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يطعنون الهواء برماح من خشب ... قصائد تناغي الوجود

ـسـرحي إلى الكـاتب الـكـبيـر مـحمـد أبـو العال أعـلن معـرض الـقـاهرة الـدولي لـلكـتـاب عن جـوائز دورته احلـاديـة واخلـمسـ والـتي ذهبت فـي مجـال الـتألـيف ا
ـطبـعة السالمـوني.وحـصل الـسالموني ( 79عامـا) عـلى اجلائـزة عن نص مـسرحـية ”هكـذا تـكلم داعش.. فـقه اخلالفـة والـغزو واجلـهاد “الصـادر عن دار ا
ـتطرف الذي يـسمى داعش وهو النص األميرية.وقـال السالموني لرويـترز بعد تـسلم اجلائزة ”النص الفائـز هو نص بالفـصحى ويتنـاول فكر ونهج الـتنظيم ا
ـا الثامن الذي أؤلـفه في هذا االجتاه.“وأضاف ”أتمنى أن أرى الـنص يتحـول قريـبا إلى عرض مـسرحي على أحـد مسارح الـدولة ألنهـا األكثر السابع أو ر
طروحة.“وفي مجال الروايـة فازت باجلائزة مي خـالد عن رواية (تمـار) الصادرة عن دار العـربي للنشر مالئمة للعـمل سواء من حيث اإلمكـانيات أو طبـيعة القضـية ا
والـتوزيع فـيـما فـاز باجلـائـزة في مجـال القـصـة القـصيـرة مـحمـد جبـريل عن مـجمـوعـته القـصصـيـة (مدار الـقلب) الـصـادرة عن دار ليـفـانت للـنشـر.وفي مـجال شـعر
الفصحى فاز بـاجلائزة حسن شهـاب الدين عن ديوان (كأول شاعـر في األرض) بينما فـاز بها في مجال شـعر العاميـة محمد ماجـد عن ديوان (القلوب عـند بعضها)
نقولـة في عمارة القاهرة اإلسالمية) الصادر عن الهيئة الـعامة لقصور الثقـافة.وفي مجال الفنون فـازت باجلائزة رضوى زكي عن كتاب (إرث احلجـر- سيرة اآلثار ا
عاصرة) الصادر عن صريـة ا صرية الـعامة للكتـاب.وفي مجال النقـد األدبي فاز محمد أبـو السعود اخلياري عن كـتاب (اجتاهات السـرد في الرواية ا الصادر عن الهيـئة ا
صريـة العـامة لـلكتـاب.أما جـائزة كتـاب أفريـقيـا التي استـحدثت هـذا العـام ففازت بـها أسـتاذة اإلعالم عواطـف عبد الـرحمن عن كـتاب (أفـريقيـا الصـحافة واإلعالم الهـيئـة ا
ية.وذهبت جائزة الكتاب األول في مجال اإلبداع األدبي إلى نهى صبحي عن اجملموعة القصصية(أصفاد الروح) الصادرة عن دار روافد. كتبة األكاد األفريقي) عن دار ا
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سـجـ وبـعـيد عـنـهـا  حـريـة الدين/
العـقـيدة/فـمن يفـقد احلـرية ال تـسأله
فـتقدة  اما اذا استطاع عن حريته ا
ارجـاعـهـا فـاسـئـله عـله يـنـهض بـهـا.
ــعــنى  اين هــذه احلــريـة ? اســأله 

واين من يبشر بها?
ـستـلبة  ·قصـيدة الـوحدة الـوطنـية ا

....
ال وطنية حقـيقية  فاالستالب هو ما
حـــصل اال ان الـــشـــاعــر يـــصـــر عــلى
ايــجـــادهـــا في مـــفـــتــرق قـــصـــيــده 
فــالـعــراق: وديــان جــبـال  شالالت 
شط العرب  اهوار تـمثال السياب 

كاظم احلجاج شيركو به كس.
 ·الوفاء

له مـكــانـته في قـلب الــشـاعـر فـهـاهـو
يـــعـــيـــد رثـــاء زوجـــته الـــتـي غــادرت
وتـركت في قلبه االلـم وهو يسـرد لها
تــفــاصـيـل حــيــاته وحــيــاة ابــنــاءهـا

