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Abstract
Stylistic method is one of the most critical modern approaches to the study of texts,
especially poetic texts and it has received a lot of attention form researchers because
of its significant contribution to the understanding of the text after exceeding the
apparent dimension of the text and delve into the meanings and semantics that
emerge from verbal forms and semantic units. Maad Al-Jubouri is a prominent poet
on the map of contemporary Arabic poetry and his poetry is characterized by a
critical vision of the reality of life. It is only right to say that it is one of the most
prominents who influenced the Arabic poetic library with revolutionary poems that
reveal the great poetic awareness, the sensation, the eloquence of vision and the
strong affiliation to reality. The focus here is on the study of al-Buraq's poem alJubouri and the research in the study of the lightning poem is based on the
methodology and is carried out in two axes: the first axis is related to the study of
the text and the attempt to explain the text and the manifestation of meanings and
semantics in the intellectual, semantic and literary levels and the second axis is a
study of the formal forms of the poem. The results indicate that Al-Barq's poem is
alive, moving and embodies the poet's adherence to life and refusal of death and
surrender. It also expresses the rejectionist attitude of the poet towards the foreign
presence in Mesopotamia; also includes the poet's rejection of the Arab countries'
unstable position considering Palestine and Iraq. And the poem in its introduction of
these meanings lean on the language of the symbol symbols not to mention the
enjoyment of the poem of metaphor and the various types of images of displacement
and out of the ordinary, and used the poet satiric stinging of the Arab rulers who
collude with enemies. On the other hand, came verbal forms according to the
meanings that the poet tries to broadcast in the psyche of the recipient and to let
them comprehend the atmosphere of the poem which is not created by chance.
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حسين الياسي مفرد ،1عاطي عبيات

 .7خريج مرحلة الدكتوراه من اامعة طهران
 .2أستاج مساعد قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة فرهنكيان طهران
(تاريخ االستالم 2272/72/20 :؛ تاريخ القبول)2222/20/22 :

امللخص
يعدُّ "معد اجلبوري" من الشعراء البارزين علي خريطة الشعر العريب املعاصر ،ويتّسم شعره بالرؤية االنتقاديِّة إيل
الواقع املعيش  ،وال نتجاوز الصواب إن قلنا هو من أبرز الذين أثروا املكتبة الشعريِّةَ العربيِّةَ بقصائد ثورية تكشف
عن الوعي الشعري الشديد واحلس الرهيف وبالغة الرؤية وانتمائه الشديد إيل الواقع .ينصبّ االهتمام هنا علي
دراسة قصيدة "البري ق" ملعد اجلبوري وقد اعتمد البحث يف دراسة هذه القصيدة علي البنيويِّة األسلوبيِّة ،وقد
احتوت هذه الدراسة على حمورين؛ احملور األوّل يرتبط بدراسة النص وحماولة شرحه وجتلية معانيه  ،إضافة اىل
الدالالت الفكرية والداللية واألدبية .أمااحملور الثاين ،فهو دراسة لألنسا ق الشكليِّة للقصيدة  .وتشري النتائج إيل أنَّ
قصيدة "البري ق" تنبض باحلياة واحلركة وجتسّد تشبّث الشاعر باحلياة وارتيادها ورفض املوت واالستسالم ويعبِّر
أيضاً عن موقف الشاعر الرافض للحضور األانيب يف أرض الرافدين ،وتتضمّن أيضا رفض الشاعر للموقف
املتخاجل للدول العربيِّة يف قضيِّة فلسطني والعرا ق .والقصيدة يف طرحها هلذه املعاين تتوكأ علي لغة الرمز ناهيك
عمّا تتمتّع به القصيدة من الكناية واالستعارة واألوماط املختلفة من صور االنزياح واخلروج عن املألوف .كما
استخدم الشاعر السخريِّة الالجعة حبق احلكام العرب الذين يتواطأون مع األعداء ،واستخدم االلفاظ الفخمة
الرصينة اليت تتالءم والسيا ق من اهة ،ونفسيِّة شاعر يتو ق للحياة ويرفض املوت من اهة اُخرى .هذا وقد ااءت
األنسا ق اللفظيِّة وفق املعاين اليت حياول الشاعر بثَّها يف نفسيِّة املتلقي أو ترتبط باملعين وتتالءم معه ومل يكن
توظيفها علي أساس الصدفة واإلعتباطيِّة ،بل تتالئم والفضاء الشعري.

املفردات املفتاحيِّة
الشعر العراقي املعاصر ،معد اجلبوري ،قصيدة البري ق ،األسلوبيِّة .
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إنَّ اللغة الشعريِّة تكون حبلي بالدالالت واإلحيات و هي املالج الوحيد للشاعر يعود إليه
وجيعل منه آلية جتسيد مشاعره وأحاسيسه وتتبلور فيه ما يسعي الشاعر إللقائه إيل املتلقي
وبثَّه وتكون اللغة الشعريِّة يف هذا امليدان اسر التواصل بني الشاعر و بني اجلماهري غري أنَ
درب هذا التواصل اللغوي الشعري شائك وطويل ومليء بالتضاريس والعقبات  ،وال شك أنَّ
الشاعر يف صياغة اللغة الشعريِّة يهتمُّ مبا يسمّي الفجوة بني النص وبني التلقي ،والفجوة يف
هذا السيا ق هي املسافة اجلماليِّة اليت تتمتّع هبا اللغة الشعريِّة ومن شأهنا دوماً كسر أفق
التلقي ،وعالوة على هذا  ،ختتيب مرامي الشاعر الكربي وراء جمموعة من احلوااز
والصدود ال ميكن القبض عليهابسهولة ومن هنا تتجلّي مهمة األسلوبيِّة بوصفها املنهج
النقدي لدراسة النص الشعري بغية الوصول إىل املعاين والدالالت واملقصديات اليت يريد
الشاعر زرعها يف نفسيِّة املتلقي؛ إجن يعود الفضل لألسلوبيِّة و إىل دورها وإسهامها الكبري
يف فهم النص والكشف عن املعاين املختلفة اليت ختتفي وراء الظاهر العالمايت للغة
الطافحة بالتضاريس والعقبات اليت حتول دون الوصول إىل املعاين.ينتمي معد اجلبوري إىل
أسرة شعريِّة متاماً و قد واصل املسرية الشعريِّة لألسرة اجلبوريِّة وبل فيها مبلغاً مل يكن
أحد من أبناء أسرته قادراً علي الوصول إليه  ،فهو بدر السماء الشعريِّة لألسرة اجلبوريِّة
والبقيِّة جنومها ومل نكن نتجاوز الصواب إن قلنا هو رائد الشعريِّة يف األسرة اجلبوريِّة.إنه
من األصوات الشعريِّة املتميزة اليت أشعلت مشعة القصيدة وأضرمت فتيلها وأغنت املكتبة
الشعريِّة العربيِّة مبجموعة من القصائد الشعريِّة املتوهجة اليت تنبع من الوعي الشعري
الشديد للشاعر وتكشف عن اخلزين الثقايف واملعرّيف للشاعر املوهوب.إنَّ اجلبوري حريص
شديد احلرص علي بناء الشعر وصياغته يف الصورة اجلماليِّة الداعيِّة إىل الدهشة واملباغتة
ومل تكن املعاين يف ضوء اهتمام الشاعر باجلانب اجلمايل للشعر متجليةً متام التجلي يف
ظاهر اللغة ،بل إنّ فهم شعر اجلبوري حيتاج إىل التمحيص والتمعن والدراسة بغية الوصول
إىل الفهم احلقيقي عن شعر هذا الشاعر الثوري الذي جيعل الشعر وسيلته للتعبري عن توقه
الشديد إىل احلياة وجتسيد روحه الوهااة اليت ترفض املوت والضياع .حياول هذا البحث
دراسة قصيدة "البري ق" ملعد اجلبوري  ،واعتمد يف مقاربته هلذه القصيدة علي املنهج
األسلويب بوصفه املنهج النقدي املهم يف دراسة النصوص الشعريِّة وااء البحث يف دراسته
هلذه القصيدة يف حمورين:احملور األول دراسة يف الرموز والدالالت ،واحملور الثاين دراسة
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للظاهر العالمايت املرتبط باألنسا ق اللفظيِّة للقصيدة وهي حتمل املعاين والدالالت ،وهتدف
اىل اإلاابة على جمموعة من األسئلة منها:
ماهي أهم املقومات األسلوبيِّة لقصيدة البري ق وماهو االرتباط بني املعاين والدالالت
والظاهر العالمايت للغة وما هي أهم األفكار الرئيسة هلذه القصيدة اليت تكشف عنها
األسلوبيِّة

خلفيِّة البحث
صار شعر اجلبوري مهبط اهتمام الكثري من الباحثني  ،وتناولتت أقتالم كتثرية شتعر الشتاعر
خنصُّ بعضها بالذكر:كتب خليف خضتري حممتد مقالتة حتمتل عنتوان «قصتيدة " لقتاء أختري"
للشاعر معد اجلبوري :قراءة يف املنت الشعري» واملقالة مطبوعة يف جملة آداب الرافدين سنة
2222م والبحث قراءة تأويليِّة هلذه القصيدة اليت تطفح بتالرموز املختلفتة واألستاليب اللغويِّتة
متتن االنزيتاح واالنتتتهاو واملفارقتتة و ...وكتتتب حستني الياستتي مقالتتة معنونتتة ب ت تت "ثنائيِّتتة املتتوت
واحلي تاة يف شتتعر معتتد اجلبتتوري" واملقال تتة مطبوعتتة يف جملتتة دراستتات األدب املعاصتتر س تتنة
2272م يف العدد  21وهي دراسة جلدليِّة املوت واحلياة يف شعر الشاعر ،و كتب نفس الكاتتب
مقالة حتمل عنوان "حركيِّة الرمز واحنراف احلضور يف شعر معد اجلبوري" واملقالة مطبوعة
يف جملة لسان املبني سنة  7221وهي دراسة للمفارقة التصويريِّة والديناميكيِّة للرمز يف شعر
الشاعر  ،واختار اخالص حممود عبداهلل موضوع «سيميائيِّة العنوان يف شعر معتد اجلبتوري»
عنوانتاً لرستتالته ستتنة 2272م يف اامعتة املوصتتل ،والبحتتث دراستة ستيميائيِّة للعنتتوان يف شتتعر
الشاعر ،وهنتاو رستالة مااستتري حتمتل عنتوان «بنيتة اإليقتاع يف شتعر معتد اجلبتوري» كتبتها
قاسم حممد اجلريسي يف اامعة املوصل ونوقشت الرسالة سنة2221م .ومل جند بعد الرحلة
الطويلتتة يف اتتتالت واملواقتتع حبثتاً ميتتُّ بصتتلة ملوضتتوع هتتذا البحتتث وهتتذه أوّل دراستتة بنائيِّتتة
شتتاملة تكشتتف عتتن اخلصتتائص األستتلوبيِّة واملقومتتات الفنيِّتتة والدالليِّتتة لقصتيدة "التتبري ق" ملعتتد
اجلبوري.

