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بغداد

ي: من االدب العا
(االخوة)

النص: أوكتافيو باث
أنا رجل: أعيش مدة وجيزة

والليل شاسع.
لكنني أنظر ألعلى:
اذا بالنجوم تـتب
التدري أنا أفهم:
وأنا أكتب أيضا 

في هذه اللحظة بالذات
شخص ما يوضحني

..................................
حتليل القصيدة :

لقد كُـتب الشاعر أوكـتافيو باث  1998-1914هذه القـصيدة في شكل
الــشــعــر احلــر  وهــو جـــزء من الــشــعــر احلــديـث بــدالً من الــقــصــائــد

الكالسيـية.
ـكن فـهـمـها بـسـهـولة في الـغـالب تـتـحدث عـن الوجـوديـة. ولـقد كُـتـبـها

ـــا لـــعـــالم الـــشـــاعـــر تــــكـــر
الــــريــــاضــــيــــات والــــفــــلــــكي
نجم والشاعر واجلغرافي وا
كـلـوديـوس بـطـلـيـمـوس الذي
كـان كـاتـبـاً مـصريًـا يـونـانـية
والذي عاش في روما حوالي
ــا قـد ــيالد. ر  100بــعــد ا
يــكــون ســبـب ـــتــابــة الــشــعـر
لبطليموس ترجع الـ مساهمة
بــطـلــيـمــوس و جـعـلــنـا نــفـهم
مـفــهــوم الـكــون عــلى أسـاس

علمي و حسابي دقيق..
تـــنـــدمـج األســـطــــر األربـــعـــة

األولى من الـقـصـيـدة بدقـة في األسـطـر األربـعـة األخـيـرة. بـحيـث يصف
اخلط االفتتاحي كيف يتضاءل الفرد أهميته وهو األقرب الـ االختفاء من

الظهور باعتباره مجرد كائن صغير في هذا الكون الشاسع.
و من ثم حـينمـا  ينظـر الشـاعر هنـا الـ السمـاء يصبح قـادرًا على قراءة

كن للنجوم أن يكتبوها.. عرفة التي  اإللهام وا
هكـذا وبـشكل غـيـر مدرك تـقـريبًـا يـدرك الشـاعـر ان الغـرض من حـياته
أيـضًا قـد كُتب في الـسماء. وهـذا العـمل الكـتابي لـيس عرضـيًا فقط بل
إنه مـتعـمد في طـبيعـته. يؤكـد له هويـته اخلاصـة ويؤكد له هـذه احلقـيقة
من خالل الـرؤيـة اجلـامـعـة الـشامـلـة لـلــون الـواسع. و جـديـر بـالـذكر ان
قصيدة (االخـوة) هي قصيدة غنائـية رائعة وتعتـبر من احدـ أهم قصائد

أوكتافيو باز ولها أبعاد فلسفية كذلك.
  تبـدأ القـصيـدة بـحرف "أنـا" الذي يـشيـر إلى الـشاعـر (أوكتـافيـو باث)
نـفــسه. يـقــول أنه إنـســان- إنـهــا هـويـته الــوحـيــدة. إنه يـعــرف أن حـيـاة
وت يـأتي بغـتة الـ اجلـميع لـيقـودنا إلى اإلنسـان قصـيرة جـدًا وعابـرة. ا
الـغبـار  أو الـ  حـيث أتـينـا. لـدينـا فـتـرة وجيـزة من احلـيـاة على األرض.
وت ال تـنتهي. ثـم نذهب إلى الظالم األبـدي. لذا ال نرـ لكن احلـياة بـعد ا
أي عالمة السـئم و احلزن  علـ كلـمات الشاعـر هنا.  بل انه يتـطلع عالية
ويـجـد النـجـوم تـكـتب. يكـتـ في ضـوء اشـعاع الـسـمـاء. وهي تـعكس و

تعطي رسالة الضوء والبريق.
 

