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آفاق الرؤية وتجليات الفن في
ديوان (سماوات ضيّقة) للشاعر خليف الغالب
( الجزء األول )
أ.د .محمد صالح الشنطي
ديوانٌٌشععععععع

ٌٌالفتٌبماٌانطوىٌعليهٌمنٌقصعععععععاعدٌواتٌعناوينٌالفتةٌفيٌمف داتهاٌوت اكيبهاٌ،

مشعع عةٌاونوافوٌعلفٌفءععاااتٌاوت وي ٌبوٌ،دودٌ،يماوياتهاٌفيٌااععت ما ااٌمووانٌمنٌاالن يا،اتٌفيٌ
اودالوةٌواإليقاعٌواوصععو ٌواومفا قةٌواوبنااٌواوناععي ٌ،وأووانٌمداشععةٌمنٌاوتدا
بينٌام منةٌواممكنةٌواوواتٌواآل

ٌاونصععوصععيٌواويد ٌ

ٌ.

او نوانٌينطو ٌعلفٌ ناعيةٌمشدودةٌبينٌقطبيهاٌعلفٌوت ٌاوتءادٌ،امم ٌاوو ٌيقودٌإوفٌإد اكٌقلقٌ
ووءععع يةٌتتم ٌدٌعلفٌاومنطقٌاوم ووفٌب شعععكاوهٌكافةٌمنٌغ بةٌواغت ابٌدا ليٌنفاعععيٌ،ي ب ٌعنٌقلقٌ
ويود ٌتتشععععكٌ ٌفيٌإطا هٌصععععياغةٌو ويةٌ يةٌفيٌدالوتهاٌ،من ا،ةٌفيٌت اكيبهاٌ،فاونك ةٌتتلوااٌنك ةٌ
أ

ىٌتصععععفهاٌأوٌت ب ٌعنهاٌ،وفيٌكوٌاو،اوتينٌن،نٌأمامٌعتبةٌنصععععيةٌتفءععععيٌإوفٌدالالتٌملتباععععةٌ،

فاواععماواتٌيميٌيشععي ٌإوفٌفءععاااتٌ ،بةٌتتقلصٌوتومئٌإوفٌعكسٌماٌتش عي ٌإويهٌمنٌدالوةٌفيٌبنيتهاٌ
اوم يميةٌفتبدوٌ،اي ةٌبوٌأفقٌفيٌم ناااٌاووء يٌاوم،ضٌ .
منٌاوواءحٌأنٌاواٌاوديوانٌٌي ب ٌعنٌتيا ٌيتبلو ٌعلفٌن،وٌواءحٌودىٌيي ٌاوشبابٌمنٌاوش ااٌ
فيٌاومملكةٌاو بيةٌاوا ع وديةٌ،يد ٌعنوانهٌعلفٌاواٌاوتويهٌفهوٌيتكونٌمنٌمف دةٌوا،دةٌمنك ةٌ،وم ٌ
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اواٌاإلف ادٌوٌاوتنكي ٌيفتحٌأبوابٌاو ومةٌاول ويةٌعلفٌمصععععععع اعيهٌداالٌعلفٌعدمٌاوت،ديدٌواوميهو ٌ،
ويصععنيٌاومفا قةٌاودالويةٌبينٌاوفءععاااتٌاو ،بةٌاوتيٌتشععي ٌإويهاٌكلمةٌ(اععماواتوٌواوءععيقٌاوو ٌاوٌ
عكسٌاالنف اجٌوٌاالنفتاحٌٌ،فاآلما ٌوٌاوطمو،اتٌوااععععععع ةٌووكنٌاواعععععععب ٌإوفٌت،قيقهاٌم،دودةٌ،واوهٌ
اومفا قةٌاوتيٌييتميٌفيهاٌاوءعععععدانٌعلفٌصععععع يدٌوا،دٌت ب ٌعنٌم نٌنفاعععععيٌكيانيٌفيٌ

ٌمنا اتٌ

تا ي يةٌوٌايتماعيةٌم،تشدةٌبام ماتٌٌ .
ي،تو ٌاوديوانٌعلفٌا نتينٌوعش ينٌقصيدة ٌ:مسٌمنهاٌيتكونٌعنوانهاٌمنٌمف دةٌوا،دةٌٌ،وابيٌ
عناوينهاٌتتكونٌمنٌمف دتينٌ(مءافٌوٌمءافٌإويهوٌٌواوباقيٌيتكونٌك ٌعنوانٌفيهاٌمنٌ وثٌكلماتٌ
أوٌأك ٌ،واووفععتٌنٌاو نععاوينٌاومف دةٌيمي هععاٌمنكٌ ةٌ،وكععووععكٌاو نععاوينٌاوتيٌتتكونٌمنٌمف دتينٌ
متءععععايفتينٌك ٌمنهماٌنك ةٌ،فءععععوٌعنٌاو ناوينٌام

