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 ،أهواز

(تاريخ االستالم 1435/10/ 8 :؛ تاريخ القبول)1436/ 2 / 22:

امللخّص
دَرَسَ األقدمون من النقّاد والبالغيني العرب قضية التكرار يف اللغة العربية وهي تُعترب من اجلذور األساسية
لظاهرة املوتيف واليت تعين يف األدب الفكرة الرئيسة أو املوضوع الذي يتكرر ،ونالحظ هذه الظاهرة موجودة عند
شاعرنا أديب ك مال الدين؛ الشاعر العراقي املهجري املعاصر الذي يقطن أستراليا حالياً ومازل يترجم عواطفه
وأحاسيسه بلغته الشعرية ،وقد عُرف باحلروفـي؛ ألنّه ركز على احلرف وأوغل يف تركيزه .يف هذا البحث دُرسَ
موتيف املوت واحلرية يف شعر أديب كمال الدين من جهيت تكرار اللفظة أو تكرار مفهوم اللفظة؛ حيث يُعبّر الشاعر
عن االضطهاد باملوت واملوت باالضطهاد ،وهكذا يُعبّر عن احلرية باحلياة ويعكس املفهوم أيضاً ويتم ذلك بدقة
وحُسن اختيار .فنالحظ كمال الدين يوسّع من فكرته ويتجه إىل التناص وخاصّة التناص القرآين تارة مثّ إىل
توظيف التراث وخاصّة توظيف الشخصيات الدينية تارة أخرى ،وكلّ ذلك لترسيخ فكرة املوتيف اليت بىن عليها
جتربته الشعرية .منهج البحث توصيفي -حتليلي مبيّناً فيه علل اجتاه الشاعر حنو هذا املوتيف أو ذاك ،وسنالحظ
أنّه اختذ املوتيف مالذاً آمناً يلجأ إليه .ومن ضمن النتائج ميكن اإلشارة إىل تفاؤله باحلياة ،أي بذكر موتيف
احلياة يف أشعاره ومع وجود املوت احليقيقي واالضطهاد املخيم على العراق ،لكن شاعرنا يرنو إىل نور احلياة
واألمل ،وهكذا استخدامه للتراث اإلنساين والتناص القرآين بُغية احلصول على جتارب راقية يف احلياة.

الكلمات الرئيسية
الشعر العراقي املعاصر ،أديب كمال الدين ،املوتيف ،املوت ،احلياة.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
* الكاتب املسؤول

Email: naim_amouri@yahoo.com

588



مجلة اللغة العربية وآدابها ,السنة العاشرة ,العدد الرابع ,شتاء 1436

املقدمة
املوتيف يرتبط بقضية التكرار وهو مبحث يف البالغة العربية وقد تطرّق إليه القدماء.
املوتيف يف هذا البحث أعين به تكرار الفكرة يف احلرف الواحد أو الكلمة أو العبارة أو
الفكرة املتكررة ولكن املهم يف املوتيف تكرار الفكرة الواحدة املكررة .يف هذا البحث الذي
حيمل عنوان «موتيف "املوت واحلياة" يف شعر أديب كمال الدين» أدرسُ املوتيف لغة
واصطالحاً ،وصلة املوتيف باللغة العربية ومن ثَمّ تطبيق املوتيف على شعر كمال الدين،
واهلدف من هذا البحث استخراج آراء الشاعر يف إطار هذا التضاد بني املوت واحلياة ،تلك
الظاهرة اليت ظهرت بوضوح يف شعره ،واليت ترتبط ـ إىل حدّ ما ـ ارتباطاً وثيقاً بنفسية
الشاعر وبناء حياته؛ إذ يقوم املوتيف على لة من االختيارات األسلوبية ملادة دون أخرى
ولصياغة لغوية دون أخرى ،مما يكشف يف النهاية عن سر ميل الشاعر هلذا النمط األسلويب
دون غريه .كما يهدف البحث إىل حماولة التعرف على طبيعة هذه الظاهرة وكيفية بنائها
وصياغتها وتركيبها وإىل أيّ مدى استطاع الشاعر أن يوفق يف بنائها ليجعل منها أداة فاعلة
داخل النص الشعري وأن يوظفها توظيفاً دقيقاً لتصبح أداة الية حترك فضاء النص
الشعري وتنقله من السكون إىل احلركة واملوسيقية .كما حياول البحث التعرف على حماور
املوتيف وأمناطه عند أديب كمال الدين اليت متثلت يف موتيف الكلمة وموتيف العبارة
وموتيف اجلملة ،ودور هذه احملاور يف بناء اجلملة على اختالف أشكاهلا عند الشاعر ،وإىل
أيّ مدى كانت هذه احملاور قادرة على تكوين سياقات شعرية جديدة ذات دالالت قوية ومثرية
لدى املتلقي اليت تعمل على جذب انتباهه وشده ليعيش داخل احلدث الشعري الذي يصوره
الشاعر ،املنهج يف هذه الدراسة ال يقف عند عملية رصد املفاهيم الثانوية وإحصائها يف
النص ،وإمنا يتجاوز ذلك إىل عملية النقد والتحليل والتوضيح للمعاين اليت ينطوي عليها
العمل اإلبداعي ،والعالقات اللغوية اليت تكشف عن خصوصية الرؤية من ناحية ،وعن القدرة
الفنية اليت يتمتع هبا املبدع من ناحية أخرى .يف اللغة العربية ما عثرتُ على معادل هلذا
املصطلح لكن يف الفارسية تُرجم موتيف بـ«بن مايه»« ،درون مايه»« ،نقش مايه» (بالوي
وآخرون ،2012 ،ص .)78يف هذا البحث درست ثالثة من دواوين الشاعر وهي؛ أربعون قصيدة
عن احلرف ،وأقول احلرف وأعين أصابعي ،واحلرف والغراب.