( لوحة فان كوخ- -1888جنوم الليل علي نهر الرون)
ومن ثم قد يأتيه ادراك و معرفة وهو يشعر انه خلق و ال يزال حيا. لكنه
يعيش عيشة اخـرـ عندما يقرأ من جديـد في قلوب القراء. أو بشكل ادق
هــو يــكــتـب من  جــديــد مـن قــبل قــرائه حـــسب تــصــوراتــهـم و فــهــمــهم
لقـصـائده. و يـعـتقـد أن اللـحـظة الـتي يـأتي فيـهـا هذا اإلدراك هي حلـظة
خـاصـة وقـيمـة لـلـغايـة في حـيـاته. يـعلن بـثـقـة قـوية أن هـنـاك شـخص ما

لفهمه جيدًا وشرحه بشكل صحيح. 
أخـيرًا عـلى الـرغم من كل القـيود الـتي يواجـههـا انه ـمـبدع مـؤمن يؤمن
بـقـوة عـادلـة ذو عـقل و عـلم أعـطـاه احليـاة و سـيـأخـذهـا مـنه ويـقـر بـهذه
احلـقيـقة وهـذا يـستـمتع بقـرابة كـاملة مـع الله الذي يـتفـوه به. عالم بكل
رغبـات وقـيود اإلنـسـان. وهكـذا يـقود هـذا االعـتقـاد الراسـخ الشـاعر الـ

تفائل دائم و تام.
  بالـرغم من ان هذه الـقصيـدة الغـنائـية مـتكـونة من ثـمانـية أسـطر فقط.
لكـنـهـا غنـيـة في مـغـزاهـا وأبعـادهـا الـفلـسـفـيـة. بحـيث يـفــر الـقاريء مع
الـشـاعـر عـن حـالـة اإلنـسـان عـلى األرض. حـيـاته قـصـيـرة جـدًا مـقـارنـةً
ـظـلم. إنه يـعلـم جيـدًا أن نـهـايـته ستـأتي قـريـبًـا. ولكن ـوت ا بـضـخـامة ا

ككاتب مبدع  سيتم تذكره من خالل كتاباته بعدما يغادر.
وقـد يبـدأ الـشاعـر هـذه القـصـيدة كـشـاعر غـنـائي حقـيـقي  بـ "أنا رجل
..." وبـناء عـليه إن عـواطفه وأفـكاره الشـخصـية هي الـتي تبـني موضوع

القصيدة.
  صحيح ان القصيدة تبدأ بلـهجة التشاؤم بأن الشاعر  كرجل  سوف
وت قريـبًا. لـكنه يـنتـهي بلهـجة مـتفـائلة بـأن الشـاعر سـوف يعيش إلى
األبـد في قـلــوب الـقـراء من خالل كــتـابـاته عــنـدمـا يــفـهـمـونه و يـعـطـون

االيضاح و التحاليل الصائبة ألعماله.
  في اخلتـام و  جديـر  بالـذكر ان إيـجاز هـذه القـصيـدة جعـلتـها مـؤثرة
ا يزيـد من جاذبيتهـا للقراء وباالخص ي  بشكل فـعال ولها سحـر عا
ان الـعـنـوان لــهـا مـدلـوالت مـخــتـلـفـة هل الــقـصـد بـاالخـو ة هي االخوة
ـوجودات االخرـ الـذية يسـيرون علـ نـفس نهج فـطري ـالذي الكـونية مع ا
ـقصـود به االخـوة االنـسـانـيـة بـاالخيـر فـلـنـتـرك هذه عـلـيه الـشـاعـر أم ا

التفاسير للقراء الكرام..

هرجان شاركة نحو  400مسرحي من مختلف الدول العربية.تنظم ا سرح العـربي في دورته الثانية عشرة باألردن  بدأت عروض وندوات وأنشطة مهرجان ا
هرجان الذي الهيئة العربية للمـسرح التي تتخذ من الشارقة مقرا بالـتعاون مع نقابة الفنان األردنيـ ووزارة الثقافة األردنية وهيئة تنـشيط السياحة.ويقدم ا
يقام في بلد مختلف كل عام  15عرضا مسرحيا ضـمن مسارين األول غير تنافـسي ويضم ستة عروض بينـما الثاني يضم تسعـة عروض تتنافس على جائزة
ـمتد حتى  16كانون الثاني  11ندوة فكـرية تناقـش قضايا ـهرجان ا سـرحية يـشمل برنامج ا الشيخ سلـطان القـاسمي ألفضل عـمل مسرحي.وإلى جانـب العروض ا

