تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري

(قصیدة "إلی النجف األشرف بلدي الحبیبة" للشیخ أحمد الوائلی
و"ملحمة حیدر بابا الترکیة" لشهریار نموذجاً)





دکتر علی قهرمانی

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


کلثوم تنها

الملخص
االستذکار حالة إنسانیة یشترک فیها جمیع الناس ،لکنّها تکون مختلفة عند الشعراء وفي الفن عموماً؛
فالذکریات تعدّ مصدراً مهماً یعتمدها الشعراء والفنانون في تشکیل تجاربهم األدبیة والفنیة وإثرائها.
کان اغترابُ الشاعرِ المثیرَ األولَ للحنین الذي کان مدعاة لالستذکار الشعري المتنوع الذي افضي إلي

تشکیل القصیدة موضوعیاً وفنیاً .أنشد الشیخ الوائلي قصیدة "إلي النجف األشرف بلدي الحبیبة" بعد
اغترابه عن موطن طفولته وصباه وشبابه ،مدینة نجف األشرف ،في قصیدته یعرب عن حنینه إلي
بلده ویستعرض ذکریاته واصفاً بلده بأبهي األوصاف ویکشف عن معني داخلي مضمر في أعماق
الشاعر یؤکد عالقته بمدینته وعمق هذه العالقة ومن جانب آخر إنّ شهریار الشاعر الشهیر اإلیراني

أنشد ملحمة"حیدربابا" باللغة الترکیة بعد اغترابه عن مولده ویعبر فیها الشاعر عن ذکریاته عن
طفولته وصباه والحسرة علي أیامه الّتي انقضت في الریف عند تنورة جبل حیدربابا .هذه دراسة

مقارنة لهاتین القصیدتین من خالل دیوانهما متبنّیةً المنهج الوصفي-التحلیلي علي أساس مکتب
أمریکي في األدب المقارن ،وقفاً فیهما علي مستویات االستذکار الشعري التي وجدناها علي ثالثة
أنواع هي :االستذکار الزماني واالستذکار االجتماعي واالستذکار المکاني ،ومن ثمّ الکشف عن

تاریخ دریافت مقاله1396/7/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1398/2/23 :

 نویسنده مسئولd.ghahramani@yahoo.com :

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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إنّ الحنین مقترن باالستذکار وللشاعر ممکن أن یجعلَ منه األساس الذي یرکِّز علیه بناء قصیدته .قد
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االفتراقات واالشتراکات بینهما والممیزات الخاصة في التصاویر الفنیة التي اُستخدمت في إبراز
خواطرهما الجیاشة وخیالهما الشعري الذي ساهم بفاعلیة في التشکیل اللغوي والتصویري لشعرهما.
من نتائج الدراسة أنّ للطبیعة بعناصرها المختلفة دوراً فاعالً في تشکیل مستویات االستذکار
الشعري .إنّ تصاویر شعرهما وموسیقاهما تکون في خدمة الفکرة و تؤدي هذه الصور وظیفةً جمالیةً
منظمةً ذات رتبة عند المتلقي وتجعل دور المتلقي مرکزیاً في عملیة اإلیصال ،مما یساعد علي إزالة
الفواصل بین شعور المتلقي والشاعر.
الکلمات الرئیسیة :الوائلي ،شهریار ،الحنین ،االستذکار،حیدربابا ،إلي النجف...

المقدمة
للمکان نصیب وافرٌ في شعر الشعراء ،ونجد مکانة کبیرة متمیزة في قلوب الشعراء ،فتغنّوا


النفوس سواء أکان عند اإلنسان أم الحیوان ،یتجلي ذلک في حنین اإلبل إلي أوطانها وحنین
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بأ رض الطبیعة وعبّروا عن حنینهم وأشواقهم إلي تلک الدیار .الحنین إلي الوطن غریزة في
الطیر إلي عشه مهما أُخذ وبُعِد عنه ،یعود إلیه قاطعاً مئات االمیال بل اآلالف حتي یجد
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قرارة نفسه في وطنه ،وکذلک یقال في بقیة الحیوانات .فإذا کان هذا حنین الحیوان فکیف ال
یحنّ اإلنسان إلي أرضه ووطنه مهما عاش في حرمان وبؤس ،وعاني من الظلم والجوع
والفاقةِ .المهاجرون إلي بالد جدیدة یکونوا خیر دلیل؛ وقد کسبوا المال والجاه والترف،
ولکنهم یحنون دائمًا إلي أوطانهم ،ویتحسرون علي ما یجري فیها من مصائب وضیمٍ ونکباتٍ
وعدوانٍ .وفي اآلیات الکریمة داللة علي حبّ الناس ألوطانهم ولو قتلوا في سبیلها ،قالَ

تعالَي ﴿:وَلَو أَنّا کَتَبنا علَیهِم أَنِ اقتُلُوا أَنفُسهم أَوِ اخرُجُوا مِن دِیارِکُم مَّا فَعَلُوهُ إلّاَ قَلیلٌ مِنهُم﴾

(النساء )66 :وفي الحدیث النبوي :حب األوطان من اإلیمان" (السیوطي ،ال تا ،)74 :وکان رسول
(ص)

اهلل

یحنّ إلي مکة وطنه ،فکان إذا جاء أحد منها یسأله عنها فتغرورق عیناه بالدموع،

األعراب « :ما الغبطة؟ قال :الکفایة مع لزوم األوطان ،والجلوسُ مع اإلخوان ،قیلَ فما الذلة؟
قال :التنقل في البلدان ،والتنحي عن األوطان» (المصدر نفسه)5 :

جاء في لسان العرب حول الحنین" :الحنین الشدید هو من البکاء والطرب وقیل هو صوت
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وکذلک کان الصحابة یحنون إلي دیارهم ،ولزوم األوطان غبطة (الجبوري )5 :2008،قیل لبعض

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

یطرب کان ذلک عند حزن أو فرح  ...واالستحنان  :االستطراب واستحنّ استطرب ،وحنّت
االبل  :نزعت إلى أوطانها واوالدها والناقة تحنّت حنیناً تطربُ معَ صوتٍ وقیل تعیر صوت
واألکثر ان الحنین مع صوت وتحننت الناقة على ولدها  :تعطفت" (لسان العرب ،مادة حنین:

