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اركسي الشهيد مهدي عامل فكر ا مناقشة هادئة مع ا

كـرس لـفنـان الـنهـضـة الكـبـير رافـايـلو الـذي تـوفي قبل  500عام أبـوابه األحـد في رومـا بعـد ثالثـة أيام عـلى افـتـتاحه إثـر مـرسوم ـعـرض الرئـيـسي ا   أغلق ا
تاحف اإليطالية حتى الثالث من نيسان/أبريل احلكومة بإغالق كل ا

تـحف الذي افتتح اخلميس إلى عـرض.ويستمر ا .ورغم انتشار وباء كوفيد- 19في البالد كان  70ألف شخص حجزوا مسبـقا بطاقات عبـر االنترنت لزيارة ا
ـبكرة الـذي توفي العام  1520عن 37 ـوهبة ا الثاني من حـزيران/يونـيو وهو أتى ثـمرة ثالثة أعوام مـن اجلهود سمـحت بجمع حـوالى مئة من أعـمال رافايـلو صاحب ا

عاما فقط.ويتميز رافايلو بأناقة لوحاته وكمالها وهو شكّل مع ميكيالجنلو وليوناردو دا فينتشي أكبر ثالثة فنان في عصر النهضة.
عرض أعار متحف الـلوفر الباريسي لـوحات من مجموعاته فـضال عن "ناشونال غاليري" ساهم األكبـر في ا وإلى جانب متحف "غاليـريا ديل أوفيتزي" في فلـورنسا ا

في لندن وواشنطن ومتحف "برادو" في مدريد.
ـعروضـة في روما "الـعـذراء والوردة" وبـورتريه لـلـبابـا "يولـيـوس الثـاني" والكـاتب والـدبلـومـاسي "بالـداساره كـاسـتيـليـونه".والـتزمت مـتاحف ومن أشهـر أعـمال الـفنـان ا
عالم األثرية الفاتيكان التي تعتبر مصدر إيرادات كبيرا مع ستة ماليـ زائر سنويا بتعليمات احلكومة اإليطالية وأغـلقت أبوابها حتى الثالث من نيسان/أبريل.وكذلك فعلت ا

نتدى الروماني والكولسيوم في روما وبومبيي في خليج نابولي. الرئيسية في البالد مثل ا
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ـثـلـة ـتــوسـطـة  قـادتـهـا الــطـبـقـة ا
ــــثــــقــــفـــ بــــالــــطـالب واجلــــنــــد وا
ـنـشـفـيك الـبـرجـوازيــ وال سـيـمـا ا
قـبل أن يـختـطفـهـا البـلشـفـيك بقـيادة
ـيــر ايــلـيــتش لــنـ الــذي كـان فالد
خــارج روســـيــة. ومـــا نــقـــول بــشــأن
الـثورة الـفالحـية الـتي قـادها الـزعيم
ـسـيرة الـكـبـرى الـتي انـتهت مـاو وا
بانتـصار ثورة الفالحـ على سلطة
شان كاي شك وحترير البر الصيني?
فـــــضال عن حـــــركــــة الــــبـــــاتــــيث الو
الـفالحـيــة في الوس ابـان ســتـيـنـات
الـقــرن الـعــشـرين مـا ذا بــشـأن ثـوار
الـــفــيت كـــونك في فــيـــتــنـــام وكــلــهم

