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يمثِّل الرَّشيد في كتاب 
«ألف ليلة وليلة» المثل 

األعلى للملوكيَّة، مع 
ذلك فهناك بعض 

الحكايات التي تستخفُّ 
به وتسخُر منه.
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امتداد الكتاب في 

حكاياتها عالجًا سردّيًا 
متدرِّجًا. بدأْت بالحكايات 

التي ُتعنى بالخيانة 
الزَّوجيَّة، وال سيَّما في 

الحكايات القريبة من 
الحكاية اإلطاريَّة. 
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من جرحه النَّرجسيِّ إّال إذا 

فهم أنَّ العالم يشتمل 
أيضًا على نساء فضليات، 
 ، ين من أجل أزواجهنَّ يضحِّ

ويغامرَن بخسارة حياتهنَّ 
درءًا لكلِّ مكروٍه يصيُبهم.
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ث عن  فريٍد، ألنَّها ال تتحدَّ
زوجة ملك، وال عن امرأة 
حرٍَّة من عائلٍة عريقٍة، بل 
عن جارية اقترَحْت هي 
ِدها أن  نفسها على سيِّ

يبيَعها،
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أنَّه رأى زوجته تخوُنُه مع 
عبٍد له. وحينئٍذ انتفَضْت 

ة  في داخله تلك الرَّضَّ
ة التي أحدثْت له  النَّفسيَّ
شرخًا نرجسّيًا في أعماق 

روِحِه.
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السؤال الفلسفي يحاول ان يتثبت من 
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أسئلة حول معنى الحياة، معنى الدين، 
الصواب الخطأ، السياسية، العالم الخارجي، 

العقل الفنون.
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واالقتصادية والثقافية، التي يظهر من 
خاللها المفهوم ليست مشوقة كتاريخ، 
فقد ارتبط المفهوم في العصر الوسيط 

بالمسيحية وتم التحلل منه في عصر 
النهضة. 



38

26
/2
02
1

AL ADEEB AL IRAQI

          
         
        
        
        
        
        
        
       
       22 
        
         
           
       
        
        
        
        
      
        
         

        
   

الفل�شفة بو�شفها �شوال ا�شكاليا

للتفل�ش ريقا ال الفل�شفيال�شو  
         
         
        
         
    " " 
       
       
       
       

       
          
          
         
        
         
     
      
      
      
         
       
       
     23  

السؤال الفلسفي، هو دعوة الى الدقة 
والحذر في استخدام اللغة، وتحديد المعاني 
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وطرقها في الوجود 

والمعرفة واألخالق.

الفلسفة ال تقدم لنا 
حلوًال كاملة للمأزق 

اإلنساني، او للحياة، 
الوجود، الله، بل هي 

تقدم إجابات عن أسئلة 
الحياة والوجود، لكن 
ليست بصورة كاملة.

الدراسات
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بنية الخطاب ولغته ستخضعان حتما 
للقوانين االجتماعية السائدة من اختيار 

للموضوع، وصوال إلى أسلوب تناول اللغة، 
مما يخضعه لقوانين ثقافية خارجية تحكمه 

كما تحكم في الوقت نفسه المؤلف والناقد 
كليهما ، وهي نتيجة نميز من خاللها بين 
(النص) و(الخطاب) في أثناء التحليل الذي 

هو تحليل باستعمال اللغة. 
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التطورية للصراع القائم بين المتناقضات، 
وبهذا تتحدد وضعية الخطاب، وتتحدد على 

أساسها الظروف التي يجري فيها الفعل 
اللغوي وطبيعته الفنية والجمالية
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يتحدد منطق هذه اللغة بالقراءات النقدية 
التي يحلل فيها الدكتور عبد اإلله كتبا 

نقدية تنتمي لحقل نقد الّرواية ؛ مما يفرض 
لغة خاصة في نقده تتصدى لدراسات نقدية 
سابقة، فالخطاب النقدي ال يفصح عن نفسه 