)741

" اما الرازي في مختاره فهو ال یختلف في تعریفه عن أقرانه ففي مادة (حنین) الشوق

وتوقان النفس وقد حنّ إلیه بالکسر حنینًا فهو حانٍ والحَنان ( .الرازي )124 : 2006

مثّل الشیخ أحمد الوائلي ،عالمة متمیزة في حیاته وبعد رحیله إلي جوار بارئه ،من
العالمات الدالة علي العبقریة الفکریة والعلمیة والدینیة من جهة ،وعلي القدرات والمواهب
األدبیة الفذة التي تمتع بها ،شاعراً بشکلٍ خاصٍ ،من جهةٍ ثانیةٍ ،حتي کان في حیاته مثاالً
للنبوغِ ولتوجیهِ هذا النبوغ فکراً وعلماً وأدباً (نجیب عباس .)57-59 :2006،اما الحنین في شعره
هو الحنین إلى بلده ،ففیه األلم واللذة .أصبحت مدینة النجف األشرف همّاً من همومه
الشخصیة ،حتى لکأنها الرحم الحاضن له بکلیّته ،جسداً وروحاً على السواء ،وهذا ما أظهرته
بالشکوى واأللم البتعاده الجسدي عن هذه المدینة المقدسة فحسب ،وإنما یشکو مُرَّ
الشکوى من أوجاع مرضَیّة أصابت جسده ،ومن آالم نفسیة جمّة أصیبت روحه بها .موضوع
دراستنا هو الشعر الوائلي "قصیدة إلي النجف األشرف بلدي الحبیبة" من قِسم الوجدانیات،
کتبها الشاعر بعد اغترابه عن موطن طفولته وصباه وشبابه ،مدینة النجف األشرف وفیها
یتجلي حنینه إلي بلده وبساتینه ورماله ،ذلک الحنین الذي استطاع بمهارته الشعریة أن یحوله
إلي قصیدة جمیلة .قد اشتملت القصیدة علي کثیر من األلفاظ التي أکدت موضوعها،
وساهمت مساهمة فاعلة في النسیج التشکیلي لها( .نفس المصدر)
بدت عواطف الشاعر الشیخ الوائلي تجاه مدینته (النجف األشرف) مزدحمة بالصور
تظهر إلي المتلقین بأکمل أسالیب البناء الشعري المعروفة ،من حیث االهتمام باألوزان
الخلیلیة والقوافي التي أضافت إلي المشاعر الجیّاشة في أعماق نفسه أبعاداً جمالیة حاول من
خاللها أن ینأي بأشعاره عن المباشرة والسطحیّة ،وعن العبارات النثریة الّتي تقلل من مستوي
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شعریتها المطلوبة ،السیما أن الشیخ الوائلي قد أدرک هذه الحقیقة وأکده في مقدمة الجزء

األول من دیوانه ،إذ کتب" :سیبقي الشعر لیس مجرّد ردّ فعل علي الحدث بل حمّال هموم
وحلیف رسالةٍ وغصن حیناً وسوطٍ حیناً آخر" (الوائلي)10 :1998 ،

محمد حسین التبریزي ،الملقّب بـ«شهریار» کان حلقة وصل بین الشعر الکالسیکيّ والحرّ
في ایران ،ولد عام  1904للمیالد -في قریة خشگناب متزامناً بتنفیذ الثورة الدستوریة .إنّه
قد نشأ وتربَي بین جدران بیت کان أبوها بما هو معروف الیوم بـ«المحامي» مثقفاً ومحترماً
بین مواطنیه .وعاش الشاعر بین الثقافتین :الترکیة والفارسیة ونهل من منابعهما األدبیة؛
فکانت األولي هي لغته األمّ والثانیة هي لغة الدولة برزَ فیهما نبوغه الشعريّ في السّنّ المبکّر.

کانت له ملحمة معروفة بـ "حیدربابا" وهي من روائع الشعر الترکيّ یصفها کثیرٌ من النّقاد
بـ«ذخیرة األدب العالميّ» أو«الشعر العالميّ الحرّ» لما تمیّزت به من المضامین اإلنسانیة
100



100

 )117یعبر الشاعر فیها عن قریته ومولده وأصدقائه والریفیین وطبیعة ریفه عند جبل
حیدربابا وأیضاً عاطفته الجیاشة لمولده والحنین له وذکریات طفولته وصباه في هذا المکان،
وتغنّي بجمالها وتمنّي أن یرجع إلي حضنه لیتحدث له من حوادث الدهر وحزنها .کأنّ
الشاعر عاني کثیراً من وطأة الحاضر في کنف المدینة وهذه ولّدت لدیه نوعاً من الغربة
الذاتیة ،والشعور بالکآبة واإلحساس بالضّیاع ،فجاءت قصیدته بالحنین الدائم إلي قریته

خشکناب عند تنورة جبل "حیدر بابا" الّتي هي رمزُ السکینة والنّقاء للشاعر.

من بین الشعوب کلّها هناک ایران والعراق یوجد لهما المشترکات الثقافیة واإلجتماعیة
المتشابهة بینهما،وکلّها سببت التقارب بین األدبین .فنظراً إليالتقارب الثقافي -التاریخي،
واألرضیات المشترکة لمقارنة اإلنتاجات بین الثقافتین .قد اشترک الوائلي وشهریار في إبراز
عواطفهما الجیاشة بمولدهما وإبراز حنینهما .قرن کِال الشاعرینِ حنینهما بالذکریات وذکر
إخوانهما والبساتین والجداول...لقد کانتْ استذکارات الشاعرین صفحات من تلک الحیاة
الهانئة والطیبة الّتي کانت تعیشها في ذلک الزمن الجمیل ،فکان لطبیعة تلک الحیاة بکل
تفاصیلها التأثیر الکبیر في عملیة تشکیل نتاجهما الشعري فـ"التجربة الشعریة في جوهرها

تستمد نسغ حیاتها من وجود الشاعر الوجداني وحضوره الحسّي ،وآفاقه التأملیة في جو
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والسیاسیة واالجتماعیة...وإنها تعتبر «الدّرّة الیتیمة» في األدب الترکيّ( .شیخي وزمالئه:1393 ،

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

خاص یختلف کل اال ختالف عن األجواء االعتیادیة ال في الشکل فقط بلْ في تکوینه
کذلک  ،وهذا العالم من الشمول بحیث تتداخل فیه األحاسیس والمشاعر واللغة والذاکرة معاً
في عملیة مکثفة بالغة التعقید تستمد وجودها من الحیاة علي نحو مباشر أو غیر مباشر ،في

ماضیها وحاضرها ومستقبلها معاً( ".ثروت)278 :1977 ،

تعرّضنا في هذه المقالة لدراسة الحنین واالستذکار الشعري وصداه في األدبین اإلیراني
والعراقي ،کما قمنا بمقارنة المضامین الشعریة علي ضوء االستذکار الزماني واالستذکار
االجتماعي واالستذکار المکاني واتجاههما في تعبیر عن حنینهما وعواطفهما الجیّاشة نحو
بلدهما وتحدثنا عمّا یمیزهما وعن أوجه التشابه والتفاوت في تعبیرهما عن مضامین
قصیدتهما ،والمنهج الذي نوظّفه في هذه المقالة هو المنهج الوصفي-التحلیلي علي أساس
أصول المدرسة األمریکیة في األدب المقارن.
خلفیة البحث
منهما بصورة منفصلة ،منها :مقالة "تراسل الحواس في شعر الشیخ أحمد الوائلي" لکاظم
عبداهلل عبدالنبي عنوز؛ في مجلة مرکز الدراسات الکوفة عام  2007قام فیها بالدراسة حول
تراسالت الشیخ الوائلي مستفیداً من امکانات الحواس المختلفة إلبراز ما یختلج في داخله

من معانٍ وأفکار یساعده في ذلک خیاله الخصب .مقالة "الشیخ الدکتور أحمد

الوائلي..حیاته وهمومه من خالل أشعاره" للدکتور عبدالمطلب محمود سلمان والدکتور غانم

نجیب عباس من جامعة المَثني؛ قام فیها بجوانب من حیاة الشیخ ومسیرته العلمیة واألدبیة
وموضوع أشعاره بصورة موجزة .مقالة معنونة بـ" تجلیات الحنین في االستذکار الشعري؛

قصیدة الحنین للشیخ أحمد الوائلي" للدکتور خضیر درویش ،قام الکاتب فیها بدراسة

والمحتوي .رسالة معنونة بــ" دراسة في شعر الدکتور الشیخ أحمد الوائلي أغراضه وفنونه"

لــآمنة ماجدي بمرحلة الماجستیر بجامعة الشهید چمرا ن لألهواز سنة 1388هـ.ش؛ قد
قامت فیها بحیاته العلمي والدیني والسیاسي وتطرق إلي أغراضه الشعریة المختلفة بصورة
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کلیة منها :الرثاء والمدیح واإلخوانیات واإلجتماعیات والحکمة والسیاسة والدین والوطن.

