
ششوق موضوع تجديد في ال

عبيد سسفوف

بب ر بششرع راء عع ار العصشار مختلشف فشي الرع رب ال فوق عشن والمص بش والحنيشن ال
بجال سمتسششترعملين بصششفور المت رادفششة الكلمششات مششن سسشش بدالششة وال المرعششاني علششى ال

علششى السحتسششاس رهافششة من كبي ر بقدر منها الكثي ر سامتاز ولئن-  فهي المتقاربة
بنها-  القديمة البالةغة جمالية نمط سحفو كانت فإ كقششفول المباششش ر رعششبي ربالت منحششى تن

:ادبشد سابن عنت رة

عر يا عة دا سجشششفواء عبل بلمشششششششششي بال سمي**  تك سع عر صباسحا و سمي عبلة دا عل واس

بفو:ح بن قيس قفول ومثل :المل

ر ر سمش علشى عأ سر عع عيشا دد سر ال عيشا علششى سد يي سل**  عل دبشش عق عر عذا سأ عدا عذا الجـ عر عو عدا الجشـ

ب ر:ح سبحت ري ويص :قائال بشفوقه ال

قق يفو سك عش علي سض إ سه عتيفي سع من سم وفو ى**  الد عج سك ، عو علي سق عع سضي سه عت سع من اللضل

سن با:ح كما :بذلك زيدون ساب

بني سك ، إ ست ي ر بزه راء ، ذك عقا بال عم رأ ى عطلق والفق**  مشتا عقا قد الرض و را

بفور ومع بشرع ر تط بد بيفضل بالرع ربي ال بشفوق ألضحى ومنطيقيبال ر الم من ال

بشابي قفول في كما ةبالفوجفودي المرعاناة مرعاني  :ال

سضي عق ين سش عي يي عرع عن ال يي قق عب يفو سس عش يأ عي عنى**  عو سم عن وال يي يفوعة عب دس ق عل عأ عت عو

:قفوله وفي

عمششن يقشه لششم و سق سيرعان يفو ع ر**  الحيشاة شش خخششش دفوهششا فششي تب ي ر ج ساندثشش و

بشابي ويجرعل بيششزة قصائده لسحد ى عنفوانا - التائهة الشفواق - من ال وعلششى المتم
بشابي خطى قصششائدها لسحششد ى عنفوانششا - سحائ رة أشفواق - طفوقان فدو ى جرعلت ال
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بيف مصطيفى وهذا أيضا بخصا عنفوانا - وذوق شفوق - يختار خ ر قصششائد لجميششع سمل
.ديفوانه

بشرع ر سانب ر ى وقد أخ ر ى متسالك فتسلك المرعاص ر الفوجدان عن رعبي ربللت الحديث ال
تفو ى على ى متس عمبن ى ال ن والمرعن فون أن ويمك يدة تك ل - قص فوق قفواف بش - ال

بيةڤ لفوهيبة فششي أنمششفوذجين يفوسششف المجيششد لرعبششد - الزرق المقهى - وقصيدة فو
بشفوق مفولضفوع بنمط لضمن ال بشرع ر من الجديد ال برعض سسمات من ألضحى ذيبال ال

بونات الحششادي القشش رن مطلششع سششنفوات مششد ى علششى ةبالرع ربي ةبرع ريبالششش المششد
.والرعش رين

ششوق قوافل  شيةڤ وهيبة ـ ال و

بيك أجالس ...أمامي المتست ريح ك رس

شفوقي فنجان أجالس

يمضي طييفك وأسحضن

ب را فأهمس ترعال... وأهذي... س

...ترعال

بل تبترعد ول ...بنبضي نبضا إ

ب ر شفوق قفوافل بنبضي خ رييفا... ربيرعا تم

بصة من وتحطب قصيدا الكلمات ةغ

ب ريح في وتبذر  ك رما ال

قت صمتي عناقيد وتجني بصم

سل إلى خطاك ترعي ر وأنت... وصمتي يسح خ ر  ال

سب قلبي مح را

الناشيد وبفو:ح

ي رس القفوافي ج

عي وصحفوة اليانرعات أسحالم

بشيفة على الفورود ونبض بذابله ال ال

 نبضي ويذبل
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سيخيفي سء و عد المصابيح لضيا بتسماء سعق ال

