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مجموعة البنا في نصوص اإلماراتية أسماء صقر القاسمي
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سيب ا

تـــعـــد الـــشـــاعــر ة اســـمـــاء صـــقــر
القـاسـمي جتـربة شـعـريـة نسـائـية
مهـمة واحدى اهم شـاعرات الوطن
الـعــربي وهي من دولـة االمـاراتـيـة
لها جتـربة مهـمة في كـتابة الـشعر
ــمــيــزات وتــعــد من الــشـــاعــرات ا
بــحــضــورهــا االبــداعي لــهــا ثالث
دواوين وهي عـضو حـركـة شـعراء
ـوسوعة الـعالم بـالشيـلي وراعية ا
الــكـبــرى لــلـشــعــراء الـعــرب تـرجم
ديـــوانــهــا “شـــذرات من دمي ”إلى
األسبـانـيـة. تمـثل الـشـيخـة أسـماء
بنت صقر القـاسمي نهضة نسوية
حـديثـة في عـالم الـتنـمـيـة الفـكـرية
والثقافية للمرأة في دولة اإلمارات
ـتحـدة وحـصولـهـا على الـعـربيـة ا
مساحة في مجاالت اإلبداع واألدب
ـــعــرفـــة ابـــرز مالمح شـــعـــرهــا وا
الــصـــورة الــشــعــريـــة ومــصــطــلح
الــــصـــــورة الــــشـــــعـــــريــــة اول من
اســتـخــدمه ارسـطــو في كــتـابه فن
الشـعر الـذي يعـد اول كتـاب نقـدية
ــصــطــلح ال يــنـطــبق عــلى وهــذا ا
الـــشـــعـــر بل واسع فـي مـــحـــتــواه
سرح الرسم فيمـكن ان يدخل في ا
الــروايــة عــلى اعــتــبــار ان االبـداع
مـطلق ال تـقيـده حدود كـما وصيف
الـدادائـيـوان الـذي رفـضـوا حـصـر
الــفـن بــلـــوحـــة او كــتـــاب فـــكــانت
حــركــتـهـم (الـدادائــيــة) ثـورة وهي
حركـة ثقـافـية انـطلـقت من زيوريخ
ـية (سويـسـرا) أثنـاء احلرب الـعا
األولى كـنــوع من مـعـاداة احلـرب
ا بعـيداً عن اجملال الـسياسي وإ
من خـالل مـحــاربــة الـفن الــســائـد.
وقد برزت في القترة ما ب عامي:
 1916و  .1921أثرت احلركة على
كل مـا له عالقة بالـفنون الـبصرية
األدب الـشعر الـفن الفـوتوغرافي
سرح والتصميم. نظريات الفن ا

جَـمْرًا بِرَغْوَةِ ثَلْجِهِ
يَسْتَنْزِفُ الْأَنْوَارَ

نْفُخُ فِيهِمْ جَمِيعًا لِتُولَدَ نَارُ
االِحْتِجَاجِ
يَنْبُتُ سِرُّهَا

يُدَوي صَوْتُهَا فِي أَسْـمَاعِ
الْقَبِيلَةِ

يَتَأَجَّجُ وَهَجُ الرَّفْضِ
رْسُمُ بِأَظَافِرِي مَسَارًا لَانِهَائِيًّا

لِلصُّرَاخِ
تَتَّسِعُ لُغَتِي لِكُل كَلِمَاتِ التَّذَمُّرِ
تَتَرَنَّحُ رَايَةُ الْمَاضِي عَلَى جِسْرِ

