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ملخص البحث
خلص البحث إىل مجلة نتائج كشفت عنها القراءة التحليلية يف قصيدة (أم

البنني وقربة العباس)يمكن إجيازها يف ما يأيت :

•يمثل العنوان املرتكز األساس الذي صدرت عنه القصيدة وكأن الشاعر كتبه
بعد أن أنجز القصيدة كلها ،وهذا مايكشف عنه صدور القصيدة عن العنوان،

تكون العنوان من متقابلني متامثلني مها  :أم البنني ،وقربة العباس ،وجاءت
إذ ّ

القصيدة مبنية عىل أساس أسلوب تقابل التامثل.

•مل يأخذ تقابل التضاد مساحة كبرية من جسد القصيدة إذ ورد بشكل واضح
يف أربعة أبيات تقريبا ،وكأن الشاعر معني بالبث املوضوعي املتامثل لرمزية

العنوان وبعض رموز الطف احلسيني الرشيف ،حتى جاءت القصيدة منسكبة
بوحدة عضوية منضبطة.

ضم املقطع األول –أربع
•توزعت القصيدة عىل مقطعني بعرش وحدات شعرية َّ
ضم املقطع الثاين واألخري –الست األخريات.-
وحدات– يف ما َّ

•كان الشاعر حارضا يف املقطع األول يبث معطيات حارضه الشخيص واإلنساين
العام ولكن املقطع الثاين اختص باإلحياءات التي تبثها فاعلية الرمز املتمثل بـــ

( أم البنني ) ،و اإلمام العباس  ،ضمن سياق الطف الطريق.

•تنتمي القصيدة الجتاه األداء الفني ضمن الشعر امللتزم الذي يسترشف
التاريخ وينهل من رموزه من دون أن يتقيد بالعقل التارخيي أو املايض املبارش

إنام يستلهم ويعيد صياغة األشياء واسترشاف الرموز واالرتقاء بممكنات

اخلطاب الشعري العالية ليكون الشعر موجها للمتلقي العام حمتقبا القيم
اإلنسانية املشرتكة .
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ABSTRACT
The research paper concludes with certain results emanating from
the acts of explication to “Umalbaneen and Al-Abbas Leather Flask and
thy are as follows:
• The title designates the pivot of the poem and the poet coins after
attaining the last; such manifests that the poem sprouts from the
title; the title comes from the parity between Umalbaneen and Al`Abbas leather flask. it is a style of equality parity.
• The inequality parity does not take much shrifts from the resonance
of the poem; the poet runs into line with objectivity, the symbolism of
the title and some pinnacles of the honest HusseinistTaff that is why
the poems flows as organic and precise.
• The poems ramifies into two stanzas with nine poetic units; the first
cuddles four units, the second and the last does five.
• At the very outset, the poet manifests himself and then manipulates
both Umalbaneen and Al-`Abbas in light of Al-Taff; the path.
• The poems adhere the line of edifying poetry that shuttles into the
past and imbues from its pillars without being bound to the historical
or past mindset; it is to contemplate and redeem certain matters
and to elevate the poetic discourse into the peerage; poetry is to be
transpired to the ordinary interlocutors with the mutual humanitarian
precepts.
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 ...املقدمة...
يقرأ البحث قصيدة الشاعر وهاب رزاق حسن رشيف ،املحمولة عىل

عنوان دال عىل منهجية اتصاله بالقصيدة كلها يف صدورها عنه وهو (أم البنني
وقربةالعباس.)

وللشاعر وهاب رشيف جتربة خاصة يف الشعر احلسيني ،من أوضح عنواناهتا

(ملحمة الطف) وهو يكتب القصيدة امللتزمة بعناية خاصة تنأى عن املوضوعية
املبارشة وتتمثل الشعرية يف األداء ،والنزوع إىل اإلضافة يف عنارص التخييل الشعري.
يقرأ بحثي هذه القصيدة من خالل شعرية التقابل بنوعيه:
تقابل التامثل وتقابل التضاد .ألهنا تنبني عىل التقابل بدءا من عنواهنا الذي يقوم

عىل العطف بني متقابلني يف التامثل مها (قربة العباس )و (أ َمهّ :أم البنني،)

وقد توزع البحث عىل حمورين وملحق ،األول :يف العنوان والوحدات الشعرية

العرش التي توزعت عليها بنية القصيدة ،والثاين :شعرية التقابل يف القصيدة من
خالل نوعيه :تقابل التامثل وتقابل التضاد .أما امللحق فقد تضمن تعريفا بالشاعر
وبالقصيدة حمل القراءة كاملة .ليكون املتن املدروس يف متناول عني املتلقي.
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 .1العنوان ووحدات النص الشعرية
يقوم عنوان القصيدة عىل العطف بني متقابلني تقابل متاثل يف العطاء وصدور

تعرب عن مطلق
احلياة كل احلياة عن ذلك العطاء ،ذلك أن رمزية (أم البننيّ )

النبوة،
العطاء؛ بوصفها أ ّما معطاء وجنة مباركة خرضاء،
وحنوا أزليا عىل معاين ّ
ّ

هي يف هذا الثراء من املعاين كاملاء .وقربة العباس بعض ذلك املاء ،وهي ذلك
العطاء ،مسلة ذلك اجلود ،فيضه وفيئه ،وكأن العنوان( :أم البنني وعطاؤها) أو

(أم البنني ومعناها) والتقابل بني املعطوفني تقابل متاثل يفيض إىل التكامل ،فيام
يشبه العالقة بني النهر والسقيا أو الرؤيا والتعبري أو املاء ومعطياته.

بام جعل العنوان هنا فاعال تعبرييا داال يف بابه ،والعنونة مقصودة خلصوصية

النص ،ألن تاريخ عنونة الكتاب ينبثق من كل معطيات الكتاب وممكناته ،ألن

التسمية بدء ،ومابعد البدء موصول به.