ى؛ٌفميم ٌمف داتهاٌنك اتٌ،واواٌاوتنكي ٌوهٌ

دالوةٌعلفٌت ويمٌاوموقفٌبماٌيشيٌباو،ي ةٌوٌاويه ٌباومصي ٌفءوٌعنٌاوت ميمٌ،والٌيتءحٌووكٌعلفٌ
ن،وٌيليٌٌإالٌإواٌوقفناٌعلفٌاوب دٌاودالويٌولمف داتٌواوت اكيبٌ،فاويي ٌاوو ٌينتميٌإويهٌاوشععععاع ٌيب،ثٌ
عنٌكينونتهٌواععععععطٌعاومٌءععععععبابيٌالٌتتءععععععحٌم اومه؛ٌوٌوهواٌفهوٌيتشععععععبثٌباومكانٌتا ةٌ،وٌي تدٌٌإوفٌ
اوماءيٌتا ةٌأ

ىٌبا ،اٌعنٌام ءيةٌاوصلبةٌاوتيٌييدٌفيهاٌماتق اٌوهٌواطٌعاومٌت و وهٌاومت ي اتٌ

اومتاا عةٌ،وو ٌووكٌيتءحٌفيٌقووهٌٌ :
أااف ٌواوبودٌعلفٌمتوني ٌ
وأ ييٌواوقفا ٌتمصٌٌ يقي ٌ
أناٌاوماكوبٌفيٌنبتٌاوقوافي ٌ
إواٌفيٌاووامٌأٌاٌ تٌٌبيٌب وقي ٌ
اوهٌامناٌاو،اع ةٌاوقلقةٌاوتيٌتاععع فٌإوفٌت،قيقٌواتهاٌت يٌكينونتهاٌعب ٌاو مانٌواومكانٌواالنتمااٌ،
الٌتتياو ٌاواٌاوواقيٌوتقف ٌعنهٌوت،لقٌفيٌاو يا ٌعلفٌط يقةٌاو وماناعععععععيينٌاوتقليديين؛ٌب ٌايٌامناٌ
اوتيٌت يٌويودااٌفيٌاو مانٌواومكانٌوت يٌم ءعععععععلتهاٌاوويوديةٌفيٌعاومٌمت ،كٌ،تف ع ٌفيهٌإوفٌ
اوبكا ةٌامووفٌإوفٌاوبداوةٌواو اقةٌ(:إنيٌ..ملياٌٌباوبداوةٌياٌصديقيو ٌ
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وتص ٌاو،ي ةٌو وتها؛ٌففيٌمقاب ٌاوب،ثٌاودؤوبٌعنٌاوكينونةٌاوواتيةٌت تيٌامبوابٌاوموصدةٌاوتيٌ
تادٌاومنافوٌعب ٌاونفيٌاومطلقٌوك ٌقد ةٌعلفٌاو وصٌ،ف واباتٌاوواتٌتد
اوٌاعععععببٌاوم اناةٌ،وك نماٌاومقووةٌاوويوديةٌ"اآل

ٌفيٌيد ٌميٌاآل

ٌاوو ٌ

ونٌامٌاوي،يمٌ"ٌوفيلاعععععوفهاٌ(يانٌبو ٌاعععععا ت وٌ

تنتصبٌأمامناٌعب ٌماٌعب ٌعنهٌاوشاع ٌبـٌ(او ي ٌاو ابو ٌ
وت تيٌأداةٌاونفيٌ(الوٌعومةٌاو فضٌاومطلقٌبوٌت ومٌوالٌشععععععع وطٌوالٌ،ي ياتٌ،وأغلبٌامبياتٌ
اوتيٌأد يهاٌاوشعععععاع ٌعلفٌشعععععك ٌمقاطيٌ،وٌوووكٌٌفإنٌدالالتهٌتبدأٌب ،فٌاونفيٌ(الوٌاوتيٌتتك ٌفيٌ
اوقصعععععععيدةٌ و اٌوعشععععععع ينٌم ةٌ،متلوٌةٌباونك ةٌفيٌأغلبٌام،يانٌتفيدٌنفياٌمطلقاٌ(نفيٌاوينسوٌمتلوةٌ
باال امٌاوم فٌب ٌ،وايٌت تيٌول هديةٌأوٌاوين ايةٌأوٌاال ات اقيةٌعلفٌا توفٌفيٌاوت صنيفٌفهناكٌ
أنواعٌأ

ى؛ٌووكنٌمنٌاوواءععحٌأنٌاوشععاع ٌأتفٌباوم ٌفٌب دٌأ ٌاالاععت اقيةٌ،وٌب ءععهمٌي ىٌأنهاٌ

نوعٌمنٌأمواعٌأ ٌاوت يفٌاويناععععيةٌٌ،وٌمهماٌيكنٌمنٌأم ٌفإنهاٌفيٌاوقصععععيدةٌتتاععععاونٌميٌالٌاونافيةٌ
ولينس؛ٌمنٌاناٌي تيٌاونفيٌمطلقاٌ،وو ٌاودا سٌيكتشععععفٌشععععبكةٌاو وقاتٌاوتيٌتقومٌبينٌعناصعععع اا؛ٌ
ف مةٌ ناعيةٌكب ىٌتنت مٌبنياتٌاوقصععععععيدةٌكلهاٌ:اوءععععععيقٌوٌاوف جٌ،يثٌتهيمنٌمف داتٌاوءععععععيقٌعلفٌ
اوقصعععععيدةٌكلهاٌ،فاوءعععععيقٌواوف جٌيقاب ٌاونفيٌواإل بات؛ٌفاونفيٌٌيطبقٌعلفٌاونصٌبكاملهٌوياعععععت نٌ
،قووهٌاودالويةٌ:ف و قاتٌاونفيٌتنت مٌك ٌمف داتٌاوف جٌ،وعوقاتٌاإل باتٌتاعععععععت نٌك ٌمف داتٌ
اوءععععععيقٌ:اوقلقٌوٌاو طيعةٌوٌاو ابٌواو وااٌواواعععععع ابٌواوفدا،ةٌواوقفا ٌواو يابٌواومدنٌاوكعيبةٌوٌ
اونفاياتٌوٌاوب وضٌوٌاوكوبٌواإلغونٌوٌاو طيعةٌواو ابٌ .
فيٌ(منابيٌاو م وٌ طابٌوألن فٌوايٌم،و ٌاوقصيدةٌ،الٌيفصحٌاوشاع ٌعنهاٌ،فهيٌإشا ةٌعاعمةٌ
ي تيٌاواعععيانٌفي اوغٌفيٌاوكشعععفٌعنها؛ٌوهواٌت

