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األطيبني  وآله املصطفى حممد احلبيب عىل والسالم والصالة العاملني، ربّ هللا احلمد
املطهرين. األكرمني

سلسلة كتاب العميد الفكرية ، التي  من عرش الثالث االصدار هو بعد... فهذا أما
املقدسة،  العباسية للعتبة التابع والدراسات للبحوث الدويل مركز العميد يصدرها
ورسالة  العلمي، للحوار  مضافة فرصة ليكون املوقر القسم عىل القائمون يزفه
رصد  غايتها علمية، رحم من صلة والبحث بالدرس املعنيني بني ما لتعميق أخر

اليها. للوصول واملداد اجلهد وإنفاق البحث عنها، وتعميق وخدمتها احلقيقة
املطهرة  بالسرية خاص مهمة  بحوثاً  الكريم  القارئ  يدي  بني  الذي  الكتاب  تضمن 
طالب  التي هنضت  أيب بن عيل املؤمنني أمري الكالبية  زوج البنني اجلليلة أم للسيدة
 للزهراء اخلليفة نعم الزهراء فكانت فاطمة األوىل زوجه عيل  من أبناء بخدمة

. وبنيه عيل حياة يف اجلليل البهي وحضورها النبي وألقها بضعة لروح املتمثلة
اخلطابِ  يف ء قراءاتٌ الوفا وقربةُ البننيَ مُّ بعنوان( أُ جاء الذي االصدار هذا مهمة  إنَّ
ينهض  التي االصدرات املنتقاة من بحوث جملة العميد املحكمة ، من األديبِّ ) وغريه
البيت ملدرسة أهل الرفيعة اإلنسانية التجارب هذهِ إضاءة مركز العميد هي هبا

من  والرفيع الغني لألمة، واستدعاء اإلنسانية الروح إغناء يف التجارب هذه وأثر
لألجيال. ومن اهللا التوفيق ليكون مناراً العظيمة الشخصيات تلك مآثر

كلمة املركز
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ملخص البحث
البنني (أم  التحليلية يف قصيدة  القراءة  عنها  نتائج كشفت  إىل مجلة  البحث  خلص 

وقربة العباس)يمكن إجيازها يف ما يأيت: 
•يمثل العنوان املرتكز األساس الذي صدرت عنه القصيدة وكأن الشاعر كتبه بعد أن 
ن العنوان  أنجز القصيدة كلها، وهذا مايكشف عنه صدور القصيدة عن العنوان ،إذ تكوّ
من متقابلني متامثلني مها : أم البنني، وقربة العباس، وجاءت القصيدة مبنية عىل أساس 

أسلوب تقابل التامثل.
•مل يأخذ تقابل التضاد مساحة كبرية من جسد القصيدة إذ ورد بشكل واضح يف أربعة 

أبيات تقريبا، وكأن الشاعر معني بالبث املوضوعي املتامثل لرمزية العنوان وبعض رموز 
الطف احلسيني الرشيف، حتى جاءت القصيدة منسكبة بوحدة عضوية منضبطة.

-أربع  األول  املقطع  ضمَّ  شعرية  وحدات  بعرش  مقطعني  عىل  القصيدة  •توزعت 
وحدات- يف ما ضمَّ املقطع الثاين واألخري -الست األخريات.-

•كان الشاعر حارضا يف املقطع األول يبث معطيات حارضه الشخيص واإلنساين العام 

ولكن املقطع الثاين اختص باإلحياءات التي تبثها فاعلية الرمز املتمثل بـــ ( أم البنني)، و 
اإلمام العباس ، ضمن سياق  الطف الطريق.

التاريخ  يسترشف  الذي  امللتزم  الشعر  ضمن  الفني  األداء  الجتاه  القصيدة  •تنتمي 
وينهل من رموزه من دون أن يتقيد بالعقل التارخيي أو املايض املبارش إنام يستلهم ويعيد 
صياغة األشياء واسترشاف الرموز واالرتقاء بممكنات اخلطاب الشعري العالية ليكون 

الشعر موجها للمتلقي العام حمتقبا القيم اإلنسانية املشرتكة. 
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 ABSTRACT 
The research paper concludes with certain results emana�ng from the 

acts of explica�on to “Umalbaneen and Al-Abbas Leather Flask and thy 
are as follows:

•The �tle designates the pivot of the poem and the poet coins a�er 
a�aining the last; such manifests that the poem sprouts from the �tle; 
the �tle comes from the parity between Umalbaneen and Al`Abbas 
leather flask. it is a style of equality parity.

•The inequality parity does not take much shri�s from the resonance 
of the poem; the poet runs into line with objec�vity، the symbolism of 
the �tle and some pinnacles of the honest HusseinistTaff that is why the 
poems flows as organic and precise.

•The poems ramifies into two stanzas with nine poe�c units; the first 
cuddles  four units، the second and the last does five.

•At the very outset، the poet manifests himself and then manipulates 
both Umalbaneen and Al-`Abbas in light of Al-Taff; the path.

•The poems adhere the line of edifying poetry that shu�les into the 
past and imbues from its pillars without being bound to the historical or 
past mindset; it is to contemplate and redeem certain ma�ers and to 
elevate the poe�c discourse into the peerage; poetry is to be transpired 
to the ordinary interlocutors with the mutual humanitarian precepts.
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املقدمة
يقرأ البحث قصيدة الشاعر وهاب رزاق حسن رشيف،  املحمولة عىل عنوان دال عىل 
.(وقربة العباس أم البنني) منهجية اتصاله بالقصيدة كلها يف صدورها عنه وهو

وللشاعر وهاب رشيف جتربة خاصة يف الشعر احلسيني، من أوضح عنواناهتا (ملحمة 
املبارشة وتتمثل  امللتزمة بعناية خاصة تنأ عن املوضوعية  القصيدة  الطف) وهو يكتب 

الشعرية يف األداء، والنزوع إىل اإلضافة يف عنارص التخييل الشعري.
يقرأ بحثي هذه القصيدة من خالل شعرية التقابل بنوعيه: 

تقابل التامثل وتقابل التضاد. ألهنا تنبني عىل التقابل بدءا من عنواهنا الذي يقوم عىل 
توزع  البنني)،وقد  أمّ  ه:  (أمَ و   (العباس (قربة  مها  التامثل  يف  متقابلني  بني  العطف 
البحث عىل حمورين وملحق ،األول: يف العنوان والوحدات الشعرية العرش التي توزعت 
التامثل  تقابل  نوعيه:  القصيدة من خالل  التقابل يف  ،والثاين: شعرية  القصيدة  بنية  عليها 
كاملة.  القراءة  حمل  وبالقصيدة  بالشاعر  تعريفا  تضمن  فقد  امللحق  أما  التضاد.  وتقابل 

ليكون املتن املدروس يف متناول عني املتلقي.
١.العنوان ووحدات النص الشعرية

العطاء وصدور احلياة  القصيدة عىل العطف بني متقابلني تقابل متاثل يف  يقوم عنوان 
كل احلياة عن ذلك العطاء، ذلك أن رمزية (أم البنني) تعربّ عن مطلق العطاء؛ بوصفها 
ة ،هي يف هذا الثراء من املعاين  ا أزليا عىل معاين النبوّ ا معطاء وجنة مباركة خرضاء، وحنوّ أمّ
فيضه  اجلود،  ذلك  مسلة  العطاء،  ذلك  وهي  املاء،  ذلك  بعض   العباس وقربة  كاملاء. 
بني  والتقابل  ومعناها)   البنني (أم  أو  وعطاؤها)   البنني (أم  العنوان:  وكأن  وفيئه، 
الرؤيا  أو  والسقيا  النهر  بني  العالقة  يشبه  فيام  التكامل،  إىل  يفيض  متاثل  تقابل  املعطوفني 

والتعبري أو املاء ومعطياته.
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بام جعل العنوان هنا فاعال تعبرييا داال يف بابه، والعنونة مقصودة خلصوصية النص،  
ألن تاريخ عنونة الكتاب ينبثق من كل معطيات الكتاب وممكناته،  ألن التسمية بدء، وما 

بعد البدء موصول به.
الوجود من اسمه وباسمه،  العنونة طريق والعنوان ليس اسام عابرا، فاملرء يطل عىل 
 للمتلقني من عنوانه، «من خالل العنونة يكتسب اخلطاب هويته وكينونته  والنص يتبدّ

واختالفه ، إنتاج العنوان عالمة إطاللة النص عىل املتلقني»(١).
جاء العنوان يف هذه القصيدة أشبه بمرتكز استناد صدر النص عنه، واستمد تشكيله 
من خالله، هو لفظ مكتنز بامدة القصيدة، حمتقب لطاقاهتا، فهو «املحور الذي يتوالد النص 
القصيدة،  الذي حيدد هوية  إنتاج نفسه، وهو  يعيد  انطالقا منه وكأنه  من خالله ويتنامى 

وكأنه الرأس للجسد، واألساس الذي يتبنى عليه»(٢).
وإذ جاء العنوان متكونا من متقابلني متامثلني معطوفني عىل بعضهام، فذلك يشري إىل 
أن  بعد  الشعري،  النص  من  مايكتب  آخر  هو  «العنوان  ألن  نفسها  القصيدة  كتابة  جتربة 
الربكانية  بـ (احلمم  (بايرون)  يسميه  مما  الكتايب، ويفرغ  املخاض  الشاعر حالة  تزول عن 
التي حتمي الشاعر من اجلنون ...!)، فإذا فرغ من كتابة قصيدته ،راح يبحث عن عنوان، 
يكون خالصة داللية ملا يظن الشاعر أنه فحو القصيدة، أو اهلاجس الذي حتوم حوله، 

فهو -إذن- يمثل تفسري الشاعر لنصه»(٣).
وهذا ال يعني أن العنوان ال يولد قبل كتابة القصيدة، لكن اجلوهري يف هذا احلال أن 
العنوان حبة من سنبلة القصيدة، قد تبذرها فتتناسل السنبلة عنه، وقد تظل احلبة بالقوة 

حتتقب السنبلة.
لتسمية  رضورة  العنوان  فإن  املوجود،  عن  والتعبري  لإلجياد  رضورة  النص  كان  وإذا 
عنه  غنى  ال  ومفتاح  النص،  مقاربة  يف  واجب  إجراء  فهو  جليناته  حامال  النص،  نسب 
وال  يكمله  بالنص،  عضويا  ارتباطا  مرتبط  تأويله(4).ألنه  أو  النص  واستنطاق  للدخول 



١٦

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أم البنني  وقربة الوفاء قراءات يف اخلطاب االدبي

ف بنص كبري(5). وقد توزع عنوان  بأمان ودقة فهو نص صغري يعرّ خيتلف معه ويعكسه 
التي  العرش  الشعرية  الوحدات  عىل   (العباس وقربة   البنني (أمّ  أعني  هنا،  النص 
نت منها القصيدة،  إذ هو نسغ سار يف كل وحدة، بام بدا أشبه بالوحي عىل القصيدة،  تكوّ
غري أنه وحي واجب ال جائز، فلو رفعته واخرتت عنوانا آخر لكان هو؛ بام يكشف عن 

وعي الشاعر بخصوصية جتربته يف هذه القصيدة.
وأعني بالوحدة الشعرية هنا: تلك البنية من النص، أو ذلك اجلزء من املقطع املحتفي  
بخصوصية موضوعية أو اسلوبية جتعله وحدة يف معنى النص الكيل يصدر عنه كال ولكنه 
ُ عن جزئية يف ذلك الكل أو منه، وقد تكون الوحدة الشعرية بيتا أو بيتني أو أكثر قليال.  يعربّ

جاءت الوحدة الشعرية األوىل يف ثالثة أبيات أوهلا:(٦)
                        يـا قربـةً لدمـوع هنــري         من جودها أرضمت فجري

إذ تقابل التامثل إجيادها للفجر، وشبه اجلملة واجلملة الفعلية واملضاف إليها من الشطر 
الشاعر مستوحيا من  العباس). واألبيات يفصح عنها لسان حال  (قربة  لـ  األول، وهي 

القربة، مسترشفا لساهنا. والوحدة الشعرية الثانية يف ثالثة أبيات أيضا أوهلا:
مَ          الغيامت واشتعلت بصدري                         يـــــــاقربة ً  قدحت فَ

تْ فم الغيامت) و (اشتعلت بصدري) مع أن قدحت...  دحَ حيث تقابل التامثل بني (قَ
يتصل بمعنى اجلود يف (القربة) واشتعلت.. يتصل بمعنى املعاناة لد املتلقني. ألن اجلود 
العطاء.  مداومة  عىل  بالدأب  موصول  متاثل  وبينهام  استجابة  مستحقيه  من  وتلقيه  عطاء 

والوحدة الشعرية الثالثة يف أربعة أبيات أوهلا:
ــهُ وهــو اجتــاهي          كـــــلام كـــــابرت قـهــــري                         أنا أمّ

النص  يف  األمّ  أن  مع  اجتاهاهتا،  وثامرها  عطاء  فاألمومة  واجتاهها،  األمّ  بني  والتامثل 
قهري)  (كابرت  ومجلة  املتصل،  اجلود  معنى  يف  جماز  واإلجتاه  القربة،  معنى  يف  استعارة 
الشعرية  والوحدة  السابقتني.  فجري)  (أرضمت  و  بصدري)،  (اشتعلت  عن:  تصدر 
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الرابعة يف ثالثة أبيات أوهلا: 
                                  أنا نخلة بغزير ذاكريت     مشيتُ أطيـــــح متري

الفعل  ومجلة  نخلة)  (أنا  التشبيه  لغة  عن  الصادرة  األسمية  اجلملة  بني  التامثل  لريد 
إىل  ذاكريت)  (بغزير  إليها  واملضاف  اجلملة،  شبه  معنى  لينرصف  متري)  (أطيح  املضارع 
معنى فائض العطاء يف كالم القربة. والوحدة الشعرية اخلامسة يف ثالثة أبيات أيضا أوهلا:

 مع بدره ابتدأت تالوةُ       لـــــــــيلة أخر لقدر
تقابل التامثل بني (األبتداء ببدر جديد)، و (ليلة قدر أخر) ليكون التامثل تكامال يف 
 ،الزمان، والرؤيا والبشارة، إذ جعل الوالدة وجها مليالد جديد، وأطاللة لليلة قدر أخر
يف إحياء برمزية الطف يف التعبري عن والدة جديدة لإليامن يف مقابل صحراء جديدة ملعسكر 

الكفر.
ومع الوحدة الشعرية السادسة ذات األبيات الثالثة أيضا دخول من لسان حال القربة، 
إىل رمزية اإلمام العباس، حني يأخذ التقابل بني (الوجه الوضاح) و (كف العرص) وهو 
متاثل فيام يعرب عنه (قمر بني هاشم ) من جهة (كارزما القيادة الشجاعة والفداء) و (كف 
العرص) من جهة (أكف االمام ) بمعناها الرسمدي يف البذل والعطاء واإلفاضة للشهادة:

يا وجهه الوضاح ما انقطعت - يتمتمُ - كفُّ عرصي...
الفعل  بني  املستمر  التامثل  تقابل  العرص)  (كف  و  الوضاح)  (الوجه  بني  التقابل  ألن 
املايض ومعطياته املوروثة ومعنى راهنها اليوم، حيث (كفّ اإلمام ) بوصفها الرمزي 
وحي إنساين وشعار يف اإليامن، وبكوهنا عاملا للشهادة يف املوقف ويف الفعل حني الطف. 
لتأيت الوحدة الشعرية السابعة تواصال مع السادسة يف معنى حضور اإلمام العباس رمزا 
يف فعل عرص وامتداد معانيه إىل املستقبل، وهنا اتسعت مساحة التعبري عن هذا املعنى إىل 

ثامنية أبيات أوهلا:
تْم أجري...  أنا بسمة ُ  األمل البهيِّ عىل شفاه اليُ
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اليتم أجري) بسمة األمل  إليها قبل الفعل املضارع (عىل شفاه  شبه اجلملة واملضاف 
عىل بعد هنر من املاء من شفاه اليتم، أو هكذا هو املعنى الشعري حني يبدأ مجلته بالضمري 
يف  رسمدي  األمل  أن  املعنى:   ليكون  (أجــري)   املضارع  بالفعل  وخيتم  (أنــا)   املنفصل 

احلضور والغياب.
ومع الوحدة الشعرية الثامنة ذات األبيات األربعة يظل متصال باملقطع الذي بدأ من 
القربة،   لسان حال  األول  للمقطع  املقابل  الطفولة  معنى  اخلامسة،  الشعرية  الوحدة  أول 
ليكون املعنى:  الطفولة واألمومة والثراء األزيل يقابل رمزية (أم البنني). ويف الوحدة 

الشعرية الثامنة يتكثف: 
ر ِ... مْ يتكاثر األطفال يف الصلوات شالالت سٌ

ليجي ء تقابل التامثل بني (تكاثر األطفال)  و (الشالالت السمر)  بداللة شبه اجلملة 
(يف الصلوات)  ذات اإلحياء املتصل بالتعبري عن الصلة باهللا شهادة واستشهادا. ويف الوحدة 

الشعرية التاسعة ذات األبيات الستة التي أوهلا:
أنا مل أؤثْثْ حزهنم كي حيزنوا أنا كنت ُ  نحري 

أن  بمعنى  ضحية)،   / نحرا  (كنت  و  احلــزن)،  أؤثث  (مل  بني:  التضاد  تقابل  ليكون 
ٍ يف مستقبل األيام ومزدهر بني يدي الناس.  التضحية تؤثث ملا هو مرشق، وكل ما هو نام 
والوحدة الشعرية العارشة التي هي ختام املقطع الثاين واألخري من القصيدة، ذات األبيات 

اخلمسة التي أوهلا:
ري.... خْ ٍ تزهو بنا وتقول: ذٌ أمي ومنذ طفولة 

ي تزهو) و (تقول: ذخري)، وهو تقابل متاثل بني األم زهوا  مّ يرد التقابل بني مجلتي (أُ
الثراء.  النبوة بوصفها مقالة ذلك  أمومتها، وبني  بثراء  تزهو  إّذ  األم  والقول ذخرا، وبني 
ينبني التقابل يف هذه الوحدات العرش، عىل تكامل املعنى الشعري يف خالل مبنى التقابل 
يامثل  بني معطوفني  تقابل  مبنيا عىل  النص  عنه  تناسل  الذي  العنوان  كان  وملا  لفظني،  يف 
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العرش  الشعرية  الوحدات  جاءت  فقد  العباس،  اإلمام  وقربة  البنني  أم  اآلخر:  أحدمها 
حاملة ذلك النوع من التقابل وجملية له، بام يعرب عن وحدة التجربة الشعرية يف القصيدة،  
يف  وحضورها  وجتلياهتا،  ملعطياهتا  املوضوعي  وانتامئها  بخصوصيتها،   الشاعر  ووعي 

املايض والراهن واملستقبل.
2.شعرية التقابل يف النص الشعري

التقابل صفة يف األداء اجلاميل للكالم املعرب عن املعنى املؤثر موضوعيا أو فنيا ،وفيه من 
التوازي والتالزم والتشاكل بعض معنى، وهو يشتغل عىل مستو حركة السياق الرتكيبي 
قلب  عىل  تقوم  وظيفة  يؤدي  املتون-  بعض  -يف  أنه  مع  األلفاظ،    مستو عىل  وليس 
ارتباط  التقابل  نقيضه(٧). ويف  إىل  السياق  فتحول  مراحل،  الرتكيبي عرب  السياق  جماالت 
بقانون االقرتان وهو قانون عام للمناظرة بني املعاين يعد من العنارص الرئيسة يف تشكيل 
النصوص  يف  للتقابل  والفلسفي  النفيس  اجلانب  إىل  يشري  وهذا  املعاين)  (تداعي  قانون 

املؤثرة فنيا أو موضوعيا(٨).
وخيالفه  صفاته  بعض  يف  مايوازيه  مع  اليشء  ذكرُ  بأنه:   التقابل  الزركيش  ف  عرّ وقد 
املتوازية  املعاين  بني  يرد  قد  إذ  دائام،   املتضادات  بني  اليكون  التقابل  ألن  بعضها(9).   يف 
بالتداعي أوسع  املعاين  إثراء  بام جيعل مساحة  املتشاكلة،  الرتاكيب  أو  املتالئمة  الصور  أو 
يقتيض  معينني،  طرفني  يف  «شيئني  كون  عىل  يقوم  كونه  عموديا،  القصد  يف   وأثر أفقيا 
املفردات  أحدمها وجود اآلخر، متاثال معه، أو تناقضا، أو تضادا ،لفظيا ومعنويا يف أطر 

والرتاكيب»(١0).بام يعني أنه عىل وجهني: أوهلام: 
تقابل التضاد وثانيهام تقابل التامثل.