الْـهَاوِيَةِ
أَنَا الْأُنْثَى

ارْضُ الْأَرْضِ وَبَقِيَّةُ الْكَوْنِ
مــجـــمــوعـــة تــصــورات عـــلى نــسق
مـــتــصل حتـت مــســـمى ســـوقت من
خاللـه الــشــاعــرة مـنــتــجــهــا االدبي
بــطـريــقــة حـداثــويــة وقـد تــعـدد في
الـطــرحـة مـع حـفــاظـهــا عــلى بـنــيـة
الــعــمل الــذي يـدور حــول مــوضـوع
الْـأُنْـثَى انـهـا تـثـور عـلى الـواقع انه
الـــرفض في الــذاتـــيــة وانــطالق من
كــبـريــاء الـشــعـراء الــذي يـرفــضـون
ـــا الـــواقع ويـــصـــنــــعـــون لـــهم عـــا
نا ان لغة الرفض افتراضيا غير عا
مـعـروفـة في تـاريخ الـشـعـر الـطويل
فـقـد انتـقـد ابـو نواس امـرؤ الـقيس
ــا يــعــرف بــالـــثــورة الــنــواســيــة
وانـتقـد افالطون الـشعـراء ورفضهم
بــــجــــمـــــهــــوريــــته ونــــرى ان رفض
الشاعرة جاء بحداثة جميلة بقولها
يَتَـأَجَّجُ وَهَجُ الرَّفْضِ رْسُمُ بِـأَظَافِرِي
مَــسَــارًا لَـانِــهَــائِـيًّــا لــلـصُّــرَاخِ انــهـا
تــتــجـرم الــرفض بــشــعـريــة عــالــيـة
باشرة وتصل بنا الى تتجوز بهـا ا
مــنــتج ادبي رائع ذو ابــعــاد داللــيـة
ــكن فــلــســفــيــة وكـالمك مــخــتــزل 
حتليـله واخراج الكثيـر منه فوعيها
الـبـاطـني به خــزين مـعـرفي يـتـضح
كن من ما كتبـته ال اجزم ان النقد 
حتـــلــيل مـــا هــو مــكـــتــوب فـــهــنــاك

خاصية تملكها الكاتبة
الِفُ الزَّمَنِ الْمُشْتَعِلِ عَلَى

أَصَابِعِي
وَأَخْرِقُ جِدَارَ الصَّمْتِ مِنْ غَيْرِ

كُلْفَةٍ
تُــوَاصِلُ الْــمَــخَـالِبُ انْـــحَـنَــاءَهَـا فِي

صَدْرِهِ
التُّرَابِي

تَشُقُّهُ بِـحَسْبِ وَجْهِ الْأُنْثَى
الْمَوْؤُودَةِ فِيهِ

يــطْــوِي الْـــأُفُقُ عَــلُـــوَّهُ عَــلَى عَـــتَــبَــةِ
كَلِمَاتِي

مِنْ هُنَا :
آدَمُ

لـمْ تَـحْتَمِلْ فَاكِهَةَ السر
وَهُبُوطُكَ لَا يَزَالُ

اِنْزَلَقْتَ
تَشَرَّدْتَ فِي حَيْرَتِي

ان وظـيـفــة الـكـتـابـة عــنـد الـشـاعـرة
اسماء صـقر الـقاسمي هـي التعـبير
عن شــــخــــصــــيــــاتــــهــــا وافــــصـــاح
أيدولوجيات خاصة في الظاهر لكن
عنـد تفـكيك خـطابـها الـشعـر جتدها
تـعــني كل الـنــســاء انـهــا تـدافع عن
الـقـضـيــة وحـاول ان تـوصل لـنـا ان
ـــرأة ال تـــكــون بـــخـــارطــة االنـــثى ا

الشَّوْقِ
فِي الْكَيْنُونَةِ الْـحُبْلَى بِوَهَجِ

النُّورِ
أَنَا هَا هُنَا

مَكْنُوزَة بِاللُّطْفِ حَدَّ
الْعَاصِفَةِ

سَأَطِيرُ رَغْمَ كَثَافَةِ الْأَعْرَافِ
رَغْمَ غُبَارِ فَوْضَى الْوَقْتِ

لِأَغْدُو مَا أَكُونُ
كَعَبِيرِ وَرْدٍ يَفُكُّ قَيْدَ اللَّيْلِ مِنْ

زِنْزَانَةِ الْعَمَى
ان اليـة الـكـتـابـة عـنـد الـكـتـابـة عـند
الشاعرة لـيست االختزال او االبداع
فـقـط بل فــنـيــة الــتــصـور والــتــقـاط
ـشـهـد الذي تـطـوره حـيـث جنـدها ا
تـصور فِي الْكَيْـنُونَةِ الْــحُبْلَى بِوَهَجِ
وعـبـيـر الـورد الـذي يـفك قـيـد الـلـيل
مـن زِنْــــــزَانَــــــةِ الْــــــعَـــــــمَى ان هــــــذه
االرهـاصـات الـشــعـريـة هي تـرجـمـة
االحـسـاس ونـقـل واقـعـيـة بــطـريـقـة
سـحــريـة بــعـيــد عن الـتــرهل وطـول
الـسـرد وهـذا مـا يـجــعـلـنـا بـتـشـوق
ــزيـد ومــتـابـعــة تـســلـسل ـعــرفـة ا
طروحة احلدث في القصيدة ا

