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  الملخص
والعـراق فقـد كـان ومـازال يشّكل الوطن هاجًسا كبريًا يف التكوين العاطفي لإلنسان؛ 

الشــاعر العراقــي كــان ومــازال يطالــب باحملافظــة علــى يعــاين مــن احلــروب واالحــتالل، و 
بشـــــكل يضـــــمن االنتمـــــاء الـــــذايت واحلضـــــاري  ،واخلصوصـــــية الثقافيـــــةاهلويـــــة الوطنيـــــة 

حـــازم رشـــك التميمـــي عـــن بقيـــة  املعاصـــر  وال يســـتثىن الشـــاعر العراقـــي للمـــواطن.
الشـــعراء، ذلـــك ألّن الـــوطن عنـــده هـــو شـــعور وارتبـــاط عـــاطفي ووجـــداين يتـــدفق مـــن 

أصـبح  .أعماقه عرب فمه على هيئة كالم بليغ ذي حلٍن ووقٍع كبـري علـى نفـس املتلقـي
موقـف أو حـدث قصصـي أو فكـرة أو   ، واملوتيف هوالوطن موتيًفا يف ديوان الشاعر

ده مـــاثًال ومتكــررًا يف شـــّىت األعمـــال األدبيـــة واحلكايـــات الشـــعبية صــورة منطيـــة ممـــا جنـــ
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حـرف املشـبهه األديـوان ضـاءة جانـب فـين مـن إـدف هـذه الدراسـة إىل  واالساطري.
ازم رشـــــك. وقـــــد اختـــــارت الدراســـــة منهًجـــــا نقـــــديًا جيمـــــع بـــــني الوصـــــف حلـــــ بـــــاملطر

 تقـوم بالتحليـل والتحليل، حيث تصف املوتيف معتمًدا علـى الدراسـات السـابقة، مثّ 
الفين للنماذج الشـعرية الدالـة علـى موتيـف الـوطن يف ديـوان الشـاعر. والدراسـة تصـل 

معانـاة العـراق أّدت إىل أْن يــربز حـازم رشـك الـوطن يف قصــائده أّن إىل نتـائج أمههـا: 
 واملعانــاة وهــذا ملبـروزًا واضــًحا؛ حيــث ظهــرت صــورة الـوطن عنــده ممزوجــة بــاحلزن واأل

نـص الشـاعر الشـعري اقع اّلذي يعيش فيه الشعب العراقي.كما ظهر أّن انعكاس للو 
مربـع الـوطن، يعمل علـى اسـتبطان وتكثيـف مجلـة مـن القضـايا الوطنيـة ويعاجلهـا عـرب 

 .نو وأضالعه األربعة هي املدن، والشعب، والدين واحلكام العراقي

  التميمي.املوتيف، الوطن، الشعر السياسي، حازم رشك  ة:رئيسات الکلمال
  

  المقدمة .1

  ة البحثمسأل 1.1

إّن األدب مرآة اتمع، حيث كان خري معّرب عن اتمع وخري مصور له وملضـامينه منـذ القـدم 
اليقتصـــر دور األدب والســـّيما يف العصـــر احلـــديث علـــى الثقافـــة والتســـلية إًذا ؛ إىل يومنـــا هـــذا

ــيت يعــيش فيهــا اتمــع، أمهّ واخليــال خاصــًة، بــل تعــّدى ذلــك إىل أْن طــرق أبــواب  هــا الواقعيــة اّل
الظــــروف السياســــية واالجتماعيــــة يف العــــامل، واحلركــــات االحتجاجيــــة ضــــّد سياســــات القمــــع 
واالســـتبداد واألنظمـــة الفاســـدة. أّمــــا الشـــعر السياســـي فهـــو أغــــاين مليئـــة حبـــّب الـــوطن عــــامرة 

يـــة والعدالـــة والدميقراطيـــة بالتضـــامن مـــع املـــواطنني؛ صـــوت يريـــد خلـــق حركـــة متـــّرد مـــن أجـــل احلر 
والعــيش الكــرمي. غايتــه النهــوض إلحــداث تغيــري شــامل للواقــع، فهــو زلــزال يغــّري خارطــة الزمــان، 

  .ويقّلب املفاهيم واألفكار يف اتمعات
يف العامل بشـكل عـام ويف العـراق بشـكل خـاص  والسياسية والثقافية االجتماعية إّن الظروف

الشـعراء ومـنهم  مـن کثـري اخلاصـة يف األدب. جتـاوب األفکـار ولودخـ الشـعرية يف احلرکـات تـؤثر
الوطنيـة، وسـر جنـاحهم مل  مطـالبهم يف املـدوی صـوم ليصـبحوا شـعوم مـع العراقيـون الشـعراء
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اسـتخدموها هلـا عظـيم األثـر  الّـيت واملوتيفـات الفنـی يكـن مضـامينهم الشـعرية فقـط، بـل أسـلوم
  بني الشعب.يف ايقاظ الشعب وانتشار حب الوطن 

تُعّرف كلمة موتيف بأّا اجلزء املتكرر واملستمر احلامل ملعىن أو قيمة ثقافية، والّـذي يـدخل 
يف تكـوين الشــكل أو احملتــوى ملختلـف أنــواع اإلنتــاج الثقــايف. إًذا املوتيـف هــو فكــرة أو موضــوع 

األدب  يف جديـًدا ضـوًعامو  يعتـرب املوتيـف إنّ  أو مفردة أو مجلة أو تعبري يتكّرر يف العمل األديب.
والتعود الدراسة حوله إلی زمن بعيد، لکّن احملاوالت األولـی يف هـذا املضـمار غربيـة؛ فـأّول مـن 
قــام بدراســة املوتيــف کــان اســتيت تامســون اإلمريکــّي حيــث کانــت دراســته هــذه علــی نطــاق 

  م).1946عام (احلکاية الشعبية معجم املوتيفات يف األدب الشعيب يف کتابه 
ّد الشــاعر حــازم رشـك التميمــي مــن شـعراء العــراق الــوطنيني الّـذين يغنــون بــالوطن وحبّــه، يعـ

وحياولون ازالة الظلم عنه وعن الشعب. لقدعّرب حازم رشك الشاعر العراقي الـوطين عـن الـوطن 
مبفــردات وأفكــار عديــدة بلغتــه املوحيــة تتميــز باســتخدام املوتيــف، حــّىت اســتطاع مــن خاللــه أْن 

ـــارزة يف ينـــال إعجـــا ـــة الب ب املتلقـــي. فقـــد يعـــّد موتيـــف الـــوطن عنـــد الشـــاعر مـــن الظـــواهر الفني
قصائده وقد تتنوّع مظاهره حسب احلالـة النفسـّية والشـعوريّة الّـيت يشـعر ـا الشـاعر أثنـاء حلظـة 
جتربتــه الشــعرية. فکانــت قصــائده تــدور حــول حمــور الــوطن، حيــث ميتــزج اخليــال والواقــع ليصــور 

ر موظًفا الفکر والصور املختلفة يف قالب املفردات والرتاکيب املکّررة لبيان مـا الوطن خري تصوي
  يتخلج يف وجوده من حّب الوطن.

هذه الدراسة إىل حماولة التعرف علـى طبيعـة هـذه الظـاهرة أي املوتيـف وكيفيـة بنائهـا  دف
مدى اسـتطاع الشـاعر أْن يوفـق يف بنائهـا ليجعـ ل منهـا أداة فاعلـة وصياغتها وتركيبها، وإىل أي ّ

داخل النص الشعري وأْن يوظفها توظيًفـا دقيًقـا لتصـبح أداًة مجاليـًة حتـرك فضـاء الـنص الشـعري 
وتنقله من السكون إىل احلركة واملوسيقى.كماحتاول الدراسة التعرف على حمـاور موتيـف الـوطن 

وموتيــف الشــعب  وأمناطــه عنــد حــازم رشــك الّــيت متثلــت أبرزهــا يف مربــع أضــالعه موتيــف املدينــة
وموتيف الدين، وموتيف احلكام؛ ودور هذه احملاور يف بناء اجلملة على اختالف أشـكاهلا عنـد 
الشــاعر، وإىل أّي مــدى كانــت هــذه احملــاور قــادرة علــى تكــوين ســياقات شــعرية جديــدة ذات 
دالالت قويـة ومثـرية لـدى املتلقـي الّـيت تعمـل علـى جـذب انتباهـه وشـده ليعـيش داخـل احلـدث 
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ترجـــع أمهيـــة هـــذه الدراســـة؛ إىل األمهيـــة املكانيـــة والّـــيت تتمثّـــل و  .لشـــعري الّـــذي يصـــوره الشـــاعرا
خبصوصــية العــراق كموقــع هلــذه الدراســة وملــا تشــكله هــذه املنطقــة مــن أمهيــة اســرتاتيجية، وأمهيــة 

تكسـب  من األحداث يف اتمع العراقي. كمـا جتري فيهزمانية تتمحور يف العصر املعاصر وما 
الكشــف عــن موتيــف الــوطن يف شــعر الشــاعر العراقــي حــازم رشــك ذه الدراســة أمهيتهــا مــن هــ