العنونة طريق والعنوان ليس اسام عابرا ،فاملرء يطل عىل الوجود من اسمه

وباسمه ،والنص يتبدّ ى للمتلقني من عنوانه« ،من خالل العنونة يكتسب اخلطاب
هويته وكينونته واختالفه ،،إنتاج العنوان عالمة إطاللة النص عىل املتلقني»(.)1

جاء العنوان يف هذه القصيدة أشبه بمرتكز استناد صدر النص عنه ،واستمد

تشكيله من خالله ،هو لفظ مكتنز بامدة القصيدة ،حمتقب لطاقاهتا ،فهو «املحور
الذي يتوالد النص من خالله ويتنامى انطالقا منه وكأنه يعيد إنتاج نفسه ،وهو الذي
حيدد هوية القصيدة ،وكأنه الرأس للجسد ،واألساس الذي يتبنى عليه»(.)2

وإذ جاء العنوان متكونا من متقابلني متامثلني معطوفني عىل بعضهام ،فذلك

يشري إىل جتربة كتابة القصيدة نفسها ألن «العنوان هوآخر مايكتب من النص
الشعري ،بعد أن تزول عن الشاعر حالة املخاض الكتايب ،ويفرغ مما يسميه (بايرون)
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بـ (احلمم الربكانية التي حتمي الشاعر من اجلنون  ،)!...فإذا فرغ من كتابة قصيدته،
راح يبحث عن عنوان ،يكون خالصة داللية ملا يظن الشاعر أنه فحوى القصيدة ،أو

اهلاجس الذي حتوم حوله ،فهو –إذن– يمثل تفسري الشاعر لنصه»(.)3

وهذا ال يعني أن العنوان ال يولد قبل كتابة القصيدة ،لكن اجلوهري يف هذا

احلال أن العنوان حبة من سنبلة القصيدة ،قد تبذرها فتتناسل السنبلة عنه ،وقد تظل

احلبة بالقوة حتتقب السنبلة.

وإذا كان النص رضورة لإلجياد والتعبري عن املوجود ،فإن العنوان رضورة

لتسمية نسب النص ،حامال جليناته فهو إجراء واجب يف مقاربة النص ،ومفتاح

الغنى عنه للدخول واستنطاق النص أو تأويله(.)4ألنه مرتبط ارتباطا عضويا
يعرف بنص
بالنص ،يكمله وال خيتلف معه ويعكسه بأمان ودقة فهو نص صغري ّ
(أم البنني وقربة العباس )عىل
كبري( .)5وقد توزع عنوان النص هنا ،أعني ّ
تكونت منها القصيدة ،إذ هو نسغ سار يف كل
الوحدات الشعرية العرش التي ّ

وحدة ،بام بدا أشبه بالوحي عىل القصيدة ،غري أنه وحي واجب ال جائز ،فلو رفعته

واخرتت عنوانا آخر لكان هو؛ بام يكشف عن وعي الشاعر بخصوصية جتربته يف
هذه القصيدة.

وأعني بالوحدة الشعرية هنا :تلك البنية من النص ،أو ذلك اجلزء من املقطع

املحتفي بخصوصية موضوعية أو اسلوبية جتعله وحدة يف معنى النص الكيل يصدر

يعرب عن جزئية يف ذلك الكل أو منه ،وقد تكون الوحدة الشعرية بيتا
عنه كال ولكنه ّ ُ
أو بيتني أو أكثر قليال .جاءت الوحدة الشعرية األوىل يف ثالثة أبيات أوهلا:

()6

يـــــــــــــاقرب ًة لدموع هنري من جودها أرضمت فجري
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إذ تقابل التامثل إجيادها للفجر ،وشبه اجلملة واجلملة الفعلية واملضاف إليها

من الشطر األول ،وهي لـ (قربة العباس) .واألبيات يفصح عنها لسان حال الشاعر

مستوحيا من القربة ،مسترشفا لساهنا .والوحدة الشعرية الثانية يف ثالثة أبيات أيضا
أوهلا:

يـــــــــــــــــاقربة ً قدحت َف َم الغيامت واشتعلت بصدري

دح ْت فم الغيامت) و (اشتعلت بصدري) مع أن
حيث تقابل التامثل بني ( َق َ

قدحت ...يتصل بمعنى اجلود يف (القربة) واشتعلت ..يتصل بمعنى املعاناة لدى
املتلقني .ألن اجلود عطاء وتلقيه من مستحقيه استجابة وبينهام متاثل موصول بالدأب

عىل مداومة العطاء.والوحدة الشعرية الثالثة يف أربعة أبيات أوهلا:
أنا أ ّم ُه وهو اجتاهي كلام كابرت قـهري

األم يف
األم واجتاهها ،فاألمومة عطاء وثامرها اجتاهاهتا ،مع أن ّ
والتامثل بني ّ

النص استعارة يف معنى القربة ،واإلجتاه جماز يف معنى اجلود املتصل ،ومجلة (كابرت

قهري) تصدر عن( :اشتعلت بصدري) ،و (أرضمت فجري) السابقتني .والوحدة
الشعرية الرابعة يف ثالثة أبيات أوهلا:

مشيت أطيـــــح متري
أنا نخلة بغزير ذاكريت
ُ
لريد التامثل بني اجلملة األسمية الصادرة عن لغة التشبيه (أنا نخلة) ومجلة

الفعل املضارع (أطيح متري) لينرصف معنى شبه اجلملة ،واملضاف إليها (بغزير

ذاكريت) إىل معنى فائض العطاء يف كالم القربة .والوحدة الشعرية اخلامسة يف ثالثة
أبيات أيضا أوهلا:

مع بدره ابتدأت تالو ُة لـــــــــيلة أخرى لقدر
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تقابل التامثل بني (األبتداء ببدر جديد) ،و (ليلة قدر أخرى) ليكون التامثل

تكامال يف الزمان ،والرؤيا والبشارة ،إذ جعل الوالدة وجها مليالد جديد ،وأطاللة

لليلة قدر أخرى ،يف إحياء برمزية الطف يف التعبري عن والدة جديدة لإليامن يف مقابل
صحراء جديدة ملعسكر الكفر.

