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 عًازج عثاض دلُعح: االظطىزج

 انعساف اَثأٍَ نى

   حبٌبً ستكون   ٌوما   أنك

   رجل   فً غزال   أكت ب   لم

   أ صلًّ خرساء

   حبٌبً لتظل  

  العراف أنبؤنً لو

  العالً القمر   وجه سؤالمس أنً

   الغدران بحصى ألعب لم

   آمالً خرز من أنظم ولم

  العراف أنبؤنً لو

   حبٌبً أن

   ٌاقوت من حصان   فوق أمٌرا   سٌكون  

تنً   الشقر   بجدابلها الدنٌا شد 

  سؤموت أنً أحل م   لم

  العّراف أنبؤنً لو

ً   اللٌل   فً حبٌبً أن    الثلج

  الشمس   بٌدٌه   سٌؤتٌنً
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  ربتاي   تجمد لم

ً   فً تكب ر   ولم   األمس هموم عٌن

  العراف أنبؤنً لو

   التٌه بهذا سؤالقٌك إنً

   الدنٌا فً لشًء   أبك   لم

   دموعً وجمعت  

   الدمع   كل  

  فٌه تهجرنً قد لٌوم

 وٌكعععررون ٌسعععؤلون فهعععم!  الزمعععان مقعععدٌ منعععذ قلقعععون الشععععراء   

 فنعاء العى نحعن هل!  ٌسؤل كان والشاعر الملك جلجامش!  السإال

 ضععبٌلة ولععو فرصععة هنععاك وهععل ؟ للجسععد ام للععرو  الفنععاء وهععل

 فععً امنٌتهععا الٌبععاب االرض بطلععة مععن  الٌععوت. س.  ت ؟ للخلععود

 فاجابتعه تتمنعٌن معاذا لهعا وقال سنة الف بعد الٌها عاد لكنه الخلود

 لمٌعة الشاعرة!  الموت سوى والشًء الموت اتمنى:  الفور على

 أجمععل الشعععراء كبععار الهمععت التععً الجذابةالجمٌلععة الغضععة الشععابة

 الخلععق مععن احععدا والتجععد كٌنونتهععا علععى تقلععق ذي هععً!  قصععابدهم

 ععن الٌجٌبهعا قعد الععراف ان تعدري وهً العراف سوى به تستنجد

 الععذي والقلععق الحٌععرة حالععة الهعع تبععرر اداة معععه فتسععتعمل سععإالها

 ارتباكاتهعععععا بكعععععل(  لعععععو)  هعععععً األداة امعععععا! مفرداتهعععععا الٌفعععععارق

 01 ت حزام بن عروة القدٌم الشاعر سؤل قبل ومن!  ومحموالتها

 :  الحب سقم من ٌشفٌه ان الٌمامة عراف هــ
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   لطبٌب ابرأتنً ان فإنك داونً الٌمامة لعراف فقلت

!  والمعنجم والسعاحر والفلكعً نبعاوالمت الطبٌعب اللغعة فً والعراف

 السعتدعاء الحٌعاة بعنفوان تنز التً والملكة الشاعرة استدعت فهل

 ( !  أنبؤنً)  فً الغابب ضمٌر منهم شكلت ام ؟ هإالء

 ومٌتة  وحٌة وجامدة متحركة بصور محملة وملكة عراف الشاعر

 فمعا!  شعًء كعل رإٌعة علعى قعادر النعه جلجامش ملحمة تقول كما.

 ان ؟ القصعٌدة فعً الععراف تسعال لكعً لمٌعة فً بالعراف داح الذي

 صععورة وداخلععه الععوطن خععار !  وداخلععه الشعععر خععار  الشععاعرة

 الفععراتٌن سععلٌلة ألنهععا العطععاء عععن تكععف وال تعطععً عراقٌععة لنخلععة

 قصعابدها و! .  المحدود غٌر التدفق فً وشبٌهتهما والفرات دجلة

 عععذب مععن ٌنهععل نومعع!  والقرٌععب الغرٌععب ٌسععقً ازلععً نبععع مثععل

 وشععرها! والمعدارات االتجاهعات كعل فعً سعابحا خٌالعه ٌجد شعرها

 معادلععة ضععمن لمٌعععة بهععا تمتععاز الحالععة وهععذ  والبلمعقععول المعقععول

 وامععامً بعٌععدا اذهععب ولمععاذا!  والمضععمون الشععكل طرفاهععا ذكٌععة

 ٌحٌلنعا العذي األسعطوري العنعوان هعذا!!  الععراف انبعؤنً لو قصٌدة

 والمتحشعععدة!  والدهشعععة الغرابعععة اجعععواء العععى ىاالولععع الوهلعععة معععن

 تسعععتعمل كؤنهعععا!  االسعععطورٌة بعععالرموز المبطنعععة الفنٌعععة باللوحعععات

:  والزمععانً المكععانً الفضععاء مغععالق لفععك كتعاوٌععذ الفنٌععة الصععور

 العععراف أنبععانً لععو قصععٌدتها فععً الشعععري الخطععاب هععذا ٌتمحععور

!  وروالبلشععع الشعععور مسععاحة علععى المهمععٌن الواقععع مععن الهععروب

 خٌععال بععٌن الكلععً واالمتععزا  الشععاعرة حٌععاة فععً االشععكالٌة وهععذ 

 باالمعععل والتشعععب  النفسعععً ومسعععارها الشعععاعرة ومخلٌعععة الععععراف

 !  القصٌدة دنٌا فً حبل تجد لم االشكالٌة هذ  المعلق
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 لوحعععات فهنعععاك الٌنضعععب عمٌعععق مععععٌن معععن تشعععرب الشعععاعرة ان

 أنتظعار وبعٌن ل الكعا المتعؤزم الواقعع بعٌن معلقعة اسعطورٌة صورٌة

 سععوف العععراف ان حقعا فهععل!  ٌنبغعً كمععا المطمعبن العععراف جعواب

 االخضر الحلم ٌحمل الذي الطابر سٌحلق وهل ؟ سإالها عن ٌجٌب

 امامهعا شاخص كانه وتناجٌه المتعبة ذاكرتها فً استحضرته الذي

 الععوعً فععً الطٌععف هععذا ولعععل الملونععة؟ مخلٌتهععا حسععب وتصععور 

 فععً وتسععافر ترٌععد  الععذي المنشععود لحلععما الععى ٌصععلها والبلوعععً

 ومععا بععالمجهول واقترانهععا.منععه لحظاتهععا وتقتععنص معععه المجهععول

( لم) اكتب لم متكررة واسبلة ورعب واحبلم مخاوف من لها ٌخببه

   لععم المصععورة والحقٌقععة والواقععع والحاضععر الماضععً الععزمنٌن تلغععً

 معن اخبلصع او هربعا!  تكتعب قعد ولكنهعا!  رجعل فعً غزال(  اكتب) 

 فعععً الغربعععة قوقععععة!  الممعععل المعععؤلوف لقوقععععة وكسعععرا دٌمومتهعععا

 وهععم اال لهععا ٌرسععم ال الععذى الغععد مععن لبلقتععراب والحاضععر الماضععً

 الشععاعرة لكععن واحتماالتهععا شععحناتها وبكععل!   بهععا تحلععق وكٌنونععة

 بعٌن الوحٌعد الممكعن النهعا .الحاضعر معع قطٌعتهعا تلغعً ما سرعان

!   حالمعععة ملونعععة ذكرٌعععات مسعععهاا معععن الوحٌعععد والمتبقعععً ٌعععدٌها

 وهعذا االٌمانٌعة الشععرٌة الجملعة هذ !     تصلً خرساء فالشاعرة

 مععع المتمٌععز العرفععانً النععورانً  الععذاتً( (monologue الحععوار

 ٌشعً التعً  المععتم التفكٌعر كعوابٌس من للتخلص الٌه والتوسل هللا

 البعديا البقعاء بسبلسعل والتشعب  المرٌعرة والمعانعاة الٌؤس بحاالت

 الٌقظعععة احعععبلم اجتاحتهعععا وقعععد القصعععٌدة اجعععواء علعععى ٌخعععٌم العععذي

 والمعانععاة الععذات تكسععر مععن زنزانععة داخععل وضعععتها التععً المحبطععة

 فعً تحعب من برفقة لتنعم الطوٌلٌن واالنتظار الوحشة من والتلوع

 ( ! حبٌبً تظل) مع لتنسجم الواسع متخٌلها
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 اآلمععن المععبلذ هبوصععف الخععارق الحبٌععب الععى الموجععه الخطععاب هععذا

 الخععبلص مععن االقتععراب تمثععل حالععة الخطععاب هععذا الجمٌععل والزمععان

 او المكعان او الزمعان معن الرابعع هناك!  العرافة طقوس وممارسة

 واحتمعاالت انتظارهعا علعى االحعبلم وتبنعً الشعاعرة تنتظعر  الحد 

 منعه اقعدر فهعً ٌجبهعا لعم ام الععراف أجابهعا ذلعك فعً سعواء قدومه

 .   المجهول قراءة فً منه وادرى بوءةالن صناعة على

 اللوحعات خعبلل من والالشعورٌة الشعرٌة حاالتها الشاعرة وترصد

 المنتظععر بععالحلم تتمثععل التععً االسععتعارٌة البٌانٌععة والصععور الفنٌععة

!  حقعا جدٌعد فهعو. ٌروادهعا حلم من واقعا بل أوتخٌبل تقلٌدٌا ولٌس

 والشعاعرة!  ثٌعرةك جمعل وربمعا(  الععراف أنبعانً لعو) كاملعة جملة

 هععذ !  االسععتعارٌة العملٌععة داخععل بشععر  اطبلقععا معنٌععة غٌععر هنععا

 اجعل معن الوسعاوس واحٌانعا بعالهواجس مكتنزة(  الفوبٌا)  الصور

 آخععر وذلععك. ملونععة افاقععا ٌرسععم الععذي واالسععتمراروالعنفوان البقععاء

 تلعون هعذا تحلٌلعً وٌإٌعد! . خطعا  تتعب حٌن الساطع لبلنسان حلم

 العععى ٌمضععً والتلععون العععراف أنبعععانً لععو قصععٌدة خععلدا اللوحععات

 تنسععحب والتععً والرمععوز والععدالالت والمجععازات والظنععون الحععاالت

 للشعاعرة تهٌعؤ كٌعف وإال ومضعامٌنها القصعٌدة شعكل على بانسابٌة

 هعذا علعى قعادرة وعٌهعا فعً تكعن لعم لعو القمعر وجه بمبلمسة الحلم

 والمشعععهد ع؟السعععاط الملكعععً حلمهعععا معععن وتلوٌنعععه المبعععرم  الحلعععم

 اطبلقعا الخٌبعة محمعوالت ٌحمل وال!  اطبلقا عبثٌا ٌكن لم الصوري

 تسعععدل ان علعععى قعععادرة سعععٌان – هنعععا – القصعععٌدة او الشعععاعرة! 

 رغبة تتملكها!  رهبة ال رغبة الرمادٌة الفنٌة الصور على الستابر

 الحبٌعب لمبلمسعة جعدا واض  معادل وهً القمر مبلمسة فً عنٌفة

   المجازٌتٌن ورتٌنـــالص زا ـــوامت!  الحبٌب زمنال بلمسةـــم او
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 منعععا  تلطعععف رومانسعععٌة بعععاجواء ٌشعععً العععواقعٌتٌن بالصعععورتٌن

 الععععالً القمعععر مثعععل المدهشعععة بالمفارقعععات اتسعععمت التعععً القصعععٌدة

 واللهعععو والطفولعععة الصعععبا العععى والععععودة الغعععدران بحصعععى وللععععب

 مععزر اقعععو عععن كلٌععا إبعادنععا القصععٌدة تحععاول أدق بمعنععى واللعععب

 الشععاعرة تمععارس كععً أذن!  التنتهععً وتفاصععٌل مربكععة ومشععاغل

 فععبل القمعر تلمععس كعً النععاعمتٌن ٌعدٌها تمععد االزلعً حلمهععا مبلمسعة

 كعل فعً باحثة الرابدة الشاعرة!الحلم وتحقق لمٌعة حلم بٌن مسافة

 بالمعاء مقترنعة ارضٌة سماء فً محلقة فهً السمو وعن قصابدها

 خعرز معن التنظعٌم وعدم واللعب اللهو بوالشبا والطبٌعة والحصى

 ٌمهد بما واالفعال الطقوس من ونجوما سماءا كانت وقد!  أألمانً

 كعً الٌقظعة الحعبلم وٌمهد الوضو  عالم ٌدخل كً الرمزي للجانب

 !التحقق عالم تدخل

 معن جمعتهعا اسعطورٌة لمفعردات القصعٌدة توظٌعف الى النظر وعند

 الجمال صناعة تحترف كبٌرة ةشاعر ازاء سنكون فاننا وهناك هنا

 وتوظعععف! منهعععا الخعععبلص وقٌعععود ومعبعععر جمٌعععل غٌعععر واقعععع معععن

 ترصعد فمعثبل!  االولعى معادنها عن مختلفة صٌاغات فً االسطورة

 عمعبل منهمعا تفصعل بحٌع  بعالخرافً األسعطوري التمعاز  الشاعرة

 مشعبعا عمعبل!  والتقالٌعد بالنعار المسعتعر واقعهعا مع ٌتبلمس جدٌدا

 الحكاٌعات بنٌعة تركٌعب فً ٌسهم مما معا والخرافة سطورةاال بعالم

 العععذي المنقعععذ الفعععارس لوجعععود ضعععرورة دون المتداولعععة الشععععبٌة

 وٌفعك أحبلمعه فتعاة مقمعرة لٌلة فً لٌختطف الذهبً حصانه ٌمتطً

 :  هو عندي والسإال! والساحرات الجنٌات سحر من أسرها
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 والحكاٌعات السعاطٌرا اجعواء فً توغلت حٌن الشاعرة أمعنت لماذا

 علعى مقتصعرا حعال اي علعى الجعواب ٌكون لن ؟ الغراببٌة الشعبٌة

 التعً الرغبة عنفوان لتطمٌن ٌقظتها الحبلم اآلمن المبلذ وجدت ان

 كفنانعة رغبتهعا فً تكمن نظري فً الجواب ان التحقٌق دون حالت

 العى وتشعٌر المتلقعً تمتع متمٌزة  خالدة قصٌدة صناعة فً ماهرة

 بصمت العربٌة للقصٌدة وتطوٌرها رٌادتها فً المبدعة ارٌةاستمر

 .  متعددة كثٌرة لقراءات قابلة كنص القصٌدة ان عن فضبل نبٌل

 الروابععً ٌفععل كمعا كتابتهععا قبعل القصعٌدة اجععواء الشعاعرة فرصعدت

 الصععورة بمرصععد الشععمالً القطععب اسععتقطبت خٌالهععا مععن المحتععرف

 العذي المظلعم  واللٌعل لثلجعًا الحبٌعب بوجود نقتنع لكً االستعارٌة

 فععً العتمععة لٌضععًء والسععنا النععور مععن كععرات الٌهععا الشععمس ٌحمععل

 بكفتعً المعبعرة الفنٌعة الموازنة هنا الثلجً الحبٌب!  الداكنة الحٌاة

 التً والتوه  الحركة تجمد لم واالٌمان الحب

 الشعععمس حعععرارة رغعععم الجسعععد فعععً الثلجٌعععة الصعععور فعععً تتحعععرك  

 ضعٌاءا تشع التً والعاطفة الخمس الحواس اشركت وقد.  وسناها

 نحعن واللمعس البصعر حاسعة وبخاصعة الثلجعً المسعر  تشعكٌل فً

 والحعب والحنعان العدفء ععن بعٌعدا المعنعى ٌحصر قطبٌا لٌبل نشهد

 والشععمس الععثل  بععٌن تقععاببل او تمازجععا هنععاك لكععن!  االبعععاد بكععل

 ٌمثعل ابم البراكٌن حمم تطاٌر الكوالٌس وراء وما والصحو والحلم

 شعاعرة معن اسعتغرب ولعن!  عنعه المسعكوت قراءة فً المحلل حق

 الٌعاقوت معن حبٌبهعا تشعكل انهعا والٌواقٌت الذهب محٌط فً نشؤت

 المسعععر  معععن قرٌبعععا البطعععل لٌكعععون الشعععاعرة مخٌلعععة أبدعتعععه كمعععا

 !  االسطوري
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 فاضطرت اخرس كان العراف ان الشعرٌة الجمل خبلل من ونعرف

 ععالم علعى اعٌننعا وتفعت  نفسعها تنبًء كً ر دو تؤخذ ان الشاعرة

  ؟ الٌه  اخذتنا التً السحري المدهش الشعري لمٌعة
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 غسترني تني ادلالئكح َاشن

 غستاء

ن   واتركنا الشمعة   أطفا  ٌ  هنـا غرٌب 

زءان   نحن     السنا معنى فما اللٌل   من ج 

فن   فً وهمٌن   على الضوء   ٌسقط     المساء   ج 

   رجاء   من شظاٌا بعض   على الضوء   ٌسقط  

ّمٌت    : أنا وأدعوها نحن   س 

  الضٌاء   مثل   هنا نحن. ملبل  

اء   رب     غ 

   المطٌـر   كالٌوم   البارد   الباهت   اللقاء

ا ألناشٌدي قتبل   كان   لشعـوري وقبر 

ا الظلمة   فً الساعة   دّقت     عشرا ثم تسع 

ٌرى كنت. وأ حصً أ صغً ألمً من وأنا   ح 

وى ما الساعة   ل  أسؤ د     حبوري ج 

رى، أنت   ’األماسً نقضً نكن إن    أ د 

اء   رب     غ 

بول   ٌ غّشٌها كالماضً الساعات   مّرت      الذ 

  أصٌل   أم أفجر   أدري ال المجهول   كالغد  
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  الشتاء   كؤجواء   والصمت   الساعات   مّرت  

   دمابً فً وٌطغى أنفاسً ٌخنق خلت ه  

نب س   خلته      ول  ٌق نفسً فً ٌ 

  المساء   أعاصٌر   تحت أنتما

اء   رب     غ 

 ؟ نعازك شعر فً ٌسٌطر الذي الحزن نبرة سر عن النقاد ٌتساءل  

 منسععجمة عابلععة سععلٌلة نععازك ألن!  المنطقٌععة فععً غاٌععة وتسععاإلهم

 اٌعن فمعن!  والعثعرات التقلبعات قلٌلة هادبة بٌبة فً نشؤت!  سعٌدة

 انسعععانة لٌسعععت كنعععاز ان ؟ ولمعععاذا وكٌعععف ومتعععى الحعععزن اجتاحهعععا

 وصعنعت المعؤلوف نطعاق ععن خرجعت االرقعام من رقم أو  اعتٌادٌة

 وتقالٌععد بعععادات ملععًء عععالم عععن واالبتعععاد الحععزن مععن عرشععا لهععا

 نعععازك مثعععل فالمبدععععة!   اعتٌادٌعععة بصعععورة معهعععا التعامعععل ٌصععععب

 جرحهععا الععدنٌا اقصععى فععً جععر  فععؤي!  األمععة ضععمٌر انهععا تستشعععر

 بعدأت غربتهعا ان فلنقعل!  دمعتها هً رورمق جابع لٌتٌم دمعة واٌة

 عععراق مثععل جمٌععل بعععراق حلمهععا بععٌن المسععافةالبعٌدة خععبلل مععن

 عفارٌععت عععراق ومكؤنععه العععراق جعععل مععزر واقععع وبععٌن المبلبكععة

 التعً الطبٌعة وأعنً امها حضن بعد ثانٌا حضنا فوجدت!  واشبا 

 وحٌوٌععة طاقععة الشعععر تمععن  انهععا.  الٌنضععب شعععري معٌنععا وجععدتها

 المبلبكعة نعازك عشعقت هنعا معن!  الٌضعاهى والمعن  والحنان للحب

 وكرهععت واحبتععه الزمععان عشععقت والخرٌععف والربٌععع والنهععار اللٌععل

 وتخععر  الزمععان جععدران داخععل تعععٌش فكانععت واستوحشععته المكععان

 !  المكان جدران عن بخٌالها
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 فشععلت لكنهععا المكععان مصععالحة كثٌعرة قصععابد فععً نععازك حاولععت نععم

!  نفسعها ععن هعً تقعول كمعا اٌمانهعا علعى حتى انعكس ذرٌعا فشبل

 النعععازك واسعععلوبها المبلبكعععً طابعهعععا المكعععان علعععى تضعععفً كانعععت

 الشععرٌة لوحاتهعا قلقعة شععرٌة لوحعات فرسعمت ’االصعٌلة وسمتها

 المحعدود المكعان بعٌن معا وفعرق للمكعان وتبكعً للطبٌعة تغنً كانت

 المنفتحععة ونالحنعع الطبٌعععة وبععٌن واالعععراف والجٌععران بالجععدران

 رٌشععتها الشععاعرة تسععتل السععاحرة الطبٌعععة مععع!  هابععل جمععال علععى

 وتغمسعها والعشعاق والفبلحعات والسعواقً والزهور الطٌور فترسم

 لمععن المبلبكععة نععازك الشععاعرة.  المتمععردة روحهععا بطٌععب رٌشععتها

 وكؤنعه الشععري معجمها جعلت شعرها فً الطبٌعة مفردات ٌحصً

 معن أسماءمسعتمدة تقرٌبعا قصعابدها بععر معن اكثر!  للطبٌعة معجم

 الجبعل والطٌعر الشعجر الضعوء العتمة الرٌ  النجوم اللٌل:  الطبٌعة

 فكععؤن الطبٌعععة بمظععاهر موضععوعاتها معظععم مزجععت لقععد..  والسععهل

 برفععق قصععابدها الععى تتسععلل وعععً ال عععن او وعععً عععن الطبٌعععة

 فععً تسععهم مهمععة فنٌععة مععادة كونهععا خععبلل مععن عالمهععا فععً وتتوغععل

 طبٌععة معن منتقعاة عظٌمعة همومعا الشععرٌة الصعورة تضعمٌن رسم

 الوجودٌعة القضعٌة امسعكت كانعت اذا نازك ٌهم وال!  البشرٌة نازك

 نععازك!  التفعٌلععً او التقلٌععدي بالشعععر تعبٌرهععا شععكل سععٌكون كٌععف

 فعبل!  اٌضعا جمهعور وهعً ناقعدة وهعً شعاعرة فهعً بعذاتها مكتفٌة

 صعورة وهنعاك هنعا فنجعد قصعابدها فعً االسعالٌب تتقارب ان غرابة

 صورالقصععٌدة تععؤتً مععا وكثٌععرا.  كنابٌععة صععورة وبٌنهمععا اسععتعارٌة

 انهعا اي! الخمعس الحعواس باٌحعاءات مصعطبغة المبلبكة نازك عند

 تبنعً الشعاعرة ان ععن فضعبل!  التجرٌعدة اللوحعات طغٌعان من تقلل

   اللٌل فثمة(  التلصٌق)  الفنً الكوال  باستعمال الشعرٌة صورها
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 األلم من مساحة فً البعٌد بالسنا ممتزجان وهما بالمطر متزجام  

 احٌانععا تخلععق المبلبكٌععة الصععورة ان القععول لٌمكننععً حتععى الحسععً

!  العتمععات فععً والغععوص االمععل بفقععدان تشععً موضععوعٌة معععادالت

ء:  تنعادي كعً بنازك حدا فمن وإال  ً  غعرٌبٌن واتركنعا الشعمعة أطفع

 قصععٌدة قععراءة خععبلل ؟ومععن السععنا معنععى فمععا جععزءان نحععن!  هنععا

 الفنٌعة واللوحعات الصورالشععرٌة معن مجموععة ان نكتشعف غرباء

 المتلقعً خٌعال ٌوصبلن بهما والممتزجة والسنا اللٌل من المستمدة

 فٌكععون الععنفس مععع وغربععة المكععان مععع غربععة نععازك غربتععً الععى

 مفععردات تلقععً لععم لكنهععا والتعبٌععر لئلرسععال مععدخبل الحسععً الخطععاب

 الحسعً خطابهعا الٌهعا ٌرتعد حعٌن نفسعها العى خطابهعا فهً التجرٌد

 ولوععة نعازك ان كمعا!  اصعم صعلب بجعدار ٌعثعر العذي الصعدى مثل

 التجسععٌمٌة الصععور مثععل المتلقععً لهععا ٌععؤنس شعععرٌة وجبععات بتقععدٌم

 معن القصعٌدة بجمالٌعات ممتلًء كنز فهً والتراسلٌة والتشخٌصٌة

 المدٌعدة الشععرٌة تجربتهعا خعبلل وخبرتهعا ثقفتها فنٌة ادوات خبلل

 كوالجٌعة لوحعات وضوحا اكثرها من فان المحسوسة اللوحات فاما

 وعنهعا منهعا ٌبعرز ومعا.. والسنااالزلً/ الداكن/  اللٌل/  الرو  هً

 وباتعععت ٌبسعععت التعععً واالحعععبلم المفقعععود العععوطن العععى الحنعععٌن مثعععل

 االنسعانً والحعس!  تتبلشى بدات التً الطفولة وذكرٌات مستحٌلة

 بهٌبععة بانورامععا ٌشععكل بمععا المتععدفق الععدموي النفعععً سالحعع قبالععة

 الصعغٌرة البٌانٌعة الصعور معن كثٌعرا جنباتهعا فعً تضعم كبٌرة لوحة

 فعً االنسعانٌة الكابنعات تبعدو بحٌ  وتتنفس القصٌدة سماء فتحرك

 الناقعد وٌعرى!  االقتعران العى مشعدودا شعانا   البٌعانً التشعخٌص ظل

 تسعتمد) التعً هعً الخالقعة ٌةالشعر الملكة ان العقاد محمود عباس

 . آخر حٌنا دفقه ومن حٌنا الشعور سعة من قوتها
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 معن والسعموات االرضعٌٌن فعً معن كعل ٌسعتوعب الواسعع فالشعور

 الحٌعععاة تلعععك معععن جعععزء كلهعععا حٌعععاة هعععً فعععاذا. والمععععانً االجسعععام

 انهععا للتشععخٌص االساسععٌة الوظٌفععة فتكععون(  الشععاملة المسععتوعبة

 مظعاهر معن ماحولهعا واالمهعا امالهعا قطتسع ان على الشاعرة تعٌن

 نحععو ومنهمععا ذاتهععا نحععو ذاتهععا مععن تنطلععق الشععاعرة ألن. الطبٌعععة

       التشعععخٌص فٌكعععون الشعععاعرة العععى العععثبل  العععذوات لتععععود الطبٌععععة

 واالحعزان بالمخعاوف المفعمة وصور  باالمال متوهجا(  األنسنة) 

 احمعععد كتورالعععد وٌعععرى والحٌعععة المٌتعععة الطبٌعتعععٌن علعععى المنعكسعععة

 صعنعتها بٌانٌعة صورة من اكثر فً السوداء اللٌل ظبلل ان مطلوب

 المشعاعر باختنعاق الوحعدة تقعرن كمعا بالغربعة اللٌعل تقرن الشاعرة

 الحالمعة العذات حعوار النعه شعجٌا الداخلً حوارها جاء هنا ومن!! 

 االمععان عععن البحعع  رحلععة اضععنتهما والععذاتان!  الجرٌحععة الععذات مععع

 الباهعت اللقعاء) البلٌغعة التشعبٌهٌة الصعورة تفصع  بحٌ  والسكٌنة

 عنععه ٌععنم مركععب متخٌععل فععً انصععهار عنععد( المطٌععر كععالٌوم البععارد

 غٌعععر اداة(  الكعععاف)  التشعععبٌه اداة لتكعععون البعععارد الباهعععت اللقعععاء

 الغعور بعٌعدة مرجعٌعات( المطٌعر) ٌمعن  المطٌر الٌوم ان! ضرورٌة

 : الٌشكري المنخل رابٌة ولنتذكر الشعري التارٌخ فً

   المطٌر الٌوم فً الخدر الفتاة على أمر   ولقد

 مخٌفعا لعٌبل العزمن فٌبعدو واالختنعاق والرهبعة العتو سمات اذن هً

 الشعابكة ودروبهعا الخاببعة الرحلعة تلعك علعى الكثٌفعة اسعتار  ٌسعدل

 اخفقعت ما وهما والدفء الرفقة عن البح  فً المعاناة عظم لٌبزر

 وحلععول اللٌععل مجععًء المبلبكععة نععازك وترصععد الٌهمععا الوصععول فععً

 .  لشعوري وقبرا   ألاناشٌدى قتبل كان! والسنا لبلحبلم وبٌدا الظبلم
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 الغربععة بفإادهععا تسععتبد حععٌن ذاتععه الععوتر علععى الشععاعرة وتعععزف

 لعدفن وقبرا الحب لطابر ازلٌا قتبل وٌكون اللقاء وٌستحٌل والوحدة

 الشععر المكنٌعة رةاالسعتعا خٌمعة تحت المتوهجة المرتقبة المشاعر

 الكععون وحشععة علععى الكبٌبععة بظبللععه لٌخععٌم المعتمععة سععفابنه ٌتععرك

 لؤلناشعٌد ووأدا للقتل كالحا معجما المستعارة االلفاظ وتمن  وبهابه

 المخعدر او المسكن العبل  تشبه وهمٌة صور هً! للمشاعر وقبرا

 حععٌن بععل الطفولٌععة االناشععٌد وتحتضععر المععوت شععب  ٌحضععر حععٌن

 حععركتٌن اتسععاق ضععمن االنتحععار مشععهد امععام الععوالدة مشععهد ٌتكععرر

 السعععرٌعة والضعععربات والظعععبلم السعععاعة واحعععد آن فعععً متمعععازجتٌن

 الً باإلضافة والخارجٌة الداخلٌة والحوارات االالم وتسابق للزمن

 واالسععبلة واالحصععاء واالصععغاء االلععم حععاالت تمتلععك التععً الحٌععرة

 االسععتعارٌة مععع رةالصععو اللٌععل واقععالٌم والضععوء السععنا المطروحععة

 اععدام كؤنعه عشعرا ثعم تسععا الظلمعة فعً السعاعة دقعات احالعت التً

 حعٌن علعى المبلبكعة نعازك وترصد.  والزمن الرو  ٌجتا  حلزونً

 معععن البلجعععدوى لتكتشعععف بهعععا المحٌطعععة االجعععواء المبلبكعععة ترسعععم

 الظلمعة فعً محاكاتهعا كانعت الذي الساعة الٌات فً المعدم االنتظار

 .الموحشة

 بعععالنور الشععغف مععن ضععبٌبل قبسعععا ٌحمععل الععذي البهععٌ  نتظععارواال

 لكعً انسعانا االماسعً جعلعت فقعد والحعب بعالخٌر المقترنعة واجوابعه

 لمسععة مثععل االسععتعارٌة الصععورة فجععاءت بروحهععا ٌعععتل  مععا تبثععه

 خبللهعا معن تتنقعل حزٌنعة لوحعة!  المكتملعة للوحتعه األخٌعرة الفنعان

 . مكانال غربة الى الرو  غربة من الشاعرة
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 انظًُدعٍ مسري انعسالٍ انعفري انشاعس زائُح

 واالظس االخرطاف تني

 ال طاقععة  الشعععر تمععن  فهععً. الٌنضععب  شعععري معععٌن الطبٌعععة     

 الملونععة وسععمتها الخععبلب طابعهععا علٌععه تضععفً كانععت مععا متععى تنفععد

 سععٌد ادوارد ٌقعول كمعا المشعرقً المتخٌل ان عن فضبل!  االصٌلة

 بلععد والمشععرق!   تنتهععً والٌععه الفكععرة تبععدأ فمنععه شعععري متخٌععل

  هنعاك مشعرقً بٌعت كل ففً!  االستثنابً والجمال العجاببً السحر

 بٌععت هععو فععؤٌن!    القصععٌد بٌععت  هنععاك قصععٌدة كععل وفععً قصععٌدة

 قراءتعععً خعععبلل ؟ الصعععمٌدعً سعععمٌر الشعععاعر رابٌعععة فعععً القصعععٌد

 لكععً  علٌهععا التنظٌرٌععة رإٌتععً اسععبا  حاولععت  اختطععاف  لقصععٌدة

 بمشعاعري لهعا شعؤن ال موضعوعٌة معالجة  الرابٌة القصٌدة اعال 

 كاملععة  منطقععة الصععمٌدعً قصععٌدة!    بععارت روالن نظرٌععة وفععق

  األبٌععات تتمحعور وحتعى!  تعععدها حعٌن بٌتعا اربعععون قوامهعا وكبٌعرة

 اٌقاععا القصعٌدة موضعوع أو الشاعر اختار فقد ٌجمعها جامع حول

 الجاهلٌة منذ التقلٌدي العربً عرالش قصابد معظم وفقه كتبت فخما

 اسععما البسععٌط البحععر بععه واعنععً!  الحالٌععة جاهلٌتنععا حتععى االولععى

    الععروي حععرف وتحدٌععدا القافٌععة امععا!  اٌقاعععا الجمٌععل واقعععا الصعععب

 روٌعا المضعموم الراء  فً انتضمت فقد! (  خبلفٌة قضٌة القافٌة) 

 لمعاذا إذن! عرالش فً متمرسا الصمٌدعً الشاعر كان واذا!    لها

 اكثعر سعإال علعى ٌحٌلنعا والسعإال ؟ العراء حرف الصمٌدعً اختار

 قصعععٌدة لثبلثعععٌن روٌعععا العععراء المتنبعععً اختعععار لمعععاذا هعععو خطعععورة

 محمعد الكبٌعر الشاعر اختار ولماذا ؟ دٌوانه الى استنادا ومقطوعة

  لم بحٌ  ومقطعاته قصابد  من لعدد روٌا الراء الجواهري مهدي
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 ولنتعذكر العراء قافٌة من السبعة   دٌوانه  اجزاء نم جزء اي ٌخل

 : للجواهري

 تزهر والمسلة باق والنٌل     وتعثر الدهور تستبق ٌامصر

 ! الدٌن جمال مصطفى مع اٌا  والحال

 ! اخضر عمرك وورٌق ذوت إال  األعصر علٌك اشتبكت ما بغداد

 فععرس بمعنععى مطٌععة ولكنهععا حمععار بمعنععى مطٌععة  لٌسععت الععراء اذن

 الععراء حععرف الععى انععٌس ابععراهٌم الكبٌععر العععالم التفععت ولقععد!  صععٌلأ

 الحعرف كعان فإذا!  متردد حرف فهو كبرى نغمٌة طاقات فٌه فوجد

 حععروف المتعردد العراء حععرف فعإن االدغعام فععك بععد حعرفٌن المشعدد

 حعرف فكعل!  حاصل غٌر اصبل االدغام الن االدغام لفك حاجة دون

 بالنسعبة مهمعة قضعٌة وهعذ !  ررررررر معثبل ٌكعون ان ٌمكنه راء

 ! القافٌة لعلم

ً   طوعت   كؤنها     منزلتً فوق مقاما بوأتمونً -2       المعاٌٌر ف

ٌر الخٌل ال مركب نا الشعر      بعالمنا أحٌانا نسافر صرنا -2  والع 

   وتؤثٌر وقع   لها القرٌض من   اجنحة فوق حٌنا األفق فً نطٌر -8

   إكسٌر لؤلحزان التعاطف   إنّ     بة  عاق خٌر جزٌتم واسٌتمونً -02

 موسععٌقى الععى نصععغً فكؤننععا البسععٌط البحععر سععطوة  نبلحععظ وهنععا

 : القصٌدة موسٌقى إلى ال الرو 

  فعلن مستفعل فاعلن مستفعلن   فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
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  الشععععكل حٌعععع  المعلنععععة  الموسععععٌقى سععععلطان مععععن خرجنععععا فععععاذا  

 العدكتور اسعماها كمعا او الحعروف موسٌقى سنرصد فاننا ومفرداته

   الداخلٌة الموسٌقى النوٌهً محمد

   الجماهٌر تواسٌه الٌه هبت     واحدنا آ  ٌوما   صا  إذا كنا -73

 صعا +  كنعا)  فعً!!  آ المعد حعرف تكرار مبلحظة مثبل ٌمكن وهنا

 تصععل  جلهععا واالبٌععات(  الجمععاهٌر+  تواسععٌه+  واحععدنا+   آ + 

 او تناظرهععا او الحععروف بتكععرار سععواء ٌععةالداخل الموسععٌقى لرصععد

 ! ببعضها عبلقاتها

 داخعل  الشعفافة بعالرموز ازدان العذي  المضعمون بعإزاء سنكون    

 فكععل لهععا مرجعٌععة االسععطورة تتخععذ التععً الحكاٌععة بنٌععة تشععبه بنٌععة

 تسعحبنا   ثعم والحلم الوطن و والغربة الهوٌة تخوم الى مإد شًء

 والحععرب الععدمار بععؤجواء  عةمشععب اخععرى تخععوم نحععو التخععوم هععذ 

 وخرابه الوطن!  وانكسار  الحلم:  الحالتٌن هاتٌن ومن واالنكسار

!  الرو  اعماق من نابعا صافٌا االمتنان ٌجًء وعذاباتها والهوٌة

 المشععاغل دنٌعا معن الشععاعر اختطفعت الصعحب مععن لكوكبعة اإلمتنعان

  لبعكاو مختطفعٌن واي  هعذا اختطاف فؤي!  احزانه لتنسٌه والعذاب

 فعً العدم تنشعف اإلختطعاف مفعردة باتعت ان بعد الٌتمنا  منا ومن ؟

 ألن جععدا سعععٌد!  لععه اآلخععرٌن باختطععاف فععر  الشععاعر!  العععروق

  تسعععتدعً بالمجعععازات العبقعععة المععععانً وهعععذ !  اّسعععرو  مختطفٌعععه

 نهعري فعً والسباحة واللهو والصبا الطفولة وذكرٌات باك الفبلش

 !  والفرات دجلة
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 معن لعه ذوٌعه تحعذٌر العى لعٌحن القصعٌدة نسعقٌة الشعاعر طععٌق هنا

 السععباحة مععن الحععذر!! األمٌنععة غٌععر العمٌقععة االنهععار فععً السععباحة

  االصعرار ورغعم!   السٌاسعة معن الحعذر بؤخعذ له العقل تحذٌر وبٌن

 الغعرق خشعٌة اعماقعه فعً والغعوص المعاء مبلمسعة بعدم األهل من

 غٌر الٌوم الشاعر فكذلك(    العمٌق الجاري الماء فوبٌا)  والموت

   خععالف!  للععوطن خالصععا الفعععل ٌكععون حععٌن العقععل لتحععذٌرات مصعع 

 بعالوطن ارتعبط حعٌن هواجسعه وخالف الفرات فً صبٌا فسب  أهله

 فعً مغرقعة والسٌاسة مغرق النهر!   مخٌف جارف نهر فً وسب 

 تعصععف  مصععابب السٌاسععة وفععً  بالسععاب  تعصععف سععورات النهععر

 جر  من الحبابه شكوى مثبل القصٌدة فً هل!  نوالوط بالمواطن

 علععى والمعتععدون والجععبلوزة االوبععاش  بععه ٌتععربص الععذي الععوطن

 نغمعات على اهاته الشاعر وٌصو   ؟ والمخربون  اإلنسان حقوق

 و. وابنابعه باهلعه المنكعوب العوطن لحفعظ المتعثعرة والرسابل الطٌر

 واالمتنعان لحعبا لتعرانٌم لوحعة أول  ان هو مإكد باستنتا  خرجت

 الوانععه وٌظهععر احزانععه ٌكبععت الععذي الفنععان برٌشععة الشععاعر رسععمها

 االروا  بععامتزا   موحٌععا  عالمععا  هٌععؤت  اشععٌاء ثمععة!   والحانععه

 كبععد فععً الشععمس تقععف حععٌن  والععدفء والنععور الضععوء كععامتزا 

 الخعععارجً الملمععع  ٌتبعععدد وهنعععا!  علٌهعععا تطغعععً وتكعععاد!  السعععماء

 العبلقععة  استشععف ان اسععتطعت اننععً  لععتق اذا أبععال  وال! للقصععٌدة

 الحمٌمععة العبلقععة!   اقرانععه وبععٌن الشععاعر  بععٌن الرابطععة الروحٌععة

 المععودة صععور وانثٌععال الصععافٌة  الصععحبة قداسععات علععى تععدل التععً

 التمهٌعد العى حاجعة دون  المخعاطبٌن وضعمابر الشاعر بٌن العمٌقة

 طعبٌخا ان فجمٌعل.  الصعدٌق فٌعه شع  صععب زمعان فعً  التقلٌدي

 !  سجنو  النهم فٌشكرهم الدالالت لهم لٌقلب سجانٌه الشاعر
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 مجعاز فبعؤي!  تحرٌعرا سعجنهم فٌسمً المبالغة االمتنان فً وٌمعن

 ٌشعبه معا ثمعة ؟ للمعنعى المركعزي الغعرض الى الرابٌة دخلت جمٌل

 امثعال صعناعة ععن الجمععً العوعً كعف زمعن فعً االمثعال   تكوٌن

 : مثل من جدٌدة

   رٌرتح االسر بعض

   المقادٌر العز الى تقود وقد

   تخدٌر المحبة وفً

   العصافٌر الفخ على تحط كما

  ضٌق خارجه واألفق

   المعاٌٌر فً طوعت كانما

 انفسععععنا سععععنجد فاننعععا!  بٌععععانً بمقٌععععاس الرابٌعععة نقععععٌس وحعععٌن  

 وتشععتغل!  البٌانٌععة الفنٌععة الصععور مععن عععدد امععام الكععرٌم والقععاريء

 ادر  وللمثععال التشععكٌلٌة اللوحععة اتمسععاح علععى البٌانٌععة الصععورة

 : الصور هذ 

 0 رقم البٌت

 المقادٌر العز الى تقود وقد     تحرٌر األسر وبعض أسرتمونً

   غابب مشبه - المودة

  حاضر به مشبه - األسر

   تصرٌحٌة  استعارة - البٌانٌة الصورة

ر - القرٌنة   أس 
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   غابب به مشبه - القابد

   حاضر مشبه - المقادٌر

   مكنٌة  استعارة - البٌانٌة لصورةا

 تقود - القرٌنة

  العصافٌر الفخ   على تحط كما   له فانجذبت سحرا   الشعر فختم  -0

ععب هنععا  بالوفععاء  لتوشععمه والسبلسععل االغععبلل القصععٌدة مخٌلععة ترك 

  وكمٌنعععا  سعععجنا  الموحشعععة غربتعععه فعععً وإخوانعععه لمحبٌعععه المإكعععد

 الحٌعععاة دٌمومعععة معععع  صعععراعا والكعععر الفعععر عملٌعععة فعععً للشعععاعر

  ضعععمن والرقعععً السعععمو  معععن تمامعععا مغعععاٌرة صعععورة وتحلٌنعععاالى.

 السلسععلة هععذ  تحععط و فخخععتم االفعععال مععن ثانٌععة وسلسععلة كٌنونتععه

 جنباتهعا فعً تضعم معدارات العى الشععري المعتن تحٌعل كً المتوالٌة

 البصععر حاسععة اطارهععا فععً تتحععرك التععً الصععغٌرة  البٌانٌععة الصععور

 بهٌبعععة متععععددة صعععور فعععً  القصعععٌدة عهعععاوتطو  اللمعععس وحاسعععة

 موضععوعاته تبلععور سععردٌة بنٌععة وفععق للحععد  المٌكععانٌكً التجسععٌم

 الشعععاعر لمطاوععععة هعععذ  اللفظٌعععة المحمعععوالت وتنهعععال المحتشعععدة

  القصعععٌدة صعععناعة فعععً منسعععابة تشعععكٌلة  وفعععق االلفعععاظ ومداعبعععة

 .    والفنٌة الحٌاتٌة  لتجربته واخضاعها

ععً الفععرات علععى -07  او النخععل ٌضععحك إذ   مغتبطععا   لصععٌفا أقض 

   النواعٌر تبكً

   غابب به مشبه  -اإلنسان

   ماثل مشبه -  والنواعٌر النخل
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   وٌبكً ٌضحك - القرٌنة

   مكنٌة  استعارة - البٌانٌة الصورة

 فعً ان فعؤقول البٌعان لغعة ععن بعٌعدا البٌعت هعذا الى النظر وٌمكننً

  personifiection ناإنسعا العاقعل غٌعر جععل أي أنسعنة البٌت هذا

 التجسععٌد أو التشععخٌص النقععاد بعععض عنععد  علٌععه اصععطل  مععا وهععو

 . الكبٌرة الجاذبٌة ذي التصوٌر من نوع وهذا

 : الرابٌة فً واالسترجاع الشكوى

 فمعن متتبعع لكعل واضعحة ظاهرة القدٌم العربً الشعر فً الشكوى 

 توضعع وقعد  العبعد بعن طرفعة شعكوى العى العذبٌانً النابغعة شكوى

 الشعكوى ظعاهرة اسعمه مهمعا كتابعا البسعتانً حمدي بتول الدكتورة

 االسععود ابععو شععكوى كانععت األمععوي العصععر وفععً!  هععذٌل شعععر فععً

 وحععٌن  وآخععرٌن االسععدي والكمٌععت  الععدارمً والفععرزدق  الععدإلً

 المتنبعً الطٌعب ابعو شععر ان نجعد سعوف العباسً العصر الى نصل

 ان تكععاد فالشععكوى دٌ الحعع العصععر امععا!  الشععكوى فععً كلععه العظععٌم

 الحٌعدري بلنعد العى السعٌاب شعكوى فمعن المواضعٌع موضوع تكون

 الععدكتور وضععع  وقععد  البٌععاتً الوهععاب عبععد الععى ٌاسععٌن رشععٌد الععى

 المبلبكعة نعازك شعر فً الشكوى بعنوان مهما كتابا الحمدانً سالم

 وسعفر للواقعع نقعد هً بل ندما وال بكاء لٌست الحدٌثة والشكوى! 

