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قراءة في مجموعة تتهيأ إلستقباله اجلهات للعبادي

ـشـاركة عـدد من الـدول من بيـنـها ضـيف الـشرف ـهـرجان الـوطـني لـلتـراث والثـقـافة اجلـنـادرية  تطـلق الـسعـوديـة هذا األسـبـوع الدورة الـثـالثـة والـثالث من ا
هرجان الذي تنظمه وزارة احلرس الوطني يعد هو األكبر واألشمل بالسعوديـة ويتضمن أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية من أبرزها سباق إندونيسيا. وا
هرجان الـذي يقام على مـدى ثالثة أسابـيع هذا العام شـعار (وفاء ووالء). وفـسر وزير احلرس الـوطني األمير الهجن السـنوي الكـبير وحفل الـعارضة. ويـرفع ا
هـرجان قائال والء لألرض والء للتاريخ والء لوالة األمر الذين ال يألون جهدا في عـمل كل ما في إمكاننا ألن نقرب البعيد ألبناء خالد بن عبد العزيز بن عياف شعار ا

هذا الوطن وأجياله القادمة
عتاد بسباق الهجن السنوي الكبير ”النواة األولى لهذا احملفل الوطني هرجان ستبدأ اخلميس  20 كانون األول اجلاري كا  .وقال في مؤتمر صحفي إن فعاليات ا
هرجان مسـاء ذات يوم األحد احلفل اخلطابي والفـني والذي يتضمن أوبريت (تدلل لك سلـمان بن عبد العزيز آل سـعود وضيوف ا كما سيحضر الـعاهل السعودي ا
هرجان سـيكرم عددا من الشخـصيات السعودية ”نظير إسهاماتهـا ومنجزاتها وخدماتهـا للمواطن والوطن في عدة مجاالت “لتنطلق بعد ذلك يا وطن). وأضاف أن (ا
عتاد حفل العـارضة السعودية الـذي سيقام في الصاالت الـرياضية بطريق تنوعة بـشقيها الثـقافي والتراثي. وأشار إلى أن العـاهل السعودي سيرعى كـا هـرجان ا فعاليات ا

الدرعية يوم الثالثاء  25 كانون األول (كأحد السمات األصيلة والعريقة لبالدنا).
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عــمـقه فــفي قــصـيـدة  –كــلـمــات رمـادهـا
يــتــكـلم فـي الـظل  –يـجــد الــشـاعــر كــمـا
بيكاسو أن األزرق هو احلتمية وكما هو

اخللود عند البابلي .
عادة تتهيأين لي مكانا ازرقا

يلم لي حزني
وهواء ذاكرتي 

لـقـد اسـتثـمـر الـشعـر الـلـون في صوره ال
بـوصـفه لـونـا بل بـوصـفه كيـانـا بـرمـزية
فائقة احلـركة فكل جملـة يكون فيها ذلك
الـــكـــيــان األزرق مـــعـــنـى  في اجلـــمـــلــة
الـشـعريـة جتـد له معـنى قـريب من عـموم
رمــزيـته لــكن بـذاته جتــده ابـعـد من ذلك
ا هنا صفات فهو احلتمية واخللود ور
اخـرى لـه وهـذا مـا اهم الـشـاعـر عـيـسى