ومع الوحدة الشعرية السادسة ذات األبيات الثالثة أيضا دخول من لسان

حال القربة ،إىل رمزية اإلمام العباس ،حني يأخذ التقابل بني (الوجه الوضاح)

و (كف العرص) وهو متاثل فيام يعرب عنه (قمر بني هاشم  )من جهة (كارزما
القيادة الشجاعة والفداء) و (كف العرص) من جهة (أكف االمام  )بمعناها
الرسمدي يف البذل والعطاء واإلفاضة للشهادة:

يتمتم – ُّ
كف عرصي...
يا وجهه الوضاح ما انقطعت -
ُ
ألن التقابل بني (الوجه الوضاح) و (كف العرص) تقابل التامثل املستمر بني

الفعل املايض ومعطياته املوروثة ومعنى راهنها اليوم ،حيث ّ
(كف اإلمام )
بوصفها الرمزي وحي إنساين وشعار يف اإليامن ،وبكوهنا عاملا للشهادة يف املوقف

ويف الفعل حني الطف .لتأيت الوحدة الشعرية السابعة تواصال مع السادسة يف معنى

حضور اإلمام العباس رمزا يف فعل عرص وامتداد معانيه إىل املستقبل ،وهنا اتسعت
مساحة التعبري عن هذا املعنى إىل ثامنية أبيات أوهلا:

البهي عىل شفاه ال ُي ْتم أجري...
أنا بسمة ُ األمل
ِّ

شبه اجلملة واملضاف إليها قبل الفعل املضارع (عىل شفاه اليتم أجري) بسمة

األمل عىل بعد هنر من املاء من شفاه اليتم ،أو هكذا هو املعنى الشعري حني يبدأ
مجلته بالضمري املنفصل (أنا) وخيتم بالفعل املضارع (أجري) ليكون املعنى :أن

األمل رسمدي يف احلضور والغياب.
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ومع الوحدة الشعرية الثامنة ذات األبيات األربعة يظل متصال باملقطع الذي

بدأ من أول الوحدة الشعرية اخلامسة ،معنى الطفولة املقابل للمقطع األول لسان

حال القربة ،ليكون املعنى :الطفولة واألمومة والثراء األزيل يقابل رمزية (أم
البنني .)ويف الوحدة الشعرية الثامنة يتكثف:

يتكاثر األطفال يف الصلوات شالالت ٌس ْمر ِ...

ليجي ء تقابل التامثل بني (تكاثر األطفال) و (الشالالت السمر) بداللة

شبه اجلملة (يف الصلوات) ذات اإلحياء املتصل بالتعبري عن الصلة باهلل شهادة
واستشهادا .ويف الوحدة الشعرية التاسعة ذاتاألبيات الستة التي أوهلا:
أؤثث حزهنم كي حيزنوا أنا كنت ُ نحري
ْ
أنا مل

ليكون تقابل التضاد بني( :مل أؤثث احلزن) ،و (كنت نحرا  /ضحية) ،بمعنى
أن التضحية تؤثث ملا هو مرشق ،وكل ماهو نام ٍ يف مستقبل األيام ومزدهر بني
يدي الناس .والوحدة الشعرية العارشة التي هي ختام املقطع الثاين واألخري من
القصيدة ،ذاتاألبيات اخلمسة التي أوهلا:

أمي ومنذ طفولة ٍ تزهو بنا وتقولٌ :ذ ْخري....

يرد التقابل بني مجلتي ُ(أ ّمي تزهو) و (تقول :ذخري) ،وهو تقابل متاثل بني

األم زهوا والقول ذخرا ،وبني األم ّإذ تزهو بثراء أمومتها ،وبني النبوة بوصفها مقالة

ذلك الثراء .ينبني التقابل يف هذه الوحدات العرش ،عىل تكامل املعنى الشعري يف

خالل مبنى التقابل يف لفظني ،وملا كان العنوان الذي تناسل عنه النص مبنيا عىل
تقابل بني معطوفني يامثل أحدمها اآلخر :أم البنني وقربة اإلمام العباس ،فقد جاءت
الوحدات الشعرية العرش حاملة ذلك النوع من التقابل وجملية له ،بام يعرب عن وحدة
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التجربة الشعرية يف القصيدة ،ووعي الشاعر بخصوصيتها ،وانتامئها املوضوعي
ملعطياهتا وجتلياهتا ،وحضورها يف املايض والراهن واملستقبل.

 .2شعرية التقابل يف النص الشعري
التقابل صفة يف األداء اجلاميل للكالم املعرب عن املعنى املؤثر موضوعيا أو فنيا،

وفيه من التوازي والتالزم والتشاكل بعض معنى ،وهو يشتغل عىل مستوى حركة

السياق الرتكيبي وليس عىل مستوى األلفاظ ،مع أنه –يف بعض املتون– يؤدي

وظيفة تقوم عىل قلب جماالت السياق الرتكيبي عرب مراحل ،فتحول السياق إىل

نقيضه( .)7ويف التقابل ارتباط بقانون االقرتان وهو قانون عام للمناظرة بني املعاين

يعد من العنارص الرئيسة يف تشكيل قانون (تداعي املعاين) وهذا يشري إىل اجلانب
النفيس والفلسفي للتقابل يف النصوص املؤثرة فنيا أو موضوعيا(.)8

ذكر اليشء مع مايوازيه يف بعض صفاته
عرف الزركيش التقابل بأنهُ :
وقد ّ

وخيالفه يف بعضها( .)9ألن التقابل اليكون بني املتضادات دائام ،إذ قد يرد بني

املعاين املتوازية أو الصور املتالئمة أو الرتاكيب املتشاكلة ،بام جيعل مساحة إثراء

املعاين بالتداعي أوسع أفقيا وأثرى يف القصد عموديا ،كونه يقوم عىل كون «شيئني
يف طرفني معينني ،يقتيض أحدمها وجود اآلخر ،متاثال معه ،أو تناقضا ،أو تضادا،

لفظيا ومعنويا يف أطر املفردات والرتاكيب»(.)10بام يعني أنه عىل وجهني :أوهلام:

تقابل التضاد وثانيهام تقابل التامثل.

