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تاب أو أي جزء منه أو الٌسمح بإعادة اصدار هذا الك:جمٌع الحقوق محفوظة

تخزٌنه فً نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من االشكال دون اذن خطً 

سابق من الناشر 

 2013لسنة  851رقم االٌداع فً دار الكتب والوثائق ببغداد 
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.. قبل الدخول 
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.. القراءة 

  طريلة هذه يزدادالربما ب..  بنن الواقق وااف التللق لددّ  اختالال بين، بها اعالج ألنوش قّيما عالية..أنصبها سلما

 ،وهكذا أستعين بخرقة حلمق علن كوابيس ما أسموه واقعا،واذا كانت السعادة أثلم مرمدة الوقتأنا سعادة و وعقّ 

 ...(1)سعادتق الباكية من شدة الفهم  ن وعّق بؤهمية التجاوز،سيكون مواصلة التؽير،اؤتعنق 

انتاجها بفاعلية  تمتلك اللدرة ،علن تكرار التق ( سلطة اللارىء)كتابة النص،من خالل  ل قراءة منتجة هقك

اعٌل يحرك المسطور ،أقرأ اللصيدة،ألؼادرها،اؤذا بها تتؤاف بؤالق ، أكرر اللراءة، اإذا :اللراءة .. قةبفاعلية خالّ  

  سؤكون كابنا لؽويا كلارىء ية ،وجود بين وجوديين ،بندول بق أعيد انتاجها علن واف استجابتق ،إنها حركة

( والسبيل الن معراة االشياء،إالبتوسط اللؽة)بالدرجة االولن،ألج اللصيدة من باب اللؽة  

،هكذا يكون دخولق الن بنيتها،هنا تتفعل إتصالية وأاف اللارىء،اؤذا ببنية (1) ابن حزم األندلسق كماعلمنق

تعايش دون رإية مسبلة مق اللصيدة، ايكون للراءة يتخلص من اللوة الطاردة ودا اللصيدة تتعمف وتتسق وأاف

 معيدد انتاج جديد للمسطور خصب االنتاج وبالطريلة هذه نظهر اللصيدة وأنا منتجين أو ،سلميا  التعايش

علن  تسعن لللبضوهق  ..راءة ،إلن إكتشاؾ الالمفكر ايهلفتتوصل ا ربما عبر التكرار الفاعل، الشعرد 

.. شواطنء بكر

هذا الحلم الثورد اق  اللصيدة العراقية،منذ اجر ريادتها العربية ،عبر روادها،كانت تستبف مق ذاتها،

التجاوز أإلبداعق،لم يكن الفضاء أمامه خاليا،من شراسة النمطق،وأدعياء الليمومة علن اللؽة والتراث 

وهق التكؾ عن العروج نحو  ...اللكن اللصيدة العراقية واصلت كدحها وماتز..ومشتلاتهما

.. سماء عذراء ،تصلح سدرة للصيدتها

-2- 

ألفية شعرية عراقية ،هق ،شواطنء أللفية الثالثة، هل ثمة نوارس تلودنا نحومن اها نحن اق العلد الثانق     

اقق مؤسسة سمال الرمزد العررأالاية شعرية تإثل  من خالل سيولة نتاج تحوالت الكم الشعرد العراقق إلن كق

 ريادة شعرية عراقية ثانية ؟ 

لخطاب الذد انتج نصوص السياب ونازك ألولن ،ااإلشتؽال علن منجز الريادة ايادة الثانية االيعنق قولنا بالر

.. دابرتهُ : منذ اترة اليستهان بها  ،إكتملت والبريكانوبلند والبياتق 

بل ترتكز اق إنبثاقها علن احتدامات الوعق ..وراثية الطال كما ان الريادة الثانية التعتمد علن جينات الهندسة

إلختراقات شعرية  اتركيم ألاف الشعرد العراقق ارى اق ا كلارىءمنتج ..الشعرد اق لحظتنا العراقية المتفردة
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د أبداعيا ستشكل خط الريادة بمثابة نلاط حين تنضّ  اتإلخترافعبر المجهرالنلدد يمكن رإية هذه او ،جريبة 

 .ة  العراقية الثانيةالشعرد

-3- 

 حيوية الحضور الشعرد ..لتإكد (  جيال اال)نماذج شعرية بعيدا عن مصدات  أنتخبت..قراءتنا منتخبة     

 مق منجزهم الذد اليزال  تواصالبدأ بالرواد و..ينلطق بل تداف عبر تطوير تجربته الشعريةلم العراقق الذد 

 يشتؽل عليه النلد العربق المعاصر 
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 ألجيال كااة عبر إنحيازهابل حاولت ان تتعايش سلميا مق ا..ةلم  تتوقؾ قراءتنا عند حلبة شعرية معين.. 

 ؟..هل قمنا دون قصد مباشر منا بمراجعة نلدية لللصيدة العراقية ؟ومساءلتها ..للحداثق اق اللصيدة العراقية

وكالهما من ..يس خالد والشاعر علق محمود خضيربدءا بنازك الريادة الشعرية العراقية وإنتهاء  بالشاعرة بلف

 اجر الحرية ؟( جيل )

،ركزنا ايه عبر ثالث خطوات علن منجز نازك المالبكة ( مؤنث القصٌدة ):ثالثة ابواب  وزعنا قراءتنا اق

ثانية أستوقفتنا التجربة الشعرية ال رى البستانق  وجماليات قصيدتها،كماإنتللنا  إلن الشاعرة الناقدة بش.. ثم

 .حاولنا تسليط الضوء علن سماتها الشعرية..للشاعرة بلليس خالد 

يوسؾ الصابػ ..محمود البريكان ..بلند الحيدرد: توقفنا عند نموذج لكل من( الدٌكةصٌاح  ..)الباب الثانق .

 .مواف محمد

 ..لرزاف صالحعبد ا..كمال سبتق ..عواد ناصر : تناولنا ايه حزمة ضوء شعرية ( الورثة)الباب الثالث 

 ..علق محمود خضير..،شعالن شريؾ .،.حيدر عبد الخضر ،رعد زامل

ماتيسر لنا ضمن  اليعنق ان هذه النماذج هق  وحدها الفاعلة  اق الحراك الشعرد العراقق، لكن هذا 

.. خطوتنا األولن اق المجال 

ملداد مسعود                                                                                             

 (ص67/أبكق ألننق أاهم:كان بورخس يجيب )1/2012ط/ بؽداد/ دار المدى/ شعرية العمر/ محمود عبد الوهاب (1)

 / التلريب لحد المنطف والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفلهية/ أبو محمد علق بن حزم األندلسق  (2)

تحليف  / المجلد الثانق/ وأنظر كذلك رسابل ابن حزم األندلسق  155ص /بيروت/ إحسان عباس.دتحليف 

93ص/ التلريب لحد المنطف/ المإسسة العربية للدراسات والنشر/بيروت/ 2007/ 2ط/إحسان عباس.د
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 مؤنث القصٌدة 

              

  

 

 

 

                                      

              

  

 

( 1923-2007) تجاه نازك المالئكة..ثالث خطوات 

 

 طواف حول القمر :ألولىالخطوة ا
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ضمن المإتلؾ الشعرد ،المتعارؾ عليه ،اؤنها اق مجموعتها  ( عاشلة الليل )إذا كانت قصابد نازك المالبكة اق 

.. التطبيف/ التنظيرالشعرد، علن مستوّد ،قد أعلنت تمردها (شظايا ورماد )الثانية 

التنظير من خالل الملدمة التق كتبتها لمجموعتها *

كانت تلترح بنية جديدة للخطاب  )اهق اق هذه اللصيدة ( الكوليرا)التطبيف من خالل قصابدها وتحديدا قصيدة *

وهذا يعنق ان نازك ..(1)(النؽميةالشعرد وإشتؽاله الفضابق تلوم علن اعادة توزيق البنن االيلاعية والصوتية و

: وليس كما يرى الناقد الكبير إحسان عباس ان الشاعرة نازك المالبكة ..كانت تتحرك شعريا بلصدية
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انها تكتب اللصيدة المخالفة .. لم يدر اق بال الشاعرة الشابة نازك المالبكة آنذاك( كوليراال)حين كتبت قصيدة 

 واللصيدتان( هل كان حبا)النسبة للسياب ،مق قصيدته للشعر العمودد،وهكذا كان أألمر ب

اؤنها خبب موسيلق لذلك ( كوليرا)اليصلح اتخاذهما مإشرا قويا علن شنء سوى تؽيير جزبق اق البنية ،اؤما )

 -دون اللدرة علن اثارته –الموكب المخيؾ الذد يمثله الموت،ووصؾ خارجق للوصول الن اثارة الرعب 

اؤنها تنطلف من محاولة لتحديد معنن ( هل كان حبا)منها أن تصور الفجيعة،وأما الثانية  بؤختيار مناظرة يراد

ألشطار دون بعض،لما ذكرت هذه اللصيدة أبدا اق ا ولوال تفاوت ضبيل اق بعض..الحب،هل هو نوح أو ابتسام

اق اللصيدتين   أرى..كلارىء منتج ..احسان عباس  كذلك يرى أألمر ، الناقد(..35ص/تؤريخ الشعر الحديث

وعلينا نحن الذين لم .لحساسية الجديدة بضرورة التؽيير اق الشعر العربق بداية ا( :هل كان حبا)و( الكوليرا)

ضمن الحلبة الزمنية التق كتبت نعاصر والدة اللصيدتين ان تكون بإرة نظرنا تحليبية أد ان ننظر لللصيدتين 

اللصيدة  ولنببر نظرتنا بدءا من إعالن.. هاعد اترة زمنية اليستهان ب،ال عبر خبرتنا المتراكمة ب ايها اللصيدتان

 ...للسلطة السياسية كنسف شعرد ،ذلك العصيان المتزامن مق الوعق الثورد المتصدد العربية،عصيانها

المؽاير للنمط المؤلوؾ عبرجدلية قانون التراكم وسيتحول /علن المستوى الشعرد سيتراكم هذا أألحساس الجديد

،وعيا ارديا يتؽذى من الوعق الجماعق (صيرورة أألحساس )من خالل . ذا الكم الن كيؾ مؽاير نوعيا تماماه

جتماعية وبسبب شروط ا..ل من الشاعر نازك المالبكة وبدرشاكر السيابؼيير الجذرد لدى كتالمحتدم نحو ال

 .شرسة ستكون خطوات السياب أوسق وأكثر نزاا شعريا

-2- 

وذلك من خالل منجزها (قرارة الموجة)( شظايا ورماد)(  عاشلة الليل)عد مالبكة ،نفسها بتجاوزت سليلة ال

أنق أسؤمه /أنق الأخاؾ الزمن :)اق هذا المنجز حسمت أشكاليتها مق الزمن (شجرة اللمر)الشعرد الرابق 

ؼدا ) د وكذلك الػ( جثة الماضق الؽريف)الماضق جثة /االزمن محض جثة )وحسب قول شاعرتنا ( وحسب 

اراغ يتحرك بخطوات ..وما الحاضر إال..يتموضق الحاضر : المستلبل/الماضق:وبين ميتين  ( ميتا اليطاف

والطريلة الناجعة اق التصدد للحاضر،تكون من خالل ( تؤمل زمن آآلخرين )بطيبة،تستعمله الشاعرة اق 

 :الحركة الدابمة اق المكان

 لماذا نعود)

 د؟أليس هناك مكان وراء الوجو

 نظل أليه نسير؟

 والنستطيق الوصول

 طويل مكان بعيد يلود أليه طريف

 يظل يسير يسير 

 (والينتهق

الرواية الرابعة التق ألفها (لكق يلؾ الزمن)هنا يخال لق  كؤن شاعرتنا التق تتلن أكثر من لؽة تكتب هامشا علن

الوصول يعنق )ألن  مها الوصولواليه( ايثاكا)الن ( كفااق)الدوس هكسلق،أو كؤن شاعرتنا ،تسعن مثل 

 –اليوتوبيا ،واراها التتلدم نحو الهدؾ بل منشؽلة نحو العود أألبدد /الهدؾ:بل مواصلة السعق نحو(الموت

دعوة الن )كثر اق قصيدة يتضح ذلك أ..بؤألرتداد ال بؤألقتحام  /بالنكوص/االشاعرة تفكر بالعودة  – النيتشود

 (رارة الموجةف)،أحدى قصابد مجموعتها(أألحالم
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 سنعلم أنا نسير الن أألمس )

 ال للؽد

 وأنا وصلنا الن بابل ذات 

 اجر ند

 حبيبين نحمل هوانا الن 

 المعبد

 يباركنا كاهن بابلق نلق

(.. اليد 

 :ن اعل الحركة ،اعل سالب نكوصق نالحظ ا

 ونرحل الرؼبة اق الرحيل)

 ولكن لنهرب من ذاتنا

 (من صراع طويل  

 ريفنعود اذن اق الط)

 الطويل 

 تواجهنا أألوجه الجامدة

 يواجهنا كل شنء رأيناه منذ 

 قليل

 كما كان اق ركدة باردة

 نعود اذن الضياء ينير

 ألعيننا الخامدة

 نسيرونسحب أشالء حلم

 صؽير

 من قصيدة العودة(/داناه بعد شباب قصير 

: اد يخنلناالزمن بالنسبة لشاعرتنا نازك المالبكة ينمو علن حساب حيواتنا  حتن يك*

 ومشينا لكن الحركة )              

 ظلت تتبعنا والسمكة                 
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 تكبر تكبر حتن عادت اق                

 حضن الموجة كالعمالف              

 أد طريف! رايلق :وصرخت              

 يحمينا من هذا المخلوف              

 (لنعد،االدرب يضيف يضيف          

-3- 

 :الحظ مايلق( ..شجرة اللمر)اق 

سنة من أألبداع المتواصل ،نشرت شاعرتنا ( 21)أد ثمة 1968ان هذه المجموعة الشعرية،صدرت اق عام *

قضايا :)كما نشرت مجموعتين نلدتين ( 1957/قرارة الموجة)،(1949/شظايا ورماد)،(1947/عاشلة الليل(ايها 

( 1965/الصومعة والشراة الحمراء) ستثنابق كما صدر لها كتاب نلددنلدد أ وهو جهد(1962/الشعر المعاصر

أوسق وأعمف وأكثر  نق أن تجربة الشاعرة أصبحت بؤمداءوهذا يق(.شجرة اللمر)وبعد ثالث سنوات أصدرت 

 .دراية بالوعق الشعرد تحديدا

-4- 

عة الشعرية، مبنية علن قطعة اق شجرة اللمر،لتلهر سمكة الزمن أستعانت شاعرتنا بالفن وحكاية ثريا المجمو

أما البعد السيمولوجق اهو من انتاج شاعرتنا،اق الحكاية طفل يحلم بصيد .شعرية انكليزية من أدب أألطفال 

اللمر وحين يحلف الطفل حلمه، يثور الناس ألسترجاع قمرهم،ايزرع الطفل اللمر،ثم يرد اللمر أألصلق الن 

 . ..تتدلن من أؼصانها أقمار اضية..الوعق البردء /تق زرعها الطفلالسماء،واق أألرض تعلو شجرة اللمر ال

 :الناقد احسان عباس شفرة الحكاية الشعرية كالتالق يلرأ

 .يرمز الن الطبيعة وهو اق الوقت نفسه صورة للزمن :اللمر*

 الطفل هو الفنان*

 .هق ان الطفل المستمد من الطبيعة والمستلل عنها:الشجرة*

 .عصا الطاعة عنه ان اليشف المطلف الذد علن كل من يلرأ اللصيدة  تؤويل هوليس بالتؤويلوعلن واف هذا ال

قيصر،انان يكتفق برإيته أنه يعطق ماهلل هلل ومالليصر ل اؤن الفنان توايلق اق منظوره علن واف هذا التؤويل

ان أخذ من الطبيعة ما يريده تنويرد معهم ، الفن/ويدع آآلخرين اق  رإيتهم الثابتة ،اليمارس اد اعل تحريضق 

 ،وترك اللمر لآلخرين، (شجرة اللمر)هو 

هم لمشاركته الرإيا بل هو تعالن بالفن عليهم ولم يلنعهم تفن به اكتفاء ذاتيا ،اهو لم يدعأخذ الفن وأك

 –س كلارىء ومن  خالل تكرار قراءتق للنص ،هكذا رأيت أألمر الكما رأه ناقدنا الكبير  احسان عبا...بشجرته

الن الناس كان يعنق اعترااا بؤن لهم حف المشاركة ايما  –الزمن  –الطبيعة  –أن ارجاع اللمر ..-طاب ثراه 

 كان يحبه الفنان ،أو يخاؾ منه ومن هنا تتفتح المشاعر الذاتية

لذا أرى أألمر (. 99ص/وتؤخذ اق تحسس مشكالتهم وقضاياهم علن نحو أرحب وبتعاطؾ أشد علن اآلخرين

 :لقكالتا
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 اللمر +آآلخرون  ---------شجرة اللمر+الفنان *

 شجرة اللمر/ أد لدينا دابرة تخص الفنان*

 اللمر / آآلخرون : دابرة أخرى ......    

  

أاف الحداثة : نازك المالبكة / 15ص/ 1995/ بؽداد/ دار الشإون الثلااية/ الجزء الثانق/ كتاب المنزالت/ طراد الكبيسق( 1)

 1978/ الكويت/ 2ع /عالم المعراة/ اتجاهات الشعر العربق المعاصر/اساحسان عب(2)

 

 ...الخطوة الثانٌة

 عاشقة اللٌل:سفٌنة تحت المساء 

 مابعد النص       /ما قبل النص

                          

 اق لجة البحر الرهيب سفينة )

 تحت المساء 

 أللت بها أألقدار اق لجج المنايا

 (والشلاء  

 عاشلة الليل         

 : ألولىقراءة الطبعة ا*

لشاعرتنا الكبيرة نازك المالبكة،وللطبعة (عاشلة الليل )ألولن بين يدد الطبعة األولن للمجموعة الشعرية ا

أألولن نكتها الصفراء الحميمية التق تعيدنق كلارىء عراقق الن سنوات النهوض الثورد واللراءات المحتدمة 

أستروح الورف أألصفر ألنشط مخيلتق اق رإية بؽداد آواخر ..ؾ اعال اق الوسط العراققالتق كانت سابدة بشػ

بنبضات قلبها الحالم المطمبن  أألربعينات ومن بين أشجارها ارى ليل الشاعرة نازك بحيويته المتدالة يرشلنا

 .بسعادات الشعر وأجنحة الرإى

: داتوقؾ كلارىء عن

( ثريا النص*) 

 . ( احسان المالبكة)وقد كتبتها شليلة الشاعرة  ( ختق نازكأ)ة معنونة بملدم* 

أألبيات ألشعرية أألربعة،ؼير المعنونة وؼير المسماة بؤسم منتجها لكنها تعود للشاعرة ،ال ألنها لم تلوس *

 اوتذيل بؤسم آخر بل ألنها تنتسب أسلوبيا للمجموعة الشعرية ذاتها
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 :وسنتوقؾ عند مابعد النص والذد يشمل*

نالحظ ان الصفحات مرقمة واللصابد المترجمة ايها بصمة شاعرتنا،وهق ترجمة ..ن الشعر المترجم م*

 ل أربعة أبيات والوزن الشعرد بتصرؾ تشهد علن ذلك اللااية المتؽيرة بعد ك

 .يلق ذلك الصفحة أألعالنية عن نتاج الشاعرة اللادم *

 

-2-  

-1 -

: ثرٌا النص

رمزيتها المنبجسة من ما تحيل اليه ( عاشلة الليل)عرية وعة الشعنوان المجم/تضخ ثريا النص  

والشاعرة هنا تفّعل الشاعرة  انثياالت رومانسية،/توحد / تماهق/أحالم يلظة /هواجس /من ( ليل)مفردة 

سنالحظ ان مايبثه الليل ليس األنفتاح علن آآلخر بل ..(عاشلة الليل)من خالل قصيدتها ( ثريا النص)

: جوانية الذات الشاعرة،من خالل هذه العينات الشعرية اإلتصال مق 

الليل ايه مخاوؾ وساوس التخمد *

أبدا يزلزله صراخ ؼامض اليخمد 

  أاف راعب رهيب المعانق*

ضم أرجاءه الُدجن الالنهابق 

ظلمة كالممات تخنلنق خنلا *

هق الالانتهاء والالشقء 

التسلنق عن خياالتق ولحنق *

عيونق االدجن آآلن بؽيض اق 

.. هكذا ياليل صورت شلابق من كآباتق وحزنق*

وترى قراءتنا المنتجة،ان هذه العينات اق حد ذاتها التمنح الذات الشاعرة مفالت لشفراتها المؽللة 

ألن إتصالية الذات مق الموضوع هق عالقة مرآوية ،تعلنها الشاعرة اق قولها 

وكان الليل مرآة اؤبصرت بها كرهق *

. نق لم أعثر علن كنهقوأمسن الميت لك

ترى قراءتنا ان شاعرتنا نازك المالبكة،ترى اق الليل، هو الزمان  بل والمكان البديل لخطواتها الالمربية 

والمحسوسة شعرا،وإنتماء لهذا الليل ،ليس هروبا،بل هو ذلك الرهؾ األنيف اق الذات الشاعرة المحبة 
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(: تهم)د قصيدة لكل ماهو جميل وإستثنابق،وهاهق الشاعرة، ترد ؾ

أعّبر عن كل حٍس أعيه  )                  

وأبكق الحياة  والأنكُر                  

وأضحك من كل ماتحتويه                

(.. وأؼضُب   لكننق أشعُر               

: وبعد أبيات تلول الشاعرة

عاشلة للظالم تح   ب الدياجق وتهوى السكون : يلولون)

وترسم أحالمها للعيون             رها للجبالوتنشد أشعا

تحب الحياة ولكنها               تعكرها بخيال المنون 

ترى جوها ؼيبها حالكا       يضيف بآثامه الملهمون 

أحب الظالم ولكننق                

أثور علن كل أحالمكم               

أحب الحياة علن أننق        

. (امكم   أحّلر موكب أد      

تتكشؾ لنا جماليات الوجه آآلخر لليل ،وها نحن نثّبت عينات شعرية ( قرارة الموجة)واق مجموعتها الشعرية 

تعال لنحلَُم  ،إن المساء  الجميل    دنا  : )  منها

ولين ُ الُدَجن وخدود النجوم ِ تنادد بنا           

تعال نصيد الرإى  ونعد خيوط   السنا         

(. حبنا  وتشهد منحدرات الرمال  علن         

ان الليل هنا حاضنة لحلم يلظة ،ومن هذه الحاضنة سينتصب سلما جماليا  

سنحلم أّنا صعدنا   نرود جبال اللمر  )

( ونمرح اق عزلة الالنهاية والالبشر  

عودة الن عذرية العالم األول  ..وسيكون الهبوط 

الل  سنحلم أّنا  استحلنا صبيين اوف الت)

مال بريبين نركض اوف الصخور ونرعن الجِ 

( وحين  ننام نّمرغ   أجسادنا  اق الرمال 
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( دعوة الن األحالم) وستإكد اللصيدة هذه العودة من خالل الملطق أألخير من قصيدتها

( لعنة الزمن)وسيكرر الليُل الفاعلية ذاتها اق قصيدة ..(سنحلم أّنا نسير الن األمس ال للؽد )

ووقفنا  اق الظلمة   نحلُم    )      

بالموج وبالليل    المبهم           

ونحوك من األنجم والرإيا واألمواج لنا أطواف  

ونجوب العالم َ اق عربات        

صنعتها  أذرع     جنّيات       

من عطر األزهار الخجالت     

(. ف من أسالك الضوء األأل   

( : د ُسهاالن اخت)وتإكد المنحن ذاته قصيدة 

هّيا معق االليل مختلُج الُدجن  حبا وشعرا  )

( وعرابس األحالم تفرش دربنا لونا وعطرا 

 

- 2 -

 أختق نازك ثريا الملدمة*

 يشير العنوان الن آصرة أألخوة بين الشاعرة والساردة  -1

 .آآلنسة احسان المالبكة: يشيرأسم الكاتبة الن ذلك أيضا -2

 :الملدمة*

 أيها اللارىء الكريم: ة اللارىء مباشرةتبدأ بمخاطب -1

 تعطق الكاتبة صورة مختزلة للمجموعة الشعرية – 2

 :من خالل صورة شخصية للشاعرة 

 .امامك صورة مكبرة ألختق نازك*

 :الصورة ة بتجزبةثم تبدأ السارد

 لونتها بدماء قلبها*

 أودعتها عصارة روحها*

 ثم تستدرك الساردة
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 وجه الؽرابة  –صورة ؼريبة  –بةكما ترى الكات –ولكنها *

 :الفنية ة ؼير تلليدية ،من ناحية وسابل األقتصادانها صور: كاتبة الملدمة  لدى 

 د صورة ذاتية وظيفتها رسم بورتريتاذن ه( صورة ؼريبة لم ترسم بريشة انان وانما كتبت بللم شاعرة)

 .شعرد للشاعرة:

 :أعالن سمات موضوعية خاصة بالشعر وحدهتبدأ الوحدة السردية الثانية اق الملدمة،ب -3

 (والشعر لؽة العواطؾ) -1

 :والمرسل أليه هو

 الللب /الروح*

هذه وحدة سردية تتسم (..الللب تخاطب إال الروح،والتفهم إالاللؽة التق ال..والشعر لؽة العواطؾ)

 لمنجز النلدد المعاصر،بل حتن أثناء كتابة الملدمةبالعادية،القياسا ل

 

 استبناؾ التوصيؾ الذاتق وكؤن الوحدةالسردية الثالثة ،تعود كاتبة الملدمة الن  اق الوحدة*

 :السردية الثانية،أشبه ماتكون بالجملة أألعتراضية     

 (.نازك عاطفية*)

 والمصدر أألول لهذه الصفة هو الجين الوراثق

 (والدينا  وليس من عجب اق هذا،الد تمثلت ايها أحساس*)

      . 

التؤثيرالمتبادل والتفاعل )،الذد يإكد علن (علم أإلتصال)ه عالقة أتصالية ضمن لثانق لوالمصدر ا

  أن أإلنسان( هارولد السويل)سب وبح(كونفورميا-54/المستمر مابين أألنسان والبيبة

 .كعالم داخلق والمحيط كعالم خارجق اليمكن اصلهما وايلاؾ عملية التفاعل بينهما

كابدات شعبنا العراقق اق تلك الفترة والملدمة مكتوبة اق والمصدر الثانق يتمثل بم

 (4/10/1947)بؽداد

 :وتصؾ كاتبة الملدمة واقق الحال كالتالق

 (عاشت اق بلد يناضل اق سبيل حريته وأستلراره*)

 (ومجتمق يكااح اق سبيل مثله ومبادبه الملدسة)

 اذن أألمر هكذا

 مجتمق يكااح -----------بلد يناضل

 البنيان الفوقق؟( بلد)لكاتبة بهل تعنق ا

 .أألحزاب السياسية والمنظمات الديملراطية: وبالمجتمق

هناك العامل الخارجق المإثر علن سيرورة الداخل،هذا التؤثير الذد ينتلل من الداخل الن *

 وحينما بلؽت عهد نضجها العاطفق والروحق،أشتعلت نيران الحرب العالمية:)الذاتق

 جانبها المظلم وهذا يفسر ملحمتها د نفسها ولم تعد تر من الحياة إالن ؾالثانية،اتركز الحز

 :ثم تعاود توصيفها للشاعرة..ابيات من الملحمة ةثم تنلل الكاتبة اربق( مؤساة الحياة)

وتبلػ حساسية نازك حدا مفرطا اتتحول اخيرا الن ثورة وتمرد، واذا شعرها الحديث ينللب )

ثم ( اق سخريتها..اق أحتلارها..اق كرهها ..ابرة اق حبهاكله الن ثورات صاخبة اهق ث

 أبيات تبدأ بوحدة وصراع األضداد تورد أربق

 أحب وأكره*   

 وأبكق وأضحك* 

 وأنفر أريد*
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ابيات أخرى لتوكيد ذلك ،وتختم ملدمتها كاشفة الصلة بين الشاعرة وعنوان  ةثم تورد اربق

 :المجموعة الشعرية

 قة الليلهذه عاش...ثم ياقاربق*)

 (نازك...هذه أختق       

 

* 

 

أربعة أبيات ؼير معنونة،وظيفتها :بعد الملدمة التق تخلو صفحاتها من ترقيم،تواجهنا اق الصفحة التالية 

 :الكشؾ عن طريلة أستعمال شاعرتنا نازك للشعر:

 أعبر عما تحس حياتق وارسم)

 أحساس روحق الؽريب 

 اؤبكق اذا صدمتنق السنين بخنجرها

 ألبدد الرهيبا

 واضحك مما قضاه الزمان علن الهيكل

 آلدمق الرهيبا 

 وأؼضب حين يداس الشعور ويسخرمن

 (اوران اللهيب

رد اعل شعرد علن اعل الحياة وقسوتها ،حيث أألحساس يولد التعبير،ورسم : هل وظيفة الشعر لدى الشاعرة

الجميل  لن العنؾ الموضوعق بالضعؾ اإلنسانقت الثانق،ترد عاق البق.النظرة الذاتية لخلجات الروح الؽريبة

 .اق هذه األبيات ،أرى الشاعرة تمارس ان رسم الصورة الشخصية ....أبكق:

 ان خبرة الشاعرة هنا هق نصية الصورة الشخصية وشاعرتنا من خالل هذه أألبيات هق النص قيد الدراسة*

 :والشعر نصيتها،والخطاطة يمكن ان تكون هكذا

 رسم أألحساس ------تعبير  -1

 بكاء: --------صدمة السنين -2

 ضحك ----قضاء الزمان  -3

 سخرية:---------دوس -4

 

 :الترقيم*

 (139)وينتهق عند( 6ص)يبدأ الترقيم ب

 126الشعر الذد يخص نازك ينتهق مق نهاية *

 :يواجهنا العنوان التالق:127اق*

 رأ من نتاج ترجمتهامن الشعر المترجم نتعرؾ من خالله علن المترجمة الشاعرة نازك،انف

 (للشاعر توماس كرد:مرثية اق ملبرة ريفية)قصيدة البحر للشاعر بايرون وكذلك قصيدة 
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 : مابعد النص*

 

 قريبا يصدر للشاعرة:صفحة مدون ايها*

 .ملحمة شعرية اق ألؾ ومابتق بيت(:مؤساة الحياة)

ومن خالل العنوان (.أألنسانمؤساة الحياة وأؼنية )وبعنوان 1970اق ..ولم تنشر الملحمة إال

