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  ملخص

يظل الشعُر عالَم اإلبداع األول، ومتنفسه األكبر واألكثر خلودًا،    
كأنه في عالمه مصدر القوى البشرية في الفنون وأصلها، وهو للخيال 
والفن والتعبير عن النفس أقرب الفنون إلى الوجدان وأصدقها في 
التعبير، ونبعه متجدد مع كل دفقة شعورية بشرية وليدة، ومع كل 

نية بازغة في عالم الحياة بكل متوالياتها ومؤثراتها، موهبة إنسا
والشعر هو الجوهر الكامُن في كلِّ معرفة، وهو البذرة "ومجرياتها، 

، )1("الثاوية في كلِّ نزوٍع بشري نحو ارتياد األصقاع المجهولة
تتعانق  -وليست كل ممكناته-والقصيدة إحدى تجليات الشعر األثيرة 

اإلبداع األزلي، وفي معزوفة الخيال البشري  مع الكلمة في سيمفونية
عبر عصورها، وهي لذلك إحدى ممكنات الشعرية وهي نفحة رشيقة 
من عوالمه المتجددة، وتظل عالقُة الشعر باألجناس اإلبداعية األخرى 
وفنونها عالقًة حيويًة، وديناميكية يلتقي فيها أو يبتعد عنها كل ما أراد 

عالقة متسقة ومتسعة، وكل ما أراد الشعر  أن يوسع آفاقه، وهي دوماً 
أن يمّد جناحه محلقًا في تنويعات تلك األجناس، فإنه يستعيرها حينًا أو 
يجدد في روحها حينًا آخر أو يحلق بها في فضاءات أوسع وأعمق 
ليظل كالقوة الخارقة التي ال تقُف أمامها قوٌة، وال يحجبها معيق، وال 

  .يحدُّها أفق
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                                Abstract  
  
  
 This study entitled: "(Mirror's butterfly and its fire) 
-insight  in the poem of modern Gulf, its language 
and its openness to different races and arts, 
Brewin  Habib's butterfly divan is a model that 
deals with the experience of the modern poem in 
the Arabian gulf . Through a model for one of the 
Bahrain creative informatory poet, in her 
collection "Butterfly" which are the newest groups 
of the prose poem in the gulf that have been 
issued with cultural magazine of Dubai on 
October 2012 By Dar Al-Sada. Through her 
meditative reading for the poetic groups, she tried 
to benefit from the other literary races such as 
the myth and ritual worship and its different 
inspirations as well as the world's narrative and 
narration. Some texts of the groups approach 
from the art of painting . 
At the end, the studying of Brewin Habib's poem 
show us how its openness to the race and arts 
benefitted her poetic experience and her creative 
style.  The reading shows the characteristics of 
her style in dealing with the language with 
inspirational vocabulary and lingual lexicon. 
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