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قراءة أسلوبية يف ديوان إخوة يوسف
للشاعرة آمال الزهاوي
لطيف يونص محادي الطائي
معود الفنون اجلنيلة /دياىل

أمحد علي إبراهيه الفالحي
مدير مركز التعليه املشتنر ومتابعة
اخلرجي/ني /جامعة الفلوجة

المقدمة:
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسػالـ لمػس سػيد المرسػميف محمػد صػمس اهلل لميػو وسػمـ
ولمس آلو األطيار وصحابتو األخيار.
أما بعد:
فمقد آثرنا أف تككف الدراسة في ىذا البحث عف لغة الخطاب الشعرم الحديث ,كتحديدا فػي شػعر
الشػػاعرة الع ار يػػة ذات الكػػكؿ الككرديػػة و آمػػاؿ الزىػػاكم و ,فميػػا نتػػاج شػػعرم ثػػرم ك زيػػز ت ػػاكز
أحدل عشرة م مكعة شعرية اخترنا منيا كاحدة  ,ديكاف و أخكة يكسؼ.
ػاكم " ح يػػدة الع ٌمػػة و
كالشػػاعرة آمػػاؿ الزىػػاكم  ,ىػػي :ا آمػػاؿ عبػػد القػػادر كػػالو في)ػػي الزىػ ٌ
ػاكم,
محمد في)ي و الذم كاف م تيان في بغداد لعقكد عدة ,كعـ أبييا ىك الشاعر ميؿ كػد ي الزى ٌ

ػاكم نسػػبة إلػػ( إمػػارة ا زىػػاك " القديمػػة فػػي ا مػػيـ كردسػػتاف
يكلػػدت فػػي بغػػداد عػػاـ ُْٔٗ ,كلقػػب الزىػ ٌ
العػراؽ التػػي تنحػدر مػػف أكػكؿ ككرديػػةل ليػا م مكعػػات شػػعرية عػدة ػ ػ سػنذكرىا حقػان ػ ػ مػػف )ػػمنيا
ديكاف و أخكة يكسؼ و الذم ستقاـ الدراسة عميو ػ كما ذكرنا ػ .

تقػػكـ ا سػػمكبية فػػي رالتيػػا لمػػنص الشػػعرم عمػػ( اسػػاس خػػرؽ القكاعػػد المعركفػػة لمنظػػاـ المغػػكم

المعػػركؼ ,كفػػؽ مسػػتكيات ث ثػػة ,ىػػي :ا د لػػي  ,تركيبػػي ,كػػكتي " كعػػف طريػػؽ ا نزيػػاح المغػػكم
الذم اكبو مممحان اسمكبيان بار انز في الممارسة الشعرية الحديثة ,ف الت النكػكص الشػعرية الحديثػة
خارج المعيار العاـ لمغة  ,فيي مقككدة تستيدؼ المعيار المغاير.
ك الت خطة البحث كفؽ الخطكات اآلتية:
كبينا ف يو بإي از حياة الشاعرة مف حيث ك دتيا كنسبيا كثقافتيا كمكانتيا الشعرية بيف
تمييد ٌ

شعرال يميا .ثـ ث ثة مباحث )ـ المبحث الكؿا المستكل الد لي  ,مستكل تشكيؿ الككرة "
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عم( بياف تناص العنكاف ككرده في متف النص ,ثـ السطكرة كدكرىا في تشكيؿ الككرة في شعر
أخير الككرة ا ستعارية  .كالمبحث الثانيا المستكل التركيبي " درسنا فيو تكظيؼ
الشاعرة ,ك ا
ال)مائر كحركتيا في شعر ديكاف أخكة يكسؼ ,ال مؿ الخبرية كال مؿ اإلنشائية كابرز الساليب
اإلنشائية التي كردة في الديكاف .كالمبحث الخير ا المستكل الككتي " ا تكرت فيو دراستنا عم(
المكسيق( الداخمية لبركزىا اكثر كأىميتيا في الشعر اكثر مف المكسيق( الخار ية ,فدرسنا التكرار
كاشكالو في الديكاف ,كال ناس كاشكالو.
كأخي ار كانت ىناؾ خاتمة لمبحث س منا فييا ابرز النتائج التي تككؿ ليا البحث.
التنويد:

آماؿ الزىاكم اإلنسانة:

الزىاكم ىذا المقب نسبة إًل( إمارة ازىاك" القديمة في إ ميـ كردسػتاف اشػماؿ العػراؽ" ,يينسػب

ًإلػػ( زىػػاك الشػػاعر ميػػؿ كػػد ي الزىػػاكم كى ػك عػػـ أبػػي الشػػاعرة ,مكاب ػراىيـ أدىػػـ الزىػػاكم كىػػك مػػف
أع ػ ـ الشػػعر فػػي الع ػراؽ ,كاسػػـ الشػػاعرة ىػػك آمػػاؿ عبػػدالقادر كػػالو يم ىح ةمػػد فػػيض الزىػػاكم ,ح يػػدة
كاف م نتيا في بغداد لعقكد ًع ةدةاُ".
الع ٌ مة يم ىح ةمد في)ي ى
كلػػدت فػػي بغػػداد عػػاـ ُْٔٗ كتنحػػدر مػػف أكػػكؿ يكرديػػة ,تزك ػػت مػػف السػػيد عػػدام ن ػػـ,
متاعبػػا ,إذ ا)ػػط ار مغػػادرة
كعرفػػت مػػج زك يػػا بارائيمػػا السياسػػية المختم ػػة كال ريئػػةً ,م ةمػػا سػػبب ذلػػؾ
ن
العراؽ إًل( سكريا ث ةـ عماف.

لػػـ تكػػف الشػػاعرة تحيػػا برفاىيػػة كتعػػيش فػػي بيػػت كبيػػر فػػي إحػػدل منػػاطؽ بغػػداد ,بػػؿ كانػػت

تسكف في شقة أسكنتيا فييا إحدل شاعرات ال يؿ المتأخر عف يميااِ".

ىف أ عػػدىا المػػرض
تكفيػػت الشػػاعرة آمػػاؿ الزىػػاكم يػػكـ الربعػػال المكافػػؽ ُُ َُِٓ/ِ/بعػػد أ ٍ
عم( كرسي متحرؾ.
املثقفة:
كميػػة اآلداب /امعػػة بغػػداد
أكممػػت آمػػاؿ الزىػػاكم د ارسػػتيا الكليػػة فػػي بغػػداد ,كتخر ػػت فػػي ٌ
سـ المٌغة العر ٌبية عاـ ُّٔٗ ,كعممت في الكحافة في يك ٌؿ مف العراؽ كسكريا ,كتعػد مػف مؤسسػي

أي)ا مف الركاد الذيف كتبكا في ريدة االشػعب" الع ار ٌيػة ,كمػف الػركاد الػذيف
م مة األؼ بال"ٌ ,
كتعد ن
كتبكا في ريدة االطميعة" السكرية في ستينيات كسبعينيات القرف الما)ياّ".
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ػي" ,لن) ػ يا
كانػػت تكنػػ( فػػي الكسػػط الدبػػي بػ ػ انخمػػة الع ػراؽ" ,كاإمب ارطػػكرة الشػػعر الع ار ػ ٌ
المبكػػر ,كامت كيػػا كػػكت خػػاص فػػي التعبيػػر عػػف السػػطكرة التػػي ركػػض إلييػػا الكثيػػر مػػف الشػػعرال

ىف فتو مغاليقيا السياباْ".
الع ار ييف بعد أ ٍ
امػػت كزك يػػا بإنشػػال ش ػػركة ت)ػػـ دار لمنشػػر باسػػـ اش ػػركة عشػػتار لمطباعػػة كالنش ػػر" ,إذ

أسػػيمت بطبػػج العديػػد مػػف العمػػاؿ الدبيػػة ل رسػػاف يػػؿ الثمانينيػػات ,ككػػاف لمشػػعرال الشػػباب حكػػة
ف ػػي اىتمامي ػػا ,إذ أخ ػػذت عم ػػ( عاتقي ػػا نش ػػر أعم ػػاليـ كالك ػػكؼ ًإل ػػ( ػػانبيـ كتشػ ػ عييـ ف ػػي بداي ػػة

طريقيـ ,ك امت بعد ذلؾ بتغيير اسـ شركتيا إًل( امنشكرات آماؿ الزىاكم"آ".

