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الرمز بني التىظيف واالنفالت

قراءة يف ديىان الشاعر املغربي حممد علي الرباوي:
(اطباق جهنم)

د .ذنون يونس مصطفى االطرقجي
كلية التربية االساسية
جامعة الموصل
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملخص
على الرغم من اخػتتاؼ الداريػين فػي يفريػف الرمػز بػين رافػم رفاػا مطلكػا ا التػ علػى

مفػػين ،وبػػين داع الػػى و ػػو ي ويفيي ػػي ،يبكػػى قاػػي (يوظيػػف) الرمػػز بمػػا ياػػدـ السػػياؽ مسػػال

روري  ،بما ال يف ي افكار الرمز ويحويلػي الػى ا ايػ مبا ػرة ،والربػاوي ػاعر فنجػي فػي يػوظ يػف

الفديػد مػػن رمػوزم المبتدعػ الواقفػ بػػين ػدي التفػػين والغمػوض ،واخلػػف فػي يوظيػػف الكليػ مػػن

رموزم التي اجتر ها في ديوافني " اطباؽ جه م " ،ولف للجراة في يطلب الجدة واسػر افػف يوقػ
الكارئ اثرا في افنلتات هذم الرموز ويابيها على التوظيف.

المقدمة:
ي لتي عدد من الشفراء الملتزمين على مفطيات الكصيدة الحديث  ،قيوظلوف من م جزايها

مايروفنػػي م ايػػبا لب ػػاء قصػػا دهم ،وم حهػػا -مػػن فنةه ػ الفصػػر ومتامػػي االبػػداع -مااليت ػػاقم م ػ

ماامي هم ،ب مايروف افني يجف هذم الماامين ابلغ ياثيرا.

اف بفاهم يحاوؿ مزاوج التزامهم الفكدي باخر مفطيات الحداثػ  ،تػى لػو احػبي ابفػد
عن جماهير فرم ،واقرب الى خطاب ال اب .
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ومحمد علي الرباوي في ديوافني (اطباؽ جه م) وفي عػدد مػن قصػا دم االخػرم الم شػورة

فػي مجلػ المشػةاة ،يػراوح بػين ييػاري الحداثػ الشػفري االويػ افنتشػارا -اع ػي ييػار الو ػوح او

االرمز الشلاؼ ،امػا هػو لػدم رواد راػ الشػفر الحػر مػن عػراقيين ا ػازؾ المتا ةػ وبػدر ػاار
السػػياب وعبػػد الوهػػاب البيػػايي ،ومصػػريين اصػػتاح عبػد الصػػبور وا مػػد عبػػد المفطػػي جػػازي،
وبين ييار فراء مجل

فر " اللب افني " االاثر غمو ا ،واالبفد يأثرا بالشفر االج بي.

وربما ظهر اثر ا د هذين التيارين على عدد من قصػا دم ،واثػر التيػار االخػر علػى قصػا د

اخرم ،ولربما اجتم ياثيرهما مفا على بفم قصا دم ،وال اع ػي بالتػاثر ذوبػاف الشاصػي الل يػ ،

الف الشاعر ملتزـ يمتلك عكيديي وفسللتي الوا ح في ال ظرة الى الةوف والحياة واالفنساف ،اما
اف لميراثػي االدبػػي الفربػػي االيػػتامي اثػػرم الوا ػػي الػذي يمتػػزج بالتػػاثيرات السػػابك متلػػاعتا مفهػػا

ليشة – متةامتا م ابداع الشاعر – حورة قصا دم.
ولما ااف ملهوـ الرمز ،والصورة الرامزة غيػر محػدد ،بػ افنػي – باختصػار ػديد – يتػراوح

بين " اخصاب عمليػ االدراؾ لتفميػف ا ػتباؾ المب ػى بػالمف ى عػن طريػف التلويحػات وااليمػاءات

الةثيػػرة التػػي يصػػظ فها الرمػػوز" ( )0بحيػػد يػػدؿ دالل ػ يكػػوـ علػػى يفػػين بػػاط ي مبا ػػر يصػػفب

يرجمتي بلغ عكلي ( )3واف يشةلي يكوـ على ايحاد الشفور بالوجود المطلف ( )4فهو في يفبيرم
عن يئ ما او دث يشتم على مدم من الدالالت يتجاوز دودم ذايها ()5
ومػػا يجػػري هػػذا المجػػرم مػػن يفريلػػات الرمػػز فػػي م ػػأم عػػن التحديػػد ( ،)6وبػػين ملهػػوـ

يحاوؿ يحديد الرمز بافني " يدؿ على مجهوؿ فنسبي ،وقد ي وب عن او يمث

خصػا

يئا اخر ،لةن فيػي

ذاييػ يسػتكطب االفنتبػػام اليػي اشػػيئ مفػػروض " ( )7او بفبػارة ييػػتس " ػيء ػ مةػػاف

ػػيء اخػػر"( )8وهػػو يلتػػزـ بمس ػ ويين :مسػػتوم اال ػػياء والصػػور الحسػػي قالبػػا للرمػػز ،ومسػػتوم

الحاالت المف وي المرموز اليها ،و ين ي دمج المستوياف في عمليػ االبػداع فنحصػ علػى الرمػز،

امػػا يسػػتلزـ وجػػود عتاقػ بػػين ذي ػػك المسػػتويين :عتاقػ المشػػابه (غيػػر الحسػػي ) الباط يػ التػػي
يف ي يشابي الوق ال لسي في اليهما)9( .
والرباوي – اما ي رم في البحد التطبيكي -قد اغترؼ من هذين ال بفين فهػو فػي عػدد

من رموزم وحورم الرامزة ،يشير الػى مرمػوز اليػي محػدد ،او يةػاد يتحػدد ،يفر ػي بصػورة او حػور
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بصػري وا ػح محػػددة متميػزة لة هػػا فػي الوقػح فنلسػػي مو يػ غيػػر محػددة االيحػاء ،بػ افنػي فػػي
عدد من هذم الرموز يةاد يغادر مسا

الرمز ،وي كلب الرموز البسيط لديي الى ا ايات وا ػح

محددة ،وهو في هذا اللوف من يوظيف الرمػوز مسػيطر علػى مػديات رمػوزم ،جػاعتا اياهػا ادوات
محددة الدور في ب اء الكصيدة.
ولةػػن ػػهوة التجديػػد الفارم ػ التػػي يص ػ الػػى ػػد االغػػراب واالغمػػاض ،دففػػح ػػفراء

الحداثػ فػػي الغػػرب –ويػػابفهم عػػدد مػػن الشػػفراء الفػػرب  -الػػى يغليػػف افةػػارهم ومػػاديهم بصػػور

ورموز جفلح ػفرهم عسػيرا ( )72واحػبي الغمػوض هػو الطػاب الطػاغي علػى الشػفر المفاحػر:

وهةػػذا لػػم يفػػد مػػن الاػػروري اف ي ػريبا الصػػور اريباطػػا م طكيػػا ،وافنمػػا يوجػػي هػػذم الصػػور اريباطػػا

م طكيا ،وافنما يوجي الى طاق الحػدس لػدم الكػارئ والػى ا ساييسػي وذوقػي فالحػدس و ػدم هػو
الكادر على اال اط بمةوفنات الفم االدبي المتلرد فػي لحظػ غاماػ ماػيئ مفػا ( )77وهػذم
الصور وثيك الصل باال ياء الفي ي المحسوي  ،ولة ها من فنا يػ اخػرم يتجػاوز الطػاب الحسػي

المتفين ( ) 70وقد الكى هذا اللوف من الشفر الرمز عبئا ا ػافيا علػى عػايف ال اقػد والكػارئ فمػن
الرموز مايمةن يلسيرم وم ها ما اليمةن اال اف فنحديها اما يكوؿ يايبرز (.)73
*****
ي لكي فنظرة على طبيف الرموز والصور الرامزة في ديواف الرباوي (اطباؽ جه م) ل رم اين

