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ملخص البحث 

)أم  استلهام  صور  عن  الصادرة  الشعرية  املعطيات  تلك  قراءة  البحث  قصد 
اخلمس  نسخها  يف  العاملية  اجلود  مسابقة  يف  املشاركة  القصائد  يف  رمزا   ) البنني 
األوىل. إذ توزعت القراءة عىل أربعة حماور هي: املتن املدروس ومنهجية القراءة ثم 
رمزية الفداء ثم رمزية الصورة املاضية ثم لغة اخلطاب التارخيي املبارش.  وخلصت 

إىل مجلة نتائج يمكن إجيازها يف ما يأيت: 

• الشعراء عن أفق موضوعي واحد إال أهنم متعددون يف 	 الرغم من صدور  عىل 
بسبب  الطف.  واقعة  يف  البنني  أم  لرمزية  املستلهمة  الشعرية  صورهم  معطيات 

تعدد التجارب من جهة األداء وتعدد رؤى النظر من جهة االستلهام. 

• يوحي 	 بام  املعاناة،  بأمل  مثخنة  العراقي  الشاعر  لدى  الصورة  معطيات  كانت 
باستلهام الرمز التارخيي سلوكًا يوميًا، ومن الالفت إشاعة معاين: األمل والتفاؤل 

واإلحساس بمستقبل أفضل مولود من رحم تلك املعاناة. 

• استحرضت القصائد ذات األداء املوضوعي املبارش الفعل التارخيي لـ )أم البنني 	
( بصور ومعان مستوحاة من العقل التارخيي، ومل ترتفع معه    إىل  مستويات 
حيتقب  فنيا  منه  أكثر  مبارشا  موضوعيا  اخلطاب  فجاء  الشعري،  اإلدهاش  من 

التأمل ويستدعي الـتأويل. 

• جاءت القصائد املكتنزة بام هو شعري واملأخوذة بلغة اخليال وفائض املجاز أقدر 	
الفيض بمعطيات تصويرية ذات بث مجايل. وسامت أسلوبية مميزة. وقدرة  عىل 
الرمز  ذلك  علمية  مع  يتناسب  بام   ، التاريخ  وتصور  الرمز  تصوير  إعادة  عىل 

وحضوره اإلنساين العام .
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ABSTRACT

The goal the research study purses is to scrutinize the poetic values 
that emanate from the portrait of Umalbaneen as a symbol in the poems 
participating in the International Al-Jud Competition in its first fifth 
versions; the acts of scrutiny ramify into four axes: the securitizedcontext, 
the strategy of reading, the symbolism of sacrifice, the symbolism of the 
past portrait and the language of the direct historical discourse; the study 
concludes with certain results as follows:
•	 Though the poets ponder over one-dimensional objective vantage 

point, they run into the diversity of poetic images they manipulate as 
they imbue the symbolism of Umalbaneen from Al-Taffbattle:different 
experiences they cull in light of performance and different perspectives 
they attain in concordance with perception. 

•	 The values of the imagery for the Iraqi poet intend to be tinged with 
pains of agony; such stipulates the historical symbolism as tacit; it 
is quite salient to spray the glimpses of hope and brilliant future 
sprouting from the heart of such agony.

•	 The poems with objectivity summon the depth of history for 
Umalbaneen in light of images and shades of historical meanings 
from the past mindset and never wade into the poetic expectation; 
the discourse flows as more objective than artificial and cuddles hope 
and interpretation. 

•	 The poems purport the sense of poeticism, fairyland dictions and 
figurativity that could transpire beauty-taking images and unique 
traits of stylistics and redeem the portrait of the paragon and history 
in parity with resonance of the symbol and its public humanitarian 
resonance.
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... توطئة ...

يف املتن والقراءة 

يف  العاملية  اجلود  مسابقة  يف  املشاركة  القصائد  تأمل  إىل  القراءة  هذه  تذهب 
 : نسخها اخلمس األوىل، بغية دراسة وجهة موضوعية فيها هي صورة أم البنني
فاطمة بنت حزام الكالبية  زوج أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  وأّم اإلمام 
بيت سيد  بيت طهر وقداسة هو  تربت يف  التي  العظيمة  املرأة  تلك  ؛  العباس 
الوصيني وأمري املؤمنني. وكان حلضورها إىل جنب السيدة زينب بنت عيل بن أيب 
 األثر العظيم البالغ يف مسرية النهضة احلسينية اخلالدة، فهي أم البنني  طالب 
األربعة الشهداء بني يدي اإلمام احلسني  يف واقعة الطف، إهّنا امرأة تفيض إيامنًا 
استلهم شعراء  نافذة؛ وقد  ثابت وبصرية  صادقًا، وتصدر عن دين خالص وفؤاد 
مسابقة اجلود بعض معاين عطائها، ورسموا شعرًا بعض مالمح حضورها الفاعل 
الرمز  واملرأة  والزوجة  األم   : البنني  أّم  معاين  من  كثريًا  اخليال  بلغة  واستلهموا 
وتعدد  بالعطاء،  النابضة  معانيها  ثراء  الرشاد، عىل  إىل  اهلادي  اإلسالمي  والعنوان 

التجارب الشعرية التي استلهمت كل ذلك بأساليب متعددة. 