باجنازها أْن تسهم يف إنصـاف الشـاعر مـن جهـٍة، والقـاء الضـوء مـن جهـٍة أخـرى  التميمي آمًال 
  موتيف الوطن يف شعر الشاعر.على شعره من زاوية نقدية لتكشف عن 

  

  أسئلة البحث 2.1

ــــوطن يف أشــــعاره، مســــتخدمًة املــــنهج الوصــــفي  ــــف ال ــــاول موتي  - حتــــاول هــــذه الدراســــة أْن تتن
التحليلــي حيـــث ال تقــف الدراســـة عنــد توصـــيف املوتيــف فقـــط، بــل تتجـــاوز ذلــك إىل عمليـــة 

  : أسئلتني ومهاالتحليل ودراسة الشواهد الشعرية؛ لتجيب عن 
  ملاذا وّظف الشاعر موتيف الوطن يف أشعاره؟ � 
  ظيفي يف أشعار حازم رشك التميمي؟ف يتّم تقدمي الوطن ودوره الو كي� 
  

  ية البحثخلف 3.1

معجــم موضــوعات مــن أهــّم الدراســات اخلصــبة يف املوتيــف ميكــن االشــارة إىل دراســة عنواــا و 
لكاتبهــــا اســــتيت تامســــون يف أواخــــر الســــتينات مــــن القــــرن العشــــرين. مثّ تليــــه  ياألدب العــــامل

. مضـامني األدب العـاملي وموتيـف األدب العـامليدراستان من اليزابت فرنزيل األملانية يف کتابيـه 
نقــد أّمـا يف عاملنـا اليـوم فُأخـذ املوتيــف بعـني االعتبـار فـی اتمعـات األروبيّــة عنصـرًا نشـيطًا فـی 

  األدبّية وحتليلها. األعمال
ـــا الدراســـات العربيـــة فقـــد تنحصـــر يف عـــدة دراســـات؛ منهـــا: ك املوتيـــف يف األدب تـــاب أّم

ملؤلفه سليمان العطار، درس فيه مفهوم املوتيف وابعـاده، بالنسـبة  ،م)2012(الشعيب والفردي 
يقى واملعمـار إىل االدب الشعيب والفردي، مبيًنا أّن مصطلح املوتيـف، انتقـل إىل التصـوير واملوسـ
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والزخرفـة، إْذ إنّـه يف التصـوير، يقصـد بكلمـة "موتيفــة" اللـون أو الرسـم املفـرد أو املتكـرر. ويشــري 
الكاتــب إىل أنّــه يف لغــة األدب ايًضــا نلتقــي مــع كلمــة املوتيفــة. ويقــدم املؤلــف مثــاًال علــى ذلــك 

ة الشـعبية لــ الزيـر مبوتيفة "موت األب" عند جنيب حمفوظ، ومثال يشـري إىل مـا حـدث يف السـري 
  سامل، وسيف بن ذي يزن.

يف شــعر فــاروق (ع)  موتيــف االمــام حســنيأّمــا املقــاالت يف املوتيــف، فمنهــا: مقالــة عنواــا 
يف شــــعر  (ع)م)،  لكاتبهـــا نعـــيم عمـــوري درس فيهـــا حضـــور االمـــام احلســـني 2015(جويـــدة 

م)، 2012( يـی الســماويموتيــف اإلغـرتاب يف شــعر حيالشـاعر فــاروق جويـدة؛ ومقالــة عنواـا 
لكاتبهــا رســول بــالوي درس فيهــا ظــاهرة االغــرتاب يف أشــعار الشــاعر حيــىي الســماوي؛ ومقالــة 

ش)، لكاتبتهـا مرضـية آبـاد درسـت فيهـا 1392( موتيف النهر والبحر يف شـعر حييـی السـماوي
  حضور النهر والبحر يف أشعار حيىي السماوي.
 موتيـــف چيســـت و چگونـــه شـــکل مـــی گـــريدة  أّمـــا الدراســـات الفارســـية فنشـــري إىل مقالـــ

ش) کتبهـــا حممـــد تقـــوي وإهلـــام دهقـــان، وقـــام الباحثـــان فيهـــا بتعريـــف املوتيـــف اللغـــوي 1388(
واالصـــطالحي، ووظيفتـــه يف عـــامل األدب وحتليـــل األعمـــال األدبيـــة مثّ ســـاقا الکـــالم إلـــی صـــلته 

کارکردهای آن در آثـار داسـتانی ها و   موتيف و گونهعنواا  ومقالة .مبصطلحات متشاة معه
وظائفـه فـی  ش) لكاتبتها إهلام دهقان، درست فيها املوتيف وأنواعـه و1388( صادق هدايت

أعمــال صــادق هــدايت القصصــية، حيــث توظّــف الباحثــة املوتيــف يف قصــص صــادق هــدايت 
ف الفکــرة واقفـة علـی أضـرابه مثــل املوتيـف الـواعي والعشـوائي، واملوتيــف الفـين والتمثيلـي، وموتيـ

  .والعاطفة؛ مثّ تشري إلی عالقته بسائر العناصر الشعرية
تشهد دراسات املوتيف غيابًا ملحوظًـا يف فضـاءات النقـد العـريب املعاصـر ألسـباب عـدة، مـن 
أمهها ندرة املصادر واملراجع بالعربية؛ فإّن هذه الدراسة ستسعى إىل املزاوجة بني التنظـري والتطبيـق، 

اسة أشعار الشاعر حـازم رشـك التميمـي، لوجـود نـوع مـن التنفـيس الشـعري عـن ّمت اختيار در  وقد
قضــية الــوطن والنصــر والوحــدة املفقــودة واملنشــودة، وحضــور مــا تزخــر ــا قصــائده مــن التقنيـــات 

وكمـا يالحـظ مل واحليل الفنية باإلضافة إىل أسلوب الشاعر الرائـع يف اختيـاره األلفـاظ والرتاكيـب. 
  يف أشعار الشاعر العراقي حازم رشك التميمي.طن تعلق مبوتيف الو نعثر على دراسة ت
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  المفاهيم والتعاريف .2

  الموتيف لغًة واصطالًحا 1.2

احلركــة، اإلثــارة، اإلحلــاح والــدافع. وهــو يف األدب يعــين الفكــرة الرئيســة أو «املوتيــف لغــًة تعــين 
أو احلـافز والباعـث. تسـتخدم كلمـة  املوضوع الّذي يتكّرر يف العمل األديب، أو املفردة املتكـررة،

الرســم والنحــت واهلندســة واملعماريــة واملوســيقی واحلياكــة  :املوتيــف يف فنــون وعلــوم خمتلفــة، منهــا
) وقد تعـرف كلمـة موتيـف بشـكل عـام بأّـا ٢٠٠٤:٢٠٨(طه،». بواخلياطة والتصوير واألد

يـــدخل يف تكـــوين الشـــكل أو  اجلـــزء املتكـــرر واملســـتمر احلامـــل ملعـــىن أو قيمـــة ثقافيـــة، والّـــذي«
 )٢٠٠٧:٢٩ الشامي،( ».احملتوى ملختلف أنواع اإلنتاج الثقايف

واملوتيــف قــد جيلــو لفظــة وقــد يکــون فکــرة أو صــورة تتکــّرر يف اإلنتاجــات األدبيــة ويشــتمل 
 علــی رافــد أساســي تتبــّدل فيــه أشــکاله ومرکباتــه، ويــرتبط باإلحلــاح علــی قضــّية تشــغل الــذهن.

تعکـس زاويـة مـن املواقـف الذاتيـة ار ) يقـوم املوتيـف علـی تکـر ١٩٩٩:١٦٩امز،(نقًال من آبراه
واإلنفعالية، غري أّن کـل تکـرار البـّد مـن أْن ميلـك يف ثنايـاه دالالت نفسـية وتأثريـة خمتلفـة علـی 
ــا موعــة مــن أشــياء التضــطلع مبعنــی أو  أســاس الســياق النصــي، ولــوال ذلــك لكــان تكــرارًا حبًت

الـــنص؛ ألّن التكـــرار أحـــد أدوات مجاليـــة جتعـــل األديـــب يقـــدر علـــی ترتيـــب وظيفـــة يف هيکلـــة 
موقفــــه وتصــــويره؛ فمــــن احملــــتّم أْن يعتمــــد التكــــرار علــــی مضــــمون کــــامن وإّال يغــــدو هــــذا جمــــرد 

وقــــد تتكــــّرر کلمــــة مــــا يف الــــنص بصــــورة ملفتــــة، غــــري أّن ) 1304 :1421(املنصــــور، .حشــــو
ـــــريًا ألّن طبيعـــــة ـــــك. (شـــــبلنر،  تکرارهـــــا ال يعـــــين شـــــيًئا کث ) 70 :1991املوضـــــوع تقتضـــــي ذل

أداة)، وقد يكون فكرة أو مجلة أو تعبـري يتكـرر    قد يكون كلمة (فعًال أو امساً أو حّىت   املوتيف
تارخييـة معينـة.  يف مرحلة ما، عند شاعر حمدد، أو شعراء مرحلة، أو يصبح الزمة تتكرر يف فرتة 