مميػػا تػػأثر الشػػاعرة بالشػػعرال العػػرب نميػػا
مػػف خػ ؿ الت ػكاؿ فػػي م مكعاتيػػا الشػػعرية يت)ػػو ن
ىػؤ ل الشػعرال,
القدمال كالمحدثيف كالشعرال الغربييف ,كىذا يد ٌؿ عمػ( رالتيػا العميقػة لشػعر

أمثػػاؿ امػػرئ القػػيس ,كعنت ػرة ,كطرفػػة بػػف العبػػد ,كالمتنبػػي ,كمػػف شػػعرال العكػػر الحػػديث السػػياب,

استمياما مف المع ـ الشعرم
كعبدالكىاب البياتي ,فن د في أى مب أشعارىا
ن

ليؤ ل الشعرال.

الشاعرة:

كتبػػت الشػػعر فػػي سػػف مبكػػر بعمػػر اُّ" سػػنة ,ثػ ةـ تكى ػػت عنػػدىا الذائقػػة الشػػعرية ,كأخػػذت

بػػنظـ الشػػعر ,حتٌػػ( أكػػدرت أحػػد عشػػر ديك نانػػا شػػعرنيا ,نػػذكر منيػػا :اال ػػدائي كالػػكحش ,كالطػػار كف
بح ػػار الم ػػكت ,كدائػ ػرة ف ػػي ال) ػػكل ,مكاخ ػػكة يكس ػػؼ ,كت ػػداعيات ,كيق ػػكؿ ػػيس ب ػػف س ػػاعدة ,ك ػػدارا,

كشتات".

كتعػ ٌػد مػػف الشػػاعرات الع ار ٌيػػات المتمي ػزات التػػي بػػرزت فػػي سػػتينيات القػػرف الما)ػػي ,كأ نػػت
رت المشػػيد الشػػعبي فػػي العػراؽ بعػػد
كػ ىػد ٍ
المكتبػة الشػػعرية الع ار ٌيػة ,كىػػي مػػف السػػمال الق ئػػؿ التػي تى ى

نازؾ الم ئكةأ".

كان ػػت مختم ػػة بش ػػكؿ ف ػػت ل نتب ػػاه ,فق ػػد دخم ػػت بمنافس ػػة مبدع ػػة م ػػج ذككري ػػة يمي ػػا م ػػف
يعترؼ بيذا التقييـ ,فالشعر شعرإ".

عمما أ ة
ىف الشعر
الشعرال ,ن
الشاعرة آماؿ الزىاكم في مست وك مرمك و
ؽ مف الشاعرية ,كيت)و ذلؾ في نكككػيا الشػعرية,
كما خم تو مف دكاكيف شعرية نظمتيا ما بيف اُٗٔٗ."َََِ-
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املبحث األَوّل :املشتوى الداللي (مشتوى تشكيل الصورة)

إً ةف يكػ ٌؿ شػ و
ىف
ػاعر مطالػػب بالتعامػػؿ مػػج الكممػػة عمػػ( أسػػاس الكشػػؼ عػػف د لتيػػا ,كمػػا يمكػػف أ ٍ
طػػا بأس ػرار المٌغػػة,
ىف يكػػكف محي ن
تؤديػػو مػػف دكر فػػي ن ػػس الت ربػػة الشػػعكرية المت ػػددة ,ليػػذا ي ػػب أ ٍ
مستنبطنا د

تيػا ,إذ يعمػؿ عمػ( ت يػر مػا فييػا مػف طا ػات تعبيريػة ,لتػت لـ مػج مكا ػو كمشػاعره,

كيستطيج استغ ؿ تمؾ الطا ات في المٌغػة بمػا فػي ذلػؾ مػف تشػعب فػي الػد ت كانسػ اـ يكػ ٌؿ ل ظػة
بأخرل م اكرة ليا ,كىذا ما أكده عبدالقاىر ال ر اني ,إذ إًةنوي يمػة لمكممػة فػي ذاتيػا مكًاةنمػا يمتيػا
تكمػف بم اكرتيػا لغيرىػا كمؤنسػتيا لخكاتيػااٖ" ,كالل ػػاظ تحػدد يمتيػا إ ة إذا أسػبه عمييػا الشػػاعر
طا ة ,أك حركة ,أك عاط ة ,كبذلؾ يت دد أسمكب المبدع.

إً ةف الشػػاعر مبػػدع ,كلكػػؿ مبػػدع مع مػػو الشػػعرم الخػػاص بػػو الػػذم بػػو يمي ػزه ي ػره ,كي ػرتبط

حيػػا بت ربػػة الشػػاعر ,كمك ػػو ,كرؤيتػػو لمحيػػاة ,كالمع ػػـ المٌغػػكم لم مبػػدع ىػػك ابػػف
المع ػػـ ارتباطنػػا ن
بيئتو ,فالم تمج كالبيئة ليما تأثير عم( مع ـ الشاعر المٌغكم .إً ةف ما يشكؿ مع ـ الشػاعر كم رداتػو
كد

تيا ت ربة الشاعر الشعكرية ,فيستمد منيا م رداتو كمعانيو.

تنكعػػا ل ل ػػاظ كد تيػػا ,ك ًس ػةي ىما فػػي ديكانيػػا اإخػػكة
فػػي ت ربػػة آمػػاؿ الزىػػاكم الشػػعرية ن ػػد ن
ػدلا مػػف العن ػكاف كانتيػػال بػػدخكؿ الم ػػظ المناسػػب فػػي رسػػـ الكػػكرة المختػػارة ,لػػذا سػػنحاكؿ
يكسػػؼ" بػ ن
تبياف ىذه الككر المتنكعة.
تناص العنوان:
عنكاف الديكاف اإخكة يكسؼ" ,فيك يشكؿ إيقكنة سيميائية تتنا ـ مػج محتػكل الػديكاف امتنػو",
كالعنكاف ىنا يختزؿ د

ت كثيرة فكرية كك دانية تنسػ ـ مػج المشػيد ال كػرم داخػؿ مػتف الػديكاف ,إذ

يمتد إًل( سد نكككو ,تقكؿ الشاعرة:
ح ّد فيما حو ِ
اليؾ ولو تعشيف
َ
مف لوف المدى
قت لبر السماوات خرافة
حمّ ْ
جسدت في نفسيا الحقد
وىامت مثؿ آفة

ِ
شعرؾ لمريح جناحيف
انثري

اٗ"

وطيري
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ف ي كليا اىامت مثؿ آفة" تناص راني مف كلػو تعػال({ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ }اَُ".