أؼنية أألنسان،واق الصفحة ذاتها اعالن عن مجموعة :الجديد،يؽادر العنوان أنؽالقه من خالل 

مجموعة اللصابد التق كتبت بعد عاشلة )، ومكتوب تحت العنوان(شظايا)شعرية ثانية بعنوان

لؽالؾ بريشة خالد ولوحة ا1946(/شظايا ورماد)وحين تصدر المجموعة سيكون عنوانها( الليل

 ,الرحال

 

اق هذه الصفحة أألعالنية،نكتشؾ أن الشاعرة نازك،دخلت المعترك الثلااق برصيد شعرد *

ليست خطوتها أألولن،اق حلل الشعر،بل ربما هق (عاشلة الليل )وثلااق اليستهان به،وان 

 الخطوة المنتخبة شعريا من رصيد شعرد واير

بيروت،ستكون /در اعمالها الشعرية عن دار العودة،حين تص1970لدى الشاعرة،واق عام 

. الكتاب الشعرد أألول( مؤساة الحياة واؼنية أألنسان)ملحمة

 1947/ بؽداد/ مطبعة الزمان/ ألولنالطبعة ا/عاشلة الليل/ ك المالبكةناز*

 154ص(/تهم)قصيدة / 1959/المكتب التجارد/ عة الثانيةالطب /شظايا ورماد/ نازك المالبكة*

قصيدة  / 1957نيسان / بيروت/ دار آآلداب/ األولنالطبعة / قرارة الموجة/ زك المالبكةنا*

(.. 18-16ص/ دعوة الن األحالم)

( 24ص/لعنة الزمن)قصيدة/المصدر السابف *

( 87ص/الن أختق سها )قصيدة /المصدر السابف *

 54ص/2004/ 1ط/ شفدم/ دار كنعان/الكونفورميا وأنظمة الوعق/ وعق السلوك/ محمد الدروبق.د*

     

 

 

 الخطوة الثالثة

مقدمة شظاٌا ورماد ..... حاولة لفهرسةم

تستوقفنق ملدمة الشاعرة نازك المالبكة،التق تستلبل اللارىء ايها،قبل أن تهبط إستجابته علن شظايا الوجق 

قة تاريخية،بل ورماد المسرات،قراءتق هنا،تحاول ان تلدم اهرسة لهذه الملدمة،التق الأتعامل معها كوثق

سالم النفطق كبيان شعرد،مايزال ساخنا،بعد ظاهرة اإلرتداد الن العمود الشعرد ،المدعوم من قبل اإل

تحتفظ هذه الملدمة ..وكذلك اإلسفاؾ والتطفل،المتمثل بؤنتهاك أدى الن تشويه قصيدة النثر،لهذه أإلسباب 

عيلة لموابمتها ايلاع العصر والعصر هنا منتصؾ الحداثية،بحيويتها الدامؽة،التق تبرر انبثاف قصيدة التؾ

.. البيان / اللرن العشرين طبعا،زمن كتابة الملدمة

اق الشعر كما اق الحياة ،يصح تطبيف عبارة  :)لن الشاعرة انحيازها لحداثة آآلخرمق السطر األول،تق*
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التق  التجريبية هق قصيدة الحريةويمكن هذا ان يعنق ان اللصيدة ...(الالقاعدة هق اللاعدة الذهبية)برنارد شو

تإسس سيرورتها الذاتية وتتبنن قانون التجاوز الدابم،ولذلك اهق تراض كل سلطة خارج الكتابة وخارج 

وحين أتساءل كلارىء منتج،لماذا أقترضت ملولة برنارد شو ..التجربةالشخصية

ة،حيث تعلن شاعرتنا الرابدة  وليس من المؤثور العربق، سؤجد التبرير اق الصفحة األخيرة،من الملدم

والواقق ان الذين يريدون الجمق بين الثلااة الحديثة وتلاليد الشعر اللديمة،أشبه بمن يعيش اليوم )نازك

،ترى نازك ور ايمانها بالتالقح الحضاردومن منظ( 22ص/بمالبس اللرن األول للهجرة

(  يكون ناشبا،عن التلاء أمتين أوأكثرالتطور الذد يحدث اق الفنون وآآلداب،اق عصر ما،أكثر ما)ان 

بحسب جمال الدين بن الشيخ  ( الشعر وسيطا دالليا علن األاف الثلااق)ومن المإكد بلوة هذا التطور سيكون 

، لتبرر مل الشعر بذات الحرية التق تنظر ايها الن الحياة تعا..ن الشعر والحياة تفّعل الشاعرة اتصالية بق*

الشعر وليد أحداث الحياة،وليس للحياة قاعدة معينة تتبعها اق :)السابلة، وبحسب قولها( شو)استعمالها ملولة 

ة    هذه، اؤن ،وبالطريلة أألستلرابق( د تتلون بها أشياءها وأحاسيسها ترتيب أحداثها والنماذج معينة لؤللوان الت

الشاعرة تحاول أقناعنا بمبدأ الواقق،من أجل ان تفرض علينا مبدأ الرؼبة  

منظور النلدد ، من خالل قولها ، أد تناقض بين رأيها هذا وبين تنويعات الثم تستدرك الشاعرة لتفند*

كالسيكق )والتناقض بين هذا الرأد ومايلسم ،أليه النلاُد أليه الشعر،من مدارس ومذاهب، حين يلولون

 سبق والمرحلق،وليس من  ،االشاعرة تنظر الن هذه المدارس،من خالل الن(،رومانتيكق،واقعق،رمزد،سريالق

(                 3ص\اهذه كلها ليست قواعد، وانما هق أحكام :)من منظور المطلف الثابت ،وبحسب قولها  

، الشعرالعربق،لم يلؾ علن قدميهيرى كثيرون معق ان : )تماهق رإية الشاعرة، اق رإية أألخرين الحداثية*

اذا هق رإية جماعية ،تبحث عن ذلك (.الماضية لة ،اللرونبعد الرقدة الطويلة التق جثمت علن صدره طق

 نازك إال صوتا واعدا ضمن أوركسترا صاعدة تبشرنا الضوء،الذد هو اق آخر النفف،وما الشاعرة

الشخصنة ،بعد ذلك   الن  طور(أألخرين)وسيتحول التعميم   .ى تؽيير خريطة الشعر العربقبتصميها عل

                                                             كاظم جواد/ بلند الحيدرد/ محمود البريكان/ عبد الوهاب البياتق/ةنازك المالبك/بدرشاكر السياب 

ااذ ذاك يتصدى لهم ،ألؾ  يحاول ااراد منا ان يخالفوا)تشخيص المصدات، المإدية، الن حالة الشعر اللارة،*

 (.يد الشعرية ؼيور علن اللؽة، وألؾ حريص علن التلال

الل ألفيتين ،، أخالقيتين، واحدة وهكذا تشخص الشاعرة نوعين من المصدات، التق تشرعن قيمومتها، من خ

 ( الشعرية التلاليد وألؾ حريص علن)والثانية باسم الحرص الشعرد،(ألؾ ؼيور علن اللؽة) بؤسم  الؽيرة اللؽوية

تابو لؽود وتابو شعرد، تابوان يدعيان انهما : لتابواتيتولد نوعان من اومن خالل ادعاء الحرص والؽيرة، 

هو الخليل بن أحمد الفراهيدد (4ص/ واحد قديم أدرك ما يناسب زمانه)الوريثان الشرعيان،لما أخترعه

صاحب بحور الشعر،والشاعرة التلؽيه،بل تنظر له نظرة تحليبية،أد ان هذه البحور،يجب ان التكون مصدات  

،اهو أد الفراهيدد،كان علن صواب،ضمن تلك الحلبة التاريخية،لكن أن تمتد  الحياةأزاء سيرورة الشعر و

وتجر عواطفنا المليدة بسالسل ..تسيرنا اللواعد التق وضعها أسالانا اق الجاهلية واإلسالم)هذه الحلبة شعريا و

هنا تحديدا نحن أمام ..ةتلك هق المعضلة،إجتماعيا ولؽويا،حيث تتحكم بنا اللوة الطارد(..3ص/أألوزان اللديمة

والذد يشتمل علن ( اللبول أإليجابق)ااعلية سلبية أجتماعية،يشخصها وعق السلوك الجمعق،ويدرجها ضمن نمط
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أكبر عدد من أبناء المجتمق والذين ينتسبون بؽالبيتهم،الن المستوى العام من حيث درجة الوعق التق يتسلحون 

ة،علن بناء عالقات ديالكتيكية مستللة ازاء مايواجهون من ظواهر وأقل بها،كما انهم يتميزون بلدراتهم المحدود

  (محمد الدروبق.د/ 193ص/م الخارجققاللية اق صياؼة تفسيراتهم للعالمن هذا قدرتهم علن أإلست

 ترد الشاعرة علن أعتراض الليمين علن اللؽة والشعر:السإال هو أألجابة

.. ( ملها أباإنا منذ عشرات اللرون؟ما لطريلة الخليل؟ وما للؽة التق استق) 

---------------------------------------------------------------------------   

 193ص/2004/ 1ط/ دمشف/دار كنعان/ أنظمة الكونفورميا وأنظمة السلوك/وعق السلوك/ محمد الدروبق.د*

     

 

                                                                                   

 (مكابدات الشجر)تعاضد الداللة اق 

 الشاعرة بشرى البستانق

 إتصالية اللوحة والنص الشعرد

                                            

-1- 

مديات  الشاعرة والناقدة الدكتورة بشرى البستانق ،طاقة ابداعية بمديات بعيدة وعميلة وهق تواصل توسيق

 ،من خالل أإلشتؽال النلددمنتوجها عبر التنويق علن المستويين الشعرد والنلدد ،تلتلط الحليلق الجاد وتنصفهُ 

 بمنهجية دقيلة ،واجمل مااق هذه المنهجية،خلوها من جهامة الليااة أألكاديمية،هل ألن الناقدة  

 تحبر ملاالتها من حدابف قصيدتها ؟ وهق اق قصابدها تلتلط

 لم العراقق، وتؽسله بحنو أألمهات العراقيات، اللواتق يفتحنأأل

 كل أألقفال بالعفو والمؽفرة،وحين تتؤمل اق المرايا،الترى ناصعا 

 وكريما مثل الؽد،وهو يضق يده علن كتؾ الوطن ليلوده الن ابواب

 ...اليطرقها ؼير صديف حميم

                            * ****
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نا، اق تفعيل إتصالية بين هدب من أهداب النص،والهدب  المعنق هنا وجه الكتاب،المتكون يتؤطر إشتؽال قراءت

من لوحة الؽالؾ والمسطور عليها،وبين قصابد المجموعة الشعرية، ونرى ان أإلتصال يتضاار  لينتج ضفيرة 

.... ورشيلة واحدة متماسكة

 ..لعنوانا*

باللون أألحمر ،له وظيفته ،للشاعرة الدكتورة بشرى البستانق (مكابدات الشجر)تلوين ثريا المجموعة الشعرية ..

ل اق العنوانات اؤألحمر هو المفقّ .والمدلول توحق بهذا اللون ( مكابدات)والعالقة بين الدال .العالماتية الدالة

 :الفرعية 

نالحظ أن ( ../قصيدة بابل / موسيلن عراقية / أحزان الؽضن / بؤنتظار اللصؾ / أألسوار /قصيدة العراف )

(. الشجر..)أسم جمق المإنث السالم ،اليكتفق بنفسه ،بل يكتمل بالمفردة التالية

( الشجر)اذا بالمضاؾ اليه ..معراة: بعدها،تجعلها  (الشجر)ذلك ألن مكابدات وحدها نكرة،لكن مجقء كلمة .

مكابدات :ه اضيلة التمييز نالحظ هنا ان الطرؾ أألول من المتضايفين ،ل..(مكابدات )يعرؾ المضاؾ النكرة 

أد توصيؾ كثرة يفّعل اتصاال مق كثرة حيوية ااعلة تتداف حياة خضلة ..وهو توصيؾ بجمق المإنث السالم 

 ..(الشجر)اعنق 

 (مكابدات )بعد أإلنتهاء من قراءة المجموعة الشعرية،نرى أن هذه ال..

 (الشعر)بؤإلنسانق  ليست بالمنفعلة بل هق ااعلة و تدعو الن النليض أأليجابق اهق

 االبشعر وبالشعر وحده البالهيمنة الكونيالية،نكمل نلص.اللصؾ:ترد علن الوحشق 

 ومايجرد اق ؼابة العولمة ،اليعنق أن ؼدا أو بؽد..العالم،الذد نحيا ايه،ومن أجله

 ..ستكون نهاية العالم

 .محتملةتمسك بكل المعانق ال عنن،واق الوقت نفسهأن الذات الفاعلة تتحكم بالم

 

 

-2- 

 ..تحت ثريا المجموعة الشعرية( شعر)بؤألخضر أإلنسانق كما هق منكتبة مفردة 

 وظيفة أجناسية اهق تكشؾ لللارىء عن( شعر)اق لوحة الؽالؾ،ولتدوين المفردة 

 بؤألخضر يكون الرد علن الرصاصق اق..أجناسية العمل أألدبق،حتن قبل أن يلرأ

 .واج الليمق،اهناك تدرج اق كمية الضوء وتدرج اق الليمة اللونيةكل تدرجاته اللونية ،ذات أألزد

-3- 

 :العنوانات الثالثة

 ...أسم الشاعرة*
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 ..المجموعة الشعرية*.. 

 ...جنس العمل أألدبق* ..

اللون الرصاصق هو ارشة اللوحة ،اق الجزء أألعلن ..تفترش الجزء أألعلن من لوحة الؽالؾ..هذه العنوانات  

 اق الثلث..صريح الشاببة تشوبه..صقاللون الرصا

 ..تشوبه الصفرة..اق الجزء أألخير..اللون الرصاصق يشوبه السواد..الثانق من اللوحة 

الفتاكة أثناء  ستروح أألؼبرة التق تبثها أألسلحةأن المعنن أإليحابق للتدرج اللونق المزدوج يجعلنا ن

شجرة صلعاء تمد :رة تطلق مابلة جرداء وحيدة ومن الرصاصق المشوب بالصؾ..االسماء رصاصية ..الحرب

 .اعنق أألرض المجردة من الخضرة بفعل اللنابل..بلية أصابعها نحو أألرض الجرداء

الأحد مق الشجرة اق مكابداتها سوى ظلها النحيل علن ..لطخة خضراء كاألمل..علن جذع الشجرة

 ,هق الشجر العراقق كله..لكنها مفردة بصيؽة اشجار..عالماتيا هق شجرة مفردة..أألرض

-4- 

 هل تجسد..ثريا المجموعة الشعرية: من هذا التجسيد الكلق ينهض السإال التالق

اذا الثريا ليست ...ونحن نلرأ عنوانات اللصابد ،لم نجد قصيدة تحمل عنوان المجموعة..قصابد المجموعة؟

 بالعنوان الملفوظ،لكننا سنعثر علن عنوان مجاور لذلك

شجر من أألثل خشبه من أصلب الخشب : والؽضن كما جاء اق المعجم الوسيط( ان الؽضنأحز)اق قصيدة

 وجمره يبلن زمانا طويال والينطفنء،والؽضا أسم الجمق

مفرده ؼضاة وأحزان الؽضن هق أحزان نوع واحد من الشجر،أما المكابدات اهق المعاناة الشديدة وهق تشمل 

لذا ..أد شجر هو المعنق؟!! لبلق الشجر مجهوال بالنسبة لللارىء( جرمكابدات ش)لو كان العنوان..الشجر كااة

 .شجراللينلله من حالة النكرة الن المعراة وحسب،بل لينلله من الخاص الن العام( ال)جاء 

-5- 

 :نتخابنا لنماذج شعريةإليحابق للعنوان الربيس،من خالل اتحاول قراءتنا العثور علن المعنن أ

 الجبال صبايا *)

 الكونيالق/اشارة الن وحشية آالخر (:--------------تجز ضفابرها الطابرات    

 ايا شجرا اليهادن*)

 داللة المكابرة  -- ----(.-------------ياشجرا يستفز الرياح

 أتهاوى الن اللاع *)

 الشجر هنا وسيلة يعين علن أإلرتلاء ( -----------------أصعد عبر الجذوع    

 اق جذع لوز *)

 .الداللة هنا تشير الن زمن جماعق مشرف (-----------بنء تاريخ آشوريخ
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 اشارة الن زمن شخصق خالد (-----أبصر تاريخ حبق علن السنديان *)

 أعطتك هذه السنديانة ذاتها*)

ثم تنتلل الشاعرة ...نرى اللوة ذاتها مق اتساع مدياتها ذات التميز الحضارد   ( --------وهبتك عرشا    

 البستانق من التميز السالؾ ،الن تفرد الهوية الوطنية بشرى 

 (عراقية السعفة الشاردة )  

 

-6- 

 اضدا دالليا،بين صورة الؽالؾ نتخبنا من أسطر شعرية، نرى ثمة آصرة اتصالية ،أاردت تقمن خالل ما ا

 ..العنوان الربيس،للد رأينا الشجر، متؤلما ومكابدا حد التفرد اق مكابداتهو

لم نعثر علن ..ى أن السمة السابدة شعريا هق أن ذات الشاعرة مند مجة ،بل متماهية اق الذات الجمعيةانيا نر

 .أألنا أو علن بروزاتها الخاصة

 الشاعرة بشرى البستانق حاولت أن ترصد مايواجهه الوطن آآلن واق الوقت نفسه

 .لتتضوع رابحة الوطن الزكية..مارست حفرا عموديا اق الزمن الماضق

 كان الرصد مزدوج الليمة، من الجهة الفنية ان هذا الرصد المزدوج.. إذن

 بث ؼوايته الشعرية، وأصبح التراكم الشعرد وظيفة الدوران حول المعنن

 الد أتسمت( أحزان الؽضن( )بؤنتظار اللصؾ ( )أألسوار:)الواحد،بؤستثناء

 . هذه اللصابد بالتكثيؾ الشعرد الجميل

---------------------------------------------------------------------------   

                                                               2002/ 1ط/دار الشإون الثلااية/ بؽداد/ مكابدات الشجر/بشرى البستانق*

 

 

 

   

                                                                      

 ...شبكة إلصطٌاد المطر 

 والتمرد على سلطة النمذجة..بلقٌس خالد

( قمري .. بقٌة شمعة..) فً 
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أثٌر رحٌم ..الى 

                     

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

-1- 

 

  

اق كم تحتاج إستجابتنا من قوة دااعة لتشؽيل المخيال !! بذوب شمعة ..شبكة شعرية تنسجها..تنسج بلليس خالد  

بل لها قدرة علن إدراك عالقات ،حين نعق أن المخيلة ليست بالضرورة ملكة خلف صور! .؟..*هذا الصدد

وبتوقيت حساسية إمرأة .حسب ؼاستون باشاالر( جرى تفكيرم)وهكذا تتحرر المخيلة حتن من تسميتها وتصير

ختيار المعراق والجمالق آمن بخصوصية إأل)وؼذى لديها وعيا شعريا..أيلظها الوعق أألجتماعق ..عراقية

إبداعق وبلدرة هذا الوعق بتبنق ملولة تؽيير الواقق وتطويره أو علن أألقل،خرقه وتجاوزه الن حيث إنشاء اعل 

يتحول الرهؾ الشعرى ،لدى بلليس ..ثلااق  -عبر المران والخبرة والوعق إألجتما(154/علن ؼير مثال سابف

 (..برادة التفاصيل وذرات الدالالت )ستلطابلية اق اناطيسية شعرية،لها ااعلية عامػ.. خالد

من هنا يكون جدل اللصيدة لديها ..وعبر الخرف والتجاوزلنموذج انق بمواصفات انية  ذكورية اق أألساس

يتؤثل جدل الكينونة ،بتميزها الشعرد وتفردها :جدل الخلف وجدل العنونة أألجناسية ،من الجدلين :مزدوج الليمة
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يدة  هنا تكون لللص..تطالب بالبديل المؽيب..نسانيةبلليس عبر حموالتها الداللية وأإلااللصيدة لدى .عبر المختلؾ

واق نصوصها ..خضر تخفؾ من كثااة ليل كثير يوسلنا منذ أمد اليستهان وظيفة تحليف الذات وبث نجوٍم 

اد الشاعرة من خاللها يفتح الوعق عينه علن التماهق والتوحد االكتابة الشعرية عملية شخصنة ،تصط..

 ... تعرضها: وعلن مرآة اللصيدة..ذاتها

  

-    2- 

ومن ... وتكرر محاوالتها بإصرار عراقق...ثم ترمق شبكتها وشمسنا العراقية اق يوم ؼابم..تنسج  بلليس  . 

د تصطا..خالل شبكة نصوصها المنسوجة من هذه اللحظة وكيفية توظيؾ العناصر البنابية الخاص بنصوصها 

 لنا ثراء كالمطر وقمرا يعدنا بشروف شمس عراقية حانية

إذا :وهنا تستوقفنق كلارىء الترابطات التالية..عبر قراءة متؤنية..ونكشطها( بلية)ويكون ذلك حين نلرأ مفردة

النص مزدوج التحديد،اهو محدد من  كانت رإية الشاعرة للعالم تترابط إتصاليا مق رإيتها الفنية ،اؤن معنن

علما بؤن السياف ذاته محدد بدوره من قبل ..للنص الرإية وكذلك هو محدد بالسياف التركيبق الداللقطرؾ 

أخرى مفضية الن إبراز حساسية شعرية أنثوية نلمسها من خالل  الرإية الفنية ومن خالل اللؽة وعناصر بنابية

دية للذات أألنثوية المرتبطة بسياقها أألنسانق أألنثود المرتبط بالخصوصية الوجو وعق الشاعرة وطريلة تؤملها

 وإذا كان لكل بنية من بنن النص الشعرد نسلها الذد تنتضد ايه عناصر النص..التاريخق إألجتماعق

 من شبكة العالقات الرابطة بين هذه العناصر وؼلبة عنصر أوأكثر.إال.. اؤن  الداللة  التنهض 

 وسوؾ تحيلنا الدالالت..قات ايما بينهاعلن عناصر أخر ضمن النسف الشعرد وما يحكم العال

 .المإثلة من خالل رإيتها عناصر البنية..علن رإية النص الشعرد  المتصلة بذاتية الشاعرة 

 اإلقتصادد:ثالثقجتماعق بنسله البنيود الاإل لكن الطرؾ الذاتق ليس طراا اق ذاته ،االذات محكومة بشرطها

أبحث عن نسبة إختراف النص للنمط المؤلوؾ  امنتج بصفتق قاربا.ا واق رإية  منتجة نص...الثلااق/السياسق

بداعق مؤسسته تلوم علن نظام تتوازن علن الحااة الثانية أن النص اإل.. اق إألبداع بحثا عن الضرورة الثورية

نماز ايه عناصر مكونة للبنيةبسيرورتها وإتصالياتها وهذه البنية التمتلك هوية جنسية لها ألن عناصر النص ت

 ..وعلن ذمة العالم السويسرد دو سوسير هق نظام واحد من العالمات..اللؽة : بالحيادوأهمها 

 والعنؾ اللؽود الذكورد هو الذد صنق عنؾ البالؼة وبالؼة العنؾ وإذا كان النص أألدبق

 ااهل  نحن من خالل هذا التمثال اللؽود،نتكلم لؽتن..حسب جان بولهان( لؽويا اق جوهره تمثاال)

: كبوصلة إلكتشاؾ المعنن سيجيبنا ماالرمية ( من المتكلم ؟)أم ندع اللؽة تتكلمنا؟ وإذا أمتشلنا سإال نيتشة 

 -اق وحدتها ،اق تذبذبها الهش وحتن اق عدمها ذاته  المعنن الكلمة بل كيانها اللؽزد العابر..المتكلم هق الكلمة

آخر نإكد ان الفارف بين كتابة شعرية وأخرى هق  وعلن مستوى( الكلمات وأألشياء)حسب ميشال اوكو اق 

إذن الوجود لبنية نسوية  *..كيفيةتشؽيل الشروط الفنية المولدة لرإية معينة وهذه يعيدنا الن الهوية جنسية للبنية 

وكالمنا هذا اليمحف ..محض متشللة من اطرة تخرج هذه البنية من ديالكتيك التؤريخ وتعللها اق معراج الروح

 خصوصية المرأة المبدعة وهق تكتب عن حساسية مفارقة عذوبة

 ...للحساسية الرجل من جراء نسبة اللهر إألجتماعق المركب التق تكابده المرأة وماتزال

 (*هل العنؾ إاتخار ذكورد)وهق تصرخ متسابلة  (*الحريم اللؽود)لمرأة ألختراف لذا تسعن ا
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ر منظومة المفاهيم الثلااية وإجالء مواطن إألجحاؾ وجذور الن تؽيق)من هذا المنطلف تسعن المرأة المبدعة

 (إألنسان بعامة والمرأة بخاصة الظلم الواقعة علن

 

 ..مشٌدات النص

-3- 

 :ثم إألشتؽال عليها..مفردات مشيدتها تحاول قرابتنا تثبيت

 التفسيرد/ العنونة بشليها الجمالق*

 إألهداء*

 الملدمة*

 عنونة المفصلين*

 النمفص/ملتبسان *

 

 عنونة الفصول*

 

 

 

 ثنابيات السيرورة*

 تعريف الهايكو*

 

 

-      4- 

 

 :ثنائٌات إألشتغال*

 ..ثنابية العنوان *

 خلف جهازا له قدرات علن كشؾ طاقة النص الكامنةد..العنونةإن أألاف الذد تفتحه ..

 وداالعنوان  الربيسق حسب جيرار جينيت هو نصر ضرورد للوجود المادد للنص أو الوج
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نوعا من تركيب )وإذا كان أختيار العنوان من قبل الشاعرة .*آمنة بلعلق -270ص./أألجتماعق للكتاب

 الشفرة،اؤن قراءة المتللق له تعنق اك الشفرة ،بؤعادة العنوان الن إطاره المرجعق

 (ثريا النص/ محمودعبد الوهاب/ 31ص /والشروع بإنتاج داللته

وهو عنوان تؤويلق ، وحين نلرأ (قمرد ..بلية شمعة  (، يتكون من جملة أسميةالعنوان أألول ..لدينا عنوانان 

 .المجموعة سنعراه نوعيا اهو من العناوين إألشتلاقية

 :مختلفين اق النوع ..رانق أمام ضوبينكلارىء أ: ان أألول أكثر من تؤويليبث العنو

 شمعة: ع من لدن األنسانضوء مصنّ *

 اللمر: ضوء هو آية الليل*

 (..قمرد..بلية شمعة ..)يلوم بتطبيق الصناعق..ن الوعق الشعردلك

 ذلك اللمر الوليد النحيل: والبلية هنا توحق أن مالدى الشاعرة هو المحاف 

 تدخل دورتها إستعدادا للبزوغ)وإذا كان أألمر كذلك اؤن الذات الشاعرة 

 ربتها ليسهل عبورهابعد أن تتللن اق نوع من إألستسرار الذاتق أسرار وجودها وحكمة تج

 سنرى الجلق والمتوارد: ومن خالل العنوانات الفرعية اق اللرطين الشعريين..(اق هذا العالم

 اق تمثيالت الذات والمرآة والجسد والنص واللمر بوصفها رمزيات شعرية تعاملت مق الذات

 ر بوصفه رمزاوالجسد والنص لتمثل تجربة العبور اق جسد الكون خاصة إذا ما نظرنا الن اللم

 لؤلنبعاث المستمر وهو رمز أنثود بؤمتياز حسب اراس السواح كما أنه رمز لكثير من طرابف

 سيا إليادتكرار خلف العالم طلسيا ،حسب مر

 وظيفته توضيح أجناسية النص..تراتبيا يكون العنوان التالق..عنوان تفسيرد/ العنوان الثانق*

اللارىء يتنبؤ ولو بالجو العام الذد يكون عليه المضمون الذد )د ،يجعلهايكو عراف:والعنوان الثانق..الشعرد 

 يستجيب لما تفتحه هذه أأللفاظ من آااف إنتظارات تداعه الن التؤويل، ألنها 

 (آمنة بلعلق/ 267/موضوع النص ألفاظ خطابية تحيل علن

 بانيةاالهايكو جنس شعرد له اصول يا..عراقق/هايكو : والتخلو المفردات من تضاد

 سنحصل علن ما يعالج إستؽرابنا حين نلرأ الملدمة! عراقق؟/ هايكو: اكيؾ يكون

 (...قنديل ملون)

 ...ثنائٌة إألهداء*

ولؤلهداء (أيضا الن رحيم جمعة حيدر ( )أيضا)يتكررإألهداء ذاته المثبت اق كتاب الشاعرة أألول، مق زيادة 

إمرأة من )هو المخاطب اق بعض نصوص ..المهدى إليه  ااعلية التواصل مق الشخص الؽابب ذاته وإذا كان

أم من خالل نصوص تفعل التواصل الشعرد مق ..اهل يلتصر،حضوره هنا اق إطار تكرار إألهداء( ..رمل
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ا وإلن إألهداءرسالة برقية اق عتبة الديوان ،تلتضق منا إألنتباه إليه)؟ أليس ...الؽابب المستحضر شعريا

هداء هنا إستعادة  الؽابب إسميا من خالل تثبيت إسمه الثالثق ويسمح لنا التثبيت وإإل(تسريباتها اق تضاعيفه 

 إن التسمية مناداة والمناداة إستدعاء..من تؤويل ذلك لعدة مسببات ذات مإثرات موجبة..التسمود الثالثق

الزوج قسيمها اق :ليه  ى إالمهد! ؟.يؾ إذا ميزناه ثالثياوحين نلفظ إسما نراه ماثال امامنا  االتسمية حضور اك

وقسيمها اق ..المودة والرحمة ومنهما أنبثلت ؼصون ثالثة وإستحالت  الؽصون أشجارا باسلات مثمرات 

المستحضرشعريا /هذا الؽابب..الذد تشظت ايه الحرب ..أألب /الزوج ...الكتاب ومربق أألمل اق كتاباتها

: للروابق زهير الجزابرد( مدن ااضلة)يذكرنق بهذه الوحدة السردية الصؽرى المبثوثة اق 

زهير / أمتلك أألشياء لمجرد أنه مسهاوقد ..ترك أسمه علن كل أألشياء التق مسها خالل مسيرته الصعبة)

من خالل تثبيت أألسم الثالثق للزوج الذد ؼيبتهالحرب وعبر ..أألرملة/أألم / الزوجة/والشاعرة (الجزابرد

هذه يستعيد المؽيب الزوج حضوره كلسيم  ل بتلك الكينونة المؽيبة وبالطريلةالفعل الشعرد تسعن ألعادة  إتصا

يحيلنا  وحين تكون التسمية رداء أال(..ما التسمية رداء من نوع)وأليست ..مق الزوجة اق كتابيها أألول والثانق

 .الحماية / التحصن/عالماتيا ضمن منظومة الموروث الشعبق الن الستر ذلك

 

 

 :النص/ انإتصالٌة العنو*

                

يشكل نصا (..قنديل ملون)اؤن المسطور تحت عنوان..يشؽل وظيفة العنوان الثانق( هايكو عراقق)إذا كان 

 اق الوان قنديلها ..نكتشؾ(..قنديل ملون)اق الملدمة المعنونة(..هايكو عراقق)وظيفته حصريا بتبرير الثريا..