التي  تلك    البنني  أّم  لرمزية  املستلهم  باجلزء  القراءة  هذه  اختصت  وهنا 
استرشفتها أخيلة الشعراء ورؤاهم الفنية، مرة باألسلوب املبارش الذي يتأمل النبض 
ومرة  الشعري،  األداء  للغة  شعري  إثراء  دون  من  الشخصية  لفعل  احلّي  التارخيي 
املتلقي  خيال  إثارة  يف  واملتأملة  التأويل،  إىل  نزوعها  يف  الفاعلة  الشعر  بلغة  أخرى 
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النثرية املبارشة  باإلضافة واالستثناء. وتارًة أخرى حني يعمل الشاعر عىل الرتمجة 
بلغة هي إىل اإلخبار والتبليغ اإلرشادي والدعاية اإلعالنية أقرب منها إىل لغة الشعر 
بصفاهتا الباعثة عىل التأمل والفاعلة يف اإلضافة. وهنا توزع البحث عىل مخسة حماور 

رئيسة استمدت جهاهتا من النصوص الشعرية املستلهمة لرمزية املتن الباعث. 

لغة  تأملت  وكيف  شعريًا،  البنني  أّم  رمزية  استرشاف  يف  األّول  املبحث  كان 
الشعراء تلك الصورة يف حضورها الباذخ يف الواقع التارخيي املايض. و جاء املبحث 
لغة  فاعليته  الذي صدرت عن  الرمزي  بوصفها   ) البنني  )أّم  الثاين يف شخصية 
الشعراء يف تلقيهم هلا. أما املبحث الثالث فكان يف رمزية الفداء التي صدرت عن 
تأملها بعض لغة الشعراء باملبارشة حينًا وبالتأمل املجازي أحيانًا أخرى. أما املبحث 
الرابع، فقرأ رمزية الصورة املاضية كام تأملها الشعراء، وهم يستضيئون بالعصمة 
التي اختارت ملسرية أم البنني  أن تكون هبذا املستوى من الفعل احلضاري، وهبذا 
القدر من اإلضافة يف توجيه احلياة اإلسالمية للصائب امليضء من األفعال واألقوال. 
املوضوعية  رؤاه  يف  تدّبر  الشعري  األداء  من  نوع  بقراءة  اخلامس  املبحث  وأخذ 
وصياغاته املوزونة شيئًا من املعاين الشخصية والرمزية لـ )أم البنني ( ولكن بلغة 
أداء نثري، وبثٍّ جمازي بسيط يقع املعنى فيه ظاهرًا بني يدي الرتكيب وماضيًا مألوفًا 
يف ذاكرة املتلقي، حتى أّن الشاعر اختار هلذا األداء إيقاع بحر الرجز، بام جعله أقرب 
إىل املنظومات التعليمية التارخيية التي تقع عىل مسافة نوعية من الشعر بمعانيه الفنية 

اجلاملية ومعطياهتام اإلبداعية.

لعقل  والتحليل عنرصين موجهني  الوصف  بني  القراءة  منهج هذه  وقد مجع 
وتتعدد عنارص رسم  هنا.  القراءة  الشعرية؛ حمل  للنصوص  تدبره  وآليات  البحث 
من  القديمة  العربية  الشعرية  يف  شاع  منها،  بياين  هو  ما  فهناك  الشعرية،  الصورة 
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مثل أساليب: التشبيه، واالستعارة، واملجاز املرسل والكناية وغريها. ومنها ما هو 
فني شاع أكثر يف الشعرية العربية املعارصة، من قبيل: الرمز واألسطورة والتناص 

واملأثور عىل تعدد أشكاله وغريها.

الشعر  يف  مألوف  معني  باجتاه  ملتزمة  اجلود  مسابقة  يف  القصيدة  كانت  وملا 
اإلسالمي هو الشعر احلسيني الذي هو مدرسة فاعلة يف الشعرية اإلسالمية اليوم، 
فقد تتعدد أساليب رسم الصورة بني يدي الشخصية املستلهمة أعني شخصية )أم 
البنني (، غري أّن األساليب الفنية أّواًل ثّم األساليب البيانية تبدو أثرى يف التعبري 
الشعبية  الذاكرة  أّن هلا حضورًا يف  الرمزية للشخصية، وال سيام  الفاعلية  عن غنى 
العربية اإلسالمية وال سيام العراقية منها بشكل خاص، ذلك أّن )أّم البنني ( رمز 
وجداين ينبض به السلوك اليومي لإلنسان العراقي بام جعل القصائد تصدر عن كل 
ذلك بأشكال متعددة توّخت هذه القراءة أن تأيت عىل ذكره وترصد معطياته. أما ملاذا 
اختارت الدراسة عينة واحدة هي )مسابقة اجلود( يف نسخها اخلمس األوىل فألّن 
عنوان املسابقة وشخصيتها األبرز هو اإلمام العباس  قمر أّم البنني  وابنها 
العنوان، وإّن إمكانية أن يأيت الشعراء إىل استلهام هذه الشخصية النسائية الفاعلة، 
أمر وارد وباعث شعري البّد منه، ألّنه هنا رضورة يف االسترشاف الشعري، وحي 

ال غنى عنه بني يدي )أبوة اجلود( بحسب قول الشاعر)1(: 

َس اْلَفضِل واإلَبا     أَبى الفضُل إاّل أْن تكوَن َله أَبـــــــــــا َأَبا الَفْضِل َيا َمْن أسَّ

نصوص  هو  الدراسة  مادة  للقراءة  يوفر  الذي  الشعري  املتن  فإّن  ثمة  ومن 
شعرية  ملدارس  ينتمون  املشاركني  الشعراء  أّن  سيام  وال  العاملية.  اجلود  مسابقة 
متعددة وينتسبون لبلدان ذات حضور شعري متباين يف الشعرية العربية املعارصة بام 
يتيح للقراءة هنا أن ترصد معطيات الصورة الشعرية من خالل متون شعرية ذات 
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مسافات فنية متباينة. أما ملاذا ذهبت الدراسة إىل العناية بمعطيات الصورة الشعرية، 
فألّن املوضوع يف صورته األوىل ماٍض أما الصورة فأساليبها ماضية ولكن معطياهتا 
أّول  الشعري  املعنى  يأيت  فنيًا، وهنا  الشعري  النص  راهنة ومستقبلية بحسب فعل 
عىل  املنفتح  الشعري  اخلطاب  هبا  يرتفع  التي  واملسافة  الصورة،  لدن  من  معطى 
القراءة، ذلك االرتفاع هو ما تتفاضل به التجارب واألساليب، وهو الذي تقصده 
الدراسة بمصطلح )معطيات الصورة( من ذلك أّن البيت السابق يف ذكرى اإلمام 

