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السياق احلِسي في أعلى صهوة القلبِ
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بغداد

وإضـــفــاء رؤًى بــصــريّــةً جتــســيــديّــةً
مُــحـرّكـةً لــلـنصّ بــتـحـريـكِ الـطـبــيـعـةِ
نحُ الـنصَّ حركةً ّـا  وْجـوداتِها 
تـكامُـلـيّـةً وانـسـجـامًا وتـوافُـقًـا فـنّـيّا
ــســتـوى وكــشْــفًــا عن ائــتالفٍ عــلـى ا
الدالليّ بـرؤى تفاعـليّـةٍ وحِسٍّ جَماليٍّ
ُـهيـمنـةِ على جـاذبٍ مُـحقّـقًا لـلمُـتعـةِ ا
ـنـفـعةِ الـنـسقِ الـتـشـكـيـليّ لـلـنصّ وا
ُـعـتـمِـدةِ أســلـوبَ الـلـحـظـةِ الـفـكــريّـةِ ا

ّشهديّةِ بإيقاعٍ بصَريٍّ حِسّيٍّ ا
ÍdFý h½

 وانفتاحٍ نصّيٍّ مُكثّفٍ دالليًّا كاشفًا

عن احلـسّ اجلَــمــاليّ الّــذي تـــمــتــلــكُهُ
ُــــنـــتِـــجـــةُ (الــــشـــاعـــرة آمـــال عـــوّاد ا
شهدِ رضوان) في شعرنةِ التركيبِ با
ُـنــفـتِحِ كــونـيًّــا عـلى الــرومـانــسيّ وا
مـاهـيّـةِ األشـياءِ وعـلى حـركـتِـهـا الّتي
تـرتــقي حــيّـزَ اإليــحـاء. وبــذلك قـدّمت
الــشــاعــرة آمــال عــوّاد رضــوان نــصًّـا
شــعـريّــا يـكـشـفُ عن قـدرةٍ تــعـبــيـريّـةٍ
مُــرتــكِــزةٍ عــلـى جَــمــالــيّــاتٍ شِــعــريّــةٍ
تنحصرُ في (الـصورة/ الرمز/ الرؤية
ُحـقّقة سيـاقيًّا وتركـيبيًّا مع ُكثّـفةِ ا ا
وحــدةٍ مــوضــوعــيّــةٍ وعُــمقِ الــرؤيــا)
والّــتي مــكّـــنــتْــهــا مِـن صــوْغ نــصــهــا
بـإحكـامٍ نـسَـقيٍّ ومـقـصـديّـةٍ مُـسـتـفزّةٍ
ُـتـلقّي) وتـشـكيلٍ سـتـهلك (ا لـذاكـرة ا
فـنّيّ يــتـأسّسُ عــلى الـتـنــاغمِ الـدالليّ
َقاطِعِهِ النصّـيّةِ التي تُؤطّرُها وِحدة
َــظـاهــرِ الـتـآلفِ مـوضــوعـيّــة تَـشي 
والـتــنـاغـمِ الّـتي تــنـدرجُ حتت عــنـوانٍ
دالٍّ وكــــاشفٍ عن مــــضـــمــــونٍ نـــصّيٍّ

مُتفرّدٍ بصُورِهِ ولغتِهِ وإيقاعِهِ.

نـفسيّ يـكشفُ عـنهُ التـقطـيعُ احلرْفيُّ
لــلّــفـظ (يــتــشــظّى) وهــو يــقــومُ عــلى
بُـنيـتـيْن أسـاسـيّـتـيْن: أوّلُهـمـا الـبُـنـيةُ
الـلـغويّـةُ وثانـيهُـما الـبُـنيـةُ الثـقافـيّة
فــضــلًــا عن أنّـه يــكــشفُ عن قــدرةٍ في
التـرميـزِ وشحْنِ األلـفاظِ بـدالالتٍ غيرِ
مـألــوفــةٍ مِن أجلِ الــتّــحـلــيقِ في أفقِ
الـصـورةِ الـشعـريّـةِ عبْـَر بُـنـيةٍ نـصّـيّةٍ
تـنــدرجُ في إطـارِ الــبُـنـى األسـلــوبـيّـةِ
والّـتي تـنـهضُ عـلـى تـنـوُّع الـتـشـكـيلِ
وتـعَــدُّدِ الـعـنـاصــرِ الـفـنّـيّــة بـاعـتـمـادِ
االقــــتــــصــــادِ الــــلــــغــــويّ واإليــــجــــازِ

