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 التعريف تقانًة شعريًة

      قراءٌة يف ديوان ) يتوّكأ على عماه ( لـ )عبود اجلابرّي( 

أ.م.د. جاسم حممد جاسم 


   

 28/7/2019 تأريخ القبول:           24/6/2019 تأريخ التقديم:
  
 توطئة  

ن م (1)في تأكيد له على قيمة وحتمية )الصناعة( في الشعر التي قال بها أرسطو        
ويشي ذلك بأن (2)قبل ، يقول الجاحظ " الشعر ضرب من النسج وجنس في التصوير"

، تظهر براعته  -نساج تحديدا   -، والشاعر صانع (3)الشعر في جوهر كتابته صناعة 
في تحريك خيوط مادته ومناغمة ألوانها وأنواعها على النحو الذي يطرح بين يدّي المتلقي 

 التفاصيل ينحاز للجمال ، وينماز به ، فالشعر تأسيسًا على مافي النهاية تكوينًا مكتمل 
سبق  صناعة لها أصول وقوانين ومتطلبات البد منها ، بعد حيازة الموهبة القادرة على 

كتاب الصناعتين ألبي هالل العسكري  إلى الشعر. وما توجيه يد الصانع وذهنه وصوال
ي مرحلة ما من مراحل الكتابة ، تبرز إال ترسيخ لفكرة أن الشاعر صانع وصائغ ، ف(4)

                                                 

 جامعة الموصل .التربية للعلوم اإلنسانيةغة العربية/ كلية قسم الل/ 
فااان الشاااعر ، ترجماااة وتقاااديو وتعلياااق دكتاااور إباااراهيو حماااادة ،النشااار مكتباااة األنجلاااو  -كتااااب أرساااطو   (1)

  57المصرية ، د.ت . : 
:    3.ماااج  3، ط 1958الحياااوان ، تحقياااق عبدالساااالو هاااارون ،مطبعاااة الباااابي الحلباااي ، القااااهرة ،  (2)

131 
، يستعمل الكثير من النقااد العارب القادمال كلماة صاناعة فاي مضامار الحاديع عان الشاعرمقارنين إياا    (3)

بالصناعات الحرفية  ،ومانهو  الجمحاي والجااحظ وقداماة ابان جعفار وابان طباطباا ، واجمادي والجرجااني ، 
العربيااة ترجمااة مبااارك حنااون واباان خلاادون . وهااذا ماأحصااا  جمااال الاادين باان الشاايخ فااي كتابااه ) الشااعرية 
 .   126:  1969،  1ومحمد الولي ومحمد أوراغ ، دار توبقال للنشر الدار البيضال / المغرب ، ط

،  1كتاب الصناعتين ، الكتابة والشعر ، تحقيق علي محمد البجاوي ، ومحماد أباو الفضال إباراهيو ، ط(4)
 .  1952دار إحيال الكتب العربية ، القاهرة ، 
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خصوصيته في النهاية في كيفية تفعيل وتوظيف آليات الكتابة على النحو الذي يجعل 
لتجربته خصوصية وتفردا وتطبع منتجه اإلبداعي ببصمة خاصة به ، وهذا يؤكد أن لكل 

ليها يستند في عملية ال  نسج الشعري .شاعر تقاناته في الكتابة ، بها يتميز عن غير  ، وا 
يمكن تلمس تقانات اشتغال ميزت ، (1)لعبود الجابري، يتوكأ علىعما  ديوانولدى قرالة 

قصيدته ، بحيع أصبحت الوجه اإلبداعي الذي اليخطئه المتلقي في رحلته مع نصوص 
الديوان ،  وهي تقانات يبدو الشاعر فيها صّناعًا بآليات اشتغال خاصة ، تتوالو مع روح 

ثر من حيع االعتماد على قوة الفكرة ، واإلنتباهة الذكيةإلى العالقات بين قصيدة الن
 االشيال ، واقتناص تلك العالقات للوصول بالتاليإلى الشعرية المنشودة .

 
 وتقانات

ً
ُا على عماه : ماهية

ّ
 : ديوان يتوك

ة ( في إلى التزاو )منهجية شعري وأول مايطالع المتلقي في الديوان، هو سعي الشاعر     
يتكيل على  ، إذ تشكل هذ  القصيدة عند  بناًل سرديا(2)بنال القصيدة المقطعية تحديداً 

محور لفظي ) باب ، قميص ، غيو ، َحَجر  ...الخ ( يلتقطه الشاعر ليبني منه قصيدة 
والمكثف، بحيع تشكل اللفظة الملتقطة  طويلة ، معوال فيها على النظاو المقطعي الوامض

ع منبَع رؤية متكاملة بحد ذاتها ، تسهو من خالل كونها جزلا من نظاو داخل كل مقط
مقطعي في ايصال وبنال رؤية النص الكبير الذي تنتمي  إليه . لتتوحد هذ  المقاطع من 

مايجعل القصيدة ذات النظاو المقطعي خيط داللي ، وهو كيجمعها خالل العنوان الذي 
كونها قائمة على التنامي ، بحيع تشتغل كل  مطولة قائمة على التنويع اكثر منعند  

                                                 

تااارجو العدياااد مااان النصاااوص ، .1993مناااذ عااااو ، مقااايو فاااي َعماااان  1968ر عراقاااي ، موالياااد  شااااع (1)
 اإلبداعية والدراسات النقدية عن اإلنجليزية . 

