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الطيب صالح : الشعر وحده صاحب اجلاللة

شكـلت نقـابة الـفنـان الـعراقـي مـؤخرا  جلـنة من اخلـبراء
في مجـال فن الـنـحت لـلنـظـر بـاالضرار الـتي حلـقت بـنصب
نصرمة احلرية للفنان الـراحل جواد سليم طيلة الـسنوات ا
إلجراء كـشف موقـعي على الـنصب وتـقد دراسـة مفـصلـة ودقيـقة

للنقابة عن تلك األضرار.
وحـضـر فـي مـوقع الـكــشف نـقـيـب الـفـنــانـ جـبــار جـودي وعـضـو
ركـزي الـفـنـان التـشـكـيـلي فاضـل وتوت مع الـلـجـنـة التي اجمللـس ا
جنم القـيسي هـيثم حـسن وحامد تشكـلت من الفـنانـ طه وهيب 

لطيف.
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عن الـــصــحـــافــة   هـل تــرى في الـــروايــة
جالال ما ?

-  الهذه لها جاللة وال تلك لها جاللة
فردة. الله اعلم من قال هذه ا

ا جاءت من فرنسا ! { ر
ا .. الـفرنـسيـون (يضحك ـا ر -  ر
) مغرمـون بهذه الـتقلـيعات .. الـشعر
وحــــده صــــاحب اجلاللــــة  الن فــــيه
ـوسيـقى  التي  هي ارقى الـفنون .. ا
شيء عــــظـــيـم  ان يـــكــــون االنـــســـان
ــعــري.. الــنــاس ــتــنــبـي ذاته  او ا ا
كن تقعـد  تكتب االف الصفحات  
وغيرهم كتب بيـتا واحدا فمأل الدنيا

وشغل الناس ..
( هــنـا كــان الـطــيب صـالح فـي حـالـة
إســـتــرخــاء عــظــيم  وكــانت كــلــمــاته

تسقط كسولة وهو ينشدني ):
عوى في سواد الليل عاف لعله

يجاب وأنى والديار عوافي?
وليس إذا احلساد كانت عيونهم
شوافٍ  للداء الدف شوافي

{ اذن كيف نـضع الـرواية بـ الـصحـافة
والشعر ?

-  انــــا الاقـــلـل من اهــــمـــيــــة ..فــــقـــد
اصـــبــحت شـــكال مــهـــمــا جــدا .وهي
ــشـــاكل هـــذا الــعـــصــر مـــرتــبـــطـــة 
..القصـيدة التقدر على طـرح القضايا
عـــــلى (كـــــانــــفــــاس ) واسـع ..  لــــكن
الـقـصـيـدة  تركـز االشـيـاء في شـعـلة
من الــضـــوء  تــظل تـــتــدحــرج طــوال
التـاريخ وتلـم حولـها اضـواءا كثـيرة
تـنبي عـمل كـده وال الء ? الاعتـقد .. ا

ان روايات  قليلة تفعل ذلك!
{ انت فيمـا ارى تعـاني مايعـانيه الـشاعر
وقـد وضـعت (مـوسم الـهـجـرة ) بـعد والدة

متعسرة !
- شـوف .. الـروايـة اخـذت مـني اربع
سـنــ . الـكـتـابـة بــحـد ذاتـهـا أخـذت
شــهـرين  او سـتــة اسـابـيع .تــركـتـهـا
مــايـقــرب من اربـع سـنــوات  وكــتـبت
الـبـاقي  في حـوالي شـهـر .فـمـا أدري
هل تـسمي هـذا والدة مـتـعـسرة ?! أو