.. اجلُملـــــيّ
مَن يُقاسِمُني

حُلمي مَبتورَ اجلَناحْ
بعدَ ما

تَقمّصَني فَزّاعُ اللّيلْ?
×

مَن يُشاطرُني
فجريَ الكفيف

َ ما ح
يُطاردُني ظِلّي األعرجْ?

الـشــاعـرة آمـال عـوّاد رضـوان حتـاولُ
أنْ تَـخلقَ حـركةً نـفسـيّةً مـونولـوجيّة
تــعــكـسُ إحــســاسًــا داللــيًّـــا عــمــيــقًــا
وشــعــوريًّـا مُــثــيـرًا إليــقــاعِ الـدهــشـةِ
بـتـوظـيفِ تـقـانـةِ الـتّـكـرارِ األسـلـوبـيّةِ
ُـحقّقة لـضربةٍ موسـيقيّةٍ التوكـيديّة ا
مُــضــافـة واالســتــفــهــام الـبــاحثِ عن
اجلـواب لـيُـسـهمَ في تـوسـيـع مـدياتِ
الـنصّ. فـضـلًـا عن أنّــهـا تُـضـفي عـلى
نـصّهـا رؤى تصـويـريّةً تـعتـمدُ إيـقاعَ
ـــوْجـــودات األنـــســــنـــةِ في حتـــريكِ ا

الـطـبيـعةِ بـكل مُـكوّنـاتِهـا ومَـظاهِـرِها
خللقِ نصٍّ نستـطيعُ أن نقولَ عنهُ أنّهُ

نصُّ (اللوحة):
أعَلى صَهْوةِ القلب

تَتزاحمُ عصافيرُ اللّهبِ
ألرفلَ

××!? في سُحُبِ النّسيانْ
أفي زنازينِ الصّمتِ
يَحترقُ أرزُ حُزني

ألتصدّفَ
في جُزُرِ احلِرمان?!

الـنصُّ يُزاوجُ بـ احلِـسّيّ (الـواقعيّ)
وبــ الــذهــنيّ (الــتــخــيـيــليّ) خلَــلقِ
العُمقِ الـتصويـريّ باعتمـادِ مجسّاتٍ
إبــداعـيّــةٍ وتـكــنــيكٍ فـنّـيّ لـبــنـاءِ نصٍّ
مُـشـبَعٍ بالـدهـشةِ الـكـاشفـةِ عن احلـالةِ
ُتـوتّـرة عبْـرَ صوَرٍ الـنـفسـيّةِ الـقـلقـةِ ا
مُــوحِــيـةٍ وســرديّــةٍ شـعــريّــةٍ تـعــتــمـدُ
ُـوجَـزة ُـكـثّـفـة ا اجلـمـلـةَ الـشــعـريّـة ا
ُـتّكئةِ واجلاذبـةَ ببُنيـتِها االنـزياحيّةِ ا
عـلى الـبُــعـدِ الـبالغيّ والـتــرمـيـز لِـمـا
فــيـهــا من إشـاراتٍ ودالالتٍ وجــدانـيّـةٍ
وسايـكولوجـيّةٍ واجـتماعـيّةٍ مُسـتفزّةٍ
ُـــتــلـــقّي) ُـــســـتـــهــلِـكِ (ا لــذهـــنـــيّـــةِ ا
الستنطاقِ ما خلفَ مَشاهدِهِ مِن أفكارٍ

ورؤى..
مــفــجــوعًــا

أ ~تَـ ~لَـــ ~وّ ~ى
وَ دمي األسودُ
يـَ تَـ شـَ ظّ ى

في عروقِ سِرّي!
 الـــنصُّ يــتــأثّثُ بـــالــتّــداعــيــاتِ الّــتي
أســهـمَتْ في الــكـشْفِ عن قــلقٍ وتـوتُّـرٍ