 وقععت فععً وٌحلععم ٌشععكو الصععمٌدعً سععمٌر والشععاعر مالحلعع نحععو

 :واحد

 إكسٌر لؤلحزان التعاطف   إنّ     عاقبة   خٌر جزٌتم واسٌتمونً -02
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           االخابٌر تاتً المنى بغٌر لكن     أملً موقظا صبا  كل أفٌق-03 

 وتهجٌر وتروٌع ونهب قتل جلل  خطبهم اراهم واهلً قومً -02

   وتقدٌر حق جار  فً للجار وٌرى حرمة عًترا كانت ذاك اذ -08

 العععذي ولكعععن!  الشعععكوى ابٌعععات خعععبلل معععن الٌعععاس نستشععععر لعععم

 سععلك ولقععد!  11ب 07 ب العععراق بسعععة عععرٌض أمععل استشعععرنا 

 فٌععذكر الطععاهرة العراقٌععة النزعععة ٌععوقظ لكععً الحنععٌن سععبٌل الشععاعر

 ٌملشع حنٌننعا وٌوقظ بل!  األزل وبغداد والنواعٌر والنخٌل الفراتٌن

 والوفعاء الجعار حرمعة مراععاة من الجمٌلة والتقالٌد  العراقً البٌت

 !  المستغٌ  ونجدة  الناس بٌن

 الجماهٌر  تواسٌه الٌه هبت  واحدنا  آ   ٌوما صا  اذا كنا

 االزلٌة العراقٌٌن وحدة على التنصٌص فً تكاملت قد الذروة ولعل

 ةوصععابب 72ب  ومسععٌحٌون وٌهععود 71 ب  وسععنة شععٌعة  07ب

 الزبعور ولعٌس كعان اٌعا الدٌنً المعتقد عن كناٌة زبور صاحب وكل

 !  حصرٌا

 معن وتكفٌعر لععن ال الععٌش شعراكة ألفعو سعنة او شٌعة من والناس

  وتنعععوٌر وععععً  اتعععى المسعععٌ  ابنعععاء ومعععن جٌعععرة  الفنعععا الٌهعععود

 ترسعععٌه ٌمتعععد االرض  فعععً  جعععذرهم  النهعععرٌن بنعععو  والصعععاببون

   الزبابٌر
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 البانورامععا اكتملععت فهععل الصععمٌدعً رابٌععة فععً وىالشععك هععً هكععذا

 الحكاٌععات تنتهععً فكمععا ؟ للمسععتزٌد زٌععادة هنععاك ام ؟ االسععترجاعٌة

ق اللعذات هادم اتاهم حتى بعبارة السعٌدة الشعبٌة   الجماععات ومفعر 

 الوطنٌععععة المعععععانً توكٌععععد بععععاب مععععن جععععاء لبلبٌععععات تكععععراري ان

 فنععار!  الصععمٌدعً الشععاعر رابٌععة الٌهععا خلصععت التععً واالنسععانٌة

 ٌتععوارد كمععا المعلععول علععى ولععٌس العلععة م ختل ععق علععى صععبت حممععه

 القتٌعععل علعععى القعععبض وٌلقعععً القاتعععل فٌتعععرك الشععععراء بععععض لعععدى

 وضععع القععول نافلععة مععن ولعععل!  المفعععول وٌععدٌن الفاعععل وٌبععريء

 الصععمٌدعً سعمٌر الشعاعر مععن الجعريء النقعد حٌععال تعجعب عبلمعة

 ووظٌفتعه والحلعم الشعر مع الشاعر هذا طبٌعة ان مع مواربة دون

 وممععن احسععنه فٌتبعععون القععول ٌسععمعون ممععن واولبععك اولبععك مععع

 التعععً المشعععكلة ان!  وغعععدرا غٌعععا اال فبلٌعععزدادون القعععول ٌسعععمعون

 ان معع الشعاعر نشعرها التعً القصابد شحة هً النص محلل تعتور

 التنجععد الشعععر زاوٌععة ان اال وسٌاسععٌا شععاعرا بوصععفه موقعععا لدٌععه

 Top of Form. النص محلل
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 كثح لُط زَى

    انظىزج شاعسج

 الشععرٌة ععن نتحعد  حٌن االهمٌة فً غاٌة عنصر الفنٌة الصورة

 والنقعاد،  منعه شعًء والشععر واالبعداع للفعن كبٌعر مسعو  بوصعفها

 وسؤضعرب الصعورة اهمٌة الى متنبهون والمحدثون القدامى الكبار

 هـعععـ 722 ت  الجعععاحظ قعععال!  حعععدٌ  وغربعععً قعععدٌم عربعععً مثلعععٌن

 كتعاب)  التصعوٌر معن وجعنس الصعٌاغة من وضرب صناعة الشعر

 بععععالخطوط شعععععر هععععً الصععععورة رٌتشععععاردز آ آ وقععععال(  الحٌععععوان

 ٌكعن الفنٌعة الصعور تكعون وكٌفمعا بالكلمعات رسعم والشعر وااللوان

 كبععة قععٌس رٌععم العراقٌععة الشععاعرة(  األدبععً النقععد مبععاديء)  الشعععر

 فهعً!  القصعٌدة هم عن واحزانها بمباهجها االدنٌ تلهها لم شاعرة

 لتجربتهععا والمتتبععع!  انفعالٌععة انسععانة وقصععٌدتها تتععنفس قصععٌدة

 لكععً االعععبلم علععى تتعكععز لععم!  متععوازن نمععو فععً سععٌجدها الشعععرٌة

 لكً واالكادٌمٌٌن النقاد مع صداقاتها تستثمر ولم خبلله من تسطع

 بعبععارات لشعععرا تكتععب!  عمرهععا فععً نجمععة التنافسععها نجمععة تكععون

 معن قعولً ٌكون ولن ذلك بكل تهبط ان دون مشحونة وصور ألٌفة

 ان الحٌعععاة علمتنعععً ولكعععن شععععرها احعععب اننعععً معععع االعجعععاب بععاب

 لتحلٌعل تتهٌؤ ومن!  الحقٌقة قلب الى الحقٌقٌة الوسٌلة هو الصدق

 ان كراهٌتهععا وتكبععت احبععت ان حبهععا تنسععى ان علٌهععا مثلععً الشعععر

 احللعه نعص خعبلل من الشعري رٌم عالم ىعل سؤدخل وهكذا كرهت

 . مرجعٌة اجعله ونص
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   الصباحات

 كالخٌل تركض

 لكننً

 . بكبوة أفوز قد

 القٌس امرىء ولٌل

 أمراسه شدد

 أنى بٌد

 أبتلٌه قد

 . بتروة

 دروب وسدت

 خراب وعم

 المشاعر خمر وحرم

 لكننى

 أسكر سوف

 . بقهوة حتى

 فعً الحعال كعان كمعا!   شععروال الشععرٌة بعٌن قابمعا االقتران ٌعد لم

 الشعرٌة كانت الحدٌ  الوصفً النقد انجازات فقبل!  النقدي تراثنا

 !  الشعر وتعنً  الشاعرٌة تعنً
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ر   النقد لكن ـب   فعً الجمعال بإرة وهو آخر اقتران الى االقتران هذا ع 

 حععد علععى الشعععر وغٌععر الشعععر مععع تنفععع الجمععال وبععإرة!  الشععًء

 وصععف:  لععوٌس. دي.   سععً   وفععق ٌةالشعععر فالصععورة،  سععواء

 بالكلمععات الرسععم فكععرة ٌإسععس بمععا والواقععع المجععاز بععٌن معععادل

 الشععععاعرة مخٌلععععة فععععً ترسععععمها التععععً للصععععورة المعنععععى وعمععععق

 صععورتً بععٌن التعادلٌععة علععى التركٌععز مععاٌهمنً ولعععل، المتوهجععة

  العجالعة هعذ  فعً علٌعه سؤشتغل ما تحدٌدا   ألنهما!  والواقع المجاز

 علععى حكععرا لععٌس والبٌععان  الواقععع علععى حكععرا لٌسععت ورةفالصعع! 

  الموصعلً جنعً بعن عثمان الفت  ابو بقول التسلٌم والٌمكن المجاز

 المشعتغلٌن ٌبلبل القول هذا فمثل!  له الحقٌقة مجاز اللغة اكثر بؤن

 تشعبٌهٌة:  ثعبل     البٌانٌعة فالصعورة وعلٌعه!  المعنعى علعوم على

 تقلٌدٌععة واقعٌععة صععورتان الواقعٌععة والصععورة! وكنابٌععة واسععتعارٌة

 مععن خععال العربععً الشعععر بععان القععول والٌمكننععا!  سععحرٌة وواقعٌععة

  القدٌمععة الشعععر عصععور مععن امثلععة ٌععدي وبععٌن!  الواقعٌععة الصععور

       سعععلمى ابعععً بعععن فزهٌعععر!  الصعععرٌحة الواقعٌعععة الصعععورة اسعععتعملت

 و همعلقتع فعً(  المجعاز معن مبعرأة) واقعٌة صورا   اورد(  جاهلً) 

 : فقط للمثال البٌت هذا

   مجثم كل من ٌنهضن واطبلإها     خلفة   ٌمشٌن واآلرام العٌن بها

 ظهعور اول منعذ الحعدٌ  الشععر فعً*   كبعه رٌعم تجربة اتابع وكنت

 معععواطن نظعععري وجهعععة  خعععبلل معععن أحعععدد وكنعععت الععععراق فعععً لهعععا

 فععً وسععابلها غٌععرت قععد كبععة رٌععم أجععد ولععم نصوصععها فععً الشعععرٌة

 نمععوا  واظهعرت طورتهعا قعد وجعدتها  ولكنعً العنص ٌةشععر تعزٌعز

 الغربعععة  معععع معاناتهعععا طعععول  امعععام فكانعععت تجربتهعععا فعععً طبٌعٌعععا

       الفنٌة ادواتها الـــاستكم وـــنح تسعى  والمعرفة والعمر والتجربة
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 فععً متجععل شععرٌتها مععن مهمعا مقععدارا   ان لعً وتبععٌن(  االسعلوبٌة) 

 التحععدٌ  مراقععً بهععا مرتقٌععة ةالبٌانٌعع للصععورة اسععتعمالها عذوبععة

!  العخ..  والتراسعل االنسنة وثمة:!  االستعارٌة فالصورة  الببلغً

 متعى الشععرٌة مجموعتهعا معن اقتبسعناها اولعى عٌنعة معن ولنقترب

  وعنوانها!! فراشة؟ أنً ستصدق

 فععً تكمععن داللٌععة مشععكلة الععى ابتععداء ٌحٌلنععا فععالعنوان(  أتحععداكم) 

 العععذٌن اولبعععك هعععم فمعععن(  كعععم)  بالمخاطععع الجمعععع ضعععمٌر محمعععول

 ؟ القعراء نحعن هعو المخاطعب ٌكون ان المانع وما ؟ النص ٌتحداهم

 ! اتحداكم مثل ملتبس بعنوان جدٌران سإاالن هذان

 ملتبسعة صباحات ٌرسم فالنص منساب غٌر انسٌاب النص ومدخل

 وال  الشعكل مسعتوى علعى للصعباحات محمعوالت ثمة فلٌس!  اٌضا

 تعععركض الصعععباحات!  المضعععمون مسعععتوى علعععى للتلقعععً موجهعععات

 حعٌن التعؤنق هعذا ٌحعبط العنص لكعن التعؤنق فً غاٌة مكنٌة استعارة

 حضععععور وهععععً المكنٌععععة االسععععتعارة مفععععردات مععععن التلقععععً ٌنقععععل

 ومتععى اإلحبععاط تععم كٌععف ولكععن(    الخٌععول) وغٌععاب(  الصععباحات)

 ان ومعلعوم(  كـعـ)  المتمٌز النص وضع حٌن االحباط بدا ؟؟ ولماذا

 الصعععباحات التقلٌععدي التشععبٌه مععن الشعععرٌة فععً أدخععل سععتعارةاال

 الفعلٌعة  عن مكفوفا وجعله(  تركض)  النص الغى فلماذا!  كالخٌل

 شعععرٌته تصعععٌد فععً تمامععا افلعع  الععنص ان قولععه اسععتطٌع مععا كععل ؟

 فكعان! تعركض الفععل بتقعدم اسعتدرجتنا وهمٌعة باسعتعارة ابتدأ حٌن

 كبععه قععٌس رٌععم تكتفععً ولععم!  كععرامبت ابععداعٌا عمععبل االسععتدرا  هععذا

 معن لعذابقتنا الفنعً االستدرا  بهذا ومنتجته النص مرسلة بوصفها

  بلباقة انتقلت فقد( حضور)  المتجلً الى(  به المشبه)  المغٌب
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 فضععاءات الععى نقلتنععا حععٌن آخععر الععى جمععالً مععوطن مععن اسععلوبٌة

 فإذا(   الراكض:  وغٌاب  الفابز:  حضور)  التصرٌحٌة االستعارة

 رٌعم فإن(  االصٌلٌن والفارس الفرس عٌوب من شٌبا الكبوة كانت

 الفععرس  سععقوط فععً الوقععوع  فٌكععون حاذقععة بمفارقععة اآلٌععة تعكععس

 ا جعد وبعٌدا غرٌب تناص وجود مع!  بالفوز للفارس جمٌلة رغبة

 بعٌعدة بمسعافة ولو محٌبل التناص ٌكون ربحا الخسارة تكون فحٌن

 وهعو شعٌبا تكرهعوا أن وعسعى!  )  رٌمالكع القعرآن فعً آي الى جدا

 ال وأنعتم ٌعلعم وهللا ، لكعم شعر وهعو شٌبا تحبوا أن وعسى لكم خٌر

 ضعععمٌر ٌحبعععه اآلخعععر ٌكرهعععه فمعععا 703 البقعععرة سعععورة(  تعلمعععون

 سعوى محببعة غرٌبعة رغبعة وثمة( !  افوز)  وجوبا الغابب المتكلم

 اشعععد آخععر بفععوز الرغبععة الععى الضععلٌل الملععك فععرس بكبععوة الفععوز

 معععادل تحدٌععدا وهععً!  القععٌس امععريء بلٌععل الفععوز وهععو جاببٌععةع

 جععًء فكمععا امععر وغععدا خمععر الٌععوم بععٌن معععا ورمععزي موضععوعً

 للضععمٌر جععًء فقععد ابٌععه اغتٌععال هععو موجععع بخبععر القععٌس المععريء

 لٌعل!  الععراق اغتٌعال  هعو موجعع بخبعر  كبعة رٌعم نعص فً المتكلم

 ذات هعععوو للصععب  تارٌخٌعععة انتظععار سععاعات كعععان القععٌس امععريء

 كعان القعٌس امعريء لٌعل!  العراقعً المبعدع ٌمارسعه العذي االنتظعار

 : الموجوعٌن كلٌل طوٌبل بطٌبا

 بٌذبل شدت الفتل مغار بكل            نجومه كؤن لٌل من فٌالك

 جندل صم الى كتان بؤمراس       مصامها فً علقت الثرٌا كؤن
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 لععىع تنصععب كبععه قععٌس رٌععم نععص فععً أخععرى رغبععة ٌععدي وبععٌن

 العى رٌعم تحٌلها المنبهة القهوة!  القهوة من السكر حالة استحبلب

 بععؤن علععم علععى رٌععم الشععاعرة كانععت ان ادري وال مخععدر مشععروب

 معلقععة مععن بٌععت وهععذا الخمععرة تعنععً الصععرحاء العععرب عنععد القهععوة

 : الخمرة القهوة الى ٌشٌر الكبٌر االعشى

   خضل اراوقه مزة قهوة او    متكبا الرٌحان قضب نازعتهم

 فهعععو المجعععاز مبلمععع  معععن كبٌعععر ملمععع  الداللعععة وظعععابف تغٌٌعععر ان

 رٌعم واسعتعمال!  المكنٌة االستعارٌة للصورة كبٌر ملم  بالحصٌلة

 فقهععوة المكنٌععة االسععتعارة صععمٌم فععً ٌععدخل القهععوة بداللععة للخمععرة

 االسععماء تسععمً عالٌععة جمالٌععة فععً غابععب وقهععوة حاضععر مشععبه

 خفٌعة النهعا صععبة السعتعارة جةمبه صورة وبقٌت!  غٌرها وتعنً

 اطعبلق العى المعتكلم العنص ضعمٌر اطعبلق فً حذري من خرجت اذا

 االسعتعارة معرفعة نحعو اولعى خطعوة هعذ !  المتكلم الشاعرة ضمٌر

 متخٌعل على كبة رٌم ظهور فهً الثانٌة الخطوة اما الخفٌة المكنٌة

 ععن تتخلعى وهً رٌم صورة وهو وغٌاب حاضرا بصفتها القصٌدة

 صعارما ٌبعدو العذي الخشعن الفعارس ذكورٌعة باتجعا  رإٌتهعا وٌةانث

 شعٌبا تصعنع ان اجعل معن الفعارس بمبلبعس مختببعة فارسعة انه ولو

 اللإلعإة الشعاعرة شاعرٌة هً!  واندى ارق ٌجعله المعاش للواقع

 مفتعون متخٌعل خعبلل من بالفوز شعورا منحتنً التً كبة قٌس رٌم

 الصعورة علعى اشعتغلت وحعٌن!  المدهشة البٌانٌة الشعرٌة بالصور

 فرصعة  تركعت فإنمعا القصعٌدة هعذ  فعً وحدها االستعارٌة  الكنابٌة

  االسععععتعارٌة الصععععورة لتنععععاول   النقععععاد لزمبلبععععً أو لععععً اخععععرى

 .  اللإلإة الشاعرة هذ  عند الصرٌحة
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   ـــةغٌمــــــ

 غٌمة   مثلما

   االنتظار كتف على تستقر  

   المتؤّنً بالمطر تبش ر

ك  م أرى  ٌ  قلت

ان  روحً تضم 

 قلب   الرمل على وكان  

 اشتٌاقا   ٌض   

 ضوء لقطرة  

 ثري   صمت   سوٌعة ومرت  

 فؤمطرت  

دا      وج 

   وأمطرت  

ا   صحوا  ٌ  ند

   وأدركت  

 ـ صحوي صدق   من ـ

  ً  بؤن

 لدي   كنت  
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   وأنك  

 لدٌك   كنت  

 حلمت   وأنً

 غٌمة بؤنك  

 تراب   وأنً

ى  تند 

 .   راحتٌك   على

 انععو  دواوٌنهععا مععن عععددا مغتربععة عراقٌععة شععاعرة ةكبعع قععٌس رٌععم

 : ببعضها

 التحلٌق تقترف نوارس

 الضابع بالوقت احتفاء

 الكتابة وأسترق أجنحتى أغمض 

 !!فراشة؟ أنً ستصدق متى

 الفنانعة المبدععة هعذ  تعامعل لمتابعة فٌها اتفر  قادمة سانحة ولعل

 مععن حٌانععاا بععه تلععوذ الععذي الثععانً عالمهععا فهععو النثععري الخطععاب معع

 . الشعر عناءات
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 أوشال يف ادلرعدد انىاحد

 انثطاح اندٍَ تهاء انساحم انشاعس

(  المتععدد الواحعد)   شذرة على دراستً ترسو لكً  شذرة ثبلثٌن 

 اي شععععرٌة ععععن فكعععرة تكعععوٌن اسعععتحالة او بصععععوبة اقعععراري معععع

 وابتعععداء  !  فقعععط احعععاول ولكننعععً واحعععدة قصعععٌدة خعععبلل معععن شعععاعر

 وداللتهعا اللغعة فعً االوشعال داللعة بعٌن وشعٌجة هناك له:  اتساءل

 فعً ٌخبرنعا المصعري منظور ابن ؟ البطا  الدٌن بهاء الشاعر عند

 معن ٌتحلعب القلٌل الماء تعنً بالتحرٌك الوشل ان(  وشل)  اللسان

 !   قلٌبل قلٌبل  ٌنز   أو فٌقطر موضع او صخرة او جبل

 : الشاعر قال

عٌنا ٌزال ما بعٌنك وش بل      رواغاد بلب ك غدوا الذٌن إن  م 

 عنععد اللغععة فععً االضععداد مععن اٌضععا الوشععل ان منظععور ابععن وٌضععٌف

 بشعكل نتبعٌن وسعوف هـعـ. إ الكثٌر الماء الوشل ٌكون وهنا البعض

 إن أرى اإلبتعداء وبععد،  السعإال هعذا مثعل على االجابة مباشر غٌر

 ٌنوبعع القصععٌدة هععذ  فععً الربٌسععة الشخصععٌة مبلمعع  بععٌن الفصععل

  العذي فعالحوار! معقعدة عملٌعة لئلٌصال سبٌبل اعتمدته الذي الحوار

 الععنمط فٌععه ٌنععدغم  معععا ونفسععً فنععً هععو   القصععٌدة الٌععه أترتكععزت

 وفعععً Monologue   العععذاتً اآلخعععر معععع Dialogue الخعععارجً

 وحعوار اآلخعر حعوار بعٌن الجمعع الن بهعاء للشعاعر واضحة حرفٌة

!  مسععتغانمً احععبلم تقععول كمععا الحععواس فوضععى الععى ٌحٌععل الععنفس

 بحٌع  الموضوعً للعرض فنٌة توطبة بمثابة االستهبلل جاء ولقد

 :  االستهبلل عن بمعزل القصٌدة موضوع مع التجاذب ٌمكننا ال
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   مٌت   ثلثً

   مشلول   وثلثً

   العالم تبكً عٌن   الثال  وثلثً

 المعععوت  تجربتعععً  واقعٌعععة ٌعكعععس  االسعععتهبللً الشععععري المشعععهد

 والروحٌعة الجسعدٌة بداللتٌعه والشعلل  والروحٌعة لجسعدٌةا بداللتٌه

 الفععل لطبٌععة  فنٌعة كمعالجعة جعاءت اإلسعتبطانٌة  فالرإٌعة!  اٌضا

 كشعف علعى قعادرة(   االستبطانٌة الرإٌة)  جعلها ما وهو الشعري

 علععى ٌنتصععر فمععن! االخععر  الوجععه فععً  المقععروءة المععوت حقٌقععة

 علٌععه المسععٌ  للسععٌد صععورة مععا بنحععو هععو بهمععا الشععلل او المععوت

 المعوت علعى وانتصعر  البشعري الععذاب بعذابعه افتعدى العذي السبلم

 علعى ٌنتصعر ان لبلنسعان ٌنبغعً كعذلك!  الجسعدي بعالموت الروحً

  القنعاع آلٌعة اسعتعمال دون ممكنعا ذلعك ٌكعون ولعن!  بالموت الموت

Mask   ممكععن غٌععر والشعاعر المسععٌ  صعورتً بععٌن التعداخل ألن 

 الشععرٌة بدراسة للمهتمٌن معروف أمر وذلك لقناعا استعمال دون

 وعنععد شععرعٌته او بانطباقععه المتلقععً الٌقنععع قععد والقنععاع!  الحدٌثععة

 معن ععدد تفعٌعل خعبلل معن المتلقعً اغعراء العى الشعاعر ٌسععى ذلك

 فعً فالنص!   مثبل والقطع واالٌقاع كالصورة الشعري الفعل آلٌات

 وثمعة(  مٌعت ثلثعً)  بٌعةعجاب صعورٌة تكوٌنعات ٌبتعدع القناع بنٌة

 مععن جععزء اآللٌععات هععذ  ان فنععدرك(  مشععلول وثلثععً) مرمععزة صععور

  مكعععر هعععذا!  واالقنعععاع التوصعععٌل عملٌعععة فعععً القصعععٌدة احتٌعععاطً

 فضععععاءات عععععن للتعبٌععععر وسععععٌلة  ٌكععععون ان فععععً نجعععع   ببلغععععً=

 القنعاع ٌكعون هذا بعد!  الدرامً الحد   بتفعٌل الشعري الموضوع

 السرد امتز  وانما القص او السرد لٌةآ النص ٌتبع حٌن مقنعا
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 اللعون وهعذا(  الععالم تبكعً ععٌن وثلثعً)  الٌعابس الرمعادي باللون 

 الشعاعر فطعن وربمعا التام الٌاس من حالة الرمادي واعنً المروع

  خعبلل معن الشععرٌة الجمعل فعرق ص الععالم علعى البكاء ماساوٌة الى

ل عن   المتدارك البحر  اٌقاعات  معن تتكعون فعلعن!  فعاعلن واحٌانعا  ف ع 

!       ثقٌعععل واآلخعععر خفٌعععف احعععدهما سعععببٌن واحٌانعععا خفٌفعععٌن سعععببٌن

 فالثلع   المتعدارك موسٌقا لوال  القنوط حالة الى نعود اخرى ومرة

 ضمٌر بعٌنً استحال العالم ان معنا  هذا!  العالم تبكً عٌن الثال 

 اإللهعة رةاسعطو علعى ٌحٌلنعا بمعا!  عدما او خرابا او حجرا المتكلم

 حجععرا ٌراهمععا او ترٌععا  مععن تحععٌبلن اللتععٌن العٌنععٌن ذات مٌععدوزا

 والشعععاعر والمكعععان الزمعععان تحجعععر  إذن مٌعععدوزا ععععٌن!   جلمعععدا

 الععزمن  إٌقععاف اجععل مععن   نععادر بععوعً مٌععدوزا  بعٌنععً  اسععتعان

 معز  ثعم!  عدم الى ٌإدي عدم فالظلم الحٌاة وتجمٌد الكال  المظلم

 معععن للهعععروب الطبٌعٌعععة  بحركتعععة لشعععللوا المعععوت حعععالتً الشعععاعر

 كتكعرر قصٌدته فً متكررة حاالت  مستثمرا البلشعور  الشعورإلى

 نفهعم كٌعف البطعا   الجورنٌكعا لوحعة فعً المقطععة البشرٌة الشبلء

 نستحضعر لعم اذا المربٌعات وخعراب والبكاء  والشلل الموت  ثٌمات

 السعبانٌٌنا خعراب بعٌنٌعه شعهد حٌن بٌكاسو بابلو حالة متخٌلنا فً

 الصعغرى اللوحعات تشعبه متعددة لوحات وهذ !  اسبانٌا خراب قبل

 هعععذ  ففعععً!   الداخلٌعععة اللوحعععة او البانورامعععا منهعععا تتكعععون التعععً

 والمثقلععععة البهجععععة مععععن الخالٌععععة المتجمععععدة الغراببٌععععة  التكوٌنععععات

 الععدٌن بهعاء لعدى الشععري الفعععل ٌقتعرب  المخٌفعة االقنععة بمرمعوز

 تشعكٌل ٌععاد حٌ   البقاء بغرٌزة  المشبع لموتا بلو  من  البطا 

 باتجععا  الموجععود تشععكٌل!  عضععوٌة الععبل الحالععة الععى الحععً الكععابن

 !  العدم
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 كمعا وهعً الصعغرى اللوحعات مرجعٌعة العى اخعرى ععودة معن والبد

 آلهعة نصعفه جلجعامش الملعك!  السعومرٌة جلجعامش ملحمة اشرت

 الملحمعة ففعً!  لحمعةالم معظعم تحتل المثلثات بٌنما!  بشر واآلخر

 معزدو  ونمعط وبشعر أربعاب فهنعاك المحسوسات تثلٌ  على توكٌد

 الحٌاة بٌن وثال  ومٌت حً الملحمة وفً!  االثنٌن من متكون اي

 فاسعتعمال!  األرض وتحعت وارض سعماء الملحمعة وفً!  والموت

 االسععاطٌر فععً االلهععة إن!  قععدٌم عراقععً إر  ثبلثععة رقععم او الثلعع 

  المطلعععق الخلععود وال المطلقععة الحٌعععاة وال المطلععق المععوت التعععرف

  كحالعة النفسعً القنعاع اصعطناع فعً مهمعا دورا الخٌال ٌلعب وهكذا

 الواقعع معن صعدقا اكثعر تصعب  بحٌع   باطنٌعة حاجعة عن للتعوٌض

 للععدارس جلٌععة القصععٌدة كتابععة فععً الحرفٌععة الخبععرة وتبععدو!  نفسععه

 المتلقعً ٌرهعق ذيالع المباشعر الخطاب لغة عن الشاعر ٌنؤى بحٌ 

 الواحعد فٌحلعل غٌعري ناقد ٌاتً وقد!  االبداعً الفعل ٌرهق ان بعد

 والمحمععوالت الرمععوز لععه تفسععر صععوفٌة رإٌععة خععبلل مععن المتعععدد

 بشعكل ٌتناولهعا معا حعد الى مغلفة هنا الصوفٌة الفكرة  ألن!  بٌسر

 البنٌععات علععى تقععوم انشععطارات مجموعععة والععنص ومتطععرف سععافر

 بعععد الهععروب فكععرة تكععرٌس المتلقععً ٌستشعععر ٌعع بح وكلٌععة جزبٌععة

 العنص هعذا احلعل وانا حقً من ٌكون بحٌ  اآلخر مع انفصام حالة

 قعععببل لعععً تبعععٌن كمعععا فالقصعععٌدة! المركعععزي الهعععم ععععن اتسعععاءل ان

 لكعن!  للعٌعان ظعاهر مشعترك بموضعوع التعرتبط قد هموم مجموعة

 تقاطععهال ٌمكععن مشععتركا قاسععما تشععكل عععام بشععكل االنفعالٌععة الحالععة

 االجعزاء لهذ  كلٌة ونظرة!  التحلٌل بوسابل ولٌس التؤوٌل بوسابل

 : االنفعالٌة الحالة عن لنا تفص  القصٌدة من
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 عٌنان لً

 شرار الناس ترمً عٌن

 تبكٌهم واالخرى

 نهار لٌل

 حالععة الحععادة  البٌانٌععة الصععور االول الشععطر مععن الشععاعر وٌصععو 

 بعه المشعبه ٌكون ان فبلبد  مشبها تكونان حٌن فالعٌنان  استعارٌة

 علعى  غاببعا بعه مشعبها الموقعد تجععل القصعٌدة ولكعن معجمهما من

 والمشععبه بععه المشععبه ان مععع المكنٌععة اإلسععتعارٌة الصععورة سععبٌل

 فعً سعماوٌة تشعكٌلة واحعد آن فعً العدموع و  الشرر!    متداخبلن

 ٌعععزز  الموضععوعً االقتععران وهععذا والبععرق والرعععد الغٌعع  انهمععار

 الرمعععادي اللعععون رغعععم. والعطعععاء الخٌعععر وحعععب لعععؤلرض اءاالنتمععع

 :  المؤساوي

   العالم فً وٌبلت مامن

  منً اال

   نار من ذات لً

   بار  قلب لً

   االقدار فً بري  ناري سبقت

 مععن المسععتفٌد الععداخلً الحععوار بواسععطة الععذات فععً الشععاعر ٌتوغععل

 او الطبٌععة علعى الشععور اسقاط على قابمة الشعر فطبٌعة االسقاط

!  وظٌفععة دون االسععقاط  ٌجعععل الفابععت المقطععع  لكععن المحسوسععات

   رغم العكس ٌفعل وال العالم على وٌبلته ٌسقط ال ظاهرا فهو
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ق ط  والفاعل الفعل بتوحٌد ٌقوم بل الفعل مظهرٌة  والمسقط  والم س 

 علعى العذات  الٌسعقط الفععل ان آخر بمعنى واحدة حالة لٌبدوا علٌه

 الوجعه هعً النارٌعة العذات!  النعار معن مقعدودة تالعذا جععل بل النار

 األوضع  الوجعه هعو البعار والقلعب النار من المخلوق إلبلٌس اآلخر

 ان الٌرٌعد فهعو الشعاعر الٌعه ٌرمعً معا هعو التناقض وهذا!  للمبلك

 لعععوحتٌن وهبنعععا ان فكعععان!  الكعععون معععع الكعععاذب اإلنسعععجام ٌرٌنعععا

 عازفعا  !  والمثعال عوالواقع!  والشعر الخٌر بٌن للصراع متصادمتٌن

 للنعاس والخٌعر والتقعوى البر فإاد  فً ٌسب  حٌ  ذاته الوتر على

 واالبتععاد بالغربة االحساس عن المعبرة الذات الستخدم منه بوعً

 :    عنه

  سواي هابٌل ٌقتل لم

   أنا والطوفان

 .    بهواي مسكون أنً

 شخصعٌة بعتقمص الوهمٌعة االستعارة  من لوحتٌن الشاعر ٌتقصى

 علععى المقتععول حالععة المتلقععً مخٌلععة فععً هابٌععل الخٌععه قابٌععل القاتععل

 النبعوة بطقعوس توحً التً القصٌدة لمناخات السطحً   المستوى

 القاتعل والمشعبه المقتعول بعه المشبه التشبٌهٌة الصورة- والطوفان

 تصنع فوضى هناك والعتمة  واالحباط الرهبة حدود( له المستعار)

 والفععععل لعععم و والطوفعععان  القاتعععل  بعععٌن فعععالجمع  اسعععطورٌة درامعععا

  أنسعععانً حعععس هنعععا ٌشعععٌع  واآلخعععرٌن السعععاردة  االنعععا و المجعععزوم

 والمكانٌععة الزمانٌععة التغٌععرات خععبلل مععن  العععالم همععوم ٌسععتوعب

 المسعكونة االنعا لتبعدو البلمعالوف الى المؤلوف قاعدة من والخرو 

   هامسةال وإنً الصارخة انا بٌن الفرق مبلحظة مع مستحٌل بهوى
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 وهعذ (  أنعه)  كانعت لعو كمعا فتلفظهعا انعا فعً المعد تتفادى والعرب 

 وفق والبلشعور الشعور  لتشكٌل  مٌكانٌكٌا دورا تلعب  الحساسٌة

 لحظعععة  الشعععاعر راو  وقعععد!  المنطعععق منطعععوق ال الشععععر منطعععوق

  المععوت بععٌن آخععى الصععدمة المععوت ٌخفععف ولكععً الصععدمة مواجهععة

 التراجٌدٌعة اللوحات هذ  امتزا  وجعل والهوى  والطوفان  والقتل

 قععدرة باسععتعمال  المظلمععة العتمععة اجععواء مععن   للهععروب  تجسععٌدا

 :  الخٌال

 الجان مثل الحابط صر 

 !! أنطقك من حابط ٌا

 !  الحابط قال

 .  لسان االحجار فً ٌعكس ظلمك

 والعععنص النفسعععٌة الظعععاهرة بعععٌن الشععععري العععنص الشعععاعر وٌعععربط

  المباشعر غٌعر التعبٌعر   سعانحة المبعدع وٌمعن  ٌعرا  الذي االبداعً

 افععق تععوهم مشععفرة ترمٌزٌععة آلٌععات عبععر وخلجاتععه هواجسععه عععن

 الوقعت فعً وترٌنعا  احساساته تعكس لكنها   حٌادٌة بانها  المتلقً

  مقولعععة الٌنعععا  تعٌعععد انهعععا  اعماقعععه فعععً  منعععه ٌنعععتقص معععا نفسعععه

 بعععد خععرٌنلبل الشععاعر ٌنقلهععا انسععانٌة  تجربععة الشعععر:  تولسععتوي

 الععععٌهم  تجربتععععه عععععدوى ٌنقععععل لكععععً الروابععععً تحععععوٌرات اجععععراء

 فعً الشعاعر وٌحعرص هعـ. إ.  هم تجربتهم كانت لو كما فٌعٌشونها

 بصععععور الشعععععرٌة صععععور   ٌمععععاهً ان علععععى االحٌععععان مععععن كثٌععععر

!  ٌإنسنه ان بعد الحابط ٌحاور  بهاء الشاعر اي  وهو  اسطورٌة

 :   جلجامش ملحمة فً  ابللب انكٌدو مخاطبة الى  ٌعٌدنا بما
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   بً سٌحل ما هذا أن أعلم كنت لو الباب اٌها

 .   وحطمتك  فؤسً لرفعت اذن

 المحتجعب االسعقاط بنٌعة  تضعًء باالنكسعار المثخنعة الحوارٌة هذ 

 العوعً وحعدة االنهٌعار مناخعات العذات الجتٌعاز الرامز الحابط خلف

   ٌععتكلم اناانسعع الحععابط جعععل المخاطععب( ٌععا) انطقععك مععن واالسععبلة!

 الشاعر عكس كما الحجر وانطق !علٌه وقع الذي الظلم عن وٌعبر

 تتكعًء ترمٌزٌعة صعٌاغة اطعار فعً الطبٌعٌعة ظعواهر علعى مكابداته

 الموصعلة  الداللٌعة  العبلقات   ٌنظم الذي النفسً االسقاط آلٌة الى

   همعوم من توحٌه وما الجمعٌة والذاكرة والذات  الفردٌة الذات بٌن

 بصعمات الفردي الهم تمن  مبتكرة  إبداعٌة وبإر مشتركة نٌةانسا

 !    وانسانٌة  سعة اكثر خاصة

د الواحد  **    البطا  الدٌن بهاء شعر   المتعد 

 (0 ) 

ٌ ت   ث ل ثً  م

انً ث ل ثً لول   الث  ش   م 

ال    ث ل ثً ن   الث   ٌ ـ  . .   العال م تبكً ع 
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 ( َعثُح ادلعجصاخ)  لظُدج يف  هايش

 اجلىادٌ زلًد شاعسنه

  الجعوادي محمعد للشعاعر(  نسبٌة المعجزات)  مجموعة فً  قراءة

 اضعافة  7101 دمشق – لبنان( الغاوون) منشورات عن الصادرة

 نصوصععا ضععمت وانهععا السععٌما العراقٌععة الشعععرٌة للمكتبععة نوعٌععة

 معدار علعى ذلك تلمس ان وٌمكنك.    والداللة الصٌاغة فً متمٌزة

 قعد المجموعة عنوان ان كما. واالربعٌن الخمس المجموعة قصابد

 رإٌتعه فٌهعا ضعخ والتعً قصابد  من لواحدة عنوانا الشاعر صاغه

 : ذاتها القصٌدة من االول المقطع   مثبل تؤمل ،.  للحرب الخاصة

  لبلعمى الشمس توصف ان من الجدوى

   اغنٌات لبلصم تنشد او

   نسبٌة المعجزة

  صدى عزلتك فً وانت

   بٌتك قلب توقف

 االخٌرة الزقاق وجهة البنادق صوت  ومازال

  هللا الى معبر ثمة لٌس

  شٌبا للطٌور التعنً االن  السماء
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 بعٌن الحعاد والرمعزي  العداللً التناشعز اٌقاعٌعة علعى العنص ٌشتغل

 هعععذ  الصعععماء العمٌعععاء العععذات وبعععٌن والمكلومعععة المتكلمعععة العععذات

 بوضععو  تععرى التععً عمٌععاءال المقارنععة لحععد  تتععرجم التععً المقاربععة

 نبلحععظ وهنععا  االصععم وجععه فععً ٌصععر  كمععن االشععٌاء التععرى لكنهععا

 صعععرخة( الجعععدوى) عبعععارة وتشعععكل(. العععدكتاتور) المتداولعععة كلمعععة

 الحعروب طعواحٌن تحعت اعمارنعا احرقعت التعً الحٌعاة عبثٌعة بوجه

 بععاالخر المتؤملععة للععذات ٌتوسععل الشععاعر فهنععا.  الجماعٌععة واالبععادة

 مععن(  الجععدوى) بقولععه فٌنهرهععا خٌععرا واالعمععى الصععما الععدٌكتاتور

 الععذات تتكعور حعٌن ذروتعه العى ٌصععل العنص ان بعل.  العقعٌم توسعله

 وعلعععى(  المرٌعععر الواقعععع معععن عزلتهعععا)  فجٌعتهعععا علعععى المتكلمعععة

 ان بعل(  هللا معبعر ثمعة لعٌس)  والوحعدة بالوحشة العارم احساسها

 السعماء) ب ععهوج ٌعلعن حعٌن واآللعم والحعزن بالدمع ٌنبض النص

 االرضعععٌة العدالعععة غٌعععاب العععى اشعععارة( شعععٌبا للطٌعععور التعنعععً االن

 ألجنحعععة جدٌعععدا سعععجنا لعععتكن السعععماء صعععٌرورة والعععى والسعععماوٌة

 المقطععع اٌضععا وتؤمععل.  وااللععوان والربٌععع بالحرٌععة الحالمععة الطٌععور

 : نفسها القصٌدة من التالً

 األختباء ٌجٌدان واألصم  األعمى

 سهل هدف انت  بٌنما

 بٌنك  درٌبة ال

 كله الرصاص وهذا

 مبكرة  كهولة  أدركتها  رفوف على رقص

 الغبار معاطف مرغمة ترتدي كتب بٌن
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 بعد تذبل لم  ورود ثمة

 العناوٌن ٌقلب

 فٌه الطفل خبؤ كتاب

   قدٌمة وتنوٌمات دموعا

 التعً الجماعٌعة االبعادة تعدٌن سٌاسعٌة الفتعة ٌحاور باختصار النص

  االوحعد العدكتاتور غطرسعة معن بسعبب العراقً االنسان لها تعرض

  االختبعاء فعن ٌعتقن كعان والعذي(األختباء ٌجٌدان واألصم  األعمى) 

 وعنععدما’ االبرٌععاء رإوس علععى الذكٌععة القنابععل انهمععار عنععد مفععر ال

( مبكععرة شععٌخوخة ادركتهععا رفععوف علععى رقععص) الشععاعر ٌصععور

 طبٌعٌعةال شعٌخوخته ٌكمعل لعم والفضعاء االرض بعٌن ٌتهاوى شباب

. الحٌعاة ورذاذ بدماء تتلبس حٌاة رحلة الٌرى والكهولة الفتوة بٌن

 شعععري تعبٌروتصععوٌر( الغبععار معععاطف مرغمععة ترتععدي كتععب بععٌن)

 معععععاطف تلععععبس الكتععععب والعمععععق، المعنععععى غزٌععععرة بصععععور مععععإلم

 للمقعابر اصعحابها هجروهعا الغبعار علٌهعا تتعراكم ٌقرأها الغبارالاحد

 .     المعتمة

 هععدف انععت  بٌنمععا) نععار مععن كتععل الهععواء عبععر شععبلبهما ولتتنععاثر  

 مستهدف ٌتناثر فالنص(. كله الرصاص وهذا-بٌنك  الدرٌبة- سهل

 مععن ٌحمٌععك الشععًء والعععدوامامكم امععامكم مععن الحععرب تكععن اٌنمععا

 . موتك من ٌقٌك الشًء قدرمحتم
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 فعً العورد الحعظ(بععد تعذبل لم  ورود ثمة) ب ٌتشاغل النص ان بل

 فعععً المتعععدفق والربٌعععع االلعععوان تغزوهعععا وعنفوانعععه عطعععاء  او 

 تعزل لم ورورد من لهٌب والنار الحدٌد مع وتتبلشى تنهار الحٌوٌة

 . االوطان بدل التربان تعانق تصب  والحنٌن بالحب تنبض

 تتععوه  التععً وبراءتهععا الطفولععة أنععٌن صععورة  تلمعع  ٌجعلععك الععنص

 فعوق اتوعبعر شعذرات معن قطعع من ٌذٌبها الذي الرصاص بنٌران

 وتنوٌمععات دموعععا-فٌععه الطفععل خبععؤ كتععاب) طفولتهععا فقععدت االرض

 تنتععاب التععً المرٌععرة االحساسععات عععن اٌضععا ٌعلععن الععنص( .قدٌمععة

 سععماء تحععت المتكععورة الجرٌحععة والععذات لبلفععول المبكععرة الطفولععة

 الطفولعة نكعران امعام والمبعاديء القعٌم سعقوط ترقعب وهعً مكفهرة

 ٌفععت  لكنععه(  الغبععار معععاطف ةمرغمعع ترتععدي كتععب بععٌن)  والحٌععاة

 حٌععاة(.بعععد تععذبل لععم  ورود ثمععة) ٌقععول حععٌن حالمععة بوابععة لبلمععل

 ٌتععوه  الععذي بععالورد مقارنععة والحٌوٌععة النشععاط طععً فععً الزالععت

 الععذبول التعععرف التععً الطبٌعععة جنبععات علععى العطععر وٌبعع  بععااللوان

 .الفصول تماو  رغم

 المعبعرة ٌدتهقصع فً الجوادي محمد الشاعر فان:  القول وخبلصة

 معن الجعدوى والشٌو   والشباب االطفال بؤشبلء محترق واقع عن

 عٌعون ودثعر وااللعوان الربٌعع لعدفن اععدت مقابر فً الدم صراعات

 وعرٌهععا الحٌععاة وقتععل واالخععبلق القععٌم عععن فضععاءات بععٌن االطفععال

 ومجازرهععا الحععروب بععراثٌن مععن البشععرٌة لتحمععً  الحععروب بسععبب

 خارطة على الممتد العراقً جرحنا من  صا قد(  نسبٌة معجزات)

 . ٌنسى ان له الٌمكن شعرٌا نقشا والمعاصر القدٌم التارٌخ
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 احلُدزَح انسوضح تاب عهً  يعهماخ

 انعًاوٌ احلًُد عثد انشُخ نهعاليح

 للبععاب تععارٌخ  السععماوي الحمٌععد عبععد  الشععٌخ العبلمععة مععن طلععب

 العذي  البعاب علعى  مكتعوب وهعو( ع) علعً المإمنٌن ألمٌر الذهبً

 . الذهبٌة  المعلقة او االبٌات هذ   الخار  ٌمٌن على

 القععرن خمسععٌنات فععً(االولععى الجععابزة علععى حععازت القصععٌدة هععذ )

 . العشرٌن

 التٌجان تتزاحم من وبباب         تزدان بمجدها( 0)الصرو  لمن

 والسلطان الملك وهذا  تجثو         بظلها  الفاتحٌن عروش هذي

 الفرقان وجهجه الحدٌ   دوى         بجبللها التً  قلالع  اقنومة

 والرضوان  العفو أقام فلقد           فنابها عند  رضوان ٌقم لم أن

 البركان ٌتدافع كما فٌه             وتدافعت  الفضا  قلب الى نهدت

 النشوان ٌترن  كما طربا                  محمد آل بوالء وترنحت

 عنوان صحٌفة بكل  منها              لً فشع دالخلو أسفار فتشت

 كٌوان رأسه وطؤطا  اال         كٌوانها  ذرى  ترفع  لم( 7) شماء

 الوجدان وسب  الخٌال سجد              لجمالها التً الشرق ٌادرة

 واالوزان االلفاظ حملت عن     احجمت  صفاتك من  جلٌل من  كم

 الفنان شعور  ٌستفز ان          عسى وما عنه الفنان ٌد حضرت

 الربان  ٌقود  السفٌن أن                 واثقا ٌهدر والمو  ٌممته
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 االلوان ال  االفكار(  0) بنضارها     تزدهً  بابا  باالمال  فطرقت

 البرهان وأشرق  الدلٌل شع     بعدما( 1)الهواجس  تجاذبنً انى

 ( الغفران بابه) ٌإر   حرم           ذرٌعة االله عفو  الى حسبً

 

 الحمٌعععد عبعععد الشعععٌخ لعععدٌوان دراسعععتً ععععن الحعععدٌ  بداٌعععة فعععً 

 فحسعب، والفنعً االدبً الجانب على االمر ٌقتصر ال فانه السماوي

  الجاذبٌععة ذات االجتماعٌععة الشخصععٌة هععذ  عععن الحععدٌ  وانمععاهو

 حٌعا كبٌعرة منزلعة وقرابعه  معارفه نفوس فً له جعل مما المفرطة

  السععامً والخلععق واالٌثععار الشععهٌرة شخصععٌته عععن بلفضعع. ومٌتععا

 الحمٌععد عبععد الشععٌخ بهععا تمٌععز التععً المعروفععة  البلمعععة  والخصععال

  والفقعه  االدب  حعوزتً فً  ا كبٌر  رصٌدا له  شكل مما السماوي

 معن  بعه تتمتعع  لعه لمعا والغربعاء اقربابعه معن النعاس  حوله فتحلق

 وانسانٌة  رقٌقة ومشاعر  نقٌة   ،وسرٌرة راق وأدب  رفٌع خلق

   جنععوري  7101 دسععٌمبر للعععراق االخٌععرة سععفرتً فخععبلل.  جمععة

 الشعاعر ارتعداها التعً المنعاطق  العى   مٌدانٌة بزٌارة قمت 7100

 ان  افرحنعً وكعم ورواد   مجالٌه من عدد على وتعرفت حٌاته فً

     عابلتعه  وتكعرم  شععر  وتعردد  قدر  تحفظ  مازالت السماوة مدٌنة

 دٌععوان عععن وأبحعع  أتقصععى واالصععدقاء االقربععاء مكتبععات فععزرت

 أخعً مكتبعة فعً أخٌعرا فوجدتعه أعمالعه معن قصاصات او السماوي

 وكعم السعماوة مدٌنعة فعً السماوي احمد الشٌخ فرات الشٌخ االكبر

   الكبٌعر شعقٌقً بٌعت فعً بغٌتً على عثرت  حٌن عظٌما فرحً كان

 مكتبععات مععن  المتؤلفععة  العععامرة فمكتبتععه السععماوي فععرات الشععٌخ

    مازالت السماوي احمد الشٌخ والدي مكتبة بٌنها عدٌدة سماوٌة
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 عبععد الشععٌخ  الكبٌععر العراقععً الشععاعر وقصاصععات بكتععب  مزدانععة

 وقعراءة السعماوي شععر حفظعة  مجملعً معن كعان السعماوي الحمٌد

  فععً جلٌلععة آراء ولعه الكتععب بطععون فعً والمتبحععرٌن  العبقععة سعٌرته

 االهتمععام ارى ان أسعععدنً وكععم   ، السععماوي عبععد شععٌخال  شعععرٌة

 الشعٌخ  فرات الشٌخ االستاذة اشقابً لدى  نفسها والحماسة  ذاته

 فدراسعتً واالصعدقاء، االقربعاء وبععض العدٌن سرا  والشٌخ مبلك

 والقصععابد الرباعٌععات علععى االضععاءة سععؤكمل هللا شععاء ان البلحقععة

 .  نالثمٌ الدٌوان فً تلٌها التً والطبلسم

 حٌاته عن  نبذة 

  وتربعى هنعاك  ونشؤ هجرٌة  0002 عام السماوة محافظة فً ولد

 بعن احمعد الشعٌخ  المرحوم ابٌه موضع وكان ، محضة دٌنٌة تربٌة

 رثاء فً لشٌخنا قصٌدة من  وٌبدو ، الرسول عبد آل محمد الشٌخ

 السعععماوي الشعععهٌر طعععاهر الشعععٌخ محمعععد  الشعععٌخ الكبٌعععر المعععإر 

 المرثٌة هذ  من  ٌبدو– الشٌعة علماء فً لطلٌعةا – كتاب صاحب

  قولعه معن المعنعى هعذا وٌظهعر.  صعبا  فعً اٌضا ٌد  على تتلمذ انه

 : المرثٌة تلك  ضمن

 آبابً حجورها بٌن ربتك        فلطالما بنشؤتً عنٌت ولبن

 .الدٌوان ضمن تجدها  بٌت مابة على تربو عامرة مرثٌة وهً

 الرسعول عبعد محمعدآل الشعٌخ بعن حمعدا بن الحمٌد عبد  الشٌخ هو

 القبٌلعة– عبس بنً – قبٌلة الى  نسبه وٌنتهً  بالسماوي الشهٌر

 معن السعماوة وادي تقطعن التعً النسعب  العرٌقعة الشعهٌرة  العربٌة

 فً نٌقد جلٌل عالم وهو ، ذلك المإرخون نقل كما  العصور  قدٌم
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 ٌلعععهلج ومغعععاٌر. خعععاص شععععري بطعععابع ٌمتعععاز وأفكعععار  تؤمبلتعععه 