كي حظ تشبيو الييػاـ باآلفػة ,إًذ كردت ت اكػيؿ ًكػة ىيػاـ زكج العزيػز كمػا عممتػو مػف أى ػؿ

ػي اس يكسػػؼ ,مكاذا فتش ػ نا عػػف ك ػػو الشػػبو بػػيف مػػا ذكرتػػو الشػػاعرة كربطػػو بالقكػػة ن ػػد
م ػراكدة نبػ ٌ
تقارنبػػا بػػيف ك ػػو الشػػبو ,إذ اآلفػػة تأكػػؿ يكػ ةؿ شػػيل ,كتمز ػػو ,كتتػػرؾ آثارىػػا ,كىػػذا مػػا فعمػػو زكج العزيػػز
مج سيدنا يكسؼ.
كتقكؿ:
آؿ يعقوب وموسس
دجنوا الكذبة في تأريخيـ
ّ
وتباروا في الرياء
...
النبي مثؿ نار مجمرة
ينتظـ األسباط أوالد
ّ
ِ
الحقد
تستبؽ
فيا ليا مف غيرٍة
ُ
استوت في مقمة الميؿ جنونا
ْ
اُُ"
العبيد
نت ىاماتيـ مثؿ
ْ
دج ْ
ّ

ػي اس يكسػػؼ حػيف رمػػكه إخكتػو فػػي البئػػر,
ثػ ةـ تػػذكر فػي مك)ػػج آخػػر مػف الػػديكاف كػكرة نبػ ٌ
متناكة مج نككص القيرآف الكريـ ,تقكؿ:
وحده في ِ
ىدأة الميؿ يناجيو الصدى
ُ
وحدهُ ..يا لعذابات التدالي
َف ِ
يفتؾ فيو الجوع لوال
كاد أ ْ
أطمؽ الحظُّ لَ ُو سيارةً
تستقبؿ الني َؿ
اُِ"
صبيا
فبالوه ً

ف ي النص تناص كا)ػو مػج كلػو تعػال( فػي سػكرة يكسػؼ{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ }اُّ".
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إً ةف عنػكاف ديػكاف الشػػاعرة اإخػػكة يكسػػؼ" ي )ػػي إًلػػ( د لػػة ن سػػية ,إذ إً ةف يػػاب اإلخػػكة فػػي
زمانيا ,ككثرة الغدر ىي ع مات د لية تحمميا الذات الشاعرة أف)تيا في بيك النص ,كىػك محمػؿ
بيذه الد

ت ,تقكؿ:

جاؤوؾ مثؿ الريح مف قحط الغالة

إخوة القدر استطالوا

يستميموف الذي غالوه باألمس وحيد
اُْ"

في غياب الجب واراه األسس
األسطورة:

نكع ػػا دي ػ نػدا م ػػف ط ارئ ػػؽ التعبي ػػر ,كأبرزى ػػا الطريق ػػة
ع ػػف طري ػػؽ الس ػػطكرة يكتش ػػؼ اإلنس ػػاف ن
الرمزيػػة ,كىػػي عػػام ن مشػػترنكا فػػي ال نػكف الخػػرل فػػي الشػػعر ,كالرسػػـ ,كالػ ٌػديف ,كالعمػػـ ,كتتمػػايز ىػػذه

الفع ػػاؿ بتم ػػايز ط ارئ ػػؽ التعبي ػػرآُ" ,كىن ػػاؾ تػ ػ زـ ب ػػيف الس ػػطكرة كالش ػػعر الح ػػديث ,ف ػ ػ والس ػػطكرة
كالشعر شيل كاحد

ان كاؿ بينيماوأُ" ,كىي وأساس

ن( لمشعر عنووإُ".

إً ةف ىذا التقارب كربمػا التكحػد يػدفعنا مػف الخػكض فػي ذكرىػا فػي ىػذا المبحػث ,إذ ك ػدنا فػي

ديكاف اإخكة يكسؼ" إشارات كا)حة إًل( أسطكرة عشتار كتمكز ,تقكؿ:

ويػػػػػػػػػػػػػػرتمّف لتمػػػػػػػػػػػػػػوز أناشػػػػػػػػػػػػػػيد ىػػػػػػػػػػػػػػوى

دمولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
تقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ
ً
وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفّعف البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ِ
آه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيموت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرع مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفًّار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ِّا
ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح مخ ػ
ولشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتار تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي

ور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتار فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٌ

اُٖ"

وتراتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
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م ػػف أب ػػرز الس ػػاطير الت ػػي اس ػػتعمميا ش ػػعرال الحداث ػػة أس ػػطكرة اتم ػػكز كعش ػػتار" ,كى ػػي م ػػف
أساطير ا نبعاث كالحب في د
مشكمة ما.

تيا ,لذا ن د درة ان عالية ذاتية تمنو الشػاعر أمػ ن بػالخ ص مػف

عشتار أك اعيناف" كحبيبتيا تمكز أك ادمكزم" ىما شخكيتاف أساسيتاف في الديانة الع ار ٌيػة

القديمػػة ,يقابػػؿ عشػػتار عػػف اإل ػريقييف اأفػػرك دايػػت" كتمػػكز يقابميػػا اأدكيػػنس" كاأدكنػػيس" يػرتبط ب ػ
افينكس" عند الركماف ,كعشتار كتمػكز ت سػد معنػ( الخكػب فػي مظػاىر الطبيعػة عبػر سػمكؾ داؿ
عم( عمؽ الت)حية كاإلخ ص لمزكج اإللواُٗ".

الكػػكرة التػػي شػػكمتيا الشػػاعرة فػػي ىػػذا الػػنص ىػػي كػػكرة اسػػطكرية ,كأعنػػي ػػدرتيا فػػي إثػػارة
ً
ىف عرفنػا أ ة
كػة يكسػؼ ,كمػا ذكػرت
الغرابة فػي الػنص ,ك سػةي ىما أ ٍ
ىف الػنص – برمتػو – يتنػاص مػج ٌ
و
أحداث ال ذكرىا في القيرآف الكريـ كالكتب السماكية الخرل ,كالشػاعرة تػكحي لممتمقػي بإمكانيػة
مف
القكػة كػكر :ال ػدب ,ك مػة
كة يكسؼ بأسطكرة عشتار ,مستح)ػرة كػكر مػف تمػؾ
ٌ
ربط أحداث ٌ
كػػة
ال ػزاد ,كالسػػنكف الع ػػاؼ ,كأ ػػدىا تمكنػػت مػػف ربػػط أسػػطكرة عشػػتار كتمػػكز اال معقكلػػة" مػػج ٌ

يكسؼ االمعقكلة" داخؿ و
رمكز أبدعتيا الشاعرة بإتقاف كربطيا

مج بع)يا.

الصورة االستعارية:

لغة الشعر لغة خاكة فييا ت اكز عم( المألكؼ ,ككسر كا ج المٌغة ,كالشعر الذم يخمػك مػف

بت نسبوي في س لة الشعر ,كلك طيبػج فػي كتػاب أك كػ ؽ لىػوي ال ميػكر,
ىف ييثٍ ى
التككير مف الكعب أ ٍ
ىف تػدخؿ فػي حػدائؽ الشػعر ,ل ة
ىف
فالكزف ككحة التركيب يش عاف لمقكيدة العاريػة مػف التكػكير أ ٍ
لغتػػو التػػي تتخمػػؽ فػػي الك ػػداف تحمػػؽ فػػي ف)ػػال خيػػالي يت ػػاكز الككػػؼ المػػألكؼ لم ػػردات الحيػػاة,

ممكنا ,كالغريب مألكفنااَِ".
ف ي لغة الشعر يكبو البعيد ر نيبا ,كالمستحيؿ
ن
ػناـ الخيػػاؿ التكػػكيرم ,كفػػي دي ػكاف
تشػػكؿ الكػػكرة ا سػػتعارية ذركة التكػػكير الشػػعرم ,كسػ ى

