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My Eminence the Poetics of Variety
Deception and The Interest of Searching
for The Unseen
A B S T R A C T
The recent Arab poem has descended from the full recognition
of what surrounds and enriches the philosophy of poetry and the
novel fields it implies that determines its identity and embellishes
the private environment surrounding it. Perhaps the susceptibility
to the audiovisual and articulate propinquity is the best means for
deception and the Interest of searching for the unseen on the
semantic and artistic levels. Never has the accuracy of poetic
idiosyncrasy together with its deep-rooted origins been away from
the revolution of (Hadith saying) and ultimately a poem having a
confusion in its concepts, levels and limits.
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غبطة حضررررشي شرررعرية المااشلة اة ا رررية
ومتعة البحث عن المستور

تنحدر القصيدد الررية الحدثة م ليلةيل اكراا تلل للطحةف سفلةيف الشيرر
وحطوالتييو ومييل أنيين وي ثنيو نلةييو م منييلالت ييدثييد تحييدك و ييل وتير
منلخ ل الخلص ،ولرل قلبلة االنف لح نلى الطنلور القولي والة ي ي ي ييطري وال ص ي ي ي يير
ي م خدر وكوات الطخلتل وم ر ال حث ن الطةي ي ي ي ي ي ي ور نلى الصي ي ي ي ي ي ييردد الفني
والداللي ،ولم تك كق الخص ي ييوا ي يية الش ي ييرر ومل تل ج نلةو م وا ي ييو

ر

سطنأى ن ثور (الحدثث) ،وايوال الى قصيدد تةدر ل ةيل مي مفلهةط ل ومةي و لت ل
وحدوك ل.
©  2020- 2009كلية اآلداب | امعة شكريت
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إشكالية التجنيس األدبي:
كبدر م نظر األكب ،وواحد
حدز ا
ترد مةأل ال ننةس األكبي م الطةلئل ال ي شغلت ا
م اإلشكللةلت النطللة الطرقد ال ي وا ت النقلك ،ونلطلء النطل نلى مر الرصور ،مطل الت
ه الطةأل نلى الرغم م كةر الدراللت ،م امالطوي وورليو مي الرصور القدأط  ،الى سلخ د

وتوكوروف وين وكروتش و درار دنت مي الرصر الحدثث غدر حللط  ،اذ تطحورت اآلراء مي

اتنل د  :اتنله ثؤكد نلى ضرور ال صنةف األكبي لأل نلس ،و ؤكد نلى مغزى الننس األكبي،
وقد للك

ا ال و و من الر د الكاللةكي ،اذ لبق ألرليو تقةةم الشرر الى غنلئي وملحطي

وكرامي ،واوال الى درار دندت ال

ه الةوابت الةالث الكبرى للنظلل األ نللي

ثرى وي

أةدر فةو تيور

(الطوضوعة  ،والصةغة  ،والشكلة ) ،ي ال ي "ترلم سكةفة مردن الطحةف ال
الحقل األكبي ،كطل ِّ
تحدك سير ق شلمل حقال شبد ل بي ي (مخزي) تشطل اإلح طلالت األ نللة "

()1

ا ال و و م ال أطدر األ نللي للنص األكبي وثلر وال ا ثةدر حولو تةلؤالت كةدر حو افلء
الننس وو النوع ،وحو اإلنغالق اإل نللي ال

أرطل نلى بنلء لور منةع ال أقبل سللطزاور

وال واال بد األ نلس األكبة .
األمر ال

كمع سإتنله آخر ثدنو الى كةر الحوا ز بد األ نلس األكبة  ،وم ح بواسلت

النصوص اإلبداعة لل القح وال زاور فةطل بدن ل ،مة ندث مي ذلك نلى ور بن وكروتشو ال
نلى وي كل نطل حقةقي أكةر قواندنو األ نللة والنوعة م

،

()2

ثؤكد

ونلى ور ش لأغر ال

ثنفي تطلمل و وك ونطل و نللة وو نوعة خللص ( ،)3والر اح فلظ كل نس سحدوكه الطرلوم

موضع شك كبدر ،ملم أرد الشرر مةال نةل نقةل ميلقل ،أط نع نلى األ نلس األخرى اخ راقو وو

قلكر نلى ال ةرلب الكةدر م خصلئص
ا
ال غلغل كاخل حدوكه الخلا سو ،ويلت النص الشرر

النصوص الةركأ ( ،)4ح ى الرت الحدوك بد الشرر والنةر كطل أقو ألكويةوي (اقل ال ق ار ار م