يك هذم الرموز ،والى أي ايجاهي الشفر الحديد ي تمػي او يميػ ا ايجػام الو ػوح او الغمػوض

الشلاؼ ،اـ ايجام الغموض والتفكيد ،وي فم بفد رحػد رمػوز الربػاوي علػى فػرز مػا وظػف م هػا
لادم الكصػيدة ب ػاء وهػدفا ،وبػين الم للػح م هػا ،الاػارج علػى الم طػف ،الػذاهب فػي الغمػوض

أليباب قد يفود بفاها الى ػهوة االغمػاض (الل ػي) واللفػب الشػةلي ،او يفػود الػى االفتفػاؿ،
او الى قصور األدوات.
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( )7الرمز الموظف
فنجد لدم الرباوي في هذا الديواف عددا من الرموز الصغيرة ،مو ي

ػلاف مثػ (جهػ م،

الظ ػ  ،زمػػزـ ،التمسػػاح ،مػػواليي ،اليم ػػى واليسػػرم ،ال هػػر ،الحػػا ا ،المػػواؿ ،جه ػ م ،الاميل ػ ،
ابري  ،الملي ،الليموف ،الظ ويواها).
وفنجد عددا من هذم الرموز يتتامي يحح غتال من الغموض لاف فػي قصػيدة ( ػديد

الزجاج) ( )74ومفظمها اقرب الى الة ايات الرامزة م ها الى الرموز الفميك  ،ولربمػا اػاف ااثرهػا

غ ى وغمو ا هو (التيي االزرؽ) هذا الترايب الذي يالي اللوف (الحسي) االزرؽ على المف وي
(التيي) ،لة ي يلاجؤفنا بتغيير داللتي التيي والزرق في افنحػراؼ ػاد يةسػر افػف يوقف ػا ،فػاذا بالتيػي
ي كلب فنشوة ،واذا بزرقتي يشبي زرق الموت (فيما الل ا من يفبير) او الموت المف وي –في االق

– ي كلب مكترفن بالتيي الى فنشوة عارم  ،افنها –اذف -زرق جميلػ ازرقػ السػماء الصػافي والبحػر
الهادئ وهةذا ي كلب الصورة الرامزة التي ااف الكارئ يتوقفها ائيب  ،الى حورة يدؿ على ال شوة

والاتاص:
اعرؼ اف التيي االزرؽ فنشوة
وختاص
ولة ي موجود
ولهذا ايفذب
ولف من الغريب اف هذا " التيي االزرؽ الم تشي " لم يال

الشاعر من عذاب

(وجوديتي الااح ).
*****
قصػػيدة (ال هػػر)( )75قصػػيدة فناجح ػ فػػال هر رمػػز غ ػػي الدالل ػ وا ػػي ،قػػد يػػدؿ علػػى

االيمػػاف او الفكيػػدة او الحاػػارة االيػػتامي فػػي يتػػاب

ايجابي ابيرة يؤمن بها الشػاعر ،قمػن المػاء يػاة اػ

ويتةلس الملي فوؽ ك الحياة فتشلي على الموت:
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ا ح فنهرا هاد ا
يسبي في فنهر اعظم
فجرت ي بوعي الثر يد اهلل
ا ح عطشافنا ا ب اهلل والماء /.../
لم يافنهر يغيرت
لماذا افنح يافنهر يجمدت ؟
لماذا افنح يافنهر جفلح الملي فوقك ؟
ويراح الحك عطشاف،
ويراح الحك

ا ب؟

وهةذا فنجي هذا الرمز ،وهذم اللو الرامزة الشلاف المؤلل من جز يات حوري  ،بحيد

ػػةلح المفػػادؿ الحسػػي للةػػرة يجريدي ػ ملتبسػ بالمحسويػػات ،فػػال هر دفػػف الحيػػاة الشػػام ،

رو هػا وفةرهػا وقيمهػػا ،والحكػ عمرافنهػا واػػد ها ومسػتكبلها ،المػريبا بلةػػر االمػ  ،والملػي هػػو
الجمػػود والتالػػف واالفنحػػراؼ ،بػ هػػو اللةػػر المفػػادي الػػذي يريػػد خ ػػف الحيػػاة فػػي (الحكػ )..

وهذا يبسيا ديد مجحف بحف هذم الرمػوز ال اجحػ ولة ػي يبسػيا درايػي البػد م ػي ،فالصػور

اقدر على التميز والتأثير من الةلمات المجردة التي يحت مةافنها (.)76
وفي قصيدة " بين الرغب واجراس الرهب "( )77حراع يفبر ع ي الرموز والصور ،بين االفنا

السللى واالفنا الفليا اما يكوؿ اححاب التحلي ال لسي ا بين ال زوع الى المث الفليا ،الى يبي

الػػر من ،واالفنصػػياع للشػػيطاف وفػػي ار ػػي الكصػػيدة يلػػوح الحػػديد ال بػػوي الػػذي ( ػػف الج ػػي

بالمةارم ،و ف ال ار بالشهوات) ،وهو يجمػ ال كياػين فػي داخلػي او (علػى ظهػرم) امػا يكػوؿ،

يةابد الصراع م غرا زم الدفنيا متساميا عليها ،وهو حػراع قػاس طويػ يسػحبي الػى االيػل لة ػي

يصمد وال ير خ ب يصفد على الشوؾ الى االعلى:
يلسف ي االشوا فنيراف الج
عبثا افنشدها ويا االزهار /.../
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يلمس وجهي لمسات جه م
يزرع فوؽ ربا جسدي طاق يوين
ويجتم ال كيااف في داخلي (او فوؽ ظهرم) عبئا حراعيا ثكيتا:
ا م فوؽ الظهر االففى والفصلور
ايأاد اف الطين على جسدي قبف بيااء
ايأاد افني مأ مس وف
فهو يةاد يتدفنى الى مستوم االيتجاب للغرا ز الدفنيا (الحمأ المس وف)لةن الصراع
محتدـ دا م:
افنا ارفم هذا التأايد
ا اوؿ اف اريم ذايا اخرم
ذايا من رفين وفنكط
فهو بػ ( ب) اهلل ،يحاوؿ اف يريكي ويتسامى في لوف مػن الترقػي الصػوفي ،ولةػن ادوات

الشاعر التصويري يهبا في ختاـ الكصيدة فت زاح الصور ويحػ اللةػرة المجػردة والتكريػر محلهػا

مما يافف فري الكصيدة ،ويالم مستوم ايحا ها..

و (المواؿ) ( )78مكطوع قصيرة لاف  ،رمزها بسيا وا ي ،وفنكياي (الحا ا) بسيا

وا ي اياا:

وها افنا ايلو حلوايي
لةن
يمتد الحا ا بين الفابد والمفبود
والرموز الصغيرة المبثوث في فنسيج الكصػيدة ،ػلاف وا ػح (الفصػلور وال هػر والمػواؿ)

مػػا عػػدا (الصلصػػاؼ) فايحػػاؤم االولػػي خريلػػي ايػػياف ،ولةػػن الشػػاعر ياػػلي عليػػي (مبتػػدعا) لػ
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اخرم ومفػافني جديػدة مغػايرة للمػألوؼ ،بحيػد يصػبي مػن رمػوز الشػاعر الااحػ امػا يػ رم فػي
قصا د اخرم.
الفصلور فر الحياة وبشارة افنتصارها ،والمواؿ –ه ا -يجم الى مف ى ايتمرار
وافنتصار فيمها الجمالي  ،ايتمرار الصراع اياا:
يابرفني ال هر حباح اليوـ بموت الفصلور
يابرفني الصلصاؼ زواؿ اليوـ
اف المواؿ يطوؿ
وهةذا يحوؿ الشاعر دالل الصلصاؼ الافيف ،من رومافنسيتي االييافني الى فةرة الشر