 .الزمان ذلك فً ومعاصرٌه

   حٌاته من  العلمً الجانب أما

 حعد  شعاب وهو ، واجداد   ابابه مهد– االشرف النجف الى هاجر

 أخعذ وجٌعزة معدة فعً -  السعطو – المقعدمات  أكمل أن وبعد السن

 أمثال جهابذة على وتخر  العلم وأساطٌن  الفن مهرة على ٌختلف

 حسععٌن  محمععد والشععٌخ  ابٌنًالنعع حسععٌن  مععرزا  الشععٌخ المرحععوم

 المكاسعب على  الحاشٌة صاحب الزنجانً فتا  ومرزا  االصفهانً

 طالعت ،ومعا العلمٌعة االوسعاط فعً  العالٌعة  الطبقعة معن ٌعد وكان ،

 بلععد  الععى  بععالرجوع -  السععماوة اهععل – علٌععه العع  حتععى هجرتععه

 لدٌععه تععوفرت ان بعععد االسععتجابة مععن بععدا ٌجععد فلععم  راسععه ومسععقط

 .واالصول الفقه  بعلمً  التامة واالحاطة الكافٌة وماتالمعل

 ذهنٌعة قعوة معن أوتعً بمعا فحعل شعاعر  الحمٌعد عبعد العبلمة الشٌخ

 ، فذة وعبقرٌة ناض   فكر وقادة

 فعً زاهعدا عالمعا وكعان الوقعت ذلعك فعً النقاد من الكثٌر عنه فكتب

 احععد انععه  مععنهم الععبعض وعععد  ، الحٌععاة امععور فععً وقنوعععا حٌاتععه

 الكثٌر علٌه اضفى وبعضهم  العربً العالم فً والشعر الفكر ماعبل

 .االلقاب من

 بروابععه وتتمتعع شععر  تحفعظ االشعرف النجعف أندٌعة ومازالت هذا

 . العربً العالم فً والمجبلت الصحف وانبرت  الخالدة

 السماوي عبدالحمٌد الشٌخ الشاعر عن وكتب
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 أٌلٌعا طبلسعم فعً نقدٌعة  رإٌعة \الزهعوي  بجاي الجبار عبد االستاذ

 اثبععا  فععوق \ السععماوي الحمٌععد عبععد العبلمععة وملحمععة ماضععً ابععً

 الطبٌعة

 النجم الرضا عبد لبلستاذ السماوة اعبلم سلسلة السماوة من

 . العرٌض ابراهٌم:  البحرٌن من

 . السورٌة المرأة مجلة: عنه  كتبت سورٌة ومن

 . الساعة جرٌدة  عنه كتبت  بغداد ومن

 . هناك تصدر التً االدبٌة المجبلت جمٌع كتبت فالنج ومن

 \ النهعرٌن  بعٌن: كتبعه اغلعب فً  الحومانً عنه  كتب  لبنان ومن

 .الرافدٌن وحً

 . مختاراته من الجدٌد االدب فً – الهاشمً الحجة عنه وكتب

  770ص الثالع  المجلعد  الغعري شعراء – فً الخاقانً عنه وكتب

 .شعر  من نماذ  وذكر  هناك وترجمه  صفحة خمسٌن من اكثر

 فعً  وافٌعة ترجمعة  وترجمعه  السعاعدي حمعود  الشعٌخ عنه وكتب

 871ص07-00العدد الثانٌة فً  البٌان مجلة

 عبعد الشعٌخ الشاعر تجربة مبكر وقت فً الحظوا الذٌن النقاد من 

 درس وقعععد الصعععاب  عبعععد العععدكتور البرفٌسعععور السعععماوي الحمٌعععد

                                كثٌعرة مباحع  عنه كتب انه كما لعلٌاوا المراحل فً لطلبته نصونه

 عععدة مععن  تخلععو قصععٌدة التجععد  السععماوي شعععر تصععفحت  اذا فؤنععك

 .   الناس وٌتدوالها االمثال مضرب تكون الن تصل  ابٌات
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 بسعوق وٌعذكرك  الجاهلٌعة شععراء فحعول معن جعو فً نفسك وترى

 جزالعة معع  المعنعى جزالعة نمع  الشععراء ٌتداولعه كعان وما– عكاظ

 العى  ٌشعٌر أن الٌسعتطٌع كاتعب أي  قلعت اذا مغالٌعة ولسعت.  اللفظ

 قلمعا وهعذا ، التععدٌل او  التبعدٌل تقبل بٌت فً  أوكلمة  نابٌة قافٌة

 دون بهععا  ٌخععتص مٌععزة وهععً السععماوي غٌععر  شععاعر بهععا ٌتمتععع

 .   عصر  من الكبار الشعراء من سوا 

 عبعد الشعٌخ احمعد الشعٌخ ولعد  وحققه عهجم الذي السماوي دٌوان

 فعً ومعازال المقبعور النظعام زمعن فعً اغتٌعل العذي الحمٌدالسماوي

 .   والمعرفة العلم اغتالوا والحٌوٌة الشباب عنفوان

 

 

 

_____________________________________ 

( تعزدان)و  صعرو  وجمععه(  صعرحا) ٌسعمى وقصعر  الشعامخ البنعاء:   الصرو  لمن(  0    

 وازدرد  ازدحععم مثععل  ٌععاء عععن  الفهععا  وكععذا  بالقلععب داال  تاإهععا  قلبععت ولكععن تععزٌن مطععاوع

 . وغٌرها

 ( ذرى) وجمعه وغٌر   الجبل أعلى(  الذروة)و مرتفعة أي:   شماء( 7

  لمععان شعبه بالفارسعٌة( زحعل) أسعم وقٌل  نجم أسم القافٌة فً(  كٌوان)و  الصر ( الكٌوان)و

 . بالنجم  الصر 

 الععذهب وفععً  اٌضععا  الفضععة فععً وٌسععتعمل  ، كغععراب النععون  بضععم وهععو  الععذهب:  النضععار( 0

 .اشهر

 (هواجس) جمعه الهاجس( 1

 ٌفعرق ألنعه الكرٌم القرآن اسماء من(  الفرقان)  صوت الرعد(  جلجل)و:   صوت:  دوي(  2

 .    والبطل الحق بٌن
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 انغسَة َعىد مباذا

 انستُعٍ انسشاق عثد

   ارالنه وراء من

 الغٌب من

  المنتهى شرفة من

   القفار وأعالً

  ؟ السرمدي   لٌله من عاد إذا الغرٌب ٌعود بماذا

  ؟ الضمٌر فً بمقبرة

 للعبور بتذكرة

  ؟ اآلخرة الى

   ٌعلقه صغٌر بؤفق

   جدته دمعة قرب

   الخرافات؟ جدار فً

 ٌعود؟ بماذا

  ؟" الثمرات من ونقص والجوع الخوف من بشًء" 

  لقرو ؟ا كثٌر بحلم

  ؟ فسٌ  بجر 

   غبار بقبض
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  ؟ ورٌ 

  ؟ ألوروك الغرٌب ٌعود بماذا

   موت؟ بكسرة

   الغرٌب ٌعود ولماذا

 

 ومعا  الغربعة فعً  الجدلٌعة النظرة فً  شك ببل فلسفً  موقف ثمة 

 ومععدارات ورمععوز عنععه ومسععكوت معععانً و مععدلوالت مععن تحملععه

 وفعً  زٌاحعاتباالن تعوحً التعً العتمعة متاهات فً الشاعر ودخول

 تمطععر التععً الجععدات وقصععص والخرافععة واالسععطورة الغٌععب عععالم

 القصععص احععدا  تصععور الجععدة كانععت حٌعع  وحنععان ودفء عنفوانععا

 العى  الطفولٌعة االفعاق العى ونطٌعر ونحلعم ونععٌش درامعً كمسلسل

 الفعبلش    فقدت التً واالمومة والحنان وألقها وفرحها الصبا اٌام

 – المتقعارب البحعر معن سعطرا  اربععٌن معن  قصعٌدته تتكون و باك

 المتمعععردة(  الفوبٌعععا)  بمعانعععاة القصعععٌدة وتشعععً  فععععولن – فعععولن

 كععاالطبلل بععات التععً والععوطن واالحععبلم  االمععال ضععٌاع فععً المتفعردة

 .   سرمدٌا حلما

   النهار وراء من

   الغٌب من

  المنتهى شرفة من
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 حعرف -نمع – قصعٌدته مطلعع فعً الشععرٌة اللوحة الشاعر وٌنس 

 – معن الدالالت منظومة وفق الجرٌة السبللة هذ  مرات ثبلثة الجر

 موضعوعٌة معادلعة  الغٌعب-  النهار الشعرٌة الصورة النهار  وراء

 االٌععات الععى منععه بععوعً  الشععاعر وتسععلل  بالغٌععب  ٌععرتبط كبلهمععا

(   01 ص  العنجم) المنتهعى شرفة الى الشرٌفة واالحادٌ  القرآنٌة

 عععن  رآ   ولقععد.  ٌععرى مععا علععى أفتمارونععه) الىوتععع سععبحانه قععال

 اذ – المعععاوى جنعععة  عنعععدها. المنتهعععى سعععدرة  عنعععد  أخعععرى  نزلعععة

 ان كمعععا(  طغعععى ومعععا  البصعععر زا  معععا.  ماٌغشعععى  السعععدرة ٌغشعععى

  ٌسعقط ان علعى  الشعاعر تععٌن انهعا  للتشعخٌص االساسٌة الوظٌفة

 أنهارهعا  ةالطبٌع مظاهر من  حوله ما على  وآالمه واحبلمه آماله

  حولعه معا  وٌنتقعً  المغتربعة ذاتعه معن  ٌنطلعق فالشاعر.  وقفارها

 ومعن الغربعة فعً المرٌعر احساسعه ٌإكد وما  الذات  هذ  ٌعزز وما

  واالحعععزان   والقلعععق  المخعععاوف صعععورة  التشعععخٌص ٌتكعععون هنعععا

  االشٌاء على  منعكسة

  السرمدي لٌله من عاد اذا  الغرٌب ٌعود بماذا

 الضمٌر فً بمقبرة

 للعبور  بتذكرة

   االخرة الى

   ٌعلقه صغٌر بافق

   جدته دمعة قرب

   الخرافات جدار فً

 ٌعود بماذا
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 فععً المتعععدد المشععترك الهععم مععن الهبلمٌععة الصععورة هععذ  وتنسععحب

 بمععاذا المتوالٌععة والتسععاإالت ازلٌععة سلسععلة وفععق الشععاعر سععٌاقات

 محمعود ٌقعول كمعا والوطن االرض وضٌاع االحبلم ضٌاع بعد ٌعود

 ؟  الوطن الى الطرٌق من أجمل الوطن – دروٌش

 العى ترمز التً المتشابك التؤزم حالة الشعري  النص كامٌرا ترصد

 تتركعز معدارات فعً المعبعرة الصور ترسم التً الرو  عتمة اجواء

 بعبل انعه بمعنعى سعرمدي هللا ان!   السعرمدي  الشعاعر اسعلوب عبر

 التععً ة الصععور الشععاعر لاسععتعم كمععا! أبععدي  أزلععً  فهععو  نهاٌععة

  بععالخراب تعععم الععذي  جورنٌكععا  لوحععة فععً العظععٌم ببٌكاسععو تععذكرنً

 البصعععرٌة الحعععواس  علعععى تخعععٌم اجعععواء العععى  تحٌلنعععا.  والسعععواد

  وتمعاهً  متصعادمتٌن  حالتٌن واقتران  بالحزن المعبرة والسمعٌة

 التععً والكٌنونععة الدٌمومععة انععه الضععمٌر فععً – بمقبععرة.    الحععزن

 والشععور بعالمرارة االحسعاس سلسلة وفق  معا واالتً النًا تربط

 . الضمٌر فً المتكبة جراحه ٌوقظ الشاعر من وبوعً

   االخرة الى العبور بتذكرة

 المعهععودة تذكرتععه فععً الشععاعر عنععد  الموضععوعً الععنص وٌتععزامن

 الحاضععععر تعععربط موضعععوعٌة معادلعععة الٌهعععا العبعععور ٌحعععاول التعععً

  ٌعلقععه صععغٌر  بععافق.  واحععد آن فععً والمععوت والحٌععاة  والماضععً

 ٌعود بماذا الخرافات جدار فً جدتً دمعة قرب

 ٌعلقعه - أفعق مجعرور أفق جر حرف ب -  الشعرٌة الصورة وتنثال

 .   دمعة  ماضً فعل  قرب -
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 والشعكوى  العدرامً الشعكل البدء منذ اختار قد الشاعر ان الواض 

 حعدٌثا اي.  امع حعد العى درامٌعا منولوجعا القصعٌدة جعل حٌن للنص

 والخرافعة بالجعدة الحعد  وامترا  والعاطفة بالحد  مشحونا فردٌا

  تشععً الععذي الحوارٌععة هععذ  والطفولععة الصععبا اجععواء الععى تنسععحب

  االحععدا  مععع الدابمععة والمخاطبععة  والمنولععو  الععداٌولوك بحععالتٌن

 العععودة بععٌن الصععراع فععً والتفععرد  الٌععاس حالععة الععى تعععود التععً

 التعً والقدرٌعة البشرٌة ملكوت فً المتمترسة ابٌةالثن هذ  والبقاء

 .  االرض اقاصً فً  المغتربٌن  تلتهم

 معن شعًء)ب الحكعٌم القعرآن معن ٌعذكر او ٌشعٌد الشعاعر ٌععود كما

  001 ص  (  االعراف) الثمرات من ونقص  والجوع  الخوف

(   بالسععنٌن فرعععون آل أخععذنا ولقععد)  قولععه  قتععادة عععن  الشععٌخ عععن

 بسععرة اال  النخلععة التحمععل حتععى   بععالثمرات ونقععص  الحععواب  قععال

 . واحدة

 آل هللا أخععذ  لمععا  االصععول نععوادر فععً  الترمععذي  الحكععٌم  واخععر 

 حتعى  مواشعٌهم وذهبعت  لهعم  شعًء كعل ٌعبس  بالسنٌن   فرعون

  مصر نٌل  ٌبس

 الثمرات من ونقص والجوع الخوف من بشًء

   القرو  كثٌر بحلم

   غبار بقبض  فسٌ   بجر 

   ورٌ  

 الوروك الغرٌب ٌعود بماذا
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 .هما معنوٌٌن طرفٌن بٌن الصلة الشاعر خٌال ٌعقد

 القرو =  الحلم

   الغبار=  الجر 

 اوروك=  الرٌ 

 لعو ألنعه. آلٌا طابعا ٌؤخذ ال الصفة فً  المعبرة الصورة اشتراك ان

 .البٌانٌة صورهم فً  الشعراء خصوصٌة كذلك البدا

  مازجعا خبر  او شهد  ومما بٌبته من  هتشبٌهات ٌستمد الشاعر ان

 التععً بععالمفردات وخزٌنععه الخععاص وذوقععه ومشععاعر  احساسععه كععل

 فتبنعى  التراثٌعة  التشبٌهات سؤم العقاد ان وٌبدو .بالتعبٌرات تض 

 الفكعر فٌعه ٌتآزر مما التشبٌه ان  قوامه. للتشبٌه  جدٌدا  مفهموما

 سععامعه وجععدان فععً ٌطبععع ان  الشععاعر اسععتطاع فععاذا  والوجععدان

 فعً بارععا فانعه نفسعه  ذات فعً انطبعع مما واضحة صورة  وفكر 

 ابتعدع ومعا’  المغتربعة والذات المعاناة منضومة تضم التً مفرداته

 .  بذاتها محسوسة واللوحات الصور لرسم

 الٌزٌععدنا– الععذي  الموجعععة الععدراما فععً الشعععور لنقععل ابتععدع وانمععا

 . الغاٌة عن عٌقٌ وتعثر فضول فهو تخٌٌبل وال  حسا

 فععً وطنععه ٌنععاجً وهععو معنععوٌٌن بععٌن  التشععبٌه اطععار فععً الشععاعر

 .   الجرٌ  للوطن الخلود عشبة  وٌحمل الغربة

   موت بكسرة

   الدرب فً ضاع ما  ضاع وقد

 المكو  زهرة من
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   التراب بمكر – ٌعود بماذا

  الشعر من ببٌت -بسر

 الضوء من بدرع – الوجود بحزن

 االلععم محمععوالت ضععمن الخبععز كسععرة الععى  ا شععكو الشععاعر وٌنتقععً

 هعامش علعى المعلقعة الهمعوم  باقعة الشععري العنص كعامٌرا وتلتقط

 – التععراب – المكععو  – الععدرب -مععوت   غفلععة فععً الشعععري المععتن

 -الضوء  - الوجود – الشعر

  الوجودٌعة الشععرٌة الترابٌة  المكوثٌة الدربٌة الموتٌة السبللة هذ 

 ٌةهبلم تشكٌلة الضوبٌة

   درب= موت

 تراب= مكو 

   الوجود=  الشعر

 زهرة=  الضوء

 فبلطعون الفٌلسعوف قال كما االسبلة اسبلة الشاعر أسبلة الى تحٌل

 ان عملٌععة هععً  بالععذات الععذات  حوارٌععة وكانععت  المحاكععاة محاكععاة

 العوعً فروٌعد  قعال كما! امامه االشٌاء على همومه الشاعر ٌسقط

 الشخصعععً والبلشععععور الشععععور ٌونععع  كعععارل(  االنعععا)  ولبلوععععً

 بهععدف سععاٌكولوجً ر منظععا مععن الشععاعر رإٌععة وتجسععٌد والجمعععً

      ( المحسععوس المشععبه) عععن فضععبل  مععإثر باسععلوب مشععاعر  نقععل

 التعراب – الوجود  مفردة  دالالت من مستفٌد(  المعنوي المشبه) 

 . الحٌاة وانعدام الجدب على المتكبة اٌحاءاته كل تتجلى حتى
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   السراب مراٌا  ضجٌ عند

 الفإاد ٌبل – عتٌق بطٌف

 الببلد فً لما ٌضاف  دموع من بنهر

 الغرٌب ٌعود بماذا

 مراٌا=  ضجٌ 

  سراب=  طٌف

 الفإاد=  عتٌق

   دموع=   نهر

 الغرٌب=  الببلد

 مععدار علععى الشععاعر بهععا ٌتلععبس التععً والشععكوى  الحععزن ظععاهرة

 بتشعكٌلة لمنتظعرا الفعإاد لبعل المعتعق الحلم استبلب ٌحاول القصٌدة

 المتكعررة واسعبلته العدموع معن نهر الشاعر واتبلف الطٌف هرمٌة

 . الزمن وتوقف الزمن تحجر  المٌودوزاالتً بعٌون ٌعود بماذا
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 دزوَش زلًىد

 انعاتسج انكهًاخ ذىهج

!  واالنسعان والمجعدد الشعاعر دروٌش محمود الى بنا الذاكرة تعود

 كعل!  المفتعو  القلعب بعملٌعة ٌمت لم لو ٌعٌش ان له مقدرا كان كم

 والحرٌعة للعوطن غنعى معن وكعل!  مٌت فهو وحرٌة وطنا ضٌع من

 العذي هعو بعل حٌعا الكبٌعر فقٌعدنا سعٌكون المعادلة وبهذ !  حً فهو

  المجععدد الشععاعر وفععاة االخبععار تناقلععت كٌععف!  مععذاقها الحٌععاة ٌمععن 

 وشعٌد العوطنً النضعال معن صعرحا شٌد الذي  ذلك دروٌش محمود

 كانععت  دروٌععش كلمععات!  للحماسععة الموثبععة الكلمععات  مععن صععرحا

 الحالٌعععة العصعععور  فعععً الجعععرٌ  العععوطن مآسعععً  حمالعععة  وسعععتظل

  ثعم!  الكلمعات فؤحبتعه عمعر  طعوال كلماتعه  راقعص  لقد!  والقادمة

 فعً مفجععا أنٌنعا جراحعه زرع  لقد!  عشاقها فؤحبه القضٌة راقص

 وعنفوانها المدوٌة الكلمات رنٌن الى الٌؤبهون الذٌن الخونة قلوب

 العاشعق قلعب صعمت فاجؤنعا فهعل!   الجمعالً التحرٌضً خطابه فً

 لقععد ؟   المحتمععل غٌععر برحٌلععه عشععاقه دروٌععش فاجععا هععل ؟ الكبٌععر

 تعرك فقعد  نعادرا عزاء   أجمع وللعالم االدبٌة للساحة  دروٌش  ترك

 زنعاوح جمعاال تنبض التً قصابد  من بثمن الٌقدر ارثا ولسوانا لنا

 هععً الشعععر ذبالععة وتبقععى والععدول والسٌاسععات الشععركات سععتنطفًء

  تفقععد حععٌن الطٌبععة االرض!  اٌضععا الوحٌععد والطهععر الوحٌععد الضععوء

 ٌتبقعى!  ٌتبقعى العذي فمعا  معاء  ٌخسعر حٌن المتدفق والنهر طٌنها

 ٌتبقععى!  التبلععى التععً واالرض الٌغععٌض الععذي المععاء  فهععم الشعععراء

 دروٌععش!  ودروٌععش  حععداد ومالععك ابوالسععٌ والمبلبكععة الجععواهري

 شععرابها  اجمل ومن  العربٌة االرض مبدعً أبرز من واحدا  كان

   االرض اصٌبت فقد وفراغا عزاء   وتبكً تنحب أن  لها آن وقد
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 الععذي  البسععٌط الفلسععطٌنً ذلععك دروٌعش محمععود مععات حععٌن  بمقتعل

 اوآمالنع جراحنعا فً ٌنبض نزفا وكلماته وأسمه وجراحه قلبه حمل

 الحععب تععؤنى التععً السععامٌة العمٌقععة كلماتععه الععى ترنععو باتععت التععً

 امعه خبز الى ٌحن بسٌط شاعر! لبلد  والتشرٌد والضٌاع واالرض

 لعم التعً الحرٌعة العى ذلعك خعبلل من ٌحن!  جد  وبٌت جار  وقهوة

 ! قط العربً ٌتذوقها

 أمً خبز الى..  أحن

 أمً وقهوة

 .. أمً ولمسة

 الطفولة فً تكبر و

 أمً صدر على ا  ٌوم

 ألنً عمري وأعشق

 مت اذا

 ! أمً دمع من أخجل

 الشاعر صا  فكٌف!  الصٌاغة من ضرب الشعر ان  الجاحظ ٌقول

 الكلمعات خعبلل معن  بعالقراع تتفعرد التعً لغتعه للمارة الخطابٌة لغته

 االبدٌععععة لبلحععععزان االبععععدي والسععععمو لؤلسععععماء المحملععععة  العععععابرة

 مععن  سععاعتكم وأسععحبوا)  المعتمععة الحٌععاة دهععالٌز الععى واالنصععراف

!  مسععتحٌلة مقارنععة معععا والمععارة  الععزمن قععارن انععه كمععا(  ارواحنععا

 !  مفزعا مزجا بالرمل الماء مز  كما

 



 السماوي احمد دجلة. د

66 

 

 

 الشععر جعلهعا التً  البانوراما هذ (   تعرفوا كً شبتم ما وخذوا )

 فعً مدججعة ارواحعا رسعمت التعً هعً المؤساوٌة الدراما من ضربا

 الصعععععامد الشععععععب لهعععععذا االزلٌعععععة والجراحعععععات ةالرملٌععععع العععععذاكرة

 فعععً المعانعععاة وأسعععتمرارٌة المعطعععاء االرض فعععً صعععمودالحجارة

 فٌنقٌعة تنتهعً روحعا تنضع  كلمعا للبشرٌة المتفوقة العتمة النهابٌة

 كٌعف) والسعإال االسعتفهام بلغعة الشعاعرالتعبٌر أستطاع كما المدى

 رسعم فعً  اللغعة تتوحعد لكعً(  السماء سقف أرضنا من حجر ٌبنى

 باالسعععتقرار االنعععا تشعععب  فعععً ومعنوٌعععا ضعععمنٌا شععععرٌة  لوحعععات

 الثنابٌععة هععذ ( الععدم ومنععا السععٌف مععنكم) المتوقععع وغٌععر المنشععود

 التعً  بقصعٌدته ٌعرتبط معنعى العى ٌنسعحب الشعاعر جعلت التولٌدٌة

 ٌنصعرفوا كعً االععداء تعؤمر وهعً المحور ثنابٌة  لوحات استحالت

 المقدسعة االرض اال االرض فعوق شًء كل  معهم ٌؤخذوا ان ولهم

  بقعوة  المقعدس اندفاععه رغعم  حاوله فٌما ٌفل  لن الشاعر ولكن. 

 هعععو ذلعععك!  الحجعععارة أبنعععاء وبركعععة الفلسعععطٌنٌة والقضعععٌة العععوطن

 المحروقعة االرض شععرٌة العى دععا العذي دروٌعش محمعود الشاعر

 خععذوا)  حٌععاة ال او الحرٌععة كععل الشععًء او الععوطن كععل منطععق وفععق

 الداللٌعة الصعورة اسعتثمرت كٌعف الحصعة ٌالهعذ ( دمنا من تكمحص

 .الحرب بغمرة فعجت

 مععن  خبلصععا المتععوه  الععدم مععن بتنععور االسععتعمار علععى والقضععاء

  القعادم الفلسطٌنً الخبلص مقابل  االستعماري االستمرار   فوضى

(  وانصعرفوا.. راقص عشاء حفل وادخلوا) االخرى الصورة ثمة! 

 اللوحعة تكعون سعوف ؟ باللغة فعلته الذي ما لسطٌنًالف الوجع اٌها

  مسعر  هعو) !! (  الجلجلة الى ونزوال الخار  الى دخوال  األخرى

 ! (  وانصرفوا)   رواد  ٌطرد  والخمرمسر  واالمتاع للرقص
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  أبععدا ؟ استسععبلم ؟ مسععاومة أهععذ  ؟ سععخرٌة أهععذ  ؟ اسععتهانة أهععذ 

 التععب تتضعمن  لوحعة ًهع ؟ كعذلك للظعن ماٌعدعونا هناك لٌس ابدا

 وعلعععى المسعععلوبة واالرض  واالستسعععبلم الخعععبلص معععن والٌعععؤس

 تكععون أن!  المزاحععة الداللععة اشععكالٌات حععل ٌمكععن اللغععة مسععتوى

  خععار   الفععرار  مععن المتوالٌععة لععدراما  رمزٌععة منظومععة الععدالالت

 التععً والثنابٌععات الحٌععاة بمراثععً القصععٌدة ٌقحععم الععذي الععدم تنععور

 معن ٌهتعز الشعاعر جعلت  والقصٌدة الموضوع  بنٌات على ترقص

 كمععا!   وشعععبً  وأرضععً وطنععً واعطععونً خععذوا:   مثععل تعبٌععرات

   والقابمعة المعتمعة الحعرب صعورة لتجسعم المتتالٌعة الصعور تنسحب

 المععتن(  حجعر ومنعا دبابعة معنكم لحمنععا ومنعا والنعار الفعوالذ معنكم) 

 دمرةالمععع وطقوسعععه الحعععرب  آلٌعععات معععن مزٌجعععا بوصعععفه الشععععري

 !!المحتل وغوغابٌة

   العابر  الكلمات بٌن المارون أٌها

   دمنا ومنا ـ السٌف منكم

   لحمنا ومنا ـ والنار الفوالذ منكم

  حجر ومنا ـ اخرى دبابة منكم

   المطر ومنا ـ الغاز قنبلة منكم

   وهواء سماء من علٌكم ما وعلٌنا

   وانصرفوا دمنا من حصتكم فخذوا

   وانصرفوا.. راقص عشاء حفل وادخلوا

   الشهداء ورد نحرس ان ، نحن ، وعلٌنا
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 !نشاء نحن كما نحٌا ان ، نحن ، وعلٌنا

 المعر كالغبعار ، العدم بلعون الملونة الصورة الشعري المتن وٌستهل

 الن(   الطععابرة كالحشععرات)  التمروابٌننععا ولكععن  شععبتم أٌنمععا مععروا

  التععً ٌلتععهومخ الشععاعر الٌععه لجععا الععذي العنكبععوتً الععدامً الصععراع

 وتجسععٌد. ودمارهععا االرض لخععراب باالسععتعمار الحشععرات ربطععت

 الفنٌععة الصععورة دخلععت  التععً والتورٌععة والجسععد  للقمعع  الصععورة

 صععورتان!!  بالحٌععاة المععاء لٌصععل الحٌععاة االرض مععن ٌمتععد كبلهمععا

 وٌترجععل. الحٌععاة لقتععل اسععتهدافٌة بانورامٌععة لوحععة وفععق متعادلتععان

 آن فعععً واالسععطورٌة المتصعععوفة ركععةالمتح الصعععورة فععً الشععاعر

 جعععاءت  الهدهعععد لهٌكعععل تعنعععون الصورةالشععععرٌة أن كمعععا! واحعععد

 الصععورتٌن هععاتٌن بععتبلحم الخطابٌععة القصععٌدة أحععدا  مععع تضععامنا

 و المحتععل لععذلك ’لبلحععتبلل البشعععة  تتعععززالمبلم   كععً البٌععانٌتٌن

 خبللهععا مععن تصععطرع ضععدٌة ثنابٌععة إطععار فععً البشععاعة  تلععك تظهععر

 ظعبلل تحعت متنعافرة متضعادة تظعل بثابٌعة ارضه مع الشاعر قدسٌة

 جانعب معن االسعتعماري البغعٌض الوجود لهذا الرافضة االحساسات

 العذي الحقٌقعة نعور امام تتبلشى العتمة تلك فؤن االخر الجانب ومن

 : الٌه االنتماء لٌعمق المكان ذلك عروبة  ٌإطر

 العابرة الكلمات بٌن المارون أٌها

 ولكن شبتم أٌنما مّروا مّر،ال كالغبار

 الطابرة كالحشرات بٌننا تمروا ال

 نعمل   ما أرضنا فً خلنا

 أجسادنا ندى ونسقٌه نربٌه قم    ولنا
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 :هنا ٌرضٌكم لٌس ما ولنا

 خجل   أو.. حجر  

 التحف سوق إلى شبتم إذا الماضً، فخذوا

ًّ  الهٌكل وأعٌدوا  شبتم، إن للهدهد، العظم

 ..خزف صحن على

 المستقبل   لنا: ٌرضٌكم لٌس ما فلنا

 نعمل   ما أرضنا فً ولنا

 الظععبلل  ٌلقٌععان شعععرٌٌن  محععورٌن فععً المكنٌععة االسععتعارة وتظععل

 مععادال والفاععل الرجعاء معن حالعة االمعر فععل فٌغدو  السطوع على

   وانصرفوا  مهجورة حفرة فً أوهامكم كدسو)    به للمفعول

(   كعععدس)  فعلبعععا معععن الموحٌعععة بالكلمعععات ٌلععععب الشعععاعر هنعععا معععن

 الزمعه العذي الفلسعطٌنً وحلعم باالوهعام والتشعب  واالسعى  لمرارة

 هنععا. البعع  هععو منععه فبلمفععر االسععتعمار مععن الخععبلص الطفولععة منععذ

 وحلعم البقعاء حلعم متناقضعان حلمان ثنابٌا مهما دورا لعبت التورٌة

 القصعٌدة سعردٌة ضمن المقدس العجل الى الشاعر وتوصل التشرد

 بصععوت الموسععٌقً الصععوت أقتععران حٌعع  فعععاال دورا تلعععب التععً

 معن ٌقتعل قعد والمسدس الفر  فرط من قدتقتل الموسٌقى المسدس

 الشععرٌة القصعٌدة حولعت التً الدرامٌة الصورة وهذ  واحدة طلقة

 وطععن  الداللٌععة والمحمععوالت والتضععادات الثنابٌععات مععن البلنهاٌععة

 الصععورة هععذ  الععذاكرة أو للنسععٌان ٌصععل  وطنععا ٌنععزف شعععبا ٌنععزف

 من مزٌ  المعبرة الخراب جورنٌكا المعتمة الحربٌة الدموٌة
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 الشعاعر ذاكعرة فعً امتعد وشععب وطعن معانعاة  فعً الشعاعر مخٌلة 

 - نسععٌان   االنسععٌابً الشععكل بهععذا عنععه عبععر لععذلك حٌاتععه مراحععل

 ٌإكعد مماتعه+   حٌاتعه االن هعو فععل كمعا - معوت  - حٌعاة -  ذاكرة

 التععً  السععمفونٌة بهععذ  تنصععرفوا أن آن رضلععبل أنتمععاء  الشععاعر

 صعٌاغة فعً وتبلعبها الكلمات رمزٌة(   أن(    آن)  حرف   تبع 

.  شعبتم أٌنمعا  وتقٌمعوا السعردي الحدثً النسق وانسٌابٌة القصٌدة

 شعععكلت الفوبٌعععا هعععذ  بعععل  الهعععواجس هعععذ  بٌننعععا التقٌمعععوا ولكعععن

 الععنص بوتقععة مععن حجارٌععة ترابٌععة موتٌععة حدٌععة زمنٌععة صععراعات

 االلفعاظ قعوى علعى سٌطر هرمً شب  من واالنهزام بالموت الملغم

 الماضعً لنا النمط متكاملة متشابكة سلسلة كانها االحدا  وتماسك

 والجععر   والملعع  والقمعع  والبحععر البععر  االخععرة الععدنٌا والحاضععر

 بعالوعً وعبلقتها المعطاء االرض بخٌوط نسجت الذاكرة الذكرٌات

 لوحععة رسععم قععد الشععاعر وكععان ٌونععك كععارل كمععا الجمعععً والبلوعععً

 وأطفعال الحجعارة وشععب فلسعطٌن لوجعه والمبلمع  الجهات متعددة

 كلماتعه بكعل وناضعل والحٌعاة واالنسعان والبحعر البر وقسم الحجارة

 أرضعه ععن ودفاععا رمعزا بالكلمعات الجعدار صعنع وحاول وعنفوانه

 القعاتم همتعارٌخ بثٌمعات العابرٌن تذكٌر ولعل! الٌنتظر الموت ولكن

  العوهم بعبعادة ٌعذكرهم دروٌعش!  المعنعى مركعز او القصٌد بٌت هو

 دروٌعععش احعععزان ابتكرتهعععا تولٌدٌعععة جملعععة خعععبلل معععن(  العجعععل) 

 ( : المقدس العجل شرعٌة إلى الوقت عقرب وأعٌدوا)

 العابر  الكلمات بٌن المارون أٌها

 وانصرفوا ، مهجورة حفرة فً اوهامكم كدسوا

 المقدس العجل شرعٌة الى قتالو عقرب واعٌدوا
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 !مسدس موسٌقى توقٌت الى أو

 فانصرفوا ، هنا ٌرضٌكم لٌس ما فلنا

 ٌنزف شعبا ٌنزف وطن فٌكم، لٌس ما ولنا

 للذاكرة او للنسٌان ٌصل  وطنا

 العابرة الكلمات بٌن المارون أٌها

 تنصرفوا أن آن

 بٌننا تموتوا ال ولكن ، شبتم أٌنما وتقٌموا

 نعمل ما ارضنا فً فلنا

 هنا الماضً ولنا

 االول الحٌاة صوت ولنا

 والمستقبل ، والحاضر الحاضر، ولنا

 واآلخرة... هنا الدنٌا ولنا

 أرضنا من فاخرجوا

 بحرنا من.. برنا من

 جرحنا من.. ملحنا من.. قمحنا من

 واخرجوا ، شًء كل من

 الذاكرة ذكرٌات من

 !العابرة الكلمات بٌن المارون أٌها
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 انعاليح اندكرىز فكس  يف ادلسأج

 انىزدٌ عهٍ

  الععراقٌٌن المثقفعٌن رابطعة  برنعام  ضعمن القٌت محاضرة ملخص

 األسعتاذ العدكتور المفكعر لتكعرٌم العمعري مصعطفى األستاذ بإشراف

 ٌععوم افنٌععو مشععٌغن شععارع فععورد هنععري قاعععة  فععً الععوردي علععً

 .   7118 ماٌس من عشر الخامس

 والحقٌقعة الحعق مكٌعدة معن  شععأب  مكٌعدة البشعري العقل ٌبتكر  لم

.  الحقٌقععة الحععق حععب الٌععدعً  الععدنٌا هععذ  فععً أنسععانا أجععد ولسععت.

  بمظععالمهم  التععارٌخ صععفحات  مععؤلوا الععذٌن  الظلمععة أولبععك  حتععى

 تكاد ال  األبدان  منها  تقشعر التً

.  والحقٌقعة الحعق بحعب  مفعمعة  تجعدها حتى  أقوالهم الى  تستمع

 ٌتلعوى فهعو  وطعؤتهم تحعت ٌقعع العذي بابسال لذلك بذ عند  والوٌل

  عقٌععرتهم  ٌرفعععون هععم بٌنمععا مععنهم علٌععه الواقععع الظلععم شععدة مععن

  السععععبلطٌن أحعععد ن أ ٌقعععال!  والحقٌقععععة الحعععق بؤنشعععودة  هعععاتفٌن

 عقٌععدة علععى  كععانوا  ممععا  الععف مبععة ٌععوم ذات  ذبعع  بععاه المععإمنٌن

  والءهعع جمععاجم مععن جعععل ثععم  علٌهععا  هععو نشععؤ التععً  العقٌععدة غٌععر

 صعوته بعؤعلى ٌصعٌ   معإذن  علٌها وصعدة  عالٌة  منارة  القتلى

  جهعز حعٌن  العثمعانً العهعد فعً  هعذا مثل  وحد (  هللا إال إله ال) 

 شعمال فً  الساكنٌن  الٌزٌدٌٌن ضد عسكرٌة حملة  الموصل والً

  أطفالهععا فقتلععت الٌزٌدٌععة القععرى الععى الحملععة تلععك  ذهبععت.  العععراق

 الموصععل الععى رجالهععا مععن  باالحٌععاء وجععاءت  بهانسععا  وأسععتباحت

  هللا إال هللا  ال شهادة أو  السٌف حد بٌن لٌخٌروا
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 التعععً المقدمعععة!  مسعععاإكم طعععاب االفاضعععل والسعععادة السعععٌدات اٌهعععا

 البروفسعور الكبٌر العراق فقٌد كتبه مما مقطعا كانت الٌها استمعتم

 بعٌن زدواجٌعةاال العوردي علعً ٌفهعم هكعذا0 العوردي علعً الدكتور

!  الحقٌقعة ووهعم الحقٌقة بٌن!  والفعل القول بٌن!  والمثال الواقع

 والقعول!  العوهم علعى الحقٌقعة على البناء للمتوهم الٌسو  فالوهم

 واحسعب!  الفععل معن بعدٌبل القول ٌكون ولن الوقابع لكشف الٌكفً

 فكععععانوا العراقٌععععون ورثهععععا قدٌمععععة بدوٌععععة صععععفة االزدواجٌععععة ان

 ٌظهعر بحٌ  المدمرة الشٌزوفرٌنٌا من نوع االزدواجٌة!  ضحاٌاها

 ! وعً دون او منه بوعً أخرى وٌخفً طبٌعة المرٌض

 فععً المععرأة تحععرر الععى دعععا مععن أول الععوردي علععً الععدكتور ٌقععول

 عععام فععً وذلععك الزهععاوي جمٌععل صععدقً المعععروف الشععاعر العععراق

 فعً الزهعاوي خلعدت التعً الحادثعة ذكعر فً الوردي وتطرق0701

 كتعب حٌع  العربعً عالمنعا فعً المعرأة حقعوق ععن المنافحٌن رٌختا

 المإٌععد مجلععة فععً  عنهععا والععدفاع المععرأة بعنععوان مقععاال الزهععاوي

 علعععى المقعععال نشعععر العراقٌعععة االفكعععار  تنعععوٌر وأععععادت. المصعععرٌة

 بغععداد فععً عامععة  هٌععا  حالععة  حصععول الععى   أدى ممععا. صععفحاتها

  الرادعععة  العقوبععة  البععانز مطالبععة  الصععاخبة المظععاهرات خرجععت.

 فعً بغداد والً الى ذهب الرجال أحد أن بل.  الزندٌق  الكاتب على

 معن  المكتوبعة المقالعة هعذ  علعى ماٌترتعب لعه وأوضع . الحٌن ذلك

 معن ٌكعن فلعم  بالشعرٌعة مخلعة مفاسد من  الدٌن عن المارقٌن أحد

 التعً التعدرٌس وظٌفة من الزهاوي بعزل أمر  أصدر أن إال الوالً

 صعدور رافعق العذي الععارم  للسخط ونظرا الحقوق فً ٌشغلها كان

 مععن خوفععا بٌتععه فععً االعتععزال الععى الزهععاوي أضععطر فقععد.  المقالععة

 .   علٌه العامة إعتداء
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 مععن مجموععة ان فٌعروى شعٌبا ٌغنععه لعم منزلعه فعً  إعتكافعه أن إال

 زوجتعععه لٌبلوطلبوامنهعععؤخرا   دار  العععى ذهبعععوا الفضعععٌلة حعععراس

 قعالوا  معنهم ذلعك الزهعاوي أسعتنكر ولما  المقهى الى ممعه لتذهب

 وٌخععتلطن الحجععاب ٌععرفعن أن النععاس بنععات مععن تطلععب كٌععف:  لععه

 أن بعععد وشععؤنه الكبٌععر شععاعرنا تركععوا  االمععر نهاٌععة وفععً بالرجععال

 الكتابعة هعذ  مثعل العى ٌععود لعن بانعه والمواثٌق العهود علٌه أخذوا

 الٌها عودته حال فً بالقتل وهددو  الفاسدة

 لعه ٌرضعخون االمعر أول فً التٌار ٌقاومون حٌن ذلك من والغرٌب

  السعفور ٌحرمون الواعظٌن من كثٌر رأٌنا. له وستجٌبونً   أخٌرا

 المعدارس دخعول معن ٌمنععون ورأٌنعاهم ذلك بعد  بناتهم أسفرت ثم

 المعذٌاع دخعل ثعم المعذٌاع العى االسعتماع ورأٌناهم. وبناتهم أبناءهم

  العرقص ٌحرمعون الٌعوم وهعم .العدار ٌعدخل أبلعٌس كؤنعه بٌعوتهم فً

 معن  ٌعوم فعً  سٌرقصعون لعلهعم ٌعدرٌنا ومعن  والخبلعة  والتبر 

  7. والموسٌقى الجاز أنغام على االٌام

  معروءة ظعاهر  امعر عابلته على مبادبه بتطبٌق المصل  مطالبة ان

 ٌقتضعً عابلته على المصل  مباديء فرض ألن!  مراوغة وباطنه

 العابلععة داخعل الفحعولً النظععام سعٌادة بٌنهعا!  مهمععة ثٌعرةك شعروطا

 تكعععون ان وٌقتضعععً!  بععؤمر  الحعععاكم هعععو البٌععت رب ٌكعععون بحٌعع 

 بمتغٌعرات تتعؤثر لعم هعً بحٌ  الوسطى القرون من مقتطعة العابلة

 المعإمن فالرجعل!  االتصاالت وثورة والتكنولوجٌا والحداثة العصر

 ال سعفورها او حجابها امر فً بنفسها القرار اتخاذ فً المرأة بحق

!  مبععرر اي تحععت عابلتععه قععرار علععى قععرار  فععرض لنفسععه ٌسععم 

 فعً ومجالسعتهم الرجعال زوجته ترافق كً الزهاوي مطالبة فٌكون

 !  المقهى
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 بقواعععد حججععه باسععقاط المصععل  اسععقاط مععن جععزء الحالععة وهععذ 

  الصعععحاري وراء معععن أتٌعععا رسعععوال لعععٌس الحعععاكم ان!  السفسعععطة

 وراء مععن مسععتوردة سععلعة ولععٌس السععماء مععن نععازال كععامبل ولععٌس

 نشعؤ التً اخبلقنا ورٌ  فهو!  نشؤ لم ام شبنا نحن الحاكم!  البحار

 ععود والمجتمع ظل فهو مختلفة قراءة الحاكم قراءة وٌنبغً علٌها

  لقععد:  الععوردي علععً وٌقععول!  اعععو  والعععود الظععل ٌسععتقٌم ولععن

 ان علععى  التععارٌخ  لمراحعع  مختلععف فععً الحاكمععة الطبقععات درجععت

 فعً  كعانوا فقد.  الحج  انواع  بشتى  للرعٌة  الغاشم حكمها تبرر

  الحععق مععن  مسعتمد  بؤنععه حكمهعم  ٌبععررون معثبل  الوسععطى القعرون

  ارضه فً  هللا ظل أو  هللا جند  وانهم.  االلهً

  الحكعم رجعال  لجعؤ الغرب ببلد فً الصناعٌة الثورة  بدأت  ما وبعد

(   وجعد جعد معن ) حجعة هعً  - اخعرى حجعة العى كمهمح  تبرٌر فً

 مععن  مإلععف أنععه علععى االحتقععار بعععٌن الشعععب الععى ٌنظععرون فهععم

 فععً  الصعععود عععن  عجععزوا الععذٌن والكسععالى واالغبٌععاء  السععوقة

 مععن  أبٌععات بعععض  لبلمععٌن غنععى  مغنٌععا إن ٌقععال!  النجععا  مراقععً

 طربعا معٌناال فطعرب بالغلمعان  التغزل فً  الرقٌق  النإاسً الشعر

  ٌقبععل وأخععذ المغنععً علععى  وركععب  مجلسععه مععن  وثععب حتععى  شععدٌدا

 قعد ٌاسعٌدي:   مندهشا  المغنً  فقال.  بجابزة له  أمر  ثم.  رأسه

  ألف  ألف بعشرٌن الغاٌة هذ  الى أجزتنً

  عشععرٌن  البععال   المبلعع  لهععذا  إستصععغارا االمععٌن فؤبععدى!  درهععم 

 معن  إال ذلعك  وهعل!  وقعال!  االٌعام تلعك  دراهعم من  درهم  ملٌون

  مغنٌععععا    ٌعطععععً أن ٌبععععالً ال  االمععععٌن أن.  الكععععور بعععععض  خععععرا 

  ٌجبععً مععا  مقععدار  عبععارة هععو المبلعع  فهععذا  درهععم  ملٌععون عشععرٌن

 . صغٌرة قرٌة فهً  - واحدة كورة من  الضرابب من
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 أن سبٌل فً  القرٌة أهل  ٌعانٌه  الذي  العذاب القارئ  ولٌتصور 

  واحعدة  لحظعة وفعً!  الجباة الى الضرٌبة من  المقدار هذا ٌسلّموا

 معا علعى لعه  مكافعؤة  المغنعٌن أحعد العى  الضعخم المبلع  هعذا  ٌعطى

  أراد وإذا.  الغلمععان نحععو  شععهوة مععن المسععلمٌن خلٌفععة فععً  أثععار

  بعإس معن  االٌعام تلك فً  الفقراء  علٌه كان  ما ٌدرك أن  القارئ

 .0  االصفهانً فر  ابو  رواها التً  ةالقص هذ   فلٌقرأ  وفاقة

 مصعون نظعر  فعً هعو المجتمعع لشعجرة فاسعدة ثمعرة وهعو الحاكم 

 االرض فعً السعماء سعفٌر انعه معنعا  حاكمعا فكونعه!  مسعإول غٌر

 الهعام رغباتعه ان لعو كمعا فٌتصعرف!  المخلوقات على الخالق وظل

 ٌعؤتً ولكنعه الحعاكم ٌنتقعد ازدواجٌتعه فعً والفرد!  قداسة واخطاء 

 الععى المحكععوم مععن تحععول فععإذا!  الععوالً ٌفعلععه ممععا بؤسععوأ احٌانععا

 وٌسعععتمر!  السعععابق الحعععاكم علعععى ٌترحمعععون النعععاس جععععل الحعععاكم

 ان اجععل مععن واالجتماعٌععة التارٌخٌععة المفععردات فحععص فععً الععوردي

 الفعر  ابعً اغعانً   من ٌنقل فهو الٌه اٌصالنا ٌرٌد ما الى ٌوصلنا

 الزكٌععة الععنفس الحسععنً أبععراهٌم بععن محمععد عععن حكاٌععة االصععفهانً

 نظعر إذ  الكوفعة طرٌعق فعً  ٌمشعً هو  فبٌنما: )  الشكل هذا على

 فتجمععه منهعا  ٌسعقط معا   فعتلقط  الرطعب أحمعال تتبعع  عجوز الى

 إمععرأة إنععً!  فقالععت.  بععذلك تصععنع عمععا  فسععؤلها.  ر   كسععاء فععً

 .   بشا أنفسهن ٌعدن ال  بنات ولً  بمإنتً ٌقوم لً الرجل

 شعدٌدا    بكعاءا   فبكعى.   وولعدي أنعا  وأتقوته الطرٌق  هذا أتتبع فؤنا

 :  وقال
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 وٌعلععق.(  دمععً ٌسععفك حتععى غععدا    تخرجععوننً  وأشععباهك وهللا أنععت

 قععادت التععً العععٌن قععرة النسععوٌة الشخصععٌة محنععة علععى الععوردي

 : فٌقول التارٌخ مسلة على اسمها وحفرت الرجال

 سعاعة حتعى  أمرها بداٌة منذ  عٌنال قرة  سٌرة نستقرئ حٌن) .. 

