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ال ُمغيَّب والمتجلي قراءة في أشعار حسن سالم الدباغ في مجموعتيه لمصابيحك ارتديت عنقي
والجنوب إذا تنفس
أ .م .د .رحيم عبد علي فرحان
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الخالصة
يبدو َّ
أن الشعر الحداثي هو منجر مرحلة فكرية وذوقية يتأسس عليها النموذج األدبي؛ ليحاكي أذواق المتلقين ،ولما كاان
الغموض واإليجاز هو ما يمثل جماليات العصر بما يمنحه من طرافاة ودهشاة ،عماد عاعراا ا علان مانو صوتاهي تقنياات
متعددة؛ لتضمينها تلك التقنيات؛ لتحقيا ماا يمكان للقصايدة ْ
أن تحقا ماالبهاا و شادان مبتغاهاا ،وهاي ترسال اساالة الشااعر
معا ياه المرسالة فاي
الذي يبغي إيصالها بذوق العصر ،وقد اتخذ عااعر ا الادباف فاي إيصااا اساالته عادة تقنياات مساتج
اسااامته الشااعرية ،ومنهااا م محمااومت تناتااية ،دينيااة ،أساااواية ،تاايخيااة ،وامااوز للابيعااة وتااوا عااعرية متنوعااة
األساليب) جسدت من طري مخيلة الشاعر معا ية التي أفاض بها حبا ً للوطن وتعلقا ً بتربتها الايبة.
وكان للغته المجازية بامستعااات والمجازات فض ً عن محمومته الرمزية ما مانو صوتاه تكثيًاا ً وإيجاازاً بينماا جاد
غزااة المعا ي التي اكتنًتها اااه اإلبداعية.
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Explicitness and Implicitness: Reading in Hassan Salim Al-Dabbagh’s Poems in His
Two Collections : For Your Lamps I Wore My Neck & and the South as it Breathes
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Abstract
It seems that modern poetry is the product of a stage of thought and taste upon which the
literary model is established to simulate the tastes of audience. Since both ambiguity and
brevity represent the aesthetics of the time, giving them a sense of wit and amazement, our
poets resorted to using multiple techniques within their texts in order for the poem to achieve
its purposes and deliver the poet’s message in the taste of the time. Our poet Al-Dabbagh has
deployed several techniques to convey the meanings in his poetic messages, including
intertextuality with religious, mythical, historical, and symbolic backgrounds, embodied in
the poet's imagination that reflects his patriotism and the clung to home soil. His
metaphorical language as well as his symbolic predicates granted his texts an intensification
and conciseness while copious meanings can easily be detected in his creative visions.
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ثقافية ؛ تكون بمستوى تلك المواجهة حين يناافو مان أجال أن يحقا

تقديم :

اسالته بها.

َّ
إن المواجهة الًنية تكمن في قاداات الشااعر؛ حاين يقادت تجربتاه

و لماااا كاااان األد مسااايما الشاااعر ياماااو إلااان تبناااي الجماااالي

الشااعرية التااي يمنحهااا عمقاا ً م ان طريا المعاااال والثقافااات ،وهااو

والمعرفي اللذين يؤكدان هوية اإل سان الجمالياة والثقافياة؛ لاذا ارى

يستجمعها من مرجعيات متعددة ومتنوعة تعكس اكات الثقافات التي

الشاعر والًيلساول األلماا ي عايللر يصارى علان َّ
أن ماايحق إ ساا ية

اساتنجد بهااا ماان أساااطير وأديااان و دا  ،إذ تعااد جميعهااا محمااومت
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َّ
إن تورياااف الشااااعر الحاااديم لماااا هاااو مقااادك أو أسااااواي أو

)1،

تاااايخي أو أي امااز ماان الرمااوز التااي يااوحي بهااا لمعناان بصااواة

ولعل القراءة الًاحصة مكتشال الجمالي والمعرفي فاي القصايدة

عشااوائية  ،ثمااة عاايء مااا فعلااه الشاااعر هنااا عاان وعااي ،لكاان علاان

الحداثية التي أخذت اتجاهات جديدة بوتف لغتها تتجاوز المحتاوى

المتلقااي الااذها إلاان أبعااد واسااتج ء المعناان األعما لمااا فعلااه وإن

الًردي لإلدااك؛ لتصبّ في مجموع اإلدااكاات الممكناة فاي ساياق

اكتشااًنا َّ
أن توريًااه لهااا مياان ىي إم عاان وساايلة معااعواية ؛ لتمويااه

اجتماعي تاايخي معيَّن يمكن إدااكها عبر ليتين األولن استكشاافية

األسبا الحقيقية ،أو إن لي يكن لتمويهها إ ما لإليحاء بهاا معاعوايا ً

أفقية تًسار الانب بماا يباوب باه رااهراً ،واألخارى تأويلياة عمودياة

 )3،؛ وما يتجلن إلينا مما يورًه الشاعر "يقوا أكثر مما يقوا وهذا

تنظر طبقات النب العميقة.

األكثاار الااذي يقولااه قااد يكااون خافي اا ً حتاان علاان الشاااعر ًسااه  ،إ َّاه
بمعنن خر يقوا عاياا ً فاي الظااهر بينماا ماا يقولاه فاي حقيقاة األمار

والشاااعر بمااا يمتلكااه ماان ثقافااة يحاااوا أن يبااوب بهااا ك عااااات

يكااون مغااايراً ،وم يمكاان الكشااف عنااه إم ماان خ ا ا مااايتجلن بمااا

واموز تتجلن للقااايء لكنهاا تضامر معاا ي ودممت تًسارها تلاك

يوحي للمعنن المغيب به.

القرائن  ،أي أ َّها متوحي بمعا يها؛ كو ها ُمع َّدة ؛ لتكون جسراً ينوء
بالدملة التي يبغيها الشاعر حسب توجيه اايته الشعرية التاي يمكان

ويمكننااا ْ
أن قاارأ صااوش الشاااعر الاادباف ذات األبعاااد التأويليااة

للمتلقي الخبير ْ
أن يرتد بوساطتها تلاك المعاا ي المغيَّباة مان خا ا

والوقول علن ليات المغيَّب التي هي ذاتهاا المتجلاي ،فهاو ماا يمثال

تجليات هذه القرائن ،الرموز واإلعااات).

خزين ال ُمرسل الثقافي المنوَّع ،ومن خزين ال وعي المتاراكي عبار
المواوث الجمعي ،وهو ما يتجلن ليحيلنا إلن المعنن القصدي الاذي

والشاعر الواساي حسن سالي الدباف مان الشاعراء الاذين لهجاوا

يقاارأه المتلقااي ،وماان هااذه اتليااات التااي تتجلاان فااي الاانب كمعااان

بالقصيدة الحديثة وعملوا بتقنياتها ،فهو من يرسي الع مة التي تسبو

ثا وية يمكن استج اها وقراءتها ،وهي تقر لنا المعنن الذي ينوء

فوق ساو النب؛ بوتًها هي من تحيل الن الًعل التأويلي للقااائ

به النب في ععر عاعر ا ،ويمكن تقسايمها فاي مباحام؛ لتساهل لناا

الذي يقوت بدواه علن ملئ الًجوات أو إ ااق المسكوت حين يتجلن

عمليااة الرتااد بوتااًها دواا فنيااة تعااين الشاااعر علاان باام أفكااااه،

بهالااة الع ماة التااي تتركهااا مرجعيااات مناات الاانب ،فهااو فعاال يشااد

والقاااائ ملتقاااط مااا ينااوء بااه الاانب ماان معااان عباار عاابكة معرفيااة

ام تباه إلن موضوع؛ ليصبو ع مة تحيل علن موضوع وهكاذا ،إذ

مًاتيحها دواا سيميائية من خ لها يمكننا سبر أغواا النب.

م هاية من الع مات حاين يجعلهاا تظهرفاي أكثار مان وجاه وتظهار
في أكثر من قناع .)2،

وقد قسمت الدااساة إلان ث ثاة مباحام م األوا هاو المحماومت
التناتية ،والثا ي الرموز الشعرية أما المبحم الثالم فهاو الصاواة

و يبدو َّ
أن القصيدة الحديثة هي قصايدة حاواا وجادا بينهاا وباين

الشعرية.

المتلقي؛ كو ها تتمتع بالتغييب الذي يصعب اإلمساك به ؛ مماا يمانو
القصاايدة القااداة علاان تعاادد القااراءات وتباينهااا  ،فهااي بحاجااة إلاان
فراسااة وحاادوك ؛ كااي يااتمكن مؤولهااا الوقااول عنااد المعناان الااذي

المبحث األول

يحمله النب  ،فالقراءة الدقيقة متتأتن فردية أو محتملة علن الارغي
من تعدد قراءات النب ؛ وذلك مبا َّد ْ
أن تُمساك بع ماات تحيلناا إلان

المحموالت التناصية

معنان رااهر وهاذا المعنان يحيلنااا بادواه إلان المعنان الاذي يتقصااده

التنااش هااو المحمااوا الاذي تر َّساخ فااي ذاكارة المباادع ويحضاار

منت النب  ،أي تحيلنا تلك الع مات إلن معن ًن تجسايريا ً يساهل لناا

ب اادته المًروضة علن وعي ذلك األديب  ،أو ذلك الذي ميتنبه إلن

القبض علن المعنن المتماهي فاي طبقاات الانب العميقاة؛ لاذا تتعادد

حضواه  ،لكن المتلقي الواعي بعملية التلقي يستايع إبرازه ؛ كو اه

القااراءات طالمااا تعااددت المحاكاااة  ،وهااي الماادعاة التااي حكاان بهااا

متجلي اا ً فااي الاانب ماان خ ا ا السااياق الااذي تاارد ع متااه لااه  ،وماان

اف طون حين اأى الشاعر يحاكي الحقيقة مرتين  ،وهي ذاتها التاي

التناش مايكون مقصوداً مان لادن المبادع وموجهاا ً لخدماة أغاراض

وَّه لها الشيخ عبد القاهر الجرجا ي في المعا ي الثوا ي ،التي تعتماد

جماليااة ومعرفيااة  ،وإن لااي يسااتدع مجهااوداً اضااافيا ً إم أ َّاه يتماار ى

علن المعا ي األولن.