ويصل بقمة وفائه عندما يخاطبها:
لم أغير وسادتي بعد
ليس وفاء ولكن

لم اجد من تبذل لي الليل
بال اسئلة
ال تقلقلي
ال تقلقلي

فما زلت ازرعك ب السطور
واحفظ حبك
عن ظهر قلب

وهـو بـذلـك يـطـمـئن ذكـراهـا  اني لن
اغيـر وسادتي  لن استبـدلها بأخرى
 فـهـو مـا زال يـزرعـهـا بـ الـسـطـور
ويحفظ حبـها عن ظهر قلب  وهو لم
يجـد عنهـا بديال  بالـتالي فان وفاءه

لها حاضرا ابدا.
احلــريـة تــكـركــر من عـدم تــطـبــيـقــهـا
وتـضـيـيـعــهـا في اجملـتـمع  فـالـظالم
يـخيم ولـيس منه مـفر داخل اجملـتمع
 فألن من هــو مــســؤول عن تــطــبـيق
احلــريـــة عـــاش طـــويال في الـــظالم 

نحه. ففاقد الشيء ال يعطيه وال 
انه يــؤمن بـــاحلــقــيــقــة دون رتــوش
دونت جتـمـيل دون كذب عـلى الذات
وعـلـى االخـر  فـالــصـبـاح ال يــحـتـاج
الى جتــمـيل وال الــشــمس وال الــقـلب
بـتسم احلـقيـقي  هكـذا هي صورة ا
ــتــصـــوف وهــو يــرقص الــعـــارف/ ا
مـنـتـشـيا فـي حضـرة االله  الـطـفـولة
ايـــضــا ال حتــتـــاج جتــمــيل احلب ال
ـعاني هذه يـحتاجه  هـكذا جند ان ا
ال حتتاج الى جتـميل  فاحلب لالخر
من يــكن ال يــحــتــاج جتــمــيل بل هــو
هــكــذا هي احلــيــاة واضح حــقــيــقـي
حـطـاتـهـا هي كـما يـصـورهـا نـاظر

احملطة /الشاعر
التلويحات الضاحكة ودعون  ا

يـــتــمــلك الـــشــاعــر كـــر جــخــيــور
الــســؤال دومــا  الن الــســؤال بــاب
ؤدي الى الـيـقـ  الـسؤال الـشك ا
هـو الـقــدرة الـتي تـكــشف احلـقـائق
ــسـلك الـذي بـقــوة الـيــقـ  وهـو ا
يجترحه الشاعر كر للوصول الى

مبتغاه كفعل كينونة قائم بذاته .
ماذا لو كنا بال غراب ?
يعلمنا كيف ندفن قتالنا
أل قلوبنا بالنعيب

هل كنا سنجرؤ على القتل
ثم نبقى ننظر الى القتلى
وهم يتوجعون .. يتوجعون

كلما نظروا الى الوراء.
هـو يـستـحـضر االسـطـورة الديـنـية
الــتي وردت في الـــتــوراة ثم نــقــلت
الى الـــقـــران  فـــعال مـــاذا لـــو كــان
قـابيل لم يـقـتل هـابيل حـسب قـصة
اول قتل في تـاريخ الـبشـريـة  ماذا
لـــو كـــان الــغـــراب لـم يــأت لـــيـــدفن
الغـراب الـذي قتـله لتـبـدأ قصـة قتل
االخــــر وتــــبــــدأ ســـــلــــســــلــــة االالم