إن الدنيا شغلتني ?
{ لكنك تكره الكتابة النها تفترس احلياة!
- الـكتـابة تـسـتدعي الـتفـكيـر طبـعا 
نحن نـفتـرض إن الفـكر والـشعـر هما
تنبي ومن الباقـيان ..نحمـد الله ان ا
عـري وابو تمـام  قد وضعوا كل ثم ا
هــذا الـــشــعــر الـــعــظــيـم ( يــضــحك )
ناسـبة ان اتكـلم هنا كـفرد عادي  بـا
ـا اقـول ان الــفن يـفــتـرس احلـيـاة  
واقول ايـضا : إنه البد من التـضحية
ودفع الـــثـــمن . وانـــا الاريـــد ان ادفع
ــتـنــبي كــان نـاذارا نــفـسه الـثــمن . ا

في روايـته االخــاذة الـكـبــيـرة الـتي
طـيــرت صـيــته الى االفــاق : مـوسم
الـهجـرة الى الشمـال : ذكرمـصطفى
سـعــيـد كـيـف الـتـقى بــسـوسن إثـر
محاضرة ألقاها بأكسفورد عن أبي

نواس.
 في الـثــامــنـة عــشـرة أو الــتـاســعـة
عـشـرة تـثب نـحـوي وثـبـاً مـخـتـرقـة
الـصــفـوف وطــوّقــتـني بــذراعـيــهـا
وقـبـلـتـني وقـالت بـالـلـغـة الـعـربـية
:أنت جمـيل جتلّ عن الوصف. وأنا
أحـبك حـبّاً يـجلّ عـن الوصـف. قلت
لــهـا بــعـاطــفـة أخــافـتــني حـدّتــهـا :
وأخــيـراً وجــدتك يـا ســوسن. إنـني
أبحـث عنك في كلّ مـكان وخفت أالّ
أجــــدك أبــــداً.هل تــــذكــــرين? قــــالت
بـعاطـفـة ال تقـلّ عن عاطـفـتي حدّة :
كيف أنسى دارنا فـي الكرخ ببغداد
ـأمون? عـلى ضـفـة نـهردجـلـة أيّـام ا
أنا أيضا آقتفيت أثرك عبر القرون;
 الــطــيـب صــالح صـــاحب الــروايــة
الــتي قـرأتـهـا عـشـر مـرات دون كـلل
(مـوسم الـهــجـرة الى الــشـمـال ) ثم
قـرأت  لـســبع مـرات روايــة الـيـاطـر
حلـنـا مــيـنه الـذي رحل يـوم  21آب
عـام 2018عن عـمــر نـاهـز الــرابـعـة

والتسع .....
 كـان نــصـرا مــؤثال لي  في مــطـالع
شـبابي الـصـحفـي ان التـقـيه . حلم
يـقـظـة مـتــكـامل ... هـذا هـو الـطـيب
صــــالـح يــــفــــتح لـي بــــاب غــــرفــــته
ويصـافـحنـي بتـلك الـكف التي دون

بها روايته الفاتنة  –الفاحتة
 مـصطـفى سـعـيد (عـطـيل الـعربي )
ـولـود في كـرمـا كـول الـسـودانـيـة ا
الــتي مـعــادلـهــا في روايـتـه ( قـريـة

الدَبة ).
 امـامي بـعــمـامـة بــيـضـاء نــاصـعـة

تالث عـلى الـرأس بإحـكام . يـضحك
لي  فـتـبـدو اسـنـانه بـيـضـاء افـضل
ا صـنع فيـما بـعد بـعقـود واشيع

عن ابتسامة هوليوود.
قــال لي : انت من سـامــراء عـاصـمـة

اخلالفة العباسية صح ?
   اظـن انــنـــا في جـــانب الـــكــرخ ...
الـــيـــوم هـــو الــرابـع عــشـــر من آذار

1986
 قــلت نـعم تـمــام وهـذا دجـله  نـطل
رقمة 202 عليه  من نافـذة غرفتك ا
ـــنـــصــور في في فــنـــدق مـــيــلـــيــا ا

الصاحلية .
 راح يردد بصوت فخم :