والصراع قارفنا ايام بػ (زواؿ) اليوـ مو يا بتشفب الدالل الى ظاهر هو افوؿ الاياء وزوالي ،وباطن
يراثي هو ذروة الاياء ظهرا في ا ارة الى طوؿ امد الصراع ماطاؿ ال هار (اف المواؿ يطوؿ)
*****
وفي (رقص جه م) ( )79يةثيف وايجاز موح:
وافنا في المكهى
ا رؽ ذايي بسةااين الصمح
ايرؾ عي ي
يرق

فوؽ كوؿ جه م

ايم يكطايي فوؽ رخاـ ال لس
ا حك االريي على ميتادي
وعلى مويي المفسوؿ
الصمح يلبي غير فاع  ،فهو قاي  ،وقد يةوف حمح ابح اياا ،وهو فنػوع مػن الكتػ ،

يب ػػيي الفتاقػ ػ بالس ػػةااين ويجفلهػ ػا م طكيػ ػ مش ػػروع ،اما "رقػ ػ

الف ػػين ف ػػوؽ ك ػػوؿ جه ػ ػ م "

فاجتتاؤها مشاهد الحياة الملوفن المغري في الشارع وفي اػ مةػاف ،ويفر ػها ل ػداء الغرا ػز ومػا
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يزين الشيطاف لها من هوات وم ةرات هي ( كوؿ جه م) ،مما يؤدي الى افنتةايات ويكطات

عبر الرؤي والسم (حور التردي البشري واخبارم)(و ػحك الػريي علػى المػيتاد) ػحك يػاخر

مدو ،و " الموت المفسوؿ " مسوغ بتسويغين :ذايي اوفني قد فف مايتوجب عليي ،وجمفي اوفنػي
مات في يبي هدؼ جمفي فنبي (ولربما اعطى الموت المفسوؿ) حورة فنكيا لهذا المف ى اذا

وجه ا الموت مف ويا في الحياة عبر يكوط االفنساف في مطبات فلي ..وبذلك يحكف الرمز غ ى

وعمكا الفني متفدد االيحاءات ،وبذا يحكف الغموض – ا يافنا – بكصدي ف ي افنجػازا ابيػرا بلتحػي
مجاهي التلويحات وااليماءات اماـ قدرة الدارس على التبسيا والشرح..
*****
وفػػي قصػػيدة (مةػػر فػػي مهػػب الػػريي)( ،)02يةثيػػف للصػػراع الكػػا م داخ ػ الػػذات ،بػػين

الاي ػػر والش ػػر ،وه ػػو مو ػػوع اختاق ػػي دارت وي ػػدور ول ػػي االعم ػػاؿ االدبيػ ػ عشػ ػرات المػ ػرات،
وييبكى محور رموز اعرفنا-:

التداعي يكود – لما -الى (جزر يتوالد فيها فنجوـ جه م) لةن (الاميلػ ) يبكػى يصػارع
الشر الطاغي ،ويغمر الشاعر باحةها اي يصمد في الصراع:
" ويبكى الاميل ياحك خللي "
هذا الصراع داخلي ،يلتكي بصراع خارجي بين " مة وبيروت " يست جد (باميل

أي يليم قيمي المثلى على وارع مة لةي يمةن للاير اف يكترب وي تصر:

كلي)،

خميل زهري افنثري الزهر
ويا وارع مة علي اجيء اليك
لفلي اجيء لفلي
وفي قصيدة (الزورؽ وال هر المفسوؿ) ( )07يبػدو جهػ م رمػزا لةػ مغريػات الػدفنيا التػي
يفود الى جه م االخرم ،الرغب الجسدي واقفا او لما:
فنهر الفس ال اب من ياؽ جه م
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لمس اليوـ مرافئ عي ي ال اريتين ()00
والحلم:
ريمح قدماي على فستاف الرم
فنحو الوج ات الحمر
المحموالت على ظهر البحر
زاوي

ادة

او زاويتين.
ويمتد الحلم –يكظ وواقفا -ويستحي اال تاـ حورا ،واالمافني يجسدا سيا:
باالمس ح فح من الورؽ ال اعم زورؽ
قلح لي ير فوؽ ال هر االزرؽ
ير لن يغرؽ
لةن الحلم ين احطدـ بالواق يغيرت الصورة ،وافنتةسح التجرب  ،ويكا االفنساف في
با الشيطاف:
باالمس
يابفح الزورؽ
لةن غرقح ولم يغرؽ ()03
وفػػي قصػػيدة "المفلػػف" ( )04يةػػاد يصػػدؽ فةػػرة جيػػرار جي يػػح فػػي اف الةايػػب يةتػػب

جمل وا دة ،بمف ى افني يحم هما ابيرا اياييا ،يظ يدور ولي في اتابايي ،مهما يفددت زوايا
التكاطي ،وها هو الرباوي يلتكا يجربػ الصػراع بػين ال كياػين – الايػر والشػر -مػن زاويػ اخػرم

(وجوهر الصراع وا د):
الصػػحراء :الرمػػز التراثػػي الةبيػػر ،وال ال ػ والوا ػ التػػي يحلػػم بالمػػاء ،وهػػو ػػا بػػين

عطرين :عطر من (زهرة المكتوؿ) و (عطر عصريي فنهدا الصحراء) والصحراء مكتول قايل  ،مكتول
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بهجػػر اب ا هػػا لمف اهػػا الةبيػػر ،وهػػي قايلػ بػػأاثر مػػن مف ػػى ا بهمهػػا الةبيػػر الػػذي ملتػػي اب اءهػػا،
وبجلافها الذي احابها فاحابح بي ياة اب ا ها.
*****
وف ػػي قصػػػيدة (اعتراف ػػات) ( )04يبػ ػػدو الرب ػػاوي يػ ػػهتا وا ػػحا ػػين يةت ػػب باي ػػلوب
(الشطرين) محاوال (التحديد) داخ هذا ال ما:
لسح يارب متااا

لسح يارب فنبيا

افنا حلصاؿ وافنى

لي اف ا يا فنكيا
...

...

جاءؾ اليوـ يتوب؟

افتا ير م من قد

وهو يحاوؿ يحديد ال ما الةتاييةي في قصيدة "ورق من ملف االعتراؼ" (:)05
عشح عمري يا ها ويا اللتاة
ويراءيح اخػ ػػيرا مػوج

يحرؽ االياـ حلصاف ذايػي

من ياء وجتاؿ الحراػػات

ايكظت ي ،ملت ي من ي ػػدي فنكشح فوقي ربي الوماػات
ثم طت ي على يطػي الم ػى عا كا يلكاؾ في ا حػػتاة
فهو يةاد يريم في ا بيح الذات المحترق (حلصاف ) يتحوؿ الى موج

ياء ،يػ ك

رو ي وجسدم بالوماات ،لتحملي الى ربي فػي خايمػ ال طػاؼ ..وفنتا ػ افنػي لػم يتاػ عػن ا ػد
رموزم الااح االثيرة تى في الشفر الفمودي ،ذلك هو رمز (الصلصاف ) بما يمتلك من كيك
ال حوؿ والافف والاارة والمكاوم من اج البكاء في آف وا د..
*****
فػػي المجموع ػ الثافني ػ مػػن قصػػا د الػػديواف ،فنلتكػػي فػػي " يسػػالوفنك" ( )06لغ ػ يسػػتادـ
الرمز بشلافي  ،واليغرب في التفبير والتصوير:
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" يسالوفنك ه ياشى الصلصاؼ الواقف ج ب الشارع ؟ ق  :اتا ال اخشى اال الحػب

اذا يػػةن الكلػػب الػػرابم فػػي الطػػرؼ االيمػػن مػػن جسػػدي ،واحػػبر حػػبر الػػريي المسػػجوفن ويػػا
ظتاؿ االطلس ،واذار وجهك حبحا واحيتا." ..
وبمزيػػد مػػن التبسػػيا المفتػػدي علػػى ػػفري الرمػػوز فنحػػاوؿ يو ػػيي دالالت الرمػػوز لغػػرض