يضااو الااديوان عشاار قصااائد ، ساات منهااا مطولااة نساابيًا تعتمااد البنااال الاادرامي وهااي ) منااازل اليااد ، كمااا  (2)
وجبة ،لو يهمله طويال( ، في حين اختصت قصائد ) كتاب لوأنها قصيدة ، ساعة معطلة ، نزالل ،أسباب م

القمصاااان ، غياااوو ورقياااة ، وتخطيطاااات حجرياااة ، األباااواب ( بالنظااااو المقطعاااي ، وقصااايدتا ) األبااااواب ، 
 وتخطيطات حجرية ( هما قصيدتا تعريفات بامتياز . وسيكون اشتغال هذا البحع في مدارهما . 
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بها ومرتبط بغيرها عن طريق  ضمن حقل داللي خاص الومضاتمن ومضةمقطعية 
 .(1)االرتباط دالليا بالعنوان الرئيسي للقصيدة 

ولدى متابعة تجليات الصياغة الشعرية عند الشاعر يمكن ان نضبط مالمح هذ  الصياغة 
، يظهر الشاعر مناطَق ثالع طق التي تشتغل فيها شعريته بتصنيفيًا اعتمادا على المنا

فيها صانعًا محترفًا وممنِهجا حريصًا على تقانات بوحه الشعري ، وهي تقانات يمكن 
 : حصرها في اجتي  

 تقانة استدعاء التراث  -1
 تقانة استدعاء الجو اأُلَسري -2
 تقانة التعريف  -3

الجابري وان ساير النسق الشعري  قول إنمكن اليففيما يخص النقطة األولى ،          
في اإلتكال على التراع واالغتراف منه ، اال أن مايميز مشغله الشعري هو هذا 

وغالبا ماتكون هذ  الدالة شخصية أو حدع تاريخي االغترافالممنهج لدالة تراثية بعينها 
تناصية،  ن تطرح من شعريةأمايمكنمتتّبعامالمحها  متعلق بشخصية ، يتقّصى الشاعر

الدالة التراثية والحادثة التاريخية التي يوظفها ويتخذها  بأبعادوهو في كل ذلك عارف وملو 
 .(2)وثيمةتناصيةمرجعا 

                                                 

ل دالة الغايو وتقليباتهاا الصارفية المرتكاَز األسااس الاذي تنبناي علياه ففي قصيدة )غيوو ورقية( مثال تشك(1)
المقااااطع الوامضاااة األحااادى والعشااارون التاااي تشاااكل بناااال القصااايدة العااااو ، وهاااي مقااااطع اليتجااااوز  واحااادها 
السطرين أو الثالثة أسطر ، يطرح الشاعر فيها رؤية متكاملة ، تتعاضد دالليًا مع المقطع السابق والالحق 

شااتغل فااي حاادود العنااوان العاااو ) غيااوو ورقيااة ( . وهااذ مانجااد  أيضااًا فااي قصاايدته البانوراميااة )كتاااب ، وت
القمصااان ( التااي تستحضاار مقاطعهااا دالااة )القماايص( لتصااوغ منهااا الفكاارة المركاازة التااي التنسااى اشااتغالها 

) قصااايدة  تحااات عناااوان القصااايدة الرئيساااي ، فمااان عنواناااات القصاااائد القصااايرة التاااي تنضاااوي تحااات عناااوان
وذر ، قماايص مانااديال ، بااالقمصااان ( نقاارأ ) قماايص يوسااف ، القماايص األسااود، قماايص عثمااان ، قماايص أ

 قميص رهف ، قميص مايكوفسكي ...( الخ
( ...وغيرهاا وذرباقمايص أوقصايدة )، ( قميص عثماان  وقصيدة)، (قميص يوسف )مثال قصيدة :ينظر(2)

 كثير مماتضمنه الديوان . 
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 أنها تقانة في الديوان ، فيمكن مالحظة وأما فيما يخص تقانة استدعال الجو اأُلَسري
ة يوظفها لخدمة مضمون منها سوال بكونها غاية في ذاتها ، أو بكونها وسيل الشاعر كثرَ أ

تدور حول ، بامتياز  ُأسرة أشمل ، بمعنى ان لدى الجابري قصائد تشتغل بوصفها قصائد 
المعيوش اليومي العائلي وأثر  في ذات الشاعر ، في حين ان لديه قصائد أخرى تعالج 

ب واأل ألوّ مواضيَع منها الفلسفي ومنها االجتماعي ، ويأتي ذكر المتعلقات العائلية كا
 إلى بلورة الموضوع الركيزة.  عارضا يدلف الشاعر من بابه اواألبنال فيها بوصفه

وجدير بالذكر هنا أن التقانتين أعال   تغطيان مساحة ملفتة  لالنتبا  في الديوان ، 
تتطلب على تناولهما تناوال نقديًا في دراسة مستقلة ،خاصة وأنهما ليستا بأقل أهمية من 

 ي خصصنا لها هذ  المساحة البحثية المحدودة .تقانة )التعريف(الت
 تقانة التعريف :الماهّية ومالمح التجّلي  .

