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ح ساعدنا احلرب لتعبر للمغتربة ميس الر قرفول

ÍËU OA « bLŠ«

غرب ا

ـا تــومئ إلى مـكـمن حــسـاس كـأ
اخللل.

ـــــزيج ـــــســــوس  إنه انـــــفالت 
وخــلــطــة مـن أحــاســيس الــغــربــة
والعزلة واالنتماء وانكفاء شعري
عـلى اخلــطـاب الــواقـعي إذ يــقـلّب
عـنى ضمن اشـتراطات احلـرف وا
الــقــصــيــدة الــوامــضــة الــنــاطــقـة
ـــغـــرقـــة في نـــهج وا بـــحـــرفـــيـــة 

فارقات.  التكثيفات وا
هم ّـا غيّـبـوا عن عـا كـون الـبشـر 
نـقب النـبيل إحـساسا مثل هـذا ا
وسـلـوكـا وغــالـبـا مـا اصـطـنـعـوه
نالوا بعض ما يستحقون وأكثر.
وخــتــامــا ال مــراء في الــقــول أنّــا
ونـحن إزاء هذه الـوليمـة الشـعرية
ـهـا التي سـتـفـزّة بعـوا الـدّسـمـة ا
تـنهش األنسـاق وتخترقـها إلى ما
يعـرّي ويبرز بـالتمام عـروبتنا بل
وإنسانـيتنـا النازفـة إنّما نـتنفّس
حلــــــــــظــــــــــات لــــــــــذة الــــــــــقـــــــــول
ونـــعــيـش ملء كــؤوس الــشـــعــري
غوايـة احلـكي اجلـنـائزي الـثـمـالـة
ـعـتّق أحـيانـا بـعـثرات وجـدانـية ا
مـولّـدة لرعـشـة الـتلـقّي احلـقيـقـية
وفق أســـلـــوبـــيـــة جتــمـع مـــا بــ
مـثـلـمـا ــفـردة وعـمـقـهــا بـسـاطـة ا
تـــضيء خـــارطــة مـــا بــعـــد صــدى
وجوع الصوت األنوثيّ اخململي ا
ـعطّل نـصت لـنـكزات الـهشّ وا وا
والـعابـر في عالئقه بالـغائـية التي
مارسة فـترض أن تفجّـرها ا من ا
اإلبــداعــيــة في الــذات والــغــيــريــة

والعالم.

وألهـمتـنا في أغراض األضـمومـة 
عــصــارة الــبــعض من جــوانــبــهــا
ـحطات الـرّساليـة في انخطـافها 
شــــرف االنـــتــــســـاب إلى شــــجـــرة
ومن ثـم االنــســكــاب اإلنــســـانــيــة 
الالواعي مع انـسـيـابيـة تـيـاراتـها
قصـد ما وإن هـبّت ضـدا ومُراوَغـة
يـشبه مـزاولـة طقـوس الفـلـكلـورية
تـغزّلـة وإن ثرثـرة ودندنـة حتّى ا
ــــــفــــــقــــــود من بــــــاحملـــــذوف أو ا

إنسانيتنا بحدّ ذاتها.
ÂUNðô« hH

يـــوضع الــكل في فــفي الـــنــهــايــة 
قــفـص االتــهــام ال أحــد بــريء قــد
يـــصـــدق عـــلـــيه دم يـــوسـف الــدم
هــاهــنــا من اجلــمـــيع ولــلــجــمــيع
ا مـسـلّـمـا بـشـكل أو بـآخـر  أيضـا

جنته أيدينا نحن البشر ال أكثر.
ثـمّــة تـلــمــيح إلى مـا يــجــعل الـكلّ
مــتــورّطــا/حــ ســاعــدنــا احلـرب
وهـي داللـة تــنــهض عــلى لــتــعـبــر
اسـتـعارة كـلّـيـة تـستـقـبح خـطـيـئة

شترك واشتراكية اخلطيئة. ا
إنّ صــنـــاع هــذا الــدمــار وكل هــذا
هـم من انــــــــــتــــــــــهــــــــــاء ــــــــــوت  ا
ارقـ من صلـبنا هـؤالء ا طيـنتـنا
مع كــامل مــهــمـــا تــبــرئــنــا مـــنــهم

األسف.
حتّى وهي في وال يفوت شاعرتنا 
غمرة سردية دامـية تكشف الستار
عن مـشاهـد اجلنـائزيـة والدمار ال
يــفــوتــهــا أن تــضــغط أزرار احلبّ
وتــلـــوك تــيـــمــة بـــكلّ تــلـــويـــنــاتـه
الـــعــاطـــفي في أكـــثــر من مـــفــصل

[وبات يثقب الغيوم
كي ينزل الزبدّ خناجر

والصّرخات نشواتُ أقحوان غاف
والنهرُ

طريقه الذي لم يسلكه
رآة]. مثل ا

....................
[ أكتب عن الهشاشة

أكتب وال تسمعني صوتك].
.................

