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ذي قار

تـســيـر والـظــالم يـقـوى
وال مـن امل لــلـخالص ,
وفي النص الـثالث جند
( وتـدوس احالمـنـا ) اذ
ان االحـالم ال تـــــــــــــداس
بوصفها ثـيمات معنوية
ــا ال تــتـــحــقق فــقــد  ,ا
شــــــبـه عـــــدم حتــــــقــــــيق
االمـــــنـــــيـــــات اذ تـــــداس
ـعـاول الظـلم والتـسلط
 ,وهــنــا كـــانت مــحــاولــة
الــشـاعـر لــلـتـقــرب بـشـكل
جــيـــد من واقع االمـــنــيــة
فــــعــــمــــد الـــــشــــاعــــر الى
اسـتدعاء لـفظـة (الدموع )
فــالــدمـــوع هــنــا ال حتــمل
عجمي القصدي معناها ا
بــداللـة (نـهــر الـدمـوع ) بل
هي اداة لفظية تمتلك قوة
الــــبالغــــة لـــشــــحن هــــمـــة

القارىء .
أمــا (( الـطــاقــة اجلـمــالــيـة
االنــزيـــاحـــيـــة ودورهــا في
اغـــنــــاء الـــفــــكـــرة )  ,فــــمن

تعارف في ساحة النقد اخلروج ا
عن التشـبيه بـاتيان تـشبـيه جديد
وغـــريب هــو تـــكـــفــيث لـــوظــيـــفــة
االنــزيــاح ومن ثم لــثــراء الــفــكــرة
وطــرحـهــا بــنــسق جــمـالـي فـني ,
فـحينـما يريد الـشاعر رسم وصف
للسلوك الـظالم وتصرفاته الشاذة
جتــاه الــشــعب مـع ادعــائه تــبــني
اجلـــانـب االنـــســـاني الـــكـــاذب من
ـــــان خالل اتــــــشـــــاحـه بـــــزي اال
يـــســـتــــدعي الزمـــة من لـــوازم ذلك
الـــتــــبـــنـي كـــاشــــارة رامـــزة وهي
(الـــصـــلـــبـــان الـــســـود ) وقـــد زاد
االنــزيــاح رونـــقــا حــيـــنــمــا حــول
عنويات الى محسوسات (تلتهم ا
الـشــواطىء كـاجلـيـاع )  ,وتــسـمـر
البنـية االنزياحيـة في النص متكا
عـــلى تــراكم االنـــزيــاح وتــعــاضــد
الـتـشــبـيــهـات لـيــدخـلـنــا في عـالم
الـثـورة حـيث الـعـواقب الـوخـيـمـة
التي البد ان يدفعها الثار يقول :
غــضب الصـــابع حـــ يــلـــفــظـــهــا

الرغيف 
وت البطيء  يحبو كما ا
يطوف االزقة كالسنابل

في احلصاد
وهــــنــــا جنــــد تــــداخـل الــــصـــورة
الــشـعــريـة فــنـجــد لـفـظــة ( غـضب
االصـابع ) داللـة عـلى رفض الـظلم
ورغــبــة اخلالص  ,والـــنــتـــائــجــة
ـوت احملـقق الـذي ـتـوقـعــة اذا ا ا
يـنسل بـحركـة تـشبه حـركة الـطفل
(يــحــبــو كـــمــا الــطــفـل الــبــطيء )
ـــوت في فـــلــــســـفـــة الـــشـــاعـــر وا
متشعب في كل االماكن كانه شبح

يــــالحـــق
تذمر بداللة لفظ ( يطوي الشعب ا
االزقــــة ) ثم تـــــتــــداخل الــــصــــورة
االنــزيــاحــيــة مــرة اخــرى لــيــشــبه
بــالـفالح حـ يــحـصـد الــسـنـابل ,
وت عـندمـا يحـصد االرواح  ,لم بـا
ــوت عــنـد الــشــاعـر يـنــته وصف ا
عـــنـــد هـــذا الـــســـيــاق  ,بـل حــاول
تـلـقي لذا جـاهـدا مالمسـة ذائـقـة ا
رسم لـلموت صـورة اللـمعان داخل