وتتضح الشعرية يف أي منهام يف الصياغات القائمة عىل هذا النهج ،واملنتجة

للمعنى الفني ،ومعطياته املوحية ،عىل وفق أسلوب الكاتب ،أو أسلوب الفن الذي
يكتب فيه ذلك الكاتب ،أو أسلوب النهج املوضوعي للكتابة وهكذا ،وهكذا

27

تتعدد معطياته بحسب النوع واالسلوب ،وتتنوع ممكناته بحسب قدرة الكاتب عىل
اإلضافة ،ولكنه يف الفنون الزاخرة بفائض املجاز ،وطرائقه أثرى منه يف غريها من

أجناس الكالم.

أ) تقابل التضاد
الذي ينبني املعنى فيه عىل التقابل بني التضادات:

يـــــــــــــاورد أربعة ألجل فراشــــــــــــة من فوق مجر ِ

---------------- ------ ---------

أنـــــــا مل أؤثث حزهنم كي حيزنوا أنــــــــا كنت َنحري

-----------------------األرض من حريتي دارت ونـــــــــــامت عند حجري
يــــــــا ضوء إيامين به كفرا هبم بـــــــــــــــالظلم كفري

إذ متثل هذه األبيات األربعة ،النامذج األوضح لتقابل التضاد يف هذه القصيدة

ذات األثنني واألربعني بيتا ،بمعنى أن األبيات الثامنية والثالثني األخرى هيمن عليها
تقابل التامثل؛ وهذا متصل بالعنوان بدءا ثم باملعاين يف بواعثها املوضوعية ،حيث

تقابل التامثل بني (أم البنني )و (قربة العباس )ثم إن ماسبق من صفحات
تكونت منها القصيدة بمقطعيها الرئيسني صدرت
البحث قرأ عرش وحدات شعرية ّ

بوضوح الفت عن هذا املنحى (تقابل التامثل).

ويف هذه األبيات األربعة ،ورد تقابل التضاد بني (ورد أربعة) وبني (وفراشة

فوق مجر) يف البيت األول منها ،مع أن االستعارة يف لفظي (ورد ،و فراش) يوحي

بداللة التامثل ألن املستعار له واحد ،ولكن التضاد بني معنى (الورود األربع،
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و فراشة فوق مجر) ألن املعنى الشعري يذهب لإلحياء للواقع املايض يف صورته

املبارشة بني الشهداء األربعة من معسكر اإليامن وطريق الطف ،ومجر الكافرين من
معسكر الكفر ،بمعنى التضاد بني :الكفر واإليامن أو احلق والباطل .ويف البيت الثاين

كنت نحري ،وفائض الفداء) مع أن احلزن اليضاد
بني (عدم تأثيث احلزن ،و (أنا ُ
هنر ازدهار ومسلة ابتهاج وفائض الفداء
الفداء ،ولكنه اليامثله ،وعدم تأثيث احلزن ُ

يبعث إليه فائض البخل واجلهل بازدهارات احلياة ،بام جيعل التضاد حمتقبا يف البنية

العميقة لأللفاظ .ويف البيت الثالث (األرض دارت) ،و (األرض نامت) حيث
التضاد يف البنية العميقة أيضا بني دوران األرض إحيا ًء بالثورة اإلجيابية ونومها قبل
غياب املضحي ،ألهنا بعد غيابه ستدور ثانية حول حجره ،ليكون التقابل معربا عن
التضاد بني معسكر اإليامن ومعسكر اإللغاء والكفر .ويف البيت الرابع يتضح تقابل

التضاد بدء ًا من البنية اخلارجية نزوال إىل البنية العميقة ،حيث التقابل بني (ضوء

اإليامن به) و (ضوء الكفر هبم) لريد التضاد بني اإليامن اإلجيايب والكفر.

وقلة التضاد يف النص مبعثها وضوحه من ظاهر النص وممكناته التعبريية من

جهة ،وهيمنة تقابل التامثل بدءا من العنوان وامتدادا يف نسغ القصيدة كله من جهة
أخرى.

ب) تقابل التامثل
تتضح شعرية التقابل يف الكيفية األسلوبية التي تأيت يف خالهلا الوحدة الشعرية

يف املقطع ،واملقطع يف بناء القصيدة مبنية عىل ذلك النهج؛ أفقيا وعموديا ،بام جيعل

ذلك التقابل ،وهو هنا من نوع التامثل ،مصدرا لألداء الشعري ويمكن إيضاح ذلك
من خالل وحدة املطلع التي تقول:

29

يا قربة لدموع هنري من جـودها أرضمت فجري
حلم الرتابيني يوقــــــده الندى برمــــــــاد ذعري

وبشارة اآلتني حيرســـها األسى ويصيــــح :مري
النداء يف (ياقربة) خطاب الشاعر متمثال رمزية القربة مسقطا عليها راهنه