للمتلقي  ، )4،إذ يعد جسراً للوتوا الن المعنن المقصود الذي يبغيه
تاحب النب ؛ فيكون أيضا ً من المسلمات التي تعد لياة مان لياات
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الغيا  ،وبابا ً من أبوا اقتاراب معاا ي الانب التاي ينتجهاا المتلقاي

ومنها القيي الملوثة فاي ظاره إلان عاالي أكثار إعاراقا ً ؛ ليمانو الخيار

منااه  .و جااد عاادة أعااكاا ماان التناتااات فااي عااعر عاااعر ا الاادباف ،

ي فريد  ،لكنه يبقن مشادوداً كنخلاة متجاذاة فاي
توااً جديدة  ،وبز ٍّ

منهام

تربة الوطن .

أ-التناااال الاااديني م وهاااو التنااااش الاااذي يحمااال دممت قر ياااة أو

وفااي قصاايدته ،لمصااابيحك ااتااديت عنقااي) يستحضاار الشاااعر

أحادياام بويااة أو أقااواا لصااحابة فااي موضااوعات دينيااة أو دممت

أيااو عليااه الس ا ت ؛ ليجعاال ماان اإلعااااة إليااه متجلي اا ً فااي فضاااء

من ديا ات أخرى  ،و جد لدى عاعر ا كثير من التناتات الموجهاة

القصيدة ؛ موماا ً إلن الوطن األ  ،فهو يقوا م

من لد ه أو غير الموجَّهة التي استدعتها طاقاته ال عاعواية ،فنجاده

يقاا أبوه ُي

يسااتوحي ماان القاار ن الكااريي بعااض ماان امااوز قصصااه التااي تعااد

سأ َت ا تظااه ُي

تجليات لها  ،فهو يقوا م

وما ابيضت حقائبهي من الشكوى لما يلقاه
بعده ُي

أفتو افذتي
عالقا ً في القميب الصباب

)7،

فالشاعر يلوب لنبي هللا يعقو ،عليه الس ت) الذي ابيضات عينااه

يراود ي في المرايا

لًراق ولده يوسف ،عليه الس ت)  ،بينما الشاعر يستوحيه  ،ليوساع

أ بت البرد في جسدي

من دملة النب في الحاديم عان الاوطن الجاريو الاذي غاادا ابناااه

...

منه أثر الهجارة التاي طغات علان الشابا  ،وهاي يتركاون وطانهي ؛

من واق كان ثوبي .

تيجة امغترا النًسي والعوز المادي الذي أل َّي بهي في هاذه الحقباة

اقتربي

التي أطاحت بالب د ؛ تيجاة الحار الاائًياة البغيضاة مان دون أن

امنحي وادتي المار الموسمي

يضعوا بحسبا هي أباهي الجريو العراق .

اائحة العشب يبتل في الليل

أما قوله م

من مار الروب

أقوت

أو قري كالعصافير أعجااه واطماني إليه .
اعشة البدء

وأاتدي عنقي

)5،

ستنكر ي يداي وتنكرو ي

إذ جااد المتجلاااي فاااي األلًااار ،القمااايب  ،يراود اااي) فاللًظتاااان

ى
هزوا جذوع النخل في ائتي

تحيلنا إلن قصة يوسف ،عليه الس ت) مع زليخا ؛ ليلاوب إلان معنان

ي ؛ لتعرفو ي
تساقط عل َّ

يبتغياه الشااعر وهاو حلماه فاي الحرياة الاذي ماازاا ياراوده  ،فياراه

هنا يستوحي من قوله تعالن وهو يوتي مريي البتوا علن لسان
ع النّخلَ ِة تُساقِ ْ
ك ُاطَبًاا َجنِيًّاا))
ط علي ِ
الملك جبريل ،،وهُزي إلي ِ
ك بِ ِج ْذ ِ

عالقاا ً فاي أفا تاباحه  ،كنايااة عان أملاه المبتغاان  ،ويبادو َّ
أن حلمااه
يمثل عودته إلن وطنه بعدما حلَّت به مواسي األدغاا لًترات طاواا

 ، )9،بينما الشاعر يريد من جذوع النخل الخير الاذي يألًاه الجمياع ؛

من عمر عاعر ا.

ليتاذكر األبنااء وطاانهي مان خا ا إعماااه ؛ ليااد الخصاب ؛ فيعااود

وقوله م

كما كان عليه قبل الاعنات التي أبادت قواه .

برغي قميصي المقدود من قُبُل بحبّكما

وقوله م

ُ
أضعت براءتي

عودا

وخسرت بينكما اها ي

فليس يجير ي إم مكا ي

أ ا خلةٌ للاهر
لي وطن

)8،

عودا

)6،

فلي وطن سأحمله

هنا يستوحي الشاعر من قصة يوسف أيضا ً والتي تعدها القاراءة

إذا ا بجست من الموت المؤجَّل

من متجليات القصيدة إم أ َّه جعلها جسراً للحديم عن براءته  ،لكنه

لي يدا ِن

بنزعة وجوديه يرى في التًرد ااحته بعيداً عن األحبة واألتدقاء ،
فهو الخااج عن المًاهيي المألوفة و النازب عان كال قواعاد الواقاع ،
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يبدو َّ
أن التعامل مع التناش بوتاًه تقنياة إبداعياة حساساة هادفها

المؤاش هو من يسجل األحداث  ،بينما الشاعر من يستثمر الحدث ؛

قل التجربة الشعرية بكافة أبعادها  ، )11،إذ راه يحيلناا إلان باي هللا

ليورًه في خدمة المضمون .

موساان ،عليااه السا ت) حااين ضاار بعصاااه الحجاار فا بجساات منهااا

ومن قصائد الشاعر ذات امساتيحاء التااايخي هاي قصايدة ،إ تاي

اثنتا عشرة عينا  ،فقاد أعااا بالًعال ،ا ابجس)؛ مماا منحناا معنان قاد

مينا) التي يستحضر فيها ملك لكش ،أ تي مينا) ذلك الاذي كاان ساببا ً

تجلن لنا متخذاً منه جسراً لما يريد ْ
أن يقوله الشاعر  ،فاتجاهاه حاو

في حًر هر الغرال النهر الذي يمثل الخير والعااء الواال  ،فهو

التًرد والوحدا ياة فاي حملاه حالاة الاوطن الجاريو وبنائاه مان جدياد

يقوا م

مثلماااا يبغياااه الشااااعر  ،قاااد مثااال ذلاااك حالتاااه النًساااية إزاء الاااوطن
المحتضر  .فهو سيحيا مان جدياد علان الارغي مان الجماود والجاد

أ تي  -مينا

الذي اعتراه  ،فالشاعر يارى َّ
أن عياون الخيار ساتنبجس يوماا ً طالماا

اج ٌل يبحم عن معناه

هناك أياد تكدب إلحيائه .

يُنشيء أ َّن تحمله قدماه
قدما خااطة ...

وقوله م

للعقر بيت

يمسك بين بياضين

والهامة

الًضة

والاحلب

تشتعل الوادة عيبا ً

واألعنات

بغير ت ة

برماد الجذع

من يمسك أ ثن الواد

يحاوا ات مساابه

وعند بياض الًجر

بمرامد

من يلبس ثو الخوش
بغير بوف العًة
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ما زاا اللجشيون يس ّوون عقوق ساوب

)12،

منازلهي

فالشاعر وهو يعاف علن هر الغرال الخالد تتجلان لناا تاواة
بياض الشيب التي تحيلنا إلن اتية القر ية َ ،،وا ْعتَ َع َل الر َّْأكُ عَا ْيبًا))

...
والغرال

،مريي م  )4ملمحا ً للمعا اة التي يقتاتهاا ولاهاااة النًاوك التاي تاأبن

وحيداً

أن تكون ذليلة أو خاضعة أو مستضعًة ،فالخاال حاين ب َّشار زكرياا

يبدأ من مبتديء الحلي

،علياه السا ت) أن يأتيااه بمولااود أرهار زكريااا ضااعًه وسااكينته لكاان

تخر أف في عينين

البشااة حققت مراده  ،كذلك الشاعر يستوحي العبارة مان المقادك ؛

ُمبلَّلتين .