وتتضح الشعرية يف أي منهام يف الصياغات القائمة عىل هذا النهج، واملنتجة للمعنى 
فيه  يكتب  الذي  الفن  أسلوب  أو  الكاتب،  أسلوب  وفق  عىل  املوحية،  ومعطياته  الفني، 
معطياته  تتعدد  وهكذا  وهكذا،   للكتابة  املوضوعي  النهج  أسلوب  أو    ، الكاتب  ذلك 
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بحسب النوع واالسلوب، وتتنوع ممكناته بحسب قدرة الكاتب عىل اإلضافة، ولكنه يف 
الفنون الزاخرة بفائض املجاز، وطرائقه أثر منه يف غريها من أجناس الكالم.

أ( تقابل التضاد
الذي ينبني املعنى فيه عىل التقابل بني التضادات:

ِ                       يــــــــاورد أربعــــة ألجـل        فراشــــــــــــة من فوق مجر 
 --------- ------ ----------------                   

                      أنــــــا مل أؤثث حزهنم كي        حيزنوا أنــــــــا كنت نَحري 
                      األرض من حريتي دارت        ونـــــــــــامت عـند حجري 
                      يــــــــا ضوء إيامين به كفرا        هبم بـــــــــــــــالظلم كفـري 

القصيدة ذات  التضاد يف هذه  لتقابل  النامذج األوضح  األربعة،  األبيات  إذ متثل هذه 
تقابل  عليها  هيمن   األخر والثالثني  الثامنية  األبيات  أن  بمعنى  بيتا،  واألربعني  األثنني 
التامثل؛ وهذا متصل بالعنوان بدءا ثم باملعاين يف بواعثها املوضوعية، حيث تقابل التامثل 
عرش  قرأ  البحث  صفحات  من  ماسبق  إن  ثم   (العباس (قربة  و   (البنني (أم  بني 
عن  الفت  بوضوح  صدرت  الرئيسني  بمقطعيها  القصيدة  منها  نت  تكوّ شعرية  وحدات 

هذا املنحى (تقابل التامثل.)
ويف هذه األبيات األربعة، ورد تقابل التضاد بني (ورد أربعة) وبني (وفراشة فوق مجر) 
يف البيت األول منها، مع أن االستعارة يف لفظي (ورد، و فراش) يوحي بداللة التامثل ألن 
املستعار له واحد،  ولكن التضاد بني معنى (الورود األربع ،و فراشة فوق مجر) ألن املعنى 
الشعري يذهب لإلحياء للواقع املايض يف صورهتا ملبارشة بني الشهداء األربعة من معسكر 
اإليامن وطريق الطف، ومجر الكافرين من معسكر الكفر، بمعنى التضاد بني: الكفر واإليامن 
أنا كنتُ نحري، وفائض  و  تأثيث احلزن،  الثاين بني (عدم  البيت  أو احلق والباطل. ويف 
الفداء) مع أن احلزن اليضاد الفداء، ولكنه اليامثله، وعدم تأثيث احلزن هنرُ ازدهار ومسلة 
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ابتهاج وفائض الفداء يبعث إليه فائض البخل واجلهل بازدهارات احلياة، بام جيعل التضاد 
حمتقبا يف البنية العميقة لأللفاظ. ويف البيت الثالث (األرض دارت)، و (األرض نامت) 
حيث التضاد يف البنية العميقة أيضا بني دوران األرض إحياءً بالثورة اإلجيابية ونومها قبل 
غياب املضحي، ألهنا بعد غيابه ستدور ثانية حول حجره، ليكون التقابل معربا عن التضاد 
بني معسكر اإليامن ومعسكر اإللغاء والكفر. ويف البيت الرابع يتضح تقابل التضاد بدءاً 
من البنية اخلارجية نزوال إىل البنية العميقة، حيث التقابل بني (ضوء اإليامن به) و (ضوء 

الكفر هبم) لريد التضاد بني اإليامن اإلجيايب والكفر.
التعبريية من جهة،   وقلة التضاد يف النص مبعثها وضوحه من ظاهر النص وممكناته 

.وهيمنة تقابل التامثل بدءا من العنوان وامتدادا يف نسغ القصيدة كله من جهة أخر
ب( تقابل التامثل

يف  الشعرية  الوحدة  خالهلا  يف  تأيت  التي  األسلوبية  الكيفية  يف  التقابل  شعرية  تتضح 
ذلك  جيعل  بام  وعموديا،  أفقيا  النهج؛  ذلك  عىل  مبنية  القصيدة  بناء  يف  واملقطع  املقطع، 
التقابل، وهو هنا من نوع التامثل، مصدرا لألداء الشعري ويمكن إيضاح ذلك من خالل 

وحدة املطلع التي تقول:
                         يا قربة لدموع هنري من         جـودها أرضمت فجـر 
                        حيلم الرتابيني يوقــــــده         الند برمـــــــاد ذعري 
                        وبشارة اآلتني حيرســـها        األسى ويصيــــح: مري

الذي  راهنه  عليها  مسقطا  القربة  رمزية  متمثال  الشاعر  خطاب  (ياقربة)   يف  النداء 
يعيشه، قابسا من لدهنا ماءً لراهنه مستقبال فعل وحيها يف الزمن وصوال إليه ،وهو وصول 
اجلار  هي  ألفاظ  ثالثة  عىل  البيت  ينبني  بعدها  كله،  مىض  الذي  الزمن  بحمولة  ل  حممّ
واملجرور واملضاف إليه (لدموع هنري) واجلار واملجرور والضمري املضاف (من جودها)  
التامثل  وتقابل  املضاف (أرضمت فجري)  والضمري  به  واملفعول  الفاعل  و  الفعل  ومجلة 
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الداللية  التقابل  صلة  فهو  وجودها)  (من  أما  فجري)  (أرضمت  و  هنري)  (لدموع  بني 
بني  تشاكل  والرضام،  الدمع  بني  والتقابل  قربة)  (يا  إىل  الشعري  املعنى  إبداع  حتيل  التي 
النتيجة ومعطياهتا، أو احلاصل وممكناته ،أما بني (النهر) و (الفجر) فبني اليشء وثورته أو 
رياً﴾  جِ ا تَفْ الهلَ ارَ خِ هنْ رَ األَ جِّ فَ تُ اليشء وفاعليته احليوية فيه، ويف النص القرآين الكريم: ﴿فَ
ا  بُ هبِ َ ناً يَرشْ يْ ﴾ (البقرة٧4 )، ﴿عَ ارُ هنْ نْهُ األَ رُ مِ جَّ تَفَ ةِ ملَا يَ ِجارَ إنَّ مِنَ احلْ (اإلرساء9١ )، ﴿وَ
رياً﴾ (اإلنسان٦ ). ويف البيت الثاين بني (حلم الرتابيني) و (رماد  جِ ا تَفْ وهنَ رُ جِّ فَ بادُ اهللاِ يُ عِ
ذعري) أما لفظ (يوقده الند) فجملة هي صلة التقابل الداليل بني اللفظني، حني املسافة 
بني احللم والرماد ثم الرتاب والذعر، هي الفعل وجهته التي من نوعه، أو النزوع واملعطي 
ل عليه، بام جيعل الصلة بني حلم الرتابيني ورماد الذعر، صلة متاثل جزئي فيها  الذي يتحصّ

من املشاهبة الكثري.
ي) لتكون مجلة (حيرسها األسى)  ويف البيت الثالث بني (بشارة اآلتني)، و (يصيح مرّ
واصال دالليا إلنتاج املعنى الشعري. وهذه الوحدة ذات األبيات الثالثة تقابل مماثلة عىل 
بني:  العمودي   املستو وعىل  إليه،   أرشت  الذي  النحو  عىل  بيت  لكل  األفقي   املستو
(دموع النهر، حلم الرتابيني، بشارة اآلتني) وكلها نزوع استرشاف ملا هو أهبى ارتفاعا عىل 

ما هو سلبي أو مأساوي.
والرماد،  ي)  حيث اإلرضام  مرّ ثم بني (ارضمت فجري،  ورماد ذعري،  و يصيح 
(من  الداليل  الواصل  مجل  وكذلك  نفسه  االسترشاف  نزوع  إىل  تذهب  التي  والصيحة 
كلها  واحلارس،  واألسى   والند اجلود  حيث؛  األسى)  حيرسها   ،الند يوقده  جودها، 
تنزع الوصل الداليل بني املتقابالت وكل هذا ييش بأن الشاعر يعيش جتربة شعرية مأخوذة 
املوضوعي هو (أم البنني باسترشاف أفق داليل متامثل األبعاد والعالقات، عىل املستو

واإلمام العباس) والقربة واملعنى اإلهلي الصادر عن ذلك، وحني يأخذ فائض املجاز 
بإنجاز املعاين والرؤ املعربة عن كل األفق الداليل املتامثل يف رموزه، فإن الصياغة عىل 
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مستو املبنى الشعري جتيء مناسبة له ومنسجمة مع ممكناته ومعطياهتا، وهو هنج يؤرش 
ميزة إجيابية لتجربة الشاعر يف األداء الفني.

يصلهام  لفظ  دون  من  الواحد،  للبيت  أثنني  مكونني  بني  التقابل  الثانية،  الوحدة  ويف 
الفاعل أو  دالليا، حلضوره يف الوحدة األوىل، وقد كرر الشاعر لفظة (يا قربة ..) مناديا 
و  الغيامت)،  فم  حت  (قدً بني  التامثل  ليأيت  يتمثله،  أو  يسكنه  الذي  القول  عىل  الباعث 
(أشتعلت بصدري) ثم يف البيت الثاين بني (سوء حظ سهامها) و (من عينيّ جتري) ويف 
)، و (شاطرتُ شطري). إذ يشري وضوح التقابل بني املتامثالت  الثالث بني (شاطرت نحوكِ
يف البيت الواحد، بمعزل عن الواصل الداليل من جهة، ومن دون تشتت يف تداعي املعاين 
من جهة أخر، إىل وضوح القصد املبارش الذي يذهب إليه الشاعر من خالل نمط من 
األداء الشعري، ال يريد أن يكرر فيه املألوف أو يرتجم وقائع التاريخ، بقدر ما يصدر عن 
نفسه، ومتثّل املايض نفسيا يف جتربته الشعرية يف هذه القصيدة، ولذا جاءت كلها منسكبة يف 
معطيات بنية التقابل ،عىل وفق ممكنات التداعي احلر للمعاين الشعرية انطالقا من الشاعر 

أوال، واقتباسا من املايض ثانيا.
ويف الوحدتني الثالثة والرابعة يتواصل النهج نفسه الذي يف الوحدة الثانية حيث مجلة 
ه) يف أول الثالثة، و (أنا نخلة) يف أول الرابعة اتصاال ب (يا قربة) يف األوىل والثانية.  (أنا أمّ
والتقابل بني املتامثالت يف (ورد / فراشة فوق مجر)، و (الالئمون عىل اجلود / اجلود)، و 
(سكبت عىل الثر / زينة األعذار)، و (غزير ذاكرة النخيل /  ثراء التمر)،  و (االرتفاع 
عىل اخلسائر / العباس ويل األمر) (اجلود / نعمى القفر). يف هذا املقطع بوحداته األربع، 
البنني عىل أهنا رمز. ولغة  فاعلية للعباس بوصفه رمزا وللقربة كوهنا رمزا كذلك، وألم 
الشعر تصدر عن استلهام تلك الرموز ،بام تزخر به من ممكنات تعبريية؛ إنسانية وإسالمية، 
وفنية، شعرية حني يبعث الشاعر معناه انطالقا من صياغته لفاعلية الرمز يف توجيه املعنى.

تلك  باستلهام  يأخذ  الست،  بوحداته  القصيدة  من  واألخري  الثاين  املقطع  يف  ولكنه 
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الرموز اإلنسانية: اإلسالمية من خالل (الطف الطريق) ليكون التعبري موجها لفعل اإلمام 
العباس  وحضورية أم البنني  يف الطف املكان والطف الزمان والطف الرمز. ليكون 
: (الوجه الوضاح /  متاثل املتقابالت، ناهال من رمزية العباس، راسام صورته يف آن معاً
كف العرص)، و (تناسل سحب اهلموم / الصد الساري يف اآلفاق)، و (الطف الطريق 
/ ماء الصرب)، و (الصبح يتناسل / فخر من فخري)، (التتقاطع الضفاف / سفرُ النهر)، 
و (يتكاثر األطفال / الشالالت السمراء)، و (صباح كالغيم / ذكر كاألمطار)، و (لينبض 
هذا املاء / دموع القرب) ،(يرتعرع األحرار / الطف مستقرهم)، و (عىل األرض / رشيان 
رس األرض) .وهكذا تأخذ املتقابالت بإنتاج املعنى الشعري صدورا من فعل الشخصية 
الرمز يف فضاء الطف الطريق ويف ارتفاعها ملهابة النبل األرسي ويف استجابتها آليات اهللا 

احلسينية، ويف االمتداد الزماين واملكاين إىل ما يشاء اهللا سبحانه.
بدا الشاعر واعيا للمعنى التارخيي الذي ينهل منه، وملد متثّله نصا شعريا ينسل خيال 
الذي يصله  املتدبّر  القراءة  للتأويل،  ولفعل  املعنى عنه،  بام جيعله واقعا مجاليا يستجيب 
يف  يشيع  بدأ  احلسيني  الشعر  يف  اجتاه  وهذا  الطريق.  الطف:  أعني  القول،  عىل  بالباعث 

الشعرية العربية املعارصة،  السيام يف القصيدة العراقية يف العقود األخرية بشكل خاص .
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ملحق تعريفي
وقربة   البنني بـ(أمّ  املوسومة  رشيف)  (وهاب  الشاعر  قصيدة  عىل  االختيار  وقع 
العباس)؛ ألهنا نص شعري ينبني بدءاً من عنوانه مرورا بكل أجزاء النص إىل ختامه 
اإلمام  وقربة   البنني (أم  أعني  العنوان  ثنائية  تبثه  الذي  اإلسالمي  الرمز  فاعلية  عىل 
العباس)، بوصفهام وحيني شعريني لكالم القصيدة الذي يطل املتلقي من خالله عىل 
الشعر  إىل  العام  سياقه  ينتمي  عالٍ  موضوعي  بث  ذات  شعرية  معاين  بوصفهام  الرمزين 
احلسيني ويتصل باعثه املوضوعي بواقعة الطف، ومل يكن الشاعر يف كل ذلك مؤرخا بقدر 
ما كان شاعرا معنيا باملعنى الشعري بتجلياته اإلنسانية العامة، ومل يكن داعية مؤدجلا بقدر 
ما كان شاعرا يتوجه لإلنسانية يف اإلنسان، وينهل من مدرسة هذين الرمزين هنال شعريا 
مجاليا، وقد وقف املتلقي الكريم عىل القراءة النصية يف الصفحات السابقة، وأريد هنا أن 
أورد يف هذا امللحق التعريفي باملتن املدروس كامال، ثم بنبذة من السرية الثقافية لصاحب 