إّال من خالل ما يسجله الناقد من نص أو 
نصوص نقدية مدّونة ومبنية على مساءلة 

كتاب بعينه انطالقا من قراءة معينة.
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يؤكد نصر حامد ابو زيد في حديثه عن 
الخطاب، بأنَّ الّنص ال يكتسب الداللة إّال 

بفعل قصد المتكلم, إذ ال يتكلم المتكلم 
– ونريد بالكالم هنا الخطاب النقدي – مع 

غيره إّال إذا كان لكالمه قصد، وهو ما يخلق 
تأثيرا في البنية واألسلوب باختيار الوسائل 

اللغوية التي تالئم ما يضمن تحقيق هذا 
القصد. 
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يكون الخطاب نسقا 
مفتوحا على الواقع 

يبحث عن معانيه في ظل 
المنظومة الجدلية التي 
تتكرر في أكثر من نص، 
ولعل هذا التكرار يشكل 
داللة أيديولوجية خاصة.
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 إّن ظهور مفهوم 
التناص في األدب 

العربي الحديث والسيما 
في الدراسات النقدية 

الحديثة، كان نتيجة 
لبروز المفاهيم البنيوية 

التي أكدت على انغالق 
النص على نفسه بسبب 

اكتفائه بذاته.
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بعض المفاهيم األخرى 
ومنها «ألدب المقارن» 

و «دراسة المصادر» و 
«السرقات األدبية».
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وضوح الحدود الفاصلة.
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إن التداخل واضح بين 
قصيدة السياب وقصيدة 

نازك المالئكة (أغنية 
الهاوية) و (نهاية السلم) 

ولعلنا نبين أن نازكًا 
استلهمت نتاجها األدبي 

من قصيدة السياب. 



26
/2
02
1

69 AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا
ال

       
 68       

         
           
       

       
          
      
       
        
      
             
       
       
          
         


            
         
        

69     
         
         
           
          

 
        
          
         

          
        
         
          
        
        
       

        

الهوام�س
         1

 121  1999  3      
          2

 127  1997    
          3

18 1999 
128          4

         5
 12   2000  2 

 2           6
 119  1992 

            7
  51    2002

        8
 267  1423   

132-         9
134

  134       10
117       11



70

26
/2
02
1

AL ADEEB AL IRAQI

29   12
         13
 7          

 27  1996  
        14

11-12   1984  4        
           15

110  1998 
           16

  9     1995
          17

2 1999      
            18

54    1993
112     1987             19

           20
         1131  9972 

  1101 1971  
         21

193 – 192  
 1979         22

 548 
 2003        23

2881 
   548      24

 1977         25
406 

  2131       26
  303      27

              28

  1318
  310      29

          30
  44    1970

  121      31
 160        32

  125      33
  110     34

  60           35
 1971           36

 476 
 1        37

   254
  315  1     38

  447      39
 112  1987         40
         41

 417 1965    
           42

  45    1978
        43

 30 1992   
           44

83  1998  
            45

144  1994 
          46

 288  1978  
 139     47

  43      48



26
/2
02
1

71 AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا
ال

  43      49
  43     50
  48     51
  48     52

 260        53
260         54

  261     55
  260     56
  261     57

           58
 81  1960 

          59
 83 

          60
  3351994

 1        61
   253

 1        62
  76

 1        63
   255

  75      64
  220          65

 1           66
 98  1994 

90        67
           68

  69    1972
253         69



72

26
/2
02
1

AL ADEEB AL IRAQI

                 
                 
                

             
                  
                
                
                    
                  
                   
              –   – 

       
            " "     
                    
                 

              

تحوالت الشعرية العربية ومرجعياتها..
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      : اأحمـــد الزبيدي
         
        
       
         

        : د. �شلمـــان كا�شد
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  :اأحمد الزبيدي

      :د. �شلمـــان كا�شد
       
          

   
   :اأحمد الزبيدي

      :د. �شلمان كا�شد
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26
/2
02
1

75 AL ADEEB AL IRAQI

دد
لع

ة ا
دو

ن

       
      
       
       
       
      
      
        
      

 
     : اأحمـــد الزبيدي
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     : اأحمـــد الزبيـــدي
       

 
      : د. �شلمـــان كا�شـــد
         
      
      
       

    
    : اأحمـــد الزبيـــدي
       

        
      :د. �شلمـــان كا�شـــد
         
       
       
    
    
     
       
    
    
   
     
     
   
     

 د. �شلمان كا�شد

االنتقال في القصيدة 
العربية، انتقال تعاقبي 

بال قفزات.. القوانين 
غير ثابتة، انها انتقاالت 

تعاقبية من قصيدة 
العمود الى التفعيلة. 