)13،

ليمنو صه معنن تأويليا ً مقاابا ً لماا تجلَّان لناا فاي الانب  ،ومقترحاا ً

فيشير من خ ا امز ا تاي ميناا ودواه فاي بنااء حضاااة لكاش

لنا ا بعاث الحياة من جديد في أاض عقها النهر  ،ومب َّد للوادة التي

وعدله الذي ماترك ألحد داااً حتن الحيوا ات في البار أو فاي النهار

ذبلت ْ
أن تحيا من جديد .

منحهاا سااعادتها  ،لكاان الشاااعر ماان خا ا توريًااه للرمااز التاااايخي

 -التنال التاريخي م الشعر هو استشرال تاايخي في كثير مان

منحنا معا ي أخرى قابلة للتأويال مان طريا ع متاه الرمزياة التاي

اااه ؛ لتحقيا مااا يصاابو إليااه مبدعااه  ،فهااو مااا حًا لنااا كثيااراً ماان

يمكن اإلمسااك بهاا  ،وهاي حالاة التضااد باين التااايخي وات اي مان

األحداث التاايخية  ،والعر أمة ع َّدت الشاعر ديوا هاا ؛ أل َّاه حًا

فقر وحرمان وضياع وتشتت  ،فالمكان هو ًس المكان والنهار هاو

لها مآثرها ومًاخرها وأيامها وجومتهاا وقيمهاا التاي تًااخروا بهاا ،

ذاتااه النهاار إم َّ
أن الاازمن هااو غياار الاازمن  ،فاااموا هااو الموسااوت

كما َّ
أن التجلي التاايخي يمنو الشاعر استشارال المساتقبل  ،ويهاب

باإلعراق  ،بينما اتخر فمنعوت بالظلمة والعتمة ،

الااراى الشااعرية ا ا قتهااا  ،وماان ثااي يتحقا الحاادك النبااوئي الااذي

يقوا م

يمثل تاجا ً إباداعيا ً يمانو القصايدة سار قوتهاا وقاداتها علان اختاراق

في لجش

الماضي والحاضار و المساتقبل  .فاالًرق باين الماؤاش والشااعر َّ
أن

متحمل أ ثن إم تحت اماد الجذع
ودمع الشمع
18
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وامل الاري دليلي إلن حيم يًضي

إم بين عقوق القدمين
وأ ا أسأا أين . ...

إذ مغريب
فاألاض أاضي . )17،

)14،

فنراه يستدعي مدينة لجش التاايخية بوتًها عامرة  ،فهي تمثل

ارى الشاااعر يستحضاار المتنبااي الكااوفي الااذي جااا الااب د حتاان

حضااااة مازالاات معالمهااا ومنجزاتهااا باقيااة إلاان يومنااا هااذا  ،لكاان

اسااتقر زمن اا ً فااي مصاار  ،لكاان الشاااعر يسااأله عاان غربااة مصاار ،

الشاااعر ااراه يقاااان بااين عاائهااا وحاااا القاااطنين فيهااا اليااوت  ،ف ا

فيجيااب الشاااعر عاان لسااان حاااا المتنباايم أ ااه مفاارق بااين منشااأه

تحماال أ ثاان إم إذا تاااات تعاايش كمااا عاعاات ساااء لجااش بًتااوة

وموطنه وبين سيناء  ،لكن الحقيقة َّ
أن المتنبي مقن مامقن مان عادت

وعااااء وإ جااا ؛ إعااااة إلاان حياااة الخصااب فااي الباادء األوا لتلااك

اماتياب فيها  ،وهو القائل  )18،م

الحضااااة التااي لااي يب ا ألبنائهااا اليااوت إم سااًال األتربااة والجااد

إ ي زلت بك َّذابين ضيًهـــــ ُي عن القرى وعن الترحاا محدو ُد

المدقع  ،إذ م خصب وم ماء إم با بعاث تلك الحضااة من جديد ،

فقد جعل الشااعر مان المتنباي جساراً ؛ ليبلاع المعنان الاذي يرياد

فنراه يرمز برماد جذوع النخل مذكرا بأساواة الًيني الذي ينبعم
من اماده فيني

خر بعدما يستدعي حرق ًسه . )15،

بأن الوطن العربي هو واحد َّ
َّ
وأن اللسان والعرل والذوق واحاد فا
فرق بين أاض وأاض فيه .

أماا فاي قصايدته ،غواياة أولان) اراه ياذكر حادثاة الااف وبالهاا
اإلمات الحسين ،عليه الس ت)  ،إذ يقوا فيها م

ج -التنال األسطوري م

عراق حسين

َّ
إن توريااف األساااواة هااو ماان تاااج الشااعر الحااديم ؛ كو هااا

وحدك كنتَ

تساعد الشاعر علن دم أحا ت العقال البااطن بوعياه الظااهر  ،كماا

وحولك خي ٌل

أ َّها وسايلة لادم التجرباة الذاتياة بالتجرباة الجماعياة  ،واستحضااا

وخيات

لمعتقاااد تاااميي ل عاااعوا الجمعاااي واإلفاااادة مااان تجااااا الماضاااي

وأتابع محتابةٌ

واباها بالحاضار  ،ولهاا فاعلياة فاي تخلايب القصايدة مان الغنائياة

وث َّمة ايو تجعل ك َّل غريب حولك

إلاان الموضااوعية  ،كمااا تجعاال ماان القصاايدة ْ
أن تتقباال أطيافااا ً ماان

يألف مغتربه . )16،

الراى  ،فتوحدها فاي ااياا عااملة يكتنًهاا فضااء القصايدة  ،فضا ً

فالشاعر علن الرغي من سرد بعاض أحاداث الواقعاة وبقصادية

عاان ذلااك تكثيااف الاانب الشااعري بجعلااه الصااواة القابلااة للتأوياال ؛

الع مااة إم أ ااه يشااير إلاان وطنااه العااراق الااذي تً ارَّد بااه أعاادااه ،

كو هااا تحماال معااا ي متعااددة  ،فقيمتهااا فااي األد الحااديم متكماان

فتس اوَّات عليااه قااوى الض ا لة التااي أوقعاات بااه ؛ ممااا جعاال فداحااة

بمجرد كتابتها إ َّما " فاي امقتبااك مان معا يهاا ومضاامينها وتابّها

الواقعة مألوفةً من لادن أبنااء الاوطن ماادات كال غرياب حاوا اإلماات

في قوالب جديدة ؛ َّ
ألن فيها طاقة إيجابية يجب أن عاي إباداعها مان

،عليه الس ت) يألف مغتَ َربه .

جديد " . )19،

كما استوحن الشاعر المتنبي ؛ ليكاون قناعاا ً لاه فناراه يتجلان فاي

وقد وجد ا تداعيات األساواة في صوش عاعر ا الادباف ؛ إذ

قصيدة ،الوطن)

اأيناهاااا تجسااادت فاااي موعياااه ؛ بوتاااف التجرباااة الشاااعواية فاااي
استحضااااا األسااااواة التاااي تشااارق علااان الااانب بمعاااان مضاااافة

إذ يقوا م

يتوخاها الشاعر من أجل تكثيف معا ية بأقل األلًار  ،كما يمانو بهاا

قيل للمتنبي

المتلقااي متعااة التأوياال ؛ لااذلك كااان معااالي تجليهااا متلًع اا ً بهالااة ماان

سيناء ليست كأاض السواد

الغموض الشًيف ،فاألساواة فاي الشاعر أتابحت " لغاة المًااقاة

فًيها فيال

وهاذه المًااقاة ميمكان أن تتعقال فاي حادود البرا ياة وال حضااوا ،

وفيها منال

إ َّهااا ليساات ا عكاس اا ً لكااائن  ،باال هااي تالااع إلاان خل ا  ،وهااي لااذلك

وفيها الرماا التي عجبا ً كيف ما تهت فيها

متعبر عن ًسها أبداً بالمًاهيي بل بالرموز "

...
قاا ياتاحبيم َّ
إن بضي
19
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سأقو ُت أ هاااً من الصلوات

ومن استحضااه ألساواة أبسو الاذي يمثال اماز ميااه الخصاب
األولن في أساطير با د ماا باين النهارين وأسااواة تواعاتري اإللاه

اغي براءتي

المبدع الذي خلا المارأة مان القصاتاات والجاذاذات التاي تنااثرت

وأقيي ماذ ة الصباب علن جبيني .)23،

من عمليات الخل السابقة  ، )21،فهو يقوا م

لذا ارى الشااعر يجماع باين أسااواة أدو ايس إعاااة مناه إلان
احمااراا الاادت  ،ثااي يشااير إلاان بتاار األتاابع ،أتاابع الحسااين عليااه

في البدء كان اللوب ميكشف عن مًاتن المرأة

الس ت) في إعاااة إلان امتاداد ثواتاه  ،والصالوات والماآذن ك هماا

لكن ثيا البحر من ايو فكان الخرت في الضًال

يمث ن المق َّدك  ،ولعل دماء أدو يس قاد تحولات إلان زهارة اللاوتس

من يا ترى أوحن لهذا الماء

التي مت من دمائه  ،ما جعل الشاعر من بتر األتبع هو حالاة مان

ْ
أن يخرج من أتابع األ ثن قبيل موسي القاال

التحااوا ماان امااز أساااواة أدو اايس إلاان امااز الحسااين  ،والشاااعر

وجاء بالعشبة

يعنااي بهمااا جاارب العااراق الااذي ساايزهر يوم اا ً ف اتُم أاضااه واوداً

والاير

وتلوات ومآذن  ،إعااة الن الوفرة والس ت بعدما ضحن في سبيل

وبالزكي من س لة األخضر في س لة يبتهل

الس ت والحرية .

