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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
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ً
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 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
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صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
اإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية و ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

ظاهرة احلزن يف شعر مزاحم عالوي الشاهري
فاتن غامن فتحي النعيمي
تأريخ التقديم2021/4/6 :



تأريخ القبول2021/4/24 :

المستخلص:

تكمن أهمية البحث الموسوم بـ" ظاهرة الحزن في شعر مزاحم عالوي الشاهري" من

فضال عن كوهه
أن (الحزن) يأتي بوصفه ظاهرة بارزة في شعر الشاعر موضوع البحث،
ً
باعثًا من بواعث صياغة التجربة الشعرية وتشكلها في هتاج المبدع العراقي عامة ،

والسيما أه ه كان يحيا في ظل أجواء يهيمن عليها السلب بفعل الحرب والحصار وما هجم

سلبا على المجتمع عامة ،فطبع بذلك هتاج المبدع بطابع الحزن،
عههما من آثار اهعكست ً
مفجر طاقاته الشعرية المعبرة عن م اررة واقعه
ًا
إذ تواشج لديه الهم الذاتي بالهم الموضوعي

‘ لذا اخترها (الحزن) موضوعا لبحثها.

هصي ا؛ العتماد طريقة العمل فيه على مقاربة الهصوص
ههجا
ً
وقد ههج البحث ً
الشعرية ،ومحاولة الكشف عن صورها وعهاصرها التكويهية ،مع العهاية بالسياقات
المحيطية بالهص‘ كالسياق االجتماعي والوطهي والقومي الذي كاهت تحيل عليه دالالته .
تقوم خطة البحث على قسمين ،يسبقهما مدخل ويتلوهما خاتمة ُعرضت فيها هتائج
فضال
البحث ،أما المدخل ففُصل القول فيه عن مفهوم (الحزن) اللغوي واالصطالحي،
ً
عن أثره في إيقاد التجربة الشعرية واطالقها في هتاج المبدع العراقي .
وقد ُخص القسم األول بدراسة (البواعث الذاتية للحزن) الهاجمة عن وعي المبدع
ورهافة إحساسه إزاء اهكسارات واقعه واألزمات الحياتية والهكبات والخسائر اإلهساهية التي
لحقت به وبأسرته وغيرها من األمور .

فخص بدراسة ( البواعث الموضوعية للحزن) المتمثلة بالعوامل
أما القسم الثاهي ُ
الخارجية المتعلقة بقضايا المجتمع الع ارقي عامة ( كالحرب والحصار) وما هجم عهها من

سلبا بصورة خاصة على حياة المبدع العراقي وهتاجه اإلبداعي.
آثار اهعكست ً
 أستاذ مساعد /قسم اللغة العربية /كلية اآلداب  /جامعة الموصل.

91

فاتن غامن فتحي النعيمي

ظاهرة احلزن يف شعر مزاحم عالوي الشاهري

الكلمات المفتاحية :الحزن ،الشعر الحديث ،ظاهرة ،الشاهري.
المدخل :

يعد الحزن من الظواهر الوجودية المتعالقة مع وجود اإلهسان ذاته ،إذ اهبثق

عاجز إزاء
ًا
قسر أقدار الهاس ،فوقف اإلهسان في عصوره المختلفة
ًا
باهبثاق الحياة ليخطط
حائر من سر سطوته .وهذا األمر يعود لطبيعة الحزن هفسه؛ إذ تتشكل معاهيه في
قسوته ًا
كل ما فيه شدة وخشوهة وغلظة ،فقد جاء في (لسان العرب) أن الحزن هو خشوهة الشيء
وغلظته وشدة فيه (. )1
الح ْزُن
وأن " ُ
وقوله تعالى } :اْلح ْم ُد

ان "(. )2
والحزُن :هقيض الفرح ،وهو خالف السرور  ...والجمع ْ
أحز ْ
(. )3
لله الذي أ ْذهب عها اْلحزن {

قالوا فيه " :هو ُكل ما ي ْح ُزن م ْن حزن معاش أو حزن عذاب أو حزن موت ،فقد
اذهب اهلل عن أهل الجهة كل األحزان " (. )4
ومن ذلك المعهى المعجمي أخذ الحزن مفهومه ،فعرفه أبو هالل العسكري أهه" :
تكاثف الهم وغلظه "

(. )5

وعرفه عائض القرهي أههُ  ":خمود لجذوة الطلب ،وهمود لروح الهمة ،وبرود في
الهفس ،وهو ُحمى تشل جسم الحياة  ...ألهه من األذى الذي يصيب الهفس ... ،وهو
مصل سام للروح ،يورثها الفتور والهكد والحيرة ،ويصيبها بوجوم قاتل متذبل أمام الجمال،

فتهوي عهد الحسن ،وتهطفئ عهد مباهج الحياة ،فتحتسي كأس السؤم والحسرة واأللم "

()6

.

( )1أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن مهظور اإلفريقي المصري(ت711هـ) ،تحقيق  :عامر
أحمد حيدر ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبهان ،ج(  ،)13ط2009 ، 2م.136-135/13 :

( )2المصدر هفسه.134/13 :

( )3سورة فاطر ،من اآلية.34 :
( )4لسان العرب.135/13 :

( )5الفروق في اللغة ،تحقيق :لجهة أحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديدة ،ط.216 :1983 ،5

( )6ال تحزن ،دار ابن حزم للطباعة والهشر والتوزيع ،بيروت – لبهان ،ط( ،3طبعة مزيدة ومهقحة)،

1420هـ1999 -م.52-51 :
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وعلى أساس هذه المفاهيم وغيرها ،ورد تعريف الحزن في (المعجم الفلسفي) على أهه" :

ألم هفساهي يغمر الهفس كلها ويرادفه الغم ،والهم ،والكآبة " (.)1

ويحصل الحزن للهفس إما بالعرض لوقوع مكروه ،أو فراق محبوب ،واما أن

يحصل لها بالطبع الهطواء مزاجها على القلق واالضطراب وعلى ذلك ،فالحزن حالة

تبعا لذلك تصوراتها وسلوكها في الحياة
هفسية تعتري الهفس اإلهساهية فتؤثر فيها وتهطبع ً
( ، )2ويعد الحزن ظاهرة شائعة في األدب العربي قديما وحديثا ،إال أن ارتباطه بالشعر
يبرز بصورة أكثر دقة من الهثر ،فقد حفل الشعر العربي في عصوره جميعها بالقصائد
التي تمثل هظرة الشاعر إلى الحياة وما يحدث فيها من األحداث القاتمة ،والرزايا أو
المحن وغيرها من ألوان البؤس والشقاء .فجاءت أشعاره معبرة بصدق عن تلك األزمات.

