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 دائما..تنطلق الشرارة أألولى ..من البصرة 

 ...شرارة

 ..زرق هواجس عٌسى أبن أأل..انشودة المطر ..المعتزلة ..اخوان الصفا..الزنج  

 .عبد الرزاق حسٌن ....بشاربن برد .. بصرة ابن لنكك البصري..1991 انتفاضة

المحض ..ة عمل جماعٌة وٌستحق ورش....إلى ماالنهاٌةٌحسن العد ...البصري اإلبداعٌالهذا 

 أتمنى......أألولى وهً خطوتً ..هذا الكتاب  أنا فً..التً احاولها ..محاولة فردٌة مثل هذه 

 ... خطوات  تلٌها أن
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 ألقل توسع فً مدٌات القراءة لنماذج أخر من الشعر افً ..اذا لم تؾ بالؽرض

 لتجاوزه من خالل  أسعىوالذي ..ؼٌابها ٌعلن تقصٌري الشخصً..البصري

. فً خطوة تالٌة جاهزة للنشر..ددةتناول نماذج متع
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ولكل نموذج ...ريكان اللون هو الرابط بٌن نماذج من الشعر البص( اتصالٌة اللون)فً

 ..منظوره الشعري فً التعامل مع اللون

 ...ثم 

 ألسئلة فً لٌل القنوطاالشاعر البرٌكان ٌشعل .. عٌنات شعرٌة..انتخبت قراءتً

 ...ألقنعةامفعال اتصالٌة بٌن انزٌاحات الداللة وجؽرافٌة 

 ... ألذناالشاعر السٌاب والرإٌة عبر 

 لجوانً فً النصألتصال االلكشؾ عن .. محاوالت أنها.

عند الشاعر حسٌن عبد ( باب)التوقؾ عند مفردة ..مثال...وتسلٌط الضوء علٌه..الشعري

 ..وتنوٌعات الشاعر فً توظٌفها..اللطٌؾ

والتالعب الشعري فً استعمالها وربط ذلك بالبعد ...لدى الشاعر كاظم الحجاج( مرآة)مفردة..

 ... المٌثالوجً للمرآة

محنة الوجود أم محنة السنبلة؟ : اتصالٌة المحنةالشاعر مجٌد الموسوي و

 بالندى تتصدى الشاعرة بلقٌس خالد.. اتصالٌة التضاد 

الٌتم ذلك من دون تصنٌع فجرا ٌلٌق ..والشاعرة بلقٌس تعً .اإلٌحائٌةللرمل بكل تنوٌعاته 

ن مرأة ما)بلقٌس فً مقتبس كتابها الشعري أعلنتكما (..اصنع فجرا..ألكون ندٌة)بالندى 

فسعٌنا لتفكٌك ..العاطفً الشعري/تشفٌر المحمول استوقفنالدى الشاعر فرات صالح (..رمل 

داخل المملكة  إلىٌدعونا ..فً خارج السواد..الشاعر كرٌم جخٌور..إسراؾدون ..شفراته

آلخر الذي هو األنا عبر ا إلىمن خالل الشاعر صبٌح عمر نصل ..أوجاعنالتتكشؾ لنا مسرات 

الشاعر عبد الكرٌم (ؼٌبة )فً ..فً مكابداتها الباهظة..أألم العراقٌة/اله النموذجً ألنا فً اكتما

 نرصد..العامري

 الثانً عبر رسالة شخصٌة(..ؼٌبة)ونثبت رأٌٌن فً قصٌدة..الكامٌرا وهً تكتب

... وصلتنً من القاص الراحل ٌعرب السعٌدي
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 ...نفصالٌةنزعة ا أيلٌس فً القول ..بصرة ...القصٌدة.. أقولحٌن 

على قوة حضورها المبادر دائما فً الحراك الثوري  اختالؾ ال أبداعٌةالبصرة حقٌقة ..

 حسب قول الصحابً الزبٌر بن العوام(  بصرة..الدنٌا)واذا كانت..والثقافً 

 ذه المعرفٌات التً وجدت فً بعد تراكم كل ه! ... بصرة ؟..تكون القصٌدة  لماذا ال

 ..كٌفٌات تجاوز معرفً  إلىالتراكمات المإدٌة ...لإلبداعقٌقٌة الح حاضنتها..البصرة 

 البصرٌة..التعاٌش السلمً بٌن أألجٌال ارتؤٌنا..على المستوى الشعري

 هً موجودة فً مخطوطة تنظر..ألسماء الشعرٌة  الؽائبة هنا او

 الحد المسموح للنشر .. لكننً هنا راعٌت 

 بشكري وتقدٌري أتقدم اال أن عنً ٌس وال....على نفسً أناوهو حد اشترطت 

من  وراء اصدار هذا الكتاب الذي هو القسم أألول من الكتاب الثانً..ي البٌض ألٌادالكل 

 2009/دمشق/الصادر عن دار الٌنابٌع( أألذن العصٌة واللسان المقطوع)الجزء الثانً من

اد مقد                                                    

 2011/شباط                                                                  

 العشار/ برٌهة                                                                  

البصرة                                                                   

 

 بصريالى النقش ال..من شعرٌة اإلنشاد 

 حول قصٌدة النثر..طواؾ سردي 

                                 

-23من / ملتقى قصٌدة النثر أألول فً العراق)الورقة النقدٌة المشاركة  فً

تحت شعار (..25/12/2010

( قصٌدة النثر رهان الشعر العربً الحدٌث)

أقامته جامعة البصرة  بالتعاون مع إتحاد أدباء البصرة 

 

(....  الكلمة)ة الى مجل
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الى دورها الرٌادي فً الدفاع عن قصٌدة النثر  

... أهدي ورقتً هذه

... اضاءة

فجر القصٌدة الحداثٌة العربٌة ،هو صهٌلها العراقً أألول وأألجمل 

فً برٌة الحداثة العذراء،حداثة شعرٌة عراقٌة منبثقة من وعً حداثً اجتماعً ثوري 

.. شامل

ل فً أألحداث،بل كان ٌسهم فعلٌا فً التؽٌر وبجسده كله،فً مرحلة ٌومها لم ٌكن الشاعر،ٌتؤم

أجتماعٌة اتفق الجمٌع على تسمٌتها 

. مرحلة التحرر الوطنً

أن ٌكتب كتابا عن ..1955مما دفع بناقد أكادٌمً كبٌر مثل الدكتور احسان عباس،فً عام 

... الشاعر الشاب عبد الوهاب البٌاتً

: من أربعٌن عاما ،ٌجٌبوحٌن ٌسؤل عن ذلك بعد أكثر 

كتابً عن البٌاتً لم ٌكن دفاعا عن شاعر معٌن بقدر ماكان مناصرة لتصور جدٌد عن )

. التً المعنى لها ان لم ترتبط بحداثة اجتماعٌة(الحداثة الشعرٌة)الشعر،ودعما لما ٌدعى  ب

  –طٌب هللا ثراه  –هكذا ٌجٌب الناقد الكبٌر احسان عباس 

فٌصل دراج ومرٌد البرؼوثً محاورة اجراها معه *

 1996ربٌع/ مجلة الكرمل 

: آلٌات أألشتؽال*

عبر ثالثة ممرات نحاول تشؽٌل ورقتنا،مستعملٌن من أجل ذلك ثالثة عنوانات فرعٌة،علما أن 

العنوان أألول سٌكون مزدوج الوظٌفة فهو من العنوانات الفرعٌة، وفً ذات الوقت هو ثرٌا 

: ورقتنا المشاركة

أألنشاد الى النقش البصري  من شعرٌة*

القصٌدة الحداثٌة من العتبة الى العنكبوت * 

نماذج فً التطبٌق ...أتصالٌة اللون*

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

 ...............
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حصرٌا /فً المدخل أألول نتناول المصدات وأألجنحة ضمن فضاء قصٌدة النثر 

ٌمتلك شرعٌته من خالل التطورات  نإكد ان قصٌدة النثر،هً جنس شعري..الثانً... فً 

موضحٌن ان انتكاس الحداثة الشعرٌة ترتبط (..الشعر الحر)الفاعلة فً حراك قصٌدة التفعٌلة

بدٌالكتٌك أألتصال مع نتائج أألحتراب وأألصطراع فً الحركة الوطنٌة العراقٌة 

البصري /ر العراقًتبئٌر اللون عبر نماذج من الشع:انتخبت قراءتنا أألتصالٌة :الثالث... فً 

 ..

 

-1-  

 

ألتعامل مع قصٌدة النثر،ماٌزال ٌتؽذى من تلك الشجرة التً ؼرسها أفالطون فً مستعمرته ، 

 ..فً فنون المحاكاة، تمردا ضد كهفه المعرفً: توجس الفٌلسوؾ

فً مستعمرته ٌشترط أفالطون أن تكون كٌنونة الفن فً خدمة الدولة،التعبٌرا عن تدرٌب 

 .عزلته المإتلفة الفرد على 

 ،.لذا أؼلق ابواب مستعمرته ،لتبقى القصٌدة منتبذة فً عرٌها

هل نجد ألفالطون عذرا،ألن حلمه الجمهوري،ضماد لجرحه النرجسً أثر انكسار أثٌنا أمام 

 !أسبارطة؟

كل طمؤنٌنة أفالطون وأحفاده :عندما نحدث أنزٌاحا بسٌطا،سنرى فً سٌادة الموروث الشعري

 ..المعاصرٌن 

لسان آدم  بل  ..ألن الموروث الشعري فً جانب منه دخل فً صٌرورة أنجذابٌة حتى ؼدا  ال 

 ..ذراع السلطة..

لوحت سلطة أربعٌنٌات وخمسٌنٌات القرن الماضً فً .. بهذه الذراع  أألفالطونٌة

بل ان احدهم بعدأكثر من ثلث قرن على ..العراق،ونصبت أفخاخها لطٌور السٌاب ونازك 

شناشٌل أبنة )هذه الرٌادة الشعرٌة فً الوطن العربً ٌرى حٌن ٌكون العنوانسٌادة 

 !،فؤن هذا وحده كاؾ لرفض ماٌلٌه؟(الجلبً

،من خالل صدمة الحداثة،التً أستفزت البنى (الشعر هو السٌاسة)من زاوٌة معٌنة ألٌس 

اري للسلطة،تتمثل أألجتماعٌة بتراتبٌاتها كافة،فكانت القراءة أألولى له من قبل الجهاز أألد

بؤعداد قائمة بؤسماء الشعراء والتنقٌب عن هوٌاتهم السٌاسٌة،وهً بحق اول قراءة برانٌة 

 (الحساسٌة الجدٌدة)للنص،أعتمادا على أسم منتج النص ،وهذا ما سوؾ تنبه له

أألسم ٌحٌل على كائن من لحم ودم،ومسإول اجتماعٌا وقانونٌا عما ).. وحسب روالن بارت

 (ص44/كتبهكتبه وسً
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قارىء /صاحب أألسم،والمتلقً/من خالل فاعلٌة المسمى،تإثل أتصالٌة بٌن المرسل 

لذا فعل الجهاز (.1(.)45/ذاتً -ٌتداخل فٌها المٌثاق التخٌٌلً والمٌثاق السٌر)النص،حٌث 

 أألداري للسلطة العراقٌة آن ذاك على وفق اضبارة المإلؾ 

وتشرد وفصل أداري،وخرج القاص عبد الرزاق تدابٌر تعسفٌة أوصلت السٌاب الى سجون 

 (2)الشٌٌخ علً ،فً آواخر خمسٌنٌات القرن الماضً ولم ٌعد الى آآلن؟

الأقول أن الرٌادة العراقٌة للشعر الحدٌث قد تزامنت بل كان ذلك متسقا مع نهوض حركة 

 .التحررالوطنً بمدها الٌساري

-2- 

 لشعر الحدٌث وبٌن قصٌد النثر؟ما العالقة بٌن الرٌادة الشعرٌة العراقٌة ل

،دٌالكتٌكا، ولدت قصٌدة السٌاب ونازك من خبرتهما بالموروث (التراكم المتطور)انها اتصالٌة

 .ووعٌها الشعري بضرورة التجاوز

 ...التجاوز/وبٌن الحٌن وآآلخر ستفعل حركٌة البنى أألجتماعٌة ،هذه أألتصالٌة بٌن التراكم

ا فً البنٌة أألجتماعٌة،ضمن منظور سسٌولوجً،ٌرى فً أألدب فالبنٌة الثقافٌة،لها تموضعه

 نظاما أجتماعٌا،هذا المنظور ٌتؽذى من أتصالٌة توازن بٌن الذاتً والموضوعً

 وٌعرؾ( لوسٌان كولدمان)وسٌتطور هذا التوازن على ٌد

حٌث ضرورة أأللمام بكافة الشروط أألجتماعٌة التً لها فاعلٌة (..البنٌوٌة التكوٌنٌة)ب

وٌمكن أن نرى ان صعود النثر تزامن مع صعود ..الحاضنة التً تطورت فً رحمها النصوص

البرجوازٌة الفرنسٌة فً منتصؾ القرن التاسع عشر ونتلمس  

بودلٌر )أألمر بوضوح شعري فً تحول سٌد الوزن بودلٌر الى قصٌدة النثر وهكذا أصبح 

ٌشاطرالبرجوازٌة 

مٌدان الؽنائٌة المقدس  إنتصارها وٌوسع حقل هٌمنتها لٌشمل

وفتوحاته هذه ٌمكن أن  .النثر آآلن ٌحتل أرض الشعر.سابقا

ترى كرشق جمالً ألنتصار البرجوازٌة على أألرستقراطٌة 

وهكذا تكون قصٌدة النثر،فً أٌام بودلٌر قد أسدت خدمة أٌدلوجٌة كدلٌل على إألنتصار النثري 

للطبقة المالكة ألمتٌاز 

الصورة الذاتٌة الشعرٌة للبرجوازٌة مقابل خٌالء أألرستقراطٌة  النثر،مثلما هً دلٌل

عبد القادر /42ص../وإدعاءاتها

 (3()2010/ 1ط/بٌروت/ منشورات الؽاوون/قصٌدة النثر وماتمٌز به عن الشعر الحر/ الجنابً
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،أشتق رإٌة مصؽرة ،اقترض،لها تسمٌة من اجندة مناطحات (التراكم المتطور)من قانون

 .س النووٌة،فً منتصؾ خمسٌنٌات القرن الماضًالرإإ

وحتى اخلصها  من شحنتها السٌاسٌة سٌكون المفهوم بالصٌؽة ( التعاٌش السلمً)أعنً

،وهً دعوة متؤتٌة ،من ضرورة تجاوز مفاهٌم (التعاٌش السلمً بٌن أألجناس أألدبٌة)التالٌة

 (4)الفٌزٌاء الكالسٌكٌة 

 المهاتما  ؼاندي أمام الالعنؾربما تكون هذه الرإٌة نحٌلة نحول 

 ....لكن هً أفضل من سٌاسات أألجتثاث التً وسقت حٌاتنا كلها

شخصٌا اتعامل وفق مفهوم الدٌالكتٌك،الذي الٌرى فً السلب والنفً،رفضا مطلقا لماهو قائم 

بل هو تجاوز ،الٌهدمه بشكل مطلق،بل هو صدور منه وأمتداد لعناصر الحركة والتقدم فٌه،أنه 

وحسب ..فاع الى منسوب نوعً جدٌد، دون أنقطاع،أرتفاع ٌتحقق بوثبة شعرٌة عالٌةارت

 (5()الٌضٌع شًء والٌفنى والٌخلق فجؤة وانما ٌتحول من صورة الى أخرى)شارل اللو

 

الهاٌكو بسماته /النص المفتوح/ قصٌدة النثر /التفعٌلة/قصٌدة العمود:لتتعاٌش معا ...أذن

 الخ...ةالوحدات الشعري/العراقٌة 

 وهذه ٌعٌنً ان قصٌدة النثر لٌست مسك الختام ولن تكون

 .حسب قول سمٌح القاسم فً أحدى قصائده(.فؤألم الرحٌمة لم تزل تنجب وأألفق فسٌح)

واذا كانت فضائٌات النفط العربً،قد جعلت من قصٌدة العمود أبنتها الوحٌدة،وجعلتها ترفل 

حاملة :تمردات الرسولة بشعرها الطوٌل ،ماتزال  فؤن قصٌدة النثر،سلٌلة ..بالمال والبنٌن

 .الفانوس فً لٌل الذئاب

بعد مإثرات قصص تشٌخوؾ، فً القص العربً وحدها قصٌدة النثر،من جعل 

 ....القصٌدة،تتقوس أمام الهامشً،والعادي، والمتناهً فً الصؽروالخافت النبرة 

الشفاهً،واجتراح فاصلة تؤمل وبالطرٌقة هذه ،أستطاعت قصٌدة النثر تحرٌر الشعري من 

 .بٌن لحظتً أألبداع والتلقً

 وتلك من أهم لحظات انفصالها عن انفعالٌة النبرة الخطابٌة

والؽنائٌة الشعرٌة،التً راهنت على تبئٌر أألذن للنص الشعري،ثم ٌنحدر التبئٌر الى الٌد التً 

لشعر العمودي انه أحد وجوه مؤساة ا)وحسب الشاعر معٌن بسٌسو.تصفق وتواصل التصفٌق

 (6()كتب لٌسمع أو لٌخطب به ولم ٌكتب لٌقرأ
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 .قصٌدة النثر،الذت بالنبرة الخافتة،لتطرز رإٌتها الهادئة أأللوان على بٌاض أألفق

-4- 

طفلة ولدتها ) لن أبحث عن شهود عدل حتى تطمئن الكافة،ان هذا الكائن الشعري لٌس

 (7)اللقٌطة ج فً رواٌة/كما تهامسوا فً الملجؤ( الرذٌلة

. أحتاج:الشرقٌة والؼربٌة من الشهادات 

لن أفتش فً لحٌة المواقؾ والمخاطبات،حتى اقنع الكافة ان قصٌدة النثر حفٌدة موالي النفري 

 (..سوزان برنار)أو أنها نزلت من رحم.. 

 

 صوؼا جدٌدا،بعٌدا عن الظاهر والمعلن،تتدفق القصٌدة بنبرة خافتة،كمٌاه:أرى  قصٌدة النثر

جوفٌة عذبة،التضع حاجزا فقهٌا بٌن الشعر والنثر،بل تعتمد فً تدفقها على سردنة الشعري 

وشعرنة السرد،وعبر هذا أألزدواج القٌمً،تواصل القصٌدة سٌرورتها فً قراءة الوجود،وقد 

 زهد الشاعر بوظٌفة الرائً أو ادعاء النبوة

 عربالطرٌقة هذه نحصل على قصٌدة متعددة آآلفاق،انتجها شا

 أو شاعرة،ٌتموضع كل منهما،فً زاوٌة مسدلة علٌها أعالمٌا

 ..فً لحظة شمولٌة
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 ...لحظة شعرٌة عالٌة،هً أفضل رد جمالً،على الانسانٌة أألنظمة السٌاسٌة

 ..لكن لٌس كل ماٌلمع قصٌدة نثر

 !كٌؾ نخصب أفق التلقً،بحداثٌة قصٌدة نثر؟

ٌفتقد النظرٌة العلمٌة الواضحة، والخبرة فكر مؤزوم،ألنه )والفكر العربً ..كٌؾ نخصب

العلمٌة المتنامٌة،وفً سعٌنا المؤزوم الى الوضوح،الفكري،الى التحرر الوطنً 

وأألجتماعً،الى الوحدة العربٌة،كانت تطل علٌنا بٌن آآلن وآآلخر صٌحات تزعم فً نبراتها 

نا ومن على انها لم تفعل شٌئا ؼٌر أن تضاعؾ من محنت.العالٌة نبوة الخالص

هذه كانت صرخة حق ...( الوضعٌة المنطقٌة والبرجماتٌة..سارتروالوجودٌة..برجسون..أزمتنا

ماركٌوز أو )فً مقدمة كتابه 1972اطلقها المفكر الٌساري الكبٌر محمود أمٌن العالم، عام 

 (8(....)فلسفة الطرٌق المسدود

 ي أفقهااللحظة الثقافٌة العربٌة، ماتزال تعانً انسدادات متنوعة ؾ
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اذن هً لحظة مصادرة ومعوقة،من قبل سلطة وعً جمعً تنشط خالٌا مٌتة فً التراث وتبث 

فاٌروسها ،بؤدعاء توكٌل من المقدس،صوب حركٌة المعاصرة ،خالٌا مٌته الترى فً 

آآلخر،سوى الؽازي،وحٌن نقارن ماٌحدث آآلن فً القرن الحادي والعشرٌن،مع بواكٌر ما 

 آواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصؾ القرن العشرٌنٌسمى فجر النهضة فً 

ٌفتحون النوافذ واسعة ..ٌقودون الجماعة الى منازلة المعتدٌن وفً ذات الوقت)نرى ان الرواد

 (9()للثقافة أألنسانٌة

على المستوى الشعري،هناك انتهاك صلؾ تكابده قصٌدة النثر،بفعل الحرٌة ؼٌر المشروطة 

فً الكثٌر من مواقع النت،وبؤسم آآلٌروسٌة، تحولت الكثٌر من بشروط أألبداع  وحصرٌا 

 ...وآآلٌروسٌة برٌئة من هذا الزنى بالكالم..المواقع الى مطمر ؼٌر صحً

 : ظاهرة أألنتهاك لٌست بالجدٌدة على الحراك الشعري ،تحدٌدا

فً مجلة آآلداب تكتب الشاعرة نازك المالئكة مكابداتها فً هذا 1958فً عدد شباط

 :لخصوصا

لعله شًء الرٌب فٌه أن كثٌرا من الشعراء الذٌن تلقوا الدعوة الى الشعر فً حماسة )

بعضهم ٌخلط بٌنها وبٌن الدعوة الى تجدٌد الموضوع فً .الٌعرفون حتى آآلن الؽرض منها

القصٌدة العربٌة،وبعضهم ٌرى أن ؼاٌتها الوحٌدة هً تثبٌت دعائم ماٌسمونه بالواقعٌة فً 

حركة الشعر الحر تقترب :)..تمر شاعرتنا الكبٌرة فً بث شكواها مما ٌجري معلنةوتس( الشعر

ٌوما بعد ٌوم من نهاٌة مبتذلة النحب أن نصٌر الٌها وأنه لٌخٌل الى من ٌراقب ماتنشره 

الصحؾ من هذا الشعر ان الشعراء ٌتناولون أألوزان الحرة وٌلعبون بها كما ٌلعب طفل ؼٌر 

 (10()لٌة عالٌة القٌمةمسإول بحزمة أوراق ما
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حسب ..اذا كان على الفرد الحر أن ٌخلق أبا له لٌقتله 

أألب جعل الكتابة العربٌة الراهنة،سلفٌة كانت  –وأن ؼٌاب المرجع (  11)عبد القادر الجنابً

 أذن..أوحداثوٌة،مجرد تعبٌر عن مركب النقص حٌال الكتابة

 ل أألب مجازا؟هل قصٌدة النثر العربٌة،محاولة شعرٌة لقت

 ،(الشعر الحر)أعنً ذلك أألب الذي أجترح ماٌسمى ب

 قصٌدة النثر أألوربٌة وتحدٌدا القصٌدة الفرنسة،:وكانت اداة الجرٌمة مستوردة،حسب بعضهم 

( أٌؾ بونفوا)أألمر الذي أدى الى فرنسة قصٌدة النثر العربٌة،كما أوضح الشاعر الفرنسً

 !ن رأٌه فً قصائد نثر عربٌة ،ترجمها أدونٌس للفرنسٌةللشاعرأدونٌس،حٌن سؤله أألخٌر ع
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أألب الذي اجترح الشعر الحر،لم ٌقتل نصا بل كتب قصٌدة التفعٌلة،فهو مصلح شعرٌا ولٌس 

 .ثائرا،لكن أألصالح ،فً بنٌة التخلؾ،ٌعد جرٌمة سٌاسٌة ،حٌن ننظر الٌها ضمن تحقٌبها

لم ٌعد . .ة أألبناء نحو خطوات اوسع هً خطوة جرٌئة قام بها أألب الشعري، فاتحا شهً

أألبناء ٌقتنعون بالخروج من بحور الخلٌل،الى التفعٌلة، الٌرٌدون األصالح بل ٌنشدون أفقا 

لكن على ..فؤنؽمروا بؤنتاج قصٌدة النثر وأشاعتها ..شعرٌا بعٌدا عن كلٌة البحور او جزئٌاتها

: أبناء الحرٌة المشروط بشروط الوعً أن ٌعوا 

... الصدٌق الحر.قصٌدة تعبٌر عن الصداقة بٌن نفس الشاعر وبٌن عالقته مع آآلخر أن ال*

وأن أألشكالٌة الشعرٌة بقدر ماهً عود ثقاب الصداقة *

 التً تندلع فً الشاعر نزاهة اجتماعٌة متماسكة قدر أألمكان

فهً لحظة تؽاٌر المرجع 

القصٌدة رإٌة منفردة ومتفردة *

لشعري البدٌل،علٌها ان تعً شروط التعاٌش السلمً بٌن أألنماط قصٌدة النثر لٌس الفعل ا*

الشعرٌة وكذلك علٌها أن  

 تتؤمل قلٌال فً دٌالكتٌك نفً النفً

!.. كٌفٌة تجاوز بنٌة البالؼة العربٌة التقلٌدٌة؟*

: هل بتلك السمات التً ٌشترط توفرها احد المسهمٌن فً قصٌدة النثر،وهً

( 12()حتدامأأل*التحدي*الكثافة*العنؾ )*

ونتساءل أٌن . شخصٌا ارى ان هذه الشروط التتوفر األ عند أصحاب الطاقات الرٌاضٌة العنٌفة

ؼرفة بمالٌٌن /العصفورأألحدب/حزن فً ضوء القمر/الفرح لٌس مهنتً)هذه الشروط فً 

لقد كتب الماؼوط هذه الكتب الرائعة بهدوء المخذولٌن ،فؤنتصرت القراءات له ( الجدران

(. صالح فائق)ال وكذلك مع بساطة قصائدوماتز

وانشؽالها بالٌومً المحبط عبر شعرٌة أسلوبٌة عالٌة 

حامل الفانوس فً لٌل الذئاب دلٌلنا أألوحد فً الوصول الى ..وماتزال صارٌة مركب  نوح 

الشجرة )الشاعر سركون بولص،وبعرفانٌة القصٌدة ؼرسها فاضل العزاوي فً/مدٌنة أٌن 

وهل ٌمكن نسٌان الوعً الشعري المتقدم ألنسً .كتبها بحنجرة ؼٌر مبحوحة التً ( الشرقٌة

! الى مابعد آآلن؟..الحاج الذي لم ٌفقد طراوته وسطوعه

لألسؾ ان هذه الكوكبة الشعرٌة خذلت اشتراطات الشاعر محمد الخالدي واثبت ان القاعدة 

المسبقة وان للقصٌدة  الذهبٌة هً الالقاعدة واعنً ان الوعً الشعري ٌرفض أألشتراطات

والقصٌدة كما ترى بربارة هاوٌس ٌجب أن تجسد عبور الزمن،ألنها ٌجب أن .قنونتها الخاصة 
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ثمة قصائد .الى نمط معٌن من الحل..تتحرك من تجربة الى أخرى،من سلوك الى سلوك مضاد

و زاوٌة تستطٌع أن تملك توازنها فً رأس الرٌشة وثمة قصائد تتحرك الى أألمام،ثم تعرج نح

( .. 13)ما،وتتؽٌر فً شًء آخر

ردم الداللة الدٌنٌة للؽة )ثمة رأي آخر ٌشترط على أن تكون حداثة اللؽة الشعرٌة العربٌة فً

( 14()التً ترتكز علٌها صلة ثقافة بتراثها

 

 كٌؾ ٌتم تجاوز بنٌة البالؼة العربٌة التقلٌدٌة؟..نتساءل ثانٌة

... ،وعادوا الى البالؼة التقلٌدٌة عودة أألبن الضالهذه الصعوبة كابدها الشعراء الكبار

ربما ٌكون السبب أن حركة الشعر التً بدأت فً آواخر أألربعٌنات،لم تصل الى ذروتها 

الشعرٌة،كما ان السمات التً انتجهتا لٌست بالسمات المطلقة،وانشؽالها بقتل أألب 

ٌجب تجاوزها وأألنشؽال شعرٌا أصبح هدفها أألستراتٌجً،ولٌس محض مرحلة /العمودي

بالفنً والجمالً وتوسٌع مدٌات قصٌدة التفعٌلة وهكذا عاد الشاعر من صناجة  القبٌلة الى 

صناجة حزب معٌن أو تتبناه منظمة مخابراتٌة بٌافطة ثقافٌة تصدر المجالت الدورٌة والكتب  

حت كمون أرتفعت النبرة المنبرٌة فً قصٌدة التفعٌلة،واتض..وعلى الصعٌد الوطنً  

 أألضطراب الهرمونً حٌن نقارن بٌن نصوص الشاعرة والشعراء 

ساٌكلوجٌة )وتنظٌراتها فً كتابها النقدي( شظاٌا ورماد)قارن بٌن مقدمة نازك فً

 1993الصادر فً (الشعر

 (ٌؽٌر البحر ألوانه)أو مجموعتها الشعرٌة أألخٌرة

 .لتسعٌناتفً منتصؾ ا(كتاب المراثً)أو المجموعة الشعرٌة للبٌاتً

 للشاعر صالح عبد الصبور(شجر اللٌل...)