اسماعيل العبادي وانهم به .
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الـــشـــعــر مـن أكــثـــر األجـــنـــاس األدبـــيــة
حساسية بعامل الزمن  وكما ان اإليقاع
الــــشــــعـــــري وعــــلى األخـص في االطــــار
الداخلي لإليـقاع والذي يـجعل من وحدة
الـزمن غيـر ثابـتة في إطـار معنـى مع 
وقـــصـــيـــدة الـــنــــثـــر من أهم الـــوحـــدات
الــشــعــريــة الـــثالث في تــنـــشــيط الــزمن
ومـنـحه سـمـة الـتـأثـيـر من اجلـانـبـ في
الـبــنـاء والـتــلـقي حــيث يـحــيل الـتـرابط
الـعضـوي  التـراكبي في الـنص الشـعري
ب احلس الشعري واخمليال االجتماعي
ويـشـاركـهـمـا التـاريـخ األدبي كـمـنـظـومة
وعي  فـصـار لـديـنـا هـنـا مـثلـث بـنـيوي
وقـدمت يــجــمع تـــلك الــصــفــات الــثالث 
جتـربـة عيـسى اسـماعـيل الـعبـادي مـثال
ـثـلث والـتـعـبـيـر نـشط السـتـيـعـاب ذلك ا
فأولى عـنـهـا وعـيـا واسـلـوبـيـة وجتـربة 
ــقـطع 14مـنــهـا الـقــصــائـد حــفــلت في ا
بـــوحـــدة زمـــنـــيــة حـــســـيـــة الى اقـــصى
حـدودها وذلك الـزمن حـسـاس ويـحـتاج
وعـي وفــــهـم وادارة بـــــنــــاء وعـــــيـــــسى
ت وتطورت اسماعـيل العبادي جتـربة 
ـقطع قدم للتـتكامل لذا جنـد الزمن في ا
صـورة بــعــاطـفــة جــبـارة من تــلك الـتي

مـثلـت العـنـونـة الـيـوم بـعـد الـتـطورات
ـ وذلك بعـد ما نـسقـا نصـيا يـقابل ا
رجح هذه الـفكرة جـان جانـيت وسبقه
بـقـرن كــثـار اجلــاحظ في تـأكــيـده عـلى
ذات الـفكـرة بـقوله الـبـليغ - إن البـتداء
الــكالم فــتــنـة وعــجــبـا -  واعــتــقـد ان
امبـتو ايكو لـعب دورا مهمـا في اعطاء
الــعــنـوان اهــمـيــة تـوصــيـفــيـة فــصـار
الـعـنـوان حـسب راي ايـكـو أنـه ايـقـونة
الـنص اي ان الــعــنــونـة هـي من يـؤدي
سـارك القـرائي الى النص في االطر
ـستـحدثـة للـعنـونة صـار لزاما تـتبع ا
الـــبــعـــد االحـــدث له وبـــعــد الـــتـــطــور
االصطالحـي الذي حـصل على يـد جان
جـانـيت صـار لــلـعـتـبـة مـوقـعـا مـهـمـا
وتكاملت الثيمة االصطالحية وصارت
الـعـتـبـة نـصــا مـوازيـا لـلـمـ الـنـصي
وفـي سـيـاق مـقـصـدنـا وهـدفه نـرى أن
الــنص الـشــعـري بــعـمــقه احلــسي قـد
اســهم بــفــاعــلــيــة في تــطـور وحتــديث
ـوازي وقدمت جتـربـة عـيسى الـنص ا
اسـمـاعـيـل الـعـبـادي في مــجـمـوعـته –
تـتهـيـا الستـقـباله اجلـهات  –هي مثال
مـوضـوعي حلـداثـة الــعـنـونـة وتـأكـيـد
جتاوزها السياقات التـقليدية السالفة
فـقـدمت خالصـة لـعـنونـة تـتـمـثل كنص
ثل مـوازي عبـر مـحسـوسه الـشعـري 
ــضـــمـــون الـــنــصي وجـه تــقـــابل مـع ا

لـلقـصـائد وقـد اتاح لـهـا بعـدها األدبي
ــــ الــــتــــوافق الـى اقــــصى حــــد مع ا

الـنـصي الـشعـري فـالـعنـونـة األدبـية –
ادبــــــيـــــــة أي هـي تالمـس روح الـــــــفن
الـشـعـري ويـكـون ذلك الـتالمس بـهدف
جــمـالي يــفــ الـتــلــقي لــكي ال يـواجه
ـضـمــون الـشـعـري مـبــاشـرة فـتـكـون ا
صـفة التـلقي قـاصرة حـسيـا فيـما هذه
الــعــنــونــة بـتــلك الــفــتــنـة وجــعل حس
التلقي يتصاعد هي تمثل صفة تاهيل
مــوضـوعي وبالغي  ومن هــنـا نـعـتـبـر
ـهمة الثـانية بعد العنـونة قد انحزت ا
ـــهـــمـــة االولى بـــالـــســـعي اجنـــازهـــا ا