الدرس ليس اال ،فم (الصلصاؼ) يرد رمز (الكلب الرابم) مكايتا في الطرؼ (االيمن) واليمين
ذو دالل وا ح واختيارم موقف( ،ودالل اليمين االيػتامي غيػر داللػ اليمػين المفاحػر فػاليمين
االيػػتامي علػػى الاػػد مػػن اليمػػين المفاحػػر ،ذو دالل ػ علػػى الايػػر وعلػػى بفػػم دالالت مف ػػى

اليسار السيايي المفاحر) ،القلب في الطرؼ االيمن كيك افنما هي دالل الرمز اقتاػح (يمػن

الكلب وييم ي) ،و(الريي) المتحرا مسجوفن في دالل وا ح علػى ابػح الحريػ  ،ويكييػد الكػوم
اللاعل المغيرة في (االطلػس) والوجػي ذو داللػ وا ػح علػى الهويػ واالحػال  ،فاػتا عػن ال بػ

والرفف ػ  ،وهػػي رمػػوز وا ػػح

ػػلاف  ،ولف ػ (الصلص ػاؼ) هػػو الرمػػز الشاصػػي الػػذي بػػدأ يفمكػػي

الشاعر ،ويةػررم قصػيدة بفػد اخػرم وفػي "قصػيدة الحيتػاف والػوادي ال ا ػف " يصػطرع الاػداف
(افاديهم ػػا دا م ػػا)ا الغ ػػى واللك ػػر ا الحيت ػػاف واالطل ػػاؿ اللك ػػراء ،وية ػػوف فنتيجػ ػ الص ػػراع هزيمػ ػ
(الحيتاف) وغرقها..

وفي قصيدة (آم وجػدة) ( )07يفػود (الصلصػاؼ) رمػزا يػلبيا مفاديػا فهػو اذف رمػز قابػ

للتغير الى درج االفنكتاب واالحطلاؼ في الصف المفادي ،اما افني رمز غ ي متفدد الػدالالت،
وهو يجسد دالل السلبي (السطحي الغوغا ي )
ه يسم وجدة خطو ظتالي او اف الصلصاؼ غزا اذفنيها
وهةػػذا يبػػدو الصلصػػاؼ جابػػا حػػليكا يحجػػب الحػػواس (اليػػيما السػػم ) عػػن اجػػتتاء
الحكا ف ،والكصيدة غ ا ي فيها لمحات رمزي

لاف :

اتاب بيمي ي
ه يسم وجدة خطو ظتالي
او اف الصلصاؼ غزا اذفنيها ؟ /../
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هتا اريلح يحابا تى يتو ا هذي اال جار
وامػػا ابتػػدع الربػػاوي رمػػز الصلصػػاؼ بداللتػػي السػػلبي غالبػػا وااليجابي ػ ا يافنػػا (حلصػػاف

ذايي) ،فافني قد ابتدع االزرؽ رمزا ايجابيا ،ا اف الى رحيدم رموزم الشاصي بتةرارم ،وفنكلي مػن
كػ داللػي وحػلي سػي " ربمػا ا ػاؿ الػى المػػوت ي ػا والػى الػذات الاػا ف اخػرم" الػى رمػػز

الاير والكيم االيمافني السامي :
ووقلح ه ا في الكري
مئذفن ي شر اهات زرقاء...
لم يرق

في الوجي االزرؽ وجدم...

ويفمف رمز الصلصاؼ ماليا عليي يمات الجلاؼ والظلم والبؤس:
ها احبحح اليوـ
غص ا من اغصاف الصلصاؼ اليابس
(وابري ) رمز قريب الدالل والت اوؿ ،يتةرر مو يا بالاير والجماؿ بما يكربي من الة اي
البسيط الوا ح :
ابري على االبواب ارام يتةوف
غيرت مرايا الفي ين لهذا افنتظر اليوـ
حتاة الليموف على ذاارة البحر الفا ف
فلػو اف الشػاعر فنكػ (ابريػ ) او الػريي ،او الملػي ،او الليمػػوف ،او الظػ التػي ايػػتادمها

ايتاداما رمزيا ،الى كوؿ داللي جديدة واريها لهػذم الػدالالت مفمكػا مةػررا ،بحيػد يت اولهػا
مايلا في اػ مػرة مايويػ افػف الرمػز وبفمكػي لةسػبها جميفػا رمػوزا اصػي ياػاؼ الػى كػوؿ

ابداعي ،وهو ه ا يوظف (الليموف) يوظيلا جديدا ب كلي من ك الطبيف ال بايي الى دالل ييايي

اجتماعي ايجابي بما يو ي بي الليموف من اثمار وا راؽ وخير ،واف ااف االيتاداـ اللجا ي غير

المفهوديابكا يظهرها ا اي جز ي غريب  ،يحاوؿ الكارئ اف يلم ببفػدها الرمػزي الجديػد فػيللي او
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يالف ،لةن يةرار الشاعر للرمز ،يللح االفنتبام الى االعماؽ اال افي التػي ياػيلها الشػاعر فػي
ا يةرار.
امػػا قصػػيدة " يسػػبيح " ( )08فمكطوع ػ غ ا ي ػ جميل ػ  ،وهػػو يحػػاوؿ يحػػديد (الشػػفر
الفمودي) في " اتاب فوؽ خريط الصحو "(.)09
"وفنكوش عا ف بمحط االفنتظار "( )32غ ا ي  ،ذات رموز لاف ( :الحبيبػ السػمراء ،او
الغاي ال بيل ) فالسيدة الكاي احبحح رمزا مألوفا في الشفر الحديد:
افنا في افنتظار بيبتي
لةن يور االفنتظار
امسى يوارا وؿ مفصمي الصغير
اما "مرثي "( )37فتتةوف من مكاط يشة " حومف فاس " محورها ا بدايتها وخايمتها،

ويتاػػمن رمزهػػا الػػر يس فهػػذم الصػػومف يبػػدو اافنهػػا جوهرالفكيػػدة وقػػد يجسػػدت يارياػػا جهاديػػا

و ااريا مو دا ،ممتدا الى الحا ر في محاول دا ب لتةوف رايتي وعتاج اوجاعي:
اافنح يحم علما ابيم
ااف ايم اهلل يتهادم
في جبهتها الااراء
يبفثي فنهرا يروي ظما ال ي ودجل
يك

اهراـ الحب على اهرامات الجيزة

ويوزع جمرات االطلس والريف
على ابراج دمشف.
فصومف فاس او حومف دمشف ،او حومف بغداد ،او اي حومف في ارجاء الوطن الةبير

افنما هي رمز ااري ػلاؼ اللتكػاء روافػد الحاػارة االيػتامي فػي مصػب الفكيػدة الوا ػدة ،او

علػى االدؽ ،اف " الصػوام " هػي يمظهػرات اػػاري ويجسػدات مت وعػ لهػذم الفكيػدة الوا ػػدة
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وبطلها " ابن بطوط " الر ال المفروؼ ،ق اع البن بطوط المفاحر ،المجاهد المسلم المحاحر

في بحثي عن ير فنهو ي التارياي ،وامةاف اعادة هذا ال هوض ببفد قيمي الحافزة المو دة على
الرغم من اف االقزاـ (السردين) يكيدوف راتي:
ياوط ي ابحد ع ك ه ا في الم لى
الكاؾ يحم اقمار الطين...
وافنا في بطن الحوت يمزق ي السردين
امػػا " الحػػوت" فرمػػز متػػداوؿ للاػػياع والغػػرؽ والغيػػاب ومػػا ا ػػبي هػػذم الػػدالالت ،وامػػا

(السردين) فة اي رامزة يبرز فجأة مشيرة الى الافلاء التافهين ،واذلك " ااباش اللي المتحرؾ
" فهم مساروف اوفنهم اابا ا يسار ثم ياحى بها ،وهي مسارة االف من قبػ (الليػ ) لصػراع

" البطػ " فػػي راتػػي داخػ الػػوطن ،امػػا اف مصػػطلي " ااتػػاؼ" هػػو ا ايػ اياػػا عػػن الكػػوة ،غيػػر
مبا رة في مكط " الر ل قب االخيرة ":
ار