ماليــة الــيت تســاعد الشــاعر علــى تشــكيل فــاملوتيف إحــدى األدوات اجل )207 :2004(طــه، 
) إًذا كمـــا يـــرى 593 :1436عمـــوري، (.موقفـــه وتصـــويره يف إثـــراء الـــدالالت والبنـــاء الشـــعري

 إيقاعهـا يف وخمتلفـة متنوعـة لغويـة لقوالـب اإلعـادة علـى طبيعتـه يف يعتمـد املوتيـف ربابعـة إنّ 
 لغـة عـن املميـزة والطاقـات الـدالالت ذات الشـعرية اللغـة علـى تعتمـد الـيت وطاقاـا اإلحيائيـة

  )5: 1988ربابعة، ( النثر.
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  الموتيف وجذوره العربية 2.2

تتشكل ظاهرة املوتيف يف الشعر العريب بأشكال خمتلفة متنوعة فهي تبـدأ مـن احلـرف ومتتـد إىل 
الكلمــة وإىل العبــارة وإىل بيــت الشــعر وكــل شــكل مــن هــذه األشــكال يعمــل علــى إبــراز جانــب 

) وتشـــري نـــازك املالئكـــة إىل املوتيـــف يف الشـــعر 8 :1978تـــأثريي خـــاص للموتيـــف. (أنـــيس، 
التکرار يف ذاته ليس مجاًال يضـاف إىل القصـيدة وإمنـا هـو كسـائر األسـاليب « العريب وبينت أنّ 

يف كونـــه حيتـــاج إىل أْن جيـــيء يف مكانـــه مـــن القصــــيدة وأْن تلمســـه يـــد الشـــاعر تلـــك اللمســــة 
الســحرية الّــيت تبعــث احليــاة يف الكلمــات، ألنـّـه ميتلــك طبيعــة خادعــة فهــو علــى ســهولته وقدرتــه 

أْن يضـــلل الشـــاعر ويوقعـــه يف مزلـــق تعبـــريي، فهـــو حيتـــوي علـــى يف إحـــداث موســـيقي يســـتطيع 
إمكانيـات تعبرييــة تغــين املعـىن إذا اســتطاع الشــاعر أْن يسـيطر عليــه ويســتخدمه يف موضــعه وإّال 

) كما أشـارت إىل أنـواع 263 :1989املالئکة،»(فإنّه يتحول إىل جمرد تکرارات لفظية مبتذلة.
العبـارة واملقطــع واحلــرف وتـرى أّن أبســط أنـواع التکــرار هــو التکـرار وحصــرا يف تکـرار الكلمــة و 

تکرار كلمة واحدة يف أول كل بيت مـن جمموعـة أبيـات متتاليـة يف قصـيدة، وهـو لـون شـائع يف 
شعرنا املعاصر، يلجأ إليه صغار الشعراء وال يعطيه األصالة واجلمـال إّال شـاعر موهـوب حـاذق 

   )268نفس املصدر، ا ما بعد الكلمة املكررة.(يدرك املعول ال على التکرار نفسه وإمنّ 
  

 األدب في الموتيف دور 2.3

يقوم املوتيف مبساعدتنا يف فهـم الشـاعر عنـدما يتطـرق إىل القضـايا أو األفكـار الـيت تتفاعـل يف 
مه مــن قبــل شــاعر مــا، إّمنــا يســتخدمه يف إيضــاح اذهنــه وخميلتــه. فــإْن وجــد املوتيــف وّمت اســتخد

احلميمة والتالحم الكبري بني هذه الصـور واملعـاين مـن جانـب وبـني الواقـع النفسـي تلك العالقة 
سـتخدامه للموتيـف يقـوم بضـخ مـا يـرتاكم اوتوجهاته وآرائه من جانب آخـر. كمـا أّن الشـاعر ب

يف داخلــه ومــا يعتمــل يف مكنــون صــدره، وبــذلك قــد قــام بتفريــغ الشــحنات الّــيت يتطــاير القــدح 
أضالعه تنفيّسا وختليّصا. ال خيفى أّن الفكرة أو الصـورة أو الرمـز عنـدما  منها إثر تصادمها بني

تبـدأ «مثّ . تكون ذات أمهية قصوى عند الشاعر، يقـوم بتكـرار تلـك الفكـرة أو الصـورة أو الرمـز
جتـه ميثلهـا اطريـق، فحيثمـا  له من تراث إنساين وروحي، وكأّنك حتـس ـا قـد أغلقـت دونـه كـلّ 
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 ».صــــــطدم ــــــا كــــــذلك يف أعمــــــاق نفســــــهانفســــــه دون األشــــــياء،  هنــــــاك، فــــــإذا هــــــو أغلــــــق
) مثّ يـــروح يقولبهـــا وميـــّدها بشـــرايني جديـــدة، تعطيهـــا القـــوة واحليويـــة 166 :1972  (امساعيـــل،

  .واأللق، وحتقق هلا حضورها وفاعليتها
  

  نبذة عن الشاعر حازم رشك التميمي 4.2

شـعر العـريب احلـديث بشـعره ايـد. الشاعر العراقي حازم رشك التميمي شاعر مـأل فضـاءات ال
) يف مدينــة الناصــرية يف جنــوب العــراق وهــي تشــتهر باألدبــاء والشــعراء واملغنــني - 1969ولــد (

إضافة لذلك تشتهر بالدواوين األدبية وجمالس الطرب. عاش طفولته بـني أشـجار النخيـل ومـاء 
 الفرات واللعب الشعبية.

املتوسطة، وبعد ذلك بـدأ يكتـب القصـيدة العموديـة مضـبوطة لغـًة بدأ كتابته األوىل يف املرحلة 
توجـه إىل  ووزناً. بعد ذلك احتضنه أحد األساتذة يف مرحلة اإلعدادية وكان له الفضـل الكبـري، مث ّ

م) مثّ 1991م)، وختـرج منهـا عـام (1988دراسة اللغة العربية بكلية اآلداب جامعـة بغـداد، عـام (
  عربية واآلن يدرس دكتوراه يف اجلامعة اللبنانية يف النحو القرآين الداليل.التحق مباجستري اللغة ال

مدينـة وديوانـان خمطوطـان  مـا رواه اهلدهـد و ناعيـة القصـبله من اإلصدارات ديوانان مها: 
يف كتــاب املــاء يــا ، جبانــب مســرحيتني خمطــوطتني مهــا: الــرتاب والزبرجــد واألحــرف املشــبه بــاملطر

وهـو يقـول يف خصوصـية الشـعر العراقــي:  .والكثـري مـن األشـعار سـجون قمـر الشـريعة و هـادى
الشـــعر يف العـــراق مثـــل اهلـــواء يتـــنفس ومثـــل احلـــب ومثـــل الليـــل والنهـــار يتعاقبـــان ســـرمديان. «

  )4: 2015حاشوش، ( ».ا وال يقف ساكًناوالشعر يف العراق متجدد دائمً 
  

  . القسم التحليلی3

  التميميف الوطن في شعر حازم رشك موتي 1.3

 أو الكاتـب أدب يف املصـطلح أو املفـردة أو الفكـرة تكرار التكرار، هو يف املوتيف إّن األساس
 تعبـري أو مجلة أو فكرة يكون وقد أداًة، أو إمسًا أو فعالً  كلمة يكون قد ألّن املوتيف الشاعر؛
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إًذا يعـّد ) 78: 2012 وآخـرون، بـالوي(حمـدد.  كاتـب أو شـاعر عنـد مـا، يف مرحلـة يتكـرر
 األحـرف املشـبهه بـاملطرموتيف الوطن عند حازم رشك صورة الفتة للنظر، تشكلت يف ديوانه 

ضـــمن حمـــاور متنوعـــة، وقـــد ظهـــر تفـــي شـــعره بشـــكل واضـــح جتعـــل القـــاريء واملســـتمع يعـــيش 
احلــدث الشــعري املكــرر وتنقلــه إىل أجــواء الشــاعر النفســية. إّن مربــع العــراق مبدنــه وشــعبه ودينــه 

حيظـــى مبكانـــة خاصـــة يف شـــعر حـــازم رشـــك؛ حيـــث كـــّرر الشـــاعر الـــوطن وعاصـــمته  وحكامـــه
وضــواحيه مثــل البصــرة، وذي قــار و... عــدة مــرّات يف قصــائده حــّىت أصــبحت موتيًفــا، حمــاوًال 
تقـــدمي صـــورة عـــن الـــوطن ومـــا جيـــري فيـــه مـــن األحـــداث السياســـية. مثّ يهـــتّم بالشـــعب العراقـــي  

يقاذهم من الغفلة؛ وبعد ذلك ينشد عـن الـدين وهـو كضـلع إًال كالضلع الثاين ملربع العراق حماو 
أساسي يف مربع العـراق، الضـلع الّـذي حيـاول العـدو دائًمـا أْن يتسـّرب منـه وحيـّرك الشـعب ضـد 
الشــعب. أّمــا الضــلع األخــري هــو احلكــام وقــادة الــوطن الّــذين ضــيعوا الــوطن بأقــل مثــن، حيــث 