لتحقيق مقدرتها كنص موازي .
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ــؤكــد إن الــشــاعــر عــبــر الــشــعــر من ا
يسعى إلى ماال نهـاية في تغيير مالمح
ــعـنـى الـلــوني الــوجــود داخل إطــار ا
ــــتـــــخــــيل ولــــكـن داخل أفق الـــــواقع ا
شــعـريـا وهـذا جنـده في سـيـاق بـعض
الـــقــصــائــد في  –مــجـــمــوعــة تــتــهــيــأ
السـتــقـبـالـه اجلـهـات - بــوجه خـاص 
ــاضي ــكن فـي الــشــعــر دمج ا حــيث 
ـســتـقــبل وتــكـوين صــورة شـعــريـة بــا
حـــاضــرة من خـاللــهـــمــا  وذلـك أشــبه
بـحتـمـيـة شـعـريـة تفـرض نـفـسـهـا على
الـزمن لـتتـيح لـلشـعر إن يـكـون منـطلـقا

أدبـيـا  حـيث في الــسـيــاق الـنــثـري إن
ــكـــنــهـــا إن تــزيح قـــدرة الــقـــصــيـــدة 
الـتـاريخ كـمـ جـامـد وخـال من احلس
والـذي القـصيـدة ال تتـبعه عـبر نـظامـها
ا بـعد حـداثي  وهنـا البد إن نـقر بأن ا
الــقـصــيـدة حتــتـاج الــسـيــاق الـشــعـري
بـروحه اخلــالـصـة كــفن هـنـا فــالـصـفـة
التي يبديها اللون في الشعر هي خارج
التوصيف العام لها واخلاطر الشعري
يــكــون اعــمق وابــلغ واكــثــر رمـزيــة من
اخلـاطـر الـعـام فـاللـون وحـدة تـراكـبـية
من رمـزي احـالي ومن حـسي قـد يدخل
حــيـــز الــواقع او يـــبــقـى عــلى ضـــفــته
مــحـايـدا وفي قـصـيـدة الـشـاعـر االوبى
والــتي هـي اطــول قــصــائــد اجملــمــوعـة
وردت عـــدة الـــوان بـــرمــزيـــات ومـــعــان
متـعددة الـداللة ولكن  الـلون األزرق قد
ورد فـي حـــدود اربـع مـــرات وطــــبــــعـــا
لالزرق رمزيته والتي تكون واسعة وال
ـقـطع 7 حتـمل قـنـاعـات مـحـددة فـفي ا
جند التوصيف الشعري يستعير رمزية

اخرى للون االزرق .
ومضينا في السهول

وما من جبل
في الطرقات

في احلـــدائـق مـــحـــزمـــة بـــالـــفـــراشــات
واألزرق
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ـكن إن تـعيش الـشـخصـيـة اخلارجـية
للـشاعـر حلظـة شعـرية وذلك بـالتـفكـير
في رمزية لون ما وهنا كل فـكرة قادمة
تزيح التي خلفـها وحتل مكانها وبذلك
يـتــطـور الــتـفــكـيــر شـعــريـا والــسـيـاق
الـنثـري تـزيـده  الـلـغـة الشـعـريـة ثـبـوتا
ورسوخا بعد جتلي رمزية معينة للون
وأن كــانت تــراكــبــيــة  لــكن لــيس عــبـر
أرسـطيـة الزمن الـتي تـكون لـها دور في
شـهديـة  ولكن مـيزة أن تـزيد الـصفـة ا
المح الــلـــون في الــشـــعــر إن يـــغــيـــر ا
ويوحي عمـا غيره  وفي القـصائد جند
ـعنى زاد أن الـلـون كـلمـا زادت رمـزيـة ا

