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 ممخص البحث:
العجائبيػػػػة هػػػػا نػػػػردد كػػػػائف ن يعػػػػرؼ سػػػػكل القػػػػكا يف الطبيعيػػػػة  ككشػػػػؼ الم ػػػػاطؽ 

سػػيما اف المظممػػة  ػػا ال كعػػا الجمعػػا   الكػػائف ينػػردد بمقابمػػة حػػدث  ػػكؽ المػػ لكؼ كن
الذه ية قد اعنادت عمى الم لكؼ  كاصطبغت بػه بععػؿ الحػدث المنكػرر   صػب  طبيعنه 

بان بال سبة لكجكده إ مػا هػك ممكػف كمسػكغ  بيػد اف العجيػب يليس عجم ه   العجيب  جزءن 
الػػػكعا اآل ػػػا  كنمػػػؾ ق ػػػية ي عمػػػت م  ػػػا الشػػػعراء إذ ن يحػػػد عمػػػى مػػػا اسنعصػػػى إدراكػػػه 

خيػال ـ حػػد كيػركف  ػػا ممك ػات الطبيعػػة بعػػض كجػكدهـ  كبمػػا اف الشػاعر  اعػػؿ كم ػػن  
عمػى نصػكير قػب   كصػع ا قػادرةن ب ػا شػعره بعػدان عجائبيػان جسد نراه الخطاب الشعرم لذا 

كقسػػكة الكاقػػص  نصػػكيران خارجػػان عػػف المػػ لكؼ  كالنعبيػػر عػػف أزمػػة الشػػاعر المعاصػػر  ػػا 
المػادة الخػاـ لالمغػةس أسسػت  كاقعه  كنشكيؿ أبعاد جديدة قائمة عمى النشكيه كالنشػنيت  

مػػؽ لم سػػؽ الجمػػالا الػػذم يمػػنص نػػردد المنمقػػا  لػػذا لػػـ نكنػػًؼ القصػػيدة المعاصػػرة مػػف خ
طاقان ػػػا الجماليػػػة  ػػػا الصػػػكت  حسػػػب  بػػػؿ  ػػػا الكنابػػػة  كنجميان ػػػا المرئيػػػة  ػػػا   ػػػاء 

 عمى المقنرحات األسمكبية الممك ة.  االكرقة كا عناح 
 المقدمة:

 -النشأة والمفهوم –النص الموازي 
ا يمكػػف أف انجػػه ال قػػد الحػػديث إلػػى مسػػاءلة جممػػة مػػف ال صػػكص كالممعكظػػات النػػ

 ان حػػدي  ان  قػػدي أ ػػن  اشػػنغانن مػػا د مػػف أزر دنننػػه كمقن ػػيانه  د  صػػية المػػنف  كنشػػع ػػن
سس paratextes  كهك ما عرؼ  ا ال قد العر سػا: لليع ى بػلالخطابات المكازية لم صس

   جي ػػػػت  د ػػػػر مػػػػف نعامػػػػؿ بػػػػه مػػػػف خػػػػ ؿ أعمالػػػػه الشػػػػ يرة ال اقػػػػد العر سػػػػا جيػػػػراكككػػػػاف أ
Gerard Genette  ػػا كنابيػػه للعنبػػات seuilsراسطػػسس كللاpalimpstes س1لسس  

 ػػا حػػيف أقػػرى  ػػا كنابػػه للمػػدخؿ إلػػى جػػامص الػػ صسس إلػػى أف للمك ػػكع الشػػعرية لػػيس 
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  كأشػػػار إليػػػه بػػػػ للالنعػػػالا س2لالػػػ ص المعػػػرد  ػػػا حػػػد ذانػػػه  كال مػػػا هػػػك  صػػػينه الجامعػػػةسس
ال صػػاسس  عمػػى أ ػػه سيشػػمؿ جميػػص الع قػػات الظػػاهرة كالخعيػػة  النػػا يقيم ػػا  ػػص معػػيف 

. كقػػػد أ ػػػار مصػػػطم  النرجمػػػة اخن  ػػػان عمػػػى السػػػاحة ال قا يػػػة بػػػيف مػػػص  صػػػكص أخػػػرل
  ل*سالمغػػػرب كالمشػػػرؽ العربػػػا  كذلػػػؾ نعنمػػػػاد النرجمػػػة الحر يػػػة أك السػػػياؽ أك المع ػػػػى

ك جػػد اف مصػػطم  للالػػ ص المػػكازمسس معنمػػد عميػػه مػػف قبػػؿ ك يػػر مػػف البػػاح يف كال قػػاد 
: للهػػك نمػػؾ الع اصػػر المكجػػكدة يعر ػػه قػػائ ن الػػذم كالمغاربػػة كمػػ  ـ ال اقػػد محمػػد ب ػػيس 

عمػى حػػدكد الػػ ص  داخمػػه كخارجػه  ػػا هف  ننصػػؿ بػػه انصػانن يجعم ػػا ننػػداخؿ معػػه إلػػى 
حػد نبمػف  يػه درجػه مػػف نعيػيف اسػنق لينه  كن عصػؿ ع ػػه ا عصػانن يسػم  لمػداخؿ ال صػػا 

ية    كيكا قػػػه ال اقػػػد عبػػػد العنػػػاح الحجمػػػرم النسػػػمس3لكب يػػػة كب ػػػاء يشػػػنغؿ كي ػػػن  دنلينػػػهسس
قائ ن عف الػ ص المػكازم: للي طمػؽ مػف إ نػاج العمػؿ األدبػا  كيقػؼ ع ػد حػدكده كأ مػاط 

.  ػػػال ص المػػػكازم هػػػك للمجمكعػػػة مػػػف الع اصػػػر المكممػػػة لمنػػػ ليؼ كالمقدمػػػة  س4لنمقيػػػهسس
كالع ػػػكاف الخػػػارجا  كالع ػػػاكيف الداخميػػػة  كا هػػػداء  كصػػػكرة الغػػػ ؼ.. ك يػػػر ذلػػػؾ مػػػف 

 .س5لاألشكاؿ ال  دسيةسس
مػػا جػػاء بػػه جيػػرار جي ػػت يعػػد   جػػان جديػػدان  ػػا نعػػرؼ هػػذه المكك ػػات كجمع ػػا  اف

كنرنيب ا  إن أف النراث العربا قد مارس هذا ا جراء بكػـ هائػؿ مػف الن ظيػر كالنطبيقػات 
إن أ  ػػـ لللػػـ يسػػنخدمكا هػػذه المكك ػػات النػػا جمعػػكا م  ػػا أك ػػر مػػا جمعػػه صػػاحب كنػػاب 

ه المؤلػؼ  كهػك أف نكػكف عبػارة عػف معنػاح  ػا قػراءة لالعنباتس بالع ـ  عسه الذم جاء ب
ال صكص. ك  ـ ص اعة الن ليؼ م ذ ا ط قن ا األكلػى ع ػد المؤلػؼ إلػى  ايػة كصػكل ا 
بػػػيف يػػػدم القػػػارئ  مػػػركران بمكك ػػػات ال شػػػر ... إن أف كنابػػػان ـ الن ظريػػػة كالنطبيقيػػػة  ػػػا 

ا مػ ظـ بكيعيػة اسػنخدام ا المك كع نقدـ مسحان كاسعان ل ذه المكك ات با  ا ة إلػى كعػ
الحيػكاف   ا خطاب العنبات كناب   كمف المؤلعات النرا ية الم مةس6لكنرنيب ا ككظائع اسس

 قس 355قس  كلمصػػػػػػكلا لت276كأدب الكانػػػػػػب نبػػػػػػف قنيبػػػػػػة لت  قس255ل لمجػػػػػػاحظ
  الػػذم قػػاؿ: قس1994لت   الكميػػات لمكعػػكمقس634لت أحكػػاـ صػػ عة الكػػ ـ لمك عػػا

 ك يرها مف الكنب النرا ية.قس  1442الخطط لممقريزم لت  س7لسسللكٌؿ مرقاة عنبة



 4 

المباشػر الػػذم نػؤدم العنبػات ي قػػؿ مركػز  قػػؿ القػراءة مػف الػػ ص إلػى مػػا  الععػؿاف 
يكازيه  كيشمؿ ال ص المكازم؛ لالداخما كالخارجاس حيث يع ى ال ص المػكازم الػداخما 

كيشػػػمؿ كػػػؿ مػػػا كرد محيطػػػان بالممحقػػػات ال صػػػية كالعنبػػػات النػػػا ننصػػػؿ مباشػػػرة بػػػال ص 
بالكناب   ا حػيف الخػارجا يحمػؿ صػبغة إع ميػة  كيكػكف م شػكران  ػا أم مكػاف خػارج 

 .س8لالكناب كالمقانت ال قدية  كالصحؼ
 البعد العجائبي لمنص الموازي

إف القصػػػيدة الحدي ػػػة ن نخمػػػؽ نقاليػػػدها الجماليػػػة مػػػف طاقن ػػػا عمػػػى النمظ ػػػر  ػػػا 
كنجميان ا المرئيػة  ػا   ػاء الكرقػة أك المكػاف الطبػاعا  الصكت  حسب  بؿ  ا الكنابة

  حيث بدا سط  الكرقػة هػك الم طقػة النػا س9لكا عناحه عمى المقنرحات األسمكبية الممك ة
ننحكؿ  ي ا الع قة بيف هػذه الب يػة كنمػؾ النق يػات مػف ع قػة هامشػية إلػى ع قػة جميػة. 