  عععبلوة فهععً!   النسععاء كسععابر لٌسععت  امععرأة بؤنهععا نشعععر  مقتلهععا

 مفرطععا   ذكععاءا   تملععك كانععت  رابععع جمععال مععن  بععه تمٌععزت مععا  علععى

  تجتمعع قلمعا أربعع صعفات وتلعك!  فصعٌحا   ولسعانا   قوٌعة  وشخصٌة

  ثٌرالتعؤ علعى  مقعدرة  منحتعه فٌعه  إجتمععت وإن!  واحعد إنسان فً

 علعً المفكعر اذن( التارٌخ مجرى ٌغٌرون ممن وجعلته  الناس فً

 ولكنعه غلطعا او صعوابا كعان ان الععٌن قرة بفكر معنً غٌر الوردي

 اسععتثمار علععى وقععدرتها العععٌن قععرة عنععد القٌععادة رو  الععى انتصععر

 وتعتخلص بعاآلخرٌن تعتحكم ان اجعل من وذكابها وفصاحتها جمالها

 قعرة اشعكالٌة العوردي علعً ٌنعاقش ثعم ! الشعرقٌة المعرأة قالعب من

 لتجدٌععد المٌععل هععذا تعلٌععل الخصععوم بعععض حععاول) ..  فٌقععول العععٌن

 عمهعا أبن من الفاشل لزواجها نتٌجة بؤنه العٌن قرة عند  الشرٌعة

 ولمععا  قلبهععا أعمععاق مععن زوجهععا تععبغض كانععت  أنهععا  رأٌهععم ففععً! 

 أو  الاالنفصععع  حعععق  المعععرأة التمعععن   االسعععبلمٌة  الشعععرٌعة كانعععت

 نحعععو الشععععورٌا    إنعععدفاعا الععععٌن قعععرة  إنعععدفعت فقعععد  منعععه الطعععبلق

 ربقعة معن تتخلص لكً  الشرٌعة  نسخ لها تتٌ   دعوة كل إعتناق

 حعال أي علعى أعتقعد أنعً!  الوجو  من وجه على البغٌض  زوجها

 غٌععر فععً ظهععرت وهععً  عبقرٌععة مععن تخلععو ال أمععرأة العععٌن قععرة أن

 لعو فهعً. تقعدٌر أقل على سنة بمابة زمانها سبقت هً أو.  زمانها

 حضعارٌا   متقعدم  مجتمعع وفعً.  هعذا عصعرنا فعً  نشعؤت قعد  كانت

 .   آخر شؤن لكان
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 علععً ٌقععول! 1(  العشععرٌن القععرن فععً  امععرأة أعظععم كانععت وربمععا

!  كبٌر شؤن لها لكان هذا زماننا فً كانت لو العٌن قرة ان الوردي

 فعً الععٌن قعرة ظهعرت وفل!  بالزمن ظن وحسن تفاإل مجرد وهذا

 علعى لهعا عثعر ولمعا!  اآلخر ٌشبه شلو جسدها من وجد لما زماننا

 نمطعٌن مبلحظعة مإلفاتعه جعل فعً العوردي علعً حعاول ولقد!   قبر

 الحعدٌ  العلمعً والمنطعق القعدٌم الكبلمعً المنطعق همعا التفكٌعر من

 المنطععق همععا منطقععٌن بععٌن الصععراع فثمععة العراقععً الصعععٌد وعلععى

 قعدمها التعً العوردي محاضعرة ولععل!  الحضعري منطعقوال البدوي

 هععً العراقععً الفععرد شخصععٌة طبٌعععة حععول 0721 عععام بغععداد فععً

 العراقعً المجتمعع فععل ردود لدراسة الوردي من المبكرة المحاولة

  صعاخبة علمٌعة  جعداالت  آراإ  اثعارت فقعد متوقع هو وكما!  منها

 علععى نظرٌتععه اقبانطبعع سعععٌدا الععوردي وكععان الثقافٌععة االوسععاط فععً

 ضعوء فعً العراقعً المجتمعع طبٌععة تفسٌر اجل من العراقً الواقع

 تحععت العراقععً المجتمععع وقععوع بسععبب  الشخصععٌة ازدوا  ظععاهرة

 بععض ٌضعطر بحٌع ! االجتماعٌعة القٌم من متناقضٌن نسقٌن تؤثٌر

 تعارة حضعري نسعق وراء تعارة  بعدوي نسعق وراء لبلندفاع االفراد

 اكثعععر معععن العراقعععً المجتمعععع ان العععى العععوردي اشعععار وقعععد ثانٌعععة

  وخطبععا كبلمععا القععٌم تكععون حععٌن العلٌععا بالمثععل هٌامععا  المجتمعععات

 تكعون حعٌن عنهعا انحرافعا النعاس اكثعر معن نفسعه الوقعت فً ولكنه

 لععٌس الشخصععٌة ازدوا  ان الععوردي وٌإكععد!  وسععلوكا فعععبل القععٌم

 سٌسعٌولوجً معرض هعو بعل العبعض ٌظعن كمعا سعاٌكولوجٌا مرضا

 الفكعري التعرا  طبعع العذي ،"الجعدل" العى الععراق اهل مٌل  بسبب

 ولهعذا فععبل، الملمعوس الواقع عن بعٌدا" مثالً بطابع" العراق فً

 .  العملٌة الممارسة وبٌن التفكٌر بٌن هوة ظهرت
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 والنقلٌعة، العقلٌعة باالدلعة ٌجعادلون والفقهعاء المفكعرون كعان فبٌنما

 هذ  ان وٌبدو. بٌنها ما فً لتتقات المختلفة والطوابف الفرق كانت

 والمبععاديء  االن حتععى العععراق فععً قوٌععة تععزال مععا الجدلٌععة النزعععة

 دابعم واسعتعداد كامعل اٌمعان هو بل والفتات شعارات لٌسا والتجدٌد

 تمثعل الجعنس العى المتشعددة النظعرة ان فمعثبل!  االٌمان وفق للعمل

 مٌعالون هعمان فعً الععراقٌٌن مزاعم وان االشٌاء طبٌعة عن انحرافا

  تقعععدمٌون فهعععم الواقعععع ٌدحظعععه حرٌتهعععا المعععرأة ومعععن  التقعععدم العععى

 وقعد!  عوابلهم مع منغلقون رجعٌون اآلخرٌن عوابل مع منفتحون

 انحرافععات الععى الجععنس مععن الموقععف فععً االزدواجٌععة هععذ  تسععببت

 الجنسً االنحراف أن الوردي وٌرى. االفراد لبعض مدمرة جنسٌة

 .  الجنسٌن بٌن الفصل عادة عندهم تدتاش كلما الناس بٌن ٌزداد

 أن ذلعك فعً دلعٌلهم ،وكعان به القول،وسخروا هذا إخواننا ٌفهم فلم

 بؤمثلعة ،وجاءوا أوغربٌة شرقٌة الببلد جمٌع فً موجود االنحراف

 الحجععاب التععً المجتمععات فععً الجنسعً االنحععراف وجعود علععى تعدل

 جمعٌععاتو نععوادي األوربٌععة العواصععم معظععم فععً أن وذكععروا فٌهععا

 الخصعععوم دلٌعععل علعععى العععوردي العععدكتور وٌعقعععب.! بعععاللواط خاصعععة

. العدٌن حسعب بعه لنعا العبلقة أساسه من وا  هذا دلٌلهم أن: بقوله

 حجاب ال التً الببلد فً معدوم الجنسً االنحراف بان اقل لم ألننً

 بحثععه أمععر وهععذا. الععببلد تلععك فععً تقععل نسععبته بععان قلععت إنمععا!  فٌهععا

 االنحعراف أن!  قاطععة تكعون تكعاد نتعاب  إلعى ٌعهف ووصعلوا العلماء

 العوردي!  كعان مهمعا مجتمع أي فً منه التخلص ٌمكن ال الجنسً

 المعرأة معن العوردي موقف ان القول وخبلصة ؟.؟ السبلطٌن وعاظ

 تعدبر علعى قعادرة وهعً بعاالحترام جعدٌر مخلعوق المعرأة:  ٌؤتً كما

 . الرجل من وصاٌة دون بنفسها امرها
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 والمجععالس الصععحف فععً المععرأة حرٌععة الععى ٌععدعو عراقععًال الرجععل

 نسععاء اكثععر العراقٌععة المععرأة.  البٌععت داخععل حرٌتهععا ٌحجععر ولكنععه

 . وآشور وبابل سومر بحضارتً تتعلق ألسباب وعٌا المنطقة

 المعرأة معن موقفعه فعً اضطرابا المنطقة رجال اكثر العراقً الرجل

 المععرأة.  رةوالحضععا البععداوة بععٌن عنععد  الحععدود اضععطراب بسععبب

 للرجعل ٌجعوز فعبل الحجعاب قعررت فان بنفسها قرارها بتسلم جدٌرة

 فععً حععرة فهععً السععفور قععررت وان والقهععر بععالقوة سععافرة جعلهععا

 !  قرارها

 فععً انفععرا  والععى صععحٌة جنسععٌة ثقافععة الععى مفتقععر العراقععً الرجععل

 . اآلخر نصفه الى الضٌقة نظرته

 عععار انهععا فكععرة مععن لصوالععتخ الجنسععٌة الثقافععة الععى تفتقععر المععرأة

 وعاملعععة ومناضعععلة واخعععت ام فهعععً ذلعععك غٌعععر شعععًء وال وععععورة

 .مثبل ومدرسة

 الضعععٌقة النظعععرة بهمعععا ٌجتعععاز وععععً العععى بحاجعععة والمعععرأة الرجعععل

 اٌضععا والعراقٌععة بععل بععالعراقً خاصععة المعععاٌٌر ازواجٌععة ولٌسععت

 المٌعل فعً الرجعل تشعارك اٌضعا فهعً المععاٌٌر ازدواجٌعة من تعانً

 ابنهعا تشجع وهً بل!  اإلنا  بالموالٌد والوهد الذكور الاالطف الى

 . منه سنا االكبر ببناتها  ٌتحكم كً الصغٌر

  10 ص البشري العقل مهزلة. علً.  الوردي 0

 710/ 0 الحدٌ  العراق تارٌخ من لمحات.  علً.  الوردي 7

 . بعدها وما 17 السبلطٌن وعاظ.  علً.  الوردي 0

 17 نفسه المصدر 1

  7118 ماٌس 08 مشٌغن 08/ 7 الحدٌ  العراق تارٌخ من لمحات.  لورديا 2
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 وانُمد انشعس

 لغععة االولععى  همععا معهمععا  ثالثععة ال لغتععٌن هنععاك أن رٌتشععاردز ٌععرى

 .   العقل لغة والثانٌة \  العاطفة

 .  العقل ولغة العاطفة لغة بٌن  الخلط من حذر ثم

 هعو وانمعا  االنفععالً  بالمعنى ادبا لٌس  النقد أن رٌتشاردز وٌإكد

 القععارئ تملععق مععن  النقععاد حععذر ولععذلك.  االدب علععم مفععردات ضععمن

 مععن  الشععاعر رٌتشععاردز حععذر كمععا. االدبٌععة العبععارات  خععبلل مععن

 أمعور هعذ . االخعر الى افكار  لتوصٌل استسهاال  العقل لغة  سلوك

. آ. آ.  تععععالٌف االدبععععً النقععععد مبععععادئ  كتععععاب فععععً وردت  بدٌهٌععععة

 نظرة والنقد الشعر الى انظر فؤنا  تجربتً صعٌد على أما رٌتشارد

.   ناقععد شععاعر فكععل.  بٌنهمععا  الحمععراء  الخطععوط وضععع عععن بعٌععدة

 معن تتجلعى  الشعاعر فعً النقعد موهبعة إن.   شعاعرا ناقد كل ولٌس

. مرجعتٌعععه علٌعععه  ماتفرضعععه بعععٌن معععن  االفضعععل إنتقابعععه  خعععبلل

 الفنٌععة الصععورة هععذ   أن ٌقععرر حععٌن  لنفسععه ناقععد  أول والشععاعر

. منعه فٌعتخلص الحعروف فعً تنافرا  هناك أن أو.  فٌرفعها  مقحمة

 منطلعق ومعن  بالناقعد نفسه وصف الشاعر حق من ٌكون هنا ومن

 .  نصه  ناقد  إنه

 وظٌفعة للشعاعر ألن.  خالد  الفاضل  الدكتور  الٌه مانبه حد  وإال

 .  الشاعر لغة غٌر لغة  للناقد وان.  الناقد وظٌفة غٌر هً

 وأرحععب  أوسععع  الفضععاء لٌكععون  االراء فععً نختلععف أن ومااجمععل

 . وأجمل
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 عًازج عثاض دلُعح

 واغرتاب تح غس

   ؟ فردوسها أم  االنا  جحٌم هو االخر هل

  سارتر

 هعً  العربعً  ادبنعا فعً متمٌعزة أدبٌعة ظعاهرة عمعارة عباس لمٌعة

لععت   سععاعة  الخععاص بالتععارٌخ العععام التععارٌخ فمزجععت  رأت التععً  حم 

 هعععً! مععععا والعععبلذع الشعععفاف الخعععارق الحعععب أحسعععاس أشععععارها

 حعععٌن الطبٌععععة معععع المتوحعععدة فباتعععت رأت الشعععرقٌةالتً الشعععاعرة

 العراقٌععة هععذ  رات الععذي مععا!  والععوطن بععالرغٌف العشععق  خلطععت

 تترقعب التعً العتمة دوامة ضمن المتفرد المسجون  طابرها فٌكون

 فععً لمٌعععة مععٌبلد لزمععان هععل!  مهععاأحبل تععزدر لكععً  الفتاةالمبدعععة

 الصععلة ان ام ؟ الرإٌععة علمتهععا التععً بكٌنونتهععا صععلة 0777 العععام

 بعل ؟ للكعون رإٌتهعا تتسعع لكعً بغعداد راسها مسقط على مقصورة

 العمعارة النشعؤة وملعب بغداد الرأس مسقط بٌن الشاعرة توزع هل

 اخٌعرا للغربعة اسعلمتها التعً الرإٌوٌة لمٌعة مكابدات لنا ٌوض  ما

 وبقٌععت كانععت ؟ األم وطنهععا داخععل االغتععراب علقععم تجرعععت ان بعععد

 هعو هكعذا!  مٌسان وماما بغداد ماما هما إثنتٌن ألمٌن ابنة وستظل

 لمٌععععة بعععٌن!  واالغتعععراب الغربعععة بعععٌن موزععععة تكعععون ان قعععدرها

 بغععداد  شععمٌم  تنسععمت   لقععد!  السععاطعة النجمععة ولمٌعععة العراقٌععة

 فكععان عنععه وتععدافع  تتمثلععه حٌاتهععا مععن جععزءا التبغععدد صععار حتععى

 شعبابها بنجٌعع مخضعبة واحبلم لمشاعر حاضنة بغداد الى أنتماإها

 !  الشعر  كتابة فً تبكٌرها ٌفسر ما اٌضا وذلك!  الخالد
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 قصعابدها ترسعل و سعري كطقعس الشععر تكتعب  عشعرة الثانٌة ابنة

 معععن واحعععدة رسعععت حتعععى!  الععععرب واالععععبلم الشععععراء كبعععار العععى

 والععدها صععدٌق فهععو!  ماضععً أبععو إٌلٌععا شععواطًء علععى بدهاقصععا

 أول سععمٌر مجلععة نشععرت ان هععو حقععا والمفاجععؤة!  هنععاك المغتععرب

 ماضععً ابععو اٌلٌععا الرابععع ان بععل عشععرة الرابعععة ابنععة للمٌعععة قصععٌدة

 شعغلت وقعد تشعجٌعً بنقعد قصعٌدتها طرز حٌن بمعطاها ثقتها عزز

 لععم!  الشعععراء لكبععار اال الٌكععون وذلععك االولععى الصععفحة  القصععٌدة

 الدراسة فواصلت ماضً ابو لها اسسه عرٌض بمجد لمٌعة تتخدر

 0721 ععام بغداد فً العالٌة المعلمٌن دار فً طالبة اصبحت حتى

 العربٌععة اسععاتذة كبععار علععى تتلمععذ ان المعلمععٌن دار لهععا وسععنحت! 

 وعبعد السعٌاب شعاكر بعدر من كبل تزامل ان لها وسنحت بل واالدب

 مععنهم الشعععراء مععن كبٌععرة ونخبععة االمٌععر ودٌععزي بٌععاتًال الوهععاب

 والٌععة فععً  تقععٌم الٌععوم وهععً!  المبلبكععة واحسععان العٌسععى سععلٌمان

 تجربتهعععا ان القعععول وٌمكعععن كالفورنٌعععا  أعمعععال معععن دٌٌغعععو سعععان

 الٌونسعكو منظمعة فعً للعراق الدابم الممثل نابب بوصفها الوظٌفٌة

 وشعا  منحعت حعٌنو!  مهمعة شععرٌة تجربة منحتها قد بارٌس فً

  االهلٌعة الحعرب بسعبب الوسعام تسعل م تستطع ولم لبنان من الفارس

 :تقول كتبت

 الوسام أحط صدر أي على

 ٌنام بقلبً جر  ولبنان

 للواقعععع ابعععدا الرافضعععة ألنهعععا بنفسععع  معععن شعععاعرة عمعععارة لمٌععععة

 فهععً الرجععل لصععال  المتوهجععة النسععوٌة الععذات ٌبععد الععذي المتخلععف

 !  المرأة  وحق الشعر مستوٌٌن على وعراقٌة مبدعة



 السماوي احمد دجلة. د

84 

 

 

 !  بنفسها الحٌاتٌة قراراتها واتخاذ والعمل التعلٌم فً

 عععن الشععاعرة عبععرت لععذلك القرٌععب بععالمعنى تغلفععه كانععت  حزنهععا

 المتمععردة الععذات والكبرٌاءوحععب الععتحفظ مععن مزٌععد  مععع عواطفهععا

 ان دون الشععرقٌة والتقالٌععد بالبٌبععة  متععؤثرة عواطفهععا ظلععت وهكععذا

 : تقول فهً!  لهما رهٌنة تكون

 

 الربٌع عاد

 تعد لم وأنت

 كبدي من تقتات ٌاحرقة

 أسفً وا فؤلف الربٌع عاد

 االبد الى...  به االتحس

 تذكرة وإلف ؟ كٌف!  أنساك

 خلد على تترى بٌتنا فً

   حدٌقتنا فً مكانك هذا

 جدد لطرابف متشوقا

 ند والحدٌ  سهرنا كم

 ولدي غفا كم ذراعك وعلى

 غاضبة شبه أمً وتهٌب

 بغد فاكملوا،  الهواء برد
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 وله وكلها علٌك تخشى

 زد تقول وأن تستمر أن

 ٌجمعنا حٌن مكانك وهنا

 ٌدي قرب وٌداك الطعام وقت

 هوامشه فً كتابك وهنا

 لمنتقد وتعلٌل رأي

 وأعوزها وردت ورسابل

 ٌرد لم بعد علٌها رد

 امل من الرٌان ٌاوجهه

 اللحد تجهم احتملت كٌف

 كعؤن حتى!  دامٌة اغترابٌة مغامرة للشاعرة القصٌدة نعنوا ٌشكل

 الربٌععع عععاد!  القصععٌدة كٌنونععة عععن اهمٌععة التقععل كٌنونععة العنععوان

 ولععم الكامععل بحععر  موسععٌقا ضععمن بٌتععا وعشععرٌن أربعععة مععن تتععؤلف

  فاتخععذت!  التوقععع هععو كمععا والمباشععرة بععالغموض القصععٌدة تكتنععز

 ترمٌزٌععة فنٌععة كععؤداة تؤنسععن النععه( منععه مسععتعار)  للربٌععع الصععورة

 االخعر العى االزلٌعة وحاجتهعا االنثوٌة الذات أحساسات علٌها تسقط

  المترعععة مرجعٌتهعا لتكععون الربٌعع ذاكععرة الشععري المععتن وٌسعتثمر

 الغبطعة أقصعى بعٌن تتعؤرج  مشفرة بإرة والنماء الخصب بطقوس

 علعععى المتوالٌععة وأنزٌاحاتععه االسعععقاط أحععدهما باتجععاهٌن والنشععوة

 تعكععس( تعععد لععم)   المضععارع والفعععل الجععزم أداة مععع  ادععع الفعععل

  االٌام الزمن انفبلت أزاء  المعشوقة (  أنا )  باتجا  العاشق حركة
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 الععذي الماضععً مععن بصععور مععثخن افععق صععوب المتراخٌععة وحركتهععا

 . لععه الوجععود سععرابا اصععب  لكنععه والحلععم الحععب طٌاتععه فععً ٌحمععل

 الحٌععرة عععن ٌنععؤى راآلخعع صععوب التلقععً مخٌععال الثععانً والمفصععل

 الكبععد حرقععة ٌعكععس بمععا والمشععاعر االحسععاس واشععتراك والخععوف

 للقصععٌدة السععردي الخطععاب ومبلمعع  الفععراق عععن المعنععون واالسععى

 وشعععركته لبلحسعععاس االسعععتهبللٌة البنٌعععة أن حٌععع  معععن القصصعععٌة

 علعى الشععري العنص واشعتغال!  االبعد العى... به االتحس   بالربٌع

 علععى ٌنسععحب بمععا والحععب والربٌععع مكععانبالز إقترانععه مععع الحععواس

 الشعععور فععً وانتظععار  وتوهجععه الطبٌعٌععة بمباهجععه الربٌععع  عععودة

 تقنٌععة الععى ٌرمععز والغٌععاب والحضععور!  تعععد لععم وأنععت والبلشعععور

 التراصعف أن ذلعك علعى زد  الزمنعً والتوتر بالحب الربٌع التصاق

 رةوإثعععا(  االنعععا)   العععذاتً الحعععوار رغبعععة العععى ٌحٌعععل االسعععتفهامً

  بؤسععتدعاء السععردي التععوتر ٌتنععامى إذ(  كٌععف أنسععاك) التسععاإالت

 حٌعاة لرحلعة مععادال  الرامعزة الجملعة  فتكعون  الفنً االسقاط تقنٌة

 أحساسععاتها السععاردة(  االنععا) علٌهععا تسععقط بععاهرة وأضععاءة كاملععة

 الرسعابل - السعهر - الحدٌقة - البٌت)   فتكون الذكرى أزاء مرمدة

 - الكتعععاب - ٌعععدي قعععرب ٌعععداك - الطععععام وقعععت - الولعععد أغفعععاءة -

 المتخمععة المناخععات هععذ  - اللحععد - ٌععرد لععم - الرسععابل - الهععوامش

 ضعمن العذكرٌات وجملعة اللفظٌعة وبالمحموالت معا والعتمة بالفر 

 تعكعععس المرهعععف الشعععاعرة إحسعععاس فعععً تتبلعععور دابرٌعععة حركعععة

 دوامعة معن االنعتاق الى والتوق بالتغٌٌر المسكونة(االنا) أحتراقات

 لتكعععون!  وشعععجونها عنفوانهعععا بكعععل الحٌعععاة واسعععتمرارٌة االنتظعععار

 االغتعراب ان هعً البانورامعا القصعٌدة لهعذ  الشععري الفعل خبلصة

 والغربعة روحٌعة حالعة االغتعراب باعتعداد للغربعة االوسعع الباب هو

 . مادٌة حالة
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 شاهدا األَثىٌ اإلتداعٍ انُض

!  السععنٌن آالف ٌقععال ؟ ءوحععوا آدم ابوٌنععا خطٌبععة علععى مضععى كععم

 ولعم الجنعة بعاع العذي الرابعع آدم جعد  ععن مختلعف الٌعوم آدم ولكن

 وحععواء آدمععٌن اصععب  الٌععوم آدم ان وباختصععار! حععواء رفقععة ٌبععع

 الرجععل،  اآلخععر مععع التعامععل فععً فهمععه ولكععل!  حععواءات اضععحت

 تناضعل والمعرأة!  بٌتعه خعار  المعراة حقعوق اجعل معن ٌقاتل مبدعا

 بقعاء اجعل من تقاتل وحضارتنا!  بٌتها خار  المرأة حرٌة اجل من

 حضعارتنا تتغٌعر لعم ومعا!  علٌها هللا خلقه التً حاله على شًء كل

 تقعوم فلعن بالحرٌعة المغلفعة الحرٌعة العى بالحرٌعة المغلف القمع من

 بهعا الٌثعق الرجعل ان المعرأة مشعكلة!  قابمعة الجنسعٌن بعٌن للعبلقة

 ٌفععرض الشععمس تحععت لهععا مكععان اجععل مععن نضععاله فععً حتععى فهععو

 الحصععول تسععتطٌع لععن انهععا ٌصععر  او لهععا وٌلمعع  علٌهععا وصععاٌته

 عن ولنبتعد!  الرجل وٌبارك الرجل ٌوافق مالم الطبٌعً حقها على

 ٌتعععرض المععراة ابععداع!  التخصععٌص الععى مباشععرة ونععدخل  التعمععٌم

 وفعق رجالٌعا ابعداعا تجنٌسعه اجعل معن خصوصعٌته الغعاء العى الٌوم

 نعور  وٌؤخعذ للشعمس تعابع فالقمر!  العربٌة الداللٌة التغلٌب نظرٌة

 نظرٌععة وفععق العععرب لكععن الشععمس مععن اصععغر وهععو الشععمس مععن

 ضعلعا المعرأة باعتداد( !  القمرٌن)  والقمر الشمس تسمً التغلٌب

 الجاهلٌعة منعذ العربٌعة الحضارة وطبٌعة!  الرجل اضبلع من اعو 

 وقواعععد!   ةالعربٌعع للغععة قواعععد  وضععع عععن مسععإولة الٌععوم حتععى

 فعالبتول!  للمعرأة المجتمعع نظعرة طرٌقة عن مسإولة العربٌة لغتنا

 هعً معرٌم وانمعا الصعالحات عبعداتنا معن لٌست السبلم  علٌها مرٌم

 !  المراة على الرجل تغلٌب  وفق الصالحٌن عبادنا من
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!  للرجعل المجتمعع تركهعا التعً المنسعٌة المساحة ضمن نتصرف**

 والخرنعععق الخنسعععاء منعععذ قعععابم واقعععع نثعععوياال االبعععداع ان فنقعععول

 المبلبكعة ك نعاز العى المسعتكفً بنعت ووالدة  الحسعٌن بنت وسكٌنة

 اطروحتععععً كانععععت وقععععد...!  الععععدلٌمً ولطفٌععععة عمععععارة ولمٌعععععة

 وانتقٌععت بخاصععة النقععد ونقععد بعامععة األنثععوي األدب فععً للماجسععتٌر

 عملععًل مٌععدانا(  والععدتها وانععا)  الصععاب  وجععدان الععدكتورة الناقععدة

 هعععذ  فعععً اتوقعععف ولهعععذا!  هللا معععن فضعععبل تجربٌتعععً نجعععا  وكعععان

 . النقد نقد خبلل من االنثوي االدب نقد عند الصفحات

 الشععر وفعن ارسعطو منذ  الشعر حضارة عرفته راسخ علم النقد و

 الناقععد وكععان!  عكععاظ سععوق منععذ الشعععرالعربً حضععارة عرفتععه كمععا

 الخاصععة بخبرتععه صععوروال واأللفععاظ المعععانً بععٌن ٌععوازن الجععاهلً

 إلعى النقعد  احعتكم وربمعا! وحعد  والحقٌقعة المعرفعة  امتبلك وبوهم

 علٌععه لٌعتمععد الخععاص  الععذوق إلععى احععتكم أو  منهععا لٌنهععل الخبععرة

  قالتعه بٌعت أشععر نحعو من القدٌمة النقدٌة المقوالت نتذكر  ومازلنا

 كمععا.. بٌععت وأخنعع  بٌععت وأمععد  بٌععت وأهجععى بٌععت وأغععزل العععرب

 الفحععول وشعععر المطبععوع والشعععر المصععنوع الشعععر قوالتنتععذكرم

 األسععلوبٌة الدراسععات أثبتععت وقععد! الطبقععة وشعععر الفرسععان وشعععر

 االسعععععتقراء علعععععى قابمعععععة تكعععععن لعععععم األحكعععععام هعععععذ  أن الحدٌثعععععة

 وهعوا  الحعاكم معزا  تترسعم عجلعى احكام هً وإنما والموضوعٌة

 مععن ٌمععةخ لععه تنصععب كانععت  الععذي ذبٌععان بنععً فنابغععة!!  وعبلقاتععه

 نقععد  لٌبععدي  عكععاظ سععوق فععً ترابععً مسععر  علععى االحمععر الجلععد

 الشععر شععراء او(  بنٌوي انطباع)  الشعراء  شعر عن االنطباعً

 (   معٌاري انطباع) 
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 مثعععل!  النقدٌعععة النابغعععة باحكعععام ٌثقعععون الشععععراء معععن حشعععد وكعععان

!  المزنععً وكعععب والحطٌبععة ثابععت بععن وحسععان واالعشععى الخنسععاء

 ابععدهم انعه بٌعد ونصعف تجعرد ععن ٌنطعق وكؤنعه ٌنقعد  غعةالناب كان

 جنعدب أم الجاهلٌعة الناقعدة معع الحعال وكعذا!  والنصعف التجعرد عن

 فقارنت  نقدها وارتضٌا!  كبٌران علمان شاعران إلٌها أ حتكم حٌن

 وفضعلت الفرس وصف فً الفحل وعلقمة القٌس امريء شعر بٌن

 القعٌس ان لعكذ وسعوغت القعٌس امعريء فعرس علعى علقمعة فرس

 هعذ  وفعق القٌس امريء فرس!! ٌكرمها عبدة وابن  فرسه  ٌهٌن

 :  الصورة

ة   وللساق   ألهوب   فللسوط    منعب   أهو    وقع منه وللزجر      در 

 :   مغاٌرة صورة وفق تبدو عبدة بن علقمة فرس بٌنا

 وفععً   المتحلّععب الععراب    كمععر   ٌمععر       عنانععه مععن ثانٌععا   فععؤدركه ن  

 فحولععة كتععاب  مثععل نقدٌععة كتععب ظهععرت االولععى الهجرٌععة رونالقعع

 طباطبعا البعن الشععر عٌعار وكتعاب هعـ  703 ت لبلصعمعً الشعراء

 ونقعد هعـ 072 ت جعفر بن لقدامة الشعر نقد هــ 077  ت العلوي

 الطابٌٌن الشاعرٌن بٌن والموازنة جعفر بن لقدامة المنسوب النثر

 الصعناعتٌن كتعاب وثمعة  ـهع 021  ت لآلمعدي والبحتري تمام ابً

 الشعععر نقععد فععً العمععدة وكتععاب  هععـ 072 ت  العسععكري هععبلل البععً

  اللغة  موقد فً والنقد    هـ 123 ت القٌروانً رشٌق البن وآدابه

 :   منها كثٌرة دالالت ضمن ٌجًء
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ق ععد -أ  ردٌبهععا مععن جٌععدها ومٌععز اختبرهععا العٌنععة نقععد( القععاف فععت ) ن 

 الصعٌرفً ونقعد حعذرا   فاختبر  منه خٌفة توجس الفخ الطابر ونقد

 لٌمعتحن واإلبهعام السعبابة بٌن ووضعها نقرها  وتنقادا   نقدا   الدرهم

 لدغتععه  زٌععدا   األفعععى ونقععدت والععرديء  والجٌععد والزابععف األصععٌل

 فعبلن ونقد إلٌه  ٌفطن ال حتى نحو  النظر اختلس زٌدا   عمرو ونقد

 خعبلف البٌعع فعً فالنقعد معجعبل   للبعابع أعطاها وتنقادا   نقدا   الدراهم

ق د -ب. نصر بابها وانتقد النسٌبة  نقعدا   الطععام نقعد( القعاف كسر: )ن 

 ونقععد وتكسععر  تآكععل الحععافر أو الضععرس ونقععد الفسععاد  فٌععه وقععع

(! فتحهعا) ونقعد( القعاف كسعر) نقعد جعذع فهعو األرضعة أكلته الجذع

! المعادة  هعذ دالالت ععن فكعرة تكعّون والمععانً تقشر، الحافر ونقد

 أن المنقععود حالععة:  حالتععان والحصععٌلة تناقشععوا القععوم تناقععد فععإذا

 والبعععد! المنقعععود ٌعععتفحص أن الناقعععد وحالعععة الناقعععد  علعععى ٌععععرض

 صععحٌحة األولععى: صععورتٌن علععى المنقععود ٌكععون أن هععذ  والحععال

عععزت الصعععورتٌن أيّ  ٌبلحعععظ أن وللمعععتفّحص. علٌلعععة واألخعععرى ٌّ  م

 لكنهععا دالالتهععا مععن بععؤي الكععرٌم آنالقععر فععً نقععد تععرد ولععم المنقععود؟

 قععال اللغوٌععة، مسععتوٌاتها وفععق كثٌععرا   الجععاهلً الشعععر فععً وردت

 : بكر أعشى

   بتنقادها تحبسنا فبل جٌد   كل ها دراهمنا

 :  الهذلً ربع بن مناف عبد وقال

ً   ٌغٌر ماذا ع ابنّت  الجلدا ٌلع  بسبت ألٌما   اضربا عوٌله ما رب 

 نقدا وال رطبا   ال حلٌة بطن با منقص أحشاءها أبطنت كلتاهما

  رقدا لمن بإس وال ترقدان معه قامتا نو    تؤّوب   إذا
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 الععنص  علععى ٌشععتغل االصععطبل  موقععد   فععً Criticism والنقععد*

 إذا ومعا قٌمتعه لمعرفعة وذكاء خبرة من للناقد ٌتهٌؤ   بما  اإلبداعً

 وهلتعه مطلعع األدبعً النقعد وكعان  آخعر بعنص متؤثرا   أو مبتكرا   كان

 تتععؤثر التععً الشعععر حضععارة ثمععرة ألنععه التعمععٌم إلععى مٌععاال   األولععى

 وقعت فعً إال الواضع  مصعطلحه على النقد ٌحصل ولم!   بالزمكان

   2 نسبٌا   متؤخر

 بعاحتراز ولكعن النقعد نقعد  ععن ٌقعال ان ٌمكعن النقعد عن ٌقال وما. 

- 077 أرسعطو ومنعذ!  مععا وحعدٌ  قعدٌم علعم  النقعد فنقد!  شدٌد

 منععه ضععلع تقرٌبععا األضععبلع متسععاوي مثلعع  ثمععة كععان م.ق  081

 أفبلطعععون تمٌعععز وقعععد النقعععد لنقعععد وثالععع  لنقعععدالنص وثعععان للعععنص

 والموضعععوعً المثععالً النقععدي منظععور  فععً  م.ق012-م.ق178

 الموضععوعٌة المثالٌععة إلععى ودعععا للنقععد علمٌععا   منهجععا   فؤسععس  معععا

!.  ععرض شعكلوال  والمعادة جعوهر والمعنعى  العرو  أن ترى التً

 تلععك تحععاكً هععذا عصععرنا فععً النقدٌععة المنطلقععات مععن الكثٌععر وثمععة

 خععرو  السععلف أسععس عععن الخلععف ٌخععر  لععم  بحٌعع  المنطلقععات

 وعمقععوا المٌععدان ووسعععوا البنٌععة طععوروا ولكععنهم المنقلععب المتمععرد

  لكععن بععاق المثلعع  هععذا ان سععلٌمان نبٌععل دكتععور وٌععرى!  التجربععة

 هععانس وكععان   تخالفهععا او ضععبلعاال  تسععاوي  فععً كععان  االجتهععاد

 كتطبٌعق  والتؤوٌعل نظعري  كعلعم النقد بٌن قرن قد غادامٌر جٌور 

   مٌعععدانً كعمعععل والتعععرمٌم  معرفعععً كعلعععم النقعععد نقعععد وبعععٌن  عملعععً

 النقععد نقععد لتقعٌععد جععادة عربٌععة محععاوالت هنععاك ان القععول وٌمكععن

 بهعععا نهعععد التعععً المحاولعععة كتلعععك علٌعععه للتطبٌقعععات آلٌعععة  وصعععناعة

 الععالم امعٌن محمود منظور درس حٌن المقال  العزٌز عبد لدكتورا

 .  النقدي
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 وٌتطلعععب اإلبعععداعً العععنص علعععى ٌشعععتغل النقعععدي العععنص كعععان فعععإذا

 العمععل ٌنتهععً حٌع  مععن ٌبعدأ النقععدي العنص ألن وجععود  بالضعرورة

 وبعععد النقععدي الععنص علععى أساسععا   ٌشععتغل النقععد نقععد فععؤن اإلبععداعً

 معرفعة حقعول فً األدبً  الحقل هذا ورةخط تؤتً هنا ومن اكتماله

 ٌتعلععق مععا كععل و ورإٌتععه  النقععدي الععنص حركععة ٌرصععد  فهععو األدب

 ٌقعف التً النظرٌة والركٌزة األساس باعتداد  اإلبداعً النص بنقد

  سعطحٌا هامشعا لعٌس  النقعدي  العنص أن منطلعق ومن  النقد علٌها

 دون ٌضععًء الععذي دٌوجٌنععوس مصععبا   هععو وإنمععا  األدبععً لنععنص

 الخارجٌععة جمالٌاتععه ٌهتععك أن  اإلبععداعً للععنص ٌمكععن فععبل!  دخععان

 تعودوروف تزفٌتعان عبر كما  النقدٌة الرإٌة عن بمعزل  والداخلٌة

 تحلٌعل ٌععادل بمعا العنص تحلٌعل علعوم معن علمعا النقعد نقد وٌؤتً 7

 عبلقاتععه وٌكتشععف الععنص عتمععات ٌضععًء بحٌعع !  الععنص تحلٌععل

 االبعداعً العنص للغعة اإلنفعالٌعة ربعةالتج  ٌععزز بما انساقه وٌإشر

 العزٌععز عبععد الععدكتور وٌععرى!  النقععدي للععنص الموضععوعٌة واللغععة

 الصععوبة بالغعة شعاقة نقدٌعة تجربة  على قابم النقد نقد أن المقال 

 تعبٌرٌعة فضعاءات ذات إبداعٌعة نصوصعا   تعتمعد ال كونها من  تتؤتى

 نظرٌعات معع مفتو  حوار على تقوم وإنما مباشرة غٌر أو مباشرة

 نقدٌععة رإى وفٌهععا ، األدبععً بععاألثر الصععلة وثٌقععة نظععر ووجهععات

 ، مرجعٌععات ذات ومعععاٌٌر قععٌم إلععى تسععتند ومتماسععكة موضععوعٌة

  بٌنمععا ،  مرجعٌععة كععل عععن وبعٌععدة خارجععة متشععظٌة رإى وأخععرى

 ٌتجلععى اثنععٌن مسععتوٌٌن وجععود الععدغمومً محمععد الععدكتور  ٌبلحععظ

 مسعتوى  واآلخعر  الععام نقعد ستوىم  األول النقد نقد مفهوم فٌهما

 قعدمت سعابقة عربٌعة تجعارب  قولعه ٌعدي بعٌن معوردا الخعاص النقد

  العقععاد محمععود عبععاس  تجربععة بٌنهععا النقععد نقععد عععن عامععا   تنظٌععرا  

 !  األعاصٌر دٌوان مقدمة فً المثبتة
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 واألهعواء العصعبٌة موضعوع إلى(   األعاصٌر مقدمة)  نبهت حٌ 

 جهعود   اٌضعا وبٌنهعا(  النقعد نقعد) طل مصع علعى نعص و النقد فً

 الحعدٌ  األدبعً النقد كتابه  ٌمثلها التً هبلل غنٌمً محمد الدكتور

 التععارٌخ عصععور فععً الضععخم ي النقععد التععرا   أن إلععى  أشععار فقععد

 الٌهععا الرجععوع الحععدٌ  الناقععد  مععن  هععبلل غنٌمععً وطلععب المختلفععة

 اسععتعراض فععً الععدغمومً محمععد الععدكتور وٌمضععً  بهععا لبلغتنععاء

 كتاب الى مشٌرا األولى مرحلته فً تطور وكٌف النقد نقد مصطل 

  حٌعع   قلقٌلععة العزٌععز عبععد  لمإلفععه العربععً التععرا  فععً النقععد نقععد

 مثعل عامعة إشعكالٌة بقضعاٌا الببلغً األدبً النقد تارٌخ فٌه ٌتداخل

 العععدكتور  وٌعععإر  والذاتٌعععة والموضعععوعٌة بعععاللفظ المعنعععى عبلقعععة

 منععذ  فٌحععددها النقععد نقععد عملٌععة مععن الثانٌععة  لععةللمرح الععدغمومً

  العععى نبعععه العععذي عٌعععاد شعععكري  دكتعععور جهعععود حٌععع  السعععبعٌنات

 انععه وقععال النقععد نقععد تعرٌععف   الععى وسعععى   النقععد نقععد خصوصععٌة

 محددا  الغربً النقدي الترا  إلى العودة و األمثلة  دراسة  ٌتطلب

 نومٌنولععععوجًالفٌ االتجععععا   النقععععدوهً نقععععد مععععن اتجاهععععات  ثبلثعععة

  اشععارات تكععون وقععد   النفسععً   واالتجععا  السععٌمولوجً واالتجععا 

 المعععزز الغربععً المععنه  الععى اقععرب اصععطٌف النبععً عبععد  دكتععور

 مرادفععا   اصععب  النقععد نقععد أن ٌععرى حٌعع     عتٌععدة عربٌععة بمرجعٌععة

 المبعععادئ تسعععتعٌد للنقعععد ابسعععتمولوجٌة قعععراءة  قعععراءة لمصعععطل 

 فععً الحععال هععو كمععا ، علٌهععا لتنصععٌصبا لبلبسععتمولوجٌة األساسععٌة

 نظرٌععا   النقعد نقعد أصعب  حٌع "  النقعدي التعرا  فعً قعراءة"  كتعاب

 النقدٌععة األقععوال مراجعععة إلععى ٌنصععرف  معرفٌععا   نشععاطا:  وتطبٌقععا  

 وإجراءاتهعععا التحلٌلٌعععة وأدواتهعععا النظرٌعععة مبادبهعععا سعععبلمة كاشعععفا  

   هً إنما النقد نقد تجربة بؤن القول ٌمكن هذا وبعد التفسٌرٌة
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 التجعارب تنعوع معن وبسعبب ، لهعا حصعر ال نقدٌعة لتجارب محصلة

 العذي التخصعص معن الحقعل هعذا نمو من البد كان وتشعبها النقدٌة

م أن شؤنه من  الفلسعفً سعٌاقها فعً وٌضععها النقدٌعة التجعارب ٌقعو 

 التجربة قوانٌن من حضورها النقد نقد قوانٌن وتستمد والحضاري

 كعان وإذا بهعا الحقعا وجهعدا   لهعا امتعداد بعآخر أو بشكل فهً النقدٌة

 الععنص منشععا المبععدع أدوات عععن مختلفععة أدوات إلععى ٌحتععا  الناقععد

 مضعافا   الناقعد أدوات إلعى ٌحتعا  النقعد نقعد مجعال فعً المختص فإن

 كعً وسعٌاقاته ومتطلباته العصر لطبٌعة وشاملة متسعة رإٌة إلٌها

 مععن ضععوء وفععً ٌععةالنقد التجربععة إلععى  موضععوعٌة نظرتععه تكععون

 نقععد شععمل وقععد!  الجمالٌععة وقٌمععه وأفكععار  وعلومععه العصععر فلسععفة

 والسٌاسععة التععارٌخ نقععد نقععد منهععا األدب غٌععر أخععرى مٌععادٌن النقععد

 الجعابري عابعد محمعد  العدكتور فقعط للمثعال وهكذاونذكر واالقتصاد

 جعور   حعاور  بٌنمعا  العربعً العقعل نقعد بعنعوان كتابعا  انجز الذي

 كعان وإذا.  العربعً العقعل نقعد نقعد بعنعوان كتابعا  فصعنع  طرابٌشً

 جعبلل صعادق العدكتور فعإن االجتمعاعً للخطعاب ناقدا الدٌنً المفكر

 مجلععة احسععنت ولقععد( الععدٌنً الفكععر نقععد)  فععً كتابععا وضععع العظععم

 خٌعرة واستكتبت النقد لنقد سبعٌنٌتها كرست حٌن المصرٌة فصول

 .    الصعب لمركبا من الضرب بهذا والمعنٌٌن المعنٌات

 قععععدامى االدب مععععإرخً شععععغلت فقععععد األنثععععوي األدب مقولععععة امععععا

  الشعععواعر وشععععر الجععواري ادب فعععً الكتععب فوضععععت!  ومحععدثٌن

 كبٌعرة مسعاحة اعطعت التعً العامة االدب كتب عن فضبل والمغنٌات

 وفعً!  االصفهانً فر  البً االغانً كتاب مثل االنثوي لبلدب جدا

 األدب تجنععٌس بضععرورة تنععادي التععً اتاألصععو كثععرت العصععر هععذا

   فبعضهن العربٌات الناقدات من عدد بالعبء ونهض!  األنثوي
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 العدكتورة  مثعل المعرأة علعى حم الذي والحٌف األنثوي بالهم شغلن

 سععالمة واألسععتاذة   األصععل هععً األنثععى كتابهععا فععً السعععداوي نععوال

 بععٌن الثقععافً الحععرٌم بعنععوان خطٌععرا كتابععا وضعععت التععً الموشععً

 األنثععععى همععععً بععععٌن زاوجععععت كتابععععات وثمععععة   والمتحععععول الثابععععت

 كتابهععا فععً بوفععوار دي سععٌمون  فعلععت كمععا واإلبععداعً االجتمععاعً

 نقعععد المهعععم كتابهعععا فعععً غصعععن امٌنعععة والعععدكتورة اآلخعععر الجعععنس

 تععؤتً وقععد!  والثقافععة والجسععد المععرأة خطععاب فععً عنععه المسععكوت

 االدب ٌترسعٌخ لسععًا تواصعل لكعً الصعاب  وجعدان الناقعدة تجربعة

 األدب تبنعً علعى األولعى خطواتهعا منعذ فدابت!   وتكرٌسه األنثوي

 بالضعرورة ٌعتمعد عربعً نسعوي نقعد وجعود تفتعرض وهعً األنثوي

!  تحصعى ان معن اكثعر واألدلعة  عربٌعة انثوٌة نصوص وجود على

 أدب هنععاك هععل  هععو تقلٌععدي سععإال اجابععة فععً اشععكال ثمععة ٌعععد ولععم

 النقعد  سعإال ععن نجٌعب حعٌن قعابم اإلشعكال ولكن.  عربً؟ نسوي

  اجعل معن  واجتهعدت الصعاب  وجعدان جهعدت كما!  العربً النسوي

 العى النقدٌة المتابعة  تنصرف هل!  النسوي بالنقد المقصود تحدٌد

 عععن تتحعع  التععً النصععوص تشععمل انهععا ام انثععوي ادبععً نععص كععل

 ٌتنعاول حعٌن االنثعوي النقعد حكعم وما  ؟ ذكورٌة كانت وان االنثوي

 الشعاعر عن كتبت حٌن المبلبكة نازك فعلت  ما نظٌر  ذكورٌا نصا

  نضععع وأٌععن(   الحمععراء والشععرفة الصععومعة)  طععه محمععود علععً

 الععرٌض وثرٌا دكسن وزهور الزهاوي وآمال طوقان فدوى جهود

 بٌنمععا ؟ الشععاعرات مععن وسععواهن.  أبععبلن وهععدى غععابش وصععالحة

 ععالم)  فعً العدلٌمً لطفٌعة  العراقٌعة القاصعة جهعد تبوٌعب نستطٌع

 و الشعرقٌة المعرأة واقع هتك محاووالت ضمن(   الوحٌدات النساء

 لقععدرها واستسععبلمها وقناعتهععا عٌشععها وطرٌقععة تفكٌرهععا أسععلوب

  القاصة نتا   تبوٌب ٌمكننا كما أخرى تارة علٌه وتمردها تارة
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 األنثععى علععى األنثععى تمععرد نسععق ضععمن الشععارنً رشععٌدة التونسععٌة

 ٌمكننعا ذلعك ومثعل  ٌتمردن بطبلتها فجعلت المستبد والذكر رٌةالجا

 التمعاهً جعلعت التعً  مكعً خضر بثٌنة السودانٌة القاصة مع فعله

 ردم فعععً تتعععورط ان دون المتخٌعععل والواقعععع المعععزري الواقعععع بعععٌن

 مععع ذاتععه النععول علععى المتابعععة ٌمكننععا كمععا الععواقعٌن بععٌن الفجععوة

 وشعٌخة هعادي ومٌسعلون ًالزرععون وأسعماء محمد فاطمة قصص

 تبكٌععت فععً اسععهمن ممععن حسععٌن وهدٌععة النععواف وسععارة النععاخً

 هعذ  مثعل!   الجنسعٌن لحضعارة وانتصعرن العربً الجمعً الضمٌر

 ملتبسعععا واقععععا تمثعععل الصععاب  وجعععدان بفضعععاء دارت التعععً األسععبلة

 الشعابة الناقدة هذ  جهد ٌجعل مما!  تجسٌر  او فوقه القفز الٌمكن

 تعتقععد فهععً االدبععً العربععً االنثععوي النقععد سععٌاقات فععً مهععم اثععر ذا

 هععذا أكععان سععواء اإلبداعٌععة األعمععال فععً أنثوٌععة خصوصععٌة بوجععود

 محمعد سابقٌها مقترحات تمثلت هذاى الى وهً!   ام شعرا اإلبداع

   المنجعز عند فتوقفت  والمازنً والعقاد سلٌمان ونبٌل هبلل غنٌمً

 بشععؤن االخععتبلف وٌبععدو (Feminist- Criticism) لعلععم  الغربععً

 هععو كمععا أٌضععا الغععرب فععً  قابمععا النسععوي واألدب النسععوي النقععد

 االخعتبلف اشعكالٌة لحل الغربً الجهد اجتهد وقد  الشرق فً الحال

  والحععظ(  البٌولوجٌععا)   منهععا عدٌععدة جوانععب فععً  الجنسععٌن بععٌن

 الفطعععرة علعععى  المرتكعععزة والثقافٌعععة االجتماعٌعععة التنشعععبة فاعلٌعععة

 معا وكثٌعرا!  معرات والتغٌٌعر التطعوٌر فعً والرغبعة معرة  والسجٌة

 التجربعة ومنهعا  هعن حٌع  النسعاء علعى لئلبقاء حجة الفطرة تكون

 كمعا األشعٌاء إلعى ٌنظعرن ال فالنسعاء  المتمٌعزة واالنفعالٌعة الفكرٌة

 مهعم هعو معا إزاء ومشاعرهن أفكارهن وتختلف الرجال إلٌها ٌنظر

 السعٌما عامعة األدبعً الخطعاب حعول  ٌعدور  وثالثهعا ، مهعم غٌر أو

  على ٌعتمد صواب هو ما أن ترى التً( فوكو)  فكرة تقبلنا ما إذا
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 بععععالم  فٌتصعععل الرابعععع امعععا وثمعععة الخطعععاب هعععذا علعععى ٌهعععٌمن معععن