ـاس يــراهــا ادمــونــد ولـسـن بــصالبــة ا
ورقـة الـنـسـمـة فـصـورتـهـا ســيـمـيـائـيـا
مــؤطـــرة بــاســتــاطــيـــقــا غــيــر مــحــددة
والــــشـــاعـــر قــــابـــله بـــســــؤال الـــبالغـــة

الشـعـــرية .
لم يكن الصمت بيتا

كان انفاقا طويلة من الليل
فكم من النهارات حتتاج اقدامنا

لضحكتها االولى ?
 إن زمن الـشـاعـر قـد اختـلف نـسـبـيا عن
زمن نصه الـشعـري وزمن خطـاب النص
أيـضـا أي زمـن وعـيه داخل نـصه وهـو
قد قدم في قصائده هناك عالئق توافقية
عـبـر حـريـة الـزمن بـ الـشـاعـر والـنص
واخلـطـاب الـشــعـري لـلــنص في سـيـاقه
النثري طـبعا والزمن هـنا البد إن يكون
عنى والداللة توافقـيا ما دامت سمـات ا
ـعنى تـوافقـية مـعه  وصـراحة مـيزات ا
والـداللـة في قـصيـدة الـنثـر هي مـنطـلـقة
من وعي جتــيــدي في الــشــعــر والبــد إن
تـلـقى اسـتـجابـة من زمن تـوافـقي سـيان
مـع الـطـبــيـعـة الــعـضـويــة لـلـتــجـديـد أو
ـــعــنى ــســـتــوى االســـتـــاطــيـــقي في ا ا
والــداللـة الــنــامي بــســرعــة إلى احلـدود
ــعـنى الـتي تــربـطه بــأقـصـى عـمق في ا
وأوسع بث في الـداللـة  فـفي قـصـيدة –
الوقت  –والتي عتبتها تشير الى وحدة
زمن النص عـبر ذات الوعي ومنـها الى
الذات الـشخـصية الـكامـنة خلـفها وتلك

ستهل . القصيدة زمنية من ا
ستأتي رياحي

ويأتي سريعا الي النهار
مقبال في زهرة النسرين

كنة  لغة الوقت 
اذ اكون
ب دفئ

 انت واحلن
أن قصائد  –تتهيا الستقباله اجلهات -
هي تــســعى إلـى حتــقــيق وحــدة الــزمن
بـحـرية إيـقـاعه  بل إن الـزمن يـسيل مع
ـعنى في قـصيـدة النـثر بصـفته نـشاط ا
ـحوه ـتـميـزة فـيـها في رسـم معـنى و ا

معنى الحق  والـزمن الشعـري إذ يسيل
بـحريـة طـبعـا هي منـظـمة وفق الـتكـنيك
ـعـنى والـبث الـداللي الـذي يـتــصف به ا
أيضا  وروح النص الـشعري في سياق
الـنــثـر رحــبـة تـتــوافق مع حــريـة الـزمن
والـــذي هــــو أيــــضـــا يــــتـــوافـق مع زمن
الـتـخـيــيل الـذي هـو نــوعي في قـصـيـدة
الـنـثـر ولـيس تـقـلـيـديـا فـفي قـصـيـدة –
هدوء- يوغل بنا الشاعر حسيا في زمن
نـــفـــسـي قـــد اســـتــــوعـــبـــتـه الـــصـــــــور

الشــــعرية .
هدأت صيحة األسئلة

هدأت
في غبار الكالم

وانتشار الرماد
مــــثـــلت جتـــربـــة الــــشـــاعـــر عـــيـــسى
اسـمـاعـيل الـعبـادي في مـجـمـوعته –
تتهيأ الستقباله اجلهات   –في البدء
وحـدة اسـلـوبـيـة بـتـوصـيف مـعـرفي
وثـانـيـا سيـاق جتـربـة شعـريـة هـادفة
الغــنــاء قـيم الــفن الــشــعـري وثــالــثـا
مثـلت سعي اسـتاطـيقي لبـلورة قـيمة
بــشــكل مــحــســـوس غــيــر بــعــيــد عن
األنثـربولـوجيـا بل سعت الى تـقريب
الــقــارىء الـــعــام عــبــر نـــسق الــلــغــة
الـشـاعريـة الـبيـنـيةن والـتي ال تـبتـعد
عــنه بـعـيـدا الى الـغـمـوض والـتـاويل

الشعري والرمزية احلادة .