ياوط ي بحثا عن أاتاؼ

في المدف البيااء
وير ػ " حػػومف فػػاس " فػػي ختػػاـ الكصػػيدة داخ ػ الػػوطن (مكط ػ  :ر ل ػ حػػومف فػػاس

االخيرة) ويةاد رمزها يشف عن طبيفتها الحيػ الباقيػ  ،و رايتهػا المػؤثرة الموقظػ  ،موظلػا اللػوف
االبيم للدالل على فنكا ها فةرا ويلواا ،يفبيرا عن جوهرها الداعي الى االمن وال كاء وال ماء:
ظلح يحم علما ابيم
يسةب فنهرا ابيم
وفي " دا رة من دوا ر الفشف " ( )30يةوف السيدة هػي الكاػي  ،امػا احػبي ػا فا م ػذ
الجي الثافني من اجياؿ الشفر الحر:
" قػػالوا فػػي الشػػغ يلػػو ين ،وهػػا ا ػػتغ اليػػوـ ومػػا ػػف الغيم ػ طيلػػك ،قػػالوا فػػي لفػػب

االطلاؿ يلو ين ولةن طلول عامي الما ي اافنح فنهػرا ػف رمػاؿ الصػحراء ومػا ايت شػف امػتاح
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الوجي االزرؽ ،قالوا في الفشف يػداهم جػدولك قلػوب الطيػر ...قػالوا فػي الحلػم يلػو ين ..قػالوا
في الشفر يةوفنين" ..
فهذم السػيدة-الكاػي رمػز لفكيديػي التػي بتجسػدها يتحػوؿ الفػالم ،فػي يمظهرايػي جميفػا،

يحػػوال ػػامتا الػػى االفاػ االجم ػ  ،لةػػن " االقػػواؿ " اليظهػػر السػػيدة ،فػػتا بػػد مػػن ففػ مكػػاوـ
حادـ ،وياحي يجف اياـ افنتظارها ياتصر:
"اػ االقػػواؿ عكيػػف زيػػن ع ػػف اللكػػتاؽ المتػػو

لة ػػي اعلػػم اف الفا ػػف فػػي زفنزافنتػػي قػػد

يلكاؾ يمدين لي ب الوح  ،حلي ي" ..
اللكلف م زو م فزؿ غير قػادر علػى التغييػر الفنلصػاؿ االقػواؿ (الفكيػف) عػن اللفػ وامةػاف
اللف .
برزت في ال

رموز حغيرة اقرب الى الة ايات والتشبيهات " الشغ  ،لفػب ،االطلػاؿ،

الفش ػػف ،الحل ػػم ،الش ػػفر " وه ػػي بمجموعه ػػا يش ػػة يةامػ ػ الص ػػورة االيجابيػ ػ الرا فػ ػ للس ػػيدة

الم تظرة ،ففتا وجماال وبراءة وخصوب فةػر وخيػاؿ ،امػا فنلتكػي " بػاالزرؽ " رمػزم الاػاص االثيػر
المتةرر ،الذي احبي كيك ف يػ بتتػاب التالػف والظهػور ،ومػن ه ػا يمةػن اف فنلهػم ايػف يصػير

(الصور) اذا هي يةررت وعاودت الظهور ،رموزا فري فالصورة يمةن ايتثاريها مرة علػى يػبي

المجاز لة ها عاودت الظهور بالحاح اتكػديم ويمثيػ علػى السػواء ،فإفنهػا يغػدو رمػزا ،قػد يصػبي

جزءا من م ظوم رمزي (.)33
" للمػػرة االولػػى مو يػػا بالفزل ػ والاػػفف والغرب ػ

ويظهػػر امام ػػا رمػػز " اللكػػتاؽ المتػػو

والهجػػرة الدا م ػ بحثػػا عػػن وجػػي السػػيدة – الكاػػي  ،امػػا ب ػػاء الكصػػيدة ب ػػاء مػػدورا ،فافنػػي يكػػرب

جز يات يمظهرات ويجليات السيدة – الكاي من بفاها ،لةي يتتا م في يةام
" بافنوراما " هذا الوجي ،متفدد زوايا االلتكاط.
*****
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الرمز الم للح
محمػد علػػي الربػاوي ػػاعر ػداثي يبػػذؿ جهػدا مػػن اجػ يحػػديد ػفرم الػػي مػ محاولػ

يجلي رموز يت ايب وقايتي ،لةن عددا من هذم الرموز خاص ،وبفاها اليةاد يفػدو اوفنػي ا ايػ

او يشبيها ،والبفم االخر اليمتلك متامي وا ح  ،امػا لتفكيػد الرؤيػ  ،او يفكيػد التفبيػر ،او الف
الشاعر لم يحاوؿ التكاط الرمز من زاويتي االبرز واالو ػي داللػ (أي مػن حػلتي االقػوم) ،او اف
هوة التجريب اافنح وراء احطيادم ،فظ غا ما في عالم يابي ،او م للتا من روابا الكصيدة،

خارجا على افنساؽ ب ا ها..
وخلال الفتاقات بين الترايب والجم  ،ديدف الشاعر ،وهي مسأل مشػروع فنجػي فيهػا

ا يافنا ،وغامر الى لير الهاوي ا يافنا ،الف اسر افف التوق  ،قد يأيي بااليجابي المػده

الػذي

يبفد في ا ال شوة واالعجاب ،وقد يةوف مايبا لآلماؿ اذا يةشف عن ثمرة هزيل او يراب ،او
ااف مجرد عملي مصط ف يحس الكارئ،بأف الشػاعر يلتفلهػا أي اف حػ ف الشػاعر اليبلػغ درجػ

اافي من المهارة بحيد ي طلي على الكارئ ويشفرم بفلويي الرمز،وطبيفي الصورة الرامزة ،وهةذا

فنج ػػدم ف ػػي جري ػػي وراء طرافػ ػ الص ػػورة وج ػػدة الرم ػػز واخت ػػراؽ الم ػػألوؼ ال ػػى الم ػػده  ،يرية ػػب
افتفاالت غير ذات جدوم ابيػرة ،ولربمػا اخلػح بب يػاف الكصػيدة وافنسػيابها ،اكولػي فػي قصػيدة "
ي ما يتأفند اال تاـ " (:)34
محةوـ بال لي علي ه ا
يحح غصوف الظ المتحرؾ
وال ا يكرا الجمل الثافني قراءة ذه ي حامت هةذا "يحح ظػتاؿ الغصػن المتحػرؾ " لةػن

الشاعر اراد اف يفةس الفتاقات ،فجف الظػ هػو االحػ والغصػن يابفػا ،وجفػ الحراػ للظػ ،

والغصن يتحرؾ بفدم بالتبفي  ،فهػ قصػد التشػاعر الػى اف الظػ بايحاءايػي الماتللػ  ،مػن الرا ػ

الى الافف والتتا ي ومايدور في فلك هذم المفافني ياصب غصوفنا ي متحرا ؟ اـ افني اراد "

اسر افف يوق الكارئ " فحسب ا الكارئ الذي ااف يتوق اف يةوف للغصن ظ فػأذا بالظػ لػي

غصن ؟
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قد فنتكب "هذم االلفاب " الل ي باعتبارها ف ا جميتا ،لة ا فنريػد اف يشػة هػذم االلفػاب
اجزاء من ب ياف الكصيدة،أي افن ا فنتم ى يوظيلها من هية ال

الي ،ولت ظر الى الصورة هذم:

" ايصلب حويا مثكوب الرأس "
يد يرايب الحسي المر ػي علػى التامر ػي ،فػالمثكوب هػو رأس الصػوت الرأس بشػري،

يايلوا الصوت اا ا لي رأس مثكوب ،خيػاؿ وايػ  ،ولةػن مػا مػردودم علػى الكصػيدة ؟ ومػا مػدم
يأثير هذا اللوف من التشةي ؟ وما مدم الماـ اال ساس بابفادم ؟ ول تأم قولي:
" وظتاـ البئر يراب مةسور المراة "
فنفم اف الشفر اليلا