يُطاردُني ظِلّي األعرجْ?
الـنصُّ الــشـعــريُّ بـأشـكــالهِ وحتـوُّالتِهِ
الــفــنّــيّـــةِ الّــتي تــســـاوقتْ والــتّــحــوُّلَ
احلـــضـــاريّ هـــو مـــغـــامـــرة فـــكـــريّــة
واشـتــغـال لــغـويٌّ وإيــقـاعيّ تــتـنـاغمُ
تـراكـيبُهُ مع ألـفـاظِهِ اخلـالقـةِ لـعنـاصر
اجلَـــمــالِ الــصّـــوريّ والــكـــاشــفــة عن
ُـنتـجةِ الـوجدانـيّة مِن كـوامن الذاتِ ا
خالل الـتـنـاسُقِ مـبـنًى ومـعـنّى ووِفقَ
سِــيـاقٍ حِــسّيٍّ مُــقـتــرنٍ بــاحلـيــاةِ بـكلّ

موجوداتِها.
w ULł ÂUE½

 وباستحضارِ النصّ الشعريّ (أعَلى

صـهـوةِ الــقـلب) لـلـشــاعـرة آمـال عـوّاد
َقـاطِعِِه السّتـةِ الّتي تُجسّدُ رضوان 
نـظــامًـا جَـمــالـيّــا مُـتــمـيّــزًا بـالــتـنـوّع
وقفِ واإلحـاطـةِ بالـفكـرة الـشعـريّـةِ وا
اإلنـــســانـيّ وبــالـــرؤيــةِ الّـــتي أفــرزتْ
ُهُ ذهـنـيّـةً فــاعـلـةً ومُـتـفـاعـلـة مع عـوا
واقعِها االجتمـاعيّ احلالم فكانَ نصًّا
ُـحــفّـز مــتــمـيّــزًا بـتــنـوُّعِـهِ الـصــوريّ ا
لشـعريـة الشـاعرة آمـال عوّاد رضوان
ُـحـرّكُ األسـاسُ إذ فــيهِ الـصـورةُ هـي ا
لــتـفــعــيلِ الـنّصّ جَــمــالـيًّــا بـتــوظـيِف

أعَلى صَهْوةِ القلب
تَتزاحمُ عصافيرُ اللّهبِ

ألرفلَ
في سُحُبِ النّسيانْ?!

×
أفي زنازينِ الصّمتِ
يَحترقُ أرزُ حُزني

ألتصدّفَ
في جُزُرِ احلِرمان?!

×
مــفــجــوعًــا

أ ~تَـ ~لَـــ ~وّ ~ى
وَدمي األسودُ
يـَ تَـ شـَ ظّ ى

في عروقِ سِرّي!
×

مَن يُقاسِمُني
حُلمي .. مَبتورَ اجلَناحْ

بعدَ ما
تَقمّصَني فَزّاعُ اللّيلْ?

×
مَن يُشاطرُني
فجريَ الكفيف

َ ما ح
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ســالم على بغـداد لقيس مجيد علي
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بغـداد

ومن لم يبكي إن فقــدَ اخلليـال 
(سـالم على بـغـداد) غـناء أصيل في
حـدائق احلب الرائـعـة  حب الوطن
ـــرأة  عـــودة الى األصـــالـــة وحـب ا
وتأصـيل لكل مـاهو أصيل إخـتزنته
ذاكـرتـنــا عـبـر كــرنـفـاالت الــقـصـائـد

فوهة اخلالبة : الصائتة ا
سـالم على بغـــداد مهــد طفولتــي
سـالم على أهلي وصحبي وجيرتي
سـالم على اجلسراحلديدي ورمزه
 سـالم على الفتيـان يرجـون عودتي
ســالم عـــلى الــنـــهـــــــر ظـــلّ مــــاؤه
الى اآلن عذبـاً رغم بُعدي وحيرتي
سـالم علـى تلك الـلـيـالي وســـحـرها
   وكــــــأسٍ بـــــــكـــل الــــــذكـــــــريـــــــاتِ