والعذابات .
ـدى االسـطـورة  مــاذا /الـقـصـيـة 
ـشبـعـة بـالكـراهـية  كـراهـية مـاذا ا
االخر والـغـاءه  مـاذا التي يـنـحني
الجلها الفرد مـستقبال مصيره على
يـد اجلـمـاعــة  االخـر الـذي قـتـلـنـاه
النه مـــخــتـــلف عــنـــا مــضـــهــبـــيــا 
مناطقيا  فـكريا  مجتمعيا ماذا /
التي تـقـودهـا اكـثـرية الغـيـة القـلـية
مــجـني عـلـيـهـا مـاذا / الـتـمـيـيـزيـة
/االشـكالـويـة  مـاذا/ العـرقـية ذات
ــقـيــتـة الــسـيــطــرة االجـتــمــاعـيــة ا
ـؤديـة الفـعـال سـيـئـة ومـنـهـا فـعل ا
الــقــتـل  هــذه االفــعــال تـــســوغــهــا
SDT Social Domi- اجلــمـاعـات
 nance Oricntationالعـــــتـــــقــــال
ونـفي الـفـرد اخملـتــلف وتـمـثل هـذه
السيطرة االجتماعية االساس الذي
تقـوم عليه سيـطرة جماعـة االغلبية
 والـسـلـوك الـتمـيـيـزي وهـو وثـيق
االرتــبــاط بـالــعــرقـيــة وغــيــرهـا من

امراض العصر .
ماذا / الـتي يقـصدهـا الشاعـر التي
ادت الى فــعل الـكــراهــيـة الــذي قـاد
الى الـعـبـوديـة /االستـبـداد /تـدمـير
الثـقافـات احمللـية  تـبجـيل نوع من
الــبـــشــر عـــلى حـــســاب نـــوع اخــر
ــاني (كــانـت) كـان الــفــيــلـســوف اال
يـعـتـقـد ان بـعض الـبـشر اسـمى من
بــشــر اخــر وبـــعض االعــراق اكــثــر

حتضرا من اعراق اخرى .
هيـنة التي تخص نشـر النمطـيات ا
االديــــان /الـــقـــومـــيـــات/ االعـــراق/
والـتي تـؤدي الـى فـعل الـكــراهـيـة 
مــاذا لــو كــانت قــيــمـة احلــريــة هي
االســمى امـــام كل تــلك الـــصــفــات 
فروض هـو قولبة الثقافات فليس ا
ــــا احــــتــــرام بــــاجتــــاه واحــــد وا
الـثـقـافات لال االخـرى اخملـتـلـفة 
ــا ان كل ثـقــاافــة/دين /طـقس  طـا
من تـلك الثقـافات تسـاهم بطريـقتها
ي اخلـاصة في تعـزيز االرتقـاء العا
ـمـكن وسم لالنـسـانــيـة ومن غـيــر ا

اية ثقافة بالدون .
ان الــشــاعــر هـــنــا يــبــرهن عــلى ان
الـصـنــاع احلـقـيــقـيـ لــلـتـاريخ هم
االنـبـياء الـذين يضـعون :الشـعراء 
مـاذا ويـذهـبون لـيـفـلسـفـوا واقـعهم

الذي سيتحول الى تاريخ.
امــا عن تـوظــيف (االســطـورة) فــقـد
عالم فـي اثارة الواقع كان واضـح ا

رير . ا
ــكـان في مـســرح الـشـاعـر  ·يــقـفـز ا
فقود في ليشكل معمار القصيدة /ا

بوصلة الكثير من الشعراء
سجد في احليانية كان وحيدا فا

وبعيدا جدا
بيد ان احملبة كثيرة كانت
فلم يكن يشعر بالوحشة

ـســجـد بـقـبـابـه وبـاحـاته  وحـيـد ا
/بـعيد عن مـسالك النـاس ال يرتاده
ما وال يقرؤوا منه اال جذاذات  اال 
فاحملبة ما كانت تنبع منه  بل انها
ترتقي من خالله فهو ما كان شاعرا

بالوحشة ابدا.
بل كل شيء لم يــشــعــر بــالــوحــشــة
ـساجـد تشـتكي الى بـسبب احلب ا
الـــــلـه اذا ظـــــلت وحـــــيـــــدة حـــــسب
االسـطـورة الـدينـيـة  اال ان الـشـاعر
يــفــنــد هـذه االســطــورة النه يــصـور
ـسـجـد  فـلـكـلـورا جمـيـال حـاضرا ا
الى جنب الكنيسة في مناطقنا وفي
ذاكـرتـنا  جـمـيـعـا مـا كـان يـشـتكي
الـوحـشـة الن احلب مـوجـودا  والن
االنسانية ما احتاجته لزرع احلب 
ولكـن احملبـة كانت كان بـعـيدا جـدا 
سـجـد هـو الفـلـكـلور قريـبـة جـدا  ا
ايقونة جميلة كما اسس له الشاعر 
يصورها رجال الدين اليوم موحشة
صـل اال ان الـشاعر اذ فـرغت من ا
يعطي رؤيـته السائمة مـنهم مبرهنا
عــلى الــكـــيــان اجلــامع لــلــمــحــبــة .
ـؤجـلـة الى سـقف اخر من االعـياد ا
ســـقـــوف احلـــيـــاة  هـــكـــذا ارادهـــا

