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  الملخص
للشــاعر  ســجدة كــربالءيف قصــيدة  اخلصــائص الفنيــة تســعى هــذه الدراســة إىل كشــف

ثريهــا، مــن الناحيــة الفكريــة، واإليقاعيــة، أالفلســطيين، عبــد الوهــاب زاهــدة، وطريقــة ت
 املـنهج الوصـفّی ـ التحليلـّی ملعاجلـة شـعر الشـاعر، والتصويرية، والرتكيبية، وتعتمد علـی

لكـــي نكشـــف الســـتار عمـــا وراء القصـــيدة، وهكـــذا رصـــدنا قـــدرة الشـــاعر الفائقـــة يف 
اســــتعمال األصــــوات واأللفــــاظ واجلمــــل املنتظمــــة، فهــــي تتمتــــع بإمكانــــات متعــــددة 
بــه للتعبــري، كمــا جنــد الــرتابط بــني ظــالل األصــوات وبــني وجــدان الشــاعر املعــرب عــن ح

بأهـــــل البيـــــت علـــــيهم الســـــالم، الـــــذي يســـــتخدم األصـــــوات واجلمـــــل ضـــــمن صـــــلتها 
باملشــــاعر الوجدانيــــة. فــــالتوازن بــــني اجلمــــل واملقــــاطع حيــــدث مــــن خــــالل التمــــاثالت 

ســجام علــى املســتوى الصــويت أم علــى مســتوى األلفــاظ نالوطيــدة ســواء كــان هــذا اال
نســــجام والتناســــق فيهــــا، ن االامتــــداداً إىل الرتكيــــب وإذا نظرنــــا إىل القصــــيدة، جنــــد أ

يتجلى يف عملية التـوازن الصـويت والـرتابط الرتكيـيب، كمـا تنشـاء أيضـا هـذه التناسـقات 
أن  البحـــث نتـــائج مـــن فيبـــدو مـــن خـــالل الصـــور الفنيـــة املعـــربة عـــن الغـــرض املنشـــود.

اســتخدم األصــوات والكلمــات يف القصــيدة اســتخداماً تقــوم علــى أســاس  الشــاعر قــد
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املتوازن مع جوء القصيدة ومفاهيمها. وللشاعر دور أساسـي يف صـياغة  حتقق اإليقاع
ل هــذه األحــداث بكــل الصــور الشــعرية للتــاريخ امللــيء باألحــداث والكــوارث، وســجّ 

دقــة يف قصــيدته هــذه؛ فلــذلك حــدث بکســر العالقــة وجتــاوز املــألوف بــني املوصــوف 
  و... يف بعض األحيان. ،وبني الفعل والفاعل ،والصفة
 ، اإلمـــام احلســـني (ع)، عبـــد الوهـــاب زاهـــدة،ســـجدة كـــربالء ات الرئيســـة:الكلمـــ

  دراسة داللية.
  

  المقدمة .1
اكتســبت كــربالء أمهيتهــا التارخييــة منــذ استشــهاد اإلمــام احلســني (ع) وأهــل بيتــه وصــحبه عــام 

ه.ق عنــدما رفــع رايــة الــرفض بوجــه الظلــم حــىت ســقط مضــرَّجاً بدمائــه فجّســد أروع صــور 61
اإلباء والتضحية من أجل بيان احلـق ودحـض الباطـل. ومنـذ ذلـك اليـوم أصـبحت كـربالء نقطـة 
مضـــيئة يف تـــاريخ املســـلمني وقبلـــة للثـــوار واألحـــرار ومـــزاراً لكـــل املســـلمني يتوافـــدون عليهـــا مـــن 

ا. أما الروايـات واألحاديـث يف فضـل كـربالء وتربتهـا وفضـل زيـارة اإلمـام مشارق األرض ومغار 
ـــا الكتـــب الكبـــرية. مل تكـــن كـــربالء وملحمـــة  احلســـني (ع) وصـــحبه فهـــي كثـــرية جـــداً تضـــيق 
عاشـوراء الداميـة جمـرد حــدث تـارخيي فحسـب، ألن هنـاك الكثــري مـن احلـوادث التارخييـة الداميــة 

ا اإلنســانية طــوال ح م يف الــيت شــهد م واهتمامــا ــا وأفــرد هلــا املؤرخــون الكثــري مــن صــفحا يا
م. غري أن الذي مييز ملحمة عاشوراء عن غريها من احلوادث التارخييـة  بطون آثارهم ومصنفا
العاملية هو اآلثار اليت طبعتها على شعوب العامل، ليس يف تلـك احلقبـة التارخييـة فحسـب وإمنـا 

ذا. وميكـن خلـف هـذا التـأثري الكثـري مـن العوامـل الـيت مـن أمههـا يف مجيع العصور وإىل يومنا هـ
وجــود تلــك الثلــة مــن األبطــال والبســالء الــذين ثــاروا مــن أجــل علــو اإلســالم ورفعتــه، غــري أن 
اإلمـــام احلســـني (ع) وأنصـــاره األوفيـــاء قـــد جاهـــدوا مـــن أجـــل أن يـــدوي صـــوت اإلســـالم يف 

ول علـى الرضـا اإلهلـي. ومـن الطبيعـي أن تتسـم العامل، وقدموا أرواحهم الغاليـة مـن أجـل احلصـ
مثـــل هـــذه املعاملـــة اإلهليـــة مبثـــل هـــذه اآلثـــار العجيبـــة املدهشـــة حبيـــث نـــرى يف الشـــرق والغـــرب 
 شخصــيات تتخــذ مــن اإلمــام احلســني (ع) قــدوة هلــا يف كفاحهــا ضــد االســتعمار والغاصــبني

  ).20 - 19: 2013 (أنظر: يوسف،



 285   لعبد الوهاب زاهدةسجدة كربالءقصيدة فی  يةفنية مجالدراسة 

 

أججت مشاعرهم منذ أن شهدت أرضها أروع مالحـم فقد هزت كربالء ضمائر الشعراء و 
اإلبـــاء وأســـناها وجتســـدت علـــى ثراهـــا أنبـــل املواقـــف اإلنســـانية وأمساهـــا وخالطـــت تربتهـــا أطهـــر 
الــدماء وأزكاهــا فأســتلهموا املعــاين الســامية واملبــادئ العظيمــة الــيت أصــبحت شــعاراً لكــل إنســان 

ل حادثـة كـربالء مبـا متثّـل مـن رمزيـة للمأسـاة يرفض الظلـم والطغيـان وينشـد احلريـة والكرامـة. ولعـ
بكل معانيها، كانـت مـن أكثـر الصـور واحلـوادث يف كثـري مـن دواويـن الشـعراء. ولـو أخـذنا هـذا 
املوضوع باإلحصـاء لضـاقت بـه أضـخم اجمللـدات وأوسـعها لكثـرة الشـعراء الـذين تنـاولوا ملحمـة  

  كربالء يف أشعارهم على مدى عصور التاريخ.
، الشــاعر الفلســطيين املعاصــر، اســتلهم مــن 1فعبــد الوهــاب زاهــدة ث وأهدافــه:أهميــة البحــ

والفـداء ويتغـىن بامللحمـة احلسـينية يف قصـيدته املعنونـة  ،والتضحية ،ملحمة كربالء درس املقاومة
. فإن حتديد الوجوه اجلمالية إضافة إىل اجلوانب املضمونية، هي من أهـم معـايري سجدة كربالءبـ

املوجـودة  األعمال األدبية اليت تكشف عن استكناه هذه األعمال وتربز القيم الفنيـةاستحسان 
يقوم به کشف مواطن اجلمال يف تفعيل طاقـات الـنص  فيها بأمتها. وتکمن أمهية البحث يف ما

ــــا الصــــورة الشــــعريِّة فاعليــــةً  ومجاليــــًة  ،وفنيــــةً  ،الشــــعري وشــــحنه بالطاقــــات الدالليــــة الــــيت تــــزداد 
ـ  ا التشـکيالت الشـعريِّة ومـا يـدعونا إلـی هـذا البحـث هـو أّن دراسـة اخلصـائص الفنيـةوتتغذی 

 يـــدرس دراســـة بنائيـــًة يف شـــعر عبـــد الوهـــاب زاهـــدة، وقـــد جـــاء البحـــث انطالقـــاً مـــن أمهيِّـــة مل
ــــا يف الــــنص الشــــعري يف معاجلــــة نقديـّـــة لإلضــــاءة عــــن دور  اجلماليــــات والصــــور الفنيــــة ومعطيا

من أهم مکونات بناء الصورة ال يستهان به يف شعر زاهدة للتعـرف علـی اجلمال بوصفه واحد 
  ما يرتکه اجلماليات من األثر علی املتلقي وعلی النص معاً.

؟ ومـا دور سـجدة کـربالءيف قصيدة واجلمالية ما هي أبرز اخلصائص الفنية  أسئلة البحث:
  ؟يالشعر  هذه اخلصائص يف توليد املعاين يف خطاب زاهدة

ــا مــا البحــث: خلفيِّــة ّ  کتبــت مقالــة عــن عبــد الوهــاب زاهــدة فيمــا يتعلــق خبلفيــة البحــث أ
علمـــا أن الشـــاعر الفلســـطيين مل حيـــظ بنصـــيب وافـــر مـــن الدراســـات النقديـــة رغـــم كثـــرة  ،وشـــعره

املوضــوعات الــيت ميكــن تناوهلــا يف شــعره؛ فإننــا مل نعثــر علــی دراســة مســتقلة وغــري مســتقلة عنــه 
  ه تعترب األولی من نوعها.حتی اآلن، ودراستنا هذ
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  في القصيدة المحور الفكري .2
  عنوان القصيدة 1.2

للعنوان أمهية ال ختفى على أحد، فهو املدخل الذي من خاللـه نلـج بـاب القصـيدة، وهـو عتبـة 
الــنص وتلخــيص امللخــص ملضــمونه، وهلــذه االعتبــارات وغريهــا صــار العنــوان مــن األمــور احلتميــة 

يتنـــاول عنـــوان القصـــيدة ملحمـــة كـــربالء وإّن اختيـــار كـــربالء عنوانـــاً هلـــذه  يف القصـــيدة احلديثـــة.
فـالعنوان کمفتــاح أصــلي للمفهــوم مــرتبط ارتباطــاً عضــوياً « القصـيدة لــه مــا ال خيفــى مــن األمهيــة،

بــالنص الــذي حيملــه، فيكملــه وال خيالفــه عــادًة ويعكســه بأمانــة وصــدق، فبــني العنــوان والــنص 
ســــجدة  ). علــــی ضــــوء هــــذه املســــألة عنــــوان قصــــيدة 66: 2000(موســــی،  »عالقــــة تکامليــــة

اليت بني أيدينا هو يدّل داللـة صـرحية علـی موضـوع القصـيدة وفكـرة الشـاعر الـيت يبّثهـا  2كربالء
ــا. ألن ملحمــة كــربالء واقعــة تارخييــة، تتجــه إىل قلــوب املســلمني أمجعــني وإىل  مــن خــالل أبيا

العنـوان إلـی بيـان أمهّيّـة كـربالء موضـوعاً ورمـزاً  . ويـدلّ اإلنسانّية مجعاء يف قاصـية الشـرق والغـرب
ا اآلفاق على مّر العصور والدهور.   شعرياً، فهي مدينة طَبَّقت شهر