القصيدة ،بوصفهام عتبتني الزمتني للقراءة ال يستغني املتلقي عنهام .
 يـا قـربـةً لـدمـوعِ نـهــــــــــــــري         مــن جـودِهــا أضـرمــــــتُ فـجـــري
عــــري ه الـــنـد بـرمـــــــــــــادِ ذُ حـلـمُ الـتـرابـيــــــــيـنَ يـوقِـــــــــ         ــــدُ
ي ـــرِّ ـهـــا األسـى ويــصـيـــــحُ مُ وبـشـارةُ اآلتـيــــــــــــنَ يـحــــــــ         ـــرسُ
يـــــــــاقـربـةً قـدحـتْ فـمَ الــــــــ         ـغــيـمــــاتِ واشـتـعـــلـتْ بـصــدري
ـهـــــــــــــا        لــــــــــــآلن مـــــن عـــيـنـيَّ تـجــــري ولـســـوءِ حـظِ سـهـامِ
ــئـي شــاطــرتُ شـطــري أنـا مـنـذُ أن شــــــاطـرتُ نـحــــــ         ـــوكَ ظـــامِ
ـمـــا كــــــــابـرتُ قـهــري ــــــــــــــــهُ وهـو اتّـجـــــــــ         ــــاهــي كـلّ أنـا أمّ
يـا وردَ أربـــــــــــــــعـةٍ ألجــــــــ          ـــــلِ فـــــــراشـــةٍ مـــن فــوقِ جـــمـرِ
ـــمْ هــمْ كـــلّ عـمري ـهُ : سـكـبـتُ ويـقــولُ عـنــــــــــي الـالئـمـــــــ         ـــونَ
ــــــذري ــــــــــــنُ فـيــه عُ ال بـل سـكـبـتُ عـلـى الـثــــــر         خـجـلـي أزيِّ
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أنـا نـخـلـةٌ بـغـزيــــــــــرِ ذاكــــــــ          ـــرتـي مـشـيـتُ أطـيــــــــــحُ تـمـــري
ـمـتُ لـلـعــبـــــــــــــــــاسِ أمــري مـتُ كـلَّ خـسـائــــــــــــــري         سـلّ حـزَّ
ــعـمـــــــى قـيْـدَ قـفــرِ مـنـهُ اسـتـمـدَّ الـجـــــــــودُ مــــــــ         ــــــا يـكـفـي لـنُ
رِ مـعَ بـدرهِ ابـتــــــــــــــدأتْ تــــــــ          ــــــالوةُ لـيـلــــــــــــةٍ أخـــر لـقـــدْ
واعـشـوشـبـتْ لـتـفـزَّ مـــــــــــنْ          ألـمٍ وقـيـــــــــــــــــــــــــعـةُ يـومِ بـــدرِ

ـرِّ ـه الـصـفــــــــاءُ عـلـى الــمـمَ لـكـنّـهـا اسـتـحـيــــــــــتْ وقـــــــ         ـــــامـتُ
ـــــاح مــا انـــــــ         ــقـطـعـتْ ــ يـتـمـتــمُ ــ كـفُّ عـصـري ـهُ الـوضّ يـا وجـهَ
ـــسـري سـحـبُ الـهـمـومِ تـنــــــــاسـلـتْ        وصـداه فـي اآلفـــــــــــــــاقِ يَ
ـــــــــــــــــــاهُ أدري يـــــتـألألُ الـعـبـــــــــــاسُ وهــــــ         ــــــو يـبـثّ يــــا أمّ
ـتـمِ أجـــري أنــــا بـسـمـــــــــةُ األمــلِ الـبـهـــ          ـــــــيِّ عـلـى شـفـــــاهِ الـيُ
ـهـا مـن مـــاءِ صـبــــــري مـدنٌ مـن الــطـــــــــفِّ الــطـريـــ         ــــــقُ سـقـيـتُ
أنــا كـفُّ عــبـــــــــــــد اهللاِ مــــــــ         ـا سـقـطـتْ ولـكـن كـنـتُ ظـهــــــري
ـــــــــــةٍ مــــا أثـقـلَ الــــــــ          ــبـلـو عـلـى مـلـكـوتِ فـــقـــــــري فـي أمّ
ي ــــــــــــــــــرِّ هـا أنـا نـسـلُ غُ ولـقـد حـمــلـتُ جـبـــــــــــالـهـا          وإبـــــاءَ
ي ـــــــرِّ ـتـي فـي كــــــــفِّ حُ م كـفَّ فـلـمــــــــــــنْ إذنْ إنْ لـمْ أقــــــــ          ـــــدِّ
؟ يـتـنــــــــــاسـلُ الــــصـبـحُ الـذي         فـي الـطـيـنِ مـن فـخـرٍ لــــــــــفـخــرِ
ـتـي فـي نـهـرِ سـفـــــــري ـفّ ـقـطــــــــ         ـــــــــع ضِ ولـمــــــــنْ إذنْ إنْ لـمْ تُ

؟ ــمــــــــــرِ الت سُ يـتـكـــاثـرُ األطــفـالُ فـي الـــــــــ          ــــصـلـواتِ شــــالّ
لـعـيـونـهـــــمْ تـتـزاحــمُ األطــــــ         ــــــــيـافُ مــن زرقٍ لــخـضــــــــــــــرِ
كـتـبَ الـضــيــائـيــــــونَ مـــــــنْ          نـهـريـنِ مـن عـطــشٍ وشــــــــــــــــذرِ
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أحــلـى صــبــــــــاحٍ فـــي مـهـــــ         ــبِّ الـغـيـمِ مـن أمـــطــــــارِ ذِكـــــري
ـــــــــــمْ        كـي يـحـزنـوا... أنــا كـنــــتُ نـحـري ـــــثْ حـزنَـهُ أنـــا لـم أؤثّ
ـــلـي لـم أطـــــ         ــــالـبْ جـفـنَ مـعـصـــيــــةٍ بـثــــــأري وكـثـيـــــــــفَ قـتْ
أنـا نـبـضُ هـذا الـمـاء... مــحــــ         ـــــوره دمــــــــــي، ودمــــوعُ قـبــــري
ـجــــري ـــــتـــــــــي        دارتْ ونـــــــــــامـتْ عــنـدَ حِ يَّ ــــرِّ األرضُ مـــــنْ حُ
ي ــسـتـقــــرِّ وتــــرعـــرعَ األحـــــــرارُ حــــــــ        ــــول الـطــــــفِّ صـاروا مُ
تْ بـثـغــــــري ـمــــــا مــــرَّ وبـالبـلُ الـتـسـبـيـــــــــحِ تـقــــــــ         ـــــنـتُ كـلّ
خــــــــــــري : ذُ ــــي ومـنـذُ طـفـــــــولـةٍ تـــــــــ         ـــــزهـو بـنــا وتـقـــولُ أمّ
ي نـا سـرٌّ بـســــــــــــــــــــــــــــرِّ وأبـــــي عـــــلـيُّ األرضِ فـــــــي        شـريـانـِ
ـتُ عـشــــــــــــــــري ـــــــــــــــذْ         رتّـلـتُ مـا أطـبـقْ وحــــــسـيـنُ آيُ اهللاِ مُ
ـفــــــــــــــــري يــــا ضــــوءَ إيـــمـانـــــــــــي بـــه        كـفـراً بـهـمْ بـالـظـلـمِ كُ
ـمـــــــــــــــري ـــوديَ مــــن غـدي        لـيـكـونَ فـي إصـالحِ شِ أضـرمـــتُ عُ
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: النص املدروس أوالً
وقربة العباس أم ّ  البنني

ثانيا: تعريف بالشاعر
بغداد.  جامعة  صحافة  بكالوريوس   ١9٦١ نيسان   ٣ اجلبوري  رشيف  رزاق  وهاب 

يكتب الشعر بجميع اشكاله والقصة واملرسحية والكتابة الصحفية.
الكتب املطبوعة يف الشعر هي: إرشاقات احلب األول، رسائل من دفرت القلب ،األمل 
لرقة  ،كهرباء  عشق  أنا  إال  يل  ليس  العشق،  أوراق  للكآبة،  بحر  للعشق  مرايفء  العاشق، 
املر، ما جدو ما يقوله عراف آخر،  يبتكر املرسة، املرح  صديقتي، خسائر مجيلة، اجلمر 

ماجدو ببغاء، تفسري األحزان، شاعر بام جيري، قصائد من وهاب رشيف.
فاز يف عدة جزائز شعرية منها اجلود واحلسني العاملي والديار والقلم احلر وعزيز السيد 
جاسم، وحصل عىل لقب شاعر العام سنة ٢009من مؤسسة شعراء بال حدود املرصية، 

ولقب (شاعر.)
حقق انجازات وطنية وعربية وانسانية من وزارة الثقافة العراقية، كام حصل عىل 90 
لوح ابداع وشهادة ابداع واشرتك يف مجيع املهرجانات العراقية: املربد ،اجلواهري، املتنبي، 
حنتوش،  كزار  ،احلسني،  الطف  الشعر،  عامل  الدين،  مجال  مصطفى  الكميت،  متام،  ابو 

اضافة اىل مهرجانات اجلامعات يف النجف والعراق.
رأس حترير جملة املنهال وصحف النجف اليوم وصوت النجف وعراق الرافدين يف 
السنوات من ٢004 اىل ٢00٨. عضو احتاد االدباء بعد التغيري .٢00٣ يف ٢00٧/٧/٧

دورته  يف  االرشف  النجف  الشعريف  نادي  رأس  األرشف.  النجف  يف  للشعر  بيتا  أسس 
 االوىل، يعمل االن موظفا يف جملس حمافظة النجف االرشف ومدير مكتب جريدة املنتد
اسمه مع سريته ضمن عدة موسوعات عن شعراء  ورد  النجف االرشف،  البغدادية يف 

النجف والعراق.
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اهلوامش
١.يف نظرية العنوان، د. خالد حسن حسني ص4٢

٢.دينامية النص، تنظري وإنجاز، حممد مفتاح ، ص٢٧
٣.ثقافة األسئلة (مقاالت يف النقد والنظرية) د. عبد اهللا حممد الغذامي، ص4٧.

4.السيموطيقيا والعنونة، مجيل محداوي، ص٦9.
5.حتليل اخلطاب الرسدي، عبد امللك مرتاض، ص٧٢٢.

الفضل  أيب  حق  يف  العمودية  للقصيدة  األوىل  العاملية  اجلود  بمسابقة  خاص  وثائقي  إصدار  ٦.اجلود، 
العباس  والتي أقامها قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة يف ٣١ مجادي األخرة 

١٣4١# ذكر وفاة السيدة الطاهرة أم البنني  ص5٦ -59.
٧.أسلوبية اخلطاب الشعري املعارص، د. عبد الرمحن بن زورة ، ص5٧١

٨.التقابل يف احلديث النبوي الرشيف، د. اسامء سعود ، ص9
9.الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركيش ، حتقيق ، حممد أبو الفضل إبراهيم٣ ،  /5١5.

١0.التقابل يف احلديث النبوي الرشيف، د. اسامء سعود ، ص9.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم 

.عبد  د  املعارص،   الشعري  اخلطاب  ١.أسلوبية 
الرمحن بن زورة،  ص5٧١،  دار األمل ، اجلزائر 

٢0١4م.
٢.الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الــزركــيش،  
حتقيق حممد أبــو الفضل إبراهيم٣ ،  /5١5. دار 

الرتاث، ط٢،
٢00٨ القاهرة.

٣.حتليل اخلطاب الـــرسدي،  عبد امللك مرتاض،  
بن  اجلامعية،   املطبوعات  وان  دي  ص٧٢٢،  

عكنون،  ط١،  اجلزائر ،١995.
.اسامء  د  الرشيف،  النبوي  احلديث  يف  4.التقابل 
ملجلس  مقدمة  دكتوراه  اطروحة  ص9،   سعود،  

كلية االداب يف جامعة املوصل ٢005م. 
5.ثقافة األسئلة (مـقـاالت يف النقد والنظرية)،  د.  

عبد اهللا حممد الغذامي ،ص4٧،  النادي األديب يف 
جدة،  ط١ ،١99٢.

اجلود  بمسابقة  خاص  وثائقي  إصدار  ٦.اجلــود،  
أيب  حق  يف  العمودية  للقصيدة  األوىل  العاملية 
الشؤون  قسم  أقامها  والتي   العباس الفضل 
يف  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية 
السيدة  وفاة   ذكر  #١٣4١ األخــرة  مجادي   ٣١

الطاهرة أم البنني  ص5٦ -59.
تنظري وإن جاز،  حممد مفتاح،   النص،   ٧.دينامية 
بــريوت  ،ط٢،  الــعــريب  الثقايف  املــركــز  ص٢٧،  

١990م.
٨.السيموطيقيا والعنونة، مجيل محداوي ،ص٦9، 
بحث منشور يف جملة عامل الفكر ،جملد5٢، عدد٣، 

الكويت ١99٧م.
،دار  د . خالد حسن حسني  العنوان،  9.يف نظرية 

التكوين، ط١، دمشق٢00٧م.



أم البنني  يف قصائد اجلود قراءة يف 
معطيات الصورة الشعرية

أ.د. رمحان غركان 

جامعة القادسية 
كلية الرتبية

قسم اللغة العربية
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 ملخص البحث 
 ( أم البنني) قصد البحث قراءة تلك املعطيات الشعرية الصادرة عن صور استلهام
رمزا يف القصائد املشاركة يف مسابقة اجلود العاملية يف نسخها اخلمس األوىل. إذ توزعت 
الفداء ثم رمزية  القراءة ثم رمزية  املتن املدروس ومنهجية  القراءة عىل أربعة حماور هي: 
الصورة املاضية ثم لغة اخلطاب التارخيي املبارش.  وخلصت إىل مجلة نتائج يمكن إجيازها 

يف ما يأيت: 
•عىل الرغم من صدور الشعراء عن أفق موضوعي واحد إال أهنم متعددون يف معطيات 
صورهم الشعرية املستلهمة لرمزية أم البنني يف واقعة الطف. بسبب تعدد التجارب من 

جهة األداء وتعدد رؤ النظر من جهة االستلهام .
•كانت معطيات الصورة لد الشاعر العراقي مثخنة بأمل املعاناة،  بام يوحي باستلهام 
واإلحساس  والتفاؤل  األمل  معاين:  إشاعة  الالفت  ومن  يومياً،  سلوكاً  التارخيي  الرمز 

بمستقبل أفضل مولود من رحم تلك املعاناة .
 ( أم البنني) استحرضت القصائد ذات األداء املوضوعي املبارش الفعل التارخيي لـ•
بصور ومعان مستوحاة من العقل التارخيي، ومل ترتفع معه    إىل  مستويات من اإلدهاش 
الشعري، فجاء اخلطاب موضوعيا مبارشا أكثر منه فنيا حيتقب التأمل ويستدعي الـتأويل .

أقدر  املجاز  وفائض  اخليال  بلغة  واملأخوذة  شعري  هو  بام  املكتنزة  القصائد  •جاءت 
عىل الفيض بمعطيات تصويرية ذات بث مجايل. وسامت أسلوبية مميزة. وقدرة عىل إعادة 
تصوير الرمز وتصور التاريخ ، بام يتناسب مع علمية ذلك الرمز وحضوره اإلنساين العام. 
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ABSTRACT
The goal the research study purses is to scru�nize the poe�c values 

that emanate from the portrait of Umalbaneen as a symbol in the po-
ems par�cipa�ng in the Interna�onal Al-Jud Compe��on in its first fi�h 
versions; the acts of scru�ny ramify into four axes: the securi�zedcon-
text، the strategy of reading، the symbolism of sacrifice، the symbolism 
of the past portrait and the language of the direct historical discourse; 
the study concludes with certain results as follows:

•Though the poets ponder over one-dimensional objec�ve vantage 
point، they run into the diversity of poe�c images they manipulate as 
they imbue the symbolism of Umalbaneen from Al-Ta�a�le:different 
experiences they cull in light of performance and different perspec�ves 
they a�ain in concordance with percep�on. 

•The values of the imagery for the Iraqi poet intend to be �nged with 
pains of agony; such s�pulates the historical symbolism as tacit; it is 
quite salient to spray the glimpses of hope and brilliant future sprou�ng 
from the heart of such agony.

•The poems with objec�vity summon the depth of history for Uma-
lbaneen in light of images and shades of historical meanings from the 
past mindset and never wade into the poe�c expecta�on; the discourse 
flows as more objec�ve than ar�ficial and cuddles hope and interpre-
ta�on. 

•The poems purport the sense of poe�cism، fairyland dic�ons and 
figura�vity that could transpire beauty-taking images and unique traits 
of stylis�cs and redeem the portrait of the paragon and history in parity 
with resonance of the symbol and its public humanitarian resonance.
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 توطئة 
يف املتن والقراءة 

نسخها  يف  العاملية  اجلود  مسابقة  يف  املشاركة  القصائد  تأمل  إىل  القراءة  هذه  تذهب 
بنت  فاطمة   : البنني  أم  فيها هي صورة  دراسة وجهة موضوعية  بغية  األوىل،  اخلمس 
حزام الكالبية  زوج أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  وأمّ اإلمام العباس ؛ تلك 
املرأة العظيمة التي تربت يف بيت طهر وقداسة هو بيت سيد الوصيني وأمري املؤمنني. وكان 
حلضورها إىل جنب السيدة زينب بنت عيل بن أيب طالب  األثر العظيم البالغ يف مسرية 
النهضة احلسينية اخلالدة، فهي أم البنني األربعة الشهداء بني يدي اإلمام احلسني  يف 
ا امرأة تفيض إيامناً صادقاً، وتصدر عن دين خالص وفؤاد ثابت وبصرية  واقعة الطف، إهنّ
نافذة؛ وقد استلهم شعراء مسابقة اجلود بعض معاين عطائها، ورسموا شعراً بعض مالمح 
حضورها الفاعل واستلهموا بلغة اخليال كثرياً من معاين أمّ البنني : األم والزوجة واملرأة 
وتعدد  بالعطاء،  النابضة  معانيها  ثراء  عىل  الرشاد،  إىل  اهلادي  اإلسالمي  والعنوان  الرمز 

التجارب الشعرية التي استلهمت كل ذلك بأساليب متعددة .
التي استرشفتها   تلك  البنني  أمّ  القراءة باجلزء املستلهم لرمزية  وهنا اختصت هذه 
أخيلة الشعراء ورؤاهم الفنية، مرة باألسلوب املبارش الذي يتأمل النبض التارخيي احليّ 
لفعل الشخصية من دون إثراء شعري للغة األداء الشعري، ومرة أخر بلغة الشعر الفاعلة 
 يف نزوعها إىل التأويل، واملتأملة يف إثارة خيال املتلقي باإلضافة واالستثناء. وتارةً أخر
اإلرشادي  والتبليغ  اإلخبار  إىل  بلغة هي  املبارشة  النثرية  الرتمجة  الشاعر عىل  يعمل  حني 
يف  والفاعلة  التأمل  عىل  الباعثة  بصفاهتا  الشعر  لغة  إىل  منها  أقرب  اإلعالنية  والدعاية 
النصوص  من  جهاهتا  استمدت  رئيسة  حماور  مخسة  عىل  البحث  توزع  وهنا  اإلضافة. 