رسالة معنونة بـ " االغتراب في شعر الشیخ الدکتور الوائلي؛ دراسة تحلیلیة" ألثیر عبدالزهرة
عبد علي،مرحلة الماجستیر ،في جامعة ذي قار سنة 2011م؛ لم نستطع أن نجدَ هذه الرسالة

إالّ ملخصة منها مع األسف.قد قام فیها الکاتب باغتراب السیاسي واإلجتماعي والزمکاني
ودراسة داللیة في شعر الوائلي .وفي شعر شهریار هناک دراسات کثیرة منها :کتابُ "در

خلوت شهریار" لــبیوک نیک اندیش؛ قام فیه الکاتب بحیاة الشاعر وموضوعات أشعاره
علي األخص بغزلیاته .کتابُ "زندگي ادبي واجتماعي استاد شهریار" من أحمد کاویان بور؛

قد قام فیها الکاتب مثلَ الکتاب السابق بدراسةٍ حول موضوعاته الشعریة .رسالة "بررسي
وتحلیل دیوان استاد شهریار" لــمحمد ابراهیم حاتمي في جامعة تربیة مدرس سنة ،1375

وقد قام فیها الطالب بدراسة حول دیوان الفارسي للشاعر من موضوعات ومعانٍ وبالغیة.
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وزمالئه ،في مجلةِ بحوث في األدب المقان بجامعة رازي-کرمانشاه سنة 1393ه.ش العدد16؛
قام فیها الکاتبان بدراسة مقارنة بین محمد مهدي الجواهري وشهریار من خالل دیوانیهما
بحثاً عن وجهات نظرهما حول االستعمار ومخطّطاته في بلدین العراق وایران.لقد شملت هذه
األبحاث والدراسات ،العدیدَ من المالحظات واالستنتاجات النقدیة الصحیحة ولکن ما یمیز
هذه الدراسة غیر المسبوقة-حسب معرفتنا -هو المقارنة بین هاتین القصیدتین الرائعتین من

الشاعرین –الوائلي وشهریار -في األدب اإلیراني والعربي ،وبین اللغتین الترکيّ والعربيّ،
والترکیز علي تحلیل رؤیتهما في مستوي االستذکار الزماني واإلجتماعي والمکاني وعالقتهم
بالحنین عند الشاعرین والکشف والبحث عن وجهات نظرهما وتطبیق بینهما في المستوي
الثالثة من بعد الصورة والمضمون.
مستویات االستذکار الشعري
 .1االستذکار الزماني

االستذکار الزماني هو نتیجة ثقل الزمان الحاضر علي ذات الشاعر حیث یجعله یحنّ إلي
األزمان الماضیة التي احتضت أحلي ذکریاته والمفارقة بین الزمن الحاضر والماضي هي من
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مقالة "اإلستعمار وأسالیب مکافحته في شعر الجواهري وشهریار" من علیرضا شیخي

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

أهم عوامل االستذکار الزماني عند الشاعر وهي الّتي تجعل الشاعر یصبو إلي الزمن الماضیة،
زمن ذکریاته لعلّه یخفف به ثقل الزمان الحاضر علیه .تبین في دراستنا لقصیدتهما أنّ
االستذکار الزماني قدتوزع علي عدد من المواقیت هي :االلیل،المساء ،الفجر ،عهد الصبا،
الشباب....
یقول الوائلي واصفًا مساءَ بلده:
کَجَدائلِ

الحَسناءِ

وَ شقائقُ النّعمانِ في واحـاتها

مَجدولةٌ

والصَّبوات

واإلغراء

وَ رُؤي دِیاراتِ األساقفِ صُبحُها

للدّلِّ

وَ مساؤها ثَمِلٌ إذا نامَ الوري

شَرِبَ الغَبوقَ وَ جَدَّ في اإلسراء
(الوائلي)288 :2007 ،

یصف الوائلي في المقطع الثاني عن مبلغ أساه وألوائه لبعده عن بلده النجف وإثره یصف
مساء مدینته ویتغنّي بها بأجمل العبارات ویتذکر شقائق نعمان واحة مدینته ومرابع طفولته
ویقول من سِحرِ مناظرها في الصباح وأنشد شعره حنیناً وحرقة لها فیخاطب بلده ویتذکر
الشاعر صور تلک الذکریات وهو صورة متحرکة حسیّة وحرکتها تتابعیة قد تحدّدَ بلفظ
(ثمل).
ویقول شهریار:
حیدربابا کندین گوني باتاندا،
اوشاقالرون شامین ییوب یاتاندا،
آي بولوتدان چیخوب قاش-گوز آتاندا!،
بیزدن ده بیر سن اوالرا قصه ده،
قصه میزده چوخلي غم و غصه ده (شهریار.)40 :1373 ،

یخاطب الشاعر جبل حیدربابا حین غروب الشمس ویذکر أیامه السعیدة في هذا الریف
الحبیب وأطفال الق ریة ینامون بعد تناول العشاء ألنهم تعبونَ طوال الیومِ فِي الطبیعةِ والصحراء
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إثر مالعبهم .هذه األبیات یعبّرعن شوق الشاعر إلي قریته الّتي نشأ بها وفیها مالعب صباه
ومرابع أهله ،فإذا ذکر دیاره فاضت عیناه بالدموع ویطلب من جبله أن یحکيَ ألطفاله حکایة
العاشق الذي بعُدَ عن دیاره .إنّ هذا النوع من االستذکار فِي اللیلِ توأمان مع الحزن والشجن.
وممّا نري االلتفات إلیه هنا أن الشاعر استعمل االستعارة المکنیة البارعة وهي تکون في

"آي بولوتدان چیخوب قاش -گوز آتاندا":یعني شبّه القمرَ بإمرأة بیضاء التي تدلّلُ ومضةً
وهي صورة حسیة بصریة حرکیة تصور تفاعله مع تلک الذکریات المصورة.
ویقولُ الشیخ الوائلي في المستوي الزماني أیضاً:
سَجعُ البالبلِ جَنـبَ صَـوتِ فَواخـتٍ

وَ هَدیلُ کُـلِّ حمَامـةٍ وَرقَـاء

وَ مَطــارحِ العصــفورِ فــوقَ نَخیلــه

أعراسُ کُلِّ صَبیحةٍ وَ مَسـاء
(الوائلي)289 :2007 ،
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علي المستوي الزمني ویشبّه سجع البالبل والفواخت هدیل الحمامة وعشّ العصافیر
المزدحمة فوق النخل من اإلزدحام ،بحفلةِ العُرسِ فیها سرورٌ وضوضاءٌ کلَّ صباح ومساء.
مما تمتاز به قصیدة الوائلي کثرة الصور فیها ،الصور الحرکیة و اللونیة و البصریة.الصورة
الحرکیة تتمثل في نمط من الصور یجعل الحرکة أساسا لتشکیل الصورة ،بهدف بثِّ الحیویة
في النسیج الشعري وعبقریة الشعر تکمن في إبراز الفاعلیة والنشاط الحرکي الذي ینساب
علي سلسلة من لحظات متعاقبة (خضر2004،م .)189 :یتذکر الشاعر وقفه خلف نافذة غرفته،
فَسَحَرَهُ المناظرُ الخالبُ مساءًا وصباحًا ،فأصغي إلي سجع البالبل وتغرید الطیور فأطلق
العنان لخیالهِ لیکون من رؤاه الخارجیة عالماً واسعاً ،ساعدته في ذلک مهارته ودقته في
تنسیق الصور الحسیة من خالل التبادل في وظائف الحواس "إذ یکون الکالم متداخالً،

