أنماط الحوار الداخلي  -دراسة في الشعر العراقي المعاصر
د .عبد الغفار عبد الجبار عمر

أمناط احلوار الداخلي

دراسة يف الشعر العراقي املعاصر

د .عبد الغفار عبد اجلبار عمر
قسم اللغة العربية  /كلية الرتبية
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث

الحوار وسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها الشاعر ليطلع القارئ على أفكاره وطبائعو

فهو وسيلة أساسية للكشف عن وعيو للعالم الذي يعيش فيو وال تقف وظيفة الحوار عند حددود

كشف األعماق إنما يساىم في بناء الحدث عبر الحوار المتبدادل بدين الشياديات ولقدد ح دي
الحددوار الددداخلي المعبددر عنددو بددالمونولوج أىميددة كبيددرة إب اتجددو الكتدداب إلددى اعتمدداد تحليددل بىددن
الشياية وانفعاالتها وىواجسها النفسية أساساً في تجسيد الحركة والحدث ،وإن التطدور الدذي
حدث لبنداء القاديدة العربيدة الحديمدة منحهدا القددرة علدى أن تنفدتف علدى الفندون المجداورة ومنهدا

السرد فأ فادت من عناصره ولعل الحوار كان من أبرز العناصر القااية التي أفاد منها الشدعراء،
فالشاعر يانع لغتو الياصة بو ويعبر بها أيضا عن كينونتو ولهذا فقد جعل الحوار وسيلة إلظهار

خاائص الشياية وعرض وجهة ن رىا إزاء األحداث والمواقف المحيطة.
يتشكل الحوار الداخلي عبر لغة تعتمد علدى الجمدل القاديرة الوا دحة المعندى وتتسدم

بادددق العاطفددة واإلحسدداس والمشدداعر ألن الشدداعر يتوجددو إلددى باتددو لددذلم فلغتهددا تيلددو مددن
االفتعال والتكلف والتفايل وقلما تزيد لغة الحوار الداخلي علدى عددد محددد مندو الجمدل ، 1

لددذا فهددو يعددد نمط دا تواصددليا ال يعتمددد علددى اسددتدعاء اآلخددر إنمددا ىددو حددوار موجددو إلددى الددداخل
فيكشف عن أشياء قدد ال يسدتطيع الشداعر التعبيدر عنهدا فدي الحدوار اليدارجي ،وعليدو فهدو حدوار
يتجو نحو الذات ويعود إليها ليقدم دواخل الشياية ويكشف عما تعانيو  ،كما ويأتي مدن دافدع

نفسددي تعيشددو تلددم الشياددية بكددل أبعدداده مددن تددوتر وصددرا ومواقددف فكريددة  ، 2لددذا يددر –
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محمددود عبددد الوىدداب – انددو أحددادي اإلرسددال تعبددر فيددو الشياددية الواحدددة عددن حركددة وعيهددا
الداخلي في حضور متلق واحد ،متعدد  ،حقيقي أو وىمي صامت غير مشارك في اإلجابة . 3

يعبددر ىددذا الحددوار عددن األفكددار الاددريحة لملقيددو التددي بوسدداطتها يقدددم نفسددو باددياغتو

ويستطيع من خاللها إدراك حركتو في الحدث الذي ينتقدل مدن حالدة عاطفيدة إلدى أخدر  ، 4فهدو

ك ددالم يس ددمع وال يق ددال وتعب ددر بوس دداطتو الشيا ددية ع ددن أفكارى ددا المكنون ددة دون تقي ددد ب ددالتن يم
المنطقدي  ،فيددواطر اإلنسددان ال تقدل أىميددة أو داللددة عدن كالمددو أو أعمالددو لدذا كمددر اسددتعمالو فددي

الشعر بسبب طغيان أفكدار الشداعر وأحاسيسدو علدى نتاجدو فهدو يبد ىمومدو فدي محداورة الدنف

واستيراج مكنوناتها لذا فهذا الحوار يعبر عن الواقدع الدداخلي للشداعر وىواجسدو وبهدذا يمكنندا

أن نال إلى العالقة بينهمدا الحدوار /الشيادية عبدر الحدوار الدداخلي ،إب ىدي عالقدة داخليدة
فدي اسدتذكار الدزمن الما دي أو تقريدع الدزمن

وباتيو فالشاعر ىنا قد يطرح تساؤالت على الدنف
الحا ر.

برز الحوار الداخلي بوصفو جزءا مهما في التكوين البنائي للشيايات ليتسنى فهمهدا

وفهم دواخلها ويكون الحدث نابعدا مدن باتدو فكدل مدا يعتريدو مدن أفكدار و اراء وتجدارب يتجسدد

فددي شددكل القادديدة لددذا يددر – محسددن أطدديمش – أن ىددذا األمددر ال يممددل انكفدداء أو انغالقددا
شيادديا ألنددو عبددر ىددذا الحددوار نستكشددف عالقددة الشدداعر بددالمجتمع ونعددر تشيياددو الفكددري

والفلسفي لجملة من القضايا التي ال تعنيو وحده بقددر مدا تعندي اآلخدرين  ، 5إبن فعالقدة الشداعر

بذاتددو عالقددة قلقددة ال يسددتطيع أن يتجاوزىدا ألنهددا غامضددة ومعقدددة وأن حبددو وكرىددو لهددا ىددو الددذي
جعلو يجرد باتو كي يقيم حوارا بينو وبينها وىذه العالقة جعلتو يبح عنها دائما ،وعليو فليست

ىندداك نهايددة لحددوار اإلنسددان مددع باتددو ألنددو سددجين فددي حدددود باتددو الضدديقة وال يسددتطيع اليددروج

منها . 6

وىنا تبرز مسألة أن ىذا الحوار مقفل الدائرة في التواصل على الذات نفسدها لدذا يدر

– عزالدددين إس ددماعيل – أن ددو حددوار منف ددرد ب ددين صددوتين لش دديص واح ددد احدددىما ى ددو ص ددوتو
اليارجي العام الدذي يتوجدو بدو إلدى اآلخدرين ،واآلخدر صدوتو الدداخلي اليداص الدذي ال يسدمعو