 

   



76

26
/2
02
1

AL ADEEB AL IRAQI

   -      
          -
         
           
       
         
        
        
       
       
         
        

      
       :جميـــل ال�شبيبـــي
        
        

   
      :د. �شلمان كا�شد

    
     
    
    

  
     : الزبيـــدي  اأحمـــد 
      
     
    
    
    

       : جميـــل ال�شبيبـــي
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 جميل ال�شبيبي:

نازك كانت اكثر وعيا 
في التنظير، وكانت 

في حياتها كتابية 
وليست شفاهية، 

ووعيها النقدي اكبر 
من وعيها الشعري. 
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        : اأحمد الزبيدي
       : امـــريد. �شيـــاء ال
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 د. �شياء الامري :

قصيدة النثر تخّلت عن 
قضية االيقاع، فتقدم 
عنصر التخييل معوضا 

له. وفي قضية الصورة 
وصناعة والشعر العربي 

ظل الشاعر يشتغل 
وفق قوانين العروض. 



78

26
/2
02
1

AL ADEEB AL IRAQI

        
          
        
        
        
       
         
        
         
        
         
   -      - 

       
           
         
         
          

 
      : اأحمـــد الزبيـــدي
          
         
          
        
        



26
/2
02
1

79 AL ADEEB AL IRAQI

دد
لع

ة ا
دو

ن

         
         
        
          

   
      :د. �شلمان كا�شد
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  الزبيـــدي:  اأحمـــد 
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       :اأحمـــد الزبيدي
        
       

  

 د. �شلمان كا�شد :

الناقد يحاول أن يجد 
قانونا يتحكم به أو 

يستطيع أن يعممه. 
لكن النقد العراقي 
كان قاصرا عن هذه 
التسمية، اقصد ان 

التنظير في مصر 
والشام كان اكثر عمقا.
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  -   -  
      
     
     
    

     
     :د. �شلمان كا�شد
         
      
     
           
       
     
        
        

         
       
         
      
       
       
       
      
       
       
        
          
      
     
        

     
     
        
      
     
       
           
        


    :اأحمـــد الزبيدي

  
    : د. �شلمـــان كا�شد
        

   

دد
لع

ة ا
دو

ن

  

  



82

26
/2
02
1

AL ADEEB AL IRAQI

  الزبيـــدي:  اأحمـــد 
 ”      
     “
    
    
    
     
   
     
     
     
     

          
        

    
      : جميل ال�شبيبـــي
          
         
        
        
       

      
      
      
     
      
       
      
      

     
     
     
     

     
   :امـــريد. �شيـــاء ال
     
     
    
       
    
     
         
         
         

      
      :جميـــل ال�شبيبي

   
      :امـــريد. �شيـــاء ال

       
      جميل ال�شبيبي
      
      
       

    
     :اأحمـــد الزبيدي
       
      

  

جميل ال�شبيبي 

اين نضع الشاعر الذي 
يخرق تلك القوانين 

الشعرية، وانفرد بنفسه 
في تجربة جديدة 

واستطاع ان يراكم 
هذه التجربة في اشياء 

اخرى؟
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      : امريد. �شيـــاء ال
       
        
       

   
     :اأحمد الزبيدي

       : امـــريد. �شيـــاء ال
   

        :اأحمد الزبيدي
         
         


      : امريد. �شيـــاء ال
         
       
        

    
     

     
    :اأحمـــد الزبيدي
      
       
     
        


      الامـــري:  �شيـــاء  د. 
     