محبتق للشعر الضفاؾ لها والتعصب ايها لنوع )د بين أألنواع الشعرية أن الشاعرة بلليس تإمن بالتعايش السلم

والتعامل ؼيرالمشروط أو المنحاز لسوى السمة الجماليةأوصلها الن الهايكو اليابانق المترجم (..معين من الشعر

رة بين جاوم. ثم أخذت تالحف هذا النوع من الوجيز الشعريوتتوقؾ عنده بذابلة متفردة اؤكتشفت ثمة...للعربية

حساسيتها الشعرية  رأت أن الفضاء المعراق يتسق بالتجديد ال  رهااة وعبر..العراقق الهايكو اليابانق والدارمق

تكرار كتابة الهايكو بالشروط ..الد أجترحت لنفسق طريلة الأحاول )بؤألستنساخ أو بمحاكاة المنجز الشعرد

 مثل أد خطوة أولن التخلو من تعثر،لكنها)لتها هذهوالشاعرة تعق جيدا أن محاو..حسب قولها(اليابانية

 شخصيا ترى قراءتنا هنا تكمن اهمية (..جادة اق كدحها الشعرد،لكتابة هايكو بنفس عراقق

 التشترط محاكاته ،الحاار علن الحاار،بلدر..أعنق ان أستفادتنا من منجز آآلخر..المحاولة

 مؤسسة أو المساهمة اق مؤسسة منحن الذد يمنحنا حف..جرابقما تحفزنا علن التكيؾ اإل

 والتمرد علن النمذجة..آخر ينبق من أألصل ويؽايره ألسباب مشروطة بشروط إألبداع 

 وليس محض ردة اعل تلوم به ويكشؾ تمردها عن وعق متؤت من تجربة قراءات متنوعة

 يطهاان التمرد هنا تلبية شعرية ضرورية متفاعلة مق مح..الشاعر تجاه محفزات جوانية 
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كثااة الصورة /يماءةاإل/ اإليجاز/ الرقة: ة هنا تلوم بصاهرة نوعين شعريين إستجابة ألشتراكهما اقالشاعر

الهايكووالدارمق،لكتابة هايكو : سعيت لتفعيل أستفادتق من المنجزين الشعريين)لذا..الشعرية

 (أترصد ايها لحظة شعرد..دارمق+ هايكو(: هايكومق)راقق،أعنقع

 :اعرة التق تعق جيدا ثنابية محاولتها حسب قول الش

 إجتراح طريلة مؽايرة للهايكو *

 خطوة التخلو من تعثر لكنها جادة اق كدحها*

 اكيؾ اذا كان العمل هنا مؽامرة ابداعية.. وحده الذد اليخطنء : شخصيا ارى العاطل

يشهد الحراك الشعرد ألول يتشلف من الوعق الشعرد وحلا أن التعارض األدبق ا! ثة اق أرض بكر؟وحرا

الوعق الشعرد كان إنبثاقا من هذا التعارض الصراعق المتوتر )العراقق علن ذلك كوعق مبادر ريادد ؾ

 (..154/لن اعل إعتراض ومجابهةوتفجيرا له أو الوصول بلحظة التعارض ا

 اءةلم تحدث لدى الشاعرة إضطرابا هرمونيا يداعها الن إلزامنا بلر..بهجة المؽامرة الشعرية

 ..لون إضاءة طريف اللراءة الطوظيفة اللنديل المّ ..ملررة علينا بؤمر إدارد من قبلها 

 ومن يستفزه هذا اللنديل،له حرية أختيار الباب الذد يدخل منه الن النصوص، حرية)

 مابين اللوسين يطبف بندا من بنود أخالقيات .(.ذابلته والتلزم ؼيره بتلليده  تتسف مق 

 اهق أثلت كتابها..ختيار التخلو من كسر ااف توقق المإلفةأن حرية اإل اللراءة ،وأرى

 الشعرية/هذه العنونة.وتطمح ان تفعل اللراءة ( هايكو عراقق)الشعرد ك

 لكن اق حالة راض إستجابة المتللق لهذا التفعيل اهق التلسره عليها بل تترك له حرية.

؟ ام هق عملية كسب قاربة أو قارىء ولوخارج السياف؟ هل هل اق ذلك تنازل!؟..أختيار اللراءة الموابمة له

؟اق هذه .اعنق اللاربة الباحثة  اق  الكلمة عن لذة نؽمية؟أم اللارىء المريض بالؽرض إألجتماعق لللصيدة

ربما سيعود اللارىء ذاته  الن المجموعة (معنن الكتاب مرتبط بممارسات اللراءة بشؤنه )الحالة سيكون 

المترجم من قبل عدنان بؽجاتق والروابق /الن قراءات اق الهايكو اليابانق حفزته اللراءة أألولن أن بعد..ذاتها

 شخصيا ترى إستجابتق ان قصابد بلليس خالد اق...نجاح الجبيلق وؼيرهم محمد أألسعد واللاص

 واللراءة التكتفق بالبصر بل تستدعق...الصوت يسمق..كتابة تلرأ (: بلية شمعة قمرد)

 هل تثبت بلليس خالد ذاتها من خالل إلؽابها؟..وأنزياحات الداللة..حيث يتم تنشيط مدارات الخيال ..رةالبصق

؟متحولة من ذاتها الن موضوعها؟إذا كان السإال عريا؟اؤن الستر الوحيد ألسبلتق هو ..هل تلرأ نصها بنفسها

 ..قراءة  تحاول تصنيق كتابتها تكرار إنتاجق لنصوصها من خالل

 ..ل ملون أو المقدمة كوظٌفةقندي*

ليست هناك من تواطا بين مرسل ومتلف االمرسلة الشاعرة التفرض آليات منجزها الشعرد ارضا علن *

 .التفاعل الكامن داخل نصوصها بؤعتبارها نصوص مإولة لواقق معين وليست ممثلة له.. بل تعتمد  المتللق



 

 28 

 

،لذا تسعن الشاعرة بلليس من خالل مسرودة قنديل (عراققهايكو )جناسقلملدمة وظيفة تفسيرية للعنوان اإلل*

وعة من اللراء وإنتلاء انواعا منّ  توزيق ما لديها من عناصر مواجهة لتسخين التواصل مق أاف التللق..ملون

 بتنوعاته يتسق أاف التللق ، ربماواللاربات ،عبر إستراتيجيات اللراءة هذه

اهق ..النصوص/ذد من خالله تومض شرارة التعايش مق الداخلاهق الخارج ال..للملدمة وظيفة إتصالية*

 ..اق البنية النصية والداللية(..قنديل ملون)وبالطريلة يسهم  وحدها التق تمتهن إقامة إألتصال حسب مالينواسكق

 (شاكر النابلسق/ 235/للتللق حالة من اللياقة الكاملة)وحدها الملدمة بلنديلها الملون من تضق اللارىء اق

 

 :مفصالن/مقتبسان *

اق الصفحة التالية (لشطح مياه الليل؟... من  أال..لتشرف  أألقمار) تبس أألول  ضمن أهداب النص ،يستلبلنا المف

 :لعنوان الكتاب 

 ..كلارىء اصنفه ملتبسا ذاتيا ،اهو ؼير موقق بؤسم كاتب معين أو كاتبة(..1.)

 ..زنا لنتوقؾ عندهيستؾ..صوغ الملتبس المنتهق بعالمة إستفهام ( 2)

امن خالل الم التعليل والفعل ويكون ملتبسا كامل المعنن ..(قمارلتشرف أأل)كان يمكن ان يكتفق الملتبس ب*

لكن !!..والتفعل إستجابة لدد كلارىء..بنمطيتها.. لكنها جملة (لتشرف أألقمار..)تكتمل لدينا جملة: والفاعل 

 يجعلنق ابحث عن الرابط بين الجملتين من ناحية (...الليل؟ لشطح مياه...من أال)ذلك التساإل الذد يلق

 :سؤجده اق ضرورة إضاءة الظالم ..المعنن

 شروف أألقمار: علن المستوى الحليلق من خالل*

 مياه الليل: علن المستوى المجاز عبر تحريك الساكن*

 الن الممحومابعد ذلك يومنء ....( من..أال)ويشتؽل المجاز علن الكتابة بممحاة البالؼة

مثال لتخدشها الحصاة  من دون حصاة نلذاها أاليا اوف بشرة شط العرب..وهل يكون الشطح ( لشطح مياه الليل)

يمكن آآلن ونحن نعدوا بؤعمارنا أو أال يمكن والملتبس يستفز طفولتهاأال! ؟..ل دوابر ترسمها وهق تمرفمن خال

ان نرى اق شطحات  أال..وحصاتنا ا وحصاننا الخاسرحصتن: هق تعدو والارف االخسارة اق كال العدوتين 

أشكثر أكمار اتموت / كل شمرة حاار كمرية) شخصيا تحيلنق أألقمار الن!..ارا؟أقم:الحصاة علن ماء الليل

 (قصيدة مامش مايل/مظفر النواب/أكبالك

 

 

 ..أهداب القرط أألول *

 1قرط *

 ملتبس*

 عنوان مفصلق*
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 عنوانات ارعية*

إتساقا مق المحمول الشعرد،أختارت الشاعرة مفردة  مؽايرة للمفردة ..الشعرد من مفصلينيتكون الكتاب 

واق المفصل الثانق  -1-ورقمتها ب ( قرط)النمطية أعنق الفصل أألول اثبت مفردة تشير عالماتيا لبنات جنسها

 ...-2-ستثبت المفردة ذاتها مق 

 (ؼصون يبللها اللمر(..ط أألوليلق الملتبس أألول،عنوان المفصل أألول ،أعنق اللر

الوامضة وكل ؼصن اللول الشعرد المشحونة بشعرية اإليماءة وهق سبعة ؼصون خضلة مورقة بوجيز 

 :يستضينء بعنوانه

 غصون ٌبللها القمر

 أوتار بكماء*

 للاء*

 ليل: رماد بارد*

 جهاتق أألربق*

 أحالم*

 رذاذ*

 .زقزقة*

 

 ..القرط الثانً*...

 :يتكون من

 ...ثريا*

 ملتبس*

 ..عناقيد*

 عناقٌد مطر: الثرٌا

 ٌذكر القبور بالحٌاة..لمطرا: المقتبس

 :التالٌة تتدلى بعنواناتها: العناقٌد

 حلابب*

 مظالت*

 العصا*
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 جدار*

 نااذة*

 رياح*

 أشجار*

 جسر اارونيش*

 مرايا*

 منديل*

 قميص*

 وسادة وشرشؾ*

 قلف*

 قصيدتق*

 كوميديا صاخبة*

 

 الفروع – األصل/ ..إتصالٌة العنونة

 مصابيح يدوية ،منبثلة ،من ضرورة : إذا كانت الملدمة ،قنديال ملونا،اؤن العنوانات الفرعية 

 *لم بتسمية مشتلة من حباتة الشعريةداخلية،تتدلن منها عناقيد الهايكو وكل عنلود مقّ 

 هق إتصالية الجزبيات بالكلق،..العالقة بين العنوان أألصل والعنوانات الفرعية 

بلية )سيتصل الن تعميف داللة العنوان الربيس ن يتوقؾ اللارىء بؤمعان امام العنوانات الفرعيةحق..

ط أاف تلليه وتخلف إتصاالبين أاف التللق وأاف النص وتعينه اق خصوبة تؤويل للعنوان اهق تنشّ ( قمرد..شمعة

التق ..ن ذاكرة اللارىء المعرايةتإسس عالقة جديدة منبثة من أاف النص،الم وبالطريلة هذه....( بلية)الربيس

كتفاء ،اق حالة اإل(ظابؾ قد تتجاوز النصتبنق تصورات تجعلها تإدد و)ربما حين تكتفق بالعنوان الربيس 

والمرتبطة بفضاء ن إنتاج الوظيفة أألساسية للعنوارؼم إن هذا إألكتفاء عاطل ع..بلراءة عنوان الكتاب الط

 .مضمون النص

 

 

 ٌن القرطٌنتصالً بالرابط اإل*

 عبر المستويين التاليين يتوزع المشترك اإلتصالق

 العنونة*
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 الملتبس*

ذات وظيفة  اهق جملة..ؼصون يضيبها اللمر: لو كانت الجملة(..ؼصون يبللها اللمر: )عنوان اللرط أألول

من خالل ....ماءًء :ستعارة تحيل الضوء جاءت اق العنونة ااأل أما حين تكون كما.توصيلية للمعنن المراد 

 ..والفعل المضارع يإكد ان الؽصون ماتزال مبلولة( يبللها)البلل

 لشطح مياه الليل؟...من أال..لتشرف أألقمار(: مياه الليل)والملتبس مؽمور ب

 

 كيؾ تتماسك.والفابض عن الكتابة هنا مفردة ؼصون (..عناقيد مطر: )عنوان اللرط الثانق*

 !.؟حبات عنلود العنب من دون ؼصون ارعية 

عبر ..المطر ذاكرة اللبور ومن خالل  هذه الذاكرة المابية تستعيد اللبور حياة أالت:اق الملتبس : الملتبس *

 !؟..كم تحتاج إستجابتق كلارىء الن تنشيط مخيلتق هنا! الزمن النفسق؟

 

هذا النمط من  ألنثن ثم تلوم بتبخيرالنمط عن ذات /تنكشط اللشرة اق اللرطين ومن خالل حمولتهما الشعرية ،

من خالل إختيار المواجهة ال المواربة لذا لم تلوم ..جتماعقاإلخالل النموذج البديل لؤلنثن المساهمة اق الحراك 

 .واق ذات الوقت لم ترسم ذاتها عبر الاتة سياسية..ذاتها عبر أقنعة كثيفة من المجاز بلليس خالد بتسريب

/ الحلم/ الوقابق/ الواقق/آآلخر/شفيفا تجادل أألنا شعريا بل ضفرت هدوبها جدال..وهق لم تسد أاف النص

المؤلوؾ اللار إلن نتلال من رهن د بمثابة إنخراط اق الصيرورة واإلويمكن إعتبار هذا الجدل الشعر....اللصيدة

 ....والتحلف مكانالن اإل حتمال والكمونمن اإل..اإلندماج اق المتؽير الشعرد

 و فهرست الثرٌاأ..تبئٌر فضاء النص..اللٌل *

     

تتبق إشارات ..نحاول قيام بخطوة إحصابية لمفردات الليل أو ما يوحق بها،إذا ماينبؽق تؤكيده اق إنتاج الداللة 

 حسب جوليا كريستفيا –العنوان ،داخل النص الكبير والحفر علن سطح الكالم 

 

 .اللمر آية الليل:  --------قمرد..بلية شمعة: العنوان الربيس*

 مياه الليل ----------------أألقمار : لملتبس أألولا*

 نصوص المجموعة:يوحق الن بنية السواد:-------------قنديل ملون :عنوان الملدمة*

 .ؼصون يبللها اللمر: عنوان اللرط أألول*

 من خالل معاينة مفردة الليل اق هذه المفاصل ،نالحظ ثمة كشط للسواد من خالل إضاءته

 د تكون لها وظيفة اللمرالشمعة الت: ب

 الحجر الذد له وظيفة تشظية أقمار
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 وهو ينير بنية السواد...اللنديل 

وبالطريلة هذه تتم تخفيؾ الليل من ..اللمر الحليلق وهو يخلص الؽصون من العتمة عبر ضوبه الندد

/ أألسود: ات الفضاءواليتوقؾ عند هذه العتبات النصية ،سنحاول أن نحصق الهايكوات التق تتسف اق ذ..كثااته

 :المضاء

 ...وحشتق *

 من قادت الظلمة

 من اصل أوتار بكماء/ ل سراجك

 الن بصيرة السراج ..نالحظ أن الظلمة ليست بالحالة اللارة ،أذ بلوة دااعة من الوحشة تنلل الظلمة الن الضديد 

 

 لست شمعة*

 ..لكننق

 أحب

 السيل

 من اصل للاء/ تحت اللهب

 والحركة يشير لها(..ظالم)ضوء الشمعة والمحذوؾ بلوة الشمعة هق مفردة : ء المصنق المعلن عنه هنا الضو

 (..السيل)أسم 

 يوهمنا الظالم بالنوم*

 نسير

 الليل كله

 

 ل 

 الليل:اصل رماد بارد ./مالقاة حليلتنا اق الشمس 

 بؤزدواجها الليمق الحليلة:،وهو موصل جيد الن نليضه ( جسر)ويلوم بفاعلية التجسير..السواد هنا طبيعق

 .الشمس(/ تنا)حليف: الموضوع/ الذات 

 متشابهان باللنوط*

 البوم:

 ./ وذلك الليل 



 

 33 

 

 ..مفردة اللنوط  ببالؼة مكتملة..شحنت..اختزالية الهايكو 

 ليلق:حجر أسود *

 أد معجزة  

 تلدسه ؟: 

يبث اينا : الصفاتوالمكان هنا حولت الزمان الن مكان قدسق ..صوايه / ذات شحنة إستعارية ..كثااة الليل هنا

وهق ضمن رياضات الصواية إتصالية خفاء .اق ظاهرها واق باطنها هق حركة عمودية..إطاعة دابرية حوله

و بالطريلة هذه يعمل المكان اق ...وسلم طلوس عبادة هو بوصلة..والزمان بتحوله الن مكان...وتجلق

مان مكثفا وتلك وظيفته كما يتصور باشاالر لتبدو العالقة أحتواء الز ملصوراته المؽللة التق الحصر لها علن

 (المكان العرااق /لإد حمزة عباس / 11ص/ آلة اللول باللول نفسه  بين المكان والزمان عالقة

 

 بوم أخرس*

 قمر هذه الليلة:

ذلك الزمن  وثمة برزخ بين(..وذلك الليل..البوم)زمن آال/ إشارة الن ذكرى كبيبة ..البوم اق الهايكو السابف

وهذه (..هذه اللحظة)هذا الهايكو يلتلط صورة اوتو ماتونية للحظة..هنا البرزخ..وزمن الكتابة الشعرية للهايكو

نالحظ أن الهايكو أعتمد المسمق ال ..من جانب آخر (..بوم أخرس)اللحظة مسلوبة التعبير رؼم رداءة الصوت

يتمرد علن )أن الوعق الشعرد لدى بلليس خالد ؾبالؼة أختالؾ عما هو مؤلو/ مما اعطن النص..المشهد

 (292ص/موضوعه وعلن طرابله التق أعتادها اق إدراك الموضوع

 قالوا*

 أنكسر المصباح:

 من يلنق عينق

 ..جهاتق أألربق..من اصل / إنها علن مايرام؟

 خذ ماترى ودع شيبا سمعت به)أبق نإاس/هذا الهايكو يحيلنق الن بيت الحسن بن هانقء

 (اق طلعة البدر ما يؽنيك عن زحل                                                                                

يمكن أن  نرى (..؟...من يلنق عينق)لكن قولهم احدث خلخلة اق يلين الذات،اصوؼته تساإال...هم قالوا

نكسار يشحن الذات لكن المفرح أن هذا اإل( 292ص/حلم؟ الالأدرية المصاحبة لؽياب اليلين ثمرة إنكسار ال)اق

ومن هذه اللحظة ستإثل الشاعرة بلليس تلك األسبلة الثريا اهق ( تؽدو ايها أألنا معللة اق الفضاء)بلوة رااعة 

المجال ايها سوى السإال الذد يولد السإال،السإال الذد يمزف الوعق بين الطراين المتناقضين لهذه )لحظة

وذات مرهفة ( إنكسر المصباح...قالوا)خبر يصل إألذن من كثرة: ونحن هنا امام نسف ثنابق (اللحظة المدمرة

 وهنا يتحول عطل الصناعق.ألن عين هذه الذات التلتنق بلول الكثرة بل ببصر عينها..تلطفا..ترى اق اللول

تصالق بين ذا التضاد اإلأن ه(..ا علن مايرام؟من يلنق عينق إنه)الرابق/ الن عطل اق عين الرابية ( المصباح)

 .ألثر الداللق يفعل توصيل ا..ناعة العين برإيتهاف/ قول الكثرة

 زورف اضق نحيل*
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 يتهادى 

 ما أن

 يتوسط ماء الليل

 رذاذ..من اصل/ يؽدو يونس 

وإذا كانت وظيفة إألستعارة هق بث الدهشة اق أاف ..هنا يتجسد إشتؽال الشعرد علن إألستعارة بتفرد لذيذ

 أن إألستعارة( :دالبل إألعجاز)وحسب عبد اللاهر الجرجانق اق..،اؤن هذا الهايكو بلػ اعالن الؽايات المتللق

االهالل زورف : وقد إنحاز الهايكو  ل إداعاء معنن أألسم ..إدعاء معنن أألسم للشقء،النلل إألسم الن الشقء

قوة إألستعارة هق أرضنة ..ليه السالماضق،والليل ماء يتوسطه حوت،سيلتلم الهالل كما ألتلم النبق يونس ع

إشارة الن النبق : مرجعية دينية : يكون له ازدواج قيمق..والليل ماء وخسوؾ اللمر..زورف: األعلن،االلمر

 هذا عور..هدد..هدد..ياحوتة)يونس، والليمة الثانية هق المرجعية الميثالوجيا التق تذكرنا بؤصوات طفولتنا

 يمة من تلليل شؤن اللمر اهو قمر أعور ،لكق تزهد به حوت السماء وتتركهوالتخلو هذه الترن( شل جبق

 تحيلنق كمنتج قراءة الن جيرار جينيت..الميثالوجق / وإألتصالية النصية بين الهايكو والنص الدينق..يضينء لنا

 الميثالوجق / الدينق:حيث تم انتاج الهايكو ،عبر ترشيف موضوعاتق وأسلوبق للنصين 

 البحراق ظلمة *

 البواخر 

 طيارات ورقية

 ..تجرها

 ..خيوط الفنار

ليل ..الليل اق الصورة كثير..انها للطة سينمية التكؾ عن الحركة..الصورة اق هذا النص ليست اوتوؼرااية

علن قراءتق ..هو الفنار..الذد يستلطب البواخر ...  لكن والللطة ذات شحنة إيحابية االليل علن كثرته..بحرد

 ...داعية اطنة اللاربة واللارىء للمشاركة..أن تتوقؾ

 :بحاسة السمق*

 أتلمس النهار،عمياء الشمس

 مفصل زقزقة./ لوال العصااير

 لو كان النص هكذا..لشد إستجابة اللارىء(  بحاسة السمق)يبدأ النص مجرورا ..أإلذنهنا تكون الرإية ب

 كن النص كما هو مثبت بؤنزياحهل....ول الؽموض إؼما ضالتحّ ( لوال العصااير/ عمياء الشمس )

 ثمة محذوؾ هنا( ..عمياء الشمس لوال العصااير)ؾ..مركبة / يمنحنا صورة شعرية إيحابية 

 هنا حولت الشاعرة برهااتها اليومق(..زقزقة)ت كعنوان ارعق للمفصل ،أعنق كلمة والمحذوؾ مثبّ 

 لعصااير،والسجناء يعراونواحيانا نستيلظ علن زقزقة ا..الن شعرد آسر ،كلنا سمعنا ونسمق 
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 .من خالل زقزقة أشجار المعتلل ،أقول ذلك من تجربتق المتواضعة ..النهار ،صوتيا 

 منحت اليومق ،من خالل الشعر، حصريا قيمة إضااية ،عبر كيفية شعريا :ما اعلته بلليس خالد هنا

 .اق التلاط اليومق وتشؽيله شعريا

 ليل بال نجوم*

 قاببح/...من دسه اق حليبتق؟

 (البوم وذلك الليل/ متشابهان باللنوط )و( قمر تلك الليلة/ بوم اخرس)يشترك هذا الهايكو مق

 .السيادة المطللة السالبة للظالم : وإتصالية إألشتراك هق 

 ؼمامة *

 المظلة

 مظالت/...تلك التق حجبتك عن الشمس

 أجمل المظالت *

 من تؤرجحت بهالل العيد

 ..قمرد..بلية شمعة: لثرياهالل العيد ،يحيلنق الن ا

 حفيدتق: تيبل المب*

 تحت 

 مظالت/.....مظلتها

 قمرد ..بلية شمعة: الشاعرة /تيبل المب ،الجدة : الحفيدة

 جدار: الليل*

 د

 ت

 س

 ل

 قه

 جدار./....النهار

 علن واف عبد اللاهر الجرجانق، ان إألستعارة هنا هق إستعارة المعنن وأستعماله اق ؼير موضعه

 الن جدار وتحول النهار الن كابن متحرك..عازل/ مستلر/ الليل الن مكان عمودد /زمن تحول ال
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 .لدينا للطة سينمية ثرة بؤيحابها الشعرد..يجتاز جدار الليل عبر تسلله

 أعطنق عينيك*

 ألرانق 

 عمن المرآة

 مرايا/...ضيعنق 

 حنة/ شموع/حلوى/مناديل*

 كانت بداية

 حياة،

 ختمت بمنديل

 منديل./...لم عراققع: يلال عنه

 قميص/...أظلم الدنيا وأنارها: قميص*

 يتؤملنق اق مرآة الليل*

 ويداه منشؽلتان

 وسادة وشرشؾ/ بنسج حرير الشراشؾ

 يكتمل اللمر*

 اق سماء الشراشؾ

 بؤنتظار الحوت 

 وسادتق: المجالت *

 شراشفق الصحؾ

 .قمرد: ..وبلية شمعة

 الصبح*

 لللف

 اليبصر

 

 الشمس تحرف ليلها*

 الللف  ل يتداؤ
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 ثالث مرات : قصيدتق*

 تصيح اللصيدة           

 قبل صياح الديك          

 خيط الفجر*

 طابرتق الورقية: واللصيدة

 كل اجر حين تبكق*

 ..اللصيدة  

 ..أتلمسنق

 ..أطمبن

 

 

 

 ..ثبت*

 2011/دار الينابيق /دمشف / قمرد ..بلية شمعة / بلليس خالد 

 2003 –بؽداد  -472-ع/ الموسوعة الصؽيرة /الشعر اق عصر العلم /وهم الحدس / مالك يوسؾ المطلبق.د*

 2009/ سبتمبر  –يوليو / 38ع /مجلة عالم الفكر /133ص/اللصيدة وتؤنيث الخطاب / عبد الرحمن عبد السالم محمود.د*

 ..شركة المطبوعات للتوزيق والنشر / 1/2010ط/الحريم اللؽود /يسرى ملدم *

 2009/ 1ط/دار نينوى / زليخة أبو ريشة / أوراف اق الخطاب والجنس ( أنثن اللؽة )المجال  يراجق اق هذا

 اق ذهن اللارىء إنطباعا خاطبا( البنية)ؼالبا مايثير مصطلح )بخصوص الهوية جنسية للبنية ،يرى أستاذنا محمود عبد الوهاب *

 كا حسيا،ؼير أن البنية ليست كذلك،اهق ليست كيانا ماديا أو حسيا يمكنيرتبط بكيان مادد يحمله علن التوهم باللدرة علن إدراكه إدرا

التعرؾ عليه اق ظاهر النص ،حتن بعد تحديد عناصرها التركيبية،بل مفهوما علليا هو أقرب الن التجريد منه الن التعيين،وإنها ما 

/ مدخل لدراسة العنوان اللصصق –ثريا النص /اب محمود عبد الوه/ 9ص –نعلله أو نصوؼه من عالقات أألشياء ،ال أألشياء ذاتها 

 1996/دار الشإون الثلااية /بؽداد / 396ع /الموسوعة الصؽيرة 

 بيروت/المركز الثلااق العربق /1/2005ط/ الكاتبة وخطاب الذات / رايؾ صيداود*

يمر عبر أحدى عمليتين أطللنا )يرى إستاذنا  محمود عبد الوهاب ،أن العنوان ..الفروع ، –أألصل ../ إتصالية العنونة*

،ولكل منهما أشتراطات وخواص تتصل بزمن الكتابة ونوع العامل المثير للعنوان ( إختيار العنوان)و (إكتشاؾ العنوان )عليهما

يضق اق يده ،بعد أن كان (للتؤويل )ع يمنح قاربه قاعدة ولم يعد العنوان بريبا ،الد شرّ ..وطبيعة أألنساف اللؽوية لعبارته اق قرارها 

المعنن جاهزا،إنه يعمل علن خلف إستجابة اللارىء نحوه كما يفعل نصه الكبير،لذا لم تعمد اللراءة التلليدية صالحة للراءة النص 

 .الحديث، االعنوان التؤويلق بدأ يزيح العنوان الجمالق ويحل محله

التختلؾ العناوين )الفرعية،ترى الباحثة الجزابرية آمنة بلعلق  ثريا المجموعة والعنوانات/ حول إتصالية العنونة بين العنوان األصل*

الداخلية اق وظيفتها عن العنوان الربيس،اهق برازخ نصية ،تحيل كلها الن العنوان،وتسهم بطريلة أو بؤخرى اق توضيح عناصر 

،تلوم علن توضيح مارمز اليه  الموضوع،وتوجه اللارىء إليها،وقد تإسس معه عالقة أكبر من تلك التق يإسسها عنوان الكتاب
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منشورات إألختالؾ / اق ضوء المناهج النلدية  –تحليل الخطاب الصواق / آمنة بلعلق/ 269ص/ وتوضيح ما ؼمض اق العنوان 

 ..2010/ 1ط/الجزابر /

 

لم  يرى واالس مارتن..د بهذا الصد../كم تحتاج إستجابتنا من قوة دااعة لتشؽيل مخيلتنا..تنسج بلليس خالد،شبكة شعرية بذوب شمعة*

كيؾ يمكن للتخييل أن يكون ذا قيمة ،وكيؾ يبنن،وكيؾ ..يعد التخييل يهدد المعراة أوالمواطنة الجديدة  ويرى المنظرون النلديون 

سيبك ملاربات تحليل التخييل الن معراية وجمالية وقابمةعلن .ب.ويصنؾ ل..يعمل اق عالقته بالمإسسات إألجتماعية أألخرى