فنية مختلفة.
لـتزم بـإحيـاء احلياة في بـدع ا سـرحي ا وقال األمـ العـام للـهيئـة العـربيـة للـمسـرح إسمـاعيل عـبد الـله في االفتـتاح اجلـمعة (في هـذا الزمن الـصعب يـظهـر جوهـر ا
تـقدم الـصفوف ـشعل حـامل الرايـة ا نـاضل حامل ا عـرفة في مـواجهـة الظالمـة). وأضاف (في هـذا الزمن مـا أحوجـنا للـمسـرحي ا ـوت في إيقاد نـار ا مواجـهة ا
سرحي األردني هرجان في االفتتاح عشرة من ا سرحي رسوال للحياة).وكرم ا وت يكون ا بشر بالسالم ح يغوص القتلة في الدم فح ينتعش جتار ا بالفن ا

مثلة نادرة عمران. مثل عبد الكامل خاليلة وا مثل خالد الطريفي وا من بينهم اخملرج باسم دلقموني واخملرج حا السيد وا
اضي. هرجان في مصر العام ا وأقيم ا

رسالة عمان
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احلبيبـة ان ال تأخذه الى عالم وردي فيه
ما اليـروقه ويحبّ ان يـراه جمـيال بعـينه
وقـلبه وذوقه وريـشتـه ويرسـمه كعـناقـيد

كروم وثريا اذ يقول :
أنا شرقي فتحمّلي صراحتي 

ال تاخذيني لعالم وردي 
لعالم زيف تعامل بالقشور 

رسمته وكأنه نوع من األزهار 
تـدلّى كـعـناقـيـد كـروم أو كالـثـريـا... وهو
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ـه الــشـــرقي وهـــذا الـــتــنـــاقـض بــ عـــا
ـها الـوردي يبـيّن رقّـة الـشاعـر ودقّة وعـا
اخـتـيـار الـصـورتـ وحـبّه لاللـوان الـتي
تـبـعث االنــشـراح والـدفء فـي الـنـفـوس
هـذا الـعالم الـذي تـعامل بـالـقشـور رسمه
الـشـاعــر الـفـنـان وكــأنه نـوع من األزهـار
تـدلّى كـعـناقـيـد كـروم أو كالـثـريـا... وهو
الثـرى وقد استـعمل كـلمة الـعالم الوردي
كما في كـثير من الـنصوص وهي صورة
شـعريـة مشـبعـة بالـرقة واجلـمال واحلبّ

والسّالم والرّفاهية والبهجة.. 
ـتـلك الــشـاعـر أدوات فــنّـيـة االسـلــوب: 
وشـعـريـة جـمعـت ب الـواقع والـتـخـييل
وسـاعدتـه على تـشـكيل لـوحـات فنـية في
هــذا الــديــوان بــلــغــة ســلـســة تــعــبّــرعن
خـلــجـات الــذات وواقع االنـســان وعـشق
اجلـــمـــال وهـــو الـــفــنـــان الـــتـــشـــكـــيـــلي
ـــاهـــراخملـــتص فـي تـــدريس الـــفـــنـــون ا
اجلمـيـلـة فيـرسم لـوحـات بـديعـة بـسـحر
الـريـشـة ومداد الـقـلم معـتـمـدا فيـهـا على
تـسـاؤالت كـثـيــرة تـسـعـده طـورا وتـؤرق
ذاته وتثيـرمشاعره طـورا آخر.. وأحيانا
يـستـعـمل الـسـرديـة كـمـا جـاء في قـصـيد