من خل الوادة في اللوب

وكلكااامش هااو مصاادا وحاااي للشاااعر الحااديم  ،فقااد ُوراااف ؛

...

لتعمي ا اايااة الشااعراء ،فاألساااواة " وساايلة للتعبياار عاان تجربااة

والنسيي في المرج

)24،

وما قيل لنا

الشاااعر ماان خ ا ا خلقهااا ماان جديااد وتوليااد امااوز جدياادة "

حن إذن شتعل

وعاعر ا من بين هؤمء الشعراء الذين استااعوا توليد المعا ي مان

كاملة الصًات لو مرَّت بنا

خ ا تناولهي موضوع كلكامش  ،إذ راه يقوا م

كتم ُل . )22،

إ ي المً ّرط بي

فهو الباحم عن امكتماا  ،فقد استُحضرت فاي القصايدة فكارة

أقي ُي العشب حوا مساا الينبوع

النشئ األوا فكان الماء.

يقتر السحا ...
أخرى محمومً علن كتف الرياب

و ألهمية المرأة في النشئ  ،رى الشااعر قاد استحضارها  ،فكاان
ماااداا الحاااديم الظااااهر عنهاااا إم َّ
أن القاااراءة تااارى فاااي المتجلاااي

دمءهُ

األساواي هو إحالة إلن معنن ام ا ق وعدت التقييد بًكار ماؤدل

وأسوق سر النخل

 ،فهو الباحام عان أتال البادء والًاارة النقياة غيار الملوثاة بأفكااا

محتكما ً

العولمة أو األفكاا المادية التاي حاقات باالقيي العلياا  ،ولعال اإل ساان

ألوذ ب ِه  -إليه

البدائي "اغي تخلًه الظاهري كان ينظي الابيعة التي حوله في س

النهر

فكري أتايل يمكناه مان عايش حمايي معهاا دون تصانىع أو افتعااا "

عيخ مدينتي وحكيمها األبدي

 ، )23،فكان يعايش قيماه التاي فُ ِاار عليهاا ؛ مماا جعلناا نسان الكثيار

يًت ُو بيننا ِس َّراً

اليوت منها في زمننا المعاتر.

ويودعني هواه
...

وقوله  ،وهو يخاطب الشعراء م

ُ
أقمت ت تي علن الماء

فلتلقوا قصائدكي علن حدق احمراا الواد

بواكت  ،بواكت

لحظة يستًي

ع َّمني النهر

وباهلو ي

ع َّي بيع عبةً ُ
كنت خبَّأتها تحت ثوبي

إ ي عراقك ُي الذي بُتِ ْ
رت أتاب ُعهُ
فأ ُ بِتكي ؛

ل َّز ي للترا
...

ي
لتحتكموا إل َّ

ومن قبل تلَّني

وتسكنو ي
20
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رموز الطبيعة :
.)25،

وهي الرموز الحياة والجامادة  ،إذ منحهاا الشااعر ثوباا ً جدياداً لاي

وكلكامش ملك أوا وبال الملحمة المشهواة استوحاه الشاعر ؛

يألًه المتلقي من قبل؛ كي يحدث المًااقة  ،فيكسر أف التوقع ؛ مما

كون هره األثير الغرال يمرى علن مدينة أوا السومرية  ،وقد أعاا

يجعل ال ُمغيَّب متاحاا ً للرتاد والتاأوى ا  ،وتلاك الرماوز سااعدت مانو

عاعر ا إلن عشبة الخلود التي سرقتها منه األفعان  ،فعااد محاَّماا ً ،

الشاعر مساحة واسعة ؛ لارب ما يروماه مان أفكااا وإعاااات عان

وقااد تجلاات الملحمااة فااي قصاايدة الشاااعر ماان عنوا هااا ،كلكااامش) ،

المساااكوت عناااه  ،كماااا أ اااه يقااادت تاااوااً جمالياااة حساااية و إيحائياااة

ولًظة العشبة التي وادت في القصيدة هي أيضا ً أحالتنا إلن أحاداث

وك هما يمث ن فلسًة الًنان الشاعر واايته وداجة حساسيته إزاء

الملحمة  ،لكن توريًه لها كان مقصوداً ؛ ليرينا المشابهة بيناه وباين

العالي  ،)29،ومن بين هذه الرموز التاي تشاكل لناا تاوااً مان تاوا

كلكامش الذي من َّ
أن الخلود هاو بالعمال الصاالو م بخلاود الانًس ،

الابيعة ،الماء)  ،وهو من الرموز المتجلية التي يساتعملها الشاعراء

لكن الشاعر له بغربته حين جعل من الغارال هاو ماا يخلاد  ،بينماا

بكثرة في أععااهي  ،لكنهي يمنحو ه بعداً في كثير من األحيان يكون

عاعر ا وأبناء جيله رلوا يعيشون متاهاة امغتارا بًعال الظارول

مختلًا ً مان عااعر إلان خار ؛ وذلاك حساب توجياه الساياق لاه ؛ كاي

التي حالت بينه وبين طموحاته وهي تت عن مع السرا .

تباارز اللًظااة متجل ا ًن لمعناان يناات دملااة أوليااة للاانب  ،إذ اارى فااي

يبدو َّ
أن التناش في الشعر هو لية مهمة من ليات غيا المعنن

قصيدته الوطن التي يقوا فيهام

وهو الذي يجعل من المسكوت عنه قاب ً للتأويل من طارل وتحدياد

هو الماء يمشي إليك

مسااه علن وف الدملة المركزية من طرفه اتخر .

فهيء خي ً
وعشبا ً
ومدى

المبحث الثاني

وضًافا ً بعيدة
وأقي بين عينيك خااطةً وتخوت . )30،

الرموز الشعرية

فالماااء هااو امااز الحياااة  ،وكا َّ
اأن الشاااعر حينمااا يخاطااب الااوطن

لما كا ت الحقائ متجلية في ععوا اإل ساان  ،فهاي بحاجاة إلان

فعلن جسده يجري النهران سغا ً للحياة  ،لكن المعنان المغيَّاب يمكان

لغة عالية يمكنها التبحى ر ؛ متايادها  ،ومن تجلياتهاا يمكنناا الظًار

أن ستخلصة من إعااة الدملة التي حملتهاا امزياة المااء إلياه وهاو

بالمعا ي العميقة في النب  ،وهي ذاتها التي ياروت الشااعر الحاديم

َّ
أن أبناء الوطن هي أعبه بالماء في المشي علن جسد أبايهي ،الاوطن)

عنها .

؛ إلخصاابهي لاه مان خا ا بنائاه والادفاع عناه وافاده بكال مقومااات
الحياة مثلما هو الماء الذي يمنو األاض ك َّل عيء حي .

والرمز الشعري يمثل القراءة للمتجلّن األ جع  ،فهو القاادا علان
منو لغة النب طاقات ععرية  ،وهو " واحاد مان مان أهاي األساراا

ومااان الرماااوز التاااي اساااتعملها الشااااعر الريااااب كمتجااال لمعاااان

التااي اجترحهااا الشااعراء ؛ لتاااوير اللغااة إلاان مسااتوى قااادا علاان

يرومها في صه .

الوتوا إلن تلك المساحة المستعصية التي تنصاهر فيهاا تلاك اللغاة

فنراه يقوا في قصيدته ،مكاعًة) م

وتصااير أثيرياااة تتوساال الرماااوز واإليحااااء ؛ لرسااي بعاااض م ماااو
المشاهد الااداخلي البلاواي الشااًال "  )26،وقاد عا َّرل أوساتن وااياان

هكذا أدمنته

الرمز بأ ه "ذلك الشيء الذي ينو عن أو يمثال عاياا ً خار " ، )27،

وتعلي َّ
أن الوتوا إليه

والرماااز " فاااي أتاااًن حامتاااه محاولاااة القااابض علااان تلاااك النغماااة

يكلًها موعداً ملتقاء الرياب

)28،

الروحية الكامنة داخل الوجدان البشري "

الرياب إذن موع ٌد
واللقاء الذي ترتجيه يت ىي

وقد تناوا الشاعر حسن الدباف اموزا متنوعة منها م

ْ
وإن ت َّي في موسي غير هذا
فعلن جبل من جراب . )31،
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و لعاال الرياااب ماان عناتاار التغيياار فااي كثياار ماان األحيااان ،

والليل هو امز الظ ت لكن الشاعر أ سنه  ،فجعل مناه كائناا ً حيَّاا ً

والشاعرهنا جعلها امزاً يتناغي مع األمل  ،إذ وجاه الدملاة تبعاا ً لماا

يشابهه بسااوداوية غربتااه النًسااية ؛ إلعاعاا المتلقااي َّ
أن القلا يدهمااه

يًرضااه الموضااوع عليااه ؛ لتكااون لااه جسااراً يماانو القصاايدة متسااعا ً

كل حين ف الليل يتوسده وم هو يتوسد هذا الليال ؛ كو هماا يعيشاان

للبوب عما يشعر به من غباة تجاه خير قادت من لدن الحبيبة  ،وهاو

الحالااة ًسااها ماان امغتاارا وفقاادان امسااتقراا  ،إذ جااد الشاااعر

يحااس بلقاااء الرياااب ماان أماال  ،ف ا ن فااات ذلااك األماال سااول يكااون

يهجس بمعا اته الذاتية ووحدته وغربته في العالي المحيط حوله .