[ قال لي أبي:
يا جنمة

أطفأني  ورحل].
ـكـنـنـا تـأسـيـســا عـلى مـا تـقــدّم 
اجلـزم بـأنّــا إزاء جتـربـة نــاضـجـة
تـعـكس مـدى جــاهـزيـة واسـتـعـداد
الــــذات اإلبـــداعــــيـــة لــــلـــتــــجـــاوب

والتصالح في شموليته.
بـالــتـالي فــهي ذات مـنـســجـمـة مع
ـا وهــو وعي إ ــكـونــات  بــقــيـة ا
يــنــبــثق من خـــلــفــيــة اتــقــاد حس
االنـتماء و الـوفاء النـادر للقـصيدة
حـــدّ االرتـــقــــاء بـــهـــا فــــوق شـــتّى

حتديات اآلني وإكراهاته.
إنــثـــيـــاالت هـــامــســـة ومـــدغـــدغــة
ومشـرعة بتـجلـيات اغـتراب الـذات
عاني الزئـبقية على آفـاق ابتكـار ا
وفق ثـــقـــافـــة تــوبّـخ هـــذا الــعـــالم
ـمـعن في تـشويه آدمـيـتـنـا وخلع ا
الئـكــيـة عن سـحــنـة الــطـفــولــة وا
ـــكـــان األصـل الـــذي ســـجّل أولى ا

صرخاتنا في هذه احلياة.
في تــنــبض الــعــتــبـة بــدوال عــدّة 
ــا اخـــتـــزلت جلّ لـــر اعــتـــقـــادي 

بـأسلوب سـلس إبرازا لضـغوطات
ذاتـــيـــة االغـــتـــراب في عـالئـــقـــهــا
بــــإمـالءات احلـــــنــــ إلـى اجلــــذر
ـنبت الـذي مزّقـته حرب طـاحنة وا

لم تك متوقعة بتاتا.
تــقــول مــيس مــغــرّدة عــلى غــصن

الطعنة:
[ وامتأل صدرها بالدم

تنام قربي اآلن
أنا أغفو

وهي حتفر احللمَ بأسنانها].
..............

[ أشـــعــر بــاجلـــوع لــكـــني لم أعــد
أشعر بالروائح

وفي رأسي مسننات احلرب
إنه الضباب].
.................

[ كــــيف تـــمـــرّ في حــــلـــمي بـــهـــذه
البساطة

ـرّة القـادمة سـأجعـلك تـتعـثر في ا
بالوسادة حتّى

تقع على وجهي].
..................

[ كلّ طريق حبّ يوصل إلى عينيك
دن مرّ با
اخلرِبة

عيـناك تـشبـهان بـيتـا مهـجورا في
حمص

دمعتك مهاجر
احـــتـــضـــانـك لـــيس صــــنـــعـــةً من

قصب].
...................

[ تـركت طـاسات الـدم تـلـوّن عـينيّ
وتزيد اسودادهما

كـــاألخـــضـــر في الـــلـــيل يـــحـــتــرق
ويحترق

البارحة اختلّيتُ
كما العالم وتأرجحتُ

كما األغنية].
...................

[ هل ترى تلك الشجرة
كان فمها 
عصفوراً

مفتوحا ومرتعشاً لم يلمسه أحد
وطار].

...................
ة  [ في بيوتنا القد

كانوا يطحنوننا مع العاطفة
كم يُطحنُ حبُّ السّماق

لهذا ترانا حُمْرا متورّدين].
....................

[ في أيام العزاء شربنا الكثير من
رّة القهوة ا
كانت لذيذة

ظالت وبـعد سـبـعة أيـام أغـلقـنـا ا
وسم قادم
وهاجرنا.].

.......................