كَصَوْتِ نَايٍ
يَهْدِي مَـحْزُونًا إِلَى إِيـمَانِهِ
بِالْفُرْصَةِ الْأُخْرَى لِمِعْرَاجِ

الْفَرَحِ
انَا هَا هُنَا

يَتَجَسَّدُ صَوْتُ الْمَاضِي
تَـخْرُجُ عِشْتَارُ مِنْ مَـخْبَئِهَا
تَلْمَحُ إِيزِيسَ كَنَجْمَةٍ قَادِمَةٍ

مِنْ صَوْتِ
الْعَدَمِ

أَنَا الْأُنْثَى
وَالْوُجُودُ حَقِيقَتِي اللَّانِهَائِيَّة

يا من هواهُ قصائد
غنيتها

رقصت على أنغامها
تداخل جـميل ب إِيزِيسَ ربـة القمر
. ــصــريـ واألمــومــة لــدي قــدمــاء ا
الــتي كــان يــرمــز لـهــا بــامــرأة عـلي
حـاجب جـبـ قـرص القـمـر عـبـدها
ــة ــصـــريــون الــقـــدمــاء والــبـــطــا ا
والـــــرومـــــان. أصـــــبـــــحت إيـــــزيس
شـخصية بـارزة في مجمـوعة اآللهة
صرية بسبب أسطورة أوزوريس. ا
كـــانت إيـــزيس شـــقـــيـــقـــة ذلك اإلله
وزوجته. واسـتعـادت جـثته بـعد أن
قــتـــله ست وكــانـت مــثـــال الــزوجــة
الوفية حتى بعد وفاة زوجها واألم
اخمللصة لولدها. وب عشتار وهي
إلـهـة واحلب واجلـمـال والـتـضـحـية
في احلـرب عند البـابلي ويـقابلها
لـدى الـسـومـريـ إنـانـا وعـشاروت
عـنـد الـفـيـنــيـقـيـ وأفـروديت عـنـد
الـيـونــان وفـيـنـوس عـنـد الـرومـان.
ــســاء ثم وهي جنــمــة الــصــبـاح وا
تـعـود الشـاعرة الـى نفـسهـا بـقولـها
أَنَـــا الْــأُنْــثَـى وَالْــوُجُــودُ حَــقِـــيــقَــتِي
ـــة ان الـــتـــداخل بـــ ــانِـــهَـــائِـــيـَّ الــــلـَّ
االســطـورة والــواقع من ســمــات مـا
بـعـد احلـداثـة وقـد اهـتـمت الـكـاتـبة
بـتــوظــيف نـســاء اســطـوريــات لـكن
مـزجـته بـواقعـهـا وخـتمت انـهـا سر