قُـطـرَبُّل مَـربَـعي وَلي بَـقُـرى الـ ــكَرخِ
مَصِيف وَأُميَ العِنَبُ

تُـرضِـعُـني دَرَّهـا وَتَـلـحَـفُـني بِـظِـلـهـا
وَالهَجيرُ يَلتَهِبُ

 الــطـــيب صــالح قـــرر مــنــذ مــدة اال
يتـحـدث عن نفـسه  فـهواقل الـناس
احــتـفــاءا بــهــا .  ورغم ذلك فــحـيث
ماحل فثمة من يدعوه ان يكسر هذا
القرار القـاسي. هو ايضا في بعض
حــاالت اشــبه مــاتــكــون بــالــتــجــلي
يجود بـأحسن ماعنـده .ولكنه يقول
كل مـرة : انــتم الحتـتـرمـون صـمـتي
لـــــيس لـي شــــهـــــوة لــــلـــــكالم  لــــو
اكــرمـتــمــوني قـلــيال .اقـتــرح ارجـاء
احلــــديث الى حــــ صـــدور اجلـــزء

الثالث من بندر شاه !
 هنـا ببغـداد  التقـيت الطيب صالح
وكـــان مــــعي صــــارمـــا  ثم ودودا 
اكــرمــته فــاعـفــيــته من احلــديث عن
روايته الزوبعة (موسم الهجرة الى
ـزيد الشـمـال )الـتي مـاتـزال تـثـيـر ا

نيره. من  الضجة ا
-  اعتقد بكل أمانه  إن الجدوى من
هــذا احلـــديث. انـــا قــلت كـــلــمـــتــ

وخـالص والـــــــنــــــــاس أحـــــــرار في
تفسيرها .

{  ولـكـني اعــتـقـد انك لم تــكـتب الـروايـة
بهذه العفوية هناك قصدية المعلنه .

-  طــبــعـا انــا عــمـري مــاقــلت انــهـا
عــفــويـة  بــالـعــكس الــروايــة فـيــهـا
ـتـعـمد .. انت الـكـثـيـر من الـقصـد  ا
عارف ياخي  ان  الكـتابة خليط من
الــقـــصـــد  واالشـــيـــاء الـــتـي عـــفــو
اخلــاطــر . الـروايــة كــانت في فــتـرة
تـاريخـية  هي فتـرة مابـ احلرب
.وهذه الفترة انـا ماعشتها في لندن
 كـان البـد ان اعـرف وقع مـناخ تـلك
االيام .مـنظـر القـتل في الروايـة هذا
يـبـدو عـفـويـا   لـكـني اضـطـررت ان
أقرأ الـكثـير عن قـضايـا رجال قـتلوا
زوجاتـهم  وزوجات قـتلن ازواجهن
كن  ورحت الى احملـكمة نـفسـها .
اخــــذت  مــــنــــهــــا جــــمــــلــــة واحـــدة
وضمنتهـا ال أدري اين .حقيقة يبدو
من العبث لو اني اجري وراء قرائي
الفـهـمهـم قـصـدي من الـروايـة .كـلـنا
نقرأ الـشعر بطريقـة مختلفة .والزال
ــتـنـبي وابـو الـعالء مـثـار جـدل ... ا
وهـذه احلـقـيـقــة مـادامت قـد حـركت

شيئا فأنا سعيد بذلك حقا .
{ انت بـحـاجـة الى عـمل خـارق تـتـجاوز

به موسم الهجرة الى الشمال .
-  يـضـحك  –الــنـاس أحـرار  فــيـمـا
يـظنـون ..ضو البـيت ومريـود عندي

وسم ! اهم من ا
{ ولكن فيها ضبابية متعمدة !

