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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 
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التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو  البحوث.. 
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الثقايف.









كلمة العدد

اخلطوة الثانية للشمعة الثالثة

حينام توقد شمعتك الثالثة، يعني أّنك تقّدمت يف مسرية عمرك؛ 
النجاح  نحو  خطواتك  من  جتعل  مضافة،  مسؤوليات  أمامك  لتبدو 
أكثر حذرًا؛ ألّن ما حتّققه يف املسافات األوىل من االنطالق، يضعك 
ُقبالة ثقلني: ثقل املحافظة عىل ما سبق، وثقل جتاوزه لتحقيق ما هو 
)من   : املؤمنني  أمري  البلغاء  سيد  حكمة  عىل  تأسيسًا  أفضل، 

تساوى يوماه فهو مغبون(.

يف  الثانية  اخلطوة  أّنه  أوهلا:  أمور؛  جمموعة  العارش  العدد  يؤرش 
مسرية السنة الثالثة من عمر املجلة، وثانيها: أّنه ضّم ملفًا يعاين سرية 
فعل ثقايّف مهم يف املسرية الثقافية للعتبة العباسية املقدسة؛ ذلك هو 
العباس  الفضل  أيب  بحق  العمودي  للشعر  العاملية  اجلود  )مسابقة 
( وثالثها نتاج العقول األكاديمية التي احتضن هذا العدد بعضًا 

منها.

فأّما األمر األول، فقد ذكرنا يف مستهل هذه املقدمة عظم ما يلقيه 
من ثقل عىل عاتق هيأيت املجلة؛ للمحافظة عىل ماكان، و االرتقاء فيام 

هو كائن و ما سيكون.



و أما األمر الثاين، فهو عني عىل عني؛ ألن انعدام املراقبة ألفعال 
التنافس، وال سيام اإلبداعية منها، حيّول الفعل من فعل حركي متناٍم، 
إىل حدث سكوين رتيب؛ لذا استقبلت املجلة كتابات باحثني أرّشوا 

مواطن الفعل الثقايف يف املسابقة بَنَفس حضاري حيادي.

وأما األمر الثالث؛ ففيه صوت ذو عمق أول، كّنا قد صدحنا به 
وما زلنا، مفاده: أّن املجلة مستمرة بام تكتبون، وحّلتها هبية بأقالمكم.

أّن  هو:  ذلك  حتقيقه؛  قطاف  عىل  قاربنا  بوعد  نختم  أن  ولنا 
 :Impact Factor املجلة ستتحول إىل جمّلة عاملية رصينة عىل غرار الـ
عامل التأثري الدويل؛ لتحّقق لكّتاهبا و باحثيها ودارسيها أهبى مالمح 

االرتقاء، كلام استطعنا إىل ذلك سبيال.
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ملخص البحث

املسابقات اإلبداعية هي فعل ثقايف يسهم يف رفد الساحة بام هو متميز، وتأيت 
الساحة  يف  حضورها  أثبتت  التي  الثقافية  األفعال  هذه  من  واحدة  اجلود  مسابقة 
اإلبداعية العربية، وحاولت يف هذه الدراسة مقاربة فاعليتها عرب حتليل النصوص 
األساس  متّثل  الدورة؛ ألهنا  اختياري هلذه  األوىل؛ وسبب  بالدورة  الفائزة  العرشة 

الذي اعتكزت عليه الدورات الالحقة.

متّيزت  األوىل  الثالثة  النصوص  أّن  أمهها:  بنتائج  الدراسة  هذه  خرجت  وقد 
النصوص؛ بحيث شّكل كل واحد منها عاملًا  إبداعية فارقة ملا سواها من  بصناعة 
ا يتمتع بالفرادة والصدمة، وقّل منسوب الفرادة يف النصوص األخرى، بحيث  خاصًّ
النصوص  تكن  ومل  كام  السابع،  النّص  إىل  الرابع  النّص  من  ابتداًء  التدّرج  حلظنا 
الثالثة األخرية بمستوى الفرادة الكايف لتكون بمصاّف النصوص السابقة ؛ مّما يمنح 

تراتبيتها عىل هذا النحو مقبولية ومصداقية.
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Abstract

Creative contests is a cultural act participating in providing lit-
erature with the best ; Al-Jud takes priority in being one of these 
cultural acts and prominent in the literature of Arabic creativity. 
Such a study is to investigate its efficacity in explicating the tenth 
winning texts in the first contest, the reason for the first contest 
choice lurks in the fact that it represents the cornerstone of the 
previous contests.

The research paper concludes that the first three winning texts 
come with creativity precocity ; each has created a world of indi-
viduality and surprise ; then the individuality level recedes in the 
other texts; as of the fourth to the seventh, the last three texts are 
not in individuality line with the previous , that is the stratification 
appears acceptable and credible.
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مقدمة

أصبحت قراءة النّص األديب ممارسة ذهنية تتجاوز نظرة املتلقي )السلبي(؛ إذ 
االستدالل  وإمكانية  النّص  بنية ذلك  للكشف عن  أدواته يف حماولة  الفكر  يعترص 
عىل وحداته الفنية مرتكزا عىل ثقافته، أي ثقافة القارئ التي ُتسجل حضورًا فاعاًل 
لتتالقح مع ثقافة النّص متتد معه بأوارص غري مرئية لتكون ثقافة مشاركة يف إنتاج 
من  تتشكل  إبداعية  لصريورة  النّص  يف  امُلنتج  أدوات  تبذره  بام  وتشكيلها  الرؤية 
جمموع إبداع الذات الشاعرة مع ممارسة قرائية إبداعية؛ إذ إن »املامرسة حتتاج حني 
مفاهيم  اىل  أو  منها،  تنطلق  نظرية  مرتكزات  اىل  بموضوعها  معرفة  انتاج  تتوخى 
وإنتاجها  معارفها  سلسلة  يف  فتكون  نشاطها  حقل  يف  املامرسة  تندرج  تستخدمها 
سلسلة تستخدم املفاهيم لتنتجها أخرى تتسلح باألدوات لتجددها، تقوم بتحقيق 
بني  األبديني  ونقصاهنا  العالقة  كمول  هي  حيث  من  وصريورهتا  املعرفة  سريورة 
املفاهيم يف مستواها النظري املجرد من جهة، وبينها يف بنيتها املادية من جهة أخرى 
بني ما هو وفق املفهوم، مطابق له، وبني ما هو جتاوزه، عالقة الكامل والنقصان هي 

حركة الزمن وهي التارخيي واملامرسة هي هذه العني وهذا الفعل بينهام«)1(.

النظر  زوايا  فيها  تتعدد  نّصيته  معرفة  إنتاج  يف  القراءة  ممارسة  تتعمق  وعندما 
املامرسة  »تصل  قد  فبذلك  الفني  املوضوع  غاية  منتجًة شبكة عالئقية تكشف عن 
اىل كشف ما هو مشرتك يف املادة التي تكون موضوعا هلا، واىل معرفة ما هو سمة 
هذا املوضوع، ما هو نسقه، وماهو أيضًا املفهوم الذي حيدده يف نسقه هذا، ويف بنيته 
الناهضة عىل مستواها يف املجتمع«)2(. لتنتج فهاًم من تعاملها مع فضاء النّص األديب 
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وجزئياته بل تنظر يف أنساق العالقات التي تربط بني هذه اجلزئيات لسريورة نظرة 
من  وغناه  الداخلية،  عالقاته  تكامل  دراسة  عن  كاشفًة  النّص؛  اىل  الرؤية  متعددة 
حيث صريورته الفنية، ووظيفته االجتامعية من جانب كونه صيغًة من صيغ الفكر 

االجتامعي.