بعاد  بعد إدراكنا أل هيعني تعريف الشيل فيما يعنيه ترجمة تصورنا عن ماهيت        
، جال في اللسان " التعريُف : اإلعالُو ، .. وتعّرفُت ماعند فالن المحسوسة أو المعنوية

ُت حتى عرفُت ..ويقال:عّرَف فالٌن الضاّلَة، أي ذَكَر صفاتها وطلَب َمن يعِرفها :أي تطّلب
والتعريف " عبارة عن ذكر شيل تستلزو معرفُته معرفَة شيل آخر ، ..والتعريف ،(1)" 

اللفظي هو أن يكون اللفظ واضح الداللة على المعنى ، فيفسَّر بلفظ أوضح داللًة على 
وفكرتنا  فينا ، التعريف واليزال الرسالة التي بها ننقل أثر االشيال وكان (2)ذلك المعنى .." 

اجخر للوصوإللى اتفاق مفهومي يوحدنا في تصور ماهية الشيل ، فتعريف ،إلى عنها 
الشي إذن لمسه ذهنيا ، واإلتيان بأصابع المخاطب أيضا وتحريكها على تلَك الماهية ، 

ي للشيل . ولنتفق معه على أن المسمى لنشركه هو اجخر في متعة التصور الذهن
. ويبدو الكالو هنا منطلقا علميا نوعا ما لإلحاطة (3)..."  الفالني يعني أوال وثانيا وثالثا

بالتعريف كفلسفة . ويبدو أن هذ  اإلحاطة قد اشتغلت عليها ذاكرة عبود الجابري في 
                                                 

 .   110،  باب عرف :  2008،  6، دار صادر ،ط 10ابن منظور ، مج لسان العرب ، (1)
معجو التعريفات ،علي بان محمدالسايد الشاريف الجرجااني ، تحقياق ودراساة محماد صاديق المنشااوي ،  (2)

  57دار الفضيلة ، القاهرة ، د.ت  
ت مركااز اإلنماااال ينظاار : اسااتراتيجية التسااامية فااي نظااااو األنظمااة المعرفيااة ، مطااااع صاافدي ، منشاااورا(3)

 .37:  1986،  1القومي ، ط
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ر في بلورة نص نصوصه بوعي واضح للزخو الشعري الذي يمكن أن يفيد منه الشاع
بأن  ئنب، التي تسميه هنا با )شعرية التعريف ( ناليعوز  اإلدهاش انطالقا مما يمكن أن

التعريف الشعري لألشيال يتجاوز الظاهر ويدخإللى تفاصيل وأعماق المعّرف دخواًل 
ن المعّرف ليس بالغريب وال أيحولهإلى منجو دالالت كريو ، وَمعين جمال ثر رغو 

خرين أيا كانوا بتعريفات علمية ربما اكرة الجابري تكتظ بما تكتظ به ذاكرة اجذفبالمبتدع .
وغيرها من موجودات والغيو والقميص أو تعريفات معجمية عن الَحَجر والغيمة والباب 

التعريف على خامّيته ، كما  نااليعطي -دوار  أوهذا دور من  -ول . لكن الشاعر الماحَ 
األولى ، بل يعجنه بمادة الشعر ، وعطر الجرح ، ويحككه  في حال برالته ناهو في ذهن

بنتولات السخرية حينا ، ويخبُئه بقناع الفجيعة حينا آخر ، ليكون تعريف األشيال عند  
الذاكرة  نتجاتتعريفا آخر ، يقول الشيل ليتجاوزهإلى المسكوت عنه ، ولدى متابعة م

ثالثة يمكن رصد أنه الجابري  نجد  التعريفية التي اشتغل على مفرداتها الشاعر عبود
 التعريف :تهالتي تستثمر تقانة شعري مالمح بارزة في

 :  الملمح األول
إلى الحد الذي  هو مركزية الدال المراد تعريفه ، واالهتماو بطرح أبعاد                

ي يجعل من هذا الدال البؤرة التي تشتغل عليها  نصوص تفريعية  تنتهج النهج المقطع
 تعدد بذلك تعريفات الدالتّرف نفسه ، فعليشكل كل مقطع تعريفا شعريا جديدا للدال الم

، بتعدد زوايا النظر  إليه عند الشاعر، لتتشكل في النهاية الفكرة العامة عن  الواحد
 .، ممزوجة بشعرية الذاكرة التي انتجته  هطبيعت

 الملمح الثاني : 
على ماتمتلك لفظته من  ل المراد تعريفه شعريا ، اعتماداً اإلنتقال المدروس للدا           

ا باختيار كلمات في اشتغاله هنا اليبدو معنيّ  لشاعرزخو ترميزي ، إذ المالحظ أن ا
ّنما  _  تتفاوت  يجعلها كل كلمة تاريخ لن أتاريخ كلمات ، على اعتبار  باختياروحسب ، وا 

ة ترميزيطاقة  اعتمادا على مافيها من  ،فقرا وثراًل _ قياسا على غيرها من الكلمات 
 . الشعري لالشتغال  ةقابل  تجعلها

ف حصرا ، هنا هو المعرَّ  : ان الشاعر ال يقتصر على جعل الدال المعني   الملمح الثالث
فا به أحيانًا بل قد يجعله  ، بمعنى ان الدال الذي تركز عليه النصوص بوصفه  معرَّ
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لبا مايأتي بوصفه المراد تعريفه ، لكننا النعدو ان نرا  الخيط الذي يجمع مقاطعها ، غا
لتعريف شيل آخر ، والشاعر في كل ذلك ينطلق من شعرنة التعريف  مساعدةً  أداةً 