عيون البشر ففي نص يقول :
وت يلمع في العيون  ا

كالنصل في جسدالضحايا 
رايا كا

ولــعـلل اجــمل مــا جــادت به انـامل
شـاعـرنـا في الـقـصـيـدة من انـزياح

نصه القائل :
وحوافر اخليل الكبيرة

ح تسحق اضلع العشب البريء
عندما نستقر هذا النص جند ان
الشاعر اجاد حـينما استعار الزمة
االضـــلع وهي جــزئـــيــة مــرتـــبــطــة
بــالــذات الـــبــشــريــة لــيـــســحــقــهــا
بـالعـشب الذي عـده الـشاعـر عشـبا
بـريـئـا  ,وهــو كـنـايـة عـلى الـشـعب
الضـعيف حـينمـا تسـحقهـا رغبات

السلطة .
لم يغـفل الـشاعـر الـبنـيـة الزمـانـية
ومـحـاولـته اجلـادة والـنـاجـحة في
الـتـولــيف بـ االنـيـزاح وجـمـالـيـة
رسم الـــصــورة  ,ومن ثم الـــولــوج
ادي عنوي ( الزمن ) مع ا الربط ا
( اجلـبل )  ,لــيـكــشف الــنص بــعـد
ذلك عن قـــلـق وهـــواجس الـــكـــاتب
الـتـي اسقـطـهـا بـدوره عـلى احـرفه

توسمة. ا

لـو انـنــا اسـتـقـرأنـا نص قـصـيـدة
(لـيل الــرصـاص )  , الســتـوقــفـنـا
مـستـهل النص  ,اذا بدأه الـشاعر

بقوله :
توحش )  ( يا ايها ا

ومن ثم يــتـابع نــسـجه الـشــعـريـة
قائال :

( يــا هــيــكال مــتــحــجــرا من غــيــر
روح) 

ــنـادى عـنـد ولم تـتــوقف نـعـوت ا
هـذا احلد  ,بل نـلـتـقط له اشارات

أخرى منها :
( صــــلــــبــــانك الــــســــود تـــلــــتــــهم

الشواطىء كاجلياع ) 
لـــــــــــــكـن مــع ذلـك ومـع وجـــــــــــــود
سـيـمـيـائـات كـثـيـرة مـتـعـالـقـة مع
ــــنــــادى الــــذي شــــكل صــــفــــات ا
ـوضـوعـية لـلـقـصـيدة , الوحـدة ا
ـتـلـقي , لـكـنه يـبـقى مـبـهـمـا عن ا
وهــنـا تــتـدخل وظــيـفــة الـعــنـوان
والـتي عدت هـنـا ( عتـبـة نصـية )
لـفـتح مـفـالــيق الـنص النه يـشـكل
مـسـتـوى ايـقـونـيـا داللـيـا مـشـيـرا
الى (الم الــــتـــســـلـط واالجـــحـــاف
وويالتـه) وعــــلــــيـه يــــكــــون هــــذا
ـدخل الـى مـوضـوعـية الـعـنـوان ا
القـصيـدة ليـغدو بـعد ذلك كـمشاة

تضيئ دهاليز النص .
ــوضــوعـيــة لــلــســيـاق الــبـنــيــة ا
مــتـمـظــهـرة حتـكي وجـع الـشـاعـر
ه من ويـالت الـــســـلـــطـــة ومـــا وا
يتـرب عـليه الـتي ال تـنتـهي فرسم
ــة عـلى ـؤ لـنــا بـعض صــورهــا ا
طــول نـصه ( من رفــات الـراحـلـ
وت يلمع في العيون ...  ...ا