  راة الوطن. يوخبهم ويلومهم بسبب عدم كفاءم يف اد

  العراق والمدن 1.1.3

فقـــد يتجلـــی العـــراق بکـــّل تضاريســـه يف شـــعر حـــازم رشـــك ومل يعـــّد العـــراق يف هـــذا اخلطـــاب 
الشـــعري مکانـــاً فحســـب؛ بـــل يصـــبح هــــو املوضـــوع واملســـرح وبـــؤرة احلـــدث الشـــعري وفضــــاء 

حيث يوظفه الشاعر يف صورة ابداعيـة بـالرکون إلـی املاضـي لينتقـد بـه؛ مثلمـا نلحـظ التشکيل، 
الوضــع الــراهن يف العــراق واملآســي الّــيت يكابــدها شــعبه توقيــع علــى قصــيدة أيب متــام يف قصــيدته 

فالشــاعر مــن ظلــم وتعــب، كمــا يشــكو احلــال إىل املعــامل الرمزيــة مثــل منــارة احلــدباء واألهــوار، 
  لتاريخ أراد أْن يظهر قيمة العراق التارخيية، حيث يقول: باستحضاره ا

ولــيس مــن  /يضــيعُ  اجلــد واللعــب   ففــي العــراقِ   /وال الكتــبُ    ال الســيف أصــدق انبــاءً 
عّمـاه لـو  /فقـد تسـاوى لـدينا الـرأس والـذنب خترصـاً وأحاديثـاً ملّفقـًة/ عجـٍب لكنّـه الَعَجـُب/
 /ولـيس مـن هـزّةٍ  للجـذع تسـعُفنا /ظهُرهـا احلَـِدبُ لقـال مـا قـال عنهـا  /جئـت للحـدباء تسـأهلا

ـا كـان مشـتعال/ فوق املساكني ال يّساقُط الُرطبُ 
ّ
ـا ُأْحـرَِق  /ما أصدَق اهلورَ مل

ّ
وأكـذبَ  اهلـورَ  مل

  .)33: 2019(التميمي،  الَقَصبُ 
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فقــــد وظّــــف الشــــاعر موتيــــف العــــراق يف هــــذا التشــــکيل الشــــعري وزرعــــه يف أرض املاضــــي 
ء ممـــا يزيــد مــن دائـــرة اللغــة الشــعرية مـــن ناحيــة اإلبــداع ويرفـــده بالبــّث اإلحيـــائي اخلصــب املعطــا

ويشــحذه مــن ناحيــة الداللــة. وأّول مــا جيلــب اإلنتبــاه يف هــذه القصــيدة هــو اســتدعی أيب متــام 
قصيدته يف صـورة مفارقيـة حيـث جيعـل فيهـا الشـاعر أصـحاب األرض العربيـة يف العصـر الـراهن 

الضعف واخلوان مقابل الّذين ميثلون ذروة النخوة والشـجاعة يف ااملاضـي.  الّذين هم يرکنون إلی
ففي العراق تضيع احلياة وتؤول إلی الضياع واالحنطاط نتيجة رخوة شـعب العـراق بينمـا األرض 
يف املاضــــي تتــــبّلج فيهــــا رايــــات الفــــرح والبهجــــة لکــــّن العــــراق اآلن يعــــاين مــــن ترهــــل أصــــحابه 

ذي ال جيــود خبــري علــی العــراق. مثّ ينقــل الشــاعر عدســة الکــامريا وضــعفهم وکالمهــم الفــارغ الّــ
الشــعرية بعــد جتســيد العــراق إلــی احلــدباء وجيّســد ظهرهــا احملــدوب وجيّســد ضــياع النخــوة العربيــة 
فيه. ففي انتفاء هـزة جـذع النخلـة والتشـکيل الشـعري يتنـاص مـع مـا جـاء يف سـورة مـرمي، تعبـري 

أصـحابه کمـا جيّسـد الشـاعر يف هـذا التشـکيل الشـعري  شعري عن ضياع املکان نتيجة ضـعف
مــن خــالل توظيــف املشــهد الرتاثــي املتمثــل يف مــا حــدث ملــرمي وهــو تســاقط الرطــب عــن الفقــر 
السائد يف املکان؛ فاملکان يعيش حالة مزرية من الفقر نتيجة ضعف الشعب الّذين نسـوا اـد 

يتحـدث عـن اعر عـن العـراق مبـوطن الربحـي، يعّرب الش موطن الربحيويف قصيدة العريب العريق. 
االستهانة بـالوطن ألّن بقـاءه وعـدم بقـاءه سـواء عنـد الـبعض مـن النـاس، فيشـبه الـوطن بالنخلـة 

  يقول:اّليت أضاعها الناس رغم النخوة اّليت أطلقتها نساءه، حيث 
(مــرمي) يــا مــوطَن الربحــي / وطــٌن بــال وطــٍن ويُــدعى دولــة/ تبقــى وُحتــذُف مثــل حــرِف العلّــة

 )48 :2019، ولكن قد أضعنا النخلة (التميمي، فينا /تنتخي
الشاعر جيسد يف هذا التشـکيل الشـعري ضـياع النخلـة بفعـل أصـحاب املکـان وضـياع النخلـة 
من رموز املکان/ العـراق وهـي رمـز حيمـل دالالت خمتلفـة منهـا اخلصـب والنمـاء تعبـري شـعري عـن 

احليــاة والــدفء واحلضــور يف املکــان نتيجــة مفارقــة الســلوك ضــياع احليــاة يف املکــان وضــياع نشــوة 
املوجهـــة إىل  بغـــدادبـــني أصـــحاب املکـــان ماضـــًيا وبـــني أصـــحابه يف العصـــر الـــراهن. ويف قصـــيدته 

يتحــدث عـن ســوء األحـوال يف بغــداد الّـيت غــدت سـاحتها ميــادين للمــوت مصـطفى مجــال الـدين 
  قائًال:هها وعن لياليها، وحدائقها أصبحت حمرتقة، كما يلفت النظر إىل ميا
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/سـاحاا  يف  املنهـوبِ   عمـرهِ   عـن/بغدادهِ   عن  يـَُقولُ   تراهُ   ماذا/رقادهِ   لذيذِ   من  ينهضُ   كان  لو
 /إيقـادهِ   املـاِء يف  انطفـاءِ   وعـن /بغصـنها  االخضـرارِ   اصـفرارِ   وعـن /ميالدهِ   املوِت يف  اشتباكِ   وعن
 )4: 2019مصيبٍة (التميمي،   ألفُ   وهي الليايل وعن

الشـــاعر لـــو ـــض مصـــطفى مجـــال الـــدين مـــن قـــربه، وهـــو يعـــرب عـــن املـــوت بــــ "لذيـــذ  يقـــول
رقـاده"، كيــف تصـف بغــداد؟ وبغـداد هــي وطــن ـب عمــره، والصـراع منــذ مـيالده ومــازال فيــه، 
والــزوال والضـــعف املســـيطر علـــى بغـــداد، ويف لياليهـــا هنــاك مصـــائب حمـــاوًال بيـــان شـــدا بـــذكر 

حـظ هنـا الشـاعر يـذكر بغـداد مـرة واحـدة، غـري أنّـه يشـري إىل العدد وهنا ألف مصيبة؛ وكما يال
بغــداد بضــمري "هــا" مــرتني ومــا نلحظــه يف هــذا التشــکيل الشــعري هــو املربــع الســيميائي للــدوال 

 األربعة اّليت وظفها الشاعر للتعبري عن فاعليات املکان يف املاضي وانتفائها يف احلاضر:

  
وان احلرکـة واسـتمرارية احليــاة وهـو الرمـز املکـاين املفتــوح، واملـاء يف هـذا التشـکيل الشــعري عنـ

واالنطفاء هو من معطيات النـار ويتعلـق ـا، ويف انطفـاء املـاء يف هـذا التشـکيل الشـعري الّـذي 
يقود املتلقي إلی الدهشة وخيلخل مشاعره من خـالل إسـناد معطيـات النـار إلـی مـا هـو ضـدها 

ـــ والليـــل هـــو الـــدال  .اة يف املکـــان وضـــياع احلرکـــة فيـــهوهـــو املـــاء، تعبـــري شـــعري عـــن ضـــياع احلي
السـيميائي للحضــور والــدال املعــّرب عــن معــاين اهلــدوء واحللــم والســکونية. ويف التشــکيل الشــعري 
هـــذه الليـــايل تعـــّج باملصـــيبة والنکبـــات وصـــار احللـــم فيهـــا جمحضـــًة. واملـــيالد يف هـــذا التشـــکيل 

تعبــري شــعري عــن تــربص املــوت باحليــاة يف املکــان الشــعري هــو احليــاة، واشــتباك املــوت بــامليالد 
والصــراع احملــّتم بينهمــا الصــراع ينتهــي بضــياع املــيالد وســطوة املــوت. ومــا يلفــت النظــر يف هــذا 
التشکيل الشعري هـو التمـازج اللـوين املتضـاد، فـاللون األصـفر يف تضـاد کامـل مـع الـدال اللـوين 