من هـنا وجبت اإلشـادة بالـتجارب
ــكـــرســة لـــبــعض من احلــديــثـــة ا
وجــوه هــذا الــطــرح عــلى ســبــيل
ــثـــال ال احلــصــر ديــوان " حــ ا

ســـاعــدنــا احلــرب عـــلى الــعــبــور"
ـــبــدعــته الــســـوريــة مــيس الــرّ
الـصــادر حـديــثـا عن دار قــرنـفــول
الــتــكــوين لــلــتــألــيف والــتــرجــمـة

دمشق/سوريا. والنشر
بــحـيث تــطــالـعــنـا هــذه الـشــاعـرة
ـنجـز الوارف الواعـدة عـبر هـذا ا
ـفردة البـسيطة عنى ا جـاورته 
بل وإقـامـتـهـا فيه الـعـمـيـقـة في آن
كـــثــيــرا من األحـــيــان داخل إطــار
ثـقـلة تـبـنّي الـقصـيـدة الومـضـة ا
باحلمولة الهذيانية في انتصافها
لـإلنـــســــان اجملـــروح في هــــويـــته

طعون في انتمائه.  وا
دفق تــعــبـــيــري يــغــزل وبــكــثــافــة
ويــلــوّن مـــشــهــديـــة اجلــنــائـــزيــة 
بيـاضـات احلكي بـنـثريـات قزحـية
تـعكس عـمق الـرؤى في مـحـاصرة

الذات واآلخر والوجود.
وهو استطالع يـقودنا إلى اقتراح
االقتـبـاسات الـتالـيـة والتي تـنهل
من ذات الداللة الدامغة بها العتبة
الــواســمـة لــلــمـنــجــز في عــمـومه
االســتــغـراق في شــعــريـة الــذاكـرة

أولى مالمـح الوعي الـذاتي بـنظـير
تــلك حتـــدّيــات تــمــنـح الــشــعــريــة
ية العربيـة ريادتها ومنزلـتها العا
ــشـــاريع الالئـــقــة هـي أي تــلـك ا
كـان ومقلّة الكـتابيـة من الندرة 
وتكاد تكـون حتت سقف ما يترجم
الــقـران األســطــوري مـا بــ جـرأة
وسيـمولـوجيـة الطّـرح القـادر على
تـلـبـية أغـراض الـكـتـابـة الـنـابـضة
بهـا معلّقـات التّغني بـشتى معاني
مـــنــــاطـــحـــة األنــــضج واألدنى من
االكتمال في بـحبوحة االنتماء إلى
شجـرة اإلنسـانيـة كأولـوية وشرط
أسـاس لـتـجـديـد ومعـاودة تـطـهـير
النـوع البشري كأشـدّ وأبلغ ما تتمّ
زرع إيجابيته في رحم العالم بغية
حتـصــيل هـجــعـة كــونـيـة لــصـالح
اإلنسـان وسـائر مـا ينـشـدّ إليه من
عــنـاصــر واجلـة فـي دوامـة إنــتـاج

كهذا استقرار وفوقية .

حلـــــدّ اآلن ومـــــذ نــــشـــــأته األولى
وضــمن حـدود رؤيـة شــمـولـيـة له
راوح األدب العربي بـ عارضت
بــــــارزتــــــ ذروة فـي الــــــنــــــديــــــة
وإذا ما خصـصنا جنس والتـضاد
الـــشــعـــر بــالـــقــول وجـــدنــاه إمّــا
ــدارس واقــعــيـــة مــتــمــّردة عــلى ا
الـرومـانـسـيـة  أو الـعـكس تـمـاما
حِـلْـميـة سـانحـة لـشطـحات وكـماال
سـافات التنفس اخمليال ومـتيحة 
والتحرر الذهني كضرب من بعث
ّ تـخـطيـه وحصل ـا يـعـتـقـد أنّه 
اجــتـراره وجتــاوزه وهـو تــعـاقب
ـــتــد في زمن الهث ومـــحــمــوم و
ــعـــانــاة غــيــر الـــوالدات اجلــديــد 
مسـبوقـة وإن تشـابهت أو تـماهت
و مـنـاوبـة ـــ إذا مع ظالل الـذاكـرة
شـئـنـا ــــ مـسايـرة خلـطى عـبـورنا

اإلنساني والوجودي ككل. 
ـــــا الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة فـي أفـــــضل
صياغات للـنفور من عزلة حاالتهـا
قاهرة باجتاهات جتريبية ضامنة