فالحون.
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وهل كانت ثورة الزعيم الكوبي فيدل
كاسترو التي انطلقت من عمق أدغال
السـيـيـرا مـايـسـتـرا إال ثـورة فالحـية
ـــثــقـــفـــون?! وإلى أين ذهب قـــادهــا ا
الـطـبـيب األرجـنتـيـني الـوسـيم; الذي
كان وزيراً لصـناعة كاسترو الى أين
ــيــة الــتــجــأ أيــقـــونــة الــثــورة الــعــا
(أرنـستـو جي كيـفارا) بـعد خالفه مع
رفـيق دربه كاستـرو وهويرى ايـلولة
الثورة إلى دولة وإطالقه سنة 1966
شعار( لتـكن اكثر من هانوي واحدة)
هل ذهب كــيـفــارا إلى مـعــمل لــقـيـادة
ثــورة جــديــدة ام ذهب إلى أحــضـان
الـفالحـ في أدغـال بـولـيـفـيـا لـيـقود
الثورة? احلياة ليست مقوالت نظرية
جــاهــزة وريـاضــيـات ولــوغـارتــمـات
ومـــــســــاطـــــر بـل حــــركـــــة ووقـــــائع
ومــصــادفـــات تــغـــيــر وجه الـــتــاريخ
ووجـهــته في بــعض األحـيـان وألورد
مثال واحـدا لو لم يـغـتال االرشـيدوق
النـمسـاوي في سـراييـفو سـنة 1914
هل كانت سـتـنـشب احلـرب? هذه هي
ـــصــادفــات. واتــســـاقــا مع أفــكــاره ا
ـفـكر مـهدي الـنظـرية الـتي أمن بـها ا
عـــامل ومــــا أراه وقف مــــرة يـــراجع
نـفـسه ومـحـصن ذاته إزاء أي حـوار
مع الــذات بـــهــذا الــشــأن لــذا يــؤكــد
ضـــــرورة زوال وإنــــــهــــــاء الــــــدوافع
الـشــخــصـيــة الـذاتــيـة فـي الـعــمـلــيـة
إالقتـصادية. تـنظر ص 287 وارى أن
لو أزيلت أو حجمت الدوافع الذاتية

(نـقـد الـفـكـر الـيـومي) آخـر مـا كـتب
البـاحث السـيـاسي اللـبنـاني حسن
عبـد الله حـمـدان الذي عـرف باسم
ـولود (مهـدي عامل) وبه اشـتـهر ا
في مـدينـة بـيـروت سـنة 1936 إلى
جـــانب كـــتـــابه اآلخـــر (في الـــدولــة
الــطـائـفــيـة) الـذي أصـدرت طــبـعـته
األولى سنة 1987 إنه كان يكـتبهما
في وقـت واحـــد لـــكـــنـه تـــأخـــر في
إتــمـــام كــتـــابه هـــذا (نــقـــد الــفـــكــر
الـيومي) ألنه أراد أن يـعززه بـقراءة
مـا ورد في بـعـض الـكـتب الــفـكـريـة
ومـنـاقـشـتـهـا واستـهـل سعـيـه هذا
نـاقشة ما ورد في كـتاب ( الثابت
ــــتـــــحــــول. بـــــحث فـي اإلبــــداع وا
واإلتــبــاع عــنــد الــعــرب) لــلــشــاعــر
ــفــكــر أدونـيـس لــكن اإلغــتــيـال وا
فـكر في شهر ـؤسي لهذا الـعقل ا ا
ــشـروع مــايس/ مــايـو 1987 وأد ا
هـذا ولـقـد قـيض لـهـذا الـكـتـاب من
يــهــتـم به فــضالً عن تــراث مــهــدي
عــــامل كــــله ونــــشــــره فــــاهـــتــــمت
باخملـطوطـة التي كـتبـها بـخط يده
ونشرتها أول مرة سنة 1988 وانا
اآلن اقــــرأ الـــطـــبــــعـــة اخلــــامـــســـة
الـــصــادرة عن دار الــفـــارابي ســنــة
ــعــروف لــلــدارســ 2018 إذ من ا
ـن  قـــرأ هــذا الـــكـــتـــاب أنـه بــدأ و
بــكـتــابـتـه سـنـة 1980 مــتـابــعـاَ مـا
يـنــشــر في الـصــفــحـات الــثــقـافــيـة
لـبــعض الــصـحف الــلـبــنـانــيـة وال
سيما جريدتي ( النهار) و(السفير)
ومــنــاقــشــة مــا يــرد فــيــهــمــا. وألن
الـــبــاحـث مــهـــدي عــامل مـــاركــسي