  
  الفكرة 2.2

يف رؤية الشاعر صورة كربالء والعراق ذات العراقة واألصالة، فالنّص يشهد علی أّن الشـاعر رغـم  
ـاكل الظروف اليت حتيط بالشعب العراقي مـا سـتنقل  -  يف نظـره -  زال يفـرح بـاجلرح واجلـراح كأ

شــــعب العــــراق مــــن الشــــقاوة إىل الســــعادة، فيجــــد أن املصــــيبة واملعانــــاة آتيــــة ال حمالــــة وأن ســــناء 
الشمس يـأيت مـن وراء السـحب السـوداء ونـرى الشـاعر يبـدي تفـاؤالً عنـد نـزول الباليـا آمـالً بـأن 

أهل البغي، فيظهر لنا يف القصيدة أن الظلم قـد أبـاد  تكون هذه الباليا سبباً لتغري الظلم وسحق
كل مظاهر الثقافة يف كل املدن طوال التاريخ ومع ذلك مازال العراق حمافظاً على سيادته وعزته، 
فكل بالد غري العراق عند الشـاعر خرابـة، ويصـف املاضـي العريـق للعـراق، كمـا أن الشـاعر ينبئنـا 

األمــة وماضــيها، هــذه األمــة الــيت مل تكــن ترضــخ إزاء أّي  مــن خــالل العنــوان والــنص بــرتاث هــذه
ـا،  يف العنـوان هـي املفتـاح الـذي يرشـدنا ملـا تـدلّ  كـربالءظلم وقسـوة، فكلمـة  عليـه القصـيدة ذا
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فقــد أنشــد الشــاعر هــذه القصــيدة متضــمنة العــراق ذا األصــالة والعراقــة لــذا جيــب علــى القــارئ أن 
والركـوع، وقـد عـرب فيهـا عـن ندمـه علـى البكـاء طـوال الفـرتات يسجد أمامه ألنه جدير بالسجود 

الســـالفة، فمـــازال يبـــث روح الصـــحو والتوثـــب يف النفـــوس لكـــي ينبـــه املخاطـــب بثقافتـــه العريقـــة 
وفتــور، ضــمت هــذه  ،وضــعف ،وأصــالته القدميــة، وأدرك أن البكــاء ال يــرد شــيئاً ملــا فيــه مــن أذى

  ركة والصحو يف نفوس املتلقني.القصيدة اجلميلة عدة أفكار تبعث روح احل
ــا، هــي الوســيلة للعبــور مــن حالــة إىل حالــة،  كــربالءن اســتعادة كلمــة أيف الواقــع  ومــا يــرتبط 

من هزمية إىل نصر، من ذل إىل جمد، فقد أراد الشاعر من خالل هـذه القصـيدة أن ميـدح العـراق 
والفــرات. ولــذلك يســعى  ،والفخــر كدجلــة ،ويصــف مــا فيهــا مــن األشــياء املؤديــة إىل إحيــاء العــزة

إلحياء ثقافته السالفة املاجدة العريقة، فهو يصف العراق بأنه قد  بابلمن خالل استخدام كلمة 
وصــل إىل غايــة العــزة والشــموخ فيلتجــىء الشــاعر إىل املاضــي ويســتمد مــن األحــداث الســالفة، 

الزمن املاضي جزءاً كبرياً من بنية لكي يصف العراق بأكمل الصورة، فتشكل األحداث املرتبطة ب
القصـــيدة، والبـــدء باحلـــديث عـــن املاضـــي داللـــة علـــى أمهيتـــه بالنســـبة للشـــاعر، وبالتـــايل جلمهـــوره 
املخاطب الذي يريد أن يثبت له عظمة العراق وأصالته وغناه باألحداث والشخصيات الكبـرية. 

مـن التـذكري باملاضـي  ق، فالبـدّ والشاعر كما يبـدو مـن خـالل القصـيدة، حمـب ومـادح لـبالد العـرا
والتـــاريخ، وعنايـــة الشـــاعر بالتـــاريخ أو الـــزمن املاضـــي هـــو الـــذي ميـــنح القصـــيدة صـــبغة سياســـية، 

  وعنايته بإبراز القيم املكنونة واملبادئ العريقة يؤكد حبه للعراق ومدى شغفه ملدحه.
هو الصـامد الشـامخ واملصائب ف ،والفظائع ،فالعراق عند الشاعر رغم ما يتعرض من الباليا

احلامي للعروبة والكرامة واإلباء، وكل جراح العراق عابرة عارضة سرعان ما تنتهي ليقـف العـراق 
جمدداً بقوة. لقد استحضر الشاعر الكثري من الصور املعربة عن العراق وأجمـاده لكـي يـربز مـدى 

ذا البلد.   حبه وهيامه 
  
  توظيف التراث 3.2

ليعلـي مـن شـأن كربالء من خالل دراستنا للقصيدة، جند أن الشاعر قد أفاد من تراث وتاريخ  و 
باسـتغالله هـذه اإلمكانـات يكـون قـد وصـل جتربتـه «وقـد أدرك الشـاعر أنـه ذلك البلد العظـيم، 
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مبعــني ال ينضــب مــن القــدرة علــى اإلحيــاء والتــأثري؛ وذلــك ألن املعطيــات الرتاثيــة تكســب لونــاً 
فهو يف قصيدته يتواصل مـع شخصـيات ). 16: 1997(عشري زايد، » القداسة خاصاً من
 ،كـربالءــأو أمـاكن تارخييـة ك أبو حنيفةـوشخصيات تراثية کـ )ع( العباسو الحسيندينية كـ

بطريقة حمكمة لكي يكثف درجة املدح والفخر، حيـث يستحضـر  العراقو ،بغدادو ،بابلو
ينبـه املتلقـي إىل أن العـراق هـو مـأوى األسـود الـذين الشاعر شخصيات تراثية قوية، فرييـد أن 

وقــــد وظفهــــا الشــــاعر بشــــکل تســــجيل الــــرتاث، أو التعبــــري عــــن  ميوتــــون مــــن أجــــل اآلخــــرين.
حيـــث اقتصـــر جهـــده يف هـــذه املرحلـــة علـــی تصـــوير العناصـــر الرتاثيـــة کمـــا هـــي يف «الـــرتاث، 

ليهـــــا أيّـــــة دالالت الـــــرتاث، دون أن حيـــــاول أن يفســـــرها أّي تفســـــري معاصـــــر أو أن يضـــــفی ع
). فــإن ارتبــاط زاهــدة بــالرتاث کــان ارتباطــا ســطحّياً أو شــکلّياً 48: املصــدر نفــس» (معاصــرة

وقـــــد اقتصـــــر مهمتـــــه علـــــی اســـــتحياء هـــــذه الـــــرتاث وإعادتـــــه بکـــــل مشخصـــــاته إلـــــی القـــــارئ 
  ).129: 1396 (مالابراهيمي،

كما يتضح من خالل القصيدة قد خرج من ضيق األنا إىل رحابـة حنـن،   عبد الوهاب زاهدةف
واحملبـة املتمثلـة يف العـراق، وقـد أسـهم اسـتلهام الـرتاث ومـا فيـه مـن  ،والشموخ ،وأصبح يغين للعزة

  .أجماد يف االرتقاء بالقدرات التعبريية للشاعر، وأسهم أيضاً يف تطوير درجة املدح والوصف
  

  الرمز والغموض 4.2
ـا الرمزيـون، فهـم ال يسـمون الشـئ يف وضـوح؛ مي ثل الغموض وسيلة من الوسائل اليت يسـتعني 

ألن يف ذلك قضاء على ما فيه من متعة، إال أن صفة الغموض ال تكون مبهمة، بـل هنـاك مـا 
ـــا  يـــدلّ  ال تســـاعد علـــى التعمـــق يف «عليهـــا. ويكـــره الرمزيـــون اللجـــوء إىل اللهجـــة اخلطابيـــة؛ أل

اين الكامنــــة يف خفايــــا الــــنفس، والرمزيــــون يعطــــون أمهيــــة كبــــرية لإلحيــــاء يف إحــــداث تصــــوير املعــــ
ــا حبيــث تــوحي بــأجواء نفســية رصــينة ال  اإليقــاع املوســيقى يف الــنص، فاللفظــة توضــع يف مكا

). ويظــــل استشــــهاد اإلمــــام 57: 1991(صــــائل محــــدان،  »تعرفهــــا اللفظــــة مبعناهــــا املعجمــــي
اء، متخذين مـن شخصـية احلسـني رمـزاً للبـذل والتضـحية بالـذات احلسني يف كربالء يلهم الشعر 

يف ســبيل احلــق. ألن التضــاد بــني احلــق والباطــل، الــذي شــهدته واقعــة عاشــوراء مــن اجملــاالت 
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فيعـّد اإلمـام احلسـني وأخـوه  إىل استخدام بعـض الرمـوز يف شـعرهم. اليت دفعت شعراء الطفّ 
مـا يف التضـحية والفـداء مـن رمزاً لـروح اإلنسـان العظيمـة و  عند الشاعر، (ع)، العباس ُحيتـذى 

  يقول:ك أجل كرامة اإلنسان وحفظ كلمة احلق، ولذل
  هذا احلسُني بنورِه وجاللِه / هذا هو العباُس َرمٌز واقتداءْ 

إلظهـــار أفكـــاره وأحاسيســـه جتـــاه مأســـاة  ،العبـــاسو الحســـينلقـــد اســـتعان الشـــاعر برمزيـــة 
مــــن فــــوِق دجلــــة والنخيــــِل «أمهيــــة خاصــــة عنــــد الشــــاعر، يف عبــــارة  النخيــــل . فلشــــجرةالطــــفّ 
ا تعدّ ، »وكربالءْ  واهلويـة، فالشـاعر  ،والتـاريخ ،حسب العرف العريب رمـزاً يـدل علـى احلضـارة أل

مــن خــالل اســتخدامه لكلمــة النخيــل يريــد أن ينبــه املتلقــي بــأن العــراق معــروف بنخيلــه، لداللتــه 
منــذ القــدم. ألن النخيـــل املقــاوم والصــامد هـــو الــذي ينــاهض اســـتبداد  علــى الصــمود واملقاومـــة

مـرتني للداللـة علـى عظـم  كربالءالظاملني وجور اجلائرين بقدرة العشق. كما أنه استخدم كلمـة 
والتعاســة الــيت عاناهــا العــراق يف الــزمن املاضــي. فملحمــة كــربالء مــاّدَة حبــٍث  ،والعــذاب ،املصــيبة

ذلـك كانـت ومــا تـزال موضـوعاً إبـداعّياً، لسـعة معطيـات املكـان ومــا  جاذبـة للشـاعر، وهـي قبـل
دارت عليه من أحداث تارخييّـة مهّمـة. فـإن هـول املصـيبة الـيت أهلبـت أرواح املسـلمني ونفوسـهم 
جعــل مــن الشــعراء يوظفــون هــذه الكلمــة لتنبيــه املخاطــب بــأن تارخيــه يــرزح حتــت أيــدي الظلمــة 

عــن عظــم األمل الــذي وقــع فيــه الشــعب  ســجدة كــربالءدة والفجــرة. مــن مث يشــي عنــوان القصــي
العراقي. فكربالء منوذج للتاريخ املليء باجلور، إذ مل يذق شعبها طعم السـرور والفـرح، وفيجـب 