احد غيره لكنو يبزغ على السطف من ان آلخر

7

وىذا يعني أننا في ىذا الحوار أمام صوتين
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ال صوت واحد ألنو تجاوب بين صوتين لكنو لشيص واحد يتبين من خالل أبعاد الموقف سواء
أكان نفسيا أو اجتماعيا وىذا ال يعني أنها تقطع عالقتها باآلخر العدالم لكنهدا تسدعى إلدى أن

تسددتغرق فددي معرفتهددا لددذاتها ليددتم بناءىددا علددى ىددذا الموقددف الشددعري وإدراك محيطهددا لتقدددم بعددد
بلم رؤيتها ومن ورىا الياص الذي قد يأتي موافقا لو أو ميتلفا عنو . 8

وعليددو سددندرس الحددوار الددداخلي فددي نمددابج مددن الشددعر العراقددي المعاصددر إب وظف دوا

الحوار الداخلي في بناء قاائدىم وحداولوا إيادال مشداعرىم وأفكدارىم وأحاسيسدهم عبدر تددا

لألفكار بعناية مدروسة فقد غذوا ناوصهم بتجليدات ىدذه التقاندو كمدا أنهدم عبدروا عدن انطدوائهم

على أنفسهم بعيدا عن الناس ليتحدثوا إليها ويشكو ىمومهم لها وكدأنهم يحداكون شيادا اخدر،
لذا سنعمد إلى دراسة الحوار الداخلي في شعرىم عبر األنماط اآلتية وىي
-1

المنولوج .

 -2المناجاة

-3

تيار والوعي .

 -4االرتجا .

أوال المونولوج

يعدد المونولدوج وسدديلة للتعبيدر عدن مكنونددات الدنف

بعض األحيان عن توصيلها  ،فهو وليد صرا داخل نف

التددي قدد يعجدز الحددوار العدادي فددي

الكاتب تنقلها لنا إحد شياياتو إب

تحدداول التعبيددر عمددا يعتددري خلجددات نفسددها والسدديما عندددما تعجددز عددن التواصددل مددع اآلخددرين،

فالمونولوج ىو صوت لمتكلم خيالي يياطب مستمعين خياليين إب تكشف فيو شياية ما عدن
طبيعتها والموقف الدرامي الذي يحوطها لذا فهو عبارة عن رسم غير مباشر لشياية ما أو أثر

أدبي مركز على حادثة واحدة تقدمو شياية خيالية أو حقيقية في حدي من جانب واحد يوجو

للق ددارئ أو لشيا ددية أخ ددر أو لجماع ددة م ددن الن دداس

9

 ،كم ددا أن ددو وس دديلة كش ددف ع ددن الع ددالم

الداخلي للشياية وعبره يمكن أن ندخل إلى بىنها ومعرفة أفكارىا وتاوراتها .
تذكر -حنان قااب وماري الياس – أن الكلمة منحوتة من الكلمتين ) (MONO

وتعني واحد و ) ( LOGOSوتعني الكالم عند اليونانيين ،فهو شكل من أشكال اليطاب إب
تتساءل الشياية من خاللو عما تشعر بو في داخلها من تمزق أمام رورة اتياب قرار مدا ،كمدا
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العدد 9

أ نو يأتي على شكل حوار مدع شيادية غائبدة وقدد ال يفتدرض ردا  ،لدذا فهدو ي هدر فدي لح دات
حرجة من الحدث فيلفت االنتباه إلدى حيدرة البطدل ويكشدف مكندون باتدو

12

وعليدو فقدد أفدادت

القايدة منو ألنو يمكن أن يكون معبرا عن عزلة الشياية وعدم تواصلها مع اآلخرين .
أفاد الشاعر الحددي مدن ىدذه التقاندة إلدراكدو درورة اسدتبطان الشيادية ومكاشدفتها

نفسدديا وال يس دتقر بددو علددى ىيعددة معينددو فقددد يجددوب الددنف

وي ددل علددى سددطف الددنص علددى شددكل

صوت واحد ،كما أ نو يقيم بو حوارا ال يوجهو إلى شيص ثان بل يدور بو على محور واحد وىذا
المحددور ىددو الشدداعر نفسددو ألنددو ينطلددق مددن الددذات ويعددود إليهددا مباشددرة فهددو مددن ىددذه الناحيددة

متكامل مكتف والبطل فيو يتسا ءل وال حاجة لو إلى الجواب إال أن يجيء بلم من تلقداء نفسدو
ومن الداخل أيضا  ، 11لذا أتاح للشداعر حريدة التعبيدر عدن ىواجسدو وأفكداره وحقدق لدو تدداعي
األفكار التي يسعى إلى إبرازىا .
ير – محسن أطيمش – أن الكمير من الشعراء عمددوا إلدى ىدذه التقاندة كدي يجسددوا

أنفسهم بها م عبرين عن أحاسيسهم ومواقفهم تجاه الحياة التي يحيونها لذا أصبف بطل القاديدة
الشاعر نفسو ولم يعد الحدي يأتينا من اليارج وإنما صار ينبع من الداخل  ، 12فكل ما يتعلق

بالشاعر من عوامل نفسية داخلية وخارجية يعكسو لنا على شدكل أفكدار يسدعى السدتيراجها مدن
عمق وجدانو وإحساسو .
ويسد ددتيدم المونولد ددوج فد ددي تعريدددة بعد ددض جواند ددب الض ددعف المزيفد ددة فد ددي الشياد ددية

المياطبة وأحيانا يال األمر بالشاعر حد النقد الحاد واإلدانة المطلقة كما فعدل مرشدد الزبيددي

فددي قادديدتو مشددرو مقتددرح لقادديدة عددن الليددل حينمددا صددب جددام غضددبو علددى الشياددية

المتيلية من بلم قولو
وىا أنت منكفي
لي

تحاي سو سيعاتم

وحدك تحتاط من غضب البرد
بالموقد المتآكل
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بعض رماد يغطي فراشم
أو يحتويم الرماد
وبعضم يلتف في بعضو
لي

تستطيع أن تدرك الطيبات

فالمياطددب لددي

13

أكمددر مددن أنددا الشدداعر التددي يتوجددو إليهددا باليطدداب ومددا ي د دي إلددى

التداخل الذي يفضي بالعالقة بين األندا و األندت إلدى عالقدة متقاطعدة مدن قبيدل أندا –أندت /