شـــــريكتي   
ــوهــبـة سـِــمــة إلــهــيــة تُــصــقل إن ا
ــعـــرفــة والـــشــــغف والــتـــحــدي بـــا
والـصـبر  لـقد إســتطـاع الشـاعر أن
ؤثثة وصوره ينقلـنا عبر عبـاراته ا
اجلـذابـة وخـيالـه اجملنح ورؤاه الى
فــضــاءات أرحب في عــالم الــكــلــمــة
ُــقــدســة ألن الــكــلــمــة مــســؤولــيــة ا
ولــيـسـت نُـزهــة في حــدائق الـذات 
ومن قــصـيــدة كــتـبــهـا لــلـجــواهـري

الكبير :
ـــا سـامرت ليـلك موجعـاً مُتأ

سـت حزنك طيّعـاً مُتأقلمــا ً        و
ونظرت للنجـم البعيـــد تخالــهُ

فعما      جسداً يشاطرك احلديث ا
يا سـيد الشعراجلميل ومن يكن

قدمـا         يبغي عُالك فقد أضاع ا
تتسابق األلفـاظ نحوك سُــرّعاً 

       فكأنها خُلقت لوحـدك مرهمـــا
ــوهـــبــة الـــكــامـــنــة وأخـــيــراً فـــإن ا
وكيـنونة الـشاعر ومـلكاته مـسـتعدة
زيد على إسـتعـداداً كامالً إلضافـة ا
عماري جمالـية القصـيدة وبنائِـها ا

األصيل . 

في مفهومها العام متالزم مع الوزن
ــوســـيـقى الــداخـلــيـة والــقـافــيـة وا
واأليـقاع الـذي يـجعل األوراق تُـزهر
من بـ الـصـخور .. إنـهـا عودة الى
اجلــذور لــشـــاعــر تــمــكن من أدواته
وفـن صـنــعـته ويــحـذقــهـا بـحــرفـيـة
عالـية  فال زلـة هـنا وال هنـة هناك 
إنــهــا قــصـائــد مــحــبــوكــة إحــبــاكـاً
مـتـمـاســـكـاً .. صـاغـهــا مُـبـدع حـذقَ
أسـباب الصنعة وتمرس في تطويع
ـــفــردة الـى أنــغــــام حــرّى تُـــعــزف ا

بقيثارة احلب والوجد واخليال :
ودّعتَ بغـداد احلبيبـة مُرغمـاً 

      والدمعُ يجري في العيونِ دمـا
والقلبُ يعصره احلن تأســفاً

طر الغزيـر همـا         والشـوقُ كا
والشمس محرقةً ألذّ من الندى

       في أرضهم إذ خاطبتـــك فمــا
يا كـلَّ لوعات الدُنـــا التقربي   

      من عاشـقٍ ألفَ الهــوى نغمـا 
(قــيس مــجــيــد عـلـي) لـيـس بـبــاخع
نـفـسـه عــلى آثـار الـذين يـريـدون أن
يطـمسوا مـعالم القـصيدة الـشامخة
بـعــنـفـوانــهـا وكـبــريـائـهــا وزهـوهـا
ركز الذي وجرّها الى حـيث النثــر ا
يفـقـد قـيـمته الـصـورية والـشعـورية
واحلـسـية مـالم يـكن كـاتـبه متـمـكـناً
أشــــدُّ الــتـــمــكن في رصـف كــلــمــاته
وألــفـاظه بــايـقــاع وسُــلم مــوسـيـقي
يــشــيع الــفــضــول والـدهــشــة ولــذة
اإلكـتـشـاف الــذي تـمـلـكـه الـقـصـيـدة
الـعـمــوديـة  إنه مــتـمـسك بــرجـولـة
الـقـصـيـدة وبـلـغـة حـديـثـة وتراكـيب
يُلـبسـها رداءً جـديداً يـناغم مـعايـير
ــتـداولــة بـدون الــلـغــة احلــديـثــة وا