الشاعر وصورها حقيقة ..
نــحـتـفي بــعـيـد الـشــجـرة .. ونـقـطع

االشجار
نقول عيد االم:

نافي والهجر ونطعن قلوبهن با
ونـكتب عن عيـد االب ونحن نـتثاءب

من شدة اليتم
نحتفي بعيد العمال

ونحن ننظر اليهم ببرود
لؤون الساحات ... بال عمل وهم 
نترك احلب وحيدا ونحتفي بالدببة

ملونة وبليدة
وهــكــذا هي اعـــيــادنــا مــصــطــعــنــة

اختفى منها احلب وهجرها.
انــنــا لم نك يــومـــا مــطــمــئــنــ الى
اعيـادنا  اعـيادنـا اكذوبـة  نتـحدث
عن احلب وال حقـيقـة له في حـياتـنا
سـوى عنـاصر كـالدبـدوب وغيره من
مـــبــاهج ال تــبــعث عــلى الــبــهــجــة 
الــبـهــجــة بـالــعــيـد والــتي يــريــدهـا
الــشـــاعــر هي االنـــســانــيـــة بــأبــهى

صورها وصدقها.
وكـمـا بـدأنــا هـذا الـبـحث  الـشـاعـر
يــوغـل في االســئــلـة الــتـي يـتــأرجح
بينهـا الشك واليق  االذى وااللم 
ـفتقـدة في مجـتمع بات االنسانـية ا

ال يولدها.
كي ال يـسـقط االنـسـان ال تسـأله اين

ساقك?
وحتى اليبرد ليلها وينطفئ احللم
ـــــرأة الـــــتي تـــــشـــــهق ال تـــــســــال ا

باالنتظار
هل عاد زوجك من احلرب?

وهــكــذا ال تــسـأل الــطــائــر الـذي في
القفص عن رفيف االجنحة

سؤال احلرية ..

قبالت االطفال  الصدق
سافرون / نحن /البشر ا

نـاظـر احملطـة : اجـمع مـا تـبـقى على
وودع مقاعد ا

من نحيب وشوق
وما تساقط من رسائل لم تصل

ومن عطر ظل نديا
ألكتبه قصيدة

سافرون ا لم يقرأها ا ر
ناظـر احملطـة : وظيـفته الـرئيـسة اال
انه ناظـر محـطـة احليـاة  وهذه هي
مهمة الشاعر احلقيقية عندما يتنقل
ب مـحطات احليـاة ويرصد ما يراه

امامه /مسافر اخر
عارية /ذاوية
نحيب/ شوق
رسائل لم تصل

مسافرون
ـــســـافـــرون هـــكـــذا هـي احلـــيـــاة  ا
يـــعــبــرون عــبــر احملــطــة ويــرون مــا
يـحـدث امــامـهم من مـهــمـات احلـيـاة
ــعـالم  ان وصـيــرورتـهــا واضـحـة ا
الـشاعـر كـر جـخـيـور يثـيـر اسـئـلة

الذات في قصيدة الذات الشاعرة .
كمـا اننـا نـرى وجوديـته في قصـيدة
"ثــنــائــيـة الــوجــود" اذ ان الــوجـود :
بـحــر غــرقى شــاطئ قــمــر الــلـيل
الـنـهـار احلـضـور الـغـياب احلـلم 
الـــعــقـل احلــيـــاة  احلب عــنـــاصــر
الوجـود تتلخص في قـصيدته هذه 