الــرأي والــتــطــلــعــات فـقــد أخــضع
سـباره النقدي الكـتابات هذه كـلها 
ـا أوقـعه في ــاركـسي الـصــارم  ا
كثير من التنـاقض والغلو ومجانبة
الــصــواب فـهــو مــولع بــالـتــقــسـيم
ــاركـسي لـلــمـجـتـمـع إلى طـبـقـات ا
وتأكـيـد هذا الـصراع الـطـبقي فـهو
يــصب جــام غـضــبه عــلى الــطــبــقـة
ـــتــــوســـطــــة الــــتي يـــســــمـــيــــهـــا ا
(البـرجوازيـة) إذ يرى أن الـطبـقات
سيـطرة تـنزع دوماً كـالبـرجوازبة ا
مثالً إلى إظهار مصـاحلها الطبقية
اخلـاصــة كـأنه نــظـام األمــة الـعـام
والى إظهـار دولـتـهـا التي هي أداة
سيطرتـها الطـبقيـة-على حد تـعبير
اجنـلز- كـأنهـا دولة األمـة والشعب.
تــنــظـر ص 311 فــضال عن وقــفــات
اخـر في الكتـاب بهـذا الصدد. وارى
أن ليـست هـناك طـبـقة سـيئـة سوءا
كامال فأفراد أسـرة واحدة يختلف
أحـــدهم عن اآلخـــر فـــكـــيف جنـــعل
طـبـقـة كامـلـة تـسلك سـلـوكـا واحدا
ونــوازع مـتـشـابـهـة?!ونــنـظـر إلـيـهـا
نــــظـــرة واحــــدة. ثـم إن الـــطــــبــــقـــة
ـــــتــــــوســـــطـــــة هـي الـــــتي قـــــادت ا
مـجتمـعاتنـا العربـية- حتديداً- إلى
مــرافئ الــتـقــدم والــتــحـضــر ولــقـد
تــعـــرضت هــذه الـــطــبـــقــة أو هــذه
اجملموعـة بعد صعود الـراديكالي
والــــثـــــوريـــــ الـــــعـــــرب إلى دست
الــسـلـطـة مــنـذ الـنــصف الـثـاني من
الــقــرن الـعــشــرين إلى الــتــهــمـيش
والتـعويق فـنـتج هذا اخلـراب الذي
نــعـانــيه لـقـد أفــرغـوا عـقــدهم عـلى