 :العباس

َس الفضل واإلبا أَبى الفضل إاّل أْن تكون له أبا َأبا الفضل... يا َمْن أسَّ

يف  الفضل  معنى  عن  يفصح  تصويريًا  معطى  التكرار  قبل  بالتجنيس  رسم 
اإلمام بوصفه جزءًا وجوديًا فيه، وعن معنى اإلبا كونه طبعًا إنسانيًا فيه، من خالل 
الصورة التجنيسية بني الكنية )أبا الفضل( واجلملة الفعلية )أبى الفضل( واألخرى 
اللفظ،  اللفظ واحد، يف صورة  أفق من  املعنى عن  يتعدد  بني )اإلبا( و)أبا( حيث 
عن  نبيلة  قيم  من  أفق  ضمن  تصدران  إنسانيتني  قيمتني  بوصفهام  واإلبا  والفضل 
فاعلية رمز إنساين واحد، يكون التقابل بني بنية اللفظ حيث املعنى املتعدد واللفظ 
الواحد من جهة، والفعل اإلنساين االستثنائي يف الفضل واإلبا واجلود وغريها مما 

يف أفقها اإلنساين واملعريف من جهة أخرى. 

عن  فقط،إنام  التخييل  عىل  الباحث  أفقها  عن  الصورة  معطيات  تصدر  ال 
عنارصمها كلها ثّم عن أبعاد تلك العنارص، فاملعجم عنرص، واإليقاع عنرص آخر، 
اإليقاع  يف  واجلرس  والنغم  واالنسجام  والتناسب  أبعاد،  املعجم  يف  واألصوات 
االستعارة  يف  التخييل  ينتج  كام  تصويرية،  معطيات  تنتج  قد  وكلها  أخرى،  أبعاد 
واملجاز والكناية والرمز واألسطورة وغريها، ذلك أّن تعبريية اللفظ توحي بجهات 
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– األلفاظ  من  غريها  ألصوات  وجماورهتا  أصواته  جهة  من  وتعبرييته  معان،  من 
توحي- بجهات من معاٍن مضافة ومن ثمة، فإّن الشعر أقوى الفنون يف معطيات 

نزعة التصوير فيه، وال سيام أّنه غالبًا ما جييء صورة خالصة. 

أمُّ البنني  بوصفها الرمزي 

ملا كان الشعر لغة إحياء وجماز وإشارة أكثر منه لغة ترصيح ومبارشة ومنطق، 
فقد نزع الشعراء إىل فاعلية الرمز بأساليب الفتة وطرائق متعددة، ويف نمط القصيدة 
املوجهة أعني امللتزمة كثريًا ما جييء عنوان االلتزام أو عنارص التوجيه رمزًا يف لغة 
وال  النظر  عالية  تكون  ال  والتأويل  التأمل  عىل  الباعثة  محولته  لكن  امللتزم،  الشعر 
عميقة البصرية، كام يف رمزية الشعر خارج حدود االلتزام عىل تعدد صوره، الرتباط 
الرمز هناك باملبارشة ومعطيات احلياة املقصودة، ولكنه يف غري هذا جييء موصواًل 
به أحيانًا عن صورته  الرمز معطيات إحياء خترج  بخيال الشعر وقدرته عىل حتميل 
املتوارثة أو معانيه املألوفة أو املتوقعة، إىل أخرى جديدة متخيلة، وهلذا تأيت جتليات 
التلقي، بني يدي االستقبال املبارش، حتى إذا  امللتزمة يف متناول  الرمز يف القصيدة 
نزع الشاعر إىل واقعه الذي يعيشه أضفى عىل رموزه ظالاًل من تلك التجربة وجعل 
ويف  لآخر،  تستجيب  واألنا  بالذايت،  ملاًم  واملوضوعي  بالراهن،  موصواًل  املايض 
رمزية )أم البنني ( كام اجتهد يف توظيفها شعراء مسابقة اجلود، هذا املعنى الذي 
أرشت إليه من ذلك ما جاء يف قصيدة )عناق يف السامء الثامنة( للشاعر جمتبى عبد 

املحسن التتان من البحرين)2(:

 ما زال طرُي الدمع حيـــملني إىل     جهة نــــــــوافذ حلمها تتحّطُم
جّربْت دمع األمِّ سـاعة وّدعت     بنتـــــــــا حقائبها األخرية حُتزُم
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جّربت أن أحيى صباحًا ضائعًا     فيه الظالم عىل السجني خُيّيــــُم
وأفْقُت من قلق الصبية بعدمـــا     فهمت من اآلالم ما ال يــــفهُم

يبسط سياق النص املعنى الشعري ليصل إىل معاٍن ترد فيها رمزية )أم البنني( 
صورة أخرى لـ )أّم بنات( تفقد ضياء صبيتها، يف صباح ضائع هليمنة الظالم عىل 
موجودات احلياة، ولكن األداء الشعري األوضح يصدر عن قصيدة يارس عبد اهلل 

آل غريب يف قصيدة )انثياالت من قمر املاء()3(: 