احلقيقية اي االنثى.
wŽ«bÐ« h½

ولـــلــشـــاعــرة اســمـــاء نص ابــداعي
يــحـمـل عـنــوان انــكــســارات الـهالل
الــصــدىء يــعـتــبــر مـن الــنــصـوص
الـنــاضـجـة بـرؤيــاه الـتـقــدمي نـحـو
االشياء الـتي تنـاولها .يـقول الـناقد
ي أرشـبيلد ماكـليش ان الشعر العا
ال صـنع من االفكـار انه مصـنوع من
اشـيـاء او كـلــمـات تـدل عـلى اشـيـاء
ــهـمـة ــقـولـة ا نـســتـنــتج من هـذه ا
كـيف ان الشـاعر الـذي تربـطه عالقة
فـنــيــة روحـيــة بـاألشــيــاء من حـوله
يـسـتـطــيع ان يـعـبـر عــنه بـحـسـاس
عـالـية ويـبتـكر مـنـها صـور ابداعـية
بـعـيـدة عن الـترهـل فهـنـاك فـرق ب
احلـالــة االبـداعــيـة والــتـقــريـريـة ان
احـساس الـشاعر الـعالي وشفـافيته
جتـعــله يــتـصــور روحــيـة لألشــيـاء
حـتى اجلــمـاد مــنـهــا فـخـرجــهـا من
خارطة اجلـمود الى فضاءات اوسع
ـكـان التي وهـذا مـا يعـرف بثـقـافة ا
اشـتـغل علـيه كل من باشالر وفـوكو
بدع عالقة كما للنص الذي ينتجه ا
ا داخـلـيـة خاصـة به غـيـر عالقـته 
من حـوله وهي فـكرة العـمل وقيـمته
وااليـــقـــاع اي مــا يـــعـــرف بـــجــرس
الــقـــصـــيــدة الـــداخــلـي واخلــارجي
والــصــورة الــشــعــريــة الـتـي تـعــني
ـتـلـقي الـذي ينـتـهي الـيه اخلـطاب ا

ـنكسـرة فقط بل هي عالم مـستقل ا
وكـان دخول قـصة الـنبي ادم ونزله
من اجلـــــنــــة يــــشـــــكل الـــــضــــربــــة
احلداثـوية في النص وقـد استطاع
الـشـاعـرة ان تـصف احلـالـة بـروعة
وخيـال ووضع تسـأل مهم مـعتـبرة
عن تـشـرد في حـيرتـهـا انـها تـفـسر
االشياء وفق رؤيتهـا كشاعرة بعيد
عن مـنـظـورنـا نـحن الـنـاس وكـمال
ي ســكـوت ان يــقـول الــنـاقــد الــعـا
ـدينة او الشـاعر حـ يقـترب من ا
تـقرب هي مـنه يـتـغـير كل شيء أي
ــــلك نــــظـــــرة تــــخــــتــــلف عن انه 
األخرين ولـذا كان االغريق يـقولون
ان اله تـدخـل في اجـسـاد الـشـعـراء
وتــقـول عـلى لــسـانـهم الــشـعـر النه
ـكن ان يـقـوله بـشـر ووصف كالم 
سـقـراط الـشـاعـر بـالـكائـن اخلرافي
والضوء وقال ارسطو انهم عباقرة
وكـان الـعـرب يـقـولـون ان الـشـعراء
يـخـالـطـون اجلن وعـلـمـهم الـكـتـابة
ومن هـناك جـاء ما يعـرف بشـيطان
حـتى قـال الشـاعـر الـعـربي الـكـبـير

ابو جنم
إنـي وكل شــــاعــــر من الــــبــــشـــر ...

شيطانه أنثى وشيطاني ذكر
wÐdŽ ÂUL²¼«

واهـتـم الـعـرب بـشـعــرائـهم بـدرجـة
كـبـيـرة وكـانت الـقـبـيـلـة الـتي يـولد
فــيــهــا شــاعــر تــقــيم احــتــفــاالن له
وتـعــطــيه مــكـان لــنه ســيف كــبــيـر
يــدافع عــنــهــا ويـرد من يــهــجــوهـا
وسـجل الـتاريخ مـبدعـ في ذكرته