حتديد املصطلح وإطار البحث

تضاربت اآلراء يف حتديد مفهوم األسلوبيِّة وأصبح التعريف عنها عند العلماء والدارسني للغة
واخلطاب متعدد األطراف ومتشعب األبعاد ويف هذا السيا ق قبل أن ندخل يف جمال األسلوبيِّة
نبتتدأ بتقتتدمي تعري تف متتواز عتتن األستتلوب.فماهو األستتلوب  ،وخاصتتة بالنستتبة للشتتاعر فقد
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ارتتتبط مفهتتوم األستتلوب بكيفيّ تة الرؤي تة إىل األش تياء والعتتامل وكيفيِّتتة بنتتاء اللغتتة للتعتتبري عتتن
األشت تياء والع تتامل ،والالف تتت للنظ تتر أنَّ تته ال خيتل تتف املفه تتوم اللغ تتوي لألس تتلوب ع تتن املفه تتوم
االصتتطالحي  ،واتتاءيف لستتان العتترب أنَّ األستتلوب هتتو الطريتق والواتته واملتتذهب و يف موضتتع
آخر من اللسان«:يقال أخذ فتالن يف أستاليب متن القتول أي أفتانني منته» (ابتن منظتور ،دت،
مادة سلب) وعلي هذا األساس ،األستلوب هتو الطريتق واملنتهج يف التعتبري وهتذا متا يستتنبط
متن قتول "بيفتتون" حتني يتري أنَّ األستلوب هتتو الراتل نفسته حتني يتختذ متتن أداة التواصتل آليِّتتة
للتعبري ويتخذه كاملنهج والطريقة وهذا هو ما يستتخراه "متاكس" اتاكوب متن قتول بيفتون يف
تفس تريه إىل أنَّ تته لغت تته يف التع تتبري وحساس تتيِّته اخلاصة(عياش تتي2272،م )22:فاألس تتلوب ه تتو
طريق يف الكتابة وشكل من أشكال التعبري واألسلوب بالنسبة للشتاعر هتو طريقتة التعتبري عتن
مشاعره وأحاسيسته ومنهجته يف التعتبري عتن واقعته ومتا يلفتت االنتبتاه يف أستلوب الشتاعر هتو
العالقتتة ب تني نفستتيِّة الشتتاعر واللغتتة بوصتتفها آلي تة خلتتق األستتلوب للشتتاعر ويف احلقيقتتة ت تتمّ
صياغة اللغة بالنسبة للشاعر يف اختيار أسلوبه اخلاص به وفق مشاعره وأحاسيسه وهتذا متا
يراه ااكوب يف تعليقه علي قول "بيفون" واجا كان هذا هو تعريتف األستلوب يف ارتباطته باللغتة
وتفستريه علتي أنَّتته فردانيِّتتة التعتتبري اللغتتوي فهنتتاو طائفتتة متتن الدارستني واللستتانيني يقتدِّمون
تعريف األسلوبيِّة يف ارتباطه بالفكر فاألسلوب عند "شوبنهاور" هو الطريقتة يف الفكتر واملنتهج
يف الرؤية إىل األشياء والعامل وطريفة التفكري عنده هو األسلوب وهو خيتلف متن شتخص إىل
أخر أما األسلوبيِّة فهي علم يعكف علي دراسة اللغتة واخلطتاب متن املنظتور اللغتوي والتتداويل
وهو عند "باريل" املؤسس األول لألسلوبيِّة علم دراسة اخلطاب واللغتة ومنتهج لنقتد النصتوص
ويعمل كجسر تواصل بني النقد واألدب واللستانيات ويتري أنَّ األستلوبيِّة «تتدرس وقتائع التعتبري
اللغوي من ناحيِّة مضامينها الوادانيِّة ،أي تدرس تعبري وقائع احلساسيِّة املعبّرة عنها لغويِّتاً
كما تدرس فعل الوقائع اللغويِّة علي احلساسيِّة»(عياشتي2272،م )27 :فوفتق هتذا الرؤيتة إىل
األسلوبيِّة تصبح احلساسيِّة اللغويِّة يف ارتباطها بالفعل الواتداين هتي موضتوع علتم األستلوبيِّة
اليت تعين حسب جمموعة من الباحثني أمثال أريفي Orivihودوالس DulasوريفتاتريRafatyr
وصف للنص األديب حسب طرائق مستتقاه متن اللستانيات ،فهتي بتذلك منتهج لستاين يتستلّط
عل تتي اخلطت تتاب الفك تتري واألديب قصت تتد است تتتجالء روابطت تته الداخليِّت تتة آلي تتة تت تتأثريه عل تتي
املتلقي(املسدي7222،م )22 :عرب دراستة النظتام اللغتوي والتنظتيم التتركييب وصتياغة اللغتة
بغيتتة الوصتتول إىل الفك تر والواتتدان واملنطتتق الشتتعري وهتتذا هتتو موضتتوع األستتلوبيِّة ،أي هتتي
االهتمام باللغة والبعد النسقي للخطتاب والتنص بغيتة اهليمنتة علتي الفكتر املطتروح يف ظتاهر
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اخلطتتاب وال تتنص عتترب دراس تتة «املتتدلوالت اجلماليِّ تتة يف التتنص األديب وم تتن ختتالل االهتم تتام
بالعالقة القائمة بني الصي التعبرييِّة وعالقة هذه الصي باملرسل واملتلقي» (ايوكي وآخرون،
2270م )722:بالرؤيتة اجلماليِّتة والتأويليِّتة للتنص الشتتعري للكشتف عتن فكترة التنص واملعتتاين
املختلفة اليت تتبعثر وراء الظاهر العالمايت للغتة الشتعريِّة غتري أنَّ الدراستة األستلوبيِّة أصتبح
هلا مسالك متعددة يف حتليل النصتوص واملنتهج املتتبتع .يف هتذا البحتث هتو أستلوبيِّة متن نتوع
النسقيِّة الدالئليِّة اليت تتضمن دراسة اللغة والداللة يف احملورين املختتلفني بغيِّتة الوصتول إىل
الفك ترة الستتائدة عل تي التتنص الشتتعري ففتتي احملتتور التتدالئلي دراستتة للرمتتوز واألشتتارات متتن
قصيدة البري ق وحماولة للكشف واإلبانة عن فكرة التنص الرئيستة ومضتامينه واحملتور الثتاين
دراستة للغتتة يف التنص الشتتعري يف ضتوء املستتتويات املختلفتة متتن املستتوي الصتتويت والتتتركييب
ورصتتد نقتتدي لأللفتتاظ واألومتتاط الظاهراتيِّتتة التتيت يتتتم توظيفهتتا يف القص تيدة عل تي أستتاس
ارتبتتاط هبتتوااس الشتتاعر وخلجاتتته وارتباطتته باملوضتتوع والفك ترة ومثتتة ومتتط متتن الدراستتة
األس تتلوبيِّة وه تتي دراس تتة ال تتنص الش تتعري يف املس تتتوي األديب للتقنيتتات التعبرييِّ تتة املوظَّف تتة يف
قصيدة البري ق للشاعر معد اجلبوري.
دراسة أسلوبيِّة لقصيدة البري ق
حتتوي هذه الدراسة األسلوبيِّة ،كما قيل آنفاً ،على ثالثة حماور:فاحملور األوّل حماولة
لتجلية فكرة النص يف املستوي الفكري ،واحملور الثاين دراسة للرموز والدالالت اليت تتمتّع
هبا القصيدة واليت يستخدمها الشاعر يف سبيكة دالليِّة خاصة تعرض الفكرة ،واحملور
الثالث دراسة موضوعاتيِّة لألنسا ق اللفظيِّة والبين الشكليِّة للقصيدة.
املستوي الفكري
إنّ املرحلة األويل من الدراسة األسلوبيِّة هي املستوي الفكري أو حتديتد الفكترة العامتة للتنص
وتبيتان املوضتتوعات التتيت حيتاول الشتتاعر بثَّهتتا يف أرض القصتيدة أو القائهتتا إىل املتلقتتي عتترب
استخدام لغة الشعر .وأوّل ما يستوقفنا عنتد الدراستة املوضتوعاتيِّة لتنص متا ،انَّ العنتوان يف
الشتتعر العتتريب املعاصتتر لتيس عتبتتة شتتعريِّة أو اتتزءاً بنائيتاً خاليتاً عتتن املعتتين والفكترة بتتل هتتو
اختزال للمعين العام للقصيدة أو نقطة النهايِّة اليت حياول الشتاعر زرعهتا يف نفستيِّة املتلقتي
.وميثّتل اجلتتزء املهتتم التتذي ال ميكتن االغفتتال عنتته يف دراستتة نتتص شتتعري متتا.فهو ثُرَيتا التتنص
لتألقه وانارته له ويعدُّ منبّهاً أسلوبياً اليستهان به يف النص الشعري وهو اجلزء الشعري املهم
الذي يشترف علتي التنص لتوايته فعتل القتراءة (اخلليتل2272،م)772:ويضتيء ايضتا عتمتات
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النص ومغاليقه وعالوة علي هتذا يعمتل كعتتاد هجتومي يتزوِّد القتاريء للتنص للفيِّتة معرفيِّتة
متدُّ املتلقي بالعون يف فك النص واستنطا ق رموزه واشاراته وعلي ضوء ما مرَّ نستتطيع القتول
:إنَّ عنتتوان القص تيدة التتيت ب تني أي تدينا حيمتتل وظيفتتته اخلاصتتة يف قص تيدة "اجلبتتوري".ومتتن
الناحيِّة التركيبيِّة فإنّ عنوان "البري ق" يف قصيدة اجلبوري يتكوَّن من اجلملة االمسيِّة ،ميكتن
أن يكون املبتأ حمذوفاً واخلرب هو البري ق أو أن يكون التبري ق مبتتدأ واخلترب حمتذوفاً وصتياغة
العنتتوان هبتتذا التتنمط يع تدُّ نوع تاً متتن أنتتواع التموي ته يف العنتتوان الشتتعري يستتتفزُّ وعتتي املتلقتتي
ويدفعه للخوض يف عامل القصيدة ويستهم يف مداومتة القتراءة وأوّل متا جيلتب النتبتاه يف هتذا
العنوان الشعري هتو أنَّ عنتوان "التبري ق" عنتوان تراثتي استتخدمه الشتاعر لقصتيدته ،وبتعتبري
آخر ميكتن القتول :إنَّ عنتوان القصتيدة حييلنتا إىل أاتواء احلترب والصتراع وحالتة الصتدام،
وهذا هو أوّل ما يستوقفنا يف عنوان قصيدة البري ق والتنظيم الصويت فالعنوان يتالءم وسيا ق
القصيدة ونفسيِّة الشاعر وهو يتو ق إىل احلياة واالنبعاث ويرفض السكونيِّة والضتياع ،فالبتاء
يف عنتتوان التتبري ق صتتوت جمهتتور انفجتتاري يتناستتب وحتتاالت الغضتتب والستتخط يف احلتترب،
والترايع الصويت يف حرف الراء ايضتاً يتتالءم ونفستيِّة الشتاعر وهتو التذي اشتتهر باحلضتور
والنضال واملقاومة يف أوساط األدب وأصبح أيقونة الرفض والتصدي ومحل لتواء "أمتل دنقتل"
رائد الرفض يف الشعر العريب املعاصر وبل يف هذا امليدان مبلغا مل يبلغه "دنقل" فالعنوان يف
قصيدة اجلبوري حيمل وظيفة حتديد اهلويِّتة للقصتيدة وحييلنتا إىل أاتواء احلترب والصتراع
وميكن أن يكون لعنوان البري ق يف قصيدة اجلبوري دالالت أخري منها دالالت الشتمو واإلبتاء
فتتالبري ق يف معادلتته ملعتتاين الشتتمو واإلبتتاء حيي تل إىل مشتتو العتترب يف العصتتور املاضتتيِّة ،
والتتذي مختتدت نتتاره بفعتتل اخليانتتة والتواطتتأ متتع األعتتداء وفيته أيضتاً دعتتوة إىل استتتعادة جاو
الش تتمو واإلب تتاء م تتن خ تتالل النض تتال املس تتتمر وموااه تتة أع تتداء األرض وال تتوطن ومبداوم تتة
احلضور يف ساحة احلرب والرفض والتصتدي .هتذا وقتد أنشتد معتد اجلبتوري قصتيدته أبتان
الغتتزو األمريكتي للعتترا ق وأصتتبح هلتتا أصتتداء واستتعة يف أوستتاط األدب والشتتعر وأثتتارت الجلتتة
وضوضاء كبرية يف الساحة العربيِّة ملواقفها الصارمة من قيادات الدول العربيِّتة التيت تنتبطح
أمتتام العتتدو األمريكتي ولقيطتته الغاصتتب الكيتان الصهيوين.قسّتتم معتتد اجلبتتوري قصتيدته إىل
مخستتة أقستتام لقطتتات  .يف اللقطتتة األويل استتتخدم الشتتاعر لغتتة شتتعريِّة تعي تد إىل أجهاننتتا
رائحة شعر "بشاربن برد "و"األعشي" و يف هتذه اللقطتة جيسِّتد الشتاعر ولُواَته خضتم املعركتة
مع األعداء وجيسِّد فرسه الولّاج خيوض املعركة ويزيل غبتار احلترب وهتو نضتج باملعتارو وال

