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  رسالة بعد التسجيل ست
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16ف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحر /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة ل
َ
لبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ألول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر ا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحا
ً

و الرفض، فضال
َ
لة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
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باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز م
َ
ا في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
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َ
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َ
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ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 
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ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
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 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ
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د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
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تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك
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ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك
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رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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 مكابدات ليلى يف العراق متثالت النسق الشعري يف قصيدة

 لبشرى البستاني

 إخالص حممود عبداهلل م.د.أ.

16/1/2021 تأريخ القبول:       7/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

وهذا النسق  ،نسعى في هذا البحث الى تبيان ان الشعر يتكون من انساق تحكمه        
فهو النظام الذي  ،يكون الشعر من ماهيته اللغوية والموضوعية والفنيةيتمثل بكل شيء 

وبهذا قسمنا بحثنا على نسق موضوعي وفني يتمثل بـ نسق الحب وتجليات  ،يؤطره
فدنا من خصائص النسق الذي أالقناع، ونسق االنعطافات الوزنية أي الصوت وااليقاع، و 

 . يعمل بوظيفة خاصة به اوضحها التحليل
إن الشاعرة في هذه القصيدة تستدعي قصة )قيس وليلى( وتتخذها قناعا يعالج         

مرارة الواقع وتآمر اآلخرين، وتستدعي رموز الحب التراثية من اجل البحث عن قيمـة عليا 
مقاطع كل مقطع  أربعةتتكون القصيدة من ، و تنشد وجودها وتنشر فعالياتها في عصرنا

ل من مقطع إلى آخر على شكل قفزة موضوعية ووزنية تحاول يرسم داللة له ويتم االنتقا
الشاعرة من خاللها عرض رؤاها والخروج من قيد الوزن الواحد إلى التعدد، ومن قيد الزمن 

 .باالنتقال من الماضي إلى الحاضر
 إيقاع، قناع، تجليات . الكلمات المفتاحيَّة:

 :مفهوم التمثل النسقي مقدمة : 
مفردة تمثل، فالتمثل هو مجموع التصورات الفكرية التي تتكون لدى إن التمثالت      

ن مفهوم التمثل غير معزول عن شتى 1الذات حول الموضوع فهي بمثابة تأويالت) (، وا 
المجاالت المختلفة في الحياة، فهو عند )ستيوارت( جزء اساسي من العملية التي 

                                                 

 جامعة الموصل . قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب / 
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مات والصور التي تقوم مقام تمثيل بواسطتها ينتج المعنى ويتطلب استخدام اللغة والعال
ن الربط بين  االشياء، فهو نتاج المعنى والمفاهيم التي توجد في اذهاننا من خالل اللغة وا 

 (.1المفاهيم واللغة هو الذي يمكننا من االشارة الى عالم االشياء الحقيقي أو المتخيل.)
ية التي تتداخل مع يتضمن))مجموعة من البنيات الفكرية والذهنأما النسق ف      

نحو نظرية أدبية  (2)العناصر والبنيات األخرى، في إطار وحدة عضوية نسقية كلية((
، فهو النظام الذي يميز البنيات المتشابكة في النص، ودال على مستويات ونقدية جديدة

 (. 3البنية، لذا فهو متعدد ومتنوع)
يدخل ضمن النقد الفلسفي فهو  من المفاهيم الفلسفية_ حسب هذا_نسق الإن مفهوم     

يهدف إلى  (4))موقف فكري أو رؤية خاصة إزاء العالم((الذي يمكن تحديده بأنه:)
ومادام النسق بهذه الصورة فقد استثمرته الشاعرة  ،االحاطة بالموجودات وتصنيفها وترتيبها

 بموقفها إزاء العالم وسعت إلى تبني قضية وطنها في محنته.
في توظيف المفاهيم ودالالتها المعرفية يؤدي دورا مهما في تعدد )) التباينويسهم 

ن النص نظام )) يتسم بالنسقية التي تتضمن سلسلة وبما ا (،5)األنساق الفلسفية وتنوعها((
انساقه تكتسب ( فإن 6)ال متناهية من العالقات والشفرات المولدة للموضوعات الفكرية ((

وتكمن خاصية النسق بقدرته على  قافة وغيرهاخاصية االنفتاح على فضاءات في الث
، فأهم ما يميز النسق ما ينهض به من االنفالت واعادة البناء والتمايز والتحويل والتوليد

ليمرر جدلياته  ،يتسم من حيث هو نظام بالمخاتلة واستثمار الجمالي والمجازيوظيفة، ف

                                                 

 . 2019/ مايو/3_ ينظر : كيف تعمل أنظمة التمثالت في النقد المعاصر، أزراج عمر،  1
  2006ظرية أدبية ونقدية جديدة، نظرية االنساق المتعددة، د.جميل حمداوي، شبكة األلوكة، نحو ن _ 2

www.alukah.net  :12   
  2014ينظر:علم التناص والتالص ، عز الدين المناصرة، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان،  _ 3
:31  
  474.:  2014، 4_3الفلسفة، سليمان أحمد الضاهر، مجلة جامعة دمشق،ع  _ مفهوم النسق في 4
  395المصدر نفسه : _ 5
_ النقد النسقي، تمثالت النسق في الشعر الجاهلي، يوسف محمود عليمات، االهلية للنشر والتوزيع،  6

 .  20: 1،2015عمان، ط
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ر على وفق النسق الظاهر ويسي (1تنكشف اال بالقراءة الفاحصة.) ومضمراته التي ال
 والمضمر في اخراج الداللة الفاعلة إلكساب النص خاصيته وهويته .

لقد أخذ الشكالنيون الروس مفهوم النسق ووصفوه وحللوا عناصره وقالوا بنسقية        
األدب، ونجد الدراسات الحديثة لألدب اهتمت بمفهوم النسق، وظهر ما يسمى بنسق 

تصورات الشكالنية والبنيوية والسيميائية والثقافية واقترح الغذامي  األنساق وهي تركيب من
اضافة عنصر سابع وهو النسق الى عناصر الرسالة ل جاكبسون لتضاف إلى وظائف 
االتصال وهي الوظيفة النسقية على اعتبار أن كل اتصال إنساني يضمر دالالت نسقية 

( 2بها نفهم والطريقة التي بها نفسر)تؤثر في كل مستويات االستقبال في الطريقة التي 
ن النسق يقال بمعنيين عام وخاص وهو بالمعنى العام جملة عناصر مادية أو غير  وا 
مادية يتعلق بالتبادل بعضها ببعض، والنسق بمعناه الخاص هو )) مجموعة من أفكار 

ذا ( وبه3علمية أو فلسفية مترابطة منطقيا من حيث تماسكها ال من حيث حقيقتها(()
فالنسق الشعري))هو مجموعة مترابطة ومنظمة ومتكاملة من الطرق والوسائل واألدوات 
واألساليب التي تقوم جميعها من خالل عالقاتها التبادلية بالمهام الالزمة لتحقيق البناء 
الشعري المتكامل)لغة، صورة، ايقاع، داللة( فهو وحدة تتكون من اجزاء أو وحدات متباينة 

(، فيقوم على تفاعل العناصر المكونة للقصيدة، فالخطاب الشعري 4ا (()ومتماسكة مع
كنسق يحتوي على عناصر تكونه وتنظم اتساقه وهي: اللغة، االيقاع، الصورة، حيث تقوم 
هذه العناصر بأدوار مختلفة تتجه جميعا نحو تحقيق هدف معين هو تشكيل النص 

فيما بينها فالنسق بين الظاهر والخفي يحمل  الشعري وهذه االنساق الثالثة متبادلة التفاعل
معه دالالت عدة تحت غطاء جمالية اللغة، وله فاعلية التأثير من خالل ما يحمله من 

 (. 5دالالت)
                                                 

  9_ينظر: النقد النسقي   : 1
اته منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي، د. طارق ثابت، النسق الشعري وبنيينظر:  _ 2

  26. :  2016،  17حوليات جامعة قالمة للغات واآلداب، ع 
 3/1417:  1996_ موسوعة الالند الفلسفية، ت خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت،  3
  34النسق الشعري : _ 4
 .   29_ينظر: المصدر نفسه :   5
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نسعى في هذا البحث الى تبيان ان الشعر يتكون من انساق تحكمه، وهذا النسق          
موضوعية والفنية فهو النظام الذي يتمثل بكل شيء يكون الشعر من ماهيته اللغوية وال

يؤطره، وبهذا قسمنا بحثنا على نسق موضوعي وفني يتمثل بـ : نسق الحب وتجليات 
القناع، ونسق االنعطافات الوزنية أي الصوت وااليقاع، وافدنا من خصائص النسق الذي 

اته يعمل بوظيفة خاصة به اوضحها التحليل، وانه يتشكل على وفق ضرورة وجوده بمستوي
 في الظهور والتشكل في بنية القصيدة،

ولقد جرت القصيدة بتوتراتها وتفاعالتها النسقية المتضامنة والمتصارعة فيما بينها         
 باتجاه اخراج الباطن المضمر بهيئة الظاهر برؤية خاصة نحو الموضوع . 

 _ نسق الحب وتجليات القناع1
وتتخـذها قناعـا يعـالج مـرارة  قصـة )قـيس وليلـى(تستدعي في هذه القصيدة إن الشاعرة      

ال مــن اجــل تــذكيرنا بهــذه القصــص  الواقــع وتــآمر اآلخــرين، وتســتدعي رمــوز الحــب التراثيــة
عمومــا ومحاولــة إيجــاد تجلياتهــا الرمزيــة فــي هــذا العصــر حســب، بــل مــن اجــل البحــث عــن 

اه الواســع، قيمــة هــو حــب فــي معنــ، فــي عصــرنا  اوتنشــر فعالياتهــ اقيمـــة عليــا تنشــد وجودهــ
وفضــيلة تنشــد وجودهــا فــي جمهوريــة جديــدة هــي فضــاء الحيـــاة المعاصــرة المقتولــة بالجفــاء 
والجفاف، فلم يكف الواقع بكل وقاحته عـن محاربـة هـذه القـيم تحـت مسـميات عـدة تجـاوزت 

تتحول الصورة القديمـة لقـيس فـي الحـب الـذي كـان فيهـا مخلصـا صـادقا إلـى و  .حد المعقول
هــذه الداللــة التــي تنطبــق علــى قــيس العصــر  دة تحــول فيهــا إلــى لعــوب وكــاذب،صــورة جديــ

الحـــديث أو علـــى قـــوانين هـــذا العصـــر الـــذي يعمـــه الكـــذب المنطـــوي علـــى اللـــف والـــدوران، 
لتعـــاني الـــذات وقـــع هـــذا التـــأثير، فتبقـــى هـــي المخدوعـــة دومـــا ويمـــارس عليهـــا فعـــل الكـــذب 

ة المعاصـرة _الشـاعرة_ السـلبيات وكشـفت لذلك فقد شخصت بصوت ليلى العراقيـ المستمر،
 عنها معلنة بناء شخصيتها الجديدة التي الُ تلغى وال ُتهزم عبر مسيرة الحياة الشاقة.