أنت -أنا  ،فالتداخل الناتج من العالقتين األفقية والعمودية بدين أندا وأندت  ،يحيدل علدى عالقدة
متقاطعددة ،لكنهددا متقطعددة بددين أنددا الفرديددة و أنددا المعرفيددة التددي تدرتبا بالددذات المقاددودة فددي

اليطدداب ،أنددت مددن جهددة ،وبددين أنددت الفددردي الددذي يلعددب دورا إيهاميددا بتغريددب الددذات أو
تجريدىا و أنت المعرفي الذي ال ينفال عن بات الشاعر . 14

فددالمونولوج الددذي ترشددف مددن خددالل وعددي الشياددية عبددر مددا تقددوم بددو مددن استحضددارات

واستذكارات وتجسدىا من خالل كالم عفوي غير من م؛ ألنو ال يرد إلى الذىن فدي صدورة مرتبدة
مبوبددة تتبددع فيهددا العلددة النتيجددة ويجددري فيهددا الكددالم طبقددا ألصددول الكددالم ،ويسددبق فيهددا الما ددي

البعيددد الما ددي القريددب ،بددل يددرد متقطعددا مضددطربا  15كمددا فددي قادديدة عبددد المطلددب محمددود
الولد والقايدة إب يقول
يكفي بأن تلقي عااك
فتستحيل شجيرة ..غابا
وتابف نيلة في األفق ..بستانا
وتغمر ىذه الروح الملولة ىدأة،
أو تسكنين الريف..
ييتار المسافة طائر
وتدور ىذي األرض دورتها الجديدة.
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من أين يأتي بلم القلق العجيب ؟ !
وكيف يطرق بابم المسدود ؟ !
يلغي حولم الامت الودود .. 16
نلحظ في ىذا النص أن المونولوج بين الشاعر وىذا الولد العنيد يتحول فيما بعدد إلدى

محاورة خارجية كما ياير الولد العنيد ىو الشاعر فيما بعد ولكن لي

من خالل تبادل أدوار أو

ما أشبو ولكن من خالل نمو طبيعي متوازن … وحدين تنتقدل المحداورة إلدى اليدارج بدين الشداعر

والولد العنيد ال يستطيع أي منهما أن يجسم أمر ىذا القلق العجيب ،فالقلق يتفاقم حدة ،ويلغي
الامت الودود ،ويطرق الباب بعناد.

ثانيا المناجاة

تعددد المناجدداة إطددارا داخليددا للشياددية ألن مو ددوعها ىددو نف د

الددنف

للددنف

عاليين

17

المندداجي فهددي حدددي

وخاوصددية تسددمف بالكشددف عددن دواخلهددا ومددا يدددور فيهددا  ،وىددي نددو مددن أنددوا

الح ددوار الد دداخلي ويمك ددن تعريفه ددا بأنه ددا

تفكي ددر الشيا ددية با ددوت ع ددال وبتكمي ددف وتركي ددز

والسيما في الجزء المعتم منهدا إب غالبدا مدا يسدتيدم الكاتدب دمير المدتكلم لعدرض

األفكدار وتادوير سدرد األحدداث ،كمدا أنهدا تندز نزوعدا باتيدا فدي عدرض ىدذه األفكدار والهددواج

للشيادية فددي حالدة تن دديم يفتددرض وجدود جمهددور حا ددر وىدي تقانددة دراميددة بهدا إمكانددات كبيددرة
ومتنوعددة تسددهم فددي ددط الددنص بطاقددات شددعرية متفددردة ولهددا مكانتهددا مددع بدداقي تقانددات الحددوار

الداخلي األخر . 18
الددنف

تركز المناجاة على موقف معين محدد لو غايتو في تاوير الادرا النفسدي فهدي تجعدل

محددورا الىتمامهددا وتق دوم بتحليلهددا إب إن الددتكلم عددن الددنف

يتضددمن بالضددرورة طريقددة

مو دوعية للفهدم وإ ن المنداجى ين ددر إلدى نفسدو مددن من دور عدام يد طره العمدل الددرامي وال يكتفددي
بالتعبير عن أبعاد الشيادية وأحاسيسدها الداخليدة ودوافعهدا لكندو يتعدد بلدم إلدى محاولدة فهدم

نفس ددو بتعق ددل

19

ل ددذا ع دددت المناج دداة تكنيك ددا يق دددم المحت ددو ال ددذىني والعملي ددات الذىني ددة

للشيادديات مباشددرة مددن الشياددية إلددى القددارئ

22

علمددا ب دأن الشياددية ىنددا ىددي شياددية
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الم لف نفسو فضال عن احتوائها حركة وصراعا داخليا ولح ات فارقة بين الحضدور والغيداب إب

يكون التوجو فيها نحو أشياء غيدر محدددة فدي اليطداب تسدهم فدي تقدديم موقدف الشيادية ومدا
يجري حولها وتحدد عمق الوعي فيها.
تجرد المناجاة الشاعر من كل القيود اليارجية إب يلجئ فيها إلى توجيو حديمو إلدى أي

عنا ددر م ددن عناص ددر الطبيع ددة فيق ددوم بمناج دداة الش دديء المفت ددرض  ، 21وأن أى ددم م ددا يمي ددز أس ددلوب
المناجدداة ىددو زيددادة التددرابا بلددم أن غر ددو توصدديل المشدداعر واألفكددار

22

ممددا جعددل أكمددر

الشعراء يوظفونو في ناوصهم على شكل لغة حزينة بغية التأثير في المتلقي.
كمي ددرا م ددا ت ددرد المناج دداة ف ددي ش ددعر عل ددي جعف ددر الع ددالق إب جعله ددا تنويع ددو م ددن تنويع ددات

القايدة من بلم ما نجده في قاديدة أغنيدة المدراة إب جداءت المناجداة علدى شدكل أغنيدة

بما لها من دالالت رمزية و تارييية و عاطفية  ،فهي محطدة مدن محطدات الدذاكرة التدي تكتسدب

شعريتها عندما تكون أمام المدراة ولدي

أمدام الجمهدور لتكدون صدفحة تعكد

التجدارب التدي

تركددت باددمات وا ددحة وعميقددة علددى الوجددو  ، 23فهددي ترسددم اشددتعال الددذات علددى الددذاكرة مددن

بلم ما نجده في مطلع القايدة
ما الذي يشتعل الليلة
في تيارك الغامض
يا ماء المرايا .