ٌقابلةٌولت وي ٌبينٌاو فااٌوٌاوتيليٌ،وإواٌكانتٌاوواتٌ

اوم اطبةٌماععكوتٌعنٌإماطةٌاول امٌعنٌاويتهاٌي تيٌاواععيانٌموءعع،اٌميلٌياٌوماٌت انيهٌاوواتٌاوشععاع ةٌ
فيٌواق ها؛ٌفلديناٌ و ةٌم،او ٌفيٌاونصٌ،اوواتٌاوم اطبةٌوٌاوواتٌاوشعععاع ةٌواوواقيٌ،ووكنٌاووشعععييةٌ
او عياععععععععةٌت

ٌفيٌاواٌاوتياوبٌبينٌاوينٌاوقطبينٌ:اوواقيٌبك ٌماٌينطو ٌعليهٌ،يثٌيتيلفٌ فضٌ

اوشعععاع ٌوهٌ،واوواتٌاوم اطبةٌاوتيٌتم ٌقوةٌيوبٌول وصٌمنٌاوهٌاوم اناةٌاوتيٌن،تشعععدٌباوتفاصعععي ٌ،
وايٌأمشععععاجٌم تلفةٌمنٌعناصعععع ٌمتباينةٌبينهاٌعوقاتٌ فيةٌتشععععك ٌاواٌاوواقيٌاوو ٌي ٌو ٌٌعنهٌبك ٌ
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عناص هٌ:او وبةٌوٌاو وفٌوٌاو،ماقةٌوٌاوصفاقةٌوٌاو منٌاومكفه ٌ،واوهٌاولو،ةٌاومؤ ةٌباوش ا اتٌ
وٌاووقاعيٌواوينونٌٌيقابلهاٌٌماٌاوٌب

اٌ،يقو ٌفيٌصٌٌ :44

ت بتٌٌمنٌاو مٌٌاوا مد ٌ ٌ
ويعتٌٌإويك ٌ
مللتٌٌمنٌاو وف ٌ
منٌوك ياتٌاو وبةٌ ٌ
وفيٌملمحٌٌتشعععكيليٌبا ٌتبدوٌاوفواع ٌمقتصععع ةٌعلفٌءعععمي ينٌا نينٌٌ(امناوٌو(اآل

وٌبينماٌيتمٌ

تهميشٌغي ااٌ:فيٌاومقطيٌامو ٌيتص ع ٌءععمي ٌاومتكلمٌاوتااٌباوف ٌاوماءععيٌفيٌأاععط ٌاومقطيٌكلهاٌ
ابتدااٌ(ت بتٌٌ،يعتٌٌ،مللتٌٌ،يعتٌٌ،شقيتوٌوننتميٌيمي اٌعداٌيعتٌاوتيٌتتك ٌم تينٌإوفٌاوم اناةٌ
واوتوم ٌواوشععععكوى؛ٌأماٌاوف ٌيعتٌفينتميٌإوفٌاوه وبٌوٌاو وصٌ(اوف ٌ،وٌ دٌاوف وٌي طيٌاوانٌ
او،قونٌاودالويانٌاوي اٌاو اصٌباوواتٌٌويلحٌٌف ٌاوه وبٌواو وصٌ(يعتٌوٌعلفٌاواٌاوي اٌاوو ٌ
يكادٌياععععت نٌنصععععفٌاوقصععععيدةٌٌ،غي ٌأنٌماٌينب يٌمو ،تهٌأنٌاومف دةٌاوداوةٌعلفٌاومشععععكوٌمنهٌالٌ
تتي ادٌفيٌاوف ٌف،ابٌ،ب ٌفيٌاومصد ٌواوٌاامٌمي دٌمطلقٌاودالوةٌومفتاحٌاوقصيدةٌاو عيسٌاوو ٌ
يو مناٌمنوٌاومفتتحٌوٌتتنا ٌش اياٌاواٌاو م ٌاومشكوٌمنهٌفيٌمصاد ٌمطلقةٌأ