الشعرية املستلهمة لرمزية املتن الباعث .
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ل يف استرشاف رمزية أمّ البنني شعرياً، وكيف تأملت لغة الشعراء تلك  كان املبحث األوّ
الصورة يف حضورها الباذخ يف الواقع التارخيي املايض. و جاء املبحث الثاين يف شخصية 
(أمّ البنني ) بوصفها الرمزي الذي صدرت عن فاعليته لغة الشعراء يف تلقيهم هلا. أما 
املبحث الثالث فكان يف رمزية الفداء التي صدرت عن تأملها بعض لغة الشعراء باملبارشة 
حيناً وبالتأمل املجازي أحياناً أخر. أما املبحث الرابع، فقرأ رمزية الصورة املاضية كام 
تأملها الشعراء، وهم يستضيئون بالعصمة التي اختارت ملسرية أم البنني  أن تكون هبذا 
املستو من الفعل احلضاري، وهبذا القدر من اإلضافة يف توجيه احلياة اإلسالمية للصائب 
امليضء من األفعال واألقوال .وأخذ املبحث اخلامس بقراءة نوع من األداء الشعري تدبّر 
البنني  (أم  لـ  والرمزية  الشخصية  املعاين  من  شيئاً  املوزونة  وصياغاته  املوضوعية  رؤاه  يف 
الرتكيب  يدي  بني  ظاهراً  فيه  املعنى  يقع  بسيط  جمازي  وبثٍّ  نثري،  أداء  بلغة  ولكن   (
وماضياً مألوفاً يف ذاكرة املتلقي، حتى أنّ الشاعر اختار هلذا األداء إيقاع بحر الرجز، بام 
جعله أقرب إىل املنظومات التعليمية التارخيية التي تقع عىل مسافة نوعية من الشعر بمعانيه 

الفنية اجلاملية ومعطياهتام اإلبداعية.
وقد مجع منهج هذه القراءة بني الوصف والتحليل عنرصين موجهني لعقل البحث وآليات 
القراءة هنا. وتتعدد عنارص رسم الصورة الشعرية،  فهناك  تدبره للنصوص الشعرية؛ حمل 
ما هو بياين منها،  شاع يف الشعرية العربية القديمة من مثل أساليب: التشبيه، واالستعارة، 
واملجاز املرسل والكناية وغريها. ومنها ما هو فني شاع أكثر يف الشعرية العربية املعارصة، من 

قبيل: الرمز واألسطورة والتناص واملأثور عىل تعدد أشكاله وغريها.
وملا كانت القصيدة يف مسابقة اجلود ملتزمة باجتاه معني مألوف يف الشعر اإلسالمي هو 
الشعر احلسيني الذي هو مدرسة فاعلة يف الشعرية اإلسالمية اليوم ،فقد تتعدد أساليب 
رسم الصورة بني يدي الشخصية املستلهمة أعني شخصية (أم البنني )، غري أنّ األساليب 
الً ثمّ األساليب البيانية تبدو أثر يف التعبري عن غنى الفاعلية الرمزية للشخصية،  الفنية أوّ
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وال سيام أنّ هلا حضوراً يف الذاكرة الشعبية العربية اإلسالمية وال سيام العراقية منها بشكل 
خاص، ذلك أنّ (أمّ البنني ) رمز وجداين ينبض به السلوك اليومي لإلنسان العراقي بام 
ت هذه القراءة أن تأيت عىل ذكره  جعل القصائد تصدر عن كل ذلك بأشكال متعددة توخّ
الدراسة عينة واحدة هي (مسابقة اجلود) يف نسخها  اختارت  ملاذا  أما  وترصد معطياته. 
أمّ  قمر    العباس  اإلمام  هو  األبرز  وشخصيتها  املسابقة  عنوان  فألنّ  األوىل  اخلمس 
البنني  وابنها العنوان، وإنّ إمكانية أن يأيت الشعراء إىل استلهام هذه الشخصية النسائية 
الشعري،  االسترشاف  يف  رضورة  هنا  ألنّه  منه،  البدّ  شعري  وباعث  وارد  ،أمر  الفاعلة 

وحي ال غنى عنه بني يدي (أبوة اجلود) بحسب قول الشاعر(١): 
ـــــــــــا ضلِ واإلبَا     أبَى الفضلُ إالّ أنْ تكونَ لَه أبَ سَ الْفَ نْ أسَّ لِ يَا مَ ضْ بَا الفَ أَ

مسابقة  نصوص  هو  الدراسة  مادة  للقراءة  يوفر  الذي  الشعري  املتن  فإنّ  ثمة  ومن 
اجلود العاملية.  وال سيام أنّ الشعراء املشاركني ينتمون ملدارس شعرية متعددة وينتسبون 
أن  هنا  للقراءة  يتيح  بام  املعارصة  العربية  الشعرية  يف  متباين  شعري  حضور  ذات  لبلدان 
ترصد معطيات الصورة الشعرية من خالل متون شعرية ذات مسافات فنية متباينة. أما 
صورته  يف  املوضوع  ،فألنّ  الشعرية  الصورة  بمعطيات  العناية  إىل  الدراسة  ذهبت  ملاذا 
األوىل ماضٍ أما الصورة فأساليبها ماضية ولكن معطياهتا راهنة ومستقبلية بحسب فعل 
ل معطى من لدن الصورة،  واملسافة التي  النص الشعري فنياً، وهنا يأيت املعنى الشعري أوّ
يرتفع هبا اخلطاب الشعري املنفتح عىل القراءة، ذلك االرتفاع هو ما تتفاضل به التجارب 
واألساليب، وهو الذي تقصده الدراسة بمصطلح (معطيات الصورة) من ذلك أنّ البيت 

 :اإلمام العباس السابق يف ذكر
سَ الفضل واإلبا أبَى الفضل إالّ أنْ تكون له أبا نْ أسَّ أَبا الفضل... يا مَ

رسم بالتجنيس قبل التكرار معطى تصويرياً يفصح عن معنى الفضل يف اإلمام بوصفه 
جزءاً وجودياً فيه، وعن معنى اإلبا كونه طبعاً إنسانياً فيه، من خالل الصورة التجنيسية 
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بني الكنية (أبا الفضل) واجلملة الفعلية (أبى الفضل) واألخر بني (اإلبا) و(أبا) حيث 
يتعدد املعنى عن أفق من اللفظ واحد، يف صورة اللفظ ،والفضل واإلبا بوصفهام قيمتني 
إنسانيتني تصدران ضمن أفق من قيم نبيلة عن فاعلية رمز إنساين واحد، يكون التقابل بني 
بنية اللفظ حيث املعنى املتعدد واللفظ الواحد من جهة، والفعل اإلنساين االستثنائي يف 

. الفضل واإلبا واجلود وغريها مما يف أفقها اإلنساين واملعريف من جهة أخر
ال تصدر معطيات الصورة عن أفقها الباحث عىل التخييل فقط،إنام عن عنارصمها كلها ثمّ 
عن أبعاد تلك العنارص، فاملعجم عنرص، واإليقاع عنرص آخر ،واألصوات يف املعجم أبعاد،  
معطيات  تنتج  قد  وكلها   ،أخر أبعاد  اإليقاع  يف  واجلرس  والنغم  واالنسجام  والتناسب 
تصويرية، كام ينتج التخييل يف االستعارة واملجاز والكناية والرمز واألسطورة وغريها، ذلك 
أنّ تعبريية اللفظ توحي بجهات من معان، وتعبرييته من جهة أصواته وجماورهتا ألصوات 
غريها من األلفاظ –توحي- بجهات من معانٍ مضافة ومن ثمة، فإنّ الشعر أقو الفنون يف 

معطيات نزعة التصوير فيه، وال سيام أنّه غالباً ما جييء صورة خالصة .
أمُّ البنني  بوصفها الرمزي 

ملا كان الشعر لغة إحياء وجماز وإشارة أكثر منه لغة ترصيح ومبارشة ومنطق ،فقد نزع 
الشعراء إىل فاعلية الرمز بأساليب الفتة وطرائق متعددة، ويف نمط القصيدة املوجهة أعني 
امللتزمة كثرياً ما جييء عنوان االلتزام أو عنارص التوجيه رمزاً يف لغة الشعر امللتزم، لكن 
محولته الباعثة عىل التأمل والتأويل ال تكون عالية النظر وال عميقة البصرية، كام يف رمزية 
باملبارشة ومعطيات  الرمز هناك  االلتزام عىل تعدد صوره، الرتباط  الشعر خارج حدود 
احلياة املقصودة، ولكنه يف غري هذا جييء موصوالً بخيال الشعر وقدرته عىل حتميل الرمز 
 معطيات إحياء خترج به أحياناً عن صورته املتوارثة أو معانيه املألوفة أو املتوقعة، إىل أخر
جديدة متخيلة، وهلذا تأيت جتليات الرمز يف القصيدة امللتزمة يف متناول التلقي، بني يدي 
االستقبال املبارش، حتى إذا نزع الشاعر إىل واقعه الذي يعيشه أضفى عىل رموزه ظالالً من 
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تلك التجربة وجعل املايض موصوالً بالراهن، واملوضوعي ملامً بالذايت، واألنا تستجيب 
) كام اجتهد يف توظيفها شعراء مسابقة اجلود، هذا املعنى  آلخر، ويف رمزية (أم البنني 
الذي أرشت إليه من ذلك ما جاء يف قصيدة (عناق يف السامء الثامنة) للشاعر جمتبى عبد 

املحسن التتان من البحرين(٢):

مُ ما زال طريُ الدمع حيـــملني إىل     جهة نــــــــوافذ حلمها تتحطّ

زمُ عت     بنتـــــــــا حقائبها األخرية حتُ بتْ دمع األمِّ سـاعة ودّ جرّ

ــــمُ يّ بت أن أحيى صباحاً ضائعاً     فيه الظالم عىل السجني خيُ جرّ

تُ من قلق الصبية بعدمـــا     فهمت من اآلالم ما ال يــــفهمُ وأفقْ
يبسط سياق النص املعنى الشعري ليصل إىل معانٍ ترد فيها رمزية (أم البنني) صورة 
موجودات  عىل  الظالم  هليمنة  ضائع  صباح  يف  صبيتها،  ضياء  تفقد  بنات)  (أمّ  لـ   أخر
احلياة، ولكن األداء الشعري األوضح يصدر عن قصيدة يارس عبد اهللا آل غريب يف قصيدة 

(انثياالت من قمر املاء)(٣): 

وســـاعة قال اهللا: كن أهيا الند     فكنت شهياً طبعه اجلودُ والغمرُ

ختلّقت من أمشاج زمزم والصفا     فال غرو أن يند عطاؤك والربُّ

رت من أمِّ البنني مودةً     سـقاك من األخالق منهلها الثرُّ حتــــــــــدّ
ورثْتَ أباك املرتىض يف ســــــامئه     فكنت حميــــاه الذي ملؤه البرش

(أمّ البنني ) رمز تارخيي ألصالة األمومة، تقابلها أمشاج (زمزم والصفا) هي جزء 
من سياق رموز تارخيية يتصل املايض الذي كانت فيه بديمومة املعنى الصادر عنها إحياءً إىل 
اليوم، ألنّ جتربة القصيدة بصفتها املعارصة ال تعيش يف املايض الذي تستمد منه باإلحياء 
التي  الرموز  تكن  «ومهام  الراهن يف خطاهبا  من  كثرياً  إنّام جتيلّ  فقط،  فيه  املتجددة  املعاين 
ا حني يستخدمها، البدّ أن تكون  التاريخ... فإهنّ يستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها يف 
مرتبطة باحلارض، بالتجربة احلالية، وأن تكون قوهتا التعبريية نابعة منها، فالقيمة كامنة يف 
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حلظة التجربة ذاهتا»(4).
بالتعبري  ني  عُ أوهلام  ) يف قصائد اجلود عىل اجتاهني:  البنني  (أم  وقد توزعت رمزية 
النبوة،  بيت  للمرأة يف  أنموذجاً  املايض بوصفها  التارخيي  الذي متثله يف فعلها  املعنى  عن 
احلضاري  الفعل  ذات  املوروثة  التارخيية  بالصورة  مأخوذاً  االجتاه  هذا  يف  التعبري  فجاء 
خاص.   بشكل  منها  اإلسالمية  سيام  وال  اإلنسانية  للحياة  واإلضافة  باألصالة  املتصف 
ني باستلهامها رمزاً للوفاء واإلخالص والثبات عىل املبدأ، فكل ذات  وثاين االجتاهني عُ
أصالة تقبس منها بعض أصالتها، وكل ذات وفاء تستمد منها وفاءها. ويف كل هذا مل خترج 

القصائد عن االجتاه العام الذي تلتزمه وهو اجتاه الشعر احلسيني .
رمزية الفداء 

الفداء معنى أزيل ال تقوم احلياة اإلنسانية بمعزل عنه، ورمزيته تتأتّى من رموز مثّلته 
رموز  تلك  الناس،  ربِّ  ليا  وعُ الناس،  دنيا  يف  عنوانات  له  وصارت  عنه  وأفصحت 
الدارين، وأمّ البنني  منها، فهي نص وتعبري، فعل وسلوك، رؤيا وتعبري ،وإذ يستلهمها 
واقع الرؤيا املتميز، بام يستحيل معه الشعر إىل آخر متميز من الواقع احلقيقي الذي صدر 
ر احلياة أو رموزها الفاعلة تصويراً (فوتوغرافياً) مبارشاً، بل خيال  عنه، ألنّ الشعر ال يصوّ
يه وتضيف إليه أحياناً  فاعل تكتسب الوقائع بالصدور عنه حياةً جديدةً جتاور الواقع وتنمّ

ما هو فيض متوقع منه(5). 
يقرتن الفداء يف نصوص اجلود باإلمام العباس رمزاً، وجتيء أم البنني معنى موضحاً لذلك 
ل له والتجيل األخري ،وبحسب حممد طالب األسدي  الفداء ومعرباً عنه،  إذ هي الصدور األوّ

يف قصيدته (جتليات الساقي يف ضفاف الرؤيا) جرح دائم الصرب ولغة فداء تفيض جوداً: 
يا  رُ ه لألرض طــهْ يــــا سيّد املاء الذي     يف كفّ
يا  رُ جرح فاطمةٍ عليك     دموعها للحشـــر محْ
لغة الصرب موقفاً ما فوقه فخرٌ     وال يبليـه ذكرُ
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 ومعنى االحتساب معنيان 
يفصح عنهام فداء اإلمام العباس، وجيليهام تعبرياً صربُ أم البنني واحتساهبا:(يا جرح 
اإلمام  بني  التقابل  عىل  األبيات  لغة  تنبني  إذ  محر)  للحرش  دموعها  عليك  فاطمة... 
املاء، طهر األرض)  يفصحان عنها (سيد  التي  املعاين  ثمّ   ، فاطمة  ه  وأمّ   العباس 
و (ما فوقه فخر وال يبليه ذكر) بمعنى أنّ التقابل هنا بني املتكلمني ببعضهام أو بني الفعل 
وفيض الفعل، ألنّ العالقة بني األمومة والنبوة عالقة استمرار وتواصل بام جيعل رمزية 
يتمثالهنا (الزمان  املكان،   الزمان ومتصلة يف  )  مضيئة يف  البنني  الفداء يف صورة (أم 
شحود  شادي  شعراً  املعنى  هذا  يقرأ  وهلذا  بينهم،  وسلوكاً  الناس  يف  وجداناً  واملكان)  

حالق من سورية يف قصيدته (حادي املاء)(٦): 
والكبداومن  القلب  ويسقي  العطاشى  نيسقي  ومَ احلسني  يسقي  من  املاء  حادي  يـــــا 

يــــــــــلملم قلب األمِّ وهي غدتْ
(أم البنني) كأنْ ما أنجبت ولــــــــــــــدا

نْ  يكرر املعنى هذا الرمزية املوحى هبا يف األبيات السابقة (حادي املاء / سقيا األرض) و (مَ
يلملم قلب األم / كأنْ ما أنجبت ولدا) عىل أنّ اإلحياء بالفداء يف أبيات حممد طالب أعمق 
يف تقابالته منه يف هذين البيتني. وكلام اتصل معنى الفد اء بفائض احلزن جتىل معناه موصوالً 

بوقائع األيام وبرشية اإلنسان، كام يف قصيدة (إلياذة عىل املاء( لـ )حيدر عباس محزة)(٧):
وتـــــــدخر احلزن يف قلبها     خمــــــــــــــــافة آهاهتا تنفدُ
وتومي كام يصنع الفاحتون       فيصغي هلا العبـدُ والسيدُ
دُ دث عن إخــوةٍ      كأنَّ منايــــــــــــاهم اخلرّ وراحت حتُ
وختربهم حني داعي السامء      دعا كيف لبّوهُ واستشهد
ك من لوعة ال تـقوم      بال ألف الءٍ وال تـــــــقعدُ واوأمّ

س النزعة البرشية (تدخر احلزن / آهاهتا تنفد)،  إذ يغلب عىل النص الثنائيات التي تكرّ
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و(العبد والسيد)، و(احلديث عن األخوة / املنايا اخلرد)، و(داعي السامء / االستشهاد)، 
و(من لوعة ال تقوم / بال ألف الءٍ وال تقعد)، فالشاعر موغل يف لغة احلزن مع أنّ رمزية 
معنى الفداء يف املوقف التارخيي ألمّ البنني وأبنائها الشهداء  مرتفع عىل احلزن، بالغ 
ألنّ  عليه،  منترص  املوت  من  متمكن  املعافاة،  احلياة  وبناء  األشياء  صياغة  إعادة  يف  أمره 
رمزية الفداء لديه تتوجع عىل غياب الفادي املضحي وتأسى له وتوغل يف احلزن مع أنّ 
ة ،فهو منترص عىل املوت فرداً، وعىل الغياب  الفادي حمتفل باملوت الذي يصنع احلياة احلقّ
الفداء يف أزلية احلضور ال  باملعنى الشعري أن يسترشف معنى  باحلضور األزيل، وحري 
حمدودية املكان، ومن شجاعة اللحظة يف صناعة املوقف واكتساب األزل، وليس من احلزن 
البالغ الذي تقف معه احلياة أحيانا، وأحسب أنّ نجاح العرسان يف قصيدته الشاهد، قد 
استرشف معنى الفداء بوصفه اللحظة الصانعة لألزل واملمتدة يف الزمان،  حمتفالً بصانع 