    
      

       
       
        
         

      
       

                               
     

                                  
          
        
      

         
       

 
       : امـــريد. �شيـــاء ال
       
     
     
    
       
     
     
    
    
   

  
   :د. �شلمان كا�شد
     

 د. �شياء الامري :

ماذا فعلت قصيدة 
النثر سوى انها اعادتنا 
لقراءة اليومي؟ وهذا 

الفتح الذي قّدمه 
السياب وتالقفه االن 

المحدثون وشعراء 
قصيدة النثر، هو فتح 

السياب..
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   :اأحمد الزبيدي

     :د. �شلمـــان كا�شد
         
      
       
          :الزبيدي اأحمد 
           

     
            كا�شـــد:  �شلمـــان  د. 
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    د. �شلمـــان كا�شد: ا
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        :امريد. �شيـــاء ال
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    د. �شلمان كا�شد: ا

      الامـــري:  �شيـــاء  د. 
     

      :د. احمـــد الزبيدي
    

    :د. �شلمان كا�شد
     :امريد. �شياء ال

       :د. �شلمـــان كا�شـــد
        
      

  :اأحمد الزبيدي
    :امريد. �شيـــاء ال

  
      الزبيـــدي:  احمـــد  د. 

 
    :د. �شلمـــان كا�شـــد
       


     :جميـــل ال�شبيبـــي
        
     
       
      
       
     
      
     
         

        
        

     
      :د. احمد الزبيدي
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    ""    
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          كا�شـــد:  �شلمـــان  د. 
      

   
     :اأحمد الزبيدي
       
      
       

   
     :جميل ال�شبييي
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   :د. �شلمان كا�شد

    
   :جميل ال�شبيبي

      :د. �شلمـــان كا�شد
        
        
        
        

    
  ”     :امـــريد. �شيـــاء ال
         
           
       
        
     
     
    
     
    
    
     
    
    
     
     

 د. �شلمان كا�شد:

السياب عندما شعر بأنه 
صاحب اليقظة األول 

تمرد على االيديولوجيا 
مثلما تمرد بيكاسو 

على االيديولوجيا.
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        :امريشياء ال�
        

 
       :احمـــد الزبيـــدي
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      :جميـــل ال�شبيبي

     
       
     
    

   
   :اأحمد الزبيدي
    
    
     
    

   
  :د. �شلمـــان كا�شـــد
    
        
       
      
         
         
        
        
       
        
         
  1922        
        
       
        
       
        

 جميل ال�شبيبي:

قصيدة التفعيلة 
وقصيدة العمود 

انتجت لنا شعراء نماذج 
وفحوال، وكان لهم 

القدرة على أن يؤثروا 
في بقية الشعراء، وأن 

يبنوا عالما ربما يتمناه 
اآلخر.. 
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      :امـــريد. �شيـــاء ال

 
         :اأحمـــد الزبيدي

 
        :د. �شلمـــان كا�شد
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        :جميل ال�شبيي
         
         
         
        
     
    
   
   
    
       
       
     
   
       
    
    
     

 د. �شياء الامري:

كل األدباء، سواء كانوا 
عربا أو أجانب يشتركون 
في القضايا االنسانية، 
لكن يبقى التمايز في 
الموهبة الفردية التي 

تتجلى في  االنتباه 
إلى ماذا يعمل؟ ولماذا 

يذهب إلى هذه 
الكتابة؟
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  الامـــري:  �شيـــاء  د. 
     
     
     
     
     
     

         
          
       “   ”
     “   ”  
         
          
         

    
      


   :د. �شلمان كا�شـــد
    
  الزبيـــدي:  اأحمـــد 
     
     

   
  د. �شياء الامري: 
     
         
        
           

  
   :اأحمد الزبيدي

       :د. �شلمـــان كا�شـــد
  

    :اأحمد الزبيدي
  

     :امريد. �شياء ال
      
     
       
      
      

   
     :د. �شلمـــان كا�شد
      

 �شلمان كا�شد:

لماذا قصيدة التفعيلة 
هرب الشعراء منها 

وصارت الى حد ما في 
زمن التضاؤل بينما ظلت 

القصيدة الكالسيكية 
وستستمر؟
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     :اأحمد الزبيدي

          �شلمـــان كا�شـــد:  د. 
          