جسد تجتاحو الفضة ؟
برق من حنين الروح ؟
وىم ؟
أم ش ايا
ما الذي يبتهل اآلن
قميص النوم ؟
أم جمر الجسد ؟
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أي عري غامض
يندلع الليلة
في تيارك الغامض ...؟

24

تبدأ القايدة بتيار من األسعلة التي تتزاحم في الذاكرة فهي تن ر إلى المدراة بحمدا عدن

إجابددات فددي ظددل شددبو المعددتم الددذي يددأتي علددى شددكل غمددوض بلغددة الشدداعر وىنددا تتمدداىى
المراة الرمز الددال علدى االنفتداح صدوب الدداخل بتعقدب الحداالت المبهمدة الغامضدة ىندا تندز

الكتابة الشعرية إلى اإليحاء لتجسيد ماء المرايا وتتيذ من الجسد مرجعا للتدذكر والتييدل

والحلددم بمددا كددان ومددا ينبغددي أن يكددون

25

 ،والقادديدة تسددير علددى نسددق تعبيددري مهدديمن أال وىددو

نسق االستفهام الذي ينحى بها إلى مو ع التأمل
قامت
دخلت في فضة  ،المراة  ،ىذي
فضة المراة ؟
ال
بل فضة المرأة
بل ماء ،
وجمر
وزبد
ما الذي يندلع الليلة
عطر الروح ؟
أم وء الجسد ؟
امرأة ولي

26

ىنا يتحول جسد المراة إلى امدرأة عنددىا يضدعنا الشداعر أمدام حقيقدة أنندا أمدام جسدد
أمام مراة ليرسم برمزية الفعل الجنسي تعالي أوار الشهوة وحدث االشتعال لذا تكون
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شاعرية المراة استقراء للجسدد واحتفداء بوليمتدو حينمدا يسدفر عدن حقدائق شدهوة مجنوندة تسدتقدم
إليها أشياء العالم ماء  ،جمر  ،زبد لكي يحول دالليدا ظداىر الجسدد إلدى فديض طاقدات الحيداة

الكامنددة فيددو والعددودة إلددى األسدداطير القديمددة التددي أكدددت أن أص دل اإلنسددان ميلددوق مددن ىددذه

العناصر

27

.

الهي ،
أي عري مسكر ىذا ؟
أشم الريف  ،يهمي
عريها الكامن في الريف ،
أر ماء المرايا
مائجا فينا  ،استحلنا
كلنا  ،اآلن مراياىا
اشتعلنا
في ل ى الماء
تر فينا ند فضتها ،
تفاحا الهائج ،
تغدو
نبض ىذا الكون ،
فو اه
وأنماه الممارة ،
ماءه القاسي ،
وناره ...

28
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ثم تنحدى المناجداة عبدر األسدعلة الكونيدة فدي الوصدول إلدى عمليدة االمتدزاج والتدداخل إب

خلددا الشدداعر بددين مدداء المددراة وأجسددامنا التددي ت هددر فيهددا إب أ ددحت أجسددامنا مددراة تتمدداىى مددع

الماء امتزاجا واختالفا إنو امتزاج نفسي ير من خاللو الشاعر أن الجسد وماء المراة صار شيعا

واحدا  ، 29وىذا ما نلمسو في تحول ماء المرايا إلى مائجدا فيندا /اسدتحلنا مراياىدا  /تدر فيندا
نددد فضددتها ويعمددد الشدداعر إلددى اإلشددارات المرمددزة العددابرة للتعبيددر عددن ىيجددان األنوثددة نددد

فضددتها  /تفاحهددا الهددائج لياددل إلددى بروة الفعددل الجسدددي المدداء  /النددار كنايددة عددن اتحدداد

الجسدين .

كيف
مر
الزمن الغائم ؟
أعني
ما أمر الزمن الغائم ،
مابا تحمل المراة
للمرأة؟

32

ىندا تركدز المناجداة علدى الرحلدة البشدرية وكيفيدة انقضداءىا إب يشدكل الشداعر الدنص عبدر

طدرح أسددعلة متالحقدة علددى الدذات لتحددل محدل اإلجابددات المفتر دة ممددا يندتج عنددو بلدورة الاددرا

النفسددي الددذي تعدداني منددو الددذات والمتجسددد فددي الددزمن الغددائم المعبددر عنددو بالدالددة مددا أمددر

ليجعل المرارة رفيقة مناجاة وسدرىا المكندون ولعدل ىدذه مدن أنجدف جناسدات الشداعر مدر الدزمن
الغائم  /أمر الدزمن الغدائم كدذلم المدرأة  /المدراة مفيددا مدن لعبدة التشدابو الفدونيمي ليجسدد
المفارقددة بددين مددرور الددزمن سددريعا ومددروره بطيعددا فددي الوقددت باتددو لمرارتددو كمددا ويوجددد بددين المددرأة

والمراة اللتين أ حتا جسدا واحدا ينبض بالحياة  ،ثم يعاود االلتفات إليو مرة أخر لي كد ىذه

الحقيقة

ما أمر الزمن الغائم ،
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أعني
كيف عاث الزمن الغائم
في الروح
وأزىار الجسد ؟

31

لي كد على المشترك األزلي بين الروح والجسدد الدذي أدركتدو الدذات الشداعرة ثدم ييدتم

مناجاتو في تأكيد األجل المحتوم بلوعة ملتاعة
سو نمضي
كلنا
نمضي كما الريف
ولن يفلت طير
أو أحد
كلنا
نجفل من مراتنا يوما ،
وناغي
ألنين الزمن الغائم ملتاعين
لن يفلت طير،
أو حنين ،
أو احد ،
اه ،
ال نيران في المراة ،
يا فاكهة الروح ،
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32

يجسد الشاعر ىنا م هرا بنائيا لمضمون الس ال الكوني وتأكيد الحقيقة الموجودة في

الوجددود سددو نمضددي ليتعددالى أنددين الددزمن القددائم مددع غيددوم المددراة و ددبابيتها فددي حالددة التيددا

لتلم األجسام التي لم تتحول إلى نيران في تلم المراة وكأن بلدم كدان متوقعدا ،إندو امتدزاج بدين

صددورة األنددين ومدداء المددراة  ،بددين الددروح والجسددد  ،بددين الحسددي والمعنددوي

33

 ،كمددا انددو حشددد

مجموعة من الدوال الجمعية نمضي  /كلندا  /نجعدل  /نادغي لتد دي وظيفدة تجسديد االتحداد

بين األنا و النحن مما يعك

حالة الارا الذي يعاني مندو الشداعر  ،كمدا أندو وفدر للدنص مدع

حشددد األسددعلة المتراكمددة فضدداء للمناجدداة وفرصددة حواريددة مددع باتددو التددي رسددمها بضددمائر متعددددة
ليال في األخير لتجسيد النهاية الحتمية التي ال تستطيع الفكاك منها .