الموعد جب ً من جراب  ،إعااة إلن دملة الرياب مان وجههاا اتخار

أمااا القماار فهااو متجلّا ًن خاار ع ا َّع فااي أف ا قصااائد عاااعر ا  ،فقااد
اعتمده امزاً في خماسيته بعد ْ
أن أ سنه وجعل منه ًسه  ،فهو يقوا

التي تحدث بًعلها متقلبات ومتغيرات.

في مقاع قصيدته الرابع م

والغرال واحد من الرموز التي ورًها الشااعر لمعاان متعاددة ،
فهو هره األثير الذي يولد من احي هر دجلاة الخالاد متجهاا ً تاو

افرفت عرفةٌ

مدينة الشاعر ،الحي) ما حا ً إياه عدة معاان تبعاا ً للظارول المحيااة

واسن قمر عند مبتدأ األف

بالشاااعر  ،ف ا ن كا اات رروف اا ً اسااتثنائية اراه يوجهااه كيًمااا يحتاااج

وحده كان في سلَّة

توريًه  ،فوجد اه في القصيدة امازاً للحياوان الملاتهي الكبيار ماذكراً

يجمع الظ َّل للظل

ب فعوان ازك الم ئكة بقوله م

وما يتناثر من ِكسر الضوء والماء

أخشن أن يبتلع الغرال الزاقة

باحثا ً عن جوت تزوق وجه الحبيبة  ،وهي ائمة

أو يرحل عن لجش أف مواسمها . )32،

عرفة سول تًُتو ،
أو قمر سول يرسو علن ااحتيها

فالزاقااة امااز الصااًاء بينمااا الغاارال امااز الجااوع فااي موسااي
الشاعر  ،إعااة منه إلن الجد والمعا اة  ،وهي قضية الوطن الذي

ما الذي سول تنكر ؟

عصًت باه حمان الاائًياة  ،فالشااعر يارى الشار فاي تلاك المرحلاة

إ َّه طائ ٌر طاا منها وعاد إليها .)34،

الخايرة من عمر العراق فاغراً فاه كل حين  ،فجسَّده الشاعر بنهار

وللحظاات الروما ساية التاي حاادقت بالشااعر واماتيااب النًسااي
الذي حات في أف قلبه جعله يصوا ًسه قمراً ؛ لما للقمر من ع قة

الغرال إذا ما خ من مائه .

الراحاال ماان الحبيبااة  ،ثااي العائااد إليهااا  ،وهااو ماان يهااب كاال مااا هااو

ومن اموز الابيعة التي استعملها الشااعر اماز الليال  ،إذ جاده

ضاارواي للحياااة حسااب اايااة بعااض األقااوات  ، ) 35،وكااأن الشاااعر

يشااير فااي قصاايدته ،أاق) إلاان رلمااة الااروب ؛ ليعباار بااه إلاان معناان

يشير إلن عودته للوطن أو عودة المهااجرين ألوطاا هي الاذي طالماا

يراود الشاعر  ،فنراه يقوا م

ا تظر عاودتهي إلياه بعاد هجارتهي عناه .والقمار كماا هاو فاي دممتاه
يمثل امزاً لعشاق الوطن

الليل وحيد يتسكع في الروب
وأ ا وحدي

)36،

وللقمر معان متعددة في ععر عاعر ا منها امبن في قصيدته م

يشبهني هذا الليل بصمتي
وبألوان عذابي

قالت ذاك كثير

أفتو بابي

أخشن ْ
أن يبتلع الغرال الزاقة

يشبهني أكثر هذا الليل علن الارقات

أو يرحل عن لجش أف مواسمها

وأكثر ما يشبهني

قمر يكًي ؛ لينير عوااعها . )37،
يباادو َّ
أن الشاااعر يامااو لمولااود واحااد اماا َز لااه بااالقمر  ،لكاان

أي
وهو ينات علن ائتي

المغيب هو طموب لاومدة واحادة تحتااج لرعاياة حصاينة تجنبُاه مان

م أعرل كيف أوسد رلي فيه

األخااا التي تحدق بأبناء الوطن فنراه ميرياد أن تتكارا مأسااتها ،

أو أوسده

يدلنا ذلك علان َّ
أن الشااعر يتنبَّاأ باألخاااا التاي ستعصاف بالمناقاة

ت . )33،
من خبب العربا ِ

مسيما بلد ا وبالًعال تحققات بعاض حادوك الشااعر فكا ات الحار
مع اإلاها .
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والز بقااة ماان الرمااوز التااي اسااتماا لهااا الشاااعر ؛ ليماانو فضاااء

الرموز النباتية :

صوتااه متسااعا ً ماان المعااا ي واياض اا ً ماان الروما سااية البهيجااة ،

يستعمل الشعراء عادة الرموز النباتية لما لها من إلًاة لاه فضا ً

فنجده يقوا م

عن معاياتها التي تًتو فاقا ً للنب وموماا ً يتخاذه الشااعر ؛ لتمكيناه
من اسي م مو المغياب فاي الانب  ،ومان هاذه الرماوز النخلاة  ،إذ

كي من الضوء يكًي ألوق ز بقةً

استثمرها الشاعر للبوب ع َّما يعتملاه مان هاواجس؛ ليرقان بهاا حيام

بين ألألة الماء

اااه األثيرة  ،فهو يقوا م

والصمت
في أوا الشًتين

ثي سيسألو ك

)41،

.

فالشاااعر يرمااز بااالزهوا إلاان الجماااا والتًااااا واأل اقااة  ،لكن اه

قل م َّ
بأن الاًل قد ضجت حقيبته

حاوا توريًها؛ ألن يشير إلن أمله في ا ا ق حياة جديادة مًااواة

فعاد لاينه ،

بالجماا والرقة والعذوبة  ،ولكون الشًتان هما منصة القوا ؛ وكأ ه

يلقي براءته ويحمل اوحه للنخلة األولن

يتحدث عن حياة الًاارة أو البداياة الاهاوا واألمال المرتجان الاذي

يصحو اسمه ،

ينبث من النوا كما َّ
أن الشًاه تشبه الز بقة في اللون والرقة .

ويعود بالقمر ال ُمخبَّأ في م محه إلن رلف النوافذ . )38،

وفي قصيدته ،واقتان) التي يقوا فيها م

فالشاعر وتف النخلة باألولن ؛ كو ها أوا عجرة استقرت علان
وجاه األاض  ، )39،لكناه يرياد بهاا اإلعاااة إلان عاالي الًاارة النقااي

وتحملنا الريو

والشاااعر يخلااب إلاان َّ
أن النخاال يمثاال جنااو الااوطن لكثرتااه فيااه

حتن القلوع التي سول نشرها في الخرا

ويمثاال الخياار الااذي عرفاات أاض السااواد بااه  ،والشاااعر يشااير إلاان

عراعف من أغنيات الشجر

ا تمائه لتلك األاض المعااء ذات الوفرة العالياة  ،وهاي أوا أاض

أيىما زهرة

استقرت بها خيرات الخال سبحا ه وتعالن .

ولو بتت بين ف َّكي حجر؛
كو ي إذن زهرةً للاري

وفي قصيدته النخلة يقوا م

وسنبلةً للايوا التي هُجرت

أ ا خلةٌ
للاهر
ِ
لي وطن

في احتراق الحدائ .
كو ي إذن ماتشاء المًاوز

ٌ
وطن أمسى جذواها
ولي

م ما يشاء السًَر . )42،

بالكاد تحملني

فهو المنتظر البشاااة ؛ لاذلك زج باالزهر ِة فاي الًضااء ؛ ليمنحناا

فكيف ستحم ي

متسعا ً من التأويل ،والزهارة اماز الربياع ؛ لاذلك وجاد اها تتجلان ؛

وق ئدي تخب العصافير

لترمي لنا المعنن الذي يرومه الشاعر وهاو التًاااا بالمساتقبل علان

وفضة فجر هذا الرائع القزحي

الرغي من العراقيل والمدلهمات التي تنتاا عصار ا الحاضار ،لكان

ما ألقيت إم فوق تربته جما ي . )40،

الشاااعر يرسااي لنااا متنًساا ً عباار امزيااة الزهاارة  ،فنااراه يسااتبان لنااا

فالشاعر يستوحي من النخلة طهرها  ،فيوتاف ًساه بهاا  ،كماا

المعنن؛ ليغمر ا برموزه التي تحيلنا مرة أخارى للبنياة المغيباة التاي

أ َّهااا تتسااي بااالعلو والوفاااء لراعيهااا  ،وهااي ع َّمااة اإل سااان ؛ إذ قاااا

يرمي إليها في صه.

اسولنا األكرت ،تلن هللا عليه و له وسلي) " أكرماوا ع َّماتكي النخلاة
" يرياااد الشااااعر َّ
أن العاااراقيين أينماااا كاااا وا هاااي موساااومون بالنقااااء

وفي قصيدته لي أضر بالنجي عصاي يقوا م

والاهر والايبة علن الرغي مما ي قو ه من العناء والويل والثباوا

دخل مملكةً

في وطنهي الجريو.