وتأسيسًا عىل ذلك تقوم مقاربتنا عىل دراسة النصوص الشعرية العرشة الفائزة 
يف مسابقة )اجلود( العاملية األوىل التي بلغ عدد القصائد املتنافسة فيها ما يزيد عىل 
)186( قصيدة، ومنها ترشحت هذه القصائد العرش الفائزة، بام متتاز به من وحدة 
التي رشحت  النقدية  املعايري  من  يعتمدوا جمموعة  أن  للنقاد  وفكرية سوغت  فنية 
النصوص العرشة الفائزة نصوصًا فنية يف ذاهتا جتعلها مؤهلة لتحقيق وظيفة مجالية 
تأثريية وبالوقت نفسه مسجلة ألثٍر فلسفيٍّ حيقق وظيفة اجتامعية لتنتهي اىل شبكة 
من الدالالت املرتابطة؛ منتجة لقيمة إقناعية ملامرسة قرائية إبداعية تأخذ كل قصيدة 
مرتبتها من قيمة التفاعل يف جزئياهتا؛ لتصبح كاًل متكاماًل هلا حضور واضح ورؤية 

نافذة.

يف  قراءتنا  عىل  لنبني  مون  امُلحكِّ اعتمدها  التي  املعايري  اىل  اإلشارة  من  والبد 
تراتبية القصائد وسبب اختيارها الذي جاء يف اإلصدار اخلاص بمسابقة اجلود وهي 
العمودية  القصيدة  بناء  أساس  بوصفها  التقييم  يف  العتامدها  رئيسة  معايري  »سبعة 
الصياغة،  املوضوعية،  الوحدة  اللغة.  الوزن،  وهي:  ومجاليتها،  فنيتها  وحتديد 

الصورة، الرؤية، التوليف بني هذه العنارص مجيعًا«)3(.
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قراءة نقدية للقصائد الفائزة

اواًل: واقف عىل رشفة املعنى

للشاعر مهدي النصريي - العراق.

ومطلعها:

عىل هنر ِ األحالم ينوي اخرضاره          ويـــــــــــــمأل باملاء النبّي جراره

نقرأ هذه القصيدة لنرى بناء رصيًنا يلهمنا شعورًا عاليًا وحييطنا بعامله الواسع؛ 
لكن الناقد ينظر إليها بمسافة الوعي الذهني من البناء اللغوي يف القصيدة؛ فيفصح 

عن عمقها الذي يرتك بصمته يف ذاكرة املتلقي، ويطبع بصمته يف إحساسه.

هبا  تبدأ  إنزياحي  بنسق  حمكوم  لغوي  بناء  القصيدة  هذه  يف  ينهض  الذي  إّن 
يشّد  التقديم  وهذا  هنِر-  -عىل  واملجرور(  )املتعلق-اجلار  التقديم  وهو  القصيدة 
انتباه القارئ إىل ان مركزية القصيدة ترتكز عىل هذا التقديم، كام انه احلركة الرئيسة 
يف اخلطاب الشعري وهي الثيمة التي ترتبط هبا جمموع شبكة العالقات الداللية يف 

القصيدة إىل آخرها متمثال يف البيتني األخريين

ليلٍة ـــلَّ  ك زيـــنـــٌب  ــِه  ــي عــل ـــرُّ  مت
ـــًة ــَل أمَّ ــلِّ ــب ــُه، حــتــى ُت ــَي ــســق ــَت ل

انشطاَرُه أجــاَد  قلٌب  يدها  ويف 
بحاَرُه الرهيُب  املوُت  هبا  أهاَج 
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يف بناء القصيدة

لقد أجاد الشاعر كثريًا يف إضاءة هذا الفضاء )عىل هنر( الذي يامرس عليه فعل 
)ينوي(  الفعل  نمو  بحركة  املرتاتب  الداليل  املسار  لريسم  السقي؛  وفعل  اإلمالء، 
الذي يتصل مبارشة بالفعل )يمأل( إىل الفعل األخري من القصيدة )لَتسقَيُه( وهي 

نتيجة طبيعية.

اإلمالء... )يدعو إىل( ... السقي

هذا األثر ينتفي ويصبح يف فضاء التمني الذي يصعب فيه التحقق بأثر الفعل 
بأثر  يتم حتّققه  ان  يمكن  الذي ال  الفعل  انجاز  باجتاه  القلبية  احلركة  )ينوي(،وهي 
مضاف املتعلق )األحالم( الذي يرضب هذه املعادلة احلياتية ويلغيها؛ ألهنا تنقله إىل 

فضاء الالطبيعي بعيد املنال؛ ليكون توايل األفعال بعدها رضبًا من الوهم.

متفصل القصيدة

التي  األفعال  من  جمموعة  القصيدة  حمور  يمثل  الذي  هنر(  )عىل  املطلع  ينبثق 
مُتَاَرس عليه واألسامء ذات العالقة ليكون املكان الطبيعي لسريورهتا وإمالئها فضاء 

القصيدة؛ فيكون التوزيع اآليت بيانه:

جمموعة األفعال: )يمأل، لتنمو، حييا، تذرف، نبحر، تنمو، لتسقيه، تبلل(.

جمموعة األسامء: )باملاء، الفرات، أعشاب، البكاءات، الدمع، دمعة، العطاشى،  
املاء، ماءه، عني، املياه، البحر، شاطىء، الدمع، العيون، ماء، بحاره(.

الفعل  بني  داخلية  عالقة  إطار  يف  واألسامء(  )األفعال  الكلامت  هذه  فجاءت 
ومكان حتققه، مما جعل للمكان )عىل النهر( املنطلق األول لتحقق هذه األفعال مجيعا 
 ، يتصف بالعمومية؛ أي أنه هو املكان املشحون الذي تنبعث منه مأساة العباس
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معاداًل  أصبح  فالنهر   ، احلسني  ركب  من  العطاشى  ُتذكر    ُيذَكر  فعندما 
للحياة يف سريورة احداث كربالء ولشخص العباس  عىل وجه األخص، فكان 

)عىل النهر( أساسًا لتناسق مكونات عامل القصيدة.

بالنهر وهي  السببية  العالقة  ذات  األفعال  خُترج  )األحالم(  اإلضافة  ومتعلق 
إىل زمن يوحي  تبلل( من زمن حقيقتها  لتسقيه،  تنمو،  نبحر،  لتنمو، حييا،  )يمأل، 
بالوهم، فنهر األحالم يكون يف عامل األحالم واقع غري متحقق، وهذا الوهم حيمل 
التعبري إىل نسج صورة شعرية ذات رؤية عميقة يف استحالة وصول املاء لعطاشى 

كربالء؛ إلرصار العدو عىل املنع.

