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املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ
رئيس التّحرير

املوسوي
أ.د .عالء
ّ

ّنفيذي
رئيس التّحرير الت
ّ
ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ

مدير مركز تراث البرصة
اهل ْيأة االستشار ّية

الزبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم
ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النجف األرشف.

اليارسي/ك ّلية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل /ك ّل ّية اآلداب /جامعة البرصة.

حممد جايد العيداين/عضو اهليئة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التحرير
السعد /ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
سكرتري التحرير
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التحرير
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.د رحيم حلو ّ
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/كل ّية الرتب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار عبود
ّ
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.م.دّ .
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .نجم عبد اهلل املوسوي/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
العبادي /ك ّلية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/كلية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
اإلدارة املال ّية
سعد صالح بشري
اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ
الطباعي
التصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط الن�شر يف جم ّلة تراث الب�صرة
َ
يرس جم ّلة تراث البرصة ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي وخطواته
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ

املتعارف عليها عامل ّي ًا.

ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص

ّ
وبخط (Simplified Arabic)،عىل
مدمج) ،(CDبحدود ( )1000-5000كلمة،
ِ
ْ
متسلسالً.
أن تر ّقم الصفحات ترقي ًام
ْ -4
أن ُيقدّ م ّ
ملخص للبحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية ،مع عنوان

البحث ،وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

الوظيفي ،ورقم اهلاتف أو املحمول ،والربيد
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب البحث،
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
أن َّ

وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن

األلفبائي ألسامء
قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ

ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

ْ -9
للمرة
السرية العلم ّية إذا كان الباحث ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل

قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

بالضورة
تعب ّ
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنّ ّية.
رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز)،(Basrah@alkafeel.net

مقر املركز عىل العنوان اآليت( :العراق/البرصة/شارع
أو تُس ّلم مبارشة إىل ّ
بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
ّ

و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العددِ
الر ِ
الر ِحي ِم
محن ّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

ِ
ني،
رب
ي ،وخاتم النب ّي َ
املر َس ِل ْ َ
َ
العاملنيَّ ،
احلمدُ هللِ ِّ
والسال ُم عىل س ّيد ْ
والصال ُة ّ
ْ
ِ
ِ
وسادة األم ِم ...
مصابيح ال ُّظ َل ِم،
بني الطاهري َن،
حمم ٍد ،وعىل آلِ ِه الط ّي َ
ّ
ِ
رفد األم ِم بال ُق ِ
الرتاث منْبع ًا حيوي ًا من مناب ِع ِ
واهلم ِة،
واإلرادة
درة
ُيشك ُِّل
ُ َ ََ ََ ّ
ّ
حمط ٍ
تكون َّ
ُ
بني األم ِم،
فاأل ّم ُة التي تُطالع تأرخيَها وتُعاي ُن آثارها
فخر واعتزاز َ

ِ
ٍ
ٍ
َّ
والت ُ
بوصف ِه ُمفرد ًة لغو ّي ًةُ -ي ُيل عىلاث
إكبار
وحمل
وإجالل َمل ْن يرنُو إليهاّ ،
ِ
والسريورة.
اإلرث ،وهو(البق ّية من األصل) ،وهو ما َي ْع ُ
كس االمتدا َد ّ
بوصف ِه ترك ًة مادي ًة ألم ٍة ِمن األم ِم ،أو لس ٍ
ِ
ِ
اللة برش ّي ٍة ما
الرتاث
نظر إىل
ُ
ّّ ّ
قدْ ُي ُ
ٍ
ٍ
مكان ّ ٍ
زمان ُم ّ ٍ
معي ،ولك ّن احلقيقة هي ّ
أن الرتاث هو حرك ُة أ ّم ٍة ِمن
عي أو
يف
ٍ
ٍ
ِ
األم ِم ِّ
وبقعة من املكان ،بام
الزمان
حقبة من
بكل إمكاناهتا املا ّد ّية واملعنو ّية يف
ِ
يكشف عن جتربتِها َعرب ذلك الزمان أو املكان ،ويكون ِ
املنبثق
لفر ِعها
ُ
مله َ ًم ْ
فالت ُ
جتارب األمم التي تكون زمخ ًا وطاق ًة ألجياهلا ،بام
اث هو
عنها ،من هناُّ ،
ُ

يؤكِّد وجو َدها ،وحي ِّقق استمرار ّيتَها.

ِ
تأكيد تلك
لتسري سري ًا ت َْو َأم ًا معه يف
التاث
من هنا -أيض ًا -تأيت دراس ُة ُّ
َ

ِِ
ِ
الزمن؛ لتقدِّ م هو ّيتها ناصع ًة
مر عليها ّ
حل ْفر يف مكنوناته ،التي َّ
اهلو ّية وإبرازها ،وا َ

مرصع ًة بالعطاء ،جاري ًة يف هنْج اخللود.
ّ

ِ
مهيته ،كام ُع ِر َف ْت
والبرص ُة هي تلك املدين ُة التي ُع ِر َف ْت بتأرخيها وتراثها وأ ّ
ِ
ِ
ِ
بعطائها ّ
املعرفة شتّى ،بل هي ِمن احلوارض
ميادين من
الزخار ،ورجاالهتا يف

املؤس ِ
ٍ
كانت االنطالق ُة إىل
لكثري ِمن العلوم والفنون اإلنسان ّية ،وعليه،
سة
ْ
ِّ
ِ
ِ
ُ
تكون َنْج ًا و َعطا ًء
وتثوير كنوزها؛ لتُقدِّ م مائد ًة
تقص تراث هذه املدينة
رضورة ِّ

ألوهلا.
وإهلام ًا آلخرها ،كام كانت حرك ًة وسعي ًا ومنهج ًا ّ
ِ
وقدْ َ
اجلود املمتدّ ِة من أيب الفضل الع ّباس بن أمري املؤمنني
لكف
كان
ِّ

الرشعي سامحة الس ّيد أمحد
املطهرة ،متم ِّثل ًة بمتو ّليها
ونعني العتبة الع ّباس ّيةّ
ّ
ِ
كان هلا اليدُ ال ّطوىل يف دعم ِ
عزه)َ -
املدينة الزاخر بتأسيس
تراث هذه
الصايف(دام ُّ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
املتخصصة (تراث البرصة) ضمن
البرصة) ،الذي جاءت جم ّل ُت ُه
تراث
(مركز
ِّ

ٍ
ِ
َ
مجلة ط ّي ٍبة ِمن الكفاءات
لتأخذ عىل عاتقها -مع
سلسلة أنشطتِ ِه الرئيسة؛
ِ
ِ
الكريمة ،ولِت ِ
واألقالم ّ
ُسهم يف
املدينة
تسطري مدادها يف تراث هذه
الفذة-
َ
ِ
ِ
الرتاثي الذي ُيعدُّ القناة الرئيسة لنرش
وذخائرها؛ ب ّث ًا للوعي
بكنوزها
التعريف
ّ
دون الوعي بأ ِ
ِ
ِ
والبحث فيه؛ إ ْذ ِمن ِ
السريور ُة إىل
الرتاث
مهية املوضو ِع ال يمكن ّ
ّ
تطبيقاتِ ِه.
فها هي جم ّلة (تراث البرصة) تأيت اليوم لتفتح أبواهبا لألقال ِم الر ِ
صينة
َ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
مدينة حاف ً
واملحامد ،وهي
ال بالكنوز
تأريخ
األمينة ال َع ِل ْي َم ِة؛ لتس ّطر
والكتابات

إ ْذ ت ِِ
يرضب
األو ُل
ُعل ُن ع ْن ذلك -تتبنّى
حمورين أساسني عن ُّ
ُ
التاث ،املحور ّ

التاث؛ إ ْذ ُ
حتيل عىل
يف البعد
الزمني القديم ،وهو ما تعارف عند التبادر ملفردة ُّ
ّ

ُ
سيكون تراث ًا لألجيال م ْن
تقص ما
ما له ُل ْص َق ٌة باملايض ،أ ّما
املحور الثاين ،فهو ِّ
ُ
ِ
أبعاد هذه املدينة ،وتوثيقه وتدوينه وتقديم الدّ راسات عنه بام يدعمه ويث ّبته،
ُ
التاث
السليمة يف التعامل مع ُّ
والرؤية ّ
فاألمل معقو ٌد عىل ذوي ال َب َص والبصرية ّ
يف رفد مسرية جم ّلتنا إىل األمام؛ خدم ًة لإلنساني ِة مجعاء ،وبرصتِنا الفيحاءِ ،
ومن
ّ
ِ
التوفيق.
اهلل

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
ص ِت َوت َُراثِ َها َصاغ ْ
م ْن َب ْ َ
ِ ِ
ؤر َخ ًا:
فاكت ْ
ُب عىل َس َعف النَّخـ ْي ِل ُم ِّ

ِ
ِ
َ
اآلثـار
مدينة
تراث
ُييي
العقيدةِ ،
ِ
ِ
ـــــــــار
قاص ِم الك ّف
ُميي

للو َرى
يكتب
كي
الدؤيل نحو ًا َ
َ
ُّ
َ
مؤسـس ًا
بقري
ويروح
ذاك ال َع ُّ
َ
ِّ
بأن ربـو َعنا
ولِتشهدَ الدّ نـيا
ّ
ِ
َ
بجود ِه
النفوس
ولذاك قدْ غ ََمر
َ

			
		

			

النخيل م ِ
ِ
األشعـار
راق َص
حتت
َ
ِ ُ
ِ
ِمن ذي ُ
األفكـار
اخلريبة َمولدُ
ِ
ِ
ِ
قرار
بخري
فاستبشي خري ًا

ِ
يب ُم َسائ ً
بثامر
ال
َر ْو ٌض ُي ُ
ِ
األنظار
َانت ُمنى
علم ّي ٌة ك ْ
َــان َت َز ُّين ًا بِ َو َق ِ
ــار
إس ًام ،فك َ
ْ
( َقمر ي ِ
راق ُص أن ُْج َم ال َع َّش ِ
ار)
ٌَ ُ
(#1437 =)602+94+401+340
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النبي علي
�أ .م .د مرت�ضى عبد
ّ

ملخّ �ص البحث
يتناول البحث املوسوم (لغ ُة احلياة اليوم ّية يف ّ
العراقي املعارص،
الشعر
ّ
شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا) اهتامم ّ
الشاعر حسني عبد ال ّلطيف
باليومي باستعامل لغة تقرتب من لغة النّاس ،وأشار البحث إىل نظرة ّ
الشاعر
ّ
ثم درس استعامل املفردات العا ّم ّية التي هلا جذور يف
حول استعارة املفرداتّ ،
الفلكوري املوروث ،وخلق
الفصحى ،وتداول معاين بناء القصيدة املعارصة مع
ّ
خاصة ملعجمه ّ
عري.
الش ّ
مفردات ّ
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ِ
ّ احلياة اليوم ّي ِة يف
)العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا
الشعر
لغ ُة
ّ