شعور باأللم
ًا
مجسدة اهفعاالته واحساسه المفرط تجاه تهاقضاتها ،وهذا ما ولد عهده
والحزن(.)3
وتبرز هذه الظاهرة بصورة جلية في شعر شعراء عصر الههضة الحديثة ،والسيما

بعد الحرب العالمية الثاهية ،إذ هجد ان ظاهرة الحيرة والقلق والشك في جدوى الحياة
واليأس من صالحها وما تمأل به هفس االهسان من السأم والملل وما تشعره من الضياع قد

صبغت معظم دواوين الشعراء بلون قاتم وجعلتها تهطبع بطابع الكآبة والحزن واألسى،
فكان لألحداث السياسية المتعاقبة واإلدراك السيء لمفاهيم الحداثة والمعاصرة األثر البارز

في خلق جو مفعم بالقلق والكآبة التي تأصلت جذورها في هفسية الشاعر الحديث لتهعكس
آثارها سلبا في هتاجه ،إذ طبعت هصوصه بطابع الكآبة والتشاؤم واليأس والشعور بالغربة
واالهعزال ،بل وحتى الشعور بالحب جاء مشبوبا بالحزن(.)4

ومن المعلوم لديها أن العراق في الربع األخير من القرن الماضي ،مر بظروف

من الحروب والحصار والدمار ما ألحق بشعبه ألواها من العذاب والحزن والفقدان كاهت
( )1جميل صليبا ،دار الكتاب اللبهاهي ،بيروت -لبهان ،ج( ،)1ط.466/1 :1971 ،1
( )2يهظر  :المصدر هفسه.466/1 :

( )3يهظر :شعر المرأة العربية المعاصر ،د .رجا سمرين ،دار الحداثة للطباعة والهشر والتوزيع ،بيروت
– لبهان ،ط.333-332 :1990 ،1

( )4يهظر :الشعر بين الرؤيا والتشكيل ،دار العودة ،بيروت – لبهان ،ط.26 :1981 ،1
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لها آثار عميقة في هتاج الشعراء المحدثين؛ وذلك ألمور عدة  ،مهها ما كان هاجما عن
أسباب ذاتية خاصة ،واآلخر هاجم عن أسباب موضوعية عامة ولذا جاءت الغالبية
العظمى من دواويههم مطبوعة بطابع الكآبة واألسى والحزن العميق.

وبما أهها بصدد دراسة الحزن في شعر شاعر عراقي حديث وهو مزاحم عالوي

الشاهري ( ،)فالبد لها من االشارة إلى األسباب –الذاتية والموضوعية -التي أحاطت
بالشاعر ،وأسهمت في صياغة وطبع هتاجه الشعري بذلك الطابع الحزين ،ومن تلك
األسباب:

أ :األسباب الذاتية ،ومهها:
 -1ما تمتع به الشاعر من وعي هاضج واحساس مرهف وثقافة رفيعة؛ وذلك كله أسهم
في تعميق وعيه بقضيته اإلهساهية ،كوهه يعيش في ظل مجتمع محاط بالسلب والحرب
واالهكسار.
 -2الخيبة في الحب والحرمان من التواصل مع المحبوب.
 -3األزمات الحياتية والهكبات والخسائر اإلهساهية التي لحقت به وبعائلته مما عمل
على هز وجداهه وفتق أكمام الحزن في أعماقه.
 -4التوجس من هاجس الموت ،والخوف من الفهاء .
ب :األسباب الموضوعية ،ومهها:
 -1التأثير السلبي للهظم السياسية واالجتماعية واالقتصادية وما تفرزه هذه الهظم من
ظواهر محزهة.



شاعر عراقي الوالدة موصلي الهشأة ولد عام  1955م  ،وحصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة

التاريخ ،وكان تدريسيا في جامعة الموصل /كلية التربية  /قسم التاريخ ،توفي في عام 2018م عن عمر

هاهز الثالثة والستين عاما  ،له مؤلفات شعرية ثالثة هي (الحلم مملكتي  1986م ،قمر الحي  1988م ،
رماد كائن في الليل  2000م ) هذا فضال عن العديد من المؤلفات والدراسات التاريخية .
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 -2الحرب والحصار المفروض على العراق ،فضال عن القضايا المصيرية لألمة
مصدر من مصادر
ًا
العربية التي أثرت بشكل وآخر في الهتاج الشعري عامة ،لتغدو

الحزن لدى الشاعر العراقي الحديث.

فمع اهدغام األسباب (الذاتية بالموضوعية) وتفاعلها تفاقم الحزن واأللم في شعر

معبر عن كل ما ألم به وبمجتمعه من ألوان المآسي والهموم.
الشاعر العراقي؛ فجاء شعره ًا
أوال :بواعث الحزن الذاتية:

طبع بطابع الحزن
عهد االطالع على الهتاج الشعري للشاعر مزاحم عالوي هجد أهه ُ

الهاجم عن احساسه بالقهر والغربة والضعف ،كوهه يحيا في وطن يحيط به السلب ،األمر
الذي جعله كل يوم يخسر الكثير من قدرته على العطاء ،وتهدر مشاركته اإليجابية في

صهع الحياة والقرار حاله حال أقراهه من المثقفين واألدباء .والى ذلك أشار الشاعر في
قصيدته (تداعيات) قائال.)1( :
" ال والذي أشقى دمي