موتيف «الموت والحياة» في شعر أديب كمال الدين

589

أسئلة البحث
 .1كيف وظّف أديب كمال الدين موتيف املوت واحلياة يف شعره؟
 .2كيف استخدم أديب كمال الدين التراث والتناص يف أشعاره؟
فرضيات البحث
 .1يف واقع األمر كرر أديب كمال الدين لفظة املوت ليُبيّن الظلم الذي يُعايشه هو نفسه
يف أرض الرافدين وهذا املوت أعين به االضطهاد سبّب له هجران العراق إىل بالد
الكنغر بأستراليا ،وهو يكرر احلرية ويريد هبا احلياة ورغد العيش وسالمته وهبذا
املوتيف يدعو إىل استنهاض اهلمم ومكافحة الظلم واالضطهاد .وقام بتكرار فكرة
املوت واحلياة يف أشعاره.
 .2استخدم أديب كمال الدين التراث والتناص بشقي التناص الظاهري والداخلي
ووظّف الكثري من الشخصيات الدينية والرسل الستخدام جتارهبم املختلفة يف
مكافحة املوت أي :االضطهاد ودعم موتيف احلرية أي :احلياة.
خلفية البحث
إنّ أوّل دراسات معمّقة وخصبة حول املوتيف يف األعمال األدبية لقد ظهرت يف األوساط
الثقافية الغربية .ويف إيران دَرَسَ حممد تقوي واهلام دهقان املوتيف املوسوم بـ«
» وهذه املقالة متّ نشرها بـمجلة «نقد أديب» يف جامعة تربيت مدرس هي
الفريدة من نوعها يف هذا اجملال .ومقالة «تقنيات إثراء الداللة يف شعر أديب كمال الدين»
للدكتورة روشنفكر والدكتور بالوي يف جملة العلوم اإلنسانية الدولية جبامعة تربيت مدرس يف
عام 2013م .ومقالة ليث فاضل الوائلي« :شعرية احلرف يف شعر أديب كمال الدين» ،جريدة
العامل البغدادية  21متوز -يوليو 2014م .ومقالة مسري عبد الرحيم أغا« :الشخصية الرمزيّة
يف شعر أديب كمال الدين :دراسة يف (احلرف والغراب)»  -موقع احلوار املتمدن 14 ،نيسان
أبريل  .2014ومقالة أسامة غايل« :الرمز والفرا عند الشاعر أديب كمال الدين :خصائص
اللغة الشعرية وعالقاهتا باملعىن ومستوياته» جريدة القدس العريب 4 ،أيلول -سبتمرب .2014
ومقالة :مها يوسف عاجل« :أنسنة احلرف والنقطة وانزياحهما يف شعر أديب كمال الدين»
مواقع الفكر وبابل والنور 24 ،آب -أغسطس  2014هذه املقاالت درست اجلانب الداليل يف
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شعر أديب وخاصة مقالة الدكتورة روشنفكر والدكتور رسول بالوي .مثّ هناك دراسات حول
شعرية احلروف والرمزية واالنزياحية؛ لكن هذه الدراسات مل تشر إىل نظرية املوتيف يف شعر
كمال الدين وهذه الدراسة يف موتيف املوت واحلياة تُعترب دراسة جديدة.

املوتيف لغة واصطالحاً
مل ترد هذه املفردة يف املعاجم العربية ،أصل الكلمة هبذه اهليئة ،واالستعمال املتداول
فرنسوية وقد دخلت يف اللغات العاملية األخرى .املوتيف لغةً تعين احلركة واإلثارة واإلحلاح
والدافع .تستخدم كلمة «املوتيف» يف فنون وعلوم خمتلفة ،منها :الرسم والنحت واهلندسة
املعمارية واملوسيقى واحلياكة واخلياطة والتصوير واألدب .واملوتيف يف األدب يعين الفكرة
الرئيسة أو املوضوع الذي يتكرّر يف العمل األديب ،أو املفردة املتكررة ،أو احلافز والباعث
(طه2004 ،م )208 :تُعرّف كلمة «موتيف» بشكل عام بأهنا اجلزء املتكرر واملستمر احلامل
ملعىن أو قيمة ثقافية ،والذي يدخل يف تكوين الشكل أو احملتوى ملختلف أنواع اإلنتاج الثقايف
(الشامي ،2007 ،ص .)29يف اللغة واآلداب الفارسية فقد تُرجِم هذا املصطلح بـ(بن مايه)،
أو (درون مايه) ،أو (نقش مايه) ،وهذه التر ة ال تدلّ على هذا اجلانب؛ ألنّ األساس يف
املوتيف هو التكرار ،تكرار الفكرة أو املفردة أو املصطلح يف أدب الكاتب أو الشاعر؛ ألنّ
املوتيف قد يكون كلمة فعالً أو إمساً أو أداة ،وقد يكون فكرة أو لة أو تعبري يتكرر يف
مرحلة ما ،عند شاعر أو كاتب حمدد (بالوي وآخرون ،2012 ،ص .)78ومن أمثلة ذلك يف
الشعر اجلاهلي فكرة «اهلامة» وهي روح القتيل طالبةً للثأر ،وفكرة الوقوف على األطالل،
والنسيب ،واخلمر ،ووصف املها أو الناقة ،أو "األنا" عند املتنيب ،و«حدثين عيسى بن هشام»
يف مقامات اهلمذاين ،و«أدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم املباح» يف ألف ليلة
وليلة ،والتأريخ الشعري يف عصر االحنطاط ،و«احلارة» عند جنيب حمفوظ ،و«اخلمرة» عند
ابن الفارض ،و«األرض» عند شعراء املقاومة وشعراء فلسطني وخاصة حممود درويش،
وصورة "احلجر" يف شعر االنتفاضة الفلسطينية (طه ،2004 ،ص.)207