   
      :د. احمـــد الزبيـــدي

       
  ال�شبيبـــي:  جميـــل 
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 جميل ال�شبيبي:

الريادة تعني تجاوز 
الشاعر لقوانين عصره، 

فالشاعر او القاص او 
الروائي، يكتب شيئا 

فيه الكثير ضد القوانين 
الخاصة بالنوع االدبي 

في وقت من االوقات.
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    :اأحمـــد الزبيـــدي

 
   :امريد. �شياء ال

  
 :اأحمد الزبيدي

   :امـــريد. �شيـــاء ال
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  الزبيـــدي:  اأحمـــد 
      
     
        
       
       
        
       
       
       
          
        
       
      

 
        :د. �شلمـــان كا�شـــد
        
        



 د. �شياء الامري:

ال يوجد شكل تعبيري 
يموت. ربما قصيدة 

العمود هي أكثر 
وصال للقارئ عبر االثر 

الموسيقى، وربما شاعر 
عمود يكتب عمودا 
بإجادة. يصعد المنبر 

ويسحرنا دون ان نفهم 
منه شيئا
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       :اأحمـــد الزبيدي
    

        :د. �شلمان كا�شد
       

       
        الامـــري:  �شيـــاء  د. 

    
       :د. �شلمـــان كا�شد

    
   :جميل ال�شبيبي

    :اأحمد الزبيدي

       :جميـــل ال�شبيبي
        


  :د. احمد الزبيدي

      :جميل ال�شبيبـــي
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مـــــــــوفق حمــــــــــمد 

ال خاالت في مسطر النائحات
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ن�شانزرواية "ا  النزعة الوجودية
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رواية  "إنسانزم"  للروائي سعد سعيد
قراءة سوسيولوجية

د. �شو�شان جرج�س



176

26
/2
02
1

AL ADEEB AL IRAQI

       
        
      
        
  69      
          " 
         
       
       "
          
        
        
         ""
 "  "     
         
       "   
        
           

"     
           
         255- 254

        -"
     -

     -
 -

 " -
   

     -"
  -

     -
        -

             -
 

      -
    -

        -
""   -

          
          
        
         
         
       
   -   –  

 
         
        
  73       
  " "     
        
       
         
   " 74     
           
         "
        
   –     
      - 



26
/2
02
1

177 AL ADEEB AL IRAQI

ي
قد

الن
د 

مرب
ال

 

الأنا والخر

         
      
      ""  
  ""    1984
         
         
 "      
   ""    "

  ""  
          -
          
 "       
       "
        
       
        
   " "     " 

"    
         "" -
         
        
        
         
 18        
   "      "

        "  
        
 "     38  -37  "
    "     
      "   "
  -    "" 
        
        
      
          
        

  
         -
        
        
      
        
         "" ""
      ""  
       
        
 "" ""    
  CIA    
         
        
  "       
      "  
         
        



178

26
/2
02
1

AL ADEEB AL IRAQI

 

املراأة  الرواية

     ""  
        
          

       
  " "  ""    
        55
          
         
         
        
         
     " 58   2003
         
      
        
         
        
         

"
          
        
        
        
        
        



26
/2
02
1

179 AL ADEEB AL IRAQI

ي
قد

الن
د 

مرب
ال

        
       

         
         

 
         -
        ""
          
       
    30    

    
        -
       
 -    - 
        
         
       

   

  "     70   
          
       
         
       

"     
           
     " 133 -132   
        
 134     "  

 " "   "  "
         
        
      
        
       

     
         
     
       
     
      
  " 150   
      
      
      
      
     
      

يحكي الروائي قصص الحرب العراقية 
مع الدول المجاورة ليحكي لنا مقدار األلم 

والوجع الذي شّكل البناء السوسيو- 
سيكولوجي للمواطن العراقي.