وعموسا ً من حجر حمله  ...ينبث النوا
ؤسس أوديةً
و ًضى زهوااً
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من عجر الجنَّة

أُدلِ َ البحر من عرفة

...

في مداا قريب

كشف س َّر الزهر

ااب يمتد  ،يمتد حتن تلبَّسني الماء

ز ر خصر األاض بقافية الوادة

أبصرت خياا ً من الدت  ،يمتد  ،يمتد

واسي الشاعر

من جثة طافية .

يتقاتل في لغة الشاعر

كا ت امرأةٌ في الث ثين

طعي الوادة والماء

تدوا عليها النوااك

فالزهرة . )43،

وعلن تداها غصن مزهر

ويبادو َّ
أن الشااعر أعااا إلاان الاوادة أو الزهارة وك هماا ياادمن

وهي من فرط أعواقها
غافية .)45،

علاان الرقااة والجماااا  ،إعااااة منااه إلاان ا ااب ج الحياااة بعااد الجااد
والياابس  ،ولعلااه ياارى فااي المسااتقبل ومدات وا بعاااث يعااي وطنااه .

فقد استعمل المرأة هناا بوتاًها امازاً للضاحية الماوادة  ،إعاااة

والشعر سيكون هو اتخار يصادب بالتًاااا واألمال إعاااة مناه إلان

منه إلن األح ت التي جُهضت  ،ولي يب منهاا ساوى األلاي والحسارة
علن الرغي من ا بثاقهاا  ،فا

قوله م ،يتقاتل في لغة الشاعر طعي الوادة والماء)

ماو لهاا ؛ لعادت تهياوء الظارول التاي

تساعد علن إ مائها.

الرموز البشرية :

خلااب أن الشاااعر اسااتااع أن يعباار عاان موضااوعات كثياارة

من الرموز البشرية هاو اماز المارأة  ،فقاد احتلات لادي عااعر ا

ععراً ممازجا ً بين الجمالي والمعرفي وهو يمضي علن وف حركاة

مكا اا ً متمياازاً فااي كثياار ماان أعااعااه  ،إذ جااد فااي قصاايدته  ،وهااو

الشااعر الحداثيااة التااي تعباار عاان اوب العصاار علاان وف ا تعنياتهااا

يتحدث عن قضية بلده العراق راه يستوحي منه مجاد المارأة اإللهاة

الحديثااة لياادفع بااالمتلقي فااي أعماااق الكااون الشااعري ماان خ ا ا فااك

في وادي الرافدين ،يقوا م

عااًرات النصااوش عباار الرمااوز التااي تحماال المعااا ي المغيبااة التااي

إ ي عراقكي األخير

متتااأتن فااي البااوب المباعاار محقق اا ً إياهااا برمااوز الابيعااة الجاماادة

علن أس َّرتِكي

والحية وهي موضوعات تكًلها الشاعر لبنااء قايي أخ قياة يتعااطف

يبات ضجيعكي تلبي

معها القاائ فيتخذها اداء ليعيش حياته إذا ما عمل بها حراً معافن.

وبين أتابعي
تغدوك ُي امرأةٌ ترائبها
جذوع النخل

المبحث الثالث

فالتمسوا مواسي خصبكي

الصورة الشعرية

وتقاسموا اًا ً
أعلقها علن عرفات أعجااي . )44،

يبدو َّ
أن الصواة هي التشكيل الاذي يمانو القصايدة سار قاداتها

ويبدو أن الشاعر يستوحي مان اماز المارأة اإللهاة عشاتاا اماز

علان اكتنااال المعاا ي وتكثيًهااا وسار جمالهااا  ،والشااعر يجاانو إلاان
تحقي اااه من خ ا الصواة التي يصادا معا يهاا األُ َوا ؛ ليجعال

ام بعاث  ،كما أ ه يستوحي تلب السايد المسايو علان الكرماة التاي

منها متجليات تلوب لمعنن القصيدة العات ومن بين هذه الصاوا التاي

كتااب عليهااا معناان التضااحية فااي ساابيل بنااي البشاار ،فهااو العااراق

حملاات المعااا ي المغيبااة فااي عااعر الاادباف ث ا ث هااي م  -1الصااواة

المضحي  ،وهو الذي عا قت أتابعه عشتاا طيلة مهاد الحضااات

المتوازية  -2 ،الصواة البيا ية  -3،الصواة الداامية.

الحااب والخصااب فااي ب ا د وادي الرافاادين مشاايراً فااي الاانب إلاان

القديمة.

 -1الصورة المتوازية م

ومن قصيدته ،اختاال) قوله م

َّ
وكااأن متلقيهااا يراهااا
وهااي لااون ماان اللقاااات المسااتجمعة ،
تاااوااً مبعثااارة ألوا وهلاااة ؛ كو هاااا مركباااة  ،لكااان الشااااعر

فجأةً

وبقصدية إل تاج الدملة التي يرومها الشاعر تأتي متوازية فاي
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ساابكها  ،لكنَّهااا بالمعاينااة الدقيقااة يتجلاان فيهااا اابااط المعناان

داخ ً كنت في الليل أت خااجا ً حيم في الكأك خلَّ ُ
ك
ًت وجهَ ِ

المغيب  ،فالتخالف والتباعد بين الصوا التي متلة فيما بينها

...

إم ما يتجلن بها مان ألًاار تاوحي بمجموعهاا للمعاا ي الخبيااة

ج َّر البرد

بعد إيصالها ببعضها ،ومنها قوله م

اائعة حلكة الليل
بل اائعا ً كان وجهك والبرد

ومن بقايا قربة في الاف أحمل عمعةً

.

فــ ،النجوت  ،الليال  ،وجهاك  ،البارد) ألًاار تاوا بهاا الساكون

وسأعتري دمعا ً وأعجاااً لكل غمامة

في الليل مع الحبيبة  ،والكأك ذلك المعنن المتجلَّاي مان طريا تلاك

وأ ا أغنيها تعلمني البكاء

األلًار  ،أما الشاعر فيريد بتلك الصوا التوحاد ماع الحبيباة ؛ لربماا

وقد سأعرل كيف تقترل الحرو
ويؤتن باألبناء

)48،

الًكرة التي يستقيها ألععااه وعادة ماتكون لدى الشاعراء باين ت لاؤ

)46،

النجوت حيم هدأة الليل وتًائه ودمعة الكأك هي ماا تجعلاه يتوحاد

إذ جد الشاعر ترك لنا األلًار ،عمعة  ،دمعا ً  ،بكاء  ،الحرو )

مااع موض اوعه الااذي يسااتجلبه  ،كمااا َّ
أن الباارد يوحااد األعااياء حياام

ماان أابعااة تااوا  ،وهااي م ،بقايااا قربااة فااي الاااف  ،عااراء دمعااة

ام جماد في عالمه األثير.

وأعجاا لكل غمامة  ،تعلي البكاء  ،سأعرل كياف تقتارل الحارو

وفي قوله م

ويؤتن باألبناء) إذ جد األلًار الراباة تل ّوب بدملة الحازن  ،وهاذي
الع ئ  ،هي جسوا يربط بعضها بعضاا ً ؛ لتوحاد الصاوا  ،مشايراً

الليل ميقوى علن الوقول في الشرف ِة

إلن الحر التي جرت في أاض الجنو  ،وتركت األخضر يابسا ً،

ميقدا أن يلقي تغاا جمة

واألجساااد حاام اا ً  ،والقربااة ممزقااة  ،وكأ ااه يتحاادث عاان الخاارا

باضت علن يديه

الذي ح َّل بوطنه وأهله  ،فلي تب إم الدموع السواكب .

بين األف واألف
بقايا عتمة تكا ُد ْ
أن تنس َّل حو امرأة

وفي قوله م

تنات

وحده والليل سيدة تدوا مع الصًير

ٌ
ى
عرعف
يلتف عليها
الخصر
ح َّد
ِ

ُ
حيم تومئ أو تشير .
سيهشى أسرا األتابع

وطائ ٌر

مازاا دمع أبيه يأكل عمره اطبا ً  ،ويمنو أ َّمه بوحا ً جنوبيا ً

يض ى فوق هدها المكشول

تلوب تميمةٌ

ح ّد النصف

من أين تأتي الريو بالمر ة ممر ة

)49،

بالغناء .

)47،

وتتركها علن دب الحرير

فناراه يصاف اللياال الاذي ميقاوى الوقااول علان الشارفة ممازجاا ً

فاأللًار ،الصًير  ،سيهش  ،يأكل  ،م مر ة) جميعها تدا علان

بينه وبين النجمة التاي باضات علان يدياه  ،إذ ميساتايع أيضاا ً إلقااء

الخلو ؛ مما يجعل الصوا المًردة توحي بالتوحاد بًعال تلاك األلًاار

بيوضااها ماان يديااه إعااااة إلاان األغ ا ا التااي يسااتبد بهااا هااذا اللياال

التي تجلَّت لنا  ،فجعل منها الشاعر فضاء يعبر من خ له ع َّما يرياد

ويقصد القوى الظالمة  ،ثي ينتقل ؛ ليصوا المرأة التاي تنسال بعاض

أن يقاوا  ،فاللياال دملااة علاان ثاااا الحاار بكاال تماهياتهااا ومااا تناات

العتمة إليها وهي حاسرة حد الخصار بينماا هنااك طاائر يضا فاوق

عنها من عؤت باد للعيان  ،ولربما يشير إلان الحكوماات الدكتاتواياة

هدها بالغناء فنراه بكلتا الصواتين المتاوازيتين يباين معنان التجارد

التااي أسساات الخااول والتجويااع  ،ومااا جاااء بجريرتهااا ماان حاارو

والتحرا فليس لليل أد ن سلاة علن جومه إن ولادت فهاي مباد أن

جرت في الجنو أثَّرت فياه تاأثيراً بالغاا ً حتان عا َّي الصاًير فاي كال

تناا حريتها بينما المرأة المجردة من م بسها  ،أي من قيودها وهي

بقعة من بقاعه .