ظلوا الى يومنا
وَأَنْتَ لُغَةُ الْعِقَابِ فِي النَّارِ

تَأَمَّلْ عَيْنِي
كَيْ تَـــصْـــعَــدَ أَنْـــفَــاسُـكَ عَــلَـى حَــبْلِ

الرَّجَاءِ
وَاتْرُكْ كِبْرِيَاءَكَ الْـمَلْعُونَ عَلَى

مَائِدَةِ الريحِ
لَسْتُ قَابِلَةً لِلْهُبُوطِ

هَذَا الْأُفُقُ
ثَوْبِيَ الْأَزَلِيُّ
تِلْكَ الشَّمْسُ

وَرْدَة
نَسِيتُهَا عَلَى خَدي لَـحْظَةَ

الْوُجُودِ الْأَوَّلِ
كَفَرَاشَةٍ كَسَرَتْ حِجَابَ الْغَيْبِ

أَرْتَدِي إِرَادَتِي
بِالصَّمْتِ يَسْمَعُنِي الْوُجُودُ

ان عـمــلـيـة الـقــبض عـلى الــلـحـظـة
الـــشــعــريـــة حتــويالهـــا عــلى نص
وهـبة يـحتـاج لعـوامل عدة مـنهـا ا
ــفــردات وامـــكــانــيـــة اســتــخـــدام ا
واالعـــتـــمـــاد عـــلـى خـــزين لـــغـــوي
ومــعـرفـي وكل هـذه الــشــروط حـ
جتـتـمع تولـد لـنا اثـرا ادبـيا كـبـيرا
مـتكـامل اجلـوانب ان الـكـاتب الذي
ـلك هذه االمـكانيـات يسـتطيع ان
ـيـزا يـتـخـطى الى يـصـنع شـيـئـا 
ــيـة والــشـواهــد كـثـيــرة عـلى الــعـا
اعـمال اثرت في الـواقع االدبي مثل
قـصــيـدة األرض الــيـبــاب لـلــشـاعـر
االمريـكي تي س اليوت والـتي تُعّد
بـــإجـــمـــاع الـــنُــقّـــاد أروعَ أعـــمـــاله
الـشعـريـة عـلى اإلطالق والقـصـيدة
الـتي أكـسّـبّـتهُ شـهـرته الـدولـية وال
شهـورة وقصائد نـنسه رباعيـاته ا
لـوركــا االسـبــاني واشـعــار ريـلــكـة
ــبـدعــ نـحن وغــيـرهم مـن كـبـار ا
االن نـــقف عــلـى عــتـــابــة قـــصــيــدة
الـشـاعـرة اســمـاء صـقــر الـقـاسـمي
الــتي ضــمـت مــجــمــوعــة الــشـروط
ي من تــرتـقـي الى مــســتـوى الــعــا
خالل سالمـة اللـغة وابـداع الـلقـطة
والـقضـيـة التي تـنـاولتـهـا انه عمل
ا متـكامل من كل اجلهـات ناضج 
يكفي ان يـطلق عليه قـصيدة نثرية

مفتوحة على فكر وم جيد
تَزْدَحِمُ الْـمَسَافَةُ قُرْبَ هَذَا

ـــرسل له كـــمـــا يـــحــمل بــصـــفـــته ا
جــمــالــيــات تــفــوق الــكالم الــعــادي
فـالــشـعــر يـصـيــبك بـالــدهـشــة عـنـد
سمـاعه لذا تـتعـد مدلوالتـه وهذا ما
جنـده في نص ( انـكـسـارات الـهالل
الـصـدىء ) ومن الـعـنـوان نـفـهم انه

نص حداثوي ذو ابعاد فكرية
كان سقط ا

توكأ الزمن الصبي
على لفافة تبغها

وانـــحــســـرت مــداركـــهــا عـــلى مــدن
اخليال

مزوج باألمال سياج اخلاطر ا
زلزلة احملال

يــا طـالـع الـســعــد الـذي ال يــنــطـوي
بيدي

سألف صوتي دائما
بحرير أنفاسي

ألخبىء الكلمات من وجع اجلبال
شربت افاعي السيخ

خالص سمها
وتعممت ليل الضياع بكمها

وتقطعت تلك احلبال
تظـهر الـداللـة النـصي على انه نص
حــداثــوي مــتـــعــدد الــرؤيــة يــحــمل
بـطــابع الـلــفـاظ مــركـبـة مــثل الـزمن
الـصـبي و بـحـريـر أنـفاسـي ألخبىء
الكلمات من وجع اجلبال تصلح كل
جـملة مـنهـا ان تكـون نصـا مسـتقال
ـا فيـهـا من اخـتـزال وصورة بـذاته 
شـعرية مـستقـلة ترتقـى على مسمى
شــعــر الــومــضـــة والــومــضــة كــمــا
مـعروف هي تـصـوير لـقطـة يـكونـها
الـشـاعـر عـنـد عـمــلـيـة الـقـبض عـلى
اللحظة الـشعرية مترجم من خاللها
ابـــداعــاتـه ومع تـــعــدد الـــصــور في
ـطروح لـكن الـشـاعـرة ظلت الـنص ا
محـافظة على بنـية اخلطاب ووحدة