عقى يل عأ ...أمامي و

قط بأقصى ت رامت قد المد ى ثلفوج بيفي خطفو بك

عي عغ وفنجان متست ريحا اليفار

بي ... طيف وك رس

وءا يجالس ...روسحي بأعماق لضفو

يوسف المجيد عبد ـ الرزرق المقهى               

بنادلة أخطأت ال

ييششن لنا فأسحض رت كأس

بن عفول بها كأ سحشششششششش

بتحشششد ، واسحشششد نحن ييششن؟ رأتنا فكيف م اثن

بط رف بط رف يأخذ ال بال

بنبض بنبض مشفوب وال بال

الرعين في تتسيشششششششح والرعين

بصفوت... الجزء في يذوب والجزء صد ى وال

قد... جتسد في روسحان ييششششن في جتس روسح

المقهى ذات إلى أعفود واليفوم

أنا ةغي ر وأنا

وكتسي ر منشط ر... مختلف

ب ركن ذات في أجلس ال

وقديم مته رئا قم را

النادلة تقف

بم بلي ث سحي ر ى مدب رة تفو
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بلة في تبحث يشبهني شيء عن التس

يين مشطفور كفوب .نصيفشششششش

بن بشفوق قفوافل - قصيدة  إ قر - ال قف ساستحضا يي قة ةغائب لط وذلششك بششه للنششس ودعفو
بشششاع رة قهششفوة فنجششان سحفول مرعه والحديث بالمجالتسة علششى جالتسششا لششهبتتخي فال

بس بل منها جدا ق ريبا به وتشرع ر هبك رسي صششار قششد فهششفو نبضششاتها خالل من به تح
ة خالل من الفوريد سحبل من إليها أق رب ان المجالتس سلسحتض ا وإذا والهمشس وا م
بن عنها ابترعد هبفكششأن ونبضششة نبضة بين ييفصل ذيبال منبالز  تتجاوز ل المتسافة فإ
بنه سق ربا يزداد بذلك بتس راب سق رب ولك أمامها جالتسا سحتسبته وقد تناديه فرعندما كال

بنه تكتشف بق ربها أو ...الك رسي على طييفا يكفون أن يرعدو ل أ
عة مششن بمشش اليفشش راغ إلششى والحبششفور الفوجششد عليششاء مششن البهيجششة حظششاتبالل تتهششاو ى عث

بتسحيق ة إلشى والهمس خ ريف إلى بيعبال ر لبفيتحفو ال بص سحطشب إلشى يشفبوالط سةغ
لذيششد فبرعد وانكتسار ذبفول إلى تغدو والفورود اليانرعات والسحالم والناشيد والبفو:ح
بتسقفوط دون ولكن الغياب كفوابيس على أفاقت الحلم والرعدميششة اليششأس فششي ال

بنفور إلى ستيفضي فإنها - أرجائها في الرعتمة سادت وقد-  القصيدة خاتمة إن بل ال
.الختام في

بشفوق لحالة تصفوي ر إذن القصيدة بد عندما ال بتششى يشت بيششل سح سق يتخ سحضششفور المشششتا
يكتشششف ىبسحت بفوجششفوده سيششفوقن يكششاد ما هبولكن يناجيه بق ربه في راه إليه المشتاق

آخشش ر فششي نششفوره باسششطا يظششل يفششاؤلبالت فششإن الخيبششة تلششك ورةغم والخالء الخفواء
.القصيدة

بثل فالقصيدة المبنى ناسحية ومن يذ ةبلفولبي سح ركة تم مششن تق ريبششا سحلقششة بكششل تبششدأ إ
:كقفولها ابقةبالتس انتهت سحيث

ب را فأهمس  ترعال... وأهذي... س
...ترعال

بل تبترعد ول بنبضي نبضا إ
ب ر شفوق قفوافل بنبضي ...ربيرعا تم

:أيضا وكقفولها

قت صمتي عناقيد وتجني بصم

سل إلى خطاك ترعي ر وأنت... وصمتي يسح خ ر ... ال

وضا برعضها تدفع القصيدة يجرعل ما ذلك تفوالي على قائمة ةبتصاعدي سح ركة في برع
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بصفور بي من بداية والمناظ ر ال ب رسحششل إلى واليفنجان الك رس ومشش رورا والمحشش راب ال
وء والفورود بالقفوافل بضياء لفوجببالث وانتها بما وال عميقششة اليحاءات عديدة يجرعلها م