ما فر قلبي لحظة من حزهه
األهين
ت ليال ال يفارقها
م ًر ْ
ْ
والتبغُ يمألُ غرفتي

والدمعُ صخر في المآقي ال يلين . "..
فاستهالل الهص بالقسم بمقسم به مجهول لم يعلن الشاعر عن هويته مكتفياً باإلشارة لفعله

( أشقى دمي )  ،أوحى للمتلقي بشدة سطوة المقسم به وتسلطه على الذات الشاعرة التي
باتت أسيرة هيمهته  ،فعادة ال يقع القسم إال بالذات السامية أو بعظام األمور ،ودل
اهعكاس فعله على الذات الشاعرة والمتمثل (بالشقاء) على حدة قسوته وجوره ،ليهيمن

السلب على فضاء الهص  ،إذ جاء هفي الفعل ( فر) بما الهافية داالً على ثبات الحال /

استغراق الشاعر بالحزن وتمكهه من هفسه بفعل تسلط قوى خارجية ال يمتلك الشاعر القوة
على صدها أو التحرر من وقع اهعكاسها على الهفس  ،فباتت تسلبه كل شيء حتى ملكة

( )1الحلم مملكتي ( مجموعة شعرية ) ،مزاحم عالوي  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد – العراق ،
ط. 95 : 1986 ، 1
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إبداع القصيدة التي كاهت له بمثابة السبيل الوحيد للخالص من واقعه المأزوم الذي تسبب
في اغترابه عن ذاته وعن كل ما يحيط به  ،فلم يعد يمتلك القدرة إال على الرثاء الذي غدا

المالذ الوحيد أمام قسوة واقعه المعيش وهذا ما جسده قوله :

()1

" يا سيد الحرف الذي يهساب كالشالل .

يا مهقذ العشاق من زلل الضالل .

يا شيخها المحمي من زمن القلق .
هيا اهطلق .

لكن صوتك في فراغ !..
وظللت تصرخ في اهكسار .

حتى ذويت .

ماذا تبقى في يديك ؟
الشعر يقطهه البوار .
والروح يذبحها احتضار .
ماذا تبقى في يديك ؟

ها اهت تفقد كل شيء .
ها اهت ترثي كل شيء .

أهو الرثاء اآلن طوع في يديك ؟
ماذا تبقى في يديك ؟ " .
فاختتام الهص بالسؤال الموجه من الشاعر لذاته بقوله ( ماذا تبقى في يديك )

ومجسدا لأللم الذي
معزز ألمر اغترابه
ًا
الذي تكرر( ثالث مرات ) في هذا المقطع جاء
ً
متحكما بمصيره بداللة فقداهه القدرة على التحكم بملكته اإلبداعية ،التي دل عليها فعل
بدا
ً
لكن ) الدال على امتهاع وقوع الفعل لوجود
االمر ( اهطلق ) الذي تم استدراكه بالحرف ( ْ
غ  ) ..ليدخل
لكن صوتك في ف ار ْ
عائق متمثل بـ ( الفراغ ) الماهع الهتقال الصوت ( ْ

( )1المصدر هفسه. 97 :
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سير لحزهه
الشاعر في حالة من االهكسار الهفسي تسلبه القدرة على المقاومة ،وتتركه أ ًا
ولرثاء الذات والوجود .
ويخرج هص ( راحل ) لتأكيد فكرة اغتراب الشاعر عن محيطه وتقوقعه على ذاته ،

ملتزما مبدأ ( الصمت ) لمواربة سوداوية الواقع وسطوته  ،عله يدرك الحل بعمق وعيه

واحساسه المرهف:

()1

دمهُ
" سرهُ ُ
فمهُ
ورصاصتُه ُ
ا ْحتمل ص ْمتُه
عن ُجرحه
فغدا ي ْفتح القبر ْ
ْ
يسترْد عصاهُ
مات ،
فيه ْش قفا الكل ْ
إلى ُمْبتغاهُ . " ..

فقوله ( سره دمه ورصاصته فمه ) ما هو اال كهاية عن ملكته اإلبداعية التي تم

كبتها بقوى خارجة عن االحتمال ،واستحضرها الشاعر هها أداةً لمقاومة السلب واالهكسار،
فاحتمال الصمت في الهص وظف بوصفه آلية تكهيكية ابتغاها الشاعر لإلعداد لخطة
فضال عن
المقاومة ؛ ألن الصمت يحمل في طياته معهى االهقطاع عن الكالم مطوًال،
ً

()2
وجسد هذا األمر
كوهه
ً
متولدا عن الحكمة عكس السكوت الذي يتولد عادة من الخوف ُ ،
بقوله  ( :يفتح القبر عن جرحه  /يسترد عصاه  /فيهش قفا الكلمات  ) ..فاألفعال ( يفتح

 ،يسترد  ،يهش ) عملت على بث الطاقة الفاعلة في الهص ،والسيما وأهها جاءت بصيغة
فضال عما أفاد به الشاعر من إقامة التهاص بين قوله:
دالة على الحال واالستقبال  ،هذا
ً

(يسترد عصاه ،فيهش قفا الكلمات )..وقوله تعالى  }:قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش
()3

بها على غهمي ولي فيها مآرب أُخرى{

 ،إذ تشربت مدلوالت اآلية الكريمة في هصه

( )1رماد كائن في الليل (شعر)  ،مزاحم عالوي الشاهري  ،مهشورات اتحاد الكتاب العرب  ،مكتبة األسد
 ،دمشق – سوريا  ،ط. 23 : 2020 ، 1

( )2يهظر  :مفهوم ثقافة الصمت  ،المرسال  ،الشبكة اإللكتروهية . www.almrsal.com 1 :
( )3سورة طه  ،اآلية . 18 :
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رمز المتالك السلطة والقدرة على التغيير وقلب األدوار من
والسيما العصا التي جاءت ًا
السلب إلى اإليجاب ،واشارة إلى اهبثاق الحركية وتأجيجها في الهص وصوًال إلى مبتغى

الذات الشاعرة المتمثلة بالعودة إلى الواقع واههاء رحلة االغتراب بوساطة تحرير الملكة
اإلبداعية واطالق العهان للقصيد ،لتفعيل المقاومة وتحقيق الوجود .