ـــوعي بالحـــب وشـــروط وجـــوده مـــا يـــوفر لهـــا الحريـــة       ـــك مـــن ال ـــذات الشـــاعرة تمتل إن ال
و االتصـــال، الداخليـــة فـــي الشـــعور الـــذي تنطلـــق منـــه نحـــو العـــالم لتجعلـــه جســـرا يمـــدها نحـــ

فـأرادت مـن الحـب فـي قصـيدتها وصـوتها أن يحقـق لهـا ولوخريـــن وللـوطن الحريـة وشـروط 
الحيــاة الحــرة، انطالقــا مــن جعــل الحريــة تنبــع مــن دواخلنــا لنعكســها ونمارســها فــي الخــارج. 
وكيـــف يكـــون الحـــب فـــي عـــالم فقـــد الحريـــة وفقـــد الشـــعور ببهائهـــا، وهـــي العنصـــر األســـاس 
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ه فعــل ونشــاط وممارســة للقــوة اإلنســانية التــي ال يمكــن ممارســتها إال فــي لتواجــد الحــب، ألنــ
 تقول في قصيدتها:  01الحرية

 ))  السماء دخان 
 والسماء غراب جناحاه ال يطرفان   
 والسماء طوت افقها   

 فضت السامرين        
 دنت من فيافي بني عامر 

 تتلعثم بين الخيام        
 تتلفت ..  ((     

ن اللوحة شبه السـوريالية التـي شـكلت مطلـع الـنص تحمـل وصـفا يثيـر إحسـاس الحـزن إ    
والعتمـــة، فهـــي تعطـــي جـــوا كئيبـــا يملـــؤه الســـواد، فالســـماء هـــذا األفـــق الواســـع رمـــز الصـــفاء 

يتحول إلى دخان وهو يرمز إلى السواد، ليؤكد هذا المعنى ويدعمـه تشـبيها  لوالسمو والجال
يحملــه اللــون األســود مــن داللــة تعكــس الرؤيــة التشــاؤمية  بــالغراب، وكمــا هــو معــروف مــا

المتوقعة منه ليكتمل الجو بـ)جناحان ال يطرفان(، فال حركة وال لون يـدعو إلـى التفـاؤل فـي 
دالالت الصــورة ثــم تمضــي باتجــاه التشــخيص، لتجعــل مــن الســماء شخصــا تضــفي ســمات 

ـــية عليهــا مــن ) تتلفــت، تتلعــثم....(، ليتحــول ال موقــف العلــوي الســماوي إلــى األرض اإلنسانـ
والهبوط والدنو، مقابلة بين السماء واألرض في صحاريها وفيافيها، فتأتي الصـحراء ليكتمـل 
الجــــو البــــدوي وضــــوحا، ونتيجــــة تضــــارب األهــــواء واآلراء تــــروى الصــــحراء ثالثــــة مواقــــف 

 متصاعدة في شدتها :
 دما. .1
 دمعا . .2

 لهفة وجد .3

 أن تروي الصحراء دما ،:    ))   ليس غريبا في قولها  

                                                 

ظر : فـن الحب ، بحث في طبيعة الحب، اريك فروم ، ترجمة عبد المنعم مـجاهد، دار العودة ، ين  -1
 48:  1981بيروت، 
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 أو دمعا ،                          
 أو لهفة وجد ..   ((                              

فمن الموقف الحاد الثقيل المتمثل بـ)الدم (اللون األحمر لون القتل والحب، فالحب قتال 
ل وقعا ووجعا) ليس غريبا في هذه األجواء التي تكرس المرارة واأللم، لتنتقل إلى األق

الدمع( ثم )لهفة وجد(، وكلها تكرس الوجع وحرارة الموقف والنيران المشتعلة داخل هذه 
النفس لتخدم حرارة الموضوع والموقف، ويقترن األسود باألحمر ذي الداللة على القتل 
وكالهما عند العرب لونان مكروهان ويعدان مشؤومين، فاألحمر يرتبط بلون الدم والقتل، 

 رمز لجهنم وارتباطه بلون النار مادة الشيطان استعمل للتعبير عن الغواية.وهو 
وتأخذ الداللة مسارها بالمواصلة وتكمل صورة السماء الكئيبة صورة األرض البور، فليس 
هناك عوامل للخصب واإلحـياء على الرغم مما رويت به من )دماء/ دمع...( تبقى ظمأى 

علية تكمن في الذات واآلخر عبر عملية المطاردة هذه ساكنة ال تتحرك لكن الحركة الف
 العملية التي تكرس الجو البدوي وتعزز وجوده. 

فطوال القصيدة يلتقي الماضي بالحاضر أو تلتقي األجواء القديمة البدوية بالحديثة، ليعبـر 
هذا االلتقاء عن معاناة يتأصل فيها صدق تجربة ولوعة أكيدة تخفي دالالت مسـكوت 

ا مـن سيادة عوامل االنفصال في الحياة المعاصرة ، والسيـما عن الوقائع التي دفعـت عنه
  0هذا النـص للتشكل

إن مستويات الصور تقع ما بين صور واصفة لألجواء العامة وصور واصفة ألجواء      
ذ استطعنا  فالحب والذات، وأخرى تصف موقف بني العمومة والموق العربي المعاصر، وا 

ك بتالبيب ومعاني الصور فال يسعنا إال أن نقول من أنها تتجسد بداية في شيء أن نمس
علوي حط على األرض، بل قدر محتوم ومكتوب في سماء الغيب منذ القدم والى اآلن 
طبع هذا المكان بسمة الحزن والتعب المضني الذي ال فكاك منه على مر الزمان، وكأن 

واد، وهو رمز الحزن الذي تحمله، بل وظهرت السماء ظهرت برمز امرأة يتوشحها الس
كروح امرأة هبطت من السماء إلى ارض الواقع تحكي ما حصل، وبهذا فهي روح قاصية 

  0تستدعيها الشاعرة
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إن ما ترسمه الصورة بآفاقها اللونية عبر الرمز المستعمل والمستشف منه اللون األسود   
يعزز ما قلناه، فهي صور مكتسـية بالحزن يعطي القصيـدة وبدايتها هذا الجو المثار، و 

           عبر رؤيتـها التشاؤمية التصويرية البصرية المبنية على األلوان وتحوالتها.

 ألزرق                          تحول إلى   ا            
  األسود دخان              السماء  

 ول إلى       األزرق                       تح             
 السماء                      غــراب                          األسود    

وكأنمـــــا تستشـــــعر مـــــا  -إن الشـــــاعرة تســـــتنفر الطاقـــــات منـــــذرة بحالـــــة العـــــذاب الواقعـــــة    
نتيجة لقتل وظله ألخيه اإلنسان، وهذا ما تعززه في صورة الغراب المتناص مـع  -سيحصل

َْ ِمـْن اْلَخاِسـِريَن ):﴿ ة أكثر من آية كريمـ ُ  َفَأْصـَب ُِ َفَقَتَلـ ُ  َقْتـَل َأِخيـ ُ  َنْفس ـ ( 30َفَطوََّعْت َلـ
ُِ َقـاَل َياَوْيَلتَـا َأَعَجـْزت  َأنْ  ُ  َكْيـَي ي ـَواِري َسـْوَأَخ َأِخيـ ِِ ِلي ِرَيـ ُ  غ رَاًبا َيْبَحث  ِفـي اأَلْر  َفَبَعَث اللَّ

َْ ِمـْن النَّـاِدِميَن )َأك وَن ِمْثَل َهَذا اْلغ رَاِب َفأ وَ  ( ِمـْن َأْجـِل َذِلـَك َكَتْبَنـا 31اِرَي َسْوَأَخ َأِخي َفَأْصـَب
ِِ َفَكَأنََّمـا َقَتـَل النَّـاَس  ُ  َمـْن َقَتـَل َنْفًسـا ِبَغْيـِر َنْفـْس َأْو َفَسـاْد ِفـي اأَلْر َعَلى َبِني ِإْسرَاِئيَل َأنَّ

ـل َنا ِباْلَبِيَنـاِت ثـ مَّ ِإنَّ َكِثيـرًا َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَهـا َفَكَأنََّمـا َأْحَيـ ا النَّـاَس َجِميًعـا َوَلَقـْد َجـاَءْته ْم ر س 
ِِ َلم ْسِرف وَن)  1﴾(32ِمْنه ْم َبْعَد َذِلَك ِفي اأَلْر

هكـــذا تـــنجع الشـــاعرة بوعيهـــا العميـــق بإحالتنـــا إلـــى قصـــتين عبـــر رمزهـــا المكثـــف           
العـــذاب الواقعـــة علـــى الـــبالد برمـــز الـــدخان،  غـــراب ( قصـــة–المكـــون مـــن كلمتـــين )دخـــان 

وقصــة الغــراب إشــارة منهــا إلــى حــوادث القتــل المرتكبــة علــى األرض ووطــن الشــاعرة بشــكل 
خــاص، وبــدون جــرم يرتكــب، فــإذا كــان القتــل يمــس شخصــا واحــدا وبهــذا التحــريم والزجــر، 