داّليٍن اكتسبا فرادة وفي مايأتي سنقف عند واإلفادة منه في بلورة شعرية نصوصه . 
ا في بلورة مساحة عريضة من واهتماما ملحوظيِن في شعرية الجابري ، وعّول عليها كثير 

ديوانه الموسوو ) يتوكأ على عما  ( : وهذان الدااّلن  هما ) الَحَجر ( التعريف في شعرية 
بتقليباتهما الصرفية  في قصيدة )األبواب( و ) الباب ( في قصيدة ) تخطيطات حجرية ( 

: 
 الَحَجر :  -1

إلمكان ترميزي اليقل ثراًل  ه منجماً معلوو إن للدال )حجر( تاريخًا   ثّرًا يجعل من         
الذي حكمت عليه اجلهه باألشغال الشاقة  عن ذلك التاريخ . فالَحَجر حضور لسيزيف

وحضور  (2)، -أي مادة الصنو  –حضور للمعبودات القديمة الَحَجر و ، (1)المؤبدة 
خة الشاعر صر  -بعد -رجَ والحَ ،  -سود والَحَجر األ ،أي مادة الرجو  –للطقوس التعبدية 

منذ صرخة تميو  –حسب رأي حاتو الصكر –وأمنيته الحجرية الجاهلي  في وجه واقعه 
ل انعطافة في تلك الصرخة التي اتخذت منحى فلسفيا شكّ ، ) ليت الفتى َحَجر ( بن مقبل 

الثورات في بواكيرها ، ومادة  السالح األول ، . والَحَجر أيضا  (3)تفكير االنسان الجاهلي
ض المفردات التاريخية والثقافية التي جعلت من شعرنة  الَحَجر زادا شعريا لو يكن وهذ  بع

شكل البؤرة التي  الشاعرالجابري ولن يكون األخير في التزود منه ،  وهو زاد اتخذ عند 
 ترد في سياق تعريفي ، تصنف نصوصه المعنية هنا في خانة )شعرية التعريف ( ، كما

قائمة على التكثيف واالقتصاد في اللغة مع عمق التأثير ، وهي شعرية  ناسبق واشر 

                                                 

عااان سااايزيف ينظااار : معجاااو األسااااطير ، مااااكس شاااابيرو، و رودا هنااادريكس ، ترجماااة حناااا عباااود ،  (1)
 .   299:  1999،  1منشورات دار عالل الدين ، دمشق ، ط

عااالو منااذ فجاار ينظاار :المعجااو الموسااوعي للااديانات والعقائااد والمااذاهب والفاارق والطوائااف والنحاال فااي ال (2)
التاريخ حتى العصر الحالي ، تعريب وتصنيف وتقديو ساهيل بكاار ، دار الكتااب العرباي دمشاق /القااهرة ، 

 551:  2، مج 1997،  1ط
االصااابع فااي موقااد الشااعر ، مقاادمات مقترحااة لقاارالة القصاايدة ، حاااتو الصااكر ، دار الشااؤون الثقافيااة   (3)

 45:  1986،  1العامة ، بغداد ، ط
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ففي قصيدة ) تخطيطات إلى أفق جمالي أكبر من حجو )التعريف( ، وانفتاح المداليل
 :ريقول الشاعر معرفا بالحجَ  حجرية ( 

 (1)" الَحَجر ائتالف الرمال "
عا مؤتلفا لرمال ويبدو الشاعر هنا منطلقا انطالقة منطقية من كون الَحَجر مجمو        

متفرقة  ، وهي انطالقة ينشد من خاللها هدفا وحدويا ، ينفتح على الوحدة بمفهومها 
إلى حالة  األشمل ، ويجعل من مجموع الضعيف قوة وصالبة ، منتقال بالحجر الكونيّ 

وبذلك يتحول الَحَجر على يدي . وحدة مثلى ، تقوو على أنقاض الهشاشة  بعد ائتالفها 
 :  سحب أيضا على قوله في القصيدة ذاتهانن يأوهو حافز يمكن .  فزا وحدوياالشاعر حا

 (2)" الجبل بالد من الحجارة"
جاعال من الحجارة الوحدة األساس في بنال الجبل بكل عنفوانه وجبروته ، كما جعل في 

 النص السالف الرمال الوحدة األساس في بنال وكينونة الحجر.  
 : وأما في قوله

 (3)ر وسادة الغريب "" الَحجَ 
فيباادو تعريااف الَحَجاار منطَلقااا للسااخط علااى واقااع الغربااة التااي تااذل الغريااب ،إلااى الحااد الااذي 
يجعاال منااه يرضااى مضااطرا بااأن يعااادل بااين الَحَجاار بقسااوته وبااين الوسااادة بليونتهااا ، تلااك 

 : متضاااادين باااين ل دالليااااً قاِباااالليوناااة التاااي التوفرهاااا المناااافي للغرباااال ، وكاااأن التركيباااة هناااا تُ 
المنفااى / الَحَجاار ، والااوطن / الوسااادة ، ويااأتي فعاال الغربااة ليساالب الااذات وسااادتها ويساالو 
رأسهاإلى َحَجر المنافي . غير أن ثرال هذ  التركيبة يمكن أن يفتحهاا دالليااإلى فلسافة دينياة 
أكثاار عمقااا ماان ظاهرهااا . خاصااة وأن لفظااة ) الغريااب ( قااد أضاافى الخطاااب الااديني عليهااا 