وال يترجم ،ولة ي يأ اوؿ – لتايااح والدرس – فالشاعر بدءا

يريد اف يكوؿ اف البئر يراب الماء فيي فأ اطي بالظتاـ ،ثم جف لسرابي مراة مةسورة ..السراب

(بحد ذايي) مراة للبئر ال ا ب المظلم -:لو اف الصورة قالػح :اف (البئػر مرايػام يػراب) لةافنػح
موظل موجزة ،فةسر المراة يؤدي الى يشويي الصورة وعدـ و و ها ،والسراب بحد ذايي يؤدي
هذم الوظيل فهو خداع بصري ،فلماذا االفتفاؿ الترايبي ؟
ل تأم هذم الصورة الجز ي االخػرم " " طػاووس مغػروس فػوؽ محيػاي " لػم يكػ الشػاعر

افنػػا طػػاووس ،وجهػػي طػػاووس ،او أي يفبيػػر مماث ػ يكتػػرب مػػن الو ػػوح ،ب ػ غػػرس الطػػاووس فػػي
المحيا (الجبين) فل تاي طاوويا متدليا من جبين افنسػاف ،ايػدؿ ذلػك علػى ابريػاء ،اـ افنػي م ظػر
يكترب من ريم ااريةاييري ياخر ؟

وفي قصيدة " ديد الزجاج  "77-75حورة دال لة ها افرطح في المبالغػ فارجػح

عن امةافني التكب " :وافنا ا م فوقي الف كيب " ،الصورة اثك مما يجب او ااثر ي وعا ويشتتا
مما ي بغي (باعتبار ي وع محتويات الحكا ب).

ويحاوؿ الشاعر ح رموزم الااح بأف يبتدع الم ظر،او الصورة،او الشيئ ثم يب ي عليي

او علػػى يلاحػػيلي خػػواط رم الفاطليػ او اللةري ،وهػػذا االبتػػداع للرمػػز الاػػاص يجفل ػػا امػػاـ حػػفوب

الػػتحةم بهػػذا ال ػػوع مػػن الرمػػوز فنظػػرا للحريػ الةبيػػرة ،وللمػػدم الواي ػ المتػػاح امػػاـ الشػػاعر فػػي
اختيػػار رمػػوزم ويحميلهػػا مايشػػاء مػػن دالالت سػػب يػػياقايي " ومػػا يبػػدو خصػػا
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االولػػى ي كلػػب الػػى رمػػوز فػػي اعمالػػي المتػػأخرة ( )35بفػػد يةػػرار الةايػػب لرمػػوزم ،والحا ػػي علػػى
يوظيف يلك الرموز والتكاطها من زوايا ماتلل

تى يصبي ملمحا علويا من متامي اتابتي ()36

وقػػد ػػاوؿ الربػػاوي اف يبتػػدع رمػػوزم الااح ػ – امػػا يكػػدـ – فايػػتادـ "االزرؽ" بدالل ػ

ياتلػػف عػػن الداللػ السػػلبي المألوف ،مسػػتليدا مػػن اال تمػػاالت الثافنيػ التػػي يتيحهػػا الرمػػز،اذ افنػػي

فاػػتا عػػن االيحػػاء الجمػػالي ،يػريبا بلةػػرة السػػمو والفلػػو الريباطػػي بزرقػ السػػماء ،ولةػػن اقتػػراف
التيي
بالزرقػ يالاػ مػػن الفتاقػ بػػين الصػػل والموحػػوؼ ،وياػػلي علػػى (التيػػي) مف ػػى ايجابيػػا

اليملةي ،واختراؽ دود الم طف السا د هذا ،ويرييخ المف ى هذا ويوايدم بجف

"التيي االزرؽ

فنشوة وختاحا " يايف بفدا جديدا ماتللا فنوعا من االختتاؼ عما ايس الشاعر (لتازرؽ) مػن

مف ػػى ايج ػػابي ،الي ػػيما اذا اافن ػػح فنش ػػوة التي ػػي االزرؽ ل ػػم يس ػػتط يال ػػي

الش ػػاعر م ػػن عذاب ػػي

الوجودي " لة ي موجود  /لهػذا ايفػذب " ،وبويػ الشػاعر اف يػدف بػأف رمػزم الاػاص (االزرؽ)

قػػد احػػبي غ يػػا عديػػد التلويحػػات والػػدالالت ،الفنػػي افنتك ػ مػػن المػػوت الػػى ال شػػوة ،الػػى السػػمو
و م ػ الكػػارئ مسػػؤولي اختيػػار الدالل ػ التػػي يمةػػن اف يلهمهػػا ويتكبلهػػا ولفل ػػا فنتكب ػ م ػػي هػػذا

التسػػػويغ ،والكػ ػػارئ يةػ ػػاد يصػ ػػطدـ يرمػ ػػوز(اقرب الػ ػػى الة ايػ ػػات والتشػ ػػبيهات) مغلك ػ ػ  ،مث ػ ػ " :
الصلوات الفشر " و " عبر عوالم ال ظر اللتاؾ "
وقد فنبتسم للحداث (الشةلي ) التي يتطلبها الشاعر فيجف للطين (قبف بيااء) "
" ايأاد اف الطين على جسدي
قبف بيااء" .
الاوفيػ او مػػتاءة او عبػػاءة او أي لبػػاس يكليػػدي ممػػا يػػابس ال ػػاس فػػي بتادفنػػا ،ب ػ حػػل

وموحػػوؼ مت اقاػػا الدالل ػ (ال كػػاء واالغت ػراب) " ويةػػوف الغمػػوض محترمػػا مػػاداـ يس ػ د يفكيػػد
اللةػػر او لطافتػػي او اات ػػازم ...ثػػم هػػو ال يسػػتحف اال تػػراـ اف اػػاف وليػػد ػػفف او ػػحال فػػي

اللةر ،ويبهم االمر دوف داع " ( )37والرباوي حا ب فةرة وا ح

امل  ،ي جي مفظم رموزم

وحػػورم فػي التفبيػػر ع هػػا بمواربػ ف يػ يكتاػػيها لغػ الحداثػ اليػػوـ ،لة ػػي قػػد يبػػذؿ جهػػدا ملػػتفتا
لص لغز ( زورة) بسيط لةلم " ب " مثتا:
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ا اوؿ اف اريم ذايا اخرم
ذايا من رفين وفنكط
وبفم (ا ايايي) او حورم الرامزة يكتاي مايلػ يميػ الػى التفكيػد ،اػأف فنتايػ الصػومف

افنسػ ػافنا ذا ذراع ػػين مكط ػػوعين " :قطف ػػح ذراع ػػي ح ػػومفتي " او فنتايػ ػ " يػ ػ اب االفن ػػف ،عطريػ ػ

مشموم " لةػن مػن الغريػب يػرؾ يػ اب االفنػف يحػح ػوافر الصػومف ذات االذرع المكطوعػ ..