بنـي إسـرائيل  فكيف إذا مس وطنا وأمة بأكملها. لكن الخطاب موجه في النص القرآنـي إلـى
حينمــا عــال صــيتهم لتــربط ذلــك بــاآلن، ومــا نشــهده مــن قــوة لهــم، وكأنمــا تحكــي قصــة العلــو 
والتسلط وكل الجرائم التي ترتكـب مـن لـدنهمي لـيس ضـد فلسـطين وحـدها بـل ومـا يحـاك مـن 

 خطط عدوانية ضد امة بأسرها رمزا لكل قوى الشر والعدوان على وطنها.
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غــراب ( يعطــي مــدلوال تشــاؤميا ويــوحي –دم رمــزا فــي )دخــان كمــا إن اللــون األســود المســتخ
بســيطرة عوامــل الســلب والحــزن، فتــأتي الصــفة اللونيــة لتــدخل فــي فضــاء الصــورة التخيليــة 
)الســـماء غراب(عبـــر الصـــورة التشـــبيهية التـــي تتجـــاوز حـــدود التشـــبيه التقليديـــة نحـــو صـــورة 

د علـــى الطبيعـــي بداللـــة رمزيـــة عالقـــة فـــي المخيـــال الشـــعبي لـــدى المتلقـــي، فالقصـــيدة تعتمـــ
نمـــا تبتعثـــه فينـــا مـــن خـــالل الرمـــز الـــذي يـــدل عليـــه.  اللـــون، وهـــي ال تســـتخدمه مباشـــرة، وا 
فاألسود دال على ما يتشـاءم بـه مـن المعـاني  وارتباطـه بمواقـف محزنـة، وهـذا مـا قادتنـا بـه 

ـــه إلـــى البعـــد الـــديني، فـــارتبط مـــن جـــراء ذلـــك بالتشـــاؤم فضـــال  عـــن أن داللـــة مفـــردة   داللت
 الغراب لها من العمق الداللي ما يعمق هذه الفكرة ويدعمها. 

لقد جاء التشكيل الزمني في الصورة علـى درجـة كبيـرة مـن الـبطء، والمقتـرن بحركـة         
ــة تجعــل مــن الــزمن عبئــا  ثقــيال  علــى منــان الحــال الشــعري، وتنقلنــا إلــى الوجــه  زمنيــة ثقيل

مقــابال  تســتهدفه الشــاعرة وتمعــن فــي إخفائــه لتنــبض  الخفــي مــن الصــورة الــذي يمثــل نصــا 
 بالخوف وعدم االطمئنان للقادم بوصفه عذابا غامضا. 

إن هذا االستخدام للعنصر العلـوي )السـماء( فـي مقابـل السـفلي)األرض( يـؤمن لنـا 
ارتباطـــا  وثيقـــا  بحيـــز المكـــان أمـــال  فـــي التقليـــل مـــن حـــدة الخـــوف المنبعـــث مـــن الصـــورة 

فيهـا، لـتعلن عـن سـبب هـذا التشـاؤم والسـواد  بأو لتنقلنا إلى األرض ومـا يرتكـ 10التشاؤمية
 المكتظ في السماء. 

وبهــذا تضــافر المكــان والزمــان واللــون فــي تكــوين الصــور المتتابعــة وتشــكلها بــالجو        
 المرسوم بدقة الفنان.

رارتهـــا ممـــا نلمـــع تجليـــات القنـــاع تظهـــر فـــي القصـــيدة عنـــدما تـــداري الشـــاعرة خلفـــه م     
يحدث على سـاحة الواقـع، فـإن اسـتخدام فكـرة القنـاع تنقـل القصـيدة إلـى إيقـاع درامـي يعتمـد 

والشاعرة حينما اهتدت إلى شخصية قناعهـا إنمـا 2حركة النفس في مواجهتها لحركة الواقع .
اتخـــذتها شـــاهدا علـــى الحـــب والصـــدق المفقـــود وعلـــى الحيـــاة التـــي عمهـــا التزييـــف وســـادها 

                                                 

ينظر:  مـرايا التخـييل الشعري، أ.د. محمد صابر عبيد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، األردن  - 1
 199: 2006،  1، ط
 266:  1975ينظر : معالم جديدة في أدبنا المعاصر، فاضل ثامر ،منشورات وزارة اإلعالم ،بغداد، - 2
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ال لمــاذا منــع تواصــل األحبــة مــا بــين عصــرين مــاض غائــب  وحاضــر الــدمار و  الخــراب، وا 
مدان. والغاية من هذا االستخدام لتشكيل رؤيـة عـن العـالم والتعبيـر عـن المحـن االجتماعيـة 
وتوظيـف القنــاع معــادال موضــوعيا يعبــر عــن تجربتهــا الشــعورية، فالقنــاع كفيــل بتحقيــق فهــم 

ولهـذا نـرى إن القنـاع هنـا لـم يكـن مجـرد شـكل إنمـا  1.موضوعي وتناول درامي في القصـيدة
هــو حيــاة أرادت أن تبــث مغزاهــا بكــل مــا فيهــا مــن ســعادة وألــم لتنســج عالمــا داخليــا قبــل أن 
يكــون خارجيــا لصــفات المحبــة والصــدق إذ يبقــى مــداه عبــر قــرون، فالقنــاع علــى الــرغم مــن 

كتــه الداخليــة طاقــات دالليــة، وظيفتــه الشــكلية ذات األهميــة الخاصــة إال أنــه يحمــل فــي حر 
فهـو يوظـف للكشــف عـن الرؤيــة أو يسـاعد علــى الوحـدة المفقـودة بــين مـا هــو مصـطنع ومــا 
هو صادق أو ما هو وسيلة من وسائل مقاومة الغدر الخـارجي وتعريتـه، والقنـاع ال يوظـف 

يخ وسيلة للحلول في عوالم أخرى أو ليمـنع القصـيدة شـموليتها حسـب، بـل إن اسـتخدام التـار 
عبـــر اســـتلهام 2ورمـــوزه واعتمـــاد شخصـــياته كأقنعـــة هـــو العمليـــة المقصـــودة بإحيـــاء التـــراث.

الرمـوز التاريخيـة واتخاذهـا خلفيــة للموقـف الشـعوري مـن خــالل الـربط بـين الواقعـة الشــعورية 
، فالقنــاع يعتمــد علــى شخصــية ذات وجــود فعلــي إال أن عمليــة 3الخاصــة والواقعــة التاريخيــة

ع الشخصـــــية بســـــمات خاصـــــة تنســـــجم وســـــمات الشخصـــــية األصـــــلية، الخلـــــق الفنـــــي تطبـــــ
فالشخصــية التاريخيــة تمنحهــا الشــاعرة القــدرة علــى تخطــي الــزمن التــاريخي بإعطائهــا نوعــا 
ن اعتمــد القنــاع علــى الحقيقــة التاريخيــة، فإنــه يعمــد إلــى خلــق جديــد لــه  مــن المعاصــرة، وا 

 4سماته الخاصة المضافة إلى الحقيقة التاريخية.
وبنــاءع علــى ذلــك اســتدعت الشــاعرة ليلــى العامريــة ومــا علــق بهــا مــن تجليــات قصــة         

 تالحب المثالية التراثية لـ)قيس وليلى( التي لهـا عمـق تـاريخي زمنـي معـروف، حينمـا حاولـ
التقنع بـ )ليلى( والحب إلفراغ مشاعر العـذاب النـاجم عـن الحلـم بالمحبـة والصـدق المـتحطم 

                                                 

              149: 1976ينظر : دراسات نقدية في النظرية والتطبيق، محمد مبارك ، دار الحرية ، بـغداد،   - 1
  75: 1981 ،11-10ينظر : القناع الدرامي والشعر ، فاضل ثامر ، األقالم ، ع - 2

ينظر: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عزالدين إسماعيل، دار العودة،  3-
 215-214: 1981، 3بيروت، ط

ينظر : قصيدة القناع في الشعر العربي الحديث ، ضياء راضي الثامري، رسالة ماجستير كلية  - 4
 29-20:   1991اآلداب، جامعة البصرة ،
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قـــع المريـــر، فضـــال عـــن رغبـــة الشـــاعرة فـــي إحيـــاء الجانـــب التراثـــي دومـــا علـــى صـــخرة الوا
واإلنساني وبعث تلك المشاعر اإلنسانية الراقية، وهـذه العـودة إلـى الماضـي هـي تعبيـر عـن 

وهـي  1االهتمام به وبالحياة ورؤية القضايا اإلنسـانية الدائمـة التكـرار بكـل أبعادهـا وأهميتهـا.
اعل والمغيـر، هـذا الحـب الـذي جعـل مـن قـيس إنسـانا ثانيـا بهذا القناع تتطلع إلى وجوده الف

مناقضــا لمــا كــان، ومــن ليلــى شخصــية ســامية وضــحية أليمــة، كمــا تكــرس حــاالت العــذاب 
والمعانــاة ومــا القتــه الــذات فــي هــذا العصــر وتناقضــاته، عصــر تــوهم الحــب، فهــي تحــول 

ل آخــر ملــل بالعــدوان بإبــداعها الحــب مــن حقلــه الخــاص بــالفرح واألشــواق واللــواعج إلــى حقــ
 واالستالب والمفاجآت، فهو حقل يمكن أن نصادف فيه الجفاء والفصل والخيانات.

وتشــكيل القنــاع هنــا بقــدر مــا يثيــر مــن فرديــة تراثيــة تتصــل بحبيبــين اثنــين، فإنـــه 
يــؤدي إلــى اتســاع نطــاق التجربــة فــي القصــيدة لتشــمل عالمــا أوســع، إذ يجعــل التجربــة يتحــد 

فلـم تكـن ليلـى رمـزا شخصـيا معبـرا  2معاصـر مـع مـا هـو حاصـل تاريخيـا. فيها ما هو ذاتـي
عــن حالــة الحــب فحســب بــل نجــد الشــاعرة تحــاول االنفــالت منــه وتتخــذه قناعــا لتشــير إلــى 
الواقع ومكابــداته هذا الواقع الذي تجسده في صــورته المؤلمــة، ليــكون القناع )) شـحنة كليـة 

كلـه إلـى محصـلة رمزيـة كبـرى تشـتمل علـى تفاصـيل  تضج بـالمغزى، ويتحـول معهـا الـنص
، ويســتخدم القنـاع وســيلة 3الرمـوز الجزئيــة لتحولهـا إلــى أثـر رمــزي شـامل عــامر بالداللـة .((

للكشف عن األنا الحقيقية، وانتصار الـذات علـى اغترابهـا وتخطيهـا لعوامـل الحـزن وطغيـان 
اإلنسـاني القـادر علـى االنفـالت  عندما تسعى قصيدة القناع إلـى خلـق )) النمـوذج 4الغياب.

