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مـــن احملــــــــرر

فولكلور عاملي

بني الشعر واملوسيقا

املـقــــــــــارنــــــــــة يف الـــــــشـعــــــــــر الـــــــشـعـــبـــي

ترجمة واعداد  /عادل العامل
تـرتبط دراسة الـصورة الشعـرية يف املقارنـة أو التشبيه،
وتــشكـيله ــا ،وطبـيعـتهــا ،وإبــداعهــا ،ثـم آليــة إنـشــائهــا
وعملها بوجه عام ،على نحو وثيق بتحليل الشعر كله،
وهي تساعدنا على دراسـة "تشريح" الشعر .وهذا يعني
انها ،كما يـقول الكاتب االلباني فاتوس ارابي يف مقاله
ه ــذا ،ت ـس ــاع ــدن ــا عل ــى حتلــيل وفهـم الع ــالـم ال ــروحـي
للناس الذين يبدعون القصيدة.
ول ــو اخ ــذن ــا من ــاذج مـن ال ــشع ــر ال ــريفـي ل ــوج ــدن ــا ان
تشبيهـات الشـاعر هنـا مستمـدة من الطـبيعة احملـيطة
به ومن املوجودات الفالحيـة التي يعايشها يومياً .فاذا
اراد ان يـشبه شخـصاً مـا أو يقارنـه بشيء أو بحـالة من
احلاالت ،فـانه يستخـدم احد هـذه املوجـودات الريـفية،
وال يــذهـب بعـيــداً إلــى احــوال املــديـن ــة الغــريـب ــة علـيه
وعلى تكوينه الفكري والسايكولوجي.
ولهـذا جنـد الشـاعــر الشعـبي ال يتـردد أو يتحـرج يف ان
يصف شخصاً ما على سبيل املديح بانه:
مثل كبش اجلرس).
(مختار بني القلة
والفالحون ،وبوجه خاص الرعاة ،يعرفون جيداً ما هو
كـبــش اجل ــرس ،ال ــذي هـ ــو يف الع ــادة ق ــائـ ــد الق ـطـيع.
وهكـذا تكتـسب املقـارنـة الـبسـيطـة بـاحـد اكثـر االشيـاء
عـادي ـةً يف احليـاة الـفالحيـة وزنـاً عــاطفيـاً أو اعـتبـاريـاً
محدداً.
وعنـدمـا يـريـد ان يقـارن أو يـشـبه فتــاةً صغيـرة معـينـة
تتـرك يف نفـسه اثـراً كـبيـراً كمـا يبـدو ،فـانه يقـول ومن
دون ادوات تشبيه:
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(كانت شجرة التفاح صغيرة جداً،
لكن ظلها كان كبيراً جداً)...
فـالـتفـاحــة هنــا مقـارنـة بـظلهـا ،وهـذا بـدوره يـفيـد يف
مقارنة اخرى يف نفس الشاعر.
فهـنــا تـنـبـثق الـصــورة الــشعــريــة مـن عالقــة الـتفــاحــة
بـظلهـا ،لـكن تفـاحــة صغيـرة لهـا بـالـطبع ظـل صغيـر،
عـدا ما يحـدث عندمـا تشـرق الشـمس أو عنـدما تـطول
الظالل يف املـساء .وهذه هي الرابطـة ،التي تقوم عليها

املقـارنـة .وهـذا ال يفــوت عني الـشـاعـر الــشعبـي ،بل علـى
العكــس ،فبفـضل هـذه املـالحظـة القـويـة اقـدمـت فكـرته
علــى القيــام يقفـزة اخــرى ،فبهـذه املقـارنـة خـلق تبــاين:
صغير جداً  -طويل جداً.
ولنقرأ ايضاً:
(لقد حتمله قلبي حتمالً
كما يتحمل اجلبل الثلج).
هنـا ،ايـضـاً ،تـنبـثق املقـارنــة من تــشبـيه القـلب بـاجلـبل.