ترفل بالحرية  ،بينما الاائر يغني لمن الها ما استااعت قواه !

وفي قوله م

 -2الصورة البيانية :

ما ٌر

وهي الصوا التي تتأتن مان موضاوعات علاي البياان كالتشابيه

كالعقي النجوت

والمجااز وامسااتعااة والكناياة ؛ كو هااا تضاًي علاان السااياقات
معاا ي ثا وياة تلااك المعاا ي التااي يساعن الشاااعر إليجادهاا ماان
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خ ا تلك األساليب ،ومنها ما جده لدى الشاعر ،وهو يصوا

ي ْ
أن استب اللحظةَ خيط الحلي
عل َّ

األاق في قصيدته التي حملت العنوان ذاته م

ى
معاتي النساء
يلتف علن
ِ
ويدفع األطًاا للبكاء

اللي ُل وحي ٌد يتس َّكع في الروب

ي ْ
أن استب الحري .
عل َّ

وأ ا وحدي

ولعل أساليب البيان لها دوا في اسي الصواة الشاعرية  ،إذ اراه

يُشبهني هذا الليل بصمتي

يستعير للصواة أادافا ً ؛ ليجعلها كالمرأة المكتنازة  ،أماا أ اه ياركض

وبألوان عذابي

خلف المار األخضر كناياة عان الخصاب واألمال  ،بينماا البلبال هاو

أفتو بابي

امااز لقاادوت السااعادة والتماسااه لهااا هااو التماسااه لااذلك البلباال الااذي

يشبهني أكثر هذا الليل علن الارقات

يستبيحه الًجر  ،والًعال يساتبيو اساتعااة تبعياة تصاريحية اساي بهاا

وأكثر ما يشبهني

هيمنة الًجر علن البلبل  ،والًجر هنا يمثل الخير الواال  ،أما غاباة

أي

الصمت فالغابة استعااة لبيان فرط الصامت  ،والعازل علان غماماة

وهو ينات علن ائتي

تكت بالبري هو الًرب المتأتي من قدوت الخير العميي  ،كماا أن بكااء

م أعرل كيف أوسد رلي فيه

األطًاااا هااو تيجااه ا شااغاله بالحصاااد  ،بينمااا خاايط الحلااي اسااتعااة

أو أتوسَّدهُ
من خبب العربات .

)51،

تصريحية في إعااة إلن المتابعة والترتد ومواكبته الهدل المنشود

)50،

لتحقي ا أما يااه وهااو يسااتب الحري ا لاايس لمعناان الضااي إ مااا للناااا

إذ راه يمازج بين الصوا التقريرية والصوا التي حملتها وسائل

المتوهجة في داخله والتي تبعم علن النشاط وافع الهمي .

البياان فااالعنوان هااو الكاعااف للمعنان الظاااهر للاانب  ،إذ جعاال اللياال

وفي قصيدته ،قل ) التي يقوا فيها م

كالرجل وحيد يتكسع علان سابيل امساتعااة المكنياة  ،ثاي يشابه ًساه
بالليل والجامع بينهما هو الصمت وألاوان العاذا  ،وألاوان اساتعااة

ْ
امت فبللها الك ت

تصريحية للعذا ؛ لبياان تناوع األلاي الاذي يحادث العاذا الاذي يعاد

ت علن وجناتها لغةٌ
وطًََ ْ

من المجااز بع قاة الساببية  ،ثاي يشابهه باه مان أ اه يناات علان ائتاه ،

كهًهً ِة الغمات

والرئة هناا مجااز مرسال ع قتاه الحالياة ؛ كاون الناوت ميكاون علان

إبر من الليل الصديء علن وسادتها

الرئة إ ما علن الصادا والرئاة هاي مان تحال فياه  ،ثاي يساتعير لًظاة

تبااق في الظ ْت

،خبااب) للعربااات والخبااب ااوع ماان أ ااواع سااير اإلباال  .يتضااو أن

...

الشاااعر اساااتعمل أسااااليب البيااان ،التشااابيه والمجااااز وامساااتعااة) ؛

مازاا هذا الليل منابِقا ً

ليرسي توااً يعبر بها عان أاقاه مان عما مأسااته التاي يعيشاها فاي

ولو ترك القاا

ليلااه المااأزوت  ،وهااي تااواة ماان تااوا امغتاارا النًسااي فااي راال

لغًا و ا ْت .

ررول قاهرة حاوا الشاعر اخًاءها خلف أسلوبه البيا ي.

)52،

فنراه يتعامل ماع األسااليب البيا ياة ؛ ليصاوا لناا المتجلاي ،فبللهاا
الك ت  ،وطًت اللغة) ك هما استعااة مكنية  ،ثي يردل بتشبيه اللغة

وفي قوله م

كهًهًة الغمات  ،فهو يصوا ما ياارأ عليهاا  ،فاالك ت هاو وسايلة مان

ي ْ
أن أخر َج
عل َّ

وسائل ترجمة لمشاعر معيناة تعيشاها  ،بينماا اللغاة هاي الكا ت الاذي

ْ
أن أسيو في عوااع المدينة

يحتمال الًائادة وعاادمها  ،والاوفاان لهااا كالزباد الااذي ياذهب جًاااء م

الثقيلة األادال

فائدة منها  ،أما لًظة ،إبار) فهاي اساتعااة تصاريحية أااد منهاا األلاي

ْ
أاكض خلف المار األخضر في الاري
أن
َ

واألذى  ،ولعل الليل هو من يدفع بها ل اق فلو ترك ،القاا) والقااا

ألتمس البلبل
ي أن
َ
َعل َّ

هنا استعااة لتلك الًتاة الموسومة بالجمااا  ،فقاد اأيناا الشااعر كياف

يستبيحه الًج ُر

اسي لنا تواة باألساليب البيا ية معبراً عن حالة القل التاي تعيشاها

ْ
ت
وأن أوتد مجرى الماء حو غاب ِة الصم ِ

المرأة الجميلة في الليل الماب عليها تيجة الهموت .

ْ
وأن ابتدئ العزل
علن غمامة تكت ى بالبري

وفي قصيدة عنوا ها ،فراف) يقوا فيها م
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مقعد عاغر في الجواا

الدخان تسلَّ َ ماذ ةً

من ترى سول يشغلهُ؟

فخرَّق توتَ المؤذن

...

وها ه َو ذا يصعد

سر ٌ من العابرين يمرى

ما الذي تتوقع أن يحدث اتن  ...؟

وث َّمة رل يقر الجداا

ابَّما ستشكلهُ الريو ما يشبهُ الرأك

...

لكنَّهُ حشوةٌ من دخان سيبدو

ضحكة

فتمحوهُ ثا يةً

وعظايا حواا

لتشكلهُ غابةً من دخان

...

ها أ تَ ثا يةً قد خسرت الرهان

مقع ٌد عاغ ٌر

فالذي قد تش َّك َل قنبلةٌ

يرتمي فوقهُ

من دخان كثيف

جس ٌد وا تظااْ .

تص َّدى لها جب ٌل  ،ويدان .

)53،

)56،

ولعلااه يسااتعمل أساااليب البيااان كمتجليااات مسااتباان المعناان الااذي

إذ جاااده يخلااا تاااواة داامياااة فاااي معناهاااا التقرياااري المبساااط

عنااونَ الشاااعر قصاايدته فأسااماها فااراف تبع اا ً لمضاامو ها  ،إذ اسااتعاا

والمتجلي  ،فنراه يتحدث عان دخاان تسال ماذ اة  ،ثاي خارق تاوت

لًظة ،سر ) للعابرين كذلك لًظة ،عظايا) وك هماا يحادثان خلخلاة

المؤذن ومر بتحومت إلن أن أتبو قنبلاة مان دخاان  ،بينماا المعنان

وفراف  ،أما ااتماء ام تظاا هو أيضا ً استعااة وع َّزز ذلك بالدممت

المغيب يشير إلن األفكاا الغائماة الموهوماة التاي تلًَّاع بهاا الضاالون

المباعرة ومنها لًظة ،عاغر) التي كراهاا مارتين ولًظاة ،يشاغل) ؛

وهي يختاون طريقا ً بائسا ً تصواوه طريا الحا  ،فاأحرقوا الازاع

مما منو النب قداة علن اميحاء بًعل المتجليات البائنة .

والنسل علن أساك معتقدي  ،ومنهي القاعدة وداعش وقد تصدى لهاي
جباال وياادان إعااااة إلاان العزيمااة واإلتااراا ماان لاادن أبناااء الشااعب

 -3الصورة الدرامية :

للحيلولة دون ا تشاا هذا الًكر األعمن الذي ضلل الكثيار مان النااك
مسيما دعاة الدين .