ىٌ:او وفٌواو اع،ةٌ

واو،ماقةٌواممنيةٌ .
ب دٌ ال الةٌامف ا ٌاوما ءيةٌي تيٌاوف ٌاوم ءا عٌاوو ٌتت ايٌدهٌيااٌاوم اطبةٌاوفاعلةٌ،يثٌتت،و ٌ
اوواتٌإوفٌمنٌوقيٌعليهٌاوف ٌفيٌاومقاطيٌاو وثٌاوتاويةٌ،ي تيٌف ٌامم ٌداالٌعلفٌاالوتماسٌواو يااٌ
(دعينيوٌوك ٌف ٌأم ٌيليهٌاومءععا عٌيواباٌوهٌ،واواٌاال تباطٌاوشعع طيٌيفءععيٌإوفٌفهمٌاو،اوةٌاوتيٌ
ت انيٌمنهاٌاوواتٌاوشعععععععاع ة ٌ،وإواٌكانٌاواٌاوت اوقٌبينٌاوف ٌو دٌاوف ٌفإنٌماٌيليهٌيبدوٌت ليوٌوهواٌ
اوليواٌإوفٌاوم اطبةٌامن فٌفيٌاععلاععلةٌمنٌاوتق ي اتٌفيٌمتواويةٌمنٌاويم ٌاالاععميةٌ:وك نهاٌاو،قاعقٌ
اوااط ةٌاوتيٌالٌي تيهاٌاوباط ٌ،يقو ٌفيٌاوصف،ةٌٌ :45
ف نتٌاوءيااٌ ٌ
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وأنتٌاوامااٌ ٌ
وأنتٌاوبهااٌ ٌ
وأنتٌاو،ياةٌٌ ٌ
وت تيٌاومقاطيٌام ي ةٌفيٌاعععلاعععلةٌمنٌاوتوقي اتٌبينهاٌف ٌامم ؛ٌاوو ٌيتويهٌفيهٌباو طابٌإوفٌ
امن فٌاوميهووعةٌاوتيٌيوغع ٌفيٌت ميءعععععععهعاٌفيوا يهعاٌب لقٌغووعةٌمنٌاوتيليعاتٌاوتيٌتوامٌبم،ضٌ
امنو ة؛ٌو وكنهٌيطلقٌاودالوةٌمنٌأغووهاٌ،ينٌي تيٌبالالةٌمنٌاويم ٌاو ب يةٌاومبدواةٌباوف ٌاوماءيٌ
فيٌمن ومةٌعنقوديةٌمنٌاوتداعياتٌاومشععهديةٌواتٌاإلطوالتٌاوكونيةٌ،امم ٌاوو ٌيواعٌيٌآفانٌاومشععهدٌ
كلهٌ،وقدٌااعععععععتوعبٌمطلقاتٌكونيةٌويوديةٌ،فت تيٌاومقاطيٌاو و ةٌام ي ةٌمشعععععععاادٌٌكونيةٌتاعععععععتنقوٌ
او طابٌمنٌم،دوديةٌامن فٌإوفٌآفانٌاوكونٌواوويودٌبب ديهٌاو مانيٌوٌاومكانيٌ .
اوم أةٌوٌاووطنٌطاوماٌتماافٌك ٌمنهماٌفيٌاآل

ٌ،ووكنهماٌ–ٌاناٌٌ-الٌيبل انٌاواٌاومبلغٌ؛ٌفاوم أةٌ

او،لمٌوٌاووطنٌاومنشععودٌ،ك ٌمنهماٌوهٌماععا اتهٌاو اصععةٌ،وكنٌاووطنٌيفت شٌماععا،ةٌأواععيٌفيٌم يٌلةٌ
اوشعععاع ٌ،واواٌماٌيقودناٌإويهٌعنوانٌإ،دىٌقصعععاعدٌاوديوانٌ(با،ثٌٌعنٌك ٌشعععياٌوٌفاومف دةٌاو اصعععةٌ
باووطنٌت نيٌك ٌشياٌ،ففيٌاومقاطيٌاواتةٌولقصيدةٌتقت نٌكلمةٌاووطنٌباوامااٌوٌباو،لمٌ،وٌفيٌمقاب ٌ
اواٌاوب،ثٌعنٌك ٌشياٌتب ٌاو شكوىٌمنٌك ٌشيا؛ٌف مةٌي

ٌو ااٌاوم ات،ي ٌوٌ مةٌ ،نٌ اامٌٌٌ،

وغيابٌولمكانٌوٌاو مانٌ،وفيٌمقاب ٌاواٌاوفقدٌي،ءعععع ٌاو،لمٌ،فن،نٌأمامٌ باعيةٌمتوا يةٌامءععععوعٌٌ:
اوب،ثٌعنٌك ٌشععياٌمقاب ٌفقدانٌك ٌشععيا ٌ،مٌاو

افةٌوٌاو،لمٌ،اوهٌاومتوا ياتٌم،و ااٌاوب،ثٌٌعنٌ

اووطنٌبمفهومهٌاو مكانيٌوٌاومي دٌ،ووهواٌيااتٌاو،قو ٌاودالويةٌمتواشعععععيةٌ،م،و ااٌاودالويٌاوواتيٌ
فيٌ،اوةٌ ،اكٌداعمٌومٌينتهٌإوفٌاواعععععععكون؛ٌ ب ٌإوفٌ،وا ٌدا ليٌ،واوهٌاو،قو ٌاومتقاط ةٌٌتتم ٌفيٌ
اوفءععععععععاااتٌاو مان يةٌواوم كان يةٌواوواقيٌواو يا  ٌ ،مٌاو