 لدى بالبلوعً قٌاسا   المرأة لدى خصوصٌته ٌكتسب الذي البلوعً

 مععاعًاالجت بالبعععد صععلة ذو فؤنععه األخٌععر  االخععتبلف وأمععا  الرجععل

 وٌبعدو كلٌهمعا للجنسٌن والثقافٌة االقتصادٌة األوضاع مع وتداخله

 العامعة العمعل مجعاالت المعرأة اقتحعام ظعل فعً نمعا النسوي النقد أن

 والسععٌما  لهععا حصععر ال أنشععطة فععً االشععتراك فععرص لهععا أتععا  ممععا

 بٌعد والتعؤلٌف كالصعحافة بعامة والثقافٌة  اإلبداعٌة الكتابة مجاالت

 بععٌن الجمععع أن تععرى التععً األوروبٌععة األصععوات بعععض النعععدم أننععا

.  االسععتغراب ٌثٌععر أمععر  النسععوي النقععد مصععطل  فععً والمععرأة النقععد

  مشٌرة روشفوت كرٌستٌان الفرنسٌة الكاتبة تقول الشؤن هذا وفً

 هعل النسعوي اإلبعداعً النتعا  بعه  وأتعنً النسوي النقد مرتكز إلى

 اإلحسعععاس هعععذا  ؟ سعععهانف التجربعععة  لعععدٌنا هعععل و ؟ جعععنس لعععؤلدب

  اسععتندت حععٌن ستبمبسععون كععاترٌن عنععه عبععرت الحضععاري بالفععارق

 آٌعر جعٌن رواٌعة بهعا وأعنعً العربعً عالمنا فً معروفة رواٌة إلى

   األنثععوي لععؤلدب نموذجععا   الرواٌععة هععذ  بوصععف برونتععً لشععارلوت

 الرامععزة الشخصععٌة شععكلت  قععد الرواٌععة بطلععة اٌععر جععٌن  أن وٌبععدو

  احتملععت آٌععر جععٌن  ألن النسععوٌات الناقععدات تطموحععا مععن لكثٌععر

 المجتمععع فععً واألنثععى الععذكر بععٌن التفرقععة تلععك همععوم مععن كثٌععرا  

 عنعد الصعاب  وجعدان  وتتوقف النهاٌة فً تنتصر ولكنها األوروبً

 البنٌععوي النقععد فععً وجععدن  البلبععً  األمرٌكٌععات الناقععدات  مععن عععدد

 ٌنتفععً وهنععا فالمإلعع ٌمٌععت البنٌععوي النقععد أن مععن بسععبب بغٌععتهن

 اآلخععر بعضععهن ولكععن ، أنثععى أم ذكععرا   أكععان سععواء المبععدع جععنس

 هعععذا مثعععل بسعععطحٌة اعتقعععدن الفرنسعععٌات الناقعععدات بععععض ومعهعععن

 وستشععكل امععرأة بوصعفها تكتععب أن للمععرأة األفضعل مععن ألن الطعر 

   األنثوي الموضوع لخصوصٌة وتفجٌرٌا   شامبل   كشفا   نصوصها
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 متعارضععععا   فرقععععا   لععععٌس األنثععععىو الععععذكر بععععٌن فععععالفرق ، وبهجتععععه

 قلععن والناقععدات األدٌبععات مععن كثٌععرا   أن مععن الععرغم علععى بالضععرورة

 ٌعنععععً ال الفععععرق أن كمععععا.  األسععععاس هععععذا علععععى وتصععععرفن بععععذلك

 بعععض صععرحت وأن اآلخععر علععى الجنسععٌن أحععد تفععوق بالضععرورة

 النقععد علععى األفكععار هععذ  عكسععنا فععإذا.  بععذلك والناقععدات األدٌبععات

 ٌمكعن ال إننعا ،  الشعًء بعض مختلفة المسؤلة فؤن العربً النسوي

 مععن العربععً تارٌخنععا فععً ولنععا العربٌععة المععرأة خصوصععٌة نغفععل أن

 هععذا مثععل ٌعنععً وال الناقععدة المععرأة حضععور إلععى ٌشععٌر مععا اللمحععات

 ٌشععبهه ال العصععر هععذا أن إال قععدٌم عربععً نسععوي نقععد وجععود الكععبلم

 ظععاهرة تفععرض قععد المتجععددة الحٌععاة وطبٌعععة العصععور مععن سععوا 

 فععً ٌحصععل مععا إن المإكععد ومععن.  بعٌععد تراثععً جععذر ٌععدعمها جدٌععدة

 حٌععع  معععن األوروبٌعععة للمعععرأة حصعععل معععا ٌشعععبه الحضعععارٌة بٌباتنعععا

 العمعل أجعل معن دارهعا معن الخرو  فً رغبتها أو  المرأة اضطرار

 كالتععععدرٌس بالكلمععععة لصععععٌق هععععو مععععا ومنهععععا شععععتى مجععععاالت فععععً

 فعععً العمعععل أو المكتبعععات ةوإدار والطباععععة والترجمعععة والصعععحافة

 هعذ  كعل والمسعر  والسعٌنما والتلفزٌعون كاإلذاععة األععبلم وسابط

 سععتتطلب التععً اإلبداعٌععة للكتابععة مناسععبا   مناخععا   سععتوجد الظععروف

!  سعععواء حعععد علعععى والمبدععععة الناقعععدة المعععرأة حضعععور بالضعععرورة

 أو ناقعععدات أسعععماء بسعععرد النسعععوي للنقعععد رإٌتهعععا الناقعععدة وتععععزز

 قلمعععاوي سعععهٌر العععدكتورة  فتعععذكر عربٌعععات باحثعععات أو دارسعععات

 خالعدة والعدكتورة قاسم سٌزا والدكتورة فإاد أحمد نعمة والدكتورة

 النقعد مناه  بؤحد   التزم  وبعضهن الزٌات لطفٌة والدكتورة سعٌد

 كتابتهعا فعً تنطلعق التعً  سعالم إبعراهٌم نبٌلة كالدكتورة ومنطلقاته

 األعمعال إلعى التوغل على قدرتهو الشعبً الترا  عمق من النقدٌة

 .   المعاصرة اإلبداعٌة
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 مسععتفٌدة النسععوي النتععا  ترصععد أن العٌععد ٌمنععى الععدكتورة وتحععاول

 جهعود خعبلل ومعن المتضعادة  وثنابٌاتعه البنٌوي النقد منطلقات من

 النقعد أن نتسعتن   جاٌلنهعا او سعبقنها معن وسعواها الصعاب  وجدان

 خعععاص كٌعععان أو ثابتعععة ٌةشخصععع لعععه تتبلعععور لعععم العربعععً النسعععوي

    النقدٌة أدواتها تمتلك التً العربٌة الناقدة حضور  لهشاشة

   اوراقً مرجعٌة

 خعص رسالة.  ممو مٌخابٌل.  اآلشوري الكاتب الشاعر.  ممو**  

 . الباحثة بها

 وعلععى القععدم فععً سععحٌقة عهععود منععذ العربععً العععالم فععً قٌععل) .... 

 والمععرأة للعمععل الرجععل"  بععؤن األمومععة عصععر بعععد التحدٌععد وجععه

 المعرأة لتقعف المقولة هذ  مفهوم انتفى الزمن وبمرور ،"  للمنزل

 العمعل مجال فً فً سواء   ، والضراء السراء فً الرجل جانب الى

 تحعت انعزوت التعً المجتمعات بعض بإستثناء ، المنزلً التدبٌر أو

 فتبعت ومعا تفسعٌرها أسعا التعً واآلٌات واالحادٌ  المقوالت سقف

 ذات الٌععوم نعععٌش نحععن وهععا. المفععاهٌم تلععك أعاصععٌر فععً وضتخعع

 هععذ  تقودنععا واإلحععتبلل التحرٌععر بقٌععود المكبععل العععراق فععً الحالععة

 .  المحزنة المفرحة ـ التوطبة
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 (انظىيف وانعشك  أَد يٍ) لظُدج يف لساءج

 انستُعٍ وفاء

  شعهرٌار مجموعتهعا فعً قصعابدها الربٌععً وفعاء الشاعرة  تصو 

 بصعور بعالحزن االحسعاس  صعور مازجعة   االحزان موطن ىال ٌعود

 منظمومععة  مععع حوارٌتهععا تصععطنع فهععً واالغتععراب الحععب  مكابععدة

 والذهنٌعععة النفسعععٌة الصعععور معععن ععععدد بوسعععاطة واالنتظعععار الحعععب

 العى لتصعل والنسعٌم والقمعر والشعمس الوفعاء مثعل!  مععا والحسعٌة

 ٌترنمعان ونزفعا أنٌنعا تاركعة العمٌق  العراقً للجر  روحٌة مقاربة

  علعععى المسعععجاة  قصعععابدها فعععً  فنجعععد!   االغتعععراب فضعععاءات فعععً

 قصعٌدة معن  االول  الشعطر أفق  نحو  ترنو بمشاعر الرو  حدابق

 الفراشعات هجرتهعا حدابقا فٌعطر كلماتك من ٌفو  مسك)  أنت   من

 والذهنٌعة الحسعٌة الفنٌعة الصعور هذ (  والعشق العشب بٌن راحلة

 الى  السردي الشعري النص  احالت التً  هً ٌةالترابط والنفسٌة

 العبععارات نسععٌم الععى الشععمً المسععك أجععواء  فععً  المتلقععً مخٌلععة

     الحععب ملكععوت مثلعع  مععن ٌتكععون  الععذي والسععمعً  الععذهنً بعبقهععا

 العورد تعشعق التعً الفراشعات رحٌل بٌن الخابفة المتوجسة( االنا) 

 دٌمومعة بانتهعاء ةالفسعٌح وفضعاءاته والعشعب والفراشات والربٌع

 هعذ ( قً    - الععش(   ب- الععش)  بعٌن الفراشعات رحٌعل التواصل

 والعشعب العشعق بموسعٌقى الحعروف المتشابهة المتسقة المعزوفة

 العدالالت منظمومعة وفق االحدا  تتبلور حٌ  منها وبوعً الذهبً

 مبلمسععة الععى ٌحٌععل والععذي الشعععري المععتن فععً والرموزالواضععحة

 :  واحد آن فً ضبابٌة أحداثا رسمو والبلتوقع التوقع

 



 قراءات نصية لقصائد عراقية

111 
 

 

   أنت   من

   ٌفو  مسك

   كلماتك من

   حدابقا ٌعطر

   الفراشات هجرتها

   راحلة

  العشب بٌن

  والعشق

 للمخاطبعة أسعبلة ععدة العى ٌحلٌنا الذي المربك السإال هذا أنت من

 المعتمععة وأسععرار  باللٌععل تتصععل التععً المباشععرة وغٌععر المباشععرة

 العشعععاق أحعععبلم معععن النرجسعععٌة أضعععبلعه تحعععت ومعععاٌخفً االزلٌعععة

 فععً المتسععقة العنقودٌععة الفنٌععة الصععور هععذ .  واحبلمهععم وآهععاتهم

     أنسععنة  الشععاعرة فٌععه حاولععت التععً المععبهم الشعععري الععنص سععٌاق

 تزخععر التععً الشعععرٌة السععٌاقات هععذ (   الفجععر.  الشععوق.  اللٌععل) 

 حسععٌة صععور مععن نسععٌ  واالنتظععار والرهبععة الشععوق مععن بععؤحبلم

 العذي بعالحلم الكلمعات وتصعب  اإلغفعاءات تحعرس  ونفسٌة وذهنٌة

 العاطفعة بتعوه  االنسعانٌة المشعاعر  وتكلعل والعشق الشوق ٌحمل

 شععكبل أتخععذت التععً للقصععٌدة الفنععً الععنص فععً الجمالٌععة والمحاكععاة

 . القصٌدة آخرمن فنٌا ومضمونا
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 ؟ انت   من

 اللٌل ٌسهر كً

 شوقك ٌترقب

 ٌحرس والفجر

 اغفاءتك

 بحذر وٌبلمس

 ندٌة اهدابا

 باحبلم

 والعشق الشوق

    

 أداة( معععن( ) انعععت معععن)   القصعععٌدة فعععً المتكعععررة االسعععبلة هعععذ 

 والفعراق واللوععة االشعتٌاق عن تنمان(  أنت) والضمٌر االستفهام

 االخعر المحبعوب هعواجس ٌععً ال العذي المحبعوب فً التوحد وعدم

 الكونٌعة الحعواس كأشعرا على  سحرٌة قدرة الربٌعً وللشاعرة!! 

  االرض علععى الطبٌعععة غضععب مععن واالعصععار والمطععر الهععواء نحععو

 وأنسععنة والعاطفععة الحععب بركععة فععً وتشععغٌلها االنسععانٌة والحععواس

 أمعام وٌنحنعً وجنتٌعه فٌقبعل  الفجعر نسعٌم معه ٌحمل الذي الصبا 

 تسعتمد هودجعا الشععري للمتن الشاعرة تسخٌر مع العشق جبروت

 وفععق  المتبسععم لثغععر  تركععع  وهععً المضععٌبة العبقععة أحبلمهععا منععه

 الحبٌعب العى الشعاعرة منهعا ترنو التً المخملٌة الصورة  من وه 

 .  الحب لقدسٌة محرابا بوصفه
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 ؟ انت   من

 الصب  نسمات

 وجنتٌك تقبل

 روحك عن تزٌل

 االحبلم غبار

 تزحف والشمس

 لثغرك تركع

   العذب

  مععع حوارٌععة ٌععةبن  النععازف  البععو  مععن ٌصععو  اخععرى مععرة  المععتن

 والمنولععو   الععداٌولو (  روحععً أفتععرش حتععى  أنععت  مععن)  الععذات

 للمحبوب وسادة الرو  تفترش التً والهواجس بالمشاعر المثخن

   همسععاتك،   روحععً) عععدة بحععاالت أتسععمت الوصععل لدٌمومععة أشععارة

 المزدحمعععة البانورامٌعععة اللوحعععة هعععذ (   حٌابعععك،   ععععرق،  أتعطعععر

 الشععاعرة ابععداع مععن هععً   والنفسععٌة نٌععةالذه و الحسععٌة بالصععور

 تكللهععا شعععرٌة بقععدرات النقععدات فاجععؤ الععذي االبععداع ذلععك الربٌعععً

   كذلك والفطرة والتجربة المتوهجة الموهبة

؟ من  انت 

 افترش حتى

 روحً

 حضرتك فً
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 همساتك اتوسد

 ببلسم اتعطر

 عرق من

 حٌابك

    

 ملونععة ٌةسععمفون  بافتتاحٌععة القزحععً نصععها الربٌعععً اسععتهلت لقععد

 وفععاء عععالم الععى عالمععه ومععن الععنص انععا الععى انععا  مععن القععارئ تنقععل

 الجاذبٌععة مفععاتٌ  معرفعة علععى تعتمعد مععاهرة صعانعة فهععً  الربٌععً

 اي انهعععا ادونعععٌس عنهعععا ٌقعععول التعععً  السعععردٌة الشععععرٌة النصعععٌة

 كٌععف معععً الحظععوا!   الشعععر لشعععرٌة الوحٌععد المسععو  الجاذبٌععة

 لهمعا فهعذان العرو  وال الشعكل اآلخعر فً التحب فهً اللهفة توزع

 التحعب وهعً الحعب تحعب انهعا!  الشععري الهعم غٌعر معع آخعر شؤن

 علعععة معععع نحعععن فهعععا وتحدٌعععدا قصعععرا فٌعععه تحبعععه بعععل مطلقعععا الحعععب

 فععً لٌزهععر بخرٌفهععا تتبععرع فهععً مدهشععة صععٌاغة فععً ومعلولهععا

 امععام ولعٌس تقععرر ربعة امععام الحبٌعب فكععؤن صععبة معادلععة!  حدابقعه

 معععع الربعععة دور تعععإدي وهعععً تماسعععكت وٌالٌتهعععا!  ولهعععى عاشعععقة

 ملحمعة فً تٌاما كطبع هً!  فاحبته وتواضعت خلقته الذي الحبٌب

 كٌععف الحظععوا  بارادتهععا نفسععها تهععزم السععومرٌة العلععى فععً حٌنمععا

 نبعع فٌعا:  تقول حٌن الربات طقوس مخالفة  وتضعف تتودد عادت

 المدهشعة عرةللشعا اٌعن معن لكعن!  المتطاٌرة اشبلبً  احتو  الحب

  وهععً الشععري الخطعاب عقلنعة الربٌععً وفعاء واٌقاعاتهعا لحروفهعا

   واالنسانٌة الوطنٌة االغراض كل الشعري الكون مصهر فً تصنع
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 جعدارة ععن اسعتعمل  واحعد نعص فً والمكانٌة والزمنٌة  والحلمٌة

 جدٌدة صوفٌة

 هكذا

 فٌك الحب أحببت

 خرٌفً ساترك

 فً ٌزهر

 حدابقك

 الحب نبع فٌا

 اشبلبً  احتو

 المتطاٌرة

 تتحول ان قبل

 هوامش الى

 صفحات فً

 الٌؤس

 ؟ انت   من

   ثانٌا نرسٌس زهرة

    الحطاب جواد للشاعر 
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 كعل  فهعو بعه وهعام جسعد  عشعق  العذي الجمٌل الفتى ذلك نرسٌس

 فٌتعمق جسد  مباه  لٌتؤمل  الساكن الماء او المرآة فً ٌنظر ٌوم

 ععدم فعً القاتعل السعبب فهً فاصلةال بالمرآة صدر  وٌضٌق وجد 

 التواصعل ٌسعتطع لعم ألنعه وحزنعا وجدا فذاب!  جسمه مع التواصل

 زهعععرة موضععععه فنبغعععت ذاب!  جمالعععه ثمعععار القتطعععاف جسعععد  معععع

 اإلنسعان ٌعشق أن خطورة عن األجٌال لكل الحدٌ  لتجدد النرجس

 المإسعطرة الحكاٌعة هعذ  معن الشٌرازي سعدي استفاد وقد!  نفسه

   بالعربٌة فقال الفرس الدٌن الرج فهجا

 الفقٌد مكان وردة نبتت           إمام ٌموت إذ وبطهران

 ! . ورود من جنة   طهران    تغد        جمٌعا   ٌموتوا إذا ولهذا

 المبتكعرة  الشععرٌة ذات قصٌدته فً الحطاب جواد الشاعر  أستهل

 عنعه فعهٌعر لمعا خبلفا جبارا عاتٌا تبدٌه بقرارات الجدٌدة  السردٌة

 انععه حقععا الجمٌععل!  المععرأة حضععرة فععً شععدٌد ارتبععاك مععن اصععدقاإ 

 مععن البصعرٌة والسعمفونٌة السعمعٌة السعمفونٌة بعٌن المسعافة الغعى

 المباشعرة!   السعمفونً  االٌقاع ضفتً بٌن ربط شعري نص خبلل

 عاشعر معن كعل)  بكلمعة والتحدي باالمتبلك تشً  التً الخطابٌة أو

 شععرٌة فهعً خطابٌعة او مباشعرة لٌسعت (عدوي أذنً دون   أمرأة

  كفععرد بٌنععه طاحنععة حربععا الشععاعر شععن لقععد!  تمٌععز  التععً الحطععاب

 كلماتعععه علٌهعععا لٌسعععلط القبٌلعععة أنععع  ان بععععد القبٌلعععة  وبعععٌن رمعععز

 الحعععب ٌسعععتجدي حعععٌن العاشعععق  ٌهعععون!   بهعععا فٌعععتحكم السعععحرٌة

 هعو العنص!  امامعه حبٌبه  ٌهون حٌن وٌسمو!  حبٌبه من والرأفة

 بنسعاء العتحكم ملكعة الحتوابه  المخاطب ضمٌر ازاء المتكلم رضمٌ

   مكثفة بصورة والحنان الحب  منابع مملكة وأجتٌا  القبٌلة
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 ٌنبعوع المعرأة بعؤن ٌشعً االمعتبلك وتعبٌعر وهنعاك هنعا معن وتلقابٌة

 بالمعععععاء الحبٌعععععب علعععععى ٌضعععععن ٌنبعععععوع لكنعععععه  واالمعععععان الحنعععععان

 وقععععد البلوجععععود وجععععودال بعتمععععة ٌسععععتفزاالعماق واالسععععتقرارالذي

 التحععدي لغععة السععردي الشعععري الععنص بوتقععة فععً الشععاعر أسععتخدم

 وسعخرها متوالٌعة أحعداثا تلعد حتعى القصعٌدة  لتخصعٌب والوحدانٌة

  ٌصععنع حععٌن بالنصععر وشعععور   العبثٌععة وتركٌبتععه  هذٌاناتععه ضععمن

 ذاتعه ٌإكعد المعتكلم ضعمٌر!  العكس ٌفعل او لبلمالوف المؤلوف من

 ! المخاطب ضمٌر ذات الغاء خبلل من

 مععن وموقفععه المععرأة مععن وموقفععه عنععاد    مععن حععالتً فععً وحععاول

  الٌشعبهنً رجعبل عاشعرت من كل)  والثبور بالوٌل ٌنذر فهو الرجل

 شععبكة فععً الشععاعر أبتكرهععا التععً التصععوٌرٌة الرإٌععة هععذ (  خابنععة

 المعرأة علعى مراهنعة المباشعرة وغٌعر المباشعرة ودالالتعه معلوماته

 آخعععر شعععهرٌارا وكونعععه غعععرور  وأرضعععاء لمباهجعععة اوأصعععطٌاده

 وصععورته شععهرٌار مععن بععدال رومانسععٌة مبتكععرة معاصععرة بصععورة

 التاجر او العربً الحاكم صورة له أذهاننا فً رسمت التً الدموٌة

 حاولعععت التعععً البطلعععة ولشعععهرزاد  العربعععً االقطعععاعً او العربعععً

 لعه مشعهود بؤقتدار  الحطاب وصا  االمان بر الى تصل أن بذكابها

 ضعمن ٌضعه االبتكار من جدٌدا رصٌدا  ذلك فشكل غراببٌة قصٌدة

 لقصععٌدته وتحدٌععه بالكلمععات لعبععه فععً المبتكععرٌن المبععدعٌن طلٌعععة

 والتعادلٌععة االمععتبلك ولغععة  وااللفععاظ الجمععل  لجععدل تمامععا واع فهععو

 ود أنعا)   الشعاعر ونسع .  المعرأة ألوهٌعة وبعٌن بٌنهعا توشع  التً

 وخعرو  والحسعٌة الذهنٌعة الصعورة(   معجزتعً رضاال على االله

 واقترنععت والبلوعععً الععوعً مععن  لبلمععالوف المععالوف مععن القصععٌدة

   ومعجزة شًء كل ملكوت له الذي بالخالق باإلله الشاعر مخٌلة



 السماوي احمد دجلة. د

118 

 

 

  ثنابٌعة(  فقعط -النسعاء كعل لً  الحٌاة أغوي بالمحبة أننً) الشاعر

 ومراحعععل المععرأة بنمععو المتصععلة المعادلععة أكتمععال والمععرأة الحٌععاة

 الربٌع الصٌف الفصول وتعدد والحٌاة كهولة  شباب طفولة حٌاتها

 الصعععفات بهعععذ   أرتبطعععت التعععً  الحٌعععاة ونمعععو   الشعععتاء الخرٌعععف

 وتشععب  والععدالالت االلفععاظ وراء مععا منهععا نستشععف التععً المتوالٌععة

 لرمزٌععععة( االنععععا)  واجتٌععععا  المربععععً الحسععععً بالتصععععوٌر الشععععاعر

 مععن والتفععرد والتحععدي االحسععاس  نحععو الععنص ٌععا وانز الموضععوع

 أٌععد   الععى وصععٌاغتها الكلمععة بغرابععة الععنص تصععب  التععً النرجسععٌة

 الرومانسعٌة القرارات تتواصل ثم  سردٌة عززتها محبكة ٌولوجٌة

 ال أنععه  المتلقععً فٌشعععر( الكابنععات مععن تبقععى قععد الععذي ولبلخععرٌن) 

 ٌإكعد معا اٌعدٌنا نبعٌ لعٌس لكعن السعط  علعى هكذا!  ٌفزع وال ٌقلق

 !    غٌر  وٌرٌد شٌبا الشاعر ٌقول ما فكثٌرا والبلخوف البلفزع

 الوصعول وحعاولوا المعرأة فعً شععرهم كرسوا شعراء هناك أن كما

 أمععرأ نتععذكر ان ولنععا ٌفلحععوا فلععم النسععاء علععى التسععلط الىتعوٌععذة

 ٌتعذلل كعان ولكنعه حبٌبعات سعبع فٌهعا غعازل التً معلقته فً القٌس

 مدرسعة خعرٌ  وهعو ربٌععة أبعً بعن وعمعر امعامهن  وٌضعف لهن

 علععى  قلبععه ٌعععرض فكععان  واحععدة حبٌبععة تكفععه لععم  القععٌس امععريء

 حععول الطابفععات وعلععى الشععٌقٌقات وعلععى والحجازٌععات  العراقٌععات

 تكفعه لعم  وبعودلٌر!  الجمعال جبعروت أمعام ضعٌفا  كان لكنه الكعبة

 لعو معاذا أوا :   قصعابد  معن واحعدة فعً فهتعف  والالعشعر الواحدة

 لقبلتهعععا إذن واحعععدة شعععفة فعععً الععععالم  نسعععاء كعععل شعععفا  أجتمععععت

  الشعععر أزهعععار دٌوانعععه بسعععبب بعععودلٌر حعععوكم وحعععٌن.  وأسعععترحت

 وأذا  الجمعال ألوهٌعة أمام بودلٌر ضعف الناقد قبل القاضً أكتشف

   المرأة جعل طاغور أن سنرى فاننا السٌاق فً طاغور وضعنا
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 أن بمعنعععى والبعععراكٌن واالفععععى لبحعععروا واالرض للسعععماء أختعععزاال

 صععدقٌة عععدم لنععا ٌكشععف وذلععك نسععاء الطبٌعععة وان  طبٌعععة المععرأة

 كتععب الععذي حكمععت ونععاظم واحععدة سععوى ٌعشععق لععم  الععذي طععاغور

 وجسععد   نععاظم قلععب أن  نععوار أكتشععفت نععوار فععً القصععابد أجمععل

 قبععانً نععزار الععى نصععل أن الععى أخرٌععات حبٌبععات وبععٌن بٌنهععا شععركة

 علعى ٌتمعردن لكعً وتحرٌضعهن الجمعٌبلت وععظ طرٌقة ابتكر الذي

 من للتمرد  القبانً ٌدعوهن!  رجبل لٌس القبانً اي وكؤنه الرجال

 الشععععراء بعععٌن المعركعععة فكانعععت  معهعععن الجعععو لعععه ٌخلعععو أن أجعععل

 ثغعرك كعان قعد)   قبعانً نزار قول ٌختزلها سجاال والمرأة السابقٌن

 او ابتكعار  فموضعع الحطعاب جعواد أمعا(  خعادمً فؤصعب  ربً مرة

  لقضعٌة حاسعما عسعكرٌا حاكمعا نفسه نصب االتً فً واض  تفرد 

   المرأة

 ثانٌا نرسٌس زهرة 

 امرأة عاشر من كل

 اذنً دون

 عدوي

 رجبل عاشرت من كل

 ٌشبهنً لٌس 

 خابنة

 االرض على االله ود انا

 معجزتً
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 الحٌاة اغوي بالمحبة اننً 

 فقط - النساء كل:  لً

 ولبلخرٌن 

 الذي

 الكابنات من تبقى قد

 نصعععوص اختعععزال واحعععد نعععص فعععً الحطعععاب جعععواد اسعععتطاع هكعععذا

 اجعععل معععن الفحعععولً الخطعععاب وتطعععوٌر واالمكنعععة االزمنعععة مختلفعععة

 بعل مجاٌلٌعه بٌن خاصة  منزلة الحطاب جواد بوأت شعرٌة تؤسٌس

 . بعامة العرب الشعراء بٌن
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 انظائغ شياٌ انشاعسج

 ُنيشي تني لظُدذها يف دزاظح

 مععععه تتعامعععل زمعععان والشعععاعرة!  فلكعععً وجعععودي تشعععكٌل الزمعععان

 و!  االنسععانً للتععؤزم وعععاء ٌكععون ان ٌصععل  فنٌععا تشععكٌبل بوصععفه

  فانعا لعذلك!  األسعبلة ذي العنص هعذا  خبلل من الزمان    زمان   تدخل

 هعو كمعا الشععرٌة الصعورة او بالحبكعة ٌعنى  اعتٌادٌا نصا  أقرأ لم

 تخععر  ان االمععر اقتضععى ولععو الثبععات ٌععةمحدود اقععرا ولععم!  تععوقعً

  كقاربععة الحظععت!  االسععفاف هععوة فععً وتقععع خطهععا عععن القصععٌدة

 متمكنعة  معاهرة برٌشعة  مرسعومة ولكنها  مكتظة  الزمان مفردات

 ثٌمععة هنعاك!    موضعوعٌا همععا العذاتً الهعم مععن تجععل ان تسعتطٌع

 اءت فضعا معع التعامل خبلل من  فنٌة لوحات تشكل لغوٌة اسلوبٌة

 معن ٌسكن من قصٌدة!   اسبلة االسبلة من فتنبثق والمكان الزمان

  متشابكة روحٌة معادلة فً العنوان خبلل من تضعك  ٌتساكن ومن

 معن االول السعطر فمنعذ!  التراجٌعدي الحعد   تخترق رإٌا وتمنحك

     االلتصععاق لحالععة  المترجمععة الصععورة انسععٌابٌة تواجهنععا القصععٌدة

 تنثعال   البٌانٌعة الصعور ان علعى  زٌعادة(  لٌعلال - االخر - الرو ) 

 والمسعكون السعاكن بعٌن تواصعل فً المحبب التشبٌه فن  خبلل من

 الضعٌاع معن للخعرو   رمزٌتعان  صورتان   ورهبته اللٌل  فسكون

  لٌتسعكع التٌعه  رفقعة ٌتحعرك(  أنعا)  المتكلم وضمٌر!  الضٌاع نحو

 واألشعبا  البشر من خالٌة الشوارع!  الحٌاة من خالٌة شوارع فً

 فعً العبع  تمعارس لعم القصعٌدة!  رقٌعب دون تتسعكع الجعرذان لكن

 واالشعععبلء العععذكرٌات معععن بععععض ولملمعععات عنعععه المسعععكوت طٌعععات

 بالتقعاط ٌعومىء العذي   الكعال  الغعابر الماضعً خانعات فً المبعثرة

   والرمل الحصى بٌن واللعب اللهو واحبلم المتشردة الطفولة حبات
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 مارسععت وإنمععا فقععط الهععواء فععً وبعثرتهععا والععتبلل رالقصععو وبنععاء

 واعتمععدت.  وترمٌمهععا كسععرها بتجمٌععع جدٌععد مععن الحٌععاة تشععكٌل

 ومععدارات اتجاهععات عععدة  مععن الشعععري المععتن تحععاور ان الشععاعرة

! العععوأد طقعععوس فعععً السعععاردة( أنعععا)  المعععتكلم ضعععمٌر خٌمعععة تحعععت

 العى  ثعم شععور العى والبلشععور واقعع العى البلواقعع تحول الشاعرة

  الحالععة هععذ  ومععن!  واالسععتقرار بععاالمن مععإطرة متحركععة لوحععات

 المكعان ٌسعكن العذي والزمان  الزمان ٌسكن الذي المكان  نستشف

  أقععام معنععى الععى ٌحٌععل  وسععكونا سععكنا ٌسععكن  سععكن القابععل فقععول! 

 :  .عزة كثٌر قال اللبو  واطال

  رالععده آخععر سعععدى اهععل وال  سععكونه أطالععت السعععدى كععان وأن  

   نازله

  االهعل ومن المكان من نفسك به واطمؤنت الٌه ماسكنت والسكن   

 اللٌععل لكععم جعععل) تعععالى قولععه ومنععه  الٌععه ماٌسععكن   اٌضععا والسععكن

 مخٌلتهعا فعً المععتم الواقعع تلعون فنٌعة وألسباب الشاعرة(    سكنا

 الععذات  باسععتبلب تععوحً  فضععٌة عنكبوتٌععة واهٌععة خٌوطععا وتنسعع 

 الحععد  اعمععاق فععً تععدور التععً والمحنععة الضععٌاع بشععظاٌا المهتربععة

 :     إلٌه منه والهروب

     االروا  من خالٌة  المدٌنة شوارع

    باالشبا  مكتظة

       الموت رٌا  فٌها عصفت

 .   الجرذان واحتلتها
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 كمععا أخععرى حٌععاة    خالٌععة الشععوارع فععً الشععاعرة  مخٌلععة وترصععد

 الظلمعة كعوابٌس وترصعد كسعارواالن والدمار الموت  لوحات ترصد

 الغربععة سععوى شععًء فععبل واالشععبا  بععاالروا  المتخمععة الموحشععة

 والمفخخععات القععذابف رٌععا  فععً االروا  تعصععف كمععا!  والوحشععة

 السعإال انتعا  لنعٌعد الجمٌلعة والمعانً والزهور تحصداألحبلم التً

 رغععم وبععدت كٌععف والبععراءة اختطفععت كٌععف الععببلد وإذا:  المقععدس

 مثعل اٌضا موإد سإال على اجابة هناك ولٌس الحٌاة البحب تعلقها

 تختععرق التمٌععز ذوات التراجٌدٌععة المؤسععاوٌة الصععور لكععن البععراءة

 المعععوت وحعععالتً  والشعععب  العععرو  بعععٌن المسعععافة بتاوٌعععل  الرإٌعععا

 هععذ  فععً المتحركععة العظمٌععة والهٌاكععل االشععبلء وصععور المتععوجس

 رٌععا   مععثبل نتتانسعع!  شععًء كععل ٌتانسععن حٌعع    الكنابٌععة الصععور

 فعً الجماعٌة المقابر لوحة لتكمل الشعر  أستحضرها  التً الموت

 تعصعععف التعععً العاصعععفة صعععورة وتكتمعععل!  بلعععدنا معععن بقععععة كعععل

 ٌغٌعب فحٌن!  الجرذان   لوحة داللة نفهم هنا! وامنهم بابناءوطننا

 الجعرذان اي فهعً!  بعدٌبل تكعون الجرذان سوى ثمة فلٌس االنسان

 رمزٌعا مععادال تشعكل هعً وانمعا للتسعكع صورة تشكل لكً التتسكع

 زمععام تمسععك دزنععً والععت افععبلم فععً كمععا الجععرذان!  الحٌععاة لغٌععاب

 :    والحٌوانات الناس وتقود  االحدا 

    والكنابس  الجوامع بٌن

    والمدارس  المزراع وبٌن

    الجنود وقواطع  الحدود بٌن

   العراق وضٌعنا  طفولتنا ضاعت
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 والمبععادئ   القععٌم تهععاوي الصععاب  زمععان  الشععاعرة ةمخٌلعع وترصععد

 لتتعوالى  الشععري المعتن هعذا داخعل العدم مع الحٌاة  تتماهى لحظة

        بعععٌن المقارنعععة والبلمعقعععول المعقعععول تكنٌعععك فعععً المعبعععرة الصعععور

 الجنعود ثكنعات - االجعراس دقعات -  النعاقوس-   المعإذن- الجامع) 

 والحٌععرة التععوتر اجععواء فتحلٌنععا(  واالتععً االنععً  بععالموت المسععورة

 وضععٌاع الطفولععة بضععٌاع المعتمععة المضععٌعة  الععببلد مناخععات الععى

 ان دون القعدم منعذ وثرواتعه ابنابعه معع المختطف  الوطن!  البراءة

 وادبابعه مفكرٌعه طمعو   بحرابق الملتهب الوطن!  ابنابه الى ٌعود

 اقاصعً وفعً الجبعل وذرى الهور اعماق فً!  والخار  الداخل فً

 المشععبه  المحببععة التشععبٌه الصععور!    المحٌطععات واعمععاق الٌابسععة

 معععن المعععورو  العععوأد طقعععوس بعععه والمشعععبه  طفولعععة بعععبل طفولعععة

 الرجعال لتشعمل تحعدٌثها فعتم النساء على مقصورة وكانت الجاهلٌة

 والمعواطن العوطن ضعٌاع به والمشبه واللعب اللهو المشبه!  اٌضا

 الرضٌع بطفلها االم التصاق حالتً   لنا تكشف الشعرٌة فاللوحة! 

 :   والربٌع  للعطاء ٌمهد بما االرض وكٌنونة االمومة وكٌنونة

     حقاببً فً وضعته العراق

    أٌامً على وكتبته

    دفاتري فً وخبؤته

    الغربة اوطان فً معه الهو كً

    المنسٌة الشوارع فً معً وٌلهو
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 - أٌععامً - حقععاببً -)  مععن  اللوحععات هععذ   فععً الشعععرٌة تتشععكل

 المرسعل مخٌلة فً المتراكمة الصور من سلسلة ضمن(  - دفاتري

 الطفولعة حقٌبعة فعً   الععراق وضعع زمنعً تسعلل وفعق  والمستقبل

 لهعو إنعه ؟ هذا لهو فؤي!  ٌشاء متى او تشاء متى معه او به للهو

 نقٌضعان واللهو الغربة!   بالداء الداء كمعالجة بالوطن الوطن عن

 اللهععو  مفععردة وتتكععرر  المنسععٌة الشععوارع فععً  ٌلتقٌععان ولكنهمععا

 وخصوصعٌة  الععراق  عراقٌعة  لتؤكٌعد بعل الفععل لتؤكٌعد مرات ثبل 

 نازفععا جرحععا العععراق وٌبقععى  الكعرٌم مابععه وعذوبععة  المقععدس ترابعه

 ذا من ولكن ابنابه لٌالً  عن ممنوعا حلما ٌبقى ونكون كنا واٌنما

 ععععن والربٌعععع  الزهعععرة ععععن والعطعععر ؟ ةالكلمععع ععععن المعنعععى ٌمنعععع

 الملونعة الصعور محعددة حعاالت فعً الشاعرة واعتمدت!  ؟ الدهشة

 وهععذ  الطفولععة  أعععٌن  تحتملهععا ال بحٌعع  السععاطعة االلععوان ذوات

 لنععا وعكسععت نازفععا انثوٌععا بوحععا لنععا عكسععت المراٌععا مثععل الصععور

(   أنععا)  لكٌنونععة زواٌععة مععن اكثععر صعععٌد علععى وتكسععرات اوجاعععا

 :    وعذاباتها  الطوٌلة الغربة  لحكاٌات الساردة

 ً     بسمة والديّ  شفتً على وارسم

    عطرٌهما الرو  على ٌنثرا كً

     القذابف اصوات بٌن

    البارود ورابحة

     المحترقٌن وصرخات

    الجرحى وحشرحات

    الغربة فً اتجول
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       البحر أرافق  لن

    الجبل وال الشجر وال

     الغرٌبة   الوجو   وال

      ٌبن حقاببً فً العراق  ألن

    صوته فكتمت

   دما ٌنزف  العراق ألن

   ضاع العراق ألن

   حقٌبتً من ضاع العراق

 .    معه فضٌعنً

 الراضعععععٌٌن الوالععععدٌن صعععععور!  تععععرو  وصعععععور تععععؤتً الصععععور  

  ؟ ماذا عن راضٌان الوالدان!  المبتسمٌن

 ورسعم الوالعدٌن برضعى  تشعً صٌدةالق ؟ لماذا ٌبتسمان والوالدان

 تحععت عراقععً كععل!  ذلععك حقٌقععة الترٌنععا ولكنهععا والرضععا االبتسععامة

 تحععت الوالععدة!  مورتانٌععا فععً والمولععود السععوٌد فععً الوالععد!  نجمععة

 انببلجععععات  راسعععخة نورانٌععععة معععدلوالت!   فوقهععععا والولعععد االرض

!  امن وال الدفء حٌ  الدفءواالمن صور فتتكثف شامخة إٌمانٌة

  جسعد فعً المتوحعدة العنقودٌعة القعذابف و عبرالشعظاٌا واسعتهدافها

 المتمعردة االحعبلم  مراٌعا تكسعر بعٌن!  الشعظٌة جسد وبٌن القصٌدة

 الهعم توحد الى تحٌل الفتة إشارة فً المتوالٌة االحزان  أصداء مع

 السععععجٌة وامتععععداد الشعععععري التععععدوٌن لحظععععة المشععععترك االنسععععانً

  وفً االبد والى الشر واقصى الخٌر صىاق بٌن المتارجحة البشرٌة
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 بمعا تجلٌاتهعا ومصادرة الذات الغاء الى تهدف شرسة حركة سٌاق

(  وحشرجات- رابحة- صرخات -) فً   االستعاري االنزٌا  ٌإشر

 التشعبٌه طرفعً احعد غٌعاب حٌ  االستعارة على تعتمد حسٌة صور

 وجه له المستعار!  الورق على غٌاب ٌقابله االرض على الغٌاب! 