مـــن قـــبع االرتهـــان لعـــالم تهـــيمن عليـــه ثقافـــة طبقيـــة ســـائدة تفـــرغ الشخصـــية اإلنســـانية مـــن 
 5طموحاتها وتجعلها طاقة هامدة معزولة في حيز ضيق من حركية النشاط اإلنساني ((

                                                 

 1977نظر : التجربة الخالقة، س. م. بورا، ترجمة سالفه حجاوي، دار الحرية للطباعة، بغداد، ي - 1
:68 . 
 1983، 7ينظر : القناع في الشعر العربي المعاصر ، عبد الرضا علي ، آداب المستنصرية ، ع  - 2
:181 . 

 80:  1990مة،بغداد،في حداثة النص الشعري ، علي جعفر العالق، دار الشؤون الثقافية العا  - 3
 . 75ينظر : القناع الدرامي والشعر  :   - 4
 . 79:  1979، 2مـقدمة في نظرية األدب ، عبد المنعم تليمة، دار العودة، بيروت، ط  - 5
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مـن حـس  لقد كانت )ليلى( قناعـا يتصـف بـالثراء التـاريخي والـدرامي ومـا يختزنـه هـذا القنـاع
ممتلل بالمكابدة، لكن القناع هنا لم يكن اتحـادا تامـا بالشـاعرة، ربمـا ألن فـي بعـض مقـاطع 
القصيدة من الصعب على الشخصـية التـي تخلـق فـي قصـيدة القنـاع أن تكـون غيـر مسـتقلة 
عــن الشـــاعر المعاصــر، لـــذا ينبغــي أن تتـــوفر فـــي القنــاع تلـــك المواقــف والخصـــائص التـــي 

ـــه، وعنـــدها ســـيكون شخصـــا تشـــبه إلـــى حـــد بعيـــد م واقـــف الكاتـــب المعاصـــر وأفكـــاره وأزمات
   1القصيدة، الشاعر وقناعه شيئا واحدا وهذا ما لم يتحقق بنحو تام في هذه القصيدة .

ذلك أن االلتقاء كان من خالل حالة محددة من موقف بني العمومة وهي النقطـة المشـتركة 
ع تمـدها بـداللتها ومعطياتهـا، والعالقـة النسـبية بين االثنين، لتشكل بؤرة القصيدة ونواة إشـعا

وأبنـــاء العـــم الـــذين طعنوهـــا باســـم المحبـــة والقرابـــة فانتفـــت أي صـــلة للقرابـــة بـــذلك، لـــتعكس 
العالقــــة المعاصــــرة للشــــاعرة التــــي تمثــــل وطنهــــا العــــراق وصــــلته باألنظمــــة فــــي أثنــــاء فتــــرة 

العمومـة( للـذات العراقيـة مـن ) أبنـاء األنظمة  اتيةت ثم ة  الحصار والحـروب ومـا قدمتـه هـذه
حسـاس بالخيبـة مـن األهـل بمـد يـد العـون للعـراق فـي محنتـه يـوم تركـوه  إخفاقات متواصـلة وا 
 وحيدا يصارع المحن. فتقول:

 ))  فقراء نجد يسمعون نصيحة األغراب
 في فِ الخصام        

 بين العمومة ،  
 حول حبك        

 حول ما نسجتُ أوهام الهوى حولي
 رزتُ في ظهري من الطعنات ،وما غ

 حول غوايتي  ،
 وجنونك المزعوم          

 يا ابن العم 
 ها هم كل فتيان العشيرخ    

                                                 

ينظر: دير المالك ، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصـر، د. محسن اطيمش،   - 1
 104-103: 1986، 2م ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طوزارة الثقافة واإلعال



 أ.م.د. إخالص حممود عبداهلل                         لبشرى البستاني متثالت النسق الشعري يف قصيدة مكابدات ليلى يف العراق      

 64 

 يرخون من حولي األعنة 
 يزعمون بأنهم حولي          ((

فلــم يكــن القنــاع )ليلــى( متحــدا باآلخر)الشــاعرة( اتحــادا تامــا ألن موضــوع القنــاع هــو      
رض لـه الحـب هـو خطـر االتحـاد واالمتـزاج، فـالفهم الصـحيع للحـب الحب وأكبـر خطـر يتعـ

هو ذلك الذي يستبدل بفكرة الوحدة أو االتحاد فكرة المشاركة والحوار، فإن حيـاة الحـب هـي 
ذا أخـذنا بفكـرة االمتـزاج واالتحـاد فـي محـور الحـب فالتأكيـد علـى  1حياة الحب ال االتحاد. وا 

كــل الســلبيات التــي تحــيط بالــذات والــوطن معــا، ذلــك قــوة االمتــزاج بــالوطن علــى الــرغم مــن 
لنعبر عن الحـب من كونـه ))قوة فعالة في اإلنسان قوة تقتحم الجدران التـي تفصـل اإلنسـان 
ــــى الشــــعور بالعزلــــة  عــــن رفاقــــه والتــــي توحــــده مــــع اآلخــــرين أن الحــــب يجعلــــه يتغلــــب عل

في الحـب يحـدث االنفـراق واالنفصال، ومع هذا يسمع له أن يكون نفسه أن يحتفظ بتكامله 
أي أن يحــافظ علــى وجــود اآلخــر،  2إن أثنــين يصــبحان واحــدا ومــع هــذا يظــالن أثنــين .((

ألن الـبعض لــيظن أن الحـب هــو مجـرد امتــزاج أو وحـدة أو اتحــاد لكـن الحــب عالقـة ثنائيــة 
 ذات طابع خاص. 

مــع وجــود  التواصــل مــع اآلخــرين نإن العزلــة توحــد الــذات وشــعورها باالنفصــال والعجــز عــ
لذلك ونتيجة الحصار المفروض على بلدها انـذاك جعلهـا ترتـدي شخصـية  ةالرغبة المعاكس

)ليلــى( قناعــا حيــث تجعــل مــن شــخص آخــر جــزءا ال ينفصــل عنهــا لتقهــر حالــة االنفصــال 
ـــد تفاعـــل كـــال الصـــوتين صـــوت الشـــاعرة وقناعهـــا، لكـــن صـــوت  والوحـــدة التـــي تعانيهـــا. لق

األمــر، فحركــت قناعهــا حســب مــا تريــد فلــم يغيــر القنــاع مــن الشــاعرة هــو مــن امتلــك زمــام 
منظورها ولم يسيطر على صوتها، فالشاعرة ال تختبل وراء قناعهـا تمامـا بـل تعلـن وتصـرح 
برمــز ولغــة كثيفــة، فلــم تتخــذ منــه وســيلة للهــرب مــن الحاضــر بخلــق بــديل لــه بــل اســتخدمته 

هـو المهـيمن، ألن الشـاعرة لــم  وسـيلة لععـالن والمجابهـة، فصــوت شخصـية القنـاع لـم يكــن
تـــرد لـــه ذلـــك، بـــل هـــي التـــي تمكنـــت منـــه وحولـــت مســـاره مـــن قضـــيته األصـــلية) التواصـــل 
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والزواج( إلى قضيتها المركزية)الوطن( وما يتعرض لـه مـن مخـاطر وخيانـة مـن كـل القـــوى 
باحة حرمة إنسا السائرة في  .نهاأيديولوجية العدوان الذي يريد تحطيم الحياة العراقية وا 

إذ نلمع التوتر بين صوت الحاضر والماضي، لتحدث مفارقة زمنية، وانتقالـه مـن زمـن إلـى 
آخــر لكــن هــذا االنتقــال وجــه بــرؤى وأحــداث معاصــرة جذبتــه وركــزت علــى إظهــار أجوائــه، 
فالصوت التراثي يحمل مضمونا معاصرا مكثفا للمعنى الداللي فيما يشبه إيهامـا فنيـا بتوحـد 

لـــيعلن القنــاع بعـــد كــل هــذا انـــه لــم يكـــن توحــدا حقيقيـــا،  1ة بـــين الصــوتين.اللحظــة التاريخيــ
 عندما تلتجل إلى) اآلن( تاركة الماضي بقولها :

 ))  اآلن ..
 بحر يستفيق ،     

 ويضرب األمواج في صندوق صدري      
 أسماكُ جوعى ..   

 تموت بقاع قلبي ،       
   . ((اآلن    
يتخــذ مــن القنــاع شــكال تنبــث فــي تشــكيله خطابــات أخــرى  إن الخطــاب الشــعري الــذي     

 ترتبط بالتنامي الداللي وتتناص هذه الخطابات في:
 ))  والجوع يافتيان كافر..

 والفقر كفر فاقتلوه ..               
 يكاد ..؟  ال  .     
 ((أو فاقتلوني      

الفقـر رجـال لقتلتـه( ومـع  تتناص مع قول االمـام ) علـي ( كـرم اج وجهـه فـي قولـه) لـو كـان
 0صورة الفقر الذي سكت النص عنه

لقـــد نجحـــت الشـــاعرة فـــي خلـــق صـــورة مســـتحدثة مـــن تاريخنـــا اإلنســـاني عـــن طريـــق صـــهر 
عــادة تشــكيل القــيم والمنجــزات ومزجهــا بالحاضــر فــي رؤيــة شــعرية واضــحة. اتخــذت مــن  2وا 
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عصــر فقــد فيــه الحــب ليلــى صــورة لقناعهــا لتعبــر عــن معاناتهــا أو معانــاة كــل إنســان فــي 
والصــدق وتنوعــت مكابداتــه محاولــة اســتعادة مواقــف قــد غيبــت عبــر التــاريخ، حينمــا أرادت 
من قناعها أن يطرح صورا معاصـرة تحكـي مـن خاللهـا قصـة األلـم الـذي ال ينتهـي فـي كـل 
مكــان وزمـــان، وتســـتخدم دالالت معاصـــرة تطرحهـــا علــى لســـان قناعهـــا مفيـــدة مـــن األفعـــال 

ة لــتعكس المكابــدة الحقــة، ولتعطــي العمــل الشــعري بعــدا جديــدا عــن طريــق والصــور الموظفــ
 الصراع بين القيم الجديدة والقديمة.