وضوع ا
قبل انبجاس النور
يتصارع القنفذ
وغرير العسل
والقبو مخنوق

ك سر ذائع الكتمان
تـلك الـكـمــنـجـة لم تـكن حـاضـرة في

ساعة الدفن
وذاك العود يصنع مهرجان

تكسرت احللم الهالل
زعوم باالذيال بظهوره ا

سجون ال طير يحمي حورس ا
ال شـمس تفـتح للـنـهار بـداية حـبلى

على تلك الرمال
رغم اشـتغـال الشـاعـرة على االيـقاع
وهـنــدسـة الــقـصـيــدة الـتي تــتـضح
بــوضع جـمـلـة ك سـر لــكـنـهـا بـرعت
بــصـنــاعـة قــصـيــدة نـاضــجـة وكـان
الـصـعود في مـا كـتبـته بـقولـهـا تلك
الكـمنـجة لم تـكن حاضـرة في ساعة
الدفن ان هذا التـصور بعدم حضور
الــنــجـمــة كــنـهــا كــيـان حي لــعــيـود
لـذاتــيــة اخلــيـال فـي بـنــاء مــفــارقـة
جتعـلـنـا امام انـبـهار بـنـسق الـعمل
الـذي تـنـتـجه الـكـاتـبـة الـتي تـعـتـمد
عـلى قــدرتـهـا بــالـتـصــور وصـيـاغـة
اخلـيـال ويـعـد اخلـيـال من مـقـومات
الـشـعــر احلـديث كـمــا يـدخل في كل
ــسـرح مـجــاالت االدب كـالــورايـة وا
والــقـصـة الى الـخ ونـلـحظ اهــتـمـام
الـشـاعـرة بكل مـا حـولـها وتـوظـفهم
بـنـصهـا مثـل القـنفـذ وغـرير الـعسل
والـطــيــور انــهـا حتــاول ان جتــعـله
نص مـــفــتــوح قــابل لـــلــكــونــيــة في

محتواه
كورش حتنط بالنوايا القاتمة

والنجمة العمياء
جهزت سينكا جلولتها األخيرة

واستجد األمر
وانكدرت جنوم الزيف

في اسمائهم
ة ويلوح مشوار الهز

ان اتـــســـاع االفق الـــشـــعـــري عـــنــد
الـشــاعــرة اسـمــاء يــظـهــر من خالل
طرحـها بـاخلطـاب التـجديـدي حيث
انـها تـعتمـد على وضع اكـبر صورة
مخـتـزلـة متـخـطيـة حـدود الواقـعـية
في تـــركــيــبــة اجلــمـــلــة مــثل جنــوم
نتجها الزيف وغيره من االثـارات 
الـذي تـفـردت بـنـوعـيـته ونـسـتـخـدم
لــغــة عــالـيــة تــفـوق الــكالم الــعـادي
وهــذه مــيــزة الـشــعــر الــذي يــرتـقي
نـجز احلقيقي بفـخامة تعـبيره ان ا
يـصل عـلـى الـذائـقــة الـعــامـة ويـظل
بالذاكرة مثل اعمال كثيرة مر عليها
تــاريخ طــويل نـــحـــــــــفــظــهــا عــلى
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إنّ للـشـعر مـبادرات جتـعله بـقـابلـية ذات مـيزة في
ـعنى بل هناك تـحركة ا ط من القصـائد ا إنتـاج 
مـسـتـوى جنـده في قـصـيـدة الـنـثـر هـو يـجـتاز تـلك
ّا يالزمه ـعنى إلى حتـريره  الـوظيفـة في حراك ا
من صـفــة اجـتـمـاعـيـة  ويـكـون في سـيـاق اجلـمـلـة
الـشــعـريـة غـيــر مالزم لـلـحـراك فــقط بل يـكـون في
حترره مـعنى جـديد قـد يقارب بـجوهـره ما تـقصده
اجلمـلـة الشـعـرية وإلى حـد مـا يكـون جـزء من بنـية
تلك اجلـملـة وقيمـة الشـعر عـبر السـياق وهـنا ليس
عـنى احملرر وإنّـما لتـأكيـد صفة في اإلفـصاح عن ا
ـاط الـشعـر والتـي أكثـرها ـهمـة في كلّ أ اإليحـاء ا
فاعـلـية في هـذا اجملـال هي قصـيـدة النـثر وإنّ أهم
استـاطيـقا تـبلـغهـا اجلمـلة الـشعـرية هـنا ويـقدم لـنا
فالح عـدوان في مـجـمـوعـته الـشـعـرية ( دمـع خام )
ـــيــزة من الــصـــادرة عن دار اجلـــواهــري جتـــربــة 