األرض

الليالي

الميالد

االخضرار

الماء
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قافيـــة للمتلقـــي يـــرتبط بـــدالالت متعـــددة أمههـــا يف املرجعيـــة الث«املتمثـــل يف األخضـــر وهـــو لـــوٌن 
) واللـــون األصـــفر وهـــو اللـــون 100 :2011(ربابعـــة، ». دالالت احليـــاة والتجديـــد واالنبعـــاث

ــذي يغطــي املــوتی قبــل مــوم دال ســيميائي علــی معــاين املــوت والضــياع؛ واصــفرار األخضــر  اّل
تعبــري شــعري عــن احلالــة املأســاوية الّــيت يعــيش فيهــا املکــان وهــو العــراق احلضــاري الّــذي صــار 

ه جتــاه حادثــة يعــرب الشــاعر عــن مشــاعر 1 قيامــة الكــرادةضــحية الضــعف واخليانــة. ويف قصــيدته 
الكـــرادة الداميـــة الّـــيت راح ضــــحيتها عـــدد كبـــري مــــن العـــراقيني ويعمـــم هــــذه الظـــاهرة علـــى كــــّل  

 العاصمة بغداد قائًال:
مــذ / وقـف ٌ عليــكِ  املــوتُ  يـا بغــداُد/ال لــونَ  يف األبـوابِ ال عيديّــة/ بـدمائنا تتــزيّنُ األعيــاد
مـا خطـبُ   /كـان حصـاد  - غـرس العـراقيني / وانـهأألّـم رطـب ٌ بغـري أ غادَر الكرّادةَ  األوالدُ /

  )12 :2019فيها إليهم هكذا ليبادوا (التميمي،  /هذي النار أي شهّيةٍ 
جيّســـد الشـــاعر يف هـــذا التشـــکيل الشـــعري مأســـاة الواقـــع العراقـــي وعبثيـــة احليـــاة يف بغـــداد 

حتـّول الفـرح  ويرمـزحتديداً حيث يصـبح العـراق وهکـذا بغـداد مشـهداً للـدماء والقتـل والضـحية. 
والبهجة املتمثلة يف أجواء العيد إلی احلزن واألرق والقلق من سوء املصـري. واإلنسـان العراقـي يف 
األعياد والنساء ال تتزين باحللية واملباهج اجلميلة بل تتزين بالدماء ويصبح األهل يف بغـداد کمـا 

والشــاعر مل  ر إلــی الضــياع واخلــراب.جيّســده الشــاعر بفعــل املغــادرة تائهــاً متشــرداً وتســوقهم النــا
يتعجــب مــن حمافظــة ذي قــار ومــا اخلــرب األول يكتــف ببغــداد عاصــمة الــوطن بــل يف قصــيدته 

تعانيه ويعانيه أهلها من اخلراب والدمار حيث تنسكب دموعها على حاهلا. كما يتحدث عـن 
  حيث يقول:الّذي سالت منه الدماء،  (ع)البصرة وسوء حاهلا وميثلها باإلمام احلسني

مفـردةً  يف  /ليس غريبـا أن ارى أهلهـا /اخلرب األول يف األخبارْ  /ليس غريبا أن أرى ذي قارْ 
وغـري مأسـوف علـى  /فـإن هـذي النـار تلـك النـار /ال وقـت للـدمع علـى حاهلـا/ معجـم الـدمارْ 

ــــــك والســــــوار /موــــــا ــــــاج املل ــــــة ً /مــــــادام ت  والعجــــــل واليهــــــود واخلُــــــوار مادامــــــت اخلضــــــراء حممي
 )24 :2019  (التميمي،

وطن الّـــذي محـــی بيضـــة الـــوطن أمـــام اهلجمـــات املـــوجيّســـد الشـــاعر مدينـــة ذي قـــار وهـــي 
اخلارجيــة فريســة للنــار الّــيت تأکــل جســدها وصــارت يف معجــم الــدمار؛ مثّ خيــرب عــن البصــرة ومــا 
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فيهــــا مــــن دمــــاء األحــــرار اجلاريــــة عليهــــا، مشــــريًا إىل اإلمــــام احلســــني (ع) حيــــث يرفــــع صــــغاره 
 قائًال: لسماءل

يرفـع  /كـم مـن حسـنيٍ  بـات يف حنرهـا /متـأل مـن دمائهـا اجلـرار ْ / لـيس غريبـا أن أرى بصـرةً 
  )25 :2019(التميمي،  وموتنا الرايُة والشعار كأمنا يعلن عن طفهِ //للسماء بالصغار

 غري أن الشاعر رغـم جتسـيد فضـاءات املـوت والـدمار احملدقـة بـذي قـار والبصـرة، ورغـم کـلّ 
اآلالم الّــيت تصــدم بکيــان اإلنســان العراقــي ورغــم معاناتــه الشــاملة، يتشــّبث بــاألرض وال يفقــد 
أمله باملستقبل ويطمح إليه فهو غري مأسوف علی الواقع العراقي املعيش املرتدي املّتسـم بـاملوت 

بؤخـذ والضياع ذلك ألنّه يؤمن شديد اإلميان باحلياة والنهوض. فعنـد الشـاعر أّن العـراق أرض ن
ــــة يف  ،نصــــر وأرض احلســــني (ع) والشــــموخ والعــــزة وأرض التضــــحية والفــــداء والشــــهادة املتمثل

شخصــية احلســني (ع) هــي الّــيت ختلــد املکــان وختلــد اإلنســان العراقــي املوجــوع وهــذه هــي هويــة 
األرض عنــد حــازم رشــك وهــي الّــيت تقــود ســفينة املکــان إلــی شــاطیء األمــان وتعيــد إليــه احليــاة 

الشاعر حياول يف لوحاته الفنيـة أْن يصـور قدسـية العـراق وعلـو شـأن  قد يالحظ بأنّ والبهجة. ف
أهلــه، ونشــاهده أْن يطــري بقلبــه عــرب األبيــات الســابقة مــن مدينــة إىل مدينــة ومــن حــي إىل حــي 

  ساعًيا علو شأن الوطن الّذي ضيعه حكمائه وزعمائه.

  العراق والشعب 2.1.3

عتــزازًا؛ واجــٌب علــى الشــعب الــدفاع عنــه ومحايتــه بكــّل قــّوة، يعتــرب حــّب الــوطن رمــزًا وفخــرًا وا
واحلفــاظ عليــه لعظــيم مــا يقدمــه لــه مــن األمــن واحلمايــة واالســتقرار. وللــوطن حقــوٌق كمــا لــألم 
حقوق؛ جيب على كّل الشعب أْن يلتزم ا ما دام يعيش فيه، ويأكل ويشرب من خرياته، مـن 

، واالرتقــاء بــه إىل أعلــى املراتــب. غــري أّن الشــعب خــالل احملافظــة عليــه، ومحايتــه مــن كــّل شــرّ 
الشـاعر سـهام العراقي ال يهتّم بوطنه من وجهـة نظـر الشـاعر حـازم رشـك التميمـي، حـّىت وجـه 

نقده يف الکثري من أشعاره إلی الشعب العراقي الّـذي ال حيـّرك سـاکناً إلنقـاذ الـوطن ويعـيش يف 
حينما يئس عن أهـل جناس و احلرية ففي قصيدته العراق من دون أيّة اندفاعة حنو اخلالص وحن

  الوطن وّصفهم باملوتى، قائًال:
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ال شـيء /قـد صـارت األوطـان أشـياء /أمـا البقيـة أصـبحوا مـوتى/ بعـض الّـذين أحـبهم مـاتوا
  )28 :2019لكن تشبه املوتا (التميمي، 

الّــــذين يســـتمر الشــــاعر يف إنتقـــاده للوضــــع السياســـي احلــــايل، ويأســـف علــــى فقـــده النــــاس 
حيـــبهم، كمـــا يشـــبه الـــبعض بـــاملوتى لعـــدم وضـــهم النقـــاذ الـــوطن، ويعـــّرب عـــن حالـــة يـــأس مـــن 
األحياء يف األوطان اّليت صارت يف ِعداد املـوتی؛ واملـوتی وصـف للـذين هلـم احلضـور املزيـف يف 
األرض والّـــذين تقلــــدوا وســـام الــــذّل واهلــــوان ورضـــوا مــــن املــــاء بالبلـــل وســــّلموا األرض للســــلطة 

ومـن  ارجية، وصار العري واهلـوان هـو الّـذي يسـرت أجسـاد الرجـال ويسـکن العـار يف خنـاعهماخل
  هنا يصفهم الشاعر باملوتی.