وســـاعة قال اهلل: كن أهيا الندى     فكنت شهيـًا طبعه اجلوُد والغمُر

ختّلقت من أمشاج زمزم والصفا     فال غرو أن ينـدى عطاؤك والربُّ

حتــــــــــّدرت من أمِّ البنني مودًة     ســقاك من األخالق منهلها الثرُّ
ورْثَت أباك املرتىض يف ســــــامئه     فكنت حميــــــاه الذي ملؤه البرش

)أّم البنني ( رمز تارخيي ألصالة األمومة، تقابلها أمشاج )زمزم والصفا( هي 
جزء من سياق رموز تارخيية يتصل املايض الذي كانت فيه بديمومة املعنى الصادر 
عنها إحياًء إىل اليوم، ألّن جتربة القصيدة بصفتها املعارصة ال تعيش يف املايض الذي 
الراهن يف خطاهبا  إّنام جتيّل كثريًا من  فيه فقط،  املتجددة  املعاين  تستمد منه باإلحياء 
فإهّنا  التاريخ...  يف  بجذورها  ضاربة  الشاعر  يستخدمها  التي  الرموز  تكن  »ومهام 
حني يستخدمها، البّد أن تكون مرتبطة باحلارض، بالتجربة احلالية، وأن تكون قوهتا 

التعبريية نابعة منها، فالقيمة كامنة يف حلظة التجربة ذاهتا«)4(.

ُعني  أوهلام  اجتاهني:  اجلود عىل  ( يف قصائد  البنني  )أم  رمزية  توزعت  وقد 
للمرأة  أنموذجًا  بوصفها  املايض  التارخيي  فعلها  يف  متثله  الذي  املعنى  عن  بالتعبري 
يف بيت النبوة، فجاء التعبري يف هذا االجتاه مأخوذًا بالصورة التارخيية املوروثة ذات 
الفعل احلضاري املتصف باألصالة واإلضافة للحياة اإلنسانية وال سيام اإلسالمية 
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واإلخالص  للوفاء  رمزًا  باستلهامها  ُعني  االجتاهني  وثاين  خاص.  بشكل  منها 
وفاء  ذات  أصالتها، وكل  منها بعض  تقبس  أصالة  ذات  املبدأ، فكل  والثبات عىل 
تلتزمه  الذي  العام  االجتاه  القصائد عن  مل خترج  وفاءها. ويف كل هذا  منها  تستمد 

وهو اجتاه الشعر احلسيني. 

رمزية الفداء 

 الفداء معنى أزيل ال تقوم احلياة اإلنسانية بمعزل عنه، ورمزيته تتأّتى من رموز 
مّثلته وأفصحت عنه وصارت له عنوانات يف دنيا الناس، وُعليا ربِّ الناس، تلك 
 منها، فهي نص وتعبري، فعل وسلوك، رؤيا وتعبري،  البنني  رموز الدارين، وأّم 
وإذ يستلهمها واقع الرؤيا املتميز، بام يستحيل معه الشعر إىل آخر متميز من الواقع 
تصويرًا  الفاعلة  رموزها  أو  احلياة  يصّور  ال  الشعر  ألّن  عنه،  صدر  الذي  احلقيقي 
الوقائع بالصدور عنه حياًة جديدًة  )فوتوغرافيًا( مبارشًا، بل خيال فاعل تكتسب 

جتاور الواقع وتنّميه وتضيف إليه أحيانًا ما هو فيض متوقع منه)5(. 

معنى  البنني  أم  رمزًا، وجتيء  العباس  باإلمام  اجلود  الفداء يف نصوص  يقرتن 
األخري،  والتجيل  له  األّول  الصدور  هي  إذ  عنه،  ومعربًا  الفداء  لذلك  موضحًا 
وبحسب حممد طالب األسدي يف قصيدته )جتليات الساقي يف ضفاف الرؤيا( جرح 

دائم الصرب ولغة فداء تفيض جودًا: 

يــــــــا سّيد املاء الذي     يف كّفه لألرض طــْهُر
يا جرح فاطمٍة عليك     دموعها للحشـــر مْحُر
يـــــــــا موقفًا ما فوقه     فخٌر وال يبليـــــه ذكُر
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لغة الصرب ومعنى االحتساب معنيان يفصح عنهام فداء اإلمام العباس، وجيليهام 
تعبريًا صرُب أم البنني واحتساهبا: )يا جرح فاطمة... عليك دموعها للحرش محر( إذ 
، ثّم املعاين   وأّمه فاطمة  تنبني لغة األبيات عىل التقابل بني اإلمام العباس 
التي يفصحان عنها )سيد املاء، طهر األرض( و )ما فوقه فخر وال يبليه ذكر( بمعنى 
أّن التقابل هنا بني املتكلمني ببعضهام أو بني الفعل وفيض الفعل، ألّن العالقة بني 
األمومة والنبوة عالقة استمرار وتواصل بام جيعل رمزية الفداء يف صورة )أم البنني 
يف  وجدانًا  واملكان(  )الزمان  يتمثالهنا  املكان،  يف  ومتصلة  الزمان  يف  مضيئة   )
الناس وسلوكًا بينهم، وهلذا يقرأ هذا املعنى شعرًا شادي شحود حالق من سورية 

يف قصيدته )حادي املاء()6(: 
يـــــا حادي املاء من يسقي احلسني وَمن
يسقي العطاشى ويسقي القلب والكبدا
ومن يــــــــــلملم قلب األمِّ وهي غدْت
)أم البنني( كأْن ما أنجبت ولــــــــــــــدا

املاء / سقيا  السابقة )حادي  األبيات  املوحى هبا يف  الرمزية  املعنى هذا  يكرر 
األرض( و )َمْن يلملم قلب األم / كأْن ما أنجبت ولدا( عىل أّن اإلحياء بالفداء يف 
أبيات حممد طالب أعمق يف تقابالته منه يف هذين البيتني. وكلام اتصل معنى الفداء 
قصيدة  يف  كام  اإلنسان،  وبرشية  األيام  بوقائع  موصواًل  معناه  جتىل  احلزن  بفائض 