فيكون حضور هذه األفعال يف زمن الوعي غري املدرك لينتج نموها يف حارض 
 ، األمة ومستقبلها بصورة ذرف الدموع حتى تصبح بحارًا بتأثري )الفاعل( زينب
فيكون واقعًا حقيقيًا ُمدركًا، فتسجل القصيدة حركتني: تبدأ بنهر األحالم وبطلها 
العباس ، وتنتهي بسقي األمة، وبطلتها زينب  مسجلة بذلك صورة شعرية 

حمورها )املاء( ومن ذلك يرتبط املاء بالعباس ؛ ليكون سيده.

ارتبط مطلع البيت األول )عىل هنر األحالم( بمطلع البيت األخري من القصيدة 
بحار  أي  )بحاره(  األخرية  الكلمة  إىل  يصل  قصوى  تصاعدية  حركة  يف  لَتسِقَيُه 
املوت، فيؤسس لعالقة نسقية تتضمن شبكة من العالقات الداخلية يف بناء القصيدة 

لتكون شاهدًا عىل فاجعة كربالء. 

 عىل هنر األحالم                                    بحار

 بحار املوت                 أثر السيدة زينب  أثر العباس 
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كاشفة عن تلك العالقة احلميمية املشحونة بني العباس  وأخته زينب ؛ 
إذ كان هو رجاء العطاشى وحاميًا حلامهم.

وتأسيسا عىل ما تقدم فإّن الكلامت التي انبنت عليها القصيدة ليست معزولة 
بذاهتا، حمتفظة بمعناها املعجمي؛ وإنام هي وحدات تشكلت بدالالت اكتسبتها من 
سياقها يف القصيدة لتكون إشعاعا لطاقة خمزونة يستجيب املتلقي لتأثريها فـ )النص 
الشعري يمثل يف ذاته، وبصورة خاصة، لغة منظمة، وهذه اللغة موزعة إىل وحدات 
لفظية، ومن املرشوع أن نطابق بني هذه الوحدات وبني ألفاظ اللغة الطبيعية بحكم 
أن هذا يعترب أبسط املحاوالت وأكثرها تلقائية يف توزيع النّص إىل فلذات دالة()4(.

ففي األبيات:

مشى واملرايا يف تضاريِس وجِهِه
لقد ماَت كي حييا كثريًا وضاَع يف
وقد كاَن لوُن الطفِّ من َقَسامتـِِه

مترُّ وترمي يف الدروِب احتضاَرُه
هنـاَرُه لَيلَقى  ماتوا  َمْن  هنـاراِت 
َنـاَرُه اِت  املستفـَزَّ اخلياِم  وكــلُّ 

(، )ترمي(، )احتضاره(،  نجُد األلفاظ بني فعٍل واسٍم )تضاريس وجهه(، )مترُّ
اِت  ـَزَّ املستف تشخيص  الطّف(  املوت،)لون  بعد  اللقيا  هناره(،  )ليلقي  )هناراٍت(، 
القصيدة  فراغ عامل  لتشع وجودًا يمأل  املعجمي  إطارها  خرجت هذه األلفاظ عن 

الذي يشكل بدوره بنية الوجود الشعري.

تضفي البنية الشعرية الوزنية يف القصيدة انتامًء إىل الشعر يف جذوره التأرخيية 
العميقة دااًل عىل جتربة مجالية خاصة يف اإلبالغ النّصّ التأثريي عند املتلقي، ومل يكن 
القصيدة متصدرا  النظام الوزين يف  إنتاج مستوى وزين شكيل فقد حترك  رضبًا من 
)اهلاء( يف هذا  الروي  اختياره حلرف  اللغوية، وأحسن يف  الداللة  صفًا واحدًا مع 
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الصوت من طاقة حرارية جتسد آهة األمل يصل اإليقاع بمرارة التجربة الشعورية يف 
دوال القصيدة، وال سيام ارتباط اهلاء بصوت الراء والّدال عىل التكرار الذي يعكس 
حرارة األمل واستمراره، أما املنطق الذي حيكم آلية بنية القصيدة فيتكشف من طبيعة 
األفعال )يمأل، لتنمو، حييا، نبحر، تنمو، لتسقيه( التي حتقق غاياهتا يف عامل متٍن )عىل 
هنر األحالم( تصطدم بأفق الواقع املأساوي يف واقعة كربالء لتحجم فاعلية الفاعل 
القربة  النهر ومأل  إىل  الطريق  معوقات  اجتاز  فهو   ، العباس  املتمثل بشخص 
لكن رماح األعداء قطعت عليه فعله امُلنتج يف سقي األطفال والنساء، فحركة بناء 
األفعال املتحققة )عىل هنر األحالم( كشفت عن إيديولوجية العدو يف القتال وهي 

حُمارصة ركب احلسني ، وتركهم عطاشى يف مواجهة العدو.

عالئقها  بمجموع  القصيدة  لبناء  االجتامعية  الوظيفة  يشكل  املنطلق  هذا  إّن 
الداللية لتكون أثرًا فنيًا شاهدًا عىل عرص كربالء املمتد.

ثانيا: أم البنني وقربة العباس

للشاعر: وهاب رشيف

ومطلعها:

ـــري ــــًة لـــــدمـــــوع هن ــــرب ــــاق ـــُت فجريي مــن جــودهــا أرضم

مركزية  بؤرة  طويلة  قصيدة  من  جزء  وهو  املطلع،  هلذا  الشعرية  البنية  متثل 
فالبيت  القصيدة،  تتضمنها  التي  القصة  ألحداث  املرتابطة  اخليوط  عن  تكشف 

الشعري األول:

ـــري ــــًة لـــــدمـــــوع هن ــــرب ــــاق ـــُت فجريي مــن جــودهــا أرضم
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البيت يمثل نّصًا متكاماًل حتقق فيه: ترتيب العنارص، واالكتامل الداليل،  هذا 
ماهية  الداليل  سياقها  من  ُيفهم  متامسكة  بنية  لتشكيل  حُيشدان  العنرصان  وهذان 
موضوع القصيدة؛ إذ إّن )القص الروائي عملية ثقافية، تتطلب خلق الشخصيات 
الرسدية  األبنية  وتنظيم  األصوات  وتعدد  الزمن  وهيكلة  األدوار  وتناوب  احلية 
لتعطي دالالت خمتلفة حيث يتم تشغيل هذه اآلليات عرب ذاكرة اللغة وخمزوهنا يف 

هذا اجلنس(.)5(

مع  لالستهالل  أداة  أنسب  وهي  املحّبب  للقريب  النداء(  )بياء  القصيدة  تبدأ 
َق الشاعر باختياره هذا الذي  القربة العنرص األكثر أمهية يف موضوع القصيدة وقد ُوفِّ
املاء يف هنارات  املنع لرشب  العطاشى يف فضاء  إليه عيون  تتجه  الذي  املأمن  يمثل 
تقف  ان  الطبيعي  ومن  وُرَضع  أطفال  هم  العطاشى  ان  سيام  ال  الشديدة،  القيظ 
حّدهم مظاهر قسوة السلوك البرشي لكن مناوئيهم جتاوزوا هذا احلّد فقطعوا عنهم 

املاء.