إسـراف أو تكلف أو عنعـنة :
تُســائلني الليـالي أين ليــلى  

       يُجيبُ القلبُ قـدْ أنِستْ رحيال
وما بالُ الدموعِ تسيلُ نهرا

الـطـيـر والــشــجـر بـحــريـةٍ واسـعـة 
بـلـغـة ســـلـسـة قـريــبـة من الـقـار ال
تضـنيه وال تـتعبه وتـأخذه الى عالم
رحبٍ في منـاجاة رومانـسية شــفافة
نـــحـــو مـــراقي الـــكـــمـــال الـــلـــغـــوي
والـبالغي احلـديث  فـهـو ال يـتـسكع
ـاضي وال يـتـعـكـز عـلى في أقـبـيــة ا
بالغة األقدم  إن له لغته اخلاصة

نفرد : وغناءه ا
حــــاورتــــنـــــا عــــيــــونـــهــــا وتــــأنتْ  
وإسـتباحت لنفسها ماتمنـتْ

ثم قالتْ غريبة في لقـاء 
 يفتح القلب بابـهُ ح ردّتْ

أيها احلالم الذكيُّ ترجّل 
عن هواها أال ترى ماحتدّتْ

فلكم سـرها لقائي وحيداً 
فإنزوتْ في حديثها وأقـرّتْ
ســيـميـاء وعالمـات ورموز ودالالت 
(سـالم عــــلى بـــغــــداد) خـــالــــيـــة من
الــغـمــوض تُـعــطي نـفــسـهــا بـيــســر
وبــدون تــكــلف أو تــصـنّـع لــتـســـكن
بـــالــتــالي شـــغــاف الــقــلـب مــعــلــقــة
بـوجــدان مُـرهف وإحـســاس فـيـاض
وشــغف دائم اليـخـلـو من نـرجـسـيـة
طبـعت قصائد اجملـموعة برســيسها

وحسـيسها  :
أســلمتَ نفسـك للعناد مُفاخـراً

     فجعـلتهـــا بجميعهــا أنظــــارا
وصنعتَ مجداً يستحيل بلوغه

     من بات يسـتجدي له األشـعارا
لآلن تصعدُ فارســــاً متنقــالً 

      حتكي خُطـاه بشــهوةٍ أســفارا
عجباً لعمرالناس محدود بهم 

       والعمـر عندك جاوز األعمارا  
سالم عــلى بــغـداد عــودة الى الــنـبع
ـتـدفق من أعـلى قـمة الـشــعر األول ا
بعـد أن طـغى عـلى الســاحـة األدبـية
مـايــســمى بــقـصـيــدة الـنــثــر  وأنـا
ركز) ألن الـقصيدة أسـمـيها (النـثـرا

التواقة للغناء األصيل :
غـزاك الشـيبُ وارتهن الشـباب
     ومرّ على مسامعك العتـابُ
وكنتَ على وفـاقِ احلب قيســاً

      وليـلى في محبتهـا ســـرابُ
ـــاً وما من عاشـقٍ ضحّى قد

      وعانى مثل همك ما يشـابُ
إن قصيدة (قيس مجيد علي) سـهلة
ــمـتـنع) الـعـريــكـة  إنـهــا (الـسـهل ا
الـذي ال يجـعـلك تـقـلّب معـجـمـاً لفـك
رموزها  إنـها منسابـة بعذوبة مـاءٍ
مــتــدفق فـي بــحــيـرة يــرقـص فــيــهـا

لــرُسـل الــقـصــيــدة الــعـمــوديــة بـكل
هـــيـــبــتـــهـــا وحـــضـــورهـــا إمـــتــداد
(لـلـجـواهري) الـكـبـيـر و(عـبـدالرزاق
عــبــدالــواحــد) و(مــصــطــفى جــمــال
الديـن) و (عبـداألمـيـر احلـصـيري) 
إنه يشكل مع الشاعر الكبير (محمد
ــعــبـد ) بـقــايــا ا حــســ آل يــاســ
ـقـدسة الـقـد في حضـرة الـشـعـر ا
ـعاني واأللفاظ بنـية على توازن ا ا
ــؤنــقــة ــفــردة والــعـــبــارة ا ودقــة ا
ــغــنــاة والــقــافــيــة الــتي واألوزان ا
تـضـرب بإيـقـاعـها اجلـمـيل أذهـانـنا الـــشــــعـــر أســــمى وأرقى الـــفـــنـــون

األدبية قاطبة .. تـتضافر فيه مكامن
ــوهــبــة الــفـــذة واخلــيــال اجملــنح ا
والقدرة الفائـقة على حتويل األفكار
والـرؤى الى ألــفـاظ تـمــنح الـصـورة
رهف ؤطرة  نشــيج اإلحسـاس ا ا
والعاطفة اجلـياشـة والصدق الفني

 الى صور حية تنقلنا الى 
عوالم الدهشـة واإلنبهار . 