فالقنــاع إنمــا هــو مغــزى القصــيدة فهــو أداة الكشــف الحقيقيــة التــي ال يمكــن اكتشــافها مــا لــم 
 1ة.يكتشف مغزى القناع وتكون عمليـة القنـاع مكونـة مـن ذات القنـاع وذات الشـاعرة والداللـ

 فهو قناع يخفي وراءه _وتفضحه الشاعرة_ سلبيات الواقع ومرارة األيام والمعاناة .
 / نسق االنعطـافـات الـوزنية    2

تتكــون القصــيدة مــن أربعــة مقــاطع كــل مقطــع يرســم داللــة لــه ويــتم االنتقــال مــن مقطــع إلــى 
والخـروج  آخر على شـكل قفـزة موضـوعية ووزنيـة تحـاول الشـاعرة مـن خاللهـا عـرض رؤاهـا

من قيد الوزن الواحد إلى التعدد، ومن قيد الزمن باالنتقال من الماضي إلى الحاضـر. ومـن 
هنــا يــأتي اإلبــداع عنــدما تتخلــى الشــاعرة عــن موضــوع التسلســل الزمنــي والموضــوعي، وان 
كــان موضــوعها الــذي تــدور عليــه القصــيدة هــو واحــد ال يتغيــر قضــية وطنهــا واأللــم الــذي 

المغلــف بموضــوع الحــب الــذاتي الشخصــي المــتقمص بشخصــية ليلــى، فتقــوم تعانيــه الــذات و 
هــذه القصــيدة علــى مبـــدأ ) التنــوع الــوزني( الــذي يمكـــن تعريفــه بأنــه :)) تنــوع األوزان تبعـــا 

ــة (( ، لتنتقــل القصــيدة بانعطافتهــا  2للمقــاطع الشــعرية التــي تؤلــف بمجموعهــا القصــيدة كامل
كامل/ الرجز( ويحصل تـداخل بسـيط لبحـر المتقـارب فـي الوزنية ما بين بحور) المتدارك/ ال
 المتدارك المعبر عنه بسطرين .

تبــدأ القصــيدة ببحــر المتــدارك ليقــدم هــذا المقطــع المتشــكل منــه دالالت عــدة منهــا 
ثــارة  مأســاوية الرؤيــة التــي نضــجت فــي هــذا الفضــاء، فهــي تشــير إلــى حالــة مــن العتمــة، وا 

بر تكرار لفظـة ) السـماء( فـي بدايـة كـل سـطر وبواقـع الجو الحزين المخيم على الموقف وع
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ثالث مرات للتأكيد عليهـا ومنحهـا جرسـا موسـيقيا إشـارة إلـى العلـو واالرتفـاع والسـعة، وربمـا 
إشــارة إلــى التعــاليم الدينيــة الســماوية أو األنظمــة عمومــا، فهــي فضــاء واســع حــزين القترانــه 

دخــان/ السـماء غـراب/ السـماء طــوت  بألفـاظ وتشـبيهات كـدرت مــن صـفائه وهـي: ) السـماء
افقهـــا ...(، فالبدايـــة تتـــرجم لنـــا العنصـــر الســـمائي المكـــتظ بالرؤيـــة المأســـاوية لهـــذا األفـــق 
الكـوني الواســع وأكـدت عليــه بتكــراره فـي بدايــة األسـطر، ليحمــل هــذا الوصـف إثــارة إحســاس 

مـن بـدء القصـة الحزن، وهي بهذا كأنما تعمل على عملية الهبوط مـن األعلـى إلـى األسـفل 
إلــى منتهاهــا مــن ماضــيها إلــى حاضــرها متماهيــة مــع قضــية قناعهــا التــي تلخصــت بضــياع 

 القيم وهبوطها من سموها إلى الحضيض المعاصر.
لقد وفقت الشاعرة في استخدام هذا الوزن ليتــناسب مع حالة التفــكير والتأمـل لهـذه 

ويفيد المنحى السردي المتشكـل فـي  1.الصور المحزنة ، فالمتدارك وزن بطل ينفع للتفكير
 القصيدة الذي يتطلب إيقاعا متراخيا .

إن اإليقـاع المنـوع لتفعيلـة ) فـاعلن( للمتـدارك وفــرت إمكانيـات عـدة، ليـأتي هـذا اإليقــاع     
 متساوقا مع مضمون النص. كما واضع في الخطاطة اآلتية من تنوع تفعيلة المتدارك :

 
 فاعلن

-U- 
15 

 فعالن 
UU-o 

1 

 فاعالن
-U-o   
3 

 فعلن 
UU- 
9 

 2نجــد فــي هــذا البحــر غلبــة التفعيلــة التامــة )فــاعلن( التــي تشــيع الــبطء والثقــل .          
ونسبة زيادتها ربما تعلل بجانب الوصف الخارجي، لتنجع في بث جـو التبـاطؤ فـي اإليقـاع 

إيقاعيـا فهـي مالئمـة  وخدمة للسرد، فجاءت بالتامة والمخبونـة، وهـذا مـا مـنع الـنص امتـدادا
للســـرد، فهاتـــان التفعيلتــــان تشـــيران إلـــى ثقــــل الجـــو العـــام والصــــور المرســـومة فـــي المشــــهد 
السردي وكذلك ثقـل التشخيــص فـي ) تتلعـثم/ تتلفـت...(، وبهـذا عبـرت عـن الثقـل والمكابـدة 
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لجــو المطــاردة لـــ) قــيس( الــذي يطــارد الغــزالن فــي نجــد، وللــذات )ليلــى( التــي تطــارده فـــي 
لزحــــام، فالتنــــاوب فــــي هــــاتين التفعيلتــــين لعشـــــارة إلــــى المطــــاردة التــــي تــــتم فــــي مكـــــانين ا

مختلفين)نجـــد/ الزحـــام( التـــي تـــتم مـــا بـــين شخصـــين كـــذلك. كمـــا نلمع)التـــدوير( فـــي بعـــض 
اســـطر هـــذا المقطـــع الـــذي يشـــير إلـــى الفعـــل )دنـــت( الزمنـــي المتحـــرك االقترابـــي بعـــد العلـــو 

القلـــق التشخيصـــي للســـماء فالتـــدوير خـــدم الفعـــل وداللتـــه، للســـماء و)تتلفـــت( الفعـــل الزمنـــي 
ووفر لعمليـة المطـاردة جوهـا المناسـب، فهـي عمليـة ال تنتهـي كـذلك وتبقـى الـذات فـي حالـة 
مــن االســتمرارية لفعلهــا ولفعــل قــيس المطــارد، لينتهــي هــذا المقطــع بســطرين يحــدث فيهمــا 

امـل مسـاعد لهـا، وعنـدما نتأمـل تداخل وزني مع المتقارب، وهي عمليـة جـاءت بالتـدوير كع
الســطرين المتخللــين لــوزن المتــدارك نجــدهما يكرســان حالــة العاذلــة التــي تســائل عــن كســب 
الرهــــان، فالمتقــــارب جــــاء بالســــؤال ليوضــــع أهميتــــه، ومــــن ثــــم النتيجــــة المرجــــوة منــــه وهــــو 
 الخســــران، ألن هــــذا الــــوزن يمتــــاز بتدفقــــه وانســــيابيته لســــرعة التفعيلــــة عــــن كســــب الرهــــان،
وقصرها مالئمة بذلك جو السؤال السريع للعاذلة، ويمكن جمع الوزنين فـي إطـار وزن واحـد 
اسـتنادا لمـا اشـترطه بعـض الدارسـين مـن ضـرورة وحـدة الـدائرة العروضـية بـين الـوزنين ألي 

() -وبسبب تكونهما من نواتين متمـاثلتين )سـبب خفيـف 1تنوع إيقاعي يحصل في القصيدة،
ل هـذا هـو السـبب فـي التـداخل الـذي حصـل بينهمـا، ففـي المتقـارب ولعـ U-،)2وتد مجموع 

( علـــى الســـبب الخفيـــف )_(  الـــذي يســـبب ســـرعة -Uســـرعة نتيجـــة تقـــدم الوتـــد المجمـــوع )
وخفة في اإليقاع بينما تقديم السبب الخفيف علـى الوتـد المجمـوع فـي المتـدارك يسـبب الثقـل 

ـــاعلن( و)) هـــو مظهـــر 3والتراخـــي ، إيقـــاعي رتيـــب ألنـــه يمثـــل البنيـــة  كمـــا ان اســـتخدام )ف
المألوفة لبحر المتدارك، وورود )فعولن( هو كسر لهـذا اإليقـاع الرتيـب، فالتشـكيل األسـاس) 
ذا مـا أرادت الشـاعرة إن تتمـرد علـى  فاعلن( هو القيد اإليقاعي الذي يوازي القيـد الـداللي، وا 
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عــد اإليقــاعي الــذي ينســجم البعــد الــداللي فــي الــنص فإنهــا ال تجــد مفــرا مــن التمــرد علــى الب
   1وقيود الداللة فيخرج إلى صورة إيقاعية تتناسب وحالة التمرد .((

 المقطع الثاني : بحر المتدارك 
-- 
33 

UU- 
8 

-UU 

15 
--UU 

1 

في هـذا المقطـع يهـيمن األسـلوب التأكيـدي والمتوقـع الحـدوث عبـر) لـيس غريبـا(، إذ تتكـرر 
توقعــة دارك( ناشـرة أجـواء الحــزن الشـفيف والصـي  المهـذه العبـارة أربـع مــرات فـي بحـر )المتــ

فـي فـن الحـب لينتهـي هـذا الجـو التأكيـدي بسـيطرة الفعـل األغـرب لوخـر، وهـو فعـل الكـذب 
الذي يمارس منـذ قـرون، هـذا الفعـل السـلبي الـذي لـم تتوقـع الـذات حدوثـه فعـل الكـذب الـذي 
يمــارس فــي الحــب لــيس غريبــا لكــن األغــرب أن يمــارس منــذ قــرون وليلــى/ الــذات تصــدق 

لهـا مـن المـدى الزمنـي المتسـع لتتمركـز حـول )منـذ قـرون(، فهـي أسـطورة  وقعه لتتحول إلـى
 ممتدة في الزمان كذلك فعل الكذب ممتد زمنيا ويمارس عبر قرون. 

