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  " ددد"  المه المل الملح دوارة ن

] .          " يوارة "  فن الولى القراءة منذ فاح عطر يذ الشا عطرها انتباهي فلفت الملح يوارة ن قرأت

من]    ...             لحظة يية أ في ييغتال أن يمكن الذي المل وهي يقق؟ يتح قد الذي المل هي الملح

         . بالحيرة  ممزوجة يجب تع بنقطة انتعت يية يشعر ال المجموعة قصائد يل فك يزمن ال لحظات

يشاعر.   ...           ال عالجها يتي ال الحالت مجموعة أو الحالة ين أ لي يبدى لماذا؟ نتساءل وبالقلق

طويل             تاريخ إلى للحياة ونظرتنا وسلوكنا ييتنا شخص في يذرها تج أسباب ترجع عبيد سوف

     . قصيدة       في يشاعر ال يقول فعندما المزمن يركود وال يية يس الح البلدة صفة العادة اكسبته

:[ يطين[ ال

! دطين   كال بسمته دفت ج

. يعيش               أن قبل ويموت الولدة عند الحياة عن يقف يتو الذي النسان ذلك إلى يرمز فهو

       [   ]   [    ] تخيفه  ييتا م وعاش الولدة لحظة جمد ينه ل يكبر لن ولد وهو ولدا يل ظ الذي الولد فهو

.[ يشمس  [ ال وترهبه الحياة

     ...       :[  ] في*  الحركة يبل يك الذي الموت والموت الخوف يد ض ممارس عنف الملح يوارة ن

يل             ك رغم يل يظ الذي المل على يقضي وبالتالي الفضل نحو يوه نم يطل ويع النسان

 ]          . أكبر    يزورق ال قصيدة في عبيد سوف يقول الطار هذا وفي الفق في لئحا المعوقات

[ البحر  من

الملح   دوارة ن بازغة

جرح   دل ك من

 [     ]  [  ...   ...  ]  ...   ...   ... فلن*   العروق في يثر تخ حصى مم، د و بارد بارد بارد يني ول ينكم ول ينهم ول

[!  ...  ... يبما      [ ر يبما ر يبما ر بل العذراء، تحبل ولن قائمة تقوم

    /   [ لدخول*      [  يد يستع يذي ال المل الجنين مخاطبا يتاسع ال يشهر ال قصيدة في عبيد سوف يقول

. المعاش ...    الواقع مع المغامرة

بعيد    من القادم ديها أ

  : جديد  ل عندنا ددنيا ال

وسحاب   دطقسضباب وال

دسماء    ال شمسفي ل

ددماء  بال وخبزنا



       . يسماء         ال لون ينا ع حجب نعانيه ما ين ل بالخيبة يدد مه لحظة يل ك مطلع فينا يولد الذي المل

        . إلى      فاجع يكم بته عبيد سوف يدعونا ذلك لجل يسحاب وال يضباب ال سوى نبصر ل فأضحينا

. نبكي        أن بنا الجدر بل الفرحة اصطناع عدم

للبكاء  دد فاستع

! دزغردة  ال برغم

        ...    [ يتى   [  ح يرك نتح أن ينا م يستلزم يكون، قد ينه ول يكون؟ قد آمل الملح يوارة ن لي بدت هكذا

يية            الحرك روح فينا فقتل اعتدناه وضع على يثورة وال يتغيير ال يتالي وبال الفعل يحصل

يرة. المستم

      [ بحكم     [  ييزا متم ييا إبداع شعرا يقا ح كانت الملح يوارة ن يية يشعر ال المجموعة ين فإ القول ونهاية

 [ وعلى         [    القضايا صميم الغوصفي المعاناة مستوى على واضح يي نفسشعر من حوته ما

.[ نفسها  [      القصيدة داخل اليقاع أو الموسيقى يشكل ال مستوى

يصغير   ال الحميد عبد
- سوسة-