أما المظهر الثاهي لظاهرة الحزن فيتمثل بالخيبة في الحب والحرمان من الحبيب

 ،وهذا ما خرج إليه هص ( ما تبقى ) ،الذي عبر فيه الشاعر عن خيبته في الحب ،مع
كل ما بذله من جهد من أجل إقامة أواصر التواصل مع المحبوبة ،ليهتهي به األمر في

حالة من البؤس المشبوب بالحزن الهاجم عن عدم تحقق االتصال .
ُحبك ،
ْ
أن اقُول أ ُ
ت ما بيهها
والوْق ُ

()1

كيف لي
" ْ

كالمدى

أن أقول :أحبك
والصمت ما بيهها
كالمدى

ُحبك ..
سأقول  :أ ُ

 ..حلماً جميالً

هيت أن يفيق معي
تم ُ
الصباح ،
في
ْ

يشاء ،
امه ُحهُ ما
ْ
وْ
أليف .
اتبعهُ م ْثل ظل ْ
و ُ

ُحبك " ..
سأقول  :أ ُ
ُ
فالمالحظ على الهص أن األواصر الداعمة إلقامة عالقة حب سليمة بين الطرفين
مفقودة ،بداللة السؤال الموجه من الحبيب لمحبوبته الذي تكرر (مرتين) في هذا المقطع
(كيف لي أن أقول أحبك) لتهتفي معه إمكاهية إقامة هذه العالقة ،والسيما أن أواصر
( )1رماد كائن في الليل . 18 - 17 :

98

أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

التواصل بيههما مهقطعة ( الوقت ما بيهها كالمدى  ،الصمت ما بيهها كالمدى ) لتغرز
بدورها أواصر االهفصال.

إال أن المحب يقاوم االهفصال بإص ارره على إقامة االتصال بيههما حتى وان كان

مستعيها بالفعل ( سأقول ) الدال على استم اررية الفعل في الحال
في عالم األحالم،
ً
معزز لموقفه إزاء
ًا
وامتداده في االستقبال  ،ليأتي تكرار الصيغة (أربع مرات في الهص)

المحبوبة ،وان لم تبادله الشعور ذاته وهذا ما عبر عهه قوله :

()1

ُحبك
سأقول أ ُ
" ُ
ول
رغم اضطراب
الفص ْ
ُ
الحدود
وب ْعد
ْ
ُ
ائدين
وسهارة الص ْ

سالم
لي ب ْ
فارح ْ
قد قلتُها يائساً " .
فْ

إال أن قفل الهص برحيل المحبوبة كان داعيا لهيمهة الحزن على أجوائه ؛ إذ ُمهي

المحبوب بخيبة األمل الهاجمة عن اليأس من إقامة أواصر االتصال بيهه وبين المحبوبة .

وتتكرر هذه الخيبة في الحب في هصوص شعرية أخرى  ،فهذا هص ( عودة لمدن

أخرى ) تهتفي فيه أواصر االتصال بالمحبوبة  ،ليبقى الحلم السبيل الوحيد أمام الشاعر
لتحقيق الغاية المبتغاة في الحب  ،والمتمثلة بالتواصل مع المحبوبة ومبادلتها المشاعر
السامية  ،إال أن هذا الحلم عادة ما يثير في هفسه أشجاهاً تدعو للحزن  ،وهذا ما جسده
قوله :

()2

" أما آن للحلم أن يترجل
ياد الدقائق ،
أتعبته باصط ْ
كهت غهيتُها ،
في ُغْهوة ُ

او حديث تململ في ساعة طائشة
( )1المصدر هفسه. 18 :

( )2الحلم مملكتي . 91 – 90 :
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أما آن للذكريات الجميالت ،
تتقي عودة ثاهي ْة
أن ْ
اك ،
ل ُكل هه ْار أقض ُخط ْ
رجوع إلى ظلها
وبكل مساء ،

الجمر ،
يفيض به
ُ
الخمر و ُ
ُ
رجعُ إلى ظله ْا ...

وأهت تعاه ُد هسياهها
وتميطُ على الوجع المر أسمالها ...
............

............
الصحبةُ والحاملون ،
صحا ُ
لت تهأى ،
وما ز ْ
بإسفارها " ..

ولم تقتصر األزمات الباعثة للحزن في تجربة الشاعر اإلبداعية على الخيبة في الحب
والحرمان من الحبيبة  ،بل تعدتها إلى حلول الهكبات والخسائر اإلهساهية في محيط األسرة

واألصحاب وهذا ما هلمحه في هص (تخطيطات لمرثية) الذي يسرد فيه الشاعر مأساة
شهيدا في ساحة الوغى ،مبيها أثر اهعكاسها السلبي على
فراق أخاه (سعد) الذي سقط
ً
()1
هفسه وهفس أسرته :
" تحامل بصْبرك ،
ذاب ،
إن الليالي الع ْ
مهازلها ،

وجليس بها ،
الصحو ،
فاقد لحظة
ْ
( )1المصدر هفسه. 17 :
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ْيه ُدب ُحزهاً عميقاً
لذاك الذي بايعتهُ الفجيعة ،

ْلوعتها الهمجية " ..
فمع إطالق الشاعر لدعوته بالصبر على المصاب الجلل في استهالل الهص ،إال

ومتغلغال في أجزائه ،بداللة إطالق سمة العذاب على
مهيمها على فضائه
أن الحزن بدأ
ً
ً
الليالي ،وتشكل مهازلها بالدم،
فضال عن وسم جليسها بالضياع واستغراقه بالحزن ،إمعاهاً
ً
بعظم أمر المصاب المتمثل بفقد األخ  ،ليهغلق الهص على استشراء السلب فيه  ،إذ تجف
مآقي الشاعر حزهاً على فقده  ،ويستعر قلب األم لهيب ًا على فراقه :
" ليال طوال

طوال

تشهين كل دمي
قطرات من الدمع ،
حتى الجفاف ..
ليال عذاب

تخاصرن في قلب أُمي

لهيب ًا
ووجهاً

وصد اًر يهو ُح بثقل البالء

الدم ..
تقافر مهه ُ
ليال بأسفارها
ُع ُذق الموت
عالقة

دد ،
وتعود تُر ُ
ُ
هفس السؤال
( )1المصدر هفسه. 18 – 17 :
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" أك ُل الذين هحبهم يرحلون " !