رأة والـطـبـيعـة والـلون في ـوضـوع:ا ا
شعر شاعر وفنّان تشكيلي 

يـــحــتـــوي الــكــتـــاب عــلى 156ص من
تـوسط  مقاس  15/21صمّم احلجم ا
الغالف الشاعر الفنان صاحب الكتاب
صورة الغالف تمثل لوحـة فنية جميلة
امـتـزج فـيـهـا الـلـون األبـيـض واألصـفر
واألحـــمـــر واألســـود ولـــكـل لـــون داللــة
ومعنى نستشف منها الصفاء والنقاء
و الــــــتــــــوهج واحلــــــرارة والـــــنــــــبض
واالحـساس فـضال عن الـقلـق والتـوتّر
حسب ما جاء في القصيدة التي عنون
بها كتابه (عندما يحترق الثلج) مشهد
من صـمـيم الطـبـيعـة وجمـال خـلق الله
رسـم عــــــلى مــــــ لـــــون أزرق الزوردي
هــورمــز الــبــحـر والــســمــاء واالتــسـاع
ـــدى الــذي يــسـع كل مــتـــنــاقــضــات وا
احلياة بـقلم وريشـة فنّان مـلهِم وملهَم
ــا يــشــاهــد ويــحسّ وال غــرابــة فــهـو
ـرهف اإلحــســاس والـفــنـان الــشـاعــر ا
ــوهــوب الــرفــيع الــذوق ويــا ثــلج ال ا
حتـتـرق ويـا نـار كـوني بـردا وسالما...
كل هــذه األلــوان تــتــمـحــور في الــنصّ
الـشــعـري احلـديث لــلـشـاعـر مــهـنّـد في
تــركــيـبــات فـنــيـة وجــرسـات ايــقـاعــيـة
ودالالت رمــزيــة بــالــتــســاؤل واإلشـارة
واإليحاء شكلت لـونا جديدا من الشعر
ائز الذي يرتكز على النثري احلداثي ا
خـصـوبـة خـيالـه وتصـوّراته الـواقـعـية
وأحــاســيــسه الــوجــدانـيــة والــفــكــريـة
ـــتــجـــدّدة الــتي وأبــرزت الـــوظــيـــفــة ا
أضــفـــاهــا الـــشــاعـــر عــلى نـــصــوصه
وجـمـعت بــ جـمـال الـلــغـة والـصّـورة
ـوسيقى والفـكرة للوصول واإليقاع وا

إلى شدّ القارى وإبهاره.
dŽUA « bzUB

فـمــاذا يـخــبّىء الـشــاعـر من مــعـان عن
رأة والـطبيعـة واللون وكـذلك العشق ا
والــذات والـوجــود والــفــلـســفــة والـتي
ـوسـوم (عــنـدمـا تـنــاولـهــا في كـتـابـه ا
يـحـترق الـثـلج)? عـكسـت أغلب قـصـائد
الـشاعـر تعـلّـقه بالـطبـيعـة حيث امـتزج
بهـا وعدّها كـاالنسـان يخاطـبها ويـلجأ
إلـيـهـا عـنـد الـضـيق والـفـرح..يـقول في

قصيدته (هموم)
ما هذا اجلمع?

لم هذا الكم من الطيور?
من احلمام من النوارس
ما هذه أشجار الزيتون?

ما هذا الورد?
ما هذا اآلس? 

? ن هذاالياسم
هـنا يـطـرح الشـاعر سـؤاال فـلسـفيـا: ما
هــــذا اجلــــمـع? ثم يـــــفــــصّل فـــــيــــذكــــر

الـطــيـوروانـواع الـزهــورولـعـلّـه يـقـصـد
وحية ليئة بااللوان ا احلياة الزاهية ا
بـــالــراحـــة والــرواح واالنـــشــراح... انه
يبحث عن عالم أكثر جماال واشراقا من
الــعــالم الــذي نــعــيش فــيه...انه جتــمّع
أللــوان الـطـبـيـعـة مع ألـوان احلـيـاة مع
ـــبـــنى...اخــــتـــار أجـــمل جتـــديـــد فـي ا
الــطــيـور: احلــمــام والــنــوارس وأجـمل
األزهـــار:اآلس والـــيــــاســـمــــ وأجـــمل
األشـجـار: الـزيـتـون لــيـشـكّل جـمـلـة من
ـــــعــــانـي والــــتـــــســــاؤالت األلـــــوان وا
ـدهش واجلـمــالــيـات ذات األســلــوب ا
اط ولقد كان شعر الطبيعة يعدّ أحد أ
الـشـعــر الـقـد خـاصّــة األنـدلـسي وقـد
ســــــمّي بــــــهــــــذا االسم ألنّـه جـــــعـل من
الـطـبيـعـة ركيـزة أساسـيـة تبـنى عـليـها
القـصائد اخملـتلفـة وحتتوي عـلى عديد
األســـالــيب الـــلــغـــويــة والــتـــعــبـــيــريــة

والبنيوية ...
ويتـواصل الشـاعر مع عـناصرالـطبـيعة
في كل خلجاته فيقول في قصيدة "كنت

معي": 
مازالت الطيور تسألني 
من تلك التي كانت معك 

كل العصافيرتسألني من كانت معك?
ويـــتــمـــاهى مع الـــطـــبــيـــعــة فـي نــفس
ا يجد فيـها من صفاء ونقاء القصيـدة 