تشمل بنية املطلع الواقع اخلارجي الذي يعيشه هذا النفر من الناس الذي مُتثل 
ان  صفاهتا؛  من  اجلود  يصبح  حتى  التجريد  درجة  إىل  وصلت  مطمحًا  القربة  فيه 
اختيار الشاعر هلذا االتساق يف البنية الرصفية الذي يشمل البيت والتقنية الداخلية 
)هنري(،)فجري( مها أبرز ما يلفت االنتباه للوهلة األوىل يف اجلمع بني الدالالت 

املتناقضة بني

قربة لدمع هنري                    ارضمُت فجري

)متثل سبب االنطفاء(                    )متثل سبب االشتعال واالتقاد(

عالقة  ُيوجد  آخر  تشاكاًل  مضمونه  يف  حيمل  املتضاد  الداليل  النسيج  هذا  إن 
توافقية عالية يف ان قربة )الغائب( وهو العباس  التي مل متتلئ باملاء بل امتلئت 
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من  اجلود  صفة  لبست  الدموع  هذه  لكثرة  ان  حتى  الفقيد  عىل  احلرقة  دموع  من 
.) اهنامهلا،وهي داللة تتساوق مع اتقاد فجر امُلصاب )ام البنني

القصيدة  عنارص  لكل  املفتوح  املكان  )القربة(  مثلت  ذلك  عن  فضال   
األخرى، فهي تتحرر من زمنها املغلق )زمن املعركة( لتقدم عنرصًا جديدًا لتكون 
  للعباس  الرتابيني، وبشارة اآلتني( وزمن فيض اجلود  احللم والبشارة )حلم 

املمتد إىل يومنا هذا جتىل ذلك يف قوله:

ــا ــه ــام ــه ـــريولـــــســـــوء حــــــّظ س ـــّي جت ـــن ـــي لــــــآن مــــن ع

استطاع الشاعر أن يوظف الرسد يف بنية القصيدة مستثمرًا مما يتكفل به القّص 
من )حتديد الداللة وصناعة الصورة وتسوير النّص حتى تتضح بدايته وهنايته()6(. 
فقد صور الشاعر الشخصية التي يتحدد فيها ضمري املتكلم الشعري )أنا( متثل يف 

قول الشاعر:

نحـ ـــرُت  ـــاط ش ان  ــنــُذ  م شطريأنـــا  شاطرت  ضامئي  ِوك 

ليرتك لنا فرصة التأويل لشخصنة الضمري )أنا( فيقطعه رسيعًا يف البيت الذي 
يليه ُمعِرفًا هبذا الضمري )أنا أمه( لريسم منظورًا تأرخييًا حيكي لنا عرب التأريخ تلك 
العالقة اإلنسانية التي بلغ فيها البذل واجلود أعىل درجاته بني العباس  الذي 
يمثل أطروحة اجلود والعطاء وقد صور الشاعر ذلك بطاقة شعورية متسك بروح 

التصوير البالغي:

ـــُض هـــــذا املــــــاء حمـــ ـــب قـــربيأنـــــا ن ودمـــــــوع  دمـــــي  وره 

تعبري عن اإلخالص  أبلغ  التي رسمت بمواقفها  املرأة  البنني( تلك  )أم  وأمه 
والوفاء والعطاء وقد أجاد الشاعر يف تصويرها قائال:
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ذا ــــِر  ــــغــــزي ب نـــخـــلـــٌة  ــــــا  ــريأن ــُت أطـــيـــُح مت ــي ــش كــــريت م

الذي  والعطاء  العريب  للشموخ  نواًة داللية  متثل  التي  النخلة  بني  املقاربة  هذه 
يزخر يف املكان يف الذاكرة الثقافية.

ان بنية القصيدة وتشكالهتا عىل مستوى الداللة والرتكيب والصورة واإليقاع 
اعتمدت عىل احلوارية القائمة بني العباس  وأمه )أم البنني ( لتتضح من هذه 
املحاورة اخلصائص الفنية والتعبريية التي حقق هبا الشاعر غرضه األيديولوجي يف 
أرضه تلك العالقة التضحوية التي قامت عليها أركان القصيدة؛ لتشكيل رؤية كلية 
فتزخر  النّص  فضاء  يف  النّصّية  والصياغات  اللغوية  املدلوالت  جمموعة  فيها  تنمو 
عن  اإلخبار  حيز  من  النّص  ينقل  وفيض  عميق،  داليل  بمكنون  السطحية  بنيتها 

موقف العباس  وأمه يف معركة الطّف إىل وظيفة تأثريية إبداعية مجالية. 

من  مّكنته  الشعري؛  تشكيلها  يف  الرسدية  التقنية  عىل  هنا  الشاعر  اعتامد  إّن 
إطار  يف  بالغية  أنساق  خلق  يف  كثريًا  أسهم  الذي  الرتاكيب  تشكالت  يف  اإلثراء 
تركيبي صوري حشدها الشاعر إلنتاج رؤية نّصية متثل مركزًا انفعاليًا داخل النّص.

إن هذه القصيدة قد حققت أثرًا نوعيًا أفادت من التقنيات يف األنواع األدبية 
فيها  الشعرية  التي جعلت من  )الرسد( يف مستواها احلواري، وتعدد الشخصيات 
عنارص  إىل  ان حيّوهلا  من  الشاعر  متّكن  إذ  واحلوار؛  والقّص  الرسد  مهيمنات  تنزع 
والعالقة  اإلرواء(  )أداة  القربة  وهي  القصيدة  بناء  يف  املحور  عن  تكشف  شعرية 

. وأمه أم البنني  التضحوية التأرخيية للعباس

فيها  الشاعر  استثمر  مرسحًا  هنايتها  إىل  ووسطها  مطلعها  يف  القصيدة  مثلت 
جسدت  األسلويب)بانوراما(  واإلثراء  البالغية  والرتاكيب  الشعرية  التضحيات 

حركة التأريخ باجتاه أثر شخص العباس  وأمه  يف ذاكرة الثقافة اإلنسانية.
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ثالثًا: يارسمدي الضوء

للشاعر ماجد الياسني - العراق

ومطلعها: 

ك مــنــك حــدَّ ــبــلــُغ  ســَي ذا  ـــن  ــلُّ جـــّدك؟َم ــس ويـــســـلُّ حـــني ي

ال شك يف أن للغة دوًرا يف ترمجة الفكر؛ لتصبح الكلمة ممارسة لفظية تكشف 
تلك  من  واالستفهام  عاطفته  املتلقي؛لتثوير  باجتاه  وحتّركه  الشاعر  خلجات  عن 
عالمة  بوصفها  الشعرية؛  بنيتهم  يف  توافرها  عىل  الشعراء  حيرص  التي  األساليب 
تثويرية حترك ذهنية املتلقي، وقد أشار )بايل( إىل تلك األمهية الوظيفية التي تكتنزها 
عالقاهتام  يف  العقلية  واللغة  العاطفية  اللغة  )دراسة  يف  النحوية  منها  املستويات 
املتبادلة واختيار مدى ما حيتوي كل تعبري عىل عنارص ملتحمة فيهام، ودعا إىل إجراء 
هذه الدراسة عىل املستويات الصوتية، والصوتية، والرصفية، واملعجمية، والنحوية 

والداللية()7(.