الذي يعيشه ،قابسا من لدهنا ما ًء لراهنه مستقبال فعل وحيها يف الزمن وصوال إليه،

حممل بحمولة الزمن الذي مىض كله ،بعدها ينبني البيت عىل ثالثة
وهو وصول ّ

ألفاظ هي اجلار واملجرور واملضاف إليه (لدموع هنري) واجلار واملجرور والضمري
املضاف (من جودها) ومجلة الفعل و الفاعل واملفعول به والضمري املضاف

(أرضمت فجري) وتقابل التامثل بني (لدموع هنري) و (أرضمت فجري) أما (من

وجودها) فهو صلة التقابل الداللية التي حتيل إبداع املعنى الشعري إىل (يا قربة)
والتقابل بني الدمع والرضام ،تشاكل بني النتيجة ومعطياهتا ،أو احلاصل وممكناته،

أما بني (النهر) و (الفجر) فبني اليشء وثورته أو اليشء وفاعليته احليوية فيه ،ويف
النص القرآين الكريمَ ﴿ :ف ُت َف ِّجر َ
ار ِخ َ
﴿وإِنَّ ِم َن
الهلا َت ْف ِجري ًا﴾ (اإلرساء َ ،)91
األ ْن َ
َ
جار ِة َملا َي َت َف َّجر ِم ْن ُه َ
ِْ
﴿ع ْين ًا َي ْ َ
ونا
باد اهللِ ُي َف ِّج ُر َ
األ ْن ُار﴾ (البقرة َ ،)74
رش ُب ِبا ِع ُ
احل َ
ُ

َت ْف ِجري ًا﴾ (اإلنسان  .)6ويف البيت الثاين بني (حلم الرتابيني) و (رماد ذعري) أما لفظ

(يوقده الندى) فجملة هي صلة التقابل الداليل بني اللفظني ،حني املسافة بني احللم
والرماد ثم الرتاب والذعر ،هي الفعل وجهته التي من نوعه ،أو النزوع واملعطي

يتحصل عليه ،بام جيعل الصلة بني حلم الرتابيني ورماد الذعر ،صلة متاثل
الذي
ّ

جزئي فيها من املشاهبة الكثري.

مري) لتكون مجلة (حيرسها
ويف البيت الثالث بني (بشارة اآلتني) ،و (يصيح ّ

األسى) واصال دالليا إلنتاج املعنى الشعري .وهذه الوحدة ذات األبيات الثالثة
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تقابل مماثلة عىل املستوى األفقي لكل بيت عىل النحو الذي أرشت إليه ،وعىل
املستوى العمودي بني( :دموع النهر ،حلم الرتابيني ،بشارة اآلتني) وكلها نزوع

استرشاف ملا هو أهبى ارتفاعا عىل ما هو سلبي أو مأساوي.

مري) حيث اإلرضام
ثم بني (ارضمت فجري ،ورماد ذعري ،و يصيح ّ
والرماد ،والصيحة التي تذهب إىل نزوع االسترشاف نفسه وكذلك مجل الواصل

الداليل (من جودها ،يوقده الندى ،حيرسها األسى) حيث؛ اجلود والندى واألسى
واحلارس ،كلها تنزع الوصل الداليل بني املتقابالت وكل هذا ييش بأن الشاعر يعيش
جتربة شعرية مأخوذة باسترشاف أفق داليل متامثل األبعاد والعالقات ،عىل املستوى

املوضوعي هو (أم البنني واإلمام العباس )والقربة واملعنى اإلهلي الصادر
عن ذلك ،وحني يأخذ فائض املجاز بإنجاز املعاين والرؤى املعربة عن كل األفق

الداليل املتامثل يف رموزه ،فإن الصياغة عىل مستوى املبنى الشعري جتيء مناسبة

له ومنسجمة مع ممكناته ومعطياهتا ،وهو هنج يؤرش ميزة إجيابية لتجربة الشاعر يف
األداء الفني.

ويف الوحدة الثانية ،التقابل بني مكونني أثنني للبيت الواحد ،من دون لفظ

يصلهام دالليا ،حلضوره يف الوحدة األوىل ،وقد كرر الشاعر لفظة (يا قربة ً )..مناديا
الفاعل أو الباعث عىل القول الذي يسكنه أو يتمثله ،ليأيت التامثل بني (قدحت فم

الغيامت) ،و (أشتعلت بصدري) ثم يف البيت الثاين بني (سوء حظ سهامها) و (من
ِ
(شاطرت شطري) .إذ يشري
نحوك) ،و
عيني جتري) ويف الثالث بني (شاطرت
ُ
ّ
وضوح التقابل بني املتامثالت يف البيت الواحد ،بمعزل عن الواصل الداليل من

جهة ،ومن دون تشتت يف تداعي املعاين من جهة أخرى ،إىل وضوح القصد املبارش
الذي يذهب إليه الشاعر من خالل نمط من األداء الشعري ،ال يريد أن يكرر فيه
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املألوف أو يرتجم وقائع التاريخ ،بقدر ما يصدر عن نفسه ،ومتثّل املايض نفسيا يف
جتربته الشعرية يف هذه القصيدة ،ولذا جاءت كلها منسكبة يف معطيات بنية التقابل،
عىل وفق ممكنات التداعي احلر للمعاين الشعرية انطالقا من الشاعر أوال ،واقتباسا

من املايض ثانيا.

ويف الوحدتني الثالثة والرابعة يتواصل النهج نفسه الذي يف الوحدة الثانية

حيث مجلة (أنا أ ّمه) يف أول الثالثة ،و (أنا نخلة) يف أول الرابعة اتصاال ب (يا قربة)

يف األوىل والثانية .والتقابل بني املتامثالت يف (ورد  /فراشة فوق مجر) ،و (الالئمون
عىل اجلود  /اجلود) ،و (سكبت عىل الثرى  /زينة األعذار) ،و (غزير ذاكرة النخيل
 /ثراء التمر) ،و (االرتفاع عىل اخلسائر  /العباس ويل األمر) (اجلود  /نعمى
القفر) .يف هذا املقطع بوحداته األربع ،فاعلية للعباس بوصفه رمزا وللقربة كوهنا

رمزا كذلك ،وألم البنني عىل أهنا رمز .ولغة الشعر تصدر عن استلهام تلك الرموز،

بام تزخر به من ممكنات تعبريية؛ إنسانية وإسالمية ،وفنية ،شعرية حني يبعث الشاعر

معناه انطالقا من صياغته لفاعلية الرمز يف توجيه املعنى.