ـتـعلـمـة فعم ـنورة ا هـذه الـطبـقـة ا
ـاذا الــصـراع اجلــهل واجلـهــالــة و
الـطبـقي والـتـكاره بـدل الـعـمل على
بــلــورة قـوى الــشــعب الــعــامل بــكل
طـبقاته وفـئاته وكـيف تتولى طـبقة
كـارهة لآلخـر; كيف تقـود مجتـمعا?!
وألن الشـهـيد الـباحـث مهـدي عامل
ــاركـسـيـة ـتح أفــكـاره من بـئـار ا
الـتي يـراهـا احلـقـيـقة الـوحـيـدة في
الفكـر الفـلسـفي وهي لدى الـتدقيق
سيرة الثقافية والتحقيق جزء من ا
لـلــبـشـريــة ولـيـسـت نـهـايــة الـدنـيـا
ونــهــايــة الــتــاريخ كــمــا قـال بــعض
ــنـظــومـة ــفــكـرين يــوم انــهـيــار ا ا
االشتـراكيـة مطـلع تسـعيـنات الـقرن
العـشـرين فالـفكـر اإلنـساني سـيظل
ولـــودا مـــنــــتـــجـــا مـــا دامت أرحـــام
اذا هذا التعويل النساء تنجب ثم 
ـا في مـفـاهيم عـلى فـكـر أصبح قـد
ــتــســـارع هــذا? فــهــو ال عــصــرنـــا ا
يــتـورع عـن إطالق أحــكـامه الــبــاتـة
الـباتـرة في مسـألة وجـوب أن تقود
الـــطــــبـــقــــة الـــعــــامـــلــــة الـــثـــورات
ـــثل االشـــتــــراكـــيــــة نـــافــــيــــاً أن 
الــفالحـون طــبــقــة مـهــيــمـنــة تــقـود
الثورة; أية ثورة! مؤكداً "إن الثورة
عنى الـذي حددنا هي فـاشلة إن بـا
لم تـكن بـقـيـادة طبـقـة مـهـيـمـنـة وما
كـانـوا يـومـا كـذلك ومـا كـان بـيـنـهم
ـط خاص من اإلنـتاج يـحمل يـوما 
طـابعهم الـطبـقي الذي به يتـميز من
ط آخـــر مـن اإلنـــتــــاج ذي طـــابع
مـختلف كـنمط اإلنتـاج البرجوازي
مـــثالً أو اإلقــطــاعـي أو الــشــيــوعي
الـذي يحـمل طـابع الطـبقـة الـعامـلة
لـــذا كـــان األفق دومـــاً مـــســدوداً في
وجه الثـورات الفالحيـة الينفتح إال
حـ تــكـون الــثـورة بــقـيــادة طـبــقـة
مـهـيمـنـة كـالـبـرجـوازيـة في الـثورة
البرجوازية أو كالطبقة العاملة في
الثـورة االشتـراكيـة حيـنئـذ ينـخرط
الـفالحـون في الـثــورة لـكن بـقـيـادة
هـذه الـطــبـقـة" تـراجع ص 335-334
إذن كــيف نــفــســر انــدالع أول ثـورة
اشتراكية في العصر احلديث; ثورة
أكـــتـــوبـــر 1917? الـــتي مـــا قـــادهـــا
الــعـمــال أو الـطــبــقـة الــعـامــلـة بل

في أي مـعترك من مـعتركـات احلياة
لـتــجـمــدت احلـيـاة الــبـشــريـة ثم إن
الــدوافـع اجلـمــاعــيــة ال تــصــلح في
احلــيــاة الــعـــامــة وال تــثــمــر ألنــهــا
تـخـتــلف من كـائن إلى آخـر. اال تـرى
فـشل اجلمعـيات الـفالحية عـندنا في
الـعــراق يـوم نص عــلى تـأسـيــسـهـا
قـانون اإلصالح الـزراعي الذي أذاعه
ضـــبـــاط تــمـــوز في 30 من أيـــلــول/
ــزارع ســبــتــمــبــر 1958? وفــشــلت ا
الـــتــعــاونـــيــة في الـــصــ وتالشت
الـكــوخلـوزات الـســوفـيــاتـيــة ألنـهـا
وأدت الــدافع الـشــخـصـي وتـسـاوى
اجلـاد احلـاذق مع الـكـسـول الـبـلـيـد.
يـــجب عـــدم الـــقــــفـــز عـــلى حـــقـــائق
األشياء فتسطير األفكار على الورق
شيئ والتطبـيق العملي لهذه األفكار
شيئ مخـتلف تمامـا. في هذا الكتاب
ـفـكر الـشهـيد هـم الذي رصـد فيه ا ا
(مـــهــدي عـــامل)حــركـــة الــصـــحــافــة
الـلـبـنـانـيـة عـلى مـدى نـحـو عـقـد من
الـــزمن ونــــاقش فـــيه آراء: الـــيـــاس