ا من ظلم.   على القارئ أن يسجد أمام كربالء ملا أصا
  

  الموسيقى .3
تقع الدراسة الصوتية يف صميم دراسة النصوص األدبية، ألن التحليل الصويت هلذه النصوص 

يساعد كثرياً يف فهم طبيعتها ويف الكشف عن اجلوانـب  - مبا فيها من أصوات وإيقاعات -
اجلماليــــة فيهــــا، فاألصــــوات وتوافقهــــا، واالســــتمرار والتكــــرار، والفواصــــل الصــــامتة، كــــل هــــذه 

ـــــــــا ط اقـــــــــة تعبرييـــــــــة، ويتكامـــــــــل املســـــــــتوى الـــــــــداليل مـــــــــع املســـــــــتوى الصـــــــــويت تتضـــــــــمن مباد
). وللقصيدة مساران إيقاعيان، خارجي يتمثل بـالوزن والقافيـة، وداخلـي 4: 2003 (صاحل،
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يتمثـــــل حبزمـــــة مـــــن التموجـــــات اإليقاعيـــــة الـــــيت تســـــهم يف رفـــــد اإليقـــــاع اخلـــــارجي املعيـــــاري، 
بعض ال حتتــــاج إىل كبــــري عنــــاء، وأمــــا واملوســــيقى اخلارجيــــة ظــــاهرة كمــــا حيــــب أن يــــدعوها الــــ

ـــة فهـــي تتمثـــل مبقـــاطع اللـــني والشـــدة وهـــي الـــيت تشـــكلها عمليـــة التنضـــيد  املوســـيقى الداخلي
ـــــا علـــــى حـــــروف الكلمـــــة مبـــــا فيهـــــا مـــــن حـــــروف املـــــد وأنـــــواع الصـــــائت والصـــــامت  ،بتقنيا

دد ). إذ اإليقاع الداخلي ينشأ من تردد صوت يف بيـت واحـد أو يف عـ2: 2004 (اللبدي،
  من األبيات لينجم عن هذا الرتدد تشكيالت إيقاعية داخلية.

  
  اإليقاع الخارجي 1.3

املوسيقی اخلارجية هي الناجتة عن الوزن العروضّي للشعر، وهي مبثابـة اإلطـار الفـّين الـذي حيـيط 
بالشــــعر إحاطــــة شــــاملة، وأن للموســــيقي اخلارجيــــة أمهيــــة خاصــــة لإلبانــــة عمــــا حيــــس يف صــــدر 

وأحاسـيس. والعناصـر املؤلفـة هلـذا النـوع مـن املوسـيقی مـن أبـرز  ،وعواطف ،اعرالشاعر من مش
السمات املوسيقية الـيت يلقاهـا املخاطـب يف الوهلـة األولـی ويف نظرتـه األوليـة قبـل أن يـدخل يف 

  صميم املوضوع.

  الوزن 1.1.3
القصــيدة  وهــو يف الشــعر العــريب يعتــرب عنصــراً رئيســاً ضــرورياً مــن عناصــر الشــعر، فنظمــت هــذه

أســهل البحــور «الرجــز فيمــا يتناســب مــع املضــمون وفكــرة القصــيدة، وهــذا البحــر مــن  علــی حبــر
ـــا يف الشـــعر بســـبب التغـــّريات الكثـــرية املألوفـــة يف  نظمـــاً ومـــن البحـــور املشـــهورة الـــيت يكثـــر دورا
ة أجزائــه، والتنويــع الــذي ينتــاب أعاريضــه وضــروبه، وهــو خفيــف جــداً، ســريع بالنســبة إلــی بقيّــ

  ويأيت التقطيع يف التايل: ).112 - 1993:111(يونس، » البحور
  واستمطِر اإلنقاَذ من رِب السماءْ 

_ _U_UU_U_UU_U_  
  كفكْف دموَعَك ليَس ينفُعَك البكاءْ 

_ _U_ _ _U_ _ _U_  



 291   لعبد الوهاب زاهدةسجدة كربالءقصيدة فی  يةفنية مجالدراسة 

 

، حيـــث فيهـــا »مســـتفعلن، متفـــاعلن، متفـــاعلن«وقـــد جـــاءت تفعيلـــة الشـــطر األول كالتـــايل 
 »مثلمــــا يلتــــبس اهلــــزج بــــالوافر فــــيمكن أن يلتــــبس الرجــــز بالكامــــليلتــــبس الرجــــز بالكامــــل، «

مســــــتفعلن، «)، وأمــــــا الشــــــطر الثــــــاين قــــــد جــــــاءت تفعيالتــــــه علــــــى 110: 1998(حركــــــات، 
ومـــن املالحـــظ أن الشـــاعر قـــد آثـــر  علـــى شـــاكلة بيـــت الرجـــز الكامـــل. »مســـتفعلن، مســـتفعلن

أكثـــر األوزان اخلليليـــة الـــيت يســـتطيع «باعتبـــاره  الرجـــز عـــن غـــريه مـــن البحـــور الشـــعرية األخـــرى
ـــه ـــه في ـــا وميـــارس كامـــل فاعليت )، كمـــا 110: 2010(العياشـــي، » الشـــاعر أن ينـــوع يف تفعيال

» دائـرة النثـر واحليـاة اليوميـة وهـو مـا يقربـه إىل«يتميز حبـر الرجـز ببسـاطة اإليقـاع وخبفـوت الـنغم 
ــــة،  ــــة). وال شــــك أن الشــــاعر وجــــ56 - 55: 2013(نادي  ،د يف هــــذه التفعيلــــة تلــــك الطواعي
والقــدرة لتحمــل عــبء املــذکرات، واملالحــظ أن التفعــيالت تتفــاوت يف  ،واالنطــالق ،والبســاطة

 انتشــارها، ومــرّد ذلــك إىل الدفقــة الشــعورية، والنســق الفكــري، وقــوة التجربــة النفســية، واخــتالف
  التموجات الداخلية.

  القافية 2.1.3
لظــواهر الفنّيــة الســائرة يف الشــعر العــرّيب لعــّدة قــرون، وإذا كــان الشــعر واحــدة مــن ا«تعــّد القافيــة 

احلـــديث مل جيعلهـــا شـــرطاً مـــن شـــروط القصـــيدة، ورّمبـــا دعـــا الـــبعض إلـــی الـــتخلص منهـــا كليـــاً، 
بــالرغم مــن كــّل هــذا، فقــد ظــّل الّشــاعر العــرّيب احلــديث مشــدوداً إليهــا، قــد يتخّلــی عنهــا حينــاً 

وهـي مـن أهـم الوسـائط اإليقاعيـة اهلامـة،  ).198 :2006لقصـريي، (ا» ليعود إليهـا بعـد حـني
ايــة األبيــات واألســطر، والــيت تــوقظ روح اإليقــاع واملوســيقى يف  وتتضــمن احلــروف املتماثلــة يف 
ثنايا القصائد، وتبعث فيها حياة موسيقية خالبة، فهي ظاهرة إيقاعية سـطحية تضـاعف درجـة 

  لذلك للقافية كثري التأثري. اإليقاع ومساحته يف الشعر العريب،
ة مســــامهة كثــــرية يف إيصــــال املعــــاين يف القلــــوب حبيــــث ة يف هــــذه القصــــيدن للــــوزن والقافيــــإ

فــألوان القــوايف املختلفــة وظــواهر «تناســبا روح املخاطــب امللتهبــة املليئــة باملشــاعر واألحاســيس. 
شـــعري معـــىن ولفظـــاً. فكلمـــا األوزان املتنوعـــة تســـهم أيضـــاً يف الثـــراء املوســـيقي ورفـــع املســـتوی ال

زادت درجــة اإليقــاع يف الشــعر وخاصــة يف األشــعار الوطنيــة زادت قــوة الشــاعر يف التــأثري علــى 
للشـــاعر مـــن  وعنـــاء حبيـــث البـــدّ  ،وعســـف ،القلـــوب اجلرحيـــة املؤملـــة نتيجـــة مـــا متســـها مـــن ظلـــم
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ه. فــــالتعبري عــــن اللجـــوء إىل التشــــكيالت اإليقاعيــــة وامليــــل إىل مــــا يريـــده ويرغــــب يف التعبــــري عنــــ
واآلالم يتطلب من الشـاعر رفـع الصـوامت االمتداديـة كحـروف املـد و...، لكـي يعـرب  ،األحزان

عما يؤمل قلبه اجلريح بأحسن الوجـه، مـن حيـث عنـدما يريـد أن يعـّرب عـن املصـائب املؤملـة يبكـي 
موضـعه، فيـأيت املخاطب ويواساه حزناً وأملاً. فاألديب البـارع وصـادق املشـاعر يضـع كـل املعـاين 

ا   .)92: 1396(مالابراهيمي، » باأللفاظ واألصوات اليت تناسب املواقف املرتبطة 
 »ألـــف أو واو أو يـــاء ســـاكنة تكـــون قبـــل حـــرف الـــروي«والـــردف هـــي  :القافيـــة المردوفـــة

)، وكثــر هــذا النـوع مــن القــوايف يف القصـيدة بشــكل الفــت، ألن الشــاعر 529: 2004(إيـوان، 
علی القصـيدة أحاسيسـه ومشـاعره. واملقطـع التـايل مـن القصـيدة يوضـح ذلـك، حيمل بواسطتها 

  حيث يقول الشاعر:
ــدى يلــُد املــدى

َ
فــإذا كبــوَت فــإّن ُجرَحــَك / وأماَمــَك األيــاُم أْخــٌذ مــع َعطــاءْ / أوقــْف نزيفــَك فامل

  لساحاِت الفداءْ ُمَتحرٌق شوقاً / يف كّفها بغداُد سيٌف صارمٌ / ُعد للوثوِب وللتمرتِس بالرجاءْ / عابِرٌ 
فـــاأللف الـــيت جـــاءت قبـــل حـــرف الـــروي (اهلمـــزة) هـــي مـــا يســـمى بـــالردف، فارتفـــاع نســـبة 
ا مـن حـزن  ورودها يف القصيدة يدل على طول آهات النفس اليت تتحرق وتتـأوه علـى مـا أصـا
وأمل، فاستخدامه حلروف املـد يسـهم يف تضـاعف املسـتوى اإليقـاعي مـن جهـة واسـتمرار النـداء 

مـــن جهـــة أخـــرى، فهـــذه األصـــوات تســـتمر يف االمتـــداد لكـــي تعـــرب عـــن األحـــزان أو  والصـــراخ
  األفراح بأحسن وجه، ملا فيها من مساحة واسعة لبث الشكوى والسرور.