الیکون واضحاً ،ویکون العالقات بین العطور واأللوان واألصوات بحیث یکون التعبیر عن

واحدٍ منها بواحدٍ آخر عنها" (الطاهر)51 :1983،

إنَّ األثرَ النفسي طاغٍ بصورة واضحة علي اجواء نصِّ شهریار الشعري؛ یعود الشاعر
إلي أیامَ صَباه ،وهو یرسم هنا صورة عیش الریفي والراعي والغنم في صباح الباکر إذا الراعي
یحمل أغنامه إلي الصحراء ویتبعه للرعي ویصف لنا إیقاظ نساء الریف إقدامًا إلنجاز عمل
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الشوق إلي الوطن یحتل مکانة کبیرة في شعر الشیخ الوائلي .الشاعر یذکر أُنسه بمدینته

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

البیت في صباح الباکر منها طبخ الخبز وإنتشار رائحته وحرارته في کل مکان وهي صورة
حسیة بصریة متحرکة تمثل الحنین الذي تغلغل في قلبِ الشاعر ،فهو یشعر بالراحة بذکر هذه
المناظر المستوحاة من وطنه البعید وأحبابه الذین یشتاق إلیهم والینساهم .الشاعر في
استعماله الصور الحسیة «الیقصد أن یمثّل بها صورة لحشد معین من المحسوسات ،بل
الحقیقة إنه یقصد بها تمثیل تصور ذهني معین له داللته وقیمته الشعوریة» (اسماعیل:1981 ،
)70

فرسم الشاعر أیضا صورة بارعة ومتحرکة وهي صورة صوتیة من الصوت المعزي
والقطیع بکل أنواع الحیوانات من األنعام وهو یشیر هنا إلي تلک العالقة الحمیمیة الّتي تربط
بین الحیوان واألرض واإلنسان ،فللقطیع واالغنام مواضعها الّتي تعود إلیها ،تُعَدُّ لها بمثابة
الوطن کما أنّ له أهله الذین یعدونه أحد مکونات حیاتهم األساسیة:
سَحَر تِئزدَن ،ناخیر چیالر گَلَردي،
قُویُون -قُوزي ،دام باجادا مَلَردِي،
تَندیرلَرین قاوزاناردِي تُوستُوسي،
چُورَکلَرین ،گوُزَل اییي ایستیسي( .شهریار)45 :1373 ،

و الرعاة کانوا یرا ون فی الصباح الباکر* وکانیت االننیاب تممی مع میال حم نهیا فیی
الزرائب والحظائر* وکانت عمتی الحبیبة تلف صغارها فیی القمیا * والیداان کیان
ی لو من التنانیر* ورائحة الخبز وحرارته کانت تنتشر فی کل ماان

یقول الشیخ الوائلي :أن یوم فراقک (یعني من بلده) کان یوم انتهاء کلّ شبابي وآمالي

وکل ما یُسرُّني انتهي بفراقک .شبّه الشاعر هنا آماله وخواطره في صباه بالبراعم" .نسیج

البکر" هو الخواطر واآلمال الّتي ناضجة للشاعر دائماً في قلبهِ لکن ضاعت بالفراق من دیاره
األجدادِ واآلباء" ،وکونه سیکون منتهاه في تُرابه معَ أصوله وفروعه األُسَریّة .إنّ استذکار

اإلنسان لهذا المیقات الزمني (أیام صباه) من مراحل حیاته العمریة ،إنما هو حالة إنسانیة
یسعي إلیها اإلنسان عادة عن طریق الحنین أو االستحضار ،ألنها في الغالب تمثل أخصب أو
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أفضل األوقات الّتي یَمرُّ بِها اإلنسان في مراحله العمریة .البَراعم یکون أیضًا في نظر الشاعر
هو الصبَا الذي تنعم فیه ،وهو ما وصفه بالبَراعمِ والبَهجةِ والهَناءِ وَالبَسمةِ.
وَ براعمٌ لي فـي حشـاکِ دفنـتُهم

کانوا النسیجَ البِکرَ من أحشـائي

وارَیــتُ فــیهم للطفولــةِ بســـمةً

ودفَنتُ فیهِم بَهجَتي وهنــــائي

فلــدیک أصــلي والفــروعُ وإننــي

أنَـا الحـقٌ بِهِــما بـدون مِــراءِ
(الوائلي)291 :2007 ،

ویقول شهریار في المستوي الزماني:
حیدر بابا ،آغاجالرون اوجالدي،
اما ،حیف ،جوانالرین قوجالدي!
توخلیالرین آریخلیوب ،آجالدي!
106
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قوردون گوزي قارانلیقدا بَرَلدي (شهریار)41 :1373 ،

حیدر بابا لقد ارتف ت اشجارك وطالت*ولان لألسف قد شاب شبابِ*و قد ااعت
اننامِ وهزلت*ومال الظل ونابت الشمس وساد الظَ ب*و تأللت عیون الذئب وسط
الظ ب

حنین الشاعر ألرضه وأحبائه مُتّقِد ،وترجم عنه في عاطفة حزینة صادقة؛ فحدیثه في
هذه األبیات کلّه یحکي لنا من همّه وأرقه وألمه مما یالقي من الفراق إلي الوطن .عبر الشاعر
فراقه عن أرضه مساویاً للظلمة؛ لذا جعل اللیلَ في هذه األبیات بمعناها السلبي ألن اللیل في

الغربة یعرض له معاناته" .توخلیالرین آریخلیوب آجالدي" کنایة مِنَ البَأس وَالفَقدِ" طوالَ
الدَّهر وَشبَّه الشاعرُ المَصائبَ بِـ"قورد" (الذئب) الذي کنایة من الخَبائثِ وَمَصائبِ الدَّهر

وَفیها استعار ٌة مَکنیةٌ أضاف الشاعرُ صفة الموجود الحيِّ للمَصائب وهو سرحان.
االستذکار االجتماعي
االستذکار االجتماعي هو إرادة الشاعر لرسم صورة واقع حیاته بواسطة الطبیعة ،حیث یجعله
یحنُّ إلي األزمان الماضیة وإنما یرید بواسطتها أن یکون أکثر قربًا من الطبیعة ساعیًا إلي

التوحد معها واإلرتماء بأحضانها ،لیعبّر عما هو غائر في أعماق ذاته فـــ"الشاعر الوجداني
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کولگه دوندي ،گون باتدي ،قاش قرلدي!