الممتع في رواية "إنسانزم" أنها حملت 
سلسلة من القصص، محكمة البناء، داخل 

الرواية، ما شّكل عامل جذب أساسي لمتابعة 
القراءة دون أّي شعور بالملل.
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البوح منطًقا سردًيا الذات و اآلخر والوطن 
في رواية (ظالل بال أجنحة) للروائي سالم الغزولة

د. في�شل غازي النعيمي
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يتوسع السرد في مفهومه 
العشقي يتداخل العاطفي 

مع اإلشارات ذات الطبيعة 
األيروسية، بما ينسجم مع 

الرواية الكلية للخطاب الروائي.
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حوار مع الفتى الخصّيبي : طالب عبدالعزيز

متصفح األمل في فسيل أقصى الّسباخ

حاوره : علي �شعدون
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ق�شيـــدة العمود التـــي يتطل اليهـــا الدرا�شون 
اليـــو على وفـــق انزياحهـــا ع النمـــ القدمي 
 على �شاكلت وم ا اعني ق�شائد ابو والقار
 اليو ا ينتج اللمعان كننا مقاربة ذل هل
زة  شعراء العمود العراقيون.. ثمة مقولة م�شتف�
لل�شاعر واملفكر العربي ادوني�س يقول فيها : ان 
كتابة ق�شيـــدة العمود اليو لأغرا�س غري فنية 
امنـــا هي انتهازية اخقيـــة.. كي ينظر الب 

  شعرية العمود اليو� عبدالعزيز ا
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بع�س النقـــاد والدار�ش يناه�شون ق�شيـــدة الن العربية 
 ة على الرغم مال�شعريـــة الرا�ش المنا ونهـــا م ول يعد
�شـــ الكاديات وتفي  در ـــااري ي �شارمنجزهـــا ال
 شعرية ق�شيدة الن� الب عبدالعزيـــز ا ينظر كي ..بـــ

 العربية
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 قافات ال�شفاهية الكال عد م ةال�شعرية العربية القد
 دوينها وانتظامها بدواوي املعرفة. وحتى بعد اري 
لل�شعـــر لـــ منية ويحدوهـــا رد فعل املتلقـــي ال�شفاهي 
مـــ خل العقة املنية املعروفة. اذا و�ش ال�شعرية 

 النتاج ال�شعري ويلة م العربية بعد عقود
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بدون مواربة واستخفاء 
أقول إن نظم قصيدة 

الشعر العمودية اليوم هو 
نتاج التدني الحاصل في 

بنية المجتمع العراقي.
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  التحـــولت ال�شيا�شية األقـــ
العـــا بظلهـــا علـــى التجربـــة 
�شعـــراء  ان  حتـــى   ال�شعريـــة
مقدمتهـــم   و ال�شتينيـــات 
فوزي كرمي احالها ا احلروب 
  ..انيـــةوال الكونيـــة الو
العـــرا اي�شا �شـــد احلروب 
ال�شيا�شي  وال�شراع  واملجاعات 
الق�شيـــدة  علـــى   لـــبظ القـــى 

 ف�شر ذل اذا .الربعينيات العراقية من
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عقـــة الق�شيدة باملكان م اهم اولويـــات انتباهة ال�شاعر . 
ما مد اأثريه على ق�شيدة الن . هل كان الب�شرة   ابو 
  الب حفريات جزءا م  التحديد شيـــب على وج�ا

  والتداعي م�شاحة هائلة للبو املكان بو�شف
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التخادم القائم بين اللغة 
والدين والحاكم العربي 
معرقل كبير في سبيل 
انتاج ثقافة عربية تقوم 

على اساس أهمية 
الوجود االنساني بعيدًا 

عن ثقافة القبر.
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ت�شاءل الناقدة التون�شية نزيهة خليفة ع ا�شاع ال�شعرية 
 اطـــاب الدبـــي وت�شاءل : هـــل ل ال�شعريـــة اأدبية 
 ـــل القوانـــ  اأ الأدب كمـــا يزعـــم رومـــان جاكب�شـــون
العامـــة لـــأدب التـــي ر�شمهـــا زفتـــان ـــودورو اأ هـــي 
 هـــا جون كوهكما را خا�شـــة ب�شعرية ال�شعـــر دون الن
اأ �شملهمـــا معـــا كي ير الـــب عبدالعزيـــز ا ا�شاع 