إن تكرار )ليس غريبا( في بحـر المتـدارك يكـرس حالـة التـأرجع بـين )كنـت/ أظـل( 
الـذات، فينحـرف ما بـين ألــ )أنـت( والــ)أنا( فـي الحـب، لينقلنـا بحـر الكامـل إلـى اآلن وأفعـال 

هذا المسار اإليقاعي ويتحول إلى الكامل، وينتقل بـذلك مـن الحـديث عـن الـذات إلـى )أبنـاء 
العمومة وفتيان العشيرة(، لتبقى الذات الفعل الموجه، إذ ينتقل المتدارك إلى الكامل مـع كـل 

لصـيغة ما يؤديه هذا االنتقال من انحراف في الفضاء اإليقاعي للمقطع، وبمـا يتناسـب مـع ا
المتكــررة) لــيس غريبــا انــك كنــت (، والمتضــمنة المــدة الزمنيــة الماضــية )كنــت( إلــى الكامــل 

 والصيغة اآلنية المتكررة )اآلن(.
فتتخلــى عــن موســيقى المتــدارك وتلجــأ إلــى الكامــل، وعنــدما نتأملــه نجــد بينــه وبــين 

لحالــة أو الموســيقى ســابقه فرقــا فــي الحالــة العاطفيــة والموقــف، فــال يقــدم المقطــع تباينــا فــي ا
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نمـــا تبعـــه تحـــول يكمـــن فـــي أداء الشـــاعرة اللغـــوي وأســـلوب التعبيـــر، فـــالتغير فـــي  فحســـب، وا 
 1اإلحساس باالنفعال والموقف يتبعه تغير موسيقي وتغير في األداء اللغوي .

ذلــك أن لغــة الشــاعرة كانــت علــى شــكل نســيج تصــويري متمثلــة باالســتعارة والمجــاز وذكــر 
التاريخية، أما اللغة في هذا المقطع لبحر الكامل فقـد اقتربـت مـن المباشـرة الرموز واألماكن 

 الصريحة للموضوع .
 المقطع الثالث / كامل 

 متفاعلن
UU-U- 

 تامة
35 

 
--U- 

 إضمار
45 

 
--UU-- 

 إضمار+ ترفيل
2 

 
--U-UU 

 ترفيل
2 

 
--U-5 

 اضمار +تذييل
6 

 

وربطــه بالماضــي عبــر رؤيــة مأســاوية نجــد أن الكامــل يقتــرب مــن التصــريع بــالواقع المريــر 
تجسد حقيقة يعيشها الوطن، فتشير إلى فعل غريب وعالم ال يخلو من وحشية مـدمرة تمتـاز 
بالعـذاب والجـوع والفقــر الـذي يقتــرن بـالكفر، إذ ســكت الـنص عــن اإلباحـة عــن مخلفاتـه مــن 

وحاالتـه لتنهـي  شدة ما يعانيه الفرد، أو ليترك لنا النص المجال مفتوحـا لتخيـل أبشـع صـوره
بحر الكامل بطلـب القتـل مـن شـدة وطأتـه ومعانـاة الـذات مـن جرائـه، لكـن فعـل الـذات يبقـى 
في حالة يقظة ومتابعة وفي حالة من االستمرارية فكل فعل مقاوم يقابله فعـل يردعـه ويمنـع 

 مواصلة األمل في الخالص من اآلالم، فبدون ألم ال توجد حياة والعكس صحيع .
ـــنص يعـــ ـــة بـــين األفعـــال أفعـــال الـــذات ومـــا إن ال زف نغمتـــه عبـــر الثنائيـــة المتبادل

ن كــل هــذه األفعــال تحــدث يقابلهــا) اضــرب، فتبتلــع/ أعــوذ، انحفرت/اقــذف، اعلــن.....(،  وا 
في اآلن وتكراراتها ، ذلك أن تكـرار) اآلن ( المتواصـل يـتم لنقـل أجـواء القنـاع مـن الماضـي 

ان العشـيرة وابـن الملـوح( فتكـون الخـيط الجـامع بـين إلى الحاضر وصراعاته لتختلط بــ ) فتيـ
األجـــواء والمواقـــف، ويتـــرجم كـــل هـــذا االلتقـــاء بــــ) الجـــوع كـــافر( والمتوصـــل إلـــى القتـــل فـــي 
النهاية وداللة البرد الذي ال يذر، كما نلمع فـي تكـرار)اآلن( اسـتخدام أفعـال الـذات الفرديـة، 
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س المقاومــة، لكنهــا أفعــال ال تنبــل عــن ومــع إن اقتــران )اآلن( بالفعــل شــيء جيــد ويثيــر حــ
تحــول وتغيــر حقيقـــي للوضــع الــراهن اآلنـــي فتبقــى أفعــاال فرديـــة وذات تــأثير محــدود ألنهـــا 

            0ناتجة عن اليأس واإلحساس بالخيبة منتهية بالهروب
ـــ)اآلن( جــاء للتأكيــد علــى هــذه اللحظــة المعاصــرة المتفجــرة التــي  والتكــرار الكمــي ل

لتحــوالت ومنطلــق الفعــل عــن طريقهــا يرســم المســتقبل، وبقــدر مــا تجمــد الــزمن تشــكل بــؤرة ا
عند لحظة )اآلن( بقدر ما تعمل علـى تمجيـدها، ألنهـا مستصـحبة لفعـل المقاومـة والفاعليـة 
نها اللحظة التي تفصع فيها عن ألمهـا ومـا لحـق  التي تقابلها األفعال السلبية لوخر. كما وا 

 . من عدوان على وطنها وشعبها
ولمــا كــان ) حــائط المبكــى( هــو أقــدس مقــام للعــالم اليهــودي، ألنــه آخــر أثــر آلخــر 
هيكل في أورشليم لـذلك تعمـل الشـاعرة علـى ضـربه بالحجـارة التـي هـي رمـز المجابهـة لـدى 
العـــرب والفلســـطيني بشـــكل خـــاص، فهـــي تعمـــل علـــى ضـــرب رمـــز هـــذا الوجـــود اليهـــودي، 

ة إلى األذهان سـقوط عظمة إسـرائيل بخـراب هـذا وضرب كل قوى الشر المتمثلة بهـم، معيـد
الهيكـل عنـدما دمــر اآلشـوريون مملكـة إسـرائيل وهـاجم نبوخـذ نصـر ملـك بابـل مملكـة يهـودا 

 10ودمر هيكل سليمان 
ويعتقــــد اليهــــود بــــأن هــــذا الحــــائط هــــو البقيــــة الباقيــــة مــــن الهيكــــل القــــديم )هيكــــل 

لحرمــة إذا مــا كــان مــن رمــز يجـســـدها، ســليمان(، وبــأن الحضــور اإللهــي ال يبرحــه، وهــذه ا
 .الرمز في نظر العالم هو حائط المبكى  فهذا

 ))  اآلن ..
 اضرب حائط المبكى     

 فتبتلع الحجارخ كل كفي  
 اآلن .. 

 تصرخ في دمي     
 كل الثعابين التي زرعت خطاي     ((

                                                 

للجنة الدولية المقدم إلى عصبة األمم عام ينظر: الحق العربي في حائط المبكى في القدس، تقرير ا - 1
  22:  1968، منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت 1930
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د وعلــو صــيتهم فــي تجمــع الشــاعرة الضــد فــي فاعليــة المعنــى، بــين انهيــار اليهــو           
مقابـــل فاعليـــة الحجـــر، حيـــث جمعـــت الحجـــارة بضـــديها فهـــي رمـــز للمقاومـــة والحيـــاة فـــي 
مواجهــة المــوت، وهــي رمــز للعــدوان والشــر عنــدما تعمــل علــى ابــتالع كــف الــذات الشــاعرة، 
وهذه الحجارة لحائط المبكى رمز اليهود تتحول إلى قوى خرافية تبتلـع مـن يحـاول مجابهتهـا 

ب منها، ليمثل الحجر قوة تقع خارج سطوة الزمن ليبقـى خالـدا كالشـر الـذي يتمثـل أو االقترا
بـ )اليهود( وكـالمقاومــة المــتنامية دومـا  ليجسـد بـذلك المثـل ) أبقـى مـن حجـر(، ووقـوع هـذه 
الجملة بين كلمة )اآلن( المكررة للتأكيد علـى مـا تريـده الـذات فعـال مـن ضـرب لهـذا المعقـل 

دوان ودمار، لتعلن بعد كل هـذا عـن نفـاذ صـبرها )أعلـن عـري صـبري( الذي يتسبب بكل ع
 في مقابل األلم والجوع والعدوان.

إن االنتقـــال مـــن وزن إلـــى آخـــر تـــم بواســـطة التحـــوالت اللغويـــة الدالليـــة والتركيبيـــة          
المتــرجم بـــ)اآلن(  التــي تتكــون مــن الجمــل المشــدودة بــين فعــل بنــي العمومــة، وفعــل الــذات

لها بحر الكامل الـذي تسـتوعب تفاعيلـه ذات المقـاطع الكثيـرة والمتفاوتـة الطـول والقصـر ليمث
 حركة الداللة بين الطرفين )الذات والـ هم (.

إن االنعطافـــة الوزنيـــة إلـــى الكامـــل تحكـــي قصـــة الشـــعب العربـــي فـــي محنتـــه مـــع 
طن العربـي مــا األنظمـة، ليكـون الكامـل معبـرا عـن شـدة السـلبيات وشـموليتها القائمـة فـي الـو 

بــين الشــعب والحكــام، فــال يســتوعبها إال بحــر الكامــل الــذي ورد هنــا فــي مفارقــة تامــة تعنــي 
 النقيضة ما بين الكمال في اإليقاع وتردي الداللة المحمولة في طيات النص.