قراءة أسلوبيِّة في شعر معدالجبوري :قصيدة البيرق أنموذجا

202

يراع إىل األعقاب عند اندالع نتار احلترب وهتو التذي يضترم نارهتا متختذاً بعنتان فرسته متن
دون أن يرتابه اخلوف واهللع .امسعه يقول يف افتتاحيِّة قصيدة البري ق:
اَمَحَتتيب يب /أو اَنَحَتتيب/ال فتتر قَ /بستتيفي تقتتَحم الغمرات/وعنتدَ مثتتار النَّقتتع تصتتول/وأنا
فارس تتها الصَّ تتعب/وخوَّاض لظاها/حيت تثُ السَّ تتاحات ص تتليل/واآلفا ق ص تتهيل /أعنَّته تتا بيَ تتدي
والشَّ تتاهد أيلول(..اجلب تتوري2272،م.)222 -227 :فه تتذا ه تتو مع تتد اجلب تتوري ال تتذي يس تتتأنس
ستتاحات احلتترب والقتتتال والخيشتي علتي نفستته يف احلتترب والصتتراع وجيتنح هتتو و فرستته إىل
ساحة احلرب والقتال والتصيبه االنتكاسة يف ساحة احلرب بل يزداد احلاحاً للحضور عندما
تبل احلرب أشتدَّها ويتصتاعد غبارهتا بتل حينمتا خيتتلط احلابتل بالنابتل وتلتتحم اجليتوش،
خيتار خيار احلضور والقتال .ومايلفت االنتباه كمتا تكشتف عنته افتتاحيِّتة القصتيدة هتو نتزوع
الشتاعر إىل طائفتتة شتعراء اإلحيتاء فيفعتتل يف القصتيدة املعاصتترة متتا فعلته أمثتتال البتتارودي و
شوقي واجلواهري وهو آخر الكالسيكيني العرب حبيث نراه يف افتتاحيِّة هذه القصيدة حيتذو
حتتذوهم ويضتترب عل تي أوتتتارهم ويستتتعيد هويِّتتة القص تيدة العربيِّتتة القدمي تة عتترب استتتخدام
معطياهتتتا للتعتتبري عتتن إرادة احليتاة وتوقتته إىل النضتتال واحلتترب يف ستتبيل التتذود عتتن التتوطن
واألرض .ويف اللوحة الثانيِّة يعبّر الشاعر عن العالقة بينه وبني األرض قائالً:
صتتنت
وحتتدي يف الستتاحة متتا زلتتت /أنتتا التتبريَ ق /والستتيف املستتلول/بدمي َح َّ
ب تتالدي /وبخط تتوي أدنَي تتت األجنُمَ/مت تنيب كَفَّييب/صَت تيَّرت ع تترا قَ العش تتق/حقوالً
آمنت تةً/ومنحت فُراتي تته عيوينَ /فس تتعى ال َّنخت ت ُل إ َل ّيت/وأن تتا أف تتتح للط تتري نوافت ت َذ
داري/وأردُّ املار قَ والضلِّيل /وحدي يف الساحة /،يل صويت/ويَدايَ /ويل ماءُ
ابيين/واحلُبِّ وما أعطي/والسيف ومتا ستوّي/إنَّ خيتويل نتار تستعي/وحجارة
غيظي من سجّيل(.....اجلبوري2272،م.)222 -222:
وجيسِّتتد الشتتاعر حضتتوره وحي تداً يف ستتاحة النضتتال و وستتط دوامتتة احلتترب وهتتو يصتتون
التتبالد بدمتته والتتدم القرينتتة املضتتمرة لفعتتل الشتتهادة والفتتداء ويف احلقيقتتة يتري الشتتاعر أنَّتته
التتدم كفي تل إلدامتتة األرض وخلتتوده وهتتو يه تبُّ نفستته فتتداء لتتألرض ويف موتتته حي تاة لتتألرض
والتتوطن وهلتتذا يرغتتب هتتو يف املتتوت والشتتهادة اعتقتتاداً منتته بتتأنَّ األرض بعتتد موتتته وشتتهادته
تنبض باحلياة ويكشف أيضاً عن حبِّه لتألرض بتجستيد متنح عيونته لرافتديها ويف هتذا تعتبري
شعري عن عالقة احلبِّ واالنتماء إىل األرض وليست العالقة بينه وبني األرض عالقة أحاديِّتة
بل العالقة بينهما عالقة احلبّ واألخذ والعطاء «فالنخلتة هتي متن رمتوز العطتاء واخلتري وهتي
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أيضتاً رمتتز العتترا ق لرياتتته الدافقتته عتترب الستتنني »(فتتاتن غتتا 2270،م )722 :وهتتو يف هتتذا
املشتتهد الشتتعري املناضتتل يف لبتتوس اإلنستتان وإجا ك تان الشتتاعر يهتتدي نفستته فتتداء لتتألرض
فاألرض تسعي إليه وهي التيت تعطيته القتوة للمقاومتة واتاهبتة فيختوض غمتار احلترب ويتردُّ
املارد والضليل ويصري العرا ق حقوالً آمنةً واثرها يبزغ الفجر يف األرض وتندلع شرارة احلياة
فيها وتسودها أاواء احلريِّة  .وهذا هو ما يعبّري عنه الشاعر بفتحه النوافتذ للطيتور فتالطيور
يف الشعر العتريب العاصتر رمتز احلريِّتة والطمتوح اإلنستاين الرفيتع ورمتز األمتل ،فاحلريِّتة يف
العرا ق مسلوبة من قبل أعداء األرض و قدخَفَّتيب شعلةُ األمل فيه  ،غري أنَّ ما يسترد احلريِّتةَ
املستتلوبة ويعي تد األمتتل إىل الشتتعب واألمتتة هتتو فعتتل الفتتداء والشتتهادة .متتن هنتتا ي تدلك معتتد
اجلبوري علي مجاليِّتة النضتال ومجاليِّتة الفتداء والشتهادة بغيتة دحتر العتدوان وإعتادة احليتاة
إىل األرض وإىل الوطن ،امسعه يقول:
وحت تتدي يف الست تتاحة مت تتا زلت تتت/أنت تتا الطت تتالع مت تتا ب تتنيَ النَّهت ترَين /اآليت ،ومعت تتي
الطوف تتان/دَوَّنيب تتت عل تتى رقُ تتم الط تتني/وص تتايا ش تتعيب/وأقم تتت األب تتراجَ/واَمَّع تتت
الفُرستتان/وللجلَّتتى أعتتددت ايتتادي/ولقتتد أبصتترت فَح تذَّرت/وحرَّضتتت صتتخورَ
ابايل/وبطونَ وهادي /وطلعت /يدايَ لشعيب أشرعة/وخطايَ قناديتلُ/وواهي
قمَر جلبني بالدي(..اجلبوري2272،م.)223 -222:
وجيسِّد الشاعر يف املشهد الشعري كما فعل يف بدايِّة اللقطة حضوره وحيداً يف ساحة
النضال وهو يطلع من بني دالة والفرات وحيمل الطوفان إىل األرض والالفت للنظر أنَّ
الشاعر يف هذا املشهد الشعري يتقمّص شخصيِّة نوح(عليه السالم) وحيمل الطوفان للبالد
والطوفان هو القوة املدمّرة اليت تفسِّخ أعداء األرض وتبيدهم  .هذا وجيسِّد الشاعر يف هذا
املشهد الشعري أنَّ يديه أشرعة للشعب وأصبح يواّه مشوار الشعب ويقود األمة إىل شاطيء
األمان والرَّاحة وحضوره هو الذي يزيل قتامة البالد ،وبات واهه قمراً جلبني البالد و
يضيء للشعب الدروب .ونري الشاعر يف اللوحة الثالثة ظلَّ وحيداً يف ساحة القتال يدعو
األعداء للقتال الذين أضمروا لألرض األحقاد والضغائن وهويؤمن شديد اإلميان بأنَّ كلَّ
أعداء العرا ق ولو حشدوا كل إمكانياهتم لن يستطيعوا أن ميسوا كرامة الشعب واألمة.
امسعه يقول:
ني النتهرين /دعتوت األعتداءل /ليتو تم ال تتتهاوى فيته األبتراج/
وأنا الطالع /ما ب َ
دع تتوت األع تتداءل /لي تتومت ال ي تتذوي في تته الت تزَّرع /وال ينقَط تتع الضَّ تترع/وال متتت تدُّ
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النريان/ناديت/فسَت تتدُّوا اآلجان /وباحلق ت تتد اتَّشَ ت تتحوا/ودعوتهم للس ت تتلم فم ت تتا
اَنحوا/فلتمتلئ الوديانُ هبم /ويغصَّ امليدان /واتد /ورايته األويل /وعترا ق
العتتزَّة والفرس تتان /ل تتن تلمتتسَ أيديهميب/خصَتتلَ البصتترَة /ل تتن تعبتتثَ رحيه تتم
بضفائر ميسان(..اجلبوري2272،م.)220 -223:
والنص الشعري يكشف عن حقيقة العرا ق وحقيقة العدوان ،فالعرا ق خيفض اناحه
للسلم وميدُّ يد املصاحلة إىل األعداء لكنهم يرفضوهنا ألنَّ طبيعته العدوان والغطرسة
واهلمجيِّة متَّشحَة باحلقد والضغينة للعرب واألرض العربيِّة .وأضمروا هذه األحقاد لألرض
غري أنَّهم اليستطيعون مسَّ الكرامة العراقيِّة؛ ألنَّ العرا ق أرض العزة واإلباء والشمو واليقبل
الضيم وال يكون املتساوم مع األعداء الذين يعملون علي ممارسة مشروع القتل واإلبادة فيها
من "جي قار" حيت اليوم ويف اللوحة الرابعة يواه الشاعر عدسة الكامريا إىل احلكام العرب
املتهاونني مع األعداء والذين يغطون يف سباهتم العميق ويتواطأون مع أعداء األرض
والوطن ،امسعه يقول:
وحدي يف الساحة /وحدي /والعصبةُ من عرب النكسات/على التلِّ قُعوديب /من
( جي ق ت تتار ) إىل الي ت تتوم /أهت ت تزُّ جب ت تتذع النخ ت تتوة ق ت تتيهميب/وهميب ف ت تتو قَ التت ت تلِّ
قعوديب/وأصت ت تتيح هب ت تتميب /يت ت تتا ع ت تترَبَ الغفلة/والست ت تتقطات/ويا عت ت تتربَ الت ت تتدرب
املستتدوديب/أفال يحسُتتن فتتيكم أحتتد /أن يلقتتي حَجَتترا يف البئر/لتتوالكميب متتا هَتزَّتيب
أوتت تتادَ مضت تتاربنا/ريح الغت تتزوات/وال طال ت تتيب كَ ت تفُّ حَقت تتوديب/من جي قت تتار ،إىل
اليوم(....اجلبوري2272،م.)222 -221:
واملتأمل يف هذا النص الشعري يلحظ أنَّ الشاعر يكرِّس يف هذا التشكيل الشعري حقيقة
يؤمن هبا ومفادها هو أنَّ األعداء ،من "جي قار" اىل اليوم ،مل جيرؤوا لشنِّ هجوم على
األرض العربيِّة ،لو شاهدوا امام غزوهم سداً أو عقبة  ،إوما شاهدوا حالة التنازع
والتصارع بني احلكام العرب مما حرّض األعداء على أن ينتهزوا الفرصة لتمرير مآرهبم
اخلبيثة،وجلك النشغال القادة بالصراعات الداخلية اليت فسحت اتال ألعداء األمة
العربيِّة ليعثوا يف األرض فسادا .كما أنّ لرخو احلضور العريب وضياع النخوة العربيِّة يف
حتمّل املسؤوليِّة ،دور هام يف مأساة األمة يف العرا ق ويف فلسطني والذي اعل األعداء