وراحة وطمانينة وحياة فيواصل 
"أحـرجـني السّـاحل والـرّمل وكل حـبّات

احلصى  من كانت معك?
البحر انتفض من تلك التي كانت معك?
حتى الـهواء يـسألـني من هي من كانت

معك"?
رأة ×× ثمّ إن لـلـشـاعرارتـبـاط وثـيق بـا
في هذا الديـوان ومنذ قـد الزمان كان
وما زال للـمرأة ارتبـاط بالشعـر كالغزل
ـدح والوصف والـرثاء فـظهـرت على وا
ـرأة احلـبـيـبة واألمّ دواوين الـشـعـراء ا
واألخت والـــبــــنت وســـيــــدة اجملـــتـــمع
ناضـلة واحملاربة والـشاعرة واألديبة ا
راة في لكن كيف تناول الـشاعر مهند ا
تـأمل في نـصوصه يـجد كـتابه هـذا ? ا
ـرأة بـكل مـعـانـيـهـا الـرّاقيـة لـم يـرها ا
ســلــعــة وجــسـدا بـل روحــا تـســري في
جـســده وجـمـاال يـغــمـر قـلــبه يـقـول في

قصيدة عشتار...
"عشتار مألت اآلفاق عطرا

عشتار...
 يا آلهة  يا منار...

يا تراتيل احملبة 
وسجود وانتظار 

يا ترنيمة بابلية عزفت 
وأطربت كل السمّار"

ويــقـــول أيــضــا في قـــصــيــدة من وحي

صدري :
"تسرين في دمي 

في قلبي وفي قدري 
تــــغــــديـن لي أمـال بــــعــــيــــدا لــــكــــنه في
صـوري... وتـتــكـرر كـلـمــاته تـوافـقـا مع

خلجاته في غير رتابة ح يقول" 
آه لو ظرفك يسمح لفعلت ما فعلت

لكسرت قلمي وأخذتك معي 
الفترشت األرض 
اللتحفت السماء

الفتتحت جزيرتي 
آه لــو ... مع فــعل مــاضي مــقـتــرن بالم
الـتـأكيـد..صيـغـة تكـرّرت عـدة مرات ولم
نـشعـر بثـقل التـكرار انّه عـمق الشـعور
اجلـارف الــصـادق الـنــبـيل من الــشـاعـر
ـــرأة ...هي الـــشــرف والـــفــخــر نـــحــو ا
واحلبّ والعـشق واألنس والشـوق وهو
نـقلب عـلى األعراف السـائدة الـبائدة ا
هـي احملــــور الــــذي يــــدور حــــوله وهي
القـرنفـلة البـيضـاء العطـرة على صدره
ـــرآة واحلـــيـــاة وهـــو هي الـــشـــعــــر وا
ــفــتـــاح لــبــاب الــدخـــول "بــهــا يــزرع ا
األمــاني فـي أحــلى بــســتــان ويــرويــهــا
بــأحـلى األحلـان ويـحـصـد حـبـا وزهـرا
ورمّــان "هـكـذا قــال مـهــنّـد يــهـفـو قــلـبه
راة ويخـاطبـها في أغلب اخلفـاق الى ا

قصائده بأفعال أمر "
قلبي االوراق 

افرحي بها 
تمتّعي ودوري 

ك الرائع  تقلبي في عا
واكتمي أسراره 

واحــلــمي بــنــوارس حــبك احملــلــقــة من
جــديد 

من قصيد (الى اميرتي بعد التحية) 
وكـأني بـهــذا الـنـفس الـرّاقـي الـنّـقي قـد
تعصّب رأة من الشرق اجلاهل ا أنقذ ا
ـتجـدّد فـأصـبح لـها الى الـشـرق احلـرّ ا
صــورة جـــديــدة مـــتــألـــقــة تـــرتــقي الى
ــصـــافــات الـــراقــيـــة في احلـــضــارات ا
الـســابـقــة كـعـشــتـار ربّـة اخلــصب عـنـد
الـــبــابــلــيــ وأفـــروديت عــنــد االغــريق
وفــيــنــوس عـنــد الــرومــان وهي عــنـده
الــعــطــر واالزهــار والــنــجــوم واألقــمـار
وتـراتـيل احملـبـة والسـجـود واالنـتـظار
ــتــجــدّد الــذي لم بــذلك كــان الــشــاعــر ا
يـتــكـلّم بـصــوت غـيـره ولم يــلـبس جـبـة
ـرأة جــسـدا ولـذة غـيــره ولم يـخــاطب ا
وابـتـعـد عن أسـلـوب الـرتـابـة والوصف
ــبــاشــرتــيــة او الــســرديـة ــعــهــود وا ا
احملــضــة واعــتــمـد أســلــوب الــتــسـاؤل
وااليحا ء والـترميز وبـدا شاعر احلرية
راة في رقيها ؤمن بقضية ا والعشق ا