 تنعععذر)  بعععالخراب  ومعععرهص(  باكٌعععة) بالفجٌععععة  معععتخم   انثعععوي

 التبلشعععً حعععد  لقعععدرها السعععاردة االنعععا استسعععبلم(  المعععوت بموععععد

  القادم الموت على ترمٌزٌا والمنعكس

 بنٌععععة علععععى ٌهععععٌمن ضععععاغطا فضععععاء االسععععتبلب هععععاجس وٌشععععكل

 علععى القععدرة وغٌععاب  الععزمن بتبلشععً  المشععبعة   عنععه المسععكوت

 أتجعول - الفععل استحضعار نحعو ٌتحرك النص مخٌال فان!  كهامتبل

 برشعاقة السعاردة( االنعا) تقود حركة وهً المرمد الماضً باتجا  -

 فععبل -الععنص اسععتهبللة فتفضعع  المعععاش الععراهن تطحععن رحععى الععى

 عععن واالنفصععال  البلشععًء تشععٌإ الجبععل أرافععق وال- البحععر أرافععق

      الحالة

 معهعا المباشر التماس حالة الى  MONLOGUE الداخلً الحوار 

 انثوٌعة خصوصعٌة - الشعجر وال -  االسعتعارٌة القرٌنعة أشعرت وقد

 الفكعععري ونتاجهعععا  المرهفعععة العععذات بعععٌن المصعععٌرٌة الصعععلة تجلعععً

 البعععارود برابحعععة الخانقعععة االمكنعععة طبٌععععة العععنص كعععامٌرا وترصعععد

 ٌنقعذ  تنفسعٌا قطبعا بوصعفها   اللوحعات اسعتدعاء لضعرورة تكرٌسا

(  االنععا) تحععوالت التؤوٌععل هععذا وقععدهٌؤ الععراهن كابوسععٌة مععن لععذاتا

 زد البلٌععدة الجسععد اقفععاص مععن االنفععبلت باتجععا   الواعٌععة وحركتهععا

 الععذات علععى شععاهدٌن لٌكونععا والجبععل البحععر اسععتدعاء   ذلععك علععى

 التشعبٌهً المنظور وفق!  معا والمكان الزمان سلطة من  المنفلتة

   الملتهبة واالمكنة بالعطاء المكتنزة زرقته  غمرته بحرا   فنرى
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 بمعععدلوالت االخٌعععرة الجملعععة تفعععٌض!  عبثعععا فتعععزداد العععذات خعععار 

 مععع تتصععادم وهععً  بسععهولة الداللٌععة مفاتٌحهععا التمععن    مشاكسععة

 الشعععور آلٌععات الشعععري المععتن فععً وٌتععداخل والحاضععر الماضععً

 بهععبلك اخععرى مععرة لتععوحً  والزمععان المكععان رمععوز عبععر بالضععٌاع

 خوفهععا السععاردة(  االنععا)  علٌععه أسععقطت بعععراق  والحلععم طفولععةال

 حععٌن االول االنسععان مخععاوف تسععتدعً وهععً(  الجمعععً)  الفطععري

 بامكنتعععه تطعععٌ  اذا شراسعععتها وٌرقعععب  الطبٌعٌعععة الظعععواهر ٌواجعععه

 انهٌعارات االمعس طقوس   فً المشهد وٌتوغل كٌانه وتهز االثٌرة

 ومعا المجهعول الغعد بمخعاوف مشعحونة اجعواء ععن معبرة ومدرات

 .    سٌان  أفرا  او أحزان من ٌحمل

  

   ٌتساكن ومن ٌسكننً من

  الصابــ  زمان شعر

   ٌتساكن ومن ٌسكننً من

   زمان تسكنه ومن زمان ٌسكن من

   انادٌه  

   االروا  من خالٌة شوارع فً

   باالشبا  مكتظة

   الموت رٌا  فٌها  عصفت

   الجرذان واحتلتها
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   الجوامع بٌن

   نابسوالك

   والمدارس المزارع وبٌن

   الجنود قواطع و الحدود بٌن

نا طفولتنا ضاعت ع   ٌ ض     العراق و 

 ! عراق

   حقاببً فً وضعته

   اٌامً على وكتبته

  دفاتري فً وخبؤته

   الغربة اوطان فً  معه الهو كً

   المنسٌة الشوراع فً والهو

  والديّ  شفا  على وارسم

  بسمة

   ٌهماعطر الرو  على ٌنثرا كً

  القذابف اصوات  بٌن

   البارود رابحة

   المحترقٌن وصرخات

  الجرحى وحشرجات
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   الغربة ببلد فً اتجول

   البحر ارافق فبل

  الشجر وال

   الجبل او

   الغرٌبة الوجو  او

 ٌبن  حقاببً فً العراق الن

   صوته كتمت

   دما ٌنز فكان

  معه وضٌعنً فضاع

  عراقً ٌا

  ما كل صدر على اضع ان حلم

  وساما

 المقطوعة االرجل  اعٌد ان احلم

   وفتٌاتها فتٌانها فقدت التً العوابل لٌالً  اعٌد

 طفولتً الى ٌعٌدنً   ومن العراق الى ٌعٌدنً فمن

   الجرو  ٌدواي ٌؤس فبل

   ٌضمدها امل وال

   عراق
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   منك جٌوش

   غادرت

   تستعد واخرى

  عراق ٌا

   ومبلٌٌن مبلٌٌن

   نبضت فٌك احبلمهم   مازالت

  ٌجري الدم نهر ومازال

  عطشى اراضٌك ومازالت

ك هبنً ر    س 

   المنافً فً من جعلت كٌف

د   ٌعشقونك والسجون    الموت ح 

   ونخٌلنا احبلمنا ٌسرقون ومن

ٌّن د   ٌكرهونك والفرات    الموت ح 

   دمً كان ان

   ظمؤك سٌروي

  جسدي كان ان

   صدأك سٌجلو

   عراق ٌا فلبٌك
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 الزمن حروف ؤتتهج عربٌة طفولة

   خفض الى عال شامخ من    حكمه على الدهر أنزلنً

   عرضً سوى مال لً فلٌس    الغنى بوفر الدهر وغالنً

   االرض على تمشً أكبادنا     بٌننا اوالدنا وإنما

   الغمض عن عٌنً المتنعت   بعضهم على الرٌ    لوهبت

     المعل ى بن حّطان الشاعر

   علٌهم وٌنفقون وٌقبلونهم ٌحبونهم آباء لبلطفال

ً   وٌنفق ٌحبنً لً أب ال وأنا    عل

   وٌلعبون وٌؤكلون فٌها ٌنامون دافبة بٌوت لؤلطفال

  الشارع هذا سوى لً البٌت وانا

  والرسم واالناشٌد والكتابة القراءة فٌها ٌتعلمون مدارس لبلطفال

   معا والمعلمة الطالبة فاكون لً المدرسة وانا

  معا الرزق ومحل المدرسة الشارع وٌكون

   هللا عٌال من لست وحدي انا فهل هللا عٌال االطفال

   والزهور والرعاٌة بالمحبة االطفال ٌنعم فلماذا

   بآخر مكانا فاستبدل البلدٌة مراقب ٌطردنً وانا

   وعاملة وبابعة طالبة فانا لبلسبلة لدي الوقت

   مهملة الشارع فً مركونة لكنها عاقلة طفلة وانا
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  بنفسً نفسً واعلم وادرس ادرس سوف

   البرٌة الوردة مثل فؤكون

  شذٌة جمٌلة عطرة ندٌة نضرة

  قطر اي من الٌهم عربٌة طفلة

   وٌتٌمة وعربٌة طفلة  اننً المهم
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 شنصنح احلعٍ عثد اندكرىز انشاعس

 .وانشعس اندو لظُدج يف حتهُهُح  دزاظح

  

    والشعر الدم 

 الدم نطق إن   الشعر ٌقول ماذا         تتكلم فمً على دماك هذي

 ٌحكم الضعٌف ظهر فً والسوط     رنة الٌد فً   ولبلصفاد هتفت

   ٌرغم   أنفا أن   وتؤنف   تؤبى     عزة من بقٌة   النفوس فً هل

 تتبرم فبل   كرامتها وعفت        عاداتها عن   االعراب أتعرت

 ٌهضم   حق ألف  علً  لبنً   ورىال وفً  الحٌاة ذل  أفتترتضً

 ومقسم موزع الذباب بٌن            بٌتها وهذا   عدال ترتجً أم

 عزتهععا أجععل مععن ٌععرق لععم إن                المععة حٌععاة ال   أكبععر هللا

 الدم

 الموثبعات - قصابد من   الدموي التصوٌري الشعري النص ٌتشكل

 والعصععر سععبلمًاال العصععر فععً اشععاعت التععً الحربٌععة الحماسععٌة-

 قادمعة او ماضعٌة   دموٌعة بمعركعة تعوحً التعً!    وقبلعه الجاهلً

 صععورة لتعمٌععق الكلمععات عععن عوضععا االفععوا  مععن دماإهععا تتفجععر

 والحرٌعععة والشعععاعر االمعععة   لوجعععود المعععدمر  الماسعععاوي المشعععهد

 مععن تععرقص معتمععة حمععراء  دموٌععة صععورة أزاء انععت. معععا والحلععم

 .    وعظمته الحد  فالشاعرلهول ، فٌها الرإٌا فتنعدم تتكلم االلم

 :بقوله
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 العتبعارات عجزا ٌصٌر شعري صدر: تتكلم فمً  على دماك  هذي

 بعععه افتتحنععا معععا ذلععك ؟ الصعععدر وتخلععف العجعععز تقععدم كٌعععف!  فنٌععة

 معاذا) جوابعه ععن متعؤخر سإال العجز!    المعلقة المٌمٌة القصٌدة

  فمعً على دماك هذي)  ذلك وجواب(   ؟ الدم نطق أن الشعر ٌقول

 - متفعععاعلن -   الكامعععل البحعععر معععن  القصعععٌدة واٌقاععععات(  تعععتكلم

 هعععذ  فتشعععكل   االشعععباع حعععد مرفوععععة معععٌم والقافٌعععة -   متفعععاعلن

 جورنٌكعا   قتامعة بعذلك مخالفعة   عراقٌعة دموٌعة جورنٌكا   اللوحة

 وخلقعه   ععال بحذق   الدم أنسن حسن فالشاعر. سوداء   بٌكاسو

 للعدم ان نبلحظ( الدم نطق أن الشعر ٌقول ماذا. له   محاورا انسانا

 خعبلل معن والشععروالنطق العدم ثنابٌعة فعً للقصعٌدة طاغٌا حضورا

 الٌؤتلفان مخلتفان وهما والشعر الدم بٌن حوارٌة

 الحٌاة الوجود االبادة -   الدم

 للحٌاة كٌنونة   تفاعل   وجود   -الشعر

 التعبٌر  التواصل - النطق

 والشععاعر لغوٌععا الشععهٌرة  قطععرب نظرٌععة  أمععام حععنن بالضععرورة

 .دموٌا حسن

 رنة الٌد فً   ولبلصفاد هتفت

 والسبلسععل الحدٌدٌععة بععالقٌود ٌععوحً الععذي الشعععري المتخٌععل فععؤن  

 خعبلل معن المتلقعً الٌهعا لٌتوصعل ، المعانعاة من لوحات لرسم كاف

 فعععً الشعععاعر فؤسعععتخدم ، اٌعععدٌنا بعععٌن التعععً اللوحعععة فعععً اٌمعععاءات

   والسعععمعٌة   البصعععرٌة   فابقعععة بمهعععارة الحعععواس الفنٌعععة اتعععهتكوٌن

 .  واللمسٌة
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 وبصرٌة تجسٌمٌة صورة -الضعٌف

 سمعٌة بصرٌة لمسٌة صورة - السبلسل

 لمسٌة بصرٌة صورة - الجسد

 سمعٌة بصرٌة لمسٌة صورة -   السوط

 الجسد على اثرا ٌترك الذي المبر   الضرب  صوت   -الرنة

 الجسد - المكان

 . والذاتً الخارجً الحوار على   الشعري النص تغلٌش

 ( عزة من بقٌة   النفوس فً هل) 

 الععععارف سعععإال فثمعععة سعععإاالت بتعععوارد ٌقعععوم الشععععري  فالمتخٌعععل

 مخبعوءا الجعواب ٌكعون معا وغالبعا الٌعابس وسعإال المحت  وسإال

   المكثعععف الحعععد  بإسعععتهجان معععو  الشععععري   العععنص حناٌعععا فعععً

 وتعدٌن الععرب للساسعة احتجاجعا تخفعً سعطرفاال.  عنعه بالمسكوت

 صعرختٌن فنبلحظ للرعٌة وظلمها   العرب الحكام وتدٌن   اسرابٌل

 وزلزلعة    الععرب فٌهعا خاطعب للٌعازجً االولعى عقعود ثمانٌة خبلل

 ؟ لماذا!  االعراب فٌها خاطب

 ابراهٌم:  الٌازجً

 الركب غاصت حتى الخطب طمى فقد   العرب اٌه استفٌقوا تنبهوا

 حسن:     زلزلة

 تتبرم فبل   كرامتها وعفت    عاداتها عن االعراب أتعرت   
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 التعععً لبلععععراب  والتوسعععبلت بالمنعععادات ٌشعععً الشععععري فالنسعععٌ 

 وسعععماتها عاداتهعععا ععععن تخلعععت هعععل والتقالٌعععد الشعععهامة تلبسعععهم

 .والضٌافة   والكرم الخلق   - وكرمها   وكرامتها

 . للمناورة الشعري المتن ٌعود

 ٌهضم حق الف  علً لبنً    الورى وفً   الحٌاة ذل   ترتضًأفت

 للحٌععاة معاتبععا حسعن للشععاعر الععذاتً بعالحوار الشعععري المععتن ٌععود

 رمععوزالعلم مععن رمععزا تععذل كٌععف للحٌععاة ومخاطبععة مباشععرة بتقنٌععة

 معن  عالمٌعا رمعزا إنعه( ع) طالعب ابعً بعن علً فهواالمام  والحٌاة

 المعٌش الواقع لهذا  فالمحاججة ،والنزاهة  والسبلم الحرٌة رموز

 . وسٌاسٌن شعبا  الوطن عن كناٌة العرب فبٌت

   ومقسم موزع الذباب بٌن         بٌتها وهذا   عدال ترتجً أم

 مععن احععداثا ٌصععور فلمععا لمشععاهدة الظععاهري الشعععري الععنص ٌحٌلنععا

 بهععا ٌمععر التععً واالنكسععارات فالصععراعات الحٌععاة ومععن الغععاب حٌععاة

 معوزع فهعو   اربعا اربعا   الععراق وتمزٌق ومعاناة رغد من الشعب

 مععن العدالععة اتنشععد العدالععة هععً أٌععن  وخارجععة داخلععه فععً ومقسععم

 الشعععري الععنص أتقععن هنععا فالشععاعر ، ومقسععم  مععوزع هععو الععذباب

 خفٌعععة سعععردٌة مكنونعععات المعبعععرعن الجمعععالً باسعععلوبه القصصعععً

  لواقععع ومعانععاة حععزن وخفاٌععا  روحٌععة سٌاسععٌة بومضععات تععوحً

 .مرٌر

 بقوله

 الدم عزتها من ٌرق لم إن            المة   الحٌاة اكبر هللا
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  حالععه لسععان واالمععة هللا الععى المنععاداة ٌوحععد الععذي الشعععري المشععهد

 أصعحو  العدم تنعور  فعار لقعد أصعحوا   غفعوة فعً التزالعوا انعتم إٌن

        .    تنادي لمن  الحٌاة ولكن  العروبة أٌن  العروبة أٌن العزة أٌن

 .  المتنبً الشاعر   قول مع التناص فنبلحظ   

 الدم جوانبه على  ٌراق حتى   االذى من الرفٌع   الشرف الٌسلم   

 : زلزلة

 الدم عزتها أجل من ٌرق لم إن                المة الحٌاة   أكبر هللا

 دامٌععا صععراعا االولععى الوهلععة مععن  معنونععا جععاء الشعععري المععتن أن

 سٌاسٌة تارٌخٌة قضٌة  بمواجهة نحن لبلبادة، للقتل  للدم محاورا

 .البرٌبة  الدماء وسٌبلن البشرٌة محارق الٌقاف  ترمز

 فععً إننععا نبلحععظ بٌنهععا الععوارد والتنععاص االبٌععات لهععذ   قراءتععً فععً

  السععبلم الجععل بالكلمععة حععاربوا وزلزلععة  فععالمتنبً  أمرنععا مععن حٌععرة

  العدم اال  العدم الٌمحعو ععربال مقولة  ضد أنا الدماء ال الحوار ولغة

  القعٌم هعذ  معن أخعذا الشعاعران أذن النعار اال الععار الٌمحو تقول او

 .والدانً للقاصً المعروضة  العربٌة
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 انىاند عسض/  َمدَح أضاءآخ

 اهلل عثد عصَصج انًُُُح نهسوائُح

 آلٌعات علعى هللا عبعد عزٌعزة  الٌمنٌعة للروابٌة النقدي النص ٌشتغل

 حعد  علعى وقوفهعا عنعد هعذا وٌتضع  النقعد فعً االجتماعً المنه 

 واإلشعععكالٌة األساسعععً المحعععور بوصعععفها تحدٌعععدا  (  الوالعععد ععععرس)

 الرجعل أجندة فً األرقام من رقما   المرأة من تجعل التً االجتماعٌة

 فعً نقتطعف المعدنً او القبلعً الععرف ٌبٌحهعا أجنعدة وهً المزوا 

 الروابٌععة تععورد  نصععا  (  لترمٌععزا وثقافععة عبععدهللا عزٌععزة)  دراسععتها

 تحعععاملً ، أحعععد علعععى أتحامعععل بعععؤنً القعععارئ ٌعتقعععد ال)  فٌعععه تقعععول

 عععذر أو مبعرر دون المعرأة علععى ٌقعع العذي الظلععم علعى هعو فحسعب

 المقتطععف هععذا خععبلل مععن لنععا لٌتضعع (  ارتكبتهععا خطٌبععة أو مقبععول

 التععً االسععتبلب وثقافععة المععرأة قضععٌة مععن النقععدي الععنص موقععف

 ٌقتطعف النقدي والنص.  للعٌش حقوقها كل عنها فتنزع تحاصرها

 حعععٌن) القضعععٌة هعععذ  إزاء رإا  لٌوضععع  التعععالً الروابعععً المشعععهد

 محاولتً وبعد ، والجلبة الحركة تلك على الٌوم ذلك باكرا   صحوت

 عععن والبحعع  النافععذة قععرب ووقععوفً فابععدة دون البععاب لفععت  الداببععة

 رإٌتهعععا معععن أتمكعععن لعععم التعععً الخلٌعععة تلعععك بعععٌن جعععدوى دون أمعععً

 مععر كععم أدري ال ، النافععذة حافععة علععى المرتفععع مكععانً مععن بوضععو 

 معن أتعذكر وال ؟ أقعل ؟ أكثعر ؟ سعاعتان ؟ سعاعة ، الوقعت من علً

  وبكعابً منعاداتً سعمعت أن بععد البعاب لً فتحت التً العاملة كانت

 الخشعب أععواد معن أمعً صعنعتها التً الخشبٌة عروسً حملت... 

 ثععوب بععدلت قععد والععدتً كانععت ، األقمشععة قصاصععات ببقاٌععا وكسععتها

 أعتقعد ، أحمعر لونعه واسععا جدٌعدا   ثوبعا   لهعا خاطعت بآخر عروستً

   العادة ، زواجه بمناسبة الوالد أحضر  الذي القماش من أنه



 السماوي احمد دجلة. د

131 

 

 

 ٌحضععر أن علٌععه  فععإن الععزوا  علععى عععزم إذ الرجععل بععؤن تقضععً

 ومععن(   الجدٌععدة للعععروس جلبععه مععا السععابقات زوجاتععه أو لزوجتععه

 الخامسعة فً طفلة لسان على ٌرد الروابً النص أن بالذكر الجدٌر

 السعععتقبال اسعععتعدادا   البٌعععت تععععم جلبعععة علعععى تسعععتٌقظ عمرهعععا معععن

 سععوا  دون المشععهد هععذا ٌقتطععف النقععدي والععنص الوالععد عععروس

 المسعععتلبة العععذات تجتعععا  التعععً المرٌعععرة اإلحساسعععات علعععى لٌإكعععد

 إن: تجعععد إذ الحعععد  حونعععةطا تحعععت نفسعععها تجعععد التعععً والمهمشعععة

 التعذكر مصعادفات معن مصعادفة ٌكعن لم الخشبٌة العروس استدعاء

 تحعوالت خبللهعا معن نرقعب سعحرٌة ومراٌعا سعردٌة حٌلعة هو وإنما

 والتععً الععنص مسععر  علععى المتحركععة والمهمشععة المسععتلبة األنوثععة

 الزوجععات)  اإلنععا  مععع تقاسععمت التععً الصععغٌرة اللعبععة هععذ  تكععافا

 أن  إال! الحمعععر الفجٌععععة أردٌعععة(  الجدٌعععدة لععععروسا+  السعععابقات

 نعاغرا   كعان الذي األنثوي الجر  ٌإنق أن شاء قد السردي المخٌال

 اإلنسانً وجودها بانتهاك ٌسم  الذي القبلً العرف شراسة جراء

 الععذي العععرس لحععد  إطععارا   الخشععبٌة اللعبععة هععذ  وتكععون ، برمتععه

 الجدٌععدة بالضععرة نوتععرحٌبه السععابقات الزوجععات ابتهععا  ٌفتععرض

 إحساسععات السععتقراء مهمععازا   وتجعلععه الكاتبععة تناقشععه عععرف وهععو

 دوامععة فععً فتععدخلها اإلنسععانً وجودهععا بهشاشععة تشعععر التععً األم

 فععالنص!!  هـععـ. إ خادمتهععا مععع السععاردة  داٌولععو  الحععظ الضععٌاع

 عبعععدهللا عزٌعععزة أتقنتهعععا التعععً الترمٌعععز لعبعععة علعععى ٌرتكعععز النقعععدي

 العزوا  تكعرار حعد  لسعلطة الخاضععة األنوثعة عذابات عن لٌكشف

 وعبعر السعردي العنص وتلمع  ، الزوجعات تععدد فعً العزو  وأحقٌة

 فعععً توظفعععه أن الرواٌعععة شعععاءت ترمٌزٌعععا   أفقعععا   الخشعععبٌة العروسعععة

 العروسعة هعذ  ضعٌاع عند مثبل   ٌقف النقدي والنص مختلفة أنساق

   الثانً الروابً المقتطف ٌورد حٌن الخشبٌة
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  موكععب علععى ونتفععر  الععدر  نصعععد أن األفضععل مععن خٌععتب قالععت) 

 بععد معهعا التجعاوب إال منعً ٌكعن لم.  اآلن الدار سط  من  العرس

 تععودي لم قالت...  عروستً ألنقاذ معً والنزول طلبً رفضت أن

 .  عروستٌن بل ال حقٌقٌة عروسة ترٌن سوف.  اآلن إلٌها بحاجة

                                                           ( !!       أخٌك وعروس أبٌك عروس.    0•

 المععنه  لمنطلقععات وفقععا   الحععد  هععذا ٌعععال  النقععدي الععنص إن .0

 أن الٌمكعن  الخشعبٌة العروسعة ضعٌاع إن"  ٌشعٌر حٌن االجتماعً

 ذاكعرة فعً لٌوقعد جعاء وأنمعا السردي المعمار فً طاربا   حدثا   ٌكون

 المسعكوت البنٌعة اضعمرتها التعً الرواٌعة بطلعة والدة مبلم  التلقً

 وهععً الضععٌاع حععد وانكسععاراتها األنوثععة بتشععظٌات المتخمععة عنهععا

 األ  وعععروس الوالععد عععروس مبلمعع  اآلخععر الجانععب مععن تضععًء

 وٌععزز.  الخشعبٌة العروسة هذ  وجو  من آخر وجها   شكلتا اللتٌن

 تجعد التعً الرواٌعة بطلعة وأم الخشعبٌة العروسعة بٌن الحاد التماهً

(   شععجبه حتععى وال ٌحصععل مععا رفععض عععن وعععاجزة مسععتلبة نفسععها

 ٌععال  وهعو اجتماعٌعا   منحعى ٌنحو النقدي النص أن واضحا فٌكون

 تعععدد حععد  خضععم فععً محشععورة نفسععها تجععد التععً األنثععى عععذابات

 ٌعرد الذي الحزٌن المونولو  عند النقدي النص ٌقف وقد الزوجات

 حزٌنعة وأنعا صدري ىإل عروستً ضممت: "  الرواٌة غضون فً

 تشعبك وهعً اصعبلحه معن أمً تتمكن ولم انكسر الذي ظهرها على

(  الزحعام فعً اختفعت التعً أمعً أضعم كؤننً اضمها كنت ، طرحتها

 عنعععد الزوجعععات تععععدد حعععد  إزاء رإا  النقعععدي الخطعععاب  لعععٌعكس

 الحعد  شراسعة السعردي المقتطف هذا ٌعزز)  ذلك ان الى االشارة

 أو  القبلعً   السعابد وطؤة تحت المتشظٌة ألنثىا)  باألم أطا  الذي

   الظهر والمكسورة الضابعة الخشبٌة العروسة فتعكس( المدنً
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 النسععق فععً األنثععى ٌسععحق الععذي والجسععدي النفسععً القهععر دورة

 المكبععل اإلنسععانً وجودهععا إزاء السععاردة( األنععا) وحٌععرة الفحععولً

+  ضععممت + أضععم)  الفعععل ذاكععرة علععى االلحععا  وٌفلعع  ، بالجسععد

 المشععهد لفععت التععً والحرمععان الفقععد إحساسععات إذكععاء فععً(  اضععم

 المععععنه  بآلٌععععات ٌنشععععغل ال النقعععدي الععععنص أن(  برمتععععه الراععععف

 وتبعرز العنص ترصعع التعً الفنٌعة التقنٌعات حساب على االجتماعً

 عنعد ٌتوقعف أنعه بعل معتقن روابعً معتن صٌاغة فً الروابٌة مهارة

 العععذات اغتعععراب لعععٌلم (  و المونولععع)   الهعععامس الصعععوت معععثؤل  

 الخشعبٌة العروس فً النقدي النص ٌجد وقد ، حولها عما الساردة

 بععل  األنثععوي للوجععع الدابرٌععة الحركععة تعكععس استشععرافٌة مراٌععا) 

 هعً األم وفجٌععة اآلتعً مؤسعاة هً األمس فمؤساة األنثوي والزمن

 إلعععى المونولعععو  معععن النقعععد تقصعععً ٌنتقعععل وقعععد(   االبنعععة فجٌععععة

 بطلعة بعٌن حعوارا   ٌعكعس الذي الروابً المقتطف فً كما ولو الداٌ

 :  لها أقول: "  محسنة والعمة الرواٌة

!  ؟ لمععن والرٌحععان الععورد مععن أطواقععا   تصععنعٌن الصععبا  فععً رأٌتععك

 :  تقول

( ؟ لعك أم الجمٌلعة لعروسعتك واحعدة ترٌعدٌن هعل للععرابس صنعتهم

 أطععواق رعبعع الععنص ٌخلقهععا طرٌفععة ترمٌزٌععة دابرٌععة حركععة ثمععة

 البعععإرة شعععكلت التعععً  الخشعععبٌة العروسعععة بعععٌن والفعععل الرٌحعععان

 السعاردة األ  وععروس الوالعد ععروس وشعكلت المفخخة المركزٌة

 النسععق بنسععجها ٌقععوم دابععرة وهععً الهععامش فععً المتحركععة النقععاط

( المحسعنة بالعمة له والمرموز الفحولٌة للثقافة المستهلك األنثوي

   ال السردٌة التقنٌة/  االجتماعٌة رةالظاه معادلة بؤن الواض  من
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 بععٌن الجمععع إلععى واعٌععا   ٌسعععى الععذي النقععدي الععنص أن بٌععد تختععل

 االجتماعٌعة الظعاهرة إلعى ٌنحعاز أن دون المعذكورة المعادلعة طرفً

 الزوجعات تععدد هعً معروفعة اجتماعٌة لمشكلة عرض مجرد فٌبدو

 فعً معاعًاالجت المعنه  فٌفقعد السعردٌة التقنٌعة إلعى ٌنصرف أن أو

 .خصوصٌته وتضٌع هوٌته النقد
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 انشعس يٍ كُىش

 ياضٍ اتٍ اَهُا انشًايل ادلهجس شاعس طالظى

 ثساِ اهلل لدض انعًاوٌ احلًُد عثد انشُخ انعاليح وزد

   ماضً ابً  أٌلٌا الشاعر 

   أتٌت  ولكنً أٌن، من  اعلم ال  جبت،

   فمشٌت طرٌقا  قدامً  أبصرت ولقد

   أبٌت أم هذا  شبت أن  سابرا وسؤبقى

   أدري لست ؟ طرٌقً أبصرت كٌف جبت؟  كٌف

   عبدالحمٌد الشٌخ العبلمة: رد 

 ألعلم جبت أننً اال أعلم ال جبت

 المطلسم  الكون ساحة بكونً  فتخطٌت

 ألعجم عجماء وحً  لوال الصمت  ساد حٌ 

   ٌدري لٌس.. مثلً وهو  اال الهامس حٌ 

    ضًما ابً  الشاعراٌلٌا

 الوجود هذا فً أنا قدٌم أم أجدٌد

 قٌودي فً أسٌر أم طلٌق حر أنا هل

 مقود أم حٌاتً فً  نفسً قابد أنا هل

  ٌدري لست...  ولكن ادري أننً  أتمنى
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 الحمٌد عبد الشٌخ  العبلمة: رد

 العدم ما أدري لست ولكن كنت  عدما

 وأحتدم بوجودي  وجودي تٌار ما 

  فم ألف لً  واذا لحن ألف لً  فاذا

 ٌدري لٌس.. خلٌط فً أتنزى بً واذا

  ماضً ابً  اٌلٌا الشاعر

 قصٌر أم أطوٌل ؟ ماطرٌقً وطرٌقً

 وأغور  فٌه أهبط أم أصعد أنا هل

 ٌسٌر الدرب أم الدرب فً سابر أأنا

   أدري لست..؟ ٌجري والدهر واقف كبلنا أم

 الحمٌد عبد الشٌخ  العبلمة: رد

 همسا المالع صحف أتلو للعالم جبت

 درسا ٌملٌنً ،وهو درسً فٌه أملً جبت

  نفسا الكون  نفس أك لم ان الكون جزء أنا

   ٌدري لٌس... لكن أنا منه أٌن أدري أنا

    ماضً ابً اٌلٌا الشاعر

   االمٌن الغٌب عالم فً وأنا شعري لٌت

   دفٌن فٌه أننً أدري كنت اترانً
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 سؤكون وبؤنً ابدو سوف وبؤنً

  ادري لست... أدريال كنت  ترانً أم

   الحمٌد عبد الشٌخ العبلمة الشاعر:  رد

 قسرا عنه وسؤمضً قسرا للعالم جبت

 أسرى واألكوان ،أنا طلٌقا الكون فً لست

  أدرى أنا وباصلً بمصٌري أدرى أنا

   ٌدري لٌس...شقاء دور فً الكل  أن غٌر

 ولععد  وحققععه جمعععه الععذي السععماوي دٌععوان فععً ابحععاري خععبلل مععن

 نظعام  فعً أععدم العذي هللا رحمعه عبدالحمٌعد أحمعد الشعٌخ حومالمر

 ،فٌتكعععون السعععماوي دٌعععوان فعععً وجمعهعععا ،  حسعععٌن المقبورصعععدام

 طبلسعم ثمعة ومعن والرباعٌعات، الثنابٌعات قصعابد معن ععدد المإلف

 للعبلمععة   تؤملٌععة فلسععفٌة رابعععة فكانععت الطوٌلععة الشعععرٌة الملحمععة

 الشععمالً للشععاعر الطبلسععم علععى ردا   السععماوي الحمٌععد عبععد الشععٌخ

 الشععاعر بععذلك أدلععى وقععد ، المنطقٌععة الععردود مععن ماضععً، أبععً إٌلٌععا

 األسععتاذ طرٌععق عععن علٌهععا وقععف عنععدما الطبلسععم صععاحب بنفسععه

 قعال اللبنانٌعة العروبعة مجلعة صعاحب الحومعانً علً محمد الشاعر

 بٌننععا ودار نٌوٌععورك فععً ماضععً أبععً اٌلٌععا علععى دخلععت: الحومععانً

 الزلعت إنعً األسعتاذ أٌها: لً فقال السماوي الشٌخ رذك على حدٌ 

 مجلععععتكم بواسععععطة السععععماوي بالشععععٌخ تعرفععععً علععععى شععععاكرا   لععععك

 (.  العروبة)
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 الشعٌخ عنعد وحعل السعماوة إلى السفر أعد الحومانً الشاعر وكان

  بصعددها نحعن التً القصٌدة سٌما وال شعر  من كثٌرا   ودّون ضٌفا  

 الملحمعة معن جزءا   ٌنشر ورا  لهنق ما بنشر منه اذن على فحصل

 منهعا ععدد كعل فٌرسعل مجلتعه معن ععدد كعل فً المعلقة او الشعرٌة

 وتععالى تبعارك هللا متع ما على ماضً أبو ووقف ، ماضً أبً إلى

 وصععدق القرٌحععة وخصععب الخٌععال سععمو مععن السععماوي الشععٌخ بععه

 العاطفعة وفعٌض التصعوٌر وبراععة بالحجعة الشبهة ودحض اللهجة

 ومزاٌععا مواهععب مععن ذلععك إلععى ومععا العارضععة وقععوة حععسال ورهافععة

 مععن قٌمععة رسععالة السععماوي الشععٌخ تلقععى ذلععك أثععر وعلععى ، عالٌععات

 بعاطراء وٌطرٌعه ومعودة اكبعارا فٌهعا ٌذكر نٌوٌورك من ماضً أبً

 .  النظٌر منقطع

 العبلمة سماحة تلقى المذكورة القصٌدة من جزء انتشار أثر وعلى

 رسعالة آنعذاك األزهعر شعٌخ مراغعًال مصعطفى محمد الشٌخ الجلٌل

 وطعول وببلغتعه السعماوي الشعٌخ بفضعل واالعجعاب الثنعاء تتضمن

 تجلعى ومعا محبٌعه نفعوس فً أثر  وعمق وجزالته الشعر فً باعة

 ععرض وقد وتؤمل  وفلسفة وجاذبٌة سحر من القصٌدة هذ  فً له

 . الشرٌف باألزهر اإلسبلمٌة الفلسفة تدرٌس علٌه

 صععععع  ان المعلقعععععة او المطلسعععععمة عرٌةالشععععع الملحمعععععة سعععععنكمل

 الحمٌععد عبععد الشععٌخ العبلمععة سععماحة الجلٌلععٌن  التعبٌرللشععاعرٌن

  الكعون فلسعفة حعول ماضعً ابعً اٌلٌعا الشعمالً والشعاعر السماوي

 ..هللا شاء ان البلحق العدد فً
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 احلُدزَح انسوضح تاب عهً يعهماخ

 انعًاوٌ احلًُد عثد انشُخ نهعاليح

 للبععاب تععارٌخ  السععماوي الحمٌععد عبععد  الشععٌخ مععةالعبل مععن طلععب

 العذي  البعاب علعى  مكتعوب وهعو( ع) علعً المإمنٌن ألمٌر الذهبً

 . الذهبٌة  المعلقة او االبٌات هذ   الخار  ٌمٌن على

 القععرن خمسععٌنات فععً(االولععى الجععابزة علععى حععازت القصععٌدة هععذ )

 . العشرٌن

 التٌجان تتزاحم نم وبباب         تزدان بمجدها( 0)الصرو  لمن

 والسلطان الملك وهذا  تجثو         بظلها  الفاتحٌن عروش هذي

 الفرقان وجهجه الحدٌ   دوى         بجبللها التً  العقل  اقنومة

 والرضوان  العفو أقام فلقد           فنابها عند  رضوان ٌقم لم أن

   ركانالب ٌتدافع كما فٌه        وتدافعت  الفضا  قلب الى نهدت

 النشوان ٌترن  كما طربا                 محمد آل بوالء وترنحت

 عنوان صحٌفة بكل  منها           لً فشع الخلود أسفار فتشت

 كٌوان رأسه وطؤطا  اال       كٌوانها  ذرى  ترفع  لم( 7) شماء

 الوجدان وسب  الخٌال سجد             لجمالها التً الشرق ٌادرة

 واالوزان االلفاظ حملت عن     احجمت  صفاتك من  جلٌل من  كم

 الفنان شعور  ٌستفز ان      عسى وما عنه الفنان ٌد حضرت

 الربان  ٌقود  السفٌن أن             واثقا ٌهدر والمو  ٌممته
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 االلوان ال  االفكار(  0) بنضارها     تزدهً  بابا  باالمال  فطرقت

 البرهان وأشرق  الدلٌل شع     بعدما( 1)الهواجس  تجاذبنً انى

 ( الغفران بابه) ٌإر   حرم           ذرٌعة االله عفو  الى حسبً

 

 الحمٌعععد عبعععد الشعععٌخ لعععدٌوان دراسعععتً ععععن الحعععدٌ  بداٌعععة فعععً 

 فحسعب، والفنعً االدبعً الجانعب على االمر الٌقتصر فانه السماوي

  الجاذبٌععة ذات االجتماعٌععة الشخصععٌته هععذ  عععن الحععدٌ  وانمععاهو

 حٌعا كبٌعرة منزلعة وقرابعه  معارفعه نفوس فً له جعل مما المفطرة

  السععامً والخلععق واالٌثععار الشععهٌرة شخصععٌته عععن فضععبل. ومٌتععا

 الحمٌععد عبععد الشععٌخ بهععا تمٌععز التععً المعروفععة  البلمعععة  والخصععال

  والفقعه  االدب  حعوزتً فً  ا كبٌر  رصٌدا له  شكل مما السماوي

 معن  بعه تتمتعع  لعه لمعا والغربعاء بابعهاقر معن النعاس  حوله فتحلق

 وانسانٌة  رقٌقة ومشاعر  نقٌة   ،وسرٌرة راق وأدب  رفٌع خلق

   جنععوري  7101 دسععٌمبر للعععراق االخٌععرة سععفرتً فخععبلل.  جمععة

 الشعاعر ارتعداها التعً المنعاطق  العى   مٌدانٌة بزٌارة قمت 7100

 ان  نعًافرح وكعم ورواد   مجالٌه من عدد على وتعرفت حٌاته فً

     عابلتعه  وتكعرم  شععر  وتعردد  قدر  تحفظ  مازالت السماوة مدٌنة

 دٌععوان عععن وأبحعع  أتقصععى واالصععدقاء االقربععاء مكتبععات فععزرت

 أخعً مكتبعة فعً أخٌعرا فوجدتعه أعمالعه معن قصاصات او السماوي

 وكعم السعماوة مدٌنعة فعً السماوي احمد الشٌخ فرات الشٌخ االكبر

   الكبٌعر شعقٌقً بٌعت فعً بغٌتً على رتعث  حٌن عظٌما فرحً كان

 مكتبععات مععن  المتؤلفععة  العععامرة فمكتبتععه السععماوي فععرات الشععٌخ

    مازالت السماوي احمد الشٌخ والدي مكتبة بٌنها عدٌدة سماوٌة
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 عبعععد الشعععٌخ  الكبٌععر العربعععً الشعععاعر وقصاصععات بكتعععب  مزدانععة

 سعٌرته وقعراءة السعماوي شععر حفظعة  مجملعً معن كعان السماوي

  شععرٌة  فعً جلٌلعة آراء ولعه الكتعب بطعون فً والمتبحرٌن  العبقة

  ذاتعععه االهتمعععام ارى ان أسععععدنً وكعععم   ، السعععماوي عبعععد الشعععٌخ

 معبلك الشٌخ  فرات الشٌخ االستاذة اشقابً لدى  نفسها والحماسة

 فدراسعععتً واالصعععدقاء، االقربعععاء وبععععض العععدٌن سعععرا  والشعععٌخ

 والقصععابد الرباعٌععات علععى ةاالضععاء سععؤكمل هللا شععاء ان البلحقععة

 .    الثمٌن الدٌوان فً تلٌها التً والطبلسم

 حٌاته عن  نبذة 

  وتربعى هنعاك  ونشؤ هجرٌة  0002 عام السماوة محافظة فً ولد

 بعن احمعد الشعٌخ  المرحوم ابٌه موضع وكان ، محضة دٌنٌة تربٌة

 رثاء فً لشٌخنا قصٌدة من  وٌبدو ، الرسول عبد آل محمد الشٌخ

 السعععماوي الشعععهٌر طعععاهر الشعععٌخ محمعععد  الشعععٌخ الكبٌعععر معععإر ال

 هعععذ  معععن  ٌبعععدو- الشعععٌعة علمعععاء فعععً الطلٌععععة - كتعععاب صعععاحب

 معن المعنعى هعذا وٌظهعر.  صبا  فً اٌضا ٌد  تتلمذعلى المرثٌةانه

 : المرثٌة تلك  ضمن  قوله

 آبابً حجورها بٌن ربتك        فلطالما بنشؤتً عنٌت ولبن

 .الدٌوان ضمن تجدها  بٌت مابة على بوتر عامرة مرثٌة وهً

 الرسعول عبعد آل محمعد الشعٌخ بن احمد بن الحمٌد عبد  الشٌخ هو

 القبٌلعة- ععبس بنعً - قبٌلعة الى  نسبه وٌنتهً  بالسماوي الشهٌر

 معن السعماوة وادي تقطعن التعً النسعب  العرٌقعة الشعهٌرة  العربٌة

  فً نٌقد جلٌل عالم وهو ، ذلك المإرخون نقل كما  العصور  قدٌم
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 لجٌلعععه ومغعععاٌر. خعععاص شععععري بطعععابع ٌمتعععاز وأفكعععار  تؤمبلتعععه

 .الزمان ذلك فً ومعاصرٌه

   حٌاته من  العلمً الجانب أما

 حعد  شعاب وهعو ، واجداد   ابابه مهد- االشرف النجف الى هاجر

 أخعذ وجٌعزة معدة فعً -  السعطو - المقعدمات  أكمعل أن وبععد السن

 أمثال جهابذة على وتخر  العلم طٌنوأسا  الفن مهرة على ٌختلف

 حسععٌن  محمععد والشععٌخ  النععابٌنً حسععٌن  مععرزا  الشععٌخ المرحععوم

 المكاسعب على  الحاشٌة صاحب الزنجانً فتا  ومرزا  االصفهانً

 طالعت ،ومعا العلمٌعة االوسعاط فعً  العالٌعة  الطبقعة معن ٌعد وكان ،

  بلعععد العععى  بعععالرجوع -  السعععماوة اهعععل - علٌعععه الععع  حتعععى هجرتعععه

 لدٌععه تععوفرت ان بعععد االسععتجابة مععن بععدا ٌجععد فلععم  راسععه ومسععقط

 .واالصول الفقه  بعلمً  التامة واالحاطة الكافٌة المعلومات

 ذهنٌعة قعوة معن أوتعً بمعا فحعل شعاعر  الحمٌعد عبعد العبلمة الشٌخ

 ، فذة وعبقرٌة ناض   فكر وقادة

  معنهم العبعض وععد  الوقعت، ذلعك فعً النقعاد معن الكثٌعر عنعه فكتب

 اضععفى وبعضععهم  العربععً العععالم فععً والشعععر الفكععر اعععبلم احععد انععه

 .االلقاب من الكثٌر علٌه

 بروابععه وتتمتعع شععر  تحفعظ االشعرف النجعف أندٌعة ومازالت هذا

 . العربً العالم فً والمجبلت الصحف وانبرت  الخالدة

 السماوي عبدالحمٌد الشٌخ الشاعر عن وكتب
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 أٌلٌعا طبلسعم فعً نقدٌعة  رإٌعة \الزهعوي  بجاي الجبار عبد االستاذ

 اثبععا  فععوق \ السععماوي الحمٌععد عبععد العبلمععة وملحمععة ماضععً ابععً

 الطبٌعة

 النجم الرضا عبد لبلستاذ السماوة اعبلم سلسلة السماوة من

 . العرٌض ابراهٌم:  البحرٌن من

 . السورٌة المرأة مجلة: عنه  كتبت سورٌة ومن

 . اعةالس جرٌدة  عنه كتبت  بغداد ومن

 . هناك تصدر التً االدبٌة المجبلت جمٌع كتبت النجف ومن

 \ النهعرٌن  بعٌن: كتبعه اغلعب فً  الحومانً عنه  كتب  لبنان ومن

 .الرافدٌن وحً

 . مختاراته من الجدٌد االدب فً - الهاشمً الحجة عنه وكتب

  770ص الثالع  المجلعد  الغعري شععراء - فعً الخاقانً عنه وكتب

 .شعر  من نماذ  وذكر  هناك وترجمه  صفحة خمسٌن من اكثر

 فعً  وافٌعة ترجمعة  وترجمعه  السعاعدي حمعود  الشعٌخ عنه وكتب

 871ص07-00العدد الثانٌة فً  البٌان مجلة

 عبعد الشعٌخ الشعاعر تجربعة مبكعر وقت فً الحظوا الذٌن النقاد من

 درس وقعععد الصعععاب  عبعععد العععدكتور البرفٌسعععور السعععماوي الحمٌعععد

                               كثٌعرة مباحع  عنه كتب انه كما والعلٌا المراحل فً لطلبته نصونه

 عععدة مععن  تخلععو قصععٌدة التجععد  السععماوي شعععر تصععفحت  اذا فؤنععك

 معن جعو فعً نفسعك وتعرى.  المثعل مضعرب تكعون الن تصل  ابٌات

   ٌتداوله كان وما- عكاظ بسوق وٌذكرك  الجاهلٌة شعراء فحول
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 اذا مغالٌعة ولسعت.  اللفعظ جزالعة معع  المعنعى ةجزالع من  الشعراء

 فعً  أوكلمعة  نابٌعة قافٌعة العى  ٌشعٌر أن الٌسعتطٌع كاتعب أي  قلعت

 السععماوي غٌععر  شععاعر بهععا ٌتمتععع قلمععا وهععذا ، التبععدٌل تقبععل بٌععت

 . سوا  دون بها  ٌختص مٌزة وهً

 عبعد الشعٌخ احمعد الشعٌخ ولعد  وحققه جمعه الذي السماوي دٌوان

 .    المقبور النظام زمن فً اغتٌل الذي اويالسم الحمٌد

 

 

    

  صعرو  وجمععه(  صعرحا) ٌسعمى وقصعر  الشعامخ البنعاء:   الصعرو  لمن(  0    

 مثعل  ٌعاء ععن  الفهعا  وكعذا  بالقلب داال  تاإها  قلبت ولكن تزٌن مطاوع( تزدان)و

 . وغٌرها وازدرد  ازدحم

 ( ذرى) وجمعه وغٌر   الجبل أعلى(  الذروة)و مرتفعة أي : شماء( 7

 بالفارسعٌة( زحعل) أسعم وقٌعل  نجعم أسعم القافٌة فً(  كٌوان)و  الصر ( الكٌوان)و

 . بالنجم  الصر   لمعان شبه

 وفعً  اٌضعا  الفضة فً وٌستعمل  ، كغراب النون  بضم وهو  الذهب:  النضار( 0

 .اشهر الذهب

 (هواجس) جمعه الهاجس( 1

 ألنعه الكرٌم القرآن اسماء من(  الفرقان)  صوت الرعد(  جلجل)و:   صوت:  دوي

 (  2والبطل الحق بٌن ٌفرق
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 اجلًُم اخلسَف يف أليسَكا ادوَُط شَازج

 انعًاوٌ دجهح لديرها تُضاء وزلح عهً ادوَُط  كهًاخ

 وأبتكر ألقا عش

 قصٌدة

 وأمض

 زد

 االرض  سعة

 ادونٌس

 سعمعون نقعرأ ونحعن!   وسحرها الكلمة دالالت من شٌبا وعٌنا منذ

 مجععرد الشععاعر وكععان القبٌلععة طقععوس علععى تمععرد عربٌععا  بععؤدونٌس

ل للقبٌلععة تععابع ل  انععه كمععا حسععناتها ٌهععو    اعععدابها مسععاويء ٌهععو 

  الجدٌععد علععى جدٌععدا شعععرا كتععب ادونععٌس!  القبٌلععة مهععوال فسععمً

 سععدنة  علععى ثععورة قععاد الععذي ادونععٌس!  المغععاٌرة ألدبٌععات ومغععاٌرا

 ثورتععه!   سععبل  دون ثععابر انععه ، معععا الحٌععاة تخلععف وسععدنة  اللغععة

 اٌعن معن واالحابٌعل  الضعبلالت الفكعر ضعد  المبكعر وعٌعه فً كامنة

 العنعف ٌكر   وادونٌس!  الغرب من او الشرق من سواء فهً اتت

  الٌععوم وهععو ، المقفلععة والمعتقععدات  االٌععدٌولوجٌا وٌكععر   بانواعععه

 ولكنععه سبععارٌ فععً وٌقععٌم  االمرٌكٌععة الجامعععات  مععن دعععوات ٌلبععً

 بعععان  معععإمن نظعععر  وجهعععة ومعععن هعععو  والٌعادٌعععه الغعععرب الٌحعععابً

 مععن البععد!  بعضععا بعضععهما وافسععد اال  اجتمعععا مععا والععدٌن السٌاسععة

  آن فععً ومإتلفععة مختلفععة ثنابٌععة النهععا السٌاسععة عععن الععدٌن فصععل

 واحد.
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 واالسعتاذ الصعاب  عبدااللعه البروفسعور معع االولعى المرة فً زرنا 

 غععازي  التشععكٌلً والفنععان  الٌاسععري حٌععدر انوالفنعع مهععدي سععامً

 فلععم انربععار روضععة فععً  طععوٌبل فتجولنععا العنععوان فاضعععنا االسععدي

  فجلسعععنا وخارجهعععا  الجامععععة فعععً والسعععإال  البحععع  رغعععم نجعععد 

  العععام الشععارع علععى  جمٌععل مقهععى فععً البحعع  عنععاء مععن لنسععترٌ 

 نمع الوافعدٌن الطلبعة سعٌر حركعة فنعرى ،  والقهعوة الشاي نحتسً

 اسععتراجٌة أن ، واالعجععاب الدهشععة فٌنععا ٌثٌععر بمععا والٌهععا الجامعععة

 وسععلطان  الزمععان سععٌد هععو  المكععان بععان حقععا لععك تععوحً المكععان

 بالطبٌععة  وارتباطاتعه المكان  جمالٌات ونتنفس نتحرك!   االنسان

 فالصعععفرة  الواحعععد اللعععون فعععً حتعععى مختلفعععة فاالشعععجار الخبلبعععة

 حٌععة متحركععة لوحععة والعصععافٌر  الععوان والحمععرة اشععكال الخرٌفٌععة

 . .   الخبلق هللا سبحان

 االلععه  عبععد االسععتاذ مععع كنععت  انربععار جامعععة فععً التقٌنععا  وعنععدما

 مععع ادونععٌس الشععاعر وكععان العمععري مصععطفى  واالسععتاذ الصععاب 

!  الجدٌعد كتابه  ترجم الذي  مطاوع خالد  االستاذ الخاص مترجمه

 فجلسعنا  بنعا ورحعب  علٌعه اسعلمن!  مععا وثابرا هادبا ادونٌس كان

 تجربتعه حعول ادونعٌس الشاعر على االسبلة  تنهال حٌ  ثانٌا صفا

 بدٌهعععععة و بتلقابٌعععععة ادونعععععٌس وٌسعععععردها ، والحٌاتٌعععععة الشععععععرٌة

 على ٌضفً  بما ادونٌس عند  النكتة سرعة  واكتشفنا  حاضرتٌن

 بعٌن الغرٌعب االدونٌس بهذا واالعجاب الدهشة من   نوعا االجواء

   والحاضر الماضً أضاءة ٌحمل والذي الغرب وبٌن العرب

 القٌععود مععن التحععرر بامكانٌععة الثقععة وٌبععع  ، لبلجٌععال االمععل وٌسععب 

 . االجٌال تكبل التً
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 القفطعان عقٌعل  واالسعتاذ الصعاب  زمعان الشاعرة مع اٌضا وزرنا 

 . الصاب  ونهار

  الغععزل قصععٌدة!  الشعععر وقصععٌدة الموضععوع قصععٌدة عععن فتحععد 

 هععً مٌزتععً وانمععا الموضععوع فععً غٌععري عععن  اتمٌععز لععن انععا  فقععال

 مععن جععاء قععد الظرٌععف السععإال وكععان ، الموضععوع  عععن اعبععر كٌععف

 ٌمارسعها طقعوس معن هعل لعه قالعت حعٌن  الصعاب  زمعان  الشاعرة

: المفععاجا  للسععإال ادونععٌس فععدهش  قصععٌدة ٌكتععب حععٌن ادونععٌس

 ادونعععٌس  فقعععال  ؟ قصعععٌدة   كتابعععة عنعععد لعععدٌك الطقعععوس معععاهً

 لحظعة قعرٌن فعالطقس  بقصعٌدة  لعً اوحعى سعإالك زمعان للشاعرة

 فضععجت!  هععذا السععإال وحععً مععن قصععٌدة سععاكتب صععدقا!  الخلععق

 و الشعععفٌفة االجابعععة لهعععذ   الخفٌعععف والتصعععفٌق بالضعععحك القاععععة

 اخعذ العذي الصعارم المعتجهم  زمننا نشكو ونحن ، السرٌعة البدٌهة

 لععم ادونعٌس لشعاعروا االنسعان ولكععن ومرحنعا اعمارنعا معن  شعوطا

 اعطععى ادونععٌس ،فلعععل الغربععة بععبلد فععً والتشععرد  السععنون تغٌععر 

 ، خاصعععة والشععععر بعععاالدب والمهتمعععٌن   للحاضعععرٌن مهمعععا درسعععا

 كععان وقععد والشعععر الفكععر فععً العربععً لبلبععداع  أضععاءة فحضععور 

 عبععد الععدكتور وكععان!   لععه وقرانععا عنععه سععمعنا الععذي بحععق ادونععٌس

  بالعدعوة فرحعب دٌربعورن لزٌعارة دععوة الٌعه وجعه قد الصاب  االله

 لععدي التوجععد العععام فهععذا  القععادم العععام فععً تنفٌععذها اسععتطٌع وقععال

 عبعععر نتفعععق ان ٌمكننعععا لعععه وقعععال للصعععاب  هاتفعععه واعطعععى فراغععات

 االقعرب  السإال كان العمري مصطفى االستاذ سإال ولعل  الهاتف

 فجعال قعدوالمعت   والشععر التارٌخ عن ساله فقد ادونٌس مزا  الى

 جعواب اسعتغرق ولربما العمري االستاذ ٌجٌب وهو وصال ادونٌس

 !  الدونٌس تسجل اجابة اطول وهً ساعة الربع زهاء ادونٌس
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 قعدمت حعٌن فتعذكرنً االسعطوري،  ادونعٌس بلقاء سعدت قد وكنت

 وكتعب  رغبتعً فعاحترم  شعًء اي اكتعب لعه وقلعت بٌضاء ورقة له

  معععه تتضععاءل خضععم بحععر سادونععٌ هععو ذلععك!  جمٌلععة  قصععٌدة لععً

 .  والسواقً االنهار
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 اندنًٍُ نطفُح انماطح يع حىاز

  القصة فً ثق بل الفنان فً أبدا تثق ال

   لورانس هربرت دٌفٌد

 أنجلٌزي ومسرحً وشاعر روابً

   امرٌكا \ السماوي دجلة:   حوار

 اضعاءة لتشعك العدلٌمً لطفٌعة العراقٌعة الروابٌعة ان فٌعه الشعك مما

 االبعععداعً والمشعععهد عمومعععا العربعععً االبعععداعً المشعععهد فعععً الفتععة

 فعً ابداعٌعة مقومات من تمتلكه لما. الخصوص وجه على العراقً

 موهبتهعا تإكعد مبتكرة عوالم على ٌنفت  مدهش سردي نص كتابة

 اضعافت التعً ورواٌتهعا القصصعٌة مجامٌعهعا لهعا ارخعت التً الفذة

.  الزاخععرة االبداعٌععة مسععٌرتها مععدى ىعلعع الكثٌععر العربٌععة للمكتبععة

 بجععرأة الفكرٌععة رإا  طععر  الععذي المهععم االسععم هععذا الععدلٌمً لطفٌععة

 فعً العدلٌمً لطفٌعة كانعت حٌع  الداخل فً باهرا حضور  كان حٌن

 تجربتهععا رحٌععق ترتشععف محلقععة بفراشععة تكععون مععا اشععبه كتابتهععا

 نسعحبٌ هعذا ومثل ، العراقً لبلنسان الٌومً الراهن من االبداعٌة

 الطعابر تلعك الزالعت فهعً الععراق خعار  اسعتقرت حٌن كتابتها على

 نصعها فٌجعوب واهلعه المكعان صعورة لٌستحضعر ٌغعرد العذي الغرٌد

 أزقعة العى الحنعٌن رحٌعق لٌرتشف الملونة الحدابق رحاب االبداعً

 . بالنور المترعة ومساءاتها بغداد وشوارع

 لنسعععاءل ٌعععةوالرواب القاصعععة هعععذ  عنعععد السعععطور هعععذ  فعععً وقفنعععا

 فكانعت مسعٌرتها اضاءت التً الروافد ونساءل ، المدهشة تجربتها

 . االجابات وتلك االسبلة هذ 
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                                    طفولتك كانت هل - س

   بدقة ألجبتك السإال هذا علً وطرحت طفلة كنت لو

 معع واتعامعل مختلعف منظعور من االمر سؤعامل حقا فؤننً.  أماالن

 القعول أسعتطٌع.  حعال أٌعة علعى إنمعا الكبار بمعاٌٌر السعادة مفهوم

 وبعٌن بسعٌط سعلس ععالم فعً سععٌدة.  معا حد الى سعٌدة كنت أننً

 االولٌعاء ومراقعد وأنهارهعا اتٌنهادٌالىوبس مغانً فً وأقرانً أهلً

 - االعٌععاد فععً نزورهععا كنععا التععً(  اسععمر تععل)  فععً سععومر وأثععار

 ( أشتونا مملكة) كانت أنها وتعرف

 ببراععة لعً ومشعهود اقرانعً بعٌن ومتمٌعزة دراستً سنً فً كنت

 ذاك بمععاٌٌر سعٌدة كنت والرسم العربٌة اللغة فً والتالٌف التعبٌر

 أهلعً فخعر محعط كنعت الننعً. النضع  عاٌٌربم ما نحو وعلى الزمن

 فعً واألب األم آمعال نمثعل وأختً انا كنت -مصٌري زرعوا والذٌن

 نععم:  القعول أستطٌع. منها حرموا مراتب الى الوصول الى التفوق

 .أكبر بسعادات وحالمة سعٌدة كنت

 أصعدقاءك معازالوا طفولعة وأصعدقاء صعدٌقات أثمة: الثانٌة الشذرة

 ؟ اآلن حتى

 فقعد أحعد الطفولعة وصعدٌقات أصعدقاء من لً ٌتبقى لم.ال:  وابالج

 أوضعاعنا وتغٌعرات وهجعرات وحعروب احدا  فً السبل بنا تفرقت

 .ونزوعاتنا

.  فٌعه ونشعؤت ولعدت الذي البٌت الى تنظرٌن كٌف:  الثالثة الشذرة

 ؟ الٌوم نحو  تشعرٌن وكٌف
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 موبعععل بعععً كعععان فقعععد.  مفقعععود كفعععردوس الٌعععه أنظعععر:  الجعععواب

 كععل تحٌطنععا جععدتً وكانععت.. وااللفععة والحنععان االحععبلم السععحروبٌت

.  الحكعً ببراعة مشهور وهو ٌزورنا أقاربنا من شٌخ وكان مساء

 الجمعر مناقعل امعام نسعهر ونحعن. وأحعدا  وحكاٌعات قصصعا ٌروي

 جدٌعدة بمتع سنفوز أذ السعادة غمرتنا زارنا وكلما الشاي وأبارٌق

 بعاجواء تحطنا الحكاٌات كانت لباردةا الماطرة اللٌالً فً بخاصة. 