  ا النحوال�شعرية على ه
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 للجنون ياللل ا قيل : ان ال�شعر ابقد
 ا ل العقل .. لكننا نر للمغامرة اللغوية
م�شافة م الوعي الكبري  انتاج الق�شيدة 
املعا�شرة اليو حتى بدت وكاأنها مقاربات 
�شعرية حلقـــول اخر م املعرفة كالفل�شفة 

  علل ذل اذا .والفكر
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كان مقدرًا للشعرية العراقية أن تكون 
األنموذج االكثر تطورًا ووضوحًا في الشعر 
العربي لوال حرب الثمانينيات، التي اعتبرها 
مركز النكوص في مفاصل حياتنا بالكامل، 

والذي منها ما نعانيه اليوم من تراجع 
بثقافتنا في الشعر والفنون االخرى. 

الشعرية العربية بمستواها التقليدي هي 
السائدة تناوال وتذوقًا، ولها أفقها االعلى، 

أما المتغير فيها فهو من حصة النخب، التي 
تضيق حلقاتها.



26
/2
02
1

195 AL ADEEB AL IRAQI

وار
ح

        
        
        

    
        
        
         
         
        
   "    
        
    "   " 

 "   
       
         
        
        
        
         
         
      " 
  "      
        
        

     

جرت العـــادة  الت�شني النقدي لل�شعريـــة العراقية على 
ا�شا�ـــس املقاربـــة ايلية ابتداء مـــ ال�شتينيـــات. ما عقة 
 ويلـــة. ا�شري ا عقـــود على مـــد ن�شـــ ب�شعريـــة ذلـــ

عبدالزهـــرة زكـــي وزاهر ايـــزاين وحميد قا�شـــم ويحيى 
البطـــا واخري علـــى �شبيل املال ل احل�شـــر. كي نظر 

النقدي الت�شني  مو�شوعة الجيال ا
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اري ال�شـــى موعت الو الفتة اثارت �شد يبا 
 لهـــا على كـــم هائل مبظ والقـــ قافيـــةال الو�شـــا 
�شعراء ق�شيدة النـــ العراقية.. كي نظر اليها بعد مرور 

 .عاما ثث
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اطـــاب ال�شعـــري العراقي ما بعد الــــ 2003 �شهد ولدات 

�شعرية متعددة بل ان بع�شا م هه الولدات لف النتباه 
ا موجـــة جديدة توج ال�شعريـــة العراقية بنماذج م�شرقة 
و�شـــري ا اهميـــة نا�شل التجـــارب  ال�شعـــر العراقي. 
 القطيعة م بع المتداد الفنـــي ا بع ذل ا ـــر هل

 الظواهر ال�شعرية املعروفة
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  2003    
       

     

  الـــب عبدالعزيز مـــاذا يريد ان يقـــول
 قاال قق حلمـــ وهل نهاية املطـــا

 العربي او الدويل واملحي العرا 
       
           
      
        

عشت شطرًا من مراحل حياتي في الطفولة 
والصبا والشباب في بيئة مائية، طينية، 

خضراء، مورقة ومزهرة ومثمرة ظلت عالقة 
في الذهن الى اليوم، حتى بدا لي أنني ال 

استطيع مغادرتها.

الشاعر العربي ما زال وإلى اليوم يعاني 
من جملة التابوهات تلك، أَشَعَر بذلك أم لم 

يْشعر، فهي داخلة فيه، ومتحكمة بطريقة 
تفكيره.
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«القيمة الشعرية، بحسب 
باشالر تدعم السمو، الذي 
ليس باستطاعته الظهور 

إال كرشفات خيال». 
لذا، أعتقد بأن الجمل 

والكلمات محفوظة في 
اوعية زجاجية، بعيدة عن 

مستعملي الكالم.
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الفندق 

مكان المبيت المؤقت

خ�شري فليح الزيدي
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