- اظن كــده نـعم .ولــكن الــضـبــابـيـة
عنى ايش? متعمدة 

 الــفن اصـله مـجــاز . حـتى الـتـأريخ
مـجـاز ..كل شيء عـرضـة لـلـتـفـسـيـر
وانـا الاقـدم ايـة حـقـائق .ولـكن اقـدم
فـنــا  مـثـلـمـا تــنـظـر انت الى لـوحـة
لــيــست نــقال عن الــطــبــيــعـة .ولــكن
الفنـان أعمل خـياله فيـها .. فـالناس

ينظرون اليها بطرق مختلفة .
{  هل تـــوقـــعت ردة الـــفـــعـل الـــعـــربـــيــة

الكبيرة حول الرواية ?
-  الطـبعـا .. روايتي لـيست بـضاعة

وانا لم ادرس السوق !
{ ماحـجم  احلـيرة  الـتي سـبقت الـقرار

االخير بالنشر ?
- لم تـكن عـنـدي حـيـرة فـي الـنـشر 

فمادمت قد كتبت فالبد ان انشر .
{ ولــكن احلــيــرة جــزء من هم الــكــتــابــة

الذي قلت انه يفترس احلياة !
-  نعم ..ولـكن احليرة اثنـاء الكتابة

 ليست تشابه التي بعدها .
{ في لقاء عابـر بينا نفـيت صفة اجلاللة

لـلشعـر وهذا قدره طبـعا  ..شكـسبير
ـسرحـية هي الـقصد ألن يـقول لك : ا
ـلك . الـقصـيدة فـيهـا يـكمن ضـمـير ا
ـــتـــنـــبي رغم إذن  هي االهم عـــنـــد ا
زعــمه بـتـولي سـلـطـة مـا ... شـوف ..
انا اعـتقـد ان هـناك ثالثـة في الشـعر
ــتـواضع  - الــعــربي في تــقــديــري ا
وهم يــكــادون ان يــشــكــلـوا اضـالعـا
ـتـنــبي يـلـيه  –الـله لـهـرم واحــد..  ا
اعــلـم  ابــو الــعـالء ثم ابــو نــواس  
بعدين ابو تمام مش ه . البحتري
قــصـائــده في الـغـزل جــمـيــلـة  ولـكن

كن ! دح من اتفه ما مطالعه في ا
ـتنـبي فـيمـا يـبدو تـعلق {  لكن تـعـلقك بـا

قد .
- الوالله احلكايـة بدأت حديثا .. أنا
ـتـنــبي يـقـرأ بـعـد في تـقــديـري ان  ا
االربع  واالنسان اليفهم شعره اال
بــعــد االربــعـ ..ألنه فــيه كــمــيـة من
الـتـجــارب  اي شـاب دون هـذا الـسن
يـنفـر من إدعـائاتـه .ومدحه لـنـفسه .
ولـعـله الـشـاعـر الوحـيـد  الـذي تـقبل
ادعاؤته ومـدحه لـنـفسه . ولـكن بـعد
االربــــعـــ . وهــــذا شيء مـن أغـــرب

كن ! ما
{ مــتـى يــصـح اذن ان يــكـــتب االنـــســان

الشعر ?
- يــــضـــحك  –الأدري .. انــــا اعـــرف
بـالـنـسـبـة لي مـتى أقـرأ الـشـعر ? من
من الــشــعــراء أعــجــبـونـي وانـا دون
الـــعـــشـــرين وفـــوق الـــثالثـــ  لـــكن

تنبي اعجبني  بعد الثالث ! ا
عري ? { ومتى يصح ان يقرأ االنسان ا
ـــا بـــعـــد - يـــضـــحـك بـــعـــنـف -  ر
اخلــمـسـ .. الن االنــكـلـيــز يـسـمـون
ـرحـلــة  بـأنـهـا ( االبـتـعـاد عن هـذه ا
احلـياة  والـنـظر الـيهـا بـحيـاد ) هذا
مـــايــحــدث  لـــبــني آدم  –ان حــدث 
فـكـلـمــا بـردت نـار الـشــبـاب  عـنـدهـا
تــلـقى ابـا الــعالء اكـثـر تــأثـيـرا عـلى

النفس !
كن لالنسان ان يكتب قصة ? { متى 
-  شـهــوة الـكـتـابـة تــكـون اكـثـر  في
فــــتــــرة الـــشــــبـــاب  –لــــســـوء احلظ
(يضـحك) عـادة النـاس يـكتـبون بـعد