 للشاعر عبد المعطً حجازي( كائنات منتصؾ اللٌل...)

. للشاعر محمد الماؼوط(  البدوي أألحمر...) 

القصٌدة بوعٌها الثوري من ...أذن الجسر بٌن التارٌخ واللؽة سوى( اللؽة هً التارٌخ)واذا

الٌصوغ الشاعر قصائده بل ٌسهم فً تحوٌل  داخلها وبؤدوات انتاج شعرٌة حصرٌا،حٌن

آآلخرٌن الى قصائد عبر تناولهم الشعري للوجود وتلك كانت المهٌنة التً كرس لها بطل 

 (15)حٌاته التً ختمتها فوهة أؼتٌال( تماس المدن)رواٌة 

من هنا نرى ان قصٌدة التفعٌلة،رؼم تمردها النسبً ،فهً مستمدة من نسق الثقافة 

قصٌدة النثر العربٌة،فهً ماتزال تحاول بوعً شعري ،البحث عن نسقها عبر  أما.العربٌة

 ..فاعلٌتها الشعرٌة،ولٌست من خارجها
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وهنا ساهمت الترجمة،بشكل فعال فً دعم حداثٌة قصٌدة النثر،وكان الرائد فً هذا الدعم 

ن مختارات م(اٌماءات )و( 16(  )جان فوالن)،فً ترجمة   قصائد (سعدي ٌوسؾ)الشاعر

الشاعر رٌتسوس،على أثرها انشؽل الشاعر العراقً،بالٌومً والمحذوؾ والعادي،فتفعلت 

وهكذا (..17)اتصالٌة بٌن السردي والشعري فً قصٌدة النثر العراقٌة،واخترقت أألجٌال

ساهمت الترجمة بشكل مدهش فً إزاحة المصدات ومعاٌنة المتؽٌٌر الشعري العالمً وهذا  

الترجمة،كالعادة فً كل بلد  )ا فقط ؾأألمر الٌقتصرنا علٌن

وفً كل لؽة،سٌقع على عاتقها دور كسر أألبواب الموصدة 

فً لؽة التراث ونحوه المنؽلق وبالفعل أن النثر أطلق فً سماوات جدٌدة من التركٌب والتعبٌر 

والصورة،بفضل الترجمات التً عرفتها اللؽة الفرنسٌة فً القرن السادس عشروالقرن السابع 

 (18..()ر والقرن الثامن عشرعش
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 ..اختم  المفصل  أألول من ورقتً بهذا التساإل

 لماذا المستهدؾ هو الشعر العربً؟

 لماذا الشعر ولٌست فنون السرد؟

 ..لماذا دائما 

 دائما ذات أألتهامات المتوارثة

 أألعتداء على التراث*

 تلوٌث الشعر*

. أنتهاك المقدس اللؽوي *

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

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

 هل توظٌؾ القصٌدة الٌومٌة من قبل الهامش*

 المتحكم بمراكز القوى كافة؟..تهدد نقطوٌة المركز

 ،ومن خاللها سنقول(الشعر هو السٌاسة)هل ٌكفً القول *

 بشائر متؽٌرات فً البنى أألجتماعٌة،شعر السٌاب ونازك ومشتقاتهما ،هو الشعر الذي:الشعر 

 ..    فً المنطقة العربٌة..بشر بالثورة
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 القصٌدة الحداثٌة

 الى العنكبوت...من العتبة  

 مسح عام بمنزلة وجٌز أسترجاع
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مع أنحسار المد الثوري ،أصٌبت ، الحداثة الشعرٌة ، بالمٌتافٌزٌقٌا ، وأنشؽلت الذات ،بذاتٌتها 

،على حد قول (  ٌتسلق أسالك الوردة مجنونا فً مستشفى الكلمات، )، وصار الشاعر 

الشاعر فاضل العزاوي  ،فً البٌان الشعري  ،ان هذا النكوص أألجتماعً  ،لم ٌكن بؤختٌار 

الشعراء العراقٌن ، بل  هً ردة فعل  على العنؾ السٌاسً ،الذي  مارسته السلطة بؽٌة 

ن موقعه كشاعر كان  أخصاء الفعل الثوري  الذي مارسه الشاعر   ضمن الحراك السٌاسً  م

ٌرى  أهم مهامه التصدي للظلم و أألستبداد كما فعل السٌاب والبٌاتً وعبد الرزاق عبد الواحد 

،وسعدي ٌوسؾ فً خمسٌنات القرن الماضً 

جرد ...عنؾ السلطة

حلم الشاعر أألعزل أأل من قدراته الشخصٌة وما أوهنها ، ،وقذفته فً قعر مظلمة  . ........  

قت السلطة صراحه ، كانت مطمئنة انها أطلقت سراح سواه الذي صنعته فً ، وحٌن اطل

أألقبٌة  ، خرج االدٌب العراقً متمردا على نفسه وعلى سواه وهذه حالة صحٌة ولٌس 

مرضٌة، فكتب عزلته وتجربته المره لكنه هذه المرة كتبها على المرآة لٌقرأها لنفسه ولمن 

ة ،وهنا تخلت القصٌدة عن القارىء االول ،الذي كان ٌشبهه او ٌجاوره فً الوعً والتجرب

الشاعر ٌخاطبه مباشرة ،تخلت القصٌدة ، والذت بنخبة مؽتربة محبطة منفٌة فً الوطن 

ثم أنعزلت فً حداثة االخر الكولونٌالً وبالنتٌجة فقدت ...ومحرومة من ابسط حقوق الحٌاة 

ثقافة الكولونٌالٌة ،ولم تصمد سوى نماذج التمٌٌز بٌن أشكالٌة  الثقافة الوطنٌة وأشكالٌة ال

قلٌلة متؤنٌة ،تؤملت المشهد الشعري  بكثٌر من أألمعان ،وأطلعت على تجارب األخر وأتصلت 

بهذه التجارب ، اتصاال حوارٌا بعٌد عن الدونٌة أو التعالً ، وعلى ٌد هذه النماذج القلٌلة ، 

ا من وقعنا العراقً المحتدم  ازدهرت قصٌدة النثر بعٌدا عن المحاكاة وقرٌبا جد
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موت الشعر،محاكاة لمٌتات سابقة ،بدء ا بؤعالن نٌتشة حول موت المطلق التً صرخها فً 

القرن التاسع عشر ومرورا بموت الجبالوي فً اوالد حارتنا، وموت المإلؾ ، التى جاهر بها 

، ان هذه المٌتات أقرب ما روالن بارت ،او موت االنسان كما أطلق ؼارودي على البنٌوٌة 

تكون للشائعات فهً تحارب الشمولً والمقدس لتفرض علٌنا ما لدٌها من شمولً ومقدس ،  
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، ان الشاعر على استعداد للذهاب بعٌدا ، من اجل البحث عن (19( )جاكوب كرج )بحسب   

ة من اجل ان ٌعود المتماثالث ، فهو مستعد ان ٌحٌد عن الطرق األعتٌادٌة لأل شٌاء المتصل

وانا كقارىء  اتمٌٌز .........بالوسائل  من اماكن بعٌدة عن الحقول المباشرة للفكرة  

هل ٌكفً التؽٌٌر فً الشكل الشعري ،؟ لٌنتسب هذا النص او ذاك : بؤستجابة حداثٌة أتساءل 

التعامل مع الى قصٌدة النثر ؟ األٌشترط التؽٌٌر مقدارا من الوعً فً العالقات الجوانٌة فً 

اللؽة ،ذلك ألن تلمس الحداثة ٌكون من خالل وعً هذه العالقات والسعً  لتفعٌلها نصٌا 

جمالٌا وحضارٌا  \متابعة فً الشكل بوصفه بناء لؽوٌا )،وهكذا تكون الحداثة الشعرٌة 

األ اذا جاء نتٌجة )،وعلٌنا ان نعً جمٌعا ان تؽٌٌر شكل القصٌدة لن ٌكون تؽٌٌر فً الجوهر (

تؽٌٌرات أساس فً بنٌة الكالم نفسه الى درجة ٌجعلنا نرى ، أحٌانا فً نوع معٌن من النثر، 

( شعرٌة  أعلى من كثٌر مما ٌحسب شعرا 

 

-11 -

استدرك واتساءل هل اسرفت فً الكالم عن الشعر عموما ، وهو آآلن محض ذبابة فً شبكات 

ولم .. ت فرشاة دالً الزمن فً ساعاتهاعناكب االنترنت ،التً ذوبت االجناس االدبٌة الكما ذوب

تصمد امام عناكب النت  سوى الرواٌة ،التً احتالت على ال نت بمنظومة شفراتها وتنسٌب 

ٌبدو الشعر فً العصر )بعض اعضاء العائلة االتصالٌة الحدٌثة  فً نسٌجها الروائً،  وهكذا 

بحسب االناقد الدكتور مالك  (الحدٌث ،كما لو كان جرما صؽٌرا ،فً فلك المتناه هو العلم 

  (20( )وهم الحدس)المطلبً فً 

-3 -

... نماذج تطبٌقٌة
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..  أتصالٌة اللون

.. ومابعدها/ عزلة الزمرد

....( فً البدء كان اللون)

 .اللٌلة السابعة بعد أأللؾ/ واسٌنً أألعرج             

 

-12- 

نؾ العزلة،من ٌرتبها فً وعً آآلخر،من ٌص/وعً الذات..وحدة الوعً بؤزدواجه القٌمً

تراتبٌة أألحجار الكرٌمة،خارج الشعر والشعر وعً العالم،وعٌا متعالٌا مكثفا متفردا وعٌا 

خارج وعً من هذا الطراز،الأجنحة تنبت للعزلة ...بل ٌشترط ذلك الؽوص الشفٌؾ..الٌخلو 

ن من مهام الشعر والٌكون للشعرسطوة خٌمٌائٌة،فؤذا كانت المعرفة هً صنو اللإلإ انتاجٌا،فؤ

تعالٌم  -86ص/كتابة الشعر تشٌر مجازٌا بوصفها صقل اللإلإ)صقل لإلإ المعرفة ،مادام 

 (.الشعراء الصٌنٌن

الشعر قٌمة علٌا،عندما الٌتسلح بؽٌر سلطته الجوانٌة،وهً قدرته فً تناول العالم شعرٌا، 

طإ فً تزٌٌؾ الوعً هذه القٌمة حصرٌا،هً من تخلص الشعر من شبهة التوا..بؽٌة تثوٌره

وأألكتفاء بوظٌفة قارة توصل الشاعر الى مرضً التخمة وعمى أأللوان،من جراء تحوله ذٌال 

بهذه الطرٌقة ..فً جسد سلطة السلطة،وتحول المتلقً الى ٌدٌن زاعقتٌن بالتصفٌق 

فً  الحٌاة:فً حٌن تبقى وظٌفة الشاعر الشاعر..األدارٌة،ٌنسجمان الشاعر والمتلقً فً العالم

. أألختالؾ والموت فً التماثل 

عبد الحسن ()مهدي طه()خلٌل حاوي()مندلستام()ماٌكوفسكً()ٌسنٌن)كذلك تخبرنا نهاٌة

 (..أبن لنكك البصري()عقٌل علً()الشذر

 .وحده الشعر من ٌخلص العزلة من عزلتها وٌنحتها لٌنضدها ضمن أألحجار الكرٌمة

-13- 

صالح،كرٌم جخٌور،عمارعلً كاصد،علً عٌدان هاشم  عادل مردان،فرات:)بقٌة أخوان الصفا

 :أصدقائً أألكثر حزنا فً هذه أألرض،التً الٌكؾ المخربون عن تخرٌبها(..تاٌه

          

ٌعتزلون فً العالم العن العالم ...شعراء بصرٌون حكوا الزمرد بقلوبهم فتدفق النبض شعرا  

ناس من قبل،وٌرون معنى التجاوز ماتعبر تصل القصٌدة الى مكان لم ٌصله ال)وبالطرٌقة هذه

 (..تعالٌم الشعراء الصٌنٌن/46ص/عنه الكلمات

تقرأ قصائدهم فتلمس  فً زمرداتهم قسوة أألختزال انهم ٌشٌرون وعلى القارىء تفكٌك 

القصٌدة وبالطرٌقة هذي ٌسهم القارىء فً كتابة قصائدهم وٌحقق أتصاله الشعري /أألشارة 
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ضجروا من تفسٌر العالم شعرٌا وتآمروا على تؽٌٌره خٌمٌائٌا،وتلك شعراء بصرٌون ..معهم

 تحوٌل اللحظة الى حجر كرٌم،ٌتمرى آآلخر :بنظرهم ثورٌة الشعر

 فً قصائدهم ثمة قطع حاد بٌن عالمٌن والأقول بٌن لونٌن

 للون وظٌفته أألشارتٌه،وهم عبر اللون ٌإثلون اتصالٌتهم الشعرٌة مع القارىء

-14- 

 سوادات العزلة/لعزلةبٌاضات ا

التضاد بٌن /بؤستثناء الشاعر على عٌدان،فالشعراء الزمردٌون تشتؽل قصائدهم على أتصالٌة 

 :أألسود/أألبٌض 

 (الجنوب مجاز أألضرحة:قصٌدة/سٌكون علٌه السواد/ كٌؾ أذن/بٌاض أرقط(كرٌم جخٌور*

ل الشاعر ٌقع فً مقام أن البٌاض هنا لٌس بالبٌاض الصرٌح بل تشوبه شائبة الترقٌط،وتساإ

تؽتنم )تساإل العارؾ الالجاهل بؤألمر ،لكن هناك ؼلبة البٌاض المطلقة عبر النسق الثالثً

ٌمكن أن نرى فً (..قصٌدة انسجام الالزورد:ألٌماءات الٌاسمٌن/ المالئكة سدنة/النجوم فتنتها

 النجوم

حة البٌضاء ال تتؤرج من  ثقوبا بٌض فً لٌل السماء،والمالئكة أعالً الطهر الناصع والرائ

 ؼٌرالٌاسمٌن ومشتقاته،ٌقابله

الظالم ٌرتدي )الظالم قوة السلطة الباطشة(.لٌكتمل السواد/سؤربً شعرك)ذلك السواد اللذٌذ

 (أن انكسري/وٌلوح للسحابة )وبقوة مثل هذه،ٌرٌد تنزٌل العالً الناصع(قوة البالط

-15- 

 مساءات فرات صالح...البٌاض المإجل أو

 ؟...ى سواد قاس،فكٌؾ له أن ٌقود سواه والى أٌنالعم

 المعضلة/وأنى له ذلك اذا كان سواه أكثر منه؟ أنها األتصالٌة

 (قصٌدة جمرات/أعمى ٌقود قطٌعا:جسدي)الكثرة/بٌن الواحد

،نحن أمام (ٌخٌطها الؽٌاب/لً وحدي/مساءات بؤكمام ضٌقة)سواد الصق كالبشرة:والؽٌاب 

 تراتبٌة نسقٌة للسواد

 كثرة سوداء تنتح سوادا الصقا بالبشرة../مساءات(1)       

 هنا تبث القصٌدة اٌماءة للقارىء(.أكمام ضٌقة)            

 حركتها؟/العارؾ بسٌرة الشاعر،أألتشٌر أألكمام الى الٌدٌن
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،حٌث تحٌلنً القصٌدة الى (هوكل ما للسجٌن: لٌل بؤصفاد)أألٌمكن أن نقرأ القصٌدة كالتالً

النسق (..الرضوانٌة)تً كان فٌها الشاعر مع كوكبة من مثقفً البصرة فً سرادٌب الفترة ال

فؤذا كان الحضور بٌاضنا،فالؽٌاب هو السواد الذي نحاول تثقٌبه ببٌاضات ..الثالث هو الؽٌاب

والشاعر هنا ٌهذب السكٌن عبرأستعمالها (..أشذب المساء المتطاول/بسكٌن ذكراك..)التذكر

 ج اللونٌنأحٌانا ٌز..شعرٌا 

 :ضمن دٌالكتٌك وحدة وصراع أألضداد

 وحشً وعمٌق أألبٌض)                 

 (أنت والسواد تماما                   

 :والمساء الضٌق أألكمام،الٌحول دون سعة النهار

 الى أحضان تدحرجان شموسا)     

 (ٌداك تإسسان النهار       

 خرائبً ذات مساء: )ر،البد من قوة دافعة والٌكتفً الشاعر بذلك ،وحتً ٌصون النها

 (سؤفتحها فوق رإوس السحرة         

 (.السحرة/المساء/الخرائب)وهكذا ٌكتمل نسق ثالثً آخر للسواد

-16- 

 ..التحرٌض على السواد 

 أو أؼنٌة الشاعر عمار على كاصد

ٌخرج عن تدخلنا ال..نتدخل لنضٌىء،النمارس ازاحة قسرٌة لمنتوج الشاعر عمارعلً كاصد

 عنوان القصٌدة..آلٌات قراءتنا

 :فتضٌؾ قراءتنا ( عرض آخر للسٌرك)

فً أطالتنا ذرٌعة التفسٌر،اما العنوان أألٌمائً الذي (..عرض آخر للسٌرك الذي هو الصباح)

صباح عراقً (..صباح الخبز)فؤنه ٌفعل أتصالٌته مع(..أألحالم المقضومة)وظفه الشاعر فهو

 عامل التصنٌع العسكريمنتوج لنا خصٌصا فً م

 أنه صباح عاطل عن العمل،لكنه ؼٌر عاطل عن أألضاءة

صباح مهمش التستقبله المإسسات (..مقطبة والزٌج هادل والجٌب مثقوب: الوجوه)

انها صباحات تتدلى من ؼصن أسود (..صباح المقاهً والتجوال)والترفضه المقاهً

 ابلهٌق..ٌتدفق قٌحا من افرازات شمولٌة الساطة..معتم
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صباح القصائد من لحم ودم تهتك أمن )الصباح آآلخر المنتج من لدن الوعً الحقٌقً

 :ثالثٌة النسق: وستكون شعرٌة صباح القصائد (..آآلخر

 تهتك أمن آآلخر*

 تحفر قبور التوارٌخ*

 ترقع عري صاحبها*

ح أنه الصبا..ثم تعٌدنا سٌرورة القصٌدة الى الصباح المسود،سواد فعلت قوة خارجٌة

 الفارغ كالقرب والداكن

 مثلها،الناكث رماده فً العٌون التً ضٌعت فردوسها

هكذا تتقدم صوبنا قصٌدة الشاعر عمار علً كاصد،وهً تفعل نفً ..واتحفت بالخواء

بقٌة (..صباح الطنافس المرصوفة حول العرش) النفً ،ثم تؤتً الضربة أألخٌرة

 القصٌدة ،تحتفظ بؤستقاللٌتها الشعري

 وتنتهً( لٌكن ماإك باردا)تبدأ ب:صٌدة أراها ق

 وترتبط هذه( لهطول أألمطار على ذوبان ثلج/متنا)ب

 (:أؼنٌة الشاعر)القصٌدة حسب قراءتنا،أتصالٌا بقصٌدة

 أنادي ٌامٌاه/مجذوب أنا)           

 كونً أكثر عذوبة              

 لٌته ٌرانً هكذا              

 لٌتهبراقة وناعمة               

 (..لٌته ٌامٌاه                 

 هنا عثرت قراءتنا على مائٌة أألتصال بٌن القصٌدتٌن

 .ٌمكن قراءة كل جزء ضمن قصٌدته لمن ٌشاء بالطبع..

 

 بعد ما أرتفع بٌننا: )فً قصائد عمار نتٌجة ،سببه ذلك السواد أألشدة قساوة ..السواد 

 لهذا السبب( لم أعد أراك            

كما أن ؼٌاب الشخص أدى الى ؼٌاب معادله (..أضحى المساء مستدٌما)       

 (أقمارك لن تظهر:)الموضوعً

بٌاض شعرك )ٌقؾ بٌاض شمولً ٌوسق المودات بكلٌته..أزاء هذا السواد الحاد 

 الفاقع

 وقد ؼمر ذلك البٌاض                

 (تجاوٌؾ المنزل                 

 (رحٌل)اه فً قصٌدةأما أألسود المطمئن،فسنر

 /شعرك األسود أنتشر فٌه السخام/ مستباح/منتهك)

 :ٌقابله سواد باطش( مرت علٌه الخٌول

 ٌتصدى..الواحد /لكن المنتهك( كان لٌال شدٌدا)

 (أبصرتك تبتسم)لتلك الشراسات،ببٌاض أألبتسامة

را وتبنً جس)هل ابصار أألبٌض هو القوة الرافعة،التً تجعله ٌبنً للحقٌقة جسرا

 ؟(للحقٌقة
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 الشاعر علً عٌدان والتماهً فً أألزرق

 أأللوان محض هوامش،اللون أألزرق هو المركز

 (أألخضر القوي..آآلوان)صحٌح أن أألخضر ٌنافسه فً

 :المعرفة/الٌخبرنا به أألزرق بل أألرجوانً( الخراب الضروري)وصحٌح أٌضا ان

 فً مكتبة الكواز)             

 رأٌت أمرأة               

 تطالع فً كتاب عنوانه               

 الكفن أألرجوان              

 (فعرفت أن هناك ثمة خراب ضروري             

فؤألزرق هو الحقٌقة (.أألعمدة الزرق)التوصلها لؽٌر..لكن مواصلة قراءة المرأة

 :المطلقة

 أألزرق متماسك وعمٌق)           

صفة أألطالق فً أألزرق،تموضع شاعرنا علً عٌدان (.. الٌنفرطالٌقع و             

 فً حٌرة

 وألنً الأجد كلمة أفضل:)التسمٌة

هل أألزرق هو أألبٌض فً ؼٌبته؟ ذلك أألبٌض القصً ( أدعوه ذو الجالل           

 أما..أن الحضور المطلق لألزرق (..الحاضرأبدا)و! المخبوء 

 أألزرق( .ئلوسا)أألحمر فمحض / أألصفر/أألخضر

 (.فقد أذن له الرحمن)بل والناطق دون سائر أأللوان( أسلوب)هو

الشاعر علً عٌدان ٌكتب قصائده بؤألصباح،دون تفرٌط أو أفراط ٌستخدم أأللوان 

ٌومىء،وٌدعو فطنة القارىء الى المساهمة فً كتابة ..ٌشٌر:بؤقتصاد أسلوبً 

 خب،الالقارىء العاديالقصٌدة وتلك بحد ذاتها لذة كبرى للقارىء المنت

 

-18- 

 ٌثرثر الشاعر هاشم تاٌه..على ٌسار العدم

 ...بال دموع     

الطمؤنٌنة على )أألخضر ٌنتج الطمؤنٌنة،وأألخضر هو أألعلى لدى الشاعر هاشم تاٌه

 قرنك المذهب

 تنثر خضراءها،فً مروج                  

 (أألعلى                        

 أرض خضراء )وللطفاء قلوب خضر

 (هً قلوبكم ٌالطفائً                         

 أما أألبٌض وأألسود فهما ٌتناصفان أألمر،

 بٌن أبناء نهارك)

 وهناك ؼلبة أألسود ( أو بنات لٌلك 
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ولكن ()الضٌاء مالذ()وضٌاءك ٌخور()جرعة اللٌل ترقبه()أعمٌت الطرٌق)       

 (أألبٌض وحده طوق النجاة

 (. أن تكون مؽردا بضٌائك الهلوكٌامن تؤبى أأل)

 (:عربة النهار)أألبٌض وحده رفٌق شاعرنا هاشم،وهما ٌتجوالن فً

 فؤنتفضت/ قذفت الشمس بنفسها فً عٌنً/لٌس ألمر)

 .ان النؤي عن النهار هو أألحتباس فً عتمة أألسود( لكً ٌصلحنً النهار 

 

- 19- 

 ..حسرة المشرقً الشاعر عادل مردان

 .شاعر عادل مردان لؽٌر الشرقالتشٌر بوصلة ال

الصادرة /مجموعته الشعرٌة أألولى/فضاءات شرقٌة)الفضاء تكتنفه كلٌة شرقٌة

شرق ٌمتهن خٌاطة أألعالم الخضر،للعناء تلك السمة :والجنوب(1999/فً أسبانٌا

 المتشققة منا وفٌنا

 (العناء ٌرفع أعالمه الخضر) 

 (الجدار/نالبد)آآلخر/ أألنا:لقد أرهق العناء الطرفٌن

 (العناءأضنى البدن وأضنى الجدار)

 

 والٌكترث العناء لذلك فهو ٌكتفً بالرإٌة الباردة

فتعبره )والٌتطلع لما ٌعبره من سواد مجنح بسببه( ٌتطلع الى المعمار الفاجع)

وهو ( ٌنطق شعاع النجم)والعناء ٌمكن أن ٌكون مصادرة البٌاض( طٌور سود

أنه وحش خرافً ( قاعدا على جذوتنا)الكثرةالباطش الذي ٌجهز على /الواحد

 الٌرضع أأل من أفئدتنا

وهو األسود الصفً الذي صادر حتى ( أي شجرة مثلً ترضع من أفئدتكم)

 :الهواء

 أنا صفٌكم أألسود)        

 الوٌل لً ولكم         

 ( لقد تسللت نسمة قبل قلٌل        

 العناء هو الذي ٌصادر بٌاض المسرات

 (اتنا عمٌاءأرى مسر)

 :ومن جراء سواد العناء ،تجثم على أألرض صٌرورة سوداء مؽلقة

 (أألرض زنجٌة ٌنام على بكارتها القٌظ)

 أبنة العٌن: )القصٌدة وحدها من لها قدرة على منازلة الصفً أألسود

 زٌت لفانوس:حبك          

 (الفن          

 وعلى ضوء الفانوس سنعثر على الزرقة المنشودة

 أنا حجر أزرق)ة الناصع وسٌحكً لنا أألزرق كل المكابدات السود أبن

 ٌحكً           
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 (قصص النوء       

( دار النرجس)وسنعرؾ أن البقاء لن ٌكون لؽٌرالفجر الجدٌد المتمخض عن

 واشراقات القادمة من

 مالئكة تنهض دائما )النبع

 من القتل       

 مجنونة بالؽٌر عذراء     

 دار النرجس

 ( جاءت شرارتها من النبع   

 وبالطبع لن ٌنصر أألبٌض سوى كٌمٌاوي وهو ٌعلن

 سؤحٌل التفحم الى )        

 (...ماس             

-20- 

وهً تعزؾ ..قاصدٌن مإنث القصٌدة..نترك القصائد فً حصن زمردها المعتزل

 ..(البعد الخامس للعشق )أألبٌض وأألخضر على أوتار

 

 

 ..الشاعرة بلقٌس خالد /نهار تقاسٌم اللٌل وال

 تعزؾ أألخضر وأألبٌض على 

 أوتار قصٌدتها 

 

 

تتعامل الشاعرة بلقٌس خالد مع اللون بؤندراج متؤن، ٌتضح ذلك لمن تقصد أو 

حٌث تستقبلنا .. مجموعتها الشعرٌة( أمرأة من رمل..)ٌقصد بٌتها الشعري،أعنً

 (حزمة ضوء)ب

الضوء هنا ..بعة بالمحلٌة العراقٌةالمش( الهاٌكو)وهً مجموعة من قصائد

وحٌن نتؤمل فً القصائد نراه المحذوؾ والمرتجى المإمل الذي ( حزمة)كثرة

 تنتظره الشاعرة،وقد الٌكون مرئٌا لكنه محسوسا 

 بالنسبة للذات أألنسانٌة الواعٌة لشرطها أألجتماعً

... وهذه عٌنة 

 (وحشة)فً الهاٌكو المعنون.