الـشــاعـر (قـيس مـجـيـد عـلي) يـغـني
ـنصـرم غناءاً مـنذ سـتـينـات القرن ا
ـرأة أخـاذاً مــتـوزعــاً بـ ثــنـائــيـة ا
والــوطن  هـذا الــثـنـائـي الـذي ألـهم
أكثـر الـشـعـراء لـيزرعـوا بـاقات وردٍ
ملـونةٍ في طـريق احليـاة وفي جب
القـدر . إن هذا التـوق العارم لـلمرأة
كـمل بـاعـتـبـارهـا الـنـصف الـثانـي ا
لــلــذات الـــقــاصــرة الــبـــاحــثــة عن (
الـلـبـيـدو والـعـشــرة الـدائـمـة) خـلف

نكسـر :  مرايا الزمن ا
أنبــــــاء ليـــلك دمعـــة تتجـــــددُ

      وبياض صبحك حسرة تتوعدُ
أعوامك الســبعون مرت صـحوة
       مابيـن فاتنــة وليـــل يشــــهدُ
نى وبنات عشقك كاعب ترجو ا

        أنّى إلتفـتُّ حكايــــة تتعــــددُ
قرأتُ شاباً مأخوذاً بقصص العشق
وحـكـايـا الـغرام (قـيس إبن ذريح) و

ـلــوّح) و (كُـثـيــرعـزّة)  (قـيس إبن ا
ولـكي أعـرف ذاتي وأقـــرأ خـطـواتي
قــرأت ُ (طــوق احلــمــامـة) إلبـن حـزم
األنـــدلــــسي وتـــفــــرجتُ عـــلـى عـــالم
النســاء من مقصورتي الـعالية وأنا
أزداد ولـعــاً بــالـكـلـمـات وهي حتـفـر
في ذاكــرتي نــفــقــاً عــمــيــقــاً تُــنــيـره
ـؤنـقة األلـفـاظ اجلمـيـلـة والـعبـارة ا
وزون وعـرفتُ الشــعـر بأنه الـكالم ا
ـقـفّى الـذي يـأخذنـي الى نـاصـية وا
األنـتـشــاء والــتـطـريب حـيث تـعـزف
ــوســـيــقى أحلــانــهــا اخلـالــدة في ا

بحور الشـعر الرائعة .
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لـقد إسـتـطاع (قـيس مجـيد علي) أن
يـــنــقـــلـــني الى تـــلك األجـــواء عَـــبــر
فـردة وإنسيـابية الـعبارة جـماليـة ا
وشــفـافـيـة األلـفـاظ بـدون إطـنابٍ أو
ترهّل  حيث أن له قاموسه اخلاص
ـمـيـز الـذي اليـحـاكي به وإسـلـوبه ا

أحداً :
ألهتك عن حب العراق نســاء 

         وكؤوس ليلٍ طبعُها اإلغـواءُ
وشـغلت نفسك موعداً متجددا

ساءُ لقاءً ً          ومضيت يدعوك ا
تلهـو بنازلة الهـوى متبرجــاً 

        وغـذاؤك التقبيــلُ واإلحمـاءُ 
إن (قيس مـجيد علـي) إمتداد أصيل

آمال عوّاد رضوان
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بغداد

تــمض مـتـسـارعـة تـارة وتـخف الـوطـأ
تارة أخرى

ال اعاتب الوقت الذي
خرج من فراغي العاطفي

دون ان يحظى بقميص الشعر
لــيس من الــســهل اســتــيــعــاب ديـوان
ـــشــــاعـــر كــــامل يــــحـــمـل ســـيال مـن ا
تدقق ولـكن يقينا والنبض الشـعري ا
ان قـصـائد الـديـوان تفـصح عن شـاعر
ـفردة وتـوازنـها مـثـقف يـعي حرفـيـة ا