االربع .
{ مــــتى كــــتــــبت مــــوسم الــــهــــجــــرة الى

الشمال?
-  فـي اوائـل الــــــثـالثــــــيــــــنـــــــات من
عـمري.كـانت الـثقـة بالـنـفس كبـيرة .
يـقولـون يـاسيـدي  إن  فـترة الـعـطاء
هي مـــابــ اخلـــامـــســـة والــثـالثــ
ــا اخلــامـســة واخلــمــسـ .هي ور
فـتـرة العـطـاء . لكن كـاتـبا  انـكـليـزيا

بـدأ يكتب وهـو  بعد االربـع  وهو
االن كــاتب عــظـــيم اســمـه ( انــكــيس
ويـلـسـون ). وبـرنــاردشـو ظل يـكـتب
ـــســرحــيـــة ولــيس الـــروايــة حــتى ا
الـثمانـ . ولكن الـكتابـة حتتاج الى
طـــاقــــة جـــســــمـــيــــة  مــــثل اجلـــري
ة ومهلكة . والسباحة . والكتابة مؤ
{ ومتى سن اليأس االبداعي كما ترى ?
-  يــضـحك  –مــافي يــأس يـاأخي ..
بـيـكـاسـو مـات بـعـد الـتـسـعـ  كـان
قويـا ونشيطـا وفحال .. ولكن في كل
هن  النـاس تأتيـها فـترة وتتـقاعد ا
ــكن ان .. وعــلى الــعــكس الــكــاتب 
يـكتب الى مـا شاء الـله .. اال اذا قعد

او حصلت له حاجة !
{  الصمت اليس تقاعدا او تقاعسا ?!

-  الصمت موت وليس تقاعدا !!
{ وصمتك انت ?!

- ال انــــا مـش صــــامـت الى االبــــد ..
صـمــتي مـؤقـت   ولـكن يــا أخي انـا
رجل قلت كلمت وخالص اليحق ان
يثـار   حـولي كل هذا . صـدقـني هذا

ليس تواضعا !

{ انـت فـي غــــــــــايـــــــــة الــــــــــتــــــــــواضع
تـنـبــــــــــي في غـاية الـغـرور  كيف وا

تالقيتما اذن ?!
-  يـــــضــــــحك  –لــــــعـــــلـي لـــــست
ـتـنبـي ليس مـتـواضـعـا   ولـعل ا

مغرورا !
{ بـعــد خـامس ( عِــشـرة ) مع بــغـداد

كيف وجدتها ?
كن انا - أنا ماعاشرت بغداد .. 
عــاشــرت لــنــدن او الــدوحه  لــكن
ـدن الــتي تــريــحـني بــغـداد  مـن ا
ـدن مـثـل الـنـسـاء او الــقـصـائـد .ا
حتس مــعـهــا بـراحــة ايـضــا حـ
تتعامل معها ذاتية . بغداد لطيفة
ـا يـكـون فـيـهـا ـديـنــة  .. شـوف  ا
نـهر وشجـر وتسمع فـيها اصوات
ؤذنون االذان  عند الفجر  –هنا ا
 اصواتـهم شجـية ومـثيـرة جدا –
بـاالضــافــة الى إنـي كـســوداني –
الـنـخل بـالـنـسبـة لي مـثـيـر جدا –
ـكن تــرى رؤوس الـنـخل  تـلـعب
بــهـا الـريح  وطــبـيـعـة االرض كل

هذا يجعلها اليفة ...

الطيب صالح 
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غترب في جتربة أديب كمال الدين الوطن والعاشق ا

وذكــريـــات مــازالت تـــســكـن في قــلب
الشاعر " موجة ألقمار الطفولة " .