املوتيف وجذوره العربية
تتشكل ظاهرة املوتيف يف الشعر العريب بأشكال خمتلفة متنوعة فهي تبدأ من احلرف
ومتتد إىل الكلمة وإىل العبارة وإىل بيت الشعر وكل شكل من هذه األشكال يعمل على إبراز
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جانب تأثريي خاص للموتيف ،وجتدر اإلشارة إىل أن اجلانب اإليقاعي يف الشعر قائم على
املوتيف ،فبحور الشعر العريب تتكون من مقاطع متساوية والسر يف ذلك يعود إىل أن
التفعيالت العروضية متكررة يف األبيات فمثالً يف حبر الرجز :مستفعلن مستفعلن،
مستفعلن .هذا باإلضافة إىل أن التفعيلة نفسها تقوم على املوتيف مقاطع متساوية.
إن هذا املوتيف املتماثل أو املتساوي خيلق جواً موسيقياً متناسقاً ،فاإليقاع ما هو إال
أصوات مكررة وهذه األصوات املكررة تثري يف النفس انفعاالً ما ونفس التفعيلة املتكررة يف
الشعر احلر تؤثّر على نفسية املتلقّي «وللشعر نواح عدة للجمال أسرعها إىل نفوسنا ما فيه
من جرس األلفاظ وانسجام توايل املقاطع وتردد بعضها بقدر معني وكل هذا ما نسميه
مبوسيقى الشعر» (أنيس ،2008 ،ص .)8وقد أشار إىل هذا الناقد ريتشاردز بقوله «فاإليقاع
يعتمد كما يعتمد على الوزن الذي هو صورته اخلاصة على التكرار والتوقع ،فآثار اإليقاع
والوزن تنبع من توقعنا سواء كان ما نتوقع حدوثه حيدث أو ال حيدث» (ريتشارز،1995 ،
ص .)188وتشري نازك املالئكة إىل هذه الظاهرة يف الشعر العريب وبينت أن التكرار يف ذاته
ليس االً يضاف إىل القصيدة ،وإمنا هو كسائر األساليب يف كونه حيتاج إىل أن جييء يف
مكانه من القصيدة وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية اليت تبعث احلياة يف
الكلمات؛ ألنه ميتلك طبيعة خادعة ،فهو على سهولته وقدرته يف إحداث موسيقى يستطيع أن
يضلل الشاعر ويوقعه يف مزلق تعبريي ،فهو حيتوي على إمكانيات تعبريية تغين املعىن إذا
استطاع الشاعر أن يسيطر عليه ويستخدمه يف موضعه ،وإال فإنه يتحول إىل جمرد تكرارات
لفظية مبتذلة (نازك املالئكة ،1996 ،ص .)263كما أشارت إىل أنواع التكرار وحصرهتا يف
تكرار الكلمة والعبارة واملقطع واحلرف وترى أن أبسط أنواع التكرار؛ تكرار كلمة واحدة يف
أول كل بيت من جمموعة أبيات متتالية يف قصيدة ،وهو لون شائع يف شعرنا املعاصر ،يلجأ
إليه صغار الشعراء وال يعطيه األصالة واجلمال إال شاعر موهوب حاذق يدرك املعول ال على
التكرار نفسه وإمنا ما بعد الكلمة املكررة (نازك املالئكة ،1996 ،ص .)268واملوتيف هو تكرار
الفكرة اليت حتمها هذه اللفظة املفردة الكررة أو العبارة املكررة.
املوتيف عند أديب كمال الدين صورة الفتة للنظر ،تشكلت يف ديوانه ضمن حماور متنوعة
وقعت يف الكلمة ،وقد ظهرت يف شعره بشكل واضح وشكل منها إيقاعات موسيقية متنوعة جتعل
القارئ واملستمع يعيش احلدث الشعري املكرر وتنقله إىل أجواء الشاعر النفسية؛ إذ كان
يضفي على بعض مشاعره اخلاصة فهي مبثابة لوحات إسقاطية يتخذها وسيلة للتخفيف من
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حدة الصراع الذي كان يعيشه أو حدة اإلرهاصات اليت واجهها يف حياته سواء ما تعلق
مبحيطه العراقي أو حميطه اخلارجي أو قد تكون ناجتة عن تأثري الثقافات العربية اليت اطلع
عليها كجربان أو الغربية كتأثريه بالبيئة الغربية ،إضافة إىل إحساس كمال الدين املرهف الذي
جعله يعيش غربة روحية وفكرية ،فحاول التخلص منها برحلته اخليالية إىل الفردوس املفقود
الذي ينشد فيه الكمال والسعادة .فأصيب خبيبة أمل من هذا الواقع ،مما جعله يلح ويؤكد على
التغيري والتبديل لالرحتال إىل عامل آخر ،فوجد يف املوتيف غايته وطموحه.
ثار على احلياة لتفاؤله مبا بعد احلياة وثار على إنسان عصره إلحساسه بوجود كوين آخر
يتمثل فيه اإلنسان املثال أو النموذج ،لذلك حاول أن خيلق من خالل املوتيف واقعاً سياسياً
واجتماعياً جديداً ،فوظّف هذه الصور املوتيفية لرفض النمط التقليدي على مستوى اإلنسان
وعلى مستوى اجملتمع ،وهذا التجديد ال خيتلف عن حماوالت الشاعر التجديدية اليت ظهرت
يف شعره ،فكان يكتب من فيض الروح ويستنطقها ،لذلك كان شعره قريب الفهم واإلدراك ،
ألن لغة الروح لغة كل زمان ومكان ،وهذه اللغة متثلت يف عباراته البسيطة ،لكنها كالسيف
القاطع هتوي يف خط مستقيم غلب عليها أهنا عبارات موسيقية راقصة (ربابعة ،1988 ،ص.)5
إنّ املوتيف يعتمد يف طبيعته على اإلعادة لقوالب لغوية متنوعة وخمتلفة يف إيقاعها وطاقاهتا
اإلحيائية اليت تعتمد على اللغة الشعرية ذات الدالالت والطاقات املميزة عن لغة النثر وقد
أدرك «بايل» ـ أمهية هذا اجلانب يف اللغة عندما فهم األسلوبية على أهنا حبث ـ أو علم
الوسائل اللغوية من زاوية نظر وظيفتها االنفعالية والتأثريية (ربابعة ،1988 ،ص .)5واللغة
الشعرية تعتمد على اإلثارة واالنفعال ،فاللغة الشعرية هي لغة انفعالية ،تتوجه إىل القلب وتعتمد
بشكل رئيسي على اللغة املوسيقية اليت ميكنها هي األخرى أن تثري انفعاالت وإحساسات ال
حتصى .وقد ظهرت هذه املوسيقية عند كمال الدين على أساس تأثريها يف نفسية املتلقّي.
ال خيفى أنّ تكرار فكرة/صورة/رمزٍ ما حىت يصبح موتيفاً ،يعين أمهية تلك
الفكرة/الصورة/الرمز عند الشاعر ،حيث تضجّ يف رأسه حىت متأل عليه نفسه ،مبعىن أن
للموتيف داللة نفسية ،تشري إىل اهنماك الشاعر يف بُعد معني أو استغراقه يف فكرة ما ،مث
«تبدأ له من تراث إنساين وروحي ،وكأنك حتس هبا قد أغلقت دونه كل طريق ،فحيثما اجته
ميثلها هناك ،فإذا هو أغلق نفسه دون األشياء ،اصطدم هبا كذلك يف أعماق نفسه» (إمساعيل،
 ،1972ص .)166مث يروح يقولبها وميدّها بشرايني جديدة ،تعطيها القوة واحليوية واأللق،
وحتقق هلا حضورها وفاعليتها .املوتيف ال يقوم فقط على جمرد تكرار اللفظة يف السياق
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الشعري ،وإمنا يقوم على ما تتركه هذه اللفظة من أثر انفعايل يف نفس املتلقي ،وبذلك فإنه
يعكس جانباً من املوقف النفسي واالنفعايل ،ومثل هذا اجلانب ال ميكن فهمه إال من خالل
دراسة املوتيف داخل النص الشعري الذي ورد فيه ،فكل موتيف حيمل يف ثناياه دالالت نفسية
وانفعالية خمتلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري ،ولوال ذلك لكان تكراراً جلملة من األشياء
اليت ال تؤدي إىل معىن أو وظيفة يف البناء الشعري؛ فاملوتيف إحدى األدوات اجلمالية اليت
تساعد الشاعر على تشكيل موقفه وتصويره يف إثراء الدالالت والبناء الشعري.