ا فةٌواو،لمٌواوو ،دةٌواموم؛ ٌأ ماٌاوت اك يبٌ

فتت اوحٌبينٌتك ا ٌاونفيٌاوو ٌو دٌفيٌاب ةٌمواقيٌفيٌاوقصيدةٌ،وقدٌتك ٌفيٌصيغٌمتما لةٌم تينٌ،
ويااٌأ الوبٌاوتمنيٌاوو ٌي ب ٌعنٌاو ي ٌويو،يٌباوي سٌٌ،فءوٌعنٌاوتك ا ٌاوو ٌي،م ٌم نفٌت كيدٌ
اوموقفٌواإلو،احٌعليهٌ،و يااتٌ ،وفٌاومدٌفيٌاوقافيةٌٌفءعععععععوٌعنٌت ا،مٌاو،اااتٌ،واوٌ ،فٌ
ا،تكاكيٌمهموسٌ .
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مةٌٌأ ٌٌمنٌغ ضٌقديمٌ،اوٌاوف

ٌ اوطهٌكب يااٌواتٌت نوٌببصععععععع ٌغي ٌكلي ٌإوفٌمدىٌمت امٌٌ

يمتدٌبوٌ،دودٌ،بدايةٌااعععتهلهاٌاوشعععاع ٌب م ماتٌالٌتتاعععيٌوهاٌو ةٌت ف فٌفيهاٌ وحٌااعمةٌ،الٌتنتميٌ
إوفٌشعع واٌاو صعع ٌوتصععدٌعاتهٌ،تت اوفٌعلفٌ،قاعقهٌوويودهٌ،وٌتتاععامفٌعنٌتياوباتهٌ،ولشععاع ٌفيهاٌ
وحٌٌ،لقتٌبهٌفيٌأيوا ٌغ بةٌويوديةٌوانتهتٌبهٌإوفٌم ف ٌت ا يٌااتدعفٌغ ءيةٌقديمةٌ،كادتٌأنٌ
ت طفٌأوقٌومءععاتهٌاوباا ةٌفيٌماععته ٌاوقصععيدةٌ،وت اععوٌبهٌعلفٌشععطآنٌف
تقليديةٌمم،لةٌ،ووكنهٌتفلتٌمنهاٌالعواٌباوتدا

ٌأوشععكٌأنٌيقودهٌإوفٌ

ٌميٌنصعٌينٌوشععاع ينٌ:أ،داماٌمألٌاودنياٌوٌشع ٌاوناسٌ،

وٌاو انيٌغ نٌمنٌأ مصععععععهٌ،تفٌقمةٌ أاععععععهٌفيٌأتٌونٌوطنيةٌ،ميمةٌتتيوٌ ٌفيٌو تهٌعاب ةٌإوفٌأب دٌ
او ؤىٌ،واماٌاومتنبيٌفيٌقصيدتهٌاوشهي ةٌاوتيٌمطل هاٌ :
بقاعيٌشااٌٌويسٌامٌٌا ت،االٌٌٌٌٌٌٌٌو،انٌاوصب ٌ مٌواٌالٌاويٌماال ٌ
ووكنهٌت،و ٌباولف ٌوباوم نفٌصعان اٌمفا قتهٌاو اصعةٌويقلبٌاوم ادوةٌاوويوديةٌويتماافٌفيهاٌم اٌ،
وتلكٌو م

ٌإ،دىٌمومحٌاإلبداعٌاوش

ٌفهوٌيتقمصٌاومتنبيٌوينفص ٌعنهٌفيٌآن؛ٌففيٌمقاب ٌاوقلقٌ

اناكٌاويقينٌوفيٌمقاب ٌاوتاععععععع ي ٌواوتوييهٌاناكٌاوتاعععععععاميٌواو لوٌ،وفيٌمقاب ٌاوواقيٌاناكٌاوميا ٌ،
نصادفٌاومتنبيٌفيٌاوقصيدةٌوالٌنلتقيٌبهٌونتلمسٌآ ا هٌوالٌن اهٌ .
أماٌنص ٌعبدٌاو ي ٌاو يونٌ(مومحٌوبدو ٌعتيقو ٌفهوٌقابيٌفيٌ لفيةٌاومشعععععععهدٌالٌيكادٌي ىٌ،
وي ءدٌاواٌاوتدا

ٌاونصوصيٌنفسٌصوفيٌتفنفٌفيهٌمومحٌاوشاع ٌفيٌتءا يسٌاووطنٌفيٌأ منتهٌ

او اصعععععةٌوأمكنتهٌفيٌأكوانهٌوكاعناتهٌ،وقدٌأغواهٌاإليقاعٌاوت ا يٌفقادهٌإوفٌااعععععتدعااٌنصعععععوصٌقديمةٌ
كنصٌاومتنبيٌ :
علفٌقلقٌٌك نٌاو يحٌت،تيٌٌٌٌٌٌٌٌأويٌههاٌيميناٌأوٌشماال ٌ
وقصيدةٌاوشاع ٌعبدٌاو ي ٌاو يونٌ(مومحٌوبدو ٌعتيقو ٌ
وفيٌمقاب ٌاو،ءو ٌاوما ٌولنصٌاو اعبٌتتومحٌمنٌب يدٌنصوصٌأ
وطاو ٌ وثٌٌعاصبٌاوبطنٌم م ٌ ٌ
ٌفيٌقووهٌفيٌاوصف،ةٌٌ :11
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ىٌأبل هاٌنصٌاو،طيعةٌ :