 ...الضوء)               

 ٌجمع سرب                

 ..فراشاتً               

 هً ظلمة خانقة              

 ٌعزؾ ألنثاه.. وثمة جندب              

 ...فٌشجٌنً                     

                    )............ 
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 ..كؤن الضوء سلك تنتظم به الفراشات

ذلك العزؾ الذي ..لظلمة وٌعزؾ علٌهاالجندب ٌبرم اوتار ا..الفراشات فً حٌرى

أألٌمكن أن نرى فً العزؾ اٌماءة ..ٌنشط الرهؾ لدى الذات أألنسانٌة فً عزلتها

( أوتار بكماء)هاٌكو عراقً /وستعاود الشاعرة العزؾ على قصائد! ضوء شفٌؾ؟

خارج هذه المجموعة تشتؽل هذه النصوص على أألختزال المكتنز بخصوبة 

 تالمعنى وأألنزٌاحا

 :وبٌن أألخضر( الظل)تتفعل أتصالٌة بٌن أألسود المخفؾ( بصرٌون)فً هاٌكو

 لترتفع خٌمة النخٌل)                

 تحت ظاللها               

 (..نتقاسم الطٌبة              

 (:دعاء مإجل)وأألخضر ٌكون مرتهن ب

 (تدعو لً أمً بؤخضرار الدار: صاح ملتاعا)    

 

 بٌن النور والظل الشفٌؾ وثمة حركة لذٌذة

 خلؾ ستار النافذة)        

 (ٌختبىء النور          

 (:ثقب)فً هاٌكو

 فً حجرتً المظلمة)                

 صوت القصٌدة ٌنادي                  

 ألبسٌنً ثوب النور                 

 ألمح عٌن النور                 

 تثقب الستار                 

 فتحترق القصٌدة                 

 ..(25ص..................../               

فً هذا ..  له داللته الموحٌة( النور)نالحظ أن أألحالة التكرارٌة على مفردة 

ضمن ( قمٌص)وتعاود الشاعرة أألشتؽال الشعري فً هاٌكو.الفضاء المؽلق

اللٌل أعمى () تقاسٌم اللٌل والنهار)مفصل

الذكرٌات                                   

فً الظالم مطوٌات                                  

أي قمٌص                                    

ٌعٌد الٌها النور؟                                  

( 55ص/                                 

ذكرٌات فً طٌاتها،وفً ذات الوقت فؤن حٌث ٌكون للقمٌص دور المفتاح لشفرة ال

اذهبوا بقمٌصً هذا فؤلقوه )سورة ٌوسؾ/مفردة قمٌص تتؽذى من مرجع دٌنً

اللٌل )والعمى هو الطرؾ أألساس فً الهاٌكو( 93.../على وجه أبً ٌؤت بصٌرا

 (أعمى
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الصدى،تستحٌل على ٌد الشاعرة بلقٌس خالد الى تجل /أن أألتصالٌة بٌن الصوت 

 ٌتسامى بوحدانٌة النور..فةصوفً الرها

 ...أننً)

 ظلمة 

 وبنور عٌنٌك

 (أؼدو قمرا

وفً النسق الثانً،تؽدوا الظلمة صوفٌة النقطة والنور كؤنه خط أألعتدال الذي 

 تقؾ علٌه الزٌتونة

أٌكم رأى نورا أسمه )وكقارىء ٌبرق فً أفق استجابتً السٌد المسٌح وهو ٌهتؾ

ج نور مماثل تإثل القصٌدة نسقها الثانً ومن نسً( ظلمة أو ظلمة أسمها نورا

 نقطة أنا:)

 حٌن المست خطك         

 أنبثقت شعاعا         

 ٌعانقك أألفق         

 (تضٌىء بك أألسماء        

فً النسق أألخٌر ٌكون للنقطة نبض قلب أنتهكه السواد،نقطة تجالد لتنؽمر فً 

 البٌاض

 أننً قلب ثقبه الظالم)

 (86/أؼدو قمرا: وبنور عٌنٌك 

ثمة أحتفاء باذخ بالحٌاة ،سٌادة اللون أألخضر ( هكذا حدثتنً زهرة الماء)فً

 ٌالمسها القارىء

 خٌمتً:ظل النخٌل:)وتؽمره بنداها 

 أنفاسً:عبق آآلس                   

تحاول القصٌدة توظٌؾ آلٌة (..78/لونً: لون الحناء                   

 ٌتضح ذلك عبر تكرار قراءة القصٌدة..السرد المنولوغ،وهً ضمن آلٌات

     

 

 (..حزمة ضوء)المالحظ فً مفصل

( وحشة:)تتكدس فٌه الظلمة عبر الهاٌكوات التالٌة:أن الفضاء المؽلق 

 :والظلمة تؽلق الفضاء المفتوح ( ثقب()حفٌدتً()انتظار)

 كلما صهل البرق)                     

  فً ظلمة سمائً               

 أؼمض عٌنً               

 فؤرى الكآبة               

 (بكامل قٌافتها              

 وسٌتكرر ذلك   فً المفصل الشعري

 (عزؾ)وتحدٌدا فً( تقاسٌم اللٌل والنهار)
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 :فمن أتصالٌة تضاد بٌن أألخضر وأألحمر تكون سٌادة أألسود البؽٌض

 ألشجاركلما تعزؾ الحرٌة على أ)                  

 ٌنبجس اللحن                     

 ....أحمر                    

 ....أحمر                   

 ....أحمر                   

 تمد أألرض مائدتها                  

 ...ٌرقص الؽراب                  

 ..أستعدادا لنهش الثمن                 

نحن هنا أمام نص تشكٌلً وحركة المشهد ..........(........                 

بترمٌزاته وعالماتٌته ٌخلق لدى المتلقً هاجسا لونٌا الٌقوده لؽٌر أألٌقاع اللونً 

لون /لون الحرٌة :عبر المسكوت:وتوظٌؾ األلوان المتضادة ..فً اللوحة

 لون الؽراب/ أألشجار

 أما المعلن فهو لون واحد ٌتكررثالث مرات 

 أحمر:

 أحمر

 أحمر

 وٌمكن ان نقرأ التكرار هكذا

 بٌاض الحرٌة:-------أحمر

 أخضرار أألشجار --------أحمر

 سواد الؽراب --------أحمر

 

 :الكثرة/ ثمة أتصالٌة الواحد( 70)فً قصٌدة 

 رجل)

 (87/مجموعة ألوان فً انسان:

ا طالما أن أألسماء ذاتٌة تمثل ماهٌة أشٌاءه *-حسب عبد الرزاق الجبران 

 وطبٌعتها ونوع وجودهاوؼاٌته

 فهً اذن من تحدد أحكامها وماٌلٌق بها من قوانٌن

فحٌن تزٌح صفة رئٌسة من كائن حً ،فؤنك سوؾ تثبت فٌه أسما مؽاٌرا من 

 :جراء أألزاحة

 ..........جرد)

 جرد السعؾ من خضرته 

 جرده من أسمه

 سمٌه جرٌدا

 ثم صٌره حبسا

 (.قصٌدة قفص/ص91/تزج الطٌور فٌه

 .مهٌمنة القصٌدة:ركزت القصٌدة على أألزاحة اللونٌة،وصٌرت منها 
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وأألخضر التراه الشاعرة بلقٌس خالد ببعد واحد، بل هو لونه ٌشٌر الى دالالت 

 :ثرة

 دائما ٌقصدنً النهار محمال بؤشجار الحكاٌة)

 ضجٌج أخضر:للنهار 

 من ٌحمل همس اللٌل: وحده النهار

 .صٌاحا أبٌض:

 تحٌك عباءتهاكلما :الظلمات

 (ٌنفض ؼزلها الصباح 

 .نالحظ ثمة عروج نحو خصوبة البٌاض فً النهار أو فً اللٌل

النهار واللٌل لمن أألولٌة فً أستقبال اول عائلة بشرٌة سٌكون ..وحٌن ٌختلفان

 (شجرة التٌن: )مسك الختام

 .وهكذا تكون السٌادة لدٌمومة الحٌاة 
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 ..هافة البهجة الزاهٌةر..الشاعر عبدهللا حسٌن جالب 

بمهارة تشكٌلً ورهافته ٌتعامل الشاعر عبدهللا حسٌن جالب فً توظٌؾ أأللوان 

 :ٌجعل الكثرة اللونٌة تتؽذى عالماتٌا من اللون أألساس..شعرٌا

 فً شجر أزرق ومن المحار)

ولم ( أزرق)هنا تمنح الرإٌة الشعرٌة للشجر لونا مؽاٌرا للمؤلوؾ(..شٌده الماء  

،ثم تشتؽل القصٌدة على تفعٌل ..لون المحار،ترك مخٌال القارىء ٌصطادهٌذكر 

 شباك الحبق:)التسمٌة ،وفً أفق القراءة سٌتؤرج اللون المعطر

 شباك القرنفل          

 شباك المنشور         

 شباك الرازقً         

 شباك أألقحوان        

 شباك الفل       

فً ..هنا امام موسعة  شعرٌة على هٌئة قصٌدة نحن ( شباك ملكات اللٌل      

 تنوٌعات الجمال الملون:القصٌدة حٌن نتنزه سنتعرؾ على مرواح تبث صوبنا 

 

دقٌقة /لكنها كثرتها خصبة بتعددٌة الوانها،هً تعددٌة( الزرقاء)الشجرة واحدة 

 :فً عالماتٌتها الفارقة تدركها  روح الفالح الجنوبً فً الشاعر

 ختلفة أألؼصانالزرقاء الم)

 :دوحته   

ؼصن / ؼصن الفستق/ ؼصن الخوخ/ ؼصن الكرز/ؼصن البلوط/ؼصن التوت

 (..22/ؼصن اللوز/ النبق

 :ومن واحدٌة أألسود تتشقق كثرة لونٌة توحً بمنظومة دالالت

 شجرته السوداء تلك)
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 تتدلى من أعوادها  

 الحرباء؟   

رٌشة / رٌشة سوداء/ ءرٌشة زرقا/ رٌشة صفراء/ رٌشة خضراء/رٌشة حمراء

 (ورٌشة بقعاء/ بٌضاء

الشاعر عبدهللا حسٌن جالب ٌهبنا من معلوماتٌات لونٌة ، وعلٌنا كقراء ان نفكك 

 وقبلها منحنا. شفرتها

وتلك هً بصمته ..تسمٌات الورود لتستقطبنا أستجابتنا صوب ما ٌتؤرج منها

لشاعر ٌفعل ابداعا وماٌزال ا..الشعرٌة وتوقٌعه الدال علٌه بٌن الشعراء كافة

 .متواصال فً فضائه الشعري المتطور

 

-22- 

 /األبٌض فً سٌادته المطلقة

 ....الشاعر عبد الرزاق صالح

 

ٌتضوع اللون ..ٌفعل الشاعر تسمٌة وٌعلقها ثرٌا ألحدى قصائده،من العنوان

 برائحته آآلسرة

 (أطفال الزعفران)  

 :ٌبدأ قصٌدته بكثرة زاهٌة

 ٌاأزهاري البهٌة)

 اأطفال الزعفراني

 (.ٌامن تلهون كالعصافٌر فً مدرسة الهوى

بنسقها الثالثً المترعة :انها رإٌة قلب المعلم الشاعر لتالمٌذه،رإٌة حانٌة

 :بالمحبة

 كالعصافٌر*..أطفال الزعفران*أزهاري*

 :ثم تتدفق سٌرورة القصٌدة ببٌاضها الناصع

 

 تلعبون بؤنامل بٌض)

 (102/أنامل متسخة بالطباشٌر 

 ومن هذا البٌاض البريء ٌتم تصنٌع زهو الحٌاة

 (وردة:طرزت على جناح فراشة)

 ثم تعود القصٌدة لتعزؾ البٌاض وتخاطبه

 !(ٌاصفحة بٌاض الكون)  

 :بٌاض له مهمة كبرى

 (أنتم هداٌة الؽرٌب فً عاصؾ الرٌح)

 

 وحٌن ٌمر اللٌل فً القصٌدة،فهو شخصً وجوانً

 :وستعالجه الطفولة 
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 لمحبةٌاسنونو ا)

 (..داعبت قلب عجوز فً لٌل الصمت

 :وتواصل القصٌدة تحرٌضنا على الفرح وأألنشؽال به وحده

 أنثري أٌتها الطٌور )          

 حبات الحكاٌات،كالحناٌا          

 على صباٌا مهٌضة الجناح          

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

 هبً ٌارائحة أألزهار البهٌة         

 هفهفً ٌاقلوب الزعفران        

 فالضٌاء قادم من برٌق العٌون       

المجموعة / قصٌدة أطفال الزعفران/102ص/الجذلى :عٌون أألطفال       

نالحظ هنا ان الوعً الشعري ٌتواصل مع الوعً (..مراث لٌست لمدٌنتً/الشعرٌة

وستواصل ..ةتواصال بهرمونٌة عالً/أألجتماعً لدى الشاعر عبد الرزاق صالح

 بؤنامل بٌضاء)الطفولة براءة البٌاض حتى وان كبرت

 ٌلمس خٌط التقوى       

 بمناقٌر طفولته      

 ٌلتقط حب القلب     

أؼانً / المجموعة الشعرٌة/ قصٌدة الصوفً/29ص/برعشة ٌالمس ؼده    

 (.القبرات
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 ...سواده أصفى من البٌاض

 

 :الشاعر عبد السادة البصري

أصفى )من مجموعته الشعرٌة /78ص/ذاكرة مخرومة)عند هذه القصٌدة نتوقؾ

 سنحصً حزمة لونٌة ٌنثرها الشاعر عبد السادة البصري فً(: من البٌاض

 :لوحة قصٌدته

القمل أألبٌض ()ورد أحمر()مخاض أسود()شوقا وردٌا()أبتسامة صفراء)

وضوٌة،التقطتها هذه التشكٌلة اللونٌة الؾ(..الواحات الخضر()عمروردي()وأألسود

 حساسٌة الشاعر عبد السادة البصري من سٌادة الكابوس على الٌومً

 وتمسٌخ الواقعً الى فنتازٌا نعٌش بشروطها القسرٌة

 :حٌث المحصلة النهائٌة 

الثوب الملقى،ٌنقلب أفعى،تنساب،تنزل سما زعافا ٌهوى سنونو ،ٌلعق ) 

قك تمضً وصدٌقك فً منه،ٌكبر،ٌكبر،ٌؽدو عنقاء تالمس سطح الوهم بؤعما

 (81/الؽربة روح أزلً
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نالحظ ان الشاعر عبد السادة البصري،فعل أتصالٌة بٌن اللون وتوظٌؾ الشكل 

وهكذا اوصل الشاعر ..الدائري فً قصٌدته،بكل ماٌوحً هذا الشكل من انؽالق 

 رسالة شعرٌة الى فطنة القارئة والقارىء
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.../ متعة التبئٌر الهندسً للون

مإٌد حنون  الشاعر

ٌترك أأللوان حرة .الٌوظؾ الشاعر مإٌد حنون أي لون من أأللوان وهنا تفرده

ٌشتؽل على . حتى من تسمٌتها أنه ٌكشط اسماءها وٌتركها فً فضاء من التجرٌد

عبر لعبة اللؽة بمهارة هندسٌة منظبة فً خمسة ..ومإثراته/ التبئٌر:متؽٌرات 

  انساق شعرٌة متماسكة وفائقة المهارة

( اقتراب)           

 

بٌن أأللوان أألكثر عمقا )

أستدراج التالشً    

. حٌث المكان الفاؼم بؤنبهار السٌدات

 

بٌن المكان الفاؼم بؤنبهار السٌدات 

واللون أألكثر عمقا       

. أستدراج للتالشً      

 

أستدراج اللون أألكثر عمقا 

مكان فاؼم بؤنبهار السٌدات 

 

آخر اللٌل 

ألكثر عمقا اللون أ

ٌستدرج السٌدات لألنحراؾ 

 

أألنحراؾ     

أستدراج للتالشً 

حٌث اللون أألكثر عمقا 

تستدرجه السٌدات لألنحراؾ 

(  متعة القول -من مجموعة/قصٌدة أقتراب/ 51ص/نحو جهة مقصودة

 

خالصة *
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الٌعنً ذلك اننا ..حاولنا من خالل العٌنات الشعرٌة،أن نفعل اتصالٌة الشعري باللونً

لكننا حاولنا ان نسلط ضوءا فردٌا على نخبة من شعراء بصرٌٌن ..وفقنا تماما

. وشاعرة بصرٌة كٌؾ تعاملت هذه العٌنات مع اللون لتوصٌل شفرتها لنا عبر القراءة

 

مكتبة الورقة المشاركة 

مجلة حداثٌة عراقٌة ،تصدر كل شهرٌن من النجؾ أألشرؾ،صدر العدد أألول فً :مجلة الكلمة*

 1968 أٌلول

أوقفت بؤمر اداري فً .رئٌس التحرٌر موسى كرٌدي/حمٌد المطبعً:صاحبها ومدٌرها المسإول

المجلة صؽٌرة الحجم،كانت حاضنة للحداثة ..منتصؾ السبعٌنات،من قبل فاشٌة النظام الشمولى

 شخصٌا لدي عنها دراسة مطولة،اطلع.. العربٌة كتب فٌها كبار النقاد والشعراء والقصاصٌن العرب

علٌها بعض أساتذتً وأصدقائً 

منشورات / أدوارد الخراط نموذجا/ الحساسٌة الجدٌدة فً الرواٌة العربٌة/عبدالمالك أشهبون-1

 2010/الجزائر –بٌروت /أألختالؾ 

 –منشورات الثقافة الجدٌدة  –مجموعة قصصٌة  –عباس أفندي / عبد الرزاق الشٌخ علً-2

.... 1954عام قدم القاص مجموعتة للنشر فً / 1959

. ٌسارٌة/خرج من بٌته ولم ٌعد لألسباب سٌاسٌة 1957لكن عبد الرزاق الشٌخ علً فً عام 

بٌروت /دار عوٌدات/ص122/مبادىء علم الجمال/شارل اللو-3

. قانون الفعل ورد الفعل:نقصد قوانٌن نٌوتن الثالثة ومنها-4

 2/1972ع/مجلة الكلمة/على هامش المإتمرات/معٌن بسٌسو-5

 

 

 

الصفحة أألولى /السطر أألول /رواٌة لقٌطة/محمد عبد الحلٌم عبدهللا -6

 10-9ص/1/1972ط/دار آآلداب/ماركٌوز أو فلسفة الطرٌق المسدود/محمود أمٌن العالم -7

نقال عن / 20/11/2010/ جرٌدة الحٌاة اللندنٌة/حاوره ابراهٌم العرٌس/جورج طرابٌشً -8

الموقد /موقع

آذار  –نٌسان /9/العدد/مجلة حوار/ رنا الحدٌث الى أٌنشع/عٌسى الناعوري -9

 1ط/بٌروت/دار الجدٌد/تربٌة عبد القادر الجنابً/عبد القادر الجنابً-10

 5/1972ع/مجلة الكلمة/قصٌدة النثر بٌن الضرورة والممارسة/محمد الخالدي -11

/ رإٌا الشعر/بربارة هاوس -12

المصدر السابق /عبدالقادر الجنابً -13

( تماس المدن)رواٌة /نجٌب المانع/14

 2/1972ع/مجلة الكلمة/قصائد جان الفوالن/سعدي ٌوسؾ/15

منشورات / 1ط/41ص/قصٌدة النثر وماتمٌز به عن الشعر الحر/عبد القادر الجنابً/16

 2010/سلسلة كتاب قصٌدة النثر/الؽاوون

بؽداد /5/2004/ةالموسوعة الثقافً/رٌاض عبد الواحد:ت/مقدمة فً الشعر/جاكوب كرج -17

. الشإون الثقافٌة/

 

.. النص التكوٌن/اتصالٌة النص الظاهرة /مقالتنا -18

بصرٌاثا  –الموقد / انظر موقعً/ للناقد والمترجم فخري صالح/قراءة فً كتاب شعرٌة التواصل

. الشإون الثقافٌة/بؽداد/2006/الموسوعة الصؽٌرة/وهم الحدس/مالك المطلبً  -19
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ة المجامٌع الشعري*

أتحاد أألدباء والكتاب /الكتاب الشعري أألول لمجلة فنارات/ شعراء بصرٌون/عزلة من زمرد*

 2004/العراقٌٌن فً البصرة

 2009/الٌنابٌع/دمشق /امرأة من رمل/بلقٌس خالد*

 2009/الٌنابٌع / دمشق /قصٌدة أألٌقاع–خربشات بمخالب الؽراب / عبدهللا حسٌن جالب*

 2010/ الٌنابٌع/دمشق /القبراتأؼانً /عبد الرزاق صالح*

 2009/الٌنابٌع/دمشق/مراث لٌست لمدٌنتً/عبد الرزاق صالح*

 11ع/أصدارات اتحاد أألدباء والكتاب العراقٌٌن فً البصرة/أصفى من البٌاض/عبد السادة البصري*

 2002/صنعاء/آفاق أألبداع/متعة القول/مإٌد حنون*

 

 

 

 

 

 

 

       

   

                           

 

 

أفعال القراءة                        

الأرٌد أن أعرؾ الشعر            

أرٌده ان ٌعرفنً                        

عبد الكرٌم كاصد                                   

كما ترى،ٌجب أن نعترؾ بالجمٌل للقصٌدة ألنها تكشؾ لنا )    

( ء وثمن مانملك ثمن أألشٌا                        

ي برونو بونتمبلل                                                  

 

 

 تزرع الندى ...بلقٌس خالد              
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 هً المرأة..الكتابة                                                              

 جاك دٌرٌدا                                                                                             

- 1-                     

ٌحضر الرمل،بالقوة فً حٌاة المرأة العراقٌة،وحٌن تعلنه شعرٌا،فهً تسعى لفضح مإثراته 

 الرمل فً قصائد الشاعرة بلقٌس خالد كائن سلطوي.أألجتماعٌة  ،فً البنٌة

ا، وٌباؼتنا على هٌئة كابوس،ٌمسخ الربٌع،وٌجرد الوردة تبقى منه ٌهشم حٌاتنا،وٌهمش ما

 من صفاتها

 فً الربٌع)

 بٌن الوردة وشذاها

 صرت    

 زوجة     

 وأما    

 ( .قصٌدة ومضة/أرملة...و

 :حٌن تقشر الفتاة وردتها،بحثا عن السعادة،تكون وجها لوجه،مع حالة أفتراس

 أفتشها بحثا عنً)

 ورقة   

 ورقة  

 راقها،حتى أنتهت أو

 كشفت عن فك

 بافتراسًٌهم 

 الشىء أمامً

 سوى 

 رماد

 (بداٌة ونهاٌة:من قصٌدة /زهرة

-2- 
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مرأة مستلبة،فً ا:المرأة،فً قصائد الشاعرة بلقٌس خالد،أبنة هذه اللحظة العراقٌة المحتدمة 

وتحوله أألنظمة الشمولٌة، فً طبعتها المنقحة الى آتون دائم،فتخرج المرأة  وطن حولته

هذه الجملة الشعرٌة، ألنها تستفز ئ تستوقفنً كقار(.هذا الذي تحت نعلً وطن) :ةصارخ

بمفهومها الراسخ  ةقراءة مبؤر ..القراءة التقلٌدٌة،التً تؤول هذا السطر الشعري تؤوٌال سلبٌا

لؽوٌة ،أحاول عبر ي الكلمة مضؽة ٌرى،ؾ ئلً وظٌفة داخل السٌاق، قار ئللوطن وأنا كقار

 ...، حٌن تستؤصل هذه الجملة الشعرٌة من سٌاقها ة اعادة خلق المضؽة ذاتهافعل قراءة منتج

لنعد الى القصٌدة ذاتها  وهً ...فؤن أألستئصال له وظٌفة مركزٌة واحدة هً تشوٌه المعنى

 (وطن وأمراة)بعنوان

والجملة ذات شحنة استفزازٌة صادمة ،لكن علٌنا ان نتساءل ( وطن...هذا الذي تحت نعلً)

 جملةمع ال

، ومن جعله نكرة (وطن)كٌؾ تموضع وجرد من ألؾ الم التعرٌؾ وأصبح محض أسم نكرة،

المواطن ؟ المواطنة؟ أم  صخب وعنؾ تؤرٌخ القسوة وأألستبداد لمإلفه  ؟بٌن أألوطان 

أألٌدلوجٌا القومٌة التً تبنتها الدولة العراقٌة على تكسٌر )الرمز؟  وبدورنا نتساءل ألم تعمد

الوطن (عطاٌا )سنرقم اسطر القصٌدة والقصد هو أحصاء (* حٌدر سعٌد/25ص/فكرة الوطن

 للمرأة العراقٌة،فً حقبة شرسة

 

-1-  

 قدمت له الرجال 

 حوصلة البإس ...ألى ..قدمنً     

-2-  

 ..حٌن أحببت وطنً

 منحنً كل سواده 

 وأخذ منً سواد العٌن

-3 -

 ....آه 

 أعٌانً فراق رجل

 ...أحب  

 يسؤلت عنه وطن
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 ضحك منتشٌا

 أنا التهمت رجلك:

 .الجب  

-4 -

 بالسخام  

 ترسم خارطة الوطن:الحرب

 على وجهً     

 ترسمان الرافدٌن:ومقلتاي

-5- 

 ...وطنً

 أستلذ مذاق الحرب

....... 