دراسة موتيف املوت
الشعر حينما تتكوّن التجربة يكون ثنائي اإلخراج ،أي انه ميارس النقد داخل مساحاته
اجلمالية مما يكسب الشاعر رؤية املتمرّس عرب مواقفه من احلياة وعملية اخللق ،ليكون بعد
ذلك صاحب منطقة شعرية خاصة به ينطلق منها حماكياً اآلخرين من خالل تغذية أذواقهم
بإيقاع اجلمال وحتفيزهم على ترويج األفكار .وحتّى ال أقع يف اضطراب الفكرة عليَّ اجالء
جوانبها بأنّ التجربة ال تعين االلتزام واألدجلة بعيداً عن الفنية وامتالك املعاين وامتالك لغة
البوح وممارسة احلرية أي مبعىن االنفتاح برؤية خصوصية ،أسوقُ هذه املقدمة بافتراض
الدخول إىل عوامل الشاعر أديب كمال الدين كونه صاحب جتربة يف مساحة اإلبداع وصاحب
منطقة شعرية خاصة ،وإنه صاحب إشكالية متوترة فهو ينغمس يف احلرف ويتصوّف يف
معاين الكلمات ويشظّي ارهاصاته يف اجلمل.
الشاعر صاحب رؤية وعمق ال ميكن التصريح هبما ،بدليل أن قصائده طوال عمره
الشعري مل تعترف بسرّها ومعناها وظلت أسرية التأمالت املتوالدة واملعاين املتفجرة معلنةً
عن ثورة مستمرة يف مسريته .إنه خيتصر أشياء احلياة بالنكوص إىل التراب الذي ميتاز
بالقلّة ،غري أنه هو املوصل بني البداية والنهاية بدائرة مغلقة ،والدليل اآلخر تنقّل الشاعر
من شجرة الطفولة إىل شجرة احلبّ واحلياة مث شجرة املوت .هذا الصراع خلق حالة توتر
وشدّ جعله يزنع إىل اختصار املسافات وهي جمللة بأنوار البثّ املباشر لكلّ معاين احلركة
والسكون وعالقاهتما باحلرف والنقطة ،فمطية الشاعر اللغة املغايرة حبرفية واضحة
وحروفية تستنهض معانيها النقاط.
يف قراء لشعر الشاعر احلرويف «أديب كمال الدين» حاولت أن أقرأ شيئاً خمتلفاً عن
املهيمنة الرئيسة يف الديوان ،وهي احلروفية وما يتمحور حوهلا من اليات يف مستوى الكتابة
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وما تلبسه من لبوسات يف مستوياهتا الدينية والرمزية والصوفية وغريها ،وذلك لرغبيت يف
القراءة املختلفة ،ولقناعيت أن منجز الشاعر «أديب كمال الدين» سيظلم لو قمنا بتأطريه
ضمن احلروفية فقط ،خصوصاً أن لديه استثمارات أخرى غري احلروفية ،وهي ال تقل قيمة
عنها بل تضارعها من حيث األمهية .ففي ذكر املوت وتكراره يغوص الشاعر يف أعمق معانيه
ويناديه وخياطبه وال يفارق الشاعر هذه اللفظة وكأن يعيش معها أو يتعايش معها ،يقول:
أيّها احلرف /سيحاربك القرصانُ األمحر /القرصانُ الذي قوّض العر َ
ش
وسلّمه للرعاع /ألنّ يف قلبكَ موجة ألقمار الطفولة /وسيحاربك القرصانُ األزرق/
القرصانُ الذي أدخلَ كل شيء يف دوّامةِ املوت/بعد أن قتل إخوته /وباعَ أبناءه يف
سوق العبيد /ألنّ يف قلبكَ موجة من مشوس /وسيحاربك القرصانُ األصفر/
قرصانُ اجملانني واملخنّثني وآكلي جثث املوتى (كمال الدين ،2009 ،ص)19