يعّرب الشـاعر عـن الـوطن الّـذي يتضـرر مـن جهـل أهلـه وشـعبه،  وطن مستنسخويف قصيدته 
  واحلكام بسبب عدم معرفتهم السياسية يضيعون الوطن، حيث يقول:

ميشــي كمــا الطــاووس بـــني  /حبســابِ  موتــاُه الثــرى يتــأرّخُ  /يــتفخخُ  وطــٌن بأيــدي أهلــه ِ 
 )54 :2019هم يركضونَ  ووحَدُه املتكّشُخ (التميمي، /لداتهٍ 

أّن وطنه حلـق بـه الـدمار  جند الشاعر هنا يبدأ لوحته بلفت األنظار إىل الوطن، مثّ يشري إىل
الشامل وذلـك علـى أيـدي أهلـه وأّن مـن يقومـون باألعمـال اإلرهابيـة يف داخـل وطنـه هـم أبنـاء 
شعبه. ويف املقابل الشـهداء هـم الّـذين يتصـدون ملثـل هـذه األحـداث ويتبـاهون باالجنـازات الّـيت 

أي العـراق يتبـاهي  إّن الـوطن .حيققوا بإستشهادهم يف سبيل الـذود عـن حيـاض الـوطن وأهلـه
مبفاخره بني بقية البلدان الّذين يركضون للوصول إىل العلى؛ غري أّن وطن الشاعر وصـل إىل مـا 

 وصل من العلى من قبل؛ مثّ يقول:
مل يــأُل ِجْلــدا كلمــا مــروا / خرافــة ٌ أن  األقــارَب خببخــوا  /مــذ قيــل ثــائُر قومــهِ  وعلــى يديــه

لكـنْ  بغـريِ  سـواده  ال  مسـتودُع احلنّـاءِ  أرشـفه النـدى// خُ رأوه كبشـا يف السياسـِة ُيسـل /عليـه
، متفّسـُخ/ما أضـيعَ  الـوطنَ  الّـذي يف / يشمُخ/هو بيننـا وطـٌن ، ولكـن آخـر ٌ  ، متقـّزم ٌ متهالـك ٌ

ويشـيُخ حـائط بيتنـا /ويظـل  /سـيغيبُ  هدهـدُ  حيّنـا  /إنْ  كـان دفء بريـدهِ  يستنسـخُ  /بالنـا
  )55 :2019(التميمي،  طفل ٌ يصرخ

كما يتحدث عن غباء السياسيني وعدم درايتهم ومعرفتهم بعلـم السياسـة وأّـم هـم الّـذين 
أضـــاعوا الـــوطن. يؤّكـــد الشـــاعر علـــى عـــدم امكـــان الوصـــول إىل النجـــاح والكربيـــاء دون احتـــاد 



 127   منوذجا باملطر ةاألحرف املشبهديوان  ؛شعر حازم رشك التميمي موتيف الوطن يف

الشعب. ويف النهاية يعرب عن خيبـة أملـه إلّن الـوطن أصـبح متهالًكـا وذلـيًال ومتجـزًء والسـبب 
غيــاب املرشــد والقائــد والــدليل عــن ســاحة الــوطن، كمــا أّن صــرخة الطفــل تظــّل مدويــة يف هنــا 

فقد جند هنا الشاعر حيمل يف ضمريه وقلبه ووجدانه هّم العراق وشعبه، حبيـث انتقـى لـه اآلذان.
  أمجل وأروع املعاين للتعبري عّما أصابه ما ينتظره من احلرمان والظلم. 

ارحتـال النـيب األكـرم (ص)  يشـري إىل عاد الرسـول قصيدته لووأخريًا حازم رشك التميمي يف
مستحضـــــــرًا مـــــــا بـــــــذل كـــــــّل جهـــــــده لوحـــــــدة االّمـــــــة ورّص صـــــــفوفها، مناديًـــــــا فـــــــيهم بقـــــــول 

يَعــــــــــــاً َوال تـََفرقُــــــــــــوا﴾ (آل عمــــــــــــران/  ســــــــــــبحانه: وقولــــــــــــه  )103﴿َواْعَتِصــــــــــــُموا ِحبَْبــــــــــــِل اِهللا مجَِ
ـَـا  ســبحانه: وغــري ذلــك مــن اآليــات القرآنيــة. وقــد كــان 92بيــاء/ األن( اْلُمؤِمُنــوَن إْخــَوة ﴾  ﴿إمن (
ص) حيـــذر اتمـــع اإلســـالمي مـــن التفـــّرق والتشـــرذم. ومـــع كـــّل هـــذه األوامـــر العديـــدة (الرســـول

وظهـــر التفـــرق وكثـــرة األبـــواب   والتحـــذيرات الشـــديدة يالحـــظ أّن املســـلمني اختلفـــوا بعـــد وفاتـــه
مثّ يبــّني  »لــو عــاد الرســول حممــد« شــرط وهــوواألربــاب يف األمــة املســلمة؛ فقــد يــأيت الشــاعر ب

مســاء عديـــدة كمـــا حــاالت األمـــة العربيــة الّـــيت أصـــبحت زمــرة وليســـت األمــة بعـــد، مســـتخدًما أ
  يالحظ يف التايل:

ــْوَم لــو عــاَد الرســوُل حمّمــدُ   /مــن أّمــٍة َكــِذٍب علــى خيباِــا/ ورأى تــراثَ الســابقَني يـَُفْرَهــدُ / اْليَـ
  )52: 2019التميمي، ( واحلّجابِ  /بوابِ واأل /من كثرِة األربابِ  /وعلى أناشيِد التشرذِم تْرقدُ 

فقد جعل الشاعر تراث السابقني يفرهد وميتلئ بعبارات من مثل (أمة كذب على خيباـا، 
؛ ومـن  ص)(وهذا ضـّد مـا كـان حيلمـه النـيب  ) أناشيد التشرذم، والدين احلنيف مشردد على وترق

) األربـاب، األبـواب، احلّجـاب(مثّ يلجأ إىل حقل لغوي آخر مرتادف يف معجـم الشـاعر وهـو: 
فالشاعر يشري ذه الكلمات الثالثة إىل سبب التفرق والتشرذم بني الشعب العراقـي وهـو عـدم 

  وجود قائد واحد يعتمد عليه الشعب العراقي، فهناك من يطيع هذا وهناك من يطيع ذاك.

  العراق والدين 3.1.3

ميتــّد اإلحســاس بالوحــدة إىل داخــل اتمــع اإلنســاين الّــذي يعــيش كــّل أفــراده يف نطــاق الرابطــة 
اإلنســانية الّــيت جتمــع كــّل تنّوعــام يف وحــدة داخليــة يف وطــنهم الّــيت يلتقــون عليهــا، ويف دورهــم 

 يف اخلصوصيات، وهذا هـو الّذي يتكاملون فيه، ولذلك فال ميّثل التنوع تبايًنا، بل ميثل تكامًال 
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الّــذي عــّرب عنــه القــرآن الكــرمي يف تأكيــده علــى وحــدة عنصــر اخللــق وتنــوّع خصــائص اإلنســان: 
ِــــــَل لِتَـَعــــــارَفُوا﴾  ــــــُعوباً َوقـََبائ ــــــاُكْم ُش ــــــى َوَجَعْلَن ــــــٍر َوأُنَث ــــــن ذََك ــــــاُكم م ــــــا النــــــاُس إِنــــــا َخَلْقَن َــــــا أَيـَه ﴿ي

ضـلى للتعـارف، باعتبـار اجنـذاب اإلنسـان إىل اإلنسـان ) فـالتنوع هـو الوسـيلة الف13(احلجرات/
يرســـم لوحـــة الوحـــدة حيـــث ال شـــيعي وال ســـّين والشـــاعر يف قصـــيدته اآلخـــر يف حاجاتـــه إليـــه؛ 

أصبح الوطن هو عامًال لـزوال التفرقـة، فيحـاول أْن يزيـل أسـباب التفرقـة ويتمسـك بـالوطن وهـو 
   لشعب، حيث يقول:الوحيد الّذي ميكنه اجياد الوحدة والتضامن بني ا

/ أو  /عنـدي أن أرى عمـرا   يصيحُ  يف أذين/ال فـرقَ    العراقُ    فقطِ  ال لسُت شيعّيا وال سين
   ماضــاعَ / !احلــزن ؟   لــونني تــأيت دمعــةُ / يــارب حــزن ٌ يف الــبالدِ  ويف/الــدفن    يف ســاعةِ    حيــدرا
بيننـا والّـذي  /يعـيشَ سـوادٌ    أنْ كمـةُ  اهللاِ   مـّين    الّـذي ضـّيعتهُ   مثـل ُ  األرضِ مـن وطـنٍ /    فـوق

   )58 :2019ميوُت البياُض (التميمي، 
وينـدب الشـاعر حـال الـوطن العنف والتوتّر بني السنة والشـيعة يهـّدد اسـتقرار العـراق يزال ال

إىل زمـــن   الســـنة والشـــيعةتعـــود جـــذور اخلـــالف الرئيســـي بـــنيوالـــبالد مـــن خـــالل دمعـــة احلـــزن. 
، والعـراق كبلـد عـريب  السـنة والشـيعةبعيدوعلى مدار التاريخ حدثت العديد من الصدامات بـني

