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body:  
 
  الشاعر االحوازي بين ضياع الوطن وتجربة المنفى الجدية
 
 
 
 عبد اهللا خلف المحمري

  
 
 
 

وبين...وهموم الحياة اليومية في شوارع االحواز... بين االم الوطن الجريح    
وبين جمال االمواج...وغروب الشمس علي السواحل االحوازية ...سحر النخيل    

تنبري االنتباها الي االنسان صنعه... المتراقصة في مياه عبادان والمحمرة    
  ضياع الوطن والشعور في الغربة في الوطن المحتل وتجربة المنفى الجديدة

يكتب...عرفته قبل الرحيل الى المنفى انسانا ذا حس رهيف , ...فتوقفنا امام الشاعر   
تتيه في خياله الخصيب ا شواطا... ايقاعاته الشعرية من قرارة قلبه الشفاف    

  مع نصوصه الشعرية وما هذا اال من ايمانه بالجمال والخيال اللذان هما اس
 حياة االدب
  يتسم شعر الشاعر الشاب االحوازي كمال ال صقور الذي بدا يظهر في االونة
  االخير ة بشكل مكثف في االعالم العربي الجرائد والمواقع بالحزن واللوعة

يعلو طابعه الفكري في بغض االحيان... والشعور بضايع االنسان في عصر الحروب    
  شيئا من المد الصوفي وياالمس هذا في قصيدة المنشورة في جريدة شبا مصر تحت

حين يغمرني الشعاع: عنوان   
  التسلني
 
  عنه السجادة الخضراء
 
  فانني طلقتها
 
  الصلي الصالة مع الورد
 
 وما االعتكاف اال
 
  ان تري الوجود باسما
 

يعلو الطابع...بغض النظر عن النزعة الروحية المتعلقة بالرب والكون و   
  االنساني في شعره بشكل ملموس وعند مالمسة الواقع المتجذر في الحياة االحوازية

غراس في قفس:ينبري يقول عن هذا في قصيدة    
 
  انا
 
  من نخلة
 
  غرسة في قفس
 
  منذو غروب الشمس
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  كي التري ان الخليج اليعربي لها
 
 نامت علي الحان فيروز
 
  وكسرت افراح نيروز
 
  علمت عشب المرايا طبعها
 
  ماتت بطبعها لتبقيى لها عزة النفس
 
 
  تترامن الهواجس االنسانية عند الشاعر نتيجة الماساة االحوازية بالمشاطرة
  مع االخرين وكان التجربة المرة التي انتجها الحزن في بلده هي عين التجربة
  التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي يقول عن هذا
 
 
  لمن غني
 
 هنا الصبح ؟
 
 لمن يتباسم المطر ؟
 
............. 
 
  وليلى ورد الدمع
 
  على خديها احزانا
 

بغداد: واحبابي ب    
 
  علي االلغام قد ناموا
............... 
...... 
..... 
 

اخوة الليل: لمن يا    
 
 قرعنا لحظة السهر
 

مولير(و ) وليم :( ل   ), 
 

الحمورابي( واكليل   ) 
 

سياب( وانشودة   ) 
 

نازك( وقرطبتا   )  
 
  بعش الموت احتضروا
 
 
  يستخدم شاعرنا الوجه البالغية بشكل عابر ويركز علي االلية اللغوية اكثر من

حين: بقية الجوانب البالغية في شعره المنشور وهذا ما نلحظه في قصيدة    
  يغمرني الشعاع
 
  انا منذ نسيم العشرن
 
 في سفر الصبا ح
 
........... 
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........ 
 
  ان هذا التجويز البالغي العقلي ناجح في ارساء الداللة علي سرعة المضي لعهد
  الشبا ب والعالقة التي اوجدها بين النسيم وريعان الشبا ب عالقة موفقة زادت
  في عمق المعني باالنسبة للشباب االعجل
 
  بعد هذا الضوء تاتي اهمية الشاعر في اختياره المنفي نتيجة الشعور بالغربة
  في الوطن وتساوي كال الحالين من الغربة في الوطن والغربة في الخارجو من
  هذا المنطلق يقول عن التجربة المنفاوية الجديدة في نص شعري راسلني به من
  منفاه قبل ايام
  بعد قليل
  اعلن عن الحان المنفى
 ساجر احالمي بعد
  غياب النخيل
  علي وجه الثلوج هنا
  واكسر الصبر ذا طبع الرمول
  فانا الساعة
  انسان اخرافاق من نوم ثقيل
 
  حاولنا ان نقدم في هذه المفردات بعض ما رئيناه جير باالشارة شارحين بعض
  زوايا الشعر والشاعر االحوازي نتمني للشلعر وكافة الشعراء االحوازيين مزيدا
  من التالق
 
 
  عبداهللا خلف المحمري

2005اكتوبر   
 الكويت
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