اإخػػكة يكسػػؼ" تأخػػذ الكػػكرة ا سػػتعارية فيػػو تناسػ نػبا كتنا نمػػا بػػيف عناكػػر الكػػكرة ,كىػػك مػػا يطمػػؽ
عميو الب يكف القدمال امراعاة النظير" ,تقكؿ الشاعرة:
صعدي األشجاف يا قيثارة السموى معي

أنت تغفيف ...تفيقيف معي

اُِ"

وتناديف معي
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ػانا ,يغ ػػك ,ث ػ ةـ ي يػػؽ ,ث ػ ةـ ينػػادم,
تعتمػػد ا سػػتعارة عمػػ( أنسػػنة الش ػيال ,إذ عمػػت القيثػػارة إنسػ ن
كىذا ىك التنا ـ كالتناسب بيف الشيال.
كفي و
نص آخر تقكؿ:

لارـ ليس يجارى
ما ليا الدُّنيا؟ دو ٌار ٌ
ينيد في ِ
ُّ
ليؿ الحيارى
ورنيف فارغٌ
ٌ
اِِ"
يوصؿ الساليف طوؿ الميؿ بالصبح
كىذا النكع مف ا ستعارة ىك ا ستعارة التماثمية ,حيف يككف طرفػي ا سػتعارة حسػييف ,فتشػبو
الدنيا بالدكار الشديد الذم

ىف ُّ
يمكف إيقافو أك م اراتو ,ث ةـ حزنيا المطبؽ ي )ي إًل( أ ة
الدنيا عنػدىا

ارنيف فارغ" ,ث ةـ يتباعد الخياؿ أكثر حيف يشعر المتمقي باآلثار السػمبية الػذم تركتيػا ال ُّػدنيا فػي ذات
الشػػاعرة ,عنػػدما تشػػعرنا بطػػكؿ ليميػػا ككػ ة
ػأف أطيػػاؼ كػػبحو تػػأب( الخػػركج لمػ ُّػدنيا ,كتقػػكؿ فػػي مك)ػ وػج

و
آخر:

خذ بنا سيدنا لمثأر

كـ نامت لمس أىدافيا فينا السياـ
يني

اِّ"

النصر ومف بيف يديؾ

كىنػػا اسػػتعارة تشخيكػػية أك كمػػا تسػػم( عنػػد الب

يػػيف القػػدمال اسػػتعارة مكنيػػة ,فقػػد شػػبيت

السػياـ باإلنسػػاف ,ككػػذلؾ النكػػر ,فػػالطرؼ الكؿ حسػػي امػػد كالطػػرؼ الثػػاني حسػػي متحػػرؾ ,فقػػد

انتقمػػت كػػكرة الخيػػاؿ عنػػد الشػػاعرة مػػف عنكػػر ال مػػكد إًلػػ( عنكػػر الحركػػة عنػػدما تشػػبو الشػػيال
ال امدة باإلنساف ,كىذا ا نتقاؿ م عـ بالدىشػة كالتػكتر ,إذ تحمػؿ الكػكرة ا سػتعارية د

ت ن سػية

م)مرة تشير إًل( حرص الشاعرة عم( إخ ال اللـ كالتك ج مف الذم يحكؿ في كطنيا كشعبيا.
المبحث الثاني :المستوى التركيبي

يي ػػتـ ى ػػذا المس ػػتكل بالنس ػػؽ الك م ػػي لم مم ػػة م ػػف حي ػػث مككناتي ػػا المس ػػانية الظاىري ػػة ,ألت ػػي
ػكر
ينطبػػج بيػػا الػػنص الشػػعرم ,كتط ػػك بيػػا عمػػ( مسػػتكيات البنيػػة السػػطحية ,لتش ػكؿ فيمػػا بعػػد كػ نا
أسمكبية يعمؿ المبدع عم( تنسيقيا كتن)يدىا بكي يات ًع ةدة ,لتككف خطاب القكيدة.
سنحاكؿ في ىذا المبحث فيـ كاستبياف المككنػات الساس ٌػية فػي كػيا ة ال ممػة الشػعرية فػي
نككص الديكاف كفؽ محددات أسمكبية.
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توظيف حركة الضنري:

التعبير بال)مائر كحركة انتقاليا في بنيػة الكممػة عتبػة ميمػة مػف عتبػات التحميػؿ السػمكبي,

إذ نممػػس فػػي أثنػػال التحميػػؿ ػػدرات تعبيريػػة رائعػػة كتقسػػيـ متميػػز ,مػػف ذلػػؾ مػػث ن اسػػتعماؿ )ػػمير

المخاطب لممؤنث بكيغة المر أك النيي ,كقكليا:
ِ
شعرؾ لمريح جناحيف وطيري
انثري
حطّمي الوىـ وال تخشي

فأنت البرؽ ال يمقس جفافو
حدقي لبر المرايا

اِْ"

تغسمي نفسؾ مف ُك ِّؿ الخطايا
اانثػػرم ,طيػػرم ,حطٌمػػي ,تخشػػي ,حػػد ي ,تغسػػمي" فػػي ىػػذه الكممػػات ن ػػد اتكػػاؿ ال)ػػمير
خالكػػا عنػػد حػػدث ارتقػػ( إًلػػ( مسػػتكل الحقيقػػة
ػر
المخاطػػب االيػػال" بال عػػؿ يطػػرح فكػرة بعينيػػا ,كتعبيػ نا
ن
تكحػػا فػػي د ت م)ػػمكنية ًع ػ ةدة ,ث ػ ةـ تتحػػكؿ حركػػة
الخالكػػة ,كي عػػؿ مسػػتكل الك ػ ـ فػػي الػػنص م ن
ال)مير مف المخاطبة إًل( المتكمـ بعد سطريف شعرييف – تقكؿ:
صعدي األشجاف يا قيثارة السموى معي
أنت تغفيف ...تفيقيف معي
آِ"

وتناديف معي

الحركػة تبػػدأ مػف )ػػمير المخاطبػػة اكػعدم ,أنػػت" ,ثػ ةـ إًلػػ( )ػػمير الغائبػة اتغ ػػيف ,ت يقػػيف,

تنػػاديف" ,ثػ ةـ تتمركػػز فػػي )ػػمير المػػتكمـ امعػػي" ,إذ شػػكؿ )ػػمير المػػتكمـ كػ ة النكيػػة عمػػ( سػػبيؿ
نكع ػػا م ػػف التس ػػاكم ب ػػيف
الحقيق ػػة أك الم ػػاز ,فالت ػػداعيات الت ػػي تكم ػػف ف ػػي ى ػػذا ا س ػػتعماؿ ت ع ػػؿ ن
الم) ػػمكف ال ك ػػرم كالم) ػػمكف الع ػػاط ي ,مب ػػرزة الكظي ي ػػة التعبيري ػػة بش ػػكؿ كبي ػػر ,كتق ػػكم الرابطػ ػة

زم ػػا ب ػػيف ا س ػػـ كالمخاط ػػب ,كأ ة
ىف العكاط ػػؼ كالمش ػػاعر
التعبيري ػػة ب ػػيف الن ػػا كاآلخ ػػر ,أم ىن ػػاؾ ت ن
كتخكو.
م زمة لممخاطب
ٌ
كتقكؿ:

ح رتيـ مصر
غدتيـ خياالت النزوع
سرقوا منيا ىداىا
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وم وا في التيو ىاموا
نبي
لولوا قمب ّ
قتموه ..لذبوه
ثـ شاقوه فمات
َّ

أِ"

سر
شرلة في باطف الصحراء ّا
ينتشر بككرة أكسج مف يره )مير اكاك ال ماعة" في ىذه القطعة اسر كا ,م)ػكا ,ىػامكا,