امـــا اذا حتـــدثـــنـــا عـن الـــبـــنـــيـــة
الشكـلية والتي تعـد الثيمة االبرز
في قــراءة الـقــصــيــدة بــوصــفــهـا
ــــظـــهـــر الــــكـــاشف عـن مـــهـــارة ا
الـشـاعـر ومـوهـبة  ,النـهـا تـعـتـمد
ـوسوعـيـة والذائـيقـة نـهايك عن ا
تـواشجة بـراعة الـنسج وفنـيته ا
مع جـمالية طـرح الفكـرة ورسمها
شـاعـريا  ,فـانا  –قـطـعا  –سـنقف
عـنــد اهم مــظــاهــرهــا االبــداعــيـة

ا يلي :  تمظهرة  ا
( سـيـميـائـيـة الـعـنـوان ) لم تـغفل
الـــدراســـات احلـــديـــثـــة وظـــيـــفــة
الــعــنــونــة  ,فــلـم تــقــتـــصــر عــلى
قـراءتهـا كـعـتـبـة نـصـية  ,بل يـعد
نـصا مـوازيـا مـسـتقال ,وقـد اجاد
الــشــاعــر عــمــار حــيــنــمــا جــاءنـا
بــــعـــنـــوان ( لــــيل الـــرصـــاص ) ,
يـنتـمي الـعـنـوان تـركـيـبـا شـكـلـيا
لـــبـــنـــاء (اجلـــمــــلـــة االســـمـــيـــة )
وبــصــيـغــة الــتــركـيـب االضـافي ,

فـلــفـظـة ( لــيل ) نـكـرة مــبـهـمـة 
عـرفة ( الرصاص اضافـتها الى ا
) وهي اضــافـة مــحـضـة خــالـصـة

كـــاشــــفـــة بــــؤرة الــــنص ووحـــدة
مـوضـوعه  ) ,لـيل ) بـنــيـة زمـنـيـة
تـــوحي الى الـــســوداويــة  ,اذ انه
مـــحـــطـــة االوجــاع  ,وقـــد تـــنــاول
ه مـنــذ نـشـاة الـشـعــراء الـلــيل وا

الشعر يقول امرؤ القيس :
ودليل كموج البحر ارخى سدوله 
علي بانواع الهموم ليبتلي
فالـيل الشاعر مـختلف النه مصدر
الــثـــقل واالرهــاق والــشـــفــافــيــة ,
وغـالـبــا مـا يـتـمـنى الـشـاعـر زوال
الــلـيل بـهـمــومه الـعـاتـيــة يـنـتـظـر

الصباح يقول بشار بن برد :
خليلي ما بال الدجى ليس يبرح
وما لعمود الصبح ال يتوضح

( لــــيـل ) شــــاعـــرنــــا فـي عــــنـــوان
الـقصيـدة وردت مبـهمة  ,أهو ليل
الــعــاشـق ام لــيل الــغــربــة ام لــيل
ــرض?  ,فـــكت بــنـــيــة االضـــافــة ا
ـغــزى الـداللي عـلى حـسب ظـني ا
بـوصــفي مـن يـتــبى ســكــلــوجــيـة
امسى الـنص( الـبعـد الـنـفسي )  ,
العنوان هو االخر مدعاة للوقوف
عـلى قلق الـشـاعر ومـا اخـذت منه
ـة كونه ابن ويالت الـسطـلـة الظـا
بـيئـة سـقـيت كـاس مـرات الـطـغاة
بـــشـــكل الفت .ومـن هـــنـــا اصـــبح
العنوان يشكل كفة تعادل السياق
بـاكــمـلـه وهـذا واضح من حتــلـيل

ابيات القصيدة .
فيـمـا يـخص ( الـبنـيـة الـبالغـية )

هنا ساكتفي ببعدين :
االول : ( الــتــوظــيف االســتــعـاري

ودوره الداللي ) 
الــثـــاني : ( الــطـــاقــة اجلــمـــالــيــة
االنــزيـــاحــيــة ودورهــا في اغــنــاء