للتكامالت واالمتداد.
WOŽ«bÐ«  ö{UH

تــتـعــالى األصــوات الـشــعــريـة في
من كال الطّرف وإن كنت راهننـا 
ـفـاضالت اإلبـداعـية ال أسـتـسـيغ ا
في نهـوضها عـلى ربط فعل البوح
بـفـسـيـولـوجـيـة فـاصلـة بـن ميـسم
وتـتصاعـد هذه األصوات الـنوع
أفــقــيــا وعـمــوديــا كي تـنــسج من
ــــــــــيــــــــــداني تــــــــــفــــــــــاصــــــــــيـل ا
هالمــيـات كـالمـيــة عـلى والـيــومي
مـقاس مـا يتـسربل به االنـتماء من
أكـفان ومـرثـاة وقـيامـات صـغرى
حـتّـمت أخذ الـقـسط األوفر واحلظ
هج قبل ما به األقصى من دمـاء ا
جتود األنـامل مجـابهـة ومعـارضة
ـا ألخـطـاء عـالم بـات يـتـجـاوزنـا 
الئكي إذ آثر يتنافى و خشوعنا ا
معظمنـا أن يرتمي أوغل ما يكون
ــقــنّــعـة ــتــاهــة ا في جــغــرافــيـة ا
من خاللهـا مواراة محـاوال عبـثـا
ـدمّر عبـوره الـشيـطاني الـسّـلبي ا
والــدال عــلـى اســتــذئــاب تــغــطّــيه

صور اآلدمية الزائفة. 
واألكـــيـــد أنّ مـــثل هـــذه األصــوات
الـتي هي في بـداية مـسار مـا تمّت
من أو بــــاألحـــرى  اإلشــــارة إلـــيه 
حـيث تـمــوقـعـهــا في أرض تـشـكّل
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أشجار خريف موحش للشاعر سعد ياس يوسف
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بغداد

وت سعاةُ بريدِ ا
مازالوا

عاطفَ غيمٍ أسود
رفعوا ساريةٍ

مزوجُ ُ ا أدماها الط
بزيتِ الرغبات

    هــكــذا يــرسـم الــشــاعــر صـورة
وهوم زعوم وا ثمار هذا الربيع ا
ــوت الـــذي أتى بـــســعـــاة بــريـــد ا
الـــذين كـــمـــا يـــقـــول: جتـــلـــبـــبــوا
عاطف غيم أسود  وهو تشكيل
رمـزي أحـال فـيه الـشـاعر جـالبيب
ـــوت (غـــيـــمـــاً أســـودَ) ســـعــــادة ا
لـتـتـوافق الـداللـة الـرمـزيـة مع هذا
الـتـشــكـيل  ذلك أن الـغـيم األسـود
طر السوء الذي ا هو محـمل  إ
ـوت وهم يرفـعون جـاء به سـعاة ا
ـزعـوم الذي ذهب ساريـة الـربيع ا
إلى وصـفه بـالـربـيع اخملـتـنق بـدم
الزهـر لـذا يُـحـيلـهُ الشـاعـر خـريـفاً
ـا هـو خريف ليس كـأي خـريف إ
مـــوســــوم بـــكــــفـــوف دمــــاء  أمـــا
أشــــجـــاره فــــقـــد فــــقـــدت مــــاءهـــا
فـاسـتــحـالت أغـصــانـهـا أغــصـانـاً

موحشةً.
       لقد استطاع الشاعر أن ينقل
ـألـوف ـفـهــومه ا لـفظ األشـجــار 
إلى فـــضـــائه الـــشـــعـــري اخلــاص
فـيــحـيـله رمـزاً خـاصـاً يـؤسسُ في
فضائه اجلديد تشكيالته الشعرية
عــــلـى وفق تــــصـــــوره اجلــــمــــالي

ورؤيته الشعرية. 
   وهـكـذا رسم لـنـا صـورة الـربـيع
ــزعـوم عـلى وفق رؤيـته الـعـربي ا
الــشــعــريـة الــتي أحــالــتهُ خــريــفـاً
مُـوحـشـاً فـقـدَ أشـجـاره وأطـيـاره 
ــؤنــقـةُ واسـتــحــالت صــبـاحــاتُهُ ا
ظالماً دامساً  تـلفُّ بعباءته ذئابُ
ـسعورةُ أجـسادَها  طـمعاً الـليل ا

زيد من الدماء والفناء. با

حناجرَها ثمناً لغنائهِ
    هـذه هـي صــورة الـربــيع الــتي
ـفـجوع رسـمـتهـا ريـشـة الشـاطئ ا