خــوري ومـــوسى وهـــبــة وعـــبــاس
بـيــضـون ووجــيه كــوثـراني وداود
الــســيــد ومــارون بــغـدادي وحــسن
داود وكثـيـر غيـرهم قـد وقف طويال
ــتــحــول) عــنــد كــتــاب ( الـــثــابت وا
ألدونيـس وإذ حـاول أن يطـفف كـيل
ـهم فـاني ي ا هــذا الـكـتـاب األكــاد
أرى أن لم يــــــأخــــــذ لـألمــــــر عــــــدته
فـالــكــتــاب نـقــاش مــعـمق مـع بـعض
الـــظـــواهـــر فـي الـــتـــاريـخ الـــعـــربي
اإلسالمي مـــقــارنــاً بــ مــا ورد في
الـــكــــتـــاب وبـــ بـــعـض كـــتـــابـــات
أدونيس سنة 1980 واصفا كتابات
ــتـــأرجــحـــة حــتى أنه أدونـــيس بـــا
ـني قــرأ نـقـديـا يـعــيب عـلى كــاتب 
ـتحـول) أنه لم ير كتـاب ( الثـابت وا
تــأرجح الـــفــكــر فــيه. أرى أن تــغــيــر
األفكـار أمر يأتلف مع احلـياة فنحن
لسنا تماثـيل صم فلقد مر نحو عقد
من الــزمــان بــ صــدور أطــروحــته
تـحول) كـتابا للدكـتوراه (الـثابت وا
ـقـاالت الـفـكـريـة سـنـة 1973 وبـ ا

التي نـشرها أدونـيس سنة 1980
والـتي تـولى مـنـاقـشـتـها الـبـاحث
ـغــتــال (مــهـدي عــامل) ومع ذلك ا
يؤاخـذه إن طرأ تـغـير عـلى بعض
أفـــكــــاره وتــــوجـــهــــاته. كــــمـــا أن
مناقشاته هذه أوضحت محدودية
درايــة (مــهــدي عــامل) بــالــتــاريخ
اإلسالمي. لــغــة الــبــاحث الــراحل
(مـهدي عـامل) دقيقـة وجيـدة غير
ـــست ولــــعه بـــاســـتـــحـــداث أني 
ــصـطــلـحــات واشــتـقــاقـهــا مـثل ا
صـــيغ: األســــلـــمــــة والـــتــــأســـلم
ـأسسـة والتروحن والـقونـنة وا
س في والــتــزمــ و و ولــعــله 
نفـسه إحلـاحاً. واحلـافـاً في إيراد
هــذه الــصــيـغ فــتــســاءل. إن جـاز
الـقـول.! وارى أن هذا ال يـجوز وال
يــصح أن نـتالعب بــلـغــتـنــا فـهي
أمــانـة مــقــدسـة فـي أعـنــاقــنـا وال
يـجـوز الـعـبث بـها كـمـا عـبث بـها
آخـر تركهـا خلوا من اإلعـراب لقد

كانت كتاباته متخففة اعرابيا!
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هو احلب حلكمت شبر 

مهدي عامل

فو الله لم ارجو من الـــدهر مــطلبــا 
عزيزا سوى أن الــتقي فاتــن القــد

حــبتني يـد االقــــدار خيـر عـطيـة 
ــجــد حبــيبا أصــيال فيه اشراقة ا

رست سفني في ساحل احلب بعدما  
تعبت من اإلبحار في عــالم الزهــد

فكم ساحـــل جربت أيـــام ضيعتي 
فما عرفت روحي سوى الصدّ والرد( )
بعدها يشرع الى عتاب خاص بينه وب االقدار تلك
االقــدار الــتي يـــتــحــداهــا وتـــتــحــداه يــشـــاكــســهــا
وتـشاكـسه فهـو ليس متـصاحلـا مع اقداره وان كان
متصاحلا مع ذاته راضيا عمّا يحمله من شعور  ثم
يـوضـح امـنـيـته ورغــبـته بـانه لـم يـرد وال يـطـمع من
دنـياه اال ان يـنال فـاتـنة ذات قـدّ وقـد وظف الشـاعر
مـعـنى (اشـراقـة اجملـد) لـلـداللـة علـى مـعنـى االشراق
ـعـنى ال تـتـحـمل في والـنـور واشـراقـة اجملــد بـهـذا ا
مثل هكـذا موقع; ألن اجملد مرتـبط باحلروب وامجاد