ميتشقون صهوة هذه األرض دووما رادع وال مانع فطالت أيديهم علي األرض العربيِّة ،ويقول
يف هناية اللوحة:
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وجاوَ يطَلِّق غرناطَةَ/وهيَ بأثواب العرس/وهتذا يلقتي لتبين صتهيونَ /مفتاتيحَ
اجلوالن/وجاوَ يتاار منذ زمانٍ /بقميص فلسطنيَ /ويركع للتلموديب/حنيَ أهزُّ
جبذع النَّخوة فيكميب/ال يسَّاقط حويل غري بقايا أقنعَةٍ /وواوهٍ ستوديب/وحدي يف
الساحة /يا عربَ الغفلة والسقطات(..اجلبوري2272،م.)232 -222:
جيسُِّد الشاعر يف هذه القصيدة ضياع املكان وحمنة املكان ويشري إىل استمراريِّة
السقوط ومداومة املأساة بالنسبة للمكان واإلنسان معاً من األندلس ماضياً إىل العرا ق
وفلسطني حاضراً.يعزف الشاعر يف هذا املشهد الشعري علي إيقاع اخلواطر ويعيد إىل
األجهان سقوط األرض العربيِّة وضياع اتد العريب يف األندلس نتيجة فعل اخليانة والتواطأ
،فحكام العرب ينساقون وراء ما فعل "أبو عبداهلل الصغري" يف األندلس ويتواطأون مع
األعداء وهذا التواطء هو الذي ارَّ وال يزال جير األرضَ العربيِّة إىل الضياع واخلراب ،ويف
احلقيقة يربط الشاعر يف هذا التشكيل الشعري بني حمنة املكان يف األندلس وحمنة العرا ق
وفلسطني للتعبري عن احلماقة املتجذرة يف نفسيِّة احلكام العرب الذين اليهمهم مصري
األرض واألمة ،ويشري الشاعر أيضاً باستحضار غرناطة إىل النهاية املخزيِّة للحكام ويف
ضوء ما مرَّ يف هذا املستوي الفكري وبعد هذه الرحلة يف هذه القصيدة يتبني لنا أنَّ معد
اجلبوري شاعر ثوري بامتياز وشاعر الرفض والتمرَّد ،ويف احلقيقة الرفض والتصدي يعدَّ
مذهب الشاعر يعتنقه وينتمي إليه حبيث ال يقبل بديالً لألرض وإىل اانب موقفه الرافض
ألعداء األرض ونضاله املستمر معهم والقناعة بأنَّ احلبَّ الثوري هو الذي خيلِّص األرض من
احملن واملكابدة وأيضاً تكريس فعل الشهادة والفداء يف كلِّ كلمة يقوهلا ويف كلِّ سطر يكتبه،
نري للشاعر ميزِّج مواقفه الثوريِّة الرافضة أمام األعداء بالسخريِّة الالجعة حلكام العرب
املتهاونني مع األعداء والذين نسوا اتد والشمو العربيني وتواطأوا مع األعداء لقتل األمة
العربيِّة يف العرا ق و فلسطني.
املستوي األديب
أوَّل ما جيلب االنتبتاه يف قصتيدة معتد اجلبتوري هتو أنستنة الرمتوز املكانيِّتة يف هتذه القصتيدة
مثلمتتا نالحتتظ يف أنستتنة النخيتل وهتتو متتن الرمتتوز املكانيّتتة وظَّفهتتا الشتتاعر يف هتتذا القصتيدة
وأنستتنة هتتذا الرمتتز املك تاين حتمتتل يف طياهتتتا اجلانتتب التتداليل واجلمتتايل مع تاً فمتتن الناحيِّتتة
اجلماليِّ تتة تس تتهم أنس تتنة النخ تتل يف ش تتعريِّة التع تتبري والتشتتكيل م تتن خ تتالل إض تتفاء الص تتفات
اإلنسانيِّة إىل النخيل كما جتعل املشهد الشعري ينبض باحلركة  ،إىل اانتب استهام األنستنة
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يف حتقي تق مجاليِّتتة املشتتهد الشتتعري التتذي حيمتتل اجلانتتب التتداليل ،ويف احلقيقتتة أنَّ أنستتنة
النخي تل يف هتتذا املشتتهد الشتتعري تتتربط ب تني رفتتض الشتتاعر لعوامتتل الستتلب والقتتتل والتتدمار
ورفتتض األرض وجتعتتل األرض ضتتمن مشتتروع التترفض والتصتتدي ممتتا جيعتتل األنستتنة « هتتدفاً
اللتزاميِّة الشعر بالقضيِّة اإلنسانيِّة وكأنَّ األنسنة هي الرد الشعري والفين اإلنستاين متن قبتل
األرض علي اإلبادة اليت مارسها واليزال األعتداء ميارستوهنا ضتد اإلنستان العتريب ومشتروعه
النبيل»(البستاين2272،م )21:ويف ضوء هذه احلقيقة يؤكد الشاعر علتي أنَّ اإلنستان العتريب
والعراقي ليس وحده من يقاتل ويرفض مشروع القتل واإلبتادة بتل تشتاركه األرض يف الترفض
والتصدي فالنخيل تسعي إىل الشاعر وتعطيه قوة الرفض والتصتدي لتكتون الصتورة الشتعريِّة
يف ه تتذه القص تيدة تع تتبرياً ع تتن إرادة احلي تاة ومقاوم تتة الع تتدوان وال تترفض والتص تتدي لل تتذين
ميارستتون فيهتتا مشتتروع القتتتل والتتتدمري املتعمتتد ل تألرض وإنستتاهنا معتاً وهتتذا هتتو سترُّ أنس تنة
النخيل يف هذا التشكيل الشعري حيث يتمتّتع بصتفات اإلنستان ويستعي إىل الشتاعر يف عالقتة
التكافتتل والتتزواج للتمتتتع متتن التمتتدد األاتتنيب ونتتري يف هتتذا التش تكيل الشتتعري اجلمتتايل أنَّ
الشاعر عند مثوله أمام األرض مينح عيونه لفراتيها مما يؤكد علي االنتماء الشتديد للشتاعر
إىل األرض والوطن فالعني هي أغلي وأمثتن متا ميتلكته اإلنستان وعنتدما ميتنح الشتاعر عيونته
بوصفها أغلي شيء عنده فهذا يعين أنَّه يعطي الغإىل والنفتيس يف ستبيل ختالص األرض متن
عذاباهتا ومعاناهتتا ويؤكتد الشتاعر متن ختالل متنح العيتون يف هتذا املشتهد الشتعري اجلمتإىل
علي شتدة انتمائته إىل األرض وحبِّته هلتا ومتن االستتراتيجيات املوظَّفتة يف هتذه القصتيدة هتي
اس تتتراتيجيِّة التن تتاص واس تتتخدام ال تتنص الق تترآين حت تتت ق تتانون االمتص تتاص فن تتري الش تتاعر
يستتتخدم متتا اتتاء يف ستتورة الفي تل :وَأَريبسَ تلَ عَلَ تييبهميب طَييبتترا أَبَابي تلَ ﴿ ﴾۳تَ تريبميهميب بحجَتتارَةٍ م تنيب
سجِّيلت ﴿ ﴾۴فَجَعَلَهميب كَعَصيبفٍ مَأكُولت ﴿ ﴾۵والسجيل اليت استخدمها الشاعر من سورة الفيل
هي احلجتارة املستمومة للعتذاب ويف القصتيدة نتري الشتاعر جيعتل غيظته متن الستجيل ليؤكتد
عرب توظيف النص القرآين النهاية املؤملة املخزيِّة ألعداء األرض عنتد املوااهتة والنضتال كمتا
حتتدث جل تيش األبرهتتة وأصتتحاب الفي تل ومتتن الرمتتوز املعرّفيِّتتة التتيت استتتخدمها الشتتاعر يف
قصيدته رمز الطوفان والطوفان هو طوفان النيب نتوح(ع) ويف هتذه القصتيدة وستيلة العتذاب
ألعداء األرض فنري الشاعر يطلع من بني النهرين حامالً معه طوفان العذاب ألعداء األرض
ومن صور التناص نلحظها يف اللوحة الثانيِّة هو امتصاص البناء األسلويب القرآين املتمثّل يف
القستم مثتتل قولتته( :واحلُتبِّ ومتتا أعطى/والستتيف ومتتا ستوَّي /إنَّ خيتتويل نتتار تستتعى) ويف هتتذا
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التشكيل الشعري يقسم الشاعر باحلبِّ والستيف بوصتفهما الرمتزين األساستيني يكمتن فيهمتا
اخلالص والنجاة فاحلبُّ هو احلب الثوري الذي يدفع اإلنستان إىل أن خيتوض غمتار احلترب
والنِّضال والسيف أيضاً من رموز احلرب والقتال وفيه تأكيد من الشاعر علي حتميِّة النضتال
والقتال بوصفه رمز النجاح واخلالص ووسيلة بلوغ حلظة االنفتاح واحلريِّة وهذا هو ما ينبثق
من البناء األسلويب القرآين الذي استتخدمه الشتاعر ومتن البنتاء اجلمتإىل يف هتذه القصتيدة
هو مثول اجلبتال أمتام الشتاعر ويف التشتكيل الشتعري نتري الشتاعر خياطتب اجلبتال كإنستان
وحيرِّض صخور اجلبال علي املوااهة والنضال وترسيخ األقدام علي األرض وحيرِّض بطون
السهول علي القتال يف قوله(:وللجلَّى أعددت ايادي/ولقد أبصرت فَحذَّرت/وحرَّضت صخورَ
ابال /وبطونَ وهتادي/يومَ تطتاولَ أعتدائي )...لتكتون املقاومتة يف األرض علتي أوستع نطاقهتا
يف موااهة األعداء الذين تطاولت أيديهم يف األرض العربيِّة ومثة يف اللوحتة الشتعريّة الثالثتة
ومتط متتن أومتتاط املفارقتتة هتتو مفارقتتة الستتلوو«.ترستتم هتتذه املفارقتتة صتتورة للستتلوو احلركتي
للذي تقتع منته وعليته ،عناصترها ومكوّناهتتا وتعتدُّ املفارقتة حركتة عامتة ،تتربز فيهتا عناصتر
خاصة مصرية للغرابة والستخريِّة»(رستتم بتور،غالمي )31 :7223،أو هتو النتوع اخلتاص متن
السلوو اإلنساين املنحرف التذي يتفتاوت بتدراات كتثرية متع متا يطلتب منته أو هتو اإلختتالف
السلوكي بني ما يتوقع وما يصدر عن اإلنسان وهذا هو مفارقة الستلوو ومتن هتذا التنمط متن
املفارق تتة جن تتدها يف ق تتول الش تتاعر :دع تتوت األع تتداءل/ليومت ال ي تتذوي في تته الت تزَّرع/وال ينقَط تتع
الضَّتترع/وال متت تدُّ النريان/ناديتتت /فسَ تدُّوا اآلجان /وباحلقتتد اتَّشَتتحوا /ودعتتوتهم للستتلم فمتتا
اَنحت تتوا /فلتمتلت تتئ الوديت تتانُ هبت تتم /ويغ تتصَّ امليت تتدان/وعرا ق الع تتزَّة والفرست تتان /لت تتن تلم تتسَ
أيديهميب/خصَلَ البصرَة /لن تعبثَ رحيهم بضفائر ميسان(..اجلبوري2272،م.)220 -223:
وتتحقّق مفارقة السلوو يف هذا املشهد الشعري بالتعارض بني موقف الشاعر وموقف