واالنسان كيفما كان واينما كان ...
×× الـلـون ...اسـتـطاع الـشـاعـر الـشاوي
أن يــؤسّس في قــصــائــده ووفق قــدرته
الـفـنّـيــة الـتـشــكـيـلــيـة لـونـا مـن الـشـعـر
ـتـمـيّـز مع سـالسـة في الـلـغة ـتـجدّد ا ا
يـــعــبـــر بــهــا عـن خــلـــجــات وجـــدانــيــة
ألـوف ليحّرره وانسانـية على الـسائد ا
من الـرتــابـة و يـتــجه به نـحــو مـشـروع
شـعـري لـوني رفـيع جـديـد فـرغـم اقراره
بــهـويـتـه الـشـرقــيـة في قــصـيــديـة ( انـا
شـرقي) ال يتـباهى بـبـداوته وعنـجهـيته
ـــا يـــرجـــو بـــلـــطف وصـــراحـــة من وا

سرحية". "ا
اخلاتـمة: وفي اخلتـام أقول بأن الـشاعر
مـهــنـد الـشــاوي قـد اخـتــزل اجلـمـال في
رأة واأللوان بعـيون متأملة الطبيـعة وا
وذائقة راقية فأشاع البهجة والطمانينة
والـتفـاؤل في نـفس الـقار وعـيـنه وهو
لــعـمـري خــلـيط يــعـبّـرعن حــيـاة مـلــيـئـة
بـاحلـبّ مـتـصــاحلـة مع الــذات مـفــعـمـة
بالـشـعـرية مـتـميّـزة بـالـتجـديـد مبـتـكرة
بــفــرشـاة فــنّـيــة مـتــأرجـحــة بـ شــاعـر
ورسـام عـاشق لـلـطبـيـعـة باسم لـلـحـياة
تلقي مآسي احلياة فيزيح عن خواطر ا
ودخــان احلــروب والـتــفــرقــة ويــؤكـد أن
اجلــمـال واحلـبّ كـامــنــان في دواخــلــنـا
أل وهما عنوان الصفاء الذي يجب أن 
قلـوبنا... لقـد أثبت الشـاعر الفنـان مهند
الشاوي قصيـده النثري من خالل جهده
اللـغوي والتصـويري واخمليـالي والفني
تـجانس وارتقى ذي التـقطـيع اللفـظي ا
بـه الى مـســتـوى االشـعــاع واالبـهـار في
ـتـلـقي وكـان لـه حضـور جـمـالي ذائـقـة ا
طــاغ وطـــابع الــهــامي مــتــفــرد... وهــنــا
يـلـتـقي الــشـاعـر الـفـنـان مـهـنـد الـشـاوي
بقوله على الغالف "مـحاولة لرسم لوحة
ـتــنـبي من غـابـر بـالـكـلــمـات " مع قـول ا
األزمــان "الــشـــعــر صــيــاغــة وضــرب من
الـتـصـويـر" وكـمـا بـدأت قـولي فـي كـتاب
شاعرنا العاشق للمرأة والباسم للحياة
أنــهـيه بــقــولي عـلى لــســانه من قـصــيـد

"شكرا حلبّك" 
شكرا حلبك 

ألنّه علمني أن أكتب
ألنه علّمني أن أحبّ 

وأيقظ قلمي الكسول.
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بـيــنـنـا / وخـطـوطـاً نـلــتـقـيـهـا في مـجّـرات