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

في العصر الحدیث قلما یکتب قصائد تتناول الطبیعة منفردة أو ما یسمي قصائد (وصف
الطبیعة) إذ أنه یجد نفسه محاصرًا بقوة خفیّة تسعي به إلي نشوة احتضان الطبیعة أو االمتزاج
بها ...والشعراء الوجدانیون یقتربون منها اقتراب تماسي حدسي یقود إلي فهم واستنتاج
وجدان ین ،للتعبیر عما یختلج في نفوسهم من حاالت نفسیة ،وال یهضمونها إالّ من خالل
تمثلها في وجدانهم...فهم بذلک یتحدون معها ویحیون في داخلها ،وبذلک یکشفون خبایا

النفس اإلنسانیة ال الطبیعة" ( جعفر )64-65 :1998 ،لقد أراد الشاعران أن یشرکا الطبیعةَ في
رسم صورة الواقع الذي کانا یعیشانه فسعیا إلي ذلک بواسطة اإلستذکار اإلجتماعي.
یقول الشیخ الوائلي:
وتراب أوطاني

ربیعٌ أخضرُ

وَلو أنّها في بلقعٍ جرداء
(الوائلي)287 :2007 ،

فهو قد شکّل من عناصر الطبیعة صورة حسیة بصریة تنم عن ذلک ،فصور باألسلوب
اإلستعاري المؤسس بطریقة التضاد صورة تلک الحیاة الجمیلة ،إذ أسهم اللون األخضر الذي
من أنه أرضٌ مُقفِرٌ الشيءَ فیها وَصَفه الربیعَ األخضرَ فهذا الوصف یتناقض علي المستویینِ:
المستوي اللوني ومستوي الداللة ،ولکنَّ الشاعر بتعلیقه لفظ تراب وطنه بالصفة المشبهة الّتي
جاءتْ علي وزن فعیل وأفعل (ربیع ،أخضر) المتضمنة الصفة اللونیة ذات الداللة الرمزیة

أحال ما هو مجدب من العیش إلي أخضر .فالشاعر استطاعَ "أن یحول األلوان لتکون
دالالت تحمل في ثنایاها أبعاداً وظیفیة أکثر ممّا تحمل من صورٍ بَصریةٍ تلتقطها العین،
فاللونُ الیدخل في نسیج النص الشعري علي مستوي الترکیب فقط ،وإنما یتعدي ذلک إلي
مستوي الداللة أیضاً ( .ربابعة .)51 :2000 ،لذلک نستطیع أن ندرک هذا المفهوم أن سبب

توظیف الشاعر لِلونِ األخضر والربیع هو "اللون األخضر لون الحقول الخصبة ولون األمل
ویقول شهریار:
حیدر بابا کَهلیکلَرُون اوُچاندا،
کُول دیبینَن دوُشان قالخوُب ،قاچاندا،
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باخچاالرون چیچکلنوب آچاندا،
بیزدَن بیر ممکن اوُلسا ،یاد اله،
آچیلمِیان اورکلري شاد اله(شهریار.)31 :1373 ،

حیدر بابا حین تطیر الحجال فوقِ*و تخرج االرانب من تحت الشجیرات *و تتفیتح
األزهار فی حدائقِ*ف ند ذاك لو تمانیت فیذکنرنا*و ادایل السیرور فیی القلیوب
المهمومة.

لقد ص ار الحزن رفیقه الدائم الذي یُظهر شجنه الذي لم یَعُد قادراً علي ستره بتأثیر
عاطفته الملتهبة ،ذلک الحزن الذي یتطلب دمعه وأدي إلي أن الشاعر استدعي جبل ریفه

"حیدربابا" وطلب منه أن یذکره حین الربیع وحین ریعان األزهار وهو غریب ،فقد کَثُر البُعد
وعزَّ اللقاء! فال شيءٌ یَسعدُه وال أحدٌ یُواسیِه وقد سَئم ما هو فیه من حیرة وضیاع. ،لذا إنّه
108
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وشجر وبستان إلي جانب الحیوان والطیر واألرنب علي مستوي االجتماعي فیصور لنا مالمح
بیئته ویشکو ورائه من بُعده عن موطنه وتقلب أحوال الزمان .استطاع الشاعر هنا أن ینجح
في رسم جو شعري موح بعالم مملوءً من الحرکة والنشاط في الریف عن طریق المفردات و
التراکیب التي جاءت متماشیةً وهدیر اعماق الشاعر وخوالجه .تجمع عناصر حرکیة وبعضاً

صوتیة توحي بصفات القریة االیجابیة .یکون تکرار الکلمة "حیدربابا" ملتفتًا النظر؛ انّ

" التکرار یوفر طاقة مضافة تحدث اثراً جلیالً في المتلقي..وله دور بناء في االفهام و یعین
المتکلم علي ترسیخ الرأي و الفکرة ،فالتکرار یؤدي الي تقویة النبرة العامة للکلمة (مثني کاظم،

 .)153: 2015یقول غریماس :ثمة ما یبرر للتکرار وجوده ،انه یسهل استقبال الرسالة ،غیر أن
وظیفة التکرار ال تقف عند هذا الحد ذلک النها تخدم النظام الداخلي للنص تشارک فیه و
هذه قضیة مهمة ألن الشاعر تستطیع بتکرار بعض الکلمات ان یعید صیاغة بعض الصور کما
یستطیع ان یکثف الداللة االیحائیة للنص من جهة أخري (عیاشي .)73 :2015،فللتکرار صور
کثیرة في منظومة شهریار منها تکرار الجمل وتکرار المفردات وتکرار األصوات.تکرار الجمل
والمفردات جاء لتفخیم وتعظیم حنین الشاعر لبلده وشدَّ انتباهَ المتلقي إلیها .کما یقال من مثل

تکرار حیدربابا في ثالثین بیتاً وتکرار "بوالخ" (الینبوع) :حیدر بابا اوزون گولسون ،بوالخ
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استعان بمجموعة من الدالالت لتجسید خوالجه وهواجسه فوصفَ الطبیعةَ الصامتةَ من جبال

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

الرون آغالسون /بوالخ قینر چاي -چمنین گوزونده /بوالغ اوتي ،اوزهر سویون اوزوندَه
/حیدربابا بوالخالرین یارپیزي ،بستانالرین گلبسري ،قارپیزي و....
وأما الشیخ الوائلي في قصیدته یصوّر مدینته علي المستوي اإلجتماعي و النفسي ،فرسم
لنا صورة أسهمت الطبیعة في تشکیلها بصورة جلیة.
بلـــدي جـــداولُ عذبـ ـةٌ رقراقـ ـةٌ

جاد الفراتُ بها ،فـأيّ عطـاء!؟

روّي الســـهول العاریـــاتِ ولفَّهـــا

مــن خصــبه وخضــیله بغطــاء

فــإذا البقــاعُ الیابســات عــرائسٌ

مجلوّة بمُـــــــالءَةٍ خضـراء

و إذا الرّوابي الجُـردُ روضٌ یزدهـي

بجنائنٍ وسنـــــــابلٍ شـقراء

و إذا الشــجیرات الخضــیلة أَلس ـنٌ

یَش ـکُرنَ مــا للمــاء مــن آالءِ.
(الوائلي)288 :2007،

هنا یعرض الشاعر مالمح مدینته ،إنها تعج بالحیاة ،هي صورة للحب من الریف ،یصف
جداول مدینته فائضةً بالماء وخصب السهول .هو یسترجع ویستذکر أیام الطفولة وأماکن
فقال "البقاع الیابسات عرائسٌ" فقد شبّه البقعةَ الیابسةَ بالعروس التي تغطي مالبس الخضرة
بطریقة اإلستعارة المکنیة ولَها دورٌ في تعمیق الصورة ،وتجسید التجربة وترجمتها إلي واقع
محسوس.وقد جاء اال ستعارة األخري قد شبّه الشاعر الشجیرات الخضرةکإنسان له لسان
یشکر بنعمة الماء ،هذه الصور تکشف مدي إحساس الشاعر وانفعاله بهذه المشاهد ویعطي
الشاعرَ نکهة من الرخاوة واللیونة وتکشف مدي غربة الشاعر وضیقه بمناخ الحیاة فیها .لقد
شکل الشاعر هنا صورة حسیة بصریة لونیة أساسها اللون األخضر ،فهو لون الحقول الخصبة،