وال حلم دون عقل.
فاجملان ال يحلمون

ــبـتـنى في الـعـقل اســاس الـوجـود ا
هذا اجملال
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وفي قـصــيـدة تــنـظم الـى االسـطـورة
ـازجـا ب اسـطورة في مديـاتـها  
اجلــنــة وبـ مــا يــحــدث عـلى ارض
(وهـنــا بــالـتــحـديــد يــصـنع الــواقع 
الـشـاعـر تـاريـخه عـبـر الـلـغـة) فـعـلى
راي فـتغـنشتـاين ان (اللـغة هي التي
تصـنع الـتاريخ) مـتى ? عـندمـا يعـبر
عنى  واال ان كانت عنها بشجاعة ا
الـلغـة تـنـاغم الالوعي اجلـمـعي فهي
لن تـصــنع تـاريــخـا  بل ســتـجـهض
تاريخـا  وهكـذا هم الشـعراء عـندما
يـتـمــاهـون مع اجملـتــمع بـتـفــكـيـراته
العقدية والعقائدية  ولكن كر هنا
صـنع تـاريـخـا تنـويـريـا عـنـدمـا عـبر
بــشـجــاعـة عن االســطــورة الـتي امن
بها الالوعي اجلمعي وبالتالي حقق

مقولة (فتغنشتاين)انفة الذكر
لم يخبرنا احد

انه رأى حورية في اليقظة
والذين هناك

اقـــصـــد فـي مـــنـــتـــجــــعـــات اجلـــنـــة

\وقصورها لم يتصلوا بنا
فال حــقـيــقــة وجـود في مــنــتـجــعـات
اجلـنة  وال احـد رجع من هـناك ولم
يبعثوا رسائل اطمئنان بوجود جنة
ونار وحوريات  فـاالمل بقي مرتهنا
بـاحلـوريـة الــتي تـشـاطـرنـا الـوجـود

على الكوكب االرضي.
ــقـطـع اشـكـل عـلى اال اني في هــذا ا
الــشـــاعــر انـه وضح كــلـــمــة(هـــنــاك)
واعـقـبـهــا ب (اقـصـد في مـنـتـجـعـات
اجلــنــة وقــصــورهــا)  ولــو كــان قــد
اكتفى بكلمة هناك الصبحت العبارة
ابـلغ واعـظم النـهـا واضـحـة الدالالت
ـاورائـيات ـفـاهـيم فـهـو يـقـصـد ا وا
التي يـؤمن بـهـا اجملتـمع عـامته  اال
ـقطع انه ادخل الـتفـسـيـر فاضـحى ا
بــعــظــمــته اكــثــر وضــوحــا  وادخل
باشرة  ولـكن قد يكون القـصيدة بـا
الشـاعر هـنا قـد اراد ان يتـقرب اكـثر
الى اجملـتمع لـيـعطي درسـا تـنويـريا

ا حا
فعندما ذهب ويبقى الوجود يـشغله 
الى الـضـريح لم يـكن مـنشـغال بـتـاتا
ــكــدس عـلــيه وال به وال بــالــذهب ا
بشبابيـكه وادعيته وابوابه الكبيرة

والبـجـمـوع الالوعي الـتي تـطـوف
حوله بل كان  منشغال باحلمام/
الـوجـود الــذي يـطـيــر في بـاحـته
واحلـيـاة الـتي تـتـمـثل في مـاوراء
مـا نـرى من امـوات تـخـتـفي خـلف
شــبـابــيـكه. ان كــر جـخــيـور في
هـــذه اجملــمـــوعـــة رسم لــلـــوجــود
ــــــــرأة  في مـالمــــــــحـه في وجـه ا
ـــفـــقـــودة في احلـــوريــة اجلــنـــة ا
االرضـيـة  في نـاظـر احملـطـة  في
العـقل اسـاس الـوجود في تـبـديد
االســـطــورة  في الـــيــقــظـــة بــديل
احلـــلم في اجلـــمـــال االنـــســـاني
ـــــعــــالـم والــــدالالت  في واضح ا
احلــــمـــام الـــذي يــــجـــاور مـــراقـــد
الـصـاحلـ في تـراتـبـيـات احلـياة
وصــيـــرورتــهـــا  في جـــمــالـــيــات
االنــســان  فـي جــمــالـــيــات احلب
بــأبــهى ومــعــانــيه فـي الــصــبـاح
ناطق الشـعبية  العـمال  ابنـاء ا

