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ـطبخ جلـلـسـتهـا األبـدية فـوق تـخت ا
في بـيت زاده الـصـبر وتـمأل حـديـقته
نباتات الصبار..  إنها تتشبث ببيتها
وال تـــتـــركه مـــطــلـــقـــاً إال لـــلـــضــرورة
القـصوى وحـتى عنـدما تمـطر الـدنيا
ـطر من الـنـوافذ وفي فـإنـها تـشاهـد ا
أفـــــضـل األحـــــوال مـن احلـــــديـــــقـــــة..
وجتـعلـنا الـقاصـة باقتـدار  ننـتقل مع
االبـنـة إلى مــكـان جـديــد.. إلى بـهـجـة
طـفـلـة تخـرج إلى حـديـقة الـدار لـلـمرة
األولـى وتـــخـــطـــو أول خـــطـــوة بـــ
أحواض الـزهور إزاء أم لم تـخرج من
بـيتـهـا إال لشـراء اخلـضار أو الـذهاب
إلى الـطــبـيب بــعـ واحـدة وعــنـدمـا
ـــســـتـــشـــفى وهي في تـــغـــادره الـى ا
الـــرمـق األخـــيــــر تــــرفع رأســــهـــا إلى
السقف وتتأمل مصباحه الكهربائي
تــظن أنـــهــا تـــرى الــســـمــاء وتـــقــول

إلبنتها بدهشة: 
- أنظري إنها الشمس

هذه القـصة تصـطف برأيي مع أفضل
الــقــصص الـعــراقــيــة الـتي قــرأتــهـا 
وكــنت أتــمـــنى أن حتــمل اجملــمــوعــة

اسمها. 
{ مــجـمـوعـة شــتـاء مـضى مــحـاسن عـبـد
الـــقــادر صـــادرة عن دار ســـطـــور بـــغــداد
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ونـــــنــــزعج من جــــمـــــيع تــــداعــــيــــاته
وتــفـاصــيـله  إال إنــنـا نــسـتــغـرب في
قـصـة (أشـعـة عـتــيـقـة) من اجملـمـوعـة
كـيف لطـفلـة عمـرها سـنوات قـليـلة أن
تــوجه ســؤاالً خلــالــتــهـا عـن الـعـالقـة
احلــمـيــمـة  صــحـيح أن الــقـاصــة قـد
تـعكـزت على الـسـخريـة في  طرح ذلك
السؤال إال أن الطريقة التي ردت بها
باشرة اخلالة اتـسمت بالـواقعيـة وا
بـحيث بـدت وكـأنهـا تـتحـدث إلى أحد

آخر غير هذه الطفلة.
في الـطـابق الــعـلـوي تـتــألق الـقـاصـة
مـــحـــاسـن عـــبـــد الـــقـــادر في انـــتـــاج
إحــســـاس مــشـــحــون بـــكل عــنـــاصــر
عـادلة الـعرجاء بـ أب ينـام لوحده ا
في الــغـرفــة وأم تـســكت بــنـاتــهـا في
الطـابق السـفلي وحتـاول أن توفر له

اجلو الهاد لكي ينام.
 هـذه البـنت كلـما كـبرت بـعدت الـشقة
بينها وب الناس فتذهب إلى التيه
وتـتعـقب خـطى طفـلة صـغـيرة حـملت
رة. سدس ولكن لتقتل جدياً هذه ا ا
قــصــة (إنـهــا الــشـمـس) تـكــاد تــكـون
ا تـترك من أفضـل قصص اجملـموعـة 
األثــر واألسى حــول قــسـوة اجملــتــمع
رأة األم الـذكوري بـرمته وانـصيـاع ا
ـة إلى درجة أنها تستسلم لسلطة ظا

مـلــيـاً ولــهـا الــقــدرة أيـضــاً بـلــغـتــهـا
احلـسـيــة اجلـمـيـلــة أن جتـعـلـنـا دون
هـتـاف نـكـره هــذا الـتـسـلط الـذكـوري

أن تـــأســـرنـــا بـــأجـــواء هـــذا الـــعـــالم
الـداخـلي لـلـفـتـيـات الـصـغـيـرات وأن
تـدفـعــنـا إلى الـوقـوف عــنـده وتـأمـله