 المقطع األخير / الرجز :
 مستفعلن

--U- 
 تامة
17 

 متفعلن
U-U- 

 خبن
7 

 مستعلن
-UU- 

 طي
9 

 مستفعل
--- 
 عقط
1 

تتجــه الشــاعرة فــي بحــر الرجــز إلــى  قــوة خرافيــة للخــالص متمثلــة بـــ)جنية عربيــدة(،        
ن كانت هذه القوة تـدخل فـي دائـرة المغيـب والخيـال وتبعـث فـي الـنفس بعضـا مـن الخـوف  وا 
واالغتــراب. هــذه القــوة الخياليــة التــي تمنتهــا الــذات وتمنــت أن تمتلكهــا، وفــي صــميم البحــث 

لتضــفي نوعــا مــن الثقــة بقــدراتها التــي غيبــت واقعيــا، والتــي احتاجــت الخيــال عنهــا لتجــدها و 
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إلضــفاء جــو مــن الثقــة والقــوة ممــا يتطلبــه الموقــف، ولتقتــرب ولــو خرافيــا مــن جــو الحكايــات 
 الشعبية التي يؤطرها الخيال، لترسم كل ذلك بوزن الرجز الذي يناسب ما ذكر.

نتــاج( التــي تعنــي طبــع صــورة علــى مو -إن الرجــز أنــتج مــا يســمى بتقنيــة )الفوتــو
وهــذا مـا تجسـده ) صـورة البــرد 1صـورة بشـكل متسـارع ممـا احــدث تسـاوقا مـع نقـالت الرجـز.

واللؤلــؤة وصــورة الجنيــة العربيــدة التــي تضــرب التمــزق العربــي ضــربة ســحرية ناريــة  والجثــة 
لـى (، لتختم المشـهد بصـورة البـرد مـرة ثانيـة، والبـرد يشـير إلـ00المريبة الملغزة  ى السـكون وا 

قـوة الفعـل المـؤثر بسـلبياته فـي الموقـف والفعــل المخـيم علـى المكـان، ليعبـر عـن قلـق الــذات 
وتأزمهــا وارتباكهــا، ليتـــنامى الحــزن داخـــلها نتيجـــة مــا رأتــه مــن خــراب ودمــار بقــى حيــا فــي 

داخليــة ذاكرتهــا، وتخــدم هــذا الموقــف الوقـــفة الساكـــنة التــي تقفــل الــذات علــى األلــم والثــورة ال
التي تموج، لتتحول إلى سلب كونها غير قـادرة علـى فعـل التغييـر الحـق، فهـي تنـاظر حالـة 
ــة القلــق والخــوف لــدى الــذات مــن مــا يحــدث مــع اســتخدام  الســكون والــدمار أو لتحــاكي حال
الرجــز الســريع ليقابــل ســكونية الواقــع بالصــور الحزينــة، وليثيــر شــيئا مــن الحركــة، ومــن هنــا 

ويــــا باألفعــــال المضــــارعة، ممــــا هيــــأ لعيقــــاع أن يكــــون نفســــيا بداللــــة هــــذه كــــان اإلرتبــــاط ق
    2األفعال.

وتكمل الشاعرة صورة البرد في النهاية بتكرار العبارة نفسها ) والبرد ينتظر(، 
وبهذا التكـرار عملت على التأكيد والربط بين فعلي البرد من) يجتاح/ ينتظر(، فاإلجتياح 

م البرد على الفعل لتعممه على الفعل المقاوم، أو لتجعله عوضا مناف لعنتظار، كما تقد
 عنه، ولقد كرر ليؤكد علـى األماكن والمواضع التي يكون فيها دون غيرها .

إن جو السماء واألرض في البداية يوظف في النهاية ليترجم مرارة الروح 
أرجحة ما بين األعلى وحيرتها، فهي ما بين فضاءين، وهذه الـوضعية المتأزمة للـذات المت

واألسفل أو العلو والدنو تلخـص األمر ما بين الكـذب والمعاناة في األرض والقيم والمثل 
 0في السماء

                                                 

قف الثقافي ، ينظر مظاهر التناظر الصوتي واإليحائي في شعر البريكان ، فهد محسن فرحان ، المو  - 1
 . 52:  1999، 24ع 
 . 54 :البريكانتي واإليحائي في شعر ينظر : مظاهر التناظر الصو  - 2
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وفي هذا المقطع كان التكرار تفصيال لسمات تخريب فعل البرد وكأنه قوى عظمى تسيطر 
إجماال  لمقطعالذات ليكون في نهاية ا –على الخارج وتجتاحه لتتوطن في الداخل 

وتلخيصا لفعل البرد ومصدر قوتها وفعلها المغير ليعلن البرد بخفاء أن ال تغيير يسود 
 سوى تغييره السلبي. 

 التكرار الثاني:     في نهاية المقطع
 مل سكونية ذاته         ينتظر           البرد           
                         
 إمعانا يرفض واقع الحال ،                                                                   يحتضر       البرد           
                                                     ولكنه يواصل فعله التخريبي 
 ال يبقي وال يذر       البرد         
النتظار واالحتضار، كما وان التكرار وكأن البرد هنا كائن بشري يمارس عمليتي ا     

يحقق حضورا بصريا وسمعيا أشاع في فضاء القصيدة وصورتها لون المعنى ونلحظه 
 في:
 المتدارك     مرات      3. تكرار السماء     1

) يعكس الصورة الوصفية للماضي ومحاولة                                           
 إضاءة الحاضر به(

 المتدارك    مرات    4تكرار ليس غريبا . 2
)إن ما حدث كان متوقعا أثره فالذات على                                            

 معرفة يقينية بالمقابل والمتوقع الحدوث(
 الكامل      مرات      5. تكرار اآلن      3

اآلن الحاضر ومرارة الواقع سطوة )يكرس                                              
 عن حلم المستقبل أو تذكر الماضي وعكسه على الحاضر ( بعيدا

 الرجز    مرات في بداية المقطع    4. تكرار البرد  4
 مرات في نهاية المقطع 3                      

 الحزين () يتفاعل الرجز مع الكامل الذي يؤطر حجم المشكلة ويدعم الجو              
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إن هـــذا التلـــون اإليقـــاعي والتنـــوع الـــوزني فـــي القصـــيدة جـــاء تلبيـــة لحاجـــة دالليـــة           
ونفســية وأســهم فــي إعطــاء التلــون المطلــوب لكــل مقطــع شــعري ينفــرد بذاتــه، لتنفــرد داللتــه 
الوزنية مع وجود صلة الداللة بين كل مقطع لونـت الشـاعرة قصـيدتها بهـذا التنـوع رغبـة فـي 

ء بتلــــون صــــور العــــذاب واأللــــم والفقــــر الواقــــع تــــأثيره علــــى وطــــن الشــــاعرة، أو جــــاء اإليحــــا
إليضاح األماكن وتنوع الحياة ما بين )نجد/ العراق/ القدس( وهي األماكن التـي ذكـرت فـي 
القصــيدة ومــا بــين ) المتــدارك /الكامــل / الرجــز(، أو رغبــة إليضــاح االخــتالف فــي األفكــار 

رق الواضـــع مـــا بـــين األجـــواء الســـائدة فـــي الماضـــي والحاضـــر، واألمـــور المحتدمـــة، أو الفـــ
 لتلخص لنا رؤيتها حول ما جرى ويجري عبر تنوعها الوزني.

 :الخاتمة 
النسق يتمثل بكل شيء يكون الشعر من ماهيته اللغوية والموضوعية والفنية، فهو  إن  _

 . النظام الذي يؤطره
على وفق ضرورة وجوده بمستوياته ن كون النسق في القصيدة من نسق الحب والوز يت _

ونلمع تجليات القناع تظهر عندما تداري الشاعرة  في الظهور والتشكل في بنية القصيدة،
 .خلفه مرارتها مما يحدث على ساحة الواقع

والمتصارعة فيما بينها باتجاه  جرت القصيدة بتوتراتها وتفاعالتها النسقية المتضامنة_ 
 ئة الظاهر برؤية خاصة نحو الموضوع . اخراج الباطن المضمر بهي

تتكون القصيدة من أربعة مقاطع كل مقطع يرسم داللة له ويتم االنتقال من مقطع إلى _ 
 . آخر على شكل قفزة موضوعية ووزنية

إن الخاتمة بالرجز تؤكد جمود الزمن العربي، فتستسلم القصيدة لحاالت السلب ليعبر _ 
الشعر والنثر هو وزن محايد لزحافاته الكثيرة بحيث  الرجز عن ذلك، فهو وزن ما بين

تقربه من النثر، ألن الشعر يعبر عن حالة استثنائية والنثر عن اعتيادية الحياة، ولذلك 
جاءت القصيدة في المقطع األخير بالرجز مقتربة من النثرية ومؤكدة حالة التأرجع 

 . المريرة، ألن السكونية في الحياة العربية هي السائدة
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  ملحق البحث :    نص القـصيدخ ووزنها العروضي  
 ))  مـكابدات ليلى في العراق   ((

 )  المتدارك  (                                                             
 5ـــ  u uـــ /    uـــ   ))  السماء  دخاْن                                     

  5ـــ  uـــ /ـــ   uـــ /ـــ  uـــ / ــ  u uـــ /   uـــ ناحاه  ال يطرفاْن                 والسماء  غراب  ج
 ـــ uـــ / ـــ  u  uـــ /  uـــ والسماء طوت افقها                                     

 u ــ /  uــ / ـــ  uــفض ت السامريَن                                           
 ـــ uـــ / ـــ   uـــ /  ـــ   uــ / ـــ  uدنت من فيافي بني عامْر                                  

  5ــ   uـــ / ـــ  u uــ /  u u تتلعثم بين الخيامْ                                         
 u uــ /  u u                                                          00تتلفت   

 ـــ /  ـــ  u ـــ / ـــ u uـــ /    uــ  / ـــ قيس  يطارد غزالن نجْد                                  
  5ـــ   uــ / ــ  u uــ /    uـــ / ــ  uوقلبي يطارده في الزحامْ                              