. كبمػا أف س10لالحيػاة الععميػة لمقصػيدة  الن  يرات المحيطة بال ص يمكػف ل ػا أف نسػ ـ  ػا
الشػػعر ارنكػػاز  ػػا مسػػنكل المغػػة كمممػػ  حركػػا كدي ػػاما  هػػذا انرنكػػاز هػػك الػػذم يحطػػـ 
الب ية القائمة بح ان عف ب يات أخرل من اسبة مص م طؽ الدنلة المغة حيػث نمنػد القصػيدة 

رم عمػػػى عمػػػى مسػػػا ات بصػػػرية   ػػػ  يمكػػػف ننبػػػص الدنلػػػة إن مػػػف خػػػ ؿ النركيػػػز البصػػػ
مسنكيات الخطاب الشعرم  كالشاعر يسعى إلى نرصيص الكعا باألشياء بآليػات نعريعيػة 

. كقػػػػػد اسػػػػػن مر الخطػػػػػاب العجػػػػػائبا س11لكرؤيػػػػػة إيحائيػػػػػة كبصػػػػػرية كسػػػػػماعية كنخمي يػػػػػة
المعاصر شعرية العنبات   ال ص العجيب يكازيه  صكص أخرل ننم ػؿ بعنبػة؛ الع ػكاف  

 اء  كالشكؿ البصرم لمقصيدة.كلكحة الغ ؼ  كال قاط  كا هد
: هكللمجمكعػة مػف الع قػات المسػا ية مػف كممػات كجمػؿ حنػى  صػػكص العنووا -

كنظ ػػػػػر لنشػػػػػير لمحنػػػػػكل الكنػػػػػاب كلنجػػػػػذب جم ػػػػػكره المسػػػػػن دؼ يحكػػػػػا كيػػػػػنكمـ األ ػػػػػر 
    ػػك عنبػػة لع ػػـ الػػ ص كالنعػػرؼ عميػػه  كيعػػد معناحػػان لمكنػػاب  كيكػػكف أمػػا س12لاألدبػػاسس

عمػػى مينالغكيػػة يشػػنرؾ القػػارئ  ػػا ن كيمػػه  كهػػذه المسػػؤكلية نقػػص  كا ػػحان  أك أ ػػه ي طػػكم
عمػػػى عػػػانؽ ال ػػػاص  ػػػا اخنيػػػار مػػػدخؿ أك نػػػاج لمػػػ ص. كعمػػػـ الع ك ػػػه هػػػك الػػػذم ي ػػػنـ 

 ػػػػػا ن سيسػػػػػه بػػػػػاح كف  ربيػػػػػكف  اسػػػػػ ـبا شػػػػػارة الجماليػػػػػة كالم ػػػػػمك ية لمع ػػػػػكاف  الػػػػػذم 
 .س13لدكبكؼ معاصركف  م  ـ ه رم مينراف  لكبياف  كلدماف  ركجر رك ر  دام
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قد ي خذ الع كاف ب ى نركيبية نصدر عػف رؤيػة عجائبيػة أك بعػدو نخييمػا ي سػجـ مػص 
شػػػعرية الخطػػػاب مػػػف نعنػػػيـ كمراك ػػػة  حنػػػى  ػػػدا جػػػزءان مػػػف إسػػػنرانيجية الػػػ ص  ألف لػػػه 
كظيعػػة  ػػا نشػػكيؿ المغػػة الشػػعرية لللػػيس بكصػػعه مكمػػ ن أك دانن عمػػى الػػ ص  كلكػػف مػػف 

  حيػػػث يػػػدخؿ الع ػػػكاف س14لقػػػات انصػػػاؿ كا عصػػػاؿسسحيػػػث هػػػك ع مػػػة ل ػػػا بػػػال ص ع 
كالػػػ ص  ػػػػا المعبػػػة ال صػػػػية كي ػػػن  المسػػػػار الػػػدنلا لمػػػػ ص كيم حػػػه العاعميػػػػة  كبمػػػػا اف 
الع كاف هك المحطة األكلى لمدخكؿ إلػى حيػاة الػ ص   ا ػه يػؤدم م مػة جماليػة ككظيعيػة 

ة  كالع ػكاف الػذم كنكاصمية. كنبد مف النعرقة بيف الع كاف الذم يعد مػدخ ن ل صػكص عػد
يكػػكف لػػ ص كاحػػد   ػػالع كاف األكؿ يحػػدد ال صػػكص كيجمع ػػا كينقػػدم ا. كأصػػب  سػػاحة 
لكؿ ما هػك نجريبػا كمسػاهـ بشػكؿ كبيػر  ػا نكجيػه النمقػا   ػالع كاف ن يخػرج  ػا كك ػه 

 .س15ل صان مصغران يمنمؾ كؿ خصائص ال صية
جيػػه الخطػػاب كلكػػف المعاصػػر أخػػذ الع ػػكاف جا بػػان م مػػا  ػػا نك  الشػػعر العراقػػا ػػا 

اخنمػػػؼ الع ػػػكاف  ػػػا الحقبػػػة النسػػػعي ية عػػػف النػػػا نمن ػػػا   كػػػاف الخػػػكؼ كالقمػػػؽ كالعدميػػػة 
كا ػػحة مػػف عنبػػة الع ػػكاف كهػػذا بععػػؿ نرسػػبات الكاقػػص  ػػا نكعػػا الشػػاعر  م ػػؿ لنعاكيػػذ 
لػػػػػ ركاح الخربػػػػػةس كلهػػػػػزائـس ل اصػػػػػر مػػػػػؤ س  كلحيػػػػػاة  ال ػػػػػةس لمحمػػػػػد نركػػػػػا ال صػػػػػار  

مػػػػارة  كل يػػػػـك أر ػػػػيةس لسػػػػمماف داكد محمػػػػد  قػػػػؼس لعمػػػػا ا كلالػػػػركض كراء شػػػػاء كا
كلج ػػػائز معمقػػػةس لعبػػػد الػػػرزاؽ الربيعػػػا  كلخكاصػػػر المػػػاءس لنركػػػا الحميػػػرم  كليكميػػػات 
مكجػػة خػػارج المػػاءس لػػد يا ميخائيػػؿ.  ػػبعض الع كا ػػات نحػػاكؿ اف نعيػػد مػػا  قػػد مػػف نػػراث 

 ـز مػػف خػػ ؿ المغػػػة كجماليػػة  ػػا ظػػؿ الك ػػص الم سػػاكم لمشػػاعر كالحطػػاـ ال عسػػا المنػػ
اآلخػػػر يبحػػػث عػػػف ع ػػػكاف  كبع ػػػ ـكجماليػػػة الحػػػرؼ العربػػػا كمػػػا ع ػػػد  اصػػػر مػػػؤ س  

عػادة الما ػا النػاريخا م نشػػيان بدنلػة كلغػة معاصػرة كمػػا  بطػيف العػراؽ كمائػػهمجبػكؿ  كال
اآلخػػػػػر ن ػػػػػاص مػػػػػص عجائػػػػػب النػػػػػاري  م ػػػػػؿ   ـ ػػػػػا لخكاصػػػػػر المػػػػػاءس.  ػػػػػا حػػػػػيف بع ػػػػػ

ذكران بعاشػػكراء انسػػـ ذم الػػر يف النػػاريخا  ػػا ذاكػػرة لناسػػكعاءس لطالػػب عبػػد العزيػػز للمػػ
العراؽ  كطقكسه انسػنعارية الغريبػة مػف النكعيػر عػف ذ ػب دائػـ كخطيئػة  ا يػة  ػا ذاكػرة 
ا  سػػػاف الم زاحػػػة أصػػػ ن عػػػف خطيئػػػة أكلػػػى ن نػػػزاؿ نػػػ ـز ذاكرنػػػه كنحػػػدد مصػػػيره  ػػػدمان 

 ا كان عنػاح الػذم طػاؿي البمػد  ا حيف دلت ع كا ات ا صدار مػا بعػد النسػعي س16لكألمانسس



 6 

لعنبػػة الع ػػكاف العجػػائبا نحمػػؿ ا زياحػػػات  مسػػنقر  أ ػػػن  دكانن الكالك ػػص المنذبػػذب  يػػر 
كك ا ػػة المغػػة  كمعػػردات ذات طاقػػة  حيػػاء ذاكػػرة المنمقػػا م ػػؿ: لنجاعيػػد الظػػؿس لر ػػا 
 السػػػيد جععػػػر  كلمػػػكت المغ ػػػاس ل ػػػادر عما كئيػػػؿ  كلنعاحػػػة  ػػػا يػػػدم ال ال ػػػةس كلحديقػػػة
األجكبػػػةس لحسػػػيف القاصػػػد  كلمػػػا لػػػـ يكػػػف ممك ػػػاس لمحمػػػد البغػػػدادم  كلسػػػماؤؾ قمحػػػاس 
س لعبػػد الػػرزاؽ  لعمػػر السػػرام  كلعمػػره المػػاءس لعػػارؼ السػػاعدم  كلقمػػيص منػػرع بػػالغيـك

أسػػماك ا مػػف الغػػرؽس لرعػػد زامػػؿ.   ػػذه الع كا ػػات نقػػدـ مراك ػػة لمقػػارئ  أ قػػذكاالربيعػػا  كل
ت لغكيػة.  ػا حػيف الع ػكاف العرعػا لمخطػاب النسػعي ا عبر هيجا ات صكرية كاسنرسػان

ين اسػػب مػػص المرحمػػة الزم يػػة حيػػث اف الشػػاعر مغيػػب نمامػػان ن كجػػكد لػػه  ك يػػر النحػػكؿ 
مػف مجمكعػة ليػـك  يػكاء  س17لكالنرحاؿ إلى عكالـ أخػرل. م ػؿ لالرحمػة ال ا يػة لكمكػامشس

األكلػػى قػػد أمػػدها الشػػاعر  رحمػػة كمكػػامش  لرحمػػة عجائبيػػة الكقػػتس  كػػاف الع ػػكاف مػػدخ ن 
 ان نعسػير كالجكع كالقنؿ كل ػذا جػاء الخطػاب إلى رحمة  ا ية معاصرة ن ـ عف أك اع العقر 

 لع كاف ال ص. 
 ػاف الع ػكاف م يػر يك ػؽ كيعػرؼ بشخصػية حػارس المقبػرة  س18لكاما لحارس المقبرةس

كيعػػػد مػػػدخ ن لمػػػ ص العجيػػػب حيػػػث يػػػكرد الشػػػاعر صػػػعات الحػػػارس الػػػذم يق ػػػـ القمػػػر 
الكآبػػػة كالحػػزف كنبعػػث عمػػػى كي سػػؿ خػػيط دـ  كمػػػا اف لالمقبػػرةس مػػف األلعػػػاظ النػػا ن يػػر 

ن   اية له. امػا مجمكعػة لكنػاب المػكنىس لمػازف معمػكرم  ان منسع ان كنم ؿ عالم النخي ت
 كػػػػػاف الع ػػػػػكاف المركػػػػػزم عمػػػػػى صػػػػػمة بالع كا ػػػػػات العرعيػػػػػة  يعنػػػػػن  الشػػػػػاعر  صكصػػػػػه 