أبـواب مـغلـقة جتـد خـلفـهـا الصـدمات
والكدمـات فتكـفئ البراءة على نـفسها

منسحبة عن هذا العالم القاسي.. 
فـي مــثـل هـــذا الــعـــالم الـــذكـــوري قــد
يــحــتــاج األمــر  إلى نــديــة أو ضــديــة
للخروج من حالة السكون التام وهو
ســكـون اجـبـاري واضـطـراري لـلـدفـاع
عن النـفس يجـعل البـطالت ينـسح
بــهــدوء إلى حـوار داخــلي مــتـواصل
كن ة ال  أو ينـكصن إلى طـفولة قـد
استعادتها  إال بلـحظات تأملية تكون
مع الـنـفس أو مع الـغائـبـ كـأن هذه
الـنـفوس احلـائـرة تـتظـاهـر بالـسـكون
ـوت لكـي تدافع عن نـفـسهـا..  كـما وا
لم نــــســـــمع في الـــــقــــصص األحــــدى
والعـشرين لـلمـجموعـة إال وجهـة نظر
واحـــــــدة من خـالل وعي األبــــــنــــــة أو
الــزوجــة. ولم يـكـن هـنــاك وعي اآلخـر
فـكـأن قـصـصـهـا لم تـكن حتـتـمل أكـثر
من هـــــذا الــــنـــــقل احلـي احلــــســــاس
خللجات بنت صغيرة تعيش احلروب
وجنـون العـالم وتتـوق إلى براءة هذا
الــعــالم عــنــدمــا كــان يــشـبـه نــغــمـات
الـبــيـانـو الــصـغــيـر الـذي تــخـبـئه في

صندوق العابها.
ـوقف ســلــبـيــاً بـحق قــد يـبــدو هــذا ا
اجملـموعـة ولـكن كاتـبـتهـا جنحت في

قـصص هـذه اجملمـوعـة تـأسر قـارئـها
باإلحسـاس الصادق الـذي يشدنا إلى
عـالم فـتـيـات صـغيـرات يـتـعـرفن عـلى
الـعـالم من حــولـهن ويـتــمـردن عـلـيه
وأحـيــانـاً يــتـورطن في أداء أكــبـر من
وعـيهن وأعـمارهن لـيقـعن في خيـبات
األمـل واحلــلم وهــذا هــو  بـشــكل أو
بآخـر حال بـطلـة قصة (بـروليـتاريا)
الـتي جتـد نـفسـهـا تنـتـظم في مـدرسة
راقــيــة فــتـتــمــرد عــلى واقع الــبــنـات
الـبـرجــوازي بـقـراءة كـتب ســيـاسـيـة
واالنــتــمـــاء إلى حــزب يــســاري  وأن
ـدرسة يـكـون أول إنـشـاء تـكـتـبه فـي ا
اجلـديـدة حتت عـنـوان بـرولـيـتـاريـا ..

كـــلـــمــــة خـــطـــرة وال شـك يـــجب أن ال
تـتــورط بـهـا فـتــاة صـغـيـرة ولــكـنـهـا
عنيدة منذ الصغر ومتمردة على األم
ـتـسـلط اخلــنـوعـة اخلـجـول واألب ا
فــتــنـتــهي احلــكـايــة بــأن تـصــبح هي
ضــحـيــة خـوفـهــا من رجـال األمن ألن
تمـردها كان نـتاجاً إلحـساس بالـتميز
ــراهـقــة فــأنـتج أمالً اخــتـلط بــعــمـر ا
واهـمـاً .. اخلــوف من رقـابـة الــعـيـون
يـنتـقل إلى قـصـة (عيـون) الـتي تصب
في نــهـر الـبــراءة عـنـدمــا تـعـتــرضـهـا
ـفـرطـة بل عـقـبـات الـعـالم وقـسـوته ا
وحـشـيــة أصـحـاب الـقــرار والـسـلـطـة
فـيـه.. فـالـتــجـارب هـنــا عـفـويــة لـفـتح
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وعـــدم الــــتـــفـــرقـــة ,إذ إن األم تـــذهب
بطفلـها الرضيع ,إال أن طفلـها والذي
أسمـاه القاص (ج) يـود مرافقـتها ,إال
أنــهـا تـرفض أن يــرافـقـهـا ,وعـلـيه أن
يبـقى في بـيت جده ,ولشـدة اشتـياقه
مـرافــقـة أمه فــإن هـذا الــرفض أحـدث
ا ًـا في نفـسـيـة الـطفل , شـرخًـا مـؤ
حــدى به عـدم الـذهــاب إلى بـيت جـده
وعــــلـــيه أن يـــهــــيم في بـــقـــاع األرض
هـاربًا ,وتـدور أحـداثه بـلـغـة جـمـالـية
مبـهرة ,وبـوصف هاد وبـانسـيابـية
سرديـة منسـجمـة ومتطـلبات الـسياق
الــفـني لــهـذا الـنص ,كـمــا أن الـقـاص
والتـقنـيات اهـتم باحلـياة الـعصـرية ,
احلـــديـــثــة ,الــتـي دخــلـت في مـــســار
يــومـــيــاتـــنــا ,صـــفــحـــات الـــتــواصل
االجـتــمـاعي ,واالنـتــرنـيت ,ووظـفــهـا
بــــشـــــكـل صــــحـــــيح ضـــــمن مـــــتــــون
الـنــصـوص ,لــتــكـون ضــمن األحـداث
والـتي الــعــصــريــة الــتي نــعــيــشــهـا ,
أصـبــحت الـتـقــنـيـات احلــديـثـة جـزءًا
وقــاســمـــتــنــا مـــهــمًـــا من حــيـــاتــنــا ,