يف قصــــيدة وكمــــا نالحــــظ أّن الشــــاعر اســــتخدم القــــوايف املقيّــــدة أكثــــر مــــن القــــوايف املطلقــــة 
 ،د الوهـــاب زاهـــدة عـــاش أحـــوال القهـــرالـــيت تتناســـب أكثـــر مـــع رؤيتـــه؛ ألّن عبـــ ســـجدة کـــربالء

واالستبداد، فيبدو من خالل ذلك مشاركاً رئيسياً يف األحـداث يعكـس مـا أملتـه عليـه  ،والظلم
والصـمت، فالشـاعر  ،واخلـوف ،الظروف، ويـرى نفسـه عارفـاً وعاملـاً بالصـور املختلفـة مـن اجلـوع

هــو بــذلك يريــد إعطــاء قــد عــاش هــذه احملــن، وهــو الــذي يراهــا ويتحــدث عنهــا كمــا عاشــها، و 
صورة واضـحة عّمـا حـدث مـن زاويـة رؤيتـه للقـاريء. ويف احلقيقـة كيفيـة هـذا االسـتغالل إضـافة 

وآالمــه  ،الشــاعر مـن أحزانــه أحاســيس إىل إجيـاد نــوع مــن التنغـيم املوســيقي، توصــل إىل القـاريء
  وما يعاين منه يف اجملتمع العريب من الظلم، واجلور، والعصيان.
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  اإليقاع الداخلي 2.3
لقد حاولت القصيدة العربية احلديثة تغيري يف اهلندسة املوسيقية القدمية دون الغاء الصـلة بـني 
الشــعر وموســيقاه، وذلــك خللــق عــامل عالئقــي جديــد لــه إيقاعــه اخلــاص ورمزيتــه الصــوتية الــيت 

ــا عــن الكــالم العــادي وهــو  طاقــة الكــالم إيقــاع اجلملــة وعالئــق األصــوات واملعــاين و «يتميــز 
ــــــــة والــــــــذيول الــــــــيت جترهــــــــا اإلحيــــــــاءات وراءهــــــــا مــــــــن األصــــــــداء امللونــــــــة واملتعــــــــددة » اإلحيائي

تتأتى من غري الوزن العروضـي،  كل موسيقى«). فاإليقاع الداخلي هو 57: 2001 (عبيد،
» وإن كانـــــت تــــــؤازره وتعضــــــده خللــــــق إيقــــــاع شــــــامل للقصــــــيدة يثريهــــــا ويعــــــزز رؤيــــــا الشــــــاعر

  ).27: 2008 (الكيالين،

  داللة األصوات 1.2.3
وملا للصوت من طاقة إجيابية حتقق جانبا مجاليا يف النص األديب، وتنشأ ائتالفهـا معـان عـدة هلـا 
ـا يف الــنص الشــعري، قــد حـاول الشــاعر توظيــف تلــك الطاقـات اإلحيائيــة خلدمــة أغراضــه  دالال

أخــرى، ويعطــي الــنص  الشــعرية حبيــث جنــد الشــاعر يســتعمل أصــواتا معينــة بكثافــة تفــوق أصــواتا
وعلــى هــذا نشــهد أّن الشــاعر اعتمــد علــى األصــوات  قيمــاً أســلوبية ذات أبعــاد دالليــة خمتلفــة.

االنفجارية واألصوات املهموسة أكثر بالنسبة لألصوات األخری، وكيفية هـذا االسـتخدام دليـل 
فعـاالت واألحـزان، على الصراعات النفسية اليت يعـاين منهـا الشـاعر يف تلـك املرحلـة املليئـة باالن

  إثر ملحمة کربالء،كما نبيّنها فيما يلي:
تسمى أيضاً باألصوات الوقفية باعتبار التوقـف أو االحنبـاس لكميـة  األصوات االنفجارية:

)، وذلـك بـأن حيـبس عنـد خروجـه 143: 1998اهلواء اليت يصـنع منهـا الصـوت (عبـد اجلليـل، 
من الرئتني حبساً تاماً وينتج عن هذا احلبس أو توقف اهلواء يف الفـم أن يضـغط اهلـواء مث يطلـق 

)، ممـا يعطـي 127: 1992سراح اجملرى اهلوائي فجأة، فيندفع اهلواء صـوتاً انفجاريـاً (السـعران، 
فســــاً طــــويالً لنطقهــــا، هــــذه الصــــوت قــــوة، وهــــي كميــــة صــــوتية تتطلــــب جهــــداً صــــوتياً عاليــــاً ون

 عـــابر، وثـــوب، رب، البكـــاء،مـــرة) ك 59األصـــوات تـــأيت يف القصـــيدة كالرتتيـــب التايل:البـــاء (
ــ 35و...، والتـــاء ( مـــرة)   35و...، واهلمـــزة ( مستشـــهد، متجـــدد، إبـــتالء، تطـــايرت،مـــرة) كــ
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ــ ــ 33و...، والكــــاف ( شــــاْء، المشــــيئة، الحــــدائق، الحــــذاء،كـــ ــــوت،  مــــرة) كـــ كفكــــف، كب
و...، ويتضـح  معطر، خّط، الطغـاة، غطـاء،مرة) كــ 11و...، والطاء ( واكب، كركوك،كالك

ممــا ســبق بــأن األصــوات االنفجاريــة الــيت وردت حضــورها بنســبة كبــرية هــو صــوت البــاء، والتــاء، 
)، وهــــذا مــــا 77: 2002(ســــليمان،  »بآهــــة حســــبية ذبيحــــة«والكــــاف، وقــــد شــــبه خروجهــــا 

ليهـــا نـــربة حـــزن، وقـــد اســـتعمل الشـــاعر هـــذه األصـــوات يتناســـب مـــع القصـــيدة والـــيت غلبـــت ع
يف تصـوير الشـناعة  اً بـارز  االنفجارية الدالة على املوقف العصيب، كما كان هلـذه األصـوات دوراً 

والفظاعــة النابعــة عــن شــجن الشــاعر نتيجــة إشــفاقه علــى مأســاة كــربالء. فغلــب علــى الشــاعر 
ع) وأوالده وصــحبه املنتجبــني مــن فجيعــة آالم عميقــة وهــو منــزعج ملــا أصــاب اإلمــام احلســني (

هلـذه األصـوات بكثافـة يكشـف مـدى  ومصيبة، ويريد أن يسـرت هـذه األحـزان ولكـن اسـتخدامه
  األمل املتعمق يف قلبه.

اهلمـــس هـــو ملمـــح صـــويت يتســـم بالليونـــة يف طبيعتـــه وتكوينـــه وفيـــه  األصـــوات المهموســـة:
هتــزاز معــه لألوتــار الصــوتية فاألصــوات ملمــح مــن احلــزن أحيانــاً علــى العكــس مــن اجلهــر فــال ا

مــرة)   44واهلــاء ( و...، تنــزف، فــراش، المشــارف، المطــارف،ـمــرة) كــ 46املهموســة الفــاء (
ــخت،رُ  ســّلم، ينســجوا، ســناء،ـمــرة) كــ 17والســني ( و...، يمهــل، هنــا، البهــاء، رهــط،ـكــ  سِّ

ـــــاهـــــي الـــــيت ال اهتـــــزاز معهـــــا لألوتـــــار الصـــــوتية واليســـــمع هلـــــا رنـــــني « و...،  »حـــــني النطـــــق 
). تـــتالئم هـــذه األصـــوات مـــع معـــاين اهلـــدوء والتـــودد وفيهـــا ملمـــح 10: 2006الـــرمحن،   (عبـــد
واحلــزن الــذي يشــعر الشــاعر بــه إزاء قضــية كــربالء. كمــا يتضــح ممــا ســبق، نشــأ ، واألنــني ،التــأوه

عـــن جتــــاور األصــــوات املهموســــة حــــزن يف اإليقــــاع وقــــوة يف املعــــىن، وكــــذلك ســــاهم اهلمــــس يف 
قاطع السابقة يف جتسيد املوقف املليء بالشخصيات املؤثرة اليت يشعر الشاعر باألسـف علـى امل

ا وضــياعها، فالشــاعر يعــرب عــن هــذه احلالــة مــن خــالل اســتغالله  ا، فمــازال يتــأوه لفقــدا فقــدا
علـى وقوعاً حزيناً ورقيقـاً  ،لصوت اهلاء املشبع مبعىن التأوه والتأمل، من مث وقع تكرار صوت اهلاء

األذن، وهــذا مــا يوجـــه األنظــار إليــه أكثـــرو إىل معنــاه املشــتمل علـــى األنــني والتــأمل. ألن قضـــية  
ـــا مـــن األمـــور املؤملـــة  كـــربالء حادثـــة يشـــيب لســـماعها الصـــغري ويهـــرم وينهـــد الكبـــري ملـــا حـــلَّ 

  والفواجع العظيمة اليت حلت بأهل أكرم بيت يف الوجود عند اهللا تعاىل ورسوله واملؤمنني.
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اجلهر يف األصوات ناتج عن اهتزاز الـوترين الصـوتيني اهتـزازاً منتظمـاً  األصوات المجهورة:
)، فـاجلهر إذاً هـو ارتفـاع يف شـدة الصـوت، فيكـون 20: 1961حيدث صوتاً موسيقياً (أنيس، 

ــالراء ( ــ54للصــوت اجملهــور مــن مســات القــوة وقــدرة التــأثري. فاألصــوات اجملهــورة كـ  ثــأر،، مــرة) کـ
ــ49و...، والـــدال ( رايـــاتِهم، كـــربالء، رَمـــز،  النـــدى، الرافـــدان، ُمخّلـــدان، بغـــداد،، مـــرة) كــ
متنح الكـالم قـوة وشـدة  و...، فاشحذ، الشذى، يُذرى، الحذاء،، مرة) كـ11والذال ( و...،

ـــا وســـيلة مـــن  حبيـــث تـــتالئم مـــع معـــاين اهليمنـــة والســـيطرة. تعـــدّ  األصـــوات اجملهـــورة يف حـــد ذا
لالنتبــاه والتــيقظ، وتعتمــد علــى تــأثري األصــوات املكــررة يف إحــداث مثــرة ناضــجة الوســائل املثــرية 

يف العمـــل األديب، فتكـــرار أصـــوات الـــدال، والـــزاء، والـــراء، والـــذال يف القصـــيدة، يـــوحي بســـيطرة 
ـــاة واحلركـــة يف  ـــه حيـــث ينشـــر املعـــىن نشـــراً مضـــاعفاً، ممـــا يثـــري الـــذهن ويبعـــث احلي املعـــىن وهيمنت

بتوظيفهــا هلــا أراد أن يبــث روح القــوة واملثــابرة إزاء املصــائب والفظــائع، إذ  الكلمــات، فالشــاعر
تــرك جراحــك ومهومــك، فــإن ايقــول بأســلوب ملــيء بــالقوة املكثفــة: يــا عــراق أوقــف نزيفــك أي 

مكثفـــاً الصـــدى  ،اجلـــرح والصـــعوبة يـــؤدي إىل الراحـــة واألمـــان. فيـــأيت تكـــرار األصـــوات اجملهـــورة
وباعثــاً شــعوريّاً علــى اإلحســاس باألســى الشــعوري، إزاء مــا حــدث  ،االنفعــايل للــذات الشــاعرة

  من املصائب واآلالم العاصفة يف مقتل احلسني (ع).
يعــرف التفخــيم بأنــه ارتفــاع مــؤخر اللســان إىل أعلــى قلــيالً يف إجتــاه  األصــوات المفخمــة:

وتتمثـل اجملموعـة الصـوتية الطبق اللـني، وحتركـه إىل اخللـف قلـيًال يف إجتـاه احلـائط اخللفـي للحلـق 
املفخمة يف نوعني؛ األول: األصوات املطبقة وتشـمل أصـوات الضـاد، والصـاد، والطـاء، والظـاء 
وهـــي أصـــوات كاملـــة التفخـــيم، فيهـــا مـــع اســـتعالئها إطبـــاق. والثـــاين: األصـــوات ذات التفخـــيم 

 ، والقــافاجلزئــي، وهــي أصــوات ال إطبــاق فيهــا مــع اســتعالئها، وتشــمل أصــوات اخلــاء، والغــني
يف جتســيد املواقــف املليئــة باألحــداث  بــارز وقــد كــان هلــذه األصــوات دور ).2 :1976(عمــر، 
ـــذه األصـــوات فجـــاء كثافتهـــا يف  الشـــاعر كمـــا عـــّرب  املؤملـــة، عـــن جتســـيد هـــذا املوقـــف املالئـــم 

ــ مـــرة) 20القصـــيدة حســـب الرتتيـــب التـــايل: القـــاف (  القواعـــد، متحـــرق، شـــوقاً، اإلنقـــاذ،كــ
ــ 12اخلـــــاء (و...، و  ـــــذ،مـــــرة)، كــــ ـــــل، الخـــــواتم، أْخ ـــــواء، النخي  مـــــرة) 10والغـــــني ( و...، َخ

  . و... المغول، غطاء، البغاء، تمرغوا،كـ
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ــ األصـــوات الصـــفيرية: ســـجدة، للتمـــرتس، ســـيف، لســـاحات، تشـــمل صـــوت الســـني كــ
ــ و...، مــرة يف  16الــيت وردت كلتامهــا  ، و...،ُجرَحــك، صــبحا، الحــروف، ُمتحــرقواحلــاء كـ
ــ 12قصـــيدة، وصـــوت الشـــني (النـــص   ءو...، والـــزا شـــعلة، أشـــالؤهم، شـــبر، بشـــعره،مـــرة) كــ

ــ  8( ــ 7والثـــاء ( و...،حـــزن، الزمـــان،  تنـــزُف، الطـــوز،مـــرة) كــ رثـــاء، ُمحـــّدث، الثـــرى، مـــرة) كــ
وهــي تنتمــي إىل  و...،صــدَُّهم، نصــًال، صــارم، قصــيده، مــرة) كـــ 6و...، والصــاد ( للوثــوب،

فعنـــد « إذ اصـــطلح القـــدماء علـــى تســـميتها باألصـــوات الرخـــوة، عائلـــة األصـــوات االحتكاكيـــة،
ــا ال ينحــبس اهلــواء بشــكل تــام عنــد نقطــة معينــة أويســد جمــراه، لكنــه يضــيق بــدرجات  النطــق 

 »متفاوتــة النســبة حبيــث تســمح لكميــة اهلــواء املصــنعة للصــوت باملرورحمدثــة احتكاكــاً مســموعاً 
مبـا أن  لصـفريي عـن احلالـة النفسـية للشـاعر،)، حبيث ال ينفصل اإليقـاع ا40 :2003(صاحل، 

ومتــنح ظهــوراً بــارزاً متميــزاً لأللفــاظ الــيت تــرد  بــالعزة والفخــر تنســجم مــع الشــعور أصــوات الصــفري
  عناية لألمساع. فتبدو أشدّ  فيها،

  التكرار 2.2.3
عنصر مهم مـن عناصـر اإليقـاع، بـل لعلـه أمههـا وذلـك مـن خـالل مـا يرتكـه يف الـنفس مـن  وهو

مــن أقــوى طــرق اإلقنــاع العتمــاده  توقــع لنــوع مــن التتــابع دون أنــواع أخــرى، فضــالً عــن أنــه يعــدّ 
). والتكـــرار هـــو إحلـــاح علـــى جهـــة هامـــة مـــن 211: 2013التأکيـــد والتقريـــر (يوســـف،  علـــى

ــا الشــاعر أكثــر مــن عنايتــه بســواها، وهــو بــذلك ذو داللــة نفســية قّيمــة، کمــا أن  العبــارة، يُعــىن
دوراً «نفعاليــة. بنــاء علــى هــذا األســاس فــإن للتكــرار انعكــاس جتربــة الشــاعر اال رياً يفلــه دوراً كبــ

هاماً يف عكس انفعـاالت الشـاعر النفسـية وجتربتـه االنفعاليـة الـذي يرسـل اخلطـاب الشـعري إىل 
فـــالتكرار يـــؤدي إىل اإليقـــاع، وينـــتج هـــذا  ).39: 1992(مفتـــاح،  »مرحلـــة اإلقنـــاع والســـكوت

اختيـــار احلـــروف واملفـــردات وجـــودة ترتيبهـــا داخـــل العبـــارات مبـــا يـــتالئم مـــع  اإليقـــاع مـــن حســـن
). وميكــــن أن نرصــــد مــــن أهــــم 29: 2004املعــــاين لرفــــع قيمهــــا التعبرييــــة والتأثرييــــة (احلســــيين، 

هـــو التكـــرار، وذلـــك كتكــرار اســـم فكـــرر الشـــاعر   ســـجدة كــربالءالســمات اجلماليـــة يف قصـــيدة 
مــن التكــرار  علــى مســتوى رأســي اســتفتاحي وهــذا النــوعثــالث مــرات يف القصــيدة  أنــتكلمــة 
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والشـاعر قـد اسـتفاد مـن تکـرار هـذه الکلمـة علـی  بداية النص لتعميـق الداللـة، يأيت يف مستهلّ 
  يف نقل املفهوم املعّين، حيث يقول: يحموريتها ودورها الرئيس

مـــن وضـــَع وألنـــَت / وألنـــَت مـــن خـــّط احلـــروَف معّلمـــا/ فألنـــَت أّوُل مـــن تعـــاىل للســـماءْ 
  القواعَد للقضاءْ 

وحيــريض املخاطــب علــى  والتكــرار املســتخدم يف هــذه األبيــات يؤكــد معــامل العــزة والعظمــة،
  الذي يتمسك به الشاعر أشد التمسك. تذكر األصالة والعراقة يف كربالء والعراق

اهللاُ «كــوكلمة العراق من مناذج أخرى لتكرار االسم، فجاءت أربع مرات يف املقاطع املختلفة  
األرُض مـــن دوِن العـــراِق «، و»يبقـــى العــراُق ملـــيَكهم وأمــريَهم«، و»أكــُرب يـــا عــراُق علـــى العــدى

، فيــدّل علــى ســيطرة فكــرة االنتمــاء واالنتســاب علــى »يف كــلِّ شــٍرب بــالعراِق ُحمــّدثٌ «، و»َخرابــةٌ 
والوجـع.  ،والتمـين ،املمزوج بأحاسيس الشوق الشاعر، وما يرتتب على ذلك من الشعور باحلبّ 

  فعلی هذا ال يهدف التكرار إىل إظهار املعاين فحسب وإمنا يظهر األحاسيس واالنفعاالت.
ــ يـــاحـــرف النـــداء  وكـــرر الشـــاعر يـــا ابـــن الفـــراِت لـــديَك بابِـــُل «ثـــالث مـــرات يف القصـــيدة كــ

للداللــة  ،»اهللاُ أكــُرب يــا عــراُق علــى العــدى«و ،»يــا ابــن الــذين تطــايرت أشــالؤهم«و ،»وحــدها
ويـزداد متسـك املتلقـي  الشـعب العراقـي، أنـه يريـد أن يبعـث روح الكفـاح واجلهـاد يف نفـوسعلى 

الذي يريد من خالله أن يشارك أخاه الذي يعـيش معـه  ياوذلك بتكراره حرف النداء  بالعراق،
م فهــو صــوت التــاريخ  يف وطــن واحــد مشــاركة وجدانيــة، والشــاعر هنــا حيــثهم علــى إعــالء صــو

خمططــات األعــداء وزيفهــم، كمــا حيــثهم علــى التحــدي والصــرب ومواجهــة بغــي  وحتطــيم والثقافــة،
األعداء بكل ما ميلكون من إمكانـات. ألن النـداء يـأيت لتحقيـق نـوع مـن التواصـل بـني الشـاعر 

  ويدّل علي عظمة املنادى ومكانته يف قلب الشاعر. ،و بني املنادى
  

  الصور البالغية .4
ـا فـأول شـيء يلفـت النظـر يف الـنص ا ألديب هـو الصـور الفنيـة الـيت يسـتخدمها الشـاعر ليعمـق 

ألن احلقيقـــة اجملـــردة وحـــدها ال تكفـــي للتعبـــري عـــن جتربـــة األديـــب، وال تفـــي «رؤيتـــه املعاصـــرة. 
مــن االســتعانة بكــل الــرتاث القــدمي، وإحــداث مــا يســمى  لــذلك البــدّ  ،بتصــوير انفعاالتــه ورؤاه
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عــن جتربتــه اخلاصــة، موظفــاً يف ذلــك كــل مــا يســتطيع بالتحويــل الرمــزي، حــىت يســتطيع أن يعــرب 
ـــــــة ـــــــه األدبي ـــــــه فكـــــــره الفـــــــين ورؤيت ـــــــري ب ـــــــرتاث البشـــــــري، يث ـــــــه مـــــــن عناصـــــــر ال  »أن يســـــــتعني ب

  ). والصور الفنية يف القصيدة هي كما يلي:78: 2000  (وادي،
  
  التشبيه 1.4

يـد التشـبيه مـن فهو أسلوب مـن أسـاليب البيـان وهـو أقـرب وسـيلة لتقريـب البعيـد مـن املعـاين، ويز 
مجــال األســلوب ويثــري اللــذة والتشــويق يف الــنفس، ملــا فيــه مــن اجلــدة والطرافــة حيــث خيلــق صــورة 
بارعة جديدة مـن مث تكـون الـنفس متعلقـة ومتـأثرة ألنـه حماولـة أوىل للتخطـي والتحـرر مـن الواقـع. 

يرمسهـــا فـــإن الصـــور الـــيت ، »هـــا هـــم جـــدوُدَك .. كالكواكـــِب شـــعلةٌ «ومـــن ذلـــك قـــول الشـــاعر: 
وزهــواً حيــث جيعــل كــالً مــنهم  ،ومجــاالً  ،ومهابــةً  ،الشــاعر ألبطــال كــربالء وأجــدادهم تــتألأل فخــراً 

م، ويضع األجزاء الصغرية أمـام املتلقـی، فيعطـي املفـاهيم  رمزاً وأمثولة ُحتتذى بعد أن جيّسد بطوال
وتشـبيهاته  والشموخ بألفاظه املناسبة واشتقاقاته الرائعة ،والبهاء ،واللمعان ،واملعاين مزيداً من التألق

اجلميلــة املذهلــة واســتعاراته اجلديــدة غــري املكــررة. فالشــاعر هنــا يعكــس طرافــًة حيــث يشــبه جــدوده 
بالكواكــب شــعلة وضــياء فــأراد هنــا أن يشــري إىل أن اجلــدود لــن ميوتــوا أبــداً كمــا لــن ميــوت الضــياء 

ينشــئ الدهشــة واحلركــة ملــا فيــه مــن عنصــر اجلــدة والطرافــة فهــو أراد أن أبــداً، فهــذا الرتكيــب اللغــوي 
  يأيت بشيء حمسوس (الضياء) ألن النفس متعلقة باحملسوسات أكثر من تعلقها باملعنويات.