الحدوك اإلكار للصد ) ( ،)5و ا كلو أصن مي اللح ال حلل افلء الننس وو النوع األكبي،
كطل ثدنم كنل ك لس النص الطف وح الرلبر للننس والنوع ،ومن م مور س بالنشو ال

ثنفي وي

أكوي نلا ولةف بد النص األكبي ويد األكب برم و ،كطل لم أرد ال دف وو الغلأ م رللل و
صر نلى بالغ و النصة وحد ل ،و االح فلء سلللغ وتفندر مضلءات ل الطنل .
مق ا

ولرل م وكةر األ نلس األكبة ال نلس ل ا ال و و االنف لحي للنصوص ال

أةطح

ب القحلت و نللة وونواعة كبدر ي نس الةدر ال ي سلتت الدول تك نز مي طةلتو نشرات األنواع
الةدر  ،اذ تش غل النصوص الةدر مي وغلب ل اشغلال تالقحةل مع النصوص الةركأ والشرر مرل
نلى نحو تخلق مر ل ونوانل وكبة وخر ل ل خصواد ل النوعة الط شكل م ت ند نوند وكبدد ،
م مةل ام زاج الةدر ال اتة مع الرواأ ل فر لنل نونل خلال و الةدر ال اتة الروائة وو الرواأ

الةدرذاتة مع مالحظ الفرق بد النوند  ،وم مةل ام زاج الةدر ال اتة مع الشرر ل شكل لنل
قصدد الةدر ال اتة ال ي ي مطلرل ابداعة م نن م مندد وكبدد

طل الةدر ال اتة والشرر،

ومر شلئكل ومرقدا ،ومر ت مر ل
وغدر ل م ال القحلت ح ى الرت القراء األ نللة ل رض من ل ا
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اشكللةلت قرائة وثرت النصوص ومنح ل شرر خلا  ،نلسر م ملنلة ال ند النوني سطرنله
اإلأنلبي ال

أرني تركدن نوني دثد "أة طد ننلاره م مر عةلت مرروم  ،وإنلك اوغ ل

نلى ومق قواند مغلثر " ( ،)6ترطل نلى ارللء آلةلت وركلئز قرائة

قرائة خلا .

دثد  .تطنح النص رؤ ول

مباغتة النص الشعري:
نص غ ي حضرتي واحد م النصوص ال ي تحطل اشكللة تننةة نلى الرغم م
حرص الطؤلج نلى تقدأطو للطدةلق القرائي الط نلي مي الرنواي الط ثل ونلى ن

كةدر ل ه الو
ا
(شرر) ،اال وي القراء األنواعة ل ل ال تيطئ
نحو منيق الةرك ،نلى الرغم م لر وتشرن

الرنواي الرئةس

القرائة ال ي تر د قةلك كم القراء

ه الطنيق القرائة  ،وانف لح ل نلى الطلحو

األ نللي ال

رل م الشرر الدول ث خيى منيق الننس النقي سرد وي تفرنت وغصلنو وتشربت

ا ال حو ،

مل سرد الحداث ال ي نطلت نلى كةر القللبة و طشت

الى ونواع دثد كةدر ن ةن تالقحو مع الفنوي الطخ لف القولة والةطعة وال صر و ل و الى مةل
ا مضال ن ركوي ل مو

مراكز القوى مي الشرر نلى نحو رلت من ل نصل مف وحل أطك قراءت ل م
در ب نلل بركى حر ص مي

واأل م ردك .
أرطل نلى م ح

ا الرطل نلى ال و و الطل سرد حداثي ال

آملق النص نلى شرر ال طنع والطخلتل ال ي تنرل القلرئ مي قلق وارت لا قرائي اذا مل حلو

ولدر للقراء األ نللة ال قلددأ ال ي ال تقبل سكةر تقللدد القراء الشرر  ،ف طنرك كخولو الى
ا
ال قلء
نللم النص أفلت م بد ثدأو خدوط القراء النوعة الى وملق رح

م القراء الطف وح ال ي

تصرن مر ل اإلمةلا بزملل القراء ل شكدل رؤ قرائة واضح الطرللم فةطل أخص اآللةلت واألكوات
الطشكل ألكبة النص.
ولرل الصدم القرائة األولى كلمن مي قلن مرلكل ال القح بد األنواع القلئم نلى الحفلظ

نلى الرطوك الفقر للنوع ال

أك ن فةو األكثن ،مإذا كلي أك ن مي الشرر أحلمظ نلى النلنن

الشرر للنص مع األخ مةال م الةرك نلى نحو أطك مالحظ الةرك مي الشرر  ،وإذا كلي
أك ن مي الةرك أحلمظ نلى النلنن الةرك مع امكلنة األخ م الشرر نلى نحو أطك مالحظ
الشرر مي الةرك ،لك