مــــن فــــن املـــــــــــوال واملـــــــــــوالــــيـــــــــــا
زيــــــاد مــــــسعــــــود
جتمع اللغـة العاميـة الدارجة
بــني مجـمـ ــوعـ ــة مــن الفـنـ ــون
الــشعــريــة رغـم أن لـكلِ واح ـدٍ
مــن الف ـن ـ ــون اســمه اخل ـ ــاص
مـثل ال ــدوبـيــت والك ــان وك ــان،
والــزجـل وغيــرهــا ،لكـن بعـض
الــدارسني ال يفـرقـون بـني فنٍ
وآخـ ــر فـمـن فـنـ ــون الـ ــشعـ ــر/
امل ــواليــا وه ــو غيــر امل ــوال ومن

املواليـا ما انشـده ابراهيم بن
يحـيــى الـكلـبـي املـتــويف سـنــة
1129م حيث قال:
ظف ــرتُ لــيل ـ ـةً بلــيلـ ــى ظف ــرةَ
اجملنونِ
وقل ـتُ واف ـ ــى حلـ ـظــي طـ ـ ــالع
ميمونْ
ت ـب ـ ـس ـم ـتْ ف ـ ــأضـ ـ ــاء الل ـ ــؤل ـ ــؤ
املكنونْ
ص ـ ــار ال ـ ــدج ـ ــى ك ـ ــال ــضح ـ ــى
فاستيقظ الواشونْ
ويقــرأ هــذا املقـطع الــشعــري
من املـواليـا حسـب نغم املقـام
ال ـ ـ ــذي يـغ ـن ـيـه امل ـ ـ ــؤدي لـكــن
امل ـ ــوال ال ـ ــذي ن ـظّــمه احل ـ ــاج

زايـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــدويـج وغـ ـيـ ـ ـ ــره م ــن
م ـ ـ ـ ــواالت ال عـالق ـ ـ ـ ــة لـه بـف ــن
املواليا قال احلاج زاير:
متـيت احــوم اعله شـوفك بـس
اروحن ورد
وابـغـ ــي وصـ ـ ـ ـ ـ ــال ــك وأروم مـ ــن
املراشف ورد
مـح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوم شـ ـ ـ ـ ــوفــك عـل ـ ـي ـ ـنـه
بالفروض وورد
مـ ــن ح ـ ـي ـ ـثِ بـ ـ ـ ـ ـس ـ ـم ــك ت ـ ـتـ ــم
فروضنه والدعا
ورض ـ ـ ـ ــوان ح ـ ـ ـس ــن احل ـ ـ ـ ــواري
ابوجنتك والدّعا
وال ــورد قـ ـدّم لـ ــوايح واشــتك ــى
وادّعا

والـقلب يـشـخص االنـسـان .وهـو يـرمـز للـشـاعـر نفـسه.
فـالبيت (لقـد حتمله حتمالً كـما يتحـمل اجلبل الثلج)
مــوجه له .وتـكتــسب الـصـورة الـشعـريــة يف املقـارنــة هنـا
وزن ـاً عــاطـفي ـاً مـن خالل تكــرار :حتـملـه ..حتمـل ..ومن
دونه سيكون البيت متقلقالً ،مسهباً باألحرى.
(الفتاة النحيلة كمدك بندقية
والعريس رخو ككرش
ان فتاتنا غاية يف الروعة
والعريس كجدي ابيض).
يف هذا املقطع ثالثة اشطر هي مقارنات:
الفتـاة الـنحيلـة كمـدك بنـدقيـة ،العــريس نـاعـم وطيع.
فقـط شـطــر (فتــاتنـا غـايـة يف الـروعـة) وحـده الـذي ال
يـرتـبط بـأيـة صـورة .ولــذلك ،فـالقـصيــدة بكــاملهــا من
نقـطة استشـراف بنائهـا قد اقيمـت على املقارنـة كصورة
شع ــري ــة ،وال ـشـط ــر الـث ــالـث يق ــوم مبهـم ــة ال ــربـط بـني
االشـطــر االخــرى .وسـنــرى ادنــاه كـيف سـيـنجــز شـطــر
مبنـي على املقـارنة تلك الـوظيفـة يف بيت من الـشعر أو
قـصيـدة كـاملـة ،أي انـه سيقــوم مبهمــة االيصـال لــربط
اجزاء القصيدة.
هنــا ل ــدينــا مق ــارنتــان :الـفتــاة نحـيلــة وث ــابت ــة كمــدك
بـنـ ــدقـي ـ ــة ،العـ ــري ــس رخـ ــو كـكـ ــرش ..لـكـن بـني هـ ــاتـني
املقـارنـتني صـورة شعـريـة اخـرى تتـحقق ،وهي اخلـاصـة
بالتـطابق ،الن املقارنـة هنا ،يف احلقـيقة ،تقوم بـوظيفة
عالقة الفتاة  -العريس.
وهكذا ،نـرى يف هذه االمـثلة الـبسيـطة كـيف ان الشـاعر
اجمله ــول ق ــد اح ــاط يف ص ــورة املق ــارن ــة بـكل شـيء ،مـن
اجلـبل ،التفـاحــة ،الظـل ،الكبـش ،إلـى مـدك الـبنـدقيـة.
فـليــس هنــاك حــد خلبــرة الـشعــر الـشعـبي .فـال حتتــاج
األشـي ــاء وال ـظ ــواه ــر إال ألن ت ــوجـ ــد وتع ــرف كـي تق ــوم
مبهمة بناء صورة املقارنة الشعرية.