Abstract
This study entitled "Everyday Language in the lraqi
Contemporary Poetry: The Poetry of Hassein Abd Al Lateef
as a Model" investigates the poet Hussein Abd Al Lateef's
interest in using a language that is close to the language
of common people. The study tackles the viewpoint of the
poet on borrowing lexical items, studying slangy words that
have roots in Standard Arabic, and explores the structure of
modern poetry structure with the inherited classical poetry
and finally highlights his specific poertic lexicon.
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تراث الب�صرة

النبي علي
�أ .م .د مرت�ضى عبد
ّ

املقدمة
ّ
اليومي ،وتوظيفه ،والبحث
يم ّثل استعامل لغة احلياة اليوم ّية ،أو الكالم
ّ
العراقي ،قيم ًة فنّي ًة من ِقيم النّص ّ
عن اجلذور الفلكلور ّية يف ّ
عري،
الشعر
الش ّ
ّ
إىل جانب إسهامه يف جتلية اهلو ّية الثقاف ّية ،فض ً
ال عن الكشف عن البيئة املنتجة

للنص ،املتم ّثلة بخصوص ّية البيئة البرص ّية؛ ّ
ألن ّ
الشاعر (حسني عبد ال ّلطيف)
ّ

برصي الثقافة واالهتامم باملعارف األدب ّية والفن ّية
شاعر عراقي الوالدة،
ّ
والرتاث ّية؛ إ ْذ تتّخذ ال ُّلغة باستعامالهتا وأشكاهلا املختلفة مساح ًة غري حمدودة من
جتربته املمتدّ ة ،فال ختلو قصيدة منها ،وقد برزت يف نتاجاته ّ
الشعر ّية اآلتية:

املارة 1977م ،ونار القطرب 1994م ،و مل يعد ُيدي
(عىل الطرقات أرقب ّ

ال عن قصيدته (ليس ْ
النظر 2003م ،وأمري من أور2010م) ،فض ً
أن حيملك هذا

القارب) ،التي كتبها يف رثاء ولده( ،)1وقصيدتني قد نُرشتا مع ًا يف جم ّلة (فنارات)(،)2

خاصة بشعراء
الر ّمان) املنشورة يف جمموعة شعر ّية
ّ
وقصيدة (موسم إزهار ّ
البرصة(.)3

َ
أدرك ّ
الشعراء العراق ّيون يف العرص احلديث إىل جانب غريهم هذه
وقد

اإلبداعي،
مه ّية للرتاث ،ودوره الف ّعال يف تسجيل احلياة اليوم ّية يف نتاجهم
ّ
األ ّ

وشحنه ببعض اجلوانب الشائعة يف االستعامل ،فر ّبام ال يعني استلهام لغة الناس
استلهام ًا مبارش ًا ،وإنّام يشري إىل تلك ال ّلغة واأللفاظ بام حتمله من دالالت،
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

وإحياءات ينبغي ْ
أن تكون ما ّدة أوىل ،قابلة للتشكيل وللصياغة التي

متنحها–

الشعر ّية وأسلوب ّ
ضمن اجلملة ّ
الشاعر–كياهنا األديب املتم ّيز ،)4(وهذا ديدن
الشعبي مفردة شائعة ،أو تعبري ًا سائد ًا ،أو مث ً
ّ
ال
الشعراء الذين هنلوا من تراثهم
ّ

جاري ًا ،أو مجلة إيقاع ّية هادفة.

والشعبي
حلسني عبد ال ّلطيف التقاطاته املم ّيزة من الكالم املتداول
ّ
وكان ُ

يضمن شعره
واملحكي والدارج
واليومي ،كام يوصف يف النقد احلديث ،وهو ِّ
ّ

هبذه األلفاظ الراسخة يف عمق الواقع.

وهذا ال يعني َّ
أن ّ
الشاعر ال يأبه باملفردة الرتاث ّية وتوظيفها يف شعره ،بل يشعر

املتل ّقي بجزالة املعنى ،وفرادة ال ّلفظة ،ومتانة العبارة يف شعره ،فض ً
ال عن مت ّيز

شعره باحلداثة واملعارصة ،ومن املفردات الرتاث ّية يف شعره عىل سبيل املثال،

مفردة (الرتيم) ،كام يف قوله:
الرتيم
ُ

ِ
املحاولة األخرية
يف
لتجنّب النسيان

جلبت خيط ًا
ُ

وعددتُه عىل إصب ِع النسيان.)5(

(رت ََم َي ْرتِ ُم) ،ورتم اليشء رمت ًا كرسه ود ّقه ،أو الرمتة:
التي أصلها من الفعل َ

الرتاثي؛ من
اخليط يعقد عىل اإلصبع للتذكّر( ،)6وقد ُو ِّظفت املفردة ببعدها
ّ

أجل خلق حالة من حاالت االنتباه لدى اآلخر املخاطب ،وهي إشارة إىل هذه

نص ّي ًا يف املفهوم األنثروبولوجي
السائدة عند النّاس،
تتضمن تعالق ًا ّ
ّ
الظاهرة ّ
تراث الب�صرة
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النبي علي
�أ .م .د مرت�ضى عبد
ّ

وجعلها أكثر فعال ّية.

(يفح جلده) ،يف قوله:
وكذلك عبارة ّ

ال أحد اآلن ...

ِ
يفح جلدُ ُه
سوى
البحر الذي ُّ
ِ
واهلدير.)7(
بامللحِ ،

يب
ّسع حجم توظيف املفردة املوروثة ،كام هي يف املعجم العر ّ
النص يت ُ
ويف هذا ّ
َ فح ِ
ت األَ ْف َعى ت َِف ُّح و َت ُّف ُّح َف ّح ًا و َف ِحيح ًا ،وهو صوهتا ِمن فِيها ،شبيه بالنَّ ْف ِخ يف
َّ
ن َْضن ٍ
ُّك جلدها ِ
َضة ،وقيل :هو َ َتك ُّ
بعضه ببعض ،)8(وقدْ استفاد ّ
الشاعر هذا
ٍ
شعري ،كاسي ًا فيه البحر صوت ًا كأنَّه الفحيح يف مقاربة
سياق
املعنى ،وب ّثه يف
ٍّ

صوت األفعى-وهو الفحيح -وهدير البحر.
دالل ّية بني
َ

ُقرب لغة ّ
الشاعر من لغة الرتاث
وغري ذلك من املفردات والعبارات التي ت ّ

يب ،إال ّ
أن استعامل املفردة الشعب ّية يف شعره ال تشكّل خل ً
ال كبري ًا يف لغة
العر ّ
االجتامعي.
النفيس والبعد
القصيدة إذا ُو ِّظفت توظيف ًا إلبراز املوقف
ّ
ّ

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

نظرة (ح�سني عبد ال ّلطيف) حول ا�ستعارة املفردات
ّ
إن ّ
اخلاصة يف استعامالته املفردات اليوم ّية ،ويف توظيفها
للشاعر نظرته
ّ

النص ّ
زج الكلامت يف نتاجه
عري لديه ،وله دوافعه الباعثة عىل ّ
الش ّ
يف سياق ّ
اإلبداعي؛ ألنّه يوحي للقارئ ّ
أن هلذه املفردات أدوات ط ّيعة يف جذب املتل ّقي.
ّ

وقدْ أطلق ّ
الشاعر عىل هذه الظاهرة بـ(إنطاق القوالب بالفصحى) ،كام ورد

يف قوله :تبادل شعرنا–املكتوب بالفصحى واملكتوب بالدارجة–عىل حدّ سواء،
والتناص ،أو االقتباس والتضمني
العبور أو النافذ فيام بينهام من خالل التعالق
ّ
عىل مستوى املفردة واملعنى.)9(

الشاعر -أيض ًاّ -
أن لغة ّ
ويرى ّ
خاصة ،وهي خارج سياق
الشعر لغة ذات ّية ّ

اليومي)10(؛ ّ
ألن ّ
ال ّلغة التخاطب ّية االعتياد ّية املتداولة يف الكالم
الشعر ّية يف
ّ

نظره ال تتع ّلق بالنمط الذي تُكتب فيه القصائد ،بل بقدرة ال ّلغة عىل التجاوز
واالنحراف عن السائد واملألوف ،والغوص يف مفردات وتراكيب االستعامل

اليومي ،وهي رغبة من لدن ّ
الشاعر يف حماكاة الفصحى أللفاظ ومفردات
ّ
وحس
قوة تعبري،
االستعامل
ّ
اليومي؛ لكي تغوص يف ال ّلغة الرسم ّية؛ ملا هلا من ّ
ّ
ْ
وجذب رفيع ،وقد ن ّبه ّ
الشاعر نفسه إىل صدى هذه الفائدة األسلوب ّية،
رقيق،
بقولهّ :
وسعت
إن لغتي -عىل اإلمجال -ازدادت يف ثروهتا من املفردات التي ّ
الشعبي ومجال ّياته املخصوصة ،ومل تته ّيب من رفعه
مراميها ،وأفادت من بالغة
ّ
الشعبي الشائع.)11(
إىل الفصيح ،أو تُعدّ ي بعض الفصيح إىل مدلوله
ّ

ر ّبام كانت جتربته ّ
الشعر ّية يف استعامل العا ّمية ناجتة عن تأثري عدّ ة عوامل فنّ ّية
تراث الب�صرة
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النبي علي
�أ .م .د مرت�ضى عبد
ّ

قد انعكست عىل جتربته ّ
الشعر ّية ،منها:

 العام ُل الأ ّو ُل :داف ُع الأث ِر والت�أ ّث ِرالتأ ّثر باآلخرين هو عامل االحتكاك بشعراء الغرب يف استعامهلم ل ّلغة

اليوم ّية يف قصائدهم ،وقد أشار ّ
الشاعر إىل هذا العامل بصورة غري مبارشة ،إال
نستشف منه معامل التأ ّثر -والس ّيام -تأ ّثره ّ
اإلنكليزي (إليوت) ،كام
بالشاعر
أنّنا
ّ
ّ

يف قوله:

شك يف ّ
وال ّ
خاص يف نفيس ،وتأثري غري
أن (إليوت) شاعر عظيم له وقع
ّ

حمدود عىل شعراء العرب ّية منذ أواخر األربيعن ّيات [كذا] حتى اليوم  ...ال يأنف

من استعامل العا ّمية (الكوكني) يف شعره.)12(

ويبدو تأثري شعراء الغرب واضح ًا يف جتربته ّ
الشعر ّية ،يف ضوء قراءته الدقيقة،

ومعرفته لقصائدهم يف ضوء تراكيبهم ،وال س ّيام التأ ّثر بـ(رامبو) ،وقد ن ّبه عليها

(فرلني) يف كتاباته ،كام أشار إليه بقوله :وال بدّ هنا أن نتذكّر (رامبو) ،وكيف

والشعبي،
اليومي ،واملبتذل العابر،
كان(فرلني) يسرتعي انتباهه بشأن التقاط
ّ
ّ
عريِ ،
لوصفه يف السياق ّ
مقرتح ًا عليه وسائل تعبري جديدة :املفردات األكثر
الش ّ
ابتذاالً ،والعبارة املتلجلجة ،والقافية املخ ّففة إىل أقىص حدّ  ،فراح (رامبو) يعمل

الساذج.)13(
عىل ّ

 العام ُل الثاين :البيئ ُة الثقاف ّي ُة ومدى انت�شار مفرداتها وتراثهاال�شعبي الهائل
ّ
وقدْ أشار ّ
الشاعر إىل هذا العامل بقوله :أنا ابن بيئتي الثقاف ّية ،وتراثها
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

ّ
عري اهلائل هو الذي يشكّل أسانيدي واستنادايت [كذا] ويقف وراء ظهري،
الش ّ
ومن غري الرضوري ،أو احلتميْ ،
ّ
ويتجل َعرب ال ّلغة ،أو مفرداهتا
أن يظهر هذا

حرص ًا ،وإنّام بام توحيه هذه ال ّلغة وتش ّعه من داللة ومعنى.)14(

املهم ودور التأثريات الشعب ّية عىل ّ
الشاعر
وقدْ أدرك الن ّقاد هذا العامل
ّ
احلر؛ ّ
ألن ّ
عري بعد ظهور حركة ّ
املعارص يف تطبيع معجمه ّ
الشاعر
الش ّ
الشعر ّ
املعارص يفكّر بـلغته يف بيئته ومع أصدقائه ،هلجة قد ترتفع عن العا ّمية قلي ً
ال

وقدْ ال ترتفع.)15(

وقدْ يلجأ ّ
تسجل مفارق ًة،
الشاعر إىل يشء من هذه املفردات الشعب ّية لكي ّ

وتثري يف نفس القارئ نوع ًا من التزام ّ
الشاعر بمفردات بيئته؛ ملا حتمل من
والسخرية أحيان ًا ،وغري ذلك.
إحياءات تشتمل عىل الدهشة واالنتباه واملفاجئة ُّ

الثالث :البع ُد اجلما ُّ
ُ
يل
 العام ُلٍ
قدْ أشار ّ
بشكل عام عىل التوليد،
الشاعر إىل هذه الناحية اجلامل ّية ،وإىل قدرته

ويرى ّ
الشاعر كمهنة التاجر يف االنتقاء وفصل ّ
أن مهنة ّ
القش من احلنطة ،يف

اجلوهري ،كام ذكر يف قوله :ربام شكّل اليومي بضاعة للشاعر،
البحث عن
ّ
وسوق ًا لتجارته ،ور ّبام ال يستطيع البعض من ّ
الشعراء حتليق ًا أبعد من هذا أو

أعىل ...عمل ّية التذرية وفصل ّ
مهمة ّ
الشاعر الذي يبحث
القش عن احلنطة هي ّ
عن اجلوهري ال العارض ،حتى يستخلص منه ِ
العرق الكريم ،الذي مل يلحقه
ّ
الفساد.)16(

تراث الب�صرة
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ّ

الواقعي
 العام ُل الراب ُع :البع ُدُّ
ّ
العراقي ،وباخلصوص
إن شعر (حسني عبد ال ّلطيف) ينقل مهوم الواقع
ّ

بكمية من املجاز ،ويف مفردات منتقاة
واقع بيئته البرص ّية ،وتتفاعل مهومه وآالمه ّ

وصياغة فنّية ،وهي سمة بارزة تشري إىل ّ
أن هناك إحلاح ًا عىل استخدام آليات
الصلة بالنثر ،مثل الرسد ّ
عري ،الذي قد ُيفيض إىل تشكيل النموذج
الش ّ
وثيقة ّ
ّ
أو استخدام تقنيات املرسح ،)17(وقد أكّد ّ
وكل جتربة ال
الشاعر ذلك بقوله:

بدّ هلا من معني تستقي منه ،وأحد مرتكزات [القصائد] هو النظر إىل الناس يف

والتعرف عىل دوافعهم ،وهم يفزعون إىل شؤوهنم يف احلياةّ ،
والشاعر
واقعهم،
ّ

معهم ومنهم–ال فرق– يرشب كام يرشبون ،ويأكل كام يأكلون ،ويسهر كام
يسهرون؛ إ ْذ ال يستطيع إال أن يكون كذلك...وهكذا شكّل املألوف واليومي

حترك وارتكاز أغنته بالتفاصيل واملشاهدات ،واملالحظة
منطلق ًا ،أو نقطة ّ
الشاعر)18(؛ ألنّه يرى ّ
البرص ّية اخلارج ّية ،أو الداخل ّية املستندة إىل بصرية ّ
أن

النظر الواقعي بجزئ ّياته حي ّقق البعد اجلاميل للمنجز ّ
عري؛ بسبب انكسار
الش ّ

الرومانيس ،الذي كان يم ّثل معج ًام شعر ّي ًا ،وكان سائد ًا قبل
النموذج ال ّلغوي
ّ
ذلك ،وانكسار هذا النموذج ،ال يعني–بالرضورة– ّ
أن هذا النسق قدْ تالشى

الصدارة أو البؤرة عىل أقالم ّ
الشعراء.)19(
متام ًا ،وإنّام يعني أنّه مل يعد يف مكان ّ

أهم مالمح االستعامل والدوافع الفنّ ّية
ويف ضوء ذلك يقف البحث عند ّ

والدالالت األسلوب ّية الواردة يف منجزه ّ
الشعري؛ من أجل احتواء لغة احلياة

اليوم ّية.
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الشعر
لغ ُة
ّ

�أ ّو ًال :ا�ستعمال املفردات العا ّم ّية التي لها جذور يف الف�صحى
 -1على م�ستوى الأفعال
استعمل ّ
الشاعر الفعل املضارع املنفي (ال تنوش) يف قوله:
احتمي من دمي بدمي

-آه كم تعصف الكربياء-

ويدي  ..ال تنوش غصونه !!.)20(

للفعل (تنوش) جذور يف العرب ّية أصيلة من الفعل(ناش) ،كام جاء يف املعجم:
ناشه ِ
بيده َين ُ
َ
تناوله من قرب ،)21(وقد جاء معنى التناوش يف قوله
ُوشه ن َْوش ًا َ
ِ
َان ب ِع ٍ
ِ
ٍ
يد( سبأ.)52:
َاو ُش م ْن َمك َ
و َقا ُلوا َآ َمنَّا بِه َو َأنَّى َل ُ ُم ال َّتن ُ
تعاىلَ :
واستعامل (نجيل) بمعنى (دار أو طاف) ،كام جاء يف قوله:
كان هذا

وكنّا نجيل النظر
يف املراكب مب ِ
ح َر ًة دوننا.)22(
ُْ

جاء يف لسان العرب :جال يف احلرب جول ًة ،وجال يف التطواف جيول

جوالن ًا وجؤوالً ...والتجوال :التطواف..وجال جولة :إذا دار ،)23(واألصل

ألن أصل األلف هو الواو ،وإنّه جيوز ْ
يف هذا الفعل جيول؛ ّ
تتحول األلف إىل
أن ّ

الياء ،فاألصل يف هذا الفعل ّ
أن عينَه منقلب ٌة عن واو ،إالّ أنّه ورد يف حالة املضارع
(نجيل) بالياء ،وهذه الصيغة الرصف ّية بالياء هلا أصوهلا يف العرب ّية عىل شاكلة

(طاح) :يطيح ،و(تاه) :يتيه ،وزعم اخلليل ّ
أن مضارع طاح ،وتاهَ ( :ي ْف َع ُل) بكرس
تراث الب�صرة
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ِ
العني ،أي :إنا بمنزلة ِ
ب) من الصحيح ،وهي من الواو ،ويد ّلك
ب ،حيس ُ
(حس َ
َ
ّ
وتوهت) ،وهو (أت َْو ُه منه وأ ْط َو ُح) ،فاألصل عندهَ ( :ط ِو َح
(طو ْحتَّ ،
عىل ذلك َّ
َي ْط ِو ُح ،وت َِو َه َيت ِْو ُه) ،بكرس العني يف املايض واملضارع ،فأصبحت العني ساكنة
وقبلها كرسة فانقلبت ياء( ،)24والذي دعا العرب إىل هذا الوجه من االستعامل

كثرة دورانه عىل األلسن وذلك؛ ّ
أخف عليهم من الواو ،وأكثر حتوي ً
ال
ألن الياء
ّ

مستقر
للواو من هلا ،وكرهوا أن ينقلوا اخلفيف إىل ما يستثقلون ،)25(وهو غري
ٍّ

يف الكالم املحكي ،واألفضل أن نقول (نجول) من (جال).

وعىل هذا األساس ّ
فإن هذه الصيغة الرصف ّية قد تبدو للوهلة ّأنا خارجة عن

قواعد العرب ّية وأبنيتها ،والباحث يف مصادر العرب ّية جيد هلا وجه ًا وباب ًا ،وهذا

وإن كانت تبدو أقرب إىل العا ّم ّية إال ّ
أن هذه األلفاظ ْ
يعني ّ
إن هلا جذور ًا يف

الفصحى.

لكنّه يف موضع آخر قد استعمل (جيول) ،كام يف قوله:
فلمن خ ّليتني؟

قدم ًا أعمى جيول.)26(

إ ْذ يبدو لنا ّ
أن ّ
الشاعر كان يقصد االستعاملني كليهام؛ جلذب االنتباه ،سواء

كان باملشهور الفصيح ،أم الدارج العامي.