إذن
ْ
راحل – سعد ." .. -

وهكذا تستمر األحزان الهاجمة عن فقد األحبة بإلقاء ظاللها على هفس الشاعر

لتفيض قصائده أهيهاً مكتوية بهار الفقد  ،فهراه في هص ( ما يتركه الراحلون ) يهعى أباه

بقلب مهسكر مههك بألم الفراق ولوعته :

()1

حبيب
" يغادرهي كل حين
ُ
فأصحو على وتر ،
ضاع مهي

على كلمة راحل ْة

أفتش في األرض ،
أهشر قلبي على الطرقات ،
وعيهي في كل صوب ،

أهادي :

تعال
فأين ارتحلت

وأي المهازل يحلو !
فكل المهازل أمست قفا اًر
تعال

وكل العيون اكتوت بالهجير ،
هواي اهكسار

وليلي احتضار
وعيهاي ملت دموعُ الفراق
أجبهي بعيدًا تكون ،
( )1رماد كائن في الليل . 41 – 40 :
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قريباً تكون

هوى للقاك ".
فروحي ُ
ترف ً
فابتدأ الهص بالصيغة الفعلية المضارعة المقترهة بظرف الزمان في قوله
(يغادرهي في كل حين) دل على استغراق الحزن في هفس الذات الشاعرة  ،بفعل تكرار
الحدث واستم ارره المتمثل بـ ( موت األحبة من األهل واألصحاب )

بداللة األفعال

المضارعة ( أصحو  ،أفتش  ،أهشر ) المشيرة إلى حالة القهر والضياع التي أورثته حالة
من االهكسار الذاتي الداعي إلى الفهاء والزوال  ،سعيا للقاء األحبة واالجتماع بهم .

وكما كان للشاعر هصوصاً معبرة عن ألم فقدان األهل ،كان له هصوصاً أخرى معبرة

عن ألم فراق األصحاب ،وما يهجم عن ذلك األلم من حزن تفيض به قريحة الشاعر
فيسطره قصائد هاطقة بم اررة الفقد ،ومهها هص ( الفتى أمجاد ) الذي رثا فيه صاحبه

الشهيد أمجاد داؤود ،معب اًر عن حزهه العميق لفراقه  ،إذ كان رفيق دربه وأمين سره :

()1

أي وجه
" ُ
ككل صباح

االقيه
أي قلب

وجهتاه ؟!
باسمة
ْ
يكا ُشفُهي
قل غربتها
ثُ ْ

ويقاس ُمهي

هذياهي ،

لوعتها ؟ " ..

سحب القلب
أمطرت
أذا
ْ
ُ

ويستمر الموت بإلقاء ظالله على هصوص الشاعر متعدياً صفة قبضه لحيوات

مثير في هفسه
يفر الشاعر مهه رهباً خوف السقوط في براثههً ،ا
األحبة  ،لصفة كوهه شبحاً ُ
( )1الحلم مملكتي . 32 :
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الحزن واالهفعال أمام الوجود والفهاء  ،وهذا ما خرج إليه هص ( الشيخوخة ) الذي بث
فيه مخاوفه إزاء تقادم الزمن به :

()1

" تأمل وجهه
قمصاهه

كتباً على رف قديم

من خشب

تصاوي اًر
كلجدته

تقول :

كان
وكان يا مها ْ
وأشياء بال دفء
وال ألوان ..

سقطت
تلمس بعضها
ْ
تفحص وجهه مرات

اهتحب " ..
فأدرك حالهُ ثم
ْ
معلها عن قلق اإلهسان من جريان الزمن وتقادمه ،ذلك أن (الشيخوخة)
فالعهوان جاء ً
معرفة بأهها مرحلة متقدمة من حياة الكائن الحي وهي سابقة لمرحلة الموت ،وهها تكمن
أهمية العهوان كوهه دليل القارئ إلى الهص بوصفه الموجه القرائي األول لعملية القراءة ،
كاشفا عن مضاميهه ومدلوالته  ،إذ تتغلغل جزئياته في ثهيات الهص وأجزائه

()2

بدءًا بتأمل

الوجه الذي يأتي عادة بوصفه مرآة للزمن وقهره بما يتركه من خطوط وآثار دالة على
تقادمه  ،ومرو ار بتشبيه األشياء بتقادمها بقول الجدة ( كان يا ما كان ) الذي جاء هها
كهاية معبرة أيضاً عن تقادم الزمن وقهره للموجودات ،بداللة فقداهها للدفء واأللوان التي

( )1رماد كائن في الليل . 22 – 21 :

( )2يهظر  :في هظرية العهوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة الهصية)  ،د.خالد حسن حسين  ،دار
التكوين للتأليف والترجمة والهشر  ،دمشق ( ،د  .ط ) .65 : 2007 ،
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تأتي عادة رم اًز للفاعلية واالتقاد واألمل والحياة  ،ليهتهي األمر بهيمهة الحزن المتمثل

بـ(االهتحاب) ليقفل الهص بقلق الذات الشاعرة إزاء الوجود والفهاء ،وهذه أبرز مظاهر
الحزن الهابعة عن بواعث ذاتية في شعر مزاحم عالوي .
ب :بواعث الحزن الموضوعية:

إن أحزان الشاعر العراقي المعاصر أخذت تهدمج مع عاطفية حزهه وذاتيته بأحزان

ئيسا لبعثها؛ حتى غدا
الوطن ومواطهيه التي كاهت الحروب وما رافقها من حصار ً
سببا ر ً
جرحه الخاص مهدمجا بجراحهم ،ليبث ذاك الحزن في قصائده بصور مؤلمة ،فيها من
العذاب ما يبوح ببشاعة تلك المعاهاة اإلهساهية

()1

ومن ذلك قصيدة (عتاب) ،التي قدم فيها

صور تهبض بما يهجم عن الحرب والحصار من خراب وتدمير وقهر  ،إذ إهها
ًا
الشاعر
معذبا
تطبق على الواقع المعيش ،وتهشر فيه الوحشة والوجع والفقد والحزن ،وتترك إهساهه
ً
بإف ارزاتها :

()2

" أجمل األشياء وهم
أعذب االسفار تيه
ُ
يتجدد
وحصار
ْ
فلماذا القلق الهافر في عيهيك
ولماذا ال تكون ...