 الجعوال وهعو حٌاته وتجارب الحكاٌات من ٌمز  الشٌخ كان حلمٌة

 تنتهععً ومتععى الحكاٌععة تبععدأ أٌععن مععن نمٌععز ولععم.  العععراق مععدن فععً

 وتتوسعطه وحجعرات لعواوٌن فٌعه شعرقٌا بٌتنعا كعان.  الرجعل تجربة

 ومتسععلقات ورازقععً جععوري وشععجٌرات رمععان شععجر فٌهععا حدٌقععة

 كانعععععت الصعععععغٌر الفعععععردوس هعععععذا فعععععً. أبعععععدا تثمعععععر لعععععم ةونخلععععع

 بهععا وأحلععم معععا أتععاٌش أصععدقابً والفراشععات العصافٌروالٌعاسعٌب

 معاء جعدول كعان البٌت أمام فجؤة موتها أحزننً بٌضاء قطة وأربً

 ععالمً العى مضعافا سعحرا ذلعك وكعان ونخٌل توت وأشجار وقناطر

 ..الطفولً

 والخاصعة االبداعٌعة ٌاتعكح وشعمت المعدارس أي:  الرابعة الشذرة

   معا

 ؟ الجامعة ام الثانوٌة أم االبتدابٌة

 كعان. حٌعاتً خطعوط رسعمت التعً هعً االبتدابٌة المدرسة: الجواب

 فكعان ععامرة مكتبعات ٌملكعون ممعن الٌسعارٌٌن معن وأصعدقاإ  أبً

 والمجععبلت والقصععص بالكتععب الصععغٌرة الصععبٌة ٌرفععدون الجمٌععع

 والكتععب والرسععالة واالداب دٌععبواال الهععبلل وكتععاب. الهععبلل مجلععة

   والدي دفع مما االنشاء درس فً أقرانً أبرز كنت و،  المترجمة
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 أن بعدبعذ وأدرت والمجعبلت الكتعب هعداٌا معن بالمزٌعد تشجٌعً الى

 هعً.  االبتدابٌعة المرحلة فً المبكرة والقراءات الصحٌ  التؤسٌس

 قصصعا أولف الرابع الصف فً كنت الكتابة فً خطاي سددت التً

 الصععفحة فععً النصععف وادون صععفحة فععً أحععداها أرسععم مصععورة

 الطفولٌة والقصص بالرسوم المدرسٌة دفاتري مؤلت حتى المقابلة

 أول نلعت الثانوٌعة وفعً وأهلعً معلمعاتً من عقابا فتلقٌت الساذجة

 لتوفٌععق رواٌععة عععن تقرٌععر او بحعع  كتابععة فععً حٌععاتً فععً جععابزة

 . اٌضا حكٌمال لتوفٌق كتابا مسرد كانت الحكٌم

 وعععرب عععراقٌٌن وقصاصععٌن روابٌععٌن خمسععة:  الخامسععة الشععذرة

 ؟ تجربتك أثروا

 نعوري الملعك عبد - أدرٌس ٌوسف - فرمان طعمة غابب:  الجواب

 الحكٌم توفٌق -جبران خلٌل جبران-

 ؟ أجانب وقصاصصن روابٌٌن خمسة: السادسة الشذرة

 البٌعر -مان توماس - فوكنر - تشٌكوف - هٌسة هٌرمان:  الجواب

 سارتر - جٌد اندرٌة -كامو

 ؟ رواٌة أو قصة:  رابدة تجربة ترسمت هل: السابعة الشذرة

 جععاءت لععذلك.  مختلفععة أكععون أن صععباي منععذ همععً كععان:  الجععواب

 الععنص الععى أقععرب( الرجععال أحععزان الععى ممععر)  الول كتععابً قصععص

 عبلمتعً تلعك وظلعت وأساطٌر وحكاٌات شعرٌة صٌ  على المفتو 

 واالسعععطورة الحكاٌعععة معععن واالسعععتفادة اللغعععة شععععرٌة.  ععععدب فٌمعععا

 . وتحدٌثهما
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 الععرحمن لعبععد وأقععرأ، كرٌععدي موسععى بقصععص أتمتععع كنععت لكننععً

 قصصعهم كانعت وبمعا االول كتعابً ،قبل ناصر الستار ،عبد الربٌعً

 .مخٌلتً حفزت قد القصٌرة

 الزمعان بعٌن العبلقة على تضعٌنه الذي الهامش ما: الثامنة الشذرة

 ؟ الخاصة نظرك وجهة من والمكان

 عععن السععومرٌٌن االسععبلف بفكععرة مععا نحععو علععى تععؤثرت:  الجععواب

 الفهععم فععً والمكععان الزمععان ٌتععداخل أذ والمكععان الزمععان مفهععومً

 الرافععداٌنً الٌتععول(  جهععة)  شععكل ٌتخععذ الععزمن أن حععد،  الرافععدٌنً

 أمععام ٌقععع الععذي)  ٌسععمٌه بععل الماضععً الععزمن عععن محرمععة مفععردة

 ذلعك) المسعتقبل وٌسعمً،  مكعانً الىحٌعز العزمن ٌحعول مما( ءالمر

/ امعععا، وراء فكلمتعععً،  المجهعععول بمعنعععى( المعععرء وراء ٌقعععع العععذي

 الفكععر لععدى والمكععان الزمععان مفهععومً وتعععالق تشععابك لنععا توضعع 

 العصععور سعبقت فلسععفٌة رإى العى القعدٌم العراقععً الفكعر الرافعدٌنً

 ٌخععص فٌمععا بخاصععة ٌععةالكاف االضععواء علٌهععا تسععلط ولععم الحدٌثععة

 العقلٌعععة فعععً أرتباطهمعععا جدلٌعععة و والمكعععان الزمعععان بعععٌن العبلقعععة

 الزمان فكرتً بٌن فٌه أنفصام ال واحدا شٌبا باعتبارهما الرافدٌنٌة

 رإٌععة ذلععك الععى أضععافة.االخععر بععدون همععا احععد ٌوجععد فععبل والمكععان

 ..والمكان الزمان لمفهوم كونٌة

 وتمعردت الزمعان فكعرة اقتضع - وحعددنا  الوجعود علة هو فالمكان

 العععزمن مطلقعععا العععزمن أصعععب  معععثبل الكعععون - المكعععان أتسعععع وكلمعععا

 التقععوٌمً الععزمن خععار  ٌقععع - نصععوص مععن كثٌععر فععً الصععوفً

 .المحدد غٌر الكونً بالبعد تتسم روحانٌة أبعادا الكتابة وٌمن 

 ؟ السردي الخطاب فً المكان ٌكون كٌف:  التاسعة الشذرة
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 نصوصععً فعً المكععان أن وجعدت الطوٌلععة ًتجربتع حسععب: الجعواب

 االساسعً البطعل ٌكعون ان ٌكاد الدقة وجه على نصوصً معظم أي

 وبحعد وسعماته خصوصعٌته عبعر وسعطوته الحعد  على هٌمنته فً

    و(  العنقععاء لٌلععة) و(  المٌععا  سععلٌل)  الطوٌلععة قصصععً ففععً. ذاتععه

 علععععى كاملععععة سععععلطة المكععععان ٌتخععععذ(  الوحٌععععدات النسععععاء عععععالم) 

 فعً للشخصعٌة المعوازي أو المهمعٌن البطعل ٌكون وٌكاد شخوصال

 علعى سعطوتها االحعدا  وأطعر للمواقعع ٌبقى االمكنة لتخٌٌل لجوبً

 الخفٌعععة االرادات معععع العلعععم ٌسعععٌر فعععً قعععدر وكؤنهعععا الشخصعععٌات

 .للشخصٌة

 والمكعان االٌجعابً المكان بٌن الجوهري مالفارق: العاشرة الشذرة

 السعلبٌة المعرأة وبٌن االٌجابً والرجل السلبً الرجل وبٌن السلبً

   االٌجابٌة والمرأة

 فلعٌس. واالشعخاص لبلشٌاء المطلقة بالتوجسات الأإمن:  الجواب

 ٌتععداهاعلٌنا كمعا بالكامعل سعلبً أومكعان بالكامعل أٌجابً مكان ثمة

 فعععً اٌجابٌعععة أو سعععلبٌة صعععفات أسعععاس علعععى الشخصعععٌات تضعععٌق

 وتختلعععف أٌجابٌعععة وأخعععرى سعععلبٌة جوانعععب أنسعععان لكعععل سعععلوكها

 والثقافععععععععة النظععععععععر وجهععععععععات حسععععععععب والسععععععععلبٌة االٌجابٌععععععععة

 وفعق عاملنعا  اذا المكان. ما مجتمع فً العرفٌة المجتمعٌةواالحكام

 على ٌتوفر فانه(  شوبً الفان )  مفهومات تطبق أسٌوٌن فلسفات

 أٌجابٌعة طاقعات علعى ٌتعوفر أو المعرء حٌعاة فعً تإثر سلبٌة طاقات

 االعتبعار فعً ٌؤخذ الحدٌثة العمارة وفق لراحةوا النجا  على تحفز

 تحدٌعد فعً االسعتعمالً والجانعب والسعة واالرتفاع الضوء تؤثٌرات

(  سلبً - أٌجابً)  التوسٌف حصر ٌمكننا البٌت او المبنى أٌجابٌة

   معنٌٌن ومكان زمن فً أٌجابٌا ٌكون فما االشخاص على بسهولة
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 تتغٌععر االنسععانٌة ٌاتالشخصعع.. آخععر ومكععان زمععن فععً سععلبٌا ٌكععون

 وتكعر  وتحعب وتخسعر وتفعوز وتنسعب وتختعرق وتتفاععل.  وتغٌٌر

 مقومعات على االخٌر فً وتنطوي وتبته  وتحزن وتتقدم وتتراجع

 .. متشابكة وسلبٌة أٌجابٌة

 ؟ االبداعً طموحك بلغت هل:  عشرة الحادي الشذرة

 ثغرات فً أن أكتشف عمبل أنجزت كلما الننً أبلغه لم ال:  الجواب

 لطمععوحً محققععا ٌكععون قععد الععذي القععادم العمععل فععً تبلفٌهععا ٌمكننععً

 حعادة ناقعدة الننً بسهولة الطمو  هذا سؤبل  والأظننً. ما بدرجة

 ععن الرضعا العى الوصعول علعى العسعٌر ومعن االخرٌن قبل العمالً

 .. الحلم عن والتوقف الطمو  نهاٌة ٌعنً فذلك منجز

 ؟ لها سعٌت وهل،  لك بالنسبة النجومٌة ما:عشرة الثاثً الشذرة

 هعم النعه والنجومٌعة الشعهرة مع الٌتعامل الحقٌقً االبداع: الجواب

 التعً االسعتهبلكٌة النزععات فعوق تسعمو روحانٌعة ومكابعدات فكري

 بداللعة النجومٌعة العى أسععى لم المعانً من بمعنى النجومٌة تمثلها

 بلوسععا فععً الظهععور عععن وأعتععذاري المتلفععزة للمقععاببلت رفضععً

 العذي هعو العمعل أو النص أن وهو. بً خاصا أعد  لموقف لبلعبلم

 وال نجعععومٌتً ولعععٌس أوالمتلقعععً القعععارئ - بعععاالخر عبلقتعععً ٌحعععدد

 المبدععة أو المبدع تحول النجومٌة بؤن عمٌق أٌمان لدي. ظهوري

 أطعر ضعمن وتقٌعد  وأمكاناتعه قعوا  وتسعتهلك االستهبلك سوق الى

 لمعادة والمستهلكٌن النجوم موقع ٌنب النفعً التعامل عملة تفرضه

 .النجومٌة
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 ولعم ومعواقفً أعمعالً عبر والفكري االبداعً حضوري حققت لقد

 الٌنسعجم الحقٌقعً واالنجعاز فاالبعداع. وتواضععً عزلتعً علعى أندم

 أداة الععى الكععابن تحععول التععً االجتماعٌععة النجومٌععة االضععواء مععع

   ربما - تجاري ومشروع

 جعلنععً للمادٌععات واحتقععاري توجهععاتً ٌععةورحان الحٌععاة فععً زهععدي

 .كثٌرون الٌها سعى التً والنجومٌة بالشهرة أستخف

 نظعععرك وجهعععة معععن والغربعععة معععاالغتراب: عشعععرة الثالععع  الشعععذرة

 ؟ الخاصة

 الٌمثعل مجتمعع ععن أنفصعال فعً أكعون أن هعو االغتعراب:  الجواب

 أنعا المعنعى بهعذا المعنعى بهعذا، والٌحققها أنسانٌتً من االدنى الحد

 باالسععاس مغتععرب كععابن والمبععدع،  وزمنععً مجتمعععً علععى مغتربععة

 سععاكن بمععاهو القبععول وعععدم التجععاوز وشععهوة بععالقلق مسععكون النععه

 .الحٌاة حٌثٌات من ومستقر

 وبٌباتنععا الروحٌععة حواضععننا عععن بعٌععدا مانكابععد  فهععً الغربععة أمععا

 .طموحنا وتحقٌق وذكرٌاتنا واحبابنا ولغتنا

 أختبلفععً فععً. الوحشععة وأكابععد مععدٌنتً فععًو بٌتععً فععً مغتربععة أنععا

 والتماثعععل القولبعععة أرفعععض الننعععً والفكرٌعععة االجتماعٌعععة ومعععواقفً

،  وعقلٌععة روحٌععة مكابععدة االغتععراب..والفنععً االجتمععاعً والتطععابق

 والزمعان المكعان فً لها حلول أٌجاد بوسعنا مكانٌة معاناة والغربة

 بععٌن ونحععن حنععاأروا ٌلععتهم الععذي الغععراب ذلععك فانععه االغتععراب أمععا

 فعً طعرابقهم وبعٌن بٌننعا تفصعل التعً واصدقاءللهوة وأهل معارف

 . واالبداع والحرٌة والحٌاة النسان فهم
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 ؟ كذلك ألٌس أحٌانا الشعر تكتبٌن:  عشرة الرابع الشذرة

 الشعحنات ألفعر  مفتوحعة نصوص الى ألجؤ ما وغالبا نعم: الجواب

 القصععة عقبلنٌععة مععع مفرداتهععا تتصععارع التععً المضععطربة الشعععرٌة

 فعً نشعؤت التعً الحاضعنة هعو الشعر،  السردي البناء وموضوعٌة

 أمععرإ حتععى كلكععامش ملحمععة مععن المتمععد الغنععً ومورثنععا فضععاءاتها

 التععً اللغععة بشعععرٌة القصصععٌة نصععوص وتزخععر والمتنبععً القععٌس

 الكعون الى الرإٌة وشعرٌة السردي بؤسلوبً خاصة مٌزة أعتبرها

 حٌععاتً بععدأ فععً قلععٌبل توقفععت كنععت لععو اربمعع والشععخوص والثٌمععات

 بععالحكً أسععتمتعت لكننععً، القصععص قبععل الشعععر آلختععرت االدبٌععة

 فععً سععاردة وأول الحكاٌععات أم لشععهرزاد كورٌثععة القصععص وسععرد

 ..العربً الترا 

 الشععر كتابعة بعٌن الفروق الى ترٌن كٌف:  عشرة الخامس الشذرة

 ؟ القصة وكتابة

 لبلنسععان وكونٌععة جوانبععه ٌععةورإ مكثفععة لحظععة الشعععر:  الجععواب

 العى جعن  لعو حتعى والمكعان بالزمان بشروط حد  القصة.  والعالم

 ععن مختلفة وجمالٌة عقلٌة لمواصفات وٌخضع.والتخٌٌل االسطرة

 بعٌن التنقعل فعً جمعة صععوبات أحٌانا أجد.الساحرة الشعر جمالٌات

 .المنطقٌة السرد وضرورات متوه  شعري مزا 

 القصععٌرة القصععة لكتابععة مشععروع ألععدٌك : عشععرة السععادس الشععذرة

 ؟ جدا
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 معن نعوع فهعً جعدا القصعٌرة القصعة بلعبعة أقتنعع لعم أبدا:  الجواب

   ٌتطلب الذي القص أو الحكً مفهوم الى تفتقر طرٌفة خواطر

 سعهلة لعبة أعدها ربما. ومفهومٌة وأسلوبٌة لغوٌة كبٌرة مهارات

 . سالنف مع تحدٌات على المنطوي العمل أفضل وأنا

 باالسعماء سعتٌنٌة كمبدععة عبلقتعك ماوجعه:  عشرة السابع الشذرة

،  الجبععار عبععد عععادل،  ناصععر السععتار عبععد -كرٌععدي موسععى: التالٌععة

 هادي مٌسلون،  صال  سالمة،  الربٌعً الرحمن عبد ناصر لطٌف

 ، خضر موفق، 

 أععٌش كنعت،  العراقعً الثقعافً الوسعط فعً ألتقً أكن لم:  الجواب

 قصععص أحعب كنععت أننعً علعى عزلتععً فعً وأكتعب مععةتا شعبه عزلعة

 الممتعععة وقصصععه ناصععر السععتار عبععد ومشاكسععات كرٌععدي موسععى

 تعرفعت كنعت التعً االسعماء أوابعل من الربٌعً الرحمن عبد وأعتبر

 رشعدي الراحعل الشعاعر جانب الى العراقً الثقافً الوسط فً الٌها

 ٌتنًالسعع ٌسععمونه الععذي الجٌععل مععع عبلقععات فععً مقلععة كنععت العامععل

 تقععاطع جوانععب وهنععاك ورإٌوٌععا أسععلوبٌا عععنهم أختلععف أننععً حتععى

 .   االبداعٌة التوجهات فً معظمهم وبٌن بٌنً

 ؟ النقد أنصفك هل:  عشرة الثامن الشذرة

 نقععدا سععنوات الععى بقععً العراقععً النقععد - مععا حععد الععى نعععم:  الجععواب

 ظهعور بععد لكعن. الشعللٌة المقهعى بعبلقعات محكومعا أخوانٌا ذكورٌا

 حظٌععت والتسععٌعٌنات الثمانٌنععات فععً والروابٌععة القصصععٌة أعمععالً

 .معمقة ودراسات واسع نقدي باهتمام
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 االسععاطٌر فععً ثقافتععك حجععم وظفععت كٌععف: عشععرة التاسععع الشععذرة

 ؟ أعمالك فً والترا  والمبلحم،

 أعمعالً فعً مهم موقع لها والترا  والملحمة االسطورة:  الجواب

 فععً تععإثر معطٌععات جملععة مععن شععكلٌت المبععدع وعععً بععؤن ألٌمععانً

 والمبلحعم االسعاطٌر معن موروثه وأولها االبداعٌة شخصٌته تكوٌن

 . والحكاٌات

 منحهععا معاصععرة نصععوص كتابععة فععً االسععطوري الععنفس أسععتخدمت

 ملحمععة ووظفععت. االسععطورة بععه تخععتص الععذي الكععونً البعععد ذلععك

 بقعععراءة(  السعععومرٌة اللٌعععالً)  المسعععرحً عملعععً فعععً كلكعععامش

 تعدفع نسوٌة لشخصٌات تكرٌسً حسب(  نسوٌة)  وربما معاصرة

 كمعا،  القصعوى التصعادمات العى درامٌعا المفترضعة الملحمة أحدا 

 أعمعالً معن كثٌعر فعً الرافدٌنٌعة التارٌخٌعة المعطٌعات معن أستفدت

 عملٌععا سععمتها أعمععالً لمععن  الغنععً المععورو  بهععذا ولعععً ووظفععت

 مععن شخصععٌات علععى عملععت كمععا والمكانٌععة الزمنٌععة وخصوصععٌتها

 والشهداء الشهود الطوٌلة قصتً فً(  الحبل )  كشخصٌة الترا 

 . معاصرة رإى علٌها وأسقطت

 ممتعععاز صعععدٌقا المبدععععة أو المبعععدع أن ٌقعععال:  العشعععرون الشعععذرة

 ؟ القول هذا مثل توجهٌن كٌف فاشل وزو 

 أصععدقاء المبععدعٌن فععبعض هععذا فععً معععك أختلععف أظننععً:  الجععواب

 إال الشخصعٌة الحٌعاة تقعوٌم فعً لبلبعداع الدخلو،  فاشلون وأزوا 

 كعونً العى أضعافة جدا ناجحة وأما وزوجة صدٌقة نفسً اجد أننً

 كبٌععر حععد الععى االجتماعٌععة الحٌععاة أختزلععت الننععً،  مثععابرة مبدعععة

   وحتى معظم أمتلكت كبراالبناء حتى،  واالمومة باالبداع وأكتفٌت
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 المتواصعل لجهعدا هعذا زمعن أدواتعً وطعورت لعملعً نفسعً كرسعت

 تطلبعت حقٌقٌعة موازنعة علعى عملعت الحٌعاة فعً مسعإولٌتً ووععً

 وسععٌبقى وكععان،  وعابلٌععة بخاصععة لتحقٌقهععا كبٌععرة جهععودا منععً

 العلعم أفق فً حضورا وال لً حٌاة فبل ومعناها حٌاتً قٌمة االبداع

 .. أبداعً دون من

 ؟ فعبل بطلتها كنت قصة كتبت هل:  والعشرون الحادي الشذرة

، شخصعٌتً معن جوانعب قصعص شخصعٌات فعً تكعون قد:  جوابال

 كنععت بععل،  نصوصععً فععً خالصععة بطلععة نفسععً أطععر  لععم أننععً إال

 أكععون ربمععا،  االخععر وجهععً كؤنهععا وأتبناهععا الشخصععٌة مععع أتمععاهى

 ومعواقفهن بطبلتعً بؤقنععة أنمعا قصصعً من عدٌد فً حاضرة فعبل

 مععا،  أكعون أن أطمع  معا اكتععب أحٌانعا،  وأنفسعهن للععالم ورإٌعتهن

 .النصوص فً حضوري جانب هو هذا ولعل أبلغه أن أحلم

 أم غوغععععول ألٌععععك أقععععرب أٌهمععععا:  والعشععععرون الثععععانً الشععععذرة

 دٌستوفٌسكً؟

 مععن أكثععر ولٌرمنتععوف وبوشععكٌن تشععٌكوف أحععب أظننععً:  الجععواب

 . ودٌستوفسكً غوغول

 .. واغترابها غربتها فً الكبٌرة المبدعة للقاصة شكرا
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 (شَازج)  ظُدجل يف لساءج

 انىاحد عثد عثدانسشاق

 

 المبهم شكله فً الموت هل       السإال ٌبقى القٌامة لٌوم

   المبرم القدر خادم ام          الـبلٌرد المبرم القدر هو 

 زٌـــــارة

   مٌعاد   دون من

ل ق   ان دون من   اوالدي ت ق 

ً   اطرق    الباب  عل

   مكتبً فً اكون

   االحٌان   معظم فً

  زابر   كؤي   س  اجل

  الأسؤل   وسوف  

ن    وال  ماذا ال  أٌن    م 

نً وحٌنما ر  ص     العٌنٌن   م غرورق   ت ب 

ذ      الكتاب   ٌدي   من خ 

د        ة    دون    لوتسم    أع   كان حٌ    للرف   ضج 

   احدا  ببٌتً التوقظ   تخر    وعندما
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ر      افجع من الن ص     العٌون   مات ب 

    ون  ٌعلم حٌن   اوالدي   وجو   

عواد  للفر  مدلوال والٌوم أمس العراق فً الزٌارة داللة تعد لم  والت 

 زابععر  مععن موعععد دون تععؤتً التععً كتلععك مرعبععة زٌععارات فهنععاك! 

 العزوار وهعإالء الفجعر  وزابعرأول  اللٌعل ومنتصف النهار منتصف

 معر علعى الععراقٌٌن لعدى معروفعون!  العراقٌٌن عند جدا معروفون

  المرععب الزابعر فهنعاك!  ومعر حلعو نقٌضعان ناكه دابما!  العصور

 ولكععن!  معلععوم موععد علععى  ععادة ٌععؤتً والزابعر!  الجمٌععل والزابعر

 آت   ٌقٌنعا ولكنعه ٌعاتً ال وقعد ٌعاتً قعد الواحد عبد الرزاق عبد زابر

 االول والسعإال!  هعو ٌقعرر  معا مكعان فعً!  معا سعاعة فً ما ٌوما

 سععارة غٌععر مبكععرة وءةنبعع الواحععد عبععد الععرزاق عبععد زابععر كععان هععل

 الععراقٌٌن لكعل    مبكعرا نعذٌرا العرزاق عبد زابر كان أوهل!  للشاعر

 هعً زٌعارة قصعٌدة!   الخبلص كحلم جمٌلة  ظنوها وخٌمة بعواقب

 منحعى وذات مدوٌعة وهعً الموضعوع كبٌعرة الحجعم صعغٌرة قصٌدة

 فً  الواحد عبد الرزاق فعبد!  شعر  فً الرإٌة لتٌار تقرٌبا مغاٌر

 وال بنفسععه الرأفععة ٌنشععد وال أحععد مععن الرحمععة الٌطلععب شعععر  كععل

 ٌقولععه مععا هععذا!  معا شععًء لتحقٌععق بضععفه ٌتوسععل وال لعععدو ٌتعودد

 ععن بمعزل شعر  ادرس فؤنا!  حٌاته تقول بما معنٌة ولست   شعر 

  بعععٌن العععربط تمامعععا ٌلغعععً العععذي بعععارت روالن برنعععام  وفعععق حٌات عععه

!  للشعاعر واالجتماعٌعة حٌاتٌعةال والتجربعة الفنٌة الشعرٌة التجربة

 الشعاعر كتبهعا التعً زٌارة قصٌدة دراسة فً تنفٌذ  احاول ما وهذا

 الشععبل  علععً الشععاعر واوردهععا العشععرٌن القععرن تسعععٌنات منتصععف

 عبعد شععر!   والشعبل  الواحعد عبد بٌن اللقاءات اهم من واحدة فً

   ٌدةبقص مرورا الرٌاحً الحر حٌرة من ابتداء الحٌرة شعر الواحد
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 خعار  تقعع زٌعارة قصعٌدة ولكعن!   المراثعً بكتعاب انتهعاء الحسٌن

 كانعت تحعد  لعم  التعً الزٌعارة  ألن!  الشعاعر لدى المؤلوف منطقة

 المععورو  فععً الزٌععارات صععور عععن وبعٌععدا التوقععع فضععاء خععار 

 بعدات وإذا ؟ ابعدأ فكٌعف القصعٌدة هعذ   تحلٌل اردت واذا!  الجمعً

 او  دراسععتً او الشعععري الععنص اعتسععف أن دون سععاخر  فكٌععف

 الحٌعاة العى  النظعرة فعً شعك ب عبل فلسعفً موقعف ثمعة   ؟  القاريء

 عبعد الشعاعر لقصعٌدة  دراسعتً خعبلل فمن واحد  آن  فً  والموت

 العععداخل معععن العععرزاق عبعععد ارى ان أسعععتطعت الواحعععد عبعععد العععرزاق

 قبععل علٌهععا ٌعععتم كععان ومسععاحات زواٌععا نفسععه الوقععت فععً واكتشععف

 برحٌعل دابمعا مفجعوع الواحعد عبعد الشاعر ان وبما!  ارةزٌ قصٌدة

 صعععاحب وٌعتبعععر المراثعععً بقصعععابد ٌتمٌعععز فهعععو واألحبعععاء االععععزاء

 ٌكععون لمععاذا جععاهلً شععاعر سععبل!  المراثععً  فععً متمٌععزة مدرسععة

 األخعرى األغعراض فً كذلك ٌكون وال وجمٌبل صادقا عندكم الرثاء

 المراثعً!!  تحترق بناوقلو المراثً نكتب ألننا الفور على فؤجاب ؟

 التععً المراثععً لكثععرة  وذلععك عربٌععا شعععرٌا غرضععا بععات شعععري هععم

 والحعععب الوفعععاء منظمومعععة وفعععق المفجوععععون الشععععراء ٌصعععوغها

 . الحٌاة فارقوا الذٌن لبلصدقاء

 اربعععة معن الواحععد عبعد الععرزاق عبعد للشععاعر زٌعارة قصععٌدة تتكعون

  منعدونمً : الشكل حٌ  من الرجز بحر على ونسجت  سطرا عشر

  عادي* 

 وال وجودٌعععة مفارقعععة علعععى قعععابم والمضعععمون!   فاععععل مسعععتفعلن

 المعالوف ٌختعرق  ان علعى قعادر انعه ٌشععرنا فالشاعر معا وجودٌة

 سمفونٌة جاءت التً(   زٌارة)   قصٌدته فً  البلمؤلوف خبلل من

   الصراع ذلك ومٌدان اجمع للبشرٌة االزلً بالوجع تشً حزٌنة
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 عععن  بحع  كلكعامش ان وكمعا!   الحٌععاة ودٌمومعة  البقعاء اجعل معن

 والحٌعاة الخلعود اكسعٌر   على ٌعثر لعله االرض اقاصً فً الخلود

:   المععوت لملععك وحتععى لنفسععه ٌقععول ان ٌرٌععد الشععاعر فععان االبدٌععة

  نعععم!  الخلععود عشععبة مععن شععًء جسععدي وفععً شععاعر اننععً التععنس

 ترٌععد ًالتعع الحٌععاة ان: لجلجععامش سععٌدوري الحععان صععاحبة قالععت

 منه الفكاك الذي البشرٌة قدر هو الموت وان األرض على  التوجد

 فانععه والمععوت  للحٌععاة العبثٌععة  رإٌتععه كانععت ومهمععا الشععاعر ان! 

 !  الموت من المحالة خابف

 :العبد بن طرفة الجاهلً الشاعر قال

   ٌنفد   والدهر االٌام تنقص وما    لٌلة كل ناقصا  كنزا العمر أرى 

!  وضعٌفها قوٌها النفوس فً  ابدي حضور فللموت  طرفة اصاب

  التسععاإالت هععذ !!!   لٌمععوت وجععد االنسععان إن هٌععدغر   ٌقععل الععم

 !  زٌارة نص مساحة من كنا ما حٌ  تحاصرنا البلمتناهٌة

   مٌعاد دون من

ل ق   ان دون من   اوالدي ت ق 

 الععى ٌفضععً بمععا مععرتٌن ودون مععرتٌن الجععر حععرف تكععرار نبلحععظ

 والمشعبه   مٌعاد  هو الحاضر به المشبه وراالستعارٌةالص تشكٌل

 البٌانٌعة اللعبعة خار  االوالد ٌظل ان اجل من!   الزٌارة هو الغابب

 معن التعبٌرٌعة طاقتعه العنص ٌسعتمد اوهكعذا! المعوت فضعاء وخار 

 اٌحععاءات مسععتثمرة والفجٌعععة باللوعععة  الممتزجععة الفاظععه  تعاضععد

 !  وخضوع توسل وه وانما امرا لٌس وهو االمر فعل

 الباب علً اطرق
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 هنعا االمعر ففععل البعاب علعً تطعرق لعو الٌعك واتوسعل ارجوك تعنً

 ٌعدل الشعاعر ان ذلعك ودلٌعل!  المفععول هو والفاعل مؤمور فعل هو

 رشععوة مععن شععًء وذلععك المعتععاد جلوسععه مكععان علععى المععوت ملععك

 !    الشاعر الٌها اضطر

   االحٌان معظم فً مكتبتً فً اكون

 الموضععوع سععٌاق حلقععة فععً منتظمععة اللفظٌععة المحمععوالت  وتتلبعع

   التععً الدرامٌععة احععداثها وتسلسععل القصععٌدة وحععدة عععن ٌعبععر الععذي

 القلععق  مشععاعر بععامتزا (  البصععرٌة) الحسععٌة الصععور  عععن تفصعع 

عا لتكون االمان وعدم بالوحشة  القاتل واالحساس ح  ل م   فعً بعارزا  م 

 مععوت للحظععة  متهٌبععا رقالطععا واٌعععاز  المكتععب فععً منفععردا الععنص

 االمعععانً وضعععٌاع  الحدٌعععدي القلعععب وخفقعععان وعنفوانهعععا الكٌنونعععة

  االسععقاط عمٌلععة الشععاعر مخٌلععة تحععوك  ثععم الععرو  فععً المغروسععة

 جمععً الشععور هناك(  االحٌان معظم فً المكتب) على وقعت التً

 مععن الرهبععة وأعنععً الفععردي الشعععور بهٌبععة زٌععارة نععص عنععه عبععر

عرت المتعبعة شاعرال نفسٌة! الموت  ضعمن اٌضعا بعه وتعؤث رت فعً اث 

 مخٌلعععة وتنسععع !  الشععععرٌة القصعععة فعععً السعععارد  الحكعععً تسلسعععل

 مفترضعة مسعاحة للمخاطعب تضعمن مباشعرة غٌعر  حوارٌة الشاعر

 فٌمٌعت الحٌعة واالجسعام االشعٌاء ٌختعرق العذي العوهمً  االتً فهو

 صععرعن بعععد االول العنصععر  هععً الحٌععاة وتكععون  الرغبععة دٌمومععة

 الشععععري العععنص لجدلٌعععة المولعععدة  الضعععدٌة  تكعععوٌن فعععً المعععوت

 العنص فً(  عنه المسكوت) آللٌات تفصٌلً نموذ  زٌارة وقصٌدة

 تركعت فقعد شعًء كعل تقعل لعم ولكنها وباحت اوحت فهً!  الشعري

!   تجربتعه وفعق ٌخرجها او المشاهد انتا  ٌعٌد كً للمتلقً مساحة

   اننا افترض وانما ابتداء ابرالز ٌخاطب لم النص ان مثبل لنبلحظ
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 معع مباشعرة نتواصعل لكعً النعداء واداة المنعادى العى الحاجة عبرنا

!  عنه المسكوت فراغات ملء فً المتلقً حرٌة مستثمرٌن العذاب

  Points او مهمة اشارات القصٌدة اجواء على تخٌم ثم

 صععغٌرة كععل ترصععد خارقععة   عدسععة مثععل!!  اٌععن*  مععن*  وال* معاذا

ل حٌن النص فً وكبٌرة  فنٌعة صعور العى والصعٌاغات الكلمات تحو 

 والعطععف  والتكععرار الجععر وحععروف االسععتفهام ادوات مثععل!  حسععٌة

 االكبععر الغععرض او الكلٌععة الصععورة الصععور تتععالً خععبلل مععن لتشععكل

 جورنٌكععا نشععاهد  نحععن فهععل وانكسععارات وتشععوٌه خععراب!  للععنص

 طرٌقتعه وهذ  ٌتفرد  أن ٌحب الواحد عبد ؟ والدمار للخراب جدٌدة

 معع كمعا الوحشعة فعً ٌتفرد الحلم فً كما الخٌبة فً ٌتفرد المعتادة

 المراثعععً شعععاعر الواحععد عبعععد!   المععوت فعععً ٌتفععرد كمعععا الصععدٌقة

 بععالواقع  تمتععز  التععً الحععاالت ووصعف المراثععً نسعع  فقععد بامتٌعاز

   باالتً  المتزامن والبلواقع

 : العٌنٌن  مغرورق تبصرنً وحٌنما

 الصععور ٌجعععل  حععٌن الواحععد عبععد  الععرزاق عبععد الشععاعر  ًوٌبهرنعع

!  حسعٌة صعورا المجعردة الصعور ٌصعٌ  ثعم مجعردة صعورا الحسٌة

 نععرى وثمععة!  الحععدو  نععادرة زٌععارة نععص اطععراف بععٌن موازنععة فععً

 اجعل  معن   معنعوٌتٌن صعورتٌن معع متصادمتٌن حسٌتٌن صورتٌن

(  لعٌنعٌنا مغعرورق)  معن المستنت  المنتظر الحزن لون ٌتعمق ان

 اسعبلة خعبلل معن الحٌعاة جعرا  ٌعوقظ منعه حعاد بعوعً الواحد عبد!

 ! الكتاب فً المخبوءة  الموت

 المبهم شكله فً الموت هل       السإال ٌبقى القٌامة لٌوم

 المبرم القدر خادم ام         الـبلٌرد المبرم القدر هو
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 المعوت ٌسعرق فكٌعف شعًء كل هو والكتاب!  الجرا  هً الجرا  

 بعٌن حٌاته امضى انسان من ؟ بالكتاب ممتزجا  او مطلسما  روحا

  ؟ والجرا  الكتاب

 فعً القصعٌدة  وحدة مع الشعري المتن وتزامن الكتاب ٌدي من خذ

 عنععاءات كععل تختععزل ولكنهععا  مباشععرة عشربصععورة الرابععع البٌععت

 !! : الشعري الفعل

   الكتاب - ٌدي  - من - خذ 

   الكتععاب بععه  المشععبه -  التصععرٌحٌة  ةاالسععتعارٌ الصععورة وتنثععال  

 وجعه الكتاب ٌدي من خذ!  كتابا استحالت التً الحٌاة هو والمشبه

 بععدها ؟ بععدها ومعاذا!   الحٌاة ٌدي من خذ هو عنه مسكوت لقول

 وال البشعرٌة العنفس  علعى المهٌمنعة المجهعول فوبٌعا   على ماٌدلنا

 زهٌعر الجعاهلً رالشعاع المجهعول فوبٌعا من بمنجاة انه مدع ٌدعً

 : الغد مع القادم المجهول بفوبٌا ٌعترف سلمى ابً بن

 غعد فعً معا علعم ععن ولكننعً     قبلعه واالمعس الٌعوم فعً ما واعلم

   عمً

 القاسعععم و!  والحٌعععاة والجمعععال الكتعععاب حٌععع   موجعععود الشعععاعر 

 فوبٌععععا هععععو واالجواءالسععععاخنة والمكتععععب الشععععاعر بععععٌن المشععععترك

  - تسععم  - لععو - أعععد !! :  زابععر هٌبععةب جععاء ولععو القععادم المجهععول

 لعو - هعً الٌهعا نحتعا  عبلمة اهم!! كان  حٌ  للرف ضجة - دون

 فٌهععا نجععد قلمععا مجلجلععة بدوٌععة لغععة الععرزاق عبععد ولغععة - تسععم 

  ملععك ان سععلفا ٌعععرف الشععاعر اي وهععو!  تسععم  لععو مثععل  خضععوعا

 التععً التراجٌععدٌا ولكنهععا موضعععه الععى الكتععاب ٌعٌععد ولععن ٌسععم  لععن

 !  والبكاء العذاب ستعذبت
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  الععداٌالوك الفنععً الحععوار مععن  حععالتٌن الععى تععوما الحوارٌععة هععذ 

 دابععم  صععراع  فععً والتفععرد الٌععاس  حععالتً عبععر ٌمععران والمنولععوك

 ملكععوت  خلععف  المتمترسععة  الثنابٌععة وهععذ !  والمععوت الحٌععاة بععٌن

 عمعق فعً  والجمع الوحدة!  والجسد الرو   بٌن تفصل  المجهول

 ضعجة دون  العدراما وتاكٌعد  الموحشتٌن والظلمة  المجهول  ٌلون

 مععرت هعل ولكعن!  االلفععاظ مبلعبعة  الشعاعرفً مععن وبعوعً  للعرف

 كتعاب خعبلل معن الواحعد عبعد العرزاق عبد شعر فً الفاجعة الزٌارة

 الواحعد عبعد الرزاق عبد مرثٌة على معا نطل لكً دعوة ؟ المراثً

 ان نكتشعف لكعً معردان نحسعٌ االسعطوري صعدٌقه فعً كتبها التً

 لععذلك!  نفسععه ٌرثععً كععان بععل مععردان حسععٌن ٌرثععً كععان مععا الشععاعر

 معردان حسعٌن عبثٌعة كانعت معا التعً الهمعوم من الكثٌر علٌه اسقط

 لكععً المرثٌععة هععذ  علععى االطععبلع الضععروري مععن ان!  الٌهععا تلتفععت

 قصععٌدة الععى السععبٌل مهععد وآخععرٌن مععردان حسععٌن مععوت ان نعععرف

 الموت فوبٌا فحول الواحد عبد ابن ٌا دورك جاء ٌقول فكانه زٌارة

 .جمٌل شعري عمل الى والمجهول
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 اجلعد َركهى حني لظح يف ادلكاَُح اندالنح

 ادلُدوٌ َشأخ انماص

 ٌععتكلم حععٌن الثالثععة مجموعتععه عبععر المنععدوي نشععؤت القععاص ٌكععرس

 معع بسعٌطة سلسعة لغعة خعبلل من للكون االغترابٌة رإٌته0 الجسد

 المعادة هعذٌان توصعٌف فعً القصعص لغعة هعً ومركبعة قةعمٌ انها

 تحضعععٌر فعععً الدٌنامٌعععة وحركتعععه االنسعععانً الجسعععد بلغعععة المعبعععرة

 مععع التععارٌخً وصععراعها الرإٌععة وهلععة فععً والمجععرد المحسععوس

 تكعوٌن علعى قعادرة وحعدها المعانعاة ان القعارىء ٌقنعع بمعا!  المادة

 لعععىع دراسعععتنا اعتمعععدت وقعععد.  واضعععحة جذابعععة قصصعععٌة شععععرٌة

 الجسعد ٌعتكلم حعٌن قصعة من مقطع مع قصصه من نصٌة مقتطفات

 فعً السعاكن أبعً)  تقعول القصعة بداٌعة( المحروق المل ( )07ص)

 ادركهععا لععم حقٌقععة مععات.. العطععر بمفععاتٌ  ،الماسععك العمععر منتصععف

 بٌتنعا بوابعة مخترقات دفعات دفعات جبن البلبً النسوة صرا  لوال

 األكتاف ٌتوسدون رضع اطفال. المهجور للبستان المحاذي الطٌنً

 اللعون كاشعفة بقععا الشعمس تركعت امهعات خلف ٌهرولون ،آخرون

 علععٌهن تزحععف ، التعععب ٌكتنععزن ،صععباٌا عبععاءاتهن هامععات علععى

 محاولعة وهنعا.( معذعورات الربٌسعة البعاب ،ٌلجعن مبكعرة شٌخوخة

 لنعا ٌتعراءى العذي السعردي الفعن فعً المكعان ظعاهرة لكشعف موفقة

 ٌمكنهعا تفصٌلٌة بانوراما الحقا ستصنع مبرمجة تجزبٌا خبلل من

 فعنصععر ، واقعععا وتخلٌقٌععة ظععاهرا بتلقابٌععة القصععص همععوم تكثٌععف

 فععً والمفارقععة لععؤلب السععاكن الجسععد فععً ٌتموضععع 7 هنععا المكععان

 للمكعان الجزبٌعة المفعردات علعى العنص ٌشعتغل ثعم ، العمر منتصف

 والجدٌعد دٌموالقع والمسعكون والساكن والمكٌن المكان عناصر مثل

   قوة بٌن دام صراع عن الستار ٌنفت  حتى..  والرٌفً والحضري
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 بععٌن ، المععوت وإرادة الحٌععاة إرادة بععٌن ، الخععراب وقععوة االنسععان

 أدق بعبعارة!  لئلحبعاط مععادال االنكسعار وبعٌن للطمو  معادال الحلم

 ..  الثنابٌات بٌن النقابض بٌن الدامً الصراع

 ٌمسعك العذي لعبلب الرمزٌعة الصعورة هعذ  ععن القصص عبرت كما

 المكعان علعى بدفبعه وٌنثرهعا العطعر مفعاتٌ  ٌمسك كما االمور زمام

 تحول الذي السردي النص سٌاق ضمن بالمجرد المحسوس مازجا

 بجانععب الطٌنععً البٌععت مخترقععات النسععوة مععن دفعععات دفعععات الععى

 الحٌععععاة بقسععععوة المععععوحً المكععععان أن وبمععععا ، المهجععععور البسععععتان

 فقعد السعردي للعمعل المركزٌعة الفكعرة كعرس قعد وععذابتها وخوابها

 وإال والتجلعً الخفعاء مٌكانٌك خبلل من القهر واقع ذلك قبالة تجلى

 البٌعت ٌنتصعب وكٌعف المهجور البستان بجانب ذلك كل ٌحد  لماذا

 عكععس علععى خععواء انهمععا مععع المهجععور البسععتان بجانععب الطٌنععً

 لنشعؤة تحسعب صعوٌرٌةت لفتعة وهعذ  السعٌاق معن القارىء ماٌتوقع

 حركٌعة القعاص قعرن وقعد. كبلهمعا المتعوازن الوصف بهذا المندوي

 معععن المبكعععرة والشعععٌخوخة واالمهعععات والصعععباٌا باالطفعععال الحٌعععاة

 الطبٌعععة تتناغمععت االعمار،ولععذلك تقصععف التععً واالحععزان المعانععاة

 وقععد التعععب آثععر علٌهععا زحععف التععً النسععوة عبععاءات علععى والوانهععا

 لٌتجلعى السعوداء الحرٌرٌة العباءات على اشٌنهانٌ الشمس رسمت

 علععى قععادرة الشععمس كانععت ومتععى.  األصععفر اللععون االسععود عبععر

 القعص كعان وإذا.  اوشعبابهن صعباهن ععز فً وهن الصباٌا ارهاق

 هٌععؤ لكنععه ومععرات مععرات(  الخععوف) آلٌععة القععارىء عععن اخفععى قععد

 انٌةالشخصع المشعاعر أنسعانا بحٌع  جمالٌعا توظٌفا لٌوظفه للخوف

 تجعلنا القصصً العمل رسمها التً فالصورة الشابات النسوة لتلك

   ومكابدات إنسانٌة معاناة وهً ومكابداتهن الصبٌات معاناة ننسى
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 المشعهد اسسعه العذي الحعاذق السٌمٌابً التصوٌر لٌنهض وجدانٌة

 البععاب مععن ٌععدخلن وهععن النسععاء مععن دفعععات دفعععات ، تامععة ببراعععة

 وٌمكعن. والععوز الفقعر بحعالتً المعوحً طٌنعًال البٌت الى الربٌسة

 معن ابتعداء المتتالٌعة المتجعاورة االجٌعال حضعور ٌشهد ان للقارىء

 متابعععة للقععارىء ٌمكععن انععه كمععا ، بالطفولععة وانتهععاء الشععٌخوخة

 وممععا واالصععوات والوجععو  الشخصععٌات بحركععة ٌععع  وهععو المكععان

 مركععزا عابثععة وهرولععة مفععزع صععرا  مععن المشععهد ذلععك عععن تنععت 

 علٌععه تحععرك الععذي المسععر  علععى( القععارىء عععن الحععدٌ ) النظععر

عععب هم االطفعععال  المتخٌلعععة الكلٌعععة الصعععورة ٌثعععري بمعععا وألععععابهم بلع 

 الشعمس اشععة انعكعاس خعبلل من ذلك وتجلً القصة لساٌكولوجٌة

 بمعا الشمسعً الضوء تمتص التً السوداء العباءات على الصفراء

 القصعص تعولً ولعم.  الباهت االصفر وهواللون ثالثا لونا لنا ٌكون

 بالمكعان اٌضعا اهتمامهعا أولعت وانما فقط بالزمان استثنابٌا اهتماما

 ان اسععتطاع قععد القصععة هععذ  فععً المكععان ان القععول لٌمكننععً حتععى

 الشعخوص وحركعة الوقعت حركعة معن القعص عناصر كل لنا ٌوض 

 وحوارهعععا واحعععداثها بموضعععوعها القصعععة تعععدور وهكعععذا 0 الــعععـخ

 القععععاص بععععٌن المشععععترك المتخٌععععل حععععول متحركععععةال وشخصععععٌاتها

 حععٌن القصععة معععه نكمععل كععً الحععد  لٌؤخععذنا.  والقصععة والمتلقععً

 ، أهلععً ،أعتععرض الزوجٌععة كهععف فععً)  77ص التفاصععٌل تنتهععً

 معن الهعروب وعقعدة ، زوجتعً محنة متؤخرة بببلدة اكتشفت لكننً

 أن مسععتنتجا قراراتععً فععً الطععٌش عقععم بعععدها أبٌها،أٌقنععت زوجععة

 البععاردة الغرفععة جععدران بععٌن ، الرطبععة الزواٌععا فععً الٌنبععت الحععب

 بنت أول أنجبنا ، هرمة بناٌة من الثال  الطابق فً الواقعة بالشقة

   باالنتكاسات موبوءة جدل بمحطة ،أعقبناها لزواجنا هدٌة
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 شععهادة ،العلععى طععبلق ورقععة علععى عٌنٌععه فععت  بمولععود وختمناهععا

 : الحظ.( مٌبلد

 

 فععً الواقعععة بالشععقة البععاردة الغرفععة جععدران نبععٌ) األولععى اللوحععة

(  لزواجنعا هدٌعة بنعت أول أنجبنعا ، هرمعة بناٌعة معن الثالع  الطابق

 بعععرودة تعكعععس وهعععً والبعععرد بعععالجمود المكعععان جسعععدالقاص لقعععد

 معن تجعردت لكنهعا البناٌعة فعً االرتقعاء رغعم وهرمتٌهعا االحاسٌس

 ؟ والمجرد المحسوس

 باالنتكاسععععات موبععععوءة جععععدل بمحطععععة أعقبناهععععا) الثانٌععععة اللوحععععة

 شععهادة ،العلععى طععبلق ورقععة علععى عٌنٌععه فععت  بمولععود وختمناهععا

 وأنععدمت. بٌننعا العبلقة ألنهٌار أدت بمشاكل أعقبناها لكن( . مٌبلد

 تبععادل ،فالقععدر جدٌععد مععن الحٌععاة تتسععلق لعٌنععٌن الحقٌقٌععة الرإٌععا

 فعً جدٌعدة والدة شعهادة وٌخعتم ٌسلم ان فبدل االوراق بٌن االدوار

 ومكانٌعة زمنٌعة مفارقعة فكانعت زوا  عبلقعة أجهعاض نفسعه الوقت

 .الوقت ذات فً

 مركزٌعة موسعٌقٌة اوقطععة أولوحعة رواٌعة او قصعٌدة لكعل كان وذا

 مععن كععان اي وجودٌععة مقولععة االبععداعً اذا   المنجععز فسععٌكون داللٌععة

 بعععذاكرة المتصعععلة القعععارىء بعععذاكرة تتشعععب  ان العععى ترقعععى مقولعععة

 التععً الحاذقععة المقولععة هععذ  الععذاكرة فععً ٌلبعع  مععا ابلعع  فععؤن الزمععان

( الرطعب المكعان فً الٌنبت الحب)  وهً التجارب من عمرا تختزل

 شعدٌد بؤختصعار القصعة تقول المقاطع اي فً القصة قارىء وٌحار

 فعً تجلعت تحدٌدا المحروق المل  قصة ان فً كامن الحٌرة وسبب

  77 ص حظةمبل وٌمكن تعبٌرٌة نجاحات اسست مركزٌة تعبٌرات
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 اللوحععة الععى(  جععدران بععٌن) االولععى اللوحععة مععن التععالً والمقطععع

 لكععً القععارىء تععدخل منتظععرا الجمععال وٌبقععى(  اعقبناهععا)  الثانٌععة

 لعععه تإسعععس معععا وذلعععك بالرابععععة وٌردفهعععا الثالثعععة اللوحعععة ٌضعععٌف

 وتسععتثمر القععاريء تشععرك فهععً الناجحععة السععردٌة الفنٌععة األعمععال

 . تعسف دون متخٌله

 

 

 

 

 

 :  قصصٌة اعمال ثبلثة المندوي نشؤت القاص اصدر(  0* )

   لبنان بٌروت 7113 الكنوز دار طبعة التفا  رابحة/ 0

 7117 القاهرة والتوزٌع للنشر شمس دار طبعة خجولة مرافًء/ 7

 د بغععد والتوزٌععع والنشععر للطباعععة مٌزوبوتامٌععا دار طبعععة الجسععد ٌععتكلم حععٌن/ 0

7101 . 