إلػػػػى مػػػػنف كمب ػػػػى كيقطػػػػص الكممػػػػة إلػػػػى حػػػػركؼ  حيػػػػث يقطػػػػص ب يػػػػة الػػػػ ص  س19لبػػػػػلنرنيؿس
بعػػدان عجائبيػػان  س20للهػػكامش المػػكنىسحمػػؿ ع ػػكاف  ػػالع كاف نرنيػػؿ يػػكحا لمقػػارئ  ػػا حػػيف 

   ػػالع كاف يعػػد  قطػػة ا طػػ ؽ لمع ػػاء الػػذم رسػػمه الػػ ص كان  ػػيةمػػف حيػػث النحػػكنت 
اغس  الصػػػػػميؿس امػػػػػا النحػػػػػكنت لكائ ػػػػػات بحجػػػػػـ السػػػػػكاد كلػػػػػكف العػػػػػر ك الجحػػػػػيـ  ك لالقبػػػػػكر  

 ػػال كامش مػػف األلعػػاظ النػػا نعبػػر عػػف النبعيػػة   ػػكامش المػػكنى نعبػػر عػػف اآلـ الشػػعب 
العراقػػػػا كالمعا ػػػػاة  ػػػػا ظػػػػؿ السػػػػمطة الظالمػػػػة  حنػػػػى عػػػػدى م مشػػػػان عمػػػػى كػػػػؿ مسػػػػنكيات 

 ا  سا ية. 
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أمػػػا الخطػػػاب الػػػذم نػػػ  هػػػذه المرحمػػػة  كان عنػػػاح ال قػػػا ا كانجنمػػػاعا كاأليػػػدلكجا 
 المػػدةل ػػاقص أدل بػػه إلػػى اعنمػػاد ع كا ػػات معبػػرة عػػف هػػذه ك ػػياع الشػػاعر  ككجػػكده ا

بإنقػػػاف   الشػػػػاعر عػػػارؼ السػػػػاعدم يشخصػػػػف الح ػػػارة كيػػػػنكمـ بمغػػػػة المػػػاء كيرسػػػػـ لػػػػه 
شخصية أسطكرية  الماء يبكا كيجكع كيعيش كيشػنكا كينغػرب ا مػا دليػؿ عمػى ح ػارة 

عرعيػػة   يػػة العػػراؽ كالك ػػص الم سػػاكم الػػذم أصػػب  عميػػه  ككا ػػت ع كا ػػات مجمكعنػػه ال
لمدخكؿ إلى  صكصه م ؿ لعمره الماءس كلمف ذكريات الماءس كلالطك افس. امػا الشػاعر 
عمر السرام  قد جعؿ مف الع كاف العرعا صكرة لك عه ال عسا يشا بػه كمػا العػراقييف 
لأ ػػا  صػػؼ مكجػػكدس كلا نحػػارس كلأسػػعار الغريػػبس إشػػارات ن يػػر النػػردد  ػػا المنمقػػا.  ػػا 

لنشاؤمية سػائدة ع ػد جيػؿ الشػباب كمػ  ـ احمػد عػزاكم  ػا لكػابكسس حيف كا ت ال ظرة ا
 كلال دايا السكدس كلالحياة بعيف بي اءس.

: اهنمػػت الدراسػػات ال قديػػة الحدي ػػة بالجكا ػػب النشػػكيمية كالجماليػػة لوحووة الفوو  -
كم  ا الغ ؼ أل ه يككف المؤشر الداؿ عمػى األبعػاد ا يحائيػة لمػ ص. كظ ػر مػا يسػمى 

الكاقعا كالنجريدم  كيع ا به الرسكمات الع ية الكاقعية النا يمج  إلي ػا الكانػب  بالنشكيؿ
. إف انهنمػاـ بخطػاب الغػ ؼ س21للنككف أداة نعبيرية عف مقصد ي بغا الكانػب نكصػيمه

كبالع مات المكزعة عمى رقعنه كبمادنيه يعد مف صميـ اهنمامات الم اص. حيػث ي ػن  
 ص األدبػػا مػػف خػػ ؿ حمنػػه كشػػكمه الطبػػاعا  نف رصػػد   ػػاءن رحبػػان لمقػػارئ يمميػػه الػػ

الغػػػػ ؼ بنق يانػػػػه كمادينػػػػه كجماليانػػػػه ي يػػػػر اهنمػػػػاـ المنمقػػػػا. كألف الغػػػػ ؼ  نػػػػاج نقػػػػاطص 
ف أم مقاربػػػة لػػػه ي بغػػػا أف ينسػػػاءؿ الخطػػػاب البصػػػرم إالمظ ػػػريف المسػػػا ا كانيقػػػك ا  ػػػ

لبعػديف الجمػػالا الػذم هػك  نػاج النقػػاء  صػكص عػدة   نػػدخؿ لكحػة الغػ ؼ  ػػا نشػكيؿ ا
ؿ إلػػى ك كالػػدنلا لمػػ ص  إذ لػػـ يعػػد مجػػرد حميػػة شػػكمية مػػؤطرة لمػػ ص  حنػػى أ ػػه قػػد ينحػػ

. كقػػد يػػ نمؼ الع ػػكاف الػػذم هػػك مػػف س22لمؤشػػر داؿ عمػػى األبعػػاد ا يحائيػػة لمػػ ص األدبػػا
كػػػػاف ذلػػػػؾ بصػػػػكرة أاخنيػػػػار المؤلػػػػؼ مػػػػص صػػػػكرة الغػػػػ ؼ النػػػػا يحػػػػددها ال اشػػػػر  سػػػػكاء 

ة. ليؤكػػد عمػػى حكاريػػة الع منػػيف  ػػا الع ػػاء الطبػػاعا ممػػا بصػػعة اعنباطيػػ ـمقصػػكدة أ
يشػػػػكؿ  ظامػػػػان لعظيػػػػان ايقك يػػػػان  مػػػػف أجػػػػؿ شػػػػعرية الػػػػ ص األدبػػػػا نف للا طػػػػار الحػػػػكارم 

   ػا الخطػاب العجػائبا المعاصػر  ػا مرحمػة س23لينمكقص بيف الصػكرة كالػ صسس ةل يقك 
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ة الػػ ص أك المجمكعػػة النسػػعي ات لػػـ نكػػف لكحػػة الغػػ ؼ معبػػرة بشػػكؿ كبيػػر عػػف عجائبيػػ
الشػػعرية إن بعػػض المجػػاميص المعػػدكدة  كربمػػا يػػدؿ عمػػى الطػػكؽ الخػػا ؽ لم قا ػػة  ػػا ذلػػؾ 

عمػػػػػى  ػػػػػياعه كالحصػػػػػار  الدنلػػػػػةد ذلػػػػػؾ أل ػػػػػراض م  ػػػػػا الكقػػػػػت أك اف الشػػػػػاعر نقٌصػػػػػ
 مػػب ا صػػدار النسػػعي ا يػػ ـ عػػف بعػػد بػػيف أالمعػػركض عمػػى أ كػػاره  األمػػر الػػذم جعػػؿ 

 لشاعر كالسمطة. الشاعر كمجنمعه كبيف ا
إف اعنمػػػاد لكحػػػات الغػػػ ؼ  ػػػا دراسػػػن ا  جػػػاء ك ػػػؽ مػػػا بػػػث  ػػػا المجمكعػػػة مػػػف 

 خطاب عجائبا أكنن  كمف حيث عجائبية  كر الع اف الذم رسـ المكحة  ا يان.
 عػػا مجمكعػػة لأرض خ ػػراء م ػػؿ أبػػكاب السػػ ةس لمشػػاعر  صػػيؼ ال اصػػرم  جػػد 

أسػػػعؿ الغػػػ ؼ لمع ا ػػػة ميسػػػكف  ػػػ ؼ المجمكعػػػة نشػػػكؿ مػػػف صػػػكرة مصػػػغرة جػػػدان  ػػػا 
محطػػػػاـ كالػػػػدمار ل كهػػػػا نػػػػكحاالصػػػػقر  بمػػػػكف لاألسػػػػكد  كاألبػػػػيضس 

كبػر أالشػاعر مسػاحة اسػـ حنؿ اسـ المجمكعػة  ك اال عسا   ا حيف 
مكف األحمػػػػػػر القػػػػػػا ا كهػػػػػػك لػػػػػػكف للالػػػػػػدـ كال ػػػػػػكرة المػػػػػػف الصػػػػػػكرة بػػػػػػ

  كهػػػذا مػػػا يػػػدؿ عميػػػه خطػػػاب المجمكعػػػة ككػػػٌؿ حيػػػث س24لكالحػػػرارةسس
 ل اكية  كالمكت  كالعدـ.الظ ـ  كا

عمػػى الغػػ ؼ  تأمػػا مجمكعػػة لكنػػاب المػػكنىس لمشػػاعر مػػازف المعمػػكرم  قػػد ظ ػػر 
الصػػدر كالػػرأس كقب ػػة اليػػديف عمػػى  اك ػػ  م  ػػ  صػػكرة لمكميػػاء

أ ػػػ ع الصػػػدر كم مػػػ  الكجػػػه مرعبػػػة لػػػـ يبػػػرز م ػػػه سػػػكل العػػػـ 
كاألذف كالعػػػيف  كالعػػػـ معنػػػكح ب قصػػػى ا عنػػػاح يبػػػدك صػػػراخان شػػػديدان  

عمػػى أف ا  سػػاف يكػػكف سػػجيف  عسػػه نػػكحا هػػذه الصػػكرة المرعبػػة 
  كيجسد الغ ؼ األلـ الشػديد كالم سػاة النػا عاشػ ا الشػعب كهنمه

 العراقا  ا ظؿ مرحمة قاسية  ال اس كالمكنى بعد نعنيـ األ كاه كالمشاعر.
أمػػا مجمكعػػة لشػػمكس الحػػب كالم ػػبس لمشػػاعر مؤيػػد عزيػػز  

لمع ا ػػػػة عشػػػػنار جميػػػػؿ حمػػػػكدم قػػػػد عمػػػػى الغػػػػ ؼ لكحػػػػة نشػػػػكيمية 
 مػػػا إاسػػنعيرت خصيصػػػان لممجمكعػػػة لمػػا  ػػػا المكحػػػة مػػف عجائبيػػػة 