ثالما تيار الوعي

يعددد تيددار الددوعي الح د

النفسددي بكددل جوانبددو فددي لح ددة التددداعي فهددو نددو مددن أنددوا

الحوار الداخلي للشياية تتداخل فيو األفكار والمشاعر في النص  ،كما أنو يسعى إلى إظهار

وجهة ن ر الشياية عبر صياغتها تسلسدال مدن األفكدار باديغتو الكتابيدة إب يشدير إلدى الداللدة
على منهج تقديم الجوانب الذىنية للشياية

34

فدي الدنص عبدر إحضدار الكميدر مدن األفكدار

بحسددب مددا يتددداعى فددي الددذىن ودون أي التددزام منطقددي فيبدددأ الددذىن بددالتجول وبكددل حريددة ممددا

يجعلو ينتقل بقايدتو الشاعر من موقف آلخر ومن فكرة ألخر دون توقف  ، 35لذا عندما
يذكر أمر ما سرعان ما يتداعى الفعل إليو بشكل عفوي سواء بما يحبو أو بما يكرىو عندىا يقرر

سلوكو ويتحدد بناءه على اليلفية المتداعية .
يعمد تيار الوعي إلى دراسدة التجدارب الداخليدة وتددفقها علدى لسدان الشيادية ليادف

الجري ددان المتواص ددل لألفك ددار والمش دداعر والم دددركات عب ددر ارتي دداد المجه ددول ل ددذا نج ددده يعند دى

بمسددتويات ال تيضددع للتن دديم علددى نحددو منطقددي ومددن ثددم ال تيضددع للمراقبددة أو السدديطرة ، 36

ألنددو يسددعى إلددى االسددتقاللية والحريددة فددي التعبيددر  ،كمددا أنددو يسددعى إلددى رسددم شياددية إنسددانية
بميتلف جوانبها من اليارج ومن الداخل بكل ما يها وحا رىا كما أندو يريدد رسدم ىويدة بىنيدة

وتقديم محتو بىني ألنو تقنية معينة في النص بالزمن النفسي للشياية ومحاولة الددخول إلدى
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المناطق الم لمة فيها  ،كما أنو يقدم ىذا الداخل الذي تشكل على إرىاصات غير متكاملة في
الالوعي عندىا يقوم الكاتب باستيراج ىذه الطبقات من الالوعي وعبر زمنها النفسي وبلم عبر

تداعي األفكار وكسر التتابع السببي ألندو يسدعى إلدى تقدديم أفكدار غيدر متشدكلة ألنهدا ال تيضدع
لن ددام معددين ممددا يجعلهددا تتسددم بعدددم المبددات وكسددر التسلسددل السددببي لألحددداث وإبددراز الاددورة

المتداعيددة التددي تنهمددر مددن بىددن الشياددية  ، 37لددذا يتجددول العقددل البدداطن بحريددة مطلقددة دون أن
يجد حواجز تقف في طريقو .
اسددتيدم الشدداعر العراقددي ىددذه التقانددة لمددا وجددد فيهددا مددن وسدديلة تعك د

لنددا األجددواء

النفسية التي يعاني منها في هره وكأنو يعديش حلمدا ،فتداعياتدو تدأتي بحكدم مد ثرة ويتبندى مو دوعا

واحدا فيها ألن غايتو إشراك المتلقي في ىذه المعاناة واألفكار الميتلفة التي تكون غير وا حة
عندده والوصدول إلدى المنداطق النائيدة فدي نفسدو ليحداول الكشدف عدن تلدم األحاسدي

والمشدداعر

والمعبددر عنهددا بلغددة قددادرة علددى احتددواء األحددالم واألفكددار واألحددداث ،كمددا نددر بلددم جليددا فددي
قايدة ساجددة الموسوي ثالث حمامات ىديل

38

إب كان الحوار وسيلة تفتف كوة يطل من

خاللها القارئ على أفكار الشيايات وعواطفها وطبائعها األساسية
صد ددوت
ولكنها غير تلم البالد التي قد تركنا
نياشيننا عندىا ساعة النأي عنها
وال ىي ما نقاد
رغم أني أشم روائحها
وتفور مع الدم بي رغبة
عارمة…
صد د د ددوت
ال تملن إلى األرض…
ىذي البالد الغريبة مهجورة،
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فأنتبهن ،إلى ىمهمات الرياح،
أكاد أشم دخان الحرائق ،والموت،
ىل تقدربن…
صد د ددوت
واني أر عن بعيد ،مدارس خالية،
ودكاكين
مقفلة ،ربما اكتسف البحر ىذي البالد وأغلق
بالملف كل العيون الاديقة.
كشفت القايدة عن بنية حوار يدور بين حمامات ثالث توز في جسد القايدة فهي

تيلق لنا مناخا يتسم بالبراءة وعمق االنشداد إلى األرض والتعلق بها عبر حكاية شعرية حواريدة،

فالحمامددات الددمالث علددى الددرغم مددن ا ددطرارىن للرحيددل عددن األرض يعدددن إليهددا ،وفيمددا يباددرن

صدورة يائسدة ألرض العدودة فدالحرب ىدي عددوان علدى وطدن كامدل … يهدد إلدى إلحدداق األب

بأعز ما ينتسبن إليو ،فإن بعر الزىور ت دل الادورة األكمدر إشدراقا فدي الدذاكرة فهدذا الجمدع بدين