و" یدلّ علي الحیاة والشباب ویحرّر النفس ویوجّه الشعور نحو الشيء األبدي" (دملخي،

 .)82 :1983إنّ اعتماد الشاعر الرمز اللوني في تشکیل الصورة الشعریة یُثري صوره ،ویُعلي
تعمیق مجراه ،وهي بدورها تخصبُ الصورة ،وتغني مناخها" (عساف.)268 :1996 ،

وأما شهریار نأي من دیاره ویشکو من قسوة اإلغتراب ،فعبّر عن مکنونات صدره في
هیئة الشعر في دیار الغربة تنفیساً عمّا یُعانیه من شوق وحنینٍ وهَمِّ دفینٍ:
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بیر اوُچِیدیم بو چرپینان یِئلینَن،
باغالشِیدیم داغدان آشان سِئلینَن،
آغالشِیدیم اوُزاق دوُشن ائلینَن،
بیر گوُریدیم آیریلیغي کیم سالدي!
اوُلکه میزدَه کیم قیریلدي کیم قالدي!
مَن سَنوُن تَک داغا سالدِیم نفَسي،
سَن ده قِیتَر ،گوُیلَرَه سال بوُ سَسي،
بایقوشدان دا دار اولماسین قفسي،
بوردا بیر شیر داردا قالیب باغیریر،
مروتسیز انسانالري چاغیریر(شهریار. )47 :1373،
110
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عبّر الشاعر عن غربته ولوعته ویستذکر أصحابه وقومه في غربته ویتمنّي لو یستطیع
یالقیهم .یستفید الشاعر الرومانسي من عناصر الطبیعة إلبراز عواطفه ومشاعره بدیاره وقومه؛
الریح التي تهب من جهة األهل والوطن تثیر الحنین في مشاعره وکذلک السیول والشالالت

في تنورة الجبال تذکره بقومه وأحبابه ،حیث یخاطب جبل ریفه "حیدربابا" حتي یرجع

صدي صوته في السماوات لِیُخبر اآلفاقَ من هجره من دیاره و یشبِّه نفسه باألسد المحبوس
في القفص یصرخ من الفراق کزئیر األسد خالصاً من قفص الغربة.
ینتقل الشیخ الوائلي في المقطع الثامن إلي أصحاب العلم في بلده ویفتخر ببلده الذي
یربّي هذه العلماء ویحنّ إلي وطنه وأهله الذین کانوا أهل العلم و الجود والکرامة ویفتخر
بصفة کرمهم وجودهم وشجاعتهم في میادین الحرب" .بلد الفصاحة والسماحة

والندي/معرّس األبرار والفقهاء" یکونوا إضافة االستعاریة التي شبّه بلده بالعالم الفصیح
واإلنسان الکریم ومهبط األبرار والفقهاء .من صور الموجودة أیضاً في هذا المقطع تکرارٌ ؛
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لیتنی أستطیال الطیران مال هبوب الریاح *واتغنی مال السیول المنحدرة من الجبیال* (و
انوح مال الحی الذی ابت د عن األحباب* (وأبحث عن الذی قرأ آیة الفراق هنیاك* و
أس ل عن الذین ماتوا فی بلدی و الذین عاشوا* لقد ارسلت صراای و نیدائی مثلیِ
فی الجبل* فرُدّ انت صراای وارسله نحو السماء* أملی ان ال تاون االقفیا يییقة
ولو کانت للبومة* فهنا یصرخ أسد فی حرج* ینادی بالناس الظالمین*

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

" في القصیدة تکرار حرف أو أکثر فهو إما أن یکون إلدخال تنوع صوتي یخرج القول عن
نمطیة الوزن المألوف لیحدث فیه ایقاعاً خاصاً یؤکده وإما أن یکون لِشدّ االنتباه إلي المعني

عن طریق تشابه االصوات في الکلمات"( .عیاشي )72 :2015،کما نالحظ في هذا المقطع في
تکرار حرفي التاء والمیم:
نَبَتَــت بتربتــه العلــومُ وأنجبــت

ثُلَـ ــالً ممیَّـــزةً مـــن العلمـــاء

بلــد الفصــاحة والســماحة والنَّــدي

و مُعـــرَّسُ األبـــرارِ و الفقهـــاء

و أبوفــوارسَ لــو سَ ـبَرتَ کِفــاحَهُم

لقــرأتَ فخــرَ مالحــم الهیجــاء
(الوائلي)290 :2007،

وشهریار بعد أن یذکر خواطره مع أهل ریفه عند جبل حیدربابا ،ویسأله عنهم والوطن،
ویحن إلی هم أخذ یلوم ویتعبُ أصدقائه وَحَّدهم وترکوه .یجد الشاعر نفسه بین الوحشة
والوحدة القاسیة؛ الغربة داخل الوطن أقسي أنواع الغربة ،فالمغترب یقاسي من العزلة والتمزق
والوحشة ،وتزداد لوعة وألماً عند المفکرین والشعراء المرهفین.
بیر-بیر مَني چُولده قُویوب ،چوندُولَر،
چِشمه لَریم ،چِراغالریم ،سُوندولَر،
یامان یئرده گون دوندي ،آخشام اُولدي،
دنیا منه خرابه شام اُولدي (شهریار.)42 :1373،

حیدر بابا! لقد تغیر األصدقاء*وترکونی وحیدام فی القفیار وو تولیوا*فنضیبت عییونی
وانطف ت األنوار* فغابت شمسی وحل الظ ب فی أسوا زمان*واصیبحت الیدنیا علییّ
ک ط ل الشاب

االستذکار المکاني

یعیش فیها ولکنه یصبو إلي رقعة یضرب فیها بجذوره وتتأصل فیها هویته ،ومن ثم یأخذ
البحث عن الک یان والهویة شکل الفعل علي المکان لتحویله إلي مرآة تري فیها (األنا)
صورته ،فاختیار المکان وتهیئته یمثالن جزءاً في بناء الشخصیة البشریة( :قل لي أین تحیا
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أقل لک من أنت؟) فالذات البشریة التکتمل داخل حدود ذاتها ولکنها تنبسط خارج هذه

الحدود لتصبغ کلّ ما حولها بصبغتها ،وتسقط علي المکان قیمتها الحضوریة"( .لوتمان:1986،
) 83

یبقي دائماً أن "المکان الفعلي حس أصیل وعمیق في الوجدان البشري ،وخصوصاً إذا

کان المکان الوحید هو وطن األلفة واإلنتماء الذي یمثل حالة اإلرتباط البدئي المشیمي برحم
األرض األم ،ویرتبط بهناءة الطفولة وصبابات الصبا .ویزداد هذا الحس شحذاً إذا ما تعرض

المکان للفقدِ أو الضیاع" (الضبع)71 :1998 ،

ذکرُ المکان لدي الوائلي یعطي داللة واضحة علي وطنیته وتعلقه بهذه األرض التي حنت
علیه وغذته ،فالمکان « جزء تکویني مهم من البنیة الصوریة ...یتشکل في ذاکرة األدیب أو
الفنان عموماً عبر زمن غیر محدود ،فنتائج المشاهدات الحیاتیة الیومیة ،تتجمع في ذاکرة
112
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(حمزة )59 :1989 ،لقد کانت مدینة النجف المکان المستذکَرَ األساس الذي انبثقت عنه أجزاء
أ و تفاصیل مکانیة أخري تمثل بعضاً من مکوناته هي :النخل ،الرمل ،الجداول ،الوادِي،
السهول ،المراتع ،الصحراء " ...راح الشاعر یستعرض ذکریاته واصفاً بلده (نجفه) بأبهي
األوصاف وأزهاها ،إذ طالما سمیت بطاحها الناعمة باسم "وجنة العذراء" وکانت مسارح

الظباء وحدائق لشقائ ق النعمان وببساتینها الوارفة األشجار والنخل ،حتي لیحسبها المتلقي
الجنة األخرویة التي وعد الخالق تعالي بها المؤمنین" (نجیب عباس)102 :2006،

یــا ســحر ش ـالّل األصــیل بمــوطني

واألفــق یلــبس منــه أيّ رداء!