العنونة حتى ا وسنتدرج في قراءة التجربة حتليال وأول مثال هو العنونة بوصفها نصا
يوازي ا الشعري. 

العـنونة والـتصور الـشعري لـلمعنى  –شكـلت مقومـات عنونة قـصائد فالح عـدوان تميزا في
تـخلـيق مـعـنى من معـنى وذلك بـتـجاوز الـبـعد اإلشـاري والـذي يضـعه امـام تفـسـير  فـيـما
العنـونة بصياغتها األدبية قد جتاوزت ذلك التفـسير فهي تسعى خللق تصور شعري متعدد
ـفترضة  عاني ا عـنى العام لـلعنونـة ال يقف حائال امـام ا األفتراضـات اإليحائـية أي أن ا
عنى حو ا ـعنى الالحق  والتي تنـتجها العـنونة بل تكون بعـد اولي تليه ابعاد اخرى كن ا
السـابق بعد أن يبلغ حدود تكامله وأنت كم نوع من الدمع تنتج من ( دمع خام ) وتلك من
وازي في الفن الشعـري وطبعا القـيمة الفنيـة في العنونة لـيست تتحدد فقط سمات الـنص ا
تـصورة ادبيا ـستوى من القـيمة اجلمـالية ا بعنـونة اجملموعـة بل هناك فصـائد عدة بذات ا
فمثال عـنونة قصيد ( اسماك حتلم باليابـسة ) وهي توازي عنونة اجملموعة بتصورها األدبي
ــدار األجــتـمــاعي وكــذلك ــدار األدبـي وتالمس ا لــلــصـيــاغــة فــهي عــنــونــة التـخــرج عن ا
(إنشـطـارات مـنـفى ) وايـضـا ( شـيـخـوخـة الـبـياض ) وعـنـونـة قـصـائـد اخـر .شـكـلت عـنـونة
مـجــمـوعــة ( دمع خــام ) لـفـالح عـدوان تــمــثل في رأي ذاتي تــمـاس مــوضــوعي مع وجـدان
الشـاعر في حدود ذاته وليس شخصه وهكذا التقف التصورات على حد واقعي بل تسعى
عنـى ذلك احلد وكما إن اإليحاء ايضا يغادر أن يكون اشـاريا بل يكون حتى متعدد البعد
الداللي .الفـاعلية األيقونية واللغة الشعرية - جتد الـشاعر بحسّه الشعري وفاعليته األيقونية
عند تـنوعاته في رسم لـوحة شعـرية لـها سمـة استاطـيقيـة رغم السمـات الواقعـية في حيـاتنا
جمـوعة ( دمع خـام ) توقـد حسي لـلتعـبيـر عن شعور البشـرية وفي الـكثـير من القـصائـد 
الشاعـر وعكس أحاسيسه شعراً وهو يؤكد كيانه يحتاج إلى االهتمام باللغة الشعرية مثلما
فردة الشعرية التي ترسم مالمح يهـتم شخصه بالكالم وأنه سعى في قصائده أن يـوظف ا
ـعنى عـنى أو الـضيـقـة األفق في التـعـبيـر عن ا الـصورة الـتـامة ولـيس الـثابـتـة والتـقـليـديـة ا
ـكـنهـا أن حتـقق مـبـغاهـا الـشـعري فـفي قـصـيدة الشـعـري والـتجـربـة الـشعـريـة الـطـويلـة 