انه شاعر الوجود بامتياز .
لـقـد اسـتـطـاع الـشـاعـر ان يـبـرهن
ــعــاني عــلى عــظــمــة الــوجــود وا
ــرتــبــطــة به ضــمن افق احلــيـاة ا

ومسيرتها .
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بغداد
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إميلي ديكنسون

قـراءته بـأنه قـد يــكـون هـذا آخـر يـوم
للـمتـحدثة عـلي األرض و قـد تبدء أو

بدءت سفرها للتو..
بــحـيث تــأخـذهــا الـرحـلــة الـ مـدرسـة
جتـتــمع فـيـهــا األطـفــال لـلـعــمل عـلي

ألني ال أستطيع الوقوف للموت -
هو يتوقف لي بلطفه -

حتملنا العربة ولكننا فقط  نحن-
واخللود..

نسافر ببطء - دون التسرع
بينما كنت وضعت 

عملي و راحتي بعيدا 
الطفته -

ـدرسة  حـيث يـكافح لـقد مـررنا بـا
األطفال

في العطلة - عند احللقة -
مررنا بحقول حتديق احلبوب -

ومررنا بغروب الشمس -.
أو باألحرى - هو مر علينا -

و وجه الـنـدى ارتـعـشت و جتـمـدت
-

لرقة ثوبي -
و وشاحي الطويل  –حرير رقيق -

.
توقفنا عند منزل كان يبدو
كورم  علـ سطح األرض -

كان السقف بالكاد مرئيًا -

والكورنيش  –داخل األرض -
منذ ذلك احل واليزال

تـــشــعــر ان- الـــقــرون - أقـــصــر من
اليوم

في البدء تكهنت ان رؤس اخليول
ـان بأجتاه اخللود –
إميلي ديكنسون

...........................
حتليل نقدي للنص:

× هـي واحــــدة مـن أطــــول وأحــــسن
قصائد إميلي ديكنسون.

× لـقـد أخـتـيـر الـعـنـوان من الـسـطـر
األول من قـبل الـناشـر لـكن الـشـاعر
في حياتها لم تضع أي عنوانا لهذا
الشعر - ورقمت بـ ((479فقط  و
نشرها بعد وفاتها في عام .1886
 *هـذه الــقـصـيـدة مـلــيـئـة بـعالمـات
الشارحة ب اخلطوط وفي نهايتها
بـدال من الـفـاريـزة. لـوقوف مـؤقت و
أخــذ الـقـاريء نــفـسـا سـريــعـا ولـقـد
استخـدمها إمـيلي ديـكنسـون بشكل

متكرر في معظم قصائدها.

× فـي هـذا الــشـعــر تـأخــذ الـشــاعـرة
يـدي القاريء في رحـلة غامـضة عبر

الزمن إلى عالم يتجاوز الزمن.
وضوع واضح للقصيدة لذلك فإن ا
ـــوت وبـــالـــتــحـــديـــد  لـــقــاء وهــو ا
ـوت الذي شخـصي مع شخـصـية ا
هـو رجل يقـود عـربـة. وهذه وسـيـلة
نـقل خاصـة من عـالم إلى آخر وهي

جتـربــة خـارقـة لــلـطــبـيــعـة الـتي 
الـتـقـاطـهـا من قـبل الـشـاعرة في 24

سطرا.
 u*« bzUB

جــديــر بـالــذكــر لــقــد كــتـبـت إمـيــلي
ـوت ديـكـنـسـون عـدة قـصـائـد عن ا
وهـو مـوضـوع كـانت لـديـهـا مـوهـبة
خــاصــة الســتـكــشــافه. أمــا في هـذه
ـــوت عــربــة الــقـــصــيــدة  يـــصــبح ا
وسـائـقًـا وهـذه  اسـتـعـارة مـجـازية
ـتكـلـمة تـصل كـسـيارة أجـرة ألخـذ ا
في رحلة خـارقة للـطبـيعة وتـتجاوز