عيسى اسماعيل العبادي

Õö  bMN

بغداد
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توظيف احمليط و دالالت اللغة في نصوص الشاعرة 

لن أكون هنا من القراء الذين يسطرون
قراءات الفـقدان لنـصوص الشـاعر بعد
رحيـله ; أو يحـيكـون من قنـاعات الـفقد
بعضا من ثمار إشتياقهم ; فيقعون في
فخ العـاطفـة الذي سـيجعـلهم يـشرعون
بكتابة قراءات مـبالغ بها .. أعترف بأن
كوزال ابـراهيم اإلنسـانة في تـطلعـاتها
قـبل كـونهـا شـاعرة قـد أثـرت في دوائر
الـطــول و الـعــرض لـلـمــشـهـد الــثـقـافي
خالل فـتــرة قــصـيــرة  و هي بـهــذا قـد
حــقـقت جنــاحــا مـضــاعـفــا ; مـرة عــبـر
الــدفق الـشــعـري الـذي إحــتـوته مالمح
نــصــوصــهــا  و مــرة أخــرى من خالل
مـثابـرتـهـا في اإلسـتـعانـة بـأصـدقـائـها
لـترجـمـة نـصـوصـهـا للـعـربـيـة و لـغات
أخــرى .. سـأحـاول عــبـر قـراءتي وضع
مــخـطـط بـيــاني لــبــعض من نــصـوص
الـشــاعـرة كـوزال  و هــو يـعـتــمـد عـلى
اإلستعمال الفـطري للمحيط اجلغرافي
و توظيف دالالت الـلغة بـشكل بسيط و
ســلس ; ال يـتـطـلب جـهـدا في الـتـلـقي ;
فـفي نص ( نظـراتك تـشبـه النـجوم ) و
هــو من تــرجــمــة أحــمــد رجـب ; تــقـول

الشاعرة : 
أنت في أيام الربيع

سقطت من عيون السماء
قطرة قطرة في حضن النرجس

و نظراتك تشبه النجوم
و أنفاسك مشبعة بعطر النرجس
و عيناك عاشقتان خضراوان
انا احب الربيع و النجمة
تزج بقامتي ألن شعاعهما 

لــذا وفي اي وقـت تــنــتــهي اســتــراحــة
النجمة
أنا أأتي 

حتى تشم طلعتي 
و قامتي برائحة النرجس

تتوجه نحوك ..
إسـتـعـملت الـشـاعـرة هنـا مـواد خام لم
تفـلترهـا اللغـة أو جتعلـها مغـايرة بعد
عمـليـات التـكريـر الكالمي ; فـمفردات (
الـــربـــيع - الــــســـمـــاء - الـــنـــرجس ) ;
جميعها من احمليط اجلغرافي الذي لن
حتـتـاج سـوى أن تـمـد مـسـتـشـعـراتـهـا
لـتــتـحــسـسـه و تـنــقـلـه كـمــا هـو نــحـو

مــنــطــقــة الــنص الــشــعــري بــأدواتــهــا
ـتـبـايــنـة عـلى خط الـشــعـر ; بـالـشـكل ا
الــذي يـســمح لـنــصـوصــهـا بــأن تـكـون
دافــقـة و مــســتـمــرة في تــكــوين هـاالت
خـاصــة يـســتـرشـد الــقـار مـنــهـا عـلى
تكوين مساحة كـافية جتعله قادرا على
بــنــاء بـصــمـة خــاصــة بـالــشــاعـرة ; لن
ــعــرفـة إسم ( يــكــون بـعــدهـا بــحــاجـة 
الــنـاص ) ألن جــمــيع إشـارات الــتــلـقي
لـديه سـتـكـون مــؤشـراتـهـا تـتـجه نـحـو
كـوزال الــتي أجـادت في الالوعي وضع
بـصمـتهـا اخلـاصة .. كـما إن إسـتعـمال
قـصــائـد الــهـايــكـو حتت ســقف عـنـوان
واحـد ; أتـاح لـلـشـاعـرة مـسـاحـة أخرى
تـمارس خاللـهـا طقـوس الكـتـابة بـشكل
إبداعي رغم اإلنـتكـاسات الـتي وقع بها
ـترجـم بعـد نقـلهم لـلمـادة الشـعرية ا
للـغة العربـية دون تصـحيحهـا نحويا .
ـرأةُ تلكْ ) و هو من ففي نص ( تُـشبِهُ ا
ـهـنـدس جاءت تـرجـمـة محـمـد حـس ا