 ونتيجة معراتنا بؤن علينا بؤن علينا أن نؽير ناقل الحركة..برادو إلن منطلية جمالية وأخالقية .س.تشاؾ الذاتق،ويلسمها جإألك

Geyrحوله لحليلة وهو موضوع يختلؾعند إنتلالنا من نوع الكالم إلن آخر الد يكون أألاضل أن نذهب مثل سلراط ونسؤل الماهق ا 

 .نظريات السرد الحديثة/ الس مارتن وا/240ص/ولكن ماهو التخييل ؟

أن التفسير هو المرة أألخيرة اق عملية ( باليش وهوالند..)يرى ..اق هذا الصدد ...(بلية شمعة)بخصوص حرية اللارىء اق قراءة *

، بعد أن يكون واللارىء..اللراءة ويلمح كالهما الن مراحل سابلة ،يحول خاللها اللراء الكلمات الن رموز أو يهدبون آلية الدااع

يستطيق ..هق نوع آخر ولكن الحرية الممارسة أثناء اللراءة..حر اق أن يفسر ايما يتعلف بفكرة هوية شخصيته أوأد شنء آخر..قرأ

ويجب علن الكاتب بعد أن عرؾ بذلك أن يجتذب إنتباهم علن نحو ..اللراء أن يختاروا عدم اتح كتاب أو ؼلله حين يسرهم ذلك 

اؤنهم يدخلون علن نحو طوعق اق معاهدة ؼير ..ولكن طالما أستمروا اق اللراءة .بحريتهم اق التوقؾ عن اللراءة مستمر ،إقرارا 

 ويطلب منهم  ملابل ذلك ،أن يضعوا جانبا أهدااهم ..ملزمة مق الكاتب الذد اليفرض عليهم أراء أو أهدااا شخصية

ؼم من أن الكاتب قد يرؼب اق أن يجعل مسرودة ما منفتحة ألد قارىءمحتمل وعلن الر..العملية من أجل يظهروا للوجود عالما خياليا

وكما يلول سول بيلو اليستطيق ..اؤن تصورا ما للجمهور يلود بالضرورة أارادا الن الشعور بؤنهم من تتوجه اليهم تلك المسرودة

ل أن يحدد جمهورا وهو يخلف نوعا من إألنسانية الكاتب التؤكد من أن قراءه المليون سينظرون الن أألمر كما ينظرهو ،لذلك يحاو

نظريات السرد الحديثة / واالس مارتن /210ص /بواسطة أاتراض ماينبؽق أن يكون جميق الناس قادرين علن اهمه وأألتفاف عليه

 .المجلس أألعلن للثلااة 1998/ حياة محمد جاسم: ت/

 

المكان والجسد )نبعاثية ،إستعنا بالناقدة الدكتورة ااطمة الوهيبق اق كتابهاحول قوة اللمر اإل( قمرد..بلية شمعة )تفكيكنا للعنونة*

أما كيؾ إختارت الشاعرة بلليس .بيروت / المركز الثلااق العربق/ 1/2005ط/ 185ص/المواجهة وتجليات الذات / واللصيدة

حصها وتسلط عليها ثلااتها ووعيها،مما يلتضق لم تكتشؾ عنوانها،انما بدأت تعد قرابنه من داخل نصوصها وتتؾ)عنوانها،أرى انها 

/ 86بشنء من التصرؾ عن ص/ العنوان علن سلسلة من الدالالت بحكم تعدد اللراءات ونموها وتجددها( قراءة )عندبذ ،أن تنفتح 

 ثريا النص / محمود عبد الوهاب 

أن أسميك يعنق أن أستدعيك أنن شبت ،وشخصيا أشتؽلت : حول تفعيل اسم المهدى اليه الكتاب الشعرد ،أرى أألمر بالطريلة التالية *

أألذن / 89ص/للروابق مهدد عيسن الصلر /الشاطنء الثانق /التسموية إألتصالية اق رواية )علن ااعلية التسمية اق اصول منها

تب محق الدين زنكنة واق جريدة طريف  الشعب بعيد رحيل الروابق والكا (2008/دمشف /دار الينابيق/ العصية واللسان الملطوع 

 (..ااعلية التسمية اق مسرحية كاوه دلدار)

 للروابق زهير الجزابرد/ مدن ااضلة / 7ص/بخصوص تفعيل اسم المهدى اليه مابين اللوسين ،ملتبس من *

 2009ربيق  –شتاء / 75/ العدد/مجلة اصول / شعرية أألنوثة /محمد زهير ..../هداء رسالة برقيةاإل*

 38ع./مجلة الفكر المعاصر /..اللصيدة وتؤنيث الخطاب/ عبد السالم محمودد عبد الرحمن *

 2008/بيروت /المركز الثلااق العربق /1ط/292ص/عن تؤسيس الحداثة العربية اق الشعر/رإى العالم / جابر عصفور.د*

 2009/ 1ط/دراسات عراقية / جدل الكتابة والتجربة / المكان العراقق / لإد حمزة عباس *

. 
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صٌاح الدٌكة  

 

 

 ...ط التسمٌةشر

  

 (حوار عبر األبعاد الثالثة ...)الشاعر بلند الحٌدري فً

                                     

 

-1- 

هو حوار بين الواحد ( أألبعاد الثالثة)ى أن الحوار الفاعل اقالتؤكيد أوال عل تحاول قراءتنا اإلتصالية

التق ترى اق تجاوز تلك  .ط والكثرة المؽروزة بلناعتها اق حالة قارة مطللة اليلينوالكثرة،الواحد ؼير المنمّ 

ن تشرعن ،اؤن الكثرة من أجل ألته باللتل، لنمطيتها خرقا وقتال ألبوتها ، لذا تلرر ملاضاة ضال.. األبن/الواحد

 :سلطتها اللضابية،تلرر اطالف تسمية علن أألبن،قبل تنفيذ حكم اللضاء ايه

 ماأسمك؟)         

 الأذكر ماأسمق..لم أعرؾ لق أسما           

 اللد ماتت أمق          

 وأنا لم أولد بعد بمعنن اق أسم           

 قتلت أبق..وألنق لم أعرؾ من كانت أما            

 أقتلت أباك؟          

 ..أقتلت أباك قتل       
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 .ت أبق        

 سموا اللاتل محمودا أو أحمد مسعودا أو أسعد

 (..29-27/أسما يدنيه من الصلب

 (اق ؼيبة الحاضرين)لتلوية حضوره الذاتق،الكثرة وهق ن كال الطراين يحاول تفعيل عملية التسميةنالحظ أ

احد متعال وتحديدا بعلو منصة اللضاء،وأألمر لديها محسوم،عبر نصبت نفسها لملاضاته،وحوارها مق الو

 :بديهيات وضعتها هق

 (من الأسم له الأم له)

 (33/من الأسم له نكرته أبوته)

( 33/سحبوا أرضهم من بين خطاه)بعد أن( للد أسلطه حلدهم اق الؽربة)من حذؾ الواحد عن التسمية ؟حلا 

 :لبة،خالاا لذلك يحاول الواحدأن الكثرة يحملون التسمية حمولة سا..

 (أعطونق ألصير به حبكم اق أألرض)        

 (32/ألصير وعد محبة)        

 وهنا نتساءل( 46-45/مطرا/ رعدا/أسما يحملنق وعدا/ ياناس هبونق أسما) وكذلك اق قوله   

الن هذه الكثرة  ؟ وما الذد يضطره للتوجهاء ذلك؟ ولماذا اليتخذ اسما معيناماذا يبؽق أألبن من ور

وجوده عبر تسمية تطللها عليه؟ هل يريد التماهق اق الكثرة عبر التسمية؟ الن حد الموت ( شرعية)لتشرعن

 :صلبا

 ياناس هبونق أسما)        

 أسما يدننق من الرب          

 (66/أسما يدنينق من الصلب         

 !كؤن المواالة من أجل تجاوز النؤد بالدنو تسمويا

 :اق التسمية خالصه من الشعور بالذنب الدمود وهل

 اؤنا ياناس بال أسم)       

 (.46/سكين أوؼل اق قلب أبق        

 :أألبن مرتهنة بعطاء تسمود يسبػ عليه /وصيرورة محبة الواحد

 

 (أعطونق أسما ألصير به حبكم اق أألرض)    

ؾ يكون الواحد حبا لمن اليملكون سوى الؽل كق:أن مطالبة أألبن بهذا العطاء ،تجعلنا نتساءل        

 ؟...والبؽضاء
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ماذا يعنق بصورة عامة أن تسمن ؟هل هو مجرد أعطاء أسم؟ :يتساءل مارتن هيدجر(2) (أنشاد المنادى)اق

 وكيؾ يتم التوصل الن ايجاد أألسم؟

-2- 

األبعاد  وظيفة اشارية متعددة (حوار عبرأألبعاد الثالثة)،تفرضها ضرورة معينة ،اؤن لها اق واذا كانت األسماء

 :الوظابؾو

 دااق للجريمة(/وألنق بال أسم قتلت أبق*)

 وظيفة الرااعة(/ أسماإنا صلباننا*)

 حاضنة العذاب(/ نتعذب ايها*)

،نالحظ أن (أعطونق أسما:)وحين يطالبهم الواحد بتسمية .32ص/أداة معراة (/ يعرانا الرب بها يوم الدينونة*)

 ط قاس عطاإهم مرتهن بشر

 لن نعطيها مالم نعرؾ وجهك اق اللاتل :)

ونالحظ أيضا أن تصنيق التسمية ليست ااعلية ذاتية ،بل شهادة آآلخر وهبته /(.أو وجهك اق الملتول       

،هق أاعال التخرج عن شروط المإتلؾ اجتماعيا أن أاعال الكثرة اق التسمية..حضور الذات اق الكثرة ةلشرعن

 رب سيعدم بؤسم ال...)بلسوته

 بؤسم الشعب             

نسلها وهق شروط تلفيلية تزعم انها المفوه الشرعق الشمولق المطلف من خالل (.بؤسم اللانون            

 .اللضابق/ اإلجتماعق/الالهوتق:الثالثق

-3- 

ثانية هق أألولن،الكل وقد تكون ال..تكون النزول من رحم التسمية:الوالدة الثانية للكابن البشرد وكذلك الحيوانق 

 .أو الحلم الثورد.منا كنية محببة يختار بنفسه اق سنوات الهوى الجامح

-4-  

هق آصرة أألتصال بين األبن واألم ،والدة التسمية

 وألنق لم أحمل أسما)     

، (37ص/لم أعرؾ من كانت لق اما       

 .لم أعرؾ أما:-------لم أحمل أسما : بل هق شرطها

من يحمل من؟ هل أنا أحمل أسمق؟ ام أسمق يحملنق؟ أم هق شركة ،يحمل كال منا : ل وهنا نتساء

حياة،الن /اتصال:لب الفاعلية،وتصيرها من تسمية لكن الكثرة تعمل علن ف...ويحتمله؟ ..آآلخر

،كؤن هذه الكثرة وحدها صاحبة الحف بالتعامل مق المسميات من خلؾ (أسماإنا صلباننا)موت /نفصالا/تسمية

وضمن مبادىء الضبط أألجتماعق المتراكمة .لشابق والمؤلوؾ تسمويا،وهق بالطريلة هذه تعلف ااعلية التسميةا

أعطونق أسما يدنينق )يناشد الواحد الكثرة *وتحديدا واف النمط اللبولق أأليجابق تللابيا والمسماة بالكونفورميا،

 ،(45ص/من الصلب
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برمجة المفاهيم والملفوظات من اجل تجهيل المعلوم وتدمير )خالل  نالحظ هنا انتصار الكثرة علن الواحد، من

وتسمية الكثرةشرط البد منه لشرعنة  (معلوليته الذاتية بؤحالته الن الالعلالنية الؽيبية بتصييره مؽيوبا

 (...27ص/سموه اسما يدنيه من الصلب)الصلب،رؼم انها تسموية اعتباطية

،لها قدرتها الالمحدودة اق أحداث التجانس،ومن خالل هذه (3)جون كوين أن السمات الخاصة لؤلسم العلم بحسب

السمات يحاول الواحد التماهق اق الكثرة الرااضة له،لكنها محاولة التتجاوز المراوحة اق مكانها، مراوحة 

تلك الشهادة التق تؽمر بشاعة الموت  التوصل لؽير الوالدة الثالثة،اعنق نزوله من رحم الشهادة

 :شنلا،تؽمرها بمياه الخلود،كما يعلن ذلك صوت أألم/صلبا/

 ابنق لم يشنف )

... هذا أألعالن من أألم،يجعل الكثرة اق حيرة( ..ابنق ما مات  

 من مات اذن قرب المفرف؟)               

 والمرأة تلك المرأة                 

 (.من كانت ؟ من؟                   

-5- 

ألنفرادد؟ قد حصل االكثرة،هل ستؽض الطرؾ،عن تجواله البرد  صل علن تسمية من ض أن الواحد،حلنفتر

علن تسمية مثبتة له اق عشر هويات،صادرة من عشر جهات منسجمة من سلطة السلطة،ستتعطل الهويات 

ال عتف،ويلاد الن اإل(مدان)ل البردء النويتحو( ياهذا)الن اسم اشارة( بلند بن أكرم)العشر،ويتحول أألسم العلم

البحر والليل وجميق أألرصفة )اؤألسماء تعود ملكيتها لمن يملك(* شاهد زور ماكانت أال)وهو يعق أن هوياته،

أنت )والفرف بين( بلند الحيدرد)ن العابدين للشاعر الكبيردنرى انها المهيمنة ذاتها اق العملين الشعرد(..السوداء

رف بين نص،بسيط، ؼنابق،ملروء من قبل مساحة واسعة من ،هو الؾ(حوار عبرأألبعاد الثالثة)و( مدان ياهذا

التراث ()هيؽل/السفة الحف)وبين نص شعرد مركب،له مكتبة نصية تشتمل علن( أنت مدان ياهذا)اللراء هو

 (نظرية ارويد حول النفس البشرية المثلثة أألنا()المسيحق

بصرخة المتوجق (برأألبعاد الثالثةحوار ع)اضااة الن مكابدات الشاعر اق ؼربته واؼترابه وهو يفتتح 

 

 ..يا انتم)        

 ياؼيبة الحاضرين         

 ياأيها المارون كل ليلة،ببيتق المنكفنء أألضواء  

 الحاملون ليلق الثليل اق صمتكم المرابق

 ازحؾ من سنين..أموت من سنين.. أنا هنا

 .خيطا من الدماء،بين الجرح والسكين   

 :ثبت*

 1972/دار العودة/اعر بلند الحيدردللش/شعريةعمال الألا(1)
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 بسام حجار:ت/106ص/انشاد المنادى/مارتن هيدجر(2)

 1995/مصر/المجلس أألعلن للثلااة/أحمد درويش:ت /99ص/اللؽة العليا/ جون كوين(3)

 األعمال الشعرية/(.اؼانق الحارس المتعب)أحدى قصابد(/ أنت مدان ياهذا)قصيدة(4)

يشتمل هذا علن أكبر عدد من أبناء المجتمق،والذين ينتسبون بؽالبيتهم الن المستوى العام من حيث :)أأليجابقحول نمط اللبولق  *

درجة الوعق،التق يتسلحون بها، كما انهم يتميزون بلدرتهم المحدودة، علن بناء عالقات ديالكتيكية اكرية مستللة، ازاء ما يجهلون من 

تلاللية اق صياؼة تفسيراتهم للعالم الخارجق ولبنابهم الداخلق،وتجدر أألشارة الن أن ظواهر،وأقل من هذا قدرتهم علن أألس

محمد .د/194-193ص/له داللة سلبية اق الفعل،له داللة المحااظة والخضوع التام لؤلدارة العامة(اللبولق أأليجابق)تعبير

 1/2004ط/دار كنعان/وأنظمة السلوك/الكونفورميا/وعق السلوك/الدروبق

 

 

 ...رابف أألسبلة اق ليل اللنوط ح

 ...الشاعر محمود البريكان اق 

 (قصيدة ذات مركز متحول )

                         

 

 

         

 

 

-1- 

 

ينحاز الشاعر متحصنا بجؽرااية :دالمعنن المعجم ال لواحدية..صيدة الللسرد،ألنزياحات الداللة للف

قفص الذاكرة وقيود أنظمة السلوك الجمعق وبالطريلة هذه ينؤى عن ألقنعة،ليستعيد حريته ويحرر أحالمه من ا

 الن عرقلة اتصاالت الناس،لكن ما الذد يلدر أن يفعله الشاعر اق...ية السرد الصارمة،التق التإدد إالعلالن

 عالم من ظالل)

 (يتفكك اق الريح 

 (الصفح من أألموات؟)هل يطلب

 (الكلمة اق معترك الرايات؟)هل ينشد

 (المدن المطمورة الخالية؟)اق 
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 (الشواهد؟)يلرأ

 (المداان العارية)يرسم 

شاعرنا الكبير محمود البريكان،أنه المسإول أألول عن ( حارس الفنار)،يرى من جراء عمف وعيه اإلجتماعق

 :المصيرية لوجود،اتداعه رهااة الحس الن  قلف األسبلةجمال ا

 أحمل وزر المجازر؟)                 

 هل أتؤمل تلك الدماء؟                  

 تلطخ كلتا يدد؟                 

 هل أستطيق أاتداء العبيد؟              

 هل أتجاهل جوع الجياع؟             

 (وأنسن دود المظالم؟              

 أإرخ الحروب؟:)ثم يتساءل ثانية  

 هل ألحن الصراخ؟                     

 هل أقطر الدموع؟                   

 هل أقيم للعنؾ مسالت؟                 

 وللعنة أبراجا؟وللشإم                

 تماثيل؟                  

 (وهل أعتنف الموت ؟           

 اليتوقؾ شاعرنا البريكان عن أشعال أألسبلة اق ليل

 (دة أاف من ذبابمن قصق/أاف من حشود ظالمية ؼامضة( أاف من ذباب)اللنوط واق

 :البريكان يسؤل ويرد علن سإاله بسإال،والينتظر اجوبة من رضوا بالملام اؤقاموا 

 نلطة اق  إال هل الكواكب)     

 الكون؟        

 .أسلوب الرمال/من قصيدة( لحظة اق أألبد وهل حياة اإلنسان إال     

لطفل الذد اق الشاعر يدحرجها أمامنا مثل كرات ألسبلة الكونية ،التق تبدو وكؤن االيكؾ الشاعر عن توجيه ا

 :زجاجية ملونة

 منذ متن كان البحر هنا؟)         

 البحر؟           
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 وهل هذه أألرض أرض         

 أم خارطة مكبرة؟          

 وهل أألاف الرمادد رمادد       

 

 وهل الظل الذد يتحرك        

 علن الرمال          

 (تاريخ خطن:من قصيدة ../شبح؟ أهو ظل       

-2- 

،تكون أألسبلة واقعية ومجازية اق ذات الوقت، وكؤننا نحن بذات الللف الذد (أاف من ذباب )اق قصيدته 

 (:بؤنتظار البرابرة(:)كفااق)يعتورنا اق قصيدة 

 الذباب ستهجم لكن )               

 متن؟                 

 أول الليل؟               

 منتصؾ الليل؟          

 عند الهزيق أألخير؟         

 (قصيدة أاف من ذباب/أوان أحمرار الشفف؟       

 .ميلات هجوم الذباب،اق أد ساعة من ساعات الليل:بل هو محتوم،لكن المجهول هو ..أن الهجوم متوقق،ال

 

-3-  

أسبلة يطللها الجوع الذد اق ..ا النهاراق عالم البريكان ليس الشاعر صابػ أألسبلة وحده ،هناك أسبلة يصوؼه

 أألؼانق؟..الوجوه..أسبلة الصؽار والمهود..اللطط

 ماذا يلول النهار)            

 لللطط الجابعة؟             

 ماذا يلول الصؽار            

 للعب الدامعة؟            

 ماذا تلول المهود؟          

 ماذا تلول أألؼانق؟         
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 ماذا تلول الطرف؟         

 مفروزة اق أألاف؟        

 (من قصيدة ذات مركز متحول/ثابتة اق الزمان ؟    

 :الشاعرالينسجم اق اللنوط،واليكتفق بؤشعال أألسبلة،اهو يعق جيدا أن..لكن

 اللصابد تنفض أسرارها)            

 ..وتؽادر منطلة الصمت             

 ن رماد الحرابفها أنا أجلس بق          

 منتظرا ان يتم انطفابق           

 (..وأن تبعث النار           

 ..دابرية ومرد انتظار الشاعر، أن سيرورة التاريخ لديه تؤخذ حركة 

 مدونة الوهم )             

 التنتهق أبدا              

 (النهايات تبدأ دورتها              

 :ألنتظارلموجبة اق هذا الشاعر يرى اللوة الذا اؤن ا

 وسوؾ .سؤنتظر اللحظات)               

 أبطنء عبر سبات الشتاء                

 .رإاد                

 أؼنق والصوت لق                

 (وأؼامر أن أستفز الحدود                

 :سه اق حالةهذه اللحظات التق تستطيل دهورا،سيرى الشاعر نؾ.. اق لحظات األنتظار

 جوع الن أألنتماء عميف)           

 توحش اق عزالت السكون            

 (.المحايد             

بل اق أألرض،اهو نبات حزين مهموم بالواقق البشرد ..وألن الشاعر البريكان،التنبت جذوره اق السماء

 :يتماهن بؤألرض...البالميتاواقق

 هنا أألرض)          

 مهد الجذور العميلة مزرعة           
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 الحب والرعب          

 اذن أخلق هاالتق...         

 وأستروح روح هللا اق           

 .العشب            

 اذن أستلبل الشمس كؤخت          

 لكآباتق وألتؾ مق الريح          

 علن أألشجار            

 أو أهدد الليل،اذن أجرد مق         

 ألنهارا         

 نحو البحر        

 أن أحرس أضواء اللرى       

 ليال وأستوحق         

 ضجيج المدن الكبرى      

 (من قصيدة ذات مركز متحول..../أناشيد      

نحن هنا مق صوت شعرد بمديات كونية عالية،االبريكان من أكبر امراء المنفن مثله مثل الشاعر الكبير سان 

نحن هنا نلمس قوة البهجة وسطوعها التق تعتور  (أإلبك هم أمراء المنفن)الكونية دتهجان بيرس اق قصق

 .خالف من طراز خاص اق أعراس الوجود وأألحتفاء بإتصالالشاعر ورهااة المتللق،عبر المشاركة 

 المشاركة،كان يفعل الؽناء بجسده الناحل كله/أن شاعرنا الكونق البريكان، عبر كل هذه أألاعال

 :وته الخفيض العذب احسب،وهو اليتوقؾ عن ذلكالبص

 أؼنق والصوت لق وأؼامر أن أستفز الحدود)           

 كيؾ أستر عرد الحليلة؟            

 كيؾ أرمم روحق؟ وهل شرك الشعر ينلذنق      

 من متاهق؟       

 وهل يستليم مصيرد ألق      

 (خالل الوجود المرواغ؟        

اق صوغ أألسبلة،وعلينا بدورنا أن نصوغ اسبلة  اهو منهمك.ن،أد نوع من أألجوبةالبريكا ليس لدى شاعرنا

ات البد للشاعر أن يكشؾ عن النهاد)من كل سإال يصوؼه الشاعر،وعلن حد قول مثلؾ من بيبة البريكان أنه 
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يدة البريكان الكونية كيؾ يكون هذا الفتح المبين ؟ هذا ما تخبرنا به قص..(2)(ليفتح أمامنا الطريف..اللصوى

 :ذاتها

 أحاول أن أقهر الموت عبر اللصابد)                                  

 أدحر بالشعر هذا الظالم الذد يتمدد                                  

 .داخل روحق                                    

 لفلد أجمل حين أصوغأحاول أن أجعل ا                               

 .المراثق                                  

 أحاول أن أتثبت من درجات الوضوح                                   

 وأن أتثبت بالزابالت أحاول أن أتعرؾ                        

 مااليباح وأن أتلصن حدود العوالم وأصؽر                           

 (.اق صخرة رمز أنتصارد                              

 اذن بالشعر وبكل مااق الشعر من زرقة صااية،يلهر الشاعر كل المصدات التق تلؾ بوجه أنسانية أألنسان

 .رؼم كل جبروتها التكنولوجق

 ثبت*

 .عوالم.تكوينات.سدم/قصابد جديدة/محمود البريكان/5/1998ع/مجلة أألقالم -1

 .مإسسة أألنتشار العربق/1ط/ذكريات عمر أكلته الحروؾ/نقنجيب الما -2

 

 ...ياسمين ندى  ال

 الشاعر يوسؾ الصابػ( حاالت)اق

                          

 

 تصاليابحكايات أألربق،لنلرأها إ( حاالت)تنتخب قراءتنا قصيدة( يوسؾ الصابػ)من أألعمال الشعرية للشاعر

 تصالية الربيسة، لنبين من خالل تناولرعية،المإدية بالنتيجة الن اإلالؾ سلطين الضوء علن اإلتصالياتم

 :كيفية تموضعها عبر..حكاية/كل حالة

 المفتوح/المؽلف*

 الطليف/دالملقّ *
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قصيدة واحدة،بؤربعة أنساف،من ناحية المهيمنة ،التق تحاول تؤثيل (:حاالت)الن  بالطريلة هذه ربما نتوصل

اق الحالة ...وأن هذا التؤثيل ،اليحدث إال ل تجاوز العابف بين الطرايناتصالية سوية مق آآلخر من خال

الحاالت قد صاؼها الصابػ يوسؾ حكابيا مطللا سراح السارد العليم اق الروابق والرسام  الرابعة،ونرى أن

 .يوسؾ الصابػ

 (1)حالة 

 يبتاع الرجل المجهول

 علبة تبػ وثلاب

 يذهب للملهن

 يجلس عند الباب

......... 

 :يؤتق النادل يسؤله

 ماذا تشرب شايا أم قهوة؟

 يرتبك الرجل المجهول

 ..ينهض

 يجتاز الباب

 يترك اق موضعه

 .علبة تبػ وثلاب

 (2)حالة

 تنطفنء أألضواء

 يتبادل بعض المدعوين أماكنهم

...... 

 ثم تضاء اللاعة..لحظات

 ينظر كل المدعوين الن الساعة

 تضحك سيدة

 تضحك ثانية

 مايسمق اق ناحية 

 صوت بكاء
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 (3)حالة

 أمرأة تجلس خلؾ الشباك

 تتؤمل طفال يؤتق من عمف الشارع

..... 

 طفل من عمف الشارع

 يرنو ألمرأة تجلس خلؾ الشباك

....... 

 سيارة شحن

 تعبر بين الشباك

 وبين الشارع

 وآآلن

 المرأة تنظر من خلؾ الشباك

 الطفل ترى يجلس اق عمف الشباك

..... 

 لشباكالطفل يحدف من خلؾ ا

 اليجد أمرأة تجلس اق

 .الشارع

 

 (4)حالة

 علن الرصيؾ اليمين 

 اق زحمة السابرين 

 يمشق اتن

 مرتبكا

 اق يده ؼصن من الياسمين

......... 

 اق الجانب آآلخر



 

 51 

 

 صبية حسناء

 تسير بين الناس اق

 أستحياء

....... 