...... 

 تلفت ٌمٌنا وشماال

 لم ٌجدها

 صنع له حربا اهلٌة:

-6- 

 هذا الذي تحت نعلً

 ..وطن

 حٌن أرتوى من الدماء

 على خشبته: سرحاصار م

 ٌتناثر

 رماد النساء

-7- 
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 سؤلت وطنً

 سقفا أستظل به:

 أشاح بوجهه عنً

 وحتى التحرقنً الؽربة

 تفٌؤت ناره

-8- 

 حٌن فتحت

 باب الحوار

 مع وطنً

 التحاورٌه: صاحت أمً

 ٌابنٌتً

 وطن

 المرأة

 (108-105ص/رجل

 لنحصً ما أعطت المرأة  العراقٌة،وما أعطاها الوطن

 العراقٌة                  عطاٌا الوطن عطاٌا المرأة

 البإس ---------------------------الرجال  *

 : السواد المزدوج       -----------------------الحب*

 العمى                         /الخراب                                     

 الترمل -----------------الحبٌب الزوج*

 الحرب بسخام ترسم على ------ترسم الرافدٌن بمقلتٌها*

 خارطة الوطن                                

 ترى ناره فٌئا -----------ٌسلبها سقؾ البٌت*
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أن المرأة العراقٌة هً التً رأت، وهً ذات السخاء المطلق ،مواقفها  ناصعة، دائماولٌست 

ى أألداء الشعري ،علٌنا ان نمٌٌز بٌن وعلى المستو...رد فعل على ما كابدت، فً عزلتها،

 .بالسلطة سلطة الخٌال وسلطة السلطة السٌاسٌة،التً تتخفى فً طٌتها أتصالٌة المعرفة

وكٌؾ تسعى السلطة،للتحصن بقوة المعرفة لتوظفها فً صالحها، فهً عندما تشحن بعض 

 المفردات بقوة التابو مثل 

التقصد سوى تحصٌن بطشها ...العشٌرة/ الطبقة/األممٌة/القومٌة/العرق/أألمة/الوطن/الدٌن

من خالل نقل حمولة التابو،الى الوعً الجمعً بكل الطرق المتوفرة والمستعارة ..السلطوي

من التؤرٌخ ومن تقنٌة الشبكات النتٌة العنكبوتٌة،وبالطرٌقة هذه تمسخ سلطة السلطة مبادىء 

ء الكونفورمٌة،ألى مبادىء مستحضرة الضبط أألجتماعً المتراكمة عفوٌا والمسماة بالمبادى

 عمدا 

وسط هذه الظالمٌة ،ٌعلو *..ولتصون الدولة دموٌتها الشمولٌة، عبر كونفورمٌا أسقاطٌة

 صوت الشاعرة

أكررالتوقؾ عند هذا السطر الشعري،ألرد علٌه بالمقطع (..هذا الذي تحت نعلً وطن(صارخة

 سؤلت وطنً) السادس من القصٌدة ذاتها

 بهسقفا أستظل 

 أشاح بوجهه عنً

 حتى التحرقنً الؽربة

الوطن ٌنبذ المرأة : نالحظ هنا قوة الفعل والأقول رد الفعل،على فعل الوطن(.تفٌؤت ناره 

 ه فً محنته والتبتعد عنه بل،تفٌؤت نار الوطن،حتى التحرقها العراقٌة فً العراء، لكنها، التترك

 .الؽربة

 تكررت ثالث مرات، (وطن)ن كلمة ومن خالل قراءة أحصائٌة بسٌطة نالحظ ،ا

السطر أألول نفسه،فً المقطع أألول والمقطع السادس، ومرة تكررت الكلمة ذاتها . مرتان

 ،بداللة 

 ، ومرة المفردة معرفة(رجل:وطن المرأة)أخرى

خمس مرات، نالحظ ان الكفة ( وطنً)،فً حٌن تتكرر كلمة(خارطة الوطن)كمضاؾ ألٌه

ٌاء التملك ،تخاطبه المرأة التً انتزع منهاالنظام  الشمولً  ب( وطنً)الراحجة هً كفة 

العسكرتاري بذرٌعة الوطن كل ما تملك من سعادات ومشتقاتها الخضر،لكنها تبقى تنادٌنه 

 وهنا تصٌر المفردة مفهوما وجدانٌا وسٌوسٌو لوجٌا وسٌاسٌا ،اما الذي تحت نعلٌها( وطنً)

هذا الذي )ذن المسؤلة، بخصوصا..كناٌة عنها  ات سلطة السلطة،هوالوطن ضمن قٌاس فهو

تتعلق بتفكٌك المعتقد أألنسانً بمحرماته وثوابته ونماذجه للعمل على تشكٌل ( تحت نعلً وطن
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مشروعٌة بشرٌة جدٌدة، سواء من حٌث التوجه الوجودي ونمط الوعً،أو من حٌث شبكة 

معاملة وقٌم المداولة، وما الذات وقواعد ال المفاهٌم والتصورات او من حٌث صوغالرإى و

ٌمكن ان ٌتؽٌر لٌس فقط مفاهٌمنا حول أنفسنا وعن العالم،بل مفهومنا للمفهوم وللفكرة أو 

للمعرفة والحقٌقة،فالعقائد والقناعات والهوٌات الثقافٌة والمنظومات الرمزٌة لٌست قالعا 

 *-حسب على حرب–نحتمً داخلها أو متارٌس نتحصن  وراءها 

 (للعمال وطن  لٌس )أس البرولٌتارٌا ،كارل ماركسوحٌن ٌإكد ر

فهو الٌعنً ان العمال ؼجر،بل ٌرى ان وطن العمال قوة سواعدهم التً تنتج القٌمة وفائض  

 القٌمة،وحٌن ٌصرح الشاعر الكبٌرسعدي ٌوسؾ لجرٌدة

 شطبت تماما على فكرة العراق)أخبار أألدب المصرٌة 

نرى ان هذا الكالم ٌناقض الكثٌر ( أعتبرالعراق وطنا، منذ زمن لم أعد..والتعامل معه كوطن

من قصائد الحنٌن الى البصرة فً الجزء السادس من أألعمال الشعرٌة،  والى العراق وكذلك 

أألٌقونة أن تكون  هذه القالدة التً ٌلبسها والتً تتدلى منها خارطة العراق،والتً ٌمكن  لهذه

 ذات بالؼة اشهارٌة من طراز خاص

 وطنً ٌتدلى ألى أألبد. راق الحالً لٌس وطنًالع) 

 *حسب تؤوٌل الشاعروالمترجم شاكر لعٌبً( قرب قلبً

فهل سٌخون الشاعرالكبٌر محمد الماؼوط ( سؤخون وطنً)كبٌرا ب وحٌن ٌعنون كتابا سردٌا

 ولكن أي وطن هذا الذي)وطنه،وهاهو ٌخاطب السٌاب

 اتٌجرفه الكناسون مع القمام                   

 علٌنا اذن (* فً آخر اللٌل ؟                      

بنفس المنظور نرى خصوصٌة المفردة بشحنتها الشعرٌة عندالشاعرة بلقٌس خالد،فالذي 

 تحت نعلٌها كناٌة عن سلطة

 السلطة،وٌستحق ان ٌتموضع هذا التموضع السٌمولوجً

تلك القراءة أألفقٌة التً ... ،وماتقوله الشاعرة،التستفز أأل(.تحت نعلً وطن)فتلك مكانته

 .تالمس سطح النص،بنبرة خطابٌة مبحوحة 

-3- 

من منظور معٌن،ٌمكن ان ٌرى القارىء،فً بعض هذا النصوص،محاولة شعرٌة لتصفٌة 

 حساب مع زمن القسوة وأألستبداد، الذي ٌحسن العد ألى ما النهاٌة،فً

 ...أرض السواد المدمى، حٌث كابدت المرأة وما تزال

 .اصفة مع الرجل، وأحٌانا تكون حصتها أكثر من النصؾمن
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-4- 

 العادي،والمؤلوؾ،:ومن منظور آخر، ترصد بلقٌس خالد

فترى (حزمة ضوء)فً الحٌاة الٌومٌة،وتالمس بعٌن الدهشة، عبر الومض الشعري فً

 ألخ..وقتا،والرجاء خٌمة،وتصؽً لعزؾ الجندب:السلحفاة

 ...الضوء)

 ٌجمع سرب

 ..فراشاتً

 لمة خانقة،هً ظ

 وثمة جندب ٌعزؾ ألنثاه

 ....فٌشجٌنً 

 (قصٌدة وحشة...../

 

 أنصب*)

 الرجاء  

 خٌمة  

 وأنا أنتظر  

 (قصٌدة أنتظار/طرق الباب  

 

 سلحفاة الوقت*)

 تواصل   

 العزؾ   

 على أوتار صبري

 (قصٌدة فاصل...../

 كالبرزخ شق وقتً*)

 لٌوحدنً بٌن أثنٌن 
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 (قصٌدة هو/ولقٌاه...أنتظاره

 فً مدٌنتً ٌمد النهر*)

 سواقٌه نسؽا   

 لترتفع خٌمة النخٌل

 تحت ظاللها

 (قصٌدة بصرٌون/نتقاسم الطٌبة 

 ٌوهم نفسه: القوقع البحري*)

 بهدٌر البحار   

 ،(قصٌدة هدٌر/لٌطرد شبح التصحر 

-5- 

ل حٌن ننتقل من قصائد الومض أو البرق الشعري، ألى القصائد ، أألكبر مساحة،كما هو الحا

بلقٌس ونقرة ( )هكذا حدثتنً زهرة الماء( )شمس الضحى( )سحر الحكاٌة)فً نصوصها،

فً، هذه القصائد،تستفٌد ثمة أنتقالة على مستوى التقنٌة، سنجد(ؼناء على ورق( )السلمان

بجرعات متفاوتة، وعلى المستوى آآلخر،ثمة ( الباالد)الشاعرة من تقنٌة الحكاٌة الشعرٌة

هكذا حدثتنً زهرة )فً تقول بلقٌس ...لمتخٌٌلالمعٌش وا/والموضوعً مزاوجة بٌن السٌٌري

 :(الماء

 حٌن تجتمع فً روحً الهموم(

 ٌقدم النهر ،العزاء 

 ٌعٌرنً طٌن شاطئٌه

 رائحة تنثر روح الماء: للطٌن الحري

 الحٌاة ماء وطٌن،: الماء ٌهمس

 تتؤملنً،: الحٌاة

 .أنا بنت مدٌنة أألنهار والسواقً

 خٌمتً، :ظل النخٌل

 أنفاسً،: عبق آآلس

 لونً: لون الحناء
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 ،. (عزائً: وبالطٌن الحري

 فً هذه القصٌدة ثمة أتصالٌة تضاد بٌن قطبٌن 

 القطب السالب،ٌتكون من كثرة  ضاؼطة على الذات*

 :أألنسانٌة

 (حٌن تجتمع فً روحً الهموم)

 أجتماع الهموم: الكثرة

 .روحً: الذات/القطب الموجب*

وجعلنا من الماء كل شىء )ت عزالء،بل محصنة بتلك القوة الكلٌة الحٌوٌةلكن الذات لٌس

 ، وهاهو الماء ٌعٌن الروح لتتصدى لٌبوسة الهموم ،(حً

 ٌقدم النهر العزاء)

 :،فً السطر التالً تفكك القصٌدة ذاتها شفرة الطٌن (ٌعٌرنً طٌن شاطئه

 (رائحة تنثر روح الماء:للطٌن الحري)

 ة أنسجام بٌن روحٌن هنا نحصل على أتصالً

 ,روح أألنسانة المهمومة وروح الماء :

ومن اجل تؤصٌر ذلك،ٌبعث الماء بشفرة مفتوحة ،خاصة للروح أألنسانٌة،خصوصٌتها،من 

 خالل فعل

،واذاكان الطٌن قد قال قولته الشعرٌة كما مر (ألحٌاة ماء وطٌن: ألماء ٌهمس(:) ٌهمس)

 لشاعرة،بنا،فقد جاء دور الحٌاة لتقول لذات ا

الشفرة عبر /أن الحٌاة توظؾ العٌن آل اللسان لتقول  قولتها، وٌؤتً القول:( تتؤملنً: الحٌاة )

 فعل التؤمل،

ثم تقوم الذات الشاعرة، بتفكٌك شفرة التؤمل بؤختزال شعري شدٌد العذوبة،وسنعمد الى ترقٌم 

 التفكٌك شعرٌا

 

 أنا بنت مدٌنة أألنهار والسواقً: -1-

 خٌمتً: ٌلظل النخ -أ-

 أنفاسً: عبق آآلس -ب-
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 لونً: لون الحناء-ج-

 ومن خالل هذا النسق الثالثً، تمنحنا القصٌدة

 ,مثلثا متساوي أألشجار

 ...(أنا بنت)وهكذا نالحظ ان النسق أألول أألنوي من 

 ٌتكون من ثالث أنساق فرعٌة

 ٌتكون النسق الثانً من لعبة مزدوجة التكرار ومركبة أٌضا -2-

 رائحة الطٌن الحري أنا* )

 .(.عزائً : وبالطٌن الحري

 :أستعٌن بالقصٌدة،نفسها لتفكٌك شفرة السطر أألول

هً رائحة الطٌن الحري، فؤن الطٌن الحري ، هو روح الماء، كما جاء  أإلنسانٌةألنا ااذا كانت 

 فً السطر

ٌقدم )ن القصٌدة وبالسطر الثانً م( رائحة تنثر روح الماء: للطٌن الحري)الرابع من القصٌدة

 (النهر العزاء

فً  هارة المزدوجة للشاعرة بلقٌس  وهنا تتكشؾ لنا الم. نفكك السطر أألخٌر من القصٌدة

تقدم شفرة وامضة، ثم تشؽل القول  ..المائٌة وهً قصٌدة بحجم الكؾهذه القصٌدة 

 الشعري،لٌنتج تفكٌك

نقدٌة وتلك سمة شعرٌة  ٌةأنتاجشعرٌا،للشفرة من داخل القصٌدة،المن خارجها بفعل 

. عالٌة تشٌر الى فاعلٌة الوعً الشعري لدى شاعرتنا

 

-6- 

 المقتبس/الثرٌا ..أتصالٌة  : نفً النفً

أذا كان الرمل،قد حضر بالقوة فً حٌاتنا العراقٌة، وبثقل أكبر فً حٌاة المرأة العراقٌة، 

 الشاعرة القندٌل الذي تعلقه/ رملٌة الصفات بالقوة ،فؤن المقتبس وصٌرها

فً الصفحة أألولى من كتابها ٌكشؾ عن محاولة واعٌة لتفعٌل نفٌا شعرٌا،لهذا الكابوس   

 .الرملً،الذي أنتج لنا التشٌإ،وأألؼتراب،وؼربة الداخل،وووألخ

،اذن سٌكون نفً الرمل عبرصٌرورة تفعٌل (ألكون ندٌة، أصنع فجرا) جاء فً المقتبس الذاتً

 تصنٌع/ كٌنونة : ،المكون من  هذا المحمول
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هً نتٌجة دٌالكتٌكٌة ، لسبب ذاتً ٌرى ضرورة تصنٌع المؽٌب، وذلك من خالل :كٌنونة الندى 

 الوعً به،

 ،صناعة الفجر فعل ارادي(أصنع فجرا)والسعً ألنتاجه

ٌشٌر الى وجود نقٌض الفجر،والفجر هو الخطوة البشارة نحو بٌاض النهار،لفضح ما ٌحتوٌه 

 واد القسوة وأألستبداد،هكذا ٌكون التصديالرمل فً طٌاته من س

 الهدوء الذي:المسكوت عنه..والثالث /الفجر/الندى:عبر

ٌقترن بالفجر، أنها صناعة ذاتٌة فردٌة،لكن من خالل قراءة المسطورالشعري، ستتسع مدٌات 

 صناعة عامة : صناعة الفجر ..أألنتاج وتتحول

 ,الهدوء/الفجر/الندى:ة ثالثٌة راسخةوهكذا نرى أنفسنا أمام صٌرورة نسوٌة لها ركٌز

 

 

-7- 

 هل فعلت الشاعرة بلقٌس خالد، هذا المقتبس فً فضاءات نصوصها؟

 هذا ما سوؾ تجٌب علٌه أستجابات القراءات المتنوعة

فً نصوص شعرٌة مفتحة أألبواب للشمس والندى والورد، أنتجتها  الشاعرة بلقٌس خالد 

 أمرأة تكدح فً نحت نصوصها بؤزمٌل

 .مصنوع من رهافة حساسٌتها فً الشعر والحٌاة

 المراجع&

 2009/الٌنابٌع/ دمشق/أمرأة من رمل/بلقٌس خالد

المإسسة العربٌة /ط أألولى/25ص/عن نهاٌة ثقافة الدولة الوطنٌة فً العراق /سٌاسة الرمز/ حٌدر سعٌد -1-

 بٌروت/للدراسات والنشر

 لقد صؽنا جملة الباحث على هٌئة تساإل*

 2004/دار كنعان/ الكونفورمٌا/محمد الدروبً.د -2-

 15ص/2005/دارالفارس/أألنسان أألدنى/ على حرب -3-

 28ص/8العدد/سلسلة جرٌدة الصباح/الصورة بوصفها بالؼة -بالؼة اللؽة أألٌقونٌة/شاكر لعٌبً -4-

 2/20ط/المدى(/208/ر شاكر السٌابألى بد)قصٌدة / أألعمال الشعرٌة/محمد الماؼوط -5-
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 ..حرائق أألسئلة فً لٌل القنوط            

 ...الشاعر محمود البرٌكان فً             

 (حولقصٌدة ذات مركز مت)                       

 

-1- 

ٌنحاز الشاعر متحصنا :لواحدٌة المعنى المعجمً..للسرد،ألنزٌاحات الداللة ال  للقصٌدة ال

حالمه من قفص الذاكرة وقٌود أنظمة السلوك بجؽرافٌة أألقنعة،لٌستعٌد حرٌته وٌحرر أ

الى عرقلة ...ٌة السرد الصارمة،التً التإدي أالالجمعً وبالطرٌقة هذه ٌنؤى عن عقالن

 اتصاالت الناس،لكن ما الذي ٌقدر أن ٌفعله الشاعر فً

 عالم من ظالل)

 (ٌتفكك فً الرٌح 

 (الصفح من أألموات؟)هل ٌطلب

 (ات؟الكلمة فً معترك الراي)هل ٌنشد

 (المدن المطمورة الخالٌة؟)فً 

 (الشواهد؟)ٌقرأ

 (المدافن العارٌة)ٌرسم 

شاعرنا الكبٌر محمود البرٌكان،أنه ( حارس الفنار)من جراء عمق وعٌه أألجتماعً،ٌرى 

 :المسإول أألول عن جمال الوجود،فتدفعه رهافة الحس الى أتون قلق أألسئلة المصٌرٌة

 لمجازر؟أحمل وزر ا)                 

 هل أتؤمل تلك الدماء؟                  

 تلطخ كلتا ٌدي؟                 

 هل أستطٌع أفتداء العبٌد؟              

 هل أتجاهل جوع الجٌاع؟             

 (وأنسى دوي المظالم؟              

 أإرخ الحروب؟:)ثم ٌتساءل ثانٌة  
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 هل ألحن الصراخ؟                     

 هل أقطر الدموع؟                   

 هل أقٌم للعنؾ مسالت؟                 

 وللعنة أبراجا؟وللشإم                

 تماثٌل؟                  

 (وهل أعتنق الموت ؟           

 الٌتوقؾ شاعرنا البرٌكان عن أشعال أألسئلة فً لٌل

 (من قصٌدة أفق من ذئاب/ؼامضة أفق من حشود ظالمٌة( أفق من ذئاب)القنوط وفً

 :رضوا بالمقام فؤقاموا الذٌن البرٌكان ٌسؤل وٌرد على سإاله بسإال،والٌنتظر اجوبة من 

 نقطة فً  هل الكواكب أال)     

 الكون؟        

 .أسلوب الرمال/من قصٌدة( لحظة فً أألبد وهل حٌاة أألنسان أال     

ة ،التً تبدو وكؤن الطفل الذي فً الشاعر ٌدحرجها الٌكؾ الشاعر عن توجٌه أألسئلة الكونً

 :أمامنا مثل كرات زجاجٌة ملونة

 منذ متى كان البحر هنا؟)         

 البحر؟           

 وهل هذه أألرض أرض         

 أم خارطة مكبرة؟          

 وهل أألفق الرمادي رمادي       

 وهل الظل الذي ٌتحرك        

 مال على الر         

 (تارٌخ خطى:من قصٌدة ../أهو ظل شبح؟       

-2- 

،تكون أألسئلة واقعٌة ومجازٌة فً ذات الوقت، وكؤننا نحن بذات (أفق من ذئاب )فً قصٌدته 

 (:بؤنتظار البرابرة(:)كفافً)القلق الذي ٌعتورنا فً قصٌدة 
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 الذئاب ستهجم لكن )               

 متى؟                 

 أول اللٌل؟               

 منتصؾ اللٌل؟          

 عند الهزٌع أألخٌر؟         

 (قصٌدة أفق من ذئاب/أوان أحمرار الشفق؟       

مٌقات هجوم الذئاب،فً أي ساعة من :بل هو محتوم،لكن المجهول هو ..أن الهجوم متوقع،ال

 .ساعات اللٌل

 

 

-3-  

أسئلة ..ه ،هناك أسئلة ٌصوؼها النهارفً عالم البرٌكان لٌس الشاعر صائػ أألسئلة وحد

 أألؼانً؟..الوجوه..أسئلة الصؽار والمهود..ٌطلقها الجوع الذي فً القطط

 ماذا ٌقول النهار)            

 للقطط الجائعة؟             

 ماذا ٌقول الصؽار            

 للعب الدامعة؟            

 ماذا تقول المهود؟          

 تقول أألؼانً؟ ماذا         

 ماذا تقول الطرق؟         

 مفروزة فً أألفق؟        

 (من قصٌدة ذات مركز متحول/ثابتة فً الزمان ؟    

 :الشاعرالٌنسجم فً القنوط،والٌكتفً بؤشعال أألسئلة،فهو ٌعً جٌدا أن..

 القصائد تنفض أسرارها)            

 ..وتؽادر منطقة الصمت             
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 ها أنا أجلس بٌن رماد الحرائق          

 منتظرا ان ٌتم انطفائً           

 (..وأن تبعث النار           

 اذن..كة دائرٌة ومرد انتظار الشاعر، أن سٌرورة التارٌخ لدٌه تؤخذ حر

 مدونة الوهم )             

 التنتهً أبدا              

 (النهاٌات تبدأ دورتها              

 :الشاعر ٌرى القوة الموجبة فً هذا أألنتظار لذا فؤن

 وسوؾ .سؤنتظر اللحظات)               

 أبطىء عبر سبات الشتاء                

 .رإاي                

 أؼنً والصوت لً                

 (وأؼامر أن أستفز الحدود                

 :هورا،سٌرى الشاعر نفسه فً حالةهذه اللحظات التً تستطٌل د..فً لحظات أألنتظار 

 جوع الى أألنتماء عمٌق)           

 توحش فً عزالت السكون            

 (.المحاٌد             

بل فً أألرض،فهو نبات حزٌن مهموم ..وألن الشاعر البرٌكان،التنبت جذوره فً السماء

 :ٌتماهى بؤألرض...بالواقع البشري البالمٌتاواقع

 نا أألرضه)          

 مهد الجذور العمٌقة مزرعة           

 الحب والرعب          

 اذن أخلع هاالتً...         