خطابػػا يػػر مباشػػر ,كيمكػػف
لكعػكا ,تمػػكه ,عػػذبكه ,شػػا كه" ,كيعػ ٌػد اتكػػاؿ اكاك ال ماعػػة" فػػي الكممػػة
ن
ػأثير فػػي
خطابػػا يػػر مباشػػر – كمػػا ذكرنػػا – أشػػد تػ نا
القػػكؿ فػػي اتكػػاؿ ىػػذا ال)ػػمير ,كالػػذم حقػػؽ
ن
المتمقي مف الخطاب المباشرة ,كربما يعكد ذلؾ إًل( الم)مكف العاط ي الذم تحممو العبارة مػج اكاك

اتساعا في ىذا ال)مير.
ال ماعة" في ىذا الخطاب ,لىةنوي مساحة النسؽ المٌغكم أىكبر
ن
اجلنلة اإلنشائية واجلنلة اخلربية:

حظنا في ديكاف اإخكة يكسؼ" مة الساليب اإلنشائية مقارنة بالساليب الخبرية ,كنػرل أ ة
ىف

ذلؾ ناتج عف ميؿ الشاعرة إًل( اعتماد أسمكب السرد كالقص ,الذم ت سد في اإلكثػار مػف اسػتعماؿ
الفعاؿ في أزمانيا المعركفة.
كفيما يأتي دكن يك)و الساليب اإلنشائية كنكعيا التي كردت في الديكاف:

أسمكب ا ست ياـ
 -مف ترل رؼ

 -مف ترل خدش

أسمكب المر

حد ي فيما حك ً
اليؾ
 ًٌ
شعرؾ لمريو
 -انثرم

 -يا ركايات بني إسرائيؿ

 -حد ي عبر المرايا

 -يا مر ال مار

 -كعدم الش اف

 -يا سيد الحبار

 -كشدم سمـ

 -يا تمكز

 مف ترل شد رؤكس القكب  -حطمي الكىـ ما رأينا باب عشتار؟ ما ليذه ُّالدنيا؟

 ما لىوي ساحمنا الدافئ؟ أيف ألق( ش ر ىؿ سمعتـ وبإلو

أسمكب الندال

 ناكليني الككت -رددم يثارة

 م ػ ػ ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػ ػ ػػيف آ ؼ العبي ػ ػ ػ ػ ػػد  -فا مبي التأريخ في إبعادهالمستياميف لدييا مف ترل؟  -آه يا تمكز أ دـ

 فيا ليا مف يرة -يا مكس(...

 آه يا ليؿ يا تمكز -يا ليعقكب كمكس(

 ما لنا كالغيب يا مكس( ك ػد  -آه يا تمكز أ دـConference Paper (June, 2017)acadj@garmian.edu.krd

667

 -خذ بنا سيدنا لمثأر

شك تنا

كاف ًّ
نبيا
 فيؿ ىالمحتؿ
 فمت ػ ػ ػ ػػ( كان ػ ػ ػ ػػت لي ػ ػ ػ ػػـ يكػ ػ ػ ػ ػ ٌؿ فمتقـ مف ىدأة الغيب ترلفمسطيف
ً
أشعارؾ
 فاسمعييـ ككت -أيف منيـ كممة ال كاـ

 -خػ ػ ػ ػػذ بنػ ػ ػ ػػا سػ ػ ػ ػػيدنا لمػ ػ ػ ػػكطف

كبػ ػ ػ ىؿ م ػ ػػف رؤي ػ ػػا  -كناكليني الككت
 م ػ ػػف ت ػ ػػرل ٌ كشدم سمـ الثأر ك كليعظيـ
 -ىؿ ترالل ما ترالل فيؾ

 انثرم شعرؾ لمريو -حطمي الكىـ

ىف نحك ػػي ع ػػدد يكػ ػ ٌؿ أس ػػمكب ,فأس ػػمكب الم ػػر كان ػػت در ػػة
م ػػف خػ ػ ؿ ال ػػدكؿ نس ػػتطيج أ ٍ
استعمالو أىكبر ,إذ ال اسػتعمالو فػي تسػعة عشػر مك) نػعا فػي الػديكاف ,كيميػو أسػمكب ا سػت ياـ فػي

مك)عا ,كالندال في تسعة مكا)ج.
خمسة عشر
ن
ػاف مك ػػو إًل ػػ(
كالم حػػظ أىةني ػػا تس ػتعمؿ أس ػػمكب المػػر بك ػػيغة فعػػؿ الم ػػر اأفعػػؿ" سػ ػكال كػ ى
مخاطػػب أـ مخاطبػػة ,باسػػتثنال م ػرة كاحػػدة ػػال أسػػمكب المػػر بكػػيغة ا ـ المػػر" المقترنػػة بال عػػؿ
الم)ارع في كليا افمتقـ مف ىدأت الغيب ترل".
ىمػػا ا سػػت ياـ فقػػد انحكػػرت الدكات مػػا بػػيف امػػف" التػػي يسػػت يـ عنيػػا لمعا ػػؿ ,كامػػا" التػػي
أٌ
يسػػت يـ بيػػا لغيػػر العا ػػؿ ,كاىػػؿ" ثػ ث مػرات ,كاأيػػف" مرتػػاف ,كامتػػ(" مػرة كاحػػدة ,كلػػـ تخػػرج مػػف
نطاؽ ايا" الندال في ندالاتيا ,كيال الندال تستعمؿ في ندال البعيد كما حدد ذلؾ الب
ك د تتعاكر في ا ستعماؿ ,أم ينادل بيا لمقريب كما في كليا:

النحػاة,
يػكف ك ٌ

فتروي ظمأَ غاؿ الصحارى

إِ"

آه يا ليؿ السكارى

ىف ت ار يػا
كىك ندال تك ػج كحسػرة ,إذ إً ةف الميػؿ حالػة يكميػة تعيشػيا الشػاعرة ,ك ائمػة معيػا يمكػف أ ٍ
ىف تناديو باليمزة التي تستعمؿ لمندال القريب نادتو باليال ,ككأةنمػا ىػك بعيػد
أك تبتعد عنيا ,فبد ن مف أ ٍ
عنيا أك حالة ريبة ,فميس ليميا مثؿ ليؿ الشخاص العادييف.
أي)ا:
ك كليا ن

النبي مثؿ ٍ
نار مجمرة
ينتظـ األسباط أوالد
َّ
ِ اِٖ"
تستبؽ الحقد
فيا ليا مف غيرٍة
ُ
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كىنا تنادم حالة ك دانية ,كشعكر يمتمكو يك ُّػؿ ش و
ػخص كىػي االغيػرة" ,لكػف ىػذا ا مػت ؾ فيػو
ت اكت كتنكع مف شخص إًل( آخر ,لػذا ن ػدىا تتع ػب مػف شػكؿ تمػؾ الغيػرة عنػد إخػكة يكسػؼ ,ىػذا
التع ب ال متعالقنا كمتداخ ن مج أسمكب الندال.
كن ح ػػظ أ ة
ػاف لممنا ػػاة كل ػػيس ن ػػدال يي ػػدؼ إًل ػػ( تك ي ػػو ال ػػدعكة إًل ػػ(
ىف الغال ػػب م ػػف الن ػػدال ك ػ ى
المخاطػػب لغػػرض اإلكػػغال أك اإل بػػاؿ ,إًةنمػػا تتمػػذذ الشػػاعرة فػػي ىػػذه المنا ػػاة ,كتكسػػر حػ ٌػدة التك ػػج
كالتكتر في داخميا ,لذا ن د في بع)يا تذكر ل ظة اآه" بؿ حرؼ الندال كالمنادل.
املبحث الثالث :مشتوى التشكيل املوسيقي
مي ػزة الشػػعر عػػف ال نػػكف الدبيػػة الخػػرل بنػػاؤه المكسػػيقي ,كع ػ ةد كثيػ هػر مػػف النقػػاد أىةنيػػا ركي ػزة
الساسية ,ك تقؿ المكسيق( أىمية عف المككنات الخرل في النص الشعرم ,لذلؾ ى ىرىف ابػف
الشعر
ٌ
ػاف الغنػػال فػػي الكػػدر ال ٌىكؿ مػػف أ ػزال ال ػػف ,لىةنػػوي تػػابج
ػعر بالغنػػال كالمكسػػيق( يقػػكؿ :وكػ ى
خمػػدكف الشػ ى
حركػا
لمشعر ,إذ الغنال ًإةنما ىك تمحينػو ,ككػاف الكتٌػاب ال )ػ ل مػف الخػكاص يأخػذكف بأن سػيـ بػو
ن
عم( تحكيؿ أساليب الشعر كفنكنوواِٗ" ,فثمة التحاـ بيف الشعر كالغنال في أدب الشعكب.