ع اصػر المكحػة امػرأة ننطمػص مػف  ندؿ عمػى عجائبيػة الع ػاف  عسػه  
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كال ار نمن ب مف حكل ا حنى نبدك األشػياء خمػؼ الم ػب  ك ؽ طراز معمارم قديـالشر ة 
ة الحا ػػرة  كالح ػػيف إلػػى الما ػػا  ك قػػداف يكحا إلػػى صػػكرة المػػرأة الغائبػػمػػا يػػر مركػػزة 

الركحيػػػػة األ  كيػػػػة نسػػػػيما إف الشػػػػاعر قػػػػد ركػػػػز  ػػػػا مجمكعنػػػػه عمػػػػى ح ػػػػكر شػػػػ رزاد 
كالنحػػكنت النػػا نصػػيب ا مػػا يػػدؿ عمػػى  قػػداف المػػرأة ح ػػكرها الكا ػػ    ػػا نبػػدك طػػرازان 

 .ان ركحي هجماليان أك ر م 
الية كنشػػكيمة حدي ػػة  األمػػر عمػػى عػػكالـ سػػريالشػػعراء أمػػا بعػػد هػػذه المػػدة  قػػد ا عػػن  

الػػذم جعػػؿ لكحػػة الغػػ ؼ نحنػػؿ جػػزءن م مػػان مػػف  صػػية المجمكعػػة  كحريػػة الشػػاعر  ػػا 
عنبػػة م مػػة  ػػا النكصػػيؿ  بكصػػعه شػػارؾ الغػػ ؼ  قػػد البػػكح  كاط عػػه عمػػى ال قا ػػات 

 كجمالية الخطاب الشعرم المعاصر.
مػف حػة الغػ ؼ لك  عا مجمكعة لبػازم ال سػكافس لمشػاعر محمػد مظمػـك  اسػنعيرت 

  كهػا لكحػة  لػه الحػب كالر بػة لإيػركسس حيػث sidny .H.meteyardأعمػاؿ الع ػاف 
بممسػػة أ  كيػػة نػػ ـ عػػف ر بنػػه بصػػيدو مػػا   ذبػػكؿ عي يػػه كهػػك شػػبه عػػارو 

إف لإيػػػػػركسس  ػػػػػا المي كلكجيػػػػػا اليك ا يػػػػػة هػػػػػك إلػػػػػه الحػػػػػب كالجػػػػػ س 
دبػػا كالر بػػة  كهػػذه المكحػػة نع ػػد الع ػػكاف أي ػػان  ػػا ن كيػػد ال ػػكع األ

الػػػذم ن نمػػػا إليػػػه القصػػػيدة  كنخنمػػػؼ معػػػه دنليػػػان  مػػػف ج ػػػة أخػػػرل 
ف ال عمػػى مسػػنكل نصػػكر الػػذكر كنم مػػه ل عسػػه  ػػا ع قنػػه بػػاأل  ى  ك 

ايػػركس يظ ػػر  ػػا المكحػػة خػػام ن رخػػكان  كك  ػػه يػػكحا إلػػى اف لػػيس 
ه اؾ ما يمكف اصطياده  حنى ك ص  عسه مادة ل صطياد. ك ا العػادة يصػكر ايػركس 

يحمػػػػؿ قكسػػػػه من هبػػػػان  طػػػػ ؽ سػػػػ ـ الحػػػػب  كأحيا ػػػػان رجػػػػ ن عمػػػػى قػػػػدر مػػػػف  ؿب يػػػػ ة طعػػػػ
لػػػذككرم  كمػػػف المعنػػػاد اف نػػػزيف كنػػػب ا باحػػػة الذككريػػػة بصػػػكرو نحنػػػؿ  ي ػػػا اانكنمػػػاؿ 

األ  ػػى الغػػ ؼ  عاريػػة أك  ػػا ك ػػص م يػػر  مكقػػص المركػػز لمػػا حكل ػػا  كلكػػف ه ػػا المكحػػة 
أ  ػػكم  كهػػذا خػػارج عػػف المعنػػاد   نظ ػػر لإيػػركسس  صػػؼ عػػار  كبػػالف الكسػػامة  كبغػػ  
 .س25لكما إف النعاننه الحالمة نم حه مظ ران  رائسيان صر ان 
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أمػػػا مجمكعػػػة لعمػػػره المػػػاءس لمشػػػاعر عػػػارؼ السػػػاعدم   قػػػد  ػػػـ الغػػػ ؼ لكحػػػة 
نشػػػػكيمية لمع ػػػػاف م قػػػػذ أبػػػػك ال يػػػػؿ  كهػػػػا لكحػػػػة نػػػػدؿ عمػػػػى 
عجائبيػػة الع ػػاف  عسػػه  جامعػػة لح ػػارة العػػراؽ  كالج ػػكب 

الش اشػػيؿ  كالسػػعؼ  كال خيػػؿ ...س  كامػػرأة معمػػرة خاصػػة ل
جالسػة عمػػى كرسػا الممككيػػة  إ مػػا نػكحا بػػالخمكد كالبقػػاء  
كقػػد شػػغؿ المػػكف األزرؽ المسػػاحات المنبقيػػة مػػف الغػػ ؼ  
كالمػػػػػػكف األزرؽ داؿ عمػػػػػػى للالحمػػػػػػـ كانسػػػػػػنرخاء كالسػػػػػػماء 

كهك لكف المػاء     كين اسب مص ع كاف المجمكعة س26لكعمؽ البحار كنساما السماكاتسس
 ن طمؽ م ه الح ارات  كالعراؽ أرض الح ارة.  الماء باؽو 

س لمشػػػػاعر عبػػػػد  أمػػػػا مجمكعػػػػة لقمػػػػيص منػػػػرع بػػػػالغيـك
الػػػػرزاؽ الربيعػػػػا لكحػػػػة الغػػػػ ؼ لمع ا ػػػػة  اديػػػػة محمػػػػد يػػػػاس  
رسمت خصيصان لممجمكعة  ع اصر المكحة لسيقاف أشػجار 

القمػيص خريعية مرندية أقمصة  يػر م لك ػة  خارقػة لطبيعػة 
كنككي ػػػه المعنػػػاد  نػػػكحا المكحػػػة بػػػ ف القمػػػيص الػػػذم يمبسػػػه 
الجسػػد زاد الشػػاعر  ربػػة كا نرابػػان  حيػػث   حػػظ   ائيػػة كاقػػص 
الجسػػػػػد المن الػػػػػؾ  ك ربػػػػػة الػػػػػركح   الرجػػػػػؿ الغريػػػػػب المنػػػػػرع 

قميصه بالغيـك ليس  مة امػرأة ن نظػره كهػذا مػا يؤكػد البيػت الشػعرم الػذم ا نػن  الشػاعر 
 به مجمكعنه:
 جسـي  ا بمدو كالركح  ا بمدً ال

 يا  ربة الركح بؿ يا كحشة الجسد
 الغربػػػػة كا ػػػػحة  ػػػػا المكحػػػػة ك ػػػػا نركيػػػػز ألكا  ػػػػا الخريعيػػػػة  ككػػػػذلؾ  ػػػػا خطػػػػاب 

 الشاعر الكما.
إف ا سقاط الع ا عممية  عسية يحكؿ ب ػا الع ػاف المشػاهد الغريبػة إلػى مك ػكعات 

عجائبيػػػة الع ػػػاف النشػػػكيما  كمػػػدل  نعػػػن  بػػػاب الن كيػػػؿ   المكحػػػات العجيبػػػة  ن طمػػػؽ مػػػف
ن ػػػامف هػػػذه العجائبيػػػة مػػػص عجائبيػػػة المجمكعػػػة الشػػػعرية   ػػػالم حظ اف المكحػػػات النػػػا 
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س نػػدؿ عمػػى عجائبيػػػة  رسػػمت خصيصػػان لممجمكعػػة لعمػػره المػػاء  كقمػػػيص منػػرع بػػالغيـك
سػػػقط الع ػػػاف مػػػا يمنصػػػه مػػػف  كػػػر الع ػػػاف بمػػػا ين اسػػػب مػػػص خطػػػاب المجمكعػػػة  حيػػػث يي 

 .س27لم يرة كيمك ع ا  ا لكحنهأحاسيس كصكر 
ر القػارئ م ا ػذ : مف النق يات الكنابية النػا نسػ ـ  ػا إ ػارة الػ ص  لنبٌصػاإلهداء  

الػػدخكؿ إلػػى عػػالـ الػػ ص  كيقنػػرف  ػػا جػػكهره بمرجعيػػات نن ػػاص مػػص أيديكلكجيػػة الػػركح 
بنعالق ػػػا مػػػص اآلخػػػر بكػػػؿ ن كعانػػػه  كبمػػػا نحممػػػه نمػػػؾ األيدلكجيػػػة مػػػف نراكمػػػات إ سػػػا ية 

يجػػػػابا  ػػػػا انسػػػػنمالة إلػػػػى عػػػػكالـ  اقا يػػػػة كسياسػػػػية    ػػػػك ب يػػػػة ل ػػػػا جا ب ػػػػا ال عسػػػػا ك 
. كا هداء مف المداخؿ الم مة لكؿ قراءة ممك ة لم ص يرد  ا شػكؿ جممػة أك س28لال ص

 ص أدبا قصير ين مف ع اصػر النكاصػؿ األساسػية.   ػك عنبػة  ػركرية لع ػـ الػ ص 
عػػادة نركيبػػه أل ػػه يحػػدد السػػياؽ ا الخطػػاب الشػػعرم المعاصػػر يسػػجؿ ا هػػداء  ػػك . س29لكال

لػذا  ػ ف معادلنػه  مسػنق ن  ان ممعكظػالرسػما كالشػكما  ػا الػ ص المحػيط  بكصػع ا ح كره 
عجائبيػػة أك لغػػة ن يػػر نػػردد  ا عمػػى ن  ائيػػة  أك لنجسػػيده صػػكرو صػػعبة كمعقػػدة ن عناح ػػ

ة القػػػػارئ   ػػػػا الخطػػػػاب العجػػػػائبا المعاصػػػػر. كصػػػػار يػػػػؤدم كظػػػػائؼ عػػػػدة م  ػػػػا دنليػػػػ
 ػػػػػػا مرحمػػػػػػة  الشػػػػػػعر العراقػػػػػػاكنداكليػػػػػػة كنكاصػػػػػػمية ككظيعػػػػػػة جماليػػػػػػة  اف ا هػػػػػػداء  ػػػػػػا 

ات كػػاف نكاصػػميان كنػػداكليان أك ػػر مػػف كك ػػه ي يػػر النػػردد  امػػا  ػػا المرحمػػة ال حقػػة يالنسػػعي 
 قػػد ا عػػن  الشػػعراء عمػػى ه ػػاؽ معر يػػة كخياليػػة الػػذم جعػػؿ عنبػػة ا هػػداء م مػػة بال سػػبة 

مػػػدخ ن لمجمكعنػػػه كمػػػا  عػػػؿ الشػػػاعر محمػػػد البغػػػدادم  لخطػػػاب الشػػػاعر  بع ػػػ ـ جعمػػػه
حيػػػث اخنمػػػؼ عػػػف كػػػؿ إهػػػداءات جيمػػػه مػػػف حيػػػث الطػػػكؿ كاشػػػنماله لالمينػػػالغكمس  كمػػػف 
حيػػث جمعػػه لح ي ػػه ك ربنػػه كأحاسيسػػه حنػػى راح ينغ ػػى كينغػػزؿ  ػػا عراقػػه مػػرة كأخػػرل 

 نقنمه الحسرات كاآلنـ مف شدة عذاب الغربة  يقكؿ:
 إلى ح ف أما كقبر أبا

 إلى زي ب
 ككؿ اشنياقا إلي ا..