وعنٌيوعٌاوءيوفٌأعيوٌويهي ٌ
وووٌء،يتٌبابنيٌأوٌشقيقي ٌ
وكنٌملكتهٌاوفنيةٌ،لٌقتٌبهٌمتياو ةٌاقفٌاوتقليدٌإوفٌإبداعٌمف داتهٌاو اصةٌوصو هٌاوتيٌتم دتٌ
علفٌناععقٌاوتما ٌواالاععتناععااٌ،فكانتٌصععي ةٌاو،ا ٌاوتيٌا تءععاااٌم قفٌوتناميٌانف االتهٌانطوقاتٌ
مين،ةٌتءععععبطٌإيقاعٌاوتن يمٌ،وتاععععتلٌهٌمنٌ تابةٌأوشععععكتٌأنٌتكبٌلهٌفيٌقيودااٌ،وكانٌتنااعععع ٌاوصععععو ٌ
وتواودااٌاععععبيوٌ إوفٌاو

وجٌبهٌمنٌإك اااتٌاوت اكمٌاوكميٌإوفٌتوويدٌصععععو ٌمتتاب ةٌأشععععبهٌبشعععع يطٌ

ياععت ضٌتيلياتٌاوواتٌفيٌقمةٌنشععوتهاٌوو وةٌانف اوهاٌ،وكانتٌاععيط ةٌاوشععاع ٌعلفٌاععياقهٌاول و ٌ
فيٌانءباطٌم،كمٌعب ٌانتقاالتهٌاومنت مةٌ،وصو هٌاومؤط ةٌاوتيٌتتصاعدٌعب ٌيملةٌمنٌاالن يا،اتٌ
اول ويةٌت تمدٌبشععك ٌأاععاسٌعلفٌاوتقديمٌوماٌ،قهٌاوت ي ٌ،وعب ٌاالوتفاتٌوتواويٌامناععانٌاوت كيبيةٌفيٌ
انت امٌ(ٌوقو اٌ-اعععععماوياٌ-ميا ياوٌ م(ٌأاعععععاف ٌٌ-أ ييٌٌ-أيوعٌوٌوا ت اقاتٌاماعععععاويبٌاإلنشعععععاعيةٌٌ
وألناععانٌاو ب يةٌاومهيمنةٌعب ٌتك يفٌاووصععفٌاالاععتقصععاعيٌوٌتداعيهٌاومنهم ٌٌ،وتلوينٌاو با اتٌماٌ
بينٌبوحٌغناعيٌمباشعععع ٌيتصععععدٌ هٌءععععمي ٌاومتكلمٌأناٌواوتق ي ٌاو ب
تلتفتٌماععتدعيةٌٌ،ف مةٌااععتفهامٌي ي ٌاوداشععةٌوٌي و

ٌاومؤكدٌواو با اتٌاوطلبيةٌاوتيٌ

ٌاويقينٌوٌندااٌياععتص ع اٌاويمادٌٌ،واناكٌتنوييٌ

فيٌاو با ةٌاو ب يةٌماٌبينٌنفيٌوش طٌوتق ي ٌم،كمٌفيٌيم ٌااميةٌ اا ةٌ،يقو ٌفيٌاوصف،ةٌٌ .:9
وقو ٌاٌالٌتدغدغهٌاو واني ٌ
عيوفٌاٌويسٌي بهٌولب يقٌ ٌ
اماويٌاٌك نٌام ضٌت،تي ٌ
تووبٌمنٌاومءيقٌإوفٌاومءيقٌ ٌ
تنت مٌاوقصععيدةٌفيٌ ناعياتٌيدوهاٌفيٌءععفاع ٌ مانيةٌمكانيةٌ،و،قيقيةٌميا يةٌوأ ءععيةٌاععماويةٌ،
تشعععععععدااٌعوعقٌاوبداٌواالنتهااٌواوءعععععععيقٌواوف جٌواوف اغٌواالمتواٌواوٌ ،واوت ،ا ٌ،بنياتٌمت اوقةٌ
تؤط ااٌاوواتٌفيٌأ،واوهاٌاومتقلبةٌبينٌاو ءاٌواو ءبٌواالنتمااٌواوءياعٌ،وامم ٌواوي سٌ،تنت مهاٌ
إيقاعاتٌاوواف ٌبن ماتهٌاوشييةٌوتف يوتهاٌاومنتهيةٌبانايابيةٌن ميةٌ ق اقةٌ .
-8-

اوفنااٌفيٌاوطبي ةٌواوتو،دٌفيٌاومكانٌ(اووطنوٌان يا،اتٌ ومانايةٌق يبةٌتتآ ٌميٌاماتٌأ

ىٌ

الٌتت طفٌمفهومٌاوميا ٌباوم نفٌاوبوغيٌ،فقدٌاقت بٌاوشععععاع ٌك ي اٌمنٌاومفاايمٌاإل،ياعيةٌوألغ اضٌ
اوش يةٌكاوف