الفداء،  رمزاً للزمان املمتد واإلنسان املتعدد األزيل(٨): 
فأنظر جلودك لو جفّ الفرات مشى     وسيــــــــــــلةً بني عطف اهللا والبرشِ
فـــــــــــــأصبح املاء يعني أنّه عطش     حني اكتفى يوم عاشــــــوراء بالنظرِ
قل يـــــــــــا فرات: ملاذا املاء حمتفل؟     وكيف طمأنته يف ريـــــــــق مستعر؟ِ
تَ يف الطف ملا قــــــــام عارشها     معوجة الشك يف اآليــــات والسور أقمْ
يــــا ابن التي مل تسلْ عن حال أربعةٍ     وهم من الضوء مثل األنــجم الزهرِ
وعندمـــــــا مل يكن للسيف من ظفرٍ     رأوا رضاهـــــا سبيل السيف للظفر
ا يف الطيب كالبرش ا برشٌ     فال تــــــــــقل أهنّ إنْ قلت عنها –وحاشــــا- أهنّ
نـــــــــــلوذ فيك عىل خوفٍ وطمأنةٍ     كام تـــــــــلوذ القطا، مشياً عىل حذر
رِ ــــــــــــطِ ت ومل تَ كفـــــــــــــــــاك أجنحة رفّت مظللةً     أرساب أفئدةٍ حطّ
؟ فهن غيث عىل أعشـــــــــــاب هلفتنا     مــــــاذا تقوم أكفُّ العشب للمطرِ

قابلها فائض احلزن،  بل فائض األمل باحلياة  رمزية الفداء يف قصيدة نجاح العرسان ال يُ
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ا األقرب إىل اخلالق، فكام أنّ اخلالق قريب من خلقه بل أقرب  األنقى، احلياة اخلالقة، ألهنّ
فالفرات  الباين هلا،  للحياة  املجدد  الفعل  الفداء قريب من  الوريد كذلك  إليهم من حبل 
جفّ أمام جود العباس وصرب أم البنني ، بمعنى أنّ رسمدية الفداء ارتفعت عىل قيد 
اللحظة، واملاء صار عطشاً يف قبالة ماء الفداء الذي هو هنر رسمدي، وحني يصف أمّ البنني 
 رمزاً للصرب والفداء جييل معاين فعلها اهلائل يف عطائه، وال ينزل عىل دمع حلظته بني يدي 
الذكر فكام ترتفع الذكر عىل اللحظة، وتتصل بامتداد الزمان واملكان، كذلك ترتفع 
الرؤيا الشعرية بفائض املجاز واخليال الشعري السترشاف جديد يف حياة دارين وزمنني، 
صنعهام فعل الفداء ويسترشفهام خيال الشاعر بلغة اإلضافة قبل قيد احلزن،ولغة التجدد 
والعطاء قبل قيد الدمع، فاملضحي برش ولكنه يف الفداء ليس كالبرش، واملوت خوف ولكن 

التضحية طمأنينة غالبة قيد اخلوف: 
تْ ومل تَطرِ كفـــــاك أجنحة رفّت مظللةً     أرساب أفئدةٍ حطّ

التضحية صورة الفداء األعىل، أما مالحمها ومعانيها وحضورها املمتد يف احلياة فهو ما 
يشكل رمزيتها، والنص الشعري املستلهم لفعل الفداء واملسترشف ملعطياته املستقبلية هو 
ما يعرب عن رمزية الفداء، وقد توزعت رمزية الفداء يف قصائد اجلود الصادرة عنهاتلك 
هلام:  أوّ اجتاهني:  يف  الطف  بعد  سيام  وال  حياهتا  مراحل  يف    البنني  أمّ  أنجزهتا  التي 
اخلطاب الشعري املنفعل بفائض احلزن وثري الدمع املعرب عن النزعة البرشية يف اإلنسان 
،وثانيهام: اخلطاب الشعري املرتفع برمزية الفداء، لغة تأمل وحكمة تدبر، وهنر قراءة يف 
فعل الفداء األزيل، ألنّ اللحظة فيه رمز للبقاء ،وهو ما جيعل الصياغة املتمثلة له واملتأملة 

فيه حمتفية برمزية عالية يف استرشافه ،وحماولة االرتقاء ملعاين املستقبل فيه .
رمزية الصورة املاضية 

حيتقب الشعراء املايض يف لغة الرمز كثرياً، وتستحيل عنوانات ذلك املايض عىل تعددها 
 ( أمّ البنني) إىل رموز فاعلة يف لغة املعنى الشعري وتتوزع عىل ثالثة اجتاهات يف رمزية
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(أمّ  وهاب رشيف  قصيدة  ذلك  من  العباس،  اإلمام  الطفولة:  نبض  ل  األوّ االجتاه  يمثل 
 :(9)( وقربة اإلمام العباس  البنني

هُ وهو اجتاهي     كلام كابرت قــــــــــهري أنـــــــــا أمّ
يــــــــا ورد أربعة ألجل     فراشــــــــة من فوق مجرِ

ويـــقول عني الالئمون:     سـكبتهم هم كل عمري
ال بل سكبت عىل الثر     خجيل أزين فيــه عذري

خطاب األبيات عىل لسان (أمّ البنني ) يفصح عن العباس اجتاهاً يف الفداء وهنجاً يف 
ا تفصح عن تكامل فصول احلياة،  اجلود، وهناك أربعة اجتاهات أشبه بفصول احلياة، كأهنّ
ا اجتاهات (أمّ البنني ): (أنا أمه وهو اجتاهي) هي حياة كاملة (ورد أربعة فوق  عىل أهنّ
مجر) جر هبم هنر العلقمي ليظلّ جيري، جر ساعة من فداء ليظل جيري يف أكفّ احلياة 
ا  ا تعتذر هلذه احلياة –مع كل هذا- عن أهنّ إىل قيام الساعة:(سكبتهم هم كل عمري) كأهنّ
قدمت هذا فقط (ال بلّ سكبت عىل الثر ...خجيل أزين فيه عذري) ويبدو أنّ لغة اخليال 
الشعري تستدر معنى الفداء راسمةً صوراً ممكنة ألولئك الذين تتنفس احلياة وجودها احلرّ 

بتضحياهتم ثمّ يستعيد طفولة اإلمام العباس  من رؤية أخر يف قوله: 
يا وجهه الوضاح ما انقطعت     -يتمتــــــــــم- كفُّ عرصي
سحبُ اهلموم تنــــــــــاسلت     وصداه يف اآلفــــــــاق يرسي
اه أدري يتألأل العبــــــــــــــــاس وهو     يَبثُّ يــــــــــــــــــــا أمّ
أنـــــــــــــا بسمة األمل البهيّ     عىل شـــــــــــفاه اليتم أجري
مدن من الطف الطريــــــــــق     ســـــــــــقيتها من ماء صربي

مهوم أهل الفداء سحب ماطرة يف آفاق الصحراء،  مهومهم أمل هبي عىل شفاه اجلوع 
جيري، ليخرضّ الصرب حياة جديدة مكتنزة باألهنار... مهوم أهل الفداء طريق بعضه الطف، 
فالطف، طريق، منهج، جيليه يف كل عرص ماء الصرب... هكذا جييل اخليال الشعري شكالً 
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ه  حوار بني النهج واالجتاه، بني الرؤيا وتعبريها، وبني  من حوار بني اإلمام العباس وأمّ
الصدق يف انتاج الرؤيا والسكن إليها والصدق يف تعبريها... ألنّ الصدق يف تعبري الرؤيا 
هنج نبوي كريم(١0) ذلك أنّ النص كله أشبه بحوار بينهام، خيتمه الشاعر باستذكار قداسة 

األصل يف ذلك احلوار، أو نبضه الذي خلع عليه كساءه: 
ــــي ت بــــثغري أمّ وبــــالبل الـــتسبيح تقنت     كـــلام مرّ
 ومنــــذ طفــــولة تـــــزهو      بنــــــــــا وتقـــول: ذخــــري

ي   وأبــي عـــــــيلّ األرض يف     رشيــــــــــاننا ســــرٌّ بســــرّ
 وحـــسني آيُ اهللا مـــــــــذ     رتّلت مــــا أطبقـــت عشـري
 يـــــا ضــوء إيامين به كفـراً     هبـــم... بالظلـــــم كفـــــري

لتخطر:  ؛  العباس  اإلمام  موقف  يف  هنا  النص  ختام  يف   ( البنني  (أمّ  حترض   
تسبيحاً، وجتليه ذخراً، ورساً، لـ (عيل األرض)، ومعنى مؤمناً بـ (حسني اهللا/ يرتّله طفاً 
) فهو ضوء إيامن فيه ومعنى ذلك اإليامن ومن وحي هذا املعنى تقبس إرساء حممد  لطفِّ

السلطاين يف قصيدهتا:(هلفة بطف السنني)(١١): 
اه... يا أمّ البنني استبرشي وأحسّ مجـر املقلتني مناديـاً     أمّ
قد زار شاطئه ليغرف غرفةً     بيمينــــــه فتكون رشط املعربِ
ل قصــةً     طوت الدهور بثوهبا املتبخرت لكــن ســاعده حتوّ

تقرتن (أمّ البنني)  هنا بالبرش يف موقف اإلمام العباس ،  برش النهر ،والناس وقد 
صار الفداء رشط العبور من الليل إىل النهار.  حيث يقف هناك الطف الطريق حاكامً عىل 
الدهور والناس، بنبض تلك البرش الرسمدية. ينهل اخليال الشعري من املايض الذي متثله 
، ألنّ الزمن يف مثل موقفها ممتد إىل املستقبل، حيث  (أمّ البنني) بوصفه حارضاً ومستقبالً
الفعل هناك صنع ويصنع ما ال هناية له من حياة األشياء والناس واملعاين. واالجتاه الثاين: 
رسمدية (أمّ البنني ) كوهنا أفصحت معنى أزيل الرتديد، رسمدي احلضور، متجدداً يف 
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إحياءاته ومعطياهتا، من ذلك قصيدة: سجاد عبد احلميد املوسوي (فجر الرحيل)(١٢): 
أمُّ الــــبنني فهـــزي الــــغيم ثـــــــانيــة       عىل اليتامى فمنذ األمس ما ارتشفــوا
لـــــد سنـــا فـــجر عبــاسٍ حياورنــا      ويشعل الــدرب قنديالً لـمن هــــتفـوا
هـــم عطاشــــاه يستسقــون مرشعــــةً      ويقطفون ثمــــــــــــــاراً طــاملا قطفـوا

أمّ البنني  الغيم ثانيةً وثالثةً وحضوراً ممتداً يف زمان الناس واألشياء، ألنّ الغياب يف 
 ( أمّ البنني) مع  اليتامى ينقطع بحضورها وينكشف بتجليها، حني يكون العباس
فإنّ اخليال الشعري يتأمل يف رمزية أمّ البنني  مستقبالً حيرض يف نساء العاملني، فهي رمز، 
وإذ يتمثل حارضاً يف األخريات، فاعالً إبداعياً يف حياهتن ،فإنّ رمزيته تطل عىل املستقبل، 

عابرة قيد املايض الذي كان .
 واالجتاه الثالث: رسمدية طفل أمّ البنني ، ذلك الطفل الذي له عىل كل طفلٍ فضل 
من جوده، وليل أمّ البنني  الذي له عىل كل هنار يف حياة الناس فضل من رشاد وهداية 

ودليل وصول، ويف قصيدة خالد عبد الرمحن حسن متثيل هلذا االجتاه: 
(حروف عىل عتبات القمر)(١٣): 

ليــــــــــــــل ألمّ البنني الضوء يف دمها     نــــــجم يموت سيبكي فجر صحوتهِ
وطفــل فاطمة آلن تــــــــــــــــــرضعه     مـــــــــــــاء احلياة لتسقي أرض لوعتهِ
كم صافح املاء فاألشجار قد سجدتْ     يف قلبه ثـــــــــــــــــمّ صىلّ نبض نخلته
نيُ اجليوش ستبكي عنــــــــد صولتهِ وسيفه وجه تــــــــــاريخ الغياب وذي     عُ
نْ غريهُ نامت الغيامت يف يـــــــــــــدهِ     وقـــــــــــــــــــــد تربّت قريباً من أزقتهِ مَ

توحي بتلك الرسمدية ثنائيات: الليل / الضوء يف حال التقابل السلبي بني املتناقضات 
املتجاورات:  طفل فاطمة ترضعه / تسقي األرض وكم صافح  التقابل اإلجيايب بني  ثمّ 
صولته  عند  تبكي  اجليوش  عني  الغياب/  تاريخ  وجه  وسيفه  نخلته  نبض  صىلّ  املاء/ 

ونامت الغيامت يف يده/ نشأ الغيم يف أزقته...
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عن  املتجاورات  بني  اإلجيايب  التقابل  عن  الصادر  الشعري  املعنى  تنامي  يعرب  وهنا 
حضور اآلخر يف رسمدية ذلك الطفل اآلخر الذي ينهل منه ويتضح به، فإذا ترضعه إنّام 
أن يصيل  املاء فألجل  احلياة، وإذ يصافح  تزدهر  أن  تسقي األرض، وإذ يضحي فألجل 
واألشياء يف  الناس  حيوات  تزهر  أن  يده فألجل  الغيامت يف  نامت  وحني  النخل،  نبض 
هذه احلياة. وهذا االجتاه الثالث يف رمزية الصورة املاضية موصول بقصائد وصف الفداء 
يف الشعر احلسيني بعامة وهنا يف قصائد مسابقة اجلود التي تستلهم معاين الفداء من الرمز 
اإلنساين (أمّ البنني ) بشكل خاص، ألنّ آل بيت النبوة يعطفون عىل اآلخر، يأخذهم 
احلنو إليه كوهنم برش السامء لألرض بكل موجوداهتا، وبعض هذا املعنى ال يغيب عن 

شعر الفداء يف العامل كله، ألنّه شأن إنساين .
لغة اخلطاب التارخيي املبارش 

ال ازدهار للشعر مع غياب اخليال االستثنائي وحضور البثّ املوضوعي املبارش، وليس 
من شعر إذا جاء اخلطاب موزوناً مقفى فقط بمعزل عن فائض املجاز وازدهارات اخليال، 
الشعري  خطاهبم  يكون  أن  امللتزمة  القصيدة  شعراء  أو  املؤدجلون،  الشعراء  أراد  وإذا 
حارضاً يف اجلمهور اآلخر اجلمهور املختلف غري العارف بطروحاهتم فليس هلم من سبيل 
غري إعادة انتاج الواقع، إعادة إبداع الوقائع بام يشري إىل عامل جديد وحياة مستجدة انطالقاً 
من لغة الشعر، فهي لغة عامة ولكنها يف الشعر خاصة جداً منتسبة هلذه التجربة الصادرة 
عن هذا الشاعر أو ذاك كذلك وقائع احلياة ورموزها هي يف احلياة والواقع يشء معروف 
ولكنها يف أخيلة الكالم الشعري هي نفسها وهي غريها يف آن معاً، ألنّ إعادة اجرتارها يف 
الشعر بصورها التي هي يف الواقع املعروف ينأ بالشعر عن التأثري ويضعف النزوع الفني 
فيه، ويبعد باملتلقي عن االلتفات إىل حضورها املستجد يف حياة الشعر. هلذا ال شعر مع 
املنظومات التعليمية بل كالم علمي موزون مقفى، وال شعر مع املنظومات التارخيية وما 
يقع يف سياقها بل كالم تارخيي أو أخالقي أو حكمي جاء موزوناً مقفى فقط.  وأحسب 
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أن هنج السيد عيل الصفار يف أرجوزته اللطيفة ذات البث التارخيي املوضوعي هنج مألوف 
يف النظم التعليمي، وقد دأب عليه يف توثيق وقائع مسابقة اجلود العاملية يف نسخها: حمط 
الدراسة هنا، إذ يستلهم أم البنني  رمزاً استلهاماً تارخيياً بام جاءت أرجوزته معها وفيها 
كتابة تارخيية اجتهدت يف تدوين احلدث األديب بلغة املؤرخ وليس الشاعر، إذ يقول –عىل 

 : ( أمُّ البنني) سبيل املثال- يف مقطع

مُّ فمن تر من بعدها تــــــــــــلمَّ     أمـــــــــــــر بني الزهراء وهي أُ
ـــــــــــــــــاً لبنت طه     تكون ســــــــــــفحاً لبني عالها بّ ختدمهم حُ
غري التي يف طهرهــــــــــــا بتولُ     وأنـــــــــجبتها الصيدُ والفحولُ
ةْ عَ صَ عْ فــــــــــــــاطمة أمّ البنني األربعة     من خري بيت عامر بن صَ
لتنجب األبــــــــــــــناء كاألقامرِ     فــــــــــــدا يكونوا لغريب الدار

يصدر الناظم هنا عن كلامت املؤرخ الواصفة لكلامت الوقائع، يصف الكالم املوزون 
األحداث وصفاً مكرراً من دون أن يكون لكيفية الوصف حضور يف بناء شكل شعري 
يعربّ عن األحداث وال يستنسخها ويرسم الوقائع وال يكررها، ويصدر عن معانيها وال 
يعيدها بام جيعل اآلخر، املتلقي املختلف، يتأثر ويتدبر ويتأمل املعنى الشعري الذي ينفعل 
برمزية ذلك املايض بطريقة جتعله جديداً بعني كل ذاكرٍ أو مستعيد، ومتعدداً مؤثراً يف كل 
زمان ومكان، ليكون الفعل البرشي هناك رسمدي التأثري متجدد احلضور يف أفعال الناس 
هنا، ويف حضورها يف اآلخرين مستقبالً ألنّ التاريخ قراءة واستعادة وتدبر، والشعر قراءة 

ل. وتأمل وتأويل وجتديد للمعنى مع احتفاله بأصله األوّ
ويف الصياغات التي يقرتب فيها ناظامإلرجوزة من املعنى التارخيي الذي كان يف احلدث 
التارخيي املايض، مل جيتهد يف االرتفاع بالصياغة وعنارص الشكل إىل ما يبعث عىل التأمل 

واالسترشاف بالتأويل:
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أمُّ البنني عن ربـــــانا راحله     أنّى ويف كل القلوب نازله؟
فلم تــزل ترصخ واحسيني     متيل املد باحلـــزن واألننيِ
واليــوم عند النهر والكفني     واجلــــــود والراية ثمّ العني
غــــــــــائبة سيديت ال نعتقد     ألنّ مجــــر احلفل منك يتّقدْ

هذا نمط من األداء املنظوم يتساو مع نمط الكتابة غري املنظومة بقلم هذا املؤرخ أو 
ذاك، وهو ما حيدث تأثرياً حسياً لد املتلقي املنتمي (املوايل) غري أنّ هدف الشعر عام، 
وقصده شامل، بمعنى أنّه يقصد بالتأثري اآلخر غري املنتمي أيضا، ألنّ احلدث يف األصل 
ه لكل بني آدم ومِنْ ثمّ فإنّ رمزيته وفاعلية تأثريه  رمز لكل الناس، ومعنى الفدا فيه موجّ
عاملي  اجلاميل  فعلها  ،ألنّ  عنها  والصادر  العالية،  بالشعرية  املتصف  اخلطاب  من  متوقعة 

إنساين وليس حملياً حمدوداً. 
وقد متيّزت قصائد مسابقة اجلود العاملية يف كل نسخها بالثراء الفني، والنزوع إىل إثراء 
املعنى الشعري بام جيعله مؤثراً إنسانياً عاملياً وليس حملياً فقط سواء يف ذلك القصائد التي 
حازت قصب السبق وجائزة املسابقة أم تلك التي جاءت بعدها. ليس ملشاركة شعراء كبار 
فيها فقط، ولكن الوعي بخصوصية األداء الشعري اجلديد حتى يف الشعر امللتزم جاء وعياً 

، يعي املناسبة رمزاً ويتطلع إىل حضور رمزيتها يف اخلطاب الشعري . فنياً عالياً
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abovemen�oned devices . As such obscuran�sm ، brevity، palilogy and 
periphrasis wreak havoc on the Gricean maxims; relevance and precision 
، the hedging as a defense mechanism  ،a personality trait and an 
impetus to whet morale gives nurture to the character delinea�on and 
demys�fica�on ، the standard implicature lends itself to erect the rapport 
between the reader and the text in light of both reader –response theory 
and post-structuralism ; the death of the author ، the clausal implicature 
through speech acts  equivoca�on and certain rhetorical devices، litotes 
and understatement ، surges to cast one fact that despots are to vanish 
and in oblivion ،so  the implicated codes under the wing of the rhetorical 
adopted devices wreathe the meant three plays to have the epicureanism 
terrain ، though unruly، brought into florescence and to have the débat 
implicature ،though torrid، inculcated in the recesses of an u�erance . 