البعددر والزىددور إشددارة إلددى أعمدداق األرض المليعددة بالميدداه القددادرة علددى إرجددا الياددب وانبعدداث
األخضرار مرة أخر
صد ددوت
ولكن بعر الزىور يضيء
وقد ال نضل الطريق إليو
صد ددوت 1
أنينا سمعت … وفي بقعة تحتنا،
أنينا أح

بو ممسكا

بجناحي
235

أنماط الحوار الداخلي  -دراسة في الشعر العراقي المعاصر
د .عبد الغفار عبد الجبار عمر

يقول اىبطي فوق صدري
أمسحي عن مآقي بعض الدمو
أنني زىرة يبست
جف في نسغها الشوق والحب
فالحوار في ىذه القايدة يقوم على توزيع القايدة إلى جزئيدات تتدآزر مدع بعضدها عبدر

االرتباط بالمو و المحوري حب األرض ونتيجة لهذا االعتماد فان اسطرىا ال تتواتر بشدة مما
يجعلهددا خافتددة الجددرس منشدددة إلددى الحددوار أكمددر مددن انشدددادىا إلددى موسدديقى القادديدة ،واتس دم

الحوار بالمنطقية وقوة الترابا بين األصوات المتحاورة مما يجعل القاديدة أكمدر مديال إلدى إبدراز

القاد من البح عن أبعداد أخدر للقادد نفسدو ،فيديم علدى القاديدة وسديطر علدى المفدردات

وىي بذلم لم تجنف إلى الرومانسية وإنما تستمد من الييدال عناصدر التعبيدر عدن الواقدع وتعميدق

اإلرتباط بو وعلى الرغم من و وحها أيضا فإنها تعتمد التلميف دون التاريف المباشر بما تهد
إليو من قاد إنساني

رابعا االرتجا

ويسددمى االسددترجا وىددو أحددد أنددوا الحددوار الددداخلي الددذي توظفددو الشياددية إل ددفاء

صدديغة التددذكر وقددد عرفددو –جيددرار جن دت– بأنددو بكددر الحددق لحدددث سددابق للنقطددة التددي نحددن

فيهددا

39

مددن منطق ددة ألحكددي  ،ويددأتي االرتج ددا فددي ال ددنص ألغ دراض مهمددة منه ددا تنددوير الق ددارئ

بمعلومددات لددم يقدددمها لددو الكاتددب ألنددو يقدددم األحددداث بالطريقددة التددي يراىددا مناسددبة عبددر عمليددة

التقديم والتأخير في بكر الحوادث .
لددذا فهددو عمليددة اسددتدعاء إلحددداث عاشددتها الشياددية فددي الما ددي وبهددذا االسددتدعاء

تضيء مساحات ما يها إب يعد قطع أثناء التسلسل الزمندي المنطقدي للعمدل األدبدي يسدتهد

استطرادا يعود إلى بكر األحداث الما ية

42

بقاد تو يف موقدف مدا داخدل عمليدة الحكدي

الشعري  ،إب بهذه العملية تستطيع الشياية أن تمارس نوعا من الحلميو ألن الما ي يبقى في

الددذات اإلنسددانية ليممددل مرحلددة خاصددة بهددا ،إنددو اسددتدعاء مددن أجددل تو دديف فكددرة أو التبدداس فددي
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الموقف الحا ر فهو وسيلة حواريدة داخليدة تدوفر للمتلقدي فرصدة تكدوين فكدرة عدن زمدن مضدى

وجزء مهم من األحداث التي يريد الشاعر التنبيو إليها . 41

فهو باء اللح ة التي يتحدث عنهدا وبدين مدا يدذكره وىدذا التدذكر يسدتدعي العدودة إلدى

األحدداث التددي جدرت فددي الددزمن الما دي مددن اجدل إقامددة عالقددة مقارندة بينهددا وبدين الو ددع القددائم
الحالي للشياية المتحدثة وىنا يقودندا االسدترجا إلدى أن تمدارس الدذاكرة ىدذا االسدتدعاء بغيدة

إقامة مجموعة من العالقات أىمها إقامدة عالقدة بدين الما دي والحا در ،أو تقدديم مسداحة مدن

اإل اءة علدى الما دي  ،فاالسدترجا يمدارس انيدا بيدد أندو يعدالج أحدداثا ما دية تجدد فدي الدذاكرة

مبررا للعودة إليها . 42

إبن فالشداعر يسدعى فدي اإلرتجددا إلدى إيقدا مجدر أحداثددو ليعدود إلدى استحضددار أو

استذكار أحداث ما ية وبلم بقاد ربا حادثة معينة بسلسدلة مدن الحدوادث السدابقة عليهدا أو
المماثلة لها  ،فهو يتم عبر أحداث لم يلح ها الذىن فدي لح دة حددوثها فانسدلت إلدى الالوعدي

غير متأثرة بسدلطة التفكيدر وعنددىا يسدترجعها مدن غياىدب النسديان تتدداعى إلدى السدطف بشدكلها

األصلي وتابف حرة من الزمن . 43

أفدداد الشددعراء العددراقيين مددن ىددذا النددو وقدددموا ارتجاعدداىم بتقانددة وحرفيددة أدركددوا فيهددا

طبيعددة احتي دداجهم إلددى بل ددم الن ددو المقاددود ليرس ددموا مددن خالل ددو مس دداحات مددا يس ددتذكروه وم ددا
يستحضروه وما يهجسوه باحمين عن بقايا لذاكرة عتيقدة عالقدة بفكدر دائع  ،مدن بلدم مدا نجدده

فددي قادديدة

حواريددة اإلقامددة والسددفر

44

لعبددد المطلددب محمددود إب كددان محق دا فددي تسددميتها

حوارية فهو ياطنع حوارا ارتجاعيا يجعلو مرتكزا أساسيا للقايدة ويجنف في تقطيع ىذا الحوار
مستجيبا لضرورات فنية عرو ية ونفسية تعك

نح

القلق والتشب وىاج

السفر واإلقامة  ،لذا

أن صوتو يفيض إلى اليارج بغنائية منسابة عذبة رقيقة نتبين من خاللها أن الشداعر محلدق