. اال
WO dŠ dŽUA

اعتـمد الـدكتـور حـكمت شـبر مـشـاعرا حـركيـة عالـية
االنـفــعـال لــتـفــضي الى اجـتــراح مـجــال داللي عـبـر
صور حسية ذات أثر في الـنفس  الصورة البصرية
مع أثــر الـلـمس فـالــذوق ثم الـشم هـذا الــنـمط يـعـد
شاعر تـرعة با معـبرا وعتبة نحـو فضاءات النص ا
واالحـساسات ليـرصد مشاهـد االنفعال النـفسي عبر
االنـتـقــال بـالـصـور احلـسـيـة فــاقـتـنص الـشـاعـر مـا
يـأنس له فرسم صـورا ذات بـناء انـفعـالي مـتسـلسل
تـأسس على باعث مع ومن مبني عـلى االنفعال ا
ثـم ان هـذا الـبـنـاء يـكــون مـطـواعـا لـسـلــطـة نـفـسـيـة
تــرجع لــهــا عــمــلــيـة االبــداع إذ تــســتــقــر الــرغــبـات
ا يـؤدي إلى والدة اسـتـجابـة وجـدانـية ـكـبـوتـة  ا
ـــتــلــقـي بــســبب انـــبــثــاق حلـــظــات مــكـــتــنــزة من ا
ـاءات الــنـفــسـيــة لـرسـم صـورة احــسـاسه ان بــاإل
اسـتـحـضـار الـصـور احلـسـيـة لـيس أمـرا اعـتـبـاطـيا
ـا عن مقصديـة واعية جلأ إليـها الشاعـر تفريغا وا
خملـزونات عـاطـفيـة او اسـتبـطـانا لـتـجربـة انـسانـية
ظلت حاضـرة في شعره لـتشكل نـسقا ابـداعيا يـعيد

التوازن النفسي.

والشعري على نـحو قوله: (ذاق ـ ترتع) إذ استدعى
الفـعل ذاق ليشكل به صـورة حسية ذوقيـة دل عليها
تـذوق منه للداللة ما الفعل ذاق صـراحة اردفه بكر ا
تـلقي يحـدثه ذلك الـذوق من نـشوة ولـذة في نفـس ا
وتـتـشــكل به صـورا كـان الــذوق سـبـبـهــا عـلى نـحـو
قــوله: (تــرتـع في الــســـعــد) وهــنــا نـــلــمح مـــلــمــحــا
تـشــخـيــصـيـا إذ جــعل من نـفــسه تـرتع في الــسـعـد.
اني) بعـدها يعمـد الى اضافة اسم احلبـيبة اليه (ا
داللة عـلى شدة حـبهـما والـتصـاق ذلك احلب بهـما 
ـكن االفــتـراق والــفـراق فـيه ــكن ال  الـتـصــاقـا ال 
فيـصف صلته بهـا انها صلـة الروح مع الروح  صلة
روحية حميمـة  ثم يصف ما اغدقت عليه وما سقته
من احلب بال حــدود وال مـقــابل اال ألجل احلب ذاته
بعـدها يشرع بانـطالقة فعليـة اخرى دالة على مقدار
مـــا يــحـــمــلـه لــهـــا من حب وشـــوق يــؤديـــان به الى
تـرجـمان الـوصال حـنـينـا وحبـا وعـشقـا وهيـاما. ثم
يوظف الـشاعر بنية فـعلية زاخرة بالـعاطفة  عاطفة
من نـوع فريد تـفضي الى حـنو ودفء وحب من نوع
ــهـد)  فـهي نـادر (تـهــدهـدني بــاحلب كـالــطـفل في ا
تعـامـله مـعامـلـة الطـفل الـذي يـحتـاج الى حـنان االم
فـتـجــسـدت في شـخـصـيـتـهــا شـخـصـيـات عـدة فـهي
احلبيبة وهي الزوجة وهي االم وهي الصديقة وهي
ـلهمـة كل هذه الشـخصيات اجـتمعت في شـخصية ا
ـرأة ــان الــرفـيــعي) إذ هـي ا زوجــته (الــعــلــويــة ا
بوصفـها حنـانا واشـتياقـا وعشقـا جتلت في صورة
واحدة ثم يـنتـقل الشـاعر الى اظـهار صـورة حسـية
أخــرى عـبــر اسـتــعـمـال صــورة حـســيـة شــمـيـة (من
عـطـرهـا عـبق الـورد) والصـورة الـشـمـيـة من االنواع
التي اكدهـا القـرآن الكر  اكـد الشاعـر هنا عـطرها
الذي بقي مالزما لـوعيه الشعري فكان لـلطبيعة أثر
في تـمــويل مـادتـه الـشــعـريـة ;ألن اريـج هـذا الــعـطـر
تعـلق في ذاكرته  واالنسان يـتعلق باألشيـاء حينما
تــأخـــذ مــســـاحــة واســـعــة مـن الــفـــضــاء الـــفــكــري
واستطـاع ان يشخص صورة مجـسمة جتلت بقوله:
(يــغـمــرني دفء الـربــيع) فــاالنـغــمــار هـنــا انـغــمـار
معنوي شعوري يستلذ به الشاعر لكي يتحقق بها.