احليـــــاة. 
"مس من يـبـاب" لــلـقـاص مــهـدي عـلي
ازب ,رؤيـة متـجددة وحـديثـة لكـتابة
فتوح ,والذي يتيح النص السـردي ا
ــفـردة الـشـعـريـة مـن خالله تـوظـيف ا
والسرديـة واحلسيـة والفلـسفية ,كما
أنه وظف االنزياحيـة بشكل موفق من
ــتــلــقي ,وتــغــيــيــر رؤيــته أجـل شـد ا
لـواقع الــنص الـسـردي ,وقـد قـدم لـنـا
ثـيـمـات مـخـتـلـفـة ومـتـنـوعة ,إال أنـها
ـلتزم ـتزن ا ـفتوح ا بطـريقـة النص ا
تـجدد في مـضمون بأدوات الـسرد وا
األحداث ,أنـهـا خـطوة جـديـدة لـقاص
اتـخـذ الـتـجـديــد مـسـارًا في مـسـيـرته
األدبـــــيــــة احلــــافـــــلــــة بــــاإلصــــدارات

تجددة. ا
1- مـــصـــــطــــلـــحـــات نـــقـــديــة  –نـــاطـــق

خلوصي

أغــلـقت ســمـاعــة احلـلم ,لم تــمـهــلـني
ّ عبارتي.  حتى أ

ألفيتني صرخة مكتومة: 
"الحـتـضـنتك ,وزفـرت آخـر أنـفاسي" .

ص:11
في الـنص الـقـصـيـر يقـدم لـنـا الـقاص
حــــدثًـــا يـــدور داخل أروقـــة مـــعـــرض
لـلـرسوم الـتـشـكيـلـية ,إذ إن بـطل هذا
النص ,يـكـتشـف أن حبـيـبـته (حوالء)
كـونـها تـنـظر إلى لـوحـت بـاجتـاه
مختلف ,فظهر االنحراف في عينيها
"إن بـقــيت عـلى هـذا احلـال ,سـتـتـعب
عــيــنــاهـا ,فــتـتّــبع تــفــاصــيل األلـوان
يسـتـنفـر خاليا احلس ,لكن رأسـها ال
يــتــزحــزح ,هل هي حــوالء ولم أفــطن
لها ,أو أنها جتيد النظر في اجتاه
?"ص  , 45ورغم هـذا فإنه متـعاكـس
ال يجده حوالً واضحًا إال أنه انحراف
يضفي جـماالً إلى جمالـها األخاذ. أما
الـنص الـقـصـيـر (حـ يـعـانـد النصّ)
ـرأة الـتي فـإنه رسـالـة اعـتـذار لـتـلك ا
نــــعــــتـــهــــا بــــشــــكل صــــريح وواضح

باحلوالء.
اذا وصفتني باحلوالء?   - "

تـسـاءلت "هل هـي حـوالء ألنـهـا تـنـظر
? باجتاه

تنفعل بالضحك: 
- وهل أنا فعالً كذلك? 