السن ...........
ـــشـــاعـــر في هــــذا الـــنص احملــــتـــشـــد بــــا
االنسـانيـة الـنبـيلـة تدرك ان الـشاعـر مازال
ـارســة طــقـوس احلب فــتــيـاً قــادراً عــلى 
وصـــنع اجلـــمـــال  وهـــذا مـــا يـــحـــسب له
انــسـانــاً مـنــدمـجــاً في تـفــاصـيـل احلـيـاة 
والــتي تــصـحــرت بــفـعل هــيــمـنــة اخلـراب
وتراجع القـيم األنسـانية وانـكفاء الـشعراء
فـي زوايــاهم الـــذاتـــيــة بال أدنـى اهــتـــمــام
بالقضايـا الوجدانية بـفعل عوامل ضاغطة
كثيرة  لكن الزبيدي مازال متشبثاً بكل ما
يـــد زخم الـــوجـــود االنــســـاني

ويعلي من شأنه ...
وفي ( أيـقـونـات ) الـشـاعـر ولـيـد
جـاسم الـزبـيـدي نـقـرأ تـنـويـعـات
شعـرية مـوجزة عن رمـوز ثقـافية
في حــيــاتـنــا خلـصــهـا بــبـضــعـة
أشـطـر شعـريـة غـايـة في اجلـمال
والتوهج  اذ بدأها بعميد االدب
الـــعـــربـي طه حـــســـ مـــروراً بــ
حنامينا  جميلة بوحيرد  جناة
نازك الـصـغـيـرة  الـشـيخ امـام  
الئكة  رشدي الـعامل  عفـيفه ا
ال عـبــود الـكـرخي  اسـكـنـدر  ا
االســــبـــاني ثــــربـــانـــتس  ولـــيم
شــكـســبــيـر  أحــمـد فــؤاد جنم 
فاضل محـمد حـس آل يـاس  

خليل .....
وكان بودّي معرفة دوافع اختيار
الزبيدي لهذه الرموز دون غيرها
رغم قيمتهـا االنسانية والـثقافية
 ثـم ان بـــنــــاء االيـــقــــونه مـــازال
ملـتبـساً وكـان باألمـكان ادراجـها
حتت مـســمى نـصــوص قـصـيـرة
وهي األصوب واألنسب كما أرى
 عـــلـى أيـــة حـــال نـــحن الـــقـــراء

رايا ) مجموعته الشعرية منذ ( خرافة ا
األولى(لــلـشـاعـر ولــيـد جـاسـم الـزبـيـدي)
التي أصدرتها له مـكتبة األدباء في بابل
ثابرة عام  1995وهو يواصل الـكتابـة ا
شعـراً ونثـراً ولـيست ( انـاشيـد الرائي )
مـــــجـــــمـــــوعــــــته األخـــــيـــــرة  ومــا بــ
اجملــمــوعـتــ من إصــدارات يُــشــيـر الى
طــاقــة خالقــة وامـكــانــات لـغــويــة وثـراء
معرفي يـؤشر قدرة الـدكتور ولـيد جاسم
ـزيـد من الـروافـد الـزبـيـدي عـلى انـتـاج ا
الـتـي تـصب في نــهـر االبــداع الـعـراقي 
ومــا يــدهــشــني كــقــار مــنــتج ومــراقب
مـا مــحب لــلــمــشـهــد الــثــقـافـي الـراهن  
ـتـلكه الـزبـيـدي من تـنـوع في اخلـطاب
واحـــتــــراف في الـــتــــعـــامـل مع الــــلـــغـــة
باعتـبارها أداة مـعبرة عن مـا يعتمل في
دواخـله  ولــذا فـإن ( أنــاشــيــد الـرائي )
كشفت عن حرص منتـجها على تقد ما
يؤكد مـهارته في إنتـاج نصوص مـادتها
ـتناقضة  فقد ضمت الواقع وجتلياته ا

اجملموعة خمسة أبواب هي :
الباب األول : القصائد العمودية ص 15

ــ ص 47
البـاب الثـاني : شعـر التـفعـيلة ص  49ــ

ص 80
الـبــاب الـثـالث : أيــقـونـات ص  83ــ ص

99

الـبـاب الرابع : قـصـيـدة الـنـثر ص  101ــ
ص 119

الباب اخلامس : الومضات ص 121
ـــ  129ص

وتقدمت صـفحات ( أنـاشيد الرائي )
ــبــدعــة مــقــدمــة وافــيــة كـــتــبــتــهــا ا
السورية جناح ابراهيم حتت عنوان
ــ عروجاً نحـو قبة األنـاشيد ــ والتي
أفاضت في احلـديث عن جتربـة وليد
جـاسم الـزبــيـدي في هـذه اجملـمـوعـة
ـــا قــالــتـه : .. فــالــشـــاعــر ال يــلج و
الــغــرائــبــيــة في الــلــغـة  ’وال يـدخل
ـا يــؤثـر قــصـر مـفــازات الــتـيه  وا
العبارة وقوتـها وإيجازها  لذا جند
أنــفـسـنــا بـعـد قــراءة الـقـصــائـد وقـد
واضح عـــرجـــنــا الـى عــالـم ســاحـــر 
متألق كأزدهار متورد كتفاح شامي 