فيه :
1

رأةُ تلْك  تُشبِهُ ا
دُميَةً زجاجيةْ

دميةً ذاتَ رداءٍ أبيضَ
إنها قلقة مثلُ الظاللِ
نَحيلة كنَبتَةِ الراوَندِ
سمراءُ مثلُ القرنفلِ
  وهي حزينةْ

... وسمِ الراحلِ للمطرْ إنها مثلُ ا
2

رأةُ تلكْ  تُشبِهُ ا
ضَباباً

... ضبابَ ثلوجِ أماسي الشتاءِ
إنها مثلُ مِصطَبةٍ صامتةْ
َ أنامِلِ موسيقارْ َشبّابَةٍ ب

أحدِ أزقةِ قَالدزى
عمورةِ ينتابُها األسى... إنها في ا

3
رأةُ تلكْ  تشبهُ ا

زهرةً
تَتَعطّرُ بها لَوعَةً 

... أصابع ناعمة لفتاةٍ صغيرةْ
تشبهُ شِعراً مليئاً بِسَلّة كلماتٍ

... منْ تيجانِ زهرةٍ نَضِرَةْ

يعرف مدلوالتها اجلـمالية القادرة ذاتيا
عـلى فـك كل عـقـد الـنص و جـعـله عـائـما
بال قــيــود أو حــدود تــؤطــر عــمــلــيـات (
التـلقي / القـراءة ) ; و عند اإلنـتقال الى
ــقـطـع الـثــامن مـن الـنـص ذاته ; تــبـدأ ا
كوزال بـإسـتـعـمال كـيـمـيـاءها الـشـعـرية
لـتـحـويل الـطـبـيـعـة الى كـائـنـات زاخـرة
بالـشـعـر ; فـهي قـد انـتـجت من الـنـسـمة
شكال ذاويا  و من النـسيم لونا  و هي
تدافع عن إمرأة صاخبة باحلب و هزيلة
ــعـتـركــات مـجــتـمـعــهـا الــذي يـريـد أن
تـكــون انـفـاســهـا بـاهــتـة .. و في نص (
ـطـر ) و هـو من تـرجـمة يـدي مـتـرعـة بـا
غـفـور صــالح عـبـدالـله ; تــبـدأ الـشـاعـرة
بـالنـزوح نـحو إحـدى أهم لـغات اجلـسد
شــعـــرا  و هي ( الــيــد ) ; و ال تـــكــتــفي
بـجعلـها ثـيمـة لنصـها ; بل تـصنع مـنها
كائنا مليئا باحلياة و ناطقا بتعرجاتها