 ادا فلسفيا سلوكيًا  جعل منها المنااورة المحماودة لمواجهاة الحيااة الفانياة للوصاوإللى الرضابع
 .  (4)) طوبى للغربال ( ، جال في الحديع الرباني

                                                 

 23يتوكأ على عما  ، عبود الجابري :  (1)
 24يتوكأ على عما  ، عبود الجابري: (2)
   21 و.ن : (3)
الحديع  في سنن الترمذي )الجامع الكبير ( ، أبو عيسى الترمذي ، منشورات دار الغارب اإلساالمي   (4)

   512:   1996، 1، ط 4، الرياض ، مج 
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وقفااة صااوفية تتخااذ ماان الزهااد  "الَحَجررر وسررادة الغريررب:"  وبهااذا يمكاان ان يمثاال النصاايص
حساب النزعاة  -الجمال األبدي  ابرحوالخشونة زادا للسير في طريق السالكين للوصوإللى 

 الزهدية في الثقافة الصوفية  .
ذا كان الشاعر فيما مر بنا من تعريفات شعرية  قد جعل الَحَجر دااًل مركزيا يدور حوله  وا 
التعريف ، فإننا نجد  في نصوص أخرى يعّرف األشيال بالَحَجر ، فيكف الَحَجر هنا عن 

فًا به ، وواصفًا الموصوفًا ، وتفسيرا المشكلًة . ليكون كونه المعرَّف ، ويشتغل بوصفه معرّ 
 هو المستعاُن في شعرنة األشيال شعرنة تعريفية  كمافي قوله معرفا بالثقوب :

 (1)" الثقوب أحجار مهاجرة من الجدار" 
لجدران المثقوبة التي طبعت ا. وواضح في هذا النص اإللتقاطة الدالة على المأساوية 

شظايا . يلتقطها الشاعر ، رابطا هنا بين الثقوب التي من أبسط  بفعل الرصاص وال
نتائجها فعل الهجرة بكل مافيه من فجيعة ودمار . إن الشاعر في هذا النصيص يجعل 

عل منهما المسكوَت عنه ، جمن الهجرة ، والالإستقرار الذي يطبع أزمنة الحروب ، ي
تعريف الثقوب في حدود عالقتها  ويكتفي بتتبع أثر  . وشعرنة مظاهر  اعتمادا على

 بالَحَجر . 
 وأما تعريفه للرخاو بقوله :

 (2)فجأة"  ه النعمةُ ت  " الرخام َحَجر أدركَ 
فيبدو الشاعر فيه ناقما اجتماعيا على النموذج الفارغ من الشخصيات البشرية التي  

ة على النفع التعدو أن تكون في حقيقتها حجرا بكل مافي الَحَجر من داللة فقدان القدر 
والتأثير ، لكّن دوالن حركة الحياة ودورانها دورانا سلبيًا أحيانا، يجعل من هذا النموذج 
مدعاة لتحصيل ماهو ليس بأهل له من فرص الحياة . لتضفي عليه الحياة بغير وجه حق 

إلى حالة الرخاو التي تعني هنا ،  جمااًل ينقله من حالة الَحَجر التي هي األصل فيه
َجر الذي اكتسب جماال اجتماعيا بسبب نعمة طارئة . ليتحول النص بمادة الرخاو من الحَ 

                                                 

 27يتوكأ على عما  ، عبود الجابري: (1)
 26 توكأ على عما  ، عبود الجابري:ي(2)
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،إلى مدلول سلبي يجعل  -الرتباطها بالفن التشكيلي والتأثير الجمالي -مدلولها االيجابي 
 شكال جميل الظاهر سيل المضمون .  امنه

 :الكهوف أيضا تعريفا شعريا بقوله الشاعرويعرف 
 (1)حانية "حجار أ" الكهوف 

رابطا بين الَحَجر الذي هو مادة الكهوف . وبين مدلول الحنّو الذي يرصد  الشاعر 
بوصفه صفة التفارق الكهوف كونها صديقة الهاربين بفكرهو من جبروت المدن وسطوة 
سالطينها . وعلى نحو يستدعي قرائيا تفاصيل مجريات قصة أهل الكهف ، وكأن الشاعر 

يفي هذا بفضل الكهوف وحنّوها على الالئذين بها ، على مجريات يلمح في نصيصه التعر 
 الحياة االنسانية روحيا وفكريا .

نوثة  راصدا لعالقة اجتماعية ويقابل الشاعر في نصيص تعريفي آخر بين الذكورة واأل
إلى الكثير من االنسجاو جرال السلوك المتعارض ر يعوزها الكثير من التناغو ، وتفتق

رة ، ين فلسفة وتصرفات الا) هي ( المؤنثة مقابل سلوك وتصرفات األنا المذكّ والمتناقض ب
فا با  ) هي( و الا )أنا( تعريفا تقابليًا :   الايقول معر 

 هي َحَجر وأنا ماء ، "
 ،ما اكتفيُت بالسكون كلّ 

 (2)ني بالدوامات "مألت  
المؤنع المذكر  يبدو النصيص التعريفي هذا نصيصا تلميحيا فيما يخص ماهية كل من
محموال دالليا ،  على السوال ، وهذا يجعل الداللة االجتماعية لعالقة الرجل بالمرأة فيه