وحتـــســدني االقــدار اني لــقــيتــهـا 
فـــلم أكُ واالقـدار يـــومـا على ود

يعيد إليّ الوصل من سالف العهد
اذا ضامـني ضيــم ألــوذ  بطـرفـها

هد       تهدهدني باحلب كالطفل في ا
ويــغمـرني دفء الربيع بلــطفـــه

 اذا طالني من عطرها عبق الورد( )
ـسـيـة عـمـد الـشـاعـر إلى اسـتـعـمـال صـورة حـسـيـة 
ا أفـصح به نصه: (لـقد كـان لي مـن بـشكل صـريح 
ثــغـرهــا الـف قــــبــلــــةٍ) سـاعــدت حــاسـة الــلـمس في
تـمـاسك الـنص  فـكـان هـنـاك تـنـوع شـعوري أراد به
الـشاعـر إيصال الـداللة الـتي يرومـها لـلقـار فكـلما
تلقي كلما كانت كانت الصورة الـلمسية قريبـة من ا
الصق به لـتقـريب الـصورة احلـسيـة من االذهان ثم
زج افـعـاال ترصـن وتزيـد مـسـاحـة الـبـوح الـشـعوري

بـاالسم لـتـوجـيـه الـقـصـد إلى الـفــاعل أي احلـبـيـبـة
فيلتـجأ اإلنسان إلى االسميـة لإلشارة للفاعل  حمل
لكه من قدرة ا  هذا النص حركة رسمـها الشاعر 
شــعـريــة في ايـصــال احلــدث إلى الـقــار عن طـريق
اعتماد االفعال (تعـانق جتتاح تؤرقني  يصفعني
يـغـمـرني تــنـزاح) اراد من خالل اسـتـعـمـال االفـعـال
ضـارعـة أن يكـون النـص باثـقا مـتـوهجـا مـستـمرا ا
بانزياحه قادرا على ادامة نظم احلركة االيقاعية في
ـركـزيـة فـضال عـن داللـته الـهـامـشـيـة داللـة الــنص ا
لـتـكون أسـاسـا في التـعبـيـر عن كم الـدفق الشـعوري
الــصـاخب فـاجلـمــلـة الـفــعـلـيـة مــركـز لـلـتــعـبـيـر إذ
تقـتضي (العـقليـة العربـية أن تكـون اجلملـة الفعـلية
األصل الغالب في التعبير; ألن العربي جرت سليقته
ودفــعــته فــطـرته إلـى االهـتــمــام بـاحلــدث)( ) فــكـان
اهـتـمـام الـشـاعـر بـالـفـعل لـغـلـبـة الـفـعلـيـة عـلى كالم