تأيت بنية االستفهام باألداة )َمن(، )َمن ذا( مفصاًل رئيسًا يف بنية القصيدة التي 
تأسست عليه رؤيته الشعرية ليكون موجهًا ذهنيًا حيفر يف أفق التلقي للبحث عن 
إجابات ممكن ان تؤدي الوظيفة األيدلوجية لبنية النّص الشعري، ومن هذا تصدر 
بأنه )بنية عميقة منتجة للداللة()8( تكرس أفق  االستفهام )بَمن( القصيدة الشعرية 

االنتظار بانفتاح أفق التوقع.

ك مــنــك حــدَّ ــيــلــُغ  ســَي ذا  ـــن  ــلُّ جـــّدك؟َم ــس ويـــســـلُّ حـــني ي

من  حركتها  اكتسبت  متحركة  بنية  النّصّ  تركيبها  يف  االستفهام  بنية  مثلت 
النّص يف  للخرب غري مستقرة وتوزعت عىل مجلة  إنشائية )غري مؤِكدة(  كوهنا مجلة 
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القصيدة وجتىل تركيزها يف األبيات األوىل من القصيدة إىل منتصفها؛ لذا هي تشكل 
رؤية الشاعر وأداته للكشف املعريف الذي ختتزنه ذاكرته يف جتسيد صورة من صور 

)معركة الطّف(.

الفئة  هبا  حيارص  فهو  االستفهام؛  لبنية  القصيدة  تصدره  يف  الشاعر  وأجاد 
األخرى ويلف حوهلم سالسل التقييد.

ـك ــــ  ـــي إل ــــدا  ن ــوا  ـــ ــق ــرت ـــ ي مل 
عبـ بينهم  ــل  ه ــــارٌس؟  ف َمـــن 

ــــّدك ـــــوت نِ ــــه امل فـــكـــان وج
ــّدك؟ ـــ ــص ـــي ي ــــاس آخـــــُر ك ـ

وقد أدرك الشاعر أثر بنية االستفهام يف فضاء اختياره اللغوي بام تنضوي عليه 
من طاقة شعورية وداللية تفتح النّص أمام مؤثرات مجالية يف أفق املتلقي.

الشاعر  فلسفة  بنية االستفهام توظيفا مجاليا، يكشف عن  الشاعر  وقد وظف 
يف ان اثر العباس ع يف معركة الطف، وتعدد أدواره يف صياغة لغوية،تكررت فيها 
مجاليا  النّص  إثراء  يف  االسرتسال  يف  الشاعر  قدرة  لتظهر  وتنوعت  االستفهام  بنية 

ووظيفيا متثل يف قول الشاعر:

قـــمـــر الـــعـــشـــرية مــــن يـــيء
عنه ـــذود  ــــ ي لــلــحــســني  ــــن  َم
تركت مــن  سيسقي  ذا  ـــن  َم

بعدك؟ الكون  رحلت-  -اذا 
عــــّدك؟ حـــني  ــه  ـــ ــت ــرك ت إذا 
ــات وعـــــــدك؟ ــت ــق ــم ت ــوهن ــي ع

البنية اإليقاعية للقصيدة مؤثرًا صوتيًا ضمن تراتب وزين مشبع  وقد شّكلت 
الوزنية  البنية  ان )وظيفة  الشعري أي  النّص  بالداللة يف سياقها تؤدي وظيفتها يف 
للقصيدة تتمثل يف ان تلك البنية حني تكرس النّص إىل عنارص فإهنا تشري – يف ذات 
الوقت - إىل انتامئه إىل الشعر، وهذا الذي نراه من التعويل عىل البنية الوزنية يف متييز 
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الشعر عام ليس بشعر وقيامها بدور اإلشارة اىل التجربة اجلاملية اخلاصة يف البالغ 
إنام  التلقي  تأثري يف مستوى  او  إيقاع  القصيدة ملجرد  يرد اإليقاع يف  النص()9(، ومل 
أضاف ُبعدًا دالليًا؛ فهو )ذو قيمة خاصة من حيث املعاين التي يوحي هبا، واذا كان 
الفن تعبريًا إحيائيًا عن معاين تفوق املعنى الظاهر فاإليقاع وسيلة هامة من وسائل 

هذا التعبري ألنه لغة التواتر واالنفعال()10(.

موسيقيته  بناء  يف  أساسيًا  مرتكزًا  اإليقاع  يكون  ان  الشاعر  اختار  ذلك  من 
ليكون )دك(  والكاف  الدال  قافية  فاعتمد  الشعري  للنّص  الداللة  مع  ترتبط  التي 
واإلقدام  الشجاعة  صفة  ليربز  السيف،  رضبة  لوقع  صوتيًا  ُمناغاًم  الصويت  املقطع 

: عند العباس

هبــــا عــــىل األعــــــــداء شــــّدكوشــــجــــاعــــًة أقــــســــى تــشــد

فأكدت الدفقة الشعورية للقافية مانحة إياها وظيفة مجالية وداللية برتددها.

رابعًا: الشاهد 

للشاعر نجاح العرسان - العراق

الكربى  البنية  عليها  تنبني  مستويات  عدة  القصيدة  هذه  يف  نميز  ان  يمكننا 
تتسم  إذ  الصورة وتعدد مستوياهتا؛  القصيدة هي  املستويات يف  للنّص،وأبلغ هذه 
بكثافتها وشحنتها التي كرست أفق التصور القديم يف رسم حدود مغايرة لتسجل 

هلا هوية جديدة خاصة يف هذا النّص الشعري وقد جتىل ذلك يف مطلع القصيدة:

العمر منتظِرمن أول الطف حتى آخر  أحـــداق  يف  الــثــأر  ُنعتُِّق 
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ففي هذه االستعارة )ُنعتُق الثأر( تركيب لصورة جديدة كرست قاعدة املقاربة 
واملناسبة التي نّص عليهام عمود الشعر العريب، فقد خرجت الداللة هنا اىل فضاء 
إحيائي عريض؛ إذ إن الشاعر يستعري التعتيق للثأر وال نجد هنا مناسبة بني املستعار 
منه وهو ماله صلة بالتعتيق وهو اخلمر، وبني املستعار له وهو الثأر، فمن الصعب ان 
نوجد العالقة مبارشة لذلك نجد أنفسنا أمام تساؤل داليل بإزاء صورة الثأر املعتق 
كام ان الرتكيب )نعتق الثأر( جاءت مجلة فعلية )خربية( ُتسقط خصوصية االستعارة 
بوصفه تعبريًا جمازيًا له وظيفة اإلحياء بامتداد مدة طلب الثأر وِقدمها أللف وأربعمئة 

. عام حتى خيرج الطالب بالثأر املنتظر

فهذه املدة الزمنية املمتدة اىل ما شاء اهلل اكتنزت الداللة الغائبة يف عالقة التعتيق 
بالثأر. ويمكن رصد مستويات هذا الرتكيب بإجياز:

النسيان        

السهو )التعتيق(   له عالقة )اخلمر(   

فقدان املبدأ        

اجلبن         

عدم املقدرة        

ان هذه االحتامالت التي خترج إليها املفردة األوىل من الرتكيب جردت وحدها 
ولكن عند النظر إليها يف سياق الرتكيب نجد ان املعنى )عدم املقدرة( هو أكثر املعاين 
الثأر هو انعكاس لصورة شعرية تعبق هبا روح العرص وتفيض  الذي له عالقة يف 
منها طابع اجتامعي معيش. فاملطلوب له الثأر ال يمكن ان يتحقق إنجاز فعل حتقق 
عن  خترج  به  اهلل  خّصها  صفات  من  فيه  ملا  ؛  املنتظر  الغائب  بحضور  إال  الثأر 
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أشعت  التي  الذهنية  بالصورة  القصيدة  وزخرت  التي،  االعتياديني  البرش  صفات 
النّص الشعري بضيائها من قبيل:

)هداهد غيب(

سببا ــبِــع  نــّت مل  طــالــبــه  باخلرَبِوخــلــف  جئَن  غيٍب  هداهد  وال 

)شجر يميش(

حطٍب اىل  يميش  شجر  والثمِرفرحلتي  اجلذر  بني  كان  ما  برغم 

)ودحرجتني اخلطى(

أسئلٌة الــّشــِك  ــراغ  ف يب  ودحرجتني اخلطى يف كلِّ منعَثِروأثثت 

وأبلغها تصويرًا يف األبيات:

الفرات جفَّ  لو  جلودك  فانظر 
ــاذا املـــاُء حمتفٌل ــرات مل قــل يــا ف
مظللة ـــت  رّف أجــنــحــٌة  كــفــاك 
هلفتنا أعشاب  عىل  غيث  فهن 

مشى وسيلة بني عطف اهلل والنهِر
مستعِر ريــق  يف  طمأنته  وكيف 
تطِِر ومل  حّطت  أفئدٍة  أرساب 
للمطِر العشب  أكفُّ  تقول  ماذا 

ومن مجلة االستعارات التي شغلت أكثر أبيات القصيدة حققت عنرصا مجاليًا 
مواقع  غري  الذي  الداخيل  اإليقاع  وهو  اجلديدة  القصيدة  أفق  يف  جديدًا  تأثرييًا 
يف  املتحقق  اخلارجي  اإليقاع  عىل  بحرصها  العربية  القصيدة  يف  التقليدية  اهليمنة 
التفكيك  عنارص  عىل  القصيدة  يف  اجلديدة  الصورة  ارتكزت  بل  والقافية،  الوزن 
حتقق  التي  الداللية  العالقات  عىل  يقوم  للقصيدة  جديد  نظام  خللق  واالستبدال؛ 

عنرص الرؤية بأفِقها اجلاميل التأثريي والوظيفي. 
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فضال عن ذلك مل تتوقف القصيدة عند حدود التناغم لعنارص النصوص بصورة 
مجالية تؤدي وظيفتها،بل تعمقت حركة النّص بوجود عنرص آخر وهو احلوار الذي 

حقق نوعًا جديدًا من التناغم بني حركة عنارص القصيدة متثل يف األبيات:

ياشاهد الشعر، هل للدمع من وتر 
سفٌر أنه  نــدري  املــوت،  ياشاهد 
ياشاهد احلزن، ليت العني من حجر
وقلت للكفِّ رفقا وهي حتصدهم
مها حيث  الكفني  دفن  من  فقال 

فأصلف الشعر دمٌع مرتُف الوتِر
والسفِر املوِت  بني  الفرُق  لكنك 
الطهِر العرتة  بركب  حتدو  وأنت 
فكيف لو قلت ال تبقي وال تذري
يــزِر مل  كفيك  ــزر  ي مل  الـــذي  إن 

لداللة  والدة  تعيد  تأرخيية  قراءة  عن  تكشف  مجاليًا  ملمحًا  نرى  هذا  ومن 
جديدة.

خامسًا: حدثني املاء عندما صادفته ذات وجع يف كربالء 

للشاعر: قاسم حممد صالح الشمري - العراق

ومطلعها: 

مزلزله كانت  األرض  بأن  معضلهوقال  جريف  فوق  التامعي  وإن 

ومطلعها  القصيدة  اسم  بني  ربطت  صادمة  بحوارية  قصيدته  الشاعر  ابتدأ 
حلظات  فيه  تراكمت  حيسٍّ  إيقاع  ذي  مشهد  عن  تكشف  سينامئية  بلقطة  زخرت 
الوجع الكربالئي الذي أكده وقع صوت اهلاء املمتد يف مدار شطري البيت امُلنذر 
بالفاجعة التي اشتغلت عىل تصويرها أبيات القصيدة، يف تشكيل تصويري إبالغي 
اجتمعت فيه مالمح جتربة الشاعر الشعرية يف املستويني: الداليل والنفيس، يف بنية 
نصية ذات عمق داليل اكتسبته من نموها الداخيل شكلت النّص الشعري ببنية صورة 
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اتسمت باحليوية وقدرهتا عىل الكشف وتفجري اإلحياءات يف املتلقي وفاعليتها عىل 
املستوى النفيس. يقول الشاعر:

وسيف خييط األرض ثوبًا من الدما
وصاحوا أتى العباس واملوت ظله
فأربطهم جأشًا يرى الريح مركبًا
عزة ــرآن  ق ن  للشجعا  كــان  إذا 
مثقاًل اجلود  يمأل  انحنى كي  وملا 
لقلبه قلبا  اجلـــود  وكـــان  وقـــام 

سنبله آمال  اخلدر  قرب  لترشق 
يظلله؟ حتى  للظل  يعتيل  فمن 
معطلة اهلروب  أقدام  أين؟؟  إىل 
أبو الفضل يف بوغائها كان بسمله
مثله ــاآله  ب الـــروح  بقايا  ومني 
ليحمله صدرا  البدر  كيان  وكل 

هذه لوحة شعرية رسمها الشاعر تشّع منها إمضاءات اجلامل والسحر صورة 
فعىل  )املاء(،  املتحِدث  وآالم  وجراحاته،    العباس  آالم  بإحياءات  مفعمة 
 جمتازا  العباس  البطل  َمقدم  القصيدة  الشاعر يف مجلة  الداليل يصور  املستوى 
املاء بصورة )سينامئية(  إىل مكان  العطاشى  القوم، تصحبه أصوات  مقارعات  كل 

مرسومة بإحياءات الكلامت مثال ذلك:

ــواؤه ل كفا  الــريــح  خــد  ويلطم 
وسيف خييط األرض ثوبًا من الدما
وصاحوا أتى العباس واملوت ظله

أرمله الفقد  كام لطمت خدا عىل 
سنبله آمال  اخلدر  قرب  لترشق 
يظلله؟ حتى  للظل  يعتيل  فمن 

لبطٍل  َمقدٍم  صورة  أروع  مشكاًل  الفني،  التصوير  بطريقة  مشعًا  املشهد  فكان 
صنديد اخرتق صفوف العدو.