 وأستروح روح هللا فً           

 .العشب            
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 اذن أستقبل الشمس كؤخت          

 لكآباتً وألتؾ مع الرٌح          

 على أألشجار            

 اذن أجري مع أو أهدد اللٌل،        

 أألنهار         

 نحو البحر        

 أن أحرس أضواء القرى       

 لٌال وأستوحً         

 ضجٌج المدن الكبرى      

 (من قصٌدة ذات مركز متحول..../أناشٌد      

سان جان  وت شعري بمدٌات كونٌة عالٌة،صوت أمٌر من امراء المنفى  كؤنه نحن هنا مع ص

 (* أإلئك هم أمراء المنفى)الكونٌة بٌرس فً قصٌدته

نحن هنا نلمس قوة البهجة وسطوعها التً تعتور الشاعر ورهافة المتلقً،عبر المشاركة فً 

 .أعراس الوجود وأألحتفاء بؤتصال خالق من طراز خاص

 المشاركة،كان ٌفعل الؽناء بجسده الناحل كله/أن شاعرنا الكونً البرٌكان، عبر كل هذه أألفعال

 :ته الخفٌض العذب فحسب،وهو الٌتوقؾ عن ذلكالبصو

 أؼنً والصوت لً وأؼامر أن أستفز الحدود)           

 كٌؾ أستر عري الحقٌقة؟            

 كٌؾ أرمم روحً؟ وهل شرك الشعر ٌنقذنً      

 من متاهً؟       

 وهل ٌستقٌم مصٌري ألً      

 (خالل الوجود المرواغ؟        

منهمك الشاعر فً صوغ أألسئلة،وعلٌنا بدورنا أن .ان،أي نوع من أألجوبةالبرٌك لٌس لدى 

البد )نصوغ اسئلة من كل سإال ٌصوؼه الشاعر،وعلى حد قول مثقؾ من بٌئة البرٌكان أنه 

 (*لٌفتح أمامنا الطرٌق..للشاعر أن ٌكشؾ عن النهاٌات القصوى

 :ن نفسه وفً قصٌدته الكونٌة ذاتهاكٌؾ ٌكون هذا الفتح المبٌن؟ هذا ما ٌخبرنا به البرٌكا   
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 أحاول أن أقهر الموت عبر القصائد)        

 أدحر بالشعر هذا الظالم الذي ٌتمدد          

 .داخل روحً          

 أحاول أن أجعل الفقد أجمل حٌن أصوغ           

 .المراثً          

 أحاول أن أتثبت من درجات الوضوح                 

 وأن أتثبت بالزائالت أحاول أن أتعرؾ           

 ماالٌباح وأن أتقصى حدود العوالم وأصؽر        

 (.فً صخرة رمز أنتصاري         

اذن بالشعر وبكل مافً الشعر من زرقة صافٌة،ٌقهر الشاعر كل المصدات التً تقؾ بوجه 

 أنسانٌة أألنسان

 .رؼم كل جبروتها التكنولوجً

 المصادر*

 .عوالم.تكوٌنات.سدم/قصائد جدٌدة/محمود البرٌكان/5/1998ع/أألقالممجلة  -1

 .مإسسة أألنتشار العربً/1ط/ذكرٌات عمر أكلته الحروؾ/نجٌب المانع -2

 

         

 

 

... ساللم                        

                                                        ..السٌاب إلىربما توصلنً              

                                                               ..أألذن حٌن ترى  \ المبحث أألول                 
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كان  كمن فً أألبٌات المفردة، كماان اسهام بدر السٌاب فً هذه النهضة اللؽوٌة الجدٌدة، الي) 

ان نلحظ  نستطٌع..الشعر فً الماضً، وأنما فً الجو العام الذي تصوؼه لنا قصائده الجٌدة

( هذا أألدراك فً التعبٌر الحً على شكل أٌماءات

نجٌب المانع                                                                                                                                                               

  

-1 -

 ٌقؾ الشاعر بدر شاكر السٌاب هنا ،لٌرى بؤذنٌه ، ماٌحدث هناك ، ومن خالل هذه أألذن  

 بعد   اشة تعرض  لنا  ، ما لم ٌحن وقتهالرائٌة، نحصل نحن القراء، على ش   الشعرٌة

تنال من الجمٌل، أجمله :حٌن تستبق مع العٌن ،   –نسبة ألى البصرة  –ؾ أألذن البصرٌة 

برد ، بحسب ماجاء فً قصٌدة لشاعرنا المبصر بشار بن (أألذن تعشق قبل العٌن أحٌانا )

ا هذه ان نلتقط عٌنات من شعر السٌاب،وتحدٌدا من العٌنات التً تعتمد على نحاول فً قراءتن 

الرإٌة ب أألذن اذا جاز القول ، ومن خالل هذه العٌنات ،   كقارىء   أنجر ساللما ، أحاول 

من خاللها ال الصعود بل ان تكون أستجابتً قاب قوسٌن أو أدنى من هذه النصوص السٌابٌة 

بوٌب أجراس برج ضاع فً قرارة :)نا السٌاب ،  ٌعلن لنا رإٌة أألذن هاهو بدر   ..الباسقة 

  النهر

أجراس موتى فً عروقً 

 

أكاد أسمع السحاب ٌشرب المطر 

( صلٌل أآلؾ العصافٌر على الشجر

 

فً هذا المجتزء الشعري، نالحظ ان المهٌمنة هنا حاسة السمع ، حٌن أقول شمعة ،فؤن   

فؤنت التسٌطر : وظٌفة الشمعة ، وما أن ألفظ، مفردة جرس  ٌشعلها، وتلك هً: القول بها 

، وتلك هً  ب هذه، نحن نسمع كثرة عالٌة األصواتعلى أٌقاؾ صوته، وفً قصٌدة السٌا

وظٌفة الجرس، فهو ٌعلن أمرا وٌوصل أعالنه الى مدٌات واسعة ، فرسائله  

،وموضع بث ( أجراس)مٌع بصٌؽة الج( الجرس)ألبالغ النائً، ولٌس القرٌب ،والواحد هنا   

،وعلو المكان ، ٌشحن (برج)، بل من مكان عال   رسائل الصوت التنطلق من مكان خفٌض

أجراس موتى )وفً النسق الثانً . صوت أألجراس بقوة مضاعفة ،فتصل ألى فضاءات أبعد

،نلمس وظٌفة ثانٌة للصوت ، أعنً ألوظٌفة الجوانٌة  (فً عروقً 
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( فً عروقً ---------أجراس :) ٌن ، والمحسوسة من قبل المتكلم الألمرئٌة من قبل أألخر 

وٌكون ( ترعش الرنٌن :______أجراس :) ،ولهذه أألجراس وظٌفة ذات متؽٌر مسموع 

،  ( فٌدلهم فً دمً حنٌن )هذا المتؽٌر سببا الى نتٌجة مرئٌة مضافة 

ئً ، حاضنة المتحرك  نالحظ هنا ان بدرنا السٌاب، أشتؽل مع الكلمة أألولى على المر  

، (أجراس برج ضاع فً قرارة النهر:بوٌب )النهر، والمعرؾ هنا بؤجراسه  \المسموع   

وقرع  

وفً  ( .... أحس بالدماء والدموع )أألجراس ، ٌزٌد المرهؾ الشاعر ، رهافة فً الحس  

نسق شعري آخر نالحظ كٌؾ ٌوظؾ حاسة السمع ، مرتكزا على رهافة الالمرئً فٌه    

،  ، أن هذه الصورة السمعٌة(أكاد أسمع السحاب ٌشرب المطر:) المحسوس شعرٌا   

مكثت وتمكث فً أفق أستجابتً طوٌال، كلما قرأتها ، وحتى آلافسد ذائقة القراءة لدى سواي   

، فؤننً أتعفؾ عن فض بكارة هذه الصورة السمعٌة ،وأتمنى ان نطٌل التؤمل فٌها ، ٌلً هذا 

: طر أخؾ حمولة شعرٌة، لكنه ٌنضح بماء البهجة السطر الشعري، س

السٌاب ان  ،(صلٌل آالؾ العصافٌر على الشجر)( أكاد أسمع الحصى  ٌصل منك فً القرار)  

بشعرٌة لذٌذة  موظفا المرئً فً صالح المسموع,، ٌفعل أتصالٌة بٌن المسموع والمرئً،هنا

\ العصافٌر\الحصى \السحاب ،: فالشاعر ٌسمع .آسرة 

:  ، وٌكرر المفردة عمودٌا ثالثً، ٌبشرنا الشاعر بصوت المطرن خالل هذه أألندراج  الوم 

مطر     

مطر    

. مطر   

.... بوٌب                                  

أجرس برج ضاع فً قرارة النهر                        

أحس بالدماء والدموع ...                       

أجراس موتى فً عروقً                           

ترعش الرنٌن،                           

فٌدلهم فً دمً حنٌن                          

أكاد أسمع السحاب ٌشرب المطر                         

أكاد أسمع الحصى ٌصل منك فً القرار                         
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الؾ العصافٌر على الشجر صلٌل آ                        

مطر                          

مطر                         

. مطر                       

النهر والموت              :من قصٌدة 

-2 – 

 نواح\سمعت :)،  تستوقفنً المفردات السمعٌة التالٌة (المسٌح بعد الصلب )فً قصٌدة    

حظ أن هذه المفردات، رإٌتها بؤألذن أشد وقعا ، نال( العوٌل  \أنصت \تسؾ \

، ٌفعل المشهد المرئً عبر العٌن ، (المسمع) وأقوى بالؼة ، ومن خالل   

 

بعد ما أنزلونً ، سمعت الرٌاح                                       

فً نواح طوٌل تسؾ النخٌل                                      

والخطى وهً تنؤى، أذن فالجراح                                     

والصلٌب الذي سمرونً علٌه طوال أألصٌل                                     

لم تمتنً، وأنصت كان العوٌل                                     

ٌعبر السهل بٌنً وبٌن المدٌنة                                     

مثل حبل ٌشد السفٌنة                                     

وهً تهوى ألى القاع، كان العوٌل                                    

مثل الخٌط من النور بٌن الدجى والصباح                                    

      

الطفل ، ٌقعً خلؾ تله  أآلن فً قراءتً الجدٌدة لهذه القصٌدة ، فؤنً أتقمص شخصٌة ذلك    

فً ( أوبٌر برولونجو)المصلوبٌن ، الشخص الذي أبدعه الروائً   وٌنظر 

وبعد أن افلت من هٌمنة النص الروائً ، أتوؼل  .... ، أنا أالن هو( قبلة ٌهوذا )رواٌته  

، (المسٌح بعد الصلب)أقصد  قصٌدته  فً الكائن الشعري الذي أبدع فً أنتاجه السٌاب،  

حضوره حكاٌة مختزلة، ٌحكٌها لنا بطلها ذاته، وٌبدأ الحكً من نقطة بالؽة أألهمٌة ،  نالحظ

، وسارد الحكاٌة بطلها، الذي لم ٌعد فً (المسٌح بعد الصلب)تضٌىء أهمٌتها ثرٌا القصٌدة
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أعداد أألحٌاء ،   لكنه لم ٌفقد حاسة السمع  ،   ، ونالحظ كٌؾ ٌتداخل المحسوس مع 

:   المسموع  

 

محسوس                                   مسموع              

 

بعد ما أنزلونً                                 سمعت الرٌاح فً نواح طوٌل تسؾ النخٌل   

. والخطى وهً تنؤى                                                        

 

فً الثابت والمتحرك ،فمن جراء طول النواح،  فاعلٌة نواح الرٌاح،: وٌتضمن المسموع    

على نفً  ،وهنا تكون حاسة السمع ، لها، الدلٌل المادي.تسؾ النخٌل والخطى : فؤن الرٌاح

* الً تجٌب على سإال الموت بدلٌل الحٌاة ،( اذن)موت المصلوب،تشفعها القصٌدة، بتوظٌؾ 

: ، ٌتم نفً عالمتً الموت فً القصٌدة( اذن)ومن 

. الصلٌب  – 2. -الجراح   -1  -

.( فالجراح والصلٌب الذي سمرونً علٌه طوال أألصٌل لم تمنتنً )  

وبعد الدلٌل السمعً أألول ، مفتتح القصٌدة ، نصل الى الدلٌل السمعً الثانً    

وأنصت كان العوٌل  :)   

ٌعٌبر السهل بٌنً وبٌن المدٌنة     

مثل حبل ٌشد السفٌنة    

المصلوب ، هنا ٌطل على الحٌاة من نافذة أألنصات ،  المن  ..، (لقاع وهً تهوي الى ا  

.  نافذة الرإٌة،المصلوب هنا، عٌناه الترٌان ، لكن أذنٌه تجٌدان أألنصات   

أكثر من  ، ومن خالل أألنصات ، سٌكون للعوٌل عبر مخٌلة المصلوب(انصت كان العوٌل : )  

حٌث  تؽزل المخٌلة، : ، على المسمع هد الذي تؤثلءتنا الى تجزئة المشداللة ، وستعمد قرا

،مكان الصلب، وبٌن المدٌنة (الجلجلة)ٌمتد بٌن مكان ...حبال:العوٌل 

(. السفٌنة\المدٌنة )(--------السهل)--------العوٌل.) الؽرقى كالسفٌنة فً بحراألستبداد\  

: ضح ذلك فًللعوٌل هنا وظٌفة بوق أألٌقاظ ،انه النذٌرمن الؽرق النهائً، ٌت

حبل ٌشد السفٌنة ، )  
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ٌلً ذلك ٌتخلص الحبل من ؼالظته ، وٌتحول خٌطا نورانٌا ، . (وهً تهوي الى القاع   

، (ٌط من النور بٌن الدجى والصباح مثل خل كان العوي: )مبشرا بفجر انسانً جدٌد

ٌة  ان حاسة السمع لها أألولوٌة، ومن الرإٌة با ألذن  ٌإثل السٌاب ، االرإ     

؟ (سرد أألعمى )عبر المخٌلة ، هل نحن هنا مع طراز خاص من    

ضمن مفهوم مخططات الصورة ،    الحركة أألولى فً القصٌدة ، تبدأ من أألعلى الى أألسفل   

، والموضع ،الذي أنزل منه المتكلم محذوؾ من السٌاق،ومعلق فً ( أنزلونً)، ٌجسد ها فعل 

، واذا كان هذا أألنزال  ( الصلٌب)ثرٌا القصٌدة، أعنً 

بفعل بشري، فؤن الفاعل، محذوؾ أٌضا، لكنه معلوم ، من خالل مدونات ومروٌات   

شفاهٌة،وٌزامن هذا أألنزال ، ؼضب طبٌعً ،، وٌنتقً السٌاب، فعال ،ٌشحنه السٌاق  

سمعت الرٌاح  )فً قوله ( تسؾ:)بطاقة داللٌة عالٌة ، 

( فً نواح طوٌل تسؾ النخٌل                                                

، ( 436ص\مر على وجه أألرض: سؾ الطائر سفٌفا:)جاء فً المعجم الوسٌط  

حٌث النخٌل بفعل قوة الرٌاح ،تنحنً كل هذا أألنحناء  : ولنتؤمل الصورة المرعبة  

على .تٌن داللتٌن بلٌػ:ترى قراءتنا ، فً نواح الرٌاح وسؾ النخٌل، .وتالمس وجه أألرض  

من أألعلى الى  وهكذا ضمن محططات الصورة ، تكون لدٌنا حركتٌن.القٌمة العلٌا للمصلوب 

،تلً ذلك ، حركة أفقٌة مزدوجة  الداللة، ٌبثها . طبٌعٌة :أألسفل أألولى بشرٌة والثانٌة 

وٌمكن ، (وبٌن المدٌنة  كان العوٌل ٌعبر السهل بٌنً )العوٌل،تبدأ من السهل وتنتهً بالمدٌنة 

: توضٌحها كالتالً 

: المدٌنة :*ل------ي-----و---ع:-----السهل       

حبل ٌشد المدٌنة : العوٌل         

خٌط من النور                                                                                            

-  3 -

تصفحت دٌوان السٌاب، وشخصٌا  أرى ان طوٌال، كلما ( ؼرٌب على الخلٌج )تستوقفنً  

عرٌة ، مإسس قصٌدة  خالل هذه القصٌدة هو بكل جدارة ش السٌاب ، من

لقد ؼادر *المنفى ، ولٌس شاعرنا الكبٌر سعدي ٌوسؾ ،كما ذهبت الناقدة فاطمة المحسن  

سعدي ٌوسؾ العراق، بطرٌقة رسمٌة ، ولٌعمل مدرسا فً الجزائر بعد ان ذاق مرارة 

قال  ، ثم عاد معززا، فً  فترة ماٌسمى بالجبهة الوطنٌة فً أوائل سبعٌنات ،لٌؽادر األعت

مع بداٌة حملة النظام     رسمً فً آواخر سبعٌنٌات القرن الماضً وتحدٌداالعراق بجواز 

... الخٌر فً العراق الصدامً ، ضد قوى 
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نظام الملكً فً العراق فً حٌن تسلل السٌاب للكوٌت فً الخمسٌنات ، وهو المطارد من  ال 

التقلٌدي ، بل بوضعٌة المنفً  وعانى أألمرٌن فً الكوٌت،لذا الٌقاس المنفً بمقٌاس الزمن

على الخلٌج ؼرٌب  )وبعد  قصٌدة .أقتصادٌا وأجتماعٌا، وهنا ترجح كفة السٌاب وحده

ري،، بٌاتً، والجواه، عبد الوهاب الٌوسؾسعدي :قصائدهم فً هذا المجال سٌكتب الشعراء(

*                                  وفً هذا الصدد ، أحٌل القارىء الكرٌم، الى مرجعٌات ثقة بعٌدا عن العوز والحرمان، كتبوا 

 

-    4 -

أعلى من العباب ٌهدر رؼوه ومن الضجٌج     

صوت تفجر فً قرارة نفسً الثكلى عراق     

كالمد ٌصعد كالسحابة كالدموع الى العٌون    

الرٌح تصرخ بً عراق   

والموج ٌعول بً عراق عراق لٌس سوى عراق   

البحر أوسع ماٌكون وأنت أبعد ماتكون    

. والبحر دونك ٌاعراق   

(                                    ؼرٌب على الخلٌج )من قصٌدة                                    

 

تعمق و,ور الصورتان ، المرئٌة والصوتٌة جافً هذا المفصل الشعري ، نالحظ كٌؾ تت  

الجملة أألولى،  ( ٌهدر )المرئٌة، فً داللة الصورة المسموعة،ٌتوسط الفعل 

فً الكفة ألثانٌة ، وٌمكن توضٌح ذلك كالتالً ( الضجٌج )فً كفة ، و ( العباب )لٌضع   

   

 

                              ٌهدر                                                         

 

العباب                                الضجٌج                                           

 

، للداللة على أستمرارٌة  الشاعر فعال صاخبا ، بصٌؽة مضارعوبعد أن وظؾ     
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، (صعدي:)نقل الحركة ذاتها الى راتوب أعلى، آخر لكة،ٌوظؾ فعال مضارعالحر  

وبالطرٌقة هذه ٌتحول الهدٌر، من حركته أألفقٌة ، الى حركة عمودٌة مشحونة     

..... كالمد :     بؤندراج ثالثً   

.... كالسحابة                         

  ....                                                                    كالدموع                         

 

فً صوت تتفجر ) مكابداته الجوانٌة  ، ٌتحول  وجع  النفً من( ٌصعد)ومن خالل فعل     

،الى فعل برانً صاخب ، بثالثة أنساق تسخن الداللة لدى المتلقً ( قرارة نفسً الثكلى عراق

                                                                                         :

.                                                         الرٌح تصرخ بً عراق*                 

الموج ٌعول بً عراق                                                              *                

                             البحر أوسع ماٌكون ، وأنت أبعد ماٌكون           *                

،والتً تناولناها فً قراءتنا (المسٌح بعد الصلب )ان للرٌح هنا نفس داللة الرٌاح فً قصٌدة   

( العوٌل)الذي  ٌشتق منه ( ٌعول)هذه ،وكؤن الصرٌخ الٌفً بالؽرض الداللً ،فٌوظؾ الشاعر 

الحائل \رئٌة ،التً تعلل المصدالمالصوتٌتٌن ، الى الصورة  ، ثم ٌنتقل الشاعر من الصورتٌن

، ،ثمة معادلة متساوٌة فً المسافة المرئٌة فً هذه الصورة..بٌن وصول الصوت الى الوطن،

، (أفعل)تخبرنا القصٌدة   به وهً توصفه  وزن 

أبعد *--------------------------------أوسع *      

ألمعنً ٌتموضع بموازاة   السعة ، الالطول للبحر، والسعة هنا توحً ان المكان     

، ٌعود على العراق ، ثم ٌجىء (أنت)البحر،،والضمٌر المنفصل للمخاطب\ المكان أألوسع   

السطر أألخٌر فً هذا المفصل ، لٌختزل المفصل كله ،فً الصورة المرئٌة  

               ( .                                                    البحر دونك ٌاعراق:) التالٌة  

آآلم  اعر عن الوطن،وحٌن نؽوص فً مسٌرةوهكذا  ٌكون البحر  مصدا مائٌا ٌنفً الش   

بدرنا السٌاب،ستستوقفنا الكثٌر الكثٌر من المصدات ،التً سعت بكل صالفتها  لتضٌق مدٌات 

من هاملت، الذي قد ٌكون فً  رإى السٌاب، لكنها، فشلت ، ألن السٌاب طراز بصري عراقً

.                                  عر جوزة لكنه ملك الرحاب ق

 

-      5-                                                                                              
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أصٌح بالخلٌج  )             

ٌاخلٌج               

ٌاواهب اللإلإ والمحار والردى              

فٌرجع الصدى              

كؤنه النشٌج             

ٌاخلٌج             

(                                                                ٌاواهب المحار والردى            

      

(           ؼرٌب على الخلٌج )                                            

    

هذه الصورة السمعٌة ، ٌتفعل التضاد ،لٌعمق داللة أألفق المؽلق ، الذي   فً        

الضوء فً نهاٌته، ، فالصدى الٌكرر حمولة الصوت، بل ٌحذؾ منه القٌمة       

والسبب، أن الصدى فقد فاعلٌته، وتحول الى  .(اللإلوء )العلٌا، المشخصنة ب      

، نالحظ هنا كٌؾ ٌوظؾ السٌاب...الٌهب سوى المحار والردى  .محض نشٌج    

ثم ٌفارق بٌنهما فً المحمول الصوتً، , نشٌج \خلٌج : التناؼم الصوتً بٌن مفردتً     

   

الصوت                                    الصدى                             

أصٌح بالخلٌج ٌاخلٌج  *   

فٌرجع الصدى             ٌاواهب المحار اللإلإ                         

كؤنه النشٌج ٌاخلٌج                                                               

 

ٌاواهب المحار والندى                                                        .والمحار والردى   

 

و الصٌاح ، شحنة حمولة نداء ومن منظور آخر، ٌمكن أعتبار النشٌج بمثابة نتٌجة  لسبب ه 

.                                                                    ؼرٌب على الخلٌج 
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نحاول االن نفترض فهرسا شعرٌا ، لتنوٌعات الصوت فً قراءتنا السمعٌة لهذه  

                  .                                         المجتزءات من قصائد بدرنا السٌاب

 

 

الصوت                          السطر الشعري                          القصٌدة                 

 

المسٌح بعد الصلب .        نواح                           سمعت الرٌاح فً  نواح طوٌل    

 

المدٌنة           القصٌدة نفسها مثل حبل بٌنً وبٌن ..العوٌل                    العوٌل   

 

العوٌل                      العوٌل خٌط من النور                          القصٌدة نفسها       

العباب                   أعلى من العباب                                ؼرٌب على الخلٌج     

 

القصٌدة نفسها                                    الضجٌج              ٌهدر ومن الضجٌج   

نفسها           ...الرٌح                  الرٌح تصرخ                                          

نفسها              ....الموج                 الموج ٌعول                                            

فٌرجع الصدى                                     نفسها                            الصدى         

النشٌج               كؤنه النشٌج                                          نفسها                      

 

 

                      .                                           أألفعال الدال على الصوت     

سمعت *   

أنصت *   

ٌهدر *   
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تفجر *  

تصرخ *  

ٌعول  *   

أصٌح *    

بل هما بمثابة جناحً ( المسٌح بعد الصلب)حتى السمع وأألنصات، لم تكن لهما السٌادة فً   

كان العوٌل )الى عوٌل مزدوج القٌمة، هو حبل أألنقاذ وخٌط النور:طائر الرعد، حٌث ٌتحوالن 

بر السهل ٌع

بٌنً وبٌن المدٌنة            

مثل حبل ٌشد السفٌنة            

( وهً تهوي الى القاع   

 

كان العوٌل  )   

مثل خٌط من النور بٌن    

(      الدجى والصباح    

فً ؼرٌب على الخلٌج ، تجىء أألفعال مثقلة بشحنا ت الؽضب العادل ، فً ذات     

ٌاسٌا وأجتماعٌا وأقتصادٌا ،هً ذات المثقؾ العراقً مرهفة، مضطهدة مطاردة س   

الذي تتماهى ذاته الخالقة المبدعة، فً ذات حلم ثوري ، ٌقبل قسمة الخبز والمعرفة والعلم    

فالشاعر فً ؼرٌب على الخلٌج ٌهدر كالعباب . والرفاهٌة ،على كافة الجدٌرٌن به والجدٌرات

نفسه ،وٌصرخ كالرٌح وكالموج ٌعول ، وٌصٌح  والضجٌج ، والعراق ٌتفجر صوتا فً آتون 

ربما كان ... وبرودة الموت بخلٌج الرفاهٌة ، خلٌج اللإلإ، فٌجًء الصدى بقشور اللإلإ

السٌاب، المثقل بفواجع اللحظة العراقٌة ، الصاخبة ٌحمل روحا أستثنائٌة تدفعه ألختراق كل 

. المصدات بتنوٌعاتها القاحلة 

    

                                                                           

- --------------------                                                 
مرجعٌات                                                                                      *

----------                                                                                        
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.                                                                       1969آذار\2ع\مجلة المثقؾ العربً\الشعر العربً الحدٌث، ٌتحرر من أألكذوبة\نجٌب المانع*

فسعدي ٌوسؾ )85جاء فً ص\فً الشعر العربً الحدٌث سعدي ٌوسؾ،النبرة الخافتة \فاطمة المحسن*

ٌكاد ٌكون الشاعر العراقً أألطول تجربة فً العٌش مرؼما 

   خارج بلده، وٌمكننا ان نعده مإسس قصٌدة  

المنفى التً تؤثر الكثٌر من الشعراء بمفرداتها ومناخاتها،عد بدر شاكر السٌاب، نفسه 

ثم تذكر الناقدة تجربة البٌاتً ((ؼرٌب على الخلٌج)هامنفٌا فً مجموعة من القصائد،لعل أشهر

وهنا أتساءل هل تقاس التجربة طولٌا  ...والجواهري فً هذا المجال،

فقط؟أي عبر الزمن التقلٌدي؟ام من خالل المعاناة الصحٌة والنفسٌة والعوز المادي 

ص وهل هناك تجربة أشد قساوة من تجربة السٌاب ، المخذول من قبل الكل؟وبخصو

من كتاب الروائً الكبٌر حنا مٌنا والمعنون  25منافً البٌاتً، أكتفً بؤألحالة الى ص

 21وكذلك الى ص. 1978\دار أآلداب\ط أولى(الحٌاة .المرأة.السجن .ناظم حكمت)

منفى )وبخصوص . 1986\بؽداد\وزارة الثقافة واألعالم.ط\هذا هو البٌاتً\من كتاب الناقد الراحل مدنً صالح 

فؤحٌل الى ما كتبه الناقد الراحل ؼالً شكري،بكل الحب عن شاعرنا أألكبر الجواهري ، حٌن كان فً ( براغ

( مذكرات ثقافة تحتضر)الى كتابٌن للناقد ؼالً شكري، ئبراغ، وانا سوؾ  أعتمد على الذاكرة ألعٌد القار

شاعرنا الكبٌر سعدي  وبخصوص ،السبعٌناتوالثانً مطبوع فً بؽداد ، منتصؾ ( ذكرٌات الجٌل الضائع)

، ولكن تبقى تجربة السٌاب، فً ؼربته عن ( خطوات الكنؽر)ٌوسؾ ، فقد سرد أوجاع منافٌه فً كتابه الرائع 