در مي منطون و

ه أرقد مدةلقل مع القلرئ نلى وي مل تضطو

الطنطون تن طي الى نللم الشرر ،ثم ث فل أ القلرئ مي الط

وي الط ةدد مي

ولةس الشرر مضال ن تالقحلت وخرى مع منوي القولة والةطعة وال صر  ،وم

ا النص و الةرك
نل تأتي شرر

ال طنع ل رلم سط لر نللة خدوط النص وتف ح وبواب النص مشرن نلى الطلحو األ نللي.
تسخر من النعاس.
أتقد ُم ببطء تحت النافذة المعتمة .صدفة كانت
ُ
أقتربتُ بوجل كان يبللني غصنٌ متدلي .تعلنُ المرجوحة
رغبتها في االهتزاز الكونُ على سعته الضيقة.

الضوء بالكاد
الواحدة إال قليل .بعد نصف إغفاءة الظالمُ حجر و
ُ
حبات كرز ،اختلسُ من خلل الستار ما يناسبني فيك من ثقوب،
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إلي.)7( )،
انظر إلى وشمٍ منك في شكل برق ذابال ومثي ار ينحني َّ
و ُ
ث درج الخيلب الشرر مي قصدد (وكأني وحد لو ) ،تدر ل م نلمةل نحو الةرك نبر
طل مرلة حركة تقوك كم النص نحو الةركأ (وتقدل ،وق ريت ،ترل  ،وخ لس ،ونظر ،ثنحني)،
وتبدو ملنلة الدالل االل طرار واضح بد األمرل  ،و ي ال تخلوا م الح ر مي الطزاو
الطنلخ الشرر والفضلء الةرك  ،أظ ر من االل ال الحكلئي ال

ث قدمو الراو ال

بد
أحلو

ال ةطن وتغددن الصوت الشرر  ،وتوالي األمرل مي (وتقدل ،اق رب ،وخ لس ،ترل  ،ونظر ،ثنحني)،
ثن ر مضال ن حضور ل الةرك سحرك وأقلعة أفرل ل نطف اللفظ ومر رد و الداللة والحركة نلى
اردد النةد ،مي نة لإلمصلح ن اطلر شرر م ب ب ،لك كثنلمة االمرل مل تلبث وي تحرا
النةد نحو حدز مكلني مغلق ترطل مي الطش د سطعة الدأكور تننح مي خلق اور الط لغ  ،كطل
ثدث ل طةدل النةد تطةدال اأقلعةل أفدد م طلق الرغ

بواف ل ثةط (ثبللني ،م دلي ،اال از ،

ثنحني الي) ،ل شكدل اور سصر  -لطعة مش رك  ،ولركأ شرر مي آي.

الي ق الةلنة م القصدد تش غل بوني وكةر نحو مضلمد م لغ النص الشرر م لغ
حر ووادل  ،وتبدو نالم ال رقةم النقية ( ،).وكةر مرللة سلإلن ار سلن لء النطل الشرر  ،لك
ا االن لء ث دئ للبدء سنطل لركأ سإحلل ل الحكلئة الى مل قبل النقي  ،اذ تنف ح نلى نةقد
م فلوتد أطةل وحد طل طللةلت النطل الشرر منفرك  ،وتقلنلت القللن الةرك
مل.

مش رك الى ٍ
حد

يداي تطيران .تصعدان
وأذبلُ كذلك بجرأتي النحيلة وموقد تحت ثوبي ورشات ماءَ .
العشب بكثافة مذاقي أنَّ ،
أمد يدي الواحدة إلى
يجلس منذ حول ويكتظ حوله
جنب البيت.
ُ
ُ
ُسلما َ
قميص النوم .وتنشغلُ األخرى .بإزاحة قميص النوم الشفاف الملقى على الشرشف األصفر
سر بيننا .يستحي
أعرف حتما سيذبل وبفداحة
السعيد والجسد.
أتم منذ ٍ
ُ
أكمل مذاقات وأنا لم ْ
ُ
كان معك
ق في األصل من طولك الوتر في أحد منيَ .
أنفراطك المذهل تباعا .لموسيقى تتدف ُ
على نحو واضح .كعادته يتالشى في حمى مني

بغنج .ومن غير مأوى .يلتفتُ إلى أصابع يدي (.)8
عريك ٍ
ترشفُ َ
تنف ح كائر الةؤا الشرر وحدوك الةرك نلى ش ك م نلنة وللل ل الداللي النةد واللرن
سلللغ اذ "تل ن اللغ الشرر الخةل النةد للقصدد  ،وتفنر تيلرو األثرولي نحو االل فلت نلى
الفضلء الط لح ،وال طل ي مع ل ائ ه ونزنلتو الط ن