; فهي تقول :
1

طر يد مترعة با
تدة في صفحتي  واخرى 

تعكس سيماء الرماد 
ولونها يشبه لون ارجوان

2
يدي مليئتان بالعطاء
تقدة  ولون جمراتها ا

وسيقي  بسيط كأنامل يد ا
3

يدي مليئتان بشعاع الشمس 
حتشر في حضنها 

حزمة من أشجار بنفسجية 
وتنثر العطر

فوق أنفاس تعبة 
المراة األنفال 

ذات عيون السوداء احلزينة 
خلل جقول الذكريات

4
يداي اخلضروان وملونتان 

احدى يدي مسرعة 
وتستطيع ان حتمل من األرض 

طر نحو السماء رذاذ ا
وتمنح نظرة طفل المرأة ما

لك الزهور 
5

يدي االن 
مثل العاصفة والطوفان 

تدع شعاع 
يدي االخرى جانبا 

وتمنح زوجاَ احلمام األبيض 
6

انـا ويــدي مـتــشـابـكــان عـلى مــدى لـيـال
طويلة 

جعلت من أغان في الليالي الؤرقة 
احلانا لروحي 

يأتون واليدعون 
ان أعود خالية اليدين مرة اخرى 

ويـــضــــعـــونـــني مــــعـــا واحـــمـــال من
الذبول 

في حضن األخضر لألرض
7

انا ويدي 
اصبحنا في اليباب 

ورقة شائخة وذابلة  واسم السنة 
8

في موسم يدي 
حديقة فؤادي 

وسم اخلريف  صارت جمرة 
""اخلريف اليرأف بأحد 
واليسقط أوراقه ألي كان 

سوى لألرض فحسب""
اذا لم يقدم اخلريف 

يجب ان تغرق وحشة البحار
في موقد شجرة مهجورة 

ــقـطع إنـهــا جــعـلت مـن الـيــدين في ا
األول نـافـذتـان مـتـعـاكـسـتـان ; األولى
تـمـطـرنـا بـاحلـيـاة  و األخـرى حتـول
هـــذه احلــيــاة لــرمـــاد مــر ; و كــأنــهــا
حتـــاول إخــبـــارنـــا بــأن كـــائـــنــاتـــهــا
الشعرية لن تبقى في مراحل التكوين
األولى ; بل سـتـبـوح لـنـا بـنـبوءات لم
نك قادرين على هظم محتواها سابقا
ـــقـــطع الـــرابع إســـتـــطــاعت ; و في ا
الشاعرة أن تصنع حـدائقها الشعرية
اخلاصة  و هي تهب خمللوقات يدها
ساحة ال متناهية بعدا اخر يحولهـا 
من اإلخـضرار  و تـضع لـنـا كامـرتان
نــتــصــفح من خـاللــهــمــا جــمــالــيــات
إبـــداعــهــا و نـــحن مــخــيـــرين حــسب
قناعتها في الـرؤية التي سنختارها ;
فــهي تـوقــد من الــيــدين إخــضـرارا ال
متنـاهيا و ملـيئا بالـندى الذي نبحث
عـنه بـعـد لـيــلـة مـاطـرة ; و جتـعل من
الـيـدين ايـضـا فـعال مـعـاكـسـا عـنـدمـا
ن يقدم حتولـهمـا لكـائن يـتلـذذان 
عـلى الـتــوغل في رؤيـتـهــمـا ; أمـا في
ـقــطع الـسـابع ; فــإنـهـا تـنــتـقل بـنـا ا
ـــوسم اخـــر من بـــيـــئـــتـــهـــا و هــو (
اخلـريف الـشـعـري ) ; عــنـدمـا تـعـطي
لـلـيـدين إستـراحـة من تـوقد الـفـصول
باحليـاة  و تذهب بهمـا نحو الهدوء

ؤقتة ..  و الشيخوخة ا
كــوزال إبـراهــيم ; رحــلت بــجــســدهـا
لـكنهـا تركت لنـا كنـزا جمالـيا عظـيما
تـتـدفق مـنه روحهـا أيـنمـا حـللـنـا ب
جـواهـره الــشـعـريـة ; و هـي بـهـذا قـد
أجـادت تـرك شفـرتـهـا اخلـاصة و هي
تــــدلـــنــــا عــــلى فـــصــــول رحــــلـــتــــهـــا
الـالمـتـنـاهـيــة  و كل مـا حتـتـويه من

اجلمال ...

ومُحيّاها
.... غَمامَةُ امريءٍ رقيقِ احلالِ
ثمةَ بسمة ذاوية ضيفة لديها

.... وزوج منْ طائرِ الدمعِ
وسِرب منَ التَّنَسُّمِ األصفرِ
أضحى رفيقَها وأنيسَها...