)إلياذة عىل املاء( لـ )حيدر عباس محزة()7(: 

وتـــــــدخر احلزن يف قلبها     خمـــــــــــــــــافة آهاهتا تنفُد
وتومي كام يصنع الفاحتون     فيصغي هلا العبـــُد والسيُد
وراحت حُتدث عن إخــوٍة     كأنَّ منايـــــــــــــاهم اخلّرُد
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وختربهم حني داعي السامء     دعا كيف لّبوُه واستشهدوا
وأّمك من لوعة ال تــــقوم     بال ألف الٍء وال تــــــــقعُد

إذ يغلب عىل النص الثنائيات التي تكّرس النزعة البرشية )تدخر احلزن / آهاهتا 
تنفد(، و)العبد والسيد(، و)احلديث عن األخوة / املنايا اخلرد(، و)داعي السامء / 
االستشهاد(، و)من لوعة ال تقوم / بال ألف الٍء وال تقعد(، فالشاعر موغل يف لغة 
  احلزن مع أّن رمزية معنى الفداء يف املوقف التارخيي ألّم البنني وأبنائها الشهداء
مرتفع عىل احلزن، بالغ أمره يف إعادة صياغة األشياء وبناء احلياة املعافاة، متمكن 
من املوت منترص عليه، ألّن رمزية الفداء لديه تتوجع عىل غياب الفادي املضحي 
وتأسى له وتوغل يف احلزن مع أّن الفادي حمتفل باملوت الذي يصنع احلياة احلّقة، 
فهو منترص عىل املوت فردًا، وعىل الغياب باحلضور األزيل، وحري باملعنى الشعري 
أن يسترشف معنى الفداء يف أزلية احلضور ال حمدودية املكان، ومن شجاعة اللحظة 
يف صناعة املوقف واكتساب األزل، وليس من احلزن البالغ الذي تقف معه احلياة 
أحيانا، وأحسب أّن نجاح العرسان يف قصيدته الشاهد، قد استرشف معنى الفداء 
رمزًا  الفداء،  بصانع  حمتفاًل  الزمان،  يف  واملمتدة  لألزل  الصانعة  اللحظة  بوصفه 

للزمان املمتد واإلنسان املتعدد األزيل)8(: 

فأنظر جلودك لو جّف الفرات مشى     وسيــــــــــــلًة بني عطف اهلل والبرِش
فـــــــــــــأصبح املاء يعني أّنه عطش     حني اكتفى يوم عاشــــــوراء بالنظِر
قل يـــــــــــا فرات: ملاذا املاء حمتفل؟     وكيف طمأنته يف ريـــــــــق مستعرِ؟
أقْمَت يف الطف ملا قــــــــام عارشها     معوجة الشك يف اآليــــات والسور
يــــا ابن التي مل تسْل عن حال أربعٍة     وهم من الضوء مثل األنــجم الزهِر
وعندمـــــــا مل يكن للسيف من ظفٍر     رأوا رضاهـــــا سبيل السيف للظفر
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إْن قلت عنها –وحاشــــا- أهّنا برٌش     فال تــــــــــقل أهّنا يف الطيب كالبرش
نـــــــــــلوذ فيك عىل خوٍف وطمأنٍة     كام تـــــــــلوذ القطا، مشيًا عىل حذر
كفـــــــــــــــــاك أجنحة رّفت مظللًة     أرساب أفئدٍة حّطت ومل َتــــــــــــِطِر
فهن غيث عىل أعشـــــــــــاب هلفتنا     مــــــاذا تقوم أكفُّ العشب للمطِر؟

فائض  بل  احلزن،  فائض  ُيقابلها  ال  العرسان  نجاح  قصيدة  يف  الفداء  رمزية 
األمل باحلياة األنقى، احلياة اخلالقة، ألهّنا األقرب إىل اخلالق، فكام أّن اخلالق قريب 
املجدد  الفعل  قريب من  الفداء  الوريد كذلك  إليهم من حبل  أقرب  بل  من خلقه 
للحياة الباين هلا، فالفرات جّف أمام جود العباس وصرب أم البنني ، بمعنى أّن 
رسمدية الفداء ارتفعت عىل قيد اللحظة، واملاء صار عطشًا يف قبالة ماء الفداء الذي 
 رمزًا للصرب والفداء جييل معاين فعلها  البنني  أّم  هو هنر رسمدي، وحني يصف 
الذكرى  ترتفع  فكام  الذكرى  يدي  بني  حلظته  دمع  ينزل عىل  وال  يف عطائه،  اهلائل 
عىل اللحظة، وتتصل بامتداد الزمان واملكان، كذلك ترتفع الرؤيا الشعرية بفائض 
فعل  صنعهام  وزمنني،  دارين  حياة  يف  جديد  السترشاف  الشعري  واخليال  املجاز 
الفداء ويسترشفهام خيال الشاعر بلغة اإلضافة قبل قيد احلزن،ولغة التجدد والعطاء 
قبل قيد الدمع، فاملضحي برش ولكنه يف الفداء ليس كالبرش، واملوت خوف ولكن 

التضحية طمأنينة غالبة قيد اخلوف: 