بب رت الشفوق مفولضفوع بط رقها فهي البرعاد ه ع ل عن ح بمحام ز اللم ب رم أكشث ر وال
وسششمات والتجديششد اللضششافات أسششاليب مششن وتلك والتص ريح البفو:ح محامل من

.تكاربوال البحث

بشفوق عن رعبي ربالت أي تق ريبا ياقبالتس نيفس وفي مبتك ر جديد بأسلفوب والحنين ال
بتس رد أسلفوب فيه نهج ذيبال يفوسف المجيد لرعبد - الزرق المقهى - نق رأ بنه ال لكأ
بشفوق مرعجم عن البرعد بكل برعيدا واقرعة يصف أو خب را لنا ينقل مششن قششاربه وما ال
بب تبسسجال بشجفون الح .واقرعتين أو سحالتين لنا نقل سحيث وال
بثل سانتسششجام سحالشة فششي وهمششا مقهى ركن في الحبيبة مع جلفوسه في الولى تتم

بفور بثم بتام الجلتسششة ذكشش ر ى إلششى مشششتاقا وسحيششدا المكان نيفس في جلفوسه لنا ص

:قائال القصيدة بدأ وقد الولى

النادلة أخطأت

ييششن لنا فأسحض رت كأس

بن عفول بها كأ سحشششششششش

بشاع ر بأن نرعلم عندما ةغ ريبا انزياسحا تنزا:ح القصيدة بأن ةغي ر سلنتسششجام من كان ال ا
بسحدبوالت والتآلف :واسحدا  - الثنان وهما - صار ىبسحت سحبيبته مع فو

بتحشششد ، واسحشششد نحن ييششن؟ رأتنا فكيف م اثن

بط رف بط رف يأخذ ال بال

بنبض بنبض مشفوب وال بال

الرعين في تتسيشششششششح والرعين

بصفوت... الجزء في يذوب والجزء صد ى وال

قد... جتسد في روسحان ييششششن في جتس روسح

بجب لذلك بنادلة من اع ربالش ترع يكمن وهنا! إثنتين كأسين لهما أسحض رت عندما ال
بشديد الفوقع بصفورة رعبي ربالت في ال بفوة عن مزبوال ر بال سلنصهار ق كقفول الحبيبن بين ا

عشارة سخفوري سب :ال
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ب ر لفو سم نكن لم بيننا سيف م يك أم دمى أج ر ى هل نرعل عم  د

بجب بثم  بشاع ر ترع وة  ال متدهفوة ةبنيفتسي سحالة في وسحده أخ ر ى ةبم ر عاد عندما ثاني
بب ر بجب القديم المهت رئ القم ر بصفورة عنها ع بدم أن عششفوض تيبال ادلةبالن وبترع ستقشش
ث سحي ر ى سارعت هابفإن كأسا إليه ن تبح فوب ع طفور ك ى مش يفين إل زا نص رم

سبرعد عن كناية أو لليف راق :سحبيبته وبين بينه ال

بنادلة تقف ال

بم بلي ث سحي ر ى مدب رة ستفو

بلة في تبحث يشبهني شيء عن التس

يين مشطفور كفوب .نصيفشششششش

بتس رد من خذتبسات فالقصيدة عششن رعششبي ربللت ةبأساسششي عناصشش ر والميفاجأة مزبوال ر ال
بشاع ر ةبيفتسيبالن الحالة يي في لل سلئتالف سحالت سلخ ا بكز وقد سحبيبته مع الفتوا على ر
بنادلة سحضفور ةبمشش ر بكششل وفششي انيششةبوالث الولششى المناسبة في الرعجيب وتص رفها ال
بد يكفون بشاع ر لفوجدان عاكتسا فرعلها ر .ال

بن بشفوق قفوافل-  قصيدي إ إنجششازا نرعتب رههششا أن يمكششن - الزرق المقهى - و-  ال
بشششفوق وهششفو أل جديششد قششديم مفولضششفوع فششي وبحث إلضافة من فيهما بما ابشرع ري ال

. والحنين

2015 ماي 1 ش رادس                                                     
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