ػي بثنائي ػػة تش ػػكيمو المكس ػػيقي ,إذ يق ػػكـ عم ػػ( المكس ػػيق( الخار ي ػػة الت ػػي
كيتمي ػػز الش ػػعر العرب ػ ٌ
يحكميػػا العػػركض ,كتتمثػػؿ فػػي الكزاف الشػػعرية كالقػكافي ,كمػػف النقػػاد مػػف عػ ةد الػػكزف الػػركف العظػػـ
في القكيدة والكزف أعظـ أركاف ىح ٌد الشعر كأك ىا خكككيةواَّ".
ىم ػػا المكس ػػيق( الداخمي ػػة في ػػي المكس ػػيق( والت ػػي تنبع ػػث م ػػف الح ػػرؼ ,كالكمم ػػة ,كال مم ػػةواُّ",
أٌ

كتيعنػػ( بد ارسػػة مكسػػيق( الػػن س التػػي تنبعػػث مػػف كػػكت الحػػرؼ كالكممػػة ,كىػػي مكسػػيق( عميقػػة
)ػػابط ليػػا ,تت اعػػؿ مػػج الحػػرؼ فػػي حركاتػػو ,ك ي ػره ,ككػػمتو ,كمػ ٌػده ,كتنبعػػث كفػػؽ حالػػة الشػػاعر
الن سية فتتأثر بيااِّ".

كسنقكر حديثنا في ىذا المبحث عم( المكسيق( الداخمية كنبدأ:
التكرار:

البعػد المػزدكج فػي بنػال الكػكرة ال نيػة ,فيػك كسػيمة لغكيػة يم ػأ
يي ىع ُّد التكرار مػف الكسػائؿ ذات ي
إليي ػػا الش ػػاعر ش ػػعكرنيا ك ش ػػعكرنيا لرس ػػـ م ػػا يحتم ػػؿ فػ ػي ن س ػػو م ػػف أحاس ػػيس مختم ػػة يري ػػد إبرازى ػػا

أي)ا إًل( كسػيمة أيخػرل تػدعـ مبتغاىػا ال ٌىكؿ فتتحػكؿ
إللحاحيا عم( فكره كك دانو ,كمف ث ةـ د تحيؿ ن
متابعػػا
إًلػػ( إيقاعػػات كػػكتية منغمػػة يت ػرنـ بيػػا الشػػاعر كيك ػػج عمييػػا نغػ ىػـ مشػػاعره ,بمػػا ي عػػؿ ارئػػو
ن
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بك دانػػو كفكػره لحاسيسػػو فػػي شػػكؿ دفقػػات شػػعكرية تتحػػكؿ إًلػػ( أنغػػاـ إيقاعيػػة ,كبيػػذا يحقػػؽ اإليقػػاع
مكسيقيا مزدك ن ا لإلحساس كالت كر في الككر الشعرية.
بعدا
ن
ن
دكر أساسػ ػ نػيا عمػ ػػ( مسػ ػػتكل
التك ػ ػرار فػ ػػي دي ػ ػكاف اإخػ ػػكة يكسػ ػػؼ" ظػ ػػاىرة أسػ ػػمكبية فتػ ػػة أدت نا
المكسيق( الداخمية كاتخذ أشكا ن ًع ةدة:
 .1تكرار االستيالؿ:

كىػػك أى ٍف تتكػػرر ل ظػػة ,أك كػػيغة معينػػة فػػي ٌأكؿ المقطػػج أك السػػطر بشػػكؿ متتػػابج أك يػػر
متتابج ,مف ذلؾ كليا:
الموج
لمس تيويمة
ِ

فيا تيويمة الموج استديري

ما تراءى العدؿ في لؤلؤٍة

بالدمع
ترتؼ
ِ
ّ
اّّ"
ار
وتزداف اصفر ًا

التكرار في اتيكيمة المكج" إذ كررتيا في است تاح المقطج ,ث ةـ بعد ا ست تاح مباشرة.
ككذلؾ كليا:

خذ بنا سيدنا لمثأر
كـ نامت لمس أىدافيا فينا السياـ

...

اّْ"

خذ بنا سيدنا لموطف المحتؿ

كػررت عبػارة اخػذ بنػػا" فػي اسػت تاح المقطػػج ككسػطو ,ليعمػؽ د لػة المقطػػج ال ٌىكؿ بنبػرة حماسػية مػػف
خ ؿ فكػؿ المػر اخػذ" كطػرح )ػية ميمػة كالتأكيػد عمييػا ,كلقػد ك ػدنا أ ة
ىف ايػة التكػرار ىنػا ربػط
عناكػػر القكػػيدة ,ككسػػيمة فػػي تمديػػد العبػػارة ,كعػػرض ت اكػػيؿ ال ك ػرة كالكػػكرة دكف ممػػؿ المتمقػػي
نتي ة ليذا التكرار المنتظـ.
 .2تكرار المجاورة:

يقكـ ىذا الػنمط مػف التكػرار عمػ( أسػاس الت ػاكر بػيف ل ظتػيف متتػابعتيف دكف فاكػؿ بينيمػا,

ىحيانا يككف ىناؾ فاكؿ بسيط ىك احرؼ العطؼ" عم( سبيؿ المثاؿ ,مف ذلؾ كليا:
أك أ ن
جميعا
منو
إِ َّننا ُ
ً
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بعد لصر ..بعد لصريف ..ثالثة

حينما نامت ليوف الرقباءآّ".