 ظال يسيران الن أن وصال المعبر

 اؤختلطا اق زحمة العابرين 

 ن ظهرا بعد حينلم يلبثا أ

 كان الفتن علن الرصيؾ اليسار

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

 وكانت الصبية الحسناء

 ذاهلة اق زحمة السابرين

 .اق يدها ؼصن من الياسمين

 

-1- 

 :تصالية الفعل المضارعا

 تتصل اللصابد ايما بينها بالفعل المضارع الذد يشؽل سيرورتها والحضور لفعلق أألمرأو الماضق حتن اق

وصال،أن هذه أألاعال التإكد حالة قارة بل هق نتاج حركية مبثوثة من شحنات أألاعال /ظهرا /أختلطا(:4)الةالح

 .المضارعة التق تسبلها

 .الفعل المضارع يكسب الحاالت أألربق قوة أستمرارية الحركة وديمومتها حتن بعد انتهاء النص

-2- 

 :تصالية الحكق الشعردا

 بوعق روابق لدى الشاعر والرسام يوسؾ الصابػ ،كل حكاية تمنحنا قراءة ماتعةهق حكايات شعرية مختزلة ،

دون الحاجة ألستكمالها اق الحكاية الثانية اهق حكايات تحتفظ كل منها بؤستلالليتها،لكنها كالخرزات المنتظمة 

ية تشتؽل علن ألنا مق آآلخر،االحكا،اق كل حكاية يصور شاعرنا عزلة ا اق خيط مهيمنة واحدة وهق العزلة

 :ثنابيتق

 المفتوح/ المؽلف

 .الطليف/ المليد
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 أن نحاول مرارا قراءة طابق العالمة المميزة لؤلشياء وبهذه الطريلة اؤننا نحاول )هذا أألمر يتطلب منا

 ن نفسر ذلك الذد يخفق ذاته اق الوقت نفسهأ

 (2)حسب كادامير(ل كل منؽلف علن ذاتهاؤن التفسير ينشؤ داخ

-3- 

 المفتوح / فالمؽل

1-3 

كمكان تجمق ..الملهن: المؽلف هنا مجهولية الرجل،الذد يحاول علد أتصاليته مق المفتوح( 1)اق الحكاية 

كؤنه يكون علن اهبة ..ند البابالرجل اليجلس داخل الملهن بل ع/تصالية مرتبكة االمؽلفلكنها ا...ذكورد عام

خدمية /وما أن تحدث أتصالية. يجعله اق معزل عن آآلخرين قربه من الباب أن ستعداد لمالقاة من ينتظر اواأل

 مق النادل حتن يتم تعليف أألتصال بين المؽلف والمفتوح

 يرتبك الرجل المجهول)

 ينهض  

 يجتاز الباب

 يترك اق موضعه

 (علبة تبػ وثلاب

 وعق،لذا يجقءقد الد اتصاله بالمفتوح ولكنه لم يتخلص من ؼوايته عبر الآل..الرجل/المجهول/كؤن المؽلف

 .أألتصال هشا

2-3 

يتبادل بعض المدعوين )واق أثناء أألنؽالف اللحظود(تنطفنء أألضواء)الظلمة الوقتية : ،المؽلف(2)اق الحكاية

 حيث يتم تفعيل ذوات بؤخرى واق الطية السوداء للمؽلف تنلطق أتصالية ذات بذات أخرى( أماكنهم

 الضوء/هذا ماسوؾ يفضحه المفتوحوتنعلد اتصالية مق ذات ثانية و

 لحظات)

 ثم تضاء اللاعة  

 ينظر كل المدعوين 

 الن الساعة

 تضحك سيدة 

 تضحك ثانية

 يسمق اق ناحية ما
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 (صوت بكاء  

 .أنؽللت اتصالية عاطفية،وانفتح اتصالية مضادة لؤلولن:واق التضاد

3-3 

 المليد/ثمة اتصالية شفيفة بين المؽلف ( 3)اق الحكاية 

 .. الطليف/توحالمؾ

أمرأة تجلس خلؾ )بل تحاول أن تخفؾ من ثلل انؽالقها،اهق( أمرأة)المؽلف هنا ليس منؽللا علن نفسه

 (شارع/طفل)،لتتؤمل المفتوح بؤزدواجه الليمق(الشباك

 الشباك،/ وعلينا أن نالحظ ثمة ايماءة توحق لنا بؤزدواج قيمق لدى المؽلف( تتؤمل طفال يؤتق من عمف الشارع:)

جالسة  ها أمرأة قعيدة ،االطفل اليرى إالانجلوس المرأة ما يومنء ء من كل هق الؽراة، ربهو جزؾ

 (سيارة شحن تعبر بين الشباك وبين الشارع)وبسبب طرؾ ثالث هق(.اليجد امرأة تجلس اق الشارع)

 (.ؾ الشباكيرنو ألمرأة تجلس خل/طفل يؤتق من عمف الشارع)بنوة -أمومة /أن نسميها أتصالية يمكن أال

 :عبر بثها اللسرد وهقأخرى التموضعات المشهد تنسؾ التموضعات السابلة،وتشحن (..سيارة شحن) نإ

 وهذا يتلاطق من تببير الرإية ألسابلة الد كانت المرأة( المرأة تنظر من خلؾ الشارع)(:1)

 (ف الشباكالطفل ترى يجلس اق عم)من جراء البث المضاد،االمرأة (..تجلس خلؾ النااذة( )2)

 :ؼيرت اق أالتجاهات( سيارة شحن)أن حظ ونال

 خلؾ الشارع ------خلؾ الشباك  ( أ)

 عمف الشباك ----عمف الشارع   ( ب)

 (المرأة)اق مكان المؽلف( الطفل)وكذلك أحدثت مبادلة اق أألدوار،أصبح المفتوح

 (الطفل يحدف من خلؾ الشباك)

 (اليجد أمرأة تجلس اق الشارع)

 :ية الرإية، اق البداية وثمة تؽيير اق تراتب

 تحول التؤمل الن رإية

 (أمرأة تتؤمل طفال)

 (ألمرأة تنظر من خلؾ الشارع الطفل ترى)

 .رإية ثم وبسبب عابف معين عللت هذه أألتصالية/بداية شروع أتصالية( 3)وهكذا نرى ان الحالة

 الشباك تبث المليدة/مفتوحومن خالل هذا ال( الشباك)منفتحة علن الخارج من خالل حيز :الؽراة/المؽلف

 .شارع/طفل اق مفتوح نحو/ حركية الرإية المحدد ضمن ااف الشباك( المرأة)

-4- 
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 :تصاليةا/إنتاجية

،أد اق الشهرأألخير من السنة الميالدية  1977/أنتجها  شاعرنا يوسؾ الصابػ اق كانون أألول:الحاالت الثالث

 يفترض أن( 4)وضمن التسلسل التاريخق اؤن الحالة ( 1977/نيسان/29)أما الحالة الرابعة اهق مكتوبة اق

 ؟ (4)كيؾ أذن صارت الحالةتكون أألولن اق التنضيد الطباعق ؾ
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 :الندى فً الٌاسمٌن

 .نسلق/تصالقا/تكرار: ن الحاالت الثالثأرى ا

 :النسف ذاته يتكرر ثالثا

 مؽلف -------مفتوح  ------مؽلف *

 :أألتصالق ينحل وتكون الحركة كالتالق أما الحالة الرابعة االنسف

 يحتوى اق داخله مشروع انفتاح علن ..مؽلف 

 :مفتوح وكان رأس السهم ينطلف من المؽلف الن المفتوح/التق كانت تتحرك بين مؽلف 3-2-1:الحكايات الثالث

 .الملهن: --------الرجل المجهول  (1)

 اضاءة اللاعة:-------ظالم اللاعة      (2)

 طفل الشارع: -------أمرأة الشباك  (3)

 :مضادة ،هق ااعلية العابف /وثمة اتصالية

 :الملهن لوال أرتيابه من سإال النادل/كاد الرجل المجهول أن يفعل أتصالية اق المفتوح( 1)اق الحالة*

 (يجتاز الباب/ينهض/يرتبك الرجل)

 (2)اق الحالة*

 .يؽلف عالقة عاطفية،وينفتح علن عالقة أخرى:المؽلف/الظالم

 (صوت بكاء:)مة الؽلفعال

 (.تضحك سيدة،تضحك ثانية(عالمة الفتح

 .انها سنة جديد،وعشيف جديد، للمرأة 

 .ل عليها ضمن المسكوت عنه اق النصوتلك ايماءة نحص

 (4)اق الحالة*
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 اق يده ؼصن من/ يمشق اتن مرتبكا)وبؤرتباك ناصق كالياسمين الذد يحمله الفتن يتوجهه نحو ااف مفتوح

ظال .)الوجود ألد عابف بين الحبيب والمحبوبة..انفتاح اضابه بؤنفتاح لذيذ آسر الفتن يتوجهه ليثرد(....الياسمين

 يسيران الن أن وصال المعبر

 (اؤختلطا اق زحمة العابرين             

 :الن/اق نهاية اللصيدة ينتصر الياسمين لها وهو ينتلل من 

 (.من الياسمين اق يدها ؼصن)( ---اق يده ؼصن من الياسمين*)
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 تصالٌة التنقٌطا

 حروايا ،وقد حاولُت أن أكتشؾ المشترك اإلتصالقاشتؽالنا كان مؤلواا اهو علن المسطور 

 

 ل التوقؾ عند أألسطر المنلوطةآآلن نحاو

 :بين اعلين  ازمنق نالحظ انلطاعا لؽويا،يعوضه النص بسطر من التنليط الذد يمثل ااصال اق كل قصيدة 

 س عند البابيجل(:1)

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

 يؤتق النادل    

 تنطفنء أألضواء( 2)

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

 ,ثم تضاء اللاعة..لحظات   

 تتؤمل طفال(3)

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

 يرنو ألمرأة تجلس

 اق يده ؼصن من الياسمين (4)

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

 .اق الجانب آآلخر

،أرى كذلك اق التنليط انتلال عين الكاميرا من مشهد من خالل قراءاتق لروايات يوسؾ الصابػ

 .....الن مشهد آخر 

كلما اعلت هق محاولة اق قراءة ..لنصوص المبدع يوسؾ الصابػ حلها؟ الاعتلديت هل اعط

 .ابداع ثر،ربما أستفززت سواد ليتوؼل اق هذا الثراء العراقق

 1992/بؽداد/417-413ص/أألعمال الشعرية/يوسؾ الصابػ(1)

 .ت سعد توايف/166ص/تجلق الجميل/كادامير(2)
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 الوجه من خالل القناع 

 الشاعر موفق محمد ..عبدئٌل  قراءة منتخبة من
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وهق تستعر بنار الحماس  ،اليمكن أن تإدد وظيفتها، إال(يل عبدئ)شعرية اللؽة عند الشاعر مواف محمد اق 

 أليس كذلك ياماكواسكق؟ (..االشعر يرن بصورة مختلفة تماما ؾ أحدنا تنؽيم الشاعروعندما يعر)

يستفزنا ضد التجار، ضد التجار .. تخريب/ ااضح/خطاب تحريض  هخطاب الثورة والجوع اليؤتق مهموسا، ألن

 برانيا  وهم يستعملون الدين أستعماال

 قبض الريح صالة التجار)         :  

 (زابر الليل -78/لة صالة التجار باط            

 (أخلف لنا لؽة جديدة كق نموت) لذا يهتؾ الشاعر

 أخلف لنا لؽة اليحرقها جمر الللب)                    

 (ألؽاما تزرع اق جمجمة اللارىء                    

 (تزرع اوف أأللؽام  دوأااع)                     

 .طبلية،واليخفن ذلك علن شاعرنا مواف محمد أن اللؽة أية لؽة التحمل هوية

وم بالزيادة اق ملموسيتها قدر ليف يؤخذ المدلوالت أألكبر ملموسية)اذا أستعنا بكريستيفا سنرى أن الشاعر 

 مكان وعبر منحها صفات خاصة  وؼير منتظرة واق آآلن نفسه يراعها اذا جاز اللول عمومية تتجاوز اإل

اف محمد يحاول ترقية شعريته عبر رإية الالمربق ،اهو حين ينشد عذاباته ،يناشدنا مو (1()الخطاب المفاهيمق 

المرجعق وموضعته اق سيرورة /واليكتفق بؤستحضار الوقعابق .بتلوية الباصرة ،لرإية المشترك اللهرد بيننا 

بين ..لمتخيلا/المعيش / بين المرجعق ى اق حركة من المفارقات والمشابهاتأواليات اللصيدة ،بل هو يسق
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اذا التلطنا هذه الخصوصية الشعرية اق قصابد مواف ،اذا  امكننا (.2)الواقعق والمحتمل،بين الحليلق ورموزه 

 ونسمق ( انبثاف النور اق جرح الشهادة :) ان نرى رإية الشاعر اق قطرة دم 

البحار والالطؽاة جمرة لم تسطق منها )ونرى ( كل ميراث أأللم )ونتحسس ( صرخة ترتجؾ السما منها )

 ونتلمسها ( حلم ابراهيم ()علم آدم )وحين نطيل النظر اق اللطرة ايمكننا رإية ( والالللم 

 (مفتاح الطريف الن الحياة من العدم )
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الن  : ل ما يظهرالذد يليم شعريا،يحم اإلنسان)وشعرية : ألرض قامة شعرية متفردة واقامته علن ا مواف محمد

صون وتكون خالصا لكل شقء وهو بذلك يحمل كل ما يظهر اق صورة العمل الفنق الن نصاب البداهة التق ت

ابتكرنا ) حين تتسق قطرة وتتكشؾ لنا ،يتعطل الوسيط اللؽود وينوب عنه النشاط السيميابق(.3()ثابت ومتين 

 (قبل آدم هل كان آدم)بعد هذا النشاط يكتفق الشاعر بجمرة أألسبلة ( .لؽة للموت تفهم بؤألشارة 

 (من ياترى لؾ الجريمة وأستراح من الدماء )            

 (أم أن مفتاح الجريمة كان مفتاح الحياة )              

أد الحضورين أسمن وأقوى )أنها عملية شعرية اق تفعيل الماضق الؽابب والمؽيب ، وهنا نتساءل مق هيدجر 

 وألن الشاعر الد الدهشة..أكررنتساءل ( ..4( )التق تناددأم حضور تلك  ألشياء الماثلة ألبصارناحضور ا..

 اال يستؽرب وهو يرى أألشياء تؽور اق حالة المسخ ،اال ؼرابة

 

 من هذا المطر المتشح بالسواد)

 (حزنا علن رجولته التق يلو ط  بها اليباب

 بل هق الذكر الوحيد الذد يللح السما)ولم تعد أألرض أنثن

 بناطحات السحاب                              

 (..لتلد لنا الملابر                             

أو يخرج المثبتة صورته بؤطار من ( قصابد بالكاريكتير )والؼرابة أيضا أن تكتب اللصابد،بريشة الكاريكتير 

الطرؾ )أو تتؽير أألدوار اق قصيدة( 107/صورة مإطرة)قصيدة صورته ويرى مايرى اق ست للطات

وال ؼرابة أن يكون للوردة شكل النجمة وللنجمة شكل الوردة وللضوء جسد التفاحة وللتفاحة ( ..113/لسالبا

 الحول لؤلنسان سوى قوة أألسبلة..انها سيرورة ؼراببية لؤلشياء (117/قصيدة هدايا)جسد الضوء 

 سق عاطال ان كان رأ)         

 والللب مذبوحا بهاتين اليدين           

 اعالم سيرد اق الطريف         
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 (1998قصيدة /علن أثنتين           

 واذا وهنت اللدرة ،سيكتفق الشاعر ببث وصايا التحذير

 التطلف ساقيك مق الريح )          

 التبك كرسيا امام المرآة  تكسر من          

 أعجاز النسوة                   

 ...(يدة وصايا لعداء من قص/ والشقء سوى الصحراء             
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نسان ،الذد اليرى من أليبتكر المهموم ا أثناء الضعؾ الذد يدب اق قوة أألسبلة والوهن الذد يشتعل اق اللدرة

 نالحظ ( طازجة ااكهة الموت )مرارة توصله الن رإية المضاد (مر طعم الروح )أاعاله سوى اضيحة الحياة 

الحياة بالمعنن الخاص االروح اليمكن أن تعنق سوى ..بدل الحياة (وح الر)الشعرد اق استعمال  الذوف هنا  

الفضاء يسيل حتن ..يستعمله تعويضا عن مفلودات من الليم،هذا المهموم يجترح اضاء وقتيا ، نإ..والسامق

مرارة طعم الروح وطراوة  يوازن من خاللهما..العوم،وبالتالق للتحليف بحثا عن الجمال والصدف يصلح لفن

واذا كان أألنسان حااق .يسلكها الشاعر( الخمر طريف )ليس هذا وحسب ( والخمر جميل وصديف)كهة الموت اا

،اؤن الخمرةهق اللوة الحصانية المثلن،لتجاوز هذا ( ديناصور أعمن يزحؾ اوف الروح)اللدمين واليدين أمام 

المفردة  وهق..حؾ اوف الروحبل هو أعمن،مما يجعله يتباطؤ وهو يزأألشد ثلال اهو ليس مجرد ديناصور

ن الديناصور اوف الروح يزحؾ ومإثراته اللزجة تظهر اق الروح، إ.المتكررة اق الديوان ،بشكل خاص 

 .الاق الجسد
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بالحزن وثلل /مبتورا  / الجيل الطالق من قنينات العرف أألبيض )الشاعر يجعل من الخمر،شرط موجوديته ؾ

 المللية اق أخبار الساعة عن ايجاد الحل /والثورة أو مايشبه أطباف الثلج   /وتكاليؾ العيش/العابلة التعبن 

/ الخمر/اليمكن أن توجد أأل بالخمر/والمرضن اق المدن المختومة بالجوع /والطبلات الرثة / لمعضلة الفالحين 

منفن ،وال وطن : د يتجسد الوجو..اق هذه اللصيدة(.قصيدة عبدبيل ../واللديس / والساال /وطن للزانق / الخمر

السابل بفؤسه المابية يوسق اق مديات الرإية،ويصنق وطنا ..سوى هذا السابل المنحدر نارا اق الجوؾ..للشاعر 

 أعنق ..معادلة سوريالية وهق سمة مهيمنة اق قصابد شاعرنا...لمن يستهلكه..حرا وقتيا

 قية احسب بل هق الخمرة التفوح رابحتها العراأن (5()الواقعية المرجق اق واقعه وواقعية الكتابة اق متخيلها)

نالحظ اق أألهداء شحنة سيميابية ( ..علق النداؾ أوال والن نص عرف عراقق ثانياالن )تشارك المهدى اليه

يطلب الشاعر من النداؾ أن يمارس اعل الندااة علن ( زابر الليل)اق هذه اللصيدة ..،أعنق اعل المنادمة 

كان الوقابعق المرجعق،صار هو الخيالق ،وأن المتخيل صار )ؾ من الواقعق الن المجازاينتلل الند مستوى آخر

 :شعريا سيكون أألمر كالتالق( ..واقعية مما يبدو خياليا عليه أن يمارس الوظيفة التخيل،بل تحليف

 أندؾ جبل الهم )               

 أضرب اق قطن الروح                
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 ( عصب الللب المجروحاندؾ اق                

 :لكن اعل الندااة،يكون بشرطين 

 (التكشؾ ابدا: )سرية الفعل *

 (التتركنق اق هذا الليل العربيد وحيدا:)المشاركة *

 (التتركنق رهن هواجس هذا الللب المذبوح)              

 :السرية ثم يطلب الشاعر ،أن ينتلل اعل الندااة من الخاص الن العام ولهذا العام خصوصيته 

 :والندؾ هنا له وظيفة تطهيرية ( قطن العادة ( )أندؾ مزف المبؽن )

 ( اكل مباؼق الكون الزابؾ )

 ( هذا الرعب الزابؾ )

 ثم ينتلل الن اضاء أوسق (.. ترمق اق برميل الروح الفضالت )

 ثم يعود (..أندؾ جلد الكلب الشابب ()أندؾ ورف السوف الكاذب )

 د أندؾ قلب) الن الشخصق

 ( الحجر الصلدالتسؤل عن هذا                 
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الن أمق التق أرضعتنق حليب أألرض وخبؤت اق قلبق )هنا يفعل الشاعر نصيص اهداء مجموعته الشعرية 

وأألم المهدى اليها هق ام الشاعر مواف محمد ..واألهداء مثبت بعد صفحة عنوان المجموعة (..أنين النخيل 

 :وميز الشاعر أمه بميزتين ااعلتين ..بصورة عامة ( أألم )س الن ولق..( الن امق )

 ..خبؤت ./ أرضعت *

 ..اق أم الشاعر  ىلكن ميزته هنا ان أألم اق تماه مق أألرض ،وأألرض تتماه..عام / والفعل أألول اعل أمومق 

ى مستلر جوانق آخر الحليب ال/ والرضاعة هق ااعلية  يتم ايها تحويل الجوانق ..(أرضعتنق حليب أألرض)

والشاعر أعطن أألرض صفة أألطالف ، دون أن ..ألم هنا قامت بؤرضاع ولدها حليب أألرض ا.جسد الطفل /

ستتحرك أستجابتنا نحو أاف الميثالوجيا العراقية تحديدا ،ونحن (حليب أألرض)وحين نلول..يموضعها بتحديد

كتمان / نةوالفعل يومنء الن كتم(خبؤت : )لفعل الثانقا ,نستفز أاف اللاربة واللارىء بؤألتجاه ذاته بدورنا

 :مابعد الفعل الن تساإل أبيض أاليإدد: تساإال ،ويثير بق كلارىء ..

هذه أألم النبية التق احتملت ! يتناقض ذلك مق رقة أألم العراقية تحديدا؟ أال! ؟(خبؤت اق قلبق أنين النخيل و)

 ما الذد سيبلن من قلب شاعر !! طبعاتها المنلحة والمزيدةثكل كونق المثيل له اق تاريخ البريرية ب

؟لكن حين نحك هذه المفردات ،سنكتشؾ ان أألم ربت ابنها ..مثل مواف محمد اذا نبض قلبه بؤنين النخيل 

وهل هناك ..تمنته علن ذلكبتات اق أرض السواد المدمن، وقد إاألصؽاء ألوجاع الثابتين والثا الشاعر علن ان
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تحيلنا كلمة انين الن تلك الفاختة العراقية اق الموروث  أال!موضوعق لذلك أعمف داللة من النخيل؟من معادل 

 كوكتق يابنتق! )الشعبق العراقق؟

 وين جنتق؟              

 .بالحلة             

 جنت أشرب ماد هللا       

 ؟(..هللا  جنت آكل كوك       

 :تعداد سجاياها الكريمة ،يبدأ الشاعر بالتسبيح لؤلم و.... ثم

 نهر حنين أزلق أمق )         

 طير الجنة أمق            

 أشجار دابمة الخضرة        

 أمق               

 قارورة عطر وجناح طلف أمق       

 ( ..يلمق اق ليل عسس أمق         

 :علن النداؾ الشاعر الن مخاطبة نديمه  ثم يعود

 (..رقا أخرى للندؾ اندؾ مبتكرا ط)       

 علق/ ين الشاعر والنداؾوهنا نالحظ ،ان أصرة العالقة ب

 وثمة محذوؾ اق سيرورة اللصيدة ،نتوصل اليه..اق حميمية متماسكة

وبالتالق الن العابلق أألجمل متجسدا بمهابة ..كيؾ انتلل الشاعر من العام الن الخاص..من خالل قليل من الفطنة

 .لشاعرام ا حضور أألم وتحديدا
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انها تحتاج الن أعادة قراءة اق  أعنق قراءتق المتكررة والتق من المإكد ( عبدبيل)حين أنتهيت من قراءة 

 هذه الحزمة الضوبية من األسماء.. بليت مشرقة اق ذاكرتق..حين أنتهيت..المستلبل اللريب

هذه أألسماء لم يعرانا ( الخ /...نداؾ علق ال/ الجسر اللديم/ سارف المكتومة / يحين الخطاط / بنت عبدهللا )

 بل تركنا نليم معهم عبر سيرورة شعرية تضينء استجابتنا..الشاعر مواف محمد عليهم اق حفلة تعارؾ

 أكررالمسكوت عنه وليس الالمفكر به.. وتسرحنا اق طيات المسكوت عنه

 المصادر*

 .سعاد حميد / لوحة الؽالؾ والتخطيطات الداخلية/ 2000/الطبعة أألولن/كوبنهاجن / دار قوس/ عبدبيل / مواف محمد*:
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 .76ص/ 1991/الطبعة أألولن /الدار البيضاء/  اريد الزاهق: ت/علم النص /كريستيفا(: 1)

 90ص/1998/ 1ط/دار آآلداب / بين خصوصية الحكاية وتمييز الخطاب / الدكتورة يمنن العيد( 2)

 91ص/بيروت / المركز الثلااق/ 1ط/ حجا يص بسامترجمة وتلخ/انشاد المنادى/هيدجر( 3)

 المصدر السابف( 4)

 94ص.../خصوصية الحكاية/ يمنن العيد.د( 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

                  

 

 

  الورثة                  



 

 62 

 

 ....الشاعر عواد ناصر

 أصوات فً صوت واحد 
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ذ اوابل سبعينات اللرن الماضق، تربطنق بنصوص الشاعر عواد ناصر عالقة ثلااية وثيلة اؤنا من الذين من

تستوقفنق ..تستوقفنق النبرة المحتدمة اق قصابده..يليمون عالقات اجتماعية مق النصوص وليس مق أألشخاص

حظة اترنم بلصابده المنشورة اق حتن هذه الل قصابده بهمها السياسق الذد اليضحق بالشعرمن أجل أأليدلوجية

 يسؤلنق الضابط عند التحليف)مجلة الثلااة الجديدة منها

 ماالفرف بين الرجل الؽالب                       

 والرجل المؽلوب؟                       

 رجل: الرجل المؽلوب: سيدد                     

  جدا جدا،ألؽن الصداة                      

 .والمكتوب                     

 شدوا ربطته الخشنة جدا                    

 (....شدوها بالمللوب                   
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 ،وهو يدس نسبة عالية من السخرية اق نصه ِلؽير أصواتنا الموجعة الينتمق..الشاعر عواد ناصر

 نحن المتلعثمين اق عصر الفصاحة:) 

 أصوات الماضق الملبل            

 أصوات متحشرجة            

 أصوات اوف العادة            

 أصوات عمرنا مما قبل الثياب          

 والؽاربة بال ثياب             

 أصوات الجدران المتهاوية اق رطوبة الحفريات
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 جنود أألسكندر: أصواتنا التق يحاصرها 

 جنود جنكيز خان                             

 جنود نبوخذ نصر                            

 جنود حمورابق الذين                            

 (أطاحوا بمسلة حمورابق                     

وبفعل هذه ...التلنق/ أألجتماعق/أأليدلوجق/ومن جراء هذه العسكرتارية الجاهلة،وبفعل المطلف الالهوتق

 (من أصواتنا ؼير النطيحة والذبيحة والمتردية والخنزير)لم يبف  ة من اللوة المطللة الباطشةومالمنظ

وأأليام تتناسل بين سرير الطفل ومبذنة الجامق والثورد )صوات التسمق اال...كذا يستمرلؤلسؾ حال الدنيا وه

 :أيضا يام،اهناك تنويعات الؽرابانت عبر هذه الجؽراايا تتناسل االواذا ك( الحالم

 أيام الموت الكاكق)           

 الكوميدد                      

 الكاار                     

 (والمكتظ بؤهواء مخبولة                    

 

 :يفضحها شاعرنا عواد ناصر.. تضاد صوتية /منفردا بترجيعات،ثمة اتصالية االصوتهناك صرخة جماعية 

 درهالصوت يمتص الصوت ويصا)   

 يعيد أنتاجه             

 يعلبه              

 ويصدره           

 (حتن أضعت صوتق      

 :ثم ينوب الصوت الواحد عن الكثرة اق قوله

 نحن الجوابين الحملن:)      

 نحن الشطار العيارين        

 التواقين                      

 رىلسكنن العالم،أنزلنا قمرا وصعدنا بزوارف سك

 ..قرامطة بليادة أرثر رامبو...نحو جحيم نتشهاه
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ى ببالد نحن أألول.من قامات النخل.. مالحدة من اتباع علق، الراء إال..كرد أمميون علن وشك النسيان

 من العام؟ أم نحن أألولن بكرستال البهجة؟وتكرهنا؟أم نحن المطرودون كما تلضق البحة اال
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،وينطود كجنازة شتوية التوديق أوهق لسريعة،الزمان سوى ليلة أوليلتينالذ االمكان للشاعر سوى عربات الفو

الذد  يموت منتحرا،االمر..يد علن اليلينوكلما أنتصر الشه..برهة تمتد خيطا من دم اق يوم عيد،ودم الشهيد

 :آخرأو يصرخ اق مكان ( كان اللتل قاعدة وأخالف اللتيل هق الشذوذ؟:)يداق شاعرنا عواد الن التساإل

 ألمق أنانق)    

 وحزنق اليرد له أعتبار     

 (أرأيت كيؾ يحاصر الخنزير ؼزالن الحنان؟    

 :ويلوده الوعق الثورد الن هذه المحصلة الشعرية

 هوليس ؼصنك ماذوى)             

 لكنه الحلل أرتبك               

 لم يبف لك               

  دمك  إال              

 (السكاكين الصديلة إذا سلطت ، تكاثرت  ان      

 والمحذوؾ اق هذا الملطق الشعرد،هو المثل الشعبق،الذد عرؾ الشاعر كيؾ يعيد صياؼته

 (.الجمل لو طاح كثرن سجاجينة)بالفصحن ويوظفه اق قصيدته ،أعنق

-4- 

ل اعادة انتاجها اق التق تحالفت وأتحدت قوة مضادة من أج للشاعراحباطات الثورد،تلك األحباطات الناصعة

 :مسار حركتنا الوطنية

مرأة اة حروب وحواة أااع ومؽن مؽناج واعسس وسماسرة مرحون وساسة خيل وهو..سياؾ سالالت سالفة)

 ...الناطور وثوار عور 

 صعدوا يا أمق 

 صعدوا

 قطاعق الوطنق وصناجة ليل الوالق وابن أبيهعمالق الخابن والخادن والوراف االعمن واالصعد ال

 والكردد المستعرب والصحفق المؤجور

 وبالثورد المعطوب أكتمل العدد

 اذن صعدوا..صعد أألوؼاد
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 المملوك وشاعرة المجلس والكليلدار

 والشرطق المعتمد،الكاتب والكاعب

 والناسخ والللم واللابل دوما أد نعم

 (صعدوا...ياأمق  

ناديل ورقية اهم صالحون لؤلستعمال مثل م أن هإالء المدرجة اسماإهم اعاله صعدوا واق كل حين يصعدون

يلول الشاعر عواد .. أما الثبات والبلاء اهو كما. أسفل ساالين حيث المحو المطلف وهم يصعدون حتن يصلوا

 :ناصر

 ولم يبف سوى قلبق)     

 طفال مسرورا       

 (لكن بثياب حداد      

نسانية التق تجعله يسهم اق صناعة أقمشة ة االه وللمعرؾ،المسرور بحبه لوطنلنستمق لهذا الطفل العراقق االشيب

بين الحين وآآلخر  الفرح الوطنق وتوزيعها علن كل الذين ضحوا ويضحون من اجل وطن اليفلد الذاكرة

 :ويجعلنا نتساءل مق شاعرنا عواد ناصر

 (ثمة شهيد يخاؾ؟..وهل بعد الدم المتصاعد )

 :ولنستمق لعواد الجنوب وهو يصرخ

 لكل جياع الجنوب رؼيفق)

 وكرد الحروب   

 وأصحاب اهد الشهيد

 وأم الزعيم 

 وبنت الهدى

 ( .وسكينة بنت الحسين

الن العراف وهق الورقة التق قدمت  2010للادم من لندن اق زيارته صيؾ قراءة  اق مجموعة قصابد اعارنق اياها الشاعرعواد ناصر ا*

 .البصرةالشاعرايها اق جلسة اقامها اتحاد أألدباء اق 

 

 

 

 الشاعر كمال سبتق 

 ....وساعته اليدوية
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. حتفاء بالشاعر كمال سبتق راقق اق شارع المتنبق االورقة المشاركة اق الجلسة التق أقامها بيت الشعر الق*

 2010اق صيؾ 

 

 (  ليل وشمس)         

 كمال سبتق: قصيدة                     

 ضاقت بق ن األرضويكا

 مق البلدان هل جارت؟االتسؤل عن آال

 ..والتبسطها كاألرض

 ضاقت بق سريعا

 اليسمن الليل ليلق،والنهار الشمس أو قل والنهار البيت صنوان بال ارف،

 كفرف الليل عن ليلق وارف الشمس عن بيتق

 والليل والشمس والتسؤل آالمق عن البلدان هل جارت؟

 ألرضوالليل وال شمس والتبسطها كؤ

 نق ذاهب ايها بال لؽز الن لؽزإ

 وأنق مشيبة أألرض الن أرض الن لؽز وأنق

 ويكؤنق

 قد أضعت أألرض اق مشيتها،أو قد اضاعتنق سريعا

------------------------------ 

ون حلابب،الثلج،علن  جنوب يدربّ ..بداع،بزهرة البيكاجق،يصيبهم األ. ن نوااذهم علن ظهورهميحملو.عراقيون

يحملون الن بلية بيوتهم، ممدين كسيوؾ اق أؼمداها،،أو ... س،وحين يباؼتهم الخريؾ،بعوابه المعدنقالشم

لهم تداف ..منهم يتضوع الوطن ،وهم يبزؼون اق  أشرعة زوارف أجدادهم..يؽرسون هناك شفلا من نخيل

 .الماء،ولنا بشارة شمس أألشرعة التق لن تؽيب

 .الن بعض المعالم الشعرية للشاعر وصوال عر كمال سبتقللشا(ليل وشمس)تنخب قراءتنا قصيدة*

 

 حين يؽادر العراقق مكرها هذه البلعة المباركة،اهو يدثر جذور روحه،بلبضة من هذا: الوطن يبؤر العالم*