الفكرٌة والصحٌة وأألجتماعٌة هً التجربة أألشد وجعا ، لذا هو بحق صاحب  المكان أألم، وفً تمزقات

نبثق فً أربعٌنات القرن الماضً،  ورٌادته، فً الكتابة رٌادته فً الشعر العربً الحدٌث، الذي أ:الرٌادتٌن

الشعرٌة الحدٌثة عن مكابدات الشاعر العراقً فً المنفى        

 

                               *********

 

              

  ..تعازٌم الشاعر فً مرآة الساحر             

 (ءماالٌشبه أألشٌا)الشاعر كاظم الحجاج فً       

                                       

 -مرآة الثورة-

 .تتطور:المرآة لٌست قائمة بذاتها،والبتسٌٌر ذاتً 

 هو الذي أقامها بعد أن كانت ممددة بٌن ضفتٌن  أإلنسان
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 مدورة فً قعر تلك أألسطوانة المتخفٌة فً الصحراء أو

 .تستقر:

 أألنهار، هو الذي سكنها بعد أن كانت دفاقة فً أإلنسان

نرسٌس لم ٌكن من الؽباء )فؤنتقلت المرآة من المطبوع ألى المصنوع،من الماء الى الزئبق و

وحٌن ضجر أألنسان من أألستواء ( ،بحٌث ٌخدع بما رأى ؼٌر أنه عشق الجسدي فؽرق به

المنافق فً الحٌاة وفً المرآة ،فر بكل روحه الى الجوهر الفذ ،لٌفضح التشوهات بما ٌماثلها 

المرآة المقعرة والمرآة المحدبة ،ولم ٌكتؾ بذلك فقد زاده :أجترح حدبة للمرآة وقعرا فكانت ؾ

شوقه الى ماوراء آآلن ،فؤخترق الراهن بتعازٌم السحر،وسخر سواه من تكتمل ..الشوق رهقا

 بالطرٌقة هذه...فٌه شروط البث،لٌقدم له توصٌفا كامال لما ٌراه 

أبراهٌم /ت ،فً خماسٌة الروائً اللٌبًعرفت مصائر الؽائبٌن والؽائبا

،ٌستعمل الثائر عمر المختار هذه المرآة وٌسخر صبٌا لٌصؾ له المواقع (الخسوؾ)الكونً

 .التً تتموضع فٌها القوات أألٌطالٌة

 –مرآة المبدع  -

مرآة المبدع التؤخذ من المرآة سوى التسمٌة ،مرآة المبدع لها سعة النافذة النرجسٌة المفتون 

ل فٌها الرائً،فٌرى سواه،لقد تراجع الساحرمن قدام المرآة لٌحل عوضا عنه الشاعر ،ٌتؤم

 بتعازٌمه الرإٌوٌة العاطلة عن النرجسٌة البدائٌة والمنشؽلة بواقعٌة من طراز خاص 

الواقعٌة الصحٌحة لٌست حرفٌة بل سحرٌة واقعٌة تقٌم أزاء النار مرآة قرٌرٌة فً ؼرفة )ؾ

 .ستحضر ؼائبٌن تمروا فٌهاومرآة المبدع ت(مظلمة

أبً وأخً وأنا دخلنا تلك المرآة )ٌقول السارد فً رواٌة أستاذنا الكبٌر محمود عبد الوهاب

 ومع انهما لٌسا 

أخً كان ٌنتشر فً المكان ...أمامها آآلن ؼٌر ان ضؽط جسدٌهما كان ٌزاحمنً فً المكان

 (.رواٌة رؼوة السحاب /وخارجه

 

 

 

  -ألناا-

فً )للشاعر كاظم الحجاج،أنا الترى أنوٌتها فً المرآة (ماالٌشبه أألشٌاء)فً ..ألنا ا

ألن المراٌا وظٌفتها بث المرئً وتصرٌح الشاعر ( ..سواي..أرى أي شىء:المراٌا 

وحتى ٌكون الشاعر مرئٌا البد ( ما من أحد رأى الشمس فً القمر)الٌجانب الحقٌقة ؾ

ٌن الفٌزٌقً والمٌتافٌزٌقً لكن أتصال من ب..من تفعٌل أتصال بٌن المرئً والالمرئً 

 هذا النوع ماٌزال مإجال
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هل ٌكون سبب ألتؤجٌل هو هذا التضاد بٌن ( فؤنا مذ ولدت أفتش عن جسد قد ٌلٌق بروحً)

النوافذ ()شموعً ضحاٌا عواصفكم :)الواحد والكثرة أو بٌن كثرة الواحد والكثرات المضادة 

 نالحظ ان الكثرة المنتسبة للشاعر كالتالً( ..كفري بكموأنا عابد رؼم ( )مفتوحة من جروحً

 /(جروحً/ضحاٌا/شموعً :(

 (بكم/ؼٌري/ النوافذ/عواصفكم:)الكثرة المضادة

 (صفرالٌمٌن /كبٌر أنا/ أنا عابد(أما واحدٌة الواحد فهً

 

 -الداللة  -

ا شموعً ضحاي: )نالحظ أن الفاعلٌة الداللٌة تسٌر بعكس الخط أألفقً للبٌت الشعري

أن حركة الخط تبدأ من الٌمٌن الً الٌسار،تقابلها حركة ثانٌة مضادة،ٌمكن ( عواصفكم

 أما البٌت الذي ٌلٌه فلدٌنا الحركة ذاتها(.عواصفكم تضحً بشموعً:)توضٌحها كالتالً

أألولى أفقٌة والثانٌة فً تضاد معها وهناك مسكوت عنه وهو النوافذ المؽلقة ولم ٌقل :

ذن هً النوافذ بصفتها الشمولٌة ،أنهم ٌؽلقون النوافذ لٌفتحوا الجروح أ( نوافذكم)الشاعر 

 .فتح/ؼلق:،وفً ذلك أشارة ألى القهر أألجتماعً والمساران متقاطعان

ستكون المجابهة أشد وضوحا،فً البٌت الثالث،فالواحد ٌبث صفتٌن 

 ..الكفر /دي التح –العبادة /الخضوع(:أنا عابد رؼم كفري بكم)الكفر/العبادة:متقاطعتٌن

 وسٌكون مسار أألولى من أألسفل ألى أألعلى

 أفقٌا من الواحد ألى الكثرة:فً حٌن مسارالثانٌة 

 .كفري بكم ---أنا :وهو مسار مجابهة الأتفاق

 :فً البٌت الرابع تتؽٌر الحركة

 (كبٌر أنا مثل صفر الٌمٌن أكثر ؼٌري)

 .هنا ٌتحول الواحد الى كثرة نوعٌة متسقة واحدٌا

 -شاعر والمرآةال -

ٌراهم ،وما أن ٌراهم حتى ٌخاطبهم بهذه النبرة الحادة :وحده الشاعر حٌن فً المرآة 

رسالة )ال أنا الشاعر ترى أنوٌتها فً المرآة والالبنت العذراء فً قصٌدة...المتقاطعة معهم

تكون  حٌث(..مرآة الحمام تعمى سبحان هللا عن عري البنت العذراء(  )المرآة/البنت(..)العٌن

بخار /لكن هذا المعطل المادي( ..بخارالماء ٌخجل عٌن المرآة)الرإٌة فً الحمام ضبابٌة ألن 

فً المرآة ٌبصر آدم أٌا كان عورته فً )الماء الوجود له،حٌن الذكر ال أألنثى فً الحمام،

 (.البنت
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صٌدة وأذا كانت المرآة تخجل من عري البنت العذراء فؤن أألمر سٌكون خالفا لذلك فً ق

 (:رسالة العٌن )

 ٌارب)

 أعد أرواح القتلى والقدٌسٌن الشهداء الى هذه الدنٌا

 (وأجعلنا نخجل منا فً المرآة 

ذات مإثر نفسً على الرائٌن ،من خالل بث الخجل فٌنا،وهذا البث : وظٌفة المرآة هنا

 لمقوسةلنرى نحن الذٌن مانزال هنا قاماتنا ا..الجوانً،مشروط بعودة من أستقروا هناك 

الصواري،وضمن النسق ذاته ،فؤن الشاعر /تحت شروط الحٌاة الٌومٌة ،مقارنة بتلك القامات 

 ٌؤمر قوة خارقة

 حٌث ٌؤمره ( جنً المصباح:)الشاعر/ مسخرة للبشري  

،لعلهم ٌرون أكاذٌبهم وٌخجلون ،وفً الؽربة تكون (أمسح عن مرآة الكذابٌن بخارالماء:)

 رابٌةوظٌفة مرآوٌة أؼت:للمرآة 

 حتى المراٌا هناك)

 تزٌؾ وجهك أنت

 ففً الصبح تحلق لحٌة ؼٌرك

حٌن ٌتمرى : ...فهرسٌة /تؤرٌخٌة:وهناك وظٌفة أخرى وهً وظٌفة ,(سواك  وتمشط شعر

 :الرائً ٌترائى له التارٌخ بتفاصٌله المملة بل بعنواناته والسلطة فً لحظات أنطفائها

 الملوك)

 القٌاصرة القاصرون

 شاهات فارس

 الفرنجة آل بوربون

 ملك المقصلة

لماذا المراٌا (نالحظ هنا أن وظٌفة المرآة حصرٌا على فاعلٌة أألسترجاع ( .ملوك الطوائؾ 

(. لٌست تقدم ملكا جدٌدا 

 –جنً المصباح  -

الطاقة لألنسان على قوة التؽٌٌر،فؤنسانٌته الحافٌة العزالء ،القدرة لها على أزاحة الوحش عن 

أذن البد من قوة مماثلة ٌستعٌن بها هذا المستضعؾ أألنسان .لجماعً شوارع المستقبل ا
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البنٌة )،فٌؤمرأألنسان قوة خارقة وربما ٌكون ٌكون ذلك فً لحظة حلم ؼٌر معلن عنه فً 

للنص ،كما ترى قراءتنا أألمر هنا أقرب ماٌكون ألى التمنً منه الى فعل أألمر،حٌث (الفوقٌة

 :أعادة أسلحة الوحش ألى موطنهاب( جنً المصباح)ٌخاطب الشاعر 

 (.أعد أنٌاب الوحش ألى الؽابات)

 

 -التراتبٌات أألول -

ؼابات ألرأسمال /أألنظمة الشمولٌة /المنفى/أألؼتراب/التشٌوء :على المرآة تكالب آآلخرون 

الكل ضد أثمن رأسمال فً الوجود ومن أجل أن ..ألخ من تعددٌة أألستؽالل الطبقً /...العالمً

نسان ألى أنسانٌة لثؽته العذراء مستعٌدا ماهٌته الصافٌة ،فالٌكفً أن ٌإمر الجنً ٌعود األ

 .بعودته ألى المرآة

 ( ..أعد وجه أألنسان الى المرآة)

من شحنة دالالت ،أن هذا الوجه الٌستعٌد ( وجه)أن وجه أألنسان بكل ماتكتنز به مفردة 

،أذن حتى ٌستعٌد أألنسان مرآوٌته أألولى مكانته المرآوٌة أألولى مع وجود سواه داخل أطارها

 :البد من أعادة أألشٌاء الى تراتبٌتها أألولى..حسب جاك الكان ،البد 

 أمسح موت أألطفال من ألتؤربخ)*

 أعد أنٌاب الوحش ألى الؽابات*

 أمسح عن مرآة الكذابٌن بخار الماء*

 أشحذ سكٌن البٌت*

 أثلم سكٌن الجزار*

 أطفىء بركان الحرب*

 (ل تنور البٌت أشع*

 

الطاقة لألنسان على تحرٌرها ،فهومنكسر خارج ..تراتبٌة جمٌلة ومجاورة للمستحٌل 

 ارادته،مخذول،مستلب أألجنحة

 .وفً أنكساره قوة المعنً وتروٌض أألمل

 

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



 65 

 دار الشإون الثقافٌة/2004بؽداد/الحجاج آخر مجموعة شعرٌة للشاعر كاظم/ماالٌشبه أألشٌاء*

 (رسالة العٌن)و( سفر المراٌا)المرآة أنموذجا ،وهً مهٌمنة قصٌدتً:أنتخبت قراءتنا أألتصالٌة*

دومنٌك /125ص/توفر شبكات تٌسر كثٌرا أنتاج وفهم النص..التنظٌم السطحً للنص :البنٌة النصٌة*

 2008/الجزائر العاصمة/منشوراتؤألختالؾ/جمة محمد ٌحٌاتنتر/المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب/مانؽونو

 6تتعلق بظهور القدرة لدى الطفل بٌن عمر( مرحلة المرآة)طور جاك الكان نظرٌة  1936عام :مرحلة المرآة*

شهرا على التعرؾ ألى صورته فً المرآة قبل أن ٌستطٌع الكالم وقبل أن تكون لدٌه سٌطرة  18أشهر ألى 

من البنٌوٌة ألى مابعد / خمسون مفكرا أساسٌا معاصرا/جون لشته/149ص.../حركٌةعلى مهاراته ال

. بٌروت/المنظمة العربٌة للترجمة/1/2008ط/فاتن البستانً.ترجمة د/الحداثة

 

                           

 

... ابواب                          

.. الشاعر حسٌن عبد اللطٌؾ                  

                                                 

 

 ..الباب 

هل ٌمكن اعتبار ..فهو ٌتصدى للقادم وٌشترط علٌه مفتاحا حقٌقٌا أو مجازٌا ..مصد ومفتاح 

 !الباب ضرورة برانٌة ؟

اجترحها الداخل بنزعتة األنجذابٌة لألنتقال من أنسانٌة الداخل الى كونٌة الخارج ؟ للباب 

عتراضٌة فً عالقته بالجدار،الجدار عازل ٌصد البرانً عن الجوانً ،وٌجزء وظٌفة الجملة أأل

 الجوانً

صرختنا ضد جهامة :اذا كانت النافذة .الى جوانٌات ،كما هو الحال بٌن البٌت وؼرفه 

 الجدار،وعٌننا الواسعة ،فؤنها الٌمكن أن توجد دون جدار

وٌمتد ،دون باب أو نافذة تتخلله،لكن ٌمكن ان ٌكون هناك جدار ٌمتد ..وكذا الحال مع الباب

فً .... فادور دالً ومشتقاته السورٌالٌة الٌمكن وجود باب او نافذة وحدهما أأل فً لوحات سل

 أفالم الخمسٌنٌات المصرٌة

أن أألقنعة فً الكونفورمٌا ..أكتشفنا أألبواب السرٌة المتخفٌة خلؾ مكتبة او جدار بار 

والهندسة المعمارٌة،تواطؤت عدة لتطوٌع وتموٌه وتزٌؾ أألسقاطٌة، فعلت بٌن أألنسان 
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حتى ؼدى لها ؼموض الكائن ..أألبواب وهكذا تؤنسنت أألبواب وتخلقت بمكائدنا ودسائسنا

 .السري الزئبقً السلوك

للباب اهمٌته المتراكمة الشحنة ،وله فاعلٌة سٌمولوجٌة تتشظى فً أألجتماعً والثقافً .

 والدٌنً

 العمران وتجري انزٌاحات فً خرائط أألمكنة ممحاة الزمن تمحو

 ...لٌس قبل ذلك بل!لكن لٌس بمقدورها محو تسمٌة الباب ،من مكانه الجؽرافً أألول

 ...!!فً البصرة القدٌمة وبٌن قضاء الزبٌر ( باب الزبٌر)شاسعة المسافة بٌن ..آآلن

 ٌتكون من ؼرؾ عدة،وحتى ٌكون دخولنا منظما..الكتاب بٌت من ورق 

 .الخ ...الباب الثانً..الباب أألول ...:هذا البٌت الورقً،ٌعمد المإلؾ الى تبوٌب كتابهل

 باب خٌبر: سقوط الباب ٌإدي الى انهٌار الحصون 

 العلم مدٌنة ،وثمة باب واحد لها من خالله نتلقؾ المعرفة والباب سواه 

 . نبً ٌوصً أوالده أن ٌدخلوا من أبواب عدة المن باب واحد 

  * 

ا أن نقول مفردة باب ،حتى ٌنفتح ، وكل أألبواب المؽلقة ،هً محض تجاوز وتعطٌل لوظٌفة م

 وعلى فطنة القارىء ان تبحث عن مكان ..الباب 

وحتى أألعالن عن ضعؾ القدرة ،الٌعنً الضعؾ بل هو اعالن عن أألسبا ..مفتاح هذا الباب 

 ب المإدٌة له

  فً أألٌام: )                          

 لم أتمكن                                

 .قصٌدة هكذا دائما -7ص(/من أٌجاد الباب                              

 (:هل)لنتؤمل فً هذه الثرٌا من أألسئلة المصاؼة عبر تكرار 

 هل صدقت السنوات )                    

 هل صدقت الساعات ؟                      

 هل ترشق شعر البنت بوردة؟                    

 هل صدقت آآلن                   

 ماتنسج فً النول أألٌام ؟                   
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 هل ٌعدو الرٌؾ ألخطاري                   

 بالدودة فً قلب الثمرة                   

 هل ٌعلو النهر بؤصواتً                  

 سقؾ الرقبة حتى                     

 أم ٌبقٌنً أراوح                    

 عند العتبة                      

 أتلمس                       

– قصٌدة نول أألٌام  -78ص(/أٌن الباب ؟             

نالحظ ان هذه الثرٌا من أألسئلة المتراكمة ،تجعلنا مؽمورٌن مع الشاعر،نحاول ان نبصر بابا 

 .فتحه لن.بؤكفنا 

الرٌح منفتحة ،وحٌن تجد منؽلقا، تبحث عن فضاء آخر،والباب برزخ بٌن الرٌح والداخل، وما 

والشاعر ذو خبرة (الباب اللً ٌجً منه رٌح سده وأسترٌح)سنقرأه ٌحٌلنا الى المثل الشعبً

 ...عالٌة فً هذا المجال

 وبقاٌا رٌح )                       

 تقرفص عند الباب ت                        

 .قصٌدة ازهرار/8ص(/الرٌح  –وتهٌم مع الؽزالن                         

 :لٌس الرٌح وحدها من تقرفص عند باب الشاعر، هناك البحر أٌضا 

قصٌدة اٌها البحر ٌاراعٌا /46ص( /هو البحر،ٌرعى تجاعٌده عند بابً)                  

 ٌاصدٌقً

 .قصٌدة ودائع  -51ص(/اب كان الشتاءعلى الب: )وكذلك الشتاء 

 

 :والباب هو الفٌصل بٌن العاقل وؼٌر العاقل 

 ودواب الركوب)           

 .قصٌدة أعطٌة الشجرة -81ص(/تعرق بؽزارة ؼٌر عاقلة أمام أألبواب             
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الواحد الباب ٌتحول كثرة منؽلقة ،واذا كانت الورود من صنع أٌادٌنا،فؤن المفاتٌح لٌست من 

 :تصنٌع الصٌاح 

 ها نحن على أألبواب،)                       

 :نصٌح                                         

 الرٌح                                         

 الرٌح                                       

 الرٌح                                        

 أطبقنا أألٌدي            

 وفتحنا أألٌدي           

 مامن شىء فً أألٌدي      

 قادتنا الرٌح       

 الى            

 .دوى جدوى  -9ص(/الرٌح            

 

 :ألٌماءة عاطلة أٌضا وإ.. ن العالمات الدالة على البابالصٌاح لٌس مو

 بٌتً هنا،بٌتً)                  

 وأمؤت ...صحت                  

 لكنما السابلة                   

 مروا على بٌتً                

 .قصٌدة أدراج الرٌاح  – 10ص(/ولم ٌروا بابه                 

أترى ) :السابلة وحدها ،الترى باب المتكلم،بل المتكلم نفسه ضٌع الباب / الكثرة  تلٌس

 !!نلتقً

 ..أم تلوذ ٌدي         

 خلؾ حٌرتها        

 تبحث آآلن عن ٌدك النائٌة       
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 ...ثم أنتحً جانبا    

 أو ألوذ بنفسً من وطؤة العاطفة         

 الأرى الباب          

 جة الزواٌةأو فر          

 قصٌدة دوراة الرٌاح -88ص(/الأرى المنظر الجانبً        

 هل انعدام الرإٌة سببها أرتباك العاطفة ازاء لحظة الفراق؟ 

 : ماتزال أألبواب التً مررنا بها  مؽلقة ،أألمر الذي ٌدفع الشاعر الى التساإل

 قلبً الذي راحا)           

 مهوما فً أألبد             

 قصٌدة عندلٌب أألسى  -15ص (/من ٌفتح آآلن له البابا ؟             

ٌستوقفنا باب مٌتافٌزٌقً السمات ،عتبة الباب تتكون من شاهدٌن ٌإكدان ( أوقات )فً قصٌدة 

 :هوٌة الباب

 دعنً أجتز بابك )                  

 اذ تؤكل حواء النمل               

 هورةوٌربً آدم اسماكا مب           

 .قصٌدة أوقات  -19ص(/دعنً أجتز بابك              

 (دعنً اجتز بابك)نالحظ ان القصٌدة تفعل احالة تكرارٌة للطلب ذاته 

لم تعلن القصٌدة ضمن سٌرورتها عن ..المصدات التً تحول دون أألجتٌاز : والمسكوت عنه 

 حالة الباب هل هو مؽلق؟ مفتوح ؟

 تفتح أبوابً  –ٌفً ض –للزهرة )فً السطر التالً 

   20ص...(/للبلبل                     

لدٌنا ابواب مفتحة عائدة الى ضمٌر المتكلم ،ٌسبقها باب بمصدات تحول دون عبوره نحو 

 ..ٌنفتح هذا الباب،على ابواب فً افق استجابتً كنت قد مررت بها عبر قصائد رٌلكة..الداخل

 الباب  : المؽلق /،نالحظ ان العالقة بٌن الواحد( ات أوق)فً قصٌدة الشاعر حسٌن عبد اللطٌؾ 

 ابوابً:والكثرة المفتحة 
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 .التضاد بٌن الواحد والكثرة /تندرج ضمن اتصالٌة

الٌطالب الشاعر بفتح الباب بل بتركه فً أنؽالقه ( ٌاراعٌا ٌاصدٌقً ..أٌها البحر)فً قصٌدة 

باب ،مادام باب الحٌاة قد أنؽلق ،كما الجدوى من فتح ال 43ص (/دعً الباب ،التفتحً الباب )

 جاء فً السطر أألول من القصٌدة

 (سعٌد أنا آآلن ،موتً مرٌح)                

وانفتاح الباب ،هو الذي أدى الى طٌران الؽرانٌق،فلم ٌجن الشاعر سوى الندم ومحاسبة ذاته 

 : على تقصٌرها

 لقد مر الذي مر وفاض الماء)               

 ....واذا بالوقت                   

 قد فات                    

 ولم أدر بؤن الوقت قد فات             

 ...فلو كنت              

 ...ألؼلقت             

 ....علٌه الباب بالمفتاح            

 أو صحت             

 الؽرانٌق             

 الؽرانٌق            

 سوقد كانت هنا، أم

 (.قصٌدة فالس آخر السهرة أو فوات آآلوان -65ص/تطٌر آآلن فً الرٌح 

: ثمة أمر صارم ٌوجهه المتكلم،صرامة تنضح بالبنفسج( أمٌر من أور)فً قصٌدة

 أوصدوا أألبواب)

 ...الوقت قارب                     

 90ص...(/العربة أوشكت                    

 

...: مرأته اٌطلب من  ،،فالمتكلم فً القصٌدة( ودائع)ٌدةقصخالفا لذلك ٌكون أألمر فً   

 فؤفتحً الباب )

 أو                    

 فؤرسلً المطرا                  
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 علنا نمنح الشجرا            

 لونه أألخضرا              

باب المفتوح أن المطر هنا له وظٌفة المعادل الموضوعً لل.. 52ص(/وننال الثمار              

 وتستمر محاوالت الشاعر فً فتح أألبواب. .

 ...وها جئنا)            

 ندق الباب             

 من باب              

 الى باب             

 ولم نسمع            

 سوى الدقة           

 .فالس آخر السهرة  – 61ص(/كؤن الدار ؼٌر الدار           

 أل لٌؽادر من شاركوا فً فالس آخر السهرة والٌنفتح الباب أ

 الباب من هنا )                

 ...تفضلوا                  

 على الختام أو شكت                

 74ص(/تفضلوا ...حفلتنا               

 

 ..فً حاالته..الباب*

 ..الٌرد الباب فً قصائد الشاعر حسٌن عبد اللطٌؾ فً حالة قارة ثابتة 

 :من خالل عرضنا السابق سنعمد الى تصنٌع تراتبٌة معٌنة فً هذا الصدد

 :ؼٌاب الباب *

 فً أألٌام ( 1)

 لم أتمكن     

 .من اٌجاد الباب 

 مروا على بٌتً( 2)
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 ولم ٌروا بابه          

 عند العتبة (3)

 أتلمس  

 أٌن الباب ؟

 ...الأرى الباب ( 4)

 .أو فرجة الزواٌة     

 :قرب الباب *

 بقاٌا رٌح (   1)

 ..تتقرفص عند الباب    

 هانحن على أألبواب(   2)

 نصٌح                     

 الرٌح                    

 الرٌح                    

 .الرٌح                    

 

 هو البحر ٌرعى تجاعٌده عند بابً (  3)

 على الباب كان الشتاء( 4)

 

 :الباب المؽلق*

 بً الذي راحاقل( 1)

 مهوما فً أألبد

 !من ٌفتح آآلن له الباب ؟

 كدعنً أجتز باب( 2)

 أوصدوا أألبواب ( 3)
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 الباب المفتوح *

– تفتح أبوابً  –ضٌفً  -للزهرة ( 1)

 .للبلبل               

 ...فلوكنت ( 2)

 ألؼلقت علٌه الباب بالمفتاح     

 فؤفتحً الباب ( 2)

 أو            

 سلً المطر   فؤر       

 

 

 :الباب فً حالته السالبة*

 للنظام المعلوماتً( فلترة )قوم بمن خالل التراتبٌة الرباعٌة للباب ٌمكننا ن

 :فٌتشخص الباب بوظٌفته السالبة،المإدٌة الى تعطٌل قوته أألٌجابٌة 

 ٌشخص تؽٌب الباب ..فالراتوب أألول 

ٌكون الباب هو الحد الفاصل ....نً الثا ....