واحدا من محموالت عدة يمكن أن ينفتح عليها النص . ماداو الشاعر لو يصرح اال 
نا بجنسانية طرفي التناقض . وبهذا يمكن تكون الا )هي ( في النص الحياة بأكملها ، واأل

يغ اكتفال اإلنسان بسلوكياته المسالمة سنسان بمعنا  الشامل مادامت الحياة التستاإلهي 
والراكنةإلى السكون .  وهنا يدخل الَحَجر بوصفه المؤثر والفاعل والحاع في استفزاز 

بدوامات مركزها الَحَجر  ؛ نسانها الذي سرعان مايمتليل كبحيرة كانت ساكنةالحياة إل

                                                 

 25و.ن :   (1)
 26و.ن :   (2)
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. وبهذا يكون الَحَجر عنصر التأثير على ضآلة حجمه قياسا على  الذي تلقي به الحياة
ننا نجد هذا الَحَجر ذاَته مكمَن ضعف والجدوى وقلة تأثير في نص أ الّ إحجو البحيرة . 

آخر خاصة عندما ينحو النص منحى فلسفيا يصور الشاعر فيه محدودية سلطة اإلنسان 
 ذيقول: إبرقعة الشطرنج  رالشاع هعادل، الكون الذي ي مناً على الكون ضِ 

 .(1)"حتى الملك على رقعة الشطرنج يدعى حجرا "
 :لباب ا -2

لفظة الباب ،الذي يعني فيما يعني الفاصل بين  دالليا  ثّراً  زخماً  متلكومن األلفاظ التي ت 
المعلوو والمجهول ، بين الواضح والغامض ، بين عالمين ، والبرزخ بين الداخل والخارج ، 

، وتستدعي هذ  اللفظة ذاكراتيا منظومة ثقافية فيها المادي (2)المكشوف والمستور بين 
العمراني الذي تؤكد  معمارية المدن وتركيزها على كثرة األبواب  في مرحلة متقدمة من 

نسانية ، وفيها كذلك الدينيالذي يمثل فيه الباب وانفتاحه العمر العمراني للحضارة اإل
الزمر: چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ آخر انتقاال مصيريا االنتقال من عالمإلى

پ  پ      ڀ  چ :فضال عن كون الباب  قرين الغواية ، والشاهد الصامت؛71

 .25يوسف: چڑڈ  ژ  ژ  ڑچ ، 23يوسف: چڀ  ڀ 
يعرف الشاعر بالباب تعريفا شعريا في نصيص يتخذ شكل الشذرة الشعرية ، يلخص فيها 

 صةً وظف النص لفظتها هنا ملخ  يرتباط الباب بالَبطالة ، التي معيوشا إنسانيا مؤلما جّرال ا
 حالة الغياب األليو لمن كانوا سببا في صخب األبواب ونشاطها الدائو كناية عن الرحيل : 

 (3)" المنزل المهجور باٌب يشكو الَبطالة "
الذي  ب للبابو وهكذا يصبح الباب هو المنزل ذاته  ، فحياة المنزل رهينة بالعمل الدؤ 

ل لحيوية المنزل الذي فارقه أهُله تفتحه وتغلقه أيدي األحبة ، وماعطُله عن العمل إاّل عطَ 

                                                 

   22يتوكأعلى عما  : (1)
ينظر فاعلية الكناية  في قصيدة ) الباب تقرعه الريااح ( لبادر شااكر الساياب ، محماد زغلاول الهاادي   (2)

 . 207:   2008، نيسان  547، مجلة المعرفة ، وزارة الثقافة سوريا ،ع
 66ى عما  : عل أيتوك (3)
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وهو المغزى نفسه من ، ومحبوهو  ، فاختار الركود والتقوقع على ذاته واجترار ذكرياته 
 قوله

 (1)" األبواب المقفلة عيون مغمضة "
لتصالح مع الضول  واللون والحياة . بكل ماتعني العيون المغمضة من عدو القدرة على ا

فالباب عند الشاعر حياة وحركة وايجاب ، اليرضى لها البطالة ، وال اإلغماض ، لذا 
 و بنبرة أسف قائال: -التوأو الحيوي لألبواب  –نجد   ، في نصيص آخر يعّرف النوافذ 

 (2)" النوافذ أنصاف أبواب " 
التي وان شكلت متنفسا بصريا بين الداخل والخارج وكأنه يؤّشر بذلَك عتَبا على النوافذ ، 

، اال أنها بقيت في اطار أنصاف الحلول ،  ولو ترقإلى مستوى فاعلية األبواب ، كون 
األخيرة هي المتنفس األشمل الذي يبيح للذات جسما وحواّس بالتحرك مابين الداخل 

ي هذا النصيص محفزا والخارج . على نحو التبيحه محدوديةالنوافذ ، ويبدو الشاعر ف
و معنويا ، رافضا لواقع هذا أللفعل والمبادرة ، وكأنه يتحدع من داخل سجٍن ماديا كان 

 .ا، ويستعاض عنها جبرًا بالنوافذالسجن الذي تصادر فيه وظيفة األبواب وتصادر فاعليُته
تبط إلى فسحة أمٍل يبدو يائسا  ، حين ير  وقد تتحول لفظة الباب في تعريفات الجابري

الباب عند  بانتظار الفقرال لمجهول ينقذهو من ورطة الفقر وينفض عن كواهلهو ثقَله . 
فيلخص الشاعر اعتمادًا على مركزية الدالة )باب( ؛ وجعا اجتماعيًا مازال إصالحه في 

 ذمة المجهول من الزمن القادو إذ يقول معرفا الفقر :
 (3)" الفقر باب مؤجل "

الحلو .الذي لو يجد رصيدا من التحقق الواقعي الذي يمكن أن يكون وهذا يعني انه الباب  
إلى عالو اكثر رحمة ورخاًل  منقذا من الواقع المزري الذي يعيشه الفقرال ، ليسمَو بهو

 ونعمة.