الفكرة ) 
فـــــيــــمـــــا يــــخـص ( الــــتـــــوظــــيف
االســــتــــعـــاري ودوره الــــداللي ) ,
نـــشـــيــــر الى ان الــــقـــصــــيـــدة بل
الــــديـــوان بـــرمــــته اتـــشـح بـــهـــذا
التوظيف الـبليغ وهو ذاته حرفية
وفـنيـة تسـتلـزم اخمليـلة الـفارهة ,
ـتلقي ولـعل اول توظـيف يواجه ا
ـتـوحش ) قـول الــشـاعـر ( ايـهــا ا
وهــنــا شــبه االــشــاعــر هـواجــسه
الـقاسـية وامـاله الـضائـعة بـسبب
ـتسلط بالـوحش الكاسر احلاكم ا
مـتـخـذا مـن نـتـائـجه احملـفـز الـتي
اشــــار لــــهـــا رمــــزيــــا ( الــــتــــهـــام
بـــقـــايــا الـــشـــواطيء  ,اجلـــيــاع  ,
وت  ,حصـاد االنفس , الفـتات  ,ا
وت البراق  ,النصل في اجلسد ا
الـــوجـــوم ...الـخ ) هـــذه االلـــفـــاظ
وردت في ابـيـات كنـتـيجـة لـلرحى
ة التي اكلت احلرث والنسل الظا
في الــعـراق  ,فــوردت االســتــعـارة
ــتـــشــابــهــات الن هــنــا نــتـــيــجــة 
االســتـعــارة ( تـشــبـيـه حـذف احـد

ـا يـقـول ان احلاكم طـرفـيه ) وكـا
ــتـســلط يــشــبه الـوحش الـظــالم ا
الـكاسـر مـتحـجر الـقـلب خالـيا من
االحـســاس والـعــاطـفـة  ,وهــذا مـا

اشار له قباني في قوله :
اخطاؤك الصغرى امر بها 

واحول االشواك ريحانا
لوال احملبة في جوانحة 

ما اصبح النسان انسانا
هـذا الــتـجــرد من الــنـمط اخلــلـقي
وتبني السلبيات عند احلاكم افرز
ولـعـله ــلـمح الـبالغي  , لــنـا هـذا ا
هو سـمة الفتة في الـشعر احلديث
 ,وهــنـــا تـــكــمـن اجــادة الـــشـــاعــر
احلـــديث  ,وتــــكـــون االســـتـــعـــارة
انـضج حيـنـما ( تـكـون االستـعارة
ــــســــار اخلــــطــــابي الــــذي يــــتم ا
ـقتضـاه اعادة تـشكل الواقع في
ـنـفصـلـ في عالقة اجلـمع بيت ا
ادراكــيــة انـــفــعـــالــيــة ) ,وهــو مــا
نلـمـحه في نص لـيل الـرصاص اذ
ـــتــنـــاقـــضـــ ( الــظـــالم ) شـــبه ا
بـالــوحش لــرسم صــورة واقــعــيـة

احلياة معيشة .
كـما ان الـشاعـر وفي ذات الـسياق
يرسم لـنا صورة اخرى اسـتعارية
لــلــبــحث عن األمــنــيــة الــضــائــعـة
ـتمثل تالشـية ا ورحـيل األحالم ا

في قوله :
(مذ غادرت سفن الرجاء رصيفها)

وكذلك قوله :
( فتشيخ حتى االمنيات 

في بركة الياس الكبير)
ويقول :

( وتـــــدوس احـالمــــا ونـــــهـــــرا من
دموع)

حــاول الــنص االول ان يـرسم لــنـا
تشـكال بصـريا مـتعـالقا مـع تشكل
مـــادي ضــمـن نـــسق االســـتـــعــارة
(احلـــلم الـــضــــائع ) و( مـــغـــادرت
الـسفـن ) وكالهمـا اشـارة تـساوق
ـــعــنـى الـــداللي الـــواحــد ضـــمن ا