 كالياء كال كف كالباء..!! مإلى الزا
 كالياء!!
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 ياء النممؾ..
 ياء ا  ا ة!!

 إلى البصرة ألـ أ ـ  ا   ادق ا
 يا  رات
 يا نمر 
 يا برنقاؿ

 نعاؿ
 س30ل إ ا أكاد أمكت

 كقد ك ص قاعدة كها النا عمى أساس ا ب ى مجمكعنه  قاؿ:
 اف يككف.. ه ا.. كؿ ما لـ يكف ممك ان 

 س31لكنمؾ ها القاعدة..
الػػ ص ه ػػا جػػاءت مػػف ا حالػػة إلػػى اسػػـ المحبكبػػة   بع ػػ ا كٌم ػػا كنجزئن ػػا   ػػرادة

إعػػػادة نرنيب ػػػا إ ػػػه كمػػػا يحقػػػؽ الن قػػػؿ المسػػػنمر بػػػيف األشػػػخاص كاألمك ػػػة نػػػ ق ن بصػػػريان  
دراكيػان مربكػػان يسػػم  بالشػػؾ  ػا اسػػنقرار الشػػاعر كنكا قػػه السػمككا  ػػـ  ػػا مػػدل الج مػػاؿ كال

ن ممػػػه  لكقػػػؼ القػػػارئ نالم سػػػاب مػػػف نػػػكازف كممانػػػه   الشػػػاعر جعػػػؿ مػػػف ا هػػػداء  صػػػان ي
 كيعبر عف النجريب   الحدا ة أخذت نؤ ر  ا الشعر المعاصر بععؿ ان عناح ال قا ا.

أمػػا الشػػاعر حمػػد محمػػكد الػػدكخا  قػػد ن ػػاص مػػص  ػػص قره ػػا  ػػا عنبػػة ا هػػداء  
 قاؿ:

 إلى كطف 
 كطف

 عر ه
 السماكات

 رضكاأل
 كالى 
 ميد ه
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 النا 
 نجرم
 مف 

 نحن ا 
 س32لاأل  ار

عػػػادة صػػػيا نه بمػػػا ينعػػػؽ مػػػص إيمػػػاف   الشػػػاعر نمكػػػف مػػػف نم ػػػؿ الػػػ ص القره ػػػا كال
ح ػػكرم من ػػاه بػػدنن عػػف إيمػػاف  يبػػا ن من ػػاه   إ  ػػا عجائبيػػة الحػػب كان ػػدماج كالرؤيػػة 

  إذ يػكحا ن ػا ر ا يما ية النا نرل  ػا المقػدس كػؿ مػا هػك جػزء  ػا ب ػاء حيػاة ا  سػاف
الكممػػػات شػػػاقكليان كننابع ػػػا بصػػػريان  ػػػا ن كيػػػد دنلػػػة الػػػ ص كنكجي ػػػه   ا هػػػداء ي  ػػػدس 

 لمحالة ال عسية شك ن كعمقان  كيكحا بجماؿ نشكيما بصرم ليؤدم كظيعة شعرية.
أمػػا الشػػاعر جاسػػـ بػػديكم  ػػا مجمكعنػػه ل يػػـك مػػف قصػػبس  قػػد اسػػنخدـ ا هػػداء 

 يرة  قاؿ:حيمة لغكية  ي ا معارقة م 
 إلى...

 الذيف ظ ركا
 س33لنمامان 

مدخ ن م يػران لمنػردد  ل صػكص نحمػؿ  بكصع ا نن  الشاعر مجمكعنه ب ذه العبارة ا
مف المكابػدات كالغربػة كانحنراقػات   الػذيف ظ ػركا بعػد  ػن  مغمػؽ كاخنعػاء طكيػؿ كمػٌر  

لشػػاعر يصػػيب  صػػكؿ الػػذاكرة ب طػػكؿ جػػري   هػػا قػػد ظ ػػركا  ػػذاكرة الما ػػا يكسػػرها ا
 ب بخرة النم ا.

 لممنمقا  قاؿ: ان أما الشاعر حسيف القاصد   قد قدـى إهداءن صادم
 ا هداء:
  س34للا

 قد اخنزؿ الشاعر كؿ ما يممؾ مف كطف كسػماء كأهػؿ كأصػدقاء كمشػاعر  اب ػة 
بالحػػػػػػب كان نػػػػػػراب بػػػػػػػللاس  كهػػػػػػا أ كيػػػػػػه الشػػػػػػاعر ك رجسػػػػػػينه المعرطػػػػػػة النػػػػػػا خمعن ػػػػػػا 

قيػػة  ػػا اآلخػػر المعػػارؽ.. كهػػا عمػػى حػػد قمػػة معردان ػػا كك ا ن ػػا ك  ان كسػػارات ك سػػؽ الك 
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كاخنصػػػارها ن يػػػر ا حسػػػاس بالمعارقػػػة كلربمػػػا السػػػخرية   مػػػف الػػػذم ي ػػػدم عممػػػه ل عسػػػه 
كلمػػاذاإ إف الشػػاعر ي ػػب كممانػػه ل عسػػه النػػا نع مػػه جيػػدان  نخنصػػر لػػه الزمػػاف كالمكػػاف 

ا لكجكدهػا كا طكاءهػا عمػى  عسػ ا إ ه ا شطار الذات كنشنن ا كاحنراق ػ  حيف نع ـ خطابه
 كنمؾ صكرة  ريبة.له  ك   ا به ي دم كنابه 

 الفضاء المكاني لمنص:
حيف يشرع الشاعر  ا ا ن اؾ الكرقة بالكممات ن ي قؿ معا انه إلى القػارئ  حسػب 

  س35لبػػؿ ي قػػؿ إليػػه لل ب ػػه مباشػػرة كيػػدعك عي ػػه ل حنعػػاؿ بحركػػة جسػػده عمػػى الػػكرؽسس
ذف  ػػا نمقػػا الػػ ص  حيػػث أخػػذ شػػكؿ القصػػيدة أك الػػ ص عنبػػة م مػػة  نشػػارؾ العػػيف األ

لعؾ دكاؿ ال ص الشعرم  كأحد مظاهر ال ص المغكم نف للالنػ  يرات المرئيػة يمكػف ل ػا 
أف نس ـ  ا الحياة الععمية لمقصيدة نزيد أهميػة ع ػدما نكػكف األداة نصػكيرية  مػؤ رة  ػا 

  حيػث اف الخطػاب الشػعرم المعاصػر بجمػاع س36لالعيف لػيس بنػ  ير مجػرد بػؿ نم يمػاسس
. س37لمكك ػػات الػػ ص النعبيريػػة كالنركيبيػػة عمػػى صػػمة ك يقػػة بالدنلػػة كطػػرؽ ا ب ػػاء المع ػػى

 ا إبراز بعػد عجػائبا كال ػارة النػردد  اس متالمعاصر نق يات  الشعر العراقالذا اسن مر 
  ػذه النحػػكيرات نرمػػا لػدل القػػارئ م  ػا: ع مػػات النػرقيـ  كالسػػكاد كالبيػاض  كالنقطيػػص. 

إلى للإناحة مخرج مػف المسػنكل المعظػا لمقصػيدة  كالنكجػه مباشػرة إلػى العػيف لك  ػا  ػا 
  كهذه النق يات  البان ما نجعؿ القصػيدة س38لقيام ا ب ذا اكنسبت  كعان هخر مف الرمزيةسس

 .   ا ندؿ عمى إمكا ات المغة.س39لنبدك أك ر  رابة مما ها عميه الحقيقة
كن قػػيط  ػػا إ ػػارة  نعجػػبع مػػة النػػرقيـ مػػف اسػػنع اـ  اسػػ مت: التوويم م ع مووا -1
قامة ع قة حميمة مػص المنمقػا  ػا اسػنقباؿ ا ععالػه أك عػرض نسػاؤننه   عػا انرباؾ   كال

قصيدة لمكابدات أ اس يسقط الشاعر بعض ع اصر الب ػاء المغػكم  كأ ػعى عمػى الػ ص 
 قػػاط الحػػذؼ  كالسػػؤاؿ ا  كػػارم لنعميػػؽ نك يعػػان كنركيػػزان مػػف خػػ ؿ الحػػذؼ الػػذم أ  ػػاه ب

 الدنلة كنحميم ا أبعادان جمالية كنكاصمية مص المنمقا  قاؿ الشاعر:
 ... ك ت أخمصي جمدم

 لئ  يرا ا أبا
  يزرع أ يابه  ا منك ا
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 هك اعنادها
 م ؿ ظؿ الجعاؼ الذم 

 أ اخ  ي ا
... 