يصهل !
ْ

يقبل
ورقاً أبيض ْ

يتبخر
خط حرف
ْ
ك ُل من أبصرته
يسعى إلى قاع
ويذوي كحصاةً ..
( )1يهظر :الحصار فضاء شعريا (قراءة في جدلية شعر المرأة العراقية المعاصرة) ،أ .د بشرى البستاهي،
مجلة األقالم ،ع ،1السهة  ،36كاهون الثاهي -شباط.19 : 2001 ،

( )2رماد كائن في الليل . 20 – 19 :
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واذا اختار الذي يهوى
تعالى حوله الموت ،

فمات " .
ْ
في هذا الهص يتوجه الشاعر بالخطاب لمخاطب مجهول لم يعلن عن هويته إمعاهاً

في لومه عما يكابده من مواجد مأخوذة عليه ،والسيما أن له مكاهة عظيمة في هفسه كوهه
( الوطن ) الذي يهتمي إليه  ،وهذا ما عززته دالالت العهوان؛ ألن ( العتاب ) يأتي عادة
بمعهى اللوم المخصوص باألخالء المقربين من الذات الالئمة " ،فعاتبه ُمعاتبة وعتاباً كل
العتاب ك ُل ذلك مخاطبة اإلدالل
ذلك بمعهى المه  ...قال األزهري  :التعتب والمعاتبةُ و
ُ
المدلين أخالءهم  ،طالبين حسن مراجعتهم ومذاكرة بعضهم بعضاً ما كرهوه مما
وكالم ُ
ُ
()1
كسبهم الموجدة" .
المخاطب  /الوطن  ،هو ما أفرزته الحرب والحصار المتجدد
ولعل أبرز ما أخذ على ُ
من أدران محقت معها حقائق األشياء وجردت من جواهرها فغدت أجمل األشياء (وهم )
وأعذب األسفار ( تيه ) كهاية عن استشراء السلب في المكان واهعكاس آثاره على اإلهسان
الذي بات محاص اًر بالموت والفهاء بداللة األفعال المضارعة الدالة على استم اررية وقوع
الحدث في الحال واالستقبال في قول الشاعر  ( :يسعى  ،يذوي  ،يهوى) والسيما أهها
جاءت مقترهة بالسلب؛ فالسعي عادة يأتي في طلب تحقيق أمر محمود ال مكروه

(كالسقوط في القاع  ) ..فضالً عن اقتران اختيار المحبوب بالحياة ال (الموت والفهاء)

لذلك كله يتوجه الشاعر بالسؤال للمخاطب عن سبب إص ارره على التزام مواقف السلب

دون اإليجاب مع إدراكه لسوء العاقبة ،بداللة (صهيل القلق الهافر من عيهيه ،واهتفاء
الهقاء من واقعه) ،ليأتي تكرار السؤال باألداة ( لماذا  /مرتان ) تأكيداً على ذلك اللوم

الهاجم عن إحساس الذات الشاعرة بالحزن واالهكسار أمام سلبية ذلك االلتزام  ،الذي
استحالت معه األشياء مفرغة من اإليجاب :

()2

دارت
" دورةُ األشياء
ْ
( )1لسان العرب  ،مادة( عتب ) . 673/1 :
( )2رماد كائن في الليل . 20 :
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فاستدارت
ْ

فحصدت القمح قش ًا

عذاب
والهوى دن
ْ
الحزن بعيهيك
فاستوى
ُ

اب " ..
طريقاً من سر ْ
وهكذا تتجرد األشياء من جواهرها أمام سلب اإلهسان حقه بالحياة وتحقيق

الوجود لتتحول الحقائق إلى وهم وسراب يجري أمامه دون الوصول لغايته المبتغاة ،

ليهتهي محاص اًر بركام الواقع الباعث على الزوال  ،وهذا ما خرج إليه الشاعر في مقطع
من هص (حبيبتي والشعر) الذي عبر فيه عن استشراء الموت والفهاء في وطهه بفعل

الحرب  ،لتؤول مصائر األشياء فيه إلى الزوال :

()1

تموت زهرة ،
"
ُ
وأخرى قبل هْبت الموسم المعتاد ،

ماتت
ْ
ثم أُخرى ،

تت شوهاء ،
هب ْ
اب ." ..
تُخفي س ْوءة األرض الخر ْ
داال على موت البراءة واغتيال الوجود بفعل الحرب؛ لما تحمله
فموت الزهرة جاء رم اًز ً

الزهرة من دالالت مفعمة باإليجاب كـ  ( :الحياة والهضارة واألمل واإلشراق ) ،واستخدام

تموت ) بالصيغة المضارعة مع تك ارره وتكرار قوله ( وأُخرى ،ثُم أُخرى) جاء
الفعل (
ُ
مؤكداً على استم اررية فعل اإلبادة من قبل قوى مجهولة لم يصرح الهص بذكرها ،مكتفياً
تأكيدا على بشاعتها التي
باإلشارة لفعلها المتمثل بالقضاء على معالم الحياة والجمال،
ً

اب  )..فالحرب إذاً تسم الوجود
بتت شوهاء ،تخفي س ْوءة األرض الخر ْ
أشار إليها قوله (ه ُ
بالسلب فتعمل على تجريده من الفاعلية واإليجاب تاركة الحياة شوهاء يسودها القبح
( )1الحلم مملكتي . 49 – 48 :
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والخراب  ،لذا هجد الشاعر في مقطع من هص ( أيتها الروح ) المعهون بـ ( الدعاء )
يستجير من وقع خبر الحرب على بالده قائالً :

()1

" كل صباح

المذيع
حين يق أر
ُ
هشرة األخبار
ستار
يقول  :يا ْ
احفظ لها بالدها

من شر ما يجري ،
يزل
ومن دسيسة لما ْ
األحبار " ..
يحب ُكها
ْ

فابتداء الهص بظرف الزمان ( كل صباح ) دل على استمرار الحدث وتكرار وقوعه في
المكان  /الوطن  ،الذي ما يزال واقعاً فريسة مخططات العدو  /األحبار أي علماء اليهود

بما يكهوه من عداء لبالد الشاعر  /العراق  ،ولألمة العربية قاطبة ليهدغم بذلك الهم
الوطهي بـ ألهم القومي في هفس الشاعر ُمشيعاً الخوف والترقب في فضاء الهص .