In the aggregate، it is inferred that there surge into field three driving 
factors giving nurture and furniture to the débat implicature; in the 
first، it is to spotlight the root of altruism، collec�vism، principlism and 
egoism; the quality implicatures in Al-Hussein the Martyr، Precursors 
of Certitude in Umalbanein Chronicle and A Black Mass manifest 
such a driving societal factors to erect cordiality and congeniality in a 
community whenever these factors agglomerate ، the altruis�c acts 
augment. In the second، it is of essen�ality for a li�érateur to equivocate 
in terms of obscuran�sm either to drag the prescient readership into a 
meant target، or to galvanize them to respond to an artwork or to broach 
more informa�on serving eminent events or certain characters .In the 
last، the débat implicatures lend effulgence to the state of mi�ga�on; 
the implicated facts usually extenuate a state، or a result or an ambience.
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Conclusion
Last to the foregone kernel، it is a real tale taking morale and shape into 

existence; man is to sacrifice and hold his being cheaper and cheaper at 
the fangs of reality، as such people adhere to all the tenets of principlism 
and crouch for the moment to gra�fy the innermost recesses of the self; 
it is beyond principlism and sacrifice، it is a kind of a sacred duty one has 
to proceed، no way but to be a trodden furrow to others. Beyond the 
realm of la voix des femmes there is mundanity، women strive to have 
some civil rights as a vent to reimburse the usurped iden�ty; the society، 
by hook or crock، confiscates the self-venera�on and deprives them of a 
dream: a dream of tomorrow; Tiila finds a niche in the acts of obeisance to 
others، grows more complaisant to the last and tends to be the scapegoat 
of her community. On the other extreme there are two ladies crouching 
for nothing  and for no mundane rights; they abnegate themselves from 
such reality scars and consider sacrifice du�ful and divine for the sake of 
doctrines ; Zeinab ، the mother of agonies and consterna�on ، envisages 
no an  oasis or a land in life but to cope with despo�sm and coercion at all 
costs. On another pinnacle ، Umalbanein defies all the endowment and 
ins�nct theories to whet her sons for one son ; the son of Al-Zahra ، Imam 
Al-Hussein ، that is to say it is inferred that la voix des femmes could be 
ramified into two isles;  the mundane sphere tableau of certain  ladies 
gri�ng their teeth to cull and the celes�al sphere Zeinab، Umalbanein 
and their adherents inspire to cull by heart; they never trace rights in their 
marathon ، they deem that no rights  or values they have but martyrdom 
or sacrifice، no rights grow right but in line with Him and His guardians.

The unruly débat implicature facilitates the acts of altruism; the 
drama�sts manipulate narra�ve ، drama�c and rhetorical devices 
to proffer the roots of altruism، that is why they ، some�mes، derail 
from the conven�onal maxims of communica�on for the sake of the 
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Figure (2) below deciphers the path such a character furrows into  life 
as having sheer altruism the drama�st implicates in the u�erance above; 
a price  .The maxim of relevance appears smashed open to two shades 
of meaning; it is not surprising or equivocal to infer that altruism is a 
consequence rather a target، and it is to shepherd people into truth and 
light at the expense of self-indulgence :

                               Society                                Altruism، Um-Albanein

                                                           
           
                                       
                           

Figure 2 : Altruis�c Effervescence Acts

There is a truck for the altruists in the life marathon to adhere and 
no way to shunt، it is one choice mission to breathe with altruism or to 
die for the sake of doctrinal principles; altruism. In light of epicureanism 
such a character runs into eviternity ،with sheer valour she confronts all 
the rigours in life as armoured with eloquence، débat implicature as does 
Zeinab in Al-Hussein the Martyr، that is why it is manifested that such 
two characters incarnate tacit peer surveillance in the society، nowadays 
many a woman adheres such ladies in doctrines and societal issues and 
regards them as paragon and altruis�c effervescence impetus in life to 
accrue and cull the bless of Him.



36

1444A.H - 2022A.D

أم البنني  وقربة الوفاء قراءات يف اخلطاب االدبي

interac�on، the more altruists thrive in a community، the more the 
group produc�vity bursts into the scene51;  peers، dignitaries and other 
salient and venerated pillars in a community help exude altruis�c acts. 
Umalbanein in the Precursors of Certitude in Umalbanein Chronicle
flu�ers in the bud of her society that gives her existence and esteem 
for her stance as righteous and pious، no way to denude herself of such 
ingrained traits for mundanity ، Redzo ، Mujcic and Paul Frijters discuss 
that the peer surveillance leads to certain altruis�c acts ; yet Umalbanein 
has no peer surveillance but Allah and the Glorious Quran as she has 
recourse to them whenever in frustra�on; she grows more altruis�c 
just to recommence her role as the wife of the guardian،. Imam Ali ; for 

her Allah، the Glorious Quran ،the prophet and the infallibles appear 
commensurate with the peer surveillance52. So on the scale of social 
interac�on Umalbanein takes the highest ini�a�ve as a phoenix to other 

mothers :                        
                               Society                                Altruism، Um-Albanein

                            
                                                                                                                                      

                                        
 Figure 1 : Social Interac�on

             
Figure (1) elucidates the normal response of all the populace in the 

society to altruis�c measures، Umalbanein holds the lead of them in 
sublime fidelity; two pieces of informa�on heave into dawn as crucial 
to altruism; the altruist gains plausibility from the community itself as 
regards his chronicle ; Umalbanein، reputed for sapience and per�nacious 
doctrines  ،finds no hindrance  to plough her path into life ، that is why she 
gains ubiquity as altruis�c beyond all the epicurean tenets and modern 
mundane �nsel of human rights for women. 
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That the bounty to the good is but a favour from His blessings;
He des�nes that I serve in the abode 
Of the commander of the na�on
Of Al-Zahra،
Of the prophet.50

The abovemen�oned excerpt manifests certain altruis�c débat 
implicatures ; “ a price ” Could be considered as a breach of conven�onality 
implica�ng that the meant character pays himself for not having something 
mundane in return just to be in line with Allah and piety ، that is to say it 
ramifies into various codes ; such ladies seek no eviternity and resonance 
in history as they were in the bud of paramountacy and prominence; 
it is a cause of piety and faith ploughing the martyrdom roads to their 
dearest and nearest. Into the heart of La Voix de Femmes movement 
certain shouts calling for equality and mundane principles to unravel the 
knots for other feminine genera�ons ; the sense of epicureanism strikes 
deep root in such a movement ، women ،in the mundane sphere tableau، 
desire to be equal to men and take so ubiquitous and so great a part in 
the society just to gra�fy their life necessi�es ، yet on the other extreme 
scale of the same formula، the doctrinal ladies in the plays tackled in the 
actual research paper surpass all the fron�ers of  la voix de Femmes as 
they deny all sorts of epicureanism and sacrifice whatever they have to 
devastate vice and evil in their socie�es، though hemorrhaging everything 
; they never cut the losses and determine to promote one flu�ering and 
hoistering colour: the sacred virtues of Him.

In common parlance ، altruism provides insight to the kind of people 
one interacts with as delineated that collec�vism considered as a boost 
to social mo�ves leading to certain acts of altruism ، that is to say the 
trait-group theory surges into horizon as paramount; no altruis�c acts 
without group produc�vity as to give force and nurture to the social 
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Verily do chicanery as desired
Verily do machina�on to jus�ce
For the coerced there should be a storm 
Muster thy sinews 
Yet thy throng is nothing but emacia�on.
Envisage days as much
Yet thy days are nothing but limita�on
Or rather for the mirk makers no a state could be erected 
Our men�on is but eviternity 
Our vision is but commemora�on48.
At the other extremes، there are a focus and a purpose in the altruis�c 

acts ; even if altruism emanates from some of the principles manipulated 
above ; there should be men�on to the parental nurture as it evolves and 
augments with the process of  �me ; the more it finds expression and 
existence in the bud of a family or a community، the more it sparkles and 
illuminates the recess of egoism and entropy. In most recent psychological 
studies people grow more altruis�c to their blood bonds49 .Both Zeinab 
and Umalbanein، in one celes�al sphere ، surpass all the blood bonds  
to transpire a crucial note as sheer altruism  in pursuance of doctrinal 
angles ; virtue is its own reward :

For paradise there is a price،
Never fathomed with words،
Paradise is but abnega�on، benevolence، immortality
And chas�ty.
It’s a crea�ve deed in the recesses of the soul،
To salvage it،
So، it’s he who lives in ostracism
Never perceives altruism،
Whoever knows me knows ،
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such altruis�c implicatures give a meandering rhythm to adhere the lines and 
contemplate  the acts of self-abnega�on void of epicureanism ، life lust and lure; 
the drama�st resorts into the débat implicature to throw light on the fact that 
effervescence ،to some people، designates  rec�fying and oblitera�ng all acts 
of abomina�on.

A rallying cry of today ، there is some evidence giving force to the mo�va�onal 
states to spur altruis�c acts; Daniel Baston expands on the fact that empathic 
angles trigger helping and benevolent mo�ves beyond the “ warm glow46” . In 
this regard، G.J. Ma�ey tackles the core and fringe of friendship inducing certain 
altruis�c acts if need be and stra�fies it as “above all social reac�on 47” .Yet 
Batson seeks to unravel the sense of altruism to its simplest roots; there are 
four s�muli for the prosocial driving factors; altruism، collec�vism ، principlism 
and egoism. The first rotates round stoicism and quixo�cism   at the anvil of 
jeopardy and hardship ; it is to deprive a human desire of a certain gra�fying 
fount just to let others pass ، live and do what one denudes the self of ; in this 
locus Umalbanein withstands all kinds of torture and depriva�on ; she gives 
her last valedic�on to her sons provided that it is their last moment in life. 
In the second، collec�vism reflects well the societal issues ; people advocate 
each other to manage something altogether to the welfare  of community ; 
here ladies huddle around the scien�sts without demure to fathom the state 
of the invented  creature just for the  communal welfare، in the third، some 
egois�c behaviors  burst onto the scene just for limited concerns serving none 
but the egoist himself; in case there is an altruis�c act s�mula�ng highly cos�ve 
sacrifice، the egoist plunges into ac�on for the sake of certain incen�ves or 
rewards or societal applause. The last mo�ve designates the decorum acts and 
the social principles that guide people into certain conducts ; one has to cleave 
himself to one of these limits and societal parameters Zeinab in Al-Hussein the 
Martyr adheres a specific line of principlism ، no way to deviate from it as it is 
of her doctrine that to be a lighthouse or a shepherd to people in  mirk and dust  
is the heart of piety and philanthropy :
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Umalbanein fathoms her vision that there should be sacrificial acts and 
no way to cut losses ; as she perceives that it is of doctrines to sacrifice 
the dearest and the an�que to pave the way to the coming genera�ons; 
the Islamic culture thrives with she-warriors without armament but 
inculcated doctrines:

Hail thou all !
Oh، the moon of the Hashemite people،
Never abandon thy master، Al-Hussein،
O thou all، my sons، 
Never do I remind thee of
The responsibility for the son of the messenger of Allah،
The Imam of the na�on،
He is the real quintessence of the living Islam،
So thou are to preserve thy Islam، originality and honour
to fight the emblems of evil; the tail of the devil،
and to sacrifice thy blood for the sake of the great Allah religion
emi�ng light and pleasure to mankind.45

With alacrity ، the catchwords in the excerpt manifest the altruis�c 
morale the character endeavours to whet both son fighters and 
community; no a sacred text or a religious artwork passes without 
morality. It is crucial to trace such a lady throughout the play to take hold 
of her per�nacious doctrines to promulgate the Islamic seeds. The débat 
implicature lurks in “quintessence ”  to convey the sense of sublimity 
and nobility Imam Al-Hussein pertains to and no one else could cull such 
traits in such a �me ; Umalbanein sets a comparison first between her 
sons and Imam Al-Hussein to manifest the scale she employs in equa�ng 
the ordeal and second between the community and the imam ; it is great 
loss if it is happened to lose such a monolith، that is why the drama�st 
never hums the common quality maxim tunes : on the poe�c scale ، 
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Had oceans been churned 
Not perished thou art !43

The persona invokes the sense of altruism as one should have in �me 
of  hardship and purports a groundswell of sen�mentality and sympathy 
among gangsters ، gang members and accomplices ; it is quite convenient 
for Ahalalbayt posterity to promote and protect Islam and doctrines ; 
the drama�st implicates the sense of altruism in the landscape images 
portrayed as eradicated and demolished  ; Zeinab desires nothing in 
life but her brother، what will be will be ، it is of essen�ality for her to 
redeem her lost brother :  “obliterated، rocked، ravaged ، blazed ،lost 
and churned” could be implicature verbs as they could be interpreted 
into certain codes of meaning ; it is more  convenient for the character 
to have the heaven obliterated than to find her brother decapitated ; 
self-abnega�on could run into the heart of altruism ،one abnegates 
himself from the ruches and treasures of life for the sake of brotherhood 
doctrines . So `Abdurrahman Al-Sharqawi flouts relevance maxim for 
sake of altruis�c effervesces. On equal terms ، Ridha Al-Khafaji strikes a 
modernist note that not only do women call for more human rights ، but 
they hold themselves cheap at the human and doctrinal tenets:

My son Abdullah،
It’s a ma�er of convenience
We are used to have…
Such is abode of prophecy، guardianship and a message.
It’s our des�ny Allah،
The evolver whose power is great،
Grant،
So we are honoured
To sacrifice ourselves for such …44
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،colour ،gender ،religion ،ethnicity ، marital status، health status and 
so forth. Such a propensity for being human and communal as men 
gains momentum and resonance to deny the tradi�onal norms of being 
domes�c and maternal .In the wake of the Arab Spring ،women exude 
persistence and effervescence to change ،mul�ply and amplify their part 
in the poli�cal ground: aboli�onism accomplished despo�sm abated and 
other human equi�es in the full swing but some religions in the world 
endeavour to guide the human rights into dawn.