وحدة اللياس الوحيدة،لديه، لكل الموجودات :،ويكون الوطن..التراب/الندد

 النسخة ،الكواكب،أألمكنة،الطلس،الوجوه،كلها،تلاس ب
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 :النسخة الوطنية، هاهو السياب/أألصل

 الشمس اجمل اق بالد من سواها، والظالم)

 حتن الظالم هناك اجمل  

تحتود هذه يريد العالم كله نسخة عراقية؟ إالوهنا نتساءل لماذا العراقق المبدع، (.اهو يحتضن العراف

ندور اق اضابنا الخاص ذاته؟ ومن ثمت من النظرة،علن شمولية من طراز خاص؟ وما الفابدة حين نرى أنفسنا 

المثلؾ المخذول الطفل الذد اق الشاعر؟المريض الذد تلسعه الؽربة وينهشه الداء العضال؟:الذد يبوح لنا بذلك 

 الحركة الوطنية كااة؟ من أطراؾ

المكان،بل محض  علن واف مشيداتنا ،ونحن لسنا بمليمين اق هذا المؽاير/ذا نريد أعادت انتاج المكانواخيرا لما

 .عابرين اق أاله

 

 :ذاتها  اعادة أنتاج اإلتصالٌة*

 ،يعيد انتاج ؼربة السياب،بطبعة منلحة ومزيدة،(ليل وشمس)الشاعر كمال سبتق،اق قصيدته

اليسمن الليل ليلق، والنهار الشمس ،أو قل والنهار البيت صنوان بال ارف، كفرف الليل عن ليلق وارف الشمس )

قؾ عند هذه العينة الشعرية، أتوقؾ كلارىء لق وظيفة شاهد السياف،قارىء يرى اللصيدة أتو(.عن بيتق 

حرية :اؤحاول بلراءتق المنتجة،أعادت خلف هذه المضؽة،يرااف ذلك حرص مكتسب،يرى حريتين مضؽة،لؽوية

 .د نفسه،تتجاور مق حريتق كلارىء اق انتاج ما تلتلطه أستجابتقدالنص اق تشق

 

حالم اضابها من ازمنة وأمكنة وشخوص، وأعبر أستراتيجيات اللؽة،تحيل اللصيدة،مااق  :كائنات لغوٌة*

لذا تؤخذ المفردة داللتها من داخل النص،المن خارجه،كلارىء  –حسب الكان  –الن كابنات لؽوية ...وهذيانات 

،ونسبةالحمولة الشعرية، نزياح الداللقرة الفلكية،بل يجعلنق ابحث عن اال، الن الدو(ليل وشمس)اليحيلنق عنوان

 الن هاتين المفردتينالتق اضااها الشاعر كمال سبتق،

 :،يستوقفنق العنوان، أتساءل لماذا لم يلل الشاعر(ليل وشمس: )ثرٌا القصٌدة*

 ليل ونهار*

 قمر وشمس*

 ليل وبيت*

 شمس وبيت*

 ألتلطت هذه العنوانات،من العينة الشعرية،

 (.رف الشمس عن بيتقوؾ...........اليسمن الليل ليلق)

 التساإل الثانق،لماذا ،لم يعرؾ العنوان المفردتين

 ،(الليل والشمس:)لنحصل علن العنوان التالق



 

 68 

 

 ،(ثريا النص)، اق كتابه(محمود عبد الوهاب)ستثنابق الجميلن بؤستاذنا،العابر االأرى وانا أستعق

 ومن خالل تكرار اللصيدة، ستهبنا اللصيدة،من العنوانات أألشتلاقية،المستلة من النص ذاته،(ليل وشمس)ان

يجب  واليمكن أسباغ التعريؾ علن المفردتين النكرتين،بل.متعة الكتابة الثانية، وحزمة من العنوانات،الجميلة

ان الليل اق اللصيدة،ليس هو الليل بعموميته،وال بخصوصيته  نكار الالتعريؾصيانة المفردتين،من خالل اال

 والتسؤل آالمق والليل والشمس()من الليل ليلق،كفرف الليل عن ليلق،وارف الشمس عن بيتقاليس)العابدة للشاعر

من هذه أألسطر ،ذات أألحالة التكرارية علن (...والليل والشمس التبسطهما كاألرض( )عن البلدان هل جارت؟

 .المنفن/مفردتق ليل وشمس،ستعرؾ اطنة اللارىء ان الليل والشمس،مفردتان تخصان آآلخر

 وقصابد أخر، توقؾ عن بث اللصابد الرشيلة،( .متحؾ العابلة)،ارى منتج (ليل وشمس)اق هذه اللصيدة

( ليل وشمس)صنوان،ارى اق :ختزال الشعرد،من خالل قصابد بحجم الكؾ ،والللب والكؾ وتوجه نحو اال

ر صياؼة شعرية للعيش ومشتلاتها،حاجة الشاعر كمال سبتق ألن يكون حضورااق منبته الطينق،لذا ينتج الشاع

عته اليدوية،من وجو ه يستعيد من خالله ما آال من سا هنا، الهناك،والشاعر اليتحصن بزمن نفسق خاص به،

يلتلط لحظتة المرمدة، ويركز عليها عين الكاميرا بللطة قريبة جدا، ويكتفق بذلك، تاركا :كمال سبتقوامكنة،

 ذابلة ؼير متشنجة، تحتكم اللصيدة الن نبرة إالبشروط مشروطة لفطنة من يلرأ الدخول الن اللصيدة،بحرية ؼير

 لها الشعرد،تكرار اللراءة جعلنق اراها منولوؼا شعريا،اليطلب نجدة من اد طرؾ،يشق منهاخااتة اق قو

 :تساإل الواعق،بؽربته الؽربية،التق التعنق سواها،االعالم منشؽل بذرابعيته

 ويكؤن أألرض ضاقت بق(

 عن البلدان، هل جارت؟ االتسؤل آآلمق

 ...والتبسطها كؤألرض

 (.ضاقت بق سريعا

لن اتلاطق مق قصد المإلؾ،أوقصد النص،اترك استجابتق تلودنق الن المإثر أألكبر،الذد : الجاذبٌة أألرضٌة*

وتنتظم المفردة ،اق   واضعها بين قوسين().....يريد موالنا أبن عربق،أعنق للمسمن،كما  اسم سلمل االاليجق

 :حاالت تكراريةت إس

 

 ..ويكؤن أألرض ضاقت بق *

 والتبسطها كؤألرض *

 والتبسطها كؤألرض*

 وأنق ذاهب ايها بال لؽز الن لؽز *

 وأنق مشيبة أألرض الن أرض بال لؽز

 ويكؤنق قد أضعت أألرض اق مشيتها *

 .أوقد أضاعتنق سريعا

 ،رات ومرة تكون المفردة نكرة أرضم اربق كرارية الست، تتمحور حول مفردة االرضحاالت التان إال
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 ،(ايها)ومرة يستعاض عن المفردة بالجار والمجرور(رض بال لؽزأ)لكنها تعرؾ بما بعدها

لن المستوى الواقعق، ألرض،ان انتباذ الشاعر بعيدا عنها عا/ببير، يكون من خالل هذه المفردةنرى ان اعل الت

 نجذاب الشعرد يتمحور عليها،تجعله قوة اال

 

 :ات التمحور سم *

 يفيد ؼالبا )ضمير المتكلم المفرد، وحسب الناقدة يمنن العيد،ان هذا ( ليل وشمس)يستعمل الشاعر اق  -1-

 (1)..(صيةمعنن أألحساس الشخصق بالشنء أو اعل المشاهدةالشخ

من خالل حركتنا البندولية، نرى ان اللصيدة علن واف قرابتنا الشخصية،تتسم برإية انحسارية،  -2-

وأألنحسارية ،ألسباب عراقية محض، ؼدت حاضنة للصابدنا اق الؽالب،وهق ليست بالرإية المفتعلة،بل نتاج 

من ثلل الحالة اللارة وبطشها اق اللحظة العراقية المحتدمة  الوعق الحاد للشاعر العراقق، وهو يرى مايرى

ية،قد التمس الصورة الشعرية، لكنها وأألنحسار..تبشرنا بنشر أألشرعة ،واليخترف هذه الرإية،برإيا شعرية

قادرة  ، اق ثلااة شعريةه الدينامية ملمح جمالق هذ مستوى البنية، خصوصا انعلن  اتفلد الكثير من ديناميته

بنيته الفنية، وهذا يعنق ان قصور الثلااة الشعرية اق  علن قراءة الواقق المرجعق اق صراعيته وأقامة

أثره علن اللراء الذين يعيشون ويحسون، وليس  اق صراعيته،يترك النص،عن قراءة الواقق المرجعق

 (2)(يمنن العيد بالضرورة يفهمون هذه الصراعية،حسب

 قاهرة، وسيكرر رصده للحظته ذاتها  اق قوله الشعرد للد سعن شاعرنا رصد لحظة 

 صبر مضن صبر سيمضق وهق طعم ما تمطله ) 

 اللسان

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

 من قصيدة / رت بؤرياؾ البالد الواطبةوكؤنما اندث

 (:أيامق)ويلول اق قصيدة( السعادة ؼاببة

 أيامق  أيامق)

 (متشابهة اق كل نهار

 أيامق أيامق)

 (متشابهة اق كل مساء

 أيامق..أيامق)

 ليست أيام هللا اذن

 ليست أيام نعيم أو انجاء من أحد

 (..بل أيامق   
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لشعرد،اهو اق الوقت ذاته ،يعيننا ان  نبنق حدثا واحدا من أوصاؾ عدة  أن كان للتكرار وظيفة بناء اق اللول ا

تعود لللول الشعرد ذاته، ان الزمن لدى الشاعركمال سبتق،هو زمنه الخاص دون نكوص،ودون رإية 

لساعة علن  أستشرااية، زمن خاص يطوف االه،كما تطوف  الساعة اليدوية معصم صاحبها،حين تبلن هذها

الحليلة التق  نحن ننشؤ كؤشخاص من داخل)وبحسب تيرد ايؽلتون  لن مدار العمر كلهتوقيت العراف،ع

النستطيق ان نجعلها موضوعية بصورة كاملة،وان العالم ليس شيبا يمكن أذابته وتحويله بطريلةهوسرل الن 

 (3)(وان وجودنا جزء منهصورة ذهنية،بل انه كيان شرس متمرد يلاوم مشاريعنا، 

 لم يكتؾ بلعن الظالم،بل احترف ليضقء ..د لن تؽيبتق وعلن شمسه التعركمال سبعلن الشا سالمٌ 

.. .لنا ونحن نعبر هذه الكثرة من الليل 

 26ص/2008/ 1ط/دار الفارابق/ اق اللول الشعرد/ يمنن العيد.د/1

 192ص/ المصدر نفس/2

 70ص/1992/ 1ط/بؽداد/ ر الشإون الثلاايةدا –الثانية –سلسلة المابة كتاب / ت ابراهيم جاسم العلق/تيرد ايؽلتون/3

 

 

 

 

 .. تبئٌر الشعر بأألسطرة

 ..ماقبل القراءة أألولى 

 الشاعر عبد الرزاق صالح  ( متحوالت)

                                                      

 (من قصيدة إستحمام ديانا / 26ص/ ديانا،لك وحدك، أكتب قصابدد)       

 (2)(سطورة والشعراال)تذكرت جهده المعراق اق كتابه..كتاب الشاعر عبدالرزاف صالحوانا أتصفح 

ومن يدرد ...منجزه السردد،من خالل شعرنه ما أشتؽل عليه كؤنه يفعل إتصاال اق(متحوالت،)د وها هو ؾ

يتطلب شعورا  أن الشعر)واق هذا الصدد هناك من يرى ....قصابده هذه وكتابته السردية: ربما تزامنت الكتابتان

 ان اللدرة علن الشعر،تتكون من أكثر من حالة عادية.. أكبر ممايتطلبه النثر،كما يتطلب قدرة عللية أكثر

 ..والسيطرة علن،الذات مستمرة مق. وترتيبا يفوف العادد،اذ يكون الحكم ايه متيلظا.من العواطؾ

هذا الكم الشعرد للشاعر عبد الرزاف ومن الجدير بالذكر ان  (3)(لحماسة والشعور العميف وأألندااعا

و الرجل يطبعها وهاه..كان قد انجزها اق سنوات المسؽبة..بل هق مخطوطات شعرية ..صالح،ليس وليد الساعة

كيؾ كان يتصدى لكل إحتدامات الحياة اليومية بالمعراة قاربا ..الصديف الشاعر أتذكره جيدا..علن نفلته الخاصة

أحبك ياعبد الرزاف اق نفسك )كنت اخاطبه سرا..ملبال نحود اق تلك ا لسنوات وحين أراه نهما ومنتجا لها

حيث واجهت كوكبة من أدباء : يالتك السنوات النحسة التق كانت تنتج ابطالها..(4)(نفسك ؼاضبؼاضب وعلن 

 اةكانت الحق..وحين ؼادر الرضوانية..أحدهم..كان عبد الرزاف صالح(..الرضوانية)مصيرا شرسا اق البصرة
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 ولم يتوقؾ الشاعر أو..(5)(انت ماكنت شوكا ولكنهم شوكوك)ح العراقية قد اخشوشنت ايا عبد الرزاف صال

 ..ارحبت به السجون العربية الشليلة مرتين..السجن/ ؼامر مرتين بمؽادرة العراف..يتصالح مق نفسه

 يفهم ان وراء خشونة وكان هناك من...نتاج المعراقكان يحارب الشروط االجتماعية الشرسة بصبراال

 برهااته وطيبته ..وبدوره كان يعق أألمر..ثمة ولد نلق من أوالد محلة العباسية..بعض طباع الشاعر

 وها انا آآلن كلما اهدانق كتابا من كتبه تذكرت ،كتاب محنة أبق....نكساراته النظيفةوبا..وحبه للمعراة 

 وأعتبر هذا الؽيض(... يؽيضهم أن يعمل آآلخرين الن الذين... )العالء،للدكتور طه حسين الذد أهداه

 !احيانا يؽلؾ الؽيض بؽالؾ رث من ادعاء الحرص علن أألديب وضرورة التؤنق؟ّ..قراءة من خارج النص

-   1- 

– مسخ الكابنات /395إلنابة مستلة من صينوب عنه لسان ايثاؼورس وا(..وطبةت)اق عتبة ،عنونها الشاعر 

 مفعال أتصالية سيرورة المعنن بين..اؼورس ينبهنا الن شفرة ثم يشتؽل علن تفكيكهاونالحظ ان ايث..أوايد 

 يعة ،يرااف مرحلة من مراحل العمرنسان،حيث كل اصل من اصول الطبحركية الطبيعة ومسار اال

 ..وبالطريلة هذه يتم تحرير صحيفة المعنن اق هذه أإلتصالية

 العالم يؤخذ أشكاال أربعة متتابعة هق اذا؟ أالترونثم م:)قؾ امام حشد ويخاطبهايثاؼورس د(:  1)

 :إذن نحن امام المعادلة التالية(6)(الفصول التق تحاكق مراحل حياتنا

 .اشكال أربعة= اصول حياتنا  ----------الطبيعة 

 :ثم يواصل ايثاؼورس ربط الطراين برابط التشبيه

 ( اهق طفل وديق يتؽذى بلبن الثدد  حين يبدأ الربيق)

 الربيق.   -----------لطفل ا

 ....وعلن المنوال ذاته

 الشاب   ------------الصيؾ

 أإلمتالء بالنضج------الخريؾ 

 الهرم مرتجفا  --------الشتاء

 االنسانق/به بين تمرحل الطبيعق بعد هذا النسف الرباعق من التشا

 الحياة/ ى ،أعنق الموت تؤتق الفلرة  الثانية وكؤنها أإلجابة عن المحذوؾ،اق الفلرة أألول

 الحياة لكن الطبيعية عبر..حين أرتمن اق ببر الوجود تشبث متعللا بؽصنق هنا ان االنسان االمربق

 ..راحت تلرض وتلرض الؽصنين..بفؤريها أألبيض وأألسود..نهار/ ليل:صراعها التكاملق 
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 وهق تخترف الرإيةالماسك بؽصنق الحياة ربما بفعل اللرض الفؤرد اتسعت الرإيا لديه ... 

 قبل أن تتحول هذه ..كونيةحسق وهو يتذوف تفاحة المعراة ال ارأى الالمربق عبر المربق  بواسطة إدراك

وحتن ينتصر علن .... كما ابصرها الروابق تونق برجس اق اللرن العشرين..إلن برتلالة ميكانيكيةالتفاحة  

 ولم يفكر بالضجر وهو ينود التسرمد..د الن السرمددنسان بؤجنحة التؤويل ليفر من النهائتجّنح اال عدمه

 حديلة..ظواهر تضاريس معراية منها كهؾ ااالطون و يواصل الفرار صاداته اق المنعطؾلكنه وه

علن  وحتن ينتصر االنسان(؟؟).... ة تنزآيروس نوااذ النت خلؾ أقنعة مثلؾ....شوبنهور،ساعات سلفادور دالق

 وبالطريلة..ة اليومق والمؤلوؾ من خالل تجديد رإيته للساكن ليرصد تحوالتهعليه أن يلوم بدهشن..عاديته

 بالعالم( ؼرابة أإلحساس)هل أقتربت من..بالؽرابب نسان هو العابش اق متحؾ كبير متخمهذه يكون أإل

نتيجة داعه للعمل و (..ان الصناعة)برومثيوس وهو يعلم أإلنسان  !؟(دد كيركو)التق أستعملها الرسام أإليطالق

وبالطريلة هذه تحول النظام الحيوانق ..كيفية التعامل مق نار برومثيوس ،أتلن االنسانلؤلشياء دالنمو الديالكتيك

 ..برومثيوس سرف النار لنا نحن البشر الفانين ..نسانق الخاص بالثلااةاال للطبيعة الن النظام

التق تكون ....أو المشكالت التق تستطيق حلها أن التطرح علن نفسها، إال هل نار برومثيوس،علّمت االنسانية

 لماذا صالدة الصخر ملابل سيولة النار؟لماذا الساكن ازاء المتحرك؟ ؟(توارت.....)شروط حلها ،قد

 ويلّيد ايها ثم يرسل نسرا لينتزع كبده واليكتفق أالله المهزوم  !زيوس يكاابه بصخرة ..برومثيود يسرف النار

  

 بدااق الفضول (..برومثيوس)شليف ( يمبوشيوسا)حملها صندوقا ويرسلها الن ود( باندورا)بل يخلف 

 من الشرور هكذا يرى زيوس االمل( االمل)ماعدا ...نطلف منه كل الشرور تؾالصندوف ( باندورا)تفتح 

الت النهوض وسيكون أألمل رإية زيوس وتضيبه بلوة الترقب ومحاو لكن رااعة أألنسنة تجرده من  سوداودية

 وسنلمس االمل المخّصب بموجبات التؤويل اق الفلرة  الثانية نسان ومصباحه اليدود،اق ليل الشدةاز االعك

 :التق يثبتها الشاعرعبد الرزاف من كتاب أوايد  

بداية  الميالد ليس إال بداية جديدة تختلؾ عن حال سبلتها ،وليس الموت ؼير نهاية لهذه الحال من أجل (-2)

 (حال ؼيرها

-2- 

نرى ايها  إشتؽاال  أن شعرنة الملتبس ويمكن(..شجرة الؽار() الطواان( )العماء..)مكن ان نرى اق اللصابد د

 .شعريا علن سفر تكوين شعرد وجيز

-3- 

 (أوايد-من مسخ الكابنات 90ص)يلتبس  الشاعر من ( متحوالت) من   14اق ص

 (17-16-15-ص..)يشعرنها ،ثم(اايتون)لدينا هنا مسرودة أسطورية ،يعنونها عبد الرزاف 

 /بيجماليون/ميداس) هامش للتعريؾ بمفردات ذات شحنة أسطورية( 24)يختم الشاعر كتاب الشعرد ب
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سماء وؼيرها يشتؽل الشاعر عبد الرزاف عليها شعريا هذه اال....( سميراميس/ أجاكس/ وددروب/ مورها

 (أألسطورة البطل صانق)ر الن الفصل الثانق كنماذج بطولية اق الميثالوجيا أألؼريلية،وهنا يعيدنق الشاع

 (7)من كتابة الشعروأألسطورة  

- 4- 

،بؤستلالل عن أألسطورد  للشاعر عبد الرزاف صالح،نفسها( تمتحوال)مق قصابد اليمكن االكتفاء بالتعامل 

 :من هنا تصوغ أإلستجابة االها الذد يإطرها

هل ثمة ....تعادلت الكفتان؟.. ؾ الشعرد لؤلسطورة؟أد التوظق..الشعرد...أألسطورد؟.؟.كفة من رجحت*

هل سردية أألسطورد تتماهن اق موسيلن .؟.وظيفة أخرى للوجيزالسيرد الشعرد لشخصيات أسطورية

الن أن الفن قيمة متفردة ،تعلو ..تحيلنق قصابد الشاعر المنشؽلة بالشخصية أألسطورية..شخصيا.. الشعرد؟

 هكذا ارى ان الشعر يحيلنق الن خارج..مصدر الخلود:  حده بمآثره وأن الفن و..أخرى وايرة علن قيم

 وهذه مطالب جديدة يدعونا اليها الوعق بحساسيته الجديدة..يمنحنق قوة لشعرنة ؼير الشعرد..الشعر

 (8)(قة النص مق أنظمة أوسق للمعانقحين يتؽير المدلول بؤختالؾ أألشارات اللؽوية الملترنة، من جراء عال)

  (سلطة اللارىء)د النص عبر هذه أألحتماالت مرتهنة بجماليات تلف..خالقيات اللراءة ضمن أ.

بينهن اسؤكتفق بهذه الرسابل  التق بعثها الشاعر / اما عن كيفية تللق الشعراء والشاعرات للنصوص بينهم

 ..1942أودن،الن ستيفن سبندر اق عام 

 ..عزيزد سبندر

 اما انا الست . يكتب قصيدة جيدة،ألنها تمثل قوة منااسة اق وسعك أن تكون ؼيورا من شخص آخر

 ...كذلك، ألن كل قصيدة من قصابدك الجيدة ،تمثل قوة تحت تصراق

 المخلص                                                    

 أودن                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجق*
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 2011/ دمشف / دار الينابيق / متحوالت /اف صالح عبد الرز(1)

 2009/دمشف / دار الينابيق / أألسطورة والشعر/ عبد الرزاف صالح (2)

/ الموسوعة الثلااية/ ترجمة رياض عبد الواحد/ ملدمة اق الشعر/ جاكوب كرج/ 12ص../النثر/ بخصوص متطلبات الشعر(3)

 بؽداد/ الشإون الثلااية العامة سلسلة ثلااية شهرية تصدر عن دار / 5/2004ع

 (مظفر النواب/ أحبك ياعبدهللا،علن نفسك ؼاضب واق نفسك ؼاضب ) أصلها( 4)

نات اللرن الماضق اق مجلة أسفار  من قصيدة نشرت اق تسعق( أنت ماكنت شوكا ولكنهم شوكوك()5)

 للشاعر اوزد السعد

د إمام .أ/ 31ص/ يم كتابة بل سماعا وتللينا ومشااهة من أإلستاذ الن التالميذولم يكن التعل. لم يإثر عن ايثاؼورس أنه ألؾ كتابا (6)

 2009/بيروت  -التنوير/ نساء االسفة / عبد الفتاح إمام 

 (201-109-البطل صانق أألسطورة )الفصل الثانق / أألسطورة والشعر/ عبد الرزاف صالح (7)

عاصم اسماعيل .مراجعة د/ ابراهيم جاسم العلق: ت/ دمة اق النظرية أألدبية مف/تيرد أيؽلتن/ 112ص... / حين يتؽير المدلول..(8)

 1992/دار الشإون الثلااية /بؽداد / الياس 

 

 

 

 

 

 هناك من ٌنافسنً على الحلٌب

 ...الشاعر رعد زامل فً

 (..انقذوا اسماكنا من الغرق)

              

 

 فراشات محمد الحمرانً... الى 

                 

 

 طريلا شعريا مؽايرا، للتعامل مق الكدمات  اختارالشاعر رعد زامل ( ربما الشمس رؼيؾ حار)نذ م

أألجتماعية،اهو اليتوعدها واليعدنا بمصباح عالء الدين،ربما من جراء وعيه أألخضر 

اهو .. الندد،يراها التستحف ؼير السخرية والهزء،لذا حتن حين يكون الشاعر اق قعر الجوزة

التحد،وهكذا ينال الشاعر رعد زامل  وهو يوظؾ السخرية توظيؾ  شعريا  لرحاب،التقينتج لنا ا

حسب (السخرية هق أألنتصار الحليلق والوحيد،علن الحياة والموت)انتصارا مزدوجا،ؾ
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أأللم هيبته،االسخرية،ممحاة صنعها تراكم التجربة  ،بالسخرية،يفلد(ميشال سيوران)الفيلسوؾ

 :وريالية لذيذة،كما نالحظ اق قصابد رعد زاملوذات مالمح س.نسانيةاإل

 (لم أشهر مخالبق 

 اق وجه أألرانب،               

  لكنها مرعوبة              

 ترتجؾ امامق              

 وكلما صاداتنق               

لكن حين ..ؼة شعر،الن هنا،الجديد لدى الشاعر ،اللؽة ،لؽة توصيل،وليست ل(7ص/اصابها الفزع               

 وظيفة تمهيدية للؽة الشعر صيدة، نرى ان اللؽة التواصلية،لهانكمل قراءة الف

 الصحراء)

 ذبب

 يعود

 من 

 لن تؽرينق أألرض بالمكوث:)ماالذد يدعو رعد زامل،لرعاية حزنه ومداراته(..قصيدة تنويه/شدة الجوع

 وال الجبال باللمم            

 نقعلن حز بل أمين           

 (سؤعود الن الكهؾ            

 أللم والسخرية،لنتعرؾ علن أحدىان الشاعر يفعل مزاوجة بين ا

 مرجعيات الحزن اق هذه اللصابد

 ألب يفتح حليبة المساءا:)

 يضق أبناءه ايها   

          

 

 كذلك أألم       

 تضق بناتها        

 ثم تؽلف عليهن الحليبة وتنام

 واق الصباح        
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 عندما يستيلظون        

 علن قلف ونحيب          

 يصرخ أألب بزوجته  

 :قابال 

 من أد شرخ بليػ)

 تسلل الجوع

 (من داتر الجوع والعابلة_من قصيدة.. لن أاراد الحليبةا

 ..وال نالحظ كيؾ ان مفردة حليبة ازاحت مفردة عابلة واصبحت البديل،األضطراردأ

 ال اللصيدة قابمة علن نسف ثالثق،اق النسف أألولمن جهة التلنية،نالحظ ان اشتػ

 ذهب ابق يشترد قمح *)

 (كق يعيد للعابلة مجدها  

،ومر علينا النسف الثانق،حيث تسلل (ان أألرضة ،قد أكلت اواصر العابلة:)لكن اللارىءسيفاجنءوكذلك أأل ب

 :الخارجق التخريب تفضح اللصيدة مرجعية اق النسف الثالث،سالجوع الن داخل الحليبة المؽلف،

 ليس ألن البحر)           

 كان ؼاضبا             

 ولكن جيراننا             

 (33ص/جميعهم قراصنة              

نحن هنا امام حكاية شعرية بسيطة وجميلة،عرات كيؾ توظؾ ما حدث بعيدا عن النبرة العالية،بل من خالل 

عبر حكاية شعرية عابلية اشد : عود الشاعر الن  المهيمنة، ذاتهاد..وهو دؾء ساخر.دانء الحكاية الشعرية

 (:حدابف ساخنة)مرارة من هذه اق

 وجدد مولق بالحدابف)

 زرع مساحات شاسعة 

 من البطيخ     

 لما كبرنا      

 (..وجدنا تحتها جماجم

قصيدة بذلك مرة تخبرنا الو(مولق بالحدابف)الجد..استهالك السلطة/انتاجية العابلة: هنا سندخل بين متوازيين

 : واحدة أما السلطة،اؤن اللارىء سيشخص نوعية إنتاجها الوطنق من خالل االاعال آآلتية

 هذه العظام الرقيلة *
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 ألخق الطفل

 الذد أللاه الفرعون 

 .اق اليم

 هذه الجمجمة*

 ألكبرلجدد ا 

 الذد قرر ان يموت

 كلرد اق حديلة الحيوان

 .ةبعد ان سلط من شجرة العابل

 هذه اليد المبتورة *

 ألوسطألخق ا

 التق الدها

 قبل  ان يراق بوجههم 

 ..(.أصبق اتهام  

 :اللفل اق هذه اللصيدة،حين يلرر سارد الحكاية كسر نسف التكرار العابلق/ثم تؤتق الضربة الشعرية

 وألنق الاريد ألحفادد)

 ان يجنوا جماجم 

 سؤموت علن أألرض 

 وادان 

 عظامق

 (38ص/اق المريخ

لكنه يختار كوكبا آخر ..ألرضذروتها الؽراببية الساخرة،السارد يفضل الموت هنا علن ا:للصيدة هنا تبلػ ا

نالحظ ان اللصيدة ملوسة بين مفردتين تختلفان ..حتن التكرر السلطة انتاجيتها الدموية..كمدان

 .ان تفكك الشفرة ( ارىءسلطة الف)وهنا علن ..المريخ------البطيخ...:تتجاوران صوتيا،اعنق..بالمعنن

ألشتؽال علن معاناة المثلؾ عابليا،أقترض شعريا،أقصد ا/الشاعر،عزاه العابلقيعاود ( أصلق الذاكرة)اق قصيدة

ألساطير تفكرمن خالل الناس،اؤن البنن الداللية التن تحكمنا تفكر ا،واقول اذا كانت (ليفق شترواس)من 

 ذاتها،مثل األب اق هذه اللصيدة، اينا،والتلاليد التق تطوف حيواتنا تتفكر

 للد أحرف أبق المكتبة:)

 ليس ألنه يكره دستويفسكق   
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 بل ألنق          

 أطلف صريرا عاليا اق الليل

 (منذ دخانها       

ألبن،ويتضح التؤثير من خالل من خالل تؤثير الروابق علن ا..ن أألب العالقة له بدستويفسكق إالنالحظ ا

 :تق اضاءت األبنجرثومة الرإيا ال

 ان منزلق)

 تسد نوااذه العناكب 

 (وبابه اليفضق أليه

 ومن جراء هذه الرإيا يلذؾ، أألب ابنه الن عراء،يوصله الن رطوبة منؽللة العتمة

 آلن من قبردأتحدث ا)