ومع كل ما مهي به اإلهسان العراق من اهكسار واستالب لحقه في الوجود وتقرير

المصير ،فضال عن الحياة في بيئةً مفعمة بالسلب  ،هجد الشاعر في هص ( شهوات

الحلم ) يسعى إلى إدراك حلمه الذي وجد فيه المالذ اآلمن من قسوة الواقع وجوره :
" م ْن أيقظهي في تلك الساعة من هومي !
األحالم
م ْن هرب من عيهي
ْ
في تلك الليلة ،

ت يهابيع الماء ،
قُ ْد ُ
اهقاد الماء إلي
األشجار .
وجاءت من خلفي
ْ
ْ
( )1رماد كائن في الليل . 94 – 93 :
( )2الحلم مملكتي . 102 – 101 :
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المملوك
كهت المالك و
ْ
ُ
أطلب غير رغيف للجوعى .
لكهي لم
ْ
...

الحلم جواد لألسفار ،
ُ
موائد للفقراء ،
تهضب .
دهان ال
ْ
وحلول للعاجز في جلدي .
يجيء
كيف
ُ
يجيء
كيف
ُ

ُبصر في الحلم ،
أ ُ
القضبان
سماء ال تهوى
ْ
ً

يرحل ؟
الحلم وال
ْ
ُ
الهوم لمثلي ؟
ُ

التيجان " .
وممالك ال تهوى
ْ
إن التساؤالت المهبثة في الهص في األسطر ( األول والثاهي والثالثة عشر والرابعة

عشر) إهما جاءت مؤكدة لرغبة الشاعر بالتحقق واثبات الوجود بوساطة العودة لعالم

األحالم الذي أدرك فيه ذاته المستلبة بفعل قساوة الواقع المعيش ،ليأتي الحلم هها بمثابة
آلية للتحقق ومقاومة مشاعر الحزن والعجز الداعية إلى الفهاء ،وهذا ما أكدته األفعال :

قدت ،اهقاد ،وجاءت ،وكهت) بما ارتبطت به من دالالت فاعلة دالة على التحقق
( ُ
وامتالك القرار بداللة قوله (كهت الممالك والمملوك  ،) ...أما طلبه (رغيفاً للجوعى )
فجاء بوصفه رم اًز داالً على قساوة الواقع المعيش لوطهه  /العراق  ،فضالً عن هقده

لسياسات قادته الخاطئة التي تركت شعباً يحلم برغيف خبز  ،إثر استهزاف ثرواته بفعل

الحرب والدمار؛ ليغدو الحلم بهذا األداة الفاعلة للتجرد من ثقل الواقع وسلبه بداللة الفعل

( أبصر) الدال على اليقين من التحقق المقترن بالتحرر من أي هوع من أهواع التسلط
سماء ال تهوى
المادي وذلك في قوله (
القضبان  ،ممالك ال تهوى التيجان ) سعياً
ْ
ً
لتحقيق العدالة في واقعه .
وكما كان للواقع أثره في إثارة بواعث الحزن لدى الشاعر فإن البعد عن الوطن والحهين

إليه عد باعثاً موضوعي ًا من بواعث الحزن لديه  ،إذ أثار البعد في هفسه أشجاه ًا سالت لها

109

فاتن غامن فتحي النعيمي

ظاهرة احلزن يف شعر مزاحم عالوي الشاهري

مآقيه بالبكاء وهذا ما أكده المقطع اآلتي من هص ( هواجس من بالد البحر) في قوله :

()1

كهت بين الحين والحاهات أبكي ،
" ُ
حين أحكي عن بالدي
ربما تهكرهي اآلن بالدي

ربما تصدقهي ..
أكون
ما تشا مهي ْ
فأها مهها إليها
وأها مشتعل في ُحب عيهيها
جهون " ..
ْ

ُفبعد الشاعر عن بالده وحهيهه إليها أوقد في هفسه جذوة الحب المشبوب بالحزن رغبة مهه
بالعودة والتوحد فيها بداللة قوله ( ما تشا مهي أكون  ،فأها مهها إلها .) ..
خير فإن ظاهرة الحزن تتسع في هفس الشاعر ممتدة خارج هطاق حزهه الوطهي
وأ ا
لتشمل األمة العربية المستلبة التي تسلطت األهظمة الرجعية على أقدارها سالبة إياها أدوار

الفاعلية ،متجرعة كأس م اررتها وهي تشهد اقتطاع أجزائها الواحد تلو اآلخر من العدو
الصهيوهي المغتصب دون أن يكون لها القدرة على مقاومة مخططاته العدواهية ،وهذا ما

أكده هص ( االحتجاج ) الذي جسد فيه الشاعر موقفه الرافض ألدوار االستكاهة والتخاذل
التي التزمها حكام األهظمة الرجعية في األمة العربية ،مشيداً بموقف البطولة للمقاتلة
الفلسطيهية التي آثرت الموت على االستكاهة والرضوخ لسلطة المحتل  ،لتغدو تضحيتها

أمر باعثا على اهطالق الثورة وتأجيجها :
ًا
" مسدت وجه األرض ،

()2

بالبارود ،
والحهاء ،

( )1المصدر هفسه . 85 :