بينم ددا تق ددف مليك ددة عل ددى األرض فم ددن ق دددر الش دداعر أن ي د دل ش دداعرا بينم ددا تب دددو الم ددرأة إنس ددانة

اىتماماتها األر ية فهي تنت ر الباص بينما يراقب الشاعر سحابة االلق
ان ري ..ال شي يطلق في كوامننا الهواج ،
ىل ترين سحابة األلق استطالت
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واستعادت في المحطة بعض أنهرىا ؟
كانت مليكة من خالل نوافذ الباص الكعيب
تل د د د ددوح..
أو كانت تلوح،
إنها تمضي ..وأبقى،
فالشاعر والمرأة تقاسما مو وعها الشعري وتحمال معا عبء النهوض بتطوير الحددث

فقددد كشددف الشدداعر عددن رؤيتددو الشياددية ووعيهددا للعددالم الددذي يعدديش فيددو ،فهددو يعدديش تجربتددو

بادددق فيسددقا مشدداعره علددى كددل شددي حتددى ليغدددو البدداص كعيبددا ..إال أننددا نلحددظ فددي القادديدة
عقلنة وشدا يجرىا إلى النمرية وإلى االستطاالت التي نح

معها أن بعض العبارات بحاجة إلى

تشذيب.
كذلم نجد أن توظيف اإلرتجا بني برؤية واعيدة لدو كمدا فدي قاديدة غديم البددايات

للشداعر علددي جعفددر العددالق إب رسدمت ىددذه القادديدة الددذاكرة وىددي ترحدل مددن أقاصددي الددزمن فددي
إرتجا الاور المتألمة في خارطة الروح المسكونة بالعذاب
ربما من قبل عشرين خرابا،
ربما عشرين قرنا،
ربما قبل سنة
ربما من قبل أن توقد
نار الكهنة ،
حمل الغيم طيور البحر
للبحر وفا ت
وردة القيمارة
بالدمع بالدا من
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حرير اهلل. 45 ..
يبدددأ اإل رتجددا بعمليددة اسددتنطاق الما ددي ليشددمل نعددي العددالم بأسددره عددودا إلددى البدددايات

تستعيده الدذات بضدرب خداص مدن التقريدب عبدر الدالدة ربمدا المتكدررة  4مدرات إب جداءت

لت كد فاصال تاريييا نفسيا في حوارىا المنفرد ممدا يضدفي مزيددا مدن الددوران فدي مجدال اللح دة
الراىنة ،لذا يكشف ىذا الحوار الذي بدا بتوصيف البددايات عبدر الدالدة مدن قبدل المسدندة

إلى عشرين خرابدا /عشدرين قرندا  /سدنو  /قبدل أن توقدد ندار الكهندة ليدأتي بعددىا التأكيدد حمدل

الغيم ليكشف عن الداللة الحقيقية لألحداث التي مضت  ،فهذا اإلرتجا صور مدن اللح دات
الم لمة المتسمة بالدمع لتشكل بالدا كتب عليها الدمع واأللم منذ األزل .
ما الذي يذكر من غيم البدايات
سو غيم البدايات ؟ بالد
من حرير  ،أي حبر
أخضر تشعلو الغابة
في الروح ؟ نجوم من تراب الليل
ملقاة على العشب

46

.

تكشف الشياية عبر عملية اإلرتجا دقائق نفسية لها فهي تكتفي باإلشارات وبعدم

االسددتطالة بالسددرد لكددي ال يقددع الددنص فددي طائلددة الملددل  ،فالشياددية تركددز علددى أحددداث مهمددة

جرت في الما ي عانت بىاب بريقها في الزمن الحا ر  ،فعبارة ما الذي يذكر جاءت لتدل
على الحدث الما ي الذي عمق فعل الذاكرة التدي مضدت وىندا يحداول الشداعر مدن خدالل ىدذه
التقانو أن ير كيف استطاعت ىدذه الومضدات أن تقفدز إلدى وعيدو الحا در لترسدم الادرا الدذي

يعداني منددو أي صددبر  /أخضددر تشدعلو الغابددة /فددي الددروح ولتنيددر فدي القددارئ لح ددة مددن لح ددات
الحدث اآلني.
أنقاض  ،وليل
أين أنمى الغيم ؟ أرض
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من أنين اكبر  ،اه
مطر الغابات ىل يذكر
يوما وردة القيمار
أم يذكر
حجر الكهنة ..؟ . 47
تسهم ىذه اللوحة في رسم جو اإلرتجا للبدايات األولدى أنتقداض  ،وليدل بكدل مدا

تحمالنو من عوامل الهدم والسوداوية  ،لذا نجد أن الشاعر في ىذه االسترجاعات ال يعمدد إلدى

الشددرح المفاددل إنمددا يعمددد إلددى اليالصددة الزمنيددة الموحيددة والمكمفددة لقاددة األرض المتاددلة

باألنين ،كما أسهمت الدوال االستفهامية أين /ىدل وعمليدة التادور فدي إ دفاء جدو مدن الحيدرة
والتشكم في عملية التذكر ليضع القارئ في قلب المشكلة ليرسم معو جو انقساماتو النفسية .
حين نادانا نشيد الماء
والذكر التقينا  ،كيف اعت
في براري الروح أنماه ؟ أكانت
غيمة تحمل في إيقاعها الطيني
ماء الليل  ،أم عشرين
قرنا من أنين المدن الغرقى
وأشالء المغنين ؟
التقينا
كان طفل الغيم
من شوك  ،صالة
للبدايات ،ورمل األزمنة،
أتر كان ينادي
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مطر الغابات  ،من عشرين
قرنا  ،أم ينادي
وطنو...