ك كليا:
وىـ قد جعموا الحقد قوانينا
فجيال
جيالً ..
م ْت ً
ىامت البموى لمس أكتافيـ

أّ"

وحدىـ يا قمر األقمار مطردوف مف دوف مكاف
ك كليا:

إِ َّننا مف آؿ يعقوب وموسس

كذبا
وافتروا في اهلل قوًال ً
إّ"

غرباء
غرباء
ْ
ٌ

بديعيا مستق ن  ,إذ يتػردد فػي السػطر ل ظتػاف ,يكػ ٌؿ كاحػدة منيػا
لكنا
يي ىع ُّد ىذا النمط مف التكرار ن
ن
اّٖ"
ػأف يكػكف
لغكا يحتاج إلييا  ,أم ليا رض تؤديو ك ٍ
ب انب الخرل مف ير أ ٍ
ىف تككف إحداىما ن
ت كػػيؿ معنػػ( كتك)ػػيحو ,كمػػا ػػال فػػي الشػػاىد ال ٌىكؿ ابعػػد عكػػر ...بعػػد عكػريف ,"...أك لمتػػابج
بنسػػؽ متسػ و
ػاك فعنػػدىا يسػػتعمؿ المبػػدع أحػػد حػػركؼ العطػػؼ ,كمػػا ػػال فػػي الشػػاىد الثػػاني ا ػػي ن ..
ة
ػال..
ف ػػي ن " أك لتأكيػػد حالػػة معينػػة مترسػػخة فػػي الػػذات المبدعػػة ,كمػػا ػػال فػػي الشػػاىد الثالػػث :ا ربػ ه
ربال".
ف ػػي ديػ ػكاف اإخ ػػكة يكس ػػؼ" ن ػػد تكس ػ نػعا كا) ػ نػحا ف ػػي دائػ ػرة التكػ ػرار كتن ػػكع أش ػػكالو ,م ػػج تن ػػكع
ػاف د تػو تككيػد الد لػة لتقكيتيػا كشػد انتبػاه الممتقػي إلييػا ,أك إحػداث إيقػاع مػف
د تو ,منيػا مػا ك ى
شػػأنو التػػأثير فػػي ن ػػس المتمقػػي كشػػد انتباىػػو كالييمنػػة عميػػو ,ك ػػد اكت ينػػا بػػذكر نمػػكذ يف مػػف أن ػكاع
التكرار ,كذلؾ ل)يؽ المقاـ في ىذا البحث.
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اجلناض:

نسػػؽ كػػكتي يحقػػؽ كسػػيمة إيقاعيػػة مكسػػيقيةً ,م ةمػػا ير ػػ( بػػو إًلػػ( مسػػتكل الػػنغـ إًلػػ( السػػماع

ومقكمػا ممػاث ن لمقافيػة ...مػج فػارؽ كػكف ال نػاس يعمػؿ
عد بعض النقػاد ال نػاس
كال كر عذكبة ,ك د ٌ
ن
داخؿ البيت ,كيحقؽ مف كممة لكممة ما تحققو القافية مف بيت لبيتواّٗ".
كال ناس أنكاع :تاـ ,كنا ص ,كاشتقا ي ,كم)ارع ...إًل( ير ذلػؾ ,كالم حظػة أ ة
ىف الباحػث
ل ػػـ يعث ػػر ف ػػي ديػ ػكاف اإخ ػػكة يكس ػػؼ" عم ػػ( ن ػػاس ت ػػاـ ,إًةنم ػػا ك ػػد ال ن ػػاس الن ػػا ص ,كا ش ػػتقا ي,
كالم)ارعة ,كمف ذلؾ عم( سبيؿ المثاؿ كليا:
دينيـ ...دينارىـ
ادخموا ُك ّؿ حصاف أجنبي

لما
وتآخوا وغزاة الغرب ّ

مادت الدولة في أبنائيا
اَْ"

ىجرتـ لزةُ الحكـ

ناس نػا ص بػيف ديػنيـ  دينػارىـ ,كىػي كػكرة متحركػة عػف طريػؽ الككػؼ ,إذ ككػ ت
يعترفػكف بشػيل سػكل المػاؿ ,كادينػارىـ" ىنػا كنايػة عػف دنيػاىـ

الكػ ة ,فيػـ
الشاعرة الييػكد بيػذه ٌ
كحبيـ الشديد ليا ,كتقديـ مكمحتيـ الشخكية عم( يك ٌؿ شيل حتٌ( ِّ
الديف.
ك كليا:

المر م ار ار
وانثنس يختزف ّ
صبي
رددي قيثارة التاريخ
ّ

سمـ ال ّنار وقولياُْ".
المر  مرنارا ,إذ كلٌد ال ناس نقرات مكسػيقية
ما أسرع المتمقي أ ٍ
ىف يشير إًل( التنا ـ المكسيقي فيٌ :
عمػػ( نحػػك ىندسػػي ,مػػف خػ ؿ التقػػارب الم ػػاكر بػػيف الم ظتػػيف المت انسػػتيف ,كنػػكع ال نػػاس :نػػاس

نا ص.

أي)ا:
ك كليا ن

ومرة أُخرى تجيء الخدل ُة المنتظرة
ومف ىنا سمسمة المكيدة المبتكرة
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الحب ِة نوع الشجرة
فمثمما تكمف في ّ
ويف ح الغيـ الميالي الممطرة.

النبي مثؿ نار مجمرة
ينتظـ األسباط أوالد
ّ
ِ
الحقداِْ".
تستبؽ
فيا ليا مف غيرٍة
ُ
في ىذه القطعة زك اف مف ناس الم)ارعة ,يتنا ـ مج القافية كىما:

المنتظرة  المبتكرة.

ممطرة  م مرة

إيقاعي ػػا معتم ػ نػدا عم ػػ( إيقاع ػػات مكس ػػيقية متنا م ػػة ,ف ػػالبن( الرب ػػج
ػيما
ن
كلٌػػد ى ػػذا ال ن ػػاس تقس ػ ن
المت انسػة ىػي كػ ات مشػبيٌة ,يتقػػارب الحرفػاف الخيػراف فػييـ مػػج اخػت فيـ فػي الد لػة كتتشػػابييـ

مكسيقيا لمنص.
بعدا
في الكزف ,كتماثؿ حركي في القافية كالكزف المقيد ىذا يكمٌو أعط( ن
ن
كمف أمثمة ناس الم)ارعة كليا:

مستشاراف لنيفاف

لـ يكف يعقوب أقوىاّْ".

يشد المتمقي إًل( أمر ديد ,فالمسػند امثنػ("
إً ةف التقارب الككتي بيف مستشاراف  عني اف ٌ
كالمسند إليو امستتر" تقديره اىما" ,كأ)اؼ لممسند ك ة اعني ػاف" تزيػد مػف ػكة تماسػؾ البيػت مػف

حيث الد لة كالمكسيق(.
تكمػػف الد لػػة فػػي اسػػتعماؿ ل ظػػة اعني ػػاف" ,ليعمػػؽ مػػف ككػػؼ حػػزف ايعقػػكب" عمػػ( كلػػده

ايكسػػؼ" ,كأكػػد ذلػػؾ الحػػزف كال)ػػعؼ ل ػػظ اأ ػػكل" ,كن ػػي اكػ ى ً ً ة
ػي اس
ػاف" ,إذ إف الن ػػي أكػػد )ػػعؼ نبػ ٌ
ايعقكب" كحزنو ,مكادراكو بأ ة
ىف ابنو ايكسؼ" سيذىب دكف عكدة.
شػكاىد أنػكاع ال نػػاس فػي ديػكاف اإخػكة يكسػػؼ" كثيػرة ,فمػف خػ ؿ المػذككر فػػي ىػذه الد ارسػة

رسػ ػػا كنغمػ ػػات
يمكنن ػػا القػ ػػكؿً :إ ةف التماثػ ػػؿ النغمػ ػػي المنبعػ ػػث مػ ػػف ال نػ ػػاس اكسػ ػػب الػ ػػنص
ن
إيقاعػ ػػا ك ن
إ)افية ,ف) ن عف إكساب النص د لة عالية الكثافة ,كعم( ىذا النحك سار ال نػاس فػي نكػكص
اإخكة يكسؼ" ككاف ظاىرة بارزة في الديكاف.
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اخلامتة
 في المستكل الد لي تطر ت الدراسة إًلػ( تقنػات بػارزة فػي الػديكاف ,كىػي تنػاص العنػكاف بككػ والعتبػػة الميمػػة ,المميػػدة لمػػدخكؿ إًلػػ( الػػنص ,كك ػػدنا د

ت عن ػكاف الػػديكاف اإخػػكة يكسػػؼ" فػػي

أثنال النككص الشعرية في متف الديكاف كبككرة كاسعة يأخذ تناص معن( ككرتو الكا)حة.