يتكرر موتيف املوت ويعين به االضطهاد والظلم الذي ابتلي به الناس يف أيّام صدام
حسني ومن مثّ نالحظه يتالعب باأللوان األزرق/األصفر هؤالء القرصان هم الظاملون يف
أرض العراق ويدخل الناس يف دوامة املوت؛ املوت الذي يستمر بتغيري الطغاة وبتغيري
ألواهنم ،فيدور دوالب املوت يف دوامة مستمرة يُشري إىل أبعد من ذلك يشري إىل آكلي جثث
املوتى ويعين هبم أصحاب الطغاة والذين يشجّعون الظاملني على ظلمهم كل هذا يدور يف فلك
موتيف املوت يف مقطوعته هذه.
يف الطريقِ إىل املوت /املوتِ القدوِ املقدّس /فاجأين موت جديد /موت لذيذٌ
بطعمِ السمّ /موت مل أحجز له موعداً أو مقعداً ... /ولسببٍ غري واضحٍ أو
مفهوم /أكتبُ عن املوت /ربّما ألنّ املوت هو ندميي الوحيد /أو صاحيب الذي
حيسنُ الرقصَ قريب /حني أهنارُ وسط الطريق« /...مرحى» قلتُ للموت /هل قلتُ
للموتِ« :مرحى»؟ /أم إنّه املوت /قالَ يل يف برود«/:أهالً وسهالً» (كمال الدين،
 ،2009صص)23-22

يف مقطوعته اليت أمساها التناص مع املوت أخذ الشاعر أبعاداً متناهية وأغواراً بعيدة
املدى يف موتيف املوت؛ ففي طريقه إىل املوت وكأنه صديقه وصاحبه وندميه يُفاجؤه موت آخر،
الشاعر يعكس للمتلقي مفهوماً جديداً من املوت وأنّه ال يريد باملوت النهاية فكأنّه حيكي عن
بداية حياة أخرى بل جيعل املوت ميالد آخر يف عالَم آخر ال ندركه حنن ،ويف موتيفه وبنظرة
صوفية يتحدّث مع املوت وكأنّه أليفه وصديقه وقد أشار إىل هذا «ربّما ألنّ املوت هو ندميي
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الوحيد /أو صاحيب الذي حيسنُ الرقصَ قريب» وقد ذكر من لوازم الصوفية وهو الرقص مما
يعطي ملوتيفه بُعداً آخر للحديث عن االضطهاد الذي وقع عليه وعلى شعبه ،مثّ خيتار نوعاً من
البدائية يف القول بينه وبني املوت هل إنّه قال للموت مرحى أم املوت قال له أهالً وسهالً ،ويعين
باملوت هنا نفس الظامل والطاغي على الشعب فحينما تلقي التحية على ظامل ،يف جواب تلك
التحية يقبض ذلك املوت روحك بالـ«أهالً وسهالً» تكرار موتيف املوت وتكرار هذه الفكرة تنمّ
عن باعث خفي يف قلب الشاعر وذلك الباعث هو املسبب يف تكرار هذه اللفظة.
مَن سيصدّق أنّ احلرفَ الذي محلَ املعجزة /سينهارُ أمام املوت /على هذ ِه
الشاكلة؟ /ومَن سيصدّق أنّ النقطة /النقطة اليت واجهت األعاصريَ والنارَ
والزلزلة /ستبكي يف حضرةِ املوت /مثل أعمى أضاعَ الطريقَ إىل البيت (كمال
الدين ،2009 ،ص)24

مثّ عكف الشاعر على نفسه حتت مسمّى احلرف ،فاحلرف هنا هو أديب كمال الدين
وحياته وقد اهنار أمام املوت ،املوتيف الذي يتكرر هنا هو بطش املوت الذي يقهر الناس
كبرياً وصغرياً؛ ويف عبارتني استفهاميتني جعل التيه أساس ضعف البشر أمام االضطهاد
الواقع على أبناء البشر ،فاإلنسان الذي واجه كل شيء سيبكي يف حضرة املوت ويبيّن لنا
هول املوت وعظمته.
لك اجملد يا إهلي /خلقتَ املوتَ ليكنسنا يف هدوء مريب /مثلما تكنسُ الريح/
أوراقَ الشجرِ املتناثرة على األرض /لك اجملد أيّها املوت /لك اجملد أيّتها
اخلامتة /قالَ يل احلرف /:ال تأبه كثرياً /فالكلل سيموت /حتّى املوت نفسه
سيموت  /قالَ يل احلرفُ ذلك /وأفردَ جناحيه /ليحلّق كالنسرِ وسط السماء
(كمال الدين ،2009 ،صص)25-24