بنوارسهِ. 
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   إنهُ ربـيع بال زقـزقـة الـعـصـافـير
ومن دون تغريـد البالبل لقد طالت
يـدُ تــلك اخلـســارات هـذه الــطـيـور
اجلـــمــيــلـــة فــســـلب هــذه الـــربــيع
زعوم حناجرها ليصادر صوتها ا
أمالً في الغـناء بـحنـاجرهـا  وهو
ــا اسـتـحـال بـذلك ال يـعـلم بـأنه إ
خــريــفـاً مــوحــشــاً بال غــنــاء  لـذا

يرتفع صوت الشاعر فيقول:

وألـــوانـــهــــا الـــزاهـــيــــة  ويـــذهب
ليسجل خسارة أخرى هي خسارة
الــشــواطئ لــنـوارســهــا  فــهــو قـد
أنــسن الـــشــاطئ إذ جــعـــلهُ يــبــكي
أعــشــاشَ نــوارسهِ الــتـي فــقــدهـا 
وهو بعـد أن خلع عليـه فعل البكاء
ذهب لـيـخـلع عـلـيه فـعالً إنـسـانـيـاً
آخــر حـ جــعــلـه يـتــكــلـم لـيــعــلن
ــا آلت إلــيه احـــتــجــاجه ورفــضـه 

األحوال إذ يقول:
ويتمتمُ

ربيع بخس هذا
من دفعت

عجزةِ اماتُ ا

الـتي قـصدهـا حـ رسم له صورة
حـسيـة بـصريـة متـحـركة إذ جـعله
يـتـرنح فـوق شـواطئ األنـهـار بـعد
أن أنــســنهُ لــيــجــعــله أيــضــاً كــمـا

يقول: يلوحُ لضفاف أخرى. 
    لـــقـــد أحــال الـــشـــاعـــر الــنـــخل
إنـســانــاً بــأيــدٍ مـلــوحــةٍ لــضــفـاف
أخـرى غــيـر هــذي الـضـفــاف الـتي
حدثت فوق رمالها تلك اخلسارات

الفادحة. 
    ثـم يـــــذهب إلـى الـــــعـــــنـــــصـــــر
ــثالً احلــيــواني في الــطــبــيــعــة 
بالفـراشات اجلميلة الـتي شملتها
تـلك اخلــسـارات فــفـقــدت بـريــقـهـا

بنهم نبي كاذب
ــلـكـة عـيــونـاً تــرنـو... أبـعــدَ من 

الضوء
ـزعوم      لقـد استـحـال الضـياء ا
ُـنـتـظـر ظالمـاً دامـسـاً والــصـفـاء ا
عاصفـةً هوجاء لتـمعن في حتطيم
تـلك الزوارق وجتـعـلهـا كـما يـقول

وج .  تطفو خشباً أدماهُ ا
    والــشـــاعــر بـــهـــذا الــتـــشـــكــيل
ـا عند االسـتعـاري  خلع بعـضاً 
ـثالً بالدم على الزوارق اإلنسان 
ثلةً باخلشب  لكي يستطيع أن
يُــحــملَ تــشــكـيــله الــشــعــري داللـة
رامـزة تــشي بـخـيـبــة تـلك الـرحـلـة
وخــســارتـــهــا الــفــادحــة  وهــاهم
األطــفـال يــحــلـون في مــقـدمــة تـلك
اخلـسـارات  فـهم قــد ذُبـحـوا كـمـا
يـــقـــول: بـــنـــهم نـــبـي كـــاذب وهــو
تشكيل رامز أشار فيه الشاعر إلى
من جتـلـبـب بـجـلـبــاب الـدين وهـو
يحمل السك  لكن عيون األطفال
ــذبــوحــ كـانت مــازالت تــنــظـر ا
بـعـيــون األمل إلى مـاهـو أبـعـد من
زعومة على الرغم لكة الضوء ا
ــلـونـة من أن أقالمــهم اجلـمــيـلـة ا
ـــســتــقــبل بـــاألمل واســتــشــراف ا
ُ ذلك النبي البهي قد أثكلتها سك

الكاذب فشحبت ألوانها. 
    ثـم يــــذهب الـــــشــــاعــــر صــــوب
الـطـبيـعـة لـيوظـفـها في تـشـكيالته
ا سبق: الشعرية فيقول: اتصاالً 