  
  المجاز 2.4
الكلمـــة املســـتعملة يف غـــري مـــا هـــي موضـــوعة لـــه «هـــو اســـتعمال اللفظـــة يف غـــري مـــا وضـــع لـــه وو

ـــالتحقيق اســـتعماالً يف   »الغـــري بالنســـبة إىل حقيقتهـــا مـــع قرينـــة مانعـــة مـــن إرادة معناهـــا يف ذلـــكب
فهـو ، »ألواَن العـداءْ  بغدادُ كيَف إتّقْت « ). وكما نالحظ يف قول الشاعر:172: 2006(بياري، 

  الذين يسكنون فيها وهو جماز مرسل عالقته حملية.) الناس(وأراد به احلال  )بغداد(ذكر املكان 
وجيعـــل الشـــاعر مـــن مـــدن العـــراق إنســـاناً ينـــزف وحيـــزن علـــى مـــا أصـــابه مـــن مصـــيبة طـــوال 
التــاريخ، فقــد أكســب الشــاعر كــل مــن كركــوك، وأربيــل وغريهــا صــفة إنســانية، واالســتعارة هنــا 
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مكنيــة، والشــاعر شــديد التمســك بــبالد العــراق، لــذلك ميــدحها بكــل مــا ميلــك مــن قــوة الشــعر 
  إنساناً يشعر ويتأمل، حنو قوله:والبيان مما جعل من املدن 

  كركوُك تنزُف ال فراَش وال غطاءْ / والكرُخ يف حزٍن حماٌل وصُفهُ 
فهذه الصور هي صدى شعوري تنسجم مع شعور الشاعر احملـزون، امللـيء بالتـأوه واجلـراح، 
فالشاعر هنا يصرخ صراخاً وجدانياً ملا أصاب أهل املدن العزيـزة مـن مصـائب وفظـائع. وخباصـة 

ن هذه الصور التشخيصية ذات رنـني وجـداين يـتالئم مـع الصـراخ الشـعوري الـداخلي؛ واجلمـل أ
، )الكرخ يف حزن، وكركوك تنزف، يف كفها بغداد سيف صارم، فإذا كبـوت فـإن جرحـك عـابر(

وما احلزن والنزيف واجلرح إال آالم تكمن يف وجدان الشاعر... ذلـك الوجـدان الـذي متتـزج فيـه 
دة احلـــب واهليـــام، وقـــد أضـــفى الشـــاعر علـــى املـــدن العراقيـــة صـــفة اإلنســـانية، شـــوكة احلـــزن وور 

واالســـتعارة هنـــا مكنيـــة والشـــاعر اختـــذ هـــذه الصـــور مـــن شـــعوره وإحساســـه بالنشـــوة الناجتـــة عـــن 
  حب البالد، لذا ألتجأ إىل البيئة واختذ صوره منها.

  
  االستعارة 3.4

ة بــــني املعــــىن املنقــــول عنــــه واملعــــىن وهــــي اســــتعمال اللفــــظ يف غــــري مــــا وضــــع لــــه لعالقــــة امل شــــا
املستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن األصلي. واالسـتعارة ليسـت إال تشـبيهاً خمتصـراً، 

  )، وذلك كما يتمثل يف قول الشاعر:127 :1975ولكنها أبلغ منه (مطلوب، 
م   جفَّ الزماُن ومل جتفَّ هلم دماءْ / كي ينسجوا بدمائهم راياِ

فإمنــا األرض جتــف ال الزمــان. والشــاعر هنــا يستحضــر الشخصــيات املــؤثرة يف حتقــق احلريــة، 
ـــــة  ـــــذهن والوجـــــدان إحيـــــاءات داللي ـــــاً مـــــا يكـــــون هلـــــا يف ال ألن الشخصـــــيات املســـــتدعاة غالب
وعاطفيـة، تفـرض علـى القـارئ نوعـاً مـن التمـاهي معهـا، ويلـحُّ الشـاعر أحيانـاً علـی اســتدعاء 

وبـالطبع فإنـه خيتـار مـن  ثافـة حتـی تصـبح موتيفـاً يف منجـزه الشـعري.شخصية ما ويکّررها بک
» واهلمـوم الـيت يريـد أن ينقلهـا إلـی املتلقـي ،والقضـايا ،ما يوافق طبيعة األفکار«الشخصيات 

). وقــد أســند الشــاعر نســج الرايــات بالــدم يف هــذه األبيــات علــى 120: 1997(عشــري زايــد، 
ية، ألن الشهادة تلي الدماء املطهـرة، فالشـاعر يصـف قداسـة سبيل اجملاز العقلي مع عالقة السبب
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الشــهداء الــذين يلطخــون رايــات الــوطن بالــدماء، هــو يف هــذه احلالــة املثــرية للنشــوة يصــف العــراق 
بأنـــه كـــان مـــوطن الشـــهداء األكـــابر الـــذين زينـــوا األرض بـــدمائهم، ويبـــدو العـــراق عروســـاً مجيلـــة 

لسابقة الشخصيات الشهيدة اليت كـان هلـا دور كبـري يف متوهجة، يستحضر الشاعر يف األبيات ا
استعادة معامل احلضارة العراقية، فتظهر لنا مشاعر الشاعر ممزقة بـني املـدح والرثـاء فهـو مـن ناحيـة 

أخــرى يشــري إىل أرض كــربالء الــيت   يرثــي الشــهداء الــذين ميوتــون مــن أجــل اآلخــرين ومــن ناحيــة
  يقومون يف وجه الظلم والطغيان. كانت مليئة بالشجعان واألبطال الذين

مستشــــَهٌد متجــــدٌد ُيضــــفي «وجنــــد االســــتعارة التصــــرحيية يف املقطــــع التــــايل مــــن القصــــيدة: 
فقــد شــبه الشــاعر العــزة والشــموخ يف العــراق بالســناء والنــور، وقــد اســتعري اللفــظ الــدال ، »ســناءْ 

  التصرحيية. على سبيل االستعارة ،العزةللمشبه وهو  ،على املشبه به وهو السناء
  
  الكناية 4.4

). 2010:1/264هــو ذكــر اللفــظ يف غــري مــا وضــع لــه جــوازاً، وإرادة مــا وضــع لــه (التفتــازاين، و 
، کنايـــة عـــن »مـــا أجنبـــَت إال خيـــوَل معـــامع«جنـــد الكنايـــة يف أشـــطر عـــدة مـــن القصـــيدة كقولـــه: 

ـــا  «القدميـــة، األصـــالة والعراقـــة، كمـــا أن كلمـــة اخليـــل ذات تـــراث تـــارخيي لـــدى كـــل الشـــعوب  أل
 »كانـــت مـــن أهـــم أدوات احلـــرب، كمـــا أن اخليـــل العربيـــة تعـــد مـــن أعظـــم أنـــواع اخليـــل وأغالهـــا

). ولكــن الشــاعر هنــا ينســب العــزة والفخــر إىل العــراق دون غــريه مــن البلــدان 92: 2000(وادي، 
ا ع ،»أما الذيَن مترغوا بأنوِفهم«األخرى وأما الكناية يف املقطع التايل    ن اهلزمية واإلنكسار.فيكىن 

  
  التقديم والتأخير 5.4

التقــدمي والتــأخري واحــد مــن أبــرز مظــاهر العــدول يف الرتكيــب النحــوي وهــو حيقــق غرضــاً نفســياً 
دالليــاً، ويقــوم بوظيفــة مجاليــة باعتبــاره ملمحــاً أســلوبياً خاصــاً، ويــتم عــن طريــق كســر العالقــات 
الطبيعيـــة املألوفـــة بـــني املســـند واملســـند إليـــه يف اجلملـــة ليضـــعها يف ســـياق جديـــد وعالقـــة متميـــزة 

). فنــرى هــذه الظـاهرة يف بعــض أبيــات القصـيدة ألغــراض عــدة نشــري 195: 2004(احلسـيين، 
  إىل بعض منها، يقول الشاعر يف األبيات التالية:
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  وهلا احلدائُق والبيارُق والثناءْ / فلها املشارُف واملطارُف كلها
أراد مـــن وتقـــدمي اجلـــار واجملـــرور يف كـــال الشـــطرين دال علـــى حـــب الشـــاعر للعـــراق، أو رمبـــا 

  .تقدميهما االختصاص واحلصر أي ختصيص العراق بالثناء والبهاء دون غريها
  
  القصر واالختصاص 6.4

)، وذلــك كقــول 165: 1999القصــر، هــو ختصــيص أمــر بــآخَر بطريــق خمصــوص (اهلــامشي، و 
  الشاعر إذ يقول:

ــا العروبــُة ُرسِّــخْت أجماُدهــا/ فهــي الشــذى وهــي النــدى .. وهــي البهــاءْ  بالكويــِت وال ال / و
  ما أجنبَت إال خيوَل معامع/ بأبناء البغاءْ 
ذات املوصــوف وصــفت هنــا بصــفة معينــة، والشــذى هــي تقــع خــرباً عــن هــذه  هــيوجــدنا 

ـا لآلخـرين، إذ كانـت  الذات فاملوقف يف هذا البيت موقف إثبات الصفة للموصوف دون إثبا
ـــا حبيـــث ال يشـــاركها غريهـــا يف هـــذه الصـــفة، فإضـــافة بـــاخلرب  الحـــرف  هـــذه الصـــفة خمتصـــة 

  .اخلرب باملبتداء ) تدّل علی قصرالشذی، والندی، والبهاء(
حيث العروبـة متثـل العنصـر ، »خيوَل معامعما أجنبت إال « ونالحظ أيضاً القصر يف مقطع

ــا تشــكل النمــوذج املثــايل، الــذي يريــد الشــاعر أن  األكــرب الــذي اهــتم بــه الشــاعر مــن حيــث كو
الد العربيــة، يلفـت انتبــاه أبنـاء أمتــه إليــه، بدرجـة يــرى أصــل العروبـة يف العــراق دون غريهــا مـن الــب

والـــــذكاء لوطنـــــه العـــــريب  ،والوفـــــاء ،والقـــــدرة ،لكـــــي يثبـــــت أن األصـــــالة خيـــــولمث يـــــأيت بكلمـــــة 
بـالعراق فقـط. ومـن مث يـری اخليـول  خيوَل معـامعٍ فحسب. فهنا خيص بواسطة أدات االستثناء 

  املتصفة بقوة اجلموح والركض فيها حبيث ال يشارکها غريها يف هذه الصفة.
  