 2003/ ألمانٌا/منشورات الجمل / قصائد مختارة / لم ٌعد ٌجدي النظر/ٌن عبد اللطٌؾ حس*

 

 

 

 ..نزهة فً                        

 حدائق الشاعر مجٌد الموسوي             

                               

-1-  
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لت واٌتمان المخاطبات هً مخاطبات الموسوي الالنفري،والعشب الذي ٌتدفق لٌس عشب وا

؟الموسوي مجٌد (مخاطبات النفري)وهذا ٌعنً أنه ٌتقاطع مع المخاطبات أألصل ،هل قلت 

 .الى مخاطبات سواه..،توقؾ طوٌال وتمرأى فٌها لٌصل بعدها ألى مخاطباته هو ال

والموسوي الشاعر،أستروح عمٌقا عشب وٌتمان وهوٌسترٌح قربه،تزامن ذلك مع سقاٌته 

 .وٌتمان  ألعشابه هو ال أعشاب

-2- 

اثً رم)وهو ٌتمرغ فً العشب ،قدم ..خاطب العشب لٌكتشؾ بعدها أنه أستٌقظ متؤخرا

كوابٌس )ؼفاءة قلٌال،لم ٌحلم بكلكامش بل تراءت أمامه كل وحٌن حاول أأل( أألزهارالبرٌة

 (.بوابة طٌسفون)،ثم أنقذته من الكوابٌس تلك الموسٌقى الشرقٌة التً أوصلته ألى (أنكٌدوا

-3- 

وردة /وردة الشوكران:من الورود لصدٌقً الودٌع المسالم الشاعر مجٌد الموسوي 

 ...وردة أألبد/البدوي

 .أصدقاإه :الخزافون والسندبادٌون 

 ٌمٌز شعرٌا بٌن تجلٌات الكاهن وتجلٌات موسى كرٌدي

 ..وتجلٌات وردة أألبد 

موسٌقى /ٌقى سرٌة موس: لدٌه أنواع فالشاعر الموسوي ٌتقن شعرٌا عزؾ  :الموسٌقى 

 ..موسٌقى أخٌرة/شرقٌة 

 :والطرق شتى

 .تهامة ..طرٌق توصلك 

 ألى قسطنطٌنٌة...طرٌق

 .ألى طٌسفون......

 سمرقند 

 دلمون

 .بصرة هللا......و

-4- 

ٌسعدنً أن اعلن اننً أعرؾ صاحبً الودٌع المسالم الموسوي ..بعد صداقة رصٌدها الٌفنى 

 :الجمٌل 
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 ال ٌحب سوى خضرة الؽصن :)أعرؾ الموسوي ..أعرفه أكثرمن سواي 

 متدفقا

 والشذا عابقا

 والظالل

 تتخافق مبتلة

 (.فً برٌق العٌون

والشاعر ٌزٌده رهقا السإال الوجودي ،الذي قد ٌبدو تقلٌدٌا للبعض،لكنه من أألسئلة التً 

 ...ماٌزال جٌولوجٌو الوعً أألنسانً ٌحفرون فً طبقاته

 ٌرهقه السإال )

 النجوم والظاللعن السماء و

 عن دورة الفصول والزمان

 والزوال

 عن أختالؾ اللٌل والنهار

 عن فداحة الموت

محنة أسباب الحٌاة ...وحٌن تحاصره أألسئلة ،فهو الٌكترث لمحنة الوجود بل ( ..عن المصٌر 

: 

 كلما حاصرتنً)

 بؤشواكها أألسئلة 

 تذكرت المحنة أألرض

ي ذلك أن وعً الشاعر ٌتشكل من تجارب الحٌاة المن أألٌمكن أن نرى ؾ(..بل محنة ألسنبلة

؟هذا الوعً من خالل الحٌاة ومكابداتها هو الذي ٌجعل الشاعر ٌتشكك حتى بما .. خبرة الكتابة

 :ٌكتبه هو

 ماأرانً أقول)

 ؼٌر هذا الذي قلته قبل عام 

 محض شعر عن الخوؾ

 والحزن والصمت
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 هذا الذي ٌتصلب فً الروح

 ثم ٌؽطٌها عنوة 

 (من قصٌدة قنوط / تصٌر حطام ؾ

: لذا الٌجد من عزاء لروحه أأل بالتوجه نحو المطلق أألرضً 

 وأخٌرا)               

 توجهت للبحر             

 ؼادرت كل الصخور أألنٌقة             

 والكتب المسترٌحة             

 والنوم            

 ؼادرت مملكة األرتخاء          

 وراء الزجاج الملون          

 (قصٌدة البحر/وتوجهت للبحر         

 :لكن الشاعر سٌرتطم بالنهاٌة المدببة ذاتها

 ٌالهذا الؽرٌب)

 ستبقى مع الماء والثبج 

 المتصاعد

 وحدك تبقى

 تمد

 ألى أألفق أشرعة ألروح

 تنشد حكمة من تركوا

 أألرض قبلك  

 وحدك  

 وحدك 

 وحدك
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....... 

 .والدمعة الساخنة

 (قصٌدة تفاصٌل/أشعر أن الموت ٌنقر بابً

-5- 

والقراءة أألحصائٌة لقصائد ..ٌتوقؾ الشاعر أمام الزائر أألخٌر،أنه ٌتوقع مباؼتته دائما..طوٌال

الموسوي المنشورة والتً لم تنشرتإكد انه خص هذا الؽراب أألسحم بحصة أألسد ،وألٌكم 

/ ؼناء العصافٌر/تفاصٌل/الشرفة السوداء / آخرأحزان البدوي/مملكة التراب : عنوانات بعضها

/ قمرأسود/ رحٌل السنونو/ م530شاهدة على قبر /ضحى ٌوم ؼائم /ورد أألبد /تجلٌات الكاهن 

 /قصٌدة الؽبار /ؼراب / الدٌنونة / عزلة / تركات /ؼسق /أسطورة /  سإال قدٌم 

فً ذكرى رشدي /ق نافخ البو/ حدٌقة الحسن البصري/مرثٌة القدٌس / مرثٌتان / مصائر

 /.....تجلٌات موسى كرٌدي/العامل 

الموت لٌس محاولة )فً قصائد الموسوي ٌمكن أعتباره مهٌمنة واضحة المعالم و..الموت

بل الخوؾ على الذات من هذا أألنقراض ( ثٌاب أألمبراطور/فوزي كرٌم /69ص /الؽاء الذات 

 ..أستعادة الؽائبٌن شعرٌاأألشد قساوة ،والتصدي الوحٌد الذي ٌمتلكه الشاعر هو 

-6- 

 المسالم الذي فً الشاعر الموسوي ،ٌكره الحدود المدببة

 :التً تإثلها التقاطعات بٌن أألشٌاء،لذا ٌقٌم أتصالٌة مواخاة بٌن أألطراؾ 

 سؤواخً )

 بٌن البراعم فً شجر الرمل

 والزهرة العاقلة

 سؤواخً العصافٌر

 والورق المتخافق

 فً السدرة المائلة 

 واخً التراب الذي سؤ

 ٌتساقط 

 من سقؾ داري 

 وما ٌهمس الظل 
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 والعتمة 

 الماثلة

 سؤواخٌك

 ٌاقلق الرٌح والروح

من ٌعطل تفعٌل الموآخاة ؟هذا ماٌجٌب علٌه عندلٌب الوردة (..قصٌدة عالقات /واللؽة الذاهلة 

: 

 أن مابٌننا لؽة )

 من ؼموض ورقرقة من 

 سراب   

 وأؼنٌة خافتة

 (.قصٌدة العندلٌب والوردة /رة شاسعة أن مابٌننا قا

-7- 

 :قوة الشعرالتً ٌإمن بها الشاعر التعادل قوة قوانٌن الطبٌعة 

 أتؤمل نفسً أحٌانا)

 فؤرانً شٌخا محنً الظهر

 وعلى رأسً قبعة من ثلج 

 السنوات أنوء بها

 وبكفً عصاي

 أهش بها

 أحزان 

 العمر

 أتؤملنً أحٌانا

 فؤرانً شٌخا

 فً صخب أألٌام

 ٌداوح
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 فً جٌبً بعض جذاذات

 الشعرأألولى

 وبقاٌا

 حب

 منكسر

 :ثم ٌبرر الشاعر هذا أألمر شعرٌا فً قوله (..قصٌدة ذبول/فً الصدر

 كٌؾ نبدأ أسرارنا)

 ومسراتنا 

 فً زمان أألفول

 لم نعد ؼٌر شٌخوخة

 وبقاٌا  

 ذهول

.... 

 :أوٌصوؼه سإاال شعرٌا (  قصٌدة ظالل..../

 هل نصٌر ؼدا فكرة قصة )

 كلمات  

 هل نصٌر ؼدا ذكرٌات

 ٌتبادلها أألصدقاء  

 وتصٌر القصائد

 محض أدعاء 

 آه  

 ثم(... قصٌدة بكائٌة/ لو أستطٌع البكاء

 (:مكابدة)ٌعود الشاعر الى اشهار سالحه أألوحد فً قصٌدة .

 آخر ماقدر لً فً هذه)
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 الدنٌا

 أن أكتب أألشعار

 وأألؼانً

 أؼنٌة عن الكتب:

 أؼنٌة عن النساء

 أؼنٌة لنجمة

 تورق فً السحب

 وزهرة تخضر

 فً حدٌقة المساء

 وهكذا تعبرنً أألٌام واللٌالً

 وٌعبرالكبار والصؽار

 وٌعبر النهار

 والنهار

 ولٌس لً من سلوة تمسح 

 ..عنً هذه أألعباء،األ

 انتظار طائر ٌزورنً فً

 (.آخر المساء

-8- 

لم صدٌقنا مجٌد الموسوي؟ من مدد من أوصل هذا الودٌع المسا.. الى هذه أألقاصً الموحشة

 :لٌله فً هذا الترحال أألعزل؟ هل لدى الشاعر خارطة؟

 بالقلب )

 البالخرائط 

 من هذه المعرفة من عٌن القلب تنبجس(..عرفت السبٌل 

أشواق العاشق والحالم والصوفً والمعتزلً وٌكفً هإالء أألربعة حٌن ٌتماهون فً الواحد 

 :الشاعر
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 اء أحد لم ألطخ ٌدي بدم)

 لم أخؾ صاحبً 

 لم أقل 

 الأجد :حٌن ٌسؤلنً سائل 

 لم أحب سوى الشعر والناس

 لم أسترق سر ؼٌري

 لم أتبع ؼٌر قلبً

 حٌن ٌكون التوازن 

 مرتبكا 

 تلك 

 خارطة الروح

 -خارطتً-

 حٌن أرحل نحو 

أألمكنة الٌلؽً وظٌفة هذه ألنهاٌة المدببة ،سوى أستعادة الوجوه و(...قصٌدة الخارطة/أألبد 

 .تضاد بٌن نعومة المتخٌل والواقع الؽلٌظ القلب /الؽائبة،وهنا ٌعقد أتصالٌة

-9- 

عبد ..فً مراٌا قصائد الموسوي،نرى الشاعر عبد ألخالق محمود والقاص الدكتور مهدي جبر

 رشدي العامل..المقتول فً جمهورٌة الجزائر/الشاعر محمد طالب محمد ..المنعم البارودي

هل هذه طرٌقة ثانٌة ٌتؤمل :أوقدوا شموعهم فً الشاطىء الثانً وهنا أتساءل وهإالء كلهم 

 الشاعر فٌها ألؽراب أألسحم وهو ٌجمله بؤلوان من رحلوا ؟

موت )مخاطبات العشب ٌعنون الموسوي القسم أألول،ب /فً مجموعته أألولى *

( ا للموت ولكن ما الحٌلة وقد خلقن)ٌفتتح المجموعة بمقتبس من شكسبٌر ( ..*مإقت

. 

لٌلة موت )مجموعته الشعرٌة الثانٌة ،ٌعنون القصٌدة أألولى ب( ٌقظة متؤخرة)فً*

 .أنها لٌلة موت ولٌست لٌلة والدة أأللفٌة الثالثة ( أأللؾ الثانً

مراثً أألزهار )عنوان القسم أألول ( كوابٌس أنكٌدوا)مخطوطة المجموعة الثالثة *

 (البرٌة
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رؼم أنً لست زهرة (:(رسول حمزاتوؾ)الداؼستانًٌلً ذلك مقتبس من الشاعر 

الخلود،ولست أنت زهرة البنفسج ،فٌسقطفنا فً ٌوم ما بستانً أبٌض أسمه 

 (النهار،بستانً أسود أسمه اللٌل

 ٌلً ذلك مدخل تعود ملكٌته للشاعر الموسوي*

 أبكً)

 بٌن ٌدٌك

 أٌهذا المتعالً الجمٌل

 فؤنا عصفورتك المهٌضة الجناح

 ضاء قبتكأرفرؾ فً ؾ

 الشاسعة 

 وأكتشؾ حرٌتً

رسالة شعرٌة من النسبً المتوجع :المدخل /أألٌمكن أعتبار هذه القصٌدة( .الوحٌدة 

 ألى المطلق

 

 .أٌهذا المتعالً الجمٌل  ---------أبكً بٌن ٌدٌك *

ٌكتشؾ المتلقً أن الحرٌة الوحٌدة لهذا النسبً هً مطلقة ( 2)وفً القصٌدة المرقمة*

 :أٌضا 

 ( .الخالدة –وحدها  -عر مملكتً أألبدٌة وهًألش)

 أذن بالقصٌدة ٌحاول الشاعر هزٌمة الزائر أألخٌر

وهاهو الشاعر الذي أعشق قصائده ٌطل علً، ..عربة الجسد : بعد فناء أطار الروح

سؤذهب الى حٌث ٌذهب الناس جمٌعا أما أنت :)أعنً جوزٌؾ برودسكً وهو ٌقول 

فً تلك المعرفة البشرٌة )بالشعر ٌتماهى الموسوي و(ٌاشعري فستبقى بٌن الناس 

 الملتفة ببهائها أألزلً وصمتها

 /تاركة شذاها ٌتخافق فً الكون كله/المهٌب

 (.قصٌدة روح أألسالؾ/..هازئة حتى من الموت نفسه 

 

تتداعى فً أفق ..لماذا كلما تنزهت فً حدائق قصائد الشاعر مجٌد الموسوي: تساإل*

 أستجابتً

بؤنتظار )للكاتب أألٌطالى بوزانتً،مإلؾ ذلك العمل الخالد (دٌقة ذات الحدباتالح)قصة 

حدبة فً الحدٌقة وعلى :؟ فً حدٌقة الكاتب أألٌطالً كل ٌوم ٌكتشؾ الراوي (البرابرة

 ..شاهدة ،مدون فٌها أسم أحد أصدقاء الراوي:الحدبة 

وهل التدرٌب ٌنظفنا  هل الموت ٌدربنا على الحٌاة ؟:وكلما عدت لهذه القصة تساءلت 

 من المخالب ؟

وٌؽمرنا فً زرقة حانٌة توسق الكائنات كلها بدءا بالفطرٌات وانتهاء بالمجرات ؟ 

بل أؼوٌه لٌتوقؾ ..نشعل األسئلة لنستضٌىء بها؟ أم لتحرقنا؟ الأستفز أحدا لٌجٌب ..

 ....عن تحدٌد نسل السإال 
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كما أوهمنً  .الرأسمال الرمزي فالسإال عمل والعمل أنتاج والمعرفة ارقى انواع 

 ...المفكر بٌار بوردٌو وآمنت بذلك وما أزال

 

 

 

 

 

 

.. داخل المملكة/ خارج السواد                

 ...الشاعر كرٌم جخٌور                   

 :مسرات أألوجاع*                                

 

(1) 

للشاعر كرٌم جخٌور،احاول ( خارج السواد)من خالل نسق ثالثً ،نضدته استجابتً لقصائد 

 ترسٌم تراتبٌة خاصة لأللم،ضمن مخطط أألحتواء،

 حاضنة أأللم،هذا الوعً أألجتماعً، ٌجعل القصائد :فؤن وعً الشاعر

كما أن الشعري ٌحتوي أألجتماعً بؤمتٌاز،والجمٌل .التكتفً بالتذمر أو أألحتجاج أو الشكوى

جوهر عمل الفكري هو اٌقاظ للشعر ذاته ودعوة للعالم ) ن تجاوز الراهن،اذ أ:هنا وظٌفته 

 (وٌضحى العمق متجلٌا فً السطح....لكً ٌتفتح فٌؽدوا حاضرا

(2) 

 :الحاضنة / الوعً

أألحساس وتحوٌله وعٌا فردٌا ،ٌسعى نحو تجاوز أأللم،عبر معرفته، هذه ( فلترت)وظٌفته 

 وحدها من تإثل المصدات الفاعلة:المعرفة

 للشعر قدرة )د الفعل على أأللم صٌرورة ثورٌة أذ أنالتً من ر

 انتاج معرفة خٌالٌة وحٌة فً آن واحد،وهً نتٌجة شعورٌة التعول 

 (2()المعارؾ السابقة وانما على الذوق والتجربة
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فؤن الماركسٌة ( أألنسان ٌجب أن ٌتجاوز) واذا كان نٌشة ٌرى فً التجاوز وجوبا المناص منه

وذلك ما تإكده سٌرورة البشرٌة،وٌعٌه الشاعر كرٌم جخٌور حٌن ( جاوزأألنسان هو الت)ترى

ثم ٌإكد ( التارٌخ ٌعٌد نفسه ولكن بشكل حلزونً:ٌقول فرٌدرٌك  انجلز)ٌستشهد بؤنجلز

 أما فً بٌتنا فقد حدثت أألعادة)الشاعر ان أألعادة على المستوى الخاص،حدثت بشكل مؽاٌر

 (*ولكن بشكل وراثً

(3) 

فنحن نعنً بذلك أن ثمة تفاعل اتصالً بٌن الطبٌعً (أألنسان هو التجاوز)حٌن نإمن أن

 ألنسانإ..بٌن الكٌنونة والصٌرورة..ذاته والتجربة فً أألنسان

 طبٌعة من ناحٌة،وهو ماٌصٌر الٌه من ناحٌة ثانٌة فً تجربته:هو ماٌكونه

– حسب أدونٌس  –وحٌاته وعالقاته 

(4) 

اعر،وألن ذاته لٌست عذراء ،بل مؽتصبة من قبل أشد أنواع ألن أأللم ٌؤتٌنا ،عبر وعً الش

 :أألضطهاد الطبقً

 أنا من جٌل الحروب)

 الحرب التً أكلت أٌامنا 

 (من قصٌدة باب الدخول/ 10ص/والجوع والمنافً والسجون

 .لذا فهو ٌرصد وٌلتقط صورا،لهذا العلو المحبط والملجوم بشروط القسر

(5) 

: ة هبوط محبب ومضًء،وألنه زاخر بؤألٌجابً،فقد أطلقنا علٌهبٌن علو حر وعلو ملجوم،ثم

 ..الهبوط المنتج

أن المشكلة )مسرات أألوجاع،وعٌا منا: تتؤطر هذه التموضعات فً تراتبٌة خاصة،أطلقنا علٌها

 (.3()التكمن فً شكل الكتابة،وانما فً وعً الكتابة

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

 نافورة أأللم*

 كرٌم جخٌور،الى ثعالبه،أعنً مخطوطته الشعرٌة أألولىلصدٌق ا فً البدء قادنً 

 ..أعارنً اٌاها ذات مساء

 ..داخل المملكة/ خارج السواد:آآلن قراءتً تتنزه 
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: أأللم الصاعد عالٌا كالمدٌح.أتؤمل فً المهٌمنة وهً تبث مرسالت أأللم، نحو أستجابتً 

الجنون شاهقا / الحرائق الجلٌلة/ المعرفةشاهقا كالجنون الممجد من قبل /عالٌا الٌك المدٌح)

 (.من قصٌدة رتابة الزعفران 65ص/تمجده المعرفة

من قصٌدة عالٌا الٌك /57ص/نجمة فارعة توحد النساء)أعلى منسوب لهذا الجنون

وله صفات الساطع ( من قصٌدة أباطٌل/71ص/نجوما تخضب السبخ)..ولأللم(المدٌح

 (18ص/شموسنا دائمة قائمة)الدائم

وعلى الجباه ()ٌعلو البٌارق وضوح أألسئلة)هذا العلو فً الجماعة داللة مكتنزة أألٌجاب ول

بؤصطخاب القوافل / ٌجعل الرٌاح تجًء محملة)والجنون هو الذي( سجاٌا النخٌل

أٌتها النجمة )ٌحتفل خارج قبضة الرعب..وحٌن ترقن أألسماء فً الثكنات( 74ص/والفرح

 (12ص/بللً دربنا

أنا السامق أحزمتً )فؤن أنا الشاعر وحدها السامقة(آلخرون لهاث الظلآ)واذا كان 

 (.62ص/الرٌاح

 العلوالملجوم*

 وظٌفة القصٌدة هً فضح القسر،مع الحفاظ على الجمالً الشعري

 (للعصً متكىء على خاصرة الضٌاء()كانت السماء معصوبة بالحدٌد)

 أقمنا لهذا)صديوالقصٌدة لدى كرٌم،التكتفً عند هذا الحد،بل تدعو للت

ٌتماهى الشاعر كرٌم جخٌور مع (تمثالك أسود ) وفً قصٌدة ( 20ص/ماٌجب من الرفض

الحث على )الخطاب الشعري لدى نٌرودا،فً هجائٌاته وتحدٌدا،فً مجموعته الشعرٌة أألخٌرة

والملفت هنا أن الشاعر كرٌم،ٌفعل المحذوؾ،مماٌزٌد (أبادة نٌكسون وأألشادة بالثورة التشٌلٌة

 فً جمالٌة

 نكرة الٌحتاج تعرٌؾ،فهو الذي( تمثالك أسود)القصٌدة،أن المعنً فً

 (قصٌدة الدخول/ 6ص/جثم على التل ثالثة عقود بكامل أوزارها)

فً (..79ص/والأذكرك بؽٌر هجاء/ دون عصا/لن أمر بك ( :)تمثالك أسود)فً نهاٌة

 ٌواصل الشاعر هتك منطق( رماد كل هذا)قصٌدة

أشجار بال هدٌل /طفولة بال أجنحة / صباح تقوده شموس كاذبات /هذا رماد كل)القسوة

 (.75ص/

القصٌدة هنا،أعنً فً زمن الحروب المفروضة علٌنا،من قبل شمولٌة فاشٌة،القصٌدة كانت 

 تحلق بؤجنحة المنشور السٌاسً السري

 أما أحالمنا فقد كنا نخبئها فً قصائدنا)
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 ونلقً بها على المارة 

 ا الى حبٌباتناوأحٌانا نهربه

 (.والى أصدقائنا الفارٌن

 الخ...فً الجانب آآلخر، المسلح بسلطة السلطة،كانت القصائد والرواٌات

هاتكة اسرار واجراءات :المنشور/تشوي فً لهٌب المعارك الشوفٌنٌة، مما جعل القصٌدة

 .مقموعة/ مطاردة: الفاشٌة

 ان خٌانة الشعر)               

 افساده هً                

 لهذا ولهذا فقط               

 (لم ٌكن لنا مقعد معكم             

الحرب مجرد داللة عائمة فارؼة من اٌة حموالت داللٌة أو زخم داللً له )أنها الحرب و..حقا

 (4)حسب كرٌستوفر نورٌس(صلة بالعالم الحقٌقً

 

 الهبوط المنتج *

 :ثمة هبوط منتج ٌلوح به الشاعر فً قصائده

 كنت استسقً المساء)

 نجوما لكم

 (20ص/ولكم أنسج الؽٌوم ارٌكة واحدة

 ألوح للؽٌمة)

 أن تهبط

 (على خاصرة الرمل

 أناشد القمر)

 (أن ٌسترٌح قلٌال

 أرفع ادعٌتً)

 (وأبسط جبهتً للتراب
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 نذوب معا)..

 (نحلق نحو قاع اللذة 

 (منتصبا ٌنحنً أألرجوان)

 (خارج السواد)المتدفق فً قصائد/هذه نماذج منتخبة من الهبوط المنتج 

 .ولهذا الهبوط ذات الفاعلٌة ل نافورة أأللم

 

 هدؾ الشعر الٌتمثل فً(:)كوندٌرا)ٌدثنا ( الخلود)من رواٌته  29فً ص

 ارباكنا بفكرة مدهشة،بل فً جعل لحظة من لحظات الوجود صعبة النسٌان

 (وتستحق الحنٌن الذي الٌطاق

 مً لنخبة شعرٌة التحٌد عن هذا أرى ان الشاعر كرٌم جخٌور ٌنت

 .الهدؾ الشعري

على نفقته  2006/شتاء/المجموعة الشعرٌة ألمطبوعة أألولى للشاعر على نفقته الخاصة/ خارج السواد*

 الخاصة

 ...حول مقولة انجلز فً قصٌدة باب الدخول*

به ماركس بشعرٌة الذي كت( برومٌر لوٌس بونابرت 18)تحٌلنً المقولة الى كارل ماركس وكتابه الشٌق

لكن هٌؽل نسً ان (:ماركس)ٌقول هٌؽل ان التارٌخ ٌعٌد نفسه ،وهنا ٌضٌؾ رأس البرولٌتارٌا:عالٌة، جاءفٌه

 .ٌضٌؾ ان التارٌخ ٌعٌد نفسه مرة مؤساة ومرة مهزلة

 .رواٌة فإاد التكرلً( المسرات وأألوجاع)اقترضنا العنوان الفرعً من/مسرات أألوجاع*

 2000/خرٌؾ/1ع/مجلة البٌت/الشعر والزمان/سهولم عبد العزٌز بو(1)

 بلقاسم خالد:ت/الشعر والصوفٌة/مورٌس بالنشو(2)

 173ص/1/1994ط/المدى/بعٌدا داخل الؽابة/فاضل العزاوي(3)

دار الكنوز /1/1999ط/ت عابد اسماعٌل/14-13ص/المثقفون وحرب الخلٌج/كرٌستوفر نورٌس(4)

. بٌروت/أألدبٌة
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.. ثرثرة العاشق الذهنٌة                   

 الشاعر فرات صالح                    

                          

فٌض كالم ٌحاجج من خالله العاشق ،دون كلل،فً رأسه،مفاعٌل جرح أو نتائج :الثرثرة تعنً*

 .سلوك

من /151ص/روالن بارت                                                                          

 كتاب

شذرات من خطاب فً                                                                                

 العشق 

 

-1-                      

من لً ببرودة الحٌاد ،حٌن تكون الكتابة عن نتاج صدٌق حمٌم ،رافقت نصوصه،وهو ٌفكرها 

 ا مخطوطة بخطه أألنٌق،الواعً لشروط وجمالٌة الخط العربً ؟ثم وهو ٌؤتمننً علٌه

التقٌه مصادفة او اقصده حٌث ٌكدح فً ..القرن الماضً تسعٌنٌات  منتصؾ  كان ذلك فً

وٌكون ذلك مع انتهاء دوامه المرهق ،ٌعرض علً سردٌاته،أو ٌقرأ ...مكاتب المقاولٌن 

فضل من ٌبرهن على مقولة موالي ابن قصائده ،واذا كان الرجل هو أألسلوب فؤن صدٌقً ا

،فهو عذب كالفرات وصالح للشرب ولألدخار كحجر كرٌم نادر (أألسم سلم الى المسمى)عربً

تجده فً نصوصه قلقا على ..وتلمس عذوبة حضوره فً نصوصه القصصٌة والشعرٌة.جدا

ختزال فهو بعد لؽته لذا ٌسعى لتخلٌصها من كافة الزوائد ،شخصٌا اراه من أكثرأألدباء حبا لأل

ٌمرحل أألختزال بشفافٌة شعرٌة عالٌة (: وضوح)أن ٌحصً مزاٌا الحبٌبة فً قصٌدة 

 وسنعمد الى ترقٌم مزاٌاها..