ولكنه يف املقطع الثاين واألخري من القصيدة بوحداته الست ،يأخذ باستلهام

تلك الرموز اإلنسانية :اإلسالمية من خالل (الطف الطريق) ليكون التعبري موجها

لفعل اإلمام العباس  وحضورية أم البنني  يف الطف املكان والطف الزمان
والطف الرمز .ليكون متاثل املتقابالت ،ناهال من رمزية العباس ،راسام صورته
يف آن مع ًا( :الوجه الوضاح  /كف العرص) ،و (تناسل سحب اهلموم  /الصدى

الساري يف اآلفاق) ،و (الطف الطريق  /ماء الصرب) ،و (الصبح يتناسل  /فخر

سفر النهر) ،و (يتكاثر األطفال  /الشالالت
من فخري)( ،التتقاطع الضفاف ُ /

السمراء) ،و (صباح كالغيم  /ذكر كاألمطار) ،و (لينبض هذا املاء  /دموع القرب)،
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(يرتعرع األحرار  /الطف مستقرهم) ،و (عىل األرض  /رشيان رس األرض).
وهكذا تأخذ املتقابالت بإنتاج املعنى الشعري صدورا من فعل الشخصية الرمز
يف فضاء الطف الطريق ويف ارتفاعها ملهابة النبل األرسي ويف استجابتها آليات اهلل
احلسينية ،ويف االمتداد الزماين واملكاين إىل ما يشاء اهلل سبحانه.

بدا الشاعر واعيا للمعنى التارخيي الذي ينهل منه ،وملدى متثّله نصا شعريا

ينسل خيال املعنى عنه ،بام جيعله واقعا مجاليا يستجيب للتأويل ،ولفعل القراءة
املتد ّبر الذي يصله بالباعث عىل القول ،أعني الطف :الطريق .وهذا اجتاه يف الشعر
احلسيني بدأ يشيع يف الشعرية العربية املعارصة ،السيام يف القصيدة العراقية يف

العقود األخرية بشكل خاص.

ملحق تعريفي
(أم البنني
وقع االختيار عىل قصيدة الشاعر (وهاب رشيف) املوسومة بـ ّ

وقربة العباس)؛ ألهنا نص شعري ينبني بدء ًا من عنوانه مرورا بكل أجزاء

النص إىل ختامه عىل فاعلية الرمز اإلسالمي الذي تبثه ثنائية العنوان أعني (أم
البنني وقربة اإلمام العباس ،)بوصفهام وحيني شعريني لكالم القصيدة الذي
يطل املتلقي من خالله عىل الرمزين بوصفهام معاين شعرية ذات بث موضوعي ٍ
عال
ينتمي سياقه العام إىل الشعر احلسيني ويتصل باعثه املوضوعي بواقعة الطف ،ومل

يكن الشاعر يف كل ذلك مؤرخا بقدر ما كان شاعرا معنيا باملعنى الشعري بتجلياته
اإلنسانية العامة ،ومل يكن داعية مؤدجلا بقدر ما كان شاعرا يتوجه لإلنسانية يف

اإلنسان ،وينهل من مدرسة هذين الرمزين هنال شعريا مجاليا ،وقد وقف املتلقي

الكريم عىل القراءة النصية يف الصفحات السابقة ،وأريد هنا أن أورد يف هذا امللحق

33

التعريفي باملتن املدروس كامال ،ثم بنبذة من السرية الثقافية لصاحب القصيدة،
بوصفهام عتبتني الزمتني للقراءة ال يستغني املتلقي عنهام.
يـــــا قــــربــــ ًةلــــدمــــوع هنـــري

ِ
فجري
ـــت
أرض ْمـ ُ
مــن جــودهــا ْ

وبــــشــــار ُة اآلتـــــني حيــرســهــا

ـــــري
األســـــــى
ُ
ويـــصـــيـــح ُم ّ

ـــني يـــوقـــد ُه
حـــلـــم الــــرتابــــيـ ّ
ُ

فـــم
يـــــا قـــــربـــــ ًة قـــــدحـ ْ
ــــت َ
ولـــــســـــوء حـ ّ
ـــــظ ســهــامــهــا

َأ َنـــا منذ ْ
نحوك
أن
شــاطــر ُت َ
ْ

ـــــو ّاجتـــاهـــي
َأ َنــــــا ُأ ّمـــــــ ُه ْ
وهـ َ
يــــا ورد أربـــــعـ ٍ
ــــة ألجـــل
ْ َ
ويــــقـ ُ
ـــول عــنــي الـــالئـــمـــون:
ال ْ
ـت عـــىل الــثــرى
بـــل ســك ـ ْبـ ُ
ِ
بــغــزيــر ذاكــــريت
َأنَـــــا نــخــل ـ ٌة

ــــت كـ َّ
ــــل خــســائــري
ــــز ْمـ ُ
حـ ّ

مـــنـــ ُه اســـتـــمـــدَّ اجلـــــــو ُد مــا
ِ
ـــــدأت
ــــــــــدره ابــــــتـ
مـــــــع بـ
ْ
َ