أقـابـلـهـا بـالـنـفي ,فـأنـا أجـد عـيـنـيـهـا
تـفيـضـان جـماالً ,وتـنـطقـان بـاحلـياة,
وال عــيب فـيـهـمـا.. تـطـرق هـــاربـة"ص

58 
في الـنص الـثاني ,يـروي لـنـا الـقاص
تفـاصيل نـشر الـنص األول ومتـابعته
حتى نشر في الصحيفة وهي تداخل
تلقي لتلك موفق يعكس متى انتباه ا
الـنـصـوص ,وارتـبـاطــهـا بـبــعـضـهـا,
ونتـابع في النـص القـصير (انـفالتات
بريـئـة) حـالـة مـهـمـة تـخصّ االهـتـمام
ساواة في التربية بالطفل ,ومراعاة ا

ـفـردة. أمـوسق حـروفي في ارجتـاف ا
هيأتها برفيف أنفاسي. تنبض روحي
فـي ثــنــايــاهــا ,أخــتــرق احلــلم ,يــطلّ

عطرها من ب السطور"ص 7
ولـلــمــرأة احلـضــور الــطـاغـي في تـلك
النصوص ,فهي احلبيبة التي ينبض
لها قلبه ,وترجتف يداه عندما يراها,
ويـفرح ويـطيـر فرحًـا عنـدما يـلتـقيـها,
ويــحــزن لـفــراقــهـا ,أن تــلك الــعـاطــفـة
االنـسانـيـة الـنـبـيلـة جتـتـاح بـحـر تلك
الـنـصوص ,في الـنص الـقـصـيـر جـدًا
(اغـتــراب) والــذي ال يـعــني االغــتـراب
ـعــنـاه اجملـرد ,ولــكـنه غــربـة الـروح
والـقـلب ,عــنـدمـا تـرنـو الـنـفس لـرؤيـة

احلبيبة.
"تقاسـمنا رغـيف احللم ح شـاركتها
نــثــيـث حــروفــهـــا. غــمــرنـي هــســيس
عــطـــورهــا. وجـــدتــنـي خــارج نـــطــاق

الوجود ,همست لها:
"لو كنت بقربي ,الحتضنتك" 

الــــقــــصــــة جـــــنس أدبي ,الـــــروايــــة ,
القصيرة  ,القصيرة جدًا الشعر ,ألن
األحـــداث الــســـرديـــة في مـــ الــنص
قــابـلــة لـلـتــجـديــد والـتــحـديث ,ولـكن
ــكن األدوات الــســـرديــة ثــابـــتــة وال 
تــغـيــيـرهـا ,ألنـهــا تـعــبـر عن الــهـويـة
األساسية في معرفة صفة النص ,كما
جتـــدر اإلشــــارة هـــنــــا أن الـــتــــنـــاول
السـردي للقاص فـي نصوصه مـنحها
حـسًـا حـيـاتـيًـا دائـمًا ,كـونـهـا سـتظل
حتـــمـل روح اخلـــطــــاب األدبي اآلني,
ولكـي نعـرف مـا ذكـر آنـفًـا فـعـلـيـنا أن
ـر عـلى تـلك الـنـصـوص ,في النص
(بـوح) يقـدم لنـا الـقاص حـالة سـردية
انـزياحـيـة موظـفًا الـلـغة الـشعـرية في

م النص: 
"تـثـيـرني الـتــمـاعـات مـزاجـهـا. حتـلّق
بـأجـنـحـة األنـاقـة تـسـدّ زوايـا الـنـظر.
أتمسطـر في خانة السِحـر. تتلبسني,
تـــخــتــرق مــســـامــات وجــودي. تــرجت