يرى الشاعر وبانزعاج تام أنّ الدواء النهائي هو املوت ،فموتيف املوت هنا يقصد به
النهاية من بطش الظّالم وأنّ الناس إذا كانوا يعيشون بتفرقة مثل األوراق املنتشرة فسيأ
املوت وجيرفهم كلهم ،عبّر بذلك بالكنس وهو عادة يُستعمل للوساخ والقاذورة اليت تُكنس،
ثُمّ يُمجّد املوت هبذا السبب وهو كنس الذين ال خري فيهم ،مثّ يأ مبوتيف آخر للموت وهو
ما يتناص باآلية الكرمية ﴿ ُك ُّل نَ ْفس َذائَِقةُ ال َْم ْو ِت ثُم إِلَْي نَا تُ ْر َج ُعو َن﴾ (العنكبوت )57 :وهذا ما
عبّر عنه بـ«حىت املوت نفسه سيموت» هذا التعايش مع موتيف املوت ال ينمّ عن تشاؤم ،بل هو
نوع من احلكي إذا صحّ التعبري ،ومماشاة مع احلدث اخلارجي لبيان األفكار لدى الشاعر.
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مثة حبر /أمحله بيدي اليمىن /ومثة موت /أمحله بيدي اليسرى /وحني
أتعب /أضع البحرَ يف يدي اليسرى /واملوتَ يف يدي اليمىن /وحني أنام /ينامُ
البحرُ جبانيب على السريرِ مطمئناً /لكنّ املوت يتظاهرُ بالنوم /ويبقى يعد عليَّ
أنفاسي /يبقى ينظرُ إيل بارتيابٍ وشكّ /مضطجعاً جبانيب ،كذلك ،على السرير
(كمال الدين ،2009 ،ص)26

البحر بيده اليمىن واملوت الذي حيمله بيده اليسرى؛ ملاذا املوت بيده اليسرى؟ كل هذه
األمور رموز يتناوهلا الكاتب مثّ يُعطي االطمئنان للبحر وعدم االطمئنان للموت الذي يتظاهر
بالنوم وبالسكينة وبالراحة ،الشاعر يف موتيفه هذا يشري إىل تناص قرآين مع اآلية الكرمية

صب هم حسنَة ي ُقولُواْ ه ِذ ِه ِمن ِع ِ
ِ
﴿أَيْ نَ َما تَ ُكونُواْ يُ ْد ِر ُّ
ند
ت َول َْو ُكنتُ ْم فِي بُ ُروج ُّم َ
كك ُم ال َْم ْو ُ
َ
ْ
شي َدة َوإِن تُ ْ ُ ْ َ َ َ
ِ
ند َك قُل ُك ٌّل ِّمن ِع ِ
صب هم سيِّئَة ي ُقولُواْ ه ِذ ِه ِمن ِع ِ
ِ
ِ
ادو َن
ند الل ِه فَ َما لِ َه ُؤالء الْ َق ْوم الَ يَ َك ُ
َ
ْ
ْ
الله َوإِن تُ ْ ُ ْ َ َ
ْ
يَ ْف َق ُهو َن َح ِديثًا﴾ (النساء )78 :فعبارة «ويبقى يعد عليَّ أنفاسي »...تُذكرنا باملفهوم القرآين.

وأصدقائي األوغاد واملنفيني والسذّج /وقصائدي اليت كتبتها كي ال أبكي /مثل
يتيمٍ ببابِ امللجأ /أو مثل جمنون يرميه الصبيةُ باحلجارة /كي يضحكوا ويبددوا
الوقت /أو مثل شحّاذٍ سرق السكارى رغيفه /كي تكتمل نشوهتم /ويكتمل موتُ
الشحّاذ /توقّفَ احلرفُ عن كلٌ ذلك (كمال الدين ،2009 ،ص)28

احلرف ويعين به نفسه أراد احلركة واحلياة لكن موتيف املوت حال دون ذلك ،مث انتقل
مفهوم احلرف إىل شحّاذ ذي حظّ بائس؛ حيث أخذ السكارى رغيفه ومات الشحاذ .كل هذه
األمور تتركز يف موتيف املوت الذي يُعبّر عنه بالنهاية وفيه يتوقّف احلرف عن احلركة واحلياة.

دراسة موتيف احلياة
تطرّقتُ يف هذه الدراسة إىل موتيف احلياة يف شعر الشاعر العراقي أديب كمال الدين،
فاإلمام احلسني أيب األحرار كنموذجٍ للشخصيات التراثية اليت ترد كثرياً يف منجزه
الشعري .وهو موضوع بكر ويف غاية األمهية لبُعديه الديين والسياسي .فقد استدعى الشاعر
هذه الشخصية الدينية للتعبري عن أفكاره السياسية؛ واستثمر كمال الدين هذه األبعاد ليطلق
صرخة احتجاج يف وجه األنظمة العربية املعاصرة اليت تعيش حياة ترف وبذخ وليطلق
صرخة من جديد ،على الظلم واالضطهاد الذي يشهده العراق ،تلك الصرخة اليت زرعها
النظام البائد؛ نظام صدام حسني الذي سبب بإبعاد الشاعر إىل مهجره يف أستراليا.
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ال ننسى أنّ القصيدة اجليدة هي تلك اليت جتعلنا نقرأ روح صاحبها من السطور األوىل
ونرى العامل الذي استحضره يف ذهنه أثناء الكتابة ،حىت ولو كانت ـ أي القصيدة ـ خارج
السياق املألوف من حيث الشكل والعنوان ،وهذا ما تفعله قصيدة الشاعر أديب كمال الدين،
إنّ األعمال الشعرية اجليدة تذكرّنا بأن لدى بعض الشعراء مشاريع حاملة ال ختصّ الشعر
وحده ،بل العامل كلّه .ومن هؤالء الشاعر أديب كمال الدين ،هذا الذي يبدو ـ عرب قصائده ـ
أبعد ما يكون عن صورة هذا الزمن العريب املتقلب ،فهو بقدر ما يثق بقدرة الشعر على
جتاوز املأساة الراهنة اليت يعانيها اإلنسان يف كلّ مكان على وجه األرض ،يثق باإلنسان ،هذا
الذي ال يزال ميسك بزمام احلياة على رغم املعوقات املتكررة واملتاهات اليت ال يصنعها
اآلخرون وحدهم يف طريقه؛ بل يشارك هو نفسه يف صناعتها ويعمل من حيث يدري أو ال
يدري على التمكني هلا ،أو على األقل االستجابة لردود أفعاهلا.
عاش أديب كمال الدين مع الشخصيات الدينية وكرّر فكرة هؤالء األحرار ،فموتيف
«احلسني هو رمز للحرية والكرامة والعزة ،واستلهم الشاعر من واقعة الطف األليمة:
ورأسك ينهب التأريخ هنباً /بدمه الطيب الزكي /ليكتب سرّاً ال يدانيه سرّ/
ليصبح اسم الشهيد له وحده /سرّاً ال يدانيه سرّ /سرّ احلاء والسني والياء والنون
(كمال الدين ،2011 ،ص)39