وكذلك استعامل لفظة (جوزي) ،يف قوله:
وقبالة املرآة ،بعدك جتلسني

فيا لطول البال ،بالك يا أمينة

ترسحني وتعقصني
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

وختلعني وتلبسني

هيا و(جوزي) ...يا ُأمينة.)27(

النص
فقدْ استعمل األلفاظ الدارجة هبدف حتقيق أكمل ناتج داليل ،واغتناء ّ

صوت ًا وداللة جاء من التآزر والتآلف اهلارموين يف التنويعات املختلفة عىل
مستوى املفردات(.)28

ّ
وتدل مفردة (جوزي) بجذرها من الفعل (جاز ،جيوز) عىل االنتهاء والتو ّقف

والكف والرتك يف ال ّلغة العا ّم ّية الدارجة( ،)29وهذا االستعامل العا ّمي الدارج،
ّ
ال تعرفه ال ّلغة الفصيحة ،وقدْ اعتمدها ّ
وترصف
اخلاصة هبا،
الشاعر بداللتها
ّ
ّ

ترصف األفعال الفصيحة يف حالة املايض واملضارع واألمر ،بصيغة املؤنث.
هبا ّ

جزت الطريق،
أ ّما داللة الفعل (جاز) بمعنى (سلك) ،فقدْ جاء يف املعجم:
ُ

وجاز املوضع  ...وجاوزه وأجاز غريه وجازه :سار فيه وسلكه.)30(

ور ّبام استعامل هذه ال ّلفظة يف العا ّمية له ارتباط بداللتها يف الفصحى؛ إ ْذ

كالمها ترجعان يف املعنى للداللة عىل هناية اليشءّ ،
إن هذا االفرتاق يف الداللة
ٍ
يؤدي إىل نشوء ٍ
جديدة ،األساس فيها استعامل عدّ ة مفردات للداللة عىل
لغة
ّ

معنى واحد ،وبالرجوع إىل املقارنة ال ّلغوية بني املفردتني العا ّم ّية والفصحى،
ً

نجد نوع ًا من التضاد ال ّلغوي يف الداللة؛ إ ْذ و ّظف ّ
الشاعر املفردة (جوزي)
بدالهتا العا ّم ّية للوصول إىل الدرجة القصوى من االنزعاج ،مل يكن ّ
لتدل عليه

وإن الفعل بالعا ّم ّية ّ
املفردة الفصحىّ ،
دل عىل توكيد أكرب ناتج دال ّيل ،وهو ما
ِ
يص ُّح أن نطلق عليه(اتساع الداللة).
ومن هنا ّ
ظل ّ
اليومي؛ بغية اكتشاف لغة
الشاعر يتعامل بحذر مع املعجم
ّ
تراث الب�صرة
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اليومي يف صور ألفاظها وجمازاهتا ،ر ّبام ُيعدّ انحراف ًا
شعر ّية تتساوق مع الواقع
ّ
اليومي؛ لتستعري من منهله الواسع الفائدة يف
دالل ّي ًا؛ بسبب جلوء النصوص إىل
ّ
اليومي،
كرس نمط ّية ال ّلغة( ،)31بام يأخذها إىل ُأفق داليل واسع يغنيه االستعامل
ّ
ويمنحه شحنة شعر ّية مضافة.

 -2على م�ستوى الأ�سماء
نجد استعامل مفردة (طارش) للداللة عىل القادم من بعيد ،ر ّبام يكون

للشخص الذي ّ
حيل ضيف ًا وحيمل معه البرشى ،كام جاء يف قوله:
وكان فيام مىض

(احلي) لنا (طارش)
من جانب
ّ

ويف خطى غطرفة (الغراف) ما ُ
يثمل.)32(

ّ
وتدل مفردة (طارش) عىل أكثر من معنى مشرتك من (رسول وضيف
ٍ
ومسافر ومبعوث)( ،)33ومجعه طروش ،وهو(الساعي
بحذق لرزق) ،ويعدّ

وسمي القادم من بعيد فجأة بـ(الطارش)؛ تشبيه ًا
من مهمل معاجم ال ّلغة(،)34
ّ

حاسة سمعه من باب املجاز؛ ألنّه يأيت إىل
باألصم الذي ثقل سمعه ،وتع ّطلت ّ

معارفه وأقاربه بال علم.

واستعامل تركيب (عىل ِك ْيفنا) اجلارية عىل ألسنة العا ّمة بمعنى عىل (راحتنا)

هبدوء من دون ٍ
تعب أو ٍ
كلل ،يف قوله:
ّ
واتذنا الدّ خان

ستار ًا لنا
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احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

كي نغ ّطي افتضاح الدّ موع
وعىل ( َك ْي ِفنا) ننتحب

دونام رقباء.)35(

الرغم من ّ
أن تركيب (عىل كيفنا) له جذور فصحى ،وقد وردت مفردة
عىل ّ

الصباح) لإلمام
(كيف ّياته) مقاربة مع الرتكيب يف الدعاء املأثور
املسمى بـ(دعاء ّ
ّ
عيل بن أيب طالب :يا َم ْن َد َّل عىل ذاته بذاته ،وتنزّه عن جمانسة خملوقاتهّ ،
وجل

نستشف منه البعد احلايل يف املالءمة والتوافق ،وقيل هو
عن مالءمة كيف ّياته،)36(
ُّ
قاق ِ
ني يف ْاشتِ ِ
ُ
ف،
مو َّلد ،كام جاء
فَ :ك َّي ْفتُه ف َت َك َّي َ
الف ْع ِل من َك ْي َ
القول عن ا ُمل َت َك ِّل ِم َ
ِ
ف اليش َء فكال ٌم ُم َو َّلدٌ ،
امع فِيه من ال َعرب َ ...فأ ّما َق ْو َلمَ :ك َّي َ
ياس ال َس َ
فإِنَّه ق ٌ

ب ِ ...
بالكرسِ :
وقد تكون من ِ
ِ
الك ْس َف ُة من ال َّث ْو ِ
واخل ْر َق ُة التي ت َْر َق ُع هبا
الكي َف ُة
َذ ْي َل ال َق ِم ِ
والصحة؛
يص من ُقدّ ا ُم،)37( 
واألصح مأخوذ من الكيف وهو احلال ّ
ّ
ألن الكيف يف ال ّلغة الرت ّيث والتباطؤ واإلرادةُ ،يعرف ّ
ّ
كل واحد منها بالسياق،

فرح َج ْذ ٌل( ،)38وهذا ما أكّده االستعامل يف الدعاء املأثور
وهو (مك ّيف) :بمعنى ٌ
املذكور آنف ًا.

ّ
إن احتواء شعر (حسني عبد ال ّلطيف) عىل األلفاظ العا ّم ّية املتداولة بني

خاصة ،ر ّبام كان بعض هذه األلفاظ ينحدر من
الناس ،هي سمة أسلوب ّية
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بتطور احلياة ومرور الزمن
لغوي فصيح،
أصل
وجذور متينة ،ولكنّه قد صار ّ
ٍّ
وتعاقب األجيال جزء ًا من ال ّلغة العا ّم ّية والدارجة ،بل من ال ّلغة املعارصة يف
اليومي ،وهلا يف ذاكرته وذاكرة اآلخرين ماهلا من ٍ
أثر ف ّعال؛ إلثارة
الكالم
ّ
ألنا اختزنت كثري ًا من معطيات الرتاث ،وارتبطت بقيم إهلامه
مشاعر املتل ّقي؛ ّ
تراث الب�صرة
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الروح ّية ،والعاطف ّية ،وفيهام طاقات هائلة لإلحياء والثراء املعنوي.)39(

السامل ،ومفردها
و كذلك استعامل كلمة (الشسيعات) بصيغة مجع املؤنث ّ

(الشسيع) ،وهو من األخطاء الشائعة عند العا ّمة ،وأراد هبا الشاسع ،وهو بعيد

املكان ،كام يف قوله:
َ فلِ َم ْن خ ّليتني
قدم ًا أعمى جيول

يف براريك ّ
أقرب با َبك.)40(
(الشسيعات) وال
ُ

ولفظة (شسيع) من ألفاظ الصفة املش ّبهة باسم الفاعل ،وتذكّر وتؤنّث عىل

شاكلة اسم الفاعل ،واملعنى متقارب بني اسم الفاعل والصفة املشبهة باسم
الفاعل إال يف الداللة ،فاسم الفاعل ّ
التحول والتجدّ د،
يدل يف اشتقاقه عىل
ّ

الصفة املشبهة باسم الفاعل التي ّ
تدل عىل الثبوت( ،)41فكان ّ
الشاعر
بخالف ّ
مو ّفق ًا يف رسم صورة هذه الرباري ،وهي مت ّثل املكان ،واألمكنة من األرايض

السامل؛ ألنّه أراد أن
ثابتة ال تتبدّ ل أو ّ
تتحول ،وجاء باجلمع عىل صيغة مجع املؤنث ّ
جيمع يف ّ
أقل العدد ،ولو أراد ْ
أن جيمع يف أكثر العدد جلاء عىل صيغ مجع التكسري،
فض ً
ج َع بصيغة املؤنّث؛ ألنّه وصف ملذكّر ال يعقل ،نحو قولنا:
ال عن ذلك فإنّه َ َ
السيوف املرهفات ،واجلبال ّ
الضاريات(.)42
الشاخمات ،واألسود ّ

خاصة عند
(فرارة) عىل وزن (ف ّعالة) يشري معناها إىل لعبة
ّ
وكذلك كلمة ّ

األطفال تُصنع من الورق ،تدور بفعل اهلواء مع احلركة إىل األمام ،وتُصنع من
ٍ
ٍ
يب( ،)43كام
ملون عىل شكل مروحة ،وتث ّبت عىل رأس عود ،واألصل عر ّ
ورق ّ

جاء يف قوله:
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

دوري يا ّفرارة

يا أطفال احلارة.)44(

ّ
وهي حالة من حاالت االبتهاج لدى األطفالّ ،
يتوخى الواقع
فالشاعر

بمفرداته وجزئ ّياته املتواضعة ،وال يريد اإلشارة إىل ال ّلعبة نفسها بقدر ما يشري
إىل الغربة النفس ّية ،وكأنّه ّفرارة األطفال ،فكنّى هبا عن نفسه وهو يعيش يف مرارة
العيش وضنك احلياة ،لتُيضء بذلك مساحة دالل ّية مؤ ّثرة ال تكتفي القصيدة

معها باحلدود املبارشة للمعنى ،بل تضيف ظالالً من املعاين تك ّثف القصيدة
اإلنساين ،وهو ال يكتفي هبا آنف ًا ،بل يأيت باملفردة بصيغة مجع
وتوسع جماهلا
ّ
ّ
املؤنّث السامل ،كام يف قوله:

جمنون يف الشارع
يرقص
أن
ٌ
أتو ّقع ثانية ْ
َ

الفرارات.)45(
وتدور ّ

ّ
وكل مفردة عىل وزن (ف ّعال بالتشديد) تفيد املبالغة ،فض ً
ال عن زيادهتا باهلاء،

جوالة ،أو شتّامة ،فهي عىل مبالغة املدح والذم( ،)46ومن هنا
مثل :س ّيارة ،أو ّ
يتبي لنا ّ
الفرارة عىل صيغة (ف ّعال) أقوى يف الداللة وأكثر تعبري ًا؛
أن استعامل ّ
ّ
ألنا تدُ ُّل عىل املبالغة والكثرة من ناحية صيغتها ،)47(فض ً
السياق.
ال عن ّ
ّ