(البعد وعدم التحقيق ) .
امـا في الـنـص الـثانـي فـقد انـفـتح
اجلــانب االســتــعــاري عـلـى دائـرة
مالمــــســــة الـــذات واخــــذ ثــــأرهـــا
لــلــمـــتــلـــقي فــقـــد المس مـــشــاعــر
القارىء حينما استعار جزئية من
جـزئيـات االنـسـان ومـرحـلـة هـامة
مـن حــيــاته وهي الـــشــيــخــوخــة ,
وجتــد الـقــراءة ان الــنص الــثـاني
يــقـتـرب مـن ثـيـمــة احلـجـاج اذ ان
الـــشـــاعـــر يـــتـــمـــسك بـــان احلـــلم
واالمنـية باتت هرمة ال حـياة فيها
الن رغــبـة الــتـخــلص من الــطـاغي

نال :  امست حلم بعيد ا
( فــتـشــيخ حــتى االمـنــيـات ... في

بركة الياس الكبير )
وهـنـا مـجــرى قـنـاعي اذ الـسـنـون

سـلسل الدرامي الـناجح (داونـتون آبي) الـذي نال عـدة جوائـز وتدور أحداثه حـول منـزل بريـطاني في أوائل الـقرن الـعشرين إلى سيـتحـول ا
شروع. فيلم سينمائي سيشهد عودة األبطال األصلي للمشاركة في ا

سلسل كتب سيناريو الفيلم وسيقوم بإنتاجه أيضا. وذكرت شركة فوكاس فيتشرز لإلنتاج والتوزيع السينمائي أن جوليان فيلوز مؤلف ا
ـقرر أن يـبـدأ تصـويـر الفـيـلم هذا ـسـلسل وعـدة حـلقـات أخـرى ومن ا وسـيعـود إلى كـرسي اإلخـراج برايـان بـرسيـفـال الذي أخـرج أول حـلقـة من ا

الصيف.
عجب على مستـوى العالم فيلما واآلن بعد اليـ ا سلسل يقترب من نهـايته كان حلمنا أن جنلب  نتج جـاريث نيامي في بيان (عندما كـان ا وقال ا

أن جمعنا الكثير من النجوم فسنبدأ عملية اإلنتاج قريبا).
وأضـاف (سيـنـاريو جـوليـان سـاحر ومـثـير ومـسلي وفـي أيدي بـرايان بـرسـيفـال نأمـل أن ننـجز شـيـئا يـتطـلع إلـيه النـاس مع عـرض داونتـون عـلى الشـاشة

الكبيرة).

رسالة لندن
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صـدرت مـؤخـراً عن مـؤسـسـة الـعـصـامي لـلـطـبـاعـة والـتـجـلـيـد الـفـني
ـكـونــات الـسـرديـة في الـروايـة الـعـراقـيـة - روايـات وارد بـدر كـتـاب(ا
يـة جديدة تقدمت بها الطالبة وذجاً) والكتاب دراسة أكاد السالم أ
دعـاء عادل آل عـزوز إلى مـجـلس كلـيـة الـتربـيـة للـعـلـوم اإلنسـانـية في
ـنجـز السردي اجـستـير تـناولت فيـها ا ـثنى لـنيل شهـادة ا جامـعة ا
ـا يـشــكـله من أهــمـيــة كـبـيــرة في الـسـرد ـتـنــوع لـلـكــاتب الـســالم  ا
الـعـراقي يــسـتـظــهـر في بــنـائه الــفـني قـضــايـا اجملـتــمع وإشـكــالـيـاته
طـروحة. تـضمـنت الرسالـة أربعـة فصـول بحـثت في مكـونات الزمن ا
نـظور الـروائي بطـريقـة علمـية مـوثقـة خلصت كـان والشـخصـية وا وا
ـغرم بـتـجسـيـد األحداث ـنجـز الـروائي للـكـاتب ا إلى مـحاور مـيـزت ا
ـنـطقـ هـمـا اإلنسـانـية الـواقـعيـة بـطـريقـةٍ عـجـائبـيـة. لـذلك اسـتعـان 
والعجائـبية فكـانت األولى ذات بعد واقعي تـتخذ من األوتوبـيوغرافيا
ثيمة لها أمـا الثانية فقـد أفاد منها إليصـال مجريات األحداث بأعلى