وبطـــاح ناعمـــة الرّمـــال صـــعیدها

سَــمَّوهُ یومــاً وَجنــةَ العــذراء

ومســارح الظّبیــات فــي وادي النّقــا

بین السَّـدیر وجبهـة الصَّـحراء...

ومـــن الجـــداول هـــادرٌ ومهمّـــس

قیثارتــــان تنوعــــاً بــــأداء

ومـــن الجِنـــان مصــفَّفات بـــالجني

حفلــت مــن البرکــات والنّعمــاء
(الوائلي)289 : 2007،

الشاعر حین یستذکر النجف موطن تلک العهود ،یستذکر شلّاله وفراته وأفقه ورمله
ومسارح ظبیاته وجداوله وبساتینه الملفوفة بالشجرات واألوراق .یشبّه الشاعر رملَ بِطاحِه
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الفنان ،وتبرز في عمله اإلبداعي واقعاً متصوراً وجدیداً وحیاً ،ومتطوراً عن الواقع األول»

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

الناعمةَ في لینه ولطافته بخدِّ العذارء ویشبه حالت صوت الماء في حاله ارتفاعه وانخفاضه
بصوت قیثاره یرتفع حینا وینخفض أخري .إنّ هذا االستذکار الوصفي الجمیل للطبیعة ،لم
یکن المبتغي األساس الذي أراده الشاعر وإنما أراد بوساطته أن یکون أکثر قرباً من الطبیعة

ساعیاً إلي التوحد معها واإلرتماء بأحضانها ،لیعبر عما هو غائر في أعماق ذاته فـ" الشاعر
الوجداني في العصر الحدیث قلما یکتب قصائد تتناول الطبیعة منفردة أو ما یسمي قصائد
(وصف الطبیعة) إذ أنّه یجد نفسه محاصراً بقوة خفیة تسعي به إلي نشوة احتضان الطبیعة أو
اال متزاج بها ...والشعراء الوجدانیون یقتربون منها اقترابَ تماسيٍ حدسيٍ یقود إلي فهم
واستنتاج وجدانین ،للتعبیر عما یختلج في نفوسهم من حاالت نفسیة ،وال یهضمونها إالّ من
خالل تمثلها في وجدانهم..فهم بذلک یتحدون معها ویحیون في داخلها ،وبذلک یکشفون

خبایا النفس اإلنسانیة ال الطبیعة" (جعفر)64-65 :1998 ،

وأما شهریار یقول من حنینه إلي دیاره في المستوي المکاني:
حیدر بابا قارلي داغالر آشاندا،
مَن هارداسام تهراندا یا کاشاندا،
اوزاقالردان گوزوم سِئچَر اونالري،
خیال گَلیب آشیب گِئچر اونالري
بیر چیخِیدیم دام قَیَه نین باشینا
من ده اوُنون قارالرینان آغالردیم،
قِیش دوندوران اورَکلَري داغالردیم(شهریار.)46 :1373 ،

ت هیج رؤیة الثلوج في ذروة الجبال الشاعرَ فیعاني آالم الغربة ویتجرع غصصها ،ویؤلم
ویبکي هويً وحنیناً وشوقاً إلي دیاره .یخاطب جبل حیدربابا وأخذ یحادث من حنینه إلیه
وقلبه تستعر فیه نیران الحنین إلي لقاء األهل والدیار .أدرک الشاعر الریفي لحظات الفراق
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حیدر بابا حین ت بر الجبال الشاهقة الملیئیة بیالثلوج* و حیین یضیل الرکیب باللییل
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گئجه کَروان یُولون آشیب چاشاندا،
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في المدینة ،قسوتها وعدم الحبّ بین أهلها ،فهذا أضفي علي کالمه الشعور بتأوّه وتحسّر یبدو
من الصوت والموسیقي الذي اختاره .یتمني الشاعر أن یعود مرة أخري إلي تلک األیام،
سیطرهَ خیاله ویتمني أن یصعد مرة أخري ذروة "دام قیه" وینبأه من داء الفراق ومصائب

الدهر ومن تعلقه بهذه الدیار ،ولجأ إلي الدمع یستشفي ما ألم به .الحضور المقدس لصوت
الشین وهو صوت یحمل التوسع وحالة من التفشي ،یدلّ علي حدة اغتراب الشاعر.
اذ یصل الشیخ الوائلي إلي المقطع األخیر من قصیدته المطوّلة ،فإنه سرعان ما یبدأه

بالقسَم "بحق رمل" وادي الغريّ الذي طالما اشتاق إلیه الشاعر الشیخ في منفاه االضطراري،
بعد أن تعرّض للمضایقات من السلطة الحاکمة ،وتعرّض أنجاله للمالقة والسجن ،فیقول:

114
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لو تستبین علي البعـاد مشـاعري

ملهوبــةً کــالجمر فــي الظلمــاءِ

وصَبابتي وأنَا القصيُّ عـن الحِمـي

وبمُقلتَــــيَّ تلفُّــــت الغُربــــاءِ

لحزنتِ لي ولَحَـنَّ رملُـکِ مثلمـا

ضــجّ الحنــینُ بــأدمُعي ودمــائي

فأنــا ابنُ ـکِ البَ ـرُّ الــوفيُّ وفِطــرةٌ

عطفُ األبِ الحاني علـي األبنـاءِ
(الوائلي)291 : 2007،

یوجه الشاعر حدیثه إلي الطبیعة بصیغة المخاطب لیکون أکثر قرباً منها ،وقسَم بحق رمله
مازال یشتاقه في الغُدوّ واآلصال .في البیت الثاني یشبّه الشاعر مشاعره ولوعته بالنار
المتوقدة في الظلمات ،والظلماء کنایة عن الفراق وما لقي من الضیم؛ الظلمات التي یحسّ فیها
الشاعر باالختناق والضیاع .قد أضفي الشاعر صفة األنسنة عبر استخدام التشخیص ویمثل
حصي وادیه کإنسانٍ محزونٍ یحزن من فراق الشاعر ونأیه من وطنه وتشارکه في آالم الغربة
والوحدة .ویتذکر في ال بیت الخامس حنین األب علي أبنائه وأراد من هذا الطریق أن
یستجلبَ إنتباهَه ،ألنَّ األب هو المسؤول عن األسرة في قضاء حوائجها والدفاع عنها ،وتحت
جناحِهِ تشعرُ األسرةُ باألمان.