ٌفكانتٌ اتمةٌاوقصيدةٌأشبهٌباال تدادٌإوفٌم بيٌاوتقليدٌفيٌقووهٌفيٌاوصف،ةٌٌ :11

فإنٌت ٌنيٌفقي ٌٌاوما ٌ ٌ
إني ٌ
ملياٌباوبداوةٌياٌصديقي ٌ
اتمةٌمباش ةٌتكادٌتكونٌبااتةٌالٌتتاقٌميٌاالاتهو ٌاومداشٌولقصيدةٌ .
ٌغناعيةٌاو،اوةٌاوش يةٌفيٌقصيدتهٌ

اوواتيةٌاوتيٌيشه ااٌشاع ناٌااط ةٌيهي ةٌعاويةٌاونب ةٌ،ت

( يانةٌماضوٌت طيٌاوم اا،ةٌاوتيٌت كهاٌاو شاع ٌمك شوفةٌك ي ةٌاال تيادٌ،وقدٌأوغ ٌفيٌتي بتهٌ،تفٌ
المسٌيو ااٌو دشععععععهاٌبف اععععععهٌوي ي ٌعنهاٌاول،ااٌوي يهاٌوشععععععمسٌاوكلماتٌ،وبداٌاال،تدامٌاودا ليٌ
واءعع،اٌمنٌ و ٌاومداووةٌبينٌاو طاباتٌاوتيٌتياععدتٌفيٌأف ا ٌامم ٌاومباشعع ةٌاوتيٌيويههاٌولواتٌ
تا ةٌ،وٌوآل

ٌاومنشقٌعنهاٌتا ةٌأ

ىٌ،و طابٌاوا دٌاوو ٌي ب ٌوٌيصفٌوي ودٌفيا ٌٌويناد ٌ مٌ

ين اانٌو ااٌ ال الةٌمنٌاونفيٌ مٌاو طابٌاويماعيٌ،في ءيٌاوواتٌفيٌموايهةٌميٌاآل

ٌاومت ينٌواوٌ

اوشعععط ٌاو انيٌمنٌاوواتٌاومتصعععدعةٌٌوٌاويميٌاوميهو ٌاو اا ٌواوم لومٌاومءعععم ٌ:مونوووجٌيوايهٌ
اوشاع ٌفيهٌواتهٌم،تداٌفيٌتق ييٌمباش ٌ،يقو ٌفيٌاوصف،ةٌٌ :13
قفٌأيهاٌاومتااقطٌاوناعي ٌ
دعنيٌأوملمٌمنكٌ:أشياعي! ٌ
دعنيٌأ اكٌٌوأنتٌتفقدني ٌ
وتووبٌفيٌواٌييٌوأصداعي ٌ
وإواٌ كا نتٌاو ناع يةٌفيٌاونصٌ عادةٌ ماٌتؤد ٌإوفٌتوو يدٌاو ،كةٌوٌت ب ٌعنٌصععععععع ا عاتٌا وواتٌٌ
اودا ليةٌت ب ٌعنٌاشعععت االتٌالٌتنطفئٌفإنٌٌ ؤيةٌويوديةٌت و
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ٌيوا ٌاوكينونةٌاإلناعععانيةٌولواتٌاوتيٌ

تنشععععط ٌفيٌ،وا يةٌصععععا بةٌ:يشععععتقٌمف داتهاٌمنٌامناٌاووا،دةٌاومنقاععععمةٌٌفتت لقٌفيٌو تهٌٌ،تواب هٌ
واشعععتماالتهٌاوتيٌتت،و ٌإوفٌشععع اياٌييهدٌفيٌيم هاٌويت لصٌمنهاٌٌ،فهيٌاوشعععاادٌعلفٌاو طيعةٌٌاوتيٌ
ت،وصععلتٌفيٌاوهٌاومتف قاتٌٌوتوابٌبدداٌمنٌ و ٌدواع ٌدالويةٌٌتتم ٌفيٌاوفقدٌواوءععياعٌوٌاوووبانٌ
واووا ٌوٌامصععععدااٌوٌاوءععععوءععععااٌواو
واوبكااٌواو صعععيانٌواوتب

ٌواوكاعععع ٌواواععععف ٌواووع ااٌواو لمااٌوٌاو يانةٌواووييٌ

ٌواوصعععمتٌواودااٌواو قيةٌواو وايةٌوام طااٌواوموت،ٌ،ق ٌدالويٌوااعععيٌ

ينت مٌعدةٌدواع ٌ..داع ةٌاواععععقوطٌواوءععععياعٌبكافةٌأشععععكاوهماٌتتف عٌمنهاٌأ بيٌدواع ٌ عياععععةٌ:اوفنااٌ
واوتم نٌواو لمةٌوامومٌ :
 ٌاوفنااٌواوءعععياعٌفيٌامبياتٌاو و ةٌامووف؛ٌأوٌق ٌاويم ٌاو وثٌأوٌاومشعععاادٌاو و ةٌ:اوتاعععاقطٌواون ٌ واماٌأووفٌد ياتٌاوفنااٌيتب هاٌاوت لصٌواالناععععععع،ابٌواوتب ؤٌوايٌاود يةٌاو انيةٌ،
واواٌيم لهٌاومشععهدٌامو ٌ،يثٌتط فٌاو ،كةٌمتم لةٌفيٌاماععاويبٌاوطلبيةٌ(قفٌودعنيٌوأيهاوٌ
امم ٌواوندااٌواوتتابي ٌ ،مٌاوصعععععععو ةٌ،يثٌاونمووجٌاوو ٌتشعععععععك ٌفيٌاوماععععععععافةٌبينٌاو مومٌ
واو صوصٌواونمووجٌاومءادٌ:اومتااقطٌواآل
ٌ -اوفقدٌواو اععععا ةٌ،ومنٌٌمٌٌاوتوا

ٌاوو ٌياتنقوٌأشيااه.