حتـقق له مـبتـغـاه في تقـد نـصوص
وتقترب حداثويـة تبتـعد عن التـقليد ,
إلى اجلـرأة فـي الـطـرح في اسـتـخـدام
ـلـون وتـوظـيـفه داخل هـذا الـنـسـيج ا
مـ النص الـذي جـعله مـفـتوحًـا على
كل األجــنـاس األدبـيـة ,الـتي تــتـيح له
انـطالقــة ذكـيــة من أجل تـرســيخ هـذا
الـنـمط الـذي هـو خـطـوة مـوفـقـة نـحو
تغـيـيـر فن صـناعـة الـقـصة الـقـصـيرة
والــــقــــصـــيــــرة جـــدًا ,ورغم كـل هـــذه
وفق عـاجلات الفـنية ,والتـوظيف ا ا
ـتـشـابك فـإن الـقـاص ظل مـلـتـزمًـا وا
ـط أدبي مـــســـتـــخــدم, بــهـــويـــة كل 
ومـحافـظًا عـلى أدواته الـسرديـة التي
تـمنـحـهـا صفـتـهـا وميـزتـهـا وشكـلـها
ومـضــمـونـهـا ,وهـذا يــؤكـد احلـقـيـقـة
الــتي يـعـرفـهـا الـنـاقـد ,بـأن الـتـجـديـد
يـــــكـــــمن فـي مـــــ الـــــنص ,ولـــــــيس
بـالـتالعـب والـتـغـيـيـر وحذف األدوات
السـرديـة التي يـجب أن تتـوفر في كل

في الـــنـــصــوص الـــســرديـــة (مس من
يَباب) للقـاص مهدي علي ازب ,جند
عـاجلات الفـنيـة اختلـفت تمامًـا عما ا
اعــتــدنــا عــلــيه من الــنــصــوص الــتي
يـغلب عـليـها الـطابع الـتقـليدي ,الذي
لل داخل وعي غدا حالة مكررة تثير ا
ـتـلـقي ,كـونــهـا تـراكـيب جـاهـزة وال ا
تـتطـلب وعيًـا كبـيرًا ,أو جهـدًا دقيـقًا,
إال أن في تـــلك الـــنـــصــوص خـــروجًــا
واضـحًـا عن هــذا الـتـقـلــيـد بـحـثًـا عن
زاوية نظر مبتكرة ,وتوظيفًا إلى لغة
ســــرديـــة ســـمـت وعـــلـت عن الــــلـــغـــة
االعـــتـــيـــاديـــة ,بــــاعـــتـــمـــادهـــا عـــلى
االنزيـاحيـة التـعبـيرية الـتي تصل في
رؤيـة جـديـدة تُـفـضي إلـى مـعـان أكـثر
عمـقًـا وتأثـيرًا ,وتـأتي بنـيـة العـنـونة
لــــتـــلك الــــنـــصـــوص حتــــمل مـــفـــردة
ـعـنى, انـزيــاحـيـة عـمــيـقـة الــداللـة وا
وأحيـانًا بـكلـمت ,لتـساهم في صـهر
ـتـلـقـي وتوحـده مـع الـثـيـمة حـواس ا
ـوضــوع الــلـتــ وظــفـهــمـا ووحــدة ا
ضـمن سـيـاق الـنص ,كـمـا أن الـقاص
يــــــتــــــبع فـي تــــــدوين أحــــــداث هـــــذه
الـنـصوص أسـلـوب استـنـطاقـهـا أمام
تلقي وجعله حالـة متممة في عملية ا
ــبــنى الــسـردي ,حــيث جــعل مــنــهـا ا
دعــــوة حــــرة النـــغــــمــــاس اآلخــــر في
أتونها ,مخاطـبًا إياه بـودية حمـيمية
صـــادقـــة نـــابـــعـــة مـن حـــاجـــته إلـــيه
ــشــاركــته هــذه الــرحــلــة الــســرديــة,

فيكـون النص لغـة تخاطب من صديق
لـــــصــــديق ,وكــــذلك جـــــعــــلــــهــــا (أي
الـنصـوص) حالـة آنيـة تدور أحـداثها
أمــامه وكـأنــهـا حــدثت تـوًا ,من خالل
رصــد حــركــة الــشــخــوص ونــقــلــهــا
بتفاصيـلها الدقيـقة والتي تنبعث من
خالل اللغة االنزياحية البديلة ,والتي
هي تـراكـيب مـخـتـلـفـة في الـرؤيـة ب
لغة سردية ,أو لغة شعـرية نثرية ,أو
صورة رمـزية مـعبرة ,أو حالة تداعي
ذاتيـة تـكـشف احلـالـة الـنـفـسـيـة التي
حـدثت لــهــؤالء الــشـخــوص من خالل
ســيــر األحــداث الــتي جــاءت مــكــثــفـة
ومــــخــــتــــزلــــة ,حــــتى خـــــرجت تــــلك
النصوص بصورة جديدة تعتمد على
جـمـالـيـة الـنص ,مـعـتـمـدًا فـيـهـا عـلى
الواقعيـة اجلمالية ,كما يؤكد ذلك من
ـعـرفة مـدى ارتـبـاط تلك ـرور  خالل ا
الـنـصوص ,بـهـذا الـنـمط من الـكـتـابة
بـدأ الذي تقوم عليه األدبية "أن هذا ا
الواقـعـيـة اجلـمـالـيـة يـقـيم عالقـة ب
الـفـن واحلـيــاة بــدقـة وعــمق ال مــثـيل
لهما. فهـذه الواقعية تـرتكز على فكرة
تقـول إن الواقع أو العـالم يتـوفر على
بـنـيــة جـمـيـلـة مـثـل بـنـيـة قـصـيـدة أو
لـوحـة تشـكيـليـة جمـيـلة وهي تـعتـقد
ــرء مـن الــعــالـم يــحــكم بـــأن مــوقف ا
الكـيفيـة التي يـرى فيهـا األشياء"(.(1
, وهكـذا فإن القـاص مهـدي علي ازب
وجـد أن إضـفـاء اجلـمـالـية فـي النص
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الناصرية