 ... كاف يقسك عما
 ي كؿ صحبا

 كي قر  كؽ رؤكس األحبة
... 
 نبقى عجا ان زهكرم!إأ

 كنيبس اشذاؤها كؿ حيف!إ
 ...   با يشرب العطر م  ا

 كيرقص 
 دكمان 

 س40لعمى الياسميف...!!
هػػػك ك   لمػػػا يحمػػػؿ نحػػػكؿ  ػػػا شخصػػػية األب كحيرنػػػه اف الػػػ ص ي يػػػر نػػػردد القػػػارئ

نحكؿ  ير م لكؼ كما اف الشخصػية النػا رسػم ا الشػاعر نن ػاقض مػص  بػا ا  يعقػكب 
لصػػػعات   يطػػػرح الشػػػاعر نسػػػاؤننه كعجبػػػه إلػػػى المنمقػػػا مػػػف خػػػ ؿ كنن ػػػاد مع ػػػا  ػػػا ا
 ع مات النرقيـ. 

امػػا قصػػيدة لممكػػف!!س لمشػػاعر م ػػدم حػػارث الغػػا ما  قػػد أسػػس ل ػػذه النق يػػة مػػف 
 خ ؿ الع كاف كعدها م طمقان ل صه حيث قاؿ:

  ا الممكف 
 منسصه أف ننطكر كؿ الديداف

 كيظؿ ا  ساف
 س41لق ي ة  از صدئة!!
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 ػػػػػػار الشػػػػػػاعر  اعميػػػػػػة النعجػػػػػػب  ػػػػػػا الػػػػػػ ص  ك قػػػػػػؿ النعجػػػػػػب إلػػػػػػى القػػػػػػارئ أ قػػػػػػد 
إلػػػى  نهكال سػػػا ي هكاسػػػنمرارينه   ػػػال ص يحمػػػؿ  يمػػػة انمنسػػػاخ كنحػػػكؿ ا  سػػػاف مػػػف قيمػػػ

سػػكء حػػاؿ األلق ي ػػة  ػػازس كاألك ػػر عجبػػان اف هػػذا النحػػكؿ يمسػػ  ا  سػػاف مػػف السػػكء إلػػى 
كامػػا  . ػػده إلػػى ممكػػف عجيػػبلصػػدئةس  كهػػذا خػػارج عػػف الممكػػف لػػذا اقنػػرف لالممكػػفس ع

الشػػاعر عمػػر السػػرام  ػػا قصػػيدة لأكبػػرا.. مدي ػػةس يكػػرر  قػػاط النػػردد  ػػا كػػؿ سػػطر مػػف 
 ال ص كبيف عبارة كأخرل  قاؿ:

 مدي ة..
 خطكها ليؿ.. كأشباح

 ن كح  كءان..
 إذا ما أهم ا  احكا..

  مكع ا..
  ا شبابيؾ ال جـك  عت..
 كقمب عصعكرها   ى..

 لمف ساحكا.. 
 سممة الحمكل..رداء ب
 يكبم ا..

 بالطعؿ.. بالشي .. بالمكنى..
 س42لإذا  احكا..

نجػػاه هػػذه  كآبنػػه  ػػا ينػػرؾ أكصػػا ان ل ػػذه المدي ػػة العجيبػػة   الشػػاعر ي قػػؿ  ػػال ص ه  
 قػػاط ل..س كمػػا ا ػػه يشػػحف  صػػه دنليػػان كيعمػػؽ إحسػػاس الالمدي ػػة إلػػى القػػارئ مػػف خػػ ؿ 

ممػػػػات ب قػػػػاط النػػػػردد ي ػػػػر الحػػػػدث كيعمػػػػؽ الخػػػػكؼ كاسػػػػن ارة ا يحػػػػاء   قطػػػػص الجمػػػػؿ كالك
  النكاصػػػؿ مػػػص القػػػارئ. امػػػا قصػػػيدة لمك كلػػػكج الع ػػػؽ الحجريػػػةس يطػػػرح الشػػػاعر نسػػػاؤننه

 قاؿ:
 إلى أيف نمند ذم الع ؽ الحجريةإ -
 بار ك  ا  دخاف  دـ خائر  
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 ن ك  ا أطعئ  ارم النا اشنعمت
 أنمدد  ي ا كأكقدها

 إلى أيف نمند ذم الع ؽ الحجريةإ -
  رةه ج نا  كدما العربةم 

 أحدبه أحدبه جسدم ك مكعا
 س43لمسامير ذم الخشبة

أك ػػػر الػػػ ص مػػػػف ع مػػػات النػػػػرقيـ لالعػػػارزة  انسػػػنع اـ  كانبنػػػػداءس ا مػػػا ن ناحػػػػة 
 الحرية لمقارئ  ا الع ـ كا دراؾ لمنحكنت المب ك ة  ا ال ص.

نشػػكيؿ  صػػه  : البيػػاض قيمػػة جماليػػة نحمػػؿ دنلػػة  ننػػي  لمشػػاعرالسووواد والب وواض
بصػػريان   الشػػاعر يب ػػا  صػػه مسػػنغ ن بيػػاض الكرقػػة كالمنمقػػا يكػػٌكف الدنلػػة أجمػػص مػػف 

إزاء القصيدة  للأماـ الجسد المنقطص الػذم يجعم ا بالبياض.  البياض يشكؿ ك مان خعيان 
  كعميػه  يعػد البيػاض للرحػـ ننجم ػر  يػه احنمػانت كنابػة س44لسسيخنرؽ عق  ية القكاعػد

سنرسػػػاؿ المحػػػك حيػػػث القػػػارئ كحػػػده يسػػػنطيص مػػػؿء العػػػراغ كػػػؿ مػػػرة يقػػػرأ  ي ػػػا م ظػػػكرة ن
  لذا لهي دكر  ا إ نػاج دنلػة الخطػاب الشػعرم   يػدؿ السػكاد كالبيػاض عمػى س45لال صسس

 ػػا مػػرة أخػػرل  كمػػا داـ السػػكاد ي ػػن  ممعكظػػان شػػعريان  كهػػك  ػػا ئنكػػكيف الع قػػة مػػرة كاخنعا
كد السػػكاد ي ػػن  ال مقػػكؿ شػػعريان كهػػك دنلػػا ف البيػػاض بكجػػإالمحصػػمة مقػػكؿ دنلػػا   ػػ

أي ان   بقدر ما يح ر البياض نح ر ك ا ة ا يحػاء كنعمػؽ الدنلػة  حيػث اف الػ ص 
القػػارئ يؤكػػد ح ػػكره بمػػؿء البيػػاض بالدنلػػة ك ن نػػنـ شػػعرينهي إن بعػػد اسنح ػػار الغيػػاب 

شباع الغياب بالمع ى  .س46لكال
مػػػا  ػػػان  عػػػف الحيػػػز  يػػػر المسػػػنغؿ ف  أامبيػػػاض  ػػػا القصػػػيدة المعاصػػػرة مظ ػػػر كل

 بالسكاد  أك بياض نركيبا يخرج مص السكاد  ا هف كاحد بالحذؼ.
 ي يػػر   ػػا حػػيف  عػػا قصػػيدة ل......س يب ػػا الشػػاعر  صػػه مسػػنغ ن بيػػاض الكرقػػة

 جكان مف الغمكض كيكلد طاقة إيحائية لدل المنمقا  قاؿ: الع كاف
 

                       



 18 

 
 
 
 
 

 س47ل ر.. هه..ص يؿال         
لحالػػة ال عسػػية النػػا يعيشػػ ا الشػػاعر   الػػدننت ااف الػػ ص ه ػػا يعبػػر عػػف ه دسػػة 

عمػػى ننػػابص األكجػػاع كالمعا ػػاة مػػف خػػ ؿ  المب ك ػػة كالنشػػكيؿ الصػػكرم لمكممػػات ا مػػا يػػدن
ك ػػص لالمػػكت  كالصػػراخ  كالػػدـ  كالرحػػاؿس  ػػا سػػطر كاحػػد معصػػكلة كػػؿ كممػػة ب قػػاط 

الع مػػة البصػػرية النػػا ب  ػػا  ػػا األسػػطر األخػػرل نػػكحا بحالػػة  نػػردد الشػػاعر   ػػا حػػيف
السػػعرس ك العصػػكؿ  ك النكػػرار كالػػدكراف الػػذم ن ي  يػػه إن لالرصػػاصس  كػػؿ مػػف لاألرض  

كممػػػات دنلن ػػػا ننشػػػابه  كلكػػػف  رابػػػة الػػػ ص ن بعػػػث مػػػف النشػػػكيؿ كالجمػػػص بػػػيف الػػػدكاؿ 
 المك عة. 

لمقػػارئ  ئا يػػؿ البصػػرم كا يحػػامعػػززان بالنم يػػ نا امػػا  ػػص الشػػاعر  اصػػر مػػؤ س 
 بمنابعة ال ص كمخاطبنه بالعيف  قاؿ:

 
 

 
 

 س48ل  ك                                                        
 

  ػػػػك نم يػػػػؿ م سػػػػاكم ن شػػػػطار الشخصػػػػية  ػػػػا ج ػػػػدها الخػػػػارؽ لم حقػػػػة الػػػػذات  
 س49لماليػػان كب  يػػان يحػػاكا العػػيف جمػػا كالغػػكص  ػػا هبػػار الػػكعا البػػاط ا  كالنعمػػؽ  يػػه. 

يعمد الشاعر إلى األ سػ ة كالنشػخيص كهػذا يمػ   الػ ص بعػدان عجائبيػان ي ػاؼ إلػى كما 
الجمػػالا. امػػا قصػػيدة ل يػػركا الم ػػازؿس لمشػػاعر  ػػارس حػػراـ  قػػد اسػػنغؿ ظػػاهرة النسػػاقط 
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سػػكمكجية  ػػا شػػكؿ األسػػطر مػػف خػػ ؿ الننػػابص كا عػػراد اال جمػػا كهػػا مػػف الظػػكاهر البار 
  ا خارج الجسد  قاؿ:الركح كحرين

  إذا اصطدمت
 يكمان 

 بجسمؾ
  ؾإ 

 لف نطيؽ الراحة
 بؿ إف 
  مت

 ننرؾ أشياء
 مف الجباؿ 

 ننردد
  ا جك ه.