  صلالوصل والف 7.4

الوصـــل عبـــارة عـــن عطـــف مجلـــة علـــى األخـــرى بـــالواو، وشـــرط العطـــف بـــالواو أن تكـــون بـــني و 
مــا متحــدتان صــورة ومعــىن، وإمــا ال  اجلملتــني جــامع، والفصــل تــرك الــربط بــني اجلملتــني إمــا أل
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). ومــــن مواضــــع الفصــــل أن 1/442: 2010(التفتــــازاين،  صــــلة بينهمــــا يف الصــــورة أو املعــــىن
مث أكــده » بغــداد جنوانــا وقــرة عيننــا: «الثانيــة تأكيــدا للجملــة األوىل كقــول الشــاعرتكــون اجلملــة 

فاجلملــــة الثانيــــة توكيــــٌد للجملــــة األوىل (كمــــال  ».مــــن غريهــــا الــــدنيا خــــواء يف خــــواء«بقولــــه: 
اإلتصــال) فهــذا التأكيــد ينشــأء عــن حــب العــراق أو صــعود العواطــف الوجدانيــة احلافلــة باحلــب 

ـــ ا يف الـــنفس. ومـــن املواضـــع األخـــرى: شـــبه كمـــال اإلتصـــال، وهـــو كـــون والشـــغف واملشـــعور 
بـاألوىل، لوقوعهـا جوابـاً عـن سـؤال يفهـم مـن اجلملـة األوىل، وذلـك   اجلملة الثانية قوية االرتبـاط

 ، فاجلملـة الثانيـة جـواب للسـؤال املقـدر كأنـه قـائالً:»أوقف نزيفک فاملدى يلد املدى: «كقوله
أنــه فاملــدی يلــد املــدی. ومــن مواضــع الفصــل أن تكــون اجلملــة الثانيــة ِمل أوقــف نزيفــه؟ فأجيــب 

ـــام يف اجلملـــة األوىل كقـــول الشـــاعر ـــاً إل ـــُل وحـــدها: «بيان ـــديَك باِب ـــا ابـــَن الفـــراِت ل ـــه » ي مث بين
فاجلملــــــة الثانيــــــة توكيــــــٌد للجملــــــة األوىل (كمــــــال  ».أعجوبــــــُة الــــــدنيا وإبــــــداُع الــــــذكاء«بقولــــــه: 

 ألخرى: شـبه كمـال اإلتصـال، وهـو كـون اجلملـة الثانيـة قويـة االرتبـاطتصال). ومن املواضع ااال
كفكـْف دموَعـَك « :باألوىل، لوقوعها جوابـاً عـن سـؤال يفهـم مـن اجلملـة األوىل، وذلـك كقولـه

، فاجلملـــة الثانيـــة جـــواب »واســـتمطِر اإلنقـــاَذ مـــن رِب الســـماءْ «، ومجلـــة »لـــيَس ينفُعـــَك البكـــاءْ 
  ِملَّ يکفک املخاطب الدموع؟ فأجيب أنه ليس ينفعه البکاء. للسؤال املقدر كأنه قائالً:

  
  التأكيد 8.4

إن املقصــود مــن التأكيــد، تقريــر املعــىن يف الــنفس، وتقويتــه يف ذهــن الســامع وإزالــة الشــك عنــه، 
إذن للتأكيد أدوات وتراكيب، وله دور بارز يف إيصال املعاين إىل الصـعود والكمـال وذلـك حنـو 

  قول الشاعر:
  هذا احلسني بنوره وجالله/ هذا هو العباس رمز وإقتداء/ جدودک کاکواکب شعلة ها هم

فالشاعر هنا من خالل املقاطع السابقة يريد أن يعرب عـن معـىن واحـد وهـو أن العـراق مليئـة 
وجــدودهم الطــاهرين، ولكــن دون أن يكــرر املنطــوق ) ع(باألجمــاد واألكــابر كاحلســني والعبــاس 

ور املختلفــة لكــي يثبــت مــن خالهلــا العــزة والفخــر للعــراق. ألنــه يــرى يف فهــو يكــرر املفهــوم بالصــ
، املثــل األعلــى واألروع يف الثبــات علــى احلــق، حــىت دفــع )ع(شخصــية اإلمــام احلســني والعبــاس 
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ــدي جــده رســول  حياتــه مثنــاً لــه، واستشــهد يف ســبيله، وهــو إذ ذاك يناصــر اإلســالم، ويقتــدي 
قد وسجل باستشهاده صـفحة ناصـعة يف تـاريخ اإلسـالم. ألن ل -  صلى اهللا عليه وسلم - اهللا 

اإلمــام احلســني (ع) كــان صــاحب قضــيتني: سياســية وأخالقيــة ضــد الفســاد الــذي استشــرى يف 
اجملتمـــع األمـــوي، ولـــذلك تســـابق الشـــاعر يف تصـــوير هـــذه الشخصـــية باعتبارهـــا صـــاحبة قضـــية 

قــف وحيــدة يف أرض املعركــة بعــد أن إنســانية كــربى تتســم بــاألخالق النبيلــة، وتــرفض الواقــع، وت
ا والـدفاع عـن مبادئهـا النبيلـة، وبـذلك سـقط صـاحب هـذه الـدعوة  تقاعس أشـياعها عـن نصـر

ذا يصبح احلسني بـن علـي والعبـاس  وجـدودهم الطـاهرين يف (ع) شهيداً من شهداء احلب. و
  لفداء من أجل القضية.رؤية الشاعر بطًال تارخيياً، ويصبح موته مثاًال حيتذى به يف التضحية وا

  
  الجملة الخبرية 9.4

والكـــالم هـــو القـــول املفيـــد بالقصـــد واملـــراد باملفيـــد مـــا دل علـــى معـــىن حيســـن الســـكوت عليـــه. 
ا صـدقا أو كـذبا. واجلملـة اإلنشـائية هـي قسـيم للجملـة  فاجلملة اخلربية هي اليت حيتمل مضمو
ا ال يصـّح وصـفه ال بالصـدق، وال بالكـذب لذاتـه  اخلربية وتتميـز اجلملـة اإلنشـائية بـأّن مضـمو

). ويف قراءتنــا للقصــيدة جنــد أن الشــاعر اعتمــد علــى اجلملــة اخلربيــة 47: 2009هشــام، (ابــن 
بشـكل واضـح، فقـد طغـت هـذه اجلملـة علـى اجلملـة االنشـائية. ومـن خـالل نظـرة عـابرة وقـراءة 
ســريعة يتبــّني بوضــوح اعتمــاد الشــاعر الكبــري واملكثّــف علــى األســلوب اخلــربي الــذي أواله أمهيــة  

اً طاغياً على نظريه اإلنشائي الـذي جـاء حضـوره حمتشـماً وهـو أمـر طبيعـي كربى، فجاء مسيطر 
إذ تــدبّرناه؛ فالقصــيدة مــا هــي إال ســرد للمــذكرات، وهــذا الســرد يعتمــد علــى اإلخبــار واحلكايــة 

لكـــن هـــذا ال و فــال جمـــال لالنفعــال الـــذايت، وهلــذه األســـباب وغريهـــا جــاءت األســـاليب خربيــة، 
  ائية اليت كان حضورها مّتسماً بالقّلة.يعين انعدام األساليب اإلنش

وقد تأيت دراسة اجلملة اخلربية ألغراض خمتلفة حيث تؤدي إىل خلق املعاين الثانويـة، وتـدفع 
الباحث للبحث عن عناصـر الغيـاب مـن ظـالل وإحيـاءات، وبـذلك فهـي جتسـد مـا وراء اجلمـل 

ســنتناول يف مــا يلــي أغــراض واألفعــال، معــربة عــن انفعــاالت نفســية مكنونــة يف وجــود الشــاعر، 
  اجلمل اخلربية يف القصيدة.
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  كقول الشاعر: ومن األغراض اجملازية اليت خرج إليها اخلرب هي املدح، المدح:
وألنـَت مـن وضـَع القواعـَد / وألنَت من خّط احلروَف معّلمـا/ فألنَت أّوُل من تعاىل للسماءْ 

  للقضاءْ 
التمســك بأرضــه، ميــدحها بكــل مــا ميلــك جنــد مــن خــالل هــذه األبيــات أن الشــاعر شــديد 

  من قوة الشعر، وكما يلحظ أنه كرر املدح هلا من خالل مجلة خربية بذات الضمري والتكرار.
  كقوله: التأوه واألنين:
/ حنيفـه هـل تـری يـروی لنـا أبـو/ الرافدان خملدان علی سـواء/ املغول وغريهم من ها هنا عرب

  کيف إتقت بغداد ألوان العدى
هذه املقاطع، أن الشـاعر جعـل مـن بغـداد إنسـاناً يـرفض كـل مظـاهر العـداوة  ويلمس من

ا مــن فجيعــة ومصـيبة، كمــا يــذكر الـوطن حمزونــاً ومتأملــاً  والظلـم ويبكــي الشـاعر علــى مــا أصـا
مبـا يثـريه ذلـك مـن إحيــاءات وجدانيـة مليئـة بالتـأمل واألنـني، فيحــرق قلـب الشـاعر لتـذكره هــذه 

  املواقف العصيبة.
  

  الجملة اإلنشائية 10.4
إذا تلفظـت بـه وبعبـارة أخـرى قـد يطلـق علـى  يتحقـق إال حيصل مضمونه وال كالم ال واإلنشاء

 ).1/388 :2010(التفتــازاين،  نفــس الكــالم الــذي لــيس لنســبته خــارج تطابقــه أو ال تطابقــه
سنشـري  ...ياً أو اسـتفهاماً أو نـداء حتتوي اجلمل اإلنشائية على طلب معني قد يكون أمراً أو

  إىل أبرز مظاهر الطلب وأغراضها فيما يلي حسب استخدامها يف القصيدة:
وهــو طلــب الفعــل علــى وجــه االســتعالء واإللــزام ويقصــد باالســتعالء أن ينظــر اآلمــر  األمــر:

ســواء أ كــان أعلــى منزلــة منــه يف  لنفســه علــى أنــه أعلــى منزلــة ممــن خياطبــه أو يوجــه األمــر إليــه،
  ل ذلك قول الشاعر خياطب العراق:الواقع أم ال ومثا

أوقــْف نزيفــَك / واســتمطِر اإلنقــاَذ مــن رِب الســماءْ / كفكــْف دموَعــَك لــيَس ينفُعــَك البكــاءْ 
دى يلُد املدى

َ
  فامل
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نــری مــن خــالل هــذه األبيــات أن األمــر يفيــد معــىن الصــرب والتجلــد، والشــاعر حيــض الــوطن 
بــه كإنســان يشــعر ويتــأمل، كــذلك يقصــد علــى القــوة والصــمود إزاء املصــائب، حيــث خياطالعــريب 

  ذه األفعال التمين ألنه خياطب شيئاً ال يشعر واليسمع.
مل يكن معلوماً عنـد الطلـب،  هو طلب معرفة أمر الغرض األصلي لالستفهام، االستفهام:

). 17 :2000(حممــود يوســف،  إال أن االســتفهام خيــرجعن غرضــه األصــلي إىل أغــراض أخــرى
أراد باسـتخدامه االسـتفهام التفخـيم  فالشاعر األغراض من خالل سياق الكالم،فنعرف هذه 

كمــا يتضــح مــن خــالل املقطــع  ،»كيــَف إتّقــْت بغــداُد ألــواَن العــداءْ « والعــزة يف املقطــع التــايل:
ا، ويبـني مـن خـالل أسـلوب االسـتفهام  السابق، فقد أراد الشاعر أن ميدح بغـداد ويعظـم شـأ

ع العــدى والفســاد فوصــلت برؤيتــه غايــة اجملــد والشــموخ. واالســتفهام يف أن بغــداد مازالــت متنــ
لقـــد أراد بـــه الشـــاعر التمـــين، ألن ســـبب عـــدول » لـــو ظـــلَّ حيـــاً .. هـــل ميـــرُّ بـــال رثـــاءْ « قولـــه:

علــــى إبــــراز املتمــــىن يف صــــورة املمكــــن، قريــــب الوقــــوع، فهــــذا  الشــــاعر عــــن ليــــت إىل هــــل دالّ 
ترسـم العـراق غارقـاً يف جلـج املصـائب والكـوارث، ملـا فيـه األسلوب يعد من أكمل الوجوه الـيت 

مـن دور بــارز يف إشــباع املعــاين الـيت قصــدها الشــاعر حبيــث يضـاعف درجــة املأســاة يف العــراق، 
  ويكثفها، ويوسعها.