وهي الصواة التي تتاألف مان عناتار الادااما  ،وهاي م الحاواا
والمناجاة وسرد ودهشة من خا ا أسااليب المًاجاأة " وذلاك لتمثيال

وفاي اب خار يوساي بلاده أ اه المساتباب  ،بينماا أبناااه باين مياات

الصااراع والحركااة فهمااا جااوهر الاادااما "  ، )54،والصااواة الدااميااة

وتائه في عرض األاجاء .

تبوب بصواتين األولان حساية  ،واألخارى معنوياة تحمال فاي فاقهاا
المعا ي التي يرومها الشاعر التي ميًصو عنها مباعرة في كثير من

كان الحسين يرود تحبته إلن الصحراء

أساااليبه مساايما الصااواية منهااا  ،فصاااا الشاعرالمعاتاار "يجسااي

في أتب توزع موتهي  ،فبكوه .
قاا م تقاسموا موتا ً أُ ِح َّل لكي

البعيااادة حسااايتها مااان خااا ا الجمااال التاااي يضاااًي عليهاااا الحركاااة

...

والصاراع؛ ليسااتنبط منهااا معااا ي خبيااة تتمثاال تااواها عنااد القااراءة

تمرى سحابةٌ

المتقصية العميقة  ،ومن أمثلتها في ععر الشاعر قوله م

فترى الًرات يبيع بينكي جراا الماء

التجربة الذاتية الصرل في إطاا موضوعي"  ، )55،ويلابس المعاا ي

يا وطنا ً من الصحراء

الدخان الذي تتعجَّلهُ

حق ً من بكاء اللون

يرتقي األف

ستب ُ الرعاة إلن مواسي سنديا اته

حزمةً من خيوط

تميل بنا الاري إلن الًرات

وفوهة تمتت منذ حين

الماء أثداء تُهَ َّشي تحت أقتا الرواحل والحداة

...

لَ ِعقا ً بأطرال العصي يباكرون غمامةً

ما الذي تتوقع أن يحدث اتن  ...؟

فأقوا م

معيء  ،معيء قلت

تلك غمامة وقًت علن عًة الحسين

...
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فن َّز منها الماء تحت جبين ِه ويديه

تناتاااات دينياااة وتاايخياااة وأسااااواية  ،واماااوز للابيعاااة ،

ك عاطايه
فاختر لعمر َ

جميعهااا تحيلنااا إلاان مااا أااد الشاااعر قولااه فااي صوتااه التااي

أما أ ا سأرلى ممتلاا ً بأح ِت السرير

تتحدث عن الوطن الجريو الذي ينازل فاي سابيل حيااة أبنائاه ،

وأ ا ُت في ضً ِة ا تظااك
حا ِم ً لعبي كما الولد الصغيرْ

كااذلك تعلاا الشااااعر بمدينتااه و هاااره وهااو ماااا يمثاال األتاااالة
)57،

العراقية في التشبم بتربة الاوطن علان الارغي مان المحناة التاي
يماار بهااا إم أ َّ اه مااا زاا يتحماال قسااوة الحياااة فااي ساابيل تربتااه

فناارى الاادباف يبااين بتصااوير داامااي كيااف يسااتباب الااوطن وهااو

وقدسيتها الكريمة .

يتحدث عن اإلمات الحسين ،عليه الس ت) الذي استشهد هو وأهل بيته
وتحبه عااعن  ،بينما تمرى سحابة تارى الًارات يبااع جاراااً وهاو

 -5اساااتعمل الشااااعر ث ثاااة أ اااواع مااان الصاااوا التاااي عااااعت فاااي

المتعل بمأثرة الحسين ،عليه الس ت)  ،كو ه استشهد في سبيل الح

صوته الشعرية  ،وهي م الصواة المتوازياة  ،وهاي الصاوا

وعلن الًرات الذي حسروه عنه  ،بينما الجميع ينهل مناه  ،ويبادو َّ
أن

مسااتجمعة ماان تااوا جزئيااة تحملاات ألوا اا ً ماان الااراى  ،فقااد

هااذا المتجلااي يل ا ّوب لنااا بالمعااا ي الخبياااة  ،فالشاااعر هنااا يااومئ إلاان

تناولااااات الحااااازن الاااااذي أتاااااابه تجااااااه بلاااااده  ،كاااااذلك حكاااااي

العراق الجريو الذي ُكل باه وبأبنااء عاعبه  ،فاذهب المخلصاون باين

الااادكتاتوايات ،فضااا ً عااان اساااي موضاااوعات الحرياااة  .أماااا

قتيل وأساير لكان تبقان الغماماة التاي ازت المااء  ،ولعال المااء يمثال

الصواة البيا ية فقاد اسامها مان خا ا موضاوعات علاي البياان

عودة الحياة من جديد  ،وكأن الشاعر يارى بظهار الغياب َّ
أن العاراق

وتناااااوا فيهااااا موضااااوعات ذاتيااااة وموضااااوعية منهااااا القلاااا

ساايعود قوياا ً كمااا الحسااين الااذي رلاات اسااالته إلاان اتن يسااتقي منهااا

وام تظااااا ،أماااا الصاااوا الداامياااة فقاااد تكو ااات مااان الحركاااة

الثاواا سا َّر قاوتهي ومااالبتهي للحا  ،بينماا األكثارون ينتظار اساتعادة

والصراع  ،فأعاا فيها إلن عدة ألوان من المضامين التي مثلت

الوطن؛ ليعيشوا كما الولد الصغير وهاو يحمال لعبتاه فاي إعاااة إلان

التصدي واإلقدات  ،فض ً عن ا بعاث الحياة للوطن المستباب.

السعادة الواافة بعد استعادة الوطن السليب.

الهوامش

الخاتمة :

 )1،في النقد الجمالي  ،د  .أحمد محمود خليل م 19

لعل أبرز النتائ التي حققتها الدااسة ،هي م

 )2،ينظاار الًلسااًة الغربيااة المعاتاارة  ،مجموعااة ماان األكاااديميين

َّ -1
أن الشاعر المعاتر يتعامل مع ثقافة العصر ؛ فيمانو صوتاه

م ،1509وينظرم اها ات ععراء الحداثة  ،فاضل ثامر م38

العم ا والتوسااع ؛ ليجعلهااا تحتماال معااا ي يسااتجليها المتلقااي ماان

 )3،ينظر م أدو يس أو اإلثي الهيراقلياي  ،عادا ضاهر م 93

خ ا ثقافته التي تعينه علن إدااك تلك المعا ي  ،بما يال علياه

 )4،ينظر م جماليات الموت في ععر محمود داوياش ،عباد السا ت
المساوي 69-68

فائض المعنن .
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 في النقد الجمالي ااية في الشعر الجااهلي  ،د  .أحماد محماود

الشعر العربي المعاتر قضااياه وراواهره الًنياة والمعنوياة ،
د .عز الدين إسماعيل  ،القاهرة 1967 ،ت .

خليل  ،داا الًكر المعاتار  ،بياروت – لبناان  ،ط1996 ، 1



ععرية الكون  ،د .س ت األوسي  ،مخاوط .

ت.



عجائب الملكوت  ،عبد هللا بن محمد بن عباك الزاهد  ،د-ت



العود األبدي ،العودة إلان األتاوا والصاراع باين األسااواة



الدباف  ،وزااة الثقافة  ،العراق – بغداد  ،ط2013 ، 1ت .


والتاايخ)  ،د .خزعل الماجدي  ،الاداا العربياة للموساوعات
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فصااوا فااي النقااد واألد  ،عبااد الاارحمن أبااو عااول  ،الهيااأة

النبوءة في الشعر العربي الحديم دااسة راهراتية  ،د .احايي
عبد علي فرحان  ،داا تموز  ،دمش  ،ط 2012 ، 1ت .

المصرية العامة للكتا  1996 ،ت .


مًهوت الشعر عناد اواد الشاعر العرباي الحار  ،د .فااتو عا ق
،اتحاد الكتا العر  ،دمش  ،د  -ط 2005 ،ت .

داا الشؤون الثقافية  .بغداد – العراق  ،ط2016 ،1ت .


معجااي أع ا ت األساااطير والخرافااات  ،د .ط ا ا حاار  ،داا
الكتب العلمية  ،بيروت– لبنان  ،ط1999 ، 1ت .

 ،بيروت – لبنان  ،ط2011 ، 1ت .


لمصااابيحك ااتااديت عنقااي ،مجموعااة عااعرية) ،حساان سااالي
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ظرية األد  ،أوستن وااين  ،و اينيه ويليك  ،ترجمة محاي

المحمااااداوي  ،تااااأليف مجموعااااة ماااان األكاااااديميين العاااار

الاادين تاابحي  ،مراجعااة حسااات الخايااب  ،المؤسسااة العربيااة

،منشواات ضًال – الرياض  ،ط2013 ، 1ت .

للدااسات والنشر  ،بيروت ،ط1981 ، 2ت .


والجنو إذا تنًس ،عاعر)  ،حسان ساالي الادباف  ،داا ومكتباة
عد ان ،بغداد  ،ط2013 ، 1ت .
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