 دكتعورا  اطروحعة العدلٌمً لطفٌعة قصعص فً المكان اللةد.  دجلة.  السماوي(  7)

  رشد ابن جامعة.  اآلداب كلٌة

 فعً نقدٌعة قراءات الدبٌة النصوص تحلٌل.  هوٌدي وصال  هللا عبد.  ابراهٌم(  0)

 . 0778 بٌروت الجدٌد الكتاب دار طبعة والشعر السرد
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 اندنًٍُ نطفُح لظض يف ادلكاٌ دالنح

 ،ألرتباطعه واالنسعانٌة البشرٌة النفس فً فاعبل حضورا للمكان إن

 للمعؤوى تجسعٌد فٌعه ولد الذي فالبٌت ، بواكٌر  منذ االنسان بوعً

 إنمعععا فٌعععه ركعععن وكعععل ، والطمععو  االحعععبلم فعععً ٌتمثعععل اٌضعععا وهععو

 علععى دراسععتنا نهضععت والٌقظة،ولععذلك الصععحو ألحععبلم هومسععتقر

 العى والتعرف الدلٌمً لطفٌة المبدعة قصص فً المكان أثر تقصً

 بوصعفه االنسان بٌن الوشاب  طبٌعة تحدٌد خبلل من الداللة حقٌقة

 الزمعان ،ومبلحظعة المكعٌن لهذا مستقرا بوصفه المكان وبٌن مكٌنا

 معالجعععة بعععه تمعععت العععذي الكٌعععف ععععن والكشعععف والمتعععؤثر المعععإثر

 األمكنعة العى الدراسعة هعذ  تطرقعت كمعا. والخاصعة العامعة العبلقات

 الموحشعة واألمكنعة ، المفتوحعة الواسععة واألمكنعة المغلقة الضٌقة

 تشععبات معن علٌعه تشعتمل ومعا ، والدافبعة الحمٌمعة أو أوالعدوانٌعة

 ، والداللععة والحععد  والزمععان والمكععان اإلنسععان بععٌن حركععً ونمععو

 سعقنا وقعد جانعب كعل معن بعالمكٌن محٌط دراستنا خبلل من فالمكان

( ع)ٌعونس فعالنبً القعول، هعذا شعواهدعلى الدراسعة هعذ  نسٌ  فً

 خععر  ،فقععد معععا والمعععتم(  المغلععق)  مكانععه الحععوت بطععن فععً مععثبل

 المنفععت  المكععان حٌعع  الععى المعععتم المغلععق المكععان مععن(ع) ٌععونس

( ع) ٌوسعف سعٌدنا وكعذلك ، الحال تغٌر المكان تغٌر فكما المضًء

 قعرابن مبلزمعة مع( والمعتم المغلق) كانهم المظلم الجب وجد الذي

 بظلعم الفعاد  االحسعاس ععن ،فضعبل ورهبعة وظعبلم ماء من المكان

 العى المععتم الضعٌق المغلعق المكعان من خر  انه كما ، ألبٌه أخوته

 األرض وخعزابن الملعك معن تمكنعه حٌع  ، المنفعت  الرحعب الفضاء

 وغٌععر لوفععةوالمؤ والضععٌقة المفتوحععة األمكنععة بععٌن الحععً تنقلععه مععع

 التعً فهعً لطفٌعة قصعص فعً المكعان ظعاهرة لنعا ،تضعًء المؤلوفة

   ثم( والثانوٌة البطلة) الشخصٌات قبل المكان اعداد على تشتغل
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 ،وبوصعف حٌعة كابنعات ،بوصعفهم المحاكعاة بطرٌقعة أبطالها تحاور

 ترسععم هععً دراسععتنا فععً الحقععا تبلحظععه كمععا ،فلطفٌععة واقعععا الخٌععال

 االبطعععال والواردة، شعععاردة فٌعععه التتععرك مفصعععبل لقصعععتها سععٌنارٌو

 بدٌنامٌكٌعععة ٌتحركعععون لهعععم تؤشعععر هعععً هندسعععتها وفعععق ٌتحركعععون

 عنعد القصعة ان اخعرى وبعبعارة.  ٌشاءون الكما تشاء كما المبدعة

 بععدا وان ودقٌععق صععارم تخطععٌط وفععق الخبععر الععى المبتععدأ مععن لطفٌععة

 ةحبك من ، القص شعرٌة قصصها ماٌمن  وذلك ، عفوٌا أو تلقابٌا

 لبلبطععال الداخلٌععة للمشععاعر هتكععا ٌإسععس بمععا جزٌلععة ولغععة متٌنععة

 مثعال العدلٌمً لطفٌعة ان وٌإسعس بعل لبلمكنة، المخفٌة وللكوالٌس

 سععطعت منععذ العراقٌععة القصععة مجععد علععى تربعععت بامتٌععاز، سععتٌنً

 وااللععوان االحععدا  تشععكٌل فععً ومتمرسععة ، االن وحتععى نجومٌتهععا

 التتعععرك لكؤنهعععا ،حتعععى بعععةالواج المسعععتلزمات وتخلٌعععق واالصعععوات

 تفصعٌل معن بمافٌهعا القصعة مفاصعل كعل علعى توفر وقد القارىءاال

 العمعععل وجمالٌعععة فنٌعععة علعععى منطعععق القعععول هعععذا الخمعععس الحعععواس

 اكثرهععا فهععً القصععص اهععداف ،امععا الععدلٌمً لطفٌععة عنععد القصصععً

 المعرأة تعنعم العذي الراقعً المكان الى منحازة القصة فهٌؤي تربوٌة

 رفعض معع الرجعل رفٌقهعا حرٌعة تصارع شاسعة قةعمٌ بحرٌة فٌه

 هعذا العى ضعحٌته،وهً كعان ومهمعا صعانعه كعان مهمعا الظلم مطلق

 الشعععوب بعٌن السعبلم بكلٌتهعاالى منحعازة القصصعً للعنص كمنتجعة

 ،وتشعاء والمسعتبد البدوي العقل ممن ومحذرة ، واالفراد والعوابل

 بهعا حعاق ذيالع الظلعم ضعحاٌا معن واحدة القاصة تكون ان المقادٌر

 العى األلٌعف الحبٌعب مكانهعا فهجرت ومبدعة وكاتبة وإمرأة إنسانة

 . والمجهول القلق المكان حٌ 
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 ذعرُمظ انعامل َُاو تًُُا -انسوائٍ ادلكاٌ يف لساءج

 ىياذل اتى ظىشاٌ

 بٌنمعا بعٌعدا فتحلعق االبداعٌعة المشعاعر ٌستفز الذي الرواٌة عنوان

  نثعر وقصعٌدة شععر وقصٌدة ورواٌة قصة ذاتها بحد هً العالم ٌنام

 والصعععراعات المإلمعععة المععععانً معععن كثٌعععرا العنعععوان هعععذا فٌحمعععل

 بواجهتهعا الرواٌعة نجا  فكان ، واحد آن فً والرومانسٌة الدموٌة

 الرواٌععة عنععوان لععً ماصعور  هععذا،والخٌالٌععة ٌدٌععةوالتراج الدرامٌعة

 العععالم ٌنععام كٌععف بعععالم أهععٌم ،وجعلنععً وذاتٌععا نفسععٌا بعععدا بوصععفه

 الكاتبعة صعدٌقتً هعاتفتنً عنعدما ورإٌعاي، وفكعري معتقعدي ضمن

 ،علعق الععالم ٌنعام بٌنمعا بعنوانهعا وأدلعت الرواٌعة ععن شعهاب مرٌم

 فعورد هنعري تبعةلمك فعورا البٌعت معن بالخرو  وهممت ذاكرتً فً

 صعحٌة بوعكعة أشععر وانعا الشاي من كوبا وعملت الرواٌة وجلبت

 مواضعٌعها، وأقلعب أتصعفحها وبدأت القارس والبرد الثل  شدة من

 محطعععات عبععر تسععٌر سلسععة فوجععدتها وبمضععنمونها بهععا وأتمعععن

 عاشعت فلسطٌنٌة روابٌة رف على الزمن حطها لصراعات ومعابر

 االمكنععة ععن مبتععدة بعٌن رضعهاأ عععن ورحلعت ، احعداثها معن جعزء

 والبعرد والجعوع التشعرد هعذٌان المتوجعع للقعارىء لتحٌك واالزمنة

 واالرض الحٌعاة معع صراعاتهم من المخٌمات فً ماٌحد  ،لتصف

 تهعععب التعععً ٌعععة الهعععو هعععو المكعععان وأن السعععٌما البنابهعععا، الرافضعععة

 تتعؤتى المكعان قدسعٌة ان ،بمعنعى الحرٌعة خعبلل من كرامته االنسان

  الرواٌعة جعاءت ،هكعذا صعحٌ  والعكعس( االنسعان)  المكعٌن جعودبو

 أجععزاء الععذي الععدقٌق والتصععوٌر والمعانععاة التلقابٌععة بعبٌععر محملععة

 عععن الروابٌععة بعععد رغععم بموضععوعٌة العععٌن ورمشععة القلععب نبضععة

   ان وللقارئ، العٌن ورمشة القلب نبضة اجزاء االحدا  أرض
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 وأزمنععتهم االبطععال معاٌشععة علععى ومخٌالهععا الروابٌععة قععدرة ٌتخٌععل

 ،فهععً والصععراعات االحععدا  عععن مكانٌععا بعٌععدة انهععا مععع وأمكتععنهم

 أدق ععن سعحرٌة بواقعٌعة عبرت لكنها المتحدة الوالٌات فً تعٌش

 المتلقً لشد نثرٌة وملكة خزٌنا تمتلك فهً.  الفلسطٌنٌة التفاصٌل

 لقعد. المسعلوبة أرضعها ععن بععدها بعرغم الروابٌعة للمتعون بسردها

.  بعارد بدم ساخنة رواٌة وقدمت الخزٌن ذلك على سوزان اشتغلت

 تنتصعر الحرٌعة ان مإداهعا جمالٌعة مٌتعا نتاب  الى بنا تنتهً رواٌة

 والبطش، التسلط أسلحة كانت مهما

 خسعرت والنور السبلم عن الباحثة الهٌجا ابو عابلة أن األهم ولعل

 بٌنمععا ٌععةفروا.  الباسععلة العابلععة لهععذ  االنسععان   تخسععر ان مععاٌمكن

 الهٌجعا، أبعو عابلة من أجٌال أربعة سرد حاصل تحصٌل العالم ٌنام

 ٌزرععععون ومسعععتقرة، هادبععة فلسعععطٌنٌة قرٌعععة فععً ٌعٌشعععون كععانوا

ضعوا ومعا القاصة وتروي الزٌتون  منعذ وتهجٌعر معانعاة معن لعه تعر 

 حٌععععاتهم انهععععارت وكٌععععف.  0718 عععععام إسععععرابٌل دولععععة إعععععبلن

اق ترحٌلهم وتم لؤلبد المسالمة  إلعى أجدادهم وأرض قرٌتهم عن سر 

 حفٌعدة أمل، عٌون خبلل ومن. مؤساة لتبدأ جنٌن فً لبلجبٌن مخٌم

ف العابلة، كبٌر ، معا وعلعى علٌهم نتعر   األول: لشعقٌقٌها حعد ،مثبل 

 االحعدا  الفلسعطٌنٌة،تتبلبس القضعٌة أجل من ٌملك ما بكل ٌ ضحً

طعععف بعععٌن ونموهعععا ا لٌصعععب  عابلتعععه معععن الخ  ّ ٌ  الجعععٌش ًفععع جنعععد

ا اإلسععرابٌلً  عبععر تمتععد الدرامٌععة أمععل قصععة بٌنمععا. ألخٌععه وعععدو ّ

 وفقععدان، حععب وقععابع: اإلسععرابٌلً العربععً للصععراع السععتة العقععود

 فعً المتموجة لبلحدا  وصفٌة عابلٌة،وحركة وحٌاة وزوا  براءة

 . الرواٌة سٌاق
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 مالععذي(  العععالم ٌنععام بٌنمععا) اختععارت لمععاذا أسععؤلها أن بععودي كععان

 الجملعة وهعذ  الععالم ٌنعام بنمعا ٌحعد  مالعذي الععالم ٌنام بنما  ٌحد

   داللً خبر الى ٌحتا  الداللة حٌ  من مبتدأ

 اللغعة وكانت. االحدا  فً التقلٌدي االسلوب تستخدم لم الكاتبة -0

 .للقارئ وسلسة جمٌلة

 حسعععب ابطالهعععا وتصعععنع طبٌععععً بشعععكل تنمعععو االحعععدا  جعلعععت -7

 . تلقابٌةب االدوار وتوزع ماترٌد

 ماجععل وهعذا تشعاء كمعا واالمكنة االزمنة فً تتبلعب الروابٌة - 0

 . فنً سٌاق فً تسٌر الرواٌة

 معقعدة غٌعر بسعٌطة بعبعارت االحدا  ووصفت وصورت دمجت -1

 .االحدا  وسط القارىء ٌجعل مما.

 واجٌعال صعراعات معن وحقٌقٌعة واقعٌعة بؤحعدا  الرواٌة ربطت -2

   ٌجعل الذي التولٌدي الخٌال عن مبتعدة. موضوعٌة بطرٌقة

 .االحدا  سٌاق فً مزٌة والحبكة العقد

 حٌععة وقععابع ضععمن جععاءا الرواٌععة فععً ونموهععا االجٌععال حركععة -3

 . خٌالٌة ال وواقعٌة
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 انعهٍ طادق انشاعس رلًىعح هايش عهً لساءج

 ( حنٍ هؤالء)

 متعى التنفعد طاقعة الشععر تمن  فهً. الٌنضب شعري معٌن الطبٌعة

!  االصعٌلة الملونعة وسعمتها الخعبلب طابعهعا علٌعه تضعفً كانعت ما

 متخٌععل سعععٌد ادوارد ٌقععول كمععا المشععرقً المتخٌععل ان عععن فضععبل

 السععحر بلععد والمشععرق!  تنتهععً والٌععه الفكععرة تبععدأ فمنععه شعععري

 قصعٌدة هنعاك مشعرقً بٌت كل ففً!  االستثنابً والجمال العجاببً

 مجموعععة مععن القصععٌد فهنععا:القصععٌد بٌععت هنععاك قصععٌدة كععل وفععً

 الحعروف ورسعم العوطن بحعب متخمة قصابد  العلً صادق الشاعر

 ٌنعزف الذي اإلغتراب من المتعب قلبه بضربات الحسٌة والمواوٌل

 الغعععادٌن تحتعععوي التعععً الطٌبعععة لعععبلرض لبلصعععدقاء وعشعععقا رحٌقعععا

 التععً القصععٌدة رمععق ٌسععد حنععٌن عععن باحثععا كنفهععا فععً والععرابحٌن

ر  " وأل ن  .  وطععن عععن الباحثععة الحععروف برسععتا علٌهععا أسععدلت ععع   الش 

ععة   ععى ف ععً ل غ  ه  ا أ ز  ه  ر  ععو  ععا ،"ص  م  ق ععول   ك  ععرت  ) ٌ  وب  اوف ععورد   ر  ر  أل ن   ،(ك   و 

ععة   ، الل غ  عععات  أل ن   ل غ  عععان   و  س  عععر   اإل ن  ث  ععن   أ ك  عععان   م  س  ، إ ن  عععد  اح  عععد   و  ت   ف ق  عععد  ج   و 

ال ه   ع  ات   ب ؤ ف  ار  ض  ل ف ة   ح  ت  اء   فً  م خ   ٌ ة ، أ ش  عر  ثٌ  قعا   ك  ب  وف   ط  عر  ل ف عة   ل ظ  ت   م خ 

ة    ٌ ن  و  ة   ك   ٌ ان  س  إ ن   .آن   فً  و 

 منشععورات عععن الصععادرة العلععً صععادق الشععاعر مجموعععة فتشععكل

 الشععرٌة للمكتبة نوعٌة اضافة 7107 والتوزٌع للنشر( الغاوون)

 فعععً متمٌعععزة نصوصعععا ضعععمت وانهعععا السعععٌما. العراقٌعععة واالدبٌعععة

 علععى ذلععك تلمععس ان وٌمكنععك. والرمععز واالٌحععاء والداللععة غةالصععٌا

 عشععق تععرانٌم قصععٌدة والعشععرٌن التاسعععة المجموعععة قصععابد مععدار

 .  الجرٌ  والوطن الغربة بٌن ممزوجة
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 عععن ومعبععرا منفععردا عنوانععا الشععاعر صععاغها قععد المجموعععة فععان

 ععن بعالرإى تصع  قصعابد  ،وجعاءت والغربعة العزمن معن سخرٌته

 نصععف) القصععٌدة أختععرت لقععد.  والحععرب والمععوت والحععب الععوطن

   تهاذا القصٌدة من االول المقطع مثبل تؤمل ، النص لتضًء( عمر

  عمر نصف

 بضرباته الخشب نقار بدأ

 القلب أختار بمكر

 النجوم له أومات حٌ 

 جسدي فً االضعف إنه

 مستقر عن ٌبح  ٌجري حٌنما كالماء

 غدا ٌكون ان حاولت

 .أمس أضٌع أن على

 

 العععذات بعععٌن الحعععاد العععداللً التناشعععز اٌقاعٌعععة علعععى العععنص ٌشعععتغل

 الخشععب مععن والبلمحسععوس المحسععوس وبععٌن والمكلومععة المتكلمععة

 ونعبض: نقعر) عبارة تشكل لهذا.  بالحٌوٌة النابض للقلب الصامت

 طعواحٌن تحعت اعمارنعا احرقعت التعً الحٌعاة عبثٌة بوجه صرخة( 

 المتؤملعععة للعععذات وسعععلٌت الشعععاعر.  الجماعٌعععة واالبعععادة الحعععروب

 عنعد الشععر ، النجعوم الٌه أومت فقد للنجوم ٌرتقى حٌ  باآلخرالى

 عٌنٌععه امععام تتحععد حٌعع  الصععوفً التجلععً مععن نععوع العلععً صععادق

   اللغة من خبلل من فهو واالمكنة واالزمنة الوجو  وتتماهى
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 ٌقععول ،حٌعع  الهععم مركزٌععة الععى ٌصععل الجدٌععدة الشعععرٌة الصععوفٌة

 هعم الٌشعغلنا حتعى عذبعة، شععرٌة لغة الى ثرٌةالن وهمومنا همومه

 . الشاعر عذاب هم عن الشعر جمال

( هإالء نحن) الشعرٌة مجموعته فً تفاعل من الشاعر، امتلكه ما

 بمعا ومتعؤثر فكعري، نشعاط ٌعكعس محد ، عصر مستوى فً ٌسهم

 انسعانً، هعو معا خلق فً التكافإ كامل وٌتقن واخبلقً، اٌمانً هو

 المذهبٌععة الصععراعات زمععن فععً انععه االنسععان، وطبٌعععة الععذات بععٌن

 موضععوعه طععر  فععً النفسععً توازنععه علععى حععافظ قععد واالخبلقٌععة،

 الغربعة همعا ثنابٌعة عصعٌة قضعٌة ٌحمعل واقع مع واندماجه بجرأة،

 التععً المهجرٌععة الحٌععاة مععع تفاعلععه فععً التقععاطع وأثععارة ، والععوطن

   ، والكامنة الظاهرة خصوصٌته وتشكٌل ، كالخشب قلبه جعلت

 شععر ، فعً العذاتً انفعالعه وجسعد وظعف ، العلً الشاعرصادق ان

 هواجسعا رسعم العذي والمغتعرب والنفسً الحسً، التبادل بمستوى

 والمكعان االحسعاس ٌتفرش الذي المجهول من الفوبٌا منها متعددة

 العععذٌتنعم الشعععاعر لعععدى االهمٌعععة بعععال  عنصعععرا كبلهمعععا والزمعععان

 فععً واوالمجععرد هنععا فتععؤتً. العععادي االخععر عععن مختلفععة بهععواجس

 الععععالم هعععذا لفوضعععى كعععوخز تجربتعععه فجعععاءت الناضعععجة نصوصعععه

 الٌستغٌها اصبحت والكلمة المغلف والتدٌن المادة حول وصراعاته

 قصععابد فععً تتجععول غرٌبععة االخععرى هععً باتععت النععاس مععن العععوام

 وهنععا ، االنٌععق الحععرف لمجاعععة حععرفهم لتوصععٌل المتعبععٌن الغربععاء

 بحاسععة قصععابد  عبععر بععه ٌتععنفس موفععق، انوعصععٌ تحقٌععق ٌععؤتً

 أحعدا  بمقاٌضعة الخشعب وهعو حراك ببل جامدة ظواهر عن البح 

 المكععانً واالغتععراب المهجععري وجعععه مععدى عععن المعبععر القصععٌدة

 .والزمانً
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(  شعكوكً معن اتٌقن) الثانٌة مجموعته صادق للشاعر صدرت كما

 .بغداد الشارقة، - للنشر ضفاف دار وعن صفحة 87 فً وٌقع
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 (انرهة تاٌ)  االعالو نؤنؤج

 وانُشس نالعالو انرهة يؤظعح يدَسج

 العذهب دار مإسسعة صعاحبة العذهب بعان المحامٌة االعبلمٌة تتمٌز

 مشععٌغن اسععواق بهععا تضعع  التععً جمٌلتععً مجلععة واالعععبلم للصععحافة

 التجارٌة والمحبلت سواقاال فً انتشارها وسرعة اصدارها بحد 

 . العربٌة وغٌر العربٌة

 ععن للبحع  البحعر  لقعرارة سعفٌنتها فً الذهب بان االعبلمٌة تبحر

 موهبتهعا معن الورد عطر من بعٌون حروفها لتزٌن  تشبهها لإلإة

 نهععري مععن نهلععت انهععا كمععا ، الرافععدٌن وادي مععن بهععا أبحععرت التععً

 للمجتمعععع ومعرفتهعععا ثقافتهعععا للمغتعععرب وحملعععت ، والفعععرات دجلعععة

 والرازقعععععً  الٌاسعععععمٌن معععععن سعععععبلل فعععععً ووضععععععتها االمرٌكعععععً

 تؤلقهعا معن زاد ممعا واالععبلم للصعحافة لحبهعا عنوانعا المعطر،لتكن

 واحعد آن فعً ومغلقعة منفتحعة أجعواء فعً أشعرقت قصعٌرة فترة فً

 علععى مقتصععرا المنطقععة فععً مععا نوعععا غاببععا النسععوي االعععبلم وكععان

 بعنعوان الجمٌلعة مجلتهعا بؤصعدار عالٌعة جدارة أثبتت لكنها الجرابد

 ، والمغترب المكان تتحدى جمٌلتً راق

  

 : المتنبً قال كما 

لّل   ب م    ل   ال الّتع  ال أه  ن   و  ط  ال --و  دٌم   و  ال ن  ال كؤس   و  ن   و  ك   .س 

ن   أ رٌد   نً م  م  نً أن   ذا ز  لّغ  ا --ٌ ب  س   م  ه   لٌ  ل غ  ه   من ٌب  فس  ن   ن   .  الّزم 
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 والتسععام  الحععب بقععوانٌن وتلتععزم الوقععت بقععوانٌن التلتععزم كانععت   

  بغرٌعزة وعمعق افاق لها تفت  التً الجدٌدة الحٌاة مصاعب وعبور

 ، والترهعععات بالمشعععاحنات ملعععًء واقعععع معععن اكتسعععبته التعععً الحعععب

 والمعرقععة الثقافعة حسععاد فٌعه كثععر العذي الععزمن تٌعار عكععس ومشعت

 وأكسععدتها ملحهعا نمعع صعدأت مهجعورة غابععات فعً ورودا وزرععت

 االبععداع هععو واالبععداع ومكععان مكععان بععٌن الفععرق هنععا نحععن ،لتقععول

 شععًء الععوطن او المغتععرب لهععا الٌعنععً بالعطععاء المتدفقععة والععرو 

 موطنعا لٌصعنع حعل اٌنمعا المبعدع جعدارة الثبعات المكان هو ،فالعمل

 بععان االعععبلم لإلععإة االعبلمٌععة سععمٌت هنععا ومععن ، كمبععدع بععه ٌلٌععق

 لعععبعض وأرتقعععت والكتعععاب االعبلمٌعععٌن بععععض سعععماهاأ كمعععا العععذهب

  االعععبلم لإلععإة فتسععمٌة  االعععبلم وجععوهرة االعععبلم درة التسععمٌات

 التعً الرابعة التسمٌة بهذ   وأعجبت بان االعبلمٌة ذوق استقطبت

 الخعامس ععددها وفعً االسعواق فعً الرابجعة مجلتهعا فعً بها تسمو

 جعدا شعفافة بعرو  تمٌعزت الذهب بان  االعبلم لإلإة أن كما. الممٌز

 النععاس مععن وسععٌن  وذاك هععذا لهععا  الٌعنععً االطٌععاف كافععة وتخععالط

  والقعععول والفععععل العمعععل فعععً المقعععدس المنشعععود التصعععرف ٌعٌنٌهعععا

 وتمعتص االكعواب كعل فعً العسعل تصعب التعً  النحلعة حعذو ،فتحذو

 والجالٌععة النععاس احبهععا الععذي الرقٌععق بطبعهععا ومععرا حلععوا رحٌقهععا

 بعان االععبلم بلإلعإة ولقبعت سعمٌت ،لذا احساسها ورقة دمها لخفة

 ماجعاء  اللقعب هعذا ونٌلهعا بصعبرها المصعاعب اجتازت التً الذهب

 االنبٌعاء وتقبل شفافة برو  حسادها ضرابب عبرت النها فرا  من

 وطنعا فصعنعت.  ذهبٌعة سحرٌة بعصا والمعرفة الثقافة حساد لردع

 وأمنٌعععات تأغنٌعععا ببلعععور وتسعععتحم فٌعععه غربتهعععا وجعععع فٌعععه تصعععب

 . الخبلق وعٌها سماء فً تحلق ونوارس
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 انفُُُك طائس انعًسٌ يظطفً ادلفكس

 الشععؤن تحععدٌها فععً ٌجععرأ لععم تابوهععات هنععاك العربععً تارٌخنععا عبععر

 التععً  الخرافععات التحدٌعد وجععه وعلعى معععا العدٌنً والخطععاب العدٌنً

 النعه جعرأة تتجلى وهً.  ٌنالد صلب من لٌست وهً بالدٌن علقت

 الفوهعععات  تلعععك بعععردم وهعععاجم وهعععوجم وكتعععب التعععابو هعععذا أقعععتحم

 وتعلقععت الععدٌن جععوهر تركععت التععً السععاذجة االفكععار مععن البركانٌععة

 الجعر  علعى ٌعد  ٌضعع العذي العمعري مصعطفى هعو هذا.بالخرافات

 فعً دعوتعه وعبعر  بعٌن الجدل تثٌر التً االسبلة وٌطر   وٌتساءل

 وهعو والتععدٌل للتؤوٌعل قابل النص ألن للنص ولٌس للعقل الرجوع

 فعً ٌكعون ان ٌنبغعً العذي هعو العقعل ان حٌن فً وجو  لعدة حامل

 ولععٌس ضععوءالعقل علععى الععنص وٌفسععر االولوٌععة وٌعطععى الصععدارة

.  الدٌنٌعة االوسعاط علٌعه وتعنقم تثٌعر وحركتعه العمعل فهعذا.  العكس

 العمععري صععطفىم لمفكععرا ٌتبناهععا التععً هععً الجرٌبععة الععدعوة وهععذ 

 الفكعر ععالم العى وٌعدخل وٌحاضعر ٌكتب فٌما وٌكررها الٌها وٌدعو

 كبٌر جمهور له فهو ٌتؤثر هو بؤفكار وٌعجب ٌتابعه من وثمة بقوة

 فععً العمععري مصععطفى والكاتععب المفكععر ٌقععول كمععا.  متابعٌععة مععن

 مغععاٌرة ثقافععات مععن موجععات المجتمعععات تجتععا  مععا عععادة  ) مقالتععه

 العامعة القعوانٌن بععض صعٌاغة تعٌعد و كودالر الموجات تلك تحرك

 و المنععت  العقععل علععى االلغععاء او التغٌٌععر هععذا ٌعتمععد و،  تلغٌهععا او

 ٌكعون ان ٌجعب فعالمنت .  الععام العوعً تحرٌعك فعً المستقب ل العقل

 ٌكعون ان فعلٌعه المسعتقب ل أمعا ، منتفععا   غٌعر حرٌصعا   صعادقا   واعٌا  

 معععع تتنعععاغم التعععً خاصعععة و المعرفعععة اسعععتقبال حٌعععال ٌقظعععا   حعععذرا  

 او تنسعف التعً التدمٌرٌعة االختراقعات من فكثٌر ، االولٌة معتقداته

 اكثعر فتكعون ، داخلهعا معن تعاتً العامعة المعذاهب او الكٌانعات تسفه

   عن مختلفا   ٌجد  بالتحدٌد العربً للوضع لمتابع إٌبلما و تؤثٌرا  
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 ،مععن ٌععةقر او مدٌنععة فٌععه تخلععو ال الععذي فبالوقععت ، هللا خلععق سععابر

 ، للعبعادة مكعان معن شعارع ٌخلو ال ،و هللا فٌه ٌعبد مكان او مسجد

 و الفضعابٌات تقعدمها التعً المعواعظ و الخطعب بٌعت كعل معن ترتفع

 غرفععة الععى التوصععٌل مكفولععة سععرٌعة كوجبععة للمسععتهلك تصععدرها

 هعذا عن بدفاعه العام الشارع ٌّصر الذي بالوقت و المطبخ و النوم

 كمعا ٌبقعى ، المسعاجد و الفضعابٌات خطابعات عبعر المنطلق الهذٌان

 او البشععر احتععرام الععى تععدعوا التععً الخطععب فٌععه تحععرك ان دون هععو

 هعزٌبل   عنعدنا الععام الشارع ٌبقى.  مثبل   النظافة على تحثه التً تلك

 بععض تغٌٌعر سعٌبقى واال االصعلً المعرفعة منعت  نغٌعر معالم ضعٌفا  

 هعذا سٌسعتمر و ، الصعلا المنت  تغٌٌر على واهمة كخدعة االلوان

 ( بالم العام الشارع تغذٌة فً الوهم

 تخاطععب التععً والمحاضععرات والدٌنٌععة العلمٌععة الدراسععات تشععٌر كمععا

 الخطاب الٌتجدد لماذا العقٌم ولٌس المنور التساءل ٌثٌر النه العقل

 باالفكعععار تطعععٌ  التعععً العصعععر وسعععرعة التكنولوجٌعععا ثعععورة ضعععمن

 والمعرفعععة العلعععم ودقعععة عصعععرال سعععرعة التسعععتوعب التعععً العقٌمعععة

 التختععرق راكععدة نابمععة تبقععى التععً والشعععوب الحضععارات لتععنهض

 مصععطفى الكاتععب نهععض لععذلك للنععاس المععدمر والتحععرٌم التابوهععات

 العقعل وخاطعب العدٌن ععن وكتب المغترب فً فردٌة بثورة العمري

 بصععور  الععدٌن مععع ٌتعععاملوا ان والخاصععة العامععة ونبععه جععرأة بكععل

 الصحٌحة

 وٌقتعععل ٌعععذب  اكبعععر هللا بكلمعععة فٌعععه ٌتعععاجر تجعععارة العععدٌن ب والٌصععع

 هللا كلمعة بعؤعبلء والمنعافقون االفعاقون ٌتشعرف ان وبدال ، االبرٌاء

 وسعاطور جبعروت للمعوت أصعب  وأسعمى اجمعل  للحٌعاة لعتكن اكبر

     ظلما االبرٌاء بها ٌرمون وعلى اكبرجل هللا عبارة بمقصلة
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 محتععرق زمععن فععً مٌععزةمت  ظععاهرة  عععن نتحععد  لععذلك  ، وعععدوانا

 بؤسم والتخلف الرٌاء من عانى شابا

 والخرافععععات بالترهععععات ٌععععع  الععععذي مغتربععععه مععععن نهععععض  الععععدٌن

 مغتععرب كاتععب العمععري مصععطفى والمفكععر الكاتععب وهععو والتحععدٌات

 فعً الحقعابق تحعرف التعً والعقعول واالفكعار النصوص على متمرد

 الفتععاوى وضععباب ركععام مععن نهععض ،لععذلك الصععحٌ  مسععارها غٌععر

 تسععتوعب التععً المتعبععة النععاس عقععول فععً تصععب التععً والخرافععات

 ومضععرة رابحععة  وتجععارة وسععٌلة واصععبحت علٌهععا وتغفععو الترهععات

 اال والعرادع الحقٌقعً االصعبل  فٌعه غعاب زمن فً المتهربة للعقول

 العقعععل علٌهعععا ٌسعععتقٌم التعععً االنسعععانٌة والفعععرزات الضعععمٌر وهعععو

 لكثععرة متنععورة لٌععةعق منععه تفجععرت المنطلععق هععذا ،ومععن البشععري

 الحقٌقععً غٌعر الععدٌن بغطعاء والملتحععف المتخلعف  الخرافععً الضعغط

  اعجبنعً  طالمعا الشععر معن ببٌعت مصطفى الراقً الصدٌق ،ذكرنً

 : العامري لبٌد قاله  ومزاٌا  عنه حدٌثً فً لذكر 

 :الصعال  الجلعٌس ٌصعلحه والمعرء --- كنفسه الكرٌم الحر ماعاتب

 بععل عمععر  فععً  الععذٌن الشععباب ٌجععالسال العمععرى  مصععطفى ان كمععا

 واقععع مععع لٌتنععاغم وادبهععم علمهععم مععن لٌنهععل العقععول كبععار ٌخععالط

 وفعععق ووبرمجهعععا شخصعععٌته خلعععق أدق وبمقٌعععاس لنفسعععه صعععنعه

 محملعة وشخصعٌات  عقعول معن بؤفكعار ومشبعة معاصرة اٌدلوجٌة

 بٌعععنهم والتواشععع  المعانعععاة معععن الكثٌعععر فعععرز لكنعععه و شعععتى بعلعععوم

  والمعرفعععة العلعععم معععن متخمعععة عقلٌتعععه وألن ولونمعععاٌق واسعععتٌعاب

 مغلفعة بععوالم التعاقلم فعرفض العصعر بمعانعاة تفعٌض ٌنابٌع تفجرت

 والععذٌن الععدٌن عععوالم فععً والتٌهععان التشععدد وضععد ضععبابً بغععبلف

   وتارٌخها الفكرٌة الكتب قراءة فً نهم ،وكان الجمٌع ظن خٌبوا



 قراءات نصية لقصائد عراقية

187 
 

 

 فععً زاد ممععا وأجانععب عععرب ومفكععرٌن علمععاء افكععار علععى ومطلععع

  الجععابري عابععد محمععد المفكععر هععوالء ومععن ،  افقععه واتسععاع علمععه

 آرابععه فنمععت وغٌععرهم والععدكتور الععوردي علععً المفكععر والععدكتور

 سععٌرهم  مععن  ونهععل الفكععر فععً آخععرٌن  عمالقععة ومتابعععة وأفكععار 

 .  والحٌاة الدٌن فً تتعلق افكار من والقدٌمة الحدٌثة وطروحاتهم

 والقعدٌم الحعدٌ  علمهعم معن لٌنهل منه سنا أكبر ٌكونوا من ومنهم

 السععوء ألسععنة علٌععه وتطاولععت المثقفععٌن بععٌن شععؤنه علععى ولععذلك.

 قععراءات ببرنععام  وطععالبو .  واالمٌععٌن والمعرفععة الثقافععة وحسععاد

 والمفكر الكاتب برنامجها ومدٌر الفضابٌة الماس قناة فً معاصرة

 المفكععرٌنو االعععبلم باستضععافة العمععري مصععطفى بارابععه المسععتنٌر

 المشعاهد تفٌعد وافكعار علم من بدلوهم وٌدلون المغاٌر البرنام  فً

 والمتنطععٌن  المتعطشعٌن بععض معن ،وتخلصعنا معا االفكار وقارئ

 الثقافععة لمحبععً منٌععرا وقبسععا   نععورا وتكععن ومحاربتهععا الثقافععة فععً

 ٌعد  علعى ونبعارك نشعد ،لعذا نبعهعا واسعباب تنبعع اٌن من والمعرفة

 ٌغسعلون والعذٌن الثقافة محبً دروب ٌنٌر الذي نام البر لمواصلة

 ثقافعات لتلغعً،  الواسععة وعقعولهم الجدٌعدة بؤفكعارهم العصعر وجه

 لكثعععرة سعععٌطرعلٌها العععذي التخلعععف معععن وتشعععرذمها العقعععول تبٌعععد

 وتفكععك الشععللً التمععزق عصععر عصععرنا فععً المجدٌععة غٌععر الفتععاوى

 ٌقعععاس تباتععع العععذي العععزمن لمقعععاٌٌس تهعععدم وال تبنعععً التعععً الكتعععل

 العلمععاء بافعععال ٌقععاس بععان  جععدٌر ،عصععرنا باالفعععال ال بالمنععاظرات

 حعععاجز وٌكسعععروا السعععوداء التعععارٌخ عتمعععة لٌزٌحعععوا والمفكعععرٌن

 . فٌنا المستشري التقهقهر زمن فً  التابوهات
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 انسكاتٍ ادلظُفٍ وانشاعس انماص

 األمرٌكٌة المتحدة للوالٌات هاجر العراق من مغترب وشاعر قاص

 القصععة كتابععة مععن بؤنواعععه االدبععً الثقععافً نشععاطه نشععاطه فتععابع

 ابعععرز معععن االهعععاٌكو لقصعععٌدة وشعععاعر والومضعععة جعععدا القصعععٌرة

 .منشوراته

 نٌععازك: وتععؤمبلت خععواطر:  والخٌععال الحقٌقععة بععٌن:  مإلفاتععه ومععن

 دٌععععوان ثملععععة هععععواجس: جععععدا قصععععٌرة قصععععص مععععن  مجموعععععة

 معن مجموععة معع وسعاهم:هعاٌكو شعر دٌوان ملونة شعروفراشات

 هنععا ومععن. قصععٌرة عربٌععة قصععص كتععاب فععً عععرب كتععاب( 000)

 فععً ظهععروا الععذي الكتععاب مععن الركععابً المصععٌفً القععاص نبلحععظ

 من االدبٌة االوساط بٌن وتؤلقوا وابداعهم بنتاجهم وبرزوا المهجر

 االدبٌعة المنتعدٌات وبعض الثقافً االدبً دجلة صالون فً حضور 

 المصععٌفً القععاص ٌتسععم ومععن.  ركتهومشععا الشعععرٌة واالمسععٌات

  مسعتقله ادبٌعا صعنفان وٌععدانها والقصة الشعر من ابداع فً ٌظهر

 جعدا القصعٌرة كالقصة تحت تنضوي التً االنواع عن تمٌز  أركان

 . والومضة

 اإلحاطعة فاعلٌعة القصعة لقصعر إمبٌعرت أندرسون إنرٌكً ٌقول كما

 فعً تجعري حقعا كربالعذ الجدٌرة فالقضاٌا.للحٌاة القصٌرة بالحركات

 طعععابر، رععععب،مرور خطٌرة،صعععرا  حادثعععة ،نظعععرة، قبلعععة: لحظعععة

   ، الذاكرة فً لحظٌة،تسجل تجارب الغروب،إنها مشاهدة

 فكعرة الى فكرة من انتقاالت نلم  المصٌفً لومضات قراءتً خبلل

 المعتععاد الغمععوض ولععٌس المعلنععة بالمباشععرة تشععً الومضععات وأثععر

 . وحبكة واحدا  اشخاص لعدة تنطوي التً القصٌرة القصص فً
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 تختعزل التعً القصعٌرة وجملهعا بصعورها اعدادها الكتاب فضلوا لذا

 كععل فععً القععراءة سععرعة هععً  واحععد منحععى فععً وتصععب االحععدا 

 القعارئ نفسعٌة  تواكعب النها.  العامة االمكنة وفً السٌارة االمكنة

 السععرٌع ولعصععرنا الحععد   ٌكمععن اٌنمععا الكاتععب مخٌلععة فععً وتحلععق

 مععا نوعععا  سععابقا اشععرت كمععا الومضععة اي جععدا  القصععٌرة القصععص

 قلبهعععا أدمعععى الٌعععوم: االمعععس)  االحعععدا  واختزالهعععا جملهعععا لقصعععر

 التعً الحكابٌة القصصٌة الومضة نشهد( امسها ضٌاع على سبمت

  والنصعوص واالمكنعة االبطال عناء من ٌعانً وهو القاص ٌسردها

 معن الجنس وهذا لللجد مثٌرا ادبٌا جنسا ٌنتقً المصٌفً ان كما. 

  التركٌعععز أقصعععى العععى ٌحتعععا  العععذي العصعععر هعععذا سعععمة هعععو االدب

 ففعً. المصعٌفً نصعوص فعً غالبعا ومانجعد . واالختزال والتكثٌف

 التركٌعز غاٌعة قصعابدفً لعه ونجعد المنحى هذا ٌنحو الهاٌكو قصابد

 نفععس الععى ٌععإدي طوٌععل نععص قععراءة عععن تغنٌنععا بحٌعع . والعمععق

 .اسلوبه فً الغرض

 نجععد بعضععهم ٌسععمٌها كمععا وأقاصصععٌه جععدا القصععٌرة قصصععه وفععً

 ٌكتمعل الهعاٌكو قصابد وفً  واالختزال التكثٌف وهو ذاته االسلوب

 هعععذٌن اعتقعععادي وفعععً  ثبلثعععة او اوسعععطرٌن سعععطر عبعععر المعنعععى

 حتععى االخععر عععن احععدهما تقتععرب والقصععة  القصععة فٌهمععا النمطععٌن

 للشعر اإهاوانتم  جنسها تحدٌد علٌنا ٌصعب بحٌ  احٌانا التماهً

 .السرد او

 او شطر من تتضمن التً الهاٌكو قصٌدة الى  المصٌفً تطرق كما

 :جملتٌن

 (عطرك بقاٌا رسابلً رماد فً أجد علنً)
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 بععالمعنى، وتععوحً ترمععً قصععٌرة شعععرٌة مقطوعععة الهععاٌكو قصععٌدة

 القراء ٌجعل مما  واالٌقاع والرمز بالصورة وتتشكل جدا ومختزلة

 .  والومضة  جدا القصٌرة قصصوال الكتً الى ٌرتادوا
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 ادلهجس يف انثمايف االدتٍ دجهح طانىٌ

 7102-01 اكرىتس َىو
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