تتوكأ على سطوع بهي
عقيمة هي الوصايا 

التي كنـا ننحـني اللتقاطـها من سخام
مناياهم

ال اعرف كيف أموت 
خـصــوبـة خــيـال الـشــاعـر "عـبــد جـبـر
الشـنـان" يـجعـله يُـحـلق بـألفـاظـهـوهو
ـنـاطق الـتي يـصـلـهـا . مُـدرك تـمـامـاً ا
يــؤكــد " بــول ريـــكــور " في كــتــابه من
الــنـص إلى الــفــعل أبـــحــاث الــتــأويل
ص....): 167إن فـــــحص الـــــصــــورة
ــنــظــور إلــيــهــا كــحــالـة ا الــشــعــريـة 
سـيـقـدم لـنـا طـعم اجلـواب ــوذجـيه 
في الواقع .تـعتـبر الصـورة الشـعريـة 
شـيـئاً مـاتـنشـر القـصـيدة بـاعـتبـارها
فـي ظـروف أثــراً مــعــيــنــا لــلــخــطــاب 
وهـذا اإلجـراء هو وإجـراءات مـعـيـنـة 

الرن ..)
مرايا ص55

كان لوقوعي أول مرة
دوي

يشبه اإلرتطام باألسف
بعد أن أدمنت العثرات

أدركت
ان علي الصعود

قلوب با
في دماء األسئلة

اتخثر وحدي ..أيضا!
فيما النساء ذابلة كاألراجيح

لتقشر 
سكون الفراغ 

حـــــانق فـي وجه من نـــــاقم  صـــــاخب
.. وخــرابٍ أحــال وجــودنــا إلى يــبــابٍ
..فـي وطن اليـكــاد يــفـيـق من احلـروب
تـهرس ضلوع التي يصـنعهـا الطغاة 

زيتها الدائم  الفقراء 
صـدور األبــريـاء  جــمـاجم شــعـوبــنـا
ـطـحـونـة لتـشـمخ أدمـغـة الـعنف في ا
ركــام اخلــرائب في نــصــوص حـطب-
وجـع- مــتــحف لــلــنــعــاس- حــاشــيــة
الـعـمر –عمـر بـخيل –صـمت شاهق-
صـدمـة.... ومـعـظم نـصـوص الـديـوان
ـعـاني الـتي تُـرجم كل تـتـوالـد فـيـهـا ا
سـفــاح يُـحــيل الـريــاض الـنــضـرة من
حـيـواتنـا إلى أنـ ووجع وضـياع ..,
وفـاء الـشـاعـر لـنــدمـائه في نـصـوصه
لـلــراحـلــ سـهـواً وســريـعــاً كـريـاض
شخيور يستـعيد ذكراهم وذكرياتهم .
ومـن الزال عـلى قـيـد الــعـراق والـرفـقه
ـتـرجم والـشـاعـر أحـمـد الـبـاقري . كـا
الـوجـود لديه سـراب وقـطارات الـعـمر
تمر مسرعه حملطاتها األخيرة . 