شعري يعمل عىل اإلفادة من
وهو يف استعامله هذه املفردات يف سياق
ّ

خصوص ّيتها؛ إ ْذ تترسب اخلصوص ّية املح ّل ّية يف واحدة من صورها يف ال ّلغة

النص.)48(
لتصبح هو ّية  ،وهي االنتقاء ملفردات بعينها من العا ّم ّية لتدخل إىل ّ
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ّ

ثانياً :تداول معاين بناء الق�صيدة املعا�صرة مع الفلكور ال�شعبيّ املوروث
 -1ال ُّلغ ُة األجنب ّي ُة

ٍ
ّ
إن املقصود بال ّلغة األجنب ّية تلك املفردات التي استعملها ّ
بكثرة
الشاعر
ٍ
ٍ
إشارة رمز ّي ٍة يستفيد منها يف إثراء جانب املضمون ،عىل الرغم
بقصد دال ٍّيل ،أو
من ّ
النص احلداثي...بفعل املثاقفة عن طريق
أن كثري ًا من املفردات األجنب ّية يف ّ
الرتمجة ،وشيوع هذه املفردات التي تروج بفعل االطالع عىل الثقافات األخرى،

كام تشري إىل النزوع نحو املتداول من األلفاظ ،حيث قدْ انترشت عدد من
التمرد
املفردات األجنب ّية لدى العا ّمة ،كام تُوحي يف قس ٍم منها إىل النزوع نحو
ّ

عىل املألوف ،أو اإلعجاب بالوافد األجنبي ،ونحن ال نستطيع ْ
أن نستغني عن
يب ،وبحدود تقتضيها
يب ،لكن ينبغي أخذه بعد تطويعه ل ّلسان العر ّ
الوافد الغر ّ

الرضورة اإلبداع ّية ،)49(وهذه املفردات قد تس ّللت إىل قصائد ّ
الشاعر بكثرة؛
الفكري بني األمم ،وقراءة نتاجهم ،فاستهواه ،فأضاف إىل
نتيجة التالقح
ّ

معجمه ّ
عري لون ًا آخر من التزويق عىل مستوى املفردة األجنب ّية ،فقد أكثر
الش ّ
من أسامء األعالم ،وأسامء املدن واألمكنة ،وأسامء اآللة ،وأسامء النباتات
واألشجار ،وأسامء العطور والزهور ،وأسامء املأكوالت واملرشوبات ،وأسامء
األحجار ،وأسامء املالبس واحليوانات ،وغريها.

ور َّبام يشري إىل أسامء أعالم بوصفها رموز ًا أسطورية ،مثل( :إيثاكا،

قصة (األوديسة) ،كام يف قوله:
وعوليس) ،وقد وردتا يف ّ
تكون ابن ًا إليثاكا
لن
َ
ْ

ليس هلا أبناء عىل املصطبة
إيثاكا َ
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

كالعبي االحتياط

للساعة
يقدّ َ
مون ال ّطاع َة ّ
فليس ِمن أبناء إيثاكا َم ْن مل ْ
هيطل عليه املطر
َ

أو يب ّلله املطر

َم ْن مل ْ
البحر باحلبال
ينازل
َ

امللمت بالعصا
أو يقارع ّ

َ
ويعاجلون ّ
الشوارع
اخلرائط
يصنعون
ّإنم
َ
َ

يباركون العاصف َة واخلطر
ّإنم
َ
يأهبون بام يتهدّ ُدهم ِمن َخ َطر
ألنم ال
َ
ّ

وهو وراء احل ّيز ّ
هبي أبد ًا
الذ ّ

يستحيل مسك ّ
ُ
الظل ،أو القفر عليه
وهكذا

فهو َ
الرعاة
املاكر الذي
الطائر
ذاك
ُ
خيدع ُّ
ُ
ُ

حياولون ّ
مرة
وهم
َ
كل ّ

حياولون ّ
املرات
وهم
َ
كل ّ
لن تكون ابن ًا إليثاكا
ْ

وال أخ ًا لعوليس

الرحلة إىل إيثاكا
ا ّلذين اختاروا ّ
يركنون للدّ عة
ال
َ

تون للوراء
وال يتل ّف َ

ون َ
حول النّار
يلتم َ
ال ّ
تراث الب�صرة
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ّ

بون
ليفتحوا صنادي َقهم يق ّل َ
استقر فيها ِم ْن قط ٍع وأحجار:
ما
ّ
ِ
ِ
والياقوت
والزمر ِد
العقيق
من
ّ
ٍ
ٍ
كاذبة
بطمأنينة

لن يقبعوا بجوار الباب
ال ْ ..

السياج
أو حياذوا ّ

ليصاحلوا ّ
الذكرى

مكتفني بإرثهم من املايض الذي ّ
ول َّ
ورث ورسب يف القاع
َ

تكون ابن ًا إليثاكا.)50(
لن
َ
ْ

وقدْ يستعمل املفردات الدا ّلة عىل املأكوالت واملرشوبات ،كام يف قوله:

الس ّياح
 ...وأمحل ُّ

الرسامني
عىل ْ
أن يقفوا أمام ّ
لريسموا وجوههم

لقاء بضع لريات من النّحاس

هي ثمن وجبة عشاء
من البيتزا

والكوكاكوال.)51(

أو اإلشارة إىل اسم نبات ،كام يف قوله:
مثلام األمر

ستُعاد األمور
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

وال ّطيور

دعك من ذكر ال ّطيور

مرضت زهرة (أوركيد)
وقدْ قامت بنزهة

وانتهى اليأس إىل ساحة وجهي

وكام تعرف فاحلاجة أ ّم االخرتاع

إن امللح يف املاء يذوب
ثم ّ
ّ
دون ْ ِ
ضجة.)52(
أن ُيدث ّ

فض ً
ال عن ذلك اإلشارة إىل اسم املدن ،مستفيد ًا من الثراء الدال ّيل مع التقطيع

يت للمفردة ،كام يف قوله:
الصو ّ
ّ
الشاعر يف نيويورك

أين ّ
الشاعر يف نيويورك؟
َ -

أين نيويورك؟
َ -

يف

نيو

يورك.)53(

فض ً
ال عن ذلك اإلشارة إىل أسامء األحجار الكريمة ،كام يف قوله:
ِ
م ْن هوانا
السنني
يا رياح ّ

حتملني
ما الذي جئتنا
َ
تراث الب�صرة
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ّ

العقيق الكريم

الزمرد والرتمالني
ّ

ِ
اآلس والياسمني
أ ْم غصون ًا من

حتملني؟!.)54(
ما الذي جئتنا
َ
ور ّبام ُيشري إىل اسم ٍ
ب ْ
يرصح به ،كام يف قوله:
عطر كان مم ّيز االستعاملُ ،ي ُّ
أن ّ
الصاحة أشدّ رضاوة من ّ
الذهب
ّ
ال تضعي مزيد ًا من ال ّثقة

فقدْ يغتالك عطر (اآلن ديلون)،

أو يغتالك أسالفك الغاليون
يا رامبو.)55(

عري عىل بلورهتا يف ٍ
النص ّ
خاص متنح نفسها الذوبان
أفق
ٍّ
الش ّ
ممّا حيرص ّ

واالنصهار بفعل ابتكار ّ
الشاعر يف توليد املعاين.

وال يقترص عىل ذلك ،بل يمتدّ لإلشارة إىل استعامل املصطلحات العلم ّية،

كام يف قوله:

عزاء يليق بأحد اخلالقني ح ّق ًا

ٍ
ومؤس وفادح جدّ ًا
أن هذا مؤسف
أعرف ّ
زلزال

 -بـ  5درجات عىل مقياس رخيرت-

للتو هو عني ما عرفته أمس.)57(
ّ
وإن ما عرفته ّ

وكأن املتك ّلم ٌ
ّ
الشاعر حياول ْ
ور ّبام ّ
ماثل
الصوت بلغته األصل ّية،
أن ينقل لنا ّ
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

النص ّ
عري تركيب ًا مكتوب ًا
الش ّ
تضمن فيها ّ
أمامنا ،وهذه هي احلالة الوحيدة التي ّ

بلغته.)58(

وقدْ أشار ّ
الشاعر إىل عنوانات القصائد باملفردات األجنب ّية مكتوبة بال ُّلغة

العرب ّيةّ ،إل ْ
أن خيتار عنوان ًا بال ّلفظ واملعنى يف حالة انفراد ّية ،مثلام يتّخذ عنوان ًا
باملفردة اإلنكليز ّية بلفظها وصوهتا ،مثل ( ،)zigzagبمعنى انحناء ،أو ٍ
ملتو ،كام

يف قوله:

zigzag

بجدّ بال ٍغ

بجدّ بال ٍغ مل يستند إىل أجنحة

زحفت عىل األرض
ْ
ّ
لتخط أملها
بخط ٍ
ٍّ
ملتو

مقروء متام ًا
لكنّه
ٌ
وهكذا
هكذا

ِ
األحدب أيض ًا
يعرف
ُ

كيف ينام.)59(

النص بوصفها عالم ًة
ومرة أخرى ينقل عبارة مستعملة لتأخذ موضعها يف ّ
ّ

رمز ّي ًة ُتتّخذ يف تنبيه اآلخر ،كام نجد ذلك يف قوله:
فلست إال أحد عميان (بروجل)
ُ
تراث الب�صرة
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ّ

الصبيان يف الطريق
ا ّلذين يقودهم ّ

ملتقط ًا احلىص واألصداف

وإ ْذ يرمي بالنرد

ال جييء النرد عىل الوجهتني إال صفر ًا

أن تأخذ بيدي
كان األوىل ْ

من أجيل الزيادة
وتر ّد ْ

وتوايل الربيد

 -فرسالتي إليك:

Nicht abgeholt
Non reclame

وأن تنتظر وال ترصف نقودك قبيل.)60(
ْ

فهذه الرتاكيب األجنب ّية التي اقتبسها بلفظها ،وهي د ّالة عىل ّ
أن تلك الرسائل

مل يطالب هبا أحد ،أو هي غري مطلوبة.