الى فةض النطل والط ر "

()9

و و مل أطك

وي تراده الكلمد ار الط حرك ال ي تةرى نحو االملك م الواج واللغ والحرك اإلأقلعة الكلمن

مي كل من طلَّ ( :
أمد يدي الواحدة إلى قميص النوم .وتنشغلُ األخرى .بإزاحة قميص النوم الشفاف
الملقى على الشرشف األصفر السعيد والجسد) ،اذ تقوك الرالم اليلمح للفرل االثرولي نحو
ط ق وكةر نطقل محلوال ال ف از االخر الطوا
المذهل تباعا).

أعرف حتما سيذبل ،يستحي أنفراطك
م ر ورغ ( ُ
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اي تنل ع مفركات النص  /النةد تشغل ش ك مة و لت اأقلعة واور ولركأ و بدو
مرل وك ار ل تحت قلئط واحد

و انشيلر ال ات نحو وكةر م احةلس ث حرا سكل طلق و ل طةدل

النةد تطةدال أفدد م اللوية ال ربدر الشرر الواضح.
طول الليل سيرة عاشقـَين أختفا
يميل عليه بنشوٍة عش قبجٍ يق أرُ
َ
في حي قرب شورش ُ
ق مقع ٍد من
صوب نافذةٍ
القمر
كالغرانيق
كالم اغني ٍة َتَرَكاها فو َ
َ
خلف هندرين وأدا ار َ
َ
ُ
تضيء َ

نما
سبع عيون زرقاء
َخشب الزان وأضاءا على
َ
َ
عموديه َ
وغسقا من رخامٍ ووردة من كرم ٍهَ .
الجوز وخاتم من جمانٍ وقارورة ألبعاد الجان .واألنس
فيها
الرز والبلوطُ و ُ
النخل و ُ
ُ
الليلك و ُ
ذلك
تدور حوَله كطائر لوزٍ وعندليب
ٍ
كان َ
شجر يحتفي بعوسجةٍ وغيومَ .
والحسد وأصابع ُ
وقتَ َش َم ْم ُت الشمـام في حقل الكالم على ظهر حوتٍ ظريفٍ في بحر شارع النجفي ،يحاذي

سور نينوى المزدان ببوابات مجدٍ في باب شمس ونركال والطوب ،وقبلها من ثمر غابةٍ تحت
َ
ليسجد لي الكالم والضؤ من أصابعي في معبدٍُ .يطوقه الرب
قلعة أربائيلو .أنحنيتُ في القداس
َ
بذراعين وقوس تعاويذ في الكرادة وكاتدرائية مريم يبلـلها دجله .ويمنحها ماء مقدسا من جرن

التمائم السبع من سبع كنائس (.)10
أرسل
أجدادنا .ورحتُ
ُ
َ
ن الرنواي (لدر غر ن) ال ي تر لي النص ال اق ةنل منو الطقيع وناله ،ن لركأ
لدر  ،و ي تيل نلى تواةف مكلني نلل غدر محدك ث شم اطلره و غد و الى ٍ
حد مل (قرب
شورش) ،ونلى الرغم م حضور الةرك سقو وملنلة كبدرتد مإي الطنلخ الشرر لو حض وره
وأضل وتأثدره مي حدوك الحكلأ وطلسر ل ال قلني ،م و أرطل نلى تشردر نوني للةرك أنرلو وكةر
ان ل ل للدالل مع ترطدق لو ،كطل أرطل نلى تش ثن الةرك وتخلةصو م الط لشر وم الزوائد و و
أةرى الى منل ورحن ووولع سير ق ( توحي) وي الكالل (شرر)،

زء م مشروع الط لغ ال

لك نلى مة وى املكت ل م تقلنلت القص ومخر لت الفرل الحكلئي ترطل نلى مريةلت واضح

وقلر مي وال البنلء الةرك .

العنوان لعبة التخاتل ومتعة البحث عن المكنون:
ن

الرنواي ن

ميلط وحر مي مةرل ل الى انلك ون لج النص و كلي ،نلى الرغم

م كون ل "بنة شدثد االم قلر ال تك طل اال ببنة النص ال
ن نصو"

()11

تضدئو ,ل ا ال أطك ند ل بنة مة قل

و ي ت داخل مع ملةفلت الف نطوم ل مي نةةج بندو واحد ث حث ن "الطنظوم
ه الي(الطلذئة )

الةؤالة ال ي ث كفل الف سإثلرت ل ،و ه الرالق ت فق مي النلحة ال ي تنحو ل م وراء
الطغلثر وإنلك الخلق م خال دل الطو وك وذلك سرطلة ٍ نصة ٍ نلى ال رر ف وإنلك بنلئو ب ات