48

يستدعى الشاعر ىنا شياية أخر مشاركة معو ناداندا /التقيندا ليسدلا دوءا علدى

ما دديها معددا وىددو بهددذا يمددنف حددواره زخمددا لكسددر الاددوت الواحددد عبددر اسددتنطاق الما ددي الددذي
يتددداخل مددع ما ددي الشيادديات األخددر  ،فهددذا اإلرتجددا يسددعى للوصددول إلددى قمددة لح ددات
الارا والتوتر الذي عبر عنو بالضيا واألنين  ،لذا فالشاعر يسعى إلى أن يجسد صورة الارا

الق ددائم ب ددين الق ددوتين األزليت ددين الحي دداة /الم ددوت عب ددر أن ددين الم دددن الغارق ددة وأش ددالء المغني ددين

وتوصدديف لحالتددو الضددائعة والمتألمددة بددين االثنددين  ،ثددم يعمددد إلددى نهايددة القادديدة إلددى إعددادة جددو
التشكم بلغة مرتابة متحيرة عبر الدالة أتر

ليكشف عن لح ة الحيرة الما ية أتر كدان

ينادي  /مطر الغابات من عشرين  /قرنا واآلنية عبر المقارنة بينهما أم ينادي  /وطنو لتكدون

ىددذه االرتجاع ددات م ددراة عاكس ددة وشدداىدا عل ددى الحال ددة النفس ددية للشدداعر وش ددقائو اإلنس دداني عب ددر

اصطدامو بالكارثة المتكشفة لو في الو عية الراىنة  ،لذا كان على مداد القايدة ممسكا لزمدام

السرد متماىيا مع صوت الشياية في ارتجاعو لمشاىدة زمانية ومكانية كان لها األثر البالغ في
نفسو مما جعلو يتماىى معها في فجائية كشفت عن مأساتو ومأساة وطنو .
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 -12دراميددة الددنص الشددعري الحدددي  ،علددي قاسددم الزبيدددي  ،دار الزمددان  ،دمشددق  ،ط، 1
.2229
 -11ديددر المددالك  ،دراسددة نقديددة لل ددواىر الفنيددة فددي الشددعر العراقددي المعاصددرة  ،دح محسددن
أطيمش ،دار الرشيد للنشر .1982 ،
 -12الدزمن والروايدة ،أ .منددوال  ،ترجمدة بكدر عبداس ،مراجعدة أحسدان عبداس  ،دار صدادر ،
ط ، 1بيروت .1977 ،
 -13الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنويدة ،د -عدز الددين إسدماعيل  ،دار
العودة  ،بيروت  ،ط.1981 ، 3
 -14شددعرية الددذكر قراءة فددي كتابددات علددي جعفددر العددالق  ،ماددطفى الكيالن دي  ،دار أزمنددة
للنشر والتوزيع  ،عمان  ،ط.2229 ، 1
 -15الاوت الميتلف علي جعفر العالق في تجربتو الشدعرية والنقديدة واإلنسدانية مجموعدة
باحمين ،إعداد وتقديم دح أحمد عفيفي – فضاءات للنشر والتوزيع  ،ط.2212 ، 1
 -16طفلة النيل ،ساجدة الموسوي ،دار الحرية للطباعة ،بغداد.1979 -
 -17عن بناء القاديدة العربيدة الحديمدة ،علدي عشدري زايدد  ،دار الفادحى للطباعدة والنشدر ،
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أنماط الحوار الداخلي  -دراسة في الشعر العراقي المعاصر
د .عبد الغفار عبد الجبار عمر

القاىرة .1977 ،
 -18فن كتابة المسرحية ،رشاد رشدي  ،الهيعة المارية العامة للكتاب .1998 ،
 -19قضددايا األدب العربددي  ،عمددر بددن سددالم واخددرون ،مركددز الدراسددات والبحددوث االقتاددادية
واالجتماعية في الجامعة التونسية  ،تون

. 1978 ،

 -22لغددة الشددعر العراقددي المعاصددر  ،عمددران خضددير الكبيسددي  ،وكالددة المطبوعددات  ،الكويددت
ط.1982 ،1

 -21مدارات نقدية في إشكالية النقد والحداثة واإليدا  ،فا ل ثامر ،دار الش ون المقافية ،
بغداد .1987 ،

 -22المعجم المسرحي ،ماري الياس و حنان قااب ،مكتبة لبنان ناشرون ،ط.2226 ،2
 -23معجددم الما ددطلحات األدبيددة المعاص ددرة ،سددعيد عل ددوش ،دار الكاتددب العرب ددي ،بي ددروت،
.1985
 -24ممالم ائعة ،علي جعفر العالق ،الهيعة العامة لقاور المقافة ،القاىرة ،ط.1999 ،1
 -25الموت على األرصفة ،مرشد الزبيدي ،دار الحرية للطباعة ،بغداد.1979 -
 -26المونولوج بين الدراما والشعر أسامة فرحات ،الهيعة المارية العامة للكتاب.1997 ،
البحوث

 -27أيام ادم قراءة نقدية في شعر علي جعفر العدالق ،د .سدعود احمدد يدون  ،مجلدة جامعدة
تكريت ،المجلد،14العدد  4لسنة .2227

 -28الحددوار فددي اليطدداب المسددرحي،محمود عبددد الوىدداب ،مجلددة الموقددف المقددافي ،العدددد
12لسنة .1997
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2213 أيلول

9 العدد

، عمددر محمددد رسددالة ماجسددتير

22 المجلد

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

األطاريف

 قددي، البنيددة الحواريددة فددي مسددرحيات ندداىض الرمضدداني-29

، جامع د ددة الموص د ددل، مقدم د ددة إل د ددى كلي د ددة اآلداب،دح عم د ددار أحم د ددد الا د ددفار

بإش د ددرا

.م2229 -ىد1432

 بإشدرا،  لقاء نزىت سليمان أطروحة دكتوراه، البنية الدرامية في شعر ممدوح عدوان-32

- ىد د د1426 ، جامعد ددة تكريد ددت، مقدمد ددة إلد ددى كليد ددة التربيد ددة،دح محمد ددد صد ددابر عبيد ددد.أ

.م2226
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Abstract
Dialogue means.upon which the poet to keep the reader on
his ideas and tarbush an indispensable means for detecting
consciousness of the world in which they live and not stand function
dialogue at the borders revealed depths but contribute to the
building of the event by mutual dialogue between the characters and
I have received internal dialogue expressed Bonillo importance
large as turn the book to the adoption of analysis the mind and
personal emotions and concerns psychological basis in the
embodiment of movement and event.that the evolution that has
occurred to build a poem modern Arab granted the ability to be
open to the arts neighboring including narrative she reported from
the elements and perhaps dialogue was highlighted elements
anecdotal that have served poets poet makes his own language and
also expresses his being and that has made dialogue as a means to
show their personal characteristics and its point of view about the
events and situations surrounding.
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