The milestone locus of the actual study ،here، manifests the sheer 
choice a woman takes in jeopardy and extreme horror not to cull her 
rights or interests; she gives ، grants and bestows her life، sons ،future 
blood upon others: in the Islamic cultures there are two ladies incarna�ng 
modern and tradi�onal traits of a fighter who surmounts all acts of 
despo�sm and torture and never flinch or cringe at the face of the sword، 
peine forte et dure or decapita�on. Without the slightest idea of the she-
warrior; modern women gain brilliant visibility and emulate her path 
though different in colour، language ،culture and religion ; Zeinab Bent 
Imam Ali، sister to Hussein، exorcises herself from extreme horror to 
promote the morale to revolt ، to shout and change; in Karbala ba�le she 
has nothing to do but her mentality and eloquence she appears unrivalled 
and peerless; `Abdurrahman Al-Sharqawi portrays her philanthropy at 
the heart of life lure and treasures:

Brother !...Brother !
Had the heaven been obliterated
Had the mounts been rocked
Had masses been ravaged
Not perished thou art !
Had the doomsday been blazed 
Had stars lost their luster
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La Voix Femmes Pe��oning for Altruism
As a groundbreaking gambit، women from �me immemorial spearhead 

a wave to promote and protect certain gender en��es; the watchwords 
of equality، equity and human rights prevail in most regions of the world. 
Such finds voice and resonance in protest processions to abrogate a 
declara�on ، slogan processions and other acts demonstra�ng the gender 
discrimina�on opprobrium : modern age abounds with gender inequity 
، as such many movements and shouts take to the street to convey one 
fact that it is human to live as human ، equal and communal ، since 
all religions on earth shield the human rights for women ; Chris�anity 
cer�fies : “honour thy father and thy mother : and ، Thou shalt “love 
thy”  neighbour as thyself 40”  and Islam takes precedence over the unites 
na�ons proclama�on for human rights by so many centuries41 and never 
mandates any act of discrimina�on or injus�ce : 

O mankind!
Reverence your Guardian. Lord،
Who created you
From a single Person،
Created، of like nature،
His mate، and from them twain
Sca�ered (like seeds)
Countless men and women، reverence God، through whom
Ye demand your mutual rights،
And reverence the wombs:
For God
Ever watches over you.42

At its core ،La Voix de Femmes heaved into view as Parisian and 
feminist in 1845 calling for more human rights for women to act as 
equal and efficacious as man does in the community regardless of race 
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For thee، I am to shed blood not tears،
Allah damn a na�on slaughtering thee،
Allah damn a na�on coercing thee،
Allah damn a na�on hearing such and consen�ng.
Now، I do perceive the root of my dejec�on،
As I awoke and found nothing،
The moon and the three planets
Descending from heaven into my lab…39

For surety ،there is no a shred of epicureanism in the excerpt above 
as the pivotal character abnegates herself from mundanity; she pays no 
sod to her sons and life but she lends despondency and consterna�on 
to her soul the moment the herald u�ers the martyrdom of Al-Hussein 
;such a lady takes delight  and existence in principlism and altruism ، so it 
could be inferred that La Voix des Femmes never delimits itself to �me or 
place ،it could be a desire femininity exudes though peine forte et dure 
or decapita�on mechanisms knock the shape of the paragons of virtue 
and sapience .   
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More to the point، expecta�on breaking looms large in both drama 
and fic�on; some�mes it is to speculate something than something else 
bouncing  without any precedence. Ridha Al-Khafaji  contravenes  the 
relevancy maxim as the herald equivocates from breathing the martyrdom 
of Imam Al-Hussein ،his brothers and bevy for the sake of mi�ga�on :

Aye، definitely،
A ba�le happened between 
Al-Hussein adherents and Umayyad army; 
Some of Al-Hussein’s fall martyrs،
In return، Imam erects a funeral mee�ng for them38.
The herald takes the ini�a�ve at the medias res and never tackles Al-

Hussein martyrdom locus first، it is presumed that the exigent ،the first 
، but he endeavours to extenuate the agony in equivoca�ng to cast the 
truth. The mi�ga�on implicature ،here، comes just to wreathe  Imam 
A-Hussein with paramountacy as a jus�ce and philanthropy martyr; 
Mohammed Bin Al-Hanafeena and Umalbanein seek no inquires but 
about Imam Al-Hussein ; the scalar implicature here serves to mi�gate 
the martyrdom of Imam Al-Hussein ; “some of Al-Hussein’s” implies 
certain shades of  content; it is possible that Al-Hussein never pertains to 
the falling martyrs and gives life and effervescence to the two characters، 
Mohammed and Umalbanein to ponder over the calamity ember by 
ember ; the scalar implicature  paves the ground for the most poignant 
shout Umalbanein wails :

What a loss، Imam!
What a loss، Hussein!
What a loss، Sayadi! 
My sons and I do sacrifice thee،
The son of Al-Zahra،
By Allah،
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profound elucida�on  ، the drama�st implicates certain landmarks in the 
u�erance “disinter and mas�cate “ to allude to realist events happened 
to the tomb of the prophet and his uncle ،Hamza ، here such valour could 
be a defense mechanism at the face of despots; Zeinab defies valiant to 
cast in�mida�on into the heart of the peine forte et dure masters .Yet 
Umalbanein gives full rein to her imagina�on to narrate all her vision 
;   the moon and stars descent just to guide the interlocutors to the last:

I do vision a moon descending from the heaven ،
Into my lab and then three planets adhering ،
To be in the lab.
But as I do awake، nothing I do find،
So am now in great agony  I 36.
Ridha Al-Khafaji deviates from the brevity maxims and tackles the 

innermost compassion his character manifests just to provide more facts 
about the sacred stance Umalbanein recommences and ploughs though 
perceiving the ul�mate and eminent calamity with the process of �me 
. On the other extreme of fatal confronta�on ، the three women in  A 
Black Mass elucidate the state of isola�on and disloca�on in life to the 
magicians just to cast the sense of passivity the modern female genders 
endure as there is no a niche for women in the society ; they have to 
be a tail rather a head : “Oooooh .The earth is alien. Our mothers are 
sick. The world has shrunk and is choking us37” delineates one itera�ng 
fact in the modern drama that life falls short of cuddling all people on 
one scale and principle; it is a kind of strenuous survival ; man tends to 
a chameleon or a weapon or accomplice or a mere puppet in the great 
machine just to appeal to barbarity and savagery .It is of essen�ality to 
take hold of prolixity to pave the way to specific targets، Amiri Baraka as 
a revolu�onary believes that there should be peace and quie�tude on 
earth regardless of any discrimina�on. 
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u�erance that cer�fies the importance of being civilized، moderate and 
human ; the tenets Amiri Baraka inspires to preach could be traced in his 
revolu�onary artworks ، that is why here Tiila desires to be a scapegoat to 
others in line with epicureanism; the revolu�onary characters، by hook 
or crock، exude some altruis�c values at the anvil of trepida�on .

As one of the salient tenets of the conversa�onal maxims is to delimit 
a débat or a text to brevity; In Al-Hussein the Martyr� it is found the 
prolixity and elucida�on augur much as there are historical events، a 
sacred conflict and monolithic figures، as such a drama�st transgresses 
the debate maxims، being brief، to throw cau�on:

O !
Thou who disinter the tomb of the prophet and desecrate his 

posterity
O !
Thou who mas�cate the liver of the martyr
O !
Thou who ex�nguish the light of civiliza�on ،truth and peace
O !
Thou who suffocate dreams 
Thou wage the blaze of revenge
Thou who hoist the colour of humility
Thou who decapitate man dreaming of jus�ce35. 
In the abovemen�oned excerpt ، Zeinab grants the villains some 

historical informa�on to remind them of both her state as she is born and 
bred in the prophe�c cradle and the great Islamic issue and cause her 
brother، family and all the righteous endeavour to shield ; it is a historical 
concatena�on of sacrifice for them to endure plights and consterna�on 
.Chronologically the excerpt keeps pace with the manner maxim ; 
being orderly but it infringes the relevancy maxim for the sake of much 
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They do deface and twist facts،
They do slaughter،
Desecrate the forbidden degrees.
They do calumniate and fabricate lies.
To the extent، Islam has been strange and fugi�ve
In its lands،
In what a sort of �me do we live ?32

Under some condi�ons، periphrasis bursts onto scene through 
hedging، a kind of implicature  ;Umalbanein manipulates the impetus 
of history، pedigree ،logics، doctrines and so forth just to convey that 
there is no right unless one should be right in adhering what Allah ،his 
prophet and Imams decree ، that is why the character hedges just to cast 
effervescence into the heart of the son-fighters:

So I do decide to exert myself to 
serving such an abode martyrdom، 
here come thou as Imam Ali Binabitalib sons، 
Thou cast me into splendour and pride، 
As thou are ،shoulder to shoulder، 
With Imam of the na�on sacrificing yourselves 
In faith and peerless altruism.33

By the same token ،there could be some interpreta�ons in the debate 
held between the characters in A Black Mass leading into a maxim 
viola�on; Amiri Baraka as a crea�ve poet and prolific drama�st، embraces 
certain opaque u�erances to cast so paramount  a target not manifested 
in the mere u�erance :

No، brothers. I will show you. I will begin to teach them. I will have 
Tiila back. Look .I break the spell and begin to work…34

The expression “teach them ”  is pregnant with some shades of 
meaning ، the drama�st manifests himself more ostensibly in such an 
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elegant and sublime speeches per�nent to such poe�c orbits، so run the 
implicated inten�ons and targets into percep�on:

It is the heaven saturated with blood ،earth tends to be blood-dyed 
Euphrates tends to be blood
Sand tends to be blood drops
No lodging in the bud of thy children and wives
Without the martyr blood that oozes at thy sight and backs
Thy house walls art blood
Thy mosque corners art blood
Thy tent pegs art blood…31

Palilogy as a rhetoric device  takes hold of the abovemen�oned 
excerpt just to drag the implicated word “blood” into the limelight  ; Al-
Hussein decapitated at the hand of mundanity ،whose blood prevails 
throughout ages and places and gives chase the sinners and accomplices 
ad infinitum so obscuran�sm employed here ،though derailing from the 
transparency maxim، just to give prominence and paramountacy to such 
prophe�c blood.  Zeinab runs counter to expecta�on and specula�on as 
she grows momentum and valiant at the face of both atrocity and carnage 
to cer�fy altruism in the lair  of human deciduous desires; epicureanism،  
she bears the brunt of being a paragon to those who are in�midated. In 
a similar stream، the poe�c language in the Precursors of Certitude in 
Umalbanein Chronicle whose transparent images and sacred ambience 
give force to the speeches Umalbanein delivers; the drama�st flouts 
the conversa�onal maxim ; being direct، to convey historical and logical 
evidence :

Such is what we do fear for Imam Al-Hussein،
Umayyad excels in nothing،
but in tac�cs of betrayal and terrorism.
They do usurp Caliphate،
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As are thy brothers، 
For a rigour، there is a man، 
For a stance، there is always one 
Who winnows its worth.30

Everyone in life could be a man of rigours but under certain provisos 
.Nor is  it a generalized implicature ; a man with specific traits could 
tolerate the onerous ordeals ; here Ridha Al-Khafaji paves the way to the 
sacrifice thresholds Umalbanein bevy takes into the ul�mate mission ; 
martyrdom in the road of Him and His  prophet ; the abovemen�oned 
excerpt manifests that the scalar implicature specifies first such a bevy 
and second the way Umalbanein accrues to heighten the effervescence 
of her sons . However Tiila in A Black Mass violates such a maxim as 
regards her poignant shout at the �me of jeopardy: “ The sea shudders 
and rages، and throws strange creatures on the land “ ramifies into 
various shades of meaning ، the case here is quite mul�faceted ; the sea 
symbolizes the ordeal man could not comply with and has nothing to do 
with  ; passivity looms larger and larger to convey one fact that man could 
not cut losses of his woe and wails ; life begets freakish strategies and 
people the man of the street finds no solace and existence in them .  Amiri 
Baraka implicates his scything an�bourgeois in the u�erance “strange 
creatures ” as there is transgression from the axioma�c conversa�onal 
maxims : transparency ; strange creatures strike a note of essen�ality 
to the fact that some people pander to interests and desires and derail 
from the human decorum  .What is more ، obscuran�sm  heaves into 
reality as a threshold to cull certain implicatures ; a drama�st germinates 
certain acts of other interpreta�ons to an u�erance and to pinpoint 
what he desires to convey to the interlocutors . Al-Hussein the Martyr
gives lead to poe�cism; figures of speech and rhetoric devices invading  
the dialogues and the ambience ; Zeinab ،a pivotal character، exudes 
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play، the device of periphrasis is just to transpire root and branch such 
a sense، man seeks piety at the expense of carnal desires; epicureanism  
. In the Precursors of Certitude in Umalbanein Chronicle، Ridha Al-
Khafaji gives much nurture and heed to the sacred text and the historical 
venerated figures، that is why he employs transparent images and flowing 
structures to portray his character in a periphras�c structure :

He is the father of Al-Hassin and Al-Hussein.
In paradise، are the masters of the young،
What shall I inform?
In �me، I do fathom the niche of Al-Zahra، 
The ever consecrated،
For him،
For the angles،
Surely what am I hearing?
Do I deserve such a niche?28

The evident implicature lurks in “ a niche “ as to transpire the meaning 
and heart of sacrifice and fidelity at the face of human desire; epicureanism 
: a niche infers three shades of meaning ، the first designates mundanity 
، the second manifests hesita�on and the third infiltrates into the context 
itself as she is reputed and evident as a woman of sacrifice and piety ، a 
niche for Umalbanein purports sheer fidelity and sacrifice ، she acquiesces  
the mission to recommence the role of Fa�ma Al-Zahra to be a spouse 
to a man promo�ng “individual and collec�ve virtues”29  in the orbit of  
human rights ; Imam Ali، that is why the drama�st breaches the manner 
maxim periphras�cally for the sake of obscuran�sm. On a similar vein، the 
scalar implicature gives prominence and paramountacy to her prac�cal 
acts of sacrifice and how she whets the morale of her sons:

Allah bless thee، J`afir، 
By Him، thou art the son of that father. 
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How come to be perished  for thirst ? 
In �me it is I who are the prince and dominate thousands of rivers
Am I perished for thirst ; I have the whole Nile
Am I perished for thirst ; I have the whole Euphrates and Tigress.26

The other extreme incarnated in the cres�ve presence of poe�cism 
that depends mainly upon all the figures of speech and literary devices 
and might slither into misconcep�on، that is why it is hard to avert the 
sense of obscurity expelling the root of the manner maxim:

By thy Name، he confronts thy enemy
Depending upon none but Thee
So never fail him.
On earth none is a son of Thy chosen prophet but him.
Thou best perceive
If they decapitate him
Nothing they fear.
So shepherd him
They art venture into life
Whatsoever it cuddles
Whatsoever on it
I do supplicate Thee 
So damn him
O، Allah we have none but Thee.27

The literary devices employed in the abovemen�oned excerpt never 
slide the interlocutors into misconcep�on، though there is no brevity 
devasta�ng the  manner maxim ; to be brief : the character fluctuates 
between the past ، the present and future just to throw light on the 
cruciality of the event ; the periphras�c structure serves to lead cau�on 
to the allied armies ;  such could cer�fy the pivotal tenet of altruism: “but 
Thee ” designates sheer quixo�cism the character exudes throughout the 
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find them and slay them. Let us lock them in their caves. Let us declare 
the Holy War. The Jihad. Or we can not deserve to live Izm-el-Azam، 
Izm-el-Azam ، Izm-el-Azam .24

More into the pantheon of his psychological �nges، the 
abovemen�oned excerpt manifests certain implicated defects in the 
community; the Frankstein monster desires to devour whatsoever 
he confronts; it is a human carnal desire to possess and to dominate، 
here، the drama�st exerts himself to invent a creature white، moderate، 
neutral and complaisant just to equate the realis�c formula; the white 
ensconce in the pinnacle of life، nothing remains but the ditch ground . 
O�en than not، his crea�ve images are to vex the interlocutors to drag 
them into the truth under the wing of “truth condi�onal content25” .The 
drama�st deems as a  truth seeker and as a beleaguered freedom fighter، 
that is why his dic�on runs equal to all the shades of revolu�on، freedom 
and altruism ; the dialogue delimits itself to one per�nent image and 
principle ; a lady loses her life to fathom the truth، to the last she believes 
in the fraternity the black community holds : the altruis�c act here is just 
to cut losses of the black sacrifice in the freedom and civil rights road.

In the last، the manner maxim hindered as there is a sense of 
obscuran�sm the drama�st endeavours to guide his u�erance into certain 
targets، that is why he equivocates at the expense of transparency to 
tantalize the interlocutors into reading and watching the meant artwork. 
To the kernel ، `Abdurrahman Al-Sharqawi fluctuates between two 
marvelous extremes ; wi�cism s�pulates a perfect amalgam of history 
and psychology ، the historical events take shape and content of morality 
and edifica�on ، and psychology rises to the horizon as conscien�ous 
scruples the villains endure throughout the play :

Thirsty..thirsty I am perished in the forlorn deserts
Fire in my liver bursts into flame 
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all the mundane desires and conflates her moment decisions with the 
fatal coming episodes; it is a kind of standard implicature as it is quite 
convenient and tacit to infer that Umalbanein could proceed further 
and further into the sacrifice fron�ers23، such an implicature solidifies 
the rapport between the text and the prescient readership ; a reader 
could demys�fy a knot as he trails its roots in the context; reader-
response theory or post-structuralism : the death of the author،  could 
find a headway in such angles to obliterate the sense of subjec�vity and 
simpa�co interferences  . On a grand scale، such a character portrays 
specific ambience fraught with quixo�cism and stoicism، so it is quite 
per�nent to trace her in such orbits، the interlocutors could predict 
and speculate due to such foreknowledge personality traits ; both the 
explicature and implicature messages help decipher the pivotal character; 
any enigma�c implicated code in the text could find its way to se�lement 
through the structural dynamic development of a character; “never pay 
a sod to myself” designates a kind of litotes ; she is with a pe�y niche 
but a paramount one as the events escalate  . In this conjecture it is of 
essen�ality to grasp a meant character from seeding to harves�ng.

In concomitant and analogous proximity ، Amiri Baraka as revolu�onary 
black drama�st، grits his teeth and quill to reprobate all the acts of human 
abomina�on ، in par�cular، the colour discrimina�on. It is a shi� of 
focus، the drama�st، here، spawns per�nacious aesthe�c principles and 
cres�ve and innova�ve images seeping into his artworks; some�mes he 
holds the gauntlet against the middle class merits to slake his fury،there 
is mere didac�sm calling for more peace، tolerance and clemency، that 
is why he implicates his shouts and pains of the divisive schism in the 
society and endeavours to whisper the truth to all:

And so Brothers and Sisters، these beasts are s�ll loose in the world. 
S�ll they spit their hideous cries. There are beasts in our world. Let us 
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Thou deem
Thou plunder him of the heavens
Allah abide by our consterna�on
Thou art providen�al 
Allah grant thee scepter on us
It is a wonder !
What ruthful oblivion ،thou art in ،Yazid !21

It is not to stay clear of the Precursors of Certitude in Umalbanein 
Chronicle as the relevancy implicature of the débat looms more profound 
and larger in the crucial dialogues held between the pivotal characters; 
some debates lead to divisive termini، some to cordiality or fatality. Uma-
lbanein takes the ini�a�ve in promulga�ng the sacrificial morale; a fount 
of altruism،  she cleaves herself، sons and mundanity to one cause and 
one path.That is why most of her speeches in the play swirl and eddy 
around humanitarian and altruis�c traits germinated in the human heart، 
as such، it is quite convenient to find such a character in the pith of sac-
rifice and philanthropy.The drama�st ، Ridha Al-Khafaji، paves the way 
fic�onally in terms of narra�ve  and structure to his drama�c impact on 
both the events and ambience :

I never pay a sod to myself 
To thee all
I do experience all the rigours and the do me in return.
At first blush، I do observe the light of such a chaste house،
My sole target، so ubiquitous a target،
 to be loyal to the sublime house
Steeped in noble principles and sacred message.
So I do decide to exert myself to 
serving such an abode �ll martyrdom،22

The word “martyrdom” implies one fact that Umalbanein abnegates 
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At the doomsday they are to be punished
Guide us to a far cave to live 
Like valiant youths
As the raving falsity surges into arrogance.
For not fathoming the lying face
Nor the grim of the hypocrite 
For not observing inequity fostering from the shards of truth.
What is the benefit of altruism?
Today at the market of slavery،
What weapons does one need to shield truth at the face of thou-

sands in armour?
Honesty as lorn and forlorn 
None believes!
Equity as a vagrant vagabond!20  
The compressed content and aphoris�c aspects find existence in the 

altruis�c ambience the drama�st exerts himself to maintain so far as Ze-
inab reconnoiters history. As a character، she leads the torchlight into the 
human altruis�c angles on the spur of the moment. What is to the point 
is that the relevancy maxim devastated to the ground just to highlight 
one implicated fact that no altruism as people indulge in acts of abomi-
na�on.That is why Zeinab implicates the word “ market” to connote that 
people conflate what they desire with what the desired ambi�on costs. 
In terms of the market ، the débat that runs between Al-Hur and Zeinab 
rotates around the vola�lity of human mindsets as regards the mundane 
knights who blink their eyes to the everlas�ng sin they are to perpetrate; 
Abdurrahman Al-Sharqawi reverts into the clausal implicature، as a  kind 
of implicature، to portray the strategy Zeinab ، in light of understatement 
، takes seizure of in reproba�ng the machina�on of the despot، Yazid ، his 
flabby grip to piety and perdurable lassitude :
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�-bourgeois hos�le recall; the survival of the fi�est rises onto the scene; 
the monster grabs hold of a woman، Tiila falls vic�m to both the cres�ve 
hos�lity between the white and the black and her loyalty to the black 
bonds she pertains to. The quality maxim here runs into devasta�on to 
implicate the sexless creature that drags the mind into shades of inter-
preta�ons، on the sheer scale of the u�erance، Amiri Baraka germinates 
a viewpoint that the white race grows momentum without any effort; it 
takes lead in all the walks of life.The implicature، here، lurks in two loci; 
women fall short of being free and independent and the white grapple 
with the entropy scepter.