والشــاعر هنــا يعلــن بأنّــه ضــد الصــراع الطــائفي . % مــن الســكان97ذو غالبيــة مســلمة حــوايل 
والتفرقــة الّــيت أمرضــت العــراق وابتلــى ــا الشــيعي والســين، ويــرى بــأّن الشــيعي والســين يكونــان 

يفتخــر الشــاعر بوطنــه، مــن دون أْن يفّضــل مــذهًبا علــى آخــر، كمــا ينشــد بكــّل قــوة واســية. س
بأنّـه كمــواطن عراقـي ال يــرى الفــرق بـني الشــيعي والسـين؛ إّمنــا الــوطن هـو أهــم شـيء عنــده وهــو 

. ويقــول قــّدر اهللا أْن يلــبس البلــد الســواد وميــوت البيــاض وهــو اّلــذي مجعهــم حــول حمــور واحــد
ن واألسـى علـى الـوطن. غـري أّن هـذا التعبـري للشـاعر ينمـو مـن يأسـه؛ ذلـك ألّن تشبيه عن احلـز 

يـــأيت  لـــو عـــاد الرســـولكمـــا أّن الشـــاعر يواصـــل يف قصـــيدته الشـــر ال يســـيطر علـــى اخلـــري أبـــًدا.  
  مبعجم آخر جيعل كّل الّذين شّردوا عن حمور الدين احلنيف مرتدافًا واحًدا: 

ـــديُن احلنيـــفُ مشـــّرُد  مـــن / وآخـــرينَ  حمّنطـــَني/ وآخـــرينَ  ـــّودوا/ مضـــبّبنيَ  مـــن آخـــرين َ /وال
عوراـا يف كـل / وبـاهتَني متّجـدوا/ مـن زمـرٍة عربيـٍة ال أّمـةٍ / وخـانعنيَ / ذاحبَني/ وصـالبَني/ وراحبـنيَ 

  )52: 2019التميمي، (يومٍ  ُجتَْلُد 
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الشــاعر كــّل ذاحبــني، صــالبني، راحبــني، خــانعني، بــاهتني)؛ فقــد جعــل مضــببني، حمنطــني، (
هذه املفردات مرتادفـة يف معجمـه الشـعري ليشـري إىل اخـتالف الشـعب وتفـرقهم حيـث الـبعض 
أصــبح اليهــود وللــبعض أفكــار قدميــة متجمــدة، والــبعض حيــاولون كســب األربــاح دون االهتمــام 
باآلخرين، والبعض يعيشون يف الذّل، والبعض يعيشون يف أجواء الباطل والبهتان. وهـذا مـا آل 

مل يبقى منه شيئا إّال امسه؛ واألمة العربيـة ص)االسالم واألمة املسلمة بعد ارحتال الرسول ( على
مـن كثــرة الظلــم والتفـرق فيهــا مل تكــن أمــة بعـد، بــل أصــبحت زمــرة عربيـة فقــدت كــّل ملزومــات 

لــو عــاد الرســول ويف ختــام القصــيدة يــأيت الشــاعر جبــواب الشــرط  األمــة وعصــريها هــو الوحــدة.
  ص):(ائًال من لسان الرسول حممد ق حممًدا

  ) 52: 2019التميمي، (ملضى خياطُب رَبه متضرًعا/ يا رب قل: ماتَ  الرسوُل حمّمُد 
داًال على تضرع الرسول لعدم بقاء أمته على دينه االسـالم، حيـث تـرك األمـة كـّل مـا جيـب 

املسـلمون إّال للوصـول  يف الدين. فما سالت الدماء إّال من أجل احلكم والرئاسـة، ومـا اختلـف
 الـدهر علـى نقـشٌ   قصـيدة كمـا أنّـه يف إىل الرئاسة، وما حدثت احلروب بينهم إّال طمًعا ـا.

 (ع) واآليات القرآنية حماوًال اجياد الوحدة بني الشعب: مرمي يستحضر
 الُكرسـي آيـةَ  أمجعـه/ ورتلـي األرضِ  هـذي خـوفَ  وزلـزيل/ مـرمييت الّنخـلِ  ِجبـذعِ  إليـك هـزي
 كي النورِ  موكبِ  يف/ آمنة بطنِ  يف الدىن أمن يف لغيت /فإن املعسولَ  الرطب يساقطُ / واشتعلي

  )28: 2019التميمي، (معلقيت  أتلو
﴿َوُهـزي إِلَْيـِك ِجبِـذِْع  :تعـاىل قولـه مـع تناصـاً  يقـيم الشـاعر جيـد السـابقة األسـطر يف واملتأمل

 القرآنيـة لآليـة التميمـي حـازم استحضـار إنّ  )25مـرمي/ (  النْخلَـِة ُتَسـاِقْط َعَلْيـِك ُرطَبًـا َجِنيـا﴾
 والقـيم، املبـادئ علـى والثبـات جهـة، مـن الـديين الـنص حتمـل قداسـة شـعرية رؤيـة عـن تعبـري

 عـاش الّـيت واألرض بـالوطن التمسـك فالبـّد مـن أخـرى، جهـة واألرض مـن بـالوطن للتمسـك
 عيسـى والدة يستحضـر فالشـاعر الفـرد، لـدى الـوطين احلـس علـى وذلـك دليـل اإلنسـان، فيها

الّـيت  كالنخلـة ألرضـه، حـب فكّله يولد، الّذي اجلديد اجليل وهو الرسالة، ليدّل على استمرارية
 تكتمـل وطنيـة ففيهمـا ،شـيئان مهمـا واللغـة بـاألرض الّتمسـك فـإنّ  الثمـر، أمجـل وتعطـي تـز

كمـا أنّـه يـأيت بآيـة الكرسـي ليجمـع بـني املسـلم واملسـيحي يف   .الـوطن لـذلك وانتماؤه اإلنسان،
  هذه املقطع، حماوًال إجياد الوحدة والصداقة بينهما.
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  العراق والحكام 4.1.3

الوطنيـة واحلريـة، يرى الشاعر أّن احلكام ورئـيس اجلمهوريـة يف العـراق مل ميثّلـوا يف يـوم مـن األيّـام 
ومل حيملوا مهّها، وال سعوا إىل عّزها، بل حاولوا دائًما تذليلها ملصاحلهم، وهو يعتقد بأن هـؤالء 
احلكام هم أخطر تركة ترك فوق ظهر الشعوب، والتخّلص من آثـارهم حيتـاج إىل وقـت طويـل. 

وم، بـل ال يعرفـون إّال هؤالء احلكام ال ميلكون من الثّقافة مـا يفهمـون ـا مطالـب وآمـال شـع
يف قصـيدة إىل يقول حازم حيث  .لغة القتل والتّنكيل واالنتقام والّشك، واخلوف من كّل شيء

 رئيس مجهورية العراق:
فقــط الــرئيس يصــافُح املرؤوســا/ وكــِن البيــاَض علــى  /كــْن مــن تكــوُن وال تكــْن قّديســا

وكــِن   /ال تــُك مــائال   األضــدادِ  كــْن ملتقــى /فلقــد مللنــا قبلــَك التدليســا /العــراِق وأهلــهِ 
/ وال تـُك طـائرا حمبوسـا   مـنهم /كـْن واحـدا مّنـا وال تـُك آخـرا /السياسـَة ال تـُك التسييسـا

   وكـِن العصـا ( عوچيـًة ) /فلقـد عجزنـا أنْ  نـرى الفانوسـا /كـن وجـَه فـانوٍس مبحنـِة ليِلنـا
 ٌب/ وكِن انتماَء أبّوةٍ  حمسوساإال ليسنَد عاجزا وجليسا/كْن طّيبا فأبو اليتامى طيّ  /ماسحُرها

  )49: 2019(التميمي، 
يوّجه الشـاعر نصـائح اىل الـرئيس العراقـي بـأْن يكـون متواضـًعا وصـادًقا مـع شـعبه وغـري 
ـــا، حاميًـــا علـــى  منحـــاز إىل طائفتـــه وأْن يكـــون حـــًرا ينـــري درب العـــراقيني وســـنًدا هلـــم مجيًع

ا  وأْن يعمـل علـى إعمـار بـالده وبناءهـا.اليتامى، ميارس األبـوة حبـق مجيـع أبنـاء شـعبه  دائًمـ
هنا الشاعر يأمر الرئيس العراقي بفعل اخلري حيـث يطلـب منـه أْن يـداوى داء الشـعب وأْن 

والرئاسـة هـي    ال يكون داًء للشعب. يتمـىن أْن يكـون الـرئيس وحيـًدا مثـل العـراق. القيـادة
أهــداف الــوطن، علــى الــرئيس أْن  القــدرة علــى التــأثري يف األفــراد جلعلهــم يرغبــون يف أجنــاز

حنـــو حتقيـــق  الشـــعبعمـــل علـــى توحيـــد جهـــود الشـــعب، وأْن يحلقـــة الوصـــل بـــني  يكـــون
  املنشودة. األهداف 

يسخر الشاعر من الرؤساء والقادة العـرب حينمـا يصـورون هـزائمهم بأّـا وهم ويف قصيدته 
ــل العــدو اّلــذي الزال يــرت  بص بنــا، وكــّل هــذا بســبب إنتصــارات. فــاألرض مازالــت حمتلــة مــن ِقَب