األعداء؛ فيدعو الشاعر األعداء إىل السلم ونبذ القتال واحلرب غري أنَّ األعداء ال جينحوا
للسلم وأضمروا فيهم األحقاد والضغائن للعرا ق واألرض العربيِّة وهذا هو ما حيقِّق مفارقة
السلوو يف هذا املشهد الشعري ومثة مفارقة تتمثَّل يف التغاير بني ما يصبو إىل األعداء
اراء حضورهم يف العرا ق ويف األرض العربيِّة؛ فاألعداء زحفوا للعرا ق بغيِّة استالبه واجلثوم
عليه وااهاض املشروع اإلنساين اجلميل فيه بانتهاو العزّة والكرامة غري أنَّ هذا هو هدف
بعيد املنال باعتراف معد اجلبوري وال يستطيع األعداء مس الكرامة العربيِّة وانتهاكها،
فاألرض ترفض أن تكون مصدر اخلري والعطاء لغري إنساهنا وتقاوم مع إنساهنا للتمنّع من
ممارسة املشروع االستاليب من قبل األعداء ومن َّ ااهاض احالمهم؛إجن يكمن واه
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املفارقة يف التعرض بني ما يصبو إليه األعداء عندما احتلّوا العرا ق وبني ما يتحقّق يف
النهايِّة ومما يثري دالالت املفارقة يف هذا النص الشعري هو أسلوب القسم الذي ميتصه
النص الشعري من النص القرآين حتت قانون التناص ليكون تأكيداً علي الداللة اليت تشيعه
املفارقة يف القصيدة.
نتتري يف هتتذه القصتيدة أنَّ التنتتاص يهتيمن علتي أرض القصتيدة وأصتتبح التنتتاص املرتكتز
الشعري األساس لتدي الشتاعر التذي يستتخدمه بتني حتني وآختر إلثتراء التشتكيل الشتعري متن
ناحيِّة اإلحياء والداللة وميثِّل التنتاص يف قصتيدة الشتاعر البتؤرة املركزيِّتة التيت يتعكتز عليهتا
الشتتاعر وحيمِّلتتها الداللتتة املعاصتترة ومتتا جيلتتب االنتبتتاه يف التوظي تف التناصتتي يف شتتعر معتتد
اجلبوري هو استخدام النص القرآين للتعتبري عتن الداللتة املعاصترة بنتربة الطعتن والستخريِّة
واالستهزاء مثلما نالحظ يف قوله:حنيَ أهزُّ جبذع النَّختوة فتيكميب/ال يسَّتاقط حتويل/غري بقايتا
أقنعَ ت تةٍ /ووات تتوهٍ ست تتوديب/وحدي يف الست تتاحة /يت تتا عت تتربَ الغفلت تتة والست تتقطات/ويل دونَكُت تتم يف
الغمرات/حشوديب /بيَدي ألوي عنقَ احلرب /وأعدائي للنار وقوديب (....اجلبوري2272،م)232:
فتتالنص الشتتعري يتنتتاص متتع متتا اتتاء يف قولتته تعتتايل ﴿ :وَ هتتزِّي إلَييبتتك بجتتذع النَِّخيبلَتتة تستتاقط
عَلَييبك رطَبتاً اَنيِّتا﴾(مرمي )23/ويكشتف التنص الشتعري املتنتاص عتن ضتياع النختوة العربيِّتة
وقن تتاع الزي تف حلك تام الع تترب ال تتذين نس تتوا أم تتس احلض تتارة العربيِّ تتة الطافح تتة بع تتبري الع تتزة
واحلضور.فقد قام الشعر للق االنزياح يف معطيات النص القرآين واستخدمه واعل النخوة
مكان النخلة وهزَّ جبذع خنوة احلكام العرب كما هزَّت مرمي جبذع النخلتة غتري أنَّ متا يكمتن
فيه املفارقة بني النص الشعري والنص القرآين هو ما حدث يف النهايتة لكتل متن مترمي ومعتد
اجلبتتوري؛فمرمي ح تني ه تزَّت جبتتذع النخلتتة تستتاقط عليهتتا الرطتتب ويف هتتذا املشتتهد تستتاقط
الرطتتب حيمتتل دالالت احلي تاة واإلدامتتة وأصتتبح هل تزِّ متترمي جبتتذع النخلتتة النتيجتتة اإلجيابيِّتتة
وأصبحت احلياة هي ما تترتَّب عن هزّها جبذع النخلة والشاعر حني يهزَّ جبذع النخوة عنتد
احلكام العرب ليدعوهم إىل النضال واملقاومتة للحضتور يف ستاحة النضتال واملقاومتة وللحتدِّ
من التمدد األانيب علي األرض العربيِّتة ال يتستاقط حولته غتري قنتاع الزيتف وال يتري الشتاعر
إال ضياع النخوة يف احلكام العرب وطمسها وهتذا هتو متا يعتدُّ خرقتاً مجاليتاً يف استد التنص
القرآين حيث قام الشاعر للق االنزيتاح يف معطياتته ليكتون املشتهد الشتعري صتورة واضتحة
املعتتامل عتتن ض تياع النختتوة عنتتد احلك تم العتترب التتذين أصتتبحوا موصتتومني بتتاخلزي والعتتار
والينبذون احلماقة اليت جتذرت يف نفوسهم متن األنتدلس إىل التراهن التذي تواطتأوا فيته متع
األعتتداء لقتتتل األمتتة العربيِّتتة يف العتترا ق ويف فلستتطني وإىل اانتتب توظي تف التنتتاص يف هتتذه
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القصيدة نري الشاعر يستخدم اإلشارة األستطوريِّة املتمثلتة يف احلجتر ويف البئتر للتعتبري عتن
حالة الصتراع والتقاتتل بتني احلكتام العترب ومتن َّ التدعوة إىل نبتذ التصتارع عترب استتخدام
االستفهام االلتماسي مثل قوله :ويا عربَ الدرب املستدوديب /أفتال يحسُتن فتيكم أحتد /أن يلقتي
حَجَ تترا يف البئت تر /أال يحسُ تتن/أن يص تتغي يومت تاً لحَ تتذام /أال يحسُ تتن/أن يغ تتدو ،ح تتني ت تتداس
أراضت ت تتيه /ولت ت تتو فَزَّاعَ ت تتةَ طريت/لت ت تتوالكميب مت ت تتا هَ ت تتزَّتيب أوتت ت تتادَ مضت ت تتاربنا /ريت ت تتح الغت ت تتزوات...
(اجلب تتوري2272،م )222 -222 :ويعبِّ تتر الش تتاعر يف ه تتذه اللوح تتة الش تتعريِّة ع تتن العالق تتات
املتشظيِّة بتني احلكتام العترب وبتني التدول العربيِّتة ممتا حيمتل مستؤوليِّة مأستاة األمتة العربيِّتة
ويزيد األعدا جترؤاً لغزو األرض العربيِّتة ويستتخدم الشتاعر لتجستيد حالتة الصتراع والتقاتتل
ب تني احلك تام العتترب ،املك تان املغلتتق املتمثتتل يف البئتتر ويستتتخدم احلجتتر االستتطوري.إنَّ البئتتر
بوصفها من الرموز املكانيِّة املغلقة هلا اذورها األسطوريِّة املرتبطة حبضارة اليمن ومبنطقة
برهوت يف اتصاهلا السحري باحلجر وهو يف األساس إلبليس حيل ُّ البئر ويرمي احلجر خارج
البئر وتكمن مجاليِّة حضتور هتذا الرمتز املكتاين املغلتق يف براعتة الشتاعر يف صتياغته للتعتبري
عن احلاضر العريب املتّسم بالتشتت والتشظي يف العالقات السياسيِّة ففي امليثولوايا العربيِّة
أنَّ احلجر املرميّ من البئر «له تتأثري ستليب شتيطاين علتي املكتان التذي يوضتع فيته واجا وضتع
بني املزلني فإنَّ املشاكل واملصائب تقع بني أصحاهبما ويبدأ قتاطين كتلِّ متزل بإحلتا ق األجي
باآلخر» 7ويستخدم الشاعر هتذا األستطورة يف بعتدها املكتاين للتعتبري عتن العالقتات املتشتظيِّة
وللتعبري عن حالة الصراع الداخلي املؤدي إىل هزمية العرب وانكسارهم وهو عند الشاعر ما
جيرُّ األرض العربيِّة إىل الضياع وإنساهنا إىل االمتهان ويف الدعوة إىل القاء احلجر يف البئر
يف التش تكيل االلتماستتي دعتتوة إىل نبتتذ ك تلِّ اخلالفتتات ب تني أاتتزاء العتتامل العتتريب للح تدِّ متتن
احلضتتور األاتتنيب يف األرض عتترب التتتالحم ب تني التتدول العربيِّتتة كلِّهتتا .واملتترء بتتاعتراف معتتد
اجلبوري كثري باخوته واآلن يقاوم العرا ق وحده ريح الغزوات األانبيِّتة الطاحمتة التيت حتتاول
طمس معامله احلضاريِّة واستالب خرياته وهكذا فلسطني منتذ زمتن بعيتد ،غتري أنَّ متا يثقتب
ارح العرا ق وارح فلسطني هو املوقف املتخاجل للحكتام العترب والتدول العربيِّتة متن عتذابات
العرا ق وفلسطني.
والشاعر إىل اانب جتسيد حاالت الصراع املفضيِّة إىل مأساة األمة العربيِّة استخدم يف
قصيدته بعض الرموز التارخييِّة والدينيِّة املعرفيِّة للتعبري عن معاين اخليانة والتآمر ليشعر
1. https://www.paranormalarabia.com/2010/06/blog-post_17.html
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القاريء مبا ميتلكه من اخللفيِّة املعرَّفيِّة بدالالت الرموز يف النص الشعري بعمق املأساة
وليعبِّر عن فعل اخليانة من األندلس ماضياً إىل العرا ق وفلسطني حاضراً حبيث التزال
األرض العربيِّة تعيش فصوله ،امسعه يقول :وجاوَ يطَلِّق غرناطَةَ/وهيَ بأثواب العرس/وهذا
يلقي لبين صهيونَ/مفاتيحَ اجلوالن ،وجاوَ يتاار منذ زمانٍ/بقميص فلسطنيَ/ويركع
للتلموديب/حنيَ أهزُّ جبذع النَّخوة فيكم/ال يسَّاقط حويل/غري بقايا أقنعَةٍ/وواوهٍ
سوديب..فغرناطة هي املدينة العربيِّة وعاصمة احلضارة العربيِّة أصبحت ضحيِّة فعل اخليانة
يف األندلس بعد أن تآمر أبوعبداهلل الصغري علي أبيه مع ملك االفرنج وسقطت وجهبت
الرياح باسم العرب واحلضارة العربيِّة يف األندلس وهذا الفعل امتد إىل يومنا هذا وال تزال
تعاين األرض العربيِّة من فعل اخليانة والتآمر  ،وهذه هي الداللة اليت تنبثق من القميص
،والقميص يف هذا التشكيل الشعري هو قميص النيب يوسف(ع) الذي يكتنظ بالدالالت
املختلفة ويف هذا النص الشعري حييل داللياً إىل فعل اخليانة واملؤامرة غري أنَّ استخدام
القميص بوصفه رمز اخليانة واملؤامرة إىل اانب التأكيد علي معاين اخليانة واملؤامرة حيمل