ــز
ـــــشـــــو
وا ْع
ْ
شـــــبـــــت لـــتـــفـ َّ
ْ

َــحــيــت وقــامــتُــ ُه
اســت
ْ
لــكــنــهــا ْ

ــــوضـــــاح مــا
يــــا
وجــــهــــ ُه الـ ّ
َ

ـت
ــب اهلـــمـــوم تــنــاســلـ ْ
ســـحـ ُ
يـــــتـــــألألُ
الــــعــــبــــاس وهـــو
ُ

ِ
ـي
َأنَـــــا بــســمــ ُة
األمـــــل الــبــهـ ِّ
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الـــــنـــــدى بـــــرمـــــاد ذعـــــري
واشتعلت بصدري
الغيامت
ْ

عـــيـــنـــي جتـــري
لــــــآن مــــن
َّ
ِ
ـــر ُت شــطــري
ظــامــئــي شــــاطـ ْ
قـــهـــري
ـــــر ُت ْ
كــــ ّلــــام كــــــابـ ْ
ٍ
فـــــراشـــــة مـــــن فــــــوق ِ
مجـــر
هـــم ُّ
كـــل عمري
ـم
ْ
ســك ـ ْب ـ ُتـ ُـهـ ْ

خــجــيل ُأز ّيـــــــ ُن فــيــه عـــذري

أطـــــيـــــح متــــري
ـــت
مــــشــــيـ ُ
ُ
ــت لــلــعــبــاس أمـــري
ــمـ ُ
ســـ ّلـ ْ
يــكــفــي لــنُــ ْعــمــى قـــ ْيـــدَ قــفـ ِـر

تـــــالو ُة لــيــلـ ٍـة أخــــرى لــقــدْ ِر
ِ
بـــدر
مـــن أملٍ وقـــيـــعـــ ُة يــــوم
ــــر
ــــمـ ِّ
الـــــصـــــفـــــا ُء عـــــىل املـ َ
كف عرصي
انقطعت
يتمتمُّ -ْ
ُ

وصــــــدا ُه يف اآلفـــــاق يــرسي

يــــبـ ُّ
ـــث يـــــا أ ّمــــــــــا ُه أدري
عـــىل شــفــاه الـــ ُيـــ ْتـــم ِ أجـــري

مـ ٌ
ــف الــطــريــق
ــــدن مـــن الـــطـ ِّ

ســقــ ْيــتُــهــا مـــن مــــاء صــربي

ـــــف عـــبـــد اهلل مــا
َأنَــــــــا كـ ُّ
يف ُأم ٍ
ــــــة مـــا أثـــقـــل الــبــلــوى
ّ
محــــلــــت جـــبـ َ
ــاهلـــا
ولـــــقـــــدْ
ُ

ـــري)...
نس ُل ( ُغ ّ
وإبــا َءهــا أنــا ْ

إذن ْ
ْ
ــع
وملـــــ ْن
إن مل ْ تُــقــ ّط ْ
ُ
األطــــــفــــــال يف
يـــتـــكـــاثـــر
ُ

ضـــ ّفـــتـــي يف هنــــر ِســــ ْفــــري
الــصــلــوات شـــالّالت ُسـ ْـمـ ِـر؟

إذن ْ
ْ
إن مل ْ أقـــــدّ ْم
فــلــمــ ْن
الــصــبــح الــــذي يف
يــتــنــاسـ ُـل
ُ

تــــتــــزاحــــم
لــــعــــيــــوهنــــم
ُ
ْ

ـــب الـــضـــيـــائـــ ّيـــون مــن
كــــتـ َ
ٍ
مــهــب
صــــبــــاح يف
أحــــــىل
ِّ
ْ
ـــم
َأ َنـــــــا مل ْ أؤ ّثـ
ـــزهنُـ ْ
ـــــــث حـ َ
ــب
وكـــثـــيـ َ
ــف قـــ ْتـــيل مل ْ أطـــالـ ْ

ـت ظهري
سقطت ولــك ـ ْن كــنـ ُ
ْ

عــــــىل مــــلــــكــــوت فـــقـــري

ـــــري
كـــ ّفـــتـــي يف كـ ّ
ـــــف ُحـ ّ
الـــطـــني مـــن فـــخـ ٍ
ــر لــفــخـ ِـر؟

األطـــيـــاف مـــن ٍ
زرق خلـ ْ ِ
ــرض
ُ
هنــريــن مـــن عــطــش ٍ وشـ ْ
ـــذ ِر
الــغــيــم مـــن أمـــطـــار ذكْــــر ي

ـت نحري
كــي حيــزنــوا َأنَـــا كــنـ ُ
جــــ ْفــــن مـــعـــصـــيـ ٍ
ْ
بـــثـــأري
ــة
َ

ـــض هــــــذا املـــــاء
َأ َنـــــــــا نــــبـ ُ

حمْـــــور ُه دمـــي ودمـــــوع قــربي

ـــــــرار حــول
ـــرع األحـ
وتــــرعـ َ
ُ

ـســتــقـ ّـري
الـــطـ ِّ
ــف صـــــاروا مـ ْ

دارت
األرض مـــ ْن حـ ّـريــتــي
ْ
ُ

وبــــالبـ ُ
ـت
ـــل الــتــســبــيــح تــقــنـ ُ
ٍ
طـــفـــولـــة
ُأ ّمــــــــــي ومـــــنـــــذ
األرض

ـــــــــيل
عـ
وأيب
ُّ
ْ
مـــذ
آي اهلل
وحـــــسـ ُ
ــــني ُ
يــــــا ضـــــــــــوء إيـــــــــامين بـ ِ
ـــه
ْ َ
ــــــت ُعــــــودي مـــن غد
أرض ْمـ ُ

حـــجـــري
ونـــــامـــــت عـــنـــد
ْ
ْ

ــــــــــر ْت بـــثـــغـــري
كـــــ ّلـــــام مـ
ّ
ُ
وتـــقـــول :ذخـــري
تــزهــو بــنــا
ِ
بـــــرسي
رس
ّ
يف رشيـــانـــنـــا ٌّ
ــت عــرشي
ــت مــا أ ْطــبــ ْق ُ
ر ّتـــ ْلـ ُ
هبـــم بــالــظــل ـ ِم ك ـ ْفــري
كـــفـــر ًا
ْ

َ
لــيــكــون يف إصــــالح شــمــري

35

ً
أوال :النص املدروس
أم ّ البنني وقربة العباس

ثانيا :تعريف بالشاعر
وهاب رزاق رشيف اجلبوري  3نيسان  1961بكالوريوس صحافة جامعة

بغداد .يكتب الشعر بجميع اشكاله والقصة واملرسحية والكتابة الصحفية.