  هؤالء القادة والرؤساء الّذين ال مهم شعوم وإّمنا عروشهم؛ حيث يقول: 
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أن  /يف كـل حـرٍب كـل غايتنـا /ال األرض عادت ال العـدا دحـروا/ يف كل حرٍب حنن ننتصرُ 
   اليهـودُ  وأنـتمُ يبقـى  /عاشـوا وماتـت دوـم بشـرُ /فليهنـأْ  الرؤسـاء أـم  جنمع األرض الّـيت نثـروا

  )9: 2019(التميمي،  نصٌر كذوٌب مفرتًى قذرُ  /ولنا
يقول الشاعر بأّن القادة يتومهون بالنصر يف احلـروب، وإّن االنتصـار هـو كـان غايـة الشـعب 
الّذي حياول اعادة أرضه ووطنه الّذي نثر وقّسم بني االعداء، فيستهزء الرؤساء مهنًئا هلـم بـأّم 

ـــتم؛ ومـــا بقـــى لنـــا هـــو النصـــر املتـــوهم عاشـــوا وغـــريهم مـــن ا لبشـــر مـــاتوا، يقـــول اليهـــود بقـــوا وان
  والكذب والقذر.
حيــاول حتــريض الشــعب ضــد الضــيم والقهــر، كمــا يــدعوهم لعــدم  حلبــوك ثــوراويف قصــيدة 

ـــة مثـــل  االستســـالم أمـــام الظلـــم وذلـــك باإلفـــادة مـــن تقليـــل شـــأن احلّكـــام عـــرب األســـاليب الفني
  االستفهام، كما يلي:

وتظـل جتـرُع / فلقد مللت الضيَم والقهرا/ من هؤالء لكـي ختـافهم ُ /حتِن ظهرك مرًة اخرىال 
/ وأنـت تسـكرهم   مـن هـؤالء؟/ العـار أن تبقـى ـادم وتبيـُت وحـدك تعلـك الصـربا/ منهم املـرّا

حلبــوك / ســفها /مــا كــان أســود فــيهم العشــرا   عشــٌر مضــني ونّيــفٌ / بــدماك حــّىت أدمنــوا الســكرا
  132: 2019(التميمي،  مقدرة/ يف هؤالء ليحلبوا الثورا ثورا أي(  

فقــد اســتخدم الشــاعر يف هــذه القصــيدة الّــيت تبــدو مــن عنواــا أّــا سياســة حبتــة، أســلويب 
االســتفهام والنهــي؛ حيــث ينهــى الــوطن بــل حكمــاء الــوطن وكبــاره مــن طاعــة أوامــر األعــداء، 

يت كــان الــوطن خيضـــع للعــدو. مثّ يســتحقر األعـــداء مشــريًا إىل مللــه وتعبـــه يف الفــرتة الســابقة الّـــ
ويــذّل شــأم باســتفهام انكــاري يشــري إىل عــدم وجــود شــأن لألعــداء كــي خيضــع هلــم الشــعب. 
فقد خياطب زعماء الوطن بأنّه عار عليكم كي تصـاحلوا مـع األعـداء خوفًـا مـنهم، وجتـرع املـرارة 

يكــّرر الشــاعر ســؤاله  ملــاذا أنــتم حتــاولون ســكر األعــداء بشــراب مــنهم حمــاوًال الصــرب علــيهم. مث ّ
دماء أبناء الوطن خوفًا منهم؟ مثّ خيرب الـوطن واحلّكـام والشـعب مبضـيء عشـر سـنة ونيـف وهـم 
متورطون يف اجلهل والسفاهة. ومع أّن ما كان بـني األعـداء أسـد شـجاع يسـتحق اخلـوف منـه، 

ثـور!! والثـور ال ميكنـه أْن حيلـب. أّـم  رغـمولكّنهم أجرب الشعب منذ تلك السنوات أْن حتلبوا 
فقد انتشر الشاعر اإلنشاء يف القصيدة ًيا واستفهاًما حماوًال أْن يبعد الوطن واحلّكام والشـعب 

 عن طاعة األعداء واخلوف منهم.
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فقــد خيــرب عــن آهــات املســاكني يف العيــد حــّىت مل يبــق  عيــد املســاكنيوالشــاعر يف قصــيدته 
  أمور الشعب على أيدي الّذين ال علم هلم بالسياسة: شيًئا من العيد مادام يدور

ــــال ُ  ــــد واألوهــــام غرب ــــل العي ــــاٌء وال دال ُ / أغرب ــــد املســــاكني آهــــات / مل يبــــق عــــني ٌ وال ي عي
  )14: 2019(التميمي،  مادام ساس أمور الناس أنذال/ وأدعية

العيـــد إّال خيــرب الشــاعر عـــن تفحصــه للعيــد وكيفيـــة حيــاة الشــعب فيـــه، فلــم يبــق شـــيًئا مــن 
آهـات وأدعيــة، فالشــعب يعيشــون يف أجــواء العيــد بـني اليــأس والرجــاء، العيــد الّــذي مل يبــق منــه 
حــّىت "ع" و"يــاء" و"د". فقــد قّســم الشــاعر كلمــة "عيــد" حرفًــا حرفًــا ليشــري بــه إىل شــّدة حالــة 

ال علـم  جواء موجودة مادام يرتأس الشعب األنذال الّذينالشعب احلزينة وانكسارهم. وهذه األ
  دراة البلد.إهلم بالسياسة و 

  
  النتائج .4

للشــاعر العراقــي حــازم رشــك التميمــي؛ الّــذي  األحــرف املشــبهة بــاملطرعــوجل الــوطن يف ديــوان 
قصــيدة تتعلــق بالقضــايا السياســية؛ ومــن هــذه القصــائد متـّـت  25قصــيدة، ومنهــا  73يتضــمن 
وقـد حّققـت هـذه الدراسـة قصـيدة بـرز فيهـا مربـع الـوطن العراقـي بأضـالعه األربعـة.  15دراسـة 

إّن املوتيـف يعـين الفكـرة الرئيسـة أو املوضـوع الّـذي يتكـّرر يف  :عّدة نتائج نشـري إليهـا باختصـار
العمــل األديب؛ والــوطن يعــّد مـــن أبــرز املوتيفــات واحلقــول الدالليـــة الّــيت وردت بکثافــة يف شـــعر 

شــك التميمــي؛ حيــث جيــد القــارئ لتجربــة الشــاعر الشــعرية نزوعــه املكثــف حنــو الــوطن. حــازم ر 
ربز األبعـــاد وتـــ فقـــد اختـــذ حـــازم رشـــك مـــن موتيـــف الـــوطن أداًة مجاليـــًة ختـــدم مواضـــيعه الشـــعرية

دّل هـذه األضـالع األربعـة يـوإحلاح الشاعر علی وجود ، االجتماعية والسياسية للقضية العراقية
نقــل مشــاعره جتــاه الــوطن بكــل مــا فيــه مــن املــدن  فكــرة الــوطن، واهلــدف هــو علــى اســتغراقه يف

  والشعب والدين واحلكام إىل املتلقي.
فقـــد حـــاول الشـــاعر يف الضـــلع األول تقـــدمي الـــوطن ومـــا آل إليـــه مـــن احلرمـــان واملصـــائب 

دًما بالتعبري عن العراق وعاصمته البغداد وبعض املدن الرئيسة فيه مثـل البصـرة وذي قـار مسـتخ
الرمـــوز الشـــعرية لبيـــان حموريـــة الـــوطن يف أشـــعاره. أّمـــا الضـــلع الثـــاين وهـــو الضـــلع األساســـي أي 
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الشــعب، فقــد قّدمــه الشــاعر عــرب آهاتــه وتنهداتــه، حيــث يعلــن بــأّن أبنــاء الشــعب هــم الّــذين 
ويف الضـــلع الثالـــث أي الـــدين، يشـــري الشـــاعر إىل  أضـــاعوا الـــوطن ومل يـــألوا جهـــًدا لعلـــو شـــأنه.

جيــاد التفرقــة بــني الشــعب العراقــي الفرقــة بــني الشــعب العراقــي، وهــو خــداع االســتكبار إلســبب 
املسلم، فالشاعر يربئ نفسه من السنة والشيعة ويعترب نفسه عراقًيا حماوًال أْن يبعد الشـعب عـن 
النـــزاع الـــديين. ويف الضـــلع األخـــري وهـــو احلكــــام؛ خياطـــب الشـــاعر رئـــيس اجلمهوريـــة واحلكــــام 

، يطالــب مــن الــرئيس أْن يكــون دفًئــا يف مالكف عــن ظلــم الشــعب ومراعــاة حقــوقهويوصــيهم بــ
  شتاء احلياة العراقية وملتقًى لألضداد دون أْن يكون مائًال وعامل الفرقة بني الناس. 

 
  

  امشو اله
أحد أحياء بغداد املشهورة وتقع علـى اجلانـب الشـرقي لنهـر دجلـة املسـمى جانـب الكرادة هي  .1
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