يف طياته فضح احلكام العرب والذين يتآمرون ضد األمة العربيِّة يف العرا ق ويف فلسطني كما
حصل إلخوة يوسف وحصل لزليخا ومن هنا يربط الشاعر بني غرناطة املدينة األندلسيِّة
وعاصمة احلضارة العربيِّة وبني فلسطني ليعبّر عن استمراريِّة فعل اخليانة واملؤامرة يف
األرض العربيِّة من األندلس إىل الزمن الراهن يف العرا ق ويف فلسطني ومن أوماط األسلوب
التعبريي يف هذه القصيدة اليت بني أيدينا هي أسلوب الكنايِّة مثلما نالحظ يف قوله :وحدي
يف الساحة/،والعصبةُ من عرب النكسات /على التلِّ قُعوديب/..من ( جي قار ) إىل اليوم/
أهزُّ جبذع النخوة قيهم /وأقولُ (/الدَّم ال يراع ماء /واملرءُ كثري بأخيه )/وهميب فو قَ التلِّ
قعوديب(..اجلبوري2272،م )222 -221 :وقعودهم علي التلِّ كناية عن املوقف احلياد للدول
العربيِّة واحلكام العرب جتاه قضيِّة العرا ق وفلسطني فمن يصطدم بريح األعداء وحده يف
ساحة احلرب هو العرا ق وفلسطني غري أنَّ الدول العربيِّة يف هذه الظروف التزمت الصمت
ووقفت موقف احلياد وتركت العرا ق عرضة لألطماع اخلارايِّة.
املستوي اللغوي والتركييب
املستوي الثالث من التحليل األسلويب هو املستوي اللغوي والتركييب.فقد هتتم الدراسة
األسلوبيِّة بعد دراسة النص الشعري بالرؤية املوضوعاتيِّة واجلماليِّة والدالليِّة باجلانب
اللفظي للنص الشعري وتنهمك يف دراسة األنسا ق اللغويِّة الشكليِّة من املوسيقي باوماطها
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املختلفة واألصوات وينصب االهتمام يف هذا املستوي بدراسة التنظيم التركييب للنص
الشعري وتقوم الدراسة األسلوبيِّة مبقاربة صياغة اجلمل وكيفيِّة بنائها يف حماولة للكشف
عن محوالهتا الدالليِّة أو العالقة بينها وبني املعين ،ويف احلقيقة أنَّ احلضور غري االعتباطيِّة
لألنسا ق الشكلي يف النص هو ما ينطلق منه اهتمام األسلوبيِّة باألنسا ق الشكليِّة والتنظيمات
التركيبيِّة.
املوسيقي اخلارايِّة
مما ال شك فيه هو أنَّ املوستيقي بنوعيهتا تترتبط بتاملعين وتترتبط بتاجلو ال حيتائي والتداليل
للتتنص الشتتعري ويف احلقيقتتة أنَّ املوستيقي وثيقتتة الصتتلة باملوضتتوع وبنفستتيِّة الشتتاعر وينطلتتق
االهتم تتام هب تتا ع تتن فرض تتيِّة أساس تتيِّة مفاده تتا أنَّ القصتتيدة بني تتة إيقاعيِّ تتة مرتبط تتة باحلال تتة
الش تتعوريِّة للش تتاعر (امساعيت تل7221،م )27 :وتعكت تس ه تتذه احلال تتة ومرتبطت تة ب تتاجلو الع تتام
للقصيدة وهذا هو ما اعل املوسيقي مطمح االهتمام يف الدرس األسلويب اجلديد  ،ومن هذا
املنطلتتق تتتتم دراستتة املوس تيقي اخلارايِّتتة املتمثَّلتتة يف التتوزن العروضتتي والنظتتام التقفتتوي يف
قصيدة "البري ق" للكشتف عتن العالقتة بتني املوستيقي اخلارايِّتة وبتني اجلتو التداليل اإلحيتائي
للقصيدة وارتباطها بنفسيِّة الشاعر.فقد استتخدم معتد اجلبتوري يف قصتيدته حبتر املتتدارو
أو احملدث ونواته هي الفاعلن:
فَعلُن فَع
اَمَحت بي
لُن/فَعلُن
أو اَنَحَت
فَعلُن/فَ
الفر قَ
علُن/فَعيبلُن/فَعلُن/فَعلُن/فَ
بسيفي تَقتَحم الغَمَرات
علُن/فَعلُن/فَعيبلُن/فَعلُن
وَعندَ مثار النَّقع تَصول
وهكتذا استتتخدم الشتاعر نتتواة حبتر املتتدارو واستتتخدام هتذا البحتتر مل يكتن علتي أستتاس
الصدفة واالعتباطيِّة أو علي أساس متا تقتضتيه القصتيدة بتل هنتاو ارتبتاط بتني وحتدة اجلتو
النفستتي للقصتيدة وبتني مشتتاعر هتتذا الشتتاعر الثتتوري التتذي يطفتتح باحليتاة وإرادهتتتا.إنَّ هتتذا
البح تتر كم تتا ق تتال عب تتداهلل الطيتتب كل تته الب تتة وص تترا وال يص تتلح س تتوي للحركتتات اجلنونيِّ تتة
(الطيت تب7222،م )722 :وم تتن هن تتا يت تتالءم متامت تاً م تتع م تتا يف ه تتذه القصت تيدة م تتن الش تتدة
واحلماس وخاصة عندما تصيبه بعض الزحافات من مثل زحاف القبض فالقصيدة تسري يف
االجتتتاهني:األوَّل التعتتبري عتتن غضتتب الشتتاعر حلضتتور األعتتداء عل تي األرض العربيِّتتة ورفتتض
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الشاعر ملمارسة مشروع القتل واالستالب يف هذه األرض ،ويف االجتاه الثاين تكتون القصتيدة
تقريتتع احلكتتام الع تترب املت تتهاونني م تتع األع تتداء وال تتذين جتتتذَرت احلماق تتة العربيِّ تتة األويل يف
نفوستتهم ويف ك تال االجتتتاهني تطفتتح القص تيدة بالغضتتب والش تدَّة واحلمتتاس ومتتن هنتتا اختتتار
الشتتاعر وزن املتتتدارو لقصتيدته ليكتون هنتتاو التتتوائم التتتام بتني أرض القصتيدة وبتني اجلتتو
النفستتي هلتتا ويف احلقيقتتة «أنَّ املوس تيقي يف الشتتعر املعاصتتر هتيتتيء اجلتتو النفستتي لأللفتتاظ
واملعاين وهي اليت تكسب الكالم ظتالالً خاصتةً»(حتنني2270،م )22:ويف ضتوء هتذه احلقيقتة
استتخدم الشتاعر حبتر املتتدارو لتكتون أرض القصتيدة التيت تقتع فيهتا األلفتاظ متناستبةً متتع
األلفاظ اليت تشيع دالالت الغضب والرفض لألعداء وللحكتام العترب معتاً .ويف كلتتا احلتالتني
تطفح القصيدة بالشدَّة واحلماس ومن هنا اختار الشاعر هذا البحر خللق حالة التتوائم بتني
دالالت االلفاظ والفضاء الشعري وأما عن النظام التقفتوي هلتذه القصتيدة فالشتاعر متزَّج يف
قص تيدته ب تني القافيِّتتة املطلقتتة واملقي تدة ،والالفتتت للنظتتر يف النظتتام التقفتتوي هتتو التماثتتل
الش تكلي واجلرستتي ب تني الك تثري متتن القتتوايف مثتتل قولتته:وليقبل أصتتحاب الفيتتل /واحلُ تبِّ ومتتا
أعطى/والس تتيف وم تتا ستتوَّي/إنَّ خي تتويل ن تتار تس تتعى/وَحجارَةُ غيظ تتي،من ت ست تجِّيل/وحدي يف
الستتاحة متتا زلتتت /أنتتا الطتتالع متتا ب تنيَ النَّه ترَين /اآليت ،ومعتتي الطوفتتان...ح تنيَ أه تزُّ جبتتذع
ب الغفلتة والستقطات/ويل دو َن ُكتم يف
النَّخوة فيكميب  /ال ي َّستاقط حتويل/غري بقايتا أقن َعت ٍة يتا عتر َ
الغمرات/حشت تتوديب /ب َيت تتدي ألت تتوي عن ت ت َق احلرب/وأعت تتدائي للنت تتار وقت تتو يبد  ..ناديت تتت /فسَ ت تدُّوا
اآلجان/وباحلق تتد اتَّشَ تتحوا/.ودعوتهم للس تتلم فم تتا اَنحتتوا /فلتمتل تتئ الودي تتانُ هب تتم ت /ويغتتصَّ
امليدان /واتد/،وعرا ق العزَّة والفرسَان /لو حشدوا لتن تلمتسَ أيتديهميب /خصَتلَ البصترَة/،
لن تعبثَ رحيهم بضتفائر ميسَتان(..اجلبوري2272،م )232 -222 :ونتري يف هتذه القصتيدة
التماثتتل اجلرستتي بتني الكتثري متتن القتتوايف مثتتل احلشتتود والوقتتود والفيتل والستتجيل الستتقطات
والغمرات و...التماثل اجلرسي بتني القتوايف إىل اانتب استهامه يف مجاليِّتة القافيِّتة يتؤدي إىل
شدِّ االنتباه إىل املعين وأيضا االختالف يف القوايف حبيتث مل يلتتزم الشتاعر القافيِّتة الواحتدة
بل تتأراح القافيِّة ما بني جمموعة من القتوايف املختلفتة ،ويف احلقيقتة حركيِّتة القافيِّتة تبعتث
علي حركيِّة القراءة وتعمل كوسيلة إلزالة الرتابة يف القراءة ألنّ رتابة القوايف تبعث علي امللتل
ويف املقابل التأراح يف القوايف والتوزيع النظام التقفوي ما بني جمموعة من القتوايف املختلفتة
يؤدي إىل حركيِّة االيقاع ومن حركيِّة القراءة ونري يف هذه القصيدة أيضا اهليمنة للقوايف
املقيدة املشبعة بصوت الالم ،الدال والنون و«أما روي الالم وهو صوت جمهور احنترايف فقتد
ااء مبا فيه من قوة وتردد صويت مرتبطاً حباالت الغضب والثورة والرفض املطلق »(بديدة،
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2277م )02:حلضور األعداء وممارسة مشروع القتل واالستالب يف العترا ق ويف فلستطني كمتا
يترتبط حبالتتة االمشئتتزاز الشتتديد علتي املوقتتف املتختتاجل حلكتام العتترب جتتتاه قضتتيِّة العتترا ق
وفلسطني ويرتبط صوتا الدال والنون ايضاً بتدالالت الغضتب والستخط والترفض وحضتور ا
روي تاً يف القافيِّتتة املقي تدة ي ترتبط بتتاملعين واملوضتتوع ويتناستتب والفضتتاء الشتتعري ،واستتتخدم
الشاعر ايضاً القوايف املطلقة بروي النون والتاء املشبعتني بالكسرة مثتل الغمترات والستقطات
و..والصت تتوت املت تتنخفض املكست تتور يف القافيِّت تتة املطلقت تتة ي تتدل ُّ عل تتي االهني تتار والب تتثّ واحلت تتزن
واحلرق تتة»(نظ تتري منظم،رحيم تتي )32 :7221،واس تتتخدام القافيِّ تتة املطلق تتة يف االيق تتاع م تتع
الصوت املشبع بالكسرة يتناسب وحاالت العذاب واملعانات والتأوه من العالقات املتشتظيِّة بتني