هي حورة غريب ،متشفب الدالالت ،ولئ ظر الى " الشمس بتا فسػتاف " فػي حػورة اخػرم ال كػ ،
وفنحػ ػػاوؿ ربػ ػػا جز يػ ػػات اللو ػ ػ الرامػ ػػزة هػ ػػذم ا اف الكصػ ػػيدة يحةػ ػػي حػ ػػراع الكػ ػػيم المتفار ػ ػ

(الرومافنسي الكروي والدفنس الحاري) او ببساط  :الاير والشر لةن بلغ الشفر ورموزم ويشفب
(افتفااليي) .ومايل الرباوي وايف يلجؤم الى مايشبي االلغاز ا يافنا ،والى ريم حور رامزة بفيدة
الدالل  ،او ديدة الغموض ا يافنا اخرم:
" عي اي عليها
مثلما يهم يصلي فوقي يكسك الماء "
الصورة يريم فنظػرة عي ػين يػهما م طلكػا ،لةػن ر ا ػات مػاء يةت ػف طيرافنػي ،ويػدؿ علػى

قػػدرة غريبػ علػػى التصػػوير ،ولةػػن الػػى ايػػن ي تهػػي ب ػػا هػػذم الصػػورة ؟ اف لمػػا بػػالري يػػراود هػػذم
ال ظرة الحادة االسهم ،الفطشى (ربمػا) ،او الم طلئػ بر ا ػات المػاء ،المتفثػرة بهػا دوف هػدفها
او بحمػ السػػتاـ الاصػػب الػػى الم ظػػور اليهػػا ..او ..او وهةػػذا يبػػدو الرمػػز االعمػػف اقػػدر علػػى

يوليد المف ى ،اف الصورة الرامزة هذم يتػرؾ لةػ

كػ داللػ  ،خصػبا ماتللػا عػن الػدالالت التػي

يشةلها الحكوؿ االخرم واالخػروف ،فالصػورة والرمػوز يةػوف ا يافنػا ادوات لتكػ

ػاالت ػديدة

التفكيد بحيد يةوف الصورة الوا دة غير اافي (.)38
ولكد قاؿ اولردج " :اف قدرا ابيرا من الشفر الجيد قد ظ يلهم فهما عاما غيػر اامػ "

( )39ومي الشفراء المفاحرين في الغػرب ]ومػن يػأثر بهػم مػن ػفراء الفربيػ المحػدثين[ الػى "
يغليف افةارهم وماديهم في حور ورموز ،جف

على يلاوت في درج الغموض ،اما اف محاول

فرهم عسيرا ااثػر مػن أي ػفر ماػى " ()42

اعرفنا اجتراح الجديد من التفبيرات ،يوقفي فػي

يذاج يفبيري يشبي الرا اكولي – مالاتا عتاقات الجم -:
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"يرير ال هر الذاب " ()47
"جبي ي الملتوؿ االوحاؿ "()40
"يكرأ في المراة المةسورة /
يارياا مشكوؽ االفنف "()43
" فسايين الصلصاؼ" ()45
"علكح مراوح عي ي على يطاف الصمح "
" جدراف الريي يسافر من غير كا ب
فنحو مرايا الشمس....
زجاج ال ور المةسور
ااتب فوؽ البحر المشروب ()46
" الج عي يك الوديفتين
افنسج عصافير عديدة
ازرعها ي ابتا فوؽ السماء
الصورة يريالي يتجاوز امةافنات الم طف الحسي-"خرجح ويدي يمسك يوي ا وديفا
فنسجتي حلوات الف ةبوت ()47
ربمػػا يرمػػز الػػى ع ةبػػوت الغػػار وفنسػػجي مػػا مى ال بػػي حػػلى اهلل عليػػي ويػػلم وحػػا بي فػػي

الهجرة -وبذا يدخ في يػز الصػور الرامػزة الموظلػ ليصػبي (السػوس) هديػ عبكػ وهدايػ الػى
الجماؿ واالماف:
"ابحد عن افنلي في مرآة ال هر الراقد...
وافنا في المراب ابةي م

لدع يفشف طاوويا مصلوبا
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فوؽ جدار الصمح الها ج...
وامتد على وجهي افنلي الم تلخ الجلد
" واعلف ق ي ات الرهب
فوؽ زامي المسروؽ اللاذين ()48
فنحػػس بافتفػػاؿ فػػي ريػػم عديػػد مػػن الصػػور السػػابك وفػػي ا ػػطراب دالاليهػػا وغمو ػػها

ا يافنا ،ويػذاجتها ا يافنػا اخػرم ،وهػو قػد جمػ الػى االفتفػاؿ االيػتفافن بملػردات او حػور ذات
دالالت حادم او فنكيا للسياؽ جريا وراء يحكيف اسر افف التوق امػا فػي (التػاريخ المشػكوؽ

االفنف ،ويفليف مراوح الفي ين ،ويػلر يػ اب (فػوؽ السػماء) ،وحػلوات الف ةبػوت ،والبحػد عػن
االفنػػف ف ػػي م ػػرآة ال ه ػػر الراق ػػد ،والا ػػلدع الت ػػي يفش ػػف طاووي ػػا مص ػػلوبا ف ػػوؽ ج ػػدار الص ػػمح

(الها ج) وامتداد االفنف الم لتي على الوجي ،ويفليف ق ي ات الرهب فوؽ زاـ بتا فاذين)..
لةن مايشل للرباوي اف عددا من محاواليي الجريئ هذم في اجتراح رموز اصي فنجي

او ااد يػ جي(واف فشػ بفاػها) ومػا لػم يحكػف م هػا ال جػاح الػتازـ فكػد الكػى علػى عػايف الكػارئ
مسؤولي ايكاط ا تماالت دالليػ

ػتى علػى الرمػز والصػورة الرامػزة مػن اجػ االقتػراب مػن فهػم

عالمهػػا الغػػامم،وهو هػػدؼ يطمػػي لتحكيكػػي الرمػػز الغ ػػي ذو االيحػػاءات الفديػػدة،وهو ما اولػػي
الرباوي ف جي غالبا وا طرب دوف يحكيكي ا يافنا قليل  ،و سبي الجرأة في التجريب.
*****

المراجع حسب تسلسل ورودها
( )7محمد علي الرباوي :ولد عاـ  7949في ي جداد – الر دي  -ج وب المغرب
 يفم ايتاذا بةلي االداب والفلوـ االفنسافني بجامف محمد االوؿ –وجدة.
 عاو ايحاد اتاب المغرب ،ورابط االدب االيتامي الفالمي  ،وعاو في ايرة يحرير
مجل المشةاة ،وفي ايرة يحرير مجل الم فطف ،والتاهما يصدراف في وجدة.

 دواوي ي الشفري :
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 البريد يص غدا (باال تراؾ) 7975 الةهف والظ 7975 الطا رات والحلم االبيم (باال تراؾ) 7977 االعشاب البري 7985 البيف المشتفل 7987 الرمافن الحجري 7988 اطباؽ جه م 7988 الولد المر 7989 اال جار اللوارة 7997ولي ديواف لتاطلاؿ :عصافير الصباح 7989
]مفجم البابطين للشفراء الفرب المفاحرين ،المجلد الراب  ،احدار مؤيس عبد الفزيز يفود
البابطين لتابداع الشفري ،الطبف االولى [7995
ويذار أ.د.عماد الدين خلي افني في اعمالي االولى لم يةن ملتزما ،وافني يحوؿ الى االيتامي بفد

دواوي ي الثتاث االولى (البريد يص غدا ،والطا رات والحلم االبيم ،واالعشاب البري عدا
قصيديين في الديواف االخير)
وافني ااف ااثر فناجا في دواوي ي االخيرة مما يدؿ على اف االلتزاـ اليهبا بل ي حا بي

 ي ظر مجل المشةاة الفدد  72الس  3فباف 7459هػ ابري  7989مكاؿ :فنماذج منايتامي االدب في المغرب.
( )0دراي في لغ الشفر ،د.رجاء عيد ،م شأة المفارؼ باالية دري  7979ص34
( )3الصورة االدبي  ،د.مصطلى فناحف753 ،
( )4الرمز الشفري ع د الصوفي  ،د.عاطف جودة فنصر ،ص.79-78
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( )5الشاعر الفربي الحديد :رموزم واياطيرم الشاصي د.علي جفلر الفتاؽ .والراي
لػ Abramzص3
( )6ي ظر على يبي المثاؿ :ال كد االدبي ومداريي الحديث ج  0يتافنلي هايمن ص،49-48
 -الحداث مالةم برادبري وجيمس ماالرلن -077قلف ااس  :ادموف ولسن -00

الر ل الثام  :جبرا ابراهيم جبرا  – 44الرمز الشفري ع د الصوفي  -79زمن الشفر،

ادوفنيس  – 039المجم في فلسل اللن 57-52
( )7فنظري االدب :ري يي ويليك واويتن وارين .797
( )8الشفر والتجرب ا ار يبالد ماالي

94

( )9الرمز والرمزي في الشفر المفاحر :د.محمد فتوح ا مد 42/
( )72الشفر ايف فنلهمي وفنتذوقي ،اليزابيد درو 728/وي ظر فنظري اال تاـ ،فرويد  94/اذ
يذار اف ثم رموزا يرغم ا على التساؤؿ اين ي بغي اف فنبحد عن الفام المشترؾ ،عن

وجي الشبي في المكارفن الملتر

" ووا ي افني يلهم الرمز على افني يئ محدد.