 :شرٌطة ان ال ٌتهمنا الشاعر بعٌن الحاسد 
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 وأقصد شعرك....أقول سنابل القمح -1

 وأقصد عٌنٌك...أرسم بئرٌن من عسل -2

 تكأتحدث عن الرطب البرحً بٌنما أقصد كلما -3

 أتذكر صوتك...ألملح العصافٌر  -4

 .أشٌر الى البحر حٌن اشٌر الى قلبك -5

 ثم تنتقل سٌرورة القصٌدة الى الجهة المقابلة

 :الى الذكر المصطلً فً نارها

 وأقصد قلبً...أقول الجمر -1

 أقول الرماد وأقصد قلبً أٌضا -2

 :العاشقة/ثم تعود القصٌدة الى المحور أألول

 أوراقً كصندوق قدٌم، هكذا سؤكشؾ-1)

تتحول /،هنا ستكتفً القصٌدة بتعرٌفات فً منتهى األختزال (القصٌدة تلتعرفً أن

 فٌها الحبٌبة الى ثرٌا عالماتٌة رائعة،حٌث تدور العالمات كعجلة حرة

 أنت:القصٌدة)-2

 أنت:الحدٌقة -3

 أألؼنٌة-4

 الصالة-5

 البٌت-6

 المسافة-7

 أألراجٌح -8

 النهر -9

 (ةالطفول-10

حتى هذه الثرٌا من المعادل الموضوعً : ثمة محور رابع،تعلن فٌه القصٌدة 

التفً بالؽرض، وثمة فعل أختزال هو القوة الدافعة والمؽذي الكهربائً لسلك هذه 

 :القصٌدة الماتعة،النابضة بالروح المرحة التً تسكن الشاعر فرات صالح

 أبدلت القصٌدة..ولتعرفً أنً لوشئت*)

 ةبكلمة واحد

 (.أحبك : دافئة وحمٌمة

 

-3- 
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 كقارىء أالحظ ،ان القصٌدة تشتؽل على التشفٌر

أن الكلمات )حمولة مشفرة ،وحسب روبرت شولز :اذ، ان الحمولة الشعرٌة

المكتوبة على الصفحة التشكل،عمال شعرٌا مكتمال ومكتفٌا بذاته،بل تشكل نصا أو 

من قارىء مطلع على نوع من مخططا أو أطار عاما الٌكتمل أأل بمشاركة  فعالة 

 (.74ص/المعلومات الصحٌحة

 وهذا الٌعنً اننً قارىء المعلومات الصحٌحة،

بل أنا محض قارىء منتج او احاول اعادة انتاج القصٌدة،عبر قراءتً ،التً تعً 

تتخللهما شفرات تتٌح لهما ...أحرار فً تولٌد المعنىلؾ والالقارىء ،الالمإ..

من شبكة من الشفرات تتٌح للعالمات فً القصٌدة ،أن المؽامرات أألتصالٌة،ض

 *تقرأ كنص معٌن 

 

-4-  

للشاعر فرات صالح،على بث حزمة شفرات ،ثم تشتؽل (وضوح)تشتؽل قصٌدة

،ولٌس (الحبٌبة)ثانٌة على تفكٌك الشفرة،لكن الشفرات وتفكٌكها،تصل عبر وسٌط 

 مباشرة لنا كقراء،

،دون مستوى (الحبٌبة)شؾ ان المرسل الٌه وفً مستواها الثانً،تفكٌك الشفرة ٌك

 رسالة الحبٌب،وأأل ألبقى الشفرات عذراوات،

 :وستكتب القصٌدة بالطرٌقة التالٌة

 

 أقول سنابل القمح

 أرسم بئرٌن من عسل

 أتحدث عن الرطب البرحً

 ألمح العصافٌر

 أشٌر الى البحر

 أقول الجمر

 .أقول الرماد 

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

-5- 

ذه القصٌدة لدٌنا،جمل منضدة الرابط بٌنهما ولٌس هناك ما ٌحد من فً مثل ه

 ....أكثار نسل هذه الجمل العائمة

اذن القصٌدة مإثلة على أتصالٌة التضاد بٌن العاشق والمعشوقة ،وهو تضاد 

،ٌتمظهر فً الوعً اللؽوي،ومن خالل هذا التمظهر نكتشؾ أختالؾ فً منسوب 

 ٌرسل شفرة شفٌفةالوعً عند العاشقٌن ،فالعاشق 

 (وأقصد شعرك)ثم ٌسارع الى فك الشفرة( أقول سنابل القمح*)

 وٌستمر فً تفكٌك الشفرة ،لٌعلن بعد ذلك

 (.هكذا سؤكشؾ أوراقً كصندوق قدٌم)
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داللة ذات اٌحاءات لذٌذة ،تستدعً القارىء،هل اضٌؾ :قدامة الصندوق

 .القارئة؟لتشؽٌل مخٌال استجابة التلقً

-6- 

 العاشق ،من المجاهرة وجعل الفعل ماالذي ٌمنع

فً بداٌة القصٌدة؟ لٌس الخجل البصري،وحده ، بل تومىء القصٌدة الى (..أحبك)

ضعٌؾ :ثمة عطل ٌعتور العالقة بٌن العاشق والمعشوقة ،جعل سلك أألتصال 

 .التوصٌل 

 نالحظ ان القصٌدة ،ذات صوت ذكوري،

عاشق الى /ة مرسلة من ذكرلٌس هناك حوار بٌن عاشقٌن ،التراسل،بل هً رسال

 معشوقة/ انثى

أختالؾ فً وجهات )لٌس هناك تماثل فً وجهات النظر،ولٌس هناك ماٌكشؾ عن

كذلك لٌس هناك ما ٌكشؾ عن . ،كما هو حاصل فً قصٌدة بهذا أألسم(النظر

،او محض أمرأة ،صنعتها (سٌدة)برهان للعسل،كما نلمس ذلك فً قصٌدة 

 (..أحتالم)المخٌلة،قصٌدة

 :رٌا القصٌدةث*

لٌفند ..ٌشتق الشاعرفرات صالح ،ثرٌا القصٌدة من تفكٌكه لشفراتها شعرٌا 

 ..عشقٌا ؼموضا أو ؼماضا

 

 

أصدارات أتحاد (/وصاٌا الطباشٌر: )من مجموعته الشعرٌة/ قصٌدة وضوح/فرات صالح*

 .أألدباء والكتاب فً البصرة 

  

 

 

 

.. قصٌدة بٌن قوسٌن                    

  ..الشاعر عبد الكرٌم العامري                

قصٌدة الشاعر عبد الكرٌم العامري، وقراءتً :فضاء الكتابة هنا كان ٌتمفصل من ركٌزتٌن 

تشرٌن أألول  -77/20العدد(/الناصرٌة)ونشرت المادة فً جرٌدة ..المنتجة لهذه القصٌدة

2001. 

 القاص البصريتشرٌن أألول من السنة نفسها ،أستلمت رسالة من /30فً 

 ...ٌبدي رأٌه بكتابتً وبالقصٌدة..ٌعرب السعٌدي
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أرتؤٌت تثبٌت رسالة القاص الذي ؼادرنا  ..عن القصٌدة ذاتها..آآلن وأنا اعٌد كتابة قراءتً 

 2010/كانون الثانً/22فً صبٌحة ٌوم الجمعة 

نقدي وبالطرٌقة هذه ستكون قصٌدة الشاعر بٌن قوسٌن قوس القراءة المنتجة ضمن نسق 

ٌحاول فك  ئوقوس أألنطباع النقدي ،المصاغ فً رسالة أدبٌة من قاص بصري موجهة لقار

 ...وسٌكون فضاء الكتابة ثالثً الركائز.. شفرة القصٌدة

كانون أألول                                                                                        

2011 

 

 

 الكتابة بالكامٌر

 للشاعر عبد الكرٌم العامري/ؼٌبة :قصٌدة

 صورة للجمل وهو ٌرسم 

 دوائر الخطو:

 ..على الرمل

 ؼاب من الصورة 

 البدوي:

 الجمل ماٌزال ٌعدو

 من زواٌا مختلفة ٌتبعه الضوء

 وحٌن شعر 

 صاحبه،أنهم أثقلوا

 علٌه،:

 ذر فً عٌونهم الرمل،

 .وؼاب مع الجمل

-2- 

 ...الكتابة بالكامٌرا

-1- 
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،لٌخفؾ عن كاهل ذاكرته حمولة لفظٌة ،تلزمه بتدوٌنها؟ أم ٌكتب لٌؽرس أإلنسانٌكتب هل 

 منظومة رمزٌة مستقلة عنها ذلك  ،عبر

ٌتمرد على ذاتٌة  ٌنتجه هو سرعان ما فهو ٌنتج  ولكن ما:المتنافر ظاهرٌا أألزدواج القٌمً،

 المنتج،متحررا منه لٌنال أستقالله

 .النصً

-2- 

 كافة،حٌن ننظر لها ،بوضعها الطبٌعً فً أنساقها أذا كانت أألدلة

 -حسب بورس –المجردة،تصٌرها رموزا،فهً فً أألصل أٌقونات 

 لكً تمثل موضوعات ما  ألستعمال،اوأنها الٌمكن أن تحٌن ،فً 

 .*أأل اذا حولت ألى أٌقونات

-3- 

والجمل هو . الجمل هو الشخصٌة الرئٌسة ،فً القصٌدة،والمحور الذي تدور علٌه سٌرورتها

 : آآلصرة بٌن 

 هم -------------البدوي                  

 أثناء التصوٌر ٌتم حذؾ البدوي وأستبقاء آآلصرة ذاتها،أعنً 

 :وٌكون أألمر هكذا.: الجمل

 الجمل ---------عٌن الكامٌرا                

 :وعٌن الكامٌرا تعلن ثمة محذوؾ . والمحذوؾ هو البدوي

 (صورة للجمل)                 

ؼٌب :)ونحن نقرأ هذا السطر بفعل مبنً للمجهول( ؼاب من الصورة البدوي...)وبعد أسطر

 ألن الؽٌاب هنا( .عن الصورة البدوي

 هذا التؽٌب لم ٌستفز البدوي فً ( .هم)تؽٌب ،بفعل أرادي من قبل 

 .ٌنبثق.. :مس  من أألصفر المتالصؾ تحت الش..البدء،فهو أدرى من سواه ان حضوره الحق

والجملة أألعتراضٌة التً تتبرزخ بٌن البدوي والجمل ، ..التؽٌب ٌتكرر مع مواصلة التصوٌر

 تبثه فاعلٌة اشهارٌة حصرٌا على

 :الجمل وٌتمثل أألشهار ب عٌن الكامٌرا
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 صورة للجمل )                 

 وهوٌرسم دوائر الخطو                   

 لرمل على ا                 

 ؼاب من الصورة البدوي                 

 الجمل ما زال ٌعدو                  

 من زواٌا مختلفة ٌتبعه                 

 (الضوء                       

 :لكن الذي ٌستفز البدوي هو..وال أعتراض للبدوي على ذلك 

ضمن سٌاق اللؽة، وعلى مستوى  الهاء فً علٌه عائدة على الجمل( أثقلوا علٌه / هم/أن ) 

أثقلوا على جمل البدوي،أذن اثقلوا على البدوي أٌضا، ال من : التؤوٌل تحتمل أألزدواج القٌمً

باب العائدٌة الملكٌة بل من باب أأللفة التارٌخٌة العمٌقة بٌن األنسان وعائلته المتنوعة التً 

ل صداقاتً الشخصٌة مع بعض تشمل افراد أسرته البشرٌة والحٌوانٌة ،اقول ذلك من خال

 .بذات السمو فً تعاملهم مع البشر( حالل)الذي ٌتعاملون مع ما لدٌهم من..عوائل البدو

-   4- 

 :تؽٌب البدوي، ٌتراكم وٌتحول 

 حٌن شعر صاحبه أنهم أثقلوا)         

 (علٌه             

 :ثم ٌردعلى تؽٌبه المبطن من قبلهم بالحذؾ المعلن بكل شراسته 

 ذر فً عٌونهم الرمل )               

 (.وؼاب مع الجمل                    

ٌإدي الى تعطٌل ( ذر الرمل)أن (..ذر فً عٌونهم الرمل)لنتؤمل فً هذه الجملة الشعرٌة ،

وحٌن تعود الرإٌة فتبدأ، مرتبكة وبٌن التعطٌل والعودة ٌتشكل الوقت ( هم)وقتً للرإٌة ،لدى 

 .لبدوي وجمله ،نحو ضرورة الؽٌاب جسرا، ٌعبر علٌه ا

 :ٌكون أألمر كالتالً..شعرٌا

 ذر الرمل فً عٌونهم)                               

 (وؼاب مع الجمل                                   
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 نحن أمام جملة شعرٌة واحدة 

 والرابط بٌن فعلً ( ذر الرمل فً عٌونهم وؼاب مع الجمل)

العطؾ ،والجملة الشعرٌة ، هً جملة فعلٌة مشٌدة بفعلٌن ٌنتمٌان لصٌؽة هو واو (ؼاب /ذر)

وتوظٌؾ الفعل الماضً ،ٌشحن الجملة بقوة داللٌة،اذ لوكان الفعالن ( ؼاب()ذر)الماضً

 .فؤن المضارع الٌفً بالؽرض( ٌؽٌب/ ٌذر)ٌنتمٌان للمضارع 

أو فرار ! ،وأنى له ذلك؟ضمن السٌاق الشعري، ان القصٌدة ،لم تعلن عن ؼٌاب البدوي وحده

 ..الجمل الى الصحراء جزوعا

( هم)،بل شهر الرمل سالحا فً وجوه ( هم)نالحظ أن البدوي،لم ٌستفز الجمل،لألعتداء على 

 .وتدرع به فً الوقت ذاته لٌؽٌب بجمله

-     5- 

اح هذا كله ٌمثل المعلن عنه فً النص ،أما المكتوب بممحاة ،  فسوؾ نحاول الدنو منه،بمفت

 متى ؼاب البدوي بجمله؟: السإال التالً 

ونحن نستقرأ القصٌدة ونكرر انتاجها بالقراءة ،نتساءل هل ثمة قفل فٌها ٌمكن ان نلج مفتاح 

 ؟..سإالنا فٌه

 (من زواٌا مختلفة ٌتبعه الضوء)جاء فً السطر السادس 

ر هو اللٌل الفالش والضوء سواه، وهذا ٌعنً ان وقت التصوي/الضوء هنا ضوء الكامٌرا

 ،وهذا ما لم تصرح به القصٌدة ولوال اللٌل

 .من أحظاره عنوة( هم)ألنكشفت ؼٌبة البدوي والجمل،ولتمكنوا 

 :نالحظ ثمة ثنائٌة فً اجراء البدوي

ٌشترط المواجهة، اذ الٌمكن دونها القٌام بفعل ( ذر)والفعل( الرمل...ذر :)المواجهة :أوال 

 .الذر

انسحاب من الراهن وبالتالً الحضور : أن كل ؼٌبة هً( ..الجمل ؼاب مع:)أألنسحاب: ثانٌا

 .فً أجل مسمى أو ؼٌر مسمى 

 

-6- 

( * الأحد قبل آآلوان )الشاعر فً قصٌدته  هذي بالتحدٌد،الٌقول الشعر كما هو الحال فً 

ان الشاعر عبد الكرٌم العامري ،الٌقول الشعر،بل ( مخابىء)والقصٌدة ضمن ( مخابىء)أو

وفعال فً جسد الشاعروالروائً ( حٌوي)والكامٌرا عضو . نراه عبر عٌن الكامٌرا ٌدعنا 
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الصور النادرة ..الذي التقط وماٌزال ( بصرٌاثا)وأألعالمً والمدٌر المسإول عن موقع 

 والمشحونة بفٌوض الدالالت الشعرٌة

 ولؽٌرها من أألماكن ( الفاو)البصرة ولمسقط رأسه : لمدٌنتة 

 طبعها الشاعر على نفقته /المجموعة الشعرٌة أألولى/الأحد قبل آآلوان /امري عبد الكرٌم الع

 1998/ الخاصة

 /2000/المجموعة الشعرٌة الثانٌة/مخابىء 

 بؽداد/ دار الشإون الثقافٌة / 2000/رواٌة  /  الطرٌق الى الملح. 



 97 

 



 98 

 



 99 

 

 

 

                



 100 

 فرشاتها..عدستها..أألم                   

 (وسادة البلد المنهوب.. ) قراءة منتخبة من        

 .للشاعر صبٌح عمر                     

                                               

 

: تستوقفنً هذه القصٌدة لعدة أسباب (..وسادة البلد المنهوب ) فً مجموعته الشعرٌة أألولى

وحٌن حاولت وحاولت ..أحتفظت بنظارة امً كؤنها القصٌدة التً ٌفترض أن اكتبها أنا الذي 

فشلت فً محاكاتها بالرإٌة من لً بعٌنٌن مثل قلبها ألرى ماترى أألم .. للسنوات

 و الشاعر صبٌح عمر !.؟.العراقٌة

 أل فًصٌروها جماعٌة عن الذٌن النكتمل إولم نبحث فً المقابر التً ..قسٌمً 

 ..ؼٌابنا معهم

 ..أألم /ٌستحضر الؽائبة .. شعري ..ج دٌالو/ الشاعر عبر مونولوغ   

ٌضٌىء لنا شعرٌا وجٌز سٌرة أم وهً فً ذات الوقت وجٌز سٌرة . .ومن خالل محا ورتها

لكن ..ون بسٌطةتتكشؾ لنا أمنٌات ٌومٌة تكاد أن تك..عائلة مناضلة ،عبر الوجٌز الموجع

 .راتوب المستحٌل أألستبداد نبذها الى

 صنعته سلطة السلطة..هً عودة  محكومة بتؤخر ..عودة أألبن الضال ..هً لٌست 

 ....تؤخرت طوٌال)                     

 ...تؤخرت طوٌال                       

 فماذا ٌفعل المحكومون بالموت                       

 هل ٌعودون ألله منبوذ،قبل سقوط التماثٌل                     

 د رحٌلك المفجع؟أم بع                    

 هل ٌقبضون على جمرة أألٌام واللٌالً،                    

 أو ٌرسمون حظهم بؤصابع تحترق؟                  

 وٌجٌئون على عجل فً الصٌؾ أألخٌر                  

 ( ص91/من الفرح القدٌم؟؟                    
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ن العودة المتؤخرة،ذلك التؤخر المشروط اعتذارات متكسرة  ع..نجد فً التساإالت ..أأل 

 ؟..بشروط الطؽٌان

 ٌنهبه الؽزاة والطؽاة ..عاد لٌضع رأسه المتعب على وسادة بلد منهوب دائما

 ..و السالبون النهابون المصنعون وطنٌا

فٌشعر ..ٌبحث عن نفسه من خالل امه ..لٌكابد اؼترابا وطنٌا ..ٌعود المنفً   2003بعٌد ربٌع 

 :ؼربته هناك التختلؾ عن سنوات ؼربة أألم هنا  ان سنوات 

 مازلت أبحث عنك فً زواٌا البٌت )                  

 منذ حطت خطاي قرٌبا من ظلك                    

 لم ٌخبرنً أحد الى آآلن             

 أٌن كنت تنامٌن ،لعلً أنام بقربك            

 (بعثرأفتش عن عٌنٌك فً حسً الم           

 أبحث عن هاجس ما، والى جانبك  أبحث)          

 (ص89/عن أعواد المشانق فً مقابر سرٌة            

 انه ٌبحث عن أألم وعن المسكوت عنه فً هذه الصفحة من القصٌدة       

ثم ٌعاود األبن التفتٌش عن أحد ٌحد ثه عن امه ،وبالطرٌقة هذه ٌحصل أألبن على الرإٌة      

لمسته شخصٌا فً بداٌة عالقتنا حٌن عرفنً  ..وهذا أألمر..معاٌشة / من خالل مروٌات  بؤألذن

 2003الشاعر عبد السادة البصري على الشاعر صبٌح عمر فً مقهى سٌد هانً  فً صٌؾ 

كنا .. فحدثته عن شقٌقه المحامً اٌوب..طلب منً ان احدثه .. وهو عائد للتو من آٌران

 ....محلة العباسٌة/ فً البصرة /1977-1976دة طرٌق الشعب فً نتناوب ٌومٌا فً مقر جري

 (أفتش عن أحد ٌذكرنً بك )                    

 لم ٌبق منهم األ الصامت القابض على وجع)                       

 (...الماضً                         

 ٌة العراقٌةٌقصد الشاعر هنا اشقائه الثالثة شهداء الحركة الوطن: منهم 

 ..:الشاعرٌفتش وأألم تتفحص والفعالن متجاوران فً المعنى

،رؼم اشتعالها شمعة فً الشاطىء آآلخر فؤألم مثبته فً لحظة ماضوٌة نازفة أوالدها الثالثة   

ببراءة : *)وٌتنسق انتظارها عبر توصٌؾ ذاتً ثالثً( مازلت أراك تتفحصٌن كل الوجوه:)

 (طبعك الرقراق 
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 (صامت وحزنك ال) 

 (وأنتظارك المفجوع) 

 :ومن تراكم هذا الرهؾ أألمومً ٌتبرعم فجر كاذب 

 ألمل ٌعٌش بٌن أألضالع )        

 شده نحول طوٌل من حزن ٌوسؾ الذي ظل ٌقاوم قرش        

 (90ص /البحر،حتى سما بصبر أٌوب          

 ( . أٌوب)و( ٌوسؾ)هنا مزواجة بٌن الدٌنً والعائلً من خالل أألسمٌن 

ٌوسؾ : أألسمان ٌحٌالن الى نسق نبوي ثالثً  لدٌنا أسماء ثالثة انبٌاء عرفوا بصبرهم 

واٌوب  وأألسمان مثبتان فً قصٌدة الشاعر صبٌح عمر وثمة اسم ثالث ٌحٌلنً الٌه فضاء 

 :السطر الثانً والثالث  وحصرٌا الكلمات التالٌة 

 .ٌحٌلنا هذا السطر نبً هللا ٌونس  اال(..ٌوسؾ الذي ظل ٌقاوم قرش البحر )...      

صوب شقٌقه ..اشارة وامضة ..والٌس فً هذه االحالة ربما من خالل الوعً الشاعر   

 لكننً كقارىء !اعنً عبد الكرٌم عمر؟..الشهٌد الثالث فً العائلة 

 أرى فً أألسمٌن شخصٌن عرفتهما وعرفت بطولتهما واحتمالهما أألسطوري

ٌة من صمود ٌوسؾ ،انتزعته من حفالت التعذٌب فً بصرة نهاٌة وحٌن عجزت فاشٌة الطاغ

 ثم قذفته فً البحر..وإقتاده مقٌدا الى الخلؾ سبعٌنات القرن الماضً

عبد الكرٌم / ٌوسؾ / أٌوب )ٌحاول أألبن البحث عن اثر  لٌتواصل مع أمه ام الشهداء الثالثة 

 الولد أألوحد ( ..عدسة ٌتٌمة، لنظارة ٌقا ل انها لك )فٌعثرعلى (..

بل سٌحاول رإٌة ..لن ٌبئر المشهد من خالل عدسة أألم ..الولد الناجً من اهوال أألستبداد 

 أطلت النظر فٌها،لعلً أرى عٌنٌك مرسومة)عٌنٌها فً عدستها 

 ..دٌالوج / فٌرتد المخاطب الى تفعٌل اتصاله عبر منولوغ (..ص90/من خاللها

 :زال درب آآلمهاانه ٌستحضر مسٌرتها عبر اخت..معها

 كم أعطٌت أحالمنا،اشارة جدٌدة على الطرٌق)            

 !(منذ كنا صؽارا والى آآلن              

 ...حضورك الشامخ لنا بٌن طٌات السجون )

 بٌن أألحمر وأألسود           

 تعبرٌن نقرة السلمان         
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 :تقولٌن لً           

 ...هنا رسمت وجها واحد ألبنائً

 ( (فهد)وهم ٌصعدون  الى ٌوسؾ أألبدي 

نالحظ ان القصٌدة تعاود أألستفادة فاعلٌة التسمٌة وتوظٌفها بشحنة شعرٌة توسع فً مدٌات 

 وتفعل اتصاال تسموٌا بٌن ٌوسؾ أألبدي والٌوسفٌٌن الشهداء...القصٌدة

 ...وأألم بدورها تتجاوز الخاص الى العام وتصبح اما للشهداء الٌوسفٌٌن كافة 

 (هنا رسمت وجها واحدا ألبنائً )وهً تعلن 

 ؟...هل سلمت أألم فرشاتها للولد الباحث عنها 

( وسادة البلد المنهوب ) على قراءة  بل احض.. لقراء على اجابة معٌنة الأقسر القارئات وا

 ..المجموعة الشعرٌة أألولى للشاعر صبٌح عمر

 2009دمشق / بٌع دار الٌنا/ وسادة البلد المنهوب / صبٌح عمر *

 

 .بصرة ..الئحة القصٌدة  * 

من شعرٌة أألنشاد إلى النقش البصري  ../عتبة /مقتبس

- أفعال القراءة  -

/  بلقٌس خالد تزرع الندى/    

/ وصلنً الى السٌاب ساللم ربما ت/حرائق أألسئلة فً لٌل القنوط 

/ ابواب حسٌن عبد اللطٌؾ/ تعازٌم الشاعر فً مرآة الساحر 

/ خارج السواد داخل المملكة / مجٌد الموسوى نزهة 

. عدستها فرشاتها ..أألم /ألكتابة بالكامٌرا/ ثرثرة العاشق الذهنٌة  
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  قة طرٌق الشعب صحً/ ٌعمل فً صفحة ثقافة *

/  مقالة على هامش اللٌالً أأللؾ الحكً ومكائده-

 2007على نفقة شركة آسٌا سٌل لألتصاالت      
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دمشق دار  -قراءة اتصالٌة فً السرد والشعر/ االذن العصٌة واللسان المقطوع -

 2009..الٌنابٌع

 2009..دمشق دار الٌنابٌع -شعر/الرمان زهرة -

 2009..بؽداد -دار الشإون الثقافٌة العامة -شعر/الزجاج وماٌدور فً فلكه -

 2010..دمشق دار الٌنابٌع -شعر/بصفٌري أضًء الظلمة -
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