الكتب املطبوعة يف الشعر هي :إرشاقات احلب األول ،رسائل من دفرت القلب،

األمل العاشق ،مرايفء للعشق بحر للكآبة ،أوراق العشق ،ليس يل إال أنا عشق،

كهرباء لرقة صديقتي ،خسائر مجيلة ،اجلمر يبتكر املرسة ،املرح املر ،ما جدوى ما

يقوله عراف آخر ،ماجدوى ببغاء ،تفسري األحزان ،شاعر بام جيري ،قصائد من
وهاب رشيف.

فاز يف عدة جزائز شعرية منها اجلود واحلسني العاملي والديار والقلم احلر

وعزيز السيد جاسم ،وحصل عىل لقب شاعر العام سنة 2009من مؤسسة شعراء
بال حدود املرصية ،ولقب (شاعر).

حقق انجازات وطنية وعربية وانسانية من وزارة الثقافة العراقية ،كام حصل

عىل  90لوح ابداع وشهادة ابداع واشرتك يف مجيع املهرجانات العراقية :املربد،
اجلواهري ،املتنبي ،ابو متام ،الكميت ،مصطفى مجال الدين ،عامل الشعر ،الطف،
احلسني ،كزار حنتوش ،اضافة اىل مهرجانات اجلامعات يف النجف والعراق.

رأس حترير جملة املنهال وصحف النجف اليوم وصوت النجف وعراق

الرافدين يف السنوات من  2004اىل  .2008عضو احتاد االدباء بعد التغيري .2003
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يف  2007/7/7أسس بيتا للشعر يف النجف األرشف .رأس نادي الشعريف النجف
االرشف يف دورته االوىل ،يعمل االن موظفا يف جملس حمافظة النجف االرشف

ومدير مكتب جريدة املنتدى البغدادية يف النجف االرشف ،ورد اسمه مع سريته

ضمن عدة موسوعات عن شعراء النجف والعراق.

 .1يف نظرية العنوان ،د .خالد حسن حسني ص24
 .2دينامية النص ،تنظري وإنجاز ،حممد مفتاح  ،ص72
 .3ثقافة األسئلة (مقاالت يف النقد والنظرية) د .عبد اهلل حممد الغذامي ،ص.74
 .4السيموطيقيا والعنونة ،مجيل محداوي ،ص.96
 .5حتليل اخلطاب الرسدي ،عبد امللك مرتاض ،ص.227
 .6اجلود ،إصدار وثائقي خاص بمسابقة اجلود العاملية األوىل للقصيدة العمودية يف حق أيب
الفضل العباس  والتي أقامها قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة
يف  13مجادي األخرة  #1431ذكرى وفاة السيدة الطاهرة أم البنني  ص .59-56
 .7أسلوبية اخلطاب الشعري املعارص ،د .عبد الرمحن بن زورة  ،ص175
 .8التقابل يف احلديث النبوي الرشيف ،د .اسامء سعود  ،ص9
 .9الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين الزركيش  ،حتقيق  ،حممد أبو الفضل إبراهيم .515/ 3 ،
 .10التقابل يف احلديث النبوي الرشيف ،د .اسامء سعود  ،ص.9

37

املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

القرآن الكريم
أسلوبية اخلطاب الشعري املعارص ،د.
عبد الرمحن بن زورة ،ص ،175دار
األمل  ،اجلزائر 2014م.
الــربهــان يف علوم الــقــرآن ،بــدر الدين
الــزركــيش ،حتقيق حممد أبــو الفضل
إبراهيم  .515/ 3 ،دار الرتاث ،ط،2
 2008القاهرة.
حتليل اخلــطــاب الـــرسدي ،عبد امللك
مرتاض ،ص ،227ديــوان املطبوعات
اجلامعية ،بن عكنون ،ط ،1اجلزائر،
.1995
التقابل يف احلديث النبوي الرشيف ،د.
اسامء سعود ،ص ،9اطروحة دكتوراه
مقدمة ملجلس كلية االداب يف جامعة
املوصل 2005م .
ثــقــافــة األســئــلــة (مـــقـــاالت يف النقد
والنظرية) ،د .عبد اهلل حممد الغذامي،
ص ،74النادي األديب يف جــدة ،ط،1
.1992
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.6

.7

.8

.9

اجلــود ،إصــدار وثائقي خاص بمسابقة
اجلود العاملية األوىل للقصيدة العمودية
يف حق أيب الفضل العباس والتي
أقامها قسم الشؤون الفكرية والثقافية
يف العتبة العباسية املقدسة يف  13مجادي
األخــرة  #1431ذكــرى وفــاة السيدة
الطاهرة أم البنني  ص .59-56
دينامية النص ،تنظري وإنــجــاز ،حممد
مفتاح ،ص ،72املركز الثقايف العريب،
ط ،2بريوت 1990م.
السيموطيقيا والعنونة ،مجيل محداوي،
ص ،96بحث منشور يف جملة عامل الفكر،
جملد ،25عدد ،3الكويت 1997م.
يف نظرية العنوان ،د  .خالد حسن حسني،
دار التكوين ،ط ،1دمشق2007م.