ٌواو يابٌفيٌاومشععععهدٌاو انيٌ،يثٌت،ت ٌيملةٌاو،ا ٌ(وأنتٌ

تفقدنيوٌاوم،و ٌاو عيسٌ(اوصعععععععوتيموٌاومهيمنٌاوو ٌتتم،و ٌ،ووهٌامشعععععععيااٌ.وي تيٌاومشعععععععهدٌ
اومتفاع ٌعب ٌ ،كةٌاوووابانٌواووا ٌوامصدااٌمات،ء اٌ ناعيةٌاونمووج.
 او ودةٌإوفٌاوواتٌفيٌوقطةٌمونوووييةٌمتاعععععععاعلةٌم،تدمةٌعب ٌاوتق ي ٌوٌاوندااٌوٌاالاعععععععتفهامٌٌمشعععكلةٌاو وعقٌبينٌأف ا ٌاو يانةٌوٌاوءعععياعٌوٌاالن ماسٌاوووي ٌ،واناٌيشعععتدٌصععع بٌاوصعععوتٌ
ويتاا عٌاإليقاعٌفقدٌبل تٌاو ناعيةٌاود اميةٌو وتهاٌ،ووهواٌنيدٌاوصو ةٌت

ٌباومف داتٌواتٌ

اإليقاعٌاوصا بٌاوتيٌتتك ٌفيهاٌاو ،وفٌم،د ةٌصوتاٌي،اكيٌاوموقفٌٌاوءوءااٌوٌاوءيااٌ
وٌاوءعععياعٌوٌاوءععع،فٌ،وٌقدٌبدتٌامف ا ٌاو،اعععيةٌفاعلةٌفيٌاوم انيٌاومي دةٌاومطلقةٌاودالوةٌ:
االن ماسٌفيٌو ٌاوءععععوءععععااٌٌ،واو
اوشهامةٌ،واواٌي

ٌفاع ٌاونب ٌ،واواععععٌ ،فاع ٌفيٌاوقافيةٌواوكاعععع ٌفيٌ

ٌعمقٌام ٌاوو ٌأ،دثٌفيٌاونفسٌإوٌتبدوٌك ٌاوقيمٌوٌقدٌانها تٌمنٌقاوةٌ

او طيعةٌاوم تكبةٌ:
قدٌ نتٌٌويلٌكٌٌ ٌ
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ياٌءياعٌٌدمي ٌ
كيفٌان ماتٌٌبوٌ ٌٌءوءاعي ٌ
كيفٌا،تق تٌٌمشيبٌقافيتيٌ ٌ
وا،لتهاٌفيٌك ٌءوءااٌ ٌ
ع ٌيتٌنٌبلكٌٌ ٌ
فيٌاوط يقٌء،فٌ ٌ
وكا تٌٌفيكٌٌشهامةٌٌاوطاعي
اآل

ٌاوٌم،و ٌاوقصيدةٌ،إويهٌيتويهٌاو طابٌواووصفٌواوتم ي ٌووكنٌاوتقاطيٌبينهاٌوبينٌاوواتٌ

اوشاع ةٌيبدوٌأشبهٌباو ،كةٌاوبندووية،ٌ،يثٌيتيهٌاو طابٌاوش

ٌمنٌاآل

ٌفيٌ ،كةٌا ي ةٌ مٌالٌ

يلبثٌأنٌيتيهٌإوفٌاوواتٌاوشاع ةٌ اصداٌآ ا ٌاوف ؛ٌووكنهٌفيٌك ٌام،وا ٌيتكئٌعلفٌاوفاع ٌاو عيسٌ
فيٌاونصٌواوٌاوواتٌاومكلومةٌٌفيٌصعععي تهاٌاوم تدىٌعليهاٌمنٌ و ٌيااٌاومتكلمٌ،وٌفيٌ،اوةٌاوفاعليةٌ
،يثٌاوتاا ٌٌ،فإنٌاوواتينٌإواٌتوقيتاٌٌيكونٌاولقااٌوقااٌاومفا نٌغي ٌاآلاعععععععفٌعلفٌاوف انٌ،واناٌتنهم ٌ
او ناعيةٌاوشعععاكيةٌاونادبةٌفيٌاومقاطيٌام ي ةٌ،وتب ٌصعععي ةٌاونفيٌمهيمنةٌفيماٌيشعععبهٌمناياةٌاونفسٌفيٌ
اعت افاتٌ،ا قةٌتنهيٌاومشهدٌاوم ااو ٌ،اشداٌمف داتٌ:اودااٌواالقت افٌوام طااٌواوموتٌفيٌيم ٌ
تبدأٌباوطلبٌ مٌباوتق ي يةٌاوصادمةٌمويهةٌعب ٌاوندااٌام ي ٌفيٌاوصف،ةٌٌ :15
ياٌأيهاٌاوموتفٌانبشواٌياد ٌ
إنيٌأمتٌٌيمييٌٌأ،ياعي ٌ
ٌ
ٌ
يتبيٌفيٌاو ددٌاوقادم ٌ
- 11 -