كفـــــاك أجنحة رّفت مظللًة     أرساب أفئدٍة حّطْت ومل َتطِر

التضحية صورة الفداء األعىل، أما مالحمها ومعانيها وحضورها املمتد يف احلياة 
فهو ما يشكل رمزيتها، والنص الشعري املستلهم لفعل الفداء واملسترشف ملعطياته 
املستقبلية هو ما يعرب عن رمزية الفداء، وقد توزعت رمزية الفداء يف قصائد اجلود 
الصادرة عنهاتلك التي أنجزهتا أّم البنني  يف مراحل حياهتا وال سيام بعد الطف 
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يف اجتاهني: أّوهلام: اخلطاب الشعري املنفعل بفائض احلزن وثري الدمع املعرب عن 
لغة  الفداء،  برمزية  املرتفع  الشعري  اخلطاب  وثانيهام:  اإلنسان،  البرشية يف  النزعة 
تأمل وحكمة تدبر، وهنر قراءة يف فعل الفداء األزيل، ألّن اللحظة فيه رمز للبقاء، 
استرشافه،  يف  عالية  برمزية  حمتفية  فيه  واملتأملة  له  املتمثلة  الصياغة  جيعل  ما  وهو 

وحماولة االرتقاء ملعاين املستقبل فيه. 

رمزية الصورة املاضية 

حيتقب الشعراء املايض يف لغة الرمز كثريًا، وتستحيل عنوانات ذلك املايض عىل 
تعددها إىل رموز فاعلة يف لغة املعنى الشعري وتتوزع عىل ثالثة اجتاهات يف رمزية 
)أّم البنني ( يمثل االجتاه األّول نبض الطفولة: اإلمام العباس، من ذلك قصيدة 

 :)9() وقربة اإلمام العباس  وهاب رشيف )أّم البنني

أنـــــــــا أّمُه وهو اجتاهي     كلام كابرت قــــــــــهري
يــــــــا ورد أربعة ألجل     فراشــــــــة من فوق مجِر
ويـــقول عني الالئمون:     سـكبتهم هم كل عمري
ال بل سكبت عىل الثرى     خجيل أزين فيــه عذري

خطاب األبيات عىل لسان )أّم البنني ( يفصح عن العباس اجتاهًا يف الفداء 
وهنجًا يف اجلود، وهناك أربعة اجتاهات أشبه بفصول احلياة، كأهّنا تفصح عن تكامل 
فصول احلياة، عىل أهّنا اجتاهات )أّم البنني (: )أنا أمه وهو اجتاهي( هي حياة كاملة 
فداء  ليظّل جيري، جرى ساعة من  العلقمي  فوق مجر( جرى هبم هنر  أربعة  )ورد 
ليظل جيري يف أكّف احلياة إىل قيام الساعة: )سكبتهم هم كل عمري( كأهّنا تعتذر 
الثرى...  بّل سكبت عىل  أهّنا قدمت هذا فقط )ال  –مع كل هذا- عن  احلياة  هلذه 
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خجيل أزين فيه عذري( ويبدو أّن لغة اخليال الشعري تستدر معنى الفداء راسمًة 
صورًا ممكنة ألولئك الذين تتنفس احلياة وجودها احلّر بتضحياهتم ثّم يستعيد طفولة 

اإلمام العباس  من رؤية أخرى يف قوله: 

يا وجهه الوضاح ما انقطعت     -يتمتـــــــــــم- كفُّ عرصي
سحُب اهلموم تنـــــــــــاسلت     وصداه يف اآلفــــــــاق يرسي
يتألأل العبــــــــــــــــاس وهو     َيبثُّ يــــــــــــــــــــا أّماه أدري
أنـــــــــــــا بسمة األمل البهّي     عىل شــــــــــــفاه اليتم أجري
مدن من الطف الطريــــــــــق     ســــــــــــقيتها من ماء صربي

عىل  هبي  أمل  مهومهم  الصحراء،  آفاق  يف  ماطرة  سحب  الفداء  أهل  مهوم 
شفاه اجلوع جيري، ليخرّض الصرب حياة جديدة مكتنزة باألهنار... مهوم أهل الفداء 
طريق بعضه الطف، فالطف، طريق، منهج، جيليه يف كل عرص ماء الصرب... هكذا 
جييل اخليال الشعري شكاًل من حوار بني اإلمام العباس وأّمه  حوار بني النهج 
واالجتاه، بني الرؤيا وتعبريها، وبني الصدق يف انتاج الرؤيا والسكن إليها والصدق 
النص كله  أّن  نبوي كريم)10( ذلك  الرؤيا هنج  يف تعبريها... ألّن الصدق يف تعبري 
أشبه بحوار بينهام، خيتمه الشاعر باستذكار قداسة األصل يف ذلك احلوار، أو نبضه 

الذي خلع عليه كساءه: 

وبــــالبل التسبيح تقنت     كلام مّرت بــــــــــــثغري 
أّمي ومنذ طفولة تـــزهو     بنــــــــــا وتقول: ذخري 
وأيب عـــــــيّل األرض يف     رشيــــــــــاننا رسٌّ برّسي 
وحسني آُي اهلل مـــــــــذ     رّتلت ما أطبقت عرشي 
يــــــا ضوء إيامين به كفرًا     هبم... بالظلــــــم كفري 
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حترض )أّم البنني ( يف ختام النص هنا يف موقف اإلمام العباس ؛ لتخطر: 
تسبيحًا، وجتليه ذخرًا، ورسًا، لـ )عيل األرض(، ومعنى مؤمنًا بـ )حسني اهلل/ يرّتله 
تقبس  املعنى  اإليامن ومن وحي هذا  فيه ومعنى ذلك  إيامن  ( فهو ضوء  طفًا لطفِّ

إرساء حممد السلطاين يف قصيدهتا: )هلفة بطف السنني()11(: 

وأحّس مجر املقلتني مناديـــــًا     أّماه... يا أّم البنني استبرشي
قــد زار شاطئه ليغرف غرفًة     بيمينــــــه فتكون رشط املعرِب
لكن ســـــــــاعده حتّول قصًة     طوت الدهور بثوهبا املتبخرت