 اطلف ضحكة مدوية

 كلما تذكرت أبق  

 (..وهو يرمينق من النااذة

 حلنقيال)ألبنواليكتفق األب بذلك،اهو سيالحف ا

 ومن جراء هذه المالحلة،سيكون(..بلنابل مثيرة للضحك

 :السإال التالق (من الشوك)ومن هذا التسكق يتشوك(لماذا قدر لق التسكق بين اللبور؟)ألبن اق وحشتهتسكق ا

 لماذ تركنق ابق)

 بال خوذة

(  اواجه الكارثة

المحذوؾ من  ،بل مق الطرؾ العذباؤن اللصيدة التتراسل معه ..الفظ، ألب علن سيادة حضورهنالحظ ان ا

 :، اق هذه المرسلة الشعريةإليهاألب واللصيدة،اعنق أألم،وهق المرسل،

 تشتؽل اللصيدة علن نسف ثالثق..،وبعد هذا التساإل عن الؽياب أألمومق(ثم أين انت ياأمق)

 (تعالق)يتكرر..اق النسف أألول والثانق

 صبح تعالق قبيل ان أ) -1

 (اصلق الذاكرة 

 الق واحملق تحياتقتق)-2

 (الباردة الن أألب   
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 قولق له)-3

 (سود السريرةاننق لم أكن أ    

 :امتثل واحصيها لللراء اؤننق توعز لق سيرورة اللصيدة،بؤحصاء ااعال أألب، وإذا

 حرف المكتبة -1

 ألبن من النااذةرمق ا -2

 مالحلته بلنابل مثيرة للضحك -3

 ترك أألبن دون سلؾ -4

 ألبن اق نهاية اللصيدةامحاولة ازالة سوء الظن ب -5

يزيلق،بل هق ذات جردتها األستالبات نالحظ ان الذات الشاعرة،التتباهن بترؾ تؤمل ميتاؾ*

 :ونبذتها اق هامش التشيوء....جتماعية والعسكرتارية،من ذاتيتهااال

 انا البابس اللرود*)

 أنا المحاط بالسكاكين  

 ارى كل ذلك  

 اال احرك ساكنا 

 والاحفر خندقا 

 (الفريسة بؤنتظارحتفها/  -71ص/حول نفسق   

 

 الحمار وحده اليؤبه للطبيعة*)

 اما نحن           

 اليس اق أيدينا         

 ألصابق والرملمن ا     

 مايكفق          

 (دراجة العمر/--65ص/لبناء قامات التنهدم        

 

 هكذا يموت الشاعر*)

 ثم الاحد يندبه    

 سوى الفراشات     

 السيما       

 تلك الفراشة   

 التق همت به

 وهم بها 

 ثم تركها عذراء 

.. ( الفراشة العذراء/ -73ص/تتسكق دونه اق الحديلة

 نالحظ ان هذه اللصيدة تتؽذى أتصاليا، علن سورة يوسؾ 

لسخرية  سطر شعرية، اوثمة أ(..من الؽرف انلذوا اسماكنا)التتوقؾ عن البث علن مدار..هذه السخرية الشعرية

 :منها العينات التالية..،بكامل اناقتها توجه ااف اللارْى 

 لم أكن أسود السريرة )

 بل كان هناك  
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 من ينااسنق  

 (68ص_قصيدة أصلق الذاكرة /علن الحليب

 سؤؼير مجرى حياتق*)

 الط أبعثوا لق   

 (.61ص/مجنون هاملت-قصيدة/بمعول  

 يوم لم يكن بيننا وشاة*)

 رؼير اؤر كبق    

 (57ص/عالقتق ببتهوان-صيدةف/اسمه أألاالس     

 تسلط شجرة شاحبة*)

 اتسمق صوت ارتطام وعويل

 :أقول         

 التفزعق يا أمق

 انها حياتق 

 (عالقتق ببتهوان.صيدةف/وقد أكلت جذورها الفبران 

 :ألسم الثانق للبرابرةوالفبران،هو ا

 كانت هناك شجرة )

 تماما علن  

 هذا الرصيؾ  

 ذه بعض دمابهاوه 

 االبرابرة 

 ألبلة الخريؾوعلن رأسهم ذلك ا 

 كلما اقتحموا قريتق

 حملوا أشجارها كالؽنابم

 وتركوا 

 شاعرها

 يترقب كطفل
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 وطفل اؼرورقت 

 (.-1-نشيد رقم / 28ص/عيناه باألسبلة والدموع

و لم يفرغ هذه ل..كيؾ اذن يتواصل الشاعر رعد زامل معنا شعريا ،اذا كانت حمولته بكل هذا الرماد

من نرجسية ايجابية،والتق هق حسب ارويد شبكة البنية  معتمدا علن ماايه..الحمولة،بؤوعية السخرية الرجراجة

 خالل صيانة الذات عبرالفن،اهو يلود من استكشاؾ ان يحدودا هوياتهم ويحتفظوا بها التق تمكن الناس من

.. مصادر قوة الذات

---------------------------------------------------------- 

 2009/دارالشإون الثلااية / انلذوا اسماكنا من الؽرف*

  

 الناد...يلظة الليل اق

 (دمق..هذا ؼبار) حيدر عبد الخضر اق

                         

 

 ...تخلخل قوة عاتية.. السخرية قوة ..ثمرة زواج وثبة الروح من ألم الوعق: السخرية 

وهو يجالسه ..اق كرنفال عظيم ( كرمانق)حين يسؤل تيمورلنك الشاعر  من ثلتها بجدارتها..إال  السخرية عزالء

: 

بل تؤهب كمن يريد بلفزة أن ..بكم سيشرونق؟لم يبتسم الشاعر اق وجه الفاتح ..لو بعتنق اق السوف ..ياكرمانق

 .بدينار..سيشترونك : يعبر هاوية،وأجاب

 ؟..كم ثمنق..انا انا تيمور لنك..هذا ثمن حزام ..مانقولكن ياكر: قهله تيمورلنك وقال 

 علن أثرها ذهب كرمانق الجسد للمسلخ(2)..ألنه قيمتك كلها..كنت ااكر بحزامك : أجاب كرمانق وبالهدوء ذاته

سيؾ تيمور وهو يلطق لسان كرمانق،لم .. تاريخيةالذاكرة ال وثبت كرمانق من خالل كلمته الشجاعة.. البشرد

تبداد كان كنا نهزأ من كل أهوال إالس..التق وراء الشمس اق تلك االمكنة...السخرية وشجاعتها النادرةيلطق قوة 

رأيتهم بعينق ..إلنتظاريحررنا من عبودية الرجاء ومذلة ا ليؤس الذدهل كان الهزء ايتامين ا..الهزء متزنا 

تاركين اضويتهم اق أرواحنا ..دألبالن ا وهم يؽادروننا ن ينادونوهم ينهضون بشجاعة الليوثحق هاتين

 ..دا منهم واريد له ديمومة عااية االبداعاراه واح..الشاعر حيدر عبد الخضر من خالل ؼبار دمه..والوجوه

 ..اهو كنز اليفنن بحضوره النبيل، المشق بنصاعة البراءة التق اق عينيه الباحثيتين عن اقواس قزح

 عزؾ الشعرد الباذخ اق معناهذلك ال..ريةسؤتوقؾ عند عزاه علن وتر السخ

 ( ..16ص/نحن ..آآلخرون..هم )اق قصيدة

 ثم يوصلنا الن( ..إليهم والمراثق قصاص)يكون إالهداء *

 (شظية)من يحب التيمم ب..منهم*
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 (قنفة)من يخلد الموت علن ..منهم*

 (قذيفة)من يشتهق النوم علن ...منهم*

 (76ص/ ما ينبؽق قياصرة أكثر م) ستواجهنا الكثرة ذاتها اق قصيدة

 أحدهم(              

 يجلس محتلنا               

 بجدارة ويوزع االرتياب         

 اللادمين...آخر يمتعض من      

 ماأقدس الفراغ          

 لوال هإالء...       

 تاريخه الباذخ..ايما اتح الثالث

 والنزف العليل..بشقء من الفطنة

 هناك.......كلهم تجمهروا

 اق لحظة خااتة  

 أولبك الذين هم

 أكثر مما ينبؽق

 (77-76/ وأصابعهم عاطلة

 :ماتبلن من اللصيدة اعنق اق كفتها الثانية هناك الواحد بيلظته المتساءلة..نحن هنا أزاء كثرة سالبة معطلة، 

 وأنت إذ تجتازهم)                             

 احببظلك الش                               

 (وأوراقك الصفر                               

 ماذا لو أزاح هإالء:) ثم يتساءل هذا الواحد اليلظان

 عن قلوبهم                                    

 قليال من رماد                                   

 ؟...التوجس                                   

 ماذا لو تنفسوا أرواحهم                           

 الضؽينة..بعيدا عن هواء                          
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 (...87ص/ -البابس والثليل                          -

 (86ص/ بوح)قصيدة ..المفتاح ادخل / هل  الواحد متورط؟ أم منذور لكثرة منتخبة ؟ بهذا السإال

 : يرد من خالل ضمير المتكلمقناع الس رتددد..رد أوتبدأ اللصيدة بوجيز سق

 ...هكذا تدالت )                      

 بين زحام                       

 أألقنعة                        

 الهديل...ألعتلق منصة                

 ..هكذا                       

 أطفؤت ندمق                   

 تلت دمقور                   

 لكم ال لؽيركم                   

 أقطؾ نجومق                 

 قربانا                  

 لسمابكم المضرجة             

 (بالتعاويذ                

سعاة يوصلون رسابله .. كؤننا امام خطبة شعرية، يبثها الشاعر من علن منصة الهديل، وسيحول المستمعين

     يشخصن الوطن (: أرواح ذابلة)اق قصيدة ..ثمان مرات( قولوا)خرين، من خالل تكرار اعلآ لنا الشفاهية

  : بالمواطن

 الد الذاكرة..الوطن)   

 ..وهو اآلن        

 يبيق السجابر     

 ألاواه تدخن البواخر

 (22ص./ والشعوب   

 يدته وما يعلن يستفز اينا البحثخيبتنا ، من خالل صوتنا الذد اق حنجرة قص.. حيدر عبد الخضر،يعلن

تحلف  لنا ...( كم)وجزها الشاعر بيس من حصتنا سعة البحر،بل تلك االحالة السالبة وقد أعن المحذوؾ،ل

 :سواه

 كم حلمنا بالبحر)
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 حتن أصبحت قلوبنا

 (مالحة    

 كم اكرنا بؤجتياز)

 الصحراء   

 (؟...أرواحنا تإلن أن جؾ

 سوى المإثر السالب ..إذن ليس لنا سوى من المكان

 الملح:  -----------------------------من البحر

 الجفاؾ: ----------------------------من الرمل

 يحولوننا إلن قوة ؼير منتجة للحياة والرابح الوحيد، هو تجار الحروب وهم

 هكذا خرجنا من دكاكين)

 الحروب      

 واق حلاببنا

 جحاال من األسر

 (9/10ص  –يدة أمنية قص.../ المعطوبة

، مالم تنتجه روح تدربت علن تشتؽل السخرية ،علن توظيؾ التضاد ،ولكن هذا الشرط الموضوعق ليس بكاؾ

 ..أللم ومشتلاته العضوية وؼير العضويةشاعرنا هو من أولبك الذين،دربوا األمل علن السخرية من اواأللم 

 :كامل طراوتها،تواجهنا السخرية ب( 49ص/نكبات ملدسة )اق قصيدته 

 أحدهم ؼادرنق)

 قبل سنين

 وجميل( أريحق)وألنه

 ( أكلته الؽربة

 عارية...الحليلة*

 إنها ملززة

 لق أصدقاء بعدد*

 النجوم

 ! ماأبعدهم
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عدد )االسياف المؤلوؾ  ستعمال المؽاير للمؤلوؾ،والذد يكسر أاف توقعقيستوقفنق كلارىء منتج، هذا اال

لكن الشاعر المختلؾ مق المإتلؾ،ؼير السياف  ين بها الواحد ويؽتنق من خاللهايعنق الكثرة التق يستق( النجوم

ما ) لكانت الجملة توحق بما ألفناه، لكن أضااة( لق أصدقاء بعدد النجوم)، لو قال الشاعر(ما أبعدهم) من خالل

يجابية،إذن ثمة عطل االجاء، بمثابة الفاصلة المدببة أإلعتراضية، التق عطلت ، ااعلية الكثرة،ومإثراتها(أبعدهم

أعنق ليس يكون،بمنزلة أإلستعارة وليس البعد الحليلق اق ااعلية اإلتصال بين الواحد والكثرة، هذا البعد ربما 

أصدقاء من  المسااة الفاصلة هق مسااة جؽرااية، ربما تكون ضمن راتوب آخر هذا أألمر أيضا سيفرغ مفردة

بل آثر إستعمالها (أصدقابق)االشاعر لم يلل( د)م يلتحف بها ياء التملكشحنتها المضيبة،والمالحظ ان المفردة ل

نص الشاعر حيدر عبد الخضر الن البيت  سيحيلنق ا، وهنا اق حالة النكرة وهق أألبلػ داللة علن إستجابتن

 (ماأكثر أألخوان حين تعدهم     ولكنهم اق الناببات قليل:)التالق

 البيت العمودد الجميل، لكنها ذاكرة اللراءة هق التق قادتنق إليه،وهق ذاكرةالأعنق بؤن الشاعر حيدر،اكر بهذا 

 ماتناسته الذاكرة، احتفظت به ذاكرة النسيان، ثم أعادت تصنيعه شعريا، من خالل وااء الشاعر ..التطيعنق دابما

 الذين رحلوا)

 بحثا عن الحلم

 إنهم هناك

 للد أصابهم

 (50ص/ النسيان

 :برنا الشاعر بما اعل من أجل صيانة ذاكرتهربما لهذا السبب سيخ

 آخيت بين حوصلتق)        

 والهواء             

 إيمانا بكروية أألرض     

 أستدرجت ذاكرتق    

 الوقت...ألن مصيدة   

 خشية          

 (   (ح)   )من قصيدة / 56ص/ الترهل          

 (ب         ر      )                                     

 

 

 2011/دار الشإون الثلااية / 5تواصل/ دمق..هذا ؼبار / حيدر عبد الخضر(1)

/ 1977/الطبعة االولن/ بيروت/ دار اآلداب/ الحياة –المرأة  –السجن  –ناظم حكمت / حنا مينا( 2)
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 بخصوص حكاية تيمورلنك والشاعر كرمانق/ 7ص 

 

 

 (شتاء األعزل)...شعالن شرٌف فً  

               

                                      

 .ألمنفن / أألسر /الوطن :تتوزع قصابد الشاعر شعالن شريؾ اق ثالثة اضاءات 

بؽداد /صحراء آدم / 1989بؽداد :حسب ماهو مكتوب اق آخر اللصابد( النهار: )حصته ثالث قصابد :الوطن*

 .نالحظ ان اللصابد الثالث متجاورة زمكانيا.بلةقصيدة الليامة ،نفس تؤريخ اللصيدة السا/1988-1989

 (1995هولندا /الليل وهوامشه)قصيدة يتيمة عنوانها : المنفن*

لتزييؾ ..الرنين :أألسر ( راحاء)ماتبلن من قصابد األعزل هق من نتاج أسالك مربية اق :راحاء*

لوحات  3/ألخطاء من سلطة اليدأنعتاف أ/ تعاويذد السوداء:ألبيضنسيانق ا/مصابد ومخارج:الوااد /رىالذك

 1991قصيدة بعنوان /الجبون /طبيعة صامتة

ألولن وبؤدوات متلدمة ،أنها قصابد العلل تها،أعنق وتيرة التجربة الشعرية انرى ان اللصابد تشتؽل بالوتيرة ذا* 

م لتحنيط الوقت يتالشن أحيانا اق بخار يستخد)نرى النهار وهوالالللب ،حيث للتجريد المساحات أألوسق ،هكذا 

هل هذا ()واليذكر بؤقدام اللص ( )اليشبه الحمن ( )هذا الزجاج الذد يستدرج الحواس الن الماء )أو يشار أليه  (

ثم يميل  النهار من خالل بوصلة شعرية ( هذا الملح الذد يمكر بؤألرض)أو يشبه ( مايسمونه النهار؟

 (.النهارأرضق وهذا يجعلنا النفكر بالشمس)

( يكفق لوجوده شراة تهرب البياض عبر أطفال يراقصون ثيابهم )عر دليله الفذ علن حضور النهاروللشا*

واق الشتاء يؤخذ النهار )ويزداد النهار أنوثة اق الشتاء  (النهار بدون أنثن )والشاعر ينفق النهار الذكورد 

تنبح اوف السطوح ومصاطب الب ك)واليكتمل نهار الشاعر دون (.مالمح أنثن منتشية بمجامرها الوحشية 

للنهارموسيلاه وعساكره )تلودنا بوصلة الشاعر الن نهارات قصية نهارات المدن النابية حيث (..حتضان النهارال

واليلبض  اق تلك المدن يؤتق النهار بؤربعة اصول وست جهات وخرابط شتن( )التق ترعب الحلول بدهابها

قنية متطورة لنهار علن مؽزى الشمس ؟وهو نهار مسلح بتوحين نتساءل كيؾ يلبض ا(..علن مؽزى الشمس 

تجمق ..آلة( )آلة تمؤل اللواريربذكريات العشاف وأحالمهم)دقيلة متنوعة  ؟ نهار يتلدم بآليةللمق إنسانية اإلنسان

ألجسادهم (  )لصمتهم..ترسم اق الهواء خارطة للؽاببين لشحوبهم..آلة( )صرخات الؽرقن وتدانها اق الضباب

 ،ثم يعترض شعالن شريؾ ( بؽبار النهار تتوج النهار بؽبار الليل والليل..آلة()تكتظ بجثث العصااير التق

بعد كل هذه النهارات المتنوعة بتوصيفاتها لنهار واحد (..هل هذا الؽبار زمن؟ أم مسااة بين زمنين :) متسابال

 يث تتداخل الكثرة بالواحديختتم الشاعر قصيدته بنهارخاص ح.كما هو الحال اق ااتحة اللصيدة 

ماذا عن نهاره وهو يكتب علن دمه المدن ( )هذا الذد يلول النهارات ويعنق الجسد( )؟...ماذا عن نهاره..ولكن)

 (.يكتفق بالصهيل الذد دان اق الممرات اللديمة ( نهارا)عن دمه ،ثم ينلش عليها ..البعيدة 

أما خاتمة المجموعة الشعرية ( شتاء أألعزل)ااتحة قصابدوهق 1989مكتوبة اق بؽداد آواخر ( النهار)قصيدة*

لللصيدة عنوان آخر يمكن أعتباره ..1995/آيار/واللصيدة مكتوبة اق هولندا ( الليل وهوامشه)اهق قصيدة 
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تختزل هيمنة اللصيدة االليل ( ألرتجاؾا)والمفردة أألخيرة ( خمس محاوالت لتفسير األرتجاؾ)نا تفسيريا عنوا

وهذا يعنق ان لدينا خمسة متون شعرية وخمسة هوامش ..الهامش /الليل :قسمين .. د اللصيدة يلسمها المكتوب ؾ

 .المتن معنق بالكثرة ،أما الهامش امنشؽل بالواحد:والعالمة الفارقة هق

 :سابل/معتم/دملقّ /مؽلف:الليل اق اللصيدة

 الليل)

 سوداء..مياه سوداء

 ليس بوسق اللمر أن يرى ظله ايها

 حالبالط 

 النليف

 الضفادع اق سباتها

 ...الليل:)أو نراه من خالل عينق الشاعر( ..والربيق نبوءة مإجلة

 رعاة يحدقون اق ببر مهجورة        

 ينلبون عن أألسم الساقط سهوا منذ

 أطفال الحااات

 أطفال الحااات الداكنون كؤنهم...

 ..الليل:)بواب التيه وقد يكون الليل بابا من أ(..رعاة يحدقون اق ببر مهجورة 

هذا الليل الأراه كلارىء ينتسب لحالة قارة،وليس هو (..قاالة أثر أخرى تختفق اق سواد المياه                    

 :بل هو ليل ملبوح شرس ...بليل المدن ذات السماء الصااية أوليل اللرى المطمبنة

 دخان خلفته الحروب )..

 من لم يحتفظ أد من أألطراؾ بحصته   

 الدخان ،لكنهم عللوا أسماء اللتلن    

 علن جدران الليل، حتن أختفن     

 (المشهد كله اق سواد المياه   

 ولليل وجه آخر أعنق وجوه أخر ،وجه اناء اللوة الباطشة ،الباحثة عن موت متميز يليف بؤستحواذاتها

 رد العاشف الن المعشوف، مخترقا الحواجزواق طية الليل،يس(..رابحة ملوك يتفسخون اق ملبرة ذهبية الليل ) 

ثم تلتلق هذه الكثرة اق ( ومالبكة كانوا اق كل واد يهيمون :)ومن تربة الليل يتشلف الشعر ( آثار عشاف )..

                                            ارتجااهم وحين يؤوون الن الليل ،الن مياهه وأديمه الهش يؤوون الن)الخوؾ :الليل ،اق نلطة واحدة /الواحد 

 ضدادوايه تلتلق اال( اق ملبرة ذهبية  الن خوؾ قديم يشبه رابحة ملوك يتفسخون 
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يداهنه :)ضوء مصحوب بموسيلن ..وهناك من يزيده بضوء ؼيرمكتمل (.الليل هواإه ثليل وملمسه ناعم )

 :ة ولليل منظوره الليلق للعدال( ..البعض بلليل من الموسيلن وأضواء خااتة 

 لكنه عادل)

 يعطق لكل مايكفيه من الظالم 

 يحتضن صالة المصلين وعربدة 

 المعربدين ،ويحفظ ألطفال الحااات

 (. الداكنين حلهم من االرتجاؾ

اسنجده موزعا  /الذات /هذا الليل وتوصيفاته ضمن المتون الخمسة اق اللصيدة هو ليل الكثرة ،أما ليل الواحد 

 :اق الهوامش الخمسة

 :تصال بين الكثرة والواحديركز علن أنلطاع اال:المتن االول هامش*

 كانت الفصول تمر)

 والأرها   

 وهاهق الفصول تمر

كانت الذات ربما منشؽلة بمراياها ربما  اق البدء .حركية الزمن .. ما الفصول وحركيتها إال( .ترانق وال  

نسان يستهلك رأسماله الحياتق حسب تفعل واخذ االأخذ العد التنازلق دبذاتيوتهاوالتحسب حسابا للزمن ،بعدها 

 .شوبنهور،بحيث ؼدت الفصول ؼير مكترثة بحركية الواحد

 :الهامش الثانق *

 سماء بؽيوم داكنة)

 ؟..هل ستمطر 

 ؼراة بستابر داكنة

 (؟..هل ستمطر 

 يسبله ذد خير من المتن اليتوارى مق السطر اال( ؼراة/سماء)هذا السإال  المتكرر مق تؽيراالمكنة 

وأذا كان المتن الثانق معنق بفضاء مفتوح اؤن الهامش الثانق يدور حول ( ..رعاة يحدقون اق ببر مهجورة:) 

 .ستابر بؽيوم داكنة /سماءبؽيوم داكنة:اضاء مؽلف 

 : بين السرعة اللصوى وبين االنتباذ تصاليةيعلد الليل ا:الهامش الثالث*

 يوقظنق صوت قطار عجول)

 ..عجول    

 مطرود من االرض كؤنه
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 (.لن الليل ا..اؤخرج عجوال 

اق  نجد مايتممها/موحية يتصل مباشرة بالذد قبله،االيلظة التق تشتعل اق الهامش الثالث لها داللة:الرابق*...

 :تربة صالحة لؤلبحار اق عروجات مميزةالروح التق تجد اق الليل ،..الجسدالهامش الرابق،أنها يلظة الروح ال

 أخرج اليك أيها الليل  مطمبنا)

 الد تركت جسدد نابما 

 ألليت عليه أؼطية ثليلة

 (حالموأوصيته أن يحتفظ لق ببعض اال

ستلبال المإثرات دون التؤثير ايها،ثم ا:السالبة / أكيد للداللة السابلة،مق عودة الن ااعلية الجسدت:الهامش الخامس*

 :التوقؾ عند المباالة الليل 

 كن معقورؼم أن جسدد لم د)

 رتجفت أيضاالد ا  

 رتجفت من البرد والخوؾ ا

 ( .ولم يؤبه الليل بق 

أنتاجها من خالل  من بإرة يمكن التوقؾ عندها،وأعادةللشاعر شعالن شريؾ ،أكثر ( شتاء أألعزل)اق

حساسية عند ذلك الصراع التكاملق بين الليل والنهار ومنظور ال لكننا ارتؤينا ،التوقؾ..أخالقياتنا اق اللراءة

 .اق التعامل معه . الشعرية لدى الشاعر شعالن شريؾ

 .2008/ لندااق هو(/ؼجر)مجلة/ضمن أصدارات / مجموعة شعرية للشاعر شعالن شريؾ/شتاءأألعزل*

 ..السرور بالكٌفٌة الشعورٌة ...أو..أوزار الٌقظة  

 ( الحالم ٌستٌقظ )فً ....علً محمود خضٌر

                                                  

 جلستهم الشعرية اق نادد الشعر اق إتحاد أدباء البصرة ل الشعراء ملدمانق قبل أكثر من عام، حين أختار

/ منصور الريكان / حسن هانق / هيثم جبار/ حسام البطاط / علق محمود خضير/الشعراء صفاء عبد العظيم

ت قصابدهم ،ؼمرتنق سعادة المطمبن علن مستلبل وحين سمق..وعذرا جميال إذا نسيت صوتا متؤللا منهم

بل لمست قوة الدااق ..الأعنق ان قصابدهم كانت مكتملة..هكذا كان شعورد تلك الليلة. ..اللصيدة البصرية

الشعرد اق نصوصهم ومن خاللها عرات اننا لن ننلرض شعريا اثمة جيل طموح يريد المساهمة بمشاكساته 

تبهجنق انشطتهم داخل .. لم يباهل بهذا النسف الثالثق من اللوة الدااعة ؟؟ جيل وطموحاته ونرجسياته وهل ثمة

تكلم )وها أنا آآلن احاول تفعيل اتصاليتق بين ...صادقون وهم يخيطون جروحنا بؤبداعاتهم..الشعر وخارجه 

 ..للشاعر علق محمود خضير( الحالم يستيلظ)من خالل نماذج من قصابد (مكالمته)و( النص

(1) 

 (...إذ تعكس الشمس أحمر شفاهها)د قصيدة ؾ
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 لينلضها عشرات المرات وسيكون النلض ...يستعملها الشاعر علق محمود..ااتحة اللصيدة

 ..من خالل تركيم الحاالت النليض..جراءشعرد اال

 عبر..توهمنا..هكذ تبدأ اللصيدة (..ص43/ايما يذيعون عن ارف تتناحر وبيارف تهتز بوعود مفزعة)

 وهق اعال بداية تؽود الحنجرة..أنها قصيدة بحنجرة مبحوحة..ذكق لموجز انباء لحظتنا العراقيةتوظيؾ 

 بعد هذه الفاتحة الشعرية،يلوم الشاعر..لو كانت اللصيدة لؽير الشاعر علق محمود..لتشؽيل الاتاتها السياسية

 هق البديل الموضوعق عن عنؾ  لينلل اللصيدة ،عبر عين الكاميرا الن تفعيل للطات( مونتاج)بعملية منتجة

 ....وعود مفزعة/ بيارف تهتز/ ارف تناحر / يذيعون: مشهد المفتتح الشعرد

: وستكون الللطات ضمن اضاء مفتوح للحب حصريا 

 تبدو المروج ممتدة كالمدى* 

 تبدين زاهرة هذا النهار* 

النحيفة،الخجولة لكن الطيب  لنعد خلؾ سعاداتنا ،بين اللصبات*

 .لسماء أن تفرش ؼيوما حانيةالبد ل*

 وتمد يدا ودودة تضحك بؤلوان سبعة*

 لنجر حد االعياء*

 نخط ذكرى اق قلب الشجرة العجوز أعلن التلة*

 ترى كم من العصااير علن أصابعها الطويلة؟*

 وكم منها ترقص اق عينيك؟*

 سنؽمر قمصاننا بالعشب،*

 .ة تلتمق اق تيه العدمنتيه عن الوقت،عن النهر الذد يفصل اتحادنا، جوهر* 

 ستصااح النسمات جديلتك العابثة ولن تنلضق الساعات إال ونحن منهكون بين*

 الحطبات والخراؾ الطيبة 

 ....أركضق وأنا خلفك،وحاذرد أن امسك بك*

 لنذهب جهة الشاطنء،نحضن زرقته بؤحداقنا،*

 .نكترد زورقا بللبينا المرتجفين ألمواج تصخب*

 .سنحيا كما نشاء*

 .تنصتين..كيؾ يلال الحب؟ أهمس،*
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 .أنصت..كم منك اق؟ تهمسين*

 ب الصارم،كلميننق عن أقراطك الطويلة،عن االست*

. اللهوة إدمانك

 .،نهارا دون بيارف ووعودسؤطلب لروحك نهارا هانبا*

 .ولن أسؤل عن يديك الملتبستين كالفجر. سيجااينا الملل* 

(2) 

 

 تأمالت فً أحمر شفاه القصٌدة

ذهب الشمس يعكس ..دعوة هادبة للمشاركة اق تؤنيث العالم،للشمس وظيفة مرآوية ..ونة اللصيدةاق عن

تتزامن ااعلية الشمس ..ر أألنوثقالطبيعق يناص(..أحمر شفاهك: )لونيا/ المحذوؾ كتابةوالمشار اليه عالماتيا 

يظهر بلدر طاقة اللارىء وكل قارى وإذا كان المعنن ..إلشهارية ،مق ما يفعل عالم الذكورة ،اق واقعنا المعيشا

العنوان كثريا ، اما الوظيفة الثانية : وظيفتين للعنوان : اطاقتق ترى * يذهب الن النص بطوقه أو طاقته

إذ تعكس الشمس أحمر شفاهها،ايما يذيعون : وها انا قرأ اللصيدة هكذا..اشخصيا اراه السطر أألول من اللصيدة

 ..وعود مفزعةعن ارف تتناحر وبيارف تهتز ب

 (ايما يذيعون عن ارف تتناحر وبيارف تهتز بوعود مفزعة)من خالل البيت االول: هندسة القصٌدة*