ــوجــعــة الــتي ولــعل هــذه الــصــور ا
يـلـتـقـطــهـا أديب كـمـال الـدين لـلـوطن
وهــو في غــربــته هي وثــائق مــهــمــة
ورســــائل إلـى الــــعــــالم الــــذي يــــقف
متـفرجًا عـلى ضياع العـراق بتاريخه
وحضارته وثرواته  وهي أدلة إدانة
ـتخاذل الذين تركوا لكل اخلونة وا
هذا الوطن يضيع أمام أعينهم  دون
أن تـمـتـد يـد لــتـنـتـشـله من مـأسـاته 
فـقط يـنـظـر إلـيه اجلـمـيع وهـو ذبـيح

بعيون دامعة :
في أعماقي
طائر أبيض

سرح يسقط مذبوحًا في أعماق ا
سرح وفي أعماق ا

زقة صراخ وأن وثياب 
مزقة حلم وفي أعماق الثياب ا

وفي أعماق احللم نهر
وفي أعماق النهر صبي
وفي أعماق الصبي قلب
وفي أعماق القلب قصيدة
وفي أعماق القصيدة حرف
وفي أعماق احلرف نقطة

وفي أعماق النقطة متصوف
تصوف إله وفي أعماق ا

ذبـوح بعين إله ينظـر إلى طائري ا
دامعت ص170

تــمــثل الـــرؤيــة الــصــوفــيــة جلــوهــر
األشــيـــاء مــرتـــكـــزًا هــامًـــا ودالًــا من
مرتـكـزات جتـربة أديب كـمـال الدين 
إذ أنه يسـتبطن من خالل تـلك الرؤية
عالقـة الــروح بـاجلــســد  وعالقـة كل

تــعـتــبـر جتــربــة الـشــاعـر الــعـراقي
الــــكـــبـــيـــر أديب كــــمـــال الـــدين من
ــهـمــة الـتي الـتــجـارب الــشـعــريـة ا
توقف لـديـها الـنـقـاد طويـلًـا بالـنـقد

والتحليل .
أديب كمـال الـدين الـشاعـر الـعراقي
غـترب الـذي يـعيش في أسـترالـيا ا
مـــنــذ ســنــوات طـــويــلــة وأحــد أهم
شـعــراء الـسـبـعـيــنـيـات في الـعـراق

والوطن العربي .
صـدرت له مـؤخـرًا أعـمـالـه الـكـامـلة
في طــبــعــة أنــيــقــة عـن مــنــشـورات

ضفاف .
ســنـتـوقف خالل هــذه الـسـطـور مع
اجملــلـــد الــثــالث مـن هــذه األعــمــال
والــذي احــتــوى ثالث مــجــمــوعـات
شــــعـــريـــة هي " شـــجـــرة احلـــروف
أربعون قـصيدة عن احلرف  أقول

احلرف وأعني أصابعي " .

وكـــــمــــا هــــو واضـح من عـــــنــــاوين
اجملمـوعـات الثالث فـإن أديب كـمال
الدين شاعر مسكون باحلرف  لديه
عـشق كـبيـر لـلـتـشـكـيل بـكل أنـساقه
ـعـرفـيـة من خالل هذا وجـمـاليـاته ا
احلـــرف الــذي يــعــيـــد الــشــاعــر من
خاللـه رسم الــــواقع واســــتــــكــــنـــاه
الوجود وطرح الـعديد من تساؤالت
غـتربة عن الوطن اجلريح  الذات ا
هــــذا الـــوطـن الـــذي شــــهــــد أجـــمل
ذكـريات الشـاعر  والـذي يعيش في
وجدانه وهو في غربته بعيدًا عنه :

تعبت بغدادُ من ثياب الدم
تعبت وبكت

وح طلبت جرعة ماء
أعطوهـا قنبلةً للمـوت وسيفًا للذبح

ص 37
هـذه الـصـورة احلزيـنـة لـبـغداد هي
اجلرح الذي يسكن قلب الشاعر ليل

ـهـد نـهـار  تـلـك الـصـورة الـبـشـعـة 
الـــنــور واحلــضـــارة والــتي صــارت
نــهــبًــا لــلــغــزو واخلــيــانــة والــغــدر
والــدسـائس ال تــبـرح قــلب الـشــاعـر
فـيـنـزف دمًـا عــلى هـذا الـوطن الـذي

صار نهبًا لكل طامع .
بغداد

دمــاؤك ســالت في الــشــارع لــلــرائح
والغادي

كيف سيوقفها الفقراءُ العُزل
بأي حروفٍ ودواءٍ وتعاويذ ?