النهر،  برشى   ، العباس  اإلمام  موقف  يف  بالبرشى  هنا  البنني(  )أّم  تقرتن 
هناك  يقف  حيث  النهار.  إىل  الليل  من  العبور  رشط  الفداء  صار  وقد  والناس 
ينهل  الرسمدية.  البرشى  تلك  بنبض  والناس،  الدهور  عىل  حاكاًم  الطريق  الطف 
اخليال الشعري من املايض الذي متثله )أّم البنني( بوصفه حارضًا ومستقباًل، ألّن 
الزمن يف مثل موقفها ممتد إىل املستقبل، حيث الفعل هناك صنع ويصنع ما ال هناية 
له من حياة األشياء والناس واملعاين. واالجتاه الثاين: رسمدية )أّم البنني ( كوهنا 
أفصحت معنى أزيل الرتديد، رسمدي احلضور، متجددًا يف إحياءاته ومعطياهتا، من 

ذلك قصيدة: سجاد عبد احلميد املوسوي )فجر الرحيل()12(: 

أمُّ البنني فهزي الغيم ثـــــــــــــــــانية     عىل اليتامى فمنذ األمس ما ارتشفوا
لدى سنا فجر عباٍس حياورنــــــــــــا     ويشعل الدرب قندياًل لــــمن هتفوا
هـــــا هم عطاشاه يستسقون مرشعًة     ويقطفون ثمــــــــــــــارًا طاملا قطفوا

الناس واألشياء، ألّن  ثانيًة وثالثًة وحضورًا ممتدًا يف زمان  الغيم    البنني  أّم 
  الغياب يف اليتامى ينقطع بحضورها وينكشف بتجليها، حني يكون العباس 
مع )أّم البنني ( فإّن اخليال الشعري يتأمل يف رمزية أّم البنني  مستقباًل حيرض يف 
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نساء العاملني، فهي رمز، وإذ يتمثل حارضًا يف األخريات، فاعاًل إبداعيًا يف حياهتن، 
فإّن رمزيته تطل عىل املستقبل، عابرة قيد املايض الذي كان. 

 واالجتاه الثالث: رسمدية طفل أّم البنني ، ذلك الطفل الذي له عىل كل طفٍل 
فضل من جوده، وليل أّم البنني  الذي له عىل كل هنار يف حياة الناس فضل من 
رشاد وهداية ودليل وصول، ويف قصيدة خالد عبد الرمحن حسن متثيل هلذا االجتاه: 

)حروف عىل عتبات القمر()13(: 

ليــــــــــــــل ألّم البنني الضوء يف دمها     نـــــــجم يموت سيبكي فجر صحوتِه
وطفل فاطمة لآن تــــــــــــــــــرضعه     مـــــــــــــاء احلياة لتسقي أرض لوعتِه
كم صافح املاء فاألشجار قد سجدْت     يف قلبه ثـــــــــــــــــّم صىّل نبض نخلته
وسيفه وجه تــــــــــاريخ الغياب وذي     عنُي اجليوش ستبكي عنــــــــد صولتِه
َمْن غريُه نامت الغيامت يف يـــــــــــــدِه     وقـــــــــــــــــــــد ترّبت قريبًا من أزقتِه

بني  السلبي  التقابل  حال  يف  الضوء   / الليل  ثنائيات:  الرسمدية  بتلك  توحي 
تسقي   / ترضعه  فاطمة  طفل  املتجاورات:  بني  اإلجيايب  التقابل  ثّم  املتناقضات 
عني   / الغياب  تاريخ  وجه  وسيفه  نخلته  نبض  صىّل   / املاء  صافح  وكم  األرض 

اجليوش تبكي عند صولته ونامت الغيامت يف يده / نشأ الغيم يف أزقته...

التقابل اإلجيايب بني املتجاورات  وهنا يعرب تنامي املعنى الشعري الصادر عن 
عن حضور اآلخر يف رسمدية ذلك الطفل اآلخر الذي ينهل منه ويتضح به، فإذا 
إّنام تسقي األرض، وإذ يضحي فألجل أن تزدهر احلياة، وإذ يصافح املاء  ترضعه 
فألجل أن يصيل نبض النخل، وحني نامت الغيامت يف يده فألجل أن تزهر حيوات 
الناس واألشياء يف هذه احلياة. وهذا االجتاه الثالث يف رمزية الصورة املاضية موصول 
بقصائد وصف الفداء يف الشعر احلسيني بعامة وهنا يف قصائد مسابقة اجلود التي 
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تستلهم معاين الفداء من الرمز اإلنساين )أّم البنني ( بشكل خاص، ألّن آل بيت 
بكل  السامء لألرض  إليه كوهنم برشى  احلنو  يأخذهم  اآلخر،  يعطفون عىل  النبوة 
كله، ألّنه شأن  العامل  الفداء يف  يغيب عن شعر  املعنى ال  هذا  موجوداهتا، وبعض 

إنساين. 