القبر.
× في هذه القـصيـدة (نظـريا) نـشعر
ـتكلـمة ليست لـديها خوف من بأن ا

وت. اذ انها توصفه باللطيف . ا
× خـطاب و بـعض حـيثـيـات الثـيـمة

للنص: 
اضي البسيط ينتهي - ما بدء في ا
وت باخلـلود حيـاة ال تنتـهي بعد ا
حـيث ان الوقت لـيس له أي مدي أو
قـيــاس. كـمـا يـشـعــر الـقـاريء أثـنـاء

مـــســتــقـــبــلــهم  –ثم تــأتي بـــعــدهــا
احلـــبــوب اخلـــاضـــعــة لـــلــفـــصــول
ــوســـمـــيـــة وكــأنـــهـــا في حـــقــول ا
احلــبـوب الــذي يــصـنع مــنه الحــقـا
اخلــبـز الـيــومي كـرمـز ألســتـمـراريـة

احلياة.
ثم نترك الكـرة األرضية مع الشاعرة
حـــيث تــبــدو أن الــشــمس كــنــجــمــة
ثــابــتـة وتــعـبــرهــا الـعــربـة وفــجـأة
تـصـبح الـراكـبـة جـسـدا بـاردًا حـيث

يتالشى الضوء والدفء. 
ــــقــــطع اخلــــامس تــــتــــوقف وفي ا
العربة قبل أن تصبح تلًا كبيرًا علي
األرض بل و حـــتي جـــزء كـــامل من
ــــنـــزل مــــدفـــون حتت االرض. وان ا
الــسـقـف فـقط مــرئي بــشــكل جـزئي
نزل ا اشارة الى حتويل ا وهذه ر
إلـى قـــبــــر أو احلـــريـــة عــــلـى وشك

السـون هنا.
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تـــرمـــز رؤوس اخلـــيل إلى مـــصـــيــر
تـحـدثة الـذي يتم تـوجـيهه بـشكل ا
ال يـنفـصم لألبـد. تـثيـر هـذه اإلشارة
هـنا الـ رمـز من الـقـصص التـوراتـية
لـ "الـفـرسان األربـعـة " حـيث يـتـمثل
ادية األخيرة اخليول فـيها احلالـة ا
للوجود: الوعي النهائي للحياة قبل

وت (غياب الوعي). هاوية ا
ـتــحــدثـة إلى وفي االخـيــر تــشـيــر ا
الـلـحـظــة األخـيـرة لـوعـيـهـا في هـذه
احلياة  عنـدما تدرك أن أيامها على
األرض عــــلى وشـك االنــــتــــهـــاء وأن
وجــودهــا اجلـديــد في "اخلــلــود" قـد

بدأ. 
.................

يلي ديـنسون? من هي الشاعرة ا
× وُلدت في واليـة ماساشـوسيتس
ـتحدة  10ديـسمـبر في الـواليات ا
 1830وتُــوفــيت فــيــهــا  15مــايــو

رض في الكلى.  1886متأثرة 
 تُــعــد مع والت وايــتــمــان من أهم
الــشـعــراء األمــريـكــيــ في الــقـرن
الـتـاسع عـشـر. كـتـبت مـا يـزيـد عن
 1700قصيدة لم ينشر منها خالل
فـتـرة حـيـاتـهـا إال  11قـصـيـدة في
بـعض الـصـحف احملـلـيـة بـأسـمـاء

مستعارة.
قــــصـــائـــدهــــا تـــعـــكـس الـــوحـــدة
ـتــحـدث في قــصـائـدهــا يـعـيش وا
حـــالـــة من الـــعـــوز لـــكـن ال تـــكــاد
تفـارقـها حلـظـات حمـيـميـة مـلهـمة
تـنبـعث منـهـا احليـاة وتلـوح فيـها
الـسعادة. تـأثرت الشـاعرة بالـشعر
ـيتـافـيزيـقي في الـقرنـ الـسابع ا
عـشر والثـامن عشر بـاإلضافة إلى
تــأثـــرهــا بـــالــضــرورة بـــالــبـــيــئــة
سيحية احملافظة لنيوإنغلند في ا

رحلة.  تلك ا
صادر: × ا
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