العرب.
…—u  rÝ—

فضـمت كلمـاته ايقـاعا مأنـوسا لـرسم صورة مفـعمة
اءات النفسية  وقد اسهم حرف العطف الواو باإل
في ربـط الـــنـص وانـــســــجــــامه (ولــــكن وجتــــتـــاح
ويـصـفـعـني ويـغـمـرني...) ; ألن ذلك يـعـطي تـركـيـزا
علـى فكرة الـشاعـر التي رسـمهـا ليـحقق الـتالزم ب

عنى. الكلمات وا
  استـطـاع الـشـاعـر أن يوظف تـقـانـة االسـتـعارة في
رسم صورة حـسيـة بـصريـة جتلت في قـوله: (بسـمة
طـا ال مألوف االصبـاح) إذ شكـلت هذه االسـتعـارة 
يــفـضي إلى افــراغ احملـمـوالت الــداللـيـة الــتي قـصـد
ـشـاعر صـادقة افـراغهـا في اطـار وجداني غـامض 
وجياشة ال تلبس اال وجـها حقيقيا من وجوه البوح
ترسخ في ذاكـرة العاطفـة وعطف الذاكرة الشـعري ا

.
لقد كـان لي مـن ثغرها الـف قــبـلــة

لـها طـعم حـلو ألـذُّ من الشــهــد
فمن ذاق طعم الشهد من ثغرِ عاشقٍ

       سيبقى بليل القلب يرتع في السعد
ــانـي) حمـيم وصــالها أال ويـح (ا

    سقـتـنـي مع األيــام حبـا بـال حــدّ
أذوب حـنيـنـا كــلــما الح طـيــفــها

 إن عالقـة الـنص الـشعـري بـالصـورة احلـسيـة قـوية
ـضــامــ وتــنــهض بــهـا وذلك ألنــهــا تــســتــجـلـي ا
لتوصلها إلى مدارك احلس فترسم لنا لوحة ثالثية
ه ستقبل ومعا اضي وآثاره واحلاضـر فا الداللة ا
فالـصورة احلسية قـريبة من خلجـات اإلنسان; ألنها
تـتـناسب مع بـاعث الـقـول وحال اخملـاطب فـتـحاكي
الواقع فـي كل زمان ومكان فـتصور الـوجود بصورة
رتكزات المح وتعد احلواس اخلمس من ا ناطقة ا
الــرئــيــســة في انــتــاج الــصــور احلــســيــة وربــطــهـا
شاعر اإلنسـانية واعتمـاد مجساتـهم النقدية في بـا
اخــتــراق ســكــون الـنـص لـصــنع االســتــجــابــة عــنـد
ـبدع بقدرته ـتلقي تـلك االستجابـة التي يشـكلها ا ا
االبـداعـيــة فـشـاعـرنــا يـحـرص عـلـى اخـراج الـشـكل
الــفــني فــنــيــا وفي الــوقت نــفــسه يــحــمـل مــحــاكـاة

خملتلجات النفس اإلنسانية. 
هو احلب أضناني وأرق مضجعي

       فبتُ عليل النفس من شدة الوجد
توجهت بالنجــوى خلـلٍ يجـيـرني

       ولـكن خـلّي ال يـزال على بــعـد
تعانـق روحي روحـه كل لــحظة 

       وجتتاح أعماقي زوابع من رعد
تـؤرقني االحــزان في كل ليــلـة

       ويصفعني مـر الـحيـاة بال وعـد
شعرت بأرزاء احلياة حتـيـطـنـي 

       ويغمرني سـيـل من الـهمّ والنـكد
ومـن بـيـن أحـزاني تـنـوّرُ زهــرة 

       فتنـزاح أكـداس الـهموم بـال عــد
لها بسمة االصباح في حالك الدجى 

يضيء سناها عتمتي من ذرى جند( )
   انطالقا من عتبة العنوان (هو احلب) ابتدأ الكالم