As for Abdurrahman Al-Sharqawi it is a daun�ng task to compress 
his historical narra�ve into aphoris�c u�erances; the religious history 
abounds with poignancy and gooey emo�onality one hardly escapes. In 
�me، the relevance maxim finds no existence as some inferred events 
surge into reality in one u�erance:

A-Hur: (In ordeal)
Is it I who in�midate 
the sons of the Allah messenger
I do ask forgiveness from the Al-Mighty
O، my Lord 
I do ask prosperity from Thee
(To Al-Hussein)
I do as grounds from thee.
Zeinab: (To Al-Hussein)  
Had men denied thee،
No blame 
No demure
They renege the promise
It is their proclivity
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characters. Here ، the quality implicature sprouts as Zeinab، the ever 
pure، implicates the repercussion of the renegade in the word “ wither 
“ that mi�gates the state of being  defunct so it is a�ached to the whole 
sense of the u�erance  as  “ the truth condi�ons of the u�erance “17.

In fourth place، Amiri Baraka grants his dialogue luster and cachet as 
he ، so o�en، endeavours to reprobate the societal issues; the explicature 
designates some circadian scales in his community  ; racism، discrimina-
�on، white-black struggle and ethnic atroci�es. Nevertheless the impli-
cature seeps into scene as the quan�ty maxim violated in par�cular to 
expose ingrained righteous indigna�on ; under the journalist American 
rules، it is highly prohibited to show any act of discrimina�on in wri�ng; 
that is why Amiri Baraka confronts the interroga�on chair as much as he 
conceals his overtones under the shade of history ، mythology، sociolo-
gy، psychology and social welfare just to guide his people into the revolu-
�onary words; plays and poetry . A Black Mass takes delight in contextu-
al acts; s�chomythia escalates and exacerbates the events; it is inferred 
from the ambience and u�erances that the three black magicians hold 
contradicted tenets; one deems life trivial، one exerts himself to equate 
the whole life formula، one leads life of quie�sm، but they all perceive 
that the vanishing point never meets: “ A man like ourselves، yet sepa-
rate from us. A neutral being “18.Jacoub، here، never elucidates all his 
gene�c formulas to cast humanity into neutrality، just to delimit himself 
to “neutral being” and then breathes the androgynous nature monster:

Izm-el-Azam! Let the Lord speak to me. Tell me my error. This white-
ness spreads itself without effort. For the thing is sexless. It can not 
breed.19

On this view، Jacoub encompasses his cres�ve suspicion in dissec�ng 
a fact that the invented creature is surely androgynous so it is impossible 
to propagate. To the heart، the drama�st divulges his an�racist and an-
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Second in importance ، the quality maxim seems undone ; as the pivotal 
characters in A Black Mass state with certain informa�on steeped in 
suspicion  ; contempla�on in �me of hardship and exigent moments 
،fraudulence and machina�on all give nurture to the Frankstein monster 
implicature ; Tiila falls vic�m to the human experimenta�on and remains 
loyal to her community decorum، pays obeisance to the magicians ; her 
saviours as she believes: “ Magicians. This thing has hurt me. My breath 
is short. My eyes are turning to stone 15” ، Amiri Baraka targets nothing 
more than honesty and naivety that calibrate a meant heart bullet; 
the implica�ng sense lurks in the way manner maxim deviates from 
commonalty for the fact that : “This thing “ implies certain connota�ons ; 
the inven�ve creature grows vicious and feline ، or rather the white race 
grow monstrous with the process of �me ، no way to encompass their 
rallying expansion. In the third place ، the quan�ty maxim never sets step 
into austerity as there should be certain informa�on to be transpired to 
the readership; it is essen�al for a character to equivocate ; Zeinab in 
Al-Hussein the Martyr u�ers her poignant shouts in light of morality ، 
history and doctrinality :

O، Allah !
Salvage those whose hearts wither،
O، Allah !
Thou never preserve life with Thy jus�ce
In vain the guardians keep vigil without Thee.16

In the abovemen�oned excerpt، there is a débat that implicates the 
fact that no welfare and felicity without the shepherd of Him and Zeinab 
gives force to one-dimensional angle; it is una�ainable for those who 
deviate from piety and altruism to retrace their steps as regards callused 
hearts at the face of humanitarianism. On the other extreme scale، Allah 
and His prophet vanish without trace from the heart of the mundane 
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for viewpoints best known to poe�cism are much exigent in the actual 
study ;the drama�sts exert themselves to expose the innermost recesses 
of the characters، the human beings، that is why they delve into the ulterior 
mo�ves that steer the human equilibrium and conduct.

In the broadest sense of the word، the implicature s�pulates some 
driving elements to rise into horizon ; the moment an u�erance derails 
from certain maxims، the moment a poten�al shade of meaning surges 
into reality and percep�on ; such maxims help keep the context in line 
with the common and axioma�c recogni�on as they grant elas�city and 
flexibility to the debate and propel the u�erance to a meandering flow ، 
here comes the coopera�ve principle showing the necessity of being in 
the midstream of the event; the character feels that it is essen�al to do 
what the moment calls for; the drama�st in Precursors of  Certitude in 
Umalbanein Chronicle  devastates such a maxim for the sake of altruism 
implicature:

Abusuffian descendants expose their gall and rancour against Islam ، 
Their subversive deeds speak for themselves، 
In �me، such a chaste `Alawi Hashemite house 
and all the adherents are to proceed 
throughout ages ، 
and sacrifice the precious and an�que 
to keep the genuine Mohammedan Islam intact at all costs.14

It is inferred that every word takes its flow and harmony into percep�on، 
though there are some informa�on tackled excessively .There is no 
redundancy or monotony as  certain implica�ng u�erances heave into 
view in the abovemen�oned excerpt ; the drama�st never curbs himself 
from viola�ng the relevance maxim، be relevant،  as he reverts into the 
past and then ensconces his target in the present just to strike a note 
of  importance to the eminent sacrificial acts her four sons inaugurate. 
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What people accrue to themselves from life
If they take thy breath
For surety thou breathe ad infinitum  
Thou have been the imam we do revert into11.
The excerpt lays the hand of the interlocutors upon one sense ; it is the 

protagonist who resolves not to cringe or flinch at the face of despo�sm 
; “ thou breathe ad infinitum” implicates certain poten�al shades of 
meaning ،here the drama�st flouts the manner maxim as not to take 
hold of transparency ; the u�erance is rather obscure and illogical ، the 
implicature ،here، serves the angles of martyrdom and eviternity . In light 
of epicureanism ، one dies for friendship runs into eviternity ، but the 
case here is quite different ، Al-Hussein sacrifices himself for the sake of 
religion and eschews the allure of mundani�es :he is to breathe in the 
memory of the righteous and the pious. 

In the ar�s�c centerpieces، the implicature sets a burden on the 
li�erateurs in transpiring a message or morality or both12; a drama�st so 
o�en reverts into implica�ng some words-laden with shades of meaning 
just to vex ، or cast knowledge into the mind or to debate on certain 
essen�al issues. In the medieval literature ، it is prohibited to portray 
something epicurean or hedonis�c. The drama�sts and poets take liberty in 
describing all the liturgical and miracle aspects; that is why such li�erateurs 
find existence in concealing their tone and persona under the wing of 
implicature mechanisms . In modernity ، drama�sts employ the poten�al 
implicated acts either for mi�ga�on certain angles or for poe�cism  to 
tantalize the interlocutors into deciphering the key cue of an u�erance. 
That is، suspense، sneaking suspicion ،adherence and so forth. Rather، 
it is quite convenient that implicature invades literature and drama in 
par�cular for reasons psychological، sociological، theological، economical 
and literary13. To delimit the locus the literary and psychological terrains 
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cres�ve and dras�c changes، science falls short of being the lighthouse 
of deliverance and providence; Amiri endeavours to recall the acts of 
racism and discrimina�on into the white race that grows barbaric and 
savage for the sake of materiality ،entropy and monopoly ،expansion   
and dominance; the invented white creature ، as planned، is to serve 
humanity ، equate the formula between the white and the black and to 
do jus�ce among people. In the play itself، the monster gives full rein 
to himself roaring، raving، raping and germina�ng vampirism ; it grows 
unabated and unleashed ; jeopardy hovers round the city as the gene�c 
experiment comes undone.

Torrid Débat Implicature
A point of consensus among researchers grasps the implicature 

ra�onale s�pula�ng something poten�al، pregnant and steeped in shades 
of interpreta�on. The Gricean maxims maintain an efficacious rapport 
between the interlocutors، the  moment a character violates a maxim 
or maxims ، the moment an implicature bursts onto scene . As regards 
explicature and implicature، the focus ،here، steers clear of tackling 
them in their broadest sense. The explicit denota�on ، succinctly and 
cogently، manifests the common and axioma�c aspects of an u�erance; 
the truth-condi�onal seman�cs9 some interpreta�ons derail from  to fall 
in the terrain of pragma�cs ،in par�cular ،the conversa�onal implicature 
that could be a target beyond the realm of a meant u�erance and 
conven�onality10 . A character never perceives its shade of meaning، yet 
the other partner takes it as a touchstone of his impulse ; in Al-Hussein 
the Martyr the protagonist proffers the populace a message need not be 
ramified into mul�layered interpreta�ons:

If perished، no life nor �me to be 
By Allah 
What life is !
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religion without a figure reputed for the acts of altruism at the anvil of all 
the epicurean mundani�es : brotherhood or a filial bond is the milestone 
impetus for such historical figures to lay their blood veins cheap.

As similarly done with A Black Mass ، Amiri Baraka manipulates a 
mythological tale of Yakub that causes conundrum and controversy in 
the Islamic theology، but it is ،all in all، a Faust repercussion one creates 
and later tolerates ; it comes home to roost، a scien�st، Jacoub conjures 
a Frankstein monster ، white، and transfigures a lady to be his solace 
mate، thereby convoluted and re�culated race sprouts into light : the 
portrayal of the lady Tiila surges as submissive and then falls vic�m to 
a botched experiment and vice . It is quite gratuitous to cast a lady as 
fount-producing machine erup�ng diabolic creatures. In this shi� of 
focus ،the lady eschews all forms of epicureanism and adheres one 
dimensional duty ; to be in the community and believes in its dignitaries: 
the Frankstein monster broods to grab a lady ، Tiila takes the brunt of 
being the scapegoat، though fluctua�ng between being half human and  
half monstrous، but none could salvage her :

OH LORDS HELP ME I AM TURNED INTO A MONSTER،OH LORDS 
HEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLL…..White! White ! White !7

Tanzil takes soul and shape of piety and shows certain colours 
of cordiality and filiality ; “ our dying sister8” purports the sense of 
homogenous country that runs counter to the divisive American society. 
As tackled in the play Baraka renders the whole story into innova�on ; 
he digresses from mythology; the black symbolizes abomina�on، yet the 
white philanthropy ، but throughout the events the drama�st assaults 
against the white community as he tackles such a freakish character 
hankering a�er desire and lust; his portrayal need not be commented ، 
it is a kind of self-protest: the Frankstein monster، here، emanates from 
Faust desire to do something innova�ve to meet the requirements of the 
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For thee، I am to shed blood not tears، 
Allah damn a na�on slaughtering thee، A
Allah damn a na7on coercing thee، 
Allah damn a na�on hearing such and consen�ng.4

In the orbit of Epicureanism، man hankers a�er mundani�es and 
reverts into solitude just to cull pleasure and felicity، now for Zeinab and 
Umalbanein find existence in the figure of Al-Hussein; it is sheer felicity 
for Zeinab tolera�ng pains and despondency as she grows defiant to 
injus�ce: 

By the wound of the father oozing blood in Kufa
Never surrender !
By the honour of the word
Never surrender !
By thy uncle Hamza 
Never surrender !
By the dignity of thy religion
Never surrender !
By the memory of thy grandfather 
Never surrender !5

Zeinab and Umalbanein reach gra�fica�on in different streams as 
having the Al-Hussein martyrdom doctrine :

O the souls of my fathers and greatest ancestors
Do shout to those who blink the eye to the despot
Do erect the martyrs colour wherever there is injus�ce
Do render these ripped limbs blazing embers cas�ng 
the despot and those who consent to injus�ce into perdi�on.6

Umalbanein in light of her sons falling martyrs at the beck of their 
Imam and brother meets her obliga�on to herself and her religion ، 
for Zeinab it is not just to sacrifice ، it is to grant people a note that no 
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There is a dense read or research locus about the philosophy of 
epicureanism itself، definitely appears as unruly and epicurean in 
the meant plays ; Al-Hussein the Martyr ،  Precursors of  Certitude in 
Umalbanein Chronicle   and A Black Mass   in case the characters purport 
a different sense of pleasure and ecstasy to comply with death or  peine 
forte et dure ; Imam Al-Hussein in Al-Hussein the Martyr fathoms that no 
pleasure but to rec�fy his grand father’s message and religion so it is of 
altruism for him to die for; no way out، no way to escape death or carnage 
unless he strikes public morality to all ; whose blood sprouts to guide 
other people ، worldwide،  in the  Precursors of  Certitude in Umalbanein 
Chronicle  ، Fa�ma Bent Hutham whets her four sons Othman، ̀ Abdullah، 
Ja`afar and Al-`Abbas never to leave Al-Hussein to the verge of  solitude or 
harm ،or be�er it is to fall martyr before him ، in the last moments of the 
departure she divulges the truth of her venera�on to Imam Al-Hussein; a 
mother takes lead in abnega�ng the maternal ins�ncts from herself; her 
four sons genuflect to Al-Hussein . All the events in Karbala run counter 
to the scale of virtue; man panders to the riches of here and gives slip to 
a�er here; avarice and treachery exacerbate the human heart . The dust 
se�led، Al-Hussein with his four brothers decapitated and their heads on 
the spears take a trip from Iraq to Levant just to in�midate those who 
might revolt against the despots. Umalbanein hearkens to the herald  
shou�ng at the nth power of his voice that Al-Hussein and his bevy fall 
martyr in line of Allah ; she never s�rs inquiries about her four sons but 
about Al-Hussein and gets petrified to death :

What a loss ، Imam ! 
What a loss، Hussein ! 
What a loss، Sayadi ! 
My sons and I do sacrifice thee، The son of Al-Zahra، 
By Allah، 
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the sense that solitude is the efficacious road to felicity and pleasure; 
it is inferred that the loca�on itself manifests the pivotal angles of the 
philosophy. More into the locus، the modern age could be engraved as 
both a fount of crea�vity and revolu�onality ; man experiences all the 
rigours in life economical، military، poli�cal، social، domes�c and so 
forth، so the sense of epicureanism grows momentum as a target man 
endeavours to cull or be�er to abnegate himself from; the  religious 
li�erateurs throw light upon those who consider pains and torture at 
the face of peine forte et dure and atroci�es as felicity ; it is a kind of 
epicureanism، man fights to divulge his principles through being cast into 
oblivion or death. The epicurean leads himself to immortality through 
true and innocent friendship as long as the human concept of friendship 
maintains immortality . However the epicureans give importance to the 
concept they might die for. In this regard، Wilfred Own ، a war poet، 
exudes another stroke to death as he regards it as “meet” to fall martyr 
for the sake of a land ; for him it is quite pursuant to grant blood to other.

In essence، the centerpiece both Abdurrahman Al-Sharqawi and 
Ridha Al-Khafaji manipulate is altruism at the anvil of despo�sm، for their 
historical characters it is meet and pleasant to die for principles، what is 
the benefit of living in �me one grows lenient and lenient; the epicureans 
have nothing to protect or shield: they find none worth consecra�ng the 
soul to but friendship under certain circumstances. The demarca�on 
line between the garden epicureans erect and the religion epicureanism 
runs looms divergent and miscellaneous ; the former s�pulates one to be 
introverted and egocentric and to lose the heart only to friendship as a 
social interac�on ، yet the la�er seeks martyrdom and philosophy for the 
welfare of the majority just to strike a note of humanity and doctrinality 
that man is for nothing mundane in life، for heaven and paradise he is to 
recommence.
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In so doing، the epicureans grow egocentric and alienated; Epicurus 
himself has recourse to his garden to be in the midstream of solitude. The 
societal issues for him are the spur to the human plight and wail، it is quite 
convenient for the epicureans to seek pleasure and ecstasy out of their 
communi�es. Such meets the challenge of the human nature that runs in 
line with sociality، “ man is social by nature3”   ، that is why the epicureans 
find existence in friendship under the rubric of their garden