درجة من االنزياح. 
ا تورده الـباحثـة بخصـوص مكوّن الـزمن إنه يعد من اإلشـكاليات و
ا عـمد الفالسـفة واألدباء والـنقـاد والعلـماء إلى تقـن األطر التي لـطا
الــوجـوديـة حلــيـثـيـاتـه وتـشـخـيـص أبـعـاده ومـحــدوديـته فـشــغـلت هـذه
األيقـونة التـنظـير الفـلسـفي والنقـدي كونـها هالميـة ومسـتعصـية على
يـزتها الطبيعية التـجريدية وتعود هذه الصعوبة القياس الدقيق نظراً 
في ضـبط كـنهـهـا إلى شـسـاعة مـجـاالتـها وعالقـاتـهـا بشـتى مـظـاهر
ـكان فتوضح أنه الوجود الطـبيعي واإلنـساني.أما بخـصوص مكوّن ا
يجـسـد محـوراً متـميـزاً في حيـثيـات الـنص الروائي ويـتأصل بـوصفه
مـكونـاً رئـيـسـاً ومصـدراً مـهـماً في إجـرائـيـات احلـقل الروائي إذ أنه
يشكل العمود الفـقري الذي يربط أجزاء الرواية مكـتسباً هذه األهمية
ـكن للحـدث الروائي أن يقع من إنطالقاً مـن كونه حيـزاً جغرافـياً ال 
كـان مكوناً أساسيـاً في هوية النص الروائي ألنه دونه. وبذا يصبح ا

ــسك الــثـقـل في إبـراز
عـــــــنــــــــاصــــــــر الــــــــنص
الــقــصــصي اخملــتــلــفــة
ويوظفه األديب لتـجسيد
األفـــــــكــــــار والــــــرمــــــوز
واحلــــــقـــــــائق اجملــــــردة
وتـقــريــبـهــا من الـواقع
فـال يــــراد بـه الـــــداللــــة
اجلغـرافـيـة فـحسب بل
تــتـسع داللــته لــتــشـمل
البيئة بأرضها وناسها

وأحداثها. 
ـــــــكـــــــوّن الـــــــثـــــــالث ا
الـشــخـصــيـة ويــحـتل
مــــوقـــعـــاً مــــهـــمـــاً في
ســـيــــاق الـــتـــركـــيـــبـــة
الــــســـرديــــة لـــلــــعـــمل
القصصي والروائي
فـالـشـخـصـيـة ركـيـزة
فاعـلة في بـناء النص

الـســردي من مـنــطـلق وقـوعــهـا في صـمــيم الـوجـود
الـروائي فـهي تـقـود األحـداث وتـنـظم األفـعـال وتـعـطي الـقـصـة بـعـدها
ـستـحـيل كتـابـة نص سردي الـروائي. وبدون الـشـخصـيـة يكـون من ا
جيـد ألنه سيـفتـقد عـنصراً جـوهريـاً إضافـة إلى كونه الـعنـصر الذي
ـكونـات الشكـليـة األخرى كـافة. وهي تـمثل وعـياً يـنفذ تتـقاطع عـنده ا
من خالله الـروائي في فـهمه لـلـتجـربـة اإلنسـانيـة وتـعامـله مع احلـياة
إضـافة إلى أنـهـا تـؤثر في الـعـناصـر األخـرى لـلروايـة وتـشكـلـها وفق

أبعاد منتقاة. 
كـوّن الرابع يـتـمحـور حول الـراوي الذي يـحظى بـأهمـية واسـعة في ا
هم والعالقة النوعية بينه وب الكاتب حقل السرديات نظراً لدوره ا
فهـو شخـصيـة مسـتقـاة من الواقع قـدمهـا الروائي فـي ايقـونة جـامعة
لعددٍ من الصفات الـتي يستوحيها من أشـخاص الواقع وبذا تميزت
شـخـصـيــة الـروايـة بـحــمل مـسـؤولــيـة الـسـرد وتــوصـيـلـهــا وتـشـعـبت
عالقـاتهـا في اجتـاهاتٍ مـتعـددة واخـتصت بـعالقـةٍ نوعـيـة ذات تأثـير
في بـنـيـة الـسـرد. وبـذا يـكـون الـراوي هـو األنـا الـثـانـيـة لـلـكـاتب وعـ
بهـرة السحرية التي تكـشف أسرار احلياة... وهو احلكيم الكاميرا ا