فجّر الشاعر عواطفه النبيلة جتاه أيب األحرار احلسني الشهيد  ،فقد عرف التأريخ
وهلذا عبّر الشاعر هبذه املعرفة بكلمة النهب وتعطي
معىن احلرية من فداء احلسني
معىن العنوة واالحنصار للناهب ،فاحلسني هو الذي أعطى معىن جديداً للحرية ،فإنّه هو
احلرّ األصيل .مثّ جرف كمال الدين نفسه مبتاهات الصوفية وأظهر لنا من تعابريها يف شعره
وأعين بذلك كلمة «السرّ» ،فالسرّ عند شاعرنا هو معىن الشهادة ورضوان اهلل ،موتيف احلرية
واحلياة تظهر يف اسم احلسني واسم الشهيد الذي حرره احلسني لنفسه ،وهذه املقطوعة
الشعرية تتحدث عن فكرة احلرية واحلياة األبدية ،وهذه االستمرارية هي اليت نالحظها يف
مقطوعاته الشعرية.
وحده احلاء /قال :اتركوه فهو مشسي /هو مَن سيذكرين كلّ ما هل امسي/
وسيكتب عن رأسي وقد تناهبه الغبار /وحُمِلَ فوق الرماح /من بلدٍ إىل بلد /ومن
عطش إىل عطش /ومن واقعة إىل واقعة /بل إنّ رأسي سيكون قصته /ودمي
لوعته /وأنيين نبض قلبه (كمال الدين ،2011 ،صص)68-67
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كلّ هذه املصائب يُعددها كمال الدين ،ويُعطي ذخّاً من احلياة واحليوية وال تالحظ اليأس
والتشاؤم بل موتيف احلرية واحلياة بدأ حباء احلسني  ،وهذا احلرف هو الذي يتحدّث
للبشرية ويعطيها األمل واحلياة واحلرية ،مع أنّه ذُبح ورُفع الرأس على قناة من بلد إىل بلد.
لكن الفكرة الرئيسة أو املوتيف املسيطر على جوّ القصيدة يتحدّث عن احلرية واحلياة ،ودليل
ذلك قول كمال الدين «قال :اتركوه فأنا منه وهو مين» هذا القول يتناص مع حديث النيب
 :حسني مين وأنا من حسني أحبّ اهلل من أحبّ حسيناً؛ هذه قولة مشهورة من أقوال
النيب األكرم ،فاملهم موتيف هذه املقطوعة الشعرية والذي نالحظ فيه حاء احلسني تتحدّث،
لكن حديثها ينمّ من عاطفة جيّاشة ملؤها احلياة.
ربّما سأخرج من البئر يوم يُبعثون /أو ربّما يقال لألرض ابلعي ماءك /فأخرجُ
من مركب نوح /أو من نار إبراهيم /وقد أكلين الرعب /ولفظين املوج /واطفأت
املأساة عيوين (كمال الدين ،2011 ،ص)22

يف مقطوعته هذه ع كمال الدين عدّة أفكار تتحدّث عن فكرة احلرية واحلياة وحيبوها
األمل وحييط هبا النظر إىل املستقبل ،وسني املستقبل يف شعره تؤيد ما ذهبتُ إليه ،الشاعر
تناصّ مع كثري من األحداث والشخصيات القرآنية ،ففي مسار حديثه عن نيب اهلل يوسف
وهو يف البئر وينتظر الفرج وبلسان يوسف يتحدّث ،فالفكرة هنا النجاة/احلرية/احلياة ،يتكوّن
هذا املوتيف بتناص الشاعر مع قصة يوسف ،مثّ وبدقةٍ تامّة يُدمج القصة بقصة نيب اهلل
يونس ويتناص بتلك القصة بتناص داخلي ومفهوم (يوم يبعثون) يشري إىل التناص باآلية
ث ِفي بَطْنِ ِه إِلَى يَ ْوِم يُْب َعثُو َن﴾ (الصافات )144 :الشاعر تقمّص شخصية يوسف ،مثّ استخدم
﴿لَلَبِ َ
مثّ يستطرد حديثه إىل نواح أخر ويستحضر طوفان
تناص اآلية اليت تتحدّث عن يونس
بعد أن متّ العذاب اإلهلي وانكشف الغطاء فـ(ابلعي ماءك) تتناص مع اآلية ِ
يل يَا
نوح
َ
﴿وق َ
ِِ ِ
أَرض اب لَ ِعي م ِ
ت َعلَى ال ِ ِ
ِ
يل بُ ْع ًدا لِّ ْل َق ْوِم
استَ َو ْ
يض ال َْماء َوقُض َي األ َْم ُر َو ْ
اءك َويَا َس َماء أَقْلعي َوغ َ
ُ
ْ ُ ْ ََ
ْجود ِّي َوق َ
ِِ
ين﴾ (هود )44 :استحضر أيضاً نيب اهلل إبراهيم وختلّص من تلك النار الكربى؛ هنا
الظالم َ