( )2رماد كائن في الليل . 25 :
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واخترت الطريق األقصر ،
بالدماء ،
الدرب المتوضأ
ْ
تدرين أن الخيل مههكة ،
بال غزو

الت تبل الريق ،
وأن األرض ما ز ْ
ممزوجاً ،

بهار اإلخوة األداء ،

القتيل " .
في الزمن
ْ

فقوله ( تدرين أن الخيل مههكة  ،بال غزو  ) ...فيه إشارة إلى أمجاد األمة

الغاربة في زمن الفتوحات اإلسالمية وذلك تعريضاً بأدوار التخاذل والتبعية التي اعتمدها
حكامها اليوم والتي كبلتها وأحالتها إلى أمة متجزئة متصارعة تتقاذفها األقدار ،وهذا ما

خرج إليه قوله ( ممزوجاً  ،بهار اإلخوة األعداء  )..كهاية عن استشراء الغدر والخياهة في
هفوسهم  .وهكذا هالحظ تعدد ألوان الحزن وظواهره في هصوص مزاحم عالوي الشاهري.
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الخاتمة:

وفي ختام مسيرتها البحثية هخلص لتقديم الهتائج ،المتمثلة باآلتي:

 -1يهدغم المفهوم اللغوي للحزن بالمفهوم االصطالحي مهطلقا من معهى خشوهة الشيء
وغلظته وشدة وقوعه على الهفس .وأهه هقيض الفرح ،وهو خالف السرور.
 -2يقع الحزن في الهفس البشرية إما بفعل بواعث ذاتية متمثلة بوقوع مكروه ،أو فراق
محبوب ،أو الهطواء مزاجها على القلق واالضطراب ،واما بفعل بواعث موضوعية تتمثل
بالمحيط السلبي للهظم السياسية واالجتماعية واالقتصادية وما تفرزه هذه الهظم من ظواهر
محزهة ،وقد بدت آثار هذه البواعث واضحة بصورة جلية في شعر مزاحم عالوي
الشاهري؛ إذ طبع فيها هتاجه فبات الحزن ظاهرة بارزة في شعره .
 -3غدا الحزن باعثًا من بواعث صياغة التجربة الشعرية وتشكلها في هتاج الشاعر
موضوع البحث ،والسيما وأهه كان يحيا في ظل أجواء يهيمن عليها السلب بفعل الحرب
والحصار وما هجم عههما من آثار اهعكست سلبا على مجتمعه ،ليتواشج لديه الهم الذاتي
مفجر طاقاته الشعرية المعبرة عن م اررة واقعه.
ًا
بالهم الموضوعي

 -4برز الحزن في الهتاج الشعري للشاعر – موضوع البحث – بوصفه حالة هفسية

اعترت هفسه فأثرت فيها لتهطبع بها تصوراته وسلوكه في الحياة  ،لتمثل هظرته إلى الحياة
وما يحدث فيها من األحداث القاتمة ،والرزايا أو المحن وغيرها من ألوان البؤس والشقاء.
فجاءت أشعاره معبرة بصدق عن تلك األزمات .مجسدة اهفعاالته واحساسه المفرط تجاه
تهاقضاتها ،ليتولد لديه شعو ار باأللم والحزن ،الذي طبع به شعره.
 -5تجسدت ألوان الحزن الذاتية في هتاج الشاعر – موضوع البحث -بمظاهر عدة،
فضال
أبرزها اغتراب الشاعر عن محيطه وتقوقعه على ذاته بفعل سلبية واقعه المحيط،
ً
عن الخيبة في الحب والحرمان من المحبوب ،وأيضا ما ألم به من فقد لألهل واألصحاب
بفعل الموت الذي بات شبحه باعثًا للجزع والحزن في هفسه.
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 -6تعددت ألوان الحزن الموضوعية بعد أن أخذت باالهدماج مع عاطفية حزن الشاعر
ئيسا
وذاتيته بأحزان الوطن ومواطهيه التي كاهت الحروب وما رافقها من حصار ً
سببا ر ً

لبعثها؛ حتى غدا جرحه الخاص مهدغما بجراحهم ،ليبث ذاك الحزن في قصائده بصور
مؤلمة ،فيها من العذاب ما يبوح ببشاعة تلك المعاهاة اإلهساهية؛ إذ تتجرد األشياء من
جواهرها أمام سلب اإلهسان حقه بالحياة وتحقيق الوجود لتتحول الحقائق إلى وهم وسراب
يجري أمامه دون الوصول لغايته المبتغاة  ،فيهتهي به األمر محاص اًر بركام الواقع الباعث
على الزوال.
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The Phenomenon of Sadness in Muzahim Ali Al-Shahri's Poetry
Faten Ghanem Fathy Al-Nuaimi



Abstract
The importance of the research entitled " The phenomenon of
sadness in Muzahim Ali Al-Shahri's poetry " lies in the fact that
(sadness) comes as a prominent phenomenon in the poetry of
Muzahim Allawi, in addition to being a motivation for the
formulation of the poetic experience and its formation in the product
of the Iraqi creator in general, especially since he was living under
the shadow of an atmosphere dominated by robbery due to the war
and the siege and the effects that resulted from them which was
negatively reflected on society in general; therefore, the product of
the creator was imprinted with the character of sadness, as his selfconcern interwoven with objective concern, exploding his poetic
energies expressing the bitterness of his reality. So we chose
(sadness) as a topic for our research. The research has a textual
approach; The method of working is based on an approach to poetic
texts, and an attempt to uncover their formative images and
elements, while taking care of the contexts surrounding the text
'such as the social, national and national context that its
connotations were referring to the research plan is based on two
parts, preceded by an entry that is separated from the linguistic and
idiomatic concept of (sadness), as well as its effect on lighting up
the poetic experiment and launching it in the product of the Iraqi
creative person.
The first section is devoted to the study of (the subjective motives
of grief) resulting from the creator's awareness and tenderness of his
sense of the setbacks of his reality, the life crises, calamities and
human losses that befell him and his family and other matters.
Key words: sadness, modern poetry, phenomenon, AlShahri.
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