                                                 

 67على عما  :  أيتوك(1)
 67و.ن : (2)
 69و.ن : (3)
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ينطلق ،  ، فيغدو الباب متعلقا فلسفيا(1): " األبّوة باب الُيتم "  وأما في تعريفه لألبوة قائال
إلى التذمر والشكوى من مرارة فكرة العبثية ،التي لو َيسلو من مرارتها  الشاعر من خالله

النهايات  غموض من الكثير منهو  طالما اشتكى نالذيكبار الفالسفة والمفكرين ، 
وهي شكوى تجد لها صدى  ،واها ورحلو الوجودية التي طرح والغايات في اسئلته هووشغلت

موجعا أن فرحة األُبّوة البّد وممزوجة في النهاية  ههنا في نصيص الجابري الذي يقر اقراراً 
بترحة الفقد ، وعلى نحو يجعل اإلنسان النافذ البصيرة يفكر بتجرد ليصإللى نتيجة مرة ، 

لمشرع دائما امفادها أننا ولدنا أيتاما اجن أوغدا ، ونلد أيتاما ، واألبّوة بذلك باب اليتو 
تكون الحياة لجّرا .  ، يلدون أيتاما ، يلدون أيتاما ... وهلوَّ ليمأل الدنيا أيتامًا ، يلدون أيتاما 

كلها بذلك فتحا لباب اليتو الذي يستحيل إيصاد  ماداو الكون قائما على ثنائية الحياة 
 قوله : الشكوى والموت . وليس ببعيد عن هذ  

 (2)األبواب التي تصطفق ؛ أغنية الريح " 
فاصطفاق األبواب المتكرر يحمل ،  وية وحركةعلى مافي هذا المقطع المشهدي من حي

ضمنا غياب من يوصد  ، أو يمنعه من أن يكون العوبًة في يد الريح ، وأداًة ألغنيتها 
القاسية . وكأن الشاعر هنا ينتقل بهذا المشهد الضاج بالحركة ،إلى مغزى إنساني أشمل 

غيابا أبديا ،  ومحّركيهابواب األ مرارة الفقد وغياب ُصّناع -عودا على ماأسلفنا -، يؤكد 
 –ي بها كيف تشال . مؤشرة فنال اإلنسان ، واستئثار الريح لتصبح ألعوبة بيد الريح ، تغنّ 

 بميراثه . -قرينة الهبال 
وقد يتخذ الشاعر من الباب متكأ تتكيل عليه جمالية الصورة الغزلية في خطابه ألنثا  ، 

فعها ، إذ يعرف القميص الذي هو من أو حديثه عنها ، أو عن عاطفة الحب ودوا
 يعز على الطرق ، ويبقى مجرد التفكير بطرقه حلما يقول : ات أنثا  بكونه باباً قمتعل

 (3)قميصِك باٌب أحلم ان أطرَقُه "

                                                 

 72و.ن :  (1)
 .69:  على عما  أيتوك(2)
 74و.ن :  (3)
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وتتجلى جمالية الصورة هنا من الطرح الموارب لنوازع الرغبة اإلنسانية ، إذ يذكر الشاعر 
وأما االستجابة التي يفترض أنها فتح القميص انطالقا  الطرَق ، في مضان كونه حلما ،

، فيبقى قيمة مسكوتا عنها ،  من كون طرق الباب يقتضي فتحه ماداو القميص باباً 
التي غيبها النص ،  الشهوانيةعلى الداللة  مهمة الوقوفيفترضها السياق تاركا للقرالة 

الذي يمكن إدراكه من  بئه هذا التلميحوأماط اللثاو عن تفاصيل مايخ، إليهاواكتفى بالتلميح 
ارتباطا مكانيًا ماديًا من جهة ، وثقافة القميص  -مكمن الشهوة  -رتباط القميص بالجسد ا

القميص  التي غالبا مايكونهذ  الثقافة ، من جهة أخرى في العرف االجتماعي والديني 
،هذا -ا بقميص يوسف نذّكر هن –قرين شهوة عندما يتعلق األمر بعالقة ذكر بانثى فيها
استبعدنا الجانب الترميزي وقرأنا النصيص في حدود الظاهر ، أي بكون االنثى أمراة إذا 

إذا فهمنا  ،وحسب ، في حين يمكن أن نجد نزعة فلسفية أعمق ممايدل عليه ظاهر النص
األنثى هنا فهما إطالقيا لتعني كل مؤنع في حدود ماتطرحه اللغة ، لتنتقل بذلك داللة 

لقى ) إمكاًنا إبصاريًا(يُ القميص من الجانب الشهوانيإلى الجانب الفلسفي الذي يجعل منه 
نذّكر هنا بقميص يوسف أيضا  –سرار الحياة بأعلى عيون الطارق فيرتد بصيرا ، عارفا 