 كسيخرج أصمؾ
 مف بيف حاجبيؾى 

 كينشردي 
  ا األزقة

 لدل كؿ مدي ة 
 عمى

 أم ساحؿ
 س50لب ذا الكككب

الـ  ػػػػالخطكات النػػػػا ك ػػػػع ا الػػػػ ص خػػػػركج مػػػػف الجسػػػػد كنشػػػػرد  ػػػػا م ػػػػاطؽ العػػػػ
لػػػػذا لجػػػػ  الشػػػػاعر إلػػػػى هػػػػذه   يػػػػكحا بالنشػػػػظا كالنشػػػػنت ال عسػػػػامػػػػا كالع ػػػػاء الرحػػػػب  

 الظاهرة  دعكة لنغير الم ازؿ. 
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أمػػػا البيػػػاض ال ػػػان  مػػػف الحػػػذؼ داخػػػؿ نركيػػػب الػػػ ص    ػػػك شػػػائص  ػػػا الخطػػػاب 
 المعاصر  كما  ا قصيدة لج ة بيا كس: الشعرم

 قمقا كهك يرنجؿ ال ـك
 يرمن اسى اف ي زع أس ا ه مف سر 

  ظمت األجعاف ب  سنائر
...... 
...... 

 الري  شؾ
 كالكممات

 إكميؿ مكسيقى
 س51لعمى ج ة بيا ك

 ػػػال ص يجمػػػص بػػػيف السػػػمعا كالبصػػػرم كينػػػي  لمقػػػارئ حريػػػة نحريػػػؾ الػػػ ص كب ػػػاء 
ف البيػػاض المعػػكض ع ػػه بالحػػذؼ   صػػان حػػذؼ لمقاصػػد لػػذا  دنلنػػه  كمػػا ا ػػه يػػكحا بػػ

 ى القارئ  اما قصيدة لالطك افس  قاؿ الشاعر:نرؾ الشاعر م مة بكحه كنركيبه إل
 لـ يش  الخالؽ   ا ية نرنيب الككف

 مف طيف أصابعه
 كٌكف أر ان حمراء  كأسك  ا

  كؽ بحيرة  عط
......... 
......... 

مىف يصطاد ل ا ال عط بس ارةإ
 س52ل

 قػػد أ ػػار الػػ ص مخيمػػة القػػارئ مػػف خػػ ؿ هػػذه المعارقػػة العجيبػػة  كال كنػػة النعبيريػػة 
 النا اسن كرها الشاعر نعبيران عف الك ص العراقا المعاش.
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امػػػا  ػػػص الشػػػاعر مػػػازف المعمػػػكرم  قػػػد أ سػػػف لالع مػػػةس كم ح ػػػا كظيعػػػة المػػػؤرخ  
كهذا النحكؿ ين اسب مص حقيقن ا الناريخية  الرقـ الطي ية ع مة باقية عمى طػكؿ الػزمف 

 كشاهد عمى أحداث الناري   قاؿ:
 نبدأ بشرح الع اء... الع مة نؤرخ... الع مة

 الع مة نغيب كما ا  ا نحدث هذا الغياب كذلؾ
 ال ـك العميؽ  ا 
 بكنقة الزمف المر

 الع مة نمند إلى ما ن  اية  ا كجه الذات
 الذات نخنرؽ ال كاء

 أما أ ا...
........... 
 س53ل........

 حية حيث نرؾ الشاعر ال ص معنكحان  معبران عف دنلة مسككت ع  ػا  كمػ   صػ
 نككيف الدنلة إلى منمقي ا.

: نق يػػة مكا يػػة بصػرية  بكصػػعه لله دسػة لمحالػػة ال عسػية شػػك ن كعمقػػان  أك التقط و 
  كنكمػػػػف منعػػػػة الشػػػػعر  ػػػػا للننبػػػػص هػػػػذه ال  دسػػػػة  بحركػػػػة عمػػػػى جسػػػػـ س54لنكاز ػػػػان ل ػػػػاسس

. حيػػػػث اف إخػػػػراج الكممػػػػة س55لالقصػػػػيدة المشػػػػاب ة لحركػػػػة العػػػػيف عمػػػػى سػػػػط  المكحػػػػةسس
يص يدؿ عمى مغادرة السياؽ المسا ا كالدنلا لمكممة إلى سػياؽ  يػر مػ لكؼ    ػك بالنقط

يعكس قمؽ األشياء  كللالشاعر العراقا المعاصػر ا مػا يعمػد هػذا األسػمكب  ػا محاكلػة 
 ق ػػػػاع القػػػػارئ بمع ػػػػـك الك ػػػػه الشػػػػعرم الػػػػذم يقصػػػػده  كالػػػػذم د عػػػػه إلػػػػى خمػػػػؽ معػػػػادؿ 

  كقػد احنػؿ أسػمكب النقطيػص دكران س56لممػةسسمك كعا لمنعبيػر كان شػطار  ػا حػركؼ الك
 بارزان  ا إ ارة نردد القارئ  كم   القصيدة نكامم ا العجيب.

 : عسهكما  ا قصيدة لنرنيؿس  لمشاعر 
 مف يعيد ا بعد أي ا الغائب المن شا باأل احا كالمدمر
 القرمزم عمى السكاحؿ كبراءة الكردة عمى أعناب قمر مر
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 لؾى الخكاص كالم ن ى
 ميص  ا السياج أك سيؿ مف الحمائـ  ا مخاضق

 الدهماء
 لؾى اف نكش  العك ى كنخنـ الشكارع بالدماء

 كذلؾ
 الػ
 ز
 ك
 ا
 س57لؿ

يكحا ال ص بالنبع ر كالنشنت الذم أصاب الشاعر   ػالزكاؿ هػك   ايػة كػؿ شػاء 
 لذا نقطيص حرك ه هك نمزيؽ  عسية الشاعر إزاء الك ص الذم يعيشه.

 الدمصس  قد عمٌد الشاعر عمر السرام إلى نقطيص الجمؿ  قاؿ:أما قصيدة لس لـ 
  ا راحنا شمعة عمياء..

 أنبع ا..
 قؼ..
 سر..

 بغير دما المسعكح..
 ن ن ؽ..

 ك قت بالنيه يغري ا..
   نبعه

 حنى رأيت عمى رأسا..
 مشت طرقا

 كحيف  ارت يدم  حكم
 لنقنم ا
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 ش قت كعا..
 .س58لبحبؿو ساؿ مف ع قا

 ا الػ ص يم حػه   ػاءن كاسػعان   ػالع كاف لسػ لـس لػه ع قػة مػص  إف نقطيص الجمؿ
نكزيػص الكممػات كنشػكيم ا  ػا الع ػاء الػكرقا  كنقطيػص جمػؿ الػ ص ك ػؽ الحالػة ال عسػية 

 لمشاعر.
: كهػػا هليػػة إيحائيػػة نحمػػؿ دننت   يػػة كجماليػػة نػػزكد المنمقػػا اليموووز الروووي ة

النعػػػكيض عػػػف الجممػػػة أك الكممػػػة بشػػػح ات مػػػف النػػػكنر إزاء   ػػػاء القصػػػيدة مػػػف خػػػ ؿ 
برمػػػز صػػػكرم كهػػػذه النق يػػػة نعنػػػرض كجػػػكد نعاعػػػؿ خطػػػابا بػػػيف الشػػػاعر كا ػػػص الرمػػػكز 
كالمنمقػػػػا  ػػػػا سػػػػيركرة للالنعػػػػرؼ عمػػػػى م ػػػػمكف لم ػػػػاميفس ا رسػػػػالية خػػػػارج  اين ػػػػا 

  كيجػػب البحػػث عػػف الم ػػمكف  يمػػا نخعيػػه المػػدلكنت   ػػالرمز الصػػكرم س59لالصػػريحةسس
مصػكرة نػنـ بشػكؿ طبيعػا ك ػؽ خطيػة دنليػة نقػـك مػف داؿ كمػا إلػى يكهـ بكجػكد قػراءة ل

 مدلكؿ   ائا يدركه المنمقا.
 عػػا الخطػػاب الشػػعرم المعاصػػر اسػػنعمؿ بعػػض الشػػعراء الرمػػز كقػػد نكػػكف لرمػػكز 
الكنابػػػة القديمػػػةس أك رمػػػكز عمػػػـك أخػػػرل كال  دسػػػة  بك ػػػع ا ع مػػػات م زمػػػة لمجمػػػؿ 

 الشعرية = الكممة= صكرة.
زف المعمػػػػكرم أك ػػػػر مػػػػف ن ػػػػميف الرمػػػػكز الصػػػػكرية  ػػػػا  صكصػػػػه  الشػػػػاعر مػػػػا

 الشعرية  قاؿ  ا لألكاح ال صس:
 يا را ص العربات...

 يا را ص الغيـك
 يا ممطران 

 يا   ي ان منسارعان 
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 أحرس ا 
 أكف لؾ

 أم ح ا قبكانؾ
 س60لصؼ لا جماجـ الصحراء

ل ػػداءس اف الخطػػاب المب ػػكث  ػػا الػػ ص  هػػك خطػػاب إلػػه أسػػطكرم حيػػث اف ليػػاء ا
نقابػػػؿ لالػػػدعاءس ل لػػػه  ػػػا المعنقػػػدات الدي يػػػة  كقػػػد اسػػػنخدـ الشػػػاعر الرمػػػكز الصػػػكرية 

لخطابػػػه مػػػف حيػػػث الرمػػػز الصػػػكرم للمحمػػػارس  ان سياسػػػي ان لمكنابػػػة القديمػػػة  كأ ػػػاؼ مممحػػػ
المن  ؽ  كلكرسا الممؾس  كلالراقصس كهذه نجنمص  ػا عػالـ السياسػة   الصػكرة األكلػى 

كيزرع  كال ا ية نصكر عالـ الحكـ كالممككية. كقػد اسػنخدـ  نصكر حاؿ الشعب كهك يكد
 الشاعر رمكز الرقص  ا الكنابة القديمة  ك يرها  ا مجمكعنه.