 متقارب      u u /ــ  u u /ـ  uـ ــ  /  u  /uــ  u        اليمامة تسال              وعاذلة  في 
 5ــ  uــ ـــ /   u  /uــ  uـــ ــ / عم ن سيخسر  في  الرهاْن                               

     

                         
 ـــ/ــ  uu/ــ ــ/ ــ  u uــ ليس غريبًا انك كنَت                                   

 / ــ ــ u uــ الكاذب في الحب                                         
 / ــ ــ u uــ                                             00ليس غريبا 

    ــ ــ u u/ ــ ــ / ــ ــ /   u uــ ــ / ــ    أْن طاردَت غزاالت البيد جميعا                        
       / ــ ــ / ــ ــ / ــ u u/ ــ ـــ / ــ ــ / ــ  u uــ  اً  أن اللوعَة كانت في غيري ،             ليس غريب

 uuــ /  uuــ / ــ ــ /   أو في  حبك  ذاتك ،                                        
 / ــ ــ / ــ ــ                                       00أو  ذات الحْب             

       ــ u/ ــ   u/ ــ ــ  / ـــ ــ/ ــ ــ / ــ u uــ  ليس غريبا أن تروي الصحراء دمًا ،                    
 ــ / ــ ـــ  /أو دمعًا ،                                                        

 ــ uuــ ـــ /                                  00أو لهفة وجْد              
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  uu/ ــ  uuــ / ــ  uuــ ــ / ــ ــ /  لكن األغرب أن تكذب منذ قروْن                          
    uــ / ــ ــ/  uuــ /  uuــ / ــ ــ /  uu وأنا المخدوعة وسط نساء الحي                          

     ــ  / ــ uuــ /   uuــ /  uuــ / u                  رونْ                 أظل اصدق منذ ق      
  u/ ــ ــ / ــ uu/ ــ  uuــ ــ / ــ والتاريخ يسجل قول الزوِر                                       

 5/ ــ ـــ /  ــ  u                                        00وأن األِر             
 5ــ ــ  / ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ   ا  بور                                        كانت من حولي أرض

 / ــ ــ / ــ uuــ   ساكنة كانت ،                                                         
 ــ / ــ ظمأى                                                                         

 5ــ  uuــ / ــ ــ /   والثيران تدور..!                                                      

     

                                                                        ) الكامل  ( 
     uـ/ ـ ـ  uـ   uuـ /  uـ /ـ ـ  uـ  uuفقراء نجد يسمعون نصيحة األغراب        

 5ـ  uـ / ـ ـ في فِ الِخصام                                    
 uuـ /  uـ ـ بين العمومة ،                                       

  uuـ /  uـ  حول حب َك                                           
  ـ/ـ ـ u/ ـ ـ ـ uـ  uuـ/  uـ  حول ما نسجتُ أوهام الهوى حولي              
 uـ  uuـ/ uـ/ ـ ـ  uـ  uuـ/  u وما غرزتُ في ظهري من الطعناِت ،            

     uـ  uuـ/ u ـ/ ـ ـ في صدري من اللعناِت ،                               
 ـ uـ uuـ / حول غوايتي ،                                        

 uـ/ـ ـ  uـ  uu                         وجنونك المزعوِم             
 uـ /ـ ـ  يا ابن العم                                             

 ـ uـ/ ـ ـ  uـ / ـ ـها هم كل  فتيان العشيرخ                              
 uuـ/  uـ/ـ ـ u ـ ـ  ي رخوَن من حولي األعنة                             

 ـ/ ـ ـu ـ  uuـ/  uـ  يزعمون بأنهم حولي                                    
 5ـ uـ / ـ ـ   uأنا جوعى العياْل                                         

 ـ/ ـ uـ  uuـ/  uـ / ـ ـ  uـ ـ حصباء نجْد كلها بعيون أهلي                   
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 u –                                                00اآلن 
  u ـ/  uـ / ـ ـ   بحر  يستفيق ،                                       
 ـ ـ uـ / ـ ـ  u ـ / ـ ـ  uـu  ويضرب األمواج في صندوق صدري               

 ـ/ ـ ـ uـ ـ                                       00أسماكُ جوعى 
 ـ /ـ  uـ  uuـ /  u                            تموت بقاع قلبي ،         
  uـ                                                00اآلن 
 ـ / ـ ـ uـ  uuـ / اضرب حائط المبكى                                  

 ـ ـ uـ  uuـ /  uـ  uuـ  /  u فتبتلع الحجارخ كل  كفي                            
  uـ ـ                                               00آلن ا

 ـu ـ  uuـ /   تصرخ في دمي                                     
     5ـu ـ  uuـ /  uـ/ ـ ـ  uـ ـ  كل الثعابين التي زرعت خطاي              
 uu ـ /  uـ /ـ ـ  uـ u أعوذ من ضوضاء حبك                    

 ـ uـ  uuـ /  uـ  uuـ/  uـ  من لواعجهُ التي انحفرت على                  
 ـ/ ـ uـ  uu عتبات قهري ..                                      

 uـ                                              00اآلن 
  uـ /ـ ـ  uـ uu ـ /  اقذي صخرتي في البحر                          

 ـ ـ uـ uu ـ /  أعلن عري صبري                                 
 uـ ـ                                               00اآلن 

    ـ / ـ ـ uـ/ـ ـ  uـ  uuـ /  يخرج من كهوي الجوع أطفالي                    
 ـ uuـ /  uـ uu ـ / u مجعدًخ جباههمو                                       

 ـ uuـ /  uـ uu ـ /  u  وفارغة عيونهمو                                     
 ـ uـ  uu ـ /  u واهرب منهمو                                        

 uـ/  uـ / ـ ـ  uـ ـ لكن إلى أين المفٌر                                       
 ـ / ـ    uـ  uي ،                                    سياط أهل        

 ـ / ـ uـ  uuـ /  uـ والمفر  غياب  أهلي                                   
 uـ /ـ ـ  uـ/ـ ـ uـ  عورخ حب ي فمن يكسوه ..؟                         

 ـ ـ  u/ـ ـ ـ فتيان العشيرخ ..!                                        
 ـ / ـ  uـ ـ                                         00صم  وبكم  
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  uـ                                                         00آه 
 ـ ـ uـ / ـ ـ  uـ / ـ ـ  عمي  كل فتيان العشيرخ                              

      ـ uـ uu ـ /  uـ ـ                   وابن الملو ح في الفال                
 ـ ـ uـ/ـ ـ  uـ ـ  يصطاد غزالن الظهيرخ                              

 ـ ـ uـ / ـ ـ  uـ ـ                              00والجوع يا فتيان  كافْر 
 uـ /  uـ /ـ ـ  uـ ـ                         00والفقر كفر  فاقتلوه        

 ـ  uـ  uيكاد ..؟  ال .                                        
 ـ ـ uـ ـ أو فاقتلوني                                       

   
 ) الرجز (                                                     
 ـ u ـ /ـ ـ uـ ـ   البرد يجتاح  الشجر                                  

 ـ uـ/  uـ ـ البرد  .. ال يذر                                        
  uـ  uـ/  uـ ـ البرد في العيون ،                                      

 ــ ــ uــ  /   في السواعْد                                                           
 ــ uــ /  uــ ــ                                             والبرد ينتظر             

 5ــ / ــ ــ  u uــ  لؤلؤخ خرساء                                                      
 5ـــ  uــ /  uــ  uــ /  uــ ـــ تطفو على بحيرخ المساء                                         

 5ـــ /  ــ ـــ  uـــ / ــ ــ uu  ــ / ــ  uــ    uعلى نافورخ صماء               وترسم القدس 
        ــ ــ uــ / u u  ــ / ـــ uu ــ  وجنة ) ليالك ( على الحديدخ                                 

 ــ ـــ uـ / ــuu ــ   باردخ  شريدخ                                                     
 ـــ / ــ ـــ ـــ uــ / ــ ـــ uu ــ   تبحث عن جنية عربيدخ                                      

 5ـــ   uـــ/  uـــ / ـــ ـــ  uـــ  u  ترش  نيرانًا على الخيام                                     
 5ـــ u ـــ /  uـــ  u                                             00أصابع  الحصار  

   uـــ  ـــ / uـــ  u  أصابع الموت ،                                                
 uـــ / ــ ــ  u وسلخ الجلِد ،                                                    

  5ـــ  uــ /                                    00والدماْر                     
 ــ ـــ uــ  /  uــ ـــ والجثة المريبة ،                                                
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 5ــ   uـــ /   uـــ  uتطوي  في العراء                                               
 5ـــ u ــ /  uــ / ـــ ـــ  uــ ـــ   والروح بين األِر والسماء                               

 5ــ u ــ /  uuــ  / ــ  uu ــ مربكة  تبحث عن غطاء                                       
 ــu ـــ   /   uــ ــ  والبرد ينتظر ،                                                  

 ــu ـــ /  uــ ـــ                       البرد يحتضر                              
 ــ ــ / ــ uــ ــ  البرد ال يبقي ،                                                 

            ــ u ــ  /   u وال يذْر..                                                         
))1         

The poetic pattern in the poem of Layla's struggles in Iraq by 

Bushra al-Bustani 

Asst.Prof. Dr.Ekhlass Mahmoud Abdullah 

Abstract 
         In this research ,we try to show that poetry consists of a 

pattern that governs it, and this pattern is represented by everything 

that poetry is of its linguistic, objective and artistic nature. It is the 

system that frames it. The paper is divided objectively and 

artistically . The artistic one is represented by love pattern and 

sequences of mask as well as deviation patterns of rhythm ,that is 

sound and rhythm , and we made use of the characteristics of the 

pattern that works with its own function explained by the analysis. 

In this poem, the poet invokes the story of (Qais and Layla) and 

takes it as a mask that addresses the bitterness of reality and 

conspiracies of others, and invokes traditional symbols of love in 

order to search for a higher value that seeks its existence and 

spreads its activities in our time. The poem consists of four sections, 

each stanza draws its connotation and moves from one section to 

another in the form of an objective and weighty leap through which 
the poet tries to present her visions and get out of the constraint of 

one weight to plurality, and from the restriction of time by moving 

from the past to the present. 
Key words: rhythm, mask, manifestations. 
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