( )77علم االيلوب ،مبادؤم واجراءايي ،د.حتاح فا  ،الكاهرة ،مؤيس ماتار  ،7993ص
.76
( )70الشفر ايف فنلهمي وفنتذوقي 728/
( )73الرمز الشفري ع د الصوفي 775/
( )74اطباؽ جه م 77-75
( )75ـ.ف 79-78
( )76التجرب الاتاق  :س.ـ.بورا ص75-74
( )77ـ.ف 07-02
( )78ـ.ف 04-03
( )79ـ.ف74
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( )02الديواف 09-08
( )07ـ.ف 37-32
( )00ي بغي اف فنكرأ الم (ال اريتين) قراءة مغربي يالف الياء االولى (ياء ال سب) واليافلها
ليستكم الوزف.
( )03يهم

الشاعر على (لةن) بكولي( :بةسر ال وف) وليس في الفربي لةن بةسر ال وف ،ب

ه اؾ ياء ياتصرها بفم الشفراء – رورة – فيحيلها اسرة.
( )04الديواف 03/
( )05ـ.ف 36-35/
( )06ـ.ف 46-45 /
( )07ـ.ف 57/
( )08الديواف 77-7/
( )09ـ.ف 07/
( )32ـ.ف 76-73 /
( )37ـ.ف 82-77 /
( )03ـ.ف 83/
( )33طبيف الشفر وياطيا ل ظري الشفر الفربي  94/وي ظر :فنظري االدب 797 /
( )34الديواف 73-77/
( )35ـ.ف 77-75/
( )36الشفر ايف فنلهمي وفنتذوقي  ،73/وي ظر :فنظري االدب 797 /
( )37الرمز في الشفر الفراقي الحديد :جي مابفد الرواد /7982-958ص،773-770
اطرو داتورام ،ذفنوف االطرقجي ،الي االداب /جامف الموح 7996 ،
( )38ال كد االدبي ومداريي الحديث  :ج56/0
659

الرمز بين التوظيف واالفنلتات قراءة في ديواف الشاعر المغربي محمد علي الرباوي ...
د .ذفنوف يوفنس مصطلى االطرقجي

( )39التجرب الاتاق  ،س.ـ.بورا 75/
( )42الشفر ايف فنلهمي وفنتذوقي 57/
( )47ـ.ف 728/
( )40الديواف 50/
( )43ـ.ف 57/
( )44ـ.ف 49/
( )45ـ.ف 49 /
( )46ـ.ف 47/
( )47ـ.ف 56-55/
( )48ـ.ف 67-62 /
( )49ـ.ف 65-64 /

المراجع
 -7اطباؽ جه م ،فر محمد علي الرباوي ،م شورات المشةاة ،وجدة -المغرب 7988
 -0التجرب الاتاق  ،س.ـ.بورا ،ت :يتاف

جاوي ،وزارة االعتاـ الفراقي 7982

 -3الحداثػ ػ  :م ػػالةم برادبػ ػػري وج ػػيمس مػ ػػاالرلن ت :س ػػن ف ػػوزي ،دار الم ػػأموف للترجم ػ ػ
وال شر ،دار الحري للطباع  ،بغداد .7987
 -4دراي في لغ الشفر ،د.رجاء عيد ،م شأة المفارؼ باالية دري 7979
 -5الر لػ ػ الثام ػ ػ  ،جب ػػرا اب ػػراهيم جب ػػرا ،المؤيسػ ػ الفربيػ ػ للدراي ػػات وال ش ػػر ،بي ػػروت ط0
.7979

 -6الرمز الشفري ع د الصوفي  ،د.عاطف جودة فنصر ،دار االفندلس ،بيروت 7978
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 -7الرم ػػز والرمزيػ ػ ف ػػي الش ػػفر المفاح ػػر د.محم ػػد فت ػػوح ا م ػػد ،دار المف ػػارؼ بمص ػػر ط 0
7978
 -8زمن الشفر ،علي ا مد يفيد (ادوفنيس) ،دار الفودة ،بيروت 7970
 -9الشاعر الفربي الحػديد ،رمػوزم وايػاطيرم الشاصػي  ،د.علػي جفلػر الفػتاؽ ،وزارة الثكافػ
واالعتاـ ،مهرجاف المربد التاي  ،دار الحري للطباع بغداد .7988
 -72الشفر ايف فنلهمػي وفنتذوقػي ،اليزابيػد درو ،ت ،د.محمػد ابػراهيم الشػوش ،مةتبػ م يم ػ
باال تراؾ م مؤيس فرافنةلين ،بيروت-فنيويورؾ 7963
 -77الشفر والتجرب  ،ار يبالد مةلي  ،ت ،يلمى الااراء الجيويػي ،م شػورات دار اليكظػ
الفربي  ،باال تراؾ م مؤيس فرافنةلين ،بيروت –فنيويورؾ 7963
 -70الصورة االدبي  ،د.مصطلى فناحف ،دار االفندلس ،بيروت ط7987 ،0
 -73طبيف ػ الشػػفر ،وياطػػيا ل ظري ػ الشػػفر الفربػػي ،د.ا مػػد الفػػزب ،م شػػورات اوراؽ ،الػػدار
البيااء.7985 ،

 -74قلف ااس  ،ادموف ولسوف ،ت ،جبرا ابراهيم جبرا ،المؤيس الفربيػ للدرايػات وال شػر،
بيروت ط.7976 ،0

 -75المج ػ فػػي فلسػػل اللػػن ،ب ػػد يوارويش ػ  ،ت يػػامي الػػدروبي ،ط 0دار االوابػػد ،دمشػػف
.7964

 -76مفج ػػم الب ػػابطين للش ػػفراء ،المجل ػػد الرابػ ػ  ،اح ػػدار مؤيسػ ػ عب ػػد الفزي ػػز ي ػػفود الب ػػابطين
لتابداع الشفري ،دار الكبس ،الةويح ،ط.7995 ،7
 -77فنظريػ ػ ػ ػ اال ػ ػ ػػتاـ ،ي ػ ػ ػػيغموفند فروي ػ ػ ػػد ،ت :ج ػ ػ ػػورج طرابيش ػ ػ ػػي ،دار الطليفػ ػ ػ ػ  ،بي ػ ػ ػػروت،
ط.7980،7
 -78فنظري ػ االدب ،ري يػػي ويليػػك واويػػتن واريػػن ،ت ،محػػي الػػدين حػػبحي ،المؤيس ػ الفربي ػ
للدرايات وال شر ،بيروت ،ط.7988 ،0
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ا سػاف عبػاس ومحمػد يويػف. د، ت، يتافنلي هػايمن0 ال كد االدبي ومداريي الحديث ج-79
.7962 فنجم بيروت
الدوريات
72  الفدد،  مجل المشةاة المغربي، عماد الدين خلي. د،فنماذج من ايتامي االدب بالمغرب
.7989  هػ ابري7459  فباف3 الس
الريا الجامفي
 اطرو داتورام مكدم،7982-7958  جي مابفد الرواد،الرمز في الشفر الفراقي الحديد
 من قب ذفنوف يوفنس االطرقجي7996 الى مجلس الي االداب جامف الموح

Conclusions
The research demonstrates that symbol division, in
Muhammad Ali Al-Rabawis Divan(Atbaq jahnam) into a simple
transparent symbol and a complex rich symbol might reach the level
of complication. The poet has succeeded in using these two types of
symbols in most of his poems, but as a reaction to following the
modern movement, or as a desire in creating personal symbols. As
such, the poet has been obliged to disregard and manipulate in some
of his symbols which have been disconnected from the context.
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