أجاد الشاعر برسم صورة املوقف الذي مجع البطل باملاء فقد حّول الشاعر املاء 
  بالعباس  اجتامعه  موقفه يف وقت  يتحدث عن  العاقل  اىل  من فضاء مجوديته 
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فيقوم املاء بدور )احلاكي( عن هذا املشهد بمجموعة من اللوحات التصويرية املشّعة 
قبالة )انحنى،  العباس نأى عن إجياد علقة معه  ليصف حالة احلزن واألسى؛ ألن 
سكون  حمطم،  كربياء  رماين،  أبى،  كفيه،  تسلقت  الروح،  بقايا  مثقال،  اجلود  يمأل 
البدر(،  كيان  لقلبه،  قلبا  اجلود  كان  الدمعات،  ظمأ  أأرشب،  اهلدير،  فوق  طغى 
معطيات  ضوء  يف  اخلارجية  أبعاده  جيسد  واقٍع  إىل  الصورة  الشاعر  حّول  وبذلك 
صفات العباس ، واستظهار بطولته،وجوده بنكران الذات، والبذل يف حرضة 
املستوى خلقًا حتويليًا، ال  الشعرية أصبحت يف هذا  فالصورة   ، أخيه احلسني 

فعاًل للوهم.)11(

متكامل  شعري  موقف  من  نابعًا  مجاليًا  ُبعدًا  هذا  يف  الصورة  حققت  وقد 
بمجموعة تفاعالته الداللية والنفسية فعىل املستوى النفيس اتضحت مقدرة الشاعر 
العباس  املتضاد بني: موقف  املوقف  نفسية وذهنية شّكلت  إثارة حالة شعورية  يف 
الطالب للوصول إىل  املاء  ثغره والرشب، وموقف  اىل  املاء  الرافض لفعيل وصول 
الثغر متسلقًا؛ فتنتج من هذه املعادلة املتضادة أثر نفيس يرضب بعمق شعور املتلقي 
جمسدًا فيها أروع مثال يف اإلخاء واجلود وهذا ما أفادته وظيفة الرتاكيب البالغية يف 

النّص، جاء يف قوله:

دلوه الدمع  من  حبل  يف  يعلق 
لقلبه قلبا  اجلـــود  وكـــان  وقـــام 

توغله ـــاء  اإلخ بئر  يف  لــيــرشح 
ليحمله صدرا  البدر  كيان  وكل 

سادسًا: شظايا املرشعة

للشاعر هيثم نوح - العراق

يف  القصيدة  اشتملت  االستعاري  اخلطاب  من  مميز  بنمط  الشاعر  يطالعنا 
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أغلبها ليشكل تعالقًا دالليًا يف هذه البنية كدائرة تصويرية تنطق بآالم الفاجعة التي 
يعجز عنها اخلطاب املبارش، فالقصيدة الشعرية متثل كيمياء الفعل التي ختط مسارا 

للكلامت داخل اجلملة ال تتامثل مع املعايري االستعاملية للغة.)12(

من  مجلة  عىل  يقوم  الذي  االستعاري  اخلطاب  ينشأ  االستعامل  هذا  ومن 
املامرسات االستبدالية، واختيار الرتاكيب عىل مستوى حموري االختيار والتأليف، 
التحوالت  إطار  ضمن  الداللة  استبدال  تستهدف  التي  االنزياحات  وجمموعة 
الذهنية يف معادلة الدال واملدلول، وضمن هذه السياقات رسمت قصيدة الشاعر 

هيثم نوح مالحمها التصويرية، ومن قبيل ذلك قوله:

املرشعة عند  الفجر  شظايا  مللم 
بكربال بالدماء  عيونك  وازرع 
ــع هـــذي بــقــايــا رصخـــة يف ادم
هوى ومذ  الرتاب  به  ينوء  وجع 

واجعل جبينك فوق كفك منبعه
إن جف نبض املاء فيك فمت معه
سلمت عىل غصص به كي جترعه
اضلعه بالندامة  يقضقض  ليل 

يف البيت األول استعارة: )شظايا الفجر(
 الدال: شظايا الفجر

املدلول1: تناثر األشالء
املدلول2: مقطعة األوصال

يف البيت الثاين استعارة: )وازرع عيونك بالدماء(
الدال: ازرع عيونك بالدماء
املدلول 1: استمرار الفاجعة

املدلول2: استحالة الدمع دمًا بعاشوراء
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يف البيت الرابع استعارة: )وجع ينوء به الرتاب(
الدال: وجع ينوء

املدلول1: احتباس صوت الوجع
املدلول2: عدم قدرة الرتاب عىل محل تلك األجساد الطاهرة.

وتوالد  للمعاين  ربطه  يف  الشاعر  قدرة  عن  االستعارية  الرتاتبية  هذه  تكشف 
بعضها من بعض، وقدرته عىل االبتكار للصور اجلديدة بمجموعة العالئق الداللية 
التي حتقق وجها للتشابه بينها كام يف التوضيح السابق لالستعارات؛ إذ حقق الشاعر 
لكلمة  فاختياره  تلك االستعارات،  اعتامده ملحور االختيار يف تشكيل  انزياحًا من 
األوصال  مع  كبري  بوجه  ارتبطت  التي  املتناثرة  الصغرية  األجزاء  هي  الشظايا 
املقطعة عند املرشعة، واختياره للفعل )ازرع( يف البيت الثاين خلق انزياحا يف سياق 
البيت الشعري كاشفًا عن مسافة توتر بني الدال )ازرع عيونك بالدماء( واملدلول 
أرادها  إبالغية  الدمع دمًا يف ذكرى عاشوراء وهذه بدورها حتقق وظيفة  استحالة 
املتلقي وتستمر سلسلة االستعارات  الشاعر بإحياء الطّف هبذه الصورة يف ضمري 
ثيمة  الشعري وهي  النّص  القصيدة؛ لتكون حمورًا رئيسًا يف تشكيل الصورة يف  يف 
العمل اإلبداعي الذي ارتكز عليه الشاعر لتشكيل لغته الشعرية باعتامد أدواته الفنية 

يف التغيري واالستبدال.