البلدان العربيِّة ومن املوقف املتخاجل للحكام العرب عندما يصارع العرا ق مع املوت وفلسطني
وهذا هو ما جيعل الشتاعر يعتصتر أملتا وحزنتاً علتي واقتع العالقتات بتني البلتدان العربيِّتة وبتني
احلكام العرب يف ظتروف يتكالتب األعتداء علتي األرض العربيِّتة الستتالب خرياهتتا والاهتاض
احللم العريب فيها.
املوسيقي الداخليِّة
وبعد دراسة املوسيقي اخلارايِّة وتبيان البواعث املختلفة اليت أدت إىل اختيار البحر الشعري
يف هتتذه القص تيدة نبتتدأ بدراستتة النتتوع الثتتاين متتن املوس تيقي وهتتو املوس تيقي الداخليِّتتة و«هتتي
االنسجام الصتويت النتابع متن التوافتق املوستيقيّ بتني الكلمتات ودالالهتتا حينتا أو بتني الكلمتات
بعضها متع بعتض حينتا آختر وتتنيبء املوستيقي الداخليِّتة علتي اتانبني هامني:اختيتار الكلمتات
وترتيبتتها واملوائمتتة بتني الكلمتتات واملعتتاين التتيت تتتدلّ عليهتتا»(ايتوكي واآلختترون2273،م)737 :
وينصب االهتمام يف هذا املستوي بدراسة االصوات بنوعيها املختلفني ودراسة التكرار بوصفه
املرتكز واملنبه األسلويب الذي يرتبط باملعين ارتباطاً وثيقاً وخيدمه.
فاعليِّة األصوات يف قصيدة البري ق
هت تتتم االس تتلوبيِّة بدراس تتة األص تتوات و ق تتد أص تتبحت األس تتلوبيِّة الص تتوتيِّة جم تتال الكت تثري م تتن
الدراسات النقديِّة واألدبيِّة ،ويف احلقيقة االرتباط الوثيق بني األصوات وبني املعاين من اهتة
وب تني نفس تتية الش تتاعر و اجل تتو النفستتي للقص تيدة و ه تتو م تتا اعتتل األص تتوات مه تتبط اهتم تتام
األستتلوبيِّة«.األستتلوبيِّة الصتتوتيِّة يف نظتتر ااكبستتون هتتتتم بتتثالث فتتروع هلتتا :دراستتة الدصتتوات
جمتتددة وثانيهتتا دراستتة اإليقتتاع وتتتأثريه اجلم تإىل يف القص تيدة وثالثهتتا دراستتة العالقتتة ب تني
الصوت واملعين»(ابراهيم حممتود2272،م )732:وتبيتان فاعليِّتة األصتوات يف التنص الشتعري
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وأما األصوات يف اللغة العربيِّة فتنقسم إىل األصوات اتهتورة واملهموستة.اجلهر« هتو اهتتزاز
اجلبلني الصوتيني بقوة كافيِّة ويتكيف اهلتواء املتار متن بينتهما بالصتوت و تا يف هتذا الوضتع
يهتزان اهتزازا منظماً وحيتدثان صتوتا موستيقيا ختتلتف دراتته حستب عتدد هتذه اهلتزات أو
الذب ت ت تتذبات يف الثانيِّ ت ت تتة»(اب ت ت تتراهيم جم ت ت تتدي2220،م )32 :واألص ت ت تتوات اته ت ت تتورة ه ت ت تتي
(ب.ج.د.ج.ر.ز.ض.ظ.ع.غ.ل.م.ن)والن ت تتوع الث ت تتاين م ت تتن األص ت تتوات ه ت تتو الص ت تتوت املهم ت تتوس
يعرف«بأنَّه قد ينفرج الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض يف أثناء مرور اهلتواء متن الترئتني
حبيتث يستتمح لتته بتتاخلروج دون أن يقابلتته أي اعتتتراض يف طريقتته ومتتن ال حيتدث تذبتتذب
األوت ت ت تتار الصت ت ت تتوتيِّة حت ت ت تتال النطت ت ت تتق ب ت ت تته»(حست ت ت تتان7212،م )02:واألصت ت ت تتوات املهموست ت ت تتة
هي(س،ز،ص،ش،ج،ث،ظ،ف،ه،ح ) ،ونتري بعتد النظترة االحصتائيِّة يف قصتيدة معتد
اجلبتتوري اهليمنتتة لألصتتوات اتهتتورة وتوظي تف هتتذه األصتتوات وأكثرهتتا احنرافيِّتتة انفجاريِّتتة
تتالئم وموقفني للشاعر يتَّسمان بالغضب والسخط والتتربّم علتي حضتور ومتتدد األعتداء علتي
األرض العربيِّتتة ممتتا يبعتتث يف نفتتس الشتتاعر الغضتتب والستتخط واملوقتتف الثتتاين هتتو املوقتتف
املتخاجل للحكام العترب جتتاه قضتيِّة العترا ق وفلستطني وتواطتأهم متع األنظمتة اخلارايِّتة ويف
كتتال احمل تتورين يغض تتب الش تتاعر ويت تتربم م تتن حض تتور األع تتداء وم تتن خت تتاجل احلكتتام الع تترب
والت تتزامهم موق تتف احليت تاد ،والع تترا ق يعت تيش فص تتول عذابات تته ومعانات تته ون تتري يف القصت تيدة
يس تتتخدم الش تتاعر األص تتوات اته تتورة بكث تترة والص تتوت اته تتور يتناس تتب وح تتاالت الغض تتب
والستتخط التتيت تعتتتري الشتتاعر .وأمتتا األصتتوات املهموستتة فهتتي مرتبطتتة أيضتتا بتتاجلو النفستتي
للقصيدة وتتناسب وحاالت األسي واحلتزن التذي تتتدفق متن نفستيّة الشتاعر حتني يتري ضتياع
األرض العربيِّة واحلكام العرب الينبذون محاقتتهم املتجتذّرة يف نفوستهم ممتا يبعتث يف نفتس
الشاعر الزفرات واآلهات والتأوهات وهذا هو سرُّ استخدام األصوات اتهتورة واملهموستة يف
قصيدة اجلبوري.
التكرار
يعدُّ التكرار من أهم املنبهات األسلوبيِّة يف الشعر العريب املعاصر ،وهتتم األسلوبيِّة بظاهرة
التكرار يف دراسة النصوص الشعريِّة «إج يعترب أداة لغويِّة يعكس اانباً من املوقف الشعوري
واالنفعإىل وهذا املوقف تؤديه ظاهرة أسلوبيِّة تشكل لبنة أساسيِّة من لبنات العمل األديب»
(ربابعه2102،م)061 :ومن هنا ال بدَّ من االهتمام به يف الدرس األسلويب .والتكرار يتوزع ما
بني تكرار الصوت وتكرار املفردة وتكرار اجلملة ومن صور تكرار الصوت نلحظها يف قوله:
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واحلُبِّ وما أعطي /والسيف وما سوَّي/إنَّ خيويل نار تسعى /وَحجارَةُ غيظي/من ت سجِّيل/وحدي
يف الساحة ما زلت /،أنا الطالع ما بنيَ النَّهرَين/اآليت ،ومعي الطوفان/دَوَّنيبت على رقُم
الطني /،وصايا شعيب/وأقمت األبراجَ/،واَمَّعت الفُرسان(..اجلبوري2272،م-222 -222 :
 )223ونري التكرار الصويت املتمثّل يف تكرار صوت السني 3مرات وتكرار النون 2مرات وتكرار
صوت الطاء ومثل هذا النوع من التكرار إىل اانب التأثري اجلمإىل من خالل اجلرس املوسيقيّ
الذي يشيع نوعاً من التناغم بني األلفاظ يف داللتها علي معاين الرفض والتمرّد وقوة ارادة
احلياة والتشبُّث هبا عند الشاعر يسهم يف شدِّ االنتباه إىل املعاين ومثة نوع من التكرار وهو تكرار
اجلملة ونري تكرار مجلة "وحدي يف الساحة" يف هذه القصيدة وبل عدد التكرار فيها  2مرات
ويف مثل هذا النمط من التكرار تأكيد علي معاناة العرا ق وعذاباته حيث يوااه وحده ريح األعداء
تصدم بكيانه وال خترج الدول العربيِّة األخري علي بكرة أبيها خلالص العرا ق من عذاباته
ومعاناته وأصبح التكرار يف هذه القصيدة املرتكز األساسي الذي استخدمه الشاعر للتأكيد علي
وحدته يف ساحة احلرب من دون أن تشدّ دولة عربيِّة أخري أزره ملوااهة العدوان من اهة وايضاً
فيه تقريع للدول العربيِّة اليت انطوت إىل نفسها وشقيقها العرا ق يصارع املوت يف ساحات القتال
والنضال غري أنَّ الشاعر يف قصيدته يعيد تكرار اجلملة املتمثلة يف قوله "أنا الطالع مابني بني
النهرين" ويف مثل هذا التكرار تأكيد علي بلوغ حلظة االنفتاح واخلالص يف العرا ق بدحر العدوان
واهليمنة عليه فالعرا ق رغم أنه يف ساحة القتال والنضال وال تشدُّ دولة عربيِّة أخري عضده يف
موااهة العدوان إال أنَّه سيجد طريقه إىل اخلالص واالنفتاح وهذا هو الداللة اليت تنبثق من
تكرار اجلملة ومثة نوع من التكرار يف هذه القصيدة وهو تكرار الفعل واالستفهام معاً مثل
قوله:ويا عربَ الدرب املسدوديب /أفال يحسُن فيكم أحد/أن يلقي حَجَرا يف البئر/أفال يحسُن /أن
يصغي يوماً لحَذام /أال يحسُن /أن يغدو ،حني تداس أراضيه/ولو فَزَّاعَةَ طريت
!(اجلبوري2272،م )222 -222 :ويف مثل هذا النمط من التكرار االلتماسي حماولة للدعوة
إىل التالحم يف العالقات بني الدول العربيِّة احلكام العرب ودعوة لرأب الصدع يف العالقات بني
الدول العربيِّة و نبذ التصارع والقتال الداخلي الذي يهيئ الفرصة لألعداء لتنفيذ ممارساهتم
االستالبيِّة االستعماريِّة يف األرض العربيِّة.
كيفيِّة بناء اجلمل يف القصيدة
إنّ الدراسة األسلوبيِّة هتتم بكيفيِّة بناء اجلمل يف النص الشعري وكيفيِّة توزيعها يف النص
وقد ال جناوز الصواب إجا قلنا  :إنَّ حضور اجلمل يف النص الشعري مرتبط باملعين الذي
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يكرِّسه النص الشعري واملعين الذي تشيعه األلفاظ يف النص الشعري ويف قصيدة الشاعر
.بعد النظرة اإلحصائيِّة جتلي لنا أنَّ الشاعر استخدم يف قصيدته 01مرة اجلمل االمسيِّة
واستخدم  94مرة اجلمل الفعليِّة ومن الناحية اإلنشائيِّة واخلربيِّة أكثر الشاعر من اجلمل
اخلربيِّة كما تشري إليه الرسوم التالية:
عدد توارد الجمل في قصیدة البیرق
الجمل االنشائيِّة