(اسماك حتلم باليابسة ).
األغنية التي  

اوصى بها البستاني
لم جند لها

 في الصباح اثرا
ا اكلتها الريح ر

يـشكل تـوصـيف اللـغة الـشـعريـة امـثلـة لتـعـدد الذات الـشعـريـة داخل كيـان الـنص الشـعري
لتكـون توصيفات الـلغة متعددة فـمرة يقوم كيـان النص بدوره واخرى تقـوم الذات الشعرية
ـقطع الـشـعـري حيث بـخلـق مسـار جـديـد للـمـعـنى وانظـر الـتـناسب الـذي حتـقق في هـذا ا

ؤشر ادناه : عنى يقابله حقيقته وكما في ا ا
عنى                    حقيقته                 وحدة الزمن ا

األغنية                   البستاني                تقابل  
اكلتها الريح           لم جند لها اثرا         تعارض

والـنـتائج الـتي تـشـير لـنـا بوجـود تـقـابل في اطار ومن ثـم تعـارض في اطـار اخر وهـنـا كان
الـدور للـغـة الذات الـشـعـرية في أن تـقـابل الـصورة الـشـعـرية لـيـكون تـقـابـلهـمـا هو من ذات
األطار احلـس حيث يـقابل حس الذات حس الـصورة الشـعرية وامـا التعـارض فيكون اقل

نسبة ويتالشى ايقاعه بعد تداول معنى جديد .
إنّ البـناء الشعري في قـصائد ( دمع خام ) الـذي  قد سعى إلى فلسـفة وجودية ال بد له من
عروف بأنّ الشاعر احلقيقي يعانق العالم ثلة عبر القول ا أن يكون في وحدة وجودية غير 
عنى اجلوهري وليس ويعبّـر عنه; ألنّ عالم هكذا شاعر يسعى إلى تأكيد قيمة جمالية تمثّل ا
انعكـاساً لوحـدة الوجود وعلى الـغالب شكالً أو جـوهراً في انعكـاس قيم الشعـر اجلوهرية
هي غير مـرتبطـة إلّا بكـيان القصـيدة حيث أنّ ات الـشاعر األيـقونيـة هي مفتـرض قد يندمج
ا احلياة في حقـيقة النص كـجزء من كيـنونة الـنص الشعري بـرغم من أنّ الشاعـر ذات ور
ؤثر في اخليال واإلبداع في اكتـشاف السمات اجلمالية.في قصيدة تتّسـع حتى تبلغ احلد ا
ـعنى ويكـون بينـهما - بوصلـة اللقـالق احلجـرية  يتـقابل صوتـيا ذات الشـاعر االبـداعية وا
عنى من الـتحديد اواالشارة ويـجعله قابل ا يـحرر ا فاصل ايـقاعي ال يلغي وجـودهما وا
عـلى تمـيـيز أي صـورة شـعريـة ويـححق سـمـة استـاطـيقـيـة تؤطـر تلـك الصـورة والتـي فيـها

وضوعي ومن ثم يتكامل معناه فيما ال يحدد . عنى من الذاتي الى ا ينجذب ا
انا هنا

انت هناك 
نغم غامض يأسرنا
ليس ثمة مسافة

ثمة لقالق..
وغيوم تعبر..

وعزف كمانات  
ـناورة الشـعريـة حيث إن بدأ ترسم صـور فالح عدوان الشـعريـة معنى شـعريـا هو يلـتزم ا
من مجـرد واجته الى ما يؤكد موضوعـيته ومنطقه جـعل الثاني اوسع واعمق داللة وإن بدأ
نـطقي والعضوي كان يـحيل الى مناورته فال يقف عـند معنى محـدد الداللة وقصيدته من ا
عنى كـونها وصيـة شاعر هو ـساحة واسـعة ا األخيـرة ( وصية )هي ذاتيـة وهي قصيرة ا

شاكسة ومتعة اسى ولذة األغتراب الداخلي . ناورة وا حافل بالتندر وا
اذا مت
ادفنوني

في اقرب مقبرة
لالطفال

قدمت قصـائد ( دمع خام ) تنوعا ايقاعـيا وصورا شعرية مجردة حتـاور واقعا مفترضا لها
وهي جتربـة شعريـة اغنت مـقصـد الشـاعر فالح عـدوان وعكـست رؤياه الـشعـرية ولـفلـسفته

للمعنى احلياتي . 
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