قمامة عمر ص:21
انهم يأسرون الندى
يلسعنا الصمت

في زخات العمر الصدئة 
الضوء يعتم

والظلمات 

يــافـطــته عــالـيــاً لِــيـصــرخ وسط ركـام
ـــاذا تـــلك ـــاذا  اخلـــراب والـــيـــبـــاب 
الــدنــاءة والـوحــشــيــة أيـهــا اإلنــسـان
أجـزم إن نـصــوص "الـشـنــان" صـفـعـة

وت !? بوجه صناع ا
مفاتيح ص :5-6-7

ماضون لذكرى نسياننا األكيد
في أيام معصوبة العيني
رنَّ ضجيج األبدية 

آنذاك
يتسلل احلزن العميق خللجات الروح
يُـنبيء بـالـرحيل وهـو يـفتـتح ديوانه
ـــســـارات بـــنـــصــــوص حتـــمـل ذات ا
عنى والنـسق الشـعري  في سـؤال ا
الـــــــــــيــــــــــأس  الـــــــــــنـــــــــــكــــــــــوص 
اإلغتـراب..احلروب في وطن مـقيد من
األرجل وبـلـبل تنـعـاها االقـفـاص لذلك
يــوقـد الــفـوانـيس فـي شـبح الـظالم ..
ثمـة ألم يسري بـجسد تلـك النصوص
.. أســئــلــة يــواجــهـهــا من يــدقق تــلك

التجربة الشعرية ..
فارغة 

نازل  هي ا
ومكتضة 

بهمة بذاتها ا
وضوح :ص11
بينما الليل

يدحرج االلفه في الشوارع 
تزحف العزلة

لذا أرى الشـاعر يُعبر عن فيض بالنار
روحه الـــتــواقه لأللـــفه والـــسالم لــكن
واقع الـــوجـــود يـــحـــيـــده لـــيـــواجـــهه
هـروبـاً من ويـذهب لـكـأسه  بـشـراسـة 
واقعٍ اليُــطـاق مـن احلـروب الــعــبـثــيـة
الـتي يـفـتـعلـهـا سـجان يـتـبع سـجان .
رؤى مـخـتــلـفـة الـتي يــدون بـهـا نـصه
ودالالتـهـا الـشــعـري الــعـمـيق بــلـغــته 
وسيقاها الداخليه  وإنزياحاتها ..
ُكثفه في األلفاظ وصورها الشعريه ا
وفـرداته بـنسق الـبـنـاء الشـعـري التي
مـــعــجــمه تــلــبـس احلــلل الــقـــشــيــبه 
الـشــعـري يـعـكـس حـسـاسـيــة مـفـرطـة
للـروح التي تـبحث عن جـدوى احلياة
ــجــمل ــوت الـــذي يُــخــيـم  وشـــبح ا
نــصـوصـه من عـتــبــة الـعــنــوان "ذريـة
هـابـيل" فـيـما الـقـاتل من خـلف الـذرية
لـيـفـسـدوا ويـهــلـكـوا احلـرث والـنـسل
فـأي إحــتـجـاج يـرفع بـقـبح حــروبـهم 

ثــمـــة وجع خـــفيّ وأنــ مـن أعــمــاق
بـثـنـائـيات الـروح وأسـئـلـة الـوجـود 
تــــنـــاقــــضه بــــ اجلـــمــــال والــــقـــبح
ـــــوت ..واحلـــــضــــور ..واحلـــــيــــاة وا

والغياب ..اجلدوى والالجدوى 
مـوقــد الـشــعـر يـتــوهج لـدى الــشـاعـر
ـعـنى "عـبـد جـبـر الـشـنان " عـني بـا ا
الـعزلة بـلظى الـتجربـة التي يـحيـاها 
وفــقـد األحــبـة واإلغـتــراب الـداخــلي 
لِيـعبر تـضرم نـيرانه باجلـوى  تبـاعاً 
ن تأنس بشاعريـته عن بشاعة الـفقد 
مُـــنــتــهى الـــوفــاء يــضج به له روحه 
ديوانه (ذريـة هابيـل ) من زيته الدائم
الـذي يسـتمـده من قراءات بـالفـلسـفة
والـفـكـر واإلقـتــصـاد واألدب جـعـلـته
ـــقــاصــد  لــذلك يــحــمل نــصه يــعيّ ا
الـنـثـري رسالـة إنـسـانيـة وهـو يـبحث
عن جـــمــــال الـــعـــالـم دون خـــســـارات
عبد جبر  الشنانوإنـــكـــســـارات في أجـــواء مُـــضـــرمـــة


