
03تطبيق رقم:

          تخصص دراسات لغوية2و1سنة أولى ماستر فوج 

حلل الصورة الشعرية في القصيدة التالية:

يقول خليفة بوجادي:
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هذي أنثاك على الكثبان الرملية

فتزود منها لمسة عطر تذوي خمرتك البدية

وارحل غيما،

  ارحل ريحا،

ارحل عصيانا...

يعزف غضبتك المضرية!

ارحل مطرا،يأتي المدن المنسية!

هذي أنثاك على الكثبان الرملية

وغللتها وجه للدغال الغرقى،

تدعوك إلى ضمإ سار فيك

فتفاجئها ريح غربية

وتحاول رفع غللتها



نحو (الباب العالي)

من آل(بني عثمان)..

هذي أنثاك..تفاجئها الريح الغربية!!

فليأت بن العاصي،عمرو...

يا عمرو بن العاصي،

هل تنزع خاتمك المخدوع؟

يا عمرو بن العاصي،اسمع:

كم دام الخاتم في الصبع؟

أم أن الخلف أصيل في البشرية؟

يا ليت الخاتم ما كان،

ول كانت صفين،

ول الجمل المرمى بالسهم،

ولكنا في جلدتنا همجية!
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هذي أنثاك ترتل آيات للحزن:

محياها ينضح ماء الورد،

بيمناها تابوت يحمل طهر أنوثتها،



وبيسراها مرثية

وأطلت ناحية الوادي،

حيث الرعاة حماة البشرية:

هجموا صوب التابوت،

وقد حلموا "بالموز" و "حبات اللوز"،

وفذ رومية...

وقفت لما فضوا التابوت،

وأنشدت المرثية!
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و"أبي اللول" ببغلته العرجاء،

وقد لبست أثواب التهريج الوردية،

يتخللها نقش للفقر الرافض رحلته،

ويبشر كل الناس:

"بتعديل الدنيا ومعاودة الطبقية"

ويسير"أبي اللول"

ليزرع بالتهريج(الخوف)و(بلوى الجوع)

وينقص من (ثمرات) القرية



هذا عام للجوع،

وتعقبه أعوام مما أبقت (مصر)للبشرية!

ويسير "أبي اللول"-وبالتهريج-

على مهل:

عين تسعى لبقاء الزغرودة عالية،

وألحان العيد القمرية...

وله عين مخفية:

تحظى بالوصل،وتكشف عورات الجدران،

وتحدد موعد ليلته القمرية!

هذا عام(يتخوف) فيه الناس،

ويشتاقون إلى الثمرات،

وتعقبه أعوام مما أبقت (مصر) للبشرية!
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و"أبو الغنج" إله المزن

يساوم طهر القرية.

لن تسقوا،ما بقيت عذراء في الخدر الغارق في العراف-
لن تسقوا،ما لم تدعى كل الحسناوات...-
لن تسقوا،ما لم تذري الريح،-



فلعل "الغول" يراها كاشفة ساقيها
للريح الغربية

ويخال الكحل بعينيها دعوى شبقية...
ورنين أساورها موسيقى عصرية...

يا شاعر عصر الذرة،حاذر
مولنا"الغول"العالي مفتون بالحداق الزيتية

ويرى كل الدنيا أنثى،
وجنونه في الساق الملوية!
عود أنثاك دروس(التاريخ)

عراب (المدنية)! واإ
ليست كإناث الناس:

عيناها لفتتان لجنات المأوى
وبقد البان تعانق قبلتها الشرقيه!

والكحل مسافات لشقاء الراحل
في الفيروز،

وبهجتها البدية!
وعلى خديها وشم

يتشيع للسامية!