 (سؤطلب لروحك نهارا هانبا،نهارا دون بيارف ووعود:)خيروالسطرماقبل اال                    

 ف والوعود موجودةالبيار اق اللوس االول...البيارف والوعودهاهق اللصيدة بين قوسين من     

وهنا ..اليتم الحذؾ ،دون تؤثيل العالم البديل..محاولة لحذؾ البيارف والوعود من نهار هاننء..اق اللوس الثانق

ومضات ... من تجاعيدها كلها يومض صوت الذكورة هامسا خضال بتؤنيث العالم لتخليص لحظتنا العراقية

 .السطر أألول من اللصيدةالعشف تحاول بكل ازهرارها ان تزيل  أحتدام اضاء

  (3) 

 

 ..المعادلة بطرفٌها* 

يلابله واحد وعشرون سطرا من الدعوة الن تؤنيث العالم عبر / إلحتدام سطرا واحد من اللصيدة يشكل اضاء ا

 .العشف

( 21)اق ..للمشاركة اق تؤنيث العالم ..اق هذه أألسطر صوت الذكر هو الذد يدعو أألنثن: ألنوثةا/ الذكورة*

وحتن ( أنصت..كم منك اق؟ تهمسين: )لؤلنثن سطر واحد..للذكرعشرين سطرا شعريا..الفعلية ن الجملةم

يتموضق كمعلول لعلة السطر الذد / هو سطر منفعل الااعل  تعود عابديته لؤلنثن السطر الشعرد هذا الذد

ستكلميننق عن ) الوحيد والذكر سيلول األنثن كالما بعد سطرها( تنصتين..كيؾ يلال الحب ؟ أهمس ) يسبله

نثن حدود ااعليتها عن الذكر تستظهر أأل)و..منولوغ ذكورد  هل يمكن إعتبار اللصيدة( 44ص /أقراطك 

من خالل الحضور العارم للعاشلة اق البنية الداخلية ..أرانق كلارىء أمام بوح ذكر حيال أنثىا ه(3)(ومفعوليتها

أركضق وأنا خلفك ..) بل ااعلية الصوت..ثاه وظيفة الصدىلكن  الذكر اليريد من أن..والخارجية للنص 
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همسة عشف ناصعة لتنفتح ..ومابين اللوسين شفرة شفيفة والتحتاج  مفتاحا دالليا بل  (،وحاذرد أن أمسك بك 

الصفة مبالؽة اق توصيؾ ....اضاء اللصيدة ينداح بمعنن مؽاير لما ألفناه اق قصابد العشف .بؤسترخاء عذب 

يضعنا اق كيفية إتصالية .. هذا التعامل  الحداثق مق العشف..اليعد الحبيب حبيبته بوعود ؼير واقعيةالحبيبة و

المإدد الن توليد داللق اق ااف مختلؾ للمؤلوؾ جمالق الموابم للحظتنا العراقية،المتؽير ال ندرك من خاللها

ومن خالل تكرار قراءتق للصابد .عشليةتشق منه جماليات النص وعمف الداللة ال: أاف مزدوج الليمة ..الشعرد

إذا كانت الذاكرة الشعرية ،  الشاعر علق محمود اتساءل ،أأل تشير قصابد الشاعر الن تفكير شعرد مختلؾ ؟

اق ( أحمر شفاهك )..اؤنق سؤبحث عن مديات قصيدة ...تذكر/ تفكير : تطوف طاقتق كلارىء، عبر إتصالية 

 .الشعرية اق اللصيدة التق تسبلها واللصيدتين اللتيين ،مابعدها ربما سؤجد ضالتق..آااف قصابد أخر

يتوالن البوح الشفيؾ بمجازاته آآلسرة ،عبر منولوغ شعرد لذيذ ،يستعيد الذكر ايه ( صورة اوتوؼرااية)اق 

 : نالحظ كيؾ يتم تصعيد كرستال المجاز: زمنا خضالأقتسمه مق انثاه 

 هل ورطت الندى حين قارنت بينكما ذات ؼربة ؟)                                        

 وهل بؽيرك يلوذ اراش البرية ؟                                          

 وحيدة قضت ليلتها شجرة آآلس                                         

 وأصص الدالن                                         

 (...لم تتركق شيبا لعصااير الشراة الصيفية                                        

ثم تتنامن .تتفوف جماليا علن طراوة الندى،وازهرار آآلس والدالن ورشاقة عصااير الصيؾ ..الحبيبة هنا

 : سيرورة اللصيدة صعودها عبر إتصاليات الجميل ومظاهاته ،اق لؽة شعرية صادمة للوعق الشعرد التلليدد

 أاتح قميصق، عله يهرب )                                   

 النرجس الذد تزرعينه علن صدرد                                    

 وحتن أؼيض أشتياقق                                  

 الأبتدىء نهارد إال بصورك الفوتوؼراؾ                                

 كم سؤلتك حينها                                

 من وشن للعصااير بمكانك؟                              

 من هرب قوس قزح ليرتمق شريطا بين خصالتك ؟                      

 (..ومن أين جاءت كل هذه الفراشات ؟                       

(4) 

ص الشعرد اق إنزياحاته اآلسرة ،يجعلنا نشارك الشاعر اؤن هذا الن..(4)(طوف الحمامة)إذا تكلمنا بلسان 

 المبثوثة  ،حين نرى..العشلق(..نزعة أإلشتداد )إننا اق هذه اللصابد اق حضرة .سروره بالكيفية الشعورية

 متكلمة ؟/ لؽوية / أليست اللصيدة كينونة..الن اللصيدة ككابن تتحلف كينونته اق  ديمومة  مديات التكلم

 ..روح/ جسد : تحيلنق كمصطلح الن كلية الوجود تلك الكلية بؤتصاليتها الثنابية..كينونة نعم اللصيدة 
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 ..مركز/ هامش ../ مبنن/ معنن ..برانق/ جوانق 

 زمن عشف انتهن علن واف إتصالية تضاد ةمحاولة شعرية ألستعاد( رسالة ستضل عنوانها أيضا )اق  قصيدة 

 كما ترؼبين لك أن تعيشق)

 وهاهق حاضرة أو مستحضرة عبر حلم يلظته الشعرد عبر ثنابية إتصال (... ولق أن أحلم

 ( صرت مجذااا كلما صارت زورقا)

 (شارعا كلما أزدحمت باآلخرين )

 (ألشياء حولنا تتماوج بين حضور وؼيابا)

(5) 

 ..ألنثىأمتٌاز ا*

من أعراسه محللا ( هم)له ايمحو  يرى العاشف أنثىاه بعين الللب ، واق عمف الحبيبة يتحرر العاشف من علال عف

مطلف أألنوثة ،االتفق مفردة ... التجلق وهو يفرط  لها الللب رمانة يراها  ملء..ملكوت  حرية التنفذ اق

لما تحمله من معنن ( نسبة)حيث تتلدم مفردة ..بالمعنن الملصود من الصلة بين أألنوثة والذكورة(  عالقة)

شف بالمعشوف داخل الموجود نفسه وهكذا تنبنق وحدة العشف علن تركيبة من اللرابة الباطنية ،هنا يتحد العا

 : لنحاول إحصاء وجيز امتيازاتها..*نسبتين متماهيتين

 (تصب الحياة مركزة اق امق، بعد أن تصفيها شيبا اشيبا عبر قلبها المرتعش بحيرته)

 (ابحة مالك كان السإال ثليال بالمرة ،وكانت تتجاهله بما لها من عينق طفل ور)

 (وحدها كانت تمنح أألشياء لونها ومعناها العتيف وتبدد عبث الوقت وبالهته )

 (كورقة خضراء اق حديلة ،وبعيدة كسحابة )

 (ماتجرأت أن أطعنها برحيلق إال وأنا محتدم ايه )

 تجيد أالصؽاء ،اؤن  أألنثن هنا ( أحمر شفاهك )..وإذا كانت أنثن قصيدة 

 :انت تجيد اللولوليس كؤية أمرأة، ك

 عذاب الروح ..المنيةا)

 (األلم أخرس واليحسن النطف 

: المرأة منتجة قول هنا والرجل يكررإنتاج قولها بكتابته 

 (تدوين مالك يصارع جحيمه الخا ص، مثلال بذنوب ؼفلته ...كنت أدون ماتهمس )

  

 

-6- 
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 ..أللم إتصالٌة ا

 ...يرصد الذكر وهق...( رسالة تضل)ألنثن اقا

 (تنوء بجرحها اللديم، مخفية ما أستطاعت حبات من دمعها أألسود ينزل سريعا، اتخذله المناديل ) 

 ..يعلن ( دهشتق كلها) الذكر اق قصيدة

 ألنق ؼابر بسحنة الخجل )

 صحت بؤلمق التنكسر 

 أجلسته علن دكة المخذولين

 وقلت له أنتظر

 (ستحط علن شرااتنا اواخت أألاراح 

 الذكر يجلس ألمه علن دكة المخذولين ويطالبه بؤنتظار اجنحة الفرح ------------ها المناديل أألنثن تخذل دمق

من منا اليفتدد هذه التجربة الممتلبة بالحرارة )أتساءل ..كلما اعاود قراءة قصابد الشاعر علق محمود خضير

هق سنة اإلشتداد أو سنة العشف  هذه! بجزء كبير من ساعات عمره الرتيبة الرصينة المتكررة الباردة  والحياة

 (5)..(وبالشؽؾ باألخطار والمؽامرات سبيلها وهداها راض التعلل وأإلعتدال وأإلتزان بالتطرؾ ومن سار علن

شجرة الحياة  ...: وهق تنللنا من رمادية التنظير الن الفارعة الخضراء الخضلة..وهنا تكمن قوة التؽييرالشعرد

 ..المراجق

 2011/ بيروت ( / الؽاوون)دار/ يلظ الحالم يست/ ر علق محمود خضق(1)

/ .. دمشف / دار الزمان / 2009/ 1ط/ اق آااف الكالم وتكلم النص / عبد الواسق الحميرد.د(2)

 (مكالمته )و( تكلم النص) مفهوم..أقترضنا منه 

.. شركة المطبوعات للتوزيق والنشر/ بيروت / 2010/ الحريم اللؽود / يسرى ملدم ( 3)

 (47ص/وعن الذكر تستظهر األنثن)          

المإسسة العربية /تحليف الدكتورإحسان عباس / المجلد أألول / طوف الحمامة اق أأللفة وأالالؾ / رسابل أبن حزم أألندلسق (4)

 2007/ للنشر 

.. 1968/ بيروت / منشورات نزار قبانق/ اق الحب والحب العذرد / صادف جالل العظم  (5)

( 38ص/ اليفتدد هذه التجربة من منا)

 

 ..وجيز األشرعة / ةاللول بالحداث

اراها تعانق صراعا بين ..  ها المفردة ذاتهاوحين اتؤمل(..حداثة)ما أن أقول حداثة حتن تختض مفردة

عيد الحرب العالمية الثانية وهذا الصراع ليس من نتابج ماجرى اق أرضنا العراقية، بُ (..محد ث)و( قديم)
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... ى البنية االجتماعية بتراتبيتها الثالثية ،اعنق البنية االقتصادية والسياسية والثلاايةعلن مستو

هو ( المحدث )يومها  كان ..منذ اللرن الثانق للهجرة حصريا واق عراف الحضارة  بل أشتعل هذا الصراع

ية تعنق صيرورة تجاوز  لكنها من ناحية ثان..عتبة تفضق الن النار  : للبدعة وكانت البدعة  األسم الثانق

.. بمتؽيرات جذرية علن وهاهق تطالبانتللت من الكمون الن ال
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المجاورة مق اآلخر من خالل بل من اتصالية التالقح و..(اق اضاء التاريخ له)التتؤثل ان المطالبة  بالتؽير

تمكيث المنجز ايما  مشاكلة اآلخر اق منجزه اليعنق الميل الن)ومن جانب آخر أرى أن..اثيةالحد نماذجه

وهذا مايستدعق مماهاة بعض جوانب  ..يسمن بالمديونية لآلخر وال االتكاء علن محدودية المدخل التجنيسق

سيرورتها وتفرؼها  وهق مطالبة التنفد(1)..(انية التجربة الشعرية النثرية العربية بتجربة اآلخر كضرورة

أنه ..تنبثف من تمردات الوعق علن المإتلؾ المنّمط .. ..اتشحنتها اهق جزء من الحركة الديالكتيكية للمجتمق

المعراية  سه كذات ااعلة ،يراض ادوات االنتاجالوعق المنشطر علن نؾ الوعق الفاعل الالمنفعل اق الوجود

ادوات تليف بحجم احالم وعيه هو،وبهذا االدوات الجديدة سيحرث ارضا  صوغ النمطية، ويشتؽل علن

بل يعق جيدا ضرورة توسيق الفضاء الذد أخذ ينكمش من خالل تكرار انتاج  ما سلؾاليسعن لحذؾ ..بكرا

شخصيا اتعامل واف ..عبر تلك الذات اليلينية المطمبنة ألجاباتها الجاهزة  لكل شقء،نفسه حد االستهالك 

طلف،بل هو الديالكتيك الذد اليرى اق السلب والنفق،راضا مطللا لما هو قابم بل هو تجاوز اليهدمه بشكل م

من هنا تكون صدمة .صدور منه وأمتداد لعناصر الحركة والتلدم ايه أنه ارتفاع الن منسوب نوعق جديد 

ولم تكن الحداثة محض حداثة ..عامل بالراض والملاطعةتُ ..د الوعق الجمعقالحداثة بمنزلة الجرح النرجسق ؾ

  االبنية الثلااية،لها تموضعها اق البنية االجتماعية)..بل هق حداثة علن كااة تراتبيات البنية االجتماعية  شعرية

ضمن منظور سيسولوجق ،يرى اق االدب نظاما اجتماعيا ،هذا المنظور يتؽذى من اتصالية توازن بين  

(  البنيوية التكوينية)ويعرؾ ب( لوسيان كولدمان )الذاتق والموضوعق وسيتطور هذا التوازن علن يد 

( 2)(لشروط االجتماعية التق لها ااعلية الحاضنة التق تطورت اق رحمها النصوصحيث ضرورة االلمام بكااة ا
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استمرت سيرورته بخط مستليم أو انطلف ومايزال بسرعة ..اليعنق هذا ان االتصال اق الحداثة الشعرية العراقية

تها اق هذا الصدد آلداب تكتب الشاعرة نازك المالبكة مكابدااق مجلة ا 1958اق عدد شباط سهم ؼادر قوسه ،

حركة الشعر الحر تلترب يوما بعد يوم من نهاية مبتذلة النحب ان تصير اليها وانه ليخيل الن من يراقب )

ماتنشره الصحؾ من هذا الشعر ان الشعراء يتناولون األوزان الحرة ويلعبون بها كما يلعب طفل ؼير مسإول 

الشعرد الذد يكشؾ عن تجارب  رة ارتباك الوعقنرى كيؾ ان نازك تشخص ظاه (3) (بحزمة أوراف مالية

ؼير ناضجة، هذه الظاهرة التق لمستها نازك بوعيها الشعرد المتلدم يومذاك ،ومن جانب آخر ارى ان   

من  مة ،وهذا يعنق ان الحداثة الشعرية لها حصتهاليست منفصلة عن حداثية المجتمق بصورة عا الحداثة 

بسبب االحتراب واالصطراع اق حركته ..ترواح سيرورته اق منخفض زمنقحين يرتد المجتمق او  االرتداد

.. وماتزال المصدات تتناسل ..الوطنية او حين تزج سلطة السلطة بالدا بؤكملها اق حروب النهاية لها
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،وصار  مق إنحسار المد الثورد اق العراف،أصيبت الحداثة الشعرية ،بالميتاايزيليا وانشؽلت الذات بذاتيتها

البيان )علن حد قول الشاعر ااضل العزاود اق(مجنونا اق مستشفن الكلمات،يتسلف أسالك الوردة )اعر الش

ان هذا النكوص االجتماعق،لم يكن بؤختيار الشعراء العراقيين ،بل هق ردة اعل العنؾ السياسق ..(4)(الشعرد

حراك السياسق ،من موقعه الذد مارسته السلطة بؽية أخصاء الفعل الثورد الذد مارسه الشاعر ضمن ال

كشاعر،كان يرى اهم مهمامه التصدد للظلم واالستبداد ،كما اعل السياب والبياتق وعبد الرزاف عبد الواحد 

وهذه الحداثة ليست بمعزل عن مايجرد .اق خمسنيات اللرن الماضق ..يوسؾ ورشدد العامل وؼيرهموسعدد 

وثلااة  االصولق واالسالم النفطق اق تشددها   ابياتالوطن العربق،من تنويق اق المصدات،عبر الفضضمن 

اق مجتمق لم يتعد بعد مرحلة البداوة سواء  الريق اق دول الخليج الذد يلوم اقتصادها علن الريق بدل االنتاج

تكون اللؽة اشبه بظاهرة  ( عر المليون ووهم اللؽةاش)قصيدة العمودية  بال تدعم ، (5)الفعلية منها او الفكرية

لؽة التعكس الواقق بل تعاكسه، بالهروب الن المعنن بعد ان تعذر تحليف االنجازد ..ضخم بالمعنن االقتصاددالت

المصدات اقوى تؤثيرا اق  وهكذا تصبح  (6)المادد  ان تتلنه الثلااة العربية ،حسب عبد العزير محمد الخاطر

.. اعاقة قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر
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 اللصيدة اجتماعية بالضرورةأن  .. النت/قراصنة مزيل الحياء نة االنابيب والاايروسا يبثهاللصيدة ليست اب..  

 هوهذا الكابن الشعرد تعاملت مق(6)علماء االجتماع ينتجها كابن اجتماعق بالضرورة وليس بالطبق كما يلول..

، بشحنات اضاء قصيدتهُ  توسيق واليملك اعال او رد اعل سوى ..السلطات العراقية دابما ضمن منطف الشبهة

ألمر جعل الحداثة الشعرية التكرر انتاجها بل تشتؽل علن اضااات نوعية للمنجز الحداثق هذا ا..حداثية دابمة

وهذه المهمة الشعرية التسهم او يسهم ..عبر التجريب سعيا وراء تلنيات ،تمنح مديات جديدة لفضاء اللصيدة ..

واق هذه األسبلة تكمن ضرورة األنلطاع الحاسم ،التق هق جزء ..اج األسبلةبإنجازها إال من تمتهن أو يمتهن انت

.. أألبستمولوجية التق تشترطها اللحظة التاريخية اق البنية االجتماعية باللطيعة  من كلية انلطاع تعرؾ
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الشاعر اليوناتق   يرثتؤ اق التالقح الثلااق والذد يهمنا هنا التالقح الشعرد ،وسنتوقؾ عند ااعليتهاللترجمة  

وهق مختارات من  (7)(إيماءات)ل ترجمة سعدد يوسؾ لمن خال ريتسوس علن الشعراء العراقيين والعرب 

قصيدة التفاصيل اليومية،وكذلك خفوت  التحول الجذرد للشعر الجديد ووالدة)اؤن  ..مجاميق ريتسوس الشعرية

ج الواقق بالكابوس،وحضورالسرد اق الشعر،ليست سوى النبرة الشعرية اق اللصيدة العربية الجديدة،وأمتزا

أنها تستحف دراسات ملارنة تفصيلية ألكتشاؾ عمف التحوالت  بعض اضابل اللصيدة الريتسوسية التق أعتلد

اخرد صالح /خالل العلود الثالثة أألخيرة التق أحدثها شعر ريتسوس اق شعرالجيل الجديد من الشعراء العرب

 (8)(14ص

ان جيل السبعينيات هو اعال المستفيد  صحيح..علن مايسمن بجيل السبعينيات لم يكن حصرياريتسوس  تؤثير..   

قصابد  ( يستنسخ)أألكبر اق بعض نماذجه من منجز ريتسوس،لكن البعض آآلخر من هذا الجيل اخذ

 !؟.. ريتسوس،أستنساخا رديبا،ويحاول طلق رداءة منتوجه بطالء التناص الشعرد
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زمنية تلدر بعشر سنوات،الملدمة  ملدمتين للكتاب بينهما مسااة والمترجم ،يشبت الناقد(ااصيلشعرية الت)اق

ن لنا الناقد انه قام بترجمة مختارات من ريتسوس ، داق الملدمة  أألولن  يبّ  2009/والملدمة الثانية1998/ألولنا

الدمج بين تاريخ اليونان المعاصر ريتسوس الن  ممثلة ألتجاهه الشعرد بعد سنوات الخمسينيات حيث ينزع)هق

 هذا الدمج  سنجده عند محمود درويش  اق قصيدته ( 14ص/والحضارة أألؼريلية اللديمة،

 (ملهاة النرجس مؤساة الفضة)و كذلك (مديح الباب العالق )    

هما ما داعانق ألعجاب واذا كانت المتعة،وا)هذه الترجمة ثم يكشؾ لنا الناقد اخرد صالح اللوة الدااعة وراء..

الن نلل بعض قصابد ريتسوس الن العربية،اؤن هناك سببا آخر أكثرأهمية يكمن وراء هذه المحاولة،الد أثر 

ريتسوس تؤثيرا عميلا اق قصابد الجيل الجديد من الشعراء العرب،خصوصا الجيل الذد أصطلح علق تسميته 

من قبل شعراء السبعينيات،  لمنتجهذا التللق اقد اخرد صالح ان سبب ويرى النا(..15ص/شعراء السبعينات)ب

أليلاع العالية واألرهاف الذد وصلت أليه اللصيدة العربية اق الستينيات وأوابل السبعينات جراء النبرة ا)مرده

 (.15/الصاخب واهمال التفاصيل لصالح الموضوعات الكبرى

أقتصر حضور ريتسوس اق العربية علن )ح،يوضح لنا الناقد والمترجم اخرد صال(..تلديم الطبعة الثانية)اق

تق ترجمها سعدد يوسؾ عن الترجمة من خالل المختارات ال..قصابده اللصيرة التق كتبها اق الستينيات 

التنوع الكبير اق عالم )وقد اصبحت هذه الترجمة أشبه بمصدات كبيرة،حجبت (..7ص/ألنجليزيةا

مارس مهنية المترجم،بل تللق الشاعر لنصوص سواه،ثم أرى األمر خالاا لذلك ان سعدد الد(..8ص/ريتسوس

( كفااق( )مانوالت ويت)يبحث عن قارىء يشاركه متعة اللراءة لهذه النصوص اينداق للترجمة،كما اعل مق 

وسعدد يوسؾ،نلل للعربية من ريتسوس  (توم المونت()أونؽارتق()ااسكو بوبا()ؼونارأكليؾ)(االديمير هوالن)

رن من الشعر العربق ه،لذا سرعان ما تضوعت ترجمته لريتسوس اق أاف ثلث فماخؾ وزنه وؼلن ثمن

 (9)كتابا يحتود اشعارا وسيرة ذاتية لريتسوس  الشاعر هاشم شفيف،أصدر قبل أيام وماتزال،

وثمة شاعر اليستهان بجهد وعلن مستوى األستفادة من منجز ريتسوس ،ااألستفاد ليست رهينة جيل محدد 

حاول اإلستفادة من منجز ريتسوس اق بعض قصابده ..هو الشاعر الكبير يوسؾ الصابػ الشعرد والروابق

          :الشعريةننلل عن الصابػ هذه العينة ..

 كرسق،)                   

 عند الباب..منسق                

 مفتوح الكفين                   

 يتطلق للعالم بؤستؽراب                 

 مرت سنتان                   

 والكرسق الخشبق لدى الباب          

 مشلول الكفين               

 مكسور اللدمين                       

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

 أول أمس            

 أؼمض عينيه الكرسق           
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 ...ومات              

 (10).(قصابد يوسؾ الصابػ/ 382/قصيدة الكرسق*          

.. ب عن الكرسقالمؽقّ /هنا يؤنسن شاعرنا الصابػ،هذه العالمة الشاؼرة،من خالل ايماءة ريتسوسية للمحذوؾ
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قصابد ،هق بحف اجر اللصيدة الحداثية العربية وصهيلها العراقق  اتصالية مساءلة مق  كلارىء منتج ،لن أاّعل

.. منبثلة من وعق حداثق اجتماعق ثورد شاملاألول اق برية الحداثة العذراء،حداثة شعرية عراقية ،

لم يكن الشاعر،يتؤمل اق األحداث ،بل كان يسهم اعليا اق التؽير األجتماعق بجسده كله ،اق مرحلة  يومها

( 11)..أتفف الجميق علن تسميتها،مرحلة التحرر الوطنق

اءتق الخاصة للخطاب الذد لكن كلارىء منتج علّق إنتاج قر..تلك اللصابد أاّعل اتصالية مساءلة مق لن 

ربما بالطريلة هذه أتمكن من برمجة ..،ومايلق الخطاب من مسطور تنظيردأنبجست منه تلك اللصابد 

المسطور الشعرد وإلتلاط النلاط وتنضيدها للتعرؾ علن خط الحداثة الشعرية،وحتما هو ليس من الخطوط 

بتمرداتها وخروقاتها ونتاج المفارقات   ت التجريبمحاوال وهما نتاج المستليمة،بل لديه تلوساته وإنزياحاته

وأهمية   (13)والفرف بين لؽة الشعر ولؽة الحديث اليومق  (12)والتنظير والمؽامرة حول موسيلن اللفظ 

أو األستفادة من أجناسية شعرية لدى اآلخر والعمل علن  (15)وقصيدة النثر(14)األيلاع اق قصيدة التفعيلة

بوعق  ل هذه المحاوالت أشتعلت اق أاف اللصيدة العراقية بعيدا عن الشعور بالدونية بلان ك..(16)تعريلها

اجر  )األمر الذد يجعل أحد شعراء جيل..محكوم بإدراك ضرورة التالقح من اجل توسيق الفضاءات الشعرد

 اعر ،تتداخلالشعر بال عليدة أو وطن أو قبيلة وحين تتماهن كينونة الشعر مق كينونة الش):يعلن( الحرية

المشاهد اق الجوهر 

( 17)(كينونة رااضة لكل العلب التق أجدنا مكبلين بها 

 

  

  

 

 

المراجق *

 50ص/ 2000/ 1ط/بيروت/المركز الثلااق العربق/ شعرية قصيدة النثر/ضد الذاكرة / محمد العباس (1)

 15ص/1/2012ط/دار ضفاؾ/ بصرة..اللصيدة /ملداد مسعود(2)
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 1969/ 5ع/ الثلااة الجديدة/ قراءة اق البيان الشعرد/ دعبد الكريم كاص(3)

/  2011/ 1ط/ المإسسة العربية للدراسات والنشر /البلاء علن قيد الكتابة/عبد العزيز محمد الخاطر(4)

( ص161/االقتصاد الريعق والفرصة التاريخية)أنظر الفصل السادس 

 181ص/شاعر المليون ووهم اللؽة / نفس المصدر(5)

 63ص/1/2012ط/ دار المدى/ شعرية العمر/ مود عبد الوهابمح(6)

 1979/ بيروت / دار أبن رشد/ ت سعدد يوسؾ /إيماءات /يانيس ريتسوس(7)

منشورات  /دراسات ومختارات / أثر ريتسوس اق الشعر العربق المعاصر/ شعرية التفاصيل/ اخرد صالح(8)

/ المنشورة اق موقق الموقد (قراءة اق شعرية التفاصيل )ملالتنا  ويمكن العودة الن/ 41ص/2000/ 1ط/ بيروت/ األختالؾ

 2011/ 1ط/دار الرسا للنشر/ هاشم شفيف: ت/طلوس اق الليل /ريتسوس (9)

 1993/ 1ط/ دار الشإون الثلااية بؽداد / صابػقصابد يوسؾ ال/يوسؾ الصابػ(10)

 11ص/ 2012/ 1ط/ بؽداد /دار ضفاؾ / بصرة...اللصيدة/ملداد مسعود(11)

/ 1993/ بؽداد/ دار الشإون الثلااية/ تالزم التراث والمعاصرة/ اللؽة الشعرية اق الخطاب النلدد العربق/ محمد رضا مبارك (12)

 129ص (/نازك المالبكة) موسيلن اللفظ

 124ص(/محمد النويهق) لؽة الشعر ولؽة الحديث اليومق/ نفس المرجق(13)

قراءة اق قصيدة السالم المباح للشاعر عبد الوهاب إسماعيل  /قاعقاإلالداللق و/بشرى البستانق.د.أ (14)

 2010عن أتحاد األدباء والكتاب اق العراف،

انظر  /2009/ 1ط/دمشف/دار الينابيق/ قصيدة اإليلاع/ خربشات بمخالب الؽراب/عبدهللا حسين جالب(15)

( 5ص/اق الحداثة إيلاع النص)

( 7ص/قنديل ملون)أنظر/ 2011/ 1ط/دمشف/ دار الينابيق/ هايكو عراقق /بلية شمعة قمرد/ بلليس خالد  (16)

 10ص/2011/ 1ط/دمشف / دار الجفال/ زنجق أشلر/ صفاء خلؾ (17)

 

الفهرس 

قبل الدخول   

مؤنث القصٌدة  

ثالث خطوات نازك المالبكة 

بشرى البستانق ...تعاضد الداللة

بلليس خالد والتمرد علن سلطة النمذجة 

 

ٌكة  صٌاح الد*
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بلند الحيدرد ..شروط التسمية

محمود البريكان .حرابف الحضور

يوسؾ الصابػ ..ندى الياسمين

مواف محمد ..الوجه من خالل اللناع 

الورثة  *

عوادناصر 

كمال سبتق 

عبدالرزاف صالح 

حيدر عبد الخضر 

شعالن شريؾ 

  علق محمود خضير

.. وجيز األشرعة/اللول بالحداثة *

 

 

: داراته المإلؾ من خالل إص*

:  له فً الشعر*

 2008/ بؽداد/  دار الرواد المزدهرة / المؽّيب المضقء*

 2009/ دمشف / الينابيق / زهرة الرمان *

 2009/ بؽداد/ دار الشإون الثلااية العامة / الزجاج ومايدور اق الكه *

 2010/ دمشف / الينابيق / بصفيرد أضقء الظلمة *

 2011/ ف دمش/ دار الجفال / شمس النارنج*

االمارات المتحدة العربية –قطر  -بؽداد/ دار ضفاؾ/ حااة كوب أزرف*

 

 :له فً النقد *

 2007/ علن نفلة آسيا سيل / اصدارات اتحاد ادباء البصرة/ علن هامش الليالق أأللؾ / الحكق ومكابده *

 2009/ دمشف / الينابيق/ قراءة إتصالية اق السرد والشعر / العصية واللسان الملطوع األذن*

بصرة ...اللصيدة*

 2012/دار ضفاؾ / منتخبة من الشعر البصرد / قراءة اتصالية

m.mookdad@yahoo.com 

mailto:m.mookdad@yahoo.com
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