لغازها التي تؤرقه بوصفه إنسانا وجد نفسه في أحضانها دون أن أ، ومتمكنا من حل  -
 الوجود .يكون له يد في هذا 

ة في أوفي نصيص آخر يعّرف عبوُد الجابري الموارَب من األبواب تحديدا بكونه امر  
 لحظة انتظار قائال : 

 (1)الباب الموارب إمرأة تنتظر " "  
فيدخل الباب هنا بوصفه عنصرا مشهديا يتعاضد بمواربته مع لهفة المرأة في             

فيه مخلوقا انتظاريا ، دون تحديد لماهية عالقة  تصوير حالة معيوش إنساني نرى المرأةَ 
المرأة بالمنتظر الغائب ، وهذا يفتح داللتها على كونها العاشقة التي تنتظر حبيبها ، أو 

 ، إلى غير ذلك من التأويالت . تظر ولدهاناأُلو التي ت الزوجة التي تنتظر زوجها ، أو
باب موضوعًة لنقد اجتماعي  ، فيغدو والينسى الشاعر أيضا أن يتخذ من ال           

الباب  في إحدى تعريفاته ،أداًة إصالحية ترميزية العالقة لها بالباب كوظيفة ، في صورة 
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يرجع فيها الشاعُر الباَب الذهبيَّ المتعالي المتغطرس والمعتد بقيمته ،إلى إجدا  األصلييَن 
اليوو هو في الحقيقة صفيح األمس  بُ ، طارحا رؤيا مفادها أن األبواب سالالٍت ، وأّن ذهَ 

فًا بالباب أيضا : "   (1)الباب الذهبي سليل باب الصفيح" . إذ يقول معر 
 وأما في قوله :

 (2)البكاء باب الرُجل األخير " "  
فيبدو النص  موزعا في داللتين . الداللة األولى إقرار الكبريال للرجل ، والداللة الثانية ، 

في حال كون الرجل قد دفعته الحياةإلى طرق باب البكال الذي  التأسف على فقدانها
انتهى من طرق جميع األبواب الممكنة للخالص ، قد يقتضي طرُقه أن الرجل 

 موصدة أمامه ، فإلذبباب البكال . اووجده
 وفي تعريفه لليد بقوله :

 (3)يد األعمى باب عينه " "  
عمى لألشيال ، واستعانته بيد  على قد يبدو ظاهر النصيص ، التقاطًة لتحسس األ، 

رؤيتها ذهنيا  كإجرال تعويضي عن عاهة العمى ، لكن النص يمكن أن ينفتح دالليا على 
معنى أبعد مفاد  أن التصرف الطائش الذي يعالج األمور باليد دون تفكير أو روية ، 

نّ  ما هي بصٌر يجعل من اإلنسان رائيًا مختل الرؤية، فال تعود العين عند  بصيرة ، وا 
وحسب ، يستوي فيه اإلنسان بالعجماوات في آليِة الرؤية الناجمة عن وقوع االشيال على 
شبكية العين وتحقق الرؤية  بالمعنى العلمي ، وبذلك تعود دالة الباب هنا دالة سلبية جرال 
ا كونها السبب في المبادرة الخطأ . وكونها الرابط سلبيا بين تشويش الرؤية ومايتبع هذ

 التشويش من فعل غير مدروس على مستوى النتائج .
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مناط  وهكذا يمكن قرالة استطرادات تعريفية كثيرة غير التي مررنا بها ، يشكل الباب فيها 
لى الجمالي الناجو عن مالحظة اليومي ر ف بلورة التفتقبلورة شعرية المعرَّ تعريف ل ا 
 مصاف تحقيقإلى بوصفه تقانة  تعريفربطا يصعد بال ماوالربط بين جزئياته ، والمعيوش
 دالالت ، ومؤكدة للكثير من مظاهر الجمال . حافلة بالكثير من ال شعرية.
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Definition is a poetry technology 

Read in the collection of poems (yatawka'aAlaAamah) to 

(AbboudJabri) 

Asst. prof. Dr. Jasim Mohamed Jasim  

  

 

Abstract 

        There are many and varied written technologies that the 

poet resort to and do in the crystallization of his poetry literary 

producer, and the course of this research technology 

(definition), which resorted to the poet Aboud al-Jabri and 

relied on it strikingly in his collection of poems (leaning 

against his blind) As the poet in a wide area of this collection 

of poems to pick up the word, and then a poetic definition, As 

the poet in a wide area of this office to pick up the word, and 

then definition of a poetic definition, giving it richness invested 

by the mechanism of the poet's work, The same translucency 

potential is generated in the generation of a wide variety of 

threading mesh in meanings ,  By making the word a theme of 

the focus of growing images and varied variant visions of 

different parts, which are visions to support the formation of 

the general vision of the text as a whole, his collection of 

poems came in a large part of it; a collection of poems  

definitions of poetic poetry are based on the emphasis on 

language and strength in the idea, The crystallization of a 

poetic work commensurate with the mood of the prose poem 

that relies heavily on the power of the idea, And create new 

relationships between things. In this research, we will examine 

the most important techniques of the work of the collection of 

poems (leaning against his blind), to analyze carefully the 

manifestations of the technology of definition, on which the 

poetry of al-Jabri was base 
 