أمػػػا الشػػػاعر أحمػػػد هدـ  قػػػد اسػػػنخدـ األشػػػكاؿ ال  دسػػػية  ػػػا قصػػػيدة ل قػػػكش بمػػػاء 
 الذهبس  قاؿ:

  مف أ تى لنمبس كجػه رسػـك الميػؿ  الميػؿ كحشػة.. أنخػامرؾ األ ػكاء
 ؾى  قش عمى رداء السيؼ  الب د ا دلعت حكا رها.إ 

 O  نشكمًت دمان كك يان  ا شناء عركقػا  قاسػمنًؾ الشػ يؽ  هخػذ مكعػدان
 س61لمف  عاسًؾ المبمؿ  أرنؽ األحداؽى مف حمـ يعنـز الرحيؿ

  س62لحيػػث اف الم مػػث شػػكؿ ه دسػػا يشػػير إلػػى العكػػر كالنركيػػز كالصػػ بة كالحسػػـ
بالحديث عف الرجؿ كك ص لالم مثس رمزان صكريان  أما الػدائرة كقد ا نن  الشاعر خطابه 

نشػػير إلػػى ال شػػاط كالػػى الشػػاء الػػذم لػػيس لػػه بدايػػة كن   ايػػة  كأك ػػر مػػا يجػػذب المػػرأة  
 .س63لهك الشكؿ الدائرم
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 الخاتمة:
إف النغيػػرات الشػػكمية كالكنابيػػة النػػا طػػرأت عمػػى القصػػيدة..   ػػ ن عػػف نخػػـك الػػ ص    

عاصػػر  ػػركرات ن يسػػنغ ى بػػال ص الشػػعرم الم أ ػػحتؼ عميػػه  كحكاشػػيه كمػػا ي ػػا
  همف مف دكاله ن ين ػ  المع ػى كن يعػيض عميػه بدك ػي ع  ا    ا جزء حيكم كداؿه م

كالطاقة الشعرية. كما هذا انلنزاـ الذم يبديه الشػعراء لنمػؾ  ا بداعكيبقى النبايف  حيث 
بػػرازكهيكمػػه إن محاكلػػة لمنغريػػب كن ذلػػؾ النعػػ ف  ػػا صػػ اعة حكاشػػا الػػ ص ال قا ػػات   كال

طاقة الشعر الد ي ة عمى النجدد كالنغير كمكاكبػة النحػكنت.. ك ػا ذلػؾ مزٌيػة   يػة ن نػة 
 ت المع ػػى إلػػى إ ػػارة الشػػؾ كهيم ػػة خطابػػان عػػابران لحػػدكد المغػػة كنشػػك جعمػػت مػػف الشػػعر

 النساؤؿ كا بعاث النعجيب.
 

 الهوامش:
                              

 .84: 2913  الجزائر  1م  دار الن كير  طك ية العنبات ال صية  د. لعمكرم زاي ظر: شعر  س1ل
 مدخؿ إلى الػ ص الجػامص  جيػرار جي يػت  نػر: عبػد العزيػز شػبؿ  ال يئػة العامػة لشػؤكف المطػابص س2ل

  .17: 1999انميرية  
ريػػػػبس  ي ظػػػػر: القػػػػراءة كالنجريػػػػب: نػػػػرجـ سػػػػعيد يقطػػػػيف بػػػػػلالم اصاتس  ػػػػا كنابػػػػه لالقػػػػراءة كالنج ل*س

 .298ص
 ػػا حػػيف قابػػؿ عػػز الػػديف الم اصػػرة بنرجمنػػه لممصػػطم  العر سػػا بػػػلالممحؽ ال صػػاس قػػائ ن 
ع ه: للالع قػة النػا يقيم ػا الػ ص  ػا الكػؿ الػذم يشػكمه العمػؿ األدبػا  مػص مػا يمكػف أف  سػميه 

المػػػػدخؿ  الممحػػػػؽ  الن بيػػػػه   الممحػػػػؽ ال صػػػػا لالع ػػػػكاف  الع ػػػػكاف الصػػػػغير  الع ػػػػاكيف المشػػػػنركة 
النم يػػػد...سس  عمػػػػـ الن ػػػاص المقػػػػارف  حػػػػك مػػػ    ع كبػػػػكنا نعػػػػاعما  عػػػز الػػػػديف الم اصػػػػرة  دار 

 . 148: 2996  األردف  1مجدنكم  ط
  الدار البي ػاء  المغػرب  1يس  دار نكبقاؿ لم شر  طب الشعر العربا  ب يانه كابدانن ا  محمد  س3ل

 .76: ـ1989
  الػػدار البي ػػاء  1رم  م شػػكرات الرابطػػة  طمػػ ص الب يػػة كالدنلػػة  عبػػد العنػػاح الحجعنبػػات الػػ س4ل

 .9: ـ1996
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عنبػػات الػػ ص لالمع ػػـك كالمكقعيػػة كالكظػػائؼس  مصػػطعى سػػمكم  م شػػكرات كميػػة اآلداب  جػػدة   س5ل

 .5: 2993  1ط
 .9 عسه:  س6ل
عػػكم  مؤسسػػة الرسػػالة  بيػػركت  الكميػات معجػػـ  ػػا المصػػطمحات كالعػػركؽ المغكيػػة  ابػك البقػػاء الك س7ل

 .598: ـ1993  2ط
 .195-192ي ظر: شعرية العنبات ال صية:  س8ل
 .87ي ظر: الشكؿ كالخطاب مدخؿ لنحميؿ ظاهرانا  محمد الماكرم:  س9ل
ي ظػػر: المغػػة  ػػا األدب الحػػديث الحدا ػػة كالنجريػػب  جػػاككب كػػكرؾ  نػػر: ليػػكف يكسػػؼ كعزيػػز  س10ل

 .263: ـ1989د  عما كئيؿ  دار الم مكف  بغدا
 .174ي ظر: الشعر العربا المعاصر ق اياه كظكاهره المع كية  عز الديف إسماعيؿ:  س11ل
: ـ2998  1لمػػف الػػ ص إلػػى الم ػػارس  م شػػكرات انخػػن ؼ  ط جيػػرار جي يػػت  عنبػػات الػػ ص س12ل

68. 
 .196مصطعى سمكم: عنبات ال ص  ي ظر:  س13ل
  سػػػكريا  1سكسػػػف البيػػػانا  دار الحػػػكار لم شػػػر  طجماليػػػات النشػػػكيؿ الركائػػػا  محمػػػد صػػػابر   س14ل

2998 :41. 
ي ظر: الع كاف  ا الشعر العراقا المعاصر  أ ماطه ككظائعه  د.  ياء را ػا ال ػامرم  مجمػة  س15ل

 .25-23: 2919  2  عدد 9القادسية  ا اآلداب كالعمـك ا  سا ية  مجمد 
 .6ناسكعاءس: ألـ أ يؽ مف بحر  د. حانـ الصكر لنقديـ لمجمكعة  س16ل
 .63يـك  يكاء الكقت:  س17ل
 .85 عسه:  س18ل
 .3: كناب المكنى س19ل
 .26: كناب المكنى س20ل
: 2992ي ظر: جيكبكلنيكا ال ص األدبا  مراد عبد الرحمف  دار الك اء لػد يا الطباعػة  مصػر   س21ل

124. 
 .112ي ظر: شعرية العنبات ال صية:  س22ل
 .115 عسه:  س23ل
 لال امشس. 19: ـ1997  القاهرة  2احمد مخنار عمر  عالـ الكنب  ط المغة كالمكف  س24ل
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  حزيػراف  2983ي ظر: أق عة الب  ػة األيركنيكيػة  كػريـ جػكاد لمقػاؿس  جريػدة المػؤنمر  العػدد  س25ل

 .ـ2914
  الػػدار 1الصػػكرة انشػػ ارية لهليػػات ا ق ػػاع كالدنلػػةس  سػػعيد ب كىػػراد  المركػػز ال قػػا ا العربػػا  ط س26ل

 .163: ـ2999ي اء  الب
 .293: ـ1969  3ل بداع العربا  مصطعى سكيؼ  دار المعارؼ  ط ال عسيةي ظر: األسس  س27ل
 .438ي ظر: الب يات الدالة  ا شعر شكقا البغدادم:  س28ل
 .95-93ي ظر: عنبات ال ص  جيرار جي يت:  س29ل
 .5ما لـ يكف ممك ان:  س30ل
 .6 عسه:  س31ل
 .3األسماء كم ا:  س32ل
 .2 يـك مف قصب  جاسـ بديكم:  س33ل
 .3نعاحة  ا يدم ال ال ة:  س34ل
 .226: 1الشكؿ كالخطاب  مدخؿ لمنحميؿ ظاهرانا  محمد الماكرم  ط س35ل
المغة  ا األدب الحديث الحدا ة كالنجريب  جاككب ككرؿ  نر: اليكف يكسؼ كعزيز عما كئيؿ:  س36ل

263. 
 .394: الرماد  ا يةي ظر:  س37ل
 .259ألدب الحديث: المغة  ا ا س38ل
 .261ي ظر:  عسه:  س39ل
 .197-195المجمكعة الشعرية الكرقية  ير الكاممة  لنجاعيدس  مشناؽ عباس معف:  س40ل
 .112نمميذ العراشة:  س41ل
 .49سماؤؾ قمحا:  س42ل
 .89 راديس لايائيؿ كعساكرس:  س43ل
 .128: 2  1996ب    المغر 2يس  دار نكبقاؿ لم شر  ط الشعر العربا المعاصر  محمد ب س44ل
 .129 عسه:  س45ل
 .317ي ظر: الرماد  ا ية:  س46ل
 .8ككف  ا داخما  احمد هدـ:  س47ل
 نعاكيذ ل ركاح الخربة   اصر مؤ س س48ل
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Abstract : 

Miraculous is the frequency object only knows the natural laws, and uncover the dark 

areas in the collective unconscious, the object hesitate to interview occurred over the 

familiar, especially since the nature of mind has become accustomed to the familiar, and 

stained with him because of recurring event became part of it, is strange not screamed 

for his presence but it is possible and justified , but the strange what eluded realized 

immediate awareness, and that the issue of getting out of them poets it does not limit 

their imagination end and see the enablers nature of some of their presence, since the 

poet, actor and producer poetic discourse so the body of the miraculous in his speech as 

able to portray the ugliness and cruelty of reality, photographed out for fashionable, and 

the expression of the contemporary poet crisis in reality, and the formation of new 

dimensions based on distortion and dispersion, as the raw material (language) 

established aesthetic layout which absorbs the receiver frequency, so contemporary 

poem not only content with the creation of energies aesthetic in the sound, but in 

writing, visual manifestations in the space of the paper and its openness to suggestions 

stylistic possible. 

 