ظواهر فلكلور ّي ٌة ،مثل :األلعاب الشعب ّية
-2
ُ

نصه ّ
حيرص ّ
عري مزجي ًا من الرموز البيئ ّية ،مثل:
الش ّ
الشاعر عىل إكساء ّ

صح ّية يف تسجيل
التذكري باأللعاب الشعب ّية السائدة يف املجتمع ،وهي حالة ّ

العقد االجتامع ّية السائدة يف املجتمع يف اجتاه املشهد املوصوف ،مثل :لعبة

(الغميضة) عند األطفال ،يف أجواء املرح والفرح؛ ليخلق جانب التعمية
ِّ

والغموض؛ من أجل البحث عن يشء موجود ،كام يف قوله:
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

أجل سأصدّ قك

وسأعمد إىل منحك أعىل العالمات
جدارتُك يا أخي

تؤهلك لذلك
َ
ألست يف املرتبة التي ّ

يف املستوى الذي عنده تنال العالم َة النهائ ّي َة؟
ُ
حيث ال أحدَ يدانيك

ٍ
الغميضة!!
العب ِمن العبي
حتّى وال أعظم
ّ

وأمهرهم

بإمكانه مقاربة مستواك ،أو جماراتك

مر ًة يف االختباء؟
وماذا يعني لو أنّه نجح ّ

أو صادف وحصل عىل درجة.)61(

وكذلك إشارة ّ
(جر احلبل) يف املسابقات امليدان ّية ،وهي لعبة
الشاعر إىل لعبة ّ

الشعبي يف العراق ،كام يف قوله:
تراث ّية من ألعاب املوروث
ّ
ّ
والظل
الفراغ
ِ
(جر احلبل).)62(
يلعبان معي ّ

زهدت به
وهي حالة من القلق
النفيس من املستقبل ،فاحلياة اجلميلة قدْ
ْ
ّ

لتجعل من الفراغ مقاربة مع ّ
الومهي ،ولتُنتج رصاع ًا نفس ّي ًا ،فاملنترص بال
الظل
ّ
ّ
شك هو الفراغ يف نفس ّية ّ
الشاعر فيام إذا وجد فراغ ًا داخل النفس البرش ّية ،أ ّما
استثمر اإلنسان حياته بد ّقة يف برامج من ّظمة ،فال فرا َغ وال ّ
ظل ومه ّي ًا يطارده،
إذا
ّ

فهو املنترص ّ
بكل تأكيد.
تراث الب�صرة

158

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

النبي علي
�أ .م .د مرت�ضى عبد
ّ

الشعبي الس ِ
استعامل ِ
ُ
ائد
-3
املثل ّ ِّ ّ

تعب
جرت وتر ّددت عىل ألسنة النّاسّ ،
األمثال الشعب ّية هي أقوال شعب ّية َ

وقعت ،أو خيانة ،أو حدث ،أو إيثار ،أو نصيحة ،وغري ذلك،
حب
ْ
قصة ّ
عن ّ
ويعدّ املثل ّ
تعب عن حكمة
عبي من
أهم جوانب الثقافة الشعب ّية التي ّ
ّ
الش ّ

املجتمع وصلته بالواقع  ...وهو مرتبط بتجارب النّاس وحياهتم االجتامع ّية،

معبة ،)63(وقدْ استعمل ّ
الشاعر عبارات جرت جمرى
مصاغ بجمل موجزة ّ

املثل الشعبي بطريقة جماز ّية مستثمر ًا صورة التشبيه يف أبعادها الفنّ ّية يف املامثلة
السمكة يف النهر الذي
االجتامع ّية ،كام يش ّبه حالته املتق ّلبة غري
املستقرة بحالة ّ
ّ

جف ماؤه ،كام يف قوله:
ّ

كالسمكة
ال ّليلة ،فلتدعوين ،أتق ّلب ّ

إ ْذ ال ماء يف اجلدول.)64(

والسمكة إذا نضب
وهي مشاهبة بني اإلنسان إذا وضع يف موطنه
األصيلّ ،
ّ

املاء عنها ،فال حياة هلا ،بل مصريها إىل املوت.

عدو واحد) ،كناية عن
السائد
وأيض ًا تضمينه املثل
ُ
(ألف صديق وال ّ
الشعبي ّ
ّ

نُدرة الصديق الويف ،كام يف قوله:
ِ
ِ
أرجوك ال أريد
أرجوك ،ال،

أنت تشاكسني ظ ّل ِ
ك!
َ
بالض ِ
كنت أقول دائ ًام لك!
ّ
بط مثلام ُ

ٍ
ُ
ألف
عدو واحدٌ
صديق وال ٌّ
أتذكرين.)65(
َ
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

ويعدّ من األمثال الشعب ّية اجلارية عىل ألسنة الع ّامة ،ويلفظ بـ(ألف صديج

وال عدو واحد) يف ال ّلغة الدارجة( ،)66وقد أشار الدكتور (صدّ ام األسدي) إىل
تضمني ّ
الشاعر هذا املثل من قول اإلمام عيل؛ بسبب استقرار الرتاث القديم
يف مداخل قصائده وخوامتها( ،)67ويبدو َّ
أن املثل جرى عىل ألسنة العا ّمة نتيجة

عيل :)68(
حلفظهم قول اإلمام ّ

ٍ
ألف ٍّ
وليس كثري ًا ُ
وصاحب
خل
لكثري
عدو ًا واحد ًا
وإن
ّ
َ
ّ
ُ
(اكنس َو ِر ْش) ،و(القبض من َد ْ
بش) ،كناية عن عدم اجلدوى
وكذلك عبارتَا
ْ

من أمره ،فال حتصل عىل بغيتك ،كام يف قوله:
عن ِ
شكرها
الببغاء
ْ
أعربت ْ
ُ

قت عىل اجللوس
وع ّل ْ
ِ
غرفة اجللوس
يف
ور ْش
َكن َْس ًا َ
ور ْش
َكن َْس ًا َ

ثم ِمن َد َبش.)69(
والقبض َّ

أن ( َد َبش) هذا رجل يستدينْ ،
ويروى ّ
السند أسقط ح ّقه يف
فإن أضاع دائنُه ّ
أصل الدّ ين ومقاضاته( ،)70وهي من ِ
احل َيل واخلُدع اجلارية يف املجتمع؛ بسبب

األوضاع االجتامع ّية؛ ّ
ألن املثل الشعبي جتسيد حلكمة اإلنسان وجتاربه يف
معب عن صورة الواقع.)71(
احلياة ،بداللة ذك ّية ،وحمتوى ّ

وكذلك استعامل املثل ّ
الشائع( :من عصا موسى ولليوم هو عىل احلال)،

كناية عن دوام احلالة واالستمرار عليها ،يف قوله:
تراث الب�صرة
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النبي علي
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ّ

م ْذ عصا موسى وترتيب األمور
ُ

هو هذا :بعد طرق الباب إيذان الدّ خول

يقبلون
إنَّام هم
َ

ال كام تقيض األصول.)72(

السائر( :صاحت عليه ال ّططوا) ،كناية عن التشاؤم
وأيض ًا تضمينه املثل ّ

والتطري ،كام يف قوله:

يا نزهة األمس التي بساطها  ...قدْ انطوى
نحظ بالو ِ
رد سوى هنيهة  ...حتّى ذوى
مل َ َ
كأنّنا :من اجلنوب ُص ّعد ًا ...
حتّى ّ
الذرى ِ ...من نينوى

صاحت بنا :فلرتحلوا
ْ

فلرتحلوا يف هدأة ال ّليل العميق  .....ال ِّطيطوى.)73(

أن مفردة ال ِّطي َطوى تعني َضب ًا من ال ّطري ،وقيل ّ
وقدْ ورد معجم ّي ًا ّ
إن
ال ِّطيطوى رضب من ال َقطا طِ ُ
وال األَرجل ،وال َأصل هلذا القول ،وال نظري هلذا

يف كالم العرب( ،)74وقد أشار ّ
لييل صوته
الشاعر إىل ال ّطيطوى رمز ًا؛ ألنّه طائر ّ
ينذر بالرحيل ،ومن ِ
تصح عليه جيب ْ
هيجر منزله ويرحل ،وقدْ جاء به من
أن
ُ
َ
َ
والتطي.
باب التشاؤم
ّ
دع فلكلور ّي ٌة
ِ -4ح َر ٌ
ف أو ُخ ٌ
ورد يف شعر (حسني عبد ال ّلطيف) بعض املفردات الدا ّلة عىل ِ
احلرف واخلُدع

ّ
(فزاعة) بمعنى (كثري الفزع) عىل وزن (ف ّعالة) ،عىل سبيل
الشعب ّية ،مثل استعامل ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

الكثرة واملبالغة من الفعل (فزع) ،الذي ّ
يدل عىل النفرة من يشء خميف( ،)75كام

يف قوله:

رد ًا عىل فز ِ
ّاعات احلقل
ّ
تشتق العصافري فزّاع ًة ِمن ِ
جنسها
ُّ
ُ
حيث ُ
ُ
املثل ِمن جنس املثل
الضفاد ِع
فزّاع ُة ّ

ٍ
يقف عىل ٍ
قلق ُ
ساق
واحدة.)76(
َل ٌ

ٍ
وهي إشارة إىل ظاهرة استعامل ٍ
مصنوعة من القامش ،وأعواد من اجلريد
لعبة

ى(الفزاعة)؛ لتخويف الطري؛ ملنعه من
تسم
ّ
عىل شكل إنسان واقف يف احلقلّ ،
أكل الزرع ،وال س ّيام احلنطة وغريها ،وكذلك اإلشارة إىل (حراثة ّ
الشلب) ،وهو

الرز ،كام يف قوله:

املعزى ترسح أو ترعى

ثور أو ثوران يف حرث ّ
الشلب.)77(

الواقعي ينقل للمتل ّقي ما يراه ،ويلتقطه بعدسته ّ
الشعر ّية،
وهو يف هذا االجتاه
ّ

مصور ًا البيئة اجلنوب ّية يف ّ
أدق التفاصيل ،وهذا ما يم ّيز شعره ،وتوصف شعر ّيته
ّ
فاليومي
يسمى بنربة التفاصيل اليوم ّية(،)78
ّ
بشعر ّية التفاصيل اليوم ّية ،أو ما ّ
لديه جيد متّسعه َعرب املعاجلة ّ
الشعر ّية الدقيقة ،مرتقي ًا بذلك إىل درجة من القول
ّ
عري.
الش ّ
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النبي علي
�أ .م .د مرت�ضى عبد
ّ

خا�ص ٍة ملعجمه ّ
ثالثاًُ :
ال�شعريّ
خلق مفرداتٍ ّ
و ُت َعدّ سمة أسلوب ّية أخرى يف شعر (حسني عبد ال ّلطيف) ،فله القدرة ال ّلغو ّية

عىل بناء واشتقاق واستعامل مفردات من أسامء وأفعال هلا
صدى يف نفسه ،وقدْ
ً

عري؛ إ ْذ كان االهتامم باليومي جزئ ّية أساس ّية ،وشك ً
ترك أثر ًا عىل منجزه ّ
ال
الش ّ