الرطلة " ( )12انلك تدمرك "الى وي تردد قراء شيء كلي مألومل لدأك ،بل و زء م ثقلم ك ،ولكنو
أغر ك سإنلك قراءتو ،ألنو سفنر فةك طلقلت دثد  ،وكأنو مع الرنواي ثبدو مرل القراء  ،وم ثم
مرل ال أو ل ،مللرنواي اذا ذو حطوالت كاللة  ،ونالملت اأحلئة شدثد ال نوع والةراء ،بل و نص
موا ٍ  ،كطل و نند ( درار ندت)" (.)13
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مي ن
ال

ننواي الرئةس للط

قدد الدرس ثط تةدد الةرك ث طظ ر مي األللوب الوافي

أرد ركدز م ط م ركلئز الةرك ،و ا الطنحى الصةلغي لم أك لطنرك الطغلثر والطةلثر

الك لبة ال ي نند ل للئد

ه األألل ،وإنطل لء لةحطل قصدأ نللة تبدو مالمح ل م الرنواي

(غ ي حضرتي) ،ال ي تكشج ن ننواي تننةةي و

ونو أحدك سير ق مل النوع األكبي ال

ثن طي الةو ،محضور ألء النةن مي حضرتي تكشج ن ذاتة نللة تصل حد ال أو ل النر ةي
ال

ث رطق اكةر مع قراء الطفرك سطعة الطف ح الرنواني (غ ي ) ال ي ترني فةطل ترنةو تطني الطرء

مةل مل للطغبوط م النرط م غدر وي ث طنى وال ل ننو ،لك ثط مدلو آخر للرنواي و مدلو
كثني ث رلق سطفرك غ ي ال ي ترد م مفركات ال ندل لر ل الدث الطةةحي ونندمل ث صل سلل ات

الشرر ح طل تبر النلنن النر ةي الكبدر ل ه وانركلللت ل مي نصوص

ه الطنطون  ،و ا

الطنحى م ال أو ل أقوكنل اذا مل قرونل الرنواي سطعة النصوص الطوغل مي ال اتة الى قراء مرآو
تقج مد ل ال ات ق لل مرآ النص ل نظر الى نفة ل بز و وإننلب كبدر م

 ،وقراء تق رب

كةد ار م منيق الةدر ال اتة ل خلق ب لك نونل وكبةل دثدا ثزاوج بد الشرر والةدر وو بد الةدر
والشرر اذا مل وخ نل بنظر االن لر تةدد الةرك نلى الشرر ،والقراء الطوغل مي النص تةدر

سللقلرئ نحو

ا ال و و شدئل مشدئل الى وي ثوالو الى قنلن تلم ب لك نبر مؤشرات قرائة لدر

در ويرض م ومراك نلئل و سطعة وملكن م سغدثدا

ت نلى نلى نحو ال أقبل الشك مع حضور

كرملش والكنةة وشورش وقلر اريلئدلو ويلب شطس ونركل ويدت الند .و ه ي مدز ننلو
الوظةف (موضونلتة ونوعة ) ولك سير ق ضطنة ،

الةدر ال اتة ال ي ت نلى مي كون ل مزكو

ف(األألل) مةال تحدل الى مضطوي النص ،وإلى نونو الحكلئي االل ر لني ،وك لك (حةلتي) ألحطد
ومد (.)14

غبطة حضرتي وهيمنة الفضاء السردي:
م

نل تأتي قراءتنل للنص م

او قرائة مغلثر تة ند نلى رؤ قرائة مركز تة طد ل

م هةطن ال فلادل الةدر ال ي شكلت الطلك الخلل لنص

كور رئةةل مي
در ،ولربت ال اكر ا

ال حضلر ل م الطلضي ال ردد الى الحلضر ،وتقدأط ل الى مخ بر الرؤ ل ردد ان ل ل م

دثد

مي محلول م الطؤلج لبث الحةل مد ل والروك ثلنة لعةش ل مي النص ،سرد وي كلي قد نلش ل

مةلر لدرذاتةل ت خ م ال كر لت
ا
نلى ورض الواقع فةطل مضى م الزم  .و و مي كل ذلك أةلك
إطلر نوعةل لو.
بواف ل نونل لدرذاتةل و ا
ث نلى

