن حالول لولقد االنهزام، علم،ة لصرا ع اليجابي المفهوم هذا يب
ثنانين أصدقائه إلى الحياة في النسان ثصاصين شعراء من الف لوق

ثسامين، " للشاعر يضرب  )،32 ص يلزم ما ( لزلوم قصيدة ففي لور
ثي،ة الكائنات القاسمي" مثل مالك الله عبد في المقالوم،ة في الح

ثال تملك ال فالوردة مظاهرها، أبسط قطفها، قبل أجمل تصبح أن إ
ثياد، يد في تقع أن قبل لوترفرف ترفرف ضعفها رغم لوالفراش،ة الص

ثما العنكبوت، نسيج خيوط في ألو ثن العصفور، أ ثد فل صوتا، له لول ب
ثني أن ثي،ة ، الموت قبل ، يغ للحر :

ثنما العصفور لك
القفص في  
يموت أن قبل
يزقز ق أن عليه



ثني لوأن يغ
ثي،ة )32ص يلزم ما ( لزم للحر

الشاعر تمثال يخاطب  )،36 ص لوالخليج ( التمثال قصيدة لوفي
ثيد شاكر " بدر العراقي ثياب" المش ثط بالبصرة الس العرب)، ( ش
ثبهه ثنخل،ة فيش أن منه لويرجو الحياة، على لوإصرارها شموخها في بال

ثلوار، على الجيب في الذي الكتاب لويقرأ الحديد من يخرج ربما الز
" المعبد ذابل،ة" ألو " أزهار الجلبي" ألو ابن،ة " شناشيل ديوان الكتاب

زر ع المطر". لويبدلو " أنشودة القنان" ألو " منزل الغريق" ألو
التمثال لوقف،ة يصف قوله في القلوب في للمل الشاعر :

لواقف
ثصديد برغم يداه يدان ال

ملحا تجنيان
يدان الحديد في يداه

)36 ص لوالخليج ( التمثال طيرا تسابحان
ثصديد الحديد فبرغم ثد لوال ثنخل،ة، ثمرة تجنيان التمثال يد تمت ال

ثي،ة لوترتفعان ثير تح ثسلم رمز للط ثي،ة ال لوفي لواالنطل ق، لوالمل لوالحر
ثلب )،104 ص القرمادي ( صالح قصيدة ، البرد على الدفء يتغ

ثظلم لوينسحب الكهرباء لنور مكانه تاركا ال :
ثنه ثشتاء ل ال

ثنه مهل على يشتعل الموقد تركت الظلم ل
ثل ثتى غرفتك في الكهرباء ظ ثصباح ح ال
لوصف في الشاعر  ) يبد ع117 ص سراح ( إطل ق قصيدة لوفي
الحلم إلى حاجتنا لومدى الحواجز اخترا ق على الحلم قدرة مدى

ثتى لوالمل، ثسجن عليه المحكوم فح ما عادة لوالذي الحياة، مدى بال
ثي،ة كالمستقبل عبارات قاموسه من اليأس يحذف لو... لو... لوالحر

ثسجن، من بالخرلوج يحلم نراه عن غصبا برلوحه فعل يخرج بل ال
الحديدي،ة لوالبواب لوالقفال الجدران :

الحياة مدى سجين
الجدار على بابا رسم
الباب فتح

! لوخـــــــرج
ثنان، ال المجتمع إن ثنان لونذير، كرسول بالمبد ع يعترف ال لذلك ف الف

من لوغيره نفسه قيم،ة يدرك الذي لوحده بنفسه، يعترف الذي لوحده



ثنانين، ثص لذلك الف ثنانين بعض الشاعر خ ثتى بقصائد الف الموتى ( ح
ثيا عبيد" بقي " سوف أن منهم) لويبدلو ثد لوف " صالح الطلئعيين لج

فونتان) : جان لـ التسمي،ة ( لو  )،1982 – 1933القرمادي" (  .

ثصه التي القصيدة جانب إلى إذ ( قصيدة العربي،ة إلى له ترجم بها، خ
لوصف في المرحوم فيها أبد ع  ) لوالتي105 ص لونقيضه الشيء

الصيرلورة في لودلورها الحياة في المتناقضات لعب،ة :
ثضمير نحيا تأنيب بل ألو بال

نحيا سفر بل سفر بجواز
نحيا غلط بل ألو خطإ على

الفطائر شذى يستنشق لوالمرء
ثب،ة دفن من عائدا الح

المقابر في
ثن ثل في الشاعر زرعها قد المل بذلور إ ثرات ج ثديوان، قصائد مم ال
ثد أن بعد ثمدات التراث من مزيج هي خصب،ة ترب،ة لها أع لومس

ثل جعل لوقد لواالمتداد، االنطل ق ثلب مفتاحا باب لك الحصول يتط
لوصراعا لومقالوم،ة بال ذا مجهودا عليه .

: المتشائل *
ثنهاي،ة في الشاعر يبدلو الخر لونصفه متفائل نصفه كيان ذا شخصا ال

ثحي،ة حال،ة رأيي حسب لوهي متشائم، إذ أبدا، القلق على تبعث ال ص
ثي تماما كالطبيع،ة النسان هدلوء، المتناقضات: غضب، على مبن

ثب، ثن عرفنا لما ، مثل ، الحزن فلوال فرح، حزن، كره، ح هناك أ
ثب حال،ة ثمى الحزن حال،ة من إلينا أح ثلوقنا لولما فرحا، تس طعم تذ

ثلسان تدرك الحللوة إذ حللوتها، ثلنا المرارة، بعد أكثر، بال إذن ك
: " أميل الفلسطيني العربي الرلوائي لوبعبارة متفائلون، متشائمون

ثلنا القول " يمكن : " المتشائل رلوايته " في حبيبي متشائلون.. ** ك
بمقر الكيلني : مصطفى للدكتور آخر عمل مع العمل هذا ألقي
 ،1990 ) سن،ة تونس ، باريس  شار ع20(  التونسيين الكتاب اتحاد
" بمناسب،ة عبيد : " سوف للشاعر تقديما ، الشعر نادي ضمن
ثرلوح : " صديد ديوانه صدلور الرلوح : " صديد عنوان " تحت ال

التراث برلوح الواقع لوتطعيم .." 
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