صوراً للنخلِ الواقفِ
ثمالً فوقَ اجلرفِ

يلوحُ لضفافٍ أخرى
فراشات فقدت ضوءَ اللونِ

كتفُ الشاطئ يبكي
أعشاشَ نوارسهِ

    هـنـا يـوظف الـشـاعـر الـعـنـصـر
الـــنــبــاتي مـن الــطــبــيـــعــة مُــمَــثالً
بـالـنـخل الـعـراقي بـداللـته الـرامزة

  في الـــبــدء البـــد من تـــأكـــيـــد مــا
اتــــفــــقت عــــلــــيه مع مـن ذهب إلى
تـسمـيـة الشـاعـر ( د. سعـد يـاس

يـــوسف ) بـ ( شـــاعــر األشـــجــار )
وهـــــذا مـــــا ذكـــــرتهُ فـي دراســـــتي
النـقديـة عن مـجمـوعته ( األشـجار
ال تــغــادر أعــشـاشــهــا ) في نــظـرة
إحــصــائـيــة وجـدتُ فــيـهــا أن لـفظ
األشجـار قـد شـكل أغلب عـنـوانات
مـجموعـته الشعـرية ونصـوصها 
وهـنـا أقـول وأنـا أقـرأ نـقـديـاً هـذه
اجملــــمــــوعــــة ( أشــــجــــار خــــريف
مـوحـش) أن الـشـاعـر اسـتـطـاع أن
يـنقل األشـجـار من فضـائـها الـعام
ـألــوف ويُـحــيـلــهـا رمــزاً خـاصـاً ا

يحمله الدالالت التي أراد.
gŠu  n¹dš

أما عـنوان هذه اجملمـوعة (أشجار
خريف موحش ) فأرى أن أقول أن
الــشــاعـــر ذهب فــيه إلـى تــوظــيف
الـعــنـصـر الــنـبـاتـي من الـطـبــيـعـة
ـستوى ثال بـاألشجـار فقـرنهُ با
ــثال بـفـصل اخلـريف  الـزمـاني 
لــيـتـســنى له إيــراد الـلـفـظ الـثـالث
كون للعنوان ( موحش ) لتحقق ا
الـــداللـــة الـــرمـــزيـــة الـــتي أرادهـــا
الـشـاعـر في هـذا الـعـنـوان  ولـكي
تتـضح داللة هذا التـشكيل الرمزي
نرى أن نضع مقابالً لهذا العنوان
الـــعــنـــوان األتي ( أشـــجـــار ربــيع
مـؤنس ) وبهـذا نُشـير إلى أشـجار
زعوم الذي لم ير الربيع العـربي ا

فــيه الـشــاعـر إال خــريـفـاً مــوحـشـاً
ـــوت بــــالــــظــــلــــمــــة والــــدمــــاء وا
فـاستحـالت تلك األشجـار بربيـعها
زعوم ( أشـجار خريف موحش ) ا

النص 
    يبتد الشاعر نصه بقوله: 

عندَ ضياءٍ
يُوصفُ فجرا

وصلنا كتفَ كتابِ البحر
  في هـذا االبتـداء يـعتـمـد الشـاعر
سـتوى الـزمـني أساسـاً ليـتواءم ا
مع الــــتـــغـــيـــرات واالســـتـــحـــاالت
ـرتـقــبـة في زمن جـديـد اجلـديـدة ا
يـحـمل فـجـراً جـديـدا  إنـهـا رحـلة
تـمثل مـرحلـة انتـقال وارحتال إلى
حــال جــديــد آخــر وهــو تــشــكــيل
استعاري منح فـيه الشاعر الكتاب
كـتفا بـعد أن قرنهُ بـالبحـر إضافياً
 وكــتف الــكــتــاب تــشـكــيـل رمـزي
يشـير إلى تمامه واكـتماله  وح
قرن الـشاعر الكـتاب بالبـحر بقوله
(كـتــاب الــبــحــر) فــانه ضــمَّنَ هـذا
الـتشـكـيل داللـة رامزة أيـضـا تشي
بانـتهاء الـرحلة وبـداية الوصول 
لكـنـهـا الرحـلـة الـقاتـلـة والـوصول
ـمـيت  وهـذا مـا يـصـفه الـشـاعر ا

بقوله: 
نـثـارُ زوارقنـا يـطـفو خـشـبـاً أدماهُ

وج ا
ذبوح  غالف اجملموعة الشعريةرؤوس األطفال ا

غالف الديوان

ميس الر قرفول