كيف ?
وبـغـدادُ هـاجمـهـا كلُّ ذئـابِ الـكون ?

ص39
تؤكد نصوص أديب كمال الدين أنه
شـاعـر قـد نـذر عـمـره وأوقف شـعـره
عـــــلى مــــأســـــاة وطــــنـه  فــــجــــاءت
نـصـوصـه أصـداءً ألنـ هـذا الـوطن
ـــكـــلـــوم  الــذي أضـــاءت شـــمــسه ا
الـعـالـم ذات يـوم  وكـانت حـضـارته
أقــدم حـــضــارة عــرفـــهــا الـــتــاريخ 
وتـــخـــتـــلط بـــأصـــداء أنـــ الـــوطن
غترب  احملترق ِ قلـبه ا أصداءُ أن

نفى : بنيران الغربة وا
أيها احلرف

سيحاربك القرصانُ األحمر
الـــقـــرصـــانُ الـــذي قـــوَّض الـــعـــرشَ

وسلمه للرعاع
ألن في قلـبك مـوجة ألقـمار الـطفـولة
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إنــهـــا إحــدى صــور الـــرفض الــتــام
لالســتـــبــداد والــطــغــيــان واإلذعــان
جلـبـروت احملتل الـذي احـتل الوطن
بـكل ما يـحتـوي من تراث وتاريخ ..

منـهما بـالواقع الصـادم الذي ينضح
عــلى الـروح بــغـربــته ويـنــضح عـلى
ا يضيف أبعادًا اجلسد بقسوته  
مـعرفيـة أخرى إلى النص الـشعري 
هــذا بـــجـــانـب تـــوظــيـف الـــتـــنــاص
بـأبـعـاده الــداللـيـة  كـتـوظـيف قـصـة
نـوح والطـوفـان لتـعريـة حـال الوطن
الــذي اكــتــســحـه طــوفــانُ الــضــيــاع
رءُ واالحـتالل واخلـيانـة  وال يجـد ا
فيه طـوقًا لـلنـجاة وال جـبلًـا يعـصمه

اء : من ا
وتُ نوحًا حتّى إذا غيّبَ ا

ركبُ حترّكَ ا
حترّكَ بي وحدي

ألواجه طوفانَ عمري
في موجٍ كاجلبال

الحةَ والسباحةَ أنا الذي ال أعرفُ ا
وليسَ لديَّ حمامة أو غُراب ص24
كـمـا تـتـضح قـدرة أديب كـمـال الـدين
عـلى تشكـيل الصـورة الشعـرية التي
تشبه " البازل "  حـيث يعيد الشاعر
ـفـردات بـحـرفـية جـمع شـتـات تـلك ا
عـالـيـة  مـهـتـمًـا بـدقـائق الـتـفـاصـيل
ـــشــهــد الـــبــصــري الكــتـــمــال رسم ا
الـدرامي  دون اإلخالل بـروح النص
الشعري  ودون ترك النص لالكتناز

أو الترهل أو التداعي اجملاني :
لم يكن هناك الكثير

ائدة من األشياء على ا
كان هناك تفاح الشهوة

نقوع بالعسل وشاي السم ا
وقطعة خبز كبيرة سوداء

وسيكارة أنفث دخانها ببطء
طوال حياتي

وأنا أتلقى األخبار السيئة
الواحد تلو اآلخر ص 312

تلك إطاللـة سريعة عـلى عمل شعري
مهم لـشاعـر ذي جتربـة استـثنـائية 

يــســـتــحق من نــقـــادنــا الــعــنــايــة
والـــتـــقـــديـــر  وآمـل أن أكـــون قــد
اسـتـطـعتُ أن أرصـد بعض مالمح

تلك التجربة .

غالف الكتاب