? رأةْ هلْ تعلمْ ماذا تُشبِهُ تلكَ ا
َ تَهزأُ أصواتُ احلراسِ ح

مِنْ أشعارِها
َ أو ح
يــرشُـقــونَـهـا هيَ
بِــــــــحــــــــجـــــــارةٍ

جارِحةْ
ـرأةُ سـتــغـدو ا

تلكْ 
ثلجاً ذائباً

ويـــــــــــغـــــــــــدو
جَسَدُها امرأةً

..... مُترملَةْ
إســــتــــعـــمــــلت
كـــــــــــــــــــــــــوزال
كـــــعـــــادتـــــهـــــا
ثـــــــــمــــــــارهــــــــا
الـــــشــــــعـــــريـــــة

... تشبهُ تَنَفّسَ غديرٍ بال ماءْ
... إنها تشبهُ أغنيةً مُحطّمَةْ

4
رأةُ تلكْ  تشبهُ ا

شارعاً
... شارعاً في صيفٍ الهِبْ
تشبهُ غابةً جَدباءَ بال ماءْ

ال يــسعُ الــعــصــافــيــرُ بــنــاءَ األعــشــاشِ
فيها...

5
رأةُ تلكْ  تشبهُ ا

طائراً
هاجِرَ الطائرَ ا

... في فصولِ احلر والبَرْدِ
طرِ تشبهُ رذاذَ ا

... وسَهالً نَدِيّاً بزهورٍ بَريةْ
إنها تشبهُ عشقَ زوجٍ منَ احلمائمِ

َ يعودانَ الى أحضانِ بعضهما... ح
6

رأةُ تلكْ  تشبهُ ا
ضحكةً

ضحكةً تلتَفُّ حولَ خدودِها...
رأةُ تلكْ تَرتدي ثوباً خفيفاً ا

منْ صِغارِ خرزِ األطفالِ
وجيوبُها مَألى بالعِطرِ احلرامْ

... تَمطُرُ منها البَسَماتْ
َ تَمضي بعيداً وح

... يَرشُقونَها بِحِجارةِ الكفرِ
7

رأةُ تلكْ  ا
... هِيَ هِيَ شَعر ملونْ

حروفُها مزرعة
إنها نغمةُ ألَمٍ 

تَمطرُ منْ على شِفاهِها
... في غيرِ أوانهْ
ِ غِرَّةْ وعلى ح
ُتضَيعُ نفسَها 

وتَحتَضِنُ صُورَها...
إنـــــهـــــا فـي كُل  يـــــومٍ وكل

ساعةْ
تَــــمـــوتُ وتَــــحــــيـــا منْ

... جديدْ
8

في قَـسَـمـاتِ تلكَ
  رأةِ ا

  وطَلعَتِها

ـقطع لـصـنـاعـة نـصـهـا اخلـاص ; فـفي ا
األول أدرجت مــفـردات ( الـظالل - نـبـتـة
ــطـر ) و الــراونــد - زهـرة الــقــرنــفل - ا
جعـلتـها حتـاكي لغة الـنص الذي اعـتمد
ـرأة ) .. في ثـيــمـته األســاسـيــة عـلى ( ا
إنـهـا تــطـرز قـصـائـدهــا و كـأنـهـا ذاهـبـة
اذج نـحـو منـصة سـتـعرضـهـا بشـكل 
وسم جـديد من ( أزيـاء الشـعر )
 و تربطها بشكل محكم مع
الــــــلــــــون األســــــاسي
لــــتــــتــــوحــــد ; فــــفي
قطع الثالث للنص ا
آنـــفـــا تـــســـلـــســـلت
لـغـتـهـا لـتـعـرج هذه
ــرة نـــحــو هـــديــر ا
ـــاء و الــطـــفـــولــة ا
الـبـاهـتـة و الـعـطر و
األغــــــــــانـي ; أنــــــــــا ال
أســـــتــــغــــرب هــــذا
الزخم العالي من
اجلمـال مع بيـئة
كـالـلتي عـاشـتـها
الـــــشـــــاعـــــرة في
كردستان  و
جــمـيــعـنـا