الجمل الخبريِّة

عدد توارد الجمل في قصیدة البیرق
الجمل االسميِّة

الجمل الفعليِّة

14%
38%
86%

62%

والشاعر حني جيسِّد ضياع املكان بفعل اخليانة يستخدم اجلمل اإلمسيِّة ل شارة إىل ترسيخ
فعل اخليانة وجتذّره يف نفسية احلكام العرب منذ عصر األندلس إىل العصر الراهن .وحني
يدعو الشاعر احلكام العرب لنبذ التصارع والتقاتل يستخدم اجلمل الفعليِّة للتأكيد علي امكانيِّة
بلوغ حلظة اخلالص بالتغيري والتحول يف مواقفهم من األعداء واختاج موقف الرفض والتصدي
بدل التواطؤ مع األعداء ،كما استخدم ايضاً اجلمل االمسيِّة حني جيسِّد حضوره ساحة القتال
واحلرب واستخدام اجلمل االمسيِّة للتعبري عن استمراريِّة املوااهة واحلضور مادام األعداء
يطمعون يف ممارسة مشروع االستالب والقتل يف األرض العربيِّة .واما دراسة اجلمل من الناحيِّة
اخلربيِّة واالنشائيِّة حتيلنا إىل أنَ الشاعر أكثر من اجلمل اخلربيِّة كما أشارت الرسوم السابقة
.ومن أوماط االساليب اخلربيِّة مل يستخدم الشاعر يف قصيدته اال االستفهام والنداء مثلما
نالحظ يف قوله:يا عرب السقطات والغمرات ويا عرب الدرب املسدود ومن االستفهام جنده يف
قوله :أفال يحسُن فيكم أحد/أن يلقي حَجَرا يف البئر/أال يحسُن /أن يصغي يوماً لحَذام /أال يحسُن /أن يغدو ،حني
تداس أراضيه/ولو فَزَّاعَةَ طريت !و واضح أنَّ الشاعر استخدم اجلملة االنشائيِّة املتصدرة بالنداء ليواه
خطاب السخريِّة الالجعة للحكام العرب الذين أضاعوا املصري وليذكرهم عن طريق النربة
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الساخرة مبصريهم احملتوم الذي يتسم بالسقوط والسدود ،واحلقيقة اليت جيسِّدها الشاعر
عرب بناء التباين بني املصريين؛مصري العرا ق ومصري الدول العربيِّة اليت تعاون حكامها مع
األعداء،و هو أن العرا ق سيشقُّ سبيله إىل احلريِّة واخلالص ،لكن هناية الدول العربيِّة ليست إال
االنغال ق والسقوط وضياع املصري .هذا واجلملة االنشائيِّة املتصدرة باالستفهام االلتماسي
يستخدمها الشاعر للدعوة إىل التالحم ونبذ التفكك يف العالقات بني الدول العربيِّة واحلكام
العرب ملوااهة العدوان.

النتائج
إنَّ شعر معد اجلبوري شعر موضوعي بامتياز ،فهو حياول من خالل الرؤية الواقعيِّة ،حتليل
الواقع العريب والعراقي رغم ما تكتنفه من احلاالت السلبيِّة ورغم ارتباطها بسلبيات الواقع
وأزماته ،غري أنَّ شعر اجلبوري اليهيمن عليه الفضاء املأساوي وال تثقله الرؤية التشاؤميِّة
النابعة عن سلبيات الواقع ،بل رغم جتسيد الواقع يف بعده االحباطي إال أنَّها تعجُّ بالتأكيد
علي حاالت االنفتاح واخلالص مثلما حلظناها يف قصيدة "البري ق".فقد استخدم معد
اجلبوري يف هذه القصيدة اللغةَ الشعريِّة اإلحيائيِّة الفخمة اليت اَسَّدَ هبا حالة صمود
العرا ق وحده يف ساحة القتال ولتقريع احلكام العرب الذين التزموا محاقتهم األويل .وإىل
اانب الرؤية االنتقاديِّة للقصيدة اهتم الشاعر جبماليِّة النص الشعري فوظَّفَ شيت انواع
االنزياحات والطر ق التعبرييِّة املختلفة اليت تصب املعاين يف أرضيِّة مجاليِّة تبعث اللذة يف
نفس املتلقي واالمتاع يف القراءة  .كما أكثر الشاعر أيضاً من التناص يف قصيدته ،والتناص
يف هذا السيا ق وسيلة الشاعر إلثراء النص الشعري من ناحيِّة الداللة ،واستخدم أيضاً
بعض املراعيات األسطوريِّة والدينيِّة للتعبري عن امكانيِّة التحوّل والتغيري وللدعوة إىل نبذ
التصارع والتقاتل بني الدول العربيِّة واحلكام العرب .كما استخدم الشاعر يف قصيدته
الكناية لتقريع احلكام العرب وللتعبري عن املوقف احليادة الذي التزمه هؤالء احلكام بينما
العرا ق يعاين من ويالت احلرب واالطماع اخلارايِّة  .إنّ احلقيقة اليت يؤمن هبا الشاعر
ويكرِّسها هي أن العرا ق سيبل اخلالص واحلريِّة وسينتصر رغم وحدته يف ساحة القتال من
دون أن تشدّ دولة عربية أخري عضده وسيصل اىل برّ األمان واخلالص ودحر العدوان وأما
احلكام العرب فإهنم ال جينونَ من تواطأهم مع األعداء اال اهلزمية واخلسران والسقوط.
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