لغة اخلطاب التارخيي املبارش 

املوضوعي  البّث  وحضور  االستثنائي  اخليال  غياب  مع  للشعر  ازدهار  ال 
املبارش، وليس من شعر إذا جاء اخلطاب موزونًا مقفى فقط بمعزل عن فائض املجاز 
أن  امللتزمة  القصيدة  شعراء  أو  املؤدجلون،  الشعراء  أراد  وإذا  اخليال،  وازدهارات 
يكون خطاهبم الشعري حارضًا يف اجلمهور اآلخر اجلمهور املختلف غري العارف 
بطروحاهتم فليس هلم من سبيل غري إعادة انتاج الواقع، إعادة إبداع الوقائع بام يشري 
إىل عامل جديد وحياة مستجدة انطالقًا من لغة الشعر، فهي لغة عامة ولكنها يف الشعر 
خاصة جدًا منتسبة هلذه التجربة الصادرة عن هذا الشاعر أو ذاك كذلك وقائع احلياة 
ورموزها هي يف احلياة والواقع يشء معروف ولكنها يف أخيلة الكالم الشعري هي 
نفسها وهي غريها يف آن معًا، ألّن إعادة اجرتارها يف الشعر بصورها التي هي يف 
الواقع املعروف ينأى بالشعر عن التأثري ويضعف النزوع الفني فيه، ويبعد باملتلقي 
املنظومات  مع  شعر  ال  هلذا  الشعر.  حياة  يف  املستجد  حضورها  إىل  االلتفات  عن 
التعليمية بل كالم علمي موزون مقفى، وال شعر مع املنظومات التارخيية وما يقع 
يف سياقها بل كالم تارخيي أو أخالقي أو حكمي جاء موزونًا مقفى فقط.  وأحسب 
أن هنج السيد عيل الصفار يف أرجوزته اللطيفة ذات البث التارخيي املوضوعي هنج 
مألوف يف النظم التعليمي، وقد دأب عليه يف توثيق وقائع مسابقة اجلود العاملية يف 
نسخها: حمط الدراسة هنا، إذ يستلهم أم البنني  رمزًا استلهامًا تارخييًا بام جاءت 
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املؤرخ  بلغة  األديب  تدوين احلدث  اجتهدت يف  تارخيية  كتابة  وفيها  معها  أرجوزته 
 : ) وليس الشاعر، إذ يقول –عىل سبيل املثال- يف مقطع )أمُّ البنني

فمن ترى من بعدها تــــــــــــلمَّ     أمـــــــــــــر بني الزهراء وهي ُأمُّ
ختدمهم ُحّبـــــــــــــــــًا لبنت طه     تكون ســــــــــــفحًا لبني عالها
غري التي يف طهرهــــــــــــا بتوُل     وأنـــــــــجبتها الصيُد والفحوُل
فــــــــــــــاطمة أّم البنني األربعة     من خري بيت عامر بن َصْعَصَعْة
لتنجب األبــــــــــــــناء كاألقامِر     فــــــــــــدا يكونوا لغريب الدار

يصدر الناظم هنا عن كلامت املؤرخ الواصفة لكلامت الوقائع، يصف الكالم 
املوزون األحداث وصفًا مكررًا من دون أن يكون لكيفية الوصف حضور يف بناء 
شكل شعري يعرّب عن األحداث وال يستنسخها ويرسم الوقائع وال يكررها، ويصدر 
عن معانيها وال يعيدها بام جيعل اآلخر، املتلقي املختلف، يتأثر ويتدبر ويتأمل املعنى 
أو  ذاكٍر  كل  بعني  جديدًا  جتعله  بطريقة  املايض  ذلك  برمزية  ينفعل  الذي  الشعري 
مستعيد، ومتعددًا مؤثرًا يف كل زمان ومكان، ليكون الفعل البرشي هناك رسمدي 
التأثري متجدد احلضور يف أفعال الناس هنا، ويف حضورها يف اآلخرين مستقباًل ألّن 
مع  للمعنى  وجتديد  وتأويل  وتأمل  قراءة  والشعر  وتدبر،  واستعادة  قراءة  التاريخ 

احتفاله بأصله األّول.

ويف الصياغات التي يقرتب فيها ناظامإلرجوزة من املعنى التارخيي الذي كان 
التارخيي املايض، مل جيتهد يف االرتفاع بالصياغة وعنارص الشكل إىل ما  يف احلدث 

يبعث عىل التأمل واالسترشاف بالتأويل:

أمُّ البنني عن ربـــــانا راحله     أّنى ويف كل القلوب نازله؟
فلم تــزل ترصخ واحسيني     متيل املدى باحلـــزن واألننِي
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واليــوم عند النهر والكفني     واجلــــــود والراية ثّم العني
غــــــــــائبة سيديت ال نعتقد     ألّن مجــــر احلفل منك يّتقْد

هذا  بقلم  املنظومة  الكتابة غري  نمط  مع  يتساوى  املنظوم  األداء  من  نمط  هذا 
املؤرخ أو ذاك، وهو ما حيدث تأثريًا حسيًا لدى املتلقي املنتمي )املوايل( غري أّن هدف 
الشعر عام، وقصده شامل، بمعنى أّنه يقصد بالتأثري اآلخر غري املنتمي أيضا، ألّن 
احلدث يف األصل رمز لكل الناس، ومعنى الفدا فيه موّجه لكل بني آدم وِمْن ثّم فإّن 
رمزيته وفاعلية تأثريه متوقعة من اخلطاب املتصف بالشعرية العالية، والصادر عنها، 

ألّن فعلها اجلاميل عاملي إنساين وليس حمليًا حمدودًا. 

وقد متّيزت قصائد مسابقة اجلود العاملية يف كل نسخها بالثراء الفني، والنزوع 
إىل إثراء املعنى الشعري بام جيعله مؤثرًا إنسانيًا عامليًا وليس حمليًا فقط سواء يف ذلك 
القصائد التي حازت قصب السبق وجائزة املسابقة أم تلك التي جاءت بعدها. ليس 
اجلديد  الشعري  األداء  بخصوصية  الوعي  ولكن  فقط،  فيها  كبار  شعراء  ملشاركة 
حضور  إىل  ويتطلع  رمزًا  املناسبة  يعي  عاليًا،  فنيًا  وعيًا  جاء  امللتزم  الشعر  يف  حتى 

رمزيتها يف اخلطاب الشعري. 
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