والنــداء تنبيــه املنــادى ومحلــه علــى االلتفــات ويعــرب عــن هــذا املعــىن أدوات اســتعملت  النــداء:
ينـــادي بـــاألربع األوىل منهـــا البعيـــد وينـــادي  أيـــا، وهيـــا، وأي، واهلمـــزة،هلـــذا الغـــرض وهـــي: يـــا، و 

ـــادي، واملنـــادى، وأداة النـــداء،  القريـــب بـــاهلمزة، وتتكـــون اجلملـــة الندائيـــة مـــن أربعـــة عناصـــر املن
يــا ابــَن «اســتطاع عــرب النــداء يف املقطــع  والشــاعر ).2/208: 1983(ســيبويه،  وجــواب النــداء

اهللاُ أكـُرب يـا عـراُق علـى «، و»يا ابَن الفـراِت لـديَك بابِـُل وحـدها«و ،»الذين تطايرْت أشالؤهم
، يظهــر بأنــه شــديد التمســك باألحـــداث، فهــو مــازال يــذكر املخاطــب بثقافــة العـــراق »العــدى

ا، ويعزز انتمائه له ومتسكه به، ألن وطنه زاخـٌر بالشخصـيات الكبـرية  واألحداث اليت أصيب 
أجل حتقق أمنيات الوطن. فهـذا النـداء ينشـأ الـتالحم العميـق اليت تضحي بكل غال ومثني من 

بني املخاطب ووطنه، مبا يثريه من إحيـاءات مسـتفزة نابعـة مـن التمسـك باهلويـة العراقيـة، ويبعـث 
  روح التحدي والصمود يف النفوس إزاء الظاملني الغامشني.
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  والضمائر األفعال .5
بــه، حيــث القصــيدة تــربز تشــابك األزمنــة مــن  وال ريــب بــأن كــل نــص لــه إيقاعــه الــزمّين اخلــاص

خالل داللة األفعال بأنواعه. وكثرة األفعال املعتمدة اليت جـاءت مرتاوحـة بـني املاضـي واملضـارع 
واألمــر، إال أن التواجــد األكــرب كــان للمضــارع، ويليــه املاضــي. وإذا كــان املضــارع أكثــر األفعــال 

عـىن التجـّدد الـذي ميتـّد إىل اآليت، يف حـني جيعـل انتشارا فـألن الشـاعر أراد مـن خاللـه إعطـاء م
ــا، ويعمــل علــى حضــور األشــياء، ويؤكــد علــى وجــود  ــا وزما الــزمن املضــارع األفكــار أوثــق مبكا
األحــداث، ومعتمــداً علــى هــذه اخلصيصــة حتــّدث الشــاعر عــن الوحــدة العربيــة وأّن أحــد عوامــل 

م وعلـــى قي مـــة األرض العربيـــة. ويـــدعوهم إىل تقـــّدم الشـــعب العـــريب هـــي احلفـــاظ علـــى وحـــد
التمسك بكّل شرب منها وفـرض سـيادة الشـعوب واملقاومـة مـن أجلهـا ويؤكـد أن البـّد للشـعوب 

  أن ينهضوا من أجل تغيري األمور واألحداث وأن يسعوا إلعادة جمدهم املاضي.
وسوف نبدأ باحلديث عن صورة الزمن املاضي، أي ماضـي العـراق، الـذي  الزمن الماضي:

مـا صـدَُّهم ضـيٌم وال حـىت «شرع الشاعر يف التعبري عنـه يف املقطـع التـايل مـن قصـيدته، كقولـه: ي
، و... فالشاعر هنا يصور ماضي العراق، حني كان حافًال باألجماد والبطـوالت، ميتلـك »إبتالءْ 
  يف وجه الظلم والظاملني. والفخر، شاخماً  ،والقوة ،العزة

ضـارع يف احلـوار املباشـر وغـري املباشـر، وهـذا يعطيـه جـواً ويتجلـى الفعـل امل الزمن المضارع:
من الثبات يف الـزمن، ويشـكل الـزمن املضـارع جـزًء كبـرياً مـن بنيـة القصـيدة، ألن الفعـل املضـارع 
يرتكــز إلــی حقيقــة ســاطعة، ورمبــا حيملنــا هــذا علــى االعتقــاد بــأّن الشــاعر يهــدف إلــی إبــراز تــأثّر 

الء وأّن هـــذه الواقعـــة تركـــت أثـــاراً مســـتدمية، ســـتبقى مماثلـــة احلاضـــر واملســـتقبل مـــن ملحمـــة کـــرب
يبقـى العـراُق ملـيَكهم «فيقـول  للعيان تاكيداً لعظمة كربالء والعراق وما حوامها من عـزة ومشـوخ،

فالشـاعر مـن خـالل هـذه الكلمـات، يبعـث ». األرُض تبقـى .. والطغـاُة إىل فَنـاءْ «، و»وأمريَهم
  س.روح الصرب واملثابرة يف النفو 

  هناك بعض عبارات ترد يف القصيدة خالية من االرتباط بالزمن كقوله: الزمن المطلق:
كركــوُك تنــزُف ال فــراَش وال / والكــرُخ يف حــزٍن حمــاٌل وصــُفهُ /  أربيــُل يــدفعها الــبالُء إىل بــالءْ 

  بغداُد جنوانا وقرُّة عيننا/ غطاءْ 
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يبعـدها عـن االرتبـاط بـالزمن مـن حيـث فشيوع اجلملة اإلمسية يف املقاطع السابقة هو الـذي 
الداللـــة، ويبـــدو أن الشـــاعر أراد أن يعـــرب عـــن هـــذه األفكـــار واألقـــوال يف الســـياق الـــداليل غـــري 
املرتبط بالزمن، لكي خيرب حبقائق ثابتة وكأنه يقول لنا أن حـب العـراق مـازال يف روحـه حبيـث ال 

مقام املدح. فخالصـة القـول أن الفعـل  ينفصل عنها، فالزمن املطلق يفيد االستمرار والثبوت يف
املضارع يف القصيدة موجود بكثرة، واملاضي موجود بدرجـة قليلـة، واملطلـق موجـود بدرجـة أقـل، 

  واملستقبل كأنه منعدم الوجود.
 44، نلمـس أن ضـمري الغائـب جـاء سجدة کـربالءأما بالنسبة حلضور الضمائر يف قصيدة 

مـرات. ونشـاهد كثـرة ضـمري الغائـب يف أرجـاء القصـيدة؛  3مـرة، واملـتكلم  18مرة، واملخاطب 
ألن الشاعر يتحدث عن ملحمة کربالء وماضي العراق، وحياول أن يغرس الـوعي لـدى املتلقـي 

  وحيضه إلی املقاومة والصمود.
  

  ئجانتال .6
ســجدة  وانــه باســم فالشــاعر يطفــح قلبــه حبــب اإلمــام احلســني (ع) وأفــرد قصــيدة خاصــة يف دي

ـــة املقدســـة ودعـــوة القاعـــدين مـــن النـــاس إىل اجلهـــاد للتحـــ كـــربالء دث عـــن ملحمـــة هـــذه املدين
الشــعرية للتــاريخ امللــيء  دور أساســي يف صــياغة الصــور ن. فقــد كــان للشــاعرســتکربيامل ومقارعــة

وهـو مــن الشــعراء الــذين  وقــد سـجل الشــاعر هــذه األحـداث بكــل دقــة، باألحـداث والكــوارث،
كما أنه شعر بأوجاع العراق وآالمـه وذاق مـرارة التـاريخ  والرفعة،نظروا إىل وطنهم نظرة الكربياء 

لـه مـن توظيـف  املليء بالتعاسة والعذاب. ومن ناحية أخـرى، أنشـد يفخـر بوطنـه وعزتـه، فالبـدّ 
املــدح والفخــر، فهــو حمــب للــوطن ومتمســك بــه أشــد التمســك، فمــازال يشــيد بــالعراق الغــايل 

م شعب مقاوم عريـق أصـيل جميـد. فشـعرهطوال قصيدته ويعلي من شأنه، ويصف الع  راقيني بأ
  هذا مليئ بالعزة والفخر، رافض لكل الضعف والركود الذي يبعده عن العزة والرفعة.

وقد سيطرت األصوات املفخمـة املعـربة عـن الكربيـاء والعـزة علـى القصـيدة، فالشـاعر متعلـق 
ـا إأل بوطنه العريب وشديد الشـغف بـه، وملـتحم بثقافتـه، ورغـم املعا نـاة والكـوارث الـيت أصـيب 

أن وطنه العريب مازال منقوشـاً يف وجدانـه فالبـد لـه مـن اسـتعماله هلـذه األصـوات املليئـة بالشـدة 
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والغلظــة لكـــي تشـــرق مشـــس العـــزة والفخـــر لوطنـــه العــريب مـــن كـــل اجلوانـــب، ومـــن ناحيـــة أخـــرى 
مــة للتــأوه واألمل، كمــا أنــه عنــدما يريــد التعبــري عــن الكــوارث واملصــائب يســتخدم األصــوات املالئ

حــريص علــى التمســك بتارخيــه العريــق، ألنــه جيــد فيــه باعثــاً هامــاً لبلــوغ نشــوة الــنفس، ويــرى فيــه 
ـــراً للـــنفس مـــن ذل اهلزميـــة واالستســـالم أمـــام الغـــامشني. وأفـــاد دالالت بالغيـــة مهمـــة   أيضـــاً حتري

النــداء يف القصــيدة لكــي  كمــا جــاء واحلصــر، والعنايــة، وتقويــة املعــىن والتوكيــد، كاالختصــاص،
وقــــد أكســــب القصــــيدة حتركــــاً وتزعزعــــاً حــــني كــــان  يشــــارك الشــــاعر املتلقــــي مشــــاركة وجدانيــــة،

ا إنسان يشعر وحيزن. الشاعر خياطب العراق أو كربالء،   كأ
أما الصور الشعرية فقد كانت عنده قدرة فائقة يف توظيف التشخيص حيـث جعـل الشـاعر 

ا مــن مصــيبة وفجيعــة طــوال التــاريخ، كمــا نلمــس مــن املــدن إنســاناً حيــزن ويب كــي علــى مــا أصــا
أيضــاً اســتخدام الشــاعر لألفعــال الــيت تــدل علــى القــوة والتحفيــز لكــي يعــرب عمــا يريــد التحــدث 
 عنــه مــن فخــر وعــزة بأكمــل وجــه. وأمــا العاطفــة فهــي مليئــة باحلــب للعــراق ومشــبعة بالشــوق،

 النفــوس ومــن ناحيــة الفكــرة، فهــو يتحــدث والتحســر لــه، حيــث يبعــث روح احلــب والوطنيــة يف
  عن احلب أيضاً.
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