ليس بالقلم وحده نكتب
مِقدمِة اامِرأة المواسم
لل ش
شاعرة زهرة العبيدي
بعككدّ المجموعككةّ الشككعركيةّ الولككى " :رجككل الكليككل والزعككتر " تؤ ك
كككدّ
الشككاعرة زهككرة العبيككدّي فككي مجموعتهككا الثانيككةّ " :امككرأة المواسككم"
سككخّ فككي تككونس ضككمن المشككروع
ي الجدّيدّ الذي بككدّأ يتر ك
منحاها الشعر ك
دّيوان ذات خصككائص أساسكككيةّ
ن القصككيدّة فككي هككذا الكك ك
الحدّاثي العككام ،إ ك
تتجكلى في طرافةّ المواضيع فهي ليست من الورد والبكاء وليسككت فككي
مى بأدب النساء وإكنما مواضيع زهرة العبيدّي صادرة عككن
ما يس ك
شيء م ك
ن
ما من حيككث السككلوب فككإ ك
س ودقيق ملحظةّ ونفحةّ وجدّان أ ك
رهافةّ ح ك
ل ود ك
معمار القصيدّة لدّيها تبنيه بما ف ك
ل من الكلم فل زيككادة ول نقصككان
وإكنما القصائدّ ك ك
لقتصاد واضحان
ن القصدّ وا ل
ل كلمةّ فيها بحسبان ذلك أ ك
في هذه القصائدّ التي ل تقول ك ك
ل مكا فيهكا إل بإضكافات القكارئ نفسكه
دّد المعاني لنفيس كنهه وعميق غوره ،
دّد البعاد متج ك
فالشعر البدّيع متع ك
لقتصككاد فككي المبنككى فككإن الصككدّق
وبالضافةّ إلى القصدّ في المعنككى وا ل
واضح في هذه القصائدّ حيث يتجكلى وهج المعانككاة مككن مكابككدّة الحيككاة،
إن الشاعرة زهرة العبيدّي بهذه المجموعةّ تضككيف إلككى مدّوكنككةّ الشككعر
الجدّيدّ هذا الشعر الذي ل نعتبره بدّيل عن الشككعر القككدّيم البككدّيع وإنمككا
هو تعبير آخر عن تجربكةّ الك ك
م واقكع العصكر بمكا فيكه مكن
ذات فككي خضكك ك
تناقضات وإيقاعات.
س المرهف وبككالعين الثاقبككةّ والحيككرة
قصائدّ زهرة العبيدّي مكتوبةّ بالح ك
سبات القصككيدّة القدّيمككةّ لن كهككا مككن قككاع
الباحثةّ وتتجكلى في نصوصها تر ك
س ريعةّ ويب دّو فيه ا
الذاكرة وتظهر فيها عدّسةّ الك اميرا عن دّ اللقط ةّ ال ك

صوت عنككدّ المشككهدّ المسككرحي وتلككوح فككي إطارهككا
ال ك
ضوء والحركةّ وال ك
دّو بعض القصائدّ لوحات من الكرسم ذلك
لمسات ألوان الكريشةّ حيث تغ د
ن الشككاعرة ل تكتككب بككالقلم فحسككب بككل ت دككراوح شككعرها مككع الفنككون
أ ك
الخرى حتى لكأن القصيدّة لدّيها تنككاغم بيككن أشكككال وأجنككاس إبدّاعيككةّ
عدّيككدّة ،إن قصككائدّ مثككل ككك نشككيدّ الكريككح ككك وحكايككةّ "حط كككاب" وحكايككةّ
جا راقيا لل ك
شعر الجدّيدّ ،هذا الشككعر
"عجوزان" وغيرها تتجكلى بحق أنموذ ج
ي أحيانككا الككذي
ال د
مغاير إذ ذ هو يلوح لوجنا آخر للوجدّان العارم حين جككا والخفكك ك
يزخر به النسان في هذا العصر الذي تدّاخلت فيه الشياء.
إن ك لامرأة المواسم ك لزهرة العبيدّي مجموعةّ شعريةّ تؤ ك
كدّ أن شككجرة
الشعر العربي تثمر في أكثر من غصن فمرحككى للبككدّاع بهككذا القطككاف
الجدّيدّ!
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