والفيلسوف الذي أمعن النظر في كل شيء وتعمق فيه.  
وتـوصلـت البـاحـثة جملـمـوعة نـتـائج مـنهـا أن الـنصـوص الـروائيـة عـند
الــسـالـم واكـبت حتــوالت الـواقـع الـوطــني الـعــراقي والــتـزمت بــشـرح
قضـاياه وإشـكاليـاته فكـانت عالمة دالـة على ما تـتمـيز به كل مـرحلة
من تاريخ العـراق. ومن ثم أشارت إلى أن نـصوص الكـاتب تميل إلى
التصـوير العـجائبي في تـقد أحداث روايـاته. وقد جاء مـكوّن الزمن
اطه اخملـتلـفة لـيجـسد متـنـوعاً بـحيث عـمد الـكاتب إلى االسـتعـانة بـأ
مـفاصل مـهـمة في تـاريخ الـعـراق. كمـا عـمد الـكـاتب إلى تقـدم مـكوّن
ـكان بـطريـقةٍ تـتـراوح ب ال اعـتبـاطيـة الـلون والـرائحـة وب اخلـيال ا
والواقع للكشف عن أزمـة الواقع العراقي. مستـعيناً بنمـط متقابل
اط كوّن الشخصية هما اإلنسانية والعجائبية. واستعان أيضاً باأل
ــتـعــددة لـلــرواة في تـقــد اخلـطـاب الــسـردي بــ الـراوي الــعـلـيم ا
شارك والشاهد. وقد توسلت الروايات بأساليب متعددة في طرح وا
أحـداثـهـا مـا بــ احلـوارات والـرسـائل واخلـبـر الـصـحـفي والـتـذكـيـر
ـسـرح والـفن الـتـشـكـيـلي.. وأخـيـراً نـرى أن الـلـون يشـكل وتـوظـيف ا
ـيـزة في نــصـوص الـسـالم الــروائـيـة إذ يـســتـعـ به لـرسم ظـاهــرة 

كانية  األبعاد الزمنية وا
واخـيـرا نـقـول ان هذه الـدراسـة تـشـكإلضـافـة جـديـدة في الـدراسات
اخملــتـصـة بـالـفن الــروائي الـعـراقي عـبــر الـرصـد والـتـحــلـيل الـعـلـمي
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فيما يخص ( التوظيف االستعاري ودوره الداللي )  ,نشير
الى ان القصيدة بل الديوان برمته اتشح بهذا التوظيف البليغ
وهو بحد ذاته حرفية وفنية تستلزم اخمليلة الفارهة  ,ولعل اول
توحش ) وهنا تلقي قول الشاعر ( ايها ا توظيف يواجه ا
شبه االشاعر هواجسه القاسية واماله الضائعة بسبب

تسلط بالوحش الكاسر متخذا من نتائجه احملفز احلاكم ا
التي اشاره لها رمزيا ( التهام الشواطيء  ,اجلياع  ,بقايا
وت البراق  ,النصل في وت  ,حصاد االنفس  ,ا الفتات  ,ا
اجلسد الوجوم ...الخ ) هذه االلفاظ وردة في ابيات كنتيجة
للرحى الظلم التي اكلت احلرث والنسل في العراق  ,فوردت
تشابهات الن االستعارة ( تشبيه حذف االستعارة هنا نتيجة 
تسلط يشبه ا يقول ان احلاكم الظالم ا احد طرفيه ) وكا

الوحش الكاسر متحجر القلب خاليا من االحساس والعاطفة 

عمار كامل داخل