ا واضحل مي نص لدر غر ن ال

تحضر فةو ال اكر ل فرل مرل ل مي النص

نبر ال حضلر طل م ال كر لت لولد كأنو

در الشلنر مي ثول مل ،حد كلنت الراأ بدد الند

الطخطور الحللم اليدن وابنو ب نلل األمند ال

ث ولى ملل األمور م سرده سرددا نلا مي بد و

القدأم سإريلئدلوا وقد حلق لحد و ويرل شلريو وارتدى البنيل ونطل مي الحكوم  ،ثم اب لى الولد در
م سرده سآالف م الحكلألت الغر  ،لةقفز نلى كنج الحن و ةلق ظلو كللفنلرات والفراشلت،
وكللكطننلت ت رف ا نح ل لطيلرو واألحالل ترضع والسرو.
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ث نلى وأضل مي نص (مفلتةح بد ي ث كلم) ال

ث كرنل بدثواي محطوك كرو ش الةدرذاتي

(لطلذا تركت الحصلي وحددا) ،مإذا كلي سقلء الحصلي مي البدت سرد ت ندر م ننوانل لشطوخ البدت
والحفلظ نلى كرام و ،مإي مفلتةح

در نل تقلبل مكوث الحصلي ل كوي شل دا حةل نلى ت ندر

لج لف م:
مشلسو طل الرراقدد نلى وثد ش اذ الرصر كانش وم َّ

أصابعي ما زالت تمتد إليك .من كل الجهات أيها الباب .أصابعي التي تحبك تمتد اآلن من بعي ٍد
إليك ،أبصرها وخذها بألفة ،ارسم تجاعيدها كما ترغب .هي اآلن تؤبن لك أيام الغربة .والبعد ال
تتصور أيها الباب البعيد أنها طائر الفينيق وقد زارك في يوم قيامتك أصابعي هذا النص
المجنون بالمخيلة والكلمات (.)15

ولرل م و م مل أنةده

ا النص و وي ال ات الةلرك تقدل لنل ش لك ال ات اإلبداعة

الطربر ن موقج وادل م الحلكث  ،ون ملةف مكةف  ،ونوعة  ،تردد ان لج و ر ال ات وولوان ل

ان ل ل ابداعةل ( .)16تحول مي تخول ال م اإلنةلني ،بواج الشرر حلضن مة وع ألنطق الرالقلت،
كةدر مل
ووكةر ل حةللة  .ل لك نند ال ات الشلنر تنةحن الى نطق ونو ل ل ة نلي ًّطل انةلنةل ا

ال ل ال ات الررية  ،بل ال أكلك أفلرق ل من نقوك طو ل  ،و الحزي .لد وحد لدى تلك ال ات الحزنلي:

الرلطفي والشرر مرل ،و غدو النص لدث ل ،مرلكل للطرآ  ،م حدث اق ران ل الندلي سلل ات الررية ،
وقدرت ل نلى سرث مكنونلت ل ولوانن ل.
اذ تة رد ال ات سيلق تط لك قدر ال م نلهة نلى الخلق ولةس الطحلكل تف ح ومق القراء

نلى ملةف ترى مي لرك

ا ال م نونل م ال ي در منو ،ونلى ومق رؤ مؤكلن  ،تةرى ال ات

الى لحن القلرئ الى منيق الحزي ،بواف ل الطنيق ال ي أقج مد ل ل النلس مي البلداي الررية
الى الحد ال

ث حو فةو الحزي الى مطلرل للوا لولدوثقلمي م طظ ر مي كل الحةل  ،ل لك نند

وم غدر ننلء انركللو مي كل الفنوي ،ومن ل الشرر ،ال

ثن ل م نلطف الحن مداكه.

سفر في قوس قزح الخليقة

ويسكن جاري
أسكن (اآلن) ،فندقا في وطني.
بيت( .كان) لي.
من ٍ
ُ
ُ
الهيكل األسمنتي وصديقي الذي بعد ،لم يكمل
ويسكن تلميذي
الرصيف .وتحته بالوعة.
ُ
َ

يحمل في الكف صليبه .من بيت( .كان لي) ،إلى شبه بيت في
مات في بخديدا .وهو
مسكنهَ .
ُ
مرمى عنكبوت
نام ويده
طفل صغير .تمد لساَنها .عبر
يتوددُ إلى مولوٍد في مذود .وأفعى قرب ٍ
ٍ
عشب أخضرَ .
وحليب ودفء
ق إلى رضاعة.
ٍ
تتو ُ
من بيت( .كان) لي .إلى مرمى نسيانُ .نتشردُ مع سبق إصرار
وكل العالم علينا يتفرج (.)17

ٍ
بدت( .كان) لي) أحطل
تنف ح ذات الةلرك الشلنر ند القلرئ نلى مش د ال كلر (م
مي طةلتو الكةدر م ال أوه والحةر واأللم الطة ند الى الفرل اآلني( :ولك (اآلن) ،مندقل مي وطني.
و ةك