بابلي .. ص 14
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وســــأحـــــاول فـي هـــــذه الـــــقــــراءة /
االنطـباعيـة تقـد اضاءة متـواضعة
لنصوص مخـتارة من شعر التـفعيلة
وااليـــقــــونـــات وقــــصـــيــــدة الـــنــــثـــر
والومضات  وسأتـرك قراءة قـصائد
اجملـمــوعـة الـعــمـوديـة الى مــنـاسـبـة
قـادمـة وقـبـل هـذا وذاك أدعـو الـنـاقـد
اخملــتص ــ أي نـــاقــد ــ الى فــحص (

أنــاشــيــد الـرائـي ) وكـشـف مـخــبــوءاتــهـا
ا يـنـصف منـتجـها الداللـيـة واجلمـاليـة 
ويـــقـــوّم حـــمـــاســـته في غـــزارة انـــتـــاجه

لموس . ا
في ( كـؤوس الــعـاشــقـ ) ص  80يــقـول

وليد الزبيدي :
هــذه الــرقــصــة لي  / هل تــسـمــحـ ? /

يحضن اجلوري عفاف الياسم /
ويدي تـلـتفُّ غصـنـاً يتـثـنى / فوق خـصر

بداللٍ وحن / وخطانا
غرم / موج أحالم وذكرى / في بحار ا

وعيون ترسم الشوق جناحاً /

بـــحــــاجـــة الـى إضـــاءة دوافـع الـــشــــاعـــر
ال عبود ومبرارتـه . ولنقـرأ معاً أيـقونـة ا

الكرخي التي قالها الزبيدي :
إنقلبت على ذاتك

فربحت جتارتك شعرًا
يهزّ اإلستانة  وأربك (بك بن)

فما أن كسرت اجملرشة
حتى تكسّرت عروشهم
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ولـست بحـاجـة لتـوضـيح ما في االيـقـونة
عاني ودالالتها ومن نصوصه من غزارة ا
الـنـثـريـة ( ومـازلت حتـضـنـهم ) ص 118
الــــتـي تــــؤشـــــر الى خـــــلل فـي الــــعـالقــــة
االنـســانـيـة والـبـنـيـة االجــتـمـاعـيـة اذعـبّـر
منتجها عن ما يعتمل في صدور الكثيرين

كتوين بالعقوق واجلحود : من ا
يـخـيــطـون كـفـتك .. يــصـلّـون عـلـيك صالة

الغائب .. ثم يرجمونك في غيابة
أنــفـســهم ــ بــحـجــارة الـنــفـاق واحلــقـد ..

ومازلت حتضنهم .. يتربعون على
كـــرســـيك.. الــذي وسـعَ الــبـــحــر والـــبــر ..

نّ والسلوى .. يأكلون احالمك .. كا
ومــازلت حتـضــنــهم .. يـقــصّـون جــلـدك ..

باضعهم .. ولم تصرخ .. وما
زلت حتضنهم .. وتقول .. أبنائي ......

ومن جميل ومضات الشـاعر الزبيدي هذه
الومضات : ينام البحر مبلالً بعرقي

ويلهث بأنفاسي ..ص127
و ....... إمأل كأسك

أخاف عليك من عطش
قادم ...!! ... ص129

وفـي اخلــتـــام البــد من الـــتــنـــويه ان هــذه
القـراءة لـيست الـبديل عن تـفـحص النـاقد
عـرفـية عن ( اخملتـص وتقـد كشـوفـاته ا
أناشيد الـرائي ) اجملموعة الـتي امتعتني
بــقــراءتــهــا واالنــدمــاج في فــيــوضــاتــهــا

الوجدانية ......
غالف اجملموعة الشعرية

غالف الكتاب

أوكتافيو باث