أساسي ًا...؛ ّ
اليومي جاء مرتبط ًا باستخدام لغة تقرتب من لغة
ألن اإلحلاح عىل
ّ
النّاس ،)79(مثل اشتقاق أسامء ،ككلمة ( ُأحبولة) عىل وزن ُأفعولة ،للكثرة
واملبالغة ،مثلُ :أرجوحة ،و ُأحدوثة ،و ُأعجوبة ،كام يف قوله:
ٍ
حبولة
كم يف طبع الص ّياد  ...من ُأ

ٍ
كم ُأ
كذوبة.)80(
ْ
عىل الرغم ِمن ّ
أن ّ
الشاعر استعمل مفردة (احلبل) بصيغة مجع تكسري بصغيتني

خمتلفتني( ،أحابيل) عىل وزن أفاعيل ،و(حبائل) عىل (فعائل) من أجل التكثري،

كام يف قوله:

النهار بذرائع مكشوفة

وأحابيل حتت القناع.)81(

أراد هنا املصيدة ،ومفردها (األُحبول ،أو األُحبولة)( ،)82وقدْ استعمل

الصيغتني مع ًا ،كام قوله:
ّ
قت ذرع ًا
لقدْ ِض ُ

بأحابيلك وحبائلك الكتّانية.)83(

للداللة عىل مصائد اخلداع من باب الكثرة ،وهي تقنية يف تكرار األصوات

النص ّ
عري؛ ليشكّل انتباها لدى املتل ّقي ،ملا يشتمل عليه التكرار من
الش ّ
يف ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

وظيفتني متعالقتني ،مها:

أ -وظيفة دالل ّية؛ ّ
ألن التكرار بوصفه أساس ًا أسلوب ّي ًا يرتبط بالداللة الن ّّص ّية.
ب -وظيفة نفس ّية ،ترتبط بالفكرة املسيطرة عند النظر إىل املشاعر املتس ّلطة

عىل ّ
الشاعر(.)84

وكذلك استعامل الفعل (جترجر) بمعنى يسحب بشدّ ة ،أو يسحب اليشء
تدرجيي ًا ،أي :شيئ ًا بعد ٍ
يشء( ،)85كام يف قوله:
ّ
وأنت جترجر هيكلك املتداعي احلزين.)86(

وال يوجد يف القاموس العريب مفردة (جرجر) ،أو (جترجر) بمعنى السحب،
جل ْر َج َر ُة ت ََر ُّد ُد َه ِد ِير الفحل ،وهو صوت ير ّدده
الص ُ
جل ْر َج َر ُة ّ
وت ،وا َ
وإنّام يراد بـا َ

البعري يف َحن َْج َرته وقد َج ْر َج َر.)87(

السامل بدالً من مجع التكسري جري ًا عىل عادة الكالم
واستعامل مجع مؤنّث ّ

اليومي ،مثل :مفردة (غزاالت) مفردها (غزال) ،وجيب ْ
أن ُتمع مجع ًا قياس ّي ًا؛
ّ
وغ ْزالن ،مثلِ :غ ْلمة ِ
ألن غزال جتمع عىل ِغ ْزلة ِ
ّ
وغ ْلامن( ،)88كام جاء يف قوله:
كالسه ِم بعيد ًا
أميض ّ

يف ذاكريت :حيث األشجار حجارة نوم

وغزاالت تنجو من ص ّياد

ما كان له.)89(

إ ْذ استعمل كلمة (غزاالت) رمز ًا للنساء ،و ُأجري عليها طابع مجع اإلناث

بدالً من مجع التكسري.
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ّ

ُ
اخلامتة
أهم املأثورات الشعب ّية ،كاملفردة العا ّم ّية ،والعبارة
 -1تقف هذه الدراسة عند ّ

معنى ولغ ًة ،واملثل ،واأللعاب ،وتوظيفها،
الدارجة واملتداولة بني النّاس
ً

والكشف عن داللتها وأبعادها الفنّ ّية واالجتامع ّية والوجدان ّية ،مثلام تعمل

الدراسة عىل النظر إىل خصوص ّية االستعامل لدى ّ
الشاعر ودوره يف االرتقاء
بالنص ّ
النص ويفتح
الشعري ،بام ُيعدّ اقرتاح ًا مجال ّي ًا ُيضفي طاقة إبداع ّية عىل ّ
ّ
أمامه مسارات جديدة.

 -2هيدف البحث إىل معرفة مواطن استعامل ال ّلغة املحك ّية يف شعر (حسني

عبد ال ّلطيف) ،وكيف ّية توظيفها يف جتربة شعر ّية فريدة؛ إ ْذ برزت يف دائرة

التوصيل التي تنتجها الداللة ّ
الشعر ّية من مفردات وتراكيب ،ولوحظ بوضوح
متكّن ّ
اليومي ،واستثامره يف حشد طاقته اإلحيائ ّية مراعي ًا
الشاعر ِمن حتقيق الكالم
ّ

الواقعي.
اجلانب
ّ

أن يستثمر ّ
الشاعر (حسني عبد ال ّلطيف) حياول ْ
ّ -3
إن ّ
كل ما يمكنه من

ال ّلغة سواء كانت ال ّلغة الفصحى املوغلة يف القديم التي تكاد تنقرض من

يب ،أم ما متدّ ه ال ّلغة العا ّم ّية ،سواء كانت من الفصحى
قاموس االستعامل العر ّ
الصياغة ،أو الداللة ،أم ِمن ال ّلغة الشعب ّية التي ال أثر
تغي يف ّ
التي طرأ عليها ّ
للفصحى فيها.

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ

 -4أثبت البحث ّ
تنم عن وعي ،وثقافة عالية
أن للشاعر ثقافة عا ّمة شمول ّية ّ
يف التعامل مع املفردات بحرفِ ّية ومهارة.
الصحيح ّ
 -5كان ّ
الدال
الشاعر مو ّفق ًا يف وضع تلك االقتباسات بوصفها ّ

عىل ما يريدُ قو َله من قصائده ،والقدرة عىل التوصيل ويمنح هذه االقتباسات
ألنا تُب َعث ِمن رحم األ ّيام ،فهذه املجاورة بني األلفاظ جيعلها مشدودة
حيو ّية؛ ّ
إىل بعضها بعض ًا ،وينفث فيها من مشاعره وروحه؛ ليعيشها حتى تركت أثر ًا يف

نفس ّ
الشاعر واملتل ّقي.
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ُ
الهوام�ش
 -1ليس ْ
أن حيملك فجأة هذا القارب  -قصيدة حلسني عبد ال ّلطيف يرثي ولده:

.www.almadapaper.net/pdf.php?id=1208

 -2صيحة ال ّطيطوى ووصول (قصيدتان)-ضمن جم ّلة فنارات ،س ،7ع،8
ربيع2010:م :ص.75-73
 -3موسم إزهار الر ّمان -ضمن وراء املتاريس يقيم ّ
الشعراء ،قصائد من البرصة:
ص.74-73
 -4دير املالك :ص.174
 -5مل ي ُعد جيدي النظر :ص.121
ُ -6ينظر :لسان العرب -رتم.225/12 :
 -7مل ي ُعد جيدي النظر :ص.79
 -8لسان العرب-فحح.540/2 :
 -9إنطاق القوالب بالفصحى-حسني عبد ال ّلطيف:
مركز النورwww.alnoor.se/article.asp?id=31578. ،
ّ -10
جواب آفاق مل تطرق من قبل ،حوار :لؤي محزة ع ّباس ،جم ّلة األقالم ،ع ،1
الشاعر ّ
س  2011م :ص.182
 -11نفسه :ص.182
 -12نفسه :ص.183-182
 -13نفسه :ص.184
 -14نفسه :ص.183
 -15مقاالت يف ّ
الشعر العريب املعارص :ص.33
ّ -16
جواب آفاق مل تطرق من قبل ،جم ّلة األقالم ،ع ،1س2011م :ص.184
الشاعر ّ
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ
النص ّ
عري :ص.118
الش ّ
 -17يف حتليل ّ
ّ -18
جواب آفاق مل تطرق من قبل ،جم ّلة األقالم ،ع  ،1س2011م :ص.184
الشاعر ّ
النص ّ
عري :ص.118
الش ّ
 -19يف حتليل ّ
 -20نار القطرب :ص.31
ُ -21ينظر :لسان العرب  -نوش.361/6 :
 -22نار القطرب :ص.59
 -23لسان العرب  -جول.130/11 :
ُ -24ينظر :الكتاب.345-344/4 :
 -25نفسه.341/4 :
املارة :ص.39
 -26عىل الطرقات أرقب ّ
 -27موسم إزهار الرمان  -منشورة ضمن وراء املتاريس يقيم ّ
الشعراء :ص،74-73
والصلة واملتل ّقي ممارسة تواصل ّية لثالثة نصوص شعر ّية برص ّية  -ضمن جم ّلة أطراس ،ع،1
ّ
س2005 ،1م :ص.173-172
الصلة واملتل ّقي ،جم ّلة أطراس :ص.176
ُ -28ينظرّ :
ُ -29ينظر :قاموس ال ّلهجة العا ّم ّية البرص ّية.217/1 :
ُ -30ينظر :لسان العرب-جوز.326/5 :
النص ّ
عري :ص.110
الش ّ
ُ -31ينظر :اهلوية واآلخر-قراءات يف ضفاف ّ
 -32نار القطرب :ص.19
ُ -33ينظر :قاموس ال ّلهجة العا ّم ّية البرص ّية.234/2 :
تطور الداللة املعجم ّية بني العا ّمي والفصيح.482/2 :
ُ -34ينظرّ :
 -35نار القطرب :ص.22
الصحيفة العلو ّية املباركة :ص.9
ّ -36
ُ -37ينظر :لسان العرب-كيف.312/9 :
تطور الداللة املعجم ّية بني العا ّمي والفصيح.211/1 :
ّ -38
 -39لغة ّ
الشعر العراقي املعارص :ص.36
املارة  :ص.39
 -40عىل الطرقات أرقب ّ
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النبي علي
�أ .م .د مرت�ضى عبد
ّ
ُ -41ينظر :الكتاب ،203/1 :ورشح املرام يف الترصيف.122-121 :
الغواص :ص.410
درة ّ
ُ -42ينظرّ :
ُ -43ينظر :قاموس ال َّلهجة العا ّم ّية البرص ّية.324/2 :
املارة  :ص.11
 -44عىل الطرقات أرقب ّ
 -45نفسه :ص.51
ُ -46ينظر :ما تلحن فيه العا ّمة :ص.126-125
 -47مقاالت يف قضايا العرب ّية :ص.120
النص ّ
عري :ص.83
الش ّ
 -48اهلوية واآلخر-قراءات يف ضفاف ّ
 -49احلداثة يف ّ
اليمني املعارص :ص.99
الشعر
ّ
 -50مل ي ُعد ُيدي النظر :ص.140-139
 -51نفسه :ص.100
 -52نفسه:ص.129
 -53نفسه :ص.121
 -54نفسه :ص.63
 -55نفسه :ص.132
 -56نفسه :ص.144
 -57نفسه :ص.108
 -58احلداثة يف ّ
اليمني املعارص :ص.94
الشعر
ّ
 -59مل ي ُعد ُيدي النظر :ص.113-112
 -60نفسه :ص.104-103
 -61مل ي ُعد ُيدي النظر :ص.114
 -62نفسه :ص.114
الس ّياب-ديوان أنشودة املطر أنموذج ًا :ص.41-40
 -63الرمز يف شعر ّ
 -64نار القطرب :ص.27
 -65نفسه :ص.27
ُ -66ينظر :األمثال الشعب ّية يف ذي قار :ص.101
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ
ُ -67ينظر :قالئد نقد ّية يف شعر البرص ّيني :ص.68
عيل بن أيب طالب :ص.68
 -68ديوان اإلمام ّ
 -69نفسه :ص.75
ُ -70ينظر :معجم ال ُّلغة العا ّم ّية البغداد ّية.26/3 :
 -71الرمز يف شعر الس ّياب-ديوان أنشودة املطر أنموذج ًا :ص.40
 -72مل ي ُعد ُيدي النظر :ص.129
 -73صيحة ال ّطيطوى :حسني عبد ال ّلطيف ،فنارات ،س ،7ع -8ربيع 2010م:
ص.73
ُ -74ينظر :لسان العرب-طيط.347/7 :
ُ -75ينظر :املعجم الوسيط-فزع.678/2 :
 -76مل ي ُعد ُيدي النظر :ص.127
 -77نفسه :ص.48
ُ -78ينظر :شعر ّية التفاصيل-أثر ريتسوس يف ّ
الشعر العريب املعارص (دراسة وخمتارات):
ص.27-19
النص ّ
عري :ص.142-141
الش ّ
 -79يف حتليل ّ
 -80نفسه :ص.79
 -81نفسه:ص.45
ُ -82ينظر :املعجم الوسيط-حبل.153/1 :
 -83مل ي ُعد ُيدي النظر :ص.143
 -84احلداثة يف ّ
اليمني املعارص :ص.129-128
الشعر
ّ
ُ -85ينظر :قاموس ال ّلهجة العا ّم ّية البرص ّية.215/1 :
 -86نار القطرب :ص.36
 -87لسان العرب-جرر.125/4 :
ُ -88ينظر :لسان العرب-غزل.491/11 :
املارة :ص.31
 -89عىل الطرقات أرقب ّ
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النبي علي
�أ .م .د مرت�ضى عبد
ّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
ُ
الكريم.
القرآن
-1
ُ
 -2أثر الرتاث يف ّ
الشعر العراقي احلديث ،عيل حدّ اد ،دار الشؤون الثقاف ّية العا ّمة ،وزارة
الثقافة واإلعالم ،العراق ،بغداد ،ط1986 ،1م.
 -3االغرتاب يف ّ
حممد رايض جعفر ،احتاد
الشعر العراقي املعارص-مرحلة ّ
الروادّ ،
الكتّاب العرب ،دمشق1999 ،م.
 -4األمثال الشعب ّية يف ذي قار ،ماجد كاظم ،دار الشؤون الثقاف ّية العا ّمة ،ط ،1بغداد،
 2007م.
 -5أمري من أور-يف وداع أمحد اجلاسم ،حسني عبد ال ّلطيف ،دار الينابيع ،دمشق ،ط،1
2010م.
 -6إنطاق القوالب بالفصحى ،حسني عبد ال ّلطيف ،مركز النور
www.alnoor.se/article.asp?id=31578.

اجلبوري ،الدار
تطور الداللة املعجم ّية بني العا ّمي والفصيح-معجم دال ّيل ،د.عبداهلل
ّ
ّ -7
العرب ّية للموسوعات ،ط 2006-#1427 ،1م.
 -8احلداثة يف ّ
اليمني املعارص1970 ،م2000-م ،عبد احلميد سيف أمحد
الشعر
ّ
احلسامي ،إصدارات وزارة الثقافة والسياحة-صنعاء1425 ،م2004-م.
ّ
احلريري ،دار الثقافة والرتاث ،معهد
اخلواص ،القاسم بن عيل
الغواص يف أوهام
ّ
ّ
درة ّ
ّ -9
اإلسالمي ،دمشق ،ط2002-#1423 ،1م.
الفتح
ّ
 -10دير املالك ،دراسة للظواهر الفنّية يف ّ
الشعر العراقي املعارص ،د.حمسن أطميش،
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم-سلسلة دراسات (1982 ،)301م.
 -11ديوان اإلمام عيل بن أيب طالب ،رشكة عشتار للطباعة والنرش ،بغداد1988 ،م.
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ِ
احلياة اليوم ّي ِة يف ّ
العراقي املعارص(شعر ُحسني عبد ال ّلطيف أنموذج ًا)
الشعر
لغ ُة
ّ
الس ّياب ،ديوان أنشودة املطر أنموذج ًا ،مناف جالل عبد امل ّطلب،
 -12الرمز يف شعر ّ
املوسوعة الثقاف ّية ( ،)71دار الشؤون الثقاف ّية العا ّمة ،بغداد ،سنة 2009م.
ّ -13
جواب آفاق مل تطرق من قبل ،حوار :لؤي محزة ع ّباس ،جم ّلة األقالم ،ع،1
الشاعر ّ
س2011م.
العيني ،حتقيق :د.عبد الستّار
 -14رشح املراح يف الترصيف ،بدر الدين حممود بن أمحد
ّ
مؤسسة املختار للنرش والتوزيع ،ط ،1القاهرة2007 -#1428 ،م.
جوادّ ،
 -15شعر ّية التفاصيل-أثر ريتسوس يف ّ
يب املعارص (دراسة وخمتارات)،
الشعر العر ّ
فخري صالح ،الدار العرب ّية للعلوم نارشون ،بريوت ،ط2009 -#1430 ،1م.
 -16الصحيفة العلو ّية املباركة -أدعية اإلمام عيلّ ،
الشيخ عبداهلل بن صالح
اإلسالمي ،مطبعة ستاره ،ط.#1428 ،2
السامهيجي ،دار الكتاب
ّ
ّ
الصلة واملتل ّقي ممارسة تواصل ّية لثالثة نصوص شعر ّية برص ّية ،د فهد حمسن
ّ -17
الفرحان  -ضمن جم ّلة أطراس ،ع ،1س2005 ،1م.
 -18صيحة ال ّطيطوى ووصول ،حسني عبد ال ّلطيف ،قصيدتان ضمن جم ّلة فنارات،
العراقيي يف البرصة ،س ،7ع ،8ربيع 2010م.
احتاد األدباء والكتّاب
ّ
املارة-شعر ،حسني عبد ال ّلطيف ،دار احلر ّية للطباعة ،بغداد،
 -19عىل الطرقات أرقب ّ
.#1397
الشعر العراقي-دراسة يف نامذج من ّ
 -20يف ّ
البرصي (رسالة ماجستري) ،حسني
الشعر
ّ
فالح نجم ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة 2008 ،م.
النص ّ
الشعري ،عادل رضغام ،الدار العرب ّية للعلوم نارشون ،ط،1
 -21يف حتليل
ّ
بريوت2009-#1430 ،م.
الوهاب
الرزاق
 -22قاموس ال ّلهجة العا ّم ّية البرص ّية ،أمحد عبد ّ
احللفي و بثينة عبد ّ
ّ
احللفي ،مطبعة البعد الثالث ،بغداد ،ط2006-#1427 ،1م.
ّ
األسدي ،مطبعة السالم ،البرصة،
البرصيي ،د.صدام فهد
 -23قالئد نقد ّية يف شعر
ّ
ّ
2009م.
حممد
السالم ّ
 -24كتاب سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب ،حتقيق ورشح :عبد ّ
هارون ،مكتبة اخلانجي-القاهرة1992-#1412 ،م.
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النبي علي
�أ .م .د مرت�ضى عبد
ّ
املرصي ،دار صادر-
األفريقي
حممد بن مكرم بن منظور
ّ
ّ
 -25لسان العرب ،ابن منظور ّ
بريوت الطبعة األوىل (د.ت).
 -26لغة ّ
الكبييس ،النارش وكالة
العراقي املعارص ،تأليف :عمران خضري محيد
الشعر
ّ
ّ
املطبوعات ،الكويت ،ط1982 ،1م.
 -27مل ي ُعد ُيدي النظر-قصائد خمتارة ،حسني عبد ال ّلطيف ،منشورات اجلمل ،أملانيا،
 2003م.
 -28ليس أن حيملك هذا القارب-قصيدة حلسني عبد ال ّلطيف يرثي ولده نرشت ضمن:
)(www.almadapaper.net/pdf.php?id=1208

الكسائي (ت
عيل بن محزة
 -29ما تلحن فيه العا ّمة ،أبو احلسن،
ّ
ّ
التواب ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط،2
 ،)#189حتقيق :د.رمضان عبد
ّ
2002 -#1423م.
 -30املعجم الوسيط ،إخراج :إبراهيم مصطفى وآخرون ،مطبعة باقري ،إيران ،ط،2
 .#1427ق1385-ش.
 -31مقاالت يف ّ
األعرجي ،دار الشؤون الثقاف ّية
حممد حسني
ّ
الشعر العريب املعارص ،دّ .
العا ّمة ،بغداد ،ط2007 ،1م.
مؤسسة وارث األنبياء الثقاف ّية،
 -32مقاالت يف قضايا العرب ّية ،د .فاخر
اليارسيّ ،
ّ
العراق ،البرصة ،ط2009 ،1م.
 -33موسم إزهار الر ّمان -ضمن وراء املتاريس يقيم ّ
الشعراء ،قصائد من البرصة،
جامعة البرصة1978 ،م.
 -34نار القطرب-جمموعة شعر ّية ،حسني عبد ال ّلطيف ،دار الشؤون الثقاف ّية العا ّمة،
بغداد1994 ،م.
النص ّ
عري ،صالح زامل ،مطابع الدار
 -35اهلو ّية واآلخر-قراءات يف ضفاف
الش ّ
ّ
العرب ّية للعلوم ،بريوت ،ط2012-#1433 ،1م.
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