 ث ػ ةـ تطر نػػا إًلػػ( السػػطكرة فػػي ىػػذا المسػػتكل ,ككانػػت أسػػطكرة تمػػكز كعشػػتار ىػػي المتداكلػػة فػػينككص ديكاف اإخكة يكسؼ".

 كانت ا ستعارة التشخيكية الكثر ركا ن ا في نككص اإخكة يكسؼ" إذ شكمت النسبة العم(. فػ ػػي المبحػ ػػث الثػ ػػاني االمسػ ػػتكل التركيبػ ػػي" ا تكػ ػػر الحػ ػػديث فيػ ػػو عػ ػػف تكظيػ ػػؼ ال)ػ ػػمائر فػ ػػيالنكػػكص ,كحركػػة انتقاليػػا فػػي الكممػػات داخػػؿ السػػطر الشػػعرم الكاحػػد ,كالسػػطر المتعػػددة فػػي
القطعة الكاحدة.

 ث ػ ةـ أحكػػينا ال ي مػػؿ اإلنشػػائية كالخبريػػة فػػي الػػديكاف ,فتبػػيف أ ةىف ال ي مػػؿ الخبريػػة نسػػبة تػػداكليا فػػي
الديكاف أكثر مػف اإلنشػائية ,كا تكػرت ال ممػة اإلنشػائية عمػ( ث ثػة أسػاليب طمبيػة ىػي :المػر,
كا ست ياـ ,كالندال.
 المبحث الثةالث امستكل التشكيؿ المكسيقي" ا تكر الحديث عػف المكسػيق( الداخميػة فػي تقنيتػيفتنكعػػا فػػي اسػػتعماليما كتكزيعيمػػا فػػي الػػنصً ,م ةمػػا كلٌػػد بالنيايػػة
ىمػػا :التك ػرار كال نػػاس ,فك ػػدنا ن
تنكعا في الد لة كالنغـ المكسيقي.
ن
اهلوامش واملصادر:
اُ" ينظر :مدكنة إبراىيـ الع ؼ ,اسػتذكار أسػمال نسػائية بػارزة فػي تػأريخ العػراؽ المعاكػر ,إبػراىيـ خميػؿ العػ ؼ,
المدكنة الثةانيةwww.Allafblogspot.com :َُِّ ,
اِ" ينظر :شعر المرأة العر ٌبية المعاكر آُْٗ ,"َُٕٗ-ر ال سمريف ,دار الحداثة ,بيركتَُٗٗ ,ـ.َُْ/
كميػػة التر ٌبيػػة ,امعػػة
اّ" ينظػػر :شػػعر آمػػاؿ الزىػػاكم د ارسػػة مك)ػػكعية فنيػػة ,ياسػػر ىع ٌمػػار ميػػدم ,رسػػالة ما سػػتيرٌ ,
ديال( ,في مقابمة ىلوي مج أخت الشاعر ماثر الزىاكم ,بتأريخ ََِِّٖ/ُُ/ـ في بغداد.ِ/
اْ" ينظر :شعر المرأة العر ٌبية المعاكر.َُْ /

آ" ينظر :أع ـ العراؽ ,مقاؿ في ريدة خيمة العراؽ ,لمكاتبة أح ـ ال ابرم ,العددِّٓ.ْ/ َُِٓ/ِ/ُٖ ,
أ" ينظر :شعر المرأة العر ٌبية المعاكر.َُْ /
إ" ينظر :المكدر ن سو.َُٓ /

Conference Paper (June, 2017)acadj@garmian.edu.krd

677

اٖ" ينظر :د ئؿ اإلع از.ْٔ /

اٗ" ديكاف إخكة يكسؼ ,آماؿ الزىاكم ,ك ازرة الثقافة كاإلع ـ ,بغداد ,طُِٖٗٔ ,ـ.ٓ /
اَُ" سكرة يكسؼ ,اآلية ِْ.
اُُ" الديكاف.ِٗ-ِٕ /

اُِ" المكدر ن سو.ِّ-ُّ /

اُّ" سكرة يكسؼ ,اآليتاف ُٗ.َِ-
اُْ" الديكاف.ّٗ /

آُ" ينظػػر :السػػطكرة بػػيف ال)ػػركرة كالمخػػاطر ,ظػػاىر شػػككت البيػػاتي ,المطبعػػة المركزيػػة ,امعػػة ديػػال(  ,طِ,
ُّْٔقَُِٓ/ـ .ّّ /

أُ" السطكرة كالمعن( ,فراس السكاح ,دمشؽ ,د.ط ,د.ت..ِِ /

إُ"السطكرة ,ؾ ؾ راث يف ,تر مة :كادؽ الخميمي ,بيركتُُٖٗ ,ـّٗ /
اُٖ" الديكاف.ُٖ /

اُٗ" ينظر :السطكرة في شعر السياب ,عبدالر)ا عمي ,منشكرات ك ازرة الثقافة كال نكف ,بغدادُٕٖٗ ,ـ.ُٗ /

اَِ" ينظػػر :م اريػػا نقديػػة فػػي الشػػعر ال مسػػطيني المعاكػػر ,د .عمػػر عبػػداليادم عتيػػؽ ,دار أسػػامة لمنشػػر كالتكزيػػج,
عماف – الردف ,نب ل ناشركف كمكزعكف ,الردف – عماف ,طَُُِٓ ,ـ.ِِٗ /

اُِ" الديكاف.ٕ /

اِِ" المكدر ن سو.ُْ /
اِّ" المكدر ن سو.ْٓ /

اِْ" المكدر ن سو.ٔ-ٓ /
آِ" المكدر ن سو.ٕ /

أِ" المكدر ن سو.ّْ-ِْ /
إِ" المكدر ن سو.ْٓ /
اِٖ" المكدر ن سو.ِٗ /

اِٗ" مقدمة ابف خمدكف ,دار الكتاب المبناني ,طّ ,بيركتُٕٗٔ ,ـ.ْٖٖ /

اَّ" العمدة في محاسف الشعر كآدابو ,بف رشيؽ القيركاني ,تو :يم ىح ةمد عبدالقادر أحمد عطػا ,دار الكتػب العمميػة,
بيركت.ُُْ :ُ /ََُِ ,
ػي ,ر ػال
بي دراسة تأكيمية تطبيقي بيف القديـ كال ديػد لمكسػيق( الشػعر العرب ٌ
اُّ" الت ديد المكسيقي في الشعر العر ٌ
عيد ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية ,د.ط ,د.ت.ُِٔ /
اِّ" المكدر ن سو.ِِٔ /
اّّ" الديكاف.ُْ-ٓ /

اّْ" المكدر ن سو.ْٓ /
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آّ" المكدر ن سو.َِ /

أّ" المكدر ن سو.ْٖ-ْٕ /
إّ" المكدر ن سو.ْٔ /

اّٖ" ينظر :الب ة كالسمكبية ,د .يم ىح ةمد عبدالمطمب ,الشركة المكرية العالمية لمنشر ,طُ.َُّ /ُْٗٗ ,
كمية اآلداب ,امعة بغػداد,
اّٗ" شعر عمر بف أبي ربيعة دراسة أسمكبية ,أطركحة دكتكراه ,أمؿ عبداس السامرائيٌ ,
ُٖٗٗـ.ْٖ /

اَْ" الديكاف.ٔٔ /

اُْ" المكدر ن سو.ُْ /

اِْ" المكدر ن سو.ِٗ-ِٖ /
اّْ" المكدر ن سو.ِِ /
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