مثلما يرصف الشاعر
ـــفــردة بـــتـــأني واضـح مـــدركــا وقـع ا
ووقع الــســطـر عــنــدمـا يــتــحـول عــنـد
اخملـيلـة الى شـريط سـاحر من الـتـذكر

واللذة وااللم
ديـوان من أوراق رجل وقـفـة تـسـتـحق
الـتـمـعن نـعم قـررت ان اخـفي شـمـسك
في صندوق قلبي حتى ال يدرك نهارك
الـوشــاة حـ اقــتـبس لـغــة شـفــيـتـيك

اء. تعلمت من الكتابة على ا

"نسيانك لي"
كـنسـيـان األطفـال العـابـهم في حديـقة

الدار اخللفية
يهرعون اليها

ح تفرغهم حميمة التذكر
ــضي في الــشــاعـر مــنــار الــقـيــسي 
مطولـة القصيـدة وتأتي به ال يريد ان
ـتـواترة بل يـوقف صـورة الـشـعـريـة ا
يـنسـاب معهـا مثـل تيار اجلـمل الورد
يــقـول جـان لـوكـتـو "عـلى االنـسـان ان
يــقـول نــصف احلــقـيــقـة لــكي يــعـيش

بسالم
لكنني لن افعل

تصرفت كما يتصرف األطفال
ح يعشقون األشياء ببراءة 
لذلك حاولت ان ارسم موتك

بكل االشعال
وبكل األلوان

قــصــائــد الــديــوان ال حتــمل عــنــاوين
فرعيـة او عناوين رئـيسة انـها سطور

في بـــحــر االحـــزان حتــيـــطه دوامــات
ضـــبــابـــيــة هـي نــســـيج مـن الــتـــذكــر
وإيقـاف اللحـظات الـنادرة عنـدما كان

احلب في ذروته
من مثلي

أعيش كل هذا النسك
في حقول عشقك
ازرع االحالم

واحصد االف الهكترات من احلزن
مفـرداته جزله تـناح متـناغـمة مع قوة
اإلحـــســاس الــذي يـــعــتــمـل في نــفس

الشاعر
ــبك دائــرة أحـــيــانــا يــشــد احلـــنــ ا

الضوء
هل تـــعـــلـــمــ كـم هي رحـــبه هــذه ال
أحـيـانـا الـشاعـر يـتـصد صـوراً فـاعـلة
ونادرة تعلن عن انتجاه الشاعر ليس
لـواقع الــكــلـمــة وعـكس لــرسم حـاالت
تقع احيانـاً ولكن تصيـدها نادراً نقرأ

مثال

كـثـيــر هـو الـشـعـر الــذي يـنـشـر ولـكن
حـيرتـنا تـكـمن ح نـريد ان نـكتب أو
نقيم والسـؤال هذا الشعر او ذاك الى
أي جــنس يـــنــتــمي الــبــعض أســمــاه
قصيدة النثـر النها ال تخضع لقوان
الـقـصـيـدة الـعـمـوديـة الـتي يـحـكـمـهـا
الوزن والـقافـية وديوان الـشاعـر منار
الــقــيـسي  –من أوراق رجل  –تــوجـد
إشـارة في غالف الـديوان  –نـصوص
نــثــر فــني مــركـز  –وهــذه الــتـســمــيـة
تنـطـبق حـقـا عـلى قـصـائـد اجملـمـوعة

الــشــعـريــة الـتـي حـمــلت لــغـة مــركـزة
وموحية تعبر عن شجن احلب الدف

والوعة القاتـــــــلة: 
وتكون هي انشاه وشجنه في قصيدة

هي يقـــول:
لم تكن كائناً فوضوياً

اجتاز االف االميال الضوئية
لكي يعلن عن نفسه

سافة في احلب بل كانت ذكاء ا
ال تلغي اللهفة باقتدامي

منار القيسييـشتـد اوار الـوجد في نـفسـه فيـنعـمر

غالف اجملموعة الشعرية