لر الراةف) ،نلى نحو ثدخل ال ات مي اراع م أ ل بد تأكدد الغةلب (كان لي) ،ويد
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ال دنلء مكلن ل الدومي الطألوف سحةل ن كأطوم الحةل  .م نل ث طركز اوت ال ات بد مكلي ولةف
مطلوا كائطي ويد مندق غدر مألوف مؤ ر ،و ا ال نلوب بد الدائطي والطؤقت انطل ثةدر اأقلع
األلى ولرل وو مل ثةر االن له سللطقلرن

ي ثنلئة الفضلء  /االنكطلش ،بد حر مطلرل طقوس

الحةل برحلس  ،وإنغالق ال ات نلى ال ات ،لك خصواة ال شبةو تنف ح نلى تشظةلت كاللة

مات في بخديدا) ،تحدل
ويسكن تلميذي
(
الهيكل االسمنتي وصديقي الذي بعد ،لم يكمل مسكنهَ .
ُ
َ
الى مل أطك راده م نطلذج للبة وكةر سطف ول الحةل :
دعها في
تحطم مكتبتي .أيها الجاهل .دع الحمامات في قصائدي تطير .و
قبل أن
ْ
الشمس ْ
َ
قفْ .
َ
يمنح عطره لفضاء العراق الواحد الجميل
سرور،
دعه هكذا في
ٍ
شرو ٍق كما ْ
كانت .و َ
الورد ُ
ُ

دع (.)18
دع أيها العاطل عن الحبْ .
كبدر م اخ از ال ر ي والنفور م الفرل
ا
اأقلع (دع) ،انطل ثةدر مي ا الطقيع قدر

الطرلك الةلبي للحةل  ،ومل ومرل ال حكةم م نيو نلى قدر كبدر م الرنج والقةو ث طظ ر
بوالي و الطنلخ الردائي والفكر الشر ر ،و و مكر أقلبل بدالل الحةل (مك ب ي ،الحطلملت ،قصلئد ،

شروق ،الورك ،نيره ،الحن) ،اذ ت طك الكلمد ار م راد الطشل د الحة والفرلل ال ي تو ز قص

الطكلي  /الطك  ،بواف ل مكلي مكر ،سش ك كوا ضلغي سكةلم تصو ر م ل ت نلى خاللو
حلل الصراع بد الفكر الط يرف ال

م

اح ل بدت الشلنر م

 ،ويد الحةل والنطل وال اكر

وخرى.
كبرت
كنت صغيرا .أبدا لم أفكر أني سأكبر .وحين ُ
من ُذ أن ُ
ات أخرى
أبدا لم أفكر أني
سأموت باختياري .أو بخيار ٍ
ُ

أسير .التقطُ َّ
ط من الشجرة ،أرتبه بأصابعي وحناني .وأعيده إلى الشجرة،
العش الساق َ
ُ
كنت َ
حين ُ
ليل أسود .وآخ ُذ الورق َة ألسجل ذكرياتي بعد منتصف
النور إلى الشمعة المطفأة في ٍ
و ُ
أعيد َ
سأموت بخيارات ال دخل لي فيها .خارج بيتي العش الذي أحرَق ُه
كنت أفكر أني
ُ
الليل .أبدا ما ُ
وحش في معاول ال تهدا (.)19
الليل األسود ،وأصابع بمخلب
ٍ
ُ

تبدو كوامو الصراع بد الحةل بواف ل مكلنل ولةفل ،ويد الحةل بواف ل موت (الغري ،

ال ندر) ،و بدو ال شبث سللحةل الفرلل والطألوم وكةر ال نلس للحةل خلرج مرل األلف (خارج بيتي
الليل األسود) ،اذ تصدع ال ات الشلنر سطدةلق ال رلر أشرري الطكلي ،البدت
العش الذي أحرَق ُه ُ
الليل األسود) ،تحطل قدر
الطحروق ،و و نطف أةرى الى شررن الواقع ،مظ ور البدت (أحرَق ُه
ُ
ال ةرلبة نللة لفرل الفقد الحقةقي.
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الهوامش:
( )1مدخل لنلمع النص ،درار دندت تر :نبد الرحط وثوب ،نشر مش را :كار الشؤوي الةقلفة الرلم  ،آملق نرية سغداك ،الرراق،
وكار تويقل للنشر  -الدار البةضلء ،الطغرب ،ك .ت.87-86 :.