سابعًا: ياسيد املاء

للشاعر غني جبار العامر - العراق

حزن  بوهج  مؤطرة  أحاسيس  منها  تشع  فنية  لوحة  نّصه  يف  الشاعر  رسم 
التصويري  املشهد  وقع  ألثر  الوصل  مهزة  فكان  ووجعه  الشاعر  أمل  يعكس  عميق 
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الذي اختاره الشاعر من واقعة الطّف يف نفس املتلقي، فكانت الكلامت منسابة يف 
اسرتسال وكأنه تواتر آلهات َنَفٍس مفجوعة ومطلع القصيدة يرسم لنا املوضوع:

ماء ودونك  عطش  من  ظامءوهويت  والشفاء  تــرشب  شئت  لو 

وأجزاء القصيدة األخرى تصور تلك العاطفة املتوهجة يف جسدها يف قوله:

ورأيت فوق اجلود عتب)سكينة(
ورده منك  املــوت  وجه  واصفر 
واستحى غرغر  يديك  فوق  املاء 
خمضبا رآك  وقد  الفرات  خجل 
مطأطأ إليك  أتى  الفرات  رأس 

استحياء وبــطــرفــك  فضممته 
لــواء منك  فــطــاح  الــلــئــام  عمد 
بكاء مــنــك  والـــعـــذر  ــعــذرا  مــت
رداء ــك  ــي ــل ع ـــه  ـــرت مح لـــــآن 
ــة( بــه أمــضــاء ــل ــرم ولــنــبــل )ح

تناّصية  ببالغة  النّص يف توظيف بعض األسامء  الشاعر يف هذا  متيزت مقدرة 
مثل:

نخلة وجــرحــي  قافلتي  ــذوق دعــاءأيــوب  ــع رفــعــت يــدهيــا وال

املتلقي  انتباه  ليلفت  بالدعاء؛  أيوب من مرضه  معاناة  ربط  اىل  اإلشارة  قصد 
اىل ان أمل العباس  أعمق باستطالة النخلة وكثرة عذوقها.  واكتسب التوظيف 

لتفاحة آدم وحواء يف قوله:

طعمها آدم  نصفان  ـــواءتفاحتي  واآلخــــــــرون بـــأثـــرهـــا ح

طاقة حركية باجتاه موروث قامت عليه اإلنسانية مجعاء، ومنها اكتسبت هويتها 
يعلن عن بعد تأرخيي للكلامت،وكأن الشاعر أراد ان يمنح هذا التشكيل التصويري 
النّص  المست  هنا  الّنّص  قوة  فإن  وبذلك  اآلخر.  الطرف  منه  جترد  إنسانيا  ُبعدا 
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يف  وأْثرت  عميقة  داللية  طاقة  قصيدته  أكسبت  خيوط  نسج  يف  والتأرخيي  الديني 
إبالغه لفكرة الّنّص.

تتسم القصيدة احلديثة يف تشكالهتا عىل تفجري الطاقة الشعورية باتساع فضاء 
ظاهرية  بعالئق  الدالالت  فيه  تتشابك  الذي  املجازي  وضغطها  البالغية  الصورة 
اخلطاب  لوظائف  مؤديًا  تأثريي  مجايل  نوعي  شعري  خطاب  لتحقيق  وعميقة 
املالمح  من  بجملة  املتلقي  حّس  الشعورية  الدفقة  هذه  المست  وقد  اإلبالغي، 
الشعراء  مقدرة  بني  العالقة  بإجياد  املتحقق  الداليل  املستوى  صعيد  عىل  األسلوبية 
عىل التصوير، وهذا ما اشتملت عليه القصائد )الثامنة والتاسعة والعارشة( بمراتب 
متقاربة من حيث أولوية ترتيبها؛ إذ اعتمدت املقاربة بني البنية السطحية والداللة 

العميقة يف صورها البسيطة.

عىل  ولكنها  املغايرة،  البالغية  بالصور  فتمّيزت  األخري  الثالث  القصائد  أما 
نحو عام ال ترقى إىل متّيز النصوص السبعة السابقة؛ مما يعطي لقناعات املحكمني 
قوة مقبولية يف احلكم عىل النصوص. إذ جاءت يف القصيدة الثامنة: )قمر الفرات( 
الغياب(،  كفيك  عطر  )عانق  يف  البالغية  الصور  البطاط،  لطيف  حسام  للشاعر 

)وضج موت عصامي(، )وصافحت الفرات(. وأبلغ الصور جاءت يف األبيات:

استباحت إذا  بالسيوف  فرفقا 
وِكـــربا عطشا  عــيــوهنــم  تسيل 
فاسُتجيبت ــادة  ــشــه ال متنتك 

ــاب ــه ــش ال ـــا  ـــارهي جي ال  أكـــفـــا 
السحاب مكارمها  مــن  لينهل 
مــطــاحمـُـهــا ومــثــلــك ُيــســتــجــاُب

ويف القصيدة التاسعة: )هلفة بطف احلسني( للشاعرة أرساء حممد السلطاين - 
العراق. جاءت الرتاكيب البالغية )طوت الدهور(، )عطش املنون األمحر(، )ياوردة 
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التطهري يا صفوة السجى(، )خارت قوى األفكار(. وبلغت الشاعرة ذروة التصوير 
يف األبيات:

بسمتي ــد  ــّي ــق امل ــــاء  امل ــد  ــاســي ي
حقيقًة إلــيــك  الــدنــيــا  تــتــضــّوُر 
ــدوُؤه ه ليقشّعر  اهلـــواُء  رجــف 

حترّيي فصول  أرجوك..فلتشهد 
تــضــّوري ــاء  ــوف ال ململكة  ـــا  وأن
األعرِس الكتاِب  شبح  رمى  فلقد 

كاشفة عن إحيائية عالية ذات تدفق داليل يرتبط برابطة وثيقة بأهداف رسالة 
القصيدة  يف  للرتاكيب  الداليل  املحور    للعباس  الكفني(  )قطع  وهو  النّص، 

وجتىل ذلك يف البيتني اللذين انتهت هبام الشاعرة قصيدهتا:

ُمصليا ــرات  ــف ال عند  ــه  ــرصُت أب
ألنني القنوت  أجلُت  ـــاُه...  رب

املتبعثِر ــِر  ــائ ــث ال ــاء  ــك ب يــبــكــي 
منحري فاقبل  الكفنِي  أملُك  ال 

ويف القصيدة العارشة: )ثورة اجلود( للشاعر حممد نجم عبد الوائيل -العراق، 
العال(،  )صحاف  حتكي(،  السيف  )وريشة  الرتاكيب  يف  البالغية  الصورة  جتلت 

)تدرعوا باملنايا(. وبلغ التصوير ذروته يف االبيات:

غاضبة محـــراء  ملحمة  تـــيء 
خاضعة ــاد  األجم ملجدهم  هــوت 

حتكي الفداء فيحكى الزهو والشمم
ــم قمم ــاده ــدى أجم ــأت مل ــأط وط
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اخلامتة

مّما سبق، يتضح لنا اآليت بيانه:

من . 1 سواها  ملا  فارقة  إبداعية  بصناعة  متّيزت  األوىل  الثالثة  النصوص  إن 
ا يتمتع بالفرادة والصدمة. النصوص؛ بحيث شّكل كل واحد منها عاملًا خاصًّ

من . 2 ابتداًء  التدّرج  حلظنا  بحيث  األخرى،  النصوص  يف  الفرادة  منسوب  قّل 
النّص الرابع إىل النّص السابع.

بمصاّف . 3 لتكون  الكايف  الفرادة  بمستوى  األخرية  الثالثة  النصوص  تكن  مل 
النصوص السابقة؛ مّما يمنح تراتبيتها عىل هذا النحو مقبولية ومصداقة.

دفقة . 4 األخرى،  الثقافية  املحاوالت  جانب  إىل  العاملية،  اجلود  مسابقة  قّدمت 
ذات  النصوص  تقّدم  بفعل  يرتاجع  أخذ  الذي  العمودي  لالشتغال  إجيابية 

االشكال األخرى.

..................................
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