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ووارة ديوان في قراءة الملح ن

الڤصير العزيز عبد: بقلم

قيل، كما تقل ل
وشمس مكان واطلع .ال
ونادامة خشيت إن" ‹‹الڤرمادي صالح" به يلزمك شرط وأحببببت/ ال

ونادامة، قصيادة في ›› البيضاء القلوب فاتحة عبياد سوف اختاره ال
ووارة" لب ". الملح ن

ونببي: عصببره أدببباء في" العلء أبي" لصرخة صادى الفاتحة وإن وإ
مببادال ول الوائببل تسببتطعه لببم بمببا ل ت زمببانه، الخيببر كنببت

ول للمقارنة . وشعره فلسفته عصر فلك
ين ه" عبيد سوف" يعدنما البدء منذ إذن يم قيللل، كمللما يقلول للن بأ يدم ثلل " لنللما يقلل

يوارة يل تصلنما فل" الملح ن ين شهور بعد إ يي ة يسأل لم صماحبهما ل يي ة، جه ة أ رسللم
ين يكتب؟ مماذا يل يسأل ل يبدع أن يريد من ل يقدا أدبماء من الولي ة أصحماب إ ون
يد في....  ير يساؤال هذا عن ال .ال

:المضمون* 
يوار ين ين غيلر الملح في يطلع ل ال يشلعر أ يصللما قماموسللما لل تأخلذ قلد فللمالمرأة. خما

يد كل القص وطن ش يذات أو ال يي ة أو ال ن الحر ي والجني هر" ف يش ع ال يتماس "ال
يصبح بمالغد تبشير .والعيد وال
يوارة ووارة بازغة: "الجللراح عمللق في ضمارب ة الملح ن ح ن ن/  المل ول م ك
يي. بتل ة عشرة ثل ث كأسهما يحوي" جرح "الفرنللج خيللول" الولللى البتل ة سم

يورهم يرون فيهما ص يتزحلقون" عاددا سنين" عمرهما معشوق ة معصم على يم
يرغون ول" وينماولونهما يتم ".الحمل موانع ك

يدخمان برائح ة تعبق" المقهى" الخيرة والبتل ة يلغو، ال ن" ولكن وال تثبت م س
وطاولة؟ مسح بعاد بصماته ".!ال

.وأحزان ه الوطن بتنماقضمات مليئ ة قصمائد والخيرة الولى القصيدة وبين
يثمالث ة البتل ة يزورق" ال بللدون تجعلللك مسللماح ة أكللبرهم وهللي" البحر من أكبر ال
ينقط ة أبعماد، يشماعر خلفهما يقف أبعماد أممامك لتفتح كمال ينجما ال أخماديللد، جبين ه متش
يللتللمان شللفتماه غمائرتللمان عينللماه العشباب/  نتنببة مجروحببة" فمالهزهللمار. مف

/قضبببان الغصببان/ ... الحاديقببة فببي شببيء ل/ ...  عفنة ماداسة
يل" حادياد والوراق هبل/ أحبادا يشببه أحبادا هل: "الغتراب يعيش والك

وت ى ول/ منك تشبه أنت  "!والبصما ت؟/ وجهك ح
ترس بشر: "الغللماب بقللوانين محكوم ة والمدين ة را يف ي/ بش م نف /فه

مم عل ى لحم/ كالغنم أمم ضض مم/ و مم-د مم/ أل مم-د ". أل
يل تكون تكماد يوارة في بتل ة ك رئتيك تفتح الواقع، عفون ة وشذاهما مبكى الملح ن

يدوار فيصيبك لرائحتهما ينهمايلل ة فللي لكللن والغثيللمان اللل ييللب خيللط ال يد ط ليمل يعتلل



ين ه المل براح ة صدرك يصبح يعدك وكأ يشرك بمال . بمالفرح ويب
ين هكذا يلق الف يسماكن ة حمالتك من يخرجك الخ واد القمبع" ويجعل ال قمبع أشب
:المللل شللبمابيك أممامللك يفتللح هللذا ومللع" القمببع وعي إليه يضيف بأن

/العببابرين مببع الجسببر تعبببر/ عبباددا سببنين عمرهببا يكببون عنادما"
وشمس عيونها ونها القادم تادوسها' النملة' و لل "تمضي لك

وشكل*  :ال
يكمار توفيق الستماذ يقول يشعر" ب يي ال تفعيللل ة ل الحيللماة تفعيللل ة ميزانلل ه العصللر

يي قلللم عبيللد وسللوف" الخليللل يكللم فنلل يتح يشللعبي ة بمالوسللماط ال منهللم فأخللذ ال
يشللعبي ة العبمارى من وصماغ تفعيل ة همومهم يي ة صللورا البسلليط ة ال رائعلل ة شللعر

يدد مما فكثيرا يسقيف ة" السمماء هذه شعره في تتر يشللماي وممائللدة والطيللن ال .ال
يسلواك والحوش والحصير يسلد حزينلما القصلمائد بعللض فللي وأجللده..."  وال يتو

يدكتور يقول كمما ولكن السى عمق أن إليلل ه نطللب هلل"... شللكري غلمالي ال
يزيف الفرح يفتعل وأعمق أثرا أروع العظيم الحزن أن ل ه نقول أم الحيماة؟ وي
يي ة يتفماؤل من إجماب يسطحي ال يسريع ال يزوال ال ".ال

يوارة بعد يشماعر من ننتظر نبقى الملح ن يوارة ال ييلل ة ن ينللماء حديقلل ة مللن طبيع ... غ
ينما نشدنما إذا يكون لن ذلك ييما ف ير فل واقع يم ة اللم تنعكس أن من مف على العما

ينمان نفس يل تتطلع ل فمالجراح الحق الف يوارة إ .ملح ن
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