( )2ثنظر :نظر األ نلس األكبة مي القري الرشر  ،د ر كويرو ،تر :سلقر للم محطد ،منل الةقلم األ نبة  ،ع-1997:55 ،4-3 :
.56

( )3مولون نظر األكب :اضلء تأر خة نلى قضلأل الشكل ،ل .س .كوركدنةلي ،تر :طدل نصةف ،كار الشؤوي الةقلفة الرلم  ،سغداك،
الرراق.81 :1986 ،

( )4الدالل الطرئة  :قراءات مي شرر القصدد الحدثة  ،نلي رفر الرالق ،كار الشروق لنشر وال و ع ،نطلي ،ط.149 :2002 ،1
( )5قضلأل الشرر  ،روملي ألكويةوي ،تر ط  :محطد الولي وم لرا حنوي ،كار تويقل للنشر ،الدار البةضلء ،ط.10 :1988 ،1

( )6الةدر الروائة  :اشكللة النوع وال ند الةرك  ،نبد هللا ابراهةم ،منل نزوى ،مؤلة نطلي للصحلم والنشر ،الردك ،14لةن 1998
.17:

( )7غ ي حضرتي:

در بركى (شرر) ،كار نوي للي لن والنشر وال و ع ،ندنوى.15 ،2017 ،

( )8غ ي حضرتي.15 ،

( )9الرالم الشرر  ،قراءات مي تقلنلت القصدد الندثد  :و.ك .محطد البر نبدد ،نللم الك ن الحدثث ،االركي ،الي ر االولى،2010 ،
.9

( )10غ ي حضرتي.54 ،
(ِّ )11
الداللي مي اإلأقلني ،قراء مي قصدد الةالل الط لح لربد الو لب الطلندل :و .ك سشرى ال ة لني ،للةل تصدر ل الطدثر الرلم
ل رية ندنوى ،مدثر النشلط الطدرلي ،الشؤوي األكبة (.20،2010 ،)30

( )12الطون لج الشرر  :مي القصدد الررية الطرلار  ،كرال مي وثر مفركات اللةلي الةدنطلئي مي النص الشرر  :ا .ك .حطد محطوك
الدوخي ،كار ليور ،سغداك ،الي ر الةلنة .17 ،2017 ،

( )13النةةج اللغو مي رواألت اليل ر وطلر :نبد هللا الخيدن ،كار مضلءات للنشر وال و ع ،األركي ،الي ر األولى.60,2008 ،
( )14مف ول الرواأ الةدر  ،نطر محطد اليللن ،سحث مخيوط.8-7 :
( )15غ ي حضرتي.122 ،

( )16رؤ ل الحداث الشرر  :نحو قصدد نرية

دثد  ،ك .محطد البر نبدد ،منشورات وملن نطلي الكبرى ،ط .34 :2005 ،1

( )17غ ي حضرتي.110 ،
( )18غ ي حضرتي.110 ،
( )19غ ي حضرتي.111 ،
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Resources
The Divan:
• Glee, My Honor: Zuhair Barada (Poetry), Noun House for Printing, Publishing and
Distribution, Nineveh, 2017.

Arabic Books:
1- The visual significance: readings in the poetry of the modern poem, Ali Jaafar Al-Alaq,
Dar Al-Shorouk for Publishing and Distribution, Amman, 1st floor, 2002.
2- The semantic in rhythmic, a reading in the poem of peace permitted by Abdel-Wahab
Ismail: a. Dr. Bushra Al-Bustani, a series issued by the General Directorate of Education
for Nineveh, Directorate of School Activity, Literary Affairs (30), 2010.
3- A Poetic Modernity Vision: Towards a New Arabic Poem, Dr. Muhammad Sabir Obaid,
Greater Amman Municipality Publications, 1st Edition, 2005.
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المصادر
الديوان:
• غ ي حضرتي:

در بركى (شرر) ،كار نوي للي لن والنشر وال و ع ،ندنوى.2017 ،

الكتب العربية:

 -1الدالل الطرئة  :قراءات مي شرر القصدد الحدثة  ،نلي رفر الرالق ،كار الشروق لنشر وال و ع ،نطلي ،ط ،1

.2002
ِّ -2
الداللي مي اإلأقلني ،قراء مي قصدد الةالل الط لح لربد الو لب الطلندل :ا .ك .سشرى ال ة لني ،للةل تصدر ل
الطدثر الرلم ل رية ندنوى ،مدثر النشلط الطدرلي ،الشؤوي األكبة (.2010 ،)30

 -3رؤ ل الحداث الشرر  :نحو قصدد نرية

دثد  ،ك .محطد البر نبدد ،منشورات وملن نطلي الكبرى ،ط ،1

.2005
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األبحاث:

• مف ول الرواأ الةدر  :نطر محطد اليللن ،سحث مخيوط.
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