ویقول شهریار في المستوي المکاني عن ریفه "خشکناب" ویتغني بها ویتحسر:

حیدر بابا ،قره گولون درهسي،
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وادي الغَرِيِّ وحقِّ رملکِ وهو مـا

اشــتاقه فــي غــدوتي ومســائي

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

خشگنابین یولي ،بندي ،برهسي؛
اوردا دوشهر چیل کهلیگین فرهسي،
اوردان گئچر یوردوموزون ئوزونه،
بیزده گئچک یوردوموزون سوزونه،
خشگنابي یامان گونه کیم سالیب،
سیدلردن کیم قیریلیب،کیم قالیب،
آمیر غفار دام -داشیني کیم آلیب؟
بوالخ گنه گلیب ،گولي دولدورور؟
یا قورویوب ،باخچاالري سولدورور؟(شهریار.)42-43 :1373،

حیدر بابا! هل تذکر وادي الزهرة السـوداء؟* ودرب خشـکناب ومضـیقها ومنحنیاتهـا*
حیث تحلّ بها فراخ االحجال* حیث تمر منها الطریق إلى مـوطني وبلـدي* فلنتحـدث
عن الوطن* مَن الذي اخال ایام خشکناب إلى اللیالي السوداء؟* فمن من السادات لقـي
حتفه ومن بقي علي قید الحیاة؟* من الذي اشترى بیت میر غفار السـید* وهـل تتـدفق

وقف الشاعر علي المنازل واألجزاء وتفاصیل مکانیة أخري یستعید الذکریات مصوراً
حیرته وألمه لفراقه بدقة متناهیة ،وهو في هذه األبیات یصرح بذکریاته وحنینه إلي ریفه

"خشگناب" الذي نأي عنه وابتعد فطال شوقه إلیه ،واشتدّ به الحنین إلي رؤیته ولقائه.
ویسرد قصته وخواطره فیه ویسأل من جبل حیدربابا من ساکني خشگناب واألحبة الذین
کانوا یقطنون هذه الدیار وتبرز ألمه من المصائب التي نزلت علي ریفه طوال الدهر.
الخاتمة
قد کان اغتراب الشاعرین المثیر األول للحنین الذي کان مدعاة لالستذکارات الشعریة
الحیاتیة التأثیر الکبیر في تَعدُد االستذکارات الشعریة وتنوعها ما أدّي إلي إغناء شعرهما
وإرتقائهما علي المستوي الفني .کانت تصاویر شعرهما وموسیقاهما في خدمة الفکرة و
تؤدي هذه الصور وظیفةً جمالیةً منظمةً ذات رتبة لدي االمتلقي ویجعل دور المتلقي مرکزیاً
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المتنوعة التي أفضت إلي تشکیل القصیدة عندهما موضوعیاً وفنیاً .کان لتجربة شاعري
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میاه العین وتمأل الغدیر؟* أم نضبت میاهها وال تروي الحدائق وتجلب لها الذبول؟
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في عملیة اإلیصال ،مما یساعد علي إزالة الفواصل بین شعور المتلقي والمرسل وهذا األمر
اکثرُ مشهوداً في ملحمة حیدربابا؛ رُبما یعود دلیل هذا األمر إلي أنّه شاعر رومانسيّ وأنشد
شعره بِلغة أمّه وانعکس ثفافة ریفه بدقة متناهة وبما أن الریف له أثرٌ کبیرٌ بالنسبة إلي معالم
المدینة إذن شعر حیدربابا وشخصیة شاعره وفنّه وحذاقته في إبراز تجربته بواسطة التصاویر
الفنیة له أثر کبیر وإعتماده أُسلوبَ السرد کان مناسباً لموضوع ملحمته .الجدیر بالذکر أنّ
قصیدة الوائلي تبیّن لنا عاطفة متدفقة للشاعر وخیاله الخصب ساهما بفاعلیة في التشکیل
اللغوي والتصویري لقصیدته .کما للطبیعة بعناصرها المختلفة دورها الفاعل في تشکیل
مستویات االستذکار الشعري في شعرهما .عنوان قصایدهما قریب من موضوعها وعبارات
شعرهما رمز للخصبِ والنشوة والتجدد والحرکة.
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دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی _ عربی سال ،3شماره ،5بهار و تابستان 1397

116

المنابع والمآخذ:
الف) الکتب
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ابن منظور ،جمال الدین محمد بن مکرم؛ 1408ه ،لسان العرب ،علي شیري (تعلیق) ،دار إحیاء
التراث العربي
اسماعیل ،د.عزالدین ،1981 ،التفسیر النفسي لألدب ،دارالعودة ،ط4
ثروت ،یوسف عبدالمسیح ،1977 ،الطریق والحدود ،مقاالت في األدب والمسرح والفن ،منشورات
وزارة األعالم العراقیة ،بغداد
الجبوري ،یحیي ،2008 ،الحنین والغربة في الشعر العربي :الحنین إلي األوطان ،دار مجدالوي،
عمان ،ط الثاني
جعفر ،عبدالکریم راضي ،1998 ،رماد الشعر :دراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني
دملخي ،ابراهیم ،1983 ،األلوان نظریاً وعملیاً ،ابراهیم دملخي ،مطبعة أوفست الکندي ،حلب ،ط1
الرازي ،محمد بن ابي بکر ،2006،مختار الصحاح ،دار الرضوان ،حلب
ربابعة ،موسي ،2000 ،تشکیل الخطاب الشعري ،دراسات في الشعر الجاهلي ،ط ،1جامعة الیرموک
الزمخشري ،أبوالقاسم محمودبن عمر1385،ه ،أساس البالغة ،دار بیروت للطباعة والنشر
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الحدیث في العراق ،دارالشؤون الثقافیة العامة ،بغداد ،ط1

تجلیات الحنین فی االستذکار الشعري...

السیوطي ،جالل الدین عبدالرحمن بن أبي بکر ،الدرر المنتثرة في األحادیث المشتهرة ،الحلبي،
مصر ،ال تا
شهریار ،محمد حسین ،1373 ،کلیات دیوان شهریار (ترکي) ،انتشارات زرین ،تهران ،چاپ 8
الطاهر ،علي جواد ،1983 ،الخالصة في مذاهب األدب الغربي ،الموسوعة الصغیرةدار الحریة
للطباعة بغداد
عساف ،عبداهلل ،1996،الصورة الفنیة في قصیدة الرؤیا ،عبداهلل عساف ،دار دجلة ،القامشلي ،ط1
عیاشي ،منذر2015(،م) االسلوبیة و تحلیل الخطاب،ط ،1دمشق ،دارالنینوي
القاري ،علي ،تصحیح :علي بن سلطان محمد الهروي1014 ،ه ،األسرار المرفوعة ،بیروت ،مؤسسة
الرسالة
مثني کاظم ،صادق2015( ،م) أسلوبیة الحجاج التداولي و البالغي،بیروت ،دار األمان
نجیب عباس ،غانم2006(،م) ،الشیخ الدکتور أحمد الوائلي مفکراً .مربّیاً .خطیباً .و شاعراً ،بغداد،
مکتب أحمد الدّباغ
الوائلي ،الشیخ أحمد ،2007 ،الدیوان ،شرح وتدقیق :سمیر شیخ األرض ،مؤسسة البالغ ،لبنان ،ط1
ب) المجالت
شیخي ،علیرضا ،وجعفر عبودي ،1393 ،اإلستعمار وأسالیب مکافحته في شعر الجواهري وشهریار،
بحوث في األدب المقارن ،جامعة رازي -کرمانشاه ،السنة الرابعة ،العدد16
الضبع ،مصطفي ،1998،استراتیجیة المکان ،القاهرة ،الهیئة المصریة العامة لقصور الثقافة ،عدد79
لوتمان ،یوري؛ ترجمة وتقدیم ،سیرا قاسم  ،1986 ،مشکلة المکان الفني ،مجلة ألف ،العدد6
ج) الرسائل
حمزة ،نصیرة أحمد ،1989 ،البناء الفني في شعر ابن الرومي ،رسالة ماجستیر ،کلیة اآلداب ،جامعة
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بغداد
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الوائلي ،الشیخ أحمد ،1998 ،دیوان الثاني ،دار الکتاب اإلسالمي ،بیروت-لبنان ،ط1
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