نالحظ موتيف احلرية يظهر يف شعر كمال الدين اخلالص من البئر ومن البحر واحلوت
والطوفان والنار الكربى ،كل هذه األمور تدور حول معىن احلرية واحلياة والنجاة ،ولربّما
الشاعر يف خروجه من أرض الرافدين إىل أستراليا استحضر تلك القصص القرآنية
واألشخاص الذين جنّاهم اهلل تبارك وتعاىل.
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وصديق طيب ينكر على اهلل /أن يقول للشيء كن فيكون /سينهض يف آخر
الليل /وهو ينكر أنّ اهلل /هو الذي خلق الكاف والنون (كمال الدين ،2013 ،ص)25

موتيف احلرية يظهر لنا يف التفاؤل الذي يتبعه كمال الدين يف شعره هذا ،فصديقه
طيّب مع أنّه ينكر قدرة اهلل ،وذلك بسبب جهله ال عناده ،مثّ يُعرّج الشاعر حنو التناص
القرآين ﴿ب ِديع السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ول لَهُ ُكن فَ يَ ُكو ُن﴾ (البقرة)117 :
ضى أ َْم ًرا فَِإن َما يَ ُق ُ
ض َوإِذَا قَ َ
َ ُ ََ
وهذا املفهوم القرآين تكرر يف آيات عدّة يف القرآن الكرو .موتيف «كن فيكون» يتحدّث عن
فكرة احلرية واحلياة وإذا كان ل نسان ملجأ يقول للشيء كن فيكون يف هذه احلالة ال
يتشاءم وال يدخله ريب .واستمر كمال الدين يف املثاقفة مينح من خزينه املعريف وتناصاته
مع تكويناته االجتماعية واالحتفاظ بإشراط الشعرية امللتزمة جتاه الشعر باملغايرة واحلداثة،
واجته حنو النص القرآين وهذا قصدي من التجربة الشعرية اليت ال تعين االلتزام من ناحية
وال تعين االحنياز إىل الفنية حتّى الوصول إىل مبدأ الفن للفن من ناحية أخرى .إمنا
االستيعاب والقصدية يف التوجيه ،فله عني شعرية شاخصة تنشطر بني التقاط أشياء الوعي
أحياناً وخليط الالوعي أحياناً أخرى .يغدو احلدث القرآين حدثاً مركباً يضم احلدث
األصلي واحلدث النصي أي الذي كتبه يف نصه وهو غري منظور ،ويغدو نصه مرآة حمدّبة
تضم وجتمع كال احلدثني وكال البطلني ،أقصد بطل القرآن والشاعر وكأهنما مرآة لبعضهما
البعض .ما يؤكد الكالم أعاله ما نقرأه يف املقاطع الباقية من النص ذاته حيث إنّ احلدث
القرآين بقي متصالً ومل حيدث فيه أي قطع ،وهذا االتصال يظهر بينا يف ثنايا النص ،فبعد
أن انتهى الطوفان استمرت األحداث بالنمو من خالل أحداث أساطري أخرى أو أحداث دينية
مقدسة ،فالناس الصاحلون الذين أنقذهم «نوح» مل يتوانوا عن إضرام النار لرسول وهاد
آخر هو إبراهيم ،ومرة أخرى يُلقى الشاعر وسط (احلدث) النار .وقد تقمّص أديب كمال
الدين هذه الشخصيات التأرخيية الدينية.

النتيجة
 أراد الشاعر أن يُبيّن الظلم واالضطهاد الذي يقع على الشعب األعزل فلجأ إىلموتيف املوت ،وهو يكرر احلرية ويريد هبا احلياة ورغد العيش وسالمته وهبذا
املوتيف يدعو إىل استنهاض اهلمم ومكافحة الظلم واالضطهاد.
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 هاجس املوت يتجلّى كثرياً لدى الشعراء ذلك ألنّ الشعر هو صراع على حدوداملستقبل وهو بالتايل وقوف على حافة احلياة أو املوت أيضا وإنّ جمسات الشاعر
حساسة جداً لقضية املوت ألنه موضوعها األثري حيث األسئلة والتوجّس واخلوف
واجملهول والوجود والعدم وكلّ هذه احليثيات هي أرضية خصبة لشجرة الشعر
وهاجس املوت عند الشاعر .وأعتقد أنّ الشاعر أديب كمال الدين وضع ملسته اليت
متيّزه يف هذه املواجهة النصية الصعبة التناول .ففي جعبة هذا الشاعر من خربة
شعرية وحرفة فنية وخصوصية حروفية ورمزية ما يؤهله لعبور هذا املطب النصي
النفسي الشائك.
 للحرية يف جوهر قصيدة أديب كمال الدين هامش واسع من التفاؤل يكاد القارئالعادي ال يشعر به .فهو ،أي الشاعر ،ال يسرف مثل اآلخرين يف سرد مواجع الواقع
وخماوفه وإن اقترب من ذلك الواقع الذي يصعب الفرار من انعكاساته ،فإنّ روح
األمل تظل نابضة حيّة ويظل احللم حاضراً مبا يكفي ،ليس بالتمسك باحلياة
وحسب ،وإمنا للوعي بأمهية جتاور ردود فعل املرحلة الصعبة ودائماً تكون الكلمة
الضوء والدليل ،وهذا ما تطرّقنا إليه حتت عنوان موتيف احلياة.
 يستثمر الشاعر يف شعره بعض عناصر النصوص الدينية املقدسة واملعروفة يفبنائها ،ولكون هذه النصوص حافلة بكثري من اجلرائم ضد األنبياء والقديسني
وغريهم ،وجدنا الشاعر حياول إعادة وتوظيف هذه العناصر ويواكب أحداث عصره
ويستفيد من أحداث هذه الشخصيات.
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