باسم عبد احلميد حمودي
اعتـاد بعض الـدارسني تـسميــة الشعـر
الــشعـبـي بــالــشع ــر العــامـي بــاعـتـبــاره
منـطلقــا من عــاميـة املفـردة ،ويعـتمـد
الــشعــر-بـكل ان ــواعه -علــى املــوسـيقــا
اسـاسـاً فال غنـى للـشعـر عنهـا وبـذلك
يتم هذا التبادل والتوازي بني الكلمة والنغم،
ومــواد هــذه الــصفح ــة لهــذا االسـبــوع تـتـكفل
بـاضـاءة جـوانب من هــذا التالقي بـني النغمـة
والـطقـس الـشعــري يف حتــوالتـه بني الـشعـبي
والفصـيح وبني دالالته كشعر وطقسه الديني
االجـتـمــاعـي يف بحـث اخــر مع تـنــوع الـصــورة
الشعريـة ومقاصدهـا اضافة الـى تنوع االوزان
املـوسـيقيـة واملقـامـات واالطــوار والبـابـات وكل
الوان النغـم املوسيقـي وتسميـاتها يف كل ارض
ومكـان .واذا كـان الـشعــر ذخيـرة لغـويـة هـائلـة
الكـم منـذ أن بـدأ االنـسـان يقـرزم الـشعـر فـان
ارتباطه باملـوسيقا قد جعله فناً ادبياً للذائقة
االن ـســانـيــة املـتلقـيــة الـتـي اهـتـمـت به ورددته
جيالً بعـد جيل لقـدرة الكلـمة املـموسقـة على
دخ ــول ثـن ــاي ــا ال ــروح واغـتـن ــام الــشع ــراء ه ــذه
الق ـ ــدرة اله ـ ــائل ـ ــة للـ ــشع ـ ــر يف الــتعـبـي ـ ــر عـن
ابــداعــاتـهم وتـسـخيــر الـشعــر لــشتــى اغــراض
احليـاة بكل تناقـضاتها وحلـظاتها الـتاريخية،
مـن هـن ــا ك ــانـت كف ــاءة الــشع ــر ب ــاتك ــائه عل ــى
امل ــوسـيق ــا ومـن هـن ــا ك ــان مل ــوسـيق ــا االغـنـي ــة
واالنشـودة والتهلـيلة دورهـا يف شحذ امكـانات
املشاعر البشرية للغاية التي تسعى اليها.

التبادل بني الشعر العامي والفصيح

زهـرييــــات..عـبــــد الـكــــريـم كــــاصــــد نـمــــوذجــــا
حسني عبد اللطيف

تـب ــادل شع ــرنـ ــا -املكـت ــوب ب ــالفــصحـ ــى واملكـت ــوب
بــالــدارجــة -علــى حــد ســواء ،الـعبــور او الـتنــافــذ
فـيـمـ ــا بـيــنهـمـ ــا مــن خالل الــتع ـ ــالق والـتـنـ ــاص
واالقـتـب ــاس والـت ـضـمــني عل ــى مـ ـسـتـ ــوى املف ــردة
واملعنى ..ويذكر لنا الشاعر الشعبي العراقي عبد
الكــرمي العـالف يف كتــابه (الـط ــرب عنــد العــرب)
بعـض االمثلــة التي تـوقفنـا علـى مـا اصـابه شعـر
العاميـة يف معانيـه من شعر الـقريض وبـالعكس.
ويورد لذلك مثالً يف (الدارمي الذي يقول:
رضرض جميع اعضاي امرخص عليهه
جيف انته بيهه
بس ال تدش بالروح
الـذي اقتـبس معنـاه من (مجيـر الديـن بن متيم)
يف قوله:
يا محرقاً بالنار وجه محبه
مهالً فان مدامعي تطفيه
احرق بها جسدي وكل جوارحي
واحذر على قلبي النك فيه
والـذي يعـود اليه ثـانيـة ،ولكن هـذه املـرة ،بـصيغـة
(االبوذية):
يهل ساكن مهجتي وانت بيها
احملاسن سلمتلك وانت بيها
ال حترك جبدتي وانت بيها
اخاف من اللهب اجتيك أذية
وكما نـرى فان طريقـة تضمني املعنـى من االبيات
الفـصيحة يف االبـوذية ينـبغي ان يتم عـبر بيـتيها
الثالث والرابع حسب التقليد املتبع.
وكذلك فان الدارمي القائل:
يا ولفي ما انساكيش ملكركع اخلام
احترك عظام
بالكبر لو مريت
م ــا ه ــو اال اهـتـ ــدام او مجـ ــاراة لق ــول (ت ــوب ــة بـن
احلمير) صاحب ليلى االخيلية الذي يقول:
ولو ان ليلى االخيلية سلمت
عليّ ودوني جندل وصفائح
لسلمت تسليم البشاشة اورقا
اليها صدى من داخل القبر صائح
أما الدارمي الذي من نظم العالف:
خفف مشيتك
االرض كلها ارواح
عمت أذيتك
حتى على امليتني
فهو –بال شك -مقتبس من قول (املعري):
خفف ال ــوطء م ــا أظـن أدمي االرض اال مـن ه ــذه
االجساد
او من بيت (للخيام) بهذا املعنى.
ولكن ما يصلح الن يكون جسراً ملثل هذا التبادل

والعبور –بـني الشعرين الفصـيح والعامي -حقاً-
هـو الضـرب املسمـى بـ(امللّمَع) أحـد ضروب الـشعر
(الـشعـبي) وامنــاطه -الـذي يـضـمن يف الـصـدر او
العجــز شطــراً من الـفصـيح -بلفـظه ومعنـاه دون
اي حتوير ليرد عليه بشطر من العامي ،ومثاله:
(غادة كالبدر تزهو) جاعدة بسد احلنية
(فرنا قلبي اليها) لنها وحدة ابربصية
ويف هــذا –كـمــا يـتـبـني -تهجـني واضـح للخـطــاب
اللغـوي وتعـاشـق بني الفـصحـى (لغـة) والعــاميـة
(لهجة) وتداخلهما يف التركيب.
ام ــا حـني نع ــود الـ ــى شع ــرنـ ــا الع ــراقـي احل ــديـث
ف ـســنجـ ــد ان سع ــدي يـ ــوسف ي ـشـي ــر الـ ــى بعــض
االغـانـي التـي يضـمنهــا بلهـجتهـا الـدارجــة مثل:
(يا بصـرة ال تبجني) ((للـناصريـة)) ((يلي ملكت
الروح)) او يعمد الى االبوذية البصرية املشهورة:
أريد اشرد من البصرة وال عود
كمنجة ما تسليني وال عود
جكارة ما بقت عندي والعود
وفلسني التنت حسرة عليه
مضـمنـاً مـطلعهــا فقط يف قـصيـدته (مـوطـني)..
لكـنه يف احــدى قـصــائــده عـن سجـنه يف الـسـيبــة
نـراه يصـوغ بـعض االبيـات علـى غـرار الـزهيـري او
املوال بالفصحى..
أمـا حني نعـود للسـياب فـاننـا سنجـد لالسطـوانة
واحل ــاكـي والـت ــسجـيـل ونق ــر الـ ــدرابك والـلح ــون
والغـن ــاء (غـن ــاء ام كلـث ــوم وسلـم ــى وب ــول روب ـسـن
واجلاز ،وغير ذلك من مرددات شعبية مثل مرددة
قـصـيـ ــدته (انــش ــودة املـط ــر) :اصـيح بـ ــاخللـيج او
(ال ــدلل ــول) يف مـن ــزل االقـن ــان او اغـنـي ــة اطف ــال
الـبصــرة يف املطـر (يــا مطـراً يــا حلبـي عبــر بنـات
اجللـبي) او مـرددة (مــرثيـة جـيكـور) الــشيـخ اسم
اهلل الـتـي ميـ ــزج فــيهـ ــا اغـنـيـتــني شعـبـيـتــني بعـ ــد
حتويرهما ليغنيهما الكورس:
شيخ اسم اهلل ..ترلال
قد شاب ترلّ ترلّ ترار ..وما هال
ترلل .العيد ترلال
ترلال ،عرّس (حمادي)،
زغردن ترّل ترلّال
الثوب من الريز ..ترلّال
والنقش صناعة بغداد
وم ــثل ذلـك تـ ـض ـمــي ــنه ألغ ـنــيـ ـ ــة (اسل ـيــم ـ ــة اوف
يسليمه) يف قصيدته (املومس العمياء):
وتلوب أغنية قدمية
يف نفسها وصدىً يوشوش :يا سليمة يا سليمة
نامت عيون الناس فمن لقلبي كي ينيمه؟
او إش ـ ــاراته الـ ــى اغـنـيـ ــة (يـ ــا ح ـ ــادي العـي ــس) يف
قــصيــدتـه ام البــروم او الــى اغـنيــة حــضي ــري ابي
ع ــزيـ ــز (سلَّـم علـي بـط ــرف عـيـنه ..وح ــاجـبه) يف
قصيدته (هرم املغني).
ثم استعماله لكلمة (خطـيّة) واما (طابا) اي اما
ابـل م ــن م ـ ـ ـ ــرضـه الـع ـ ـ ـ ــام ــي ــت ــني يف بـع ـ ــض م ــن

عبد الكرمي كاصد
قصـائـده ..وهـو يـلحظ -حـني يكتـب عن االغـنيـة
الــشعـبـي ــة الع ــراقـي ــة يف اح ــد بح ــوثه -ال ـشـبه او
الـصلــة بـني القــصيــدة الـســومــري ــة او البــابـليــة و
(االبــوذيــة) مـن نــاحـي ــة تك ــرار بعـض االبـيــات يف
الق ـصـيـ ــدة او دورانه ــا يف االب ــوذيـ ــة يف مفـ ــردته ــا
اجلناسية وتأثر هذه بتلك.
لـقد حـاول السـياب يف كـل ما قـدمه او ضـمنه من
اغان ومـرددات شعبيـة بالـدارجة ان يحـوره ويعيد
صيـاغته بـالفصـحى ..لقـد بذل جهـداً مضنـياً –
كما يقول -وهو يعالج بيتي الدارمي:
جنمة صبح يهواي واسكط على غطاك
اتلفف وياك
وبحجة البردان
لـي ــرفعهـمــا إل ــى الفــصح ــى او يح ــول وزنهــا الــى
الكـامل ليـدخلهمـا يف قصـيدته (لـيلة يف بـاريس)
على هذا النحو بعد صـوغ مناسب ليحافظ على
االصل ما يستطيع-:
توت ودفلى والنخيل بطلعه عبق الهواء
وهو االصيل وتلك دجلة
والنواتي اخلفاق يرددون:
"يا ليتني جنم الصباح
آه السقط يا حبيبي على الغطاء
اعتل بالبرد ،ارجتفت فلفني ،برد الهواء
ومثل هـذه التضميـنات والتلمـيحات جندهـا عند
علـي جعف ــر العالق ايـضـ ـاً وعنــد عـلي االمــارة يف
صــوغه لالبــوذيــة واملــوال بــالفـصحــى ..ام ــا عبــد
الرحـمن طهمازي فقـد ضمن يف قصـيدته (ايقاع
عل ــى الــسلـيق ــة) مـن مجـم ــوعـته االول ــى (ذك ــرى
احل ــاض ــر) زهـي ــريـ ـاً ك ــامالً مـن احل ــاج زاي ــر دويج
النجفي:
يا صاح عودي ذبل وبكل دوه ما يصح
والدمع سال اوجره من ناظري ما يصح
والنيب مثلي ابحنينه لو صحت ..ما يصح

ستديو ثقافة شعبية

جـــــــــــــانـــــب مـــــن ســـــــــــــوق شـعـــــبـــــي

من حيث مضروب ما بني اجلواجن تنب
ومعالج الروح سري لم اموتن تنب
ال تنهضم على السبع لو جان علفه تنب
اليوم حتى التنب علف السبع ما يصح
إال انـنا حني نقـرأ آخر اجملمـوعات الـشعريـة التي
صـ ـ ــدرت يف الع ـ ــام املــن ــص ـ ــرم  2005حتــت عــن ـ ــوان
(زهـيرات) للـشاعـر عبـد الكـرمي كاصـد نقرأ ()36
زهـي ــريـ ـاً او م ــواالً )26( .مـنه ــا مـن ال ـسـب ــاعـي او
النعماني و( )10من الربـاعي –اما اخلماسي فلم
يـط ــرقه الــش ــاع ــر -و( )4مقـط ــوع ــات مـن ض ــرب
(املـيـم ــر) و( )5مـن ال ــدارمــي مع أب ــوذي ــة واح ــدة
فقط.
إضـافة الـى ذلك فقد تـضمنت اجملمـوعة قـصيدة
طــويلــة مـن شعــر الـشـطــرين بـعنــوان (كالسـيك)
واربع (أغ ــان) قـصـي ــرة علـ ــى نهج ال ــشع ــر احل ــر-
جــاءت بعـض كـلمــاتهـا بــالعــاميــة -وعلـى خـامتـة
بيت واحد فقط لسنا بصدد الكالم عنها اآلن.
وكمـا يبـدو فـأن الـشـاعـر الـذي عـرفنـاه سـابقـاً يف
احلق ــائب 1975-والـنقــر علــى ابــواب الـطفــولــة -
 1978والــش ــاه ــدة 1981-ووردة الـبــيك ــاجـي1983-
ون ـ ــزه ـ ــة االالم 1990-وس ـ ــراب ـ ــاد 1997-ودق ـ ــات ال
يــبلـغه ـ ــا الــض ـ ــوء 1998 -وقف ـ ــان ـبـك -ع ـ ــام 2002
بـشفـافـيتـه وغنــائيـته الــرائقـة ومـشهــده اليــومي
الـواقعي املـدعم بـالتفـاصيل واحلـافل بـاالطفـال
والطيور واجملـانني والسحر واملـسحورين من الف
ليلـة وليلـة بنـسيمـها الـشرقـي واجوائـها اخلـضر،
وبـ ــشخـ ـصــي ـ ــات الــتـ ـ ــاريخ ووق ـ ــائـعه امل ـ ــؤس ـ ـســي ـ ــة
وبـ ــال ــسخـ ــريـ ــة او روح املـ ــرح الـتـي جتـبـ ــرك علـ ــى
االبتسام يف :هدية الـى احلطيئة ،امللك واحلذاء،
احلصان..
يف قـصيـدة ال تتـنكب طـرائق التجـريــد او يثقلهـا
محــم ـ ــول فـك ـ ــري ب ـ ــاهـ ــظ يقــت ـ ــرب مــن ال ـ ــدرس

الـفلـ ــسفــي -علـ ــى الـ ــرغـم مـن دراسـ ــة ال ــشـ ــاعـ ــر
للفلـسفــة وتخــرجه فـيهــا -بـل ان االوليــات فـيهــا
للفكرة او املـوضوع تؤديه بتنـاسب واتقان ينم عن
املهارة وبنظر واقعي موضوعي.
وبحسب الـشاعر فـان كل ما يقع حتت البـصر هو
ج ــدي ــر بـ ــاملالحــظ ــة وي ـصـلح ان يــصـ ــاغ شع ــراً او
يحول الى قصيدة ومن هنا غزارة انتاجه..
وهـو بهـذه االعتبـارات منفـردة او مجـتمعـة يـؤمن
تـداولـيته ويـؤسـس مفهـومـاته وبهــذه اللمعــة من
الضوء والنقر على ابواب الطفولة يبني شعره..
ويقترب عبـد الكرمي كاصـد من سعدي يوسف يف
جت ــاورهمــا ويف مـس ــارهمــا االنـس ــاني واالب ــداعي
ونـزوعهمـا الغنـائي الوجـداني ونظـرهما الـواقعي
وص ــدورهـم ــا عـن معـتق ــد –اي ــدل ــوجـي ــا -وبـيـئ ــة
ومعيـش واحـد عــراقي الـشجـى والـشجن ،الـشعـر
واحلياة واالسفار انتهبت روح االثنني.
واذا كـان سعدي يوسف ينّث ندى ونخال وسياسة،
ف ــان عبــد الكــرمي كــاصــد ي ـشّع خـضــرة وس ــوسنــا
والفة.
وحتمـاً فـان الشـاعـر نـفسه لـيس هـو نفـسه دائمـاً
وصـورته التي يـظهر بهـا على صقـال املرآة لـيست
هـي نفـسهــا كل مــرة ،فهــو ،هنــا ،يف ((زهيـريـات))
يقدم جتريباً او طرقاً جديداً يخص االساليب او
الق ــوالـب واالشك ــال وتفـصــيحه ــا ..وهـي جت ــرب ــة
ت ـشـبه (ك ــران الـب ــور) يف م ـسـي ــرة ح ـسـب ال ـشـيخ
جعفر الشعرية ،من جانب...
ومع ان الشاعـر هنا يبتكـر وينشئ محتواه اال انه
يـحايـث الشـاعر الـشعبي يف عـاداته اللـسانـية ويف
استعـارة أطــره ومجـاراة مـوضــوعته يف ذم الـدهـر
ورفعـه لألردي ــاء ممـن ال ي ـسـتـحق ــون الـ ــرفع ــة يف
ال ـن ـظــم ال ــصلــب ذي الــطـ ـ ــابع ((ال ـ ــرج ـ ــولــي) يف
الــزهيـري او يف االبـوذيـة الـتي تـصـرخ بـالـشكـوى
وااللم وتفـيض بـاالســى والنـدم مـن عثــرة احلظ
والغــربــة واملـن ــايف وتقلـب الــزمـن والـن ــاس واالهل
واالصحاب:
ملا رأيت نهاري باح لي ما يسر
اوقفت شمي بليل حائر لم يسر
من قلة الناس عاشرت الذي لم يسر
من صاحب مال او من صاحب لم ميل
ظلي الذي مال بي عن شمسهم لم ميل
ملت مناف واخرى مثلها لم متل
ال صاحب سرني فيها وال من يسر
وهكــذا يف بـقي ــة (زهيــريــاته) وبــاالخـص مــا جــاء
مــنهـ ــا يف ال ـصـفح ـ ــات ( ..)7،10،19الخ .ونـ ــراه يف
منوذجه الوحيد من ((االبوذية)) يقول:
أعزي النفس يف موتي انا احلي
ذلولي هاجرت عمداً من احلي
يقول الناس يف عتب :اال حي
وال يدرون أكثرهم أذيّة
ويقول يف دارمياته اخلمسة:
يا من يدير الكأس هل خمرتي دم؟
أصبحت أحني الرأس من كثرة الهم

أو هو ينتهي الى القول يف ضرب (امليمر):
أبصرت يوماً يف طريقي صخره
تعدو كما تعدو خيول عشره
االرض جيش والسماء غبره
فليهنأ املنفى بذئب أغبر
عامليمر وعامليمر وعامليمر
وجهــد الشـاعـر يف نـظم الـزهيـري او االبـوذيـة هـو
يف عثوره او وقـوعه على مـفردة ذات جنـاس تام او
منقـوص ولكنهـا مبعـان متعـددة يف الـوقت نفـسه
تصل الى الـثالثة او االربعة عند أقصى عد ،ففي
املثــال من الـشـاعـر يف الــزهيـري الــسبــاعي الـذي
طـالعنـاه آنفـاً نـراه قــد وظف كلمــة ((يسـر)) اربع
مرات مبعنى (الكتـمان أي السر والسير أي املشي
والـســرور واليـسـر ضــد العـســر) ..علــى التــوالي..
واحـت ــاج ال ــى ه ــذا الع ــدد مـن املع ــانــي النه وظف
املفــردة اجلـنــاسـيــة يف األبـيــات الـثالثــة مـن هــذا
الــزهيــري ثم وظفهــا يف بيـت اخلتـام الـسـابع امـا
لو كـان قد استعمـلها يف االبيات الـثالثة الالحقة
لألبيـات الثالثـة االولى فـانه سيحـتاج الـى ثالثة
معـانٍ فقـط فهكـذا احلـال يف وقـوع املفـردة ضـمن
االبيــات الـثالثــة الثــانيــة ،ومـثل هــذا يـصح علــى
النـمط (الـربـاعـي) أيضـاً علــى استنــاد من ابيـاته
الــثالثـ ــة املـ ــذكـ ــورة هـي ابـيـ ــات ثـ ــانـيـ ــة الحقـ ــة او
افتراضيـة ويف هذا ما يـشبه (االبوذيـة) ايضاً ألن
القـاعدة فيها ان تنتهي بخـامتة ليست من جنس
املفــردة املــوظف ــة بتــرديــد ثالثـي يف ابيــاته وامنــا
يجـب ان تــأتـي علــى زنــة (أذي ــة) او اي كلـمــة مـن
هذا القبيل ..اي بيـاء مشددة وهاء مهملة دوماً..
واملـيمــر ميــاثل االبــوذي ــة من هــذا اجل ــانب ولـكن
بأبيات ثـالثة حرة القافيـة او متنوعتها اي انه ال
يحتـاج الى كلـمة جـناسـية مبعـان متعـددة قيـاساً
الــى الــزهيــري او االبــوذيــة وامنــا فقـط ان يـلتــزم
بـيــته ال ـ ــرابع بـكلـمـ ــة ذات روي ثـ ــابـت هـ ــو الـ ــراء
ال ـســاكـن علــى زنــة (أخـضــر ،أغـبــر ،قــس ــور) ..الخ
لتــوافق مع (عـاملـيمــر) بتـرديـدهـا الـثالثي الـذي
يرد به على البيت الرابع وكانه صدى صوتي له.
أما الـدارمي فهو بـيتان من الـشعر بصـدر وعجز-
اذا عكـســا يف القــراءة حتــوال الــى ضــرب آخــر هــو
الـس ــويحلـي -يجــريــان عل ــى منــوال الــدوبـيت يف
الــشع ــر الفـصـيـح اي انه بال ح ــاج ــة ال ــى مف ــردة
جناسية واحدة يف قافيته النه حر التقفية.
أما أوزان هذه القـوالب فهي جتري علـى البسيط
(مـ ــس ــتفـعلــن ف ـ ـ ــاعلــن مـ ــس ــتفـعلــن ف ـ ـ ــاعلــن) يف
ال ــزهـيـ ــري وعل ــى ال ــوافـ ــر (مفـ ــاعلــنت مفـ ــاعلـنت
فعولـن) يف االبوذيـة وعلى مـستفعلن فـاعالتن او
مــستفـعلن فــاعالتــان –مثـل فن القـومــا -كمـا يف
الـ ــدارمـي امـ ــا املـيـمـ ــر فـيـ ــأتـي ممـت ـطـي ـ ـاً حـمـ ــار
الــشعــراء :م ـسـتـفعلـن م ـسـتـفعلـن م ـسـتـفعلـن اي
رجزاً..
ان الـشـاعـر الــذي فصح هـذه القـوالب واخـضعهـا
للـتــطـ ــويـع وجعـلهـ ــا قـيـ ــد االســتعـمـ ــال ،فـ ــد أدى
متريناً وعرض مهارة ..ويف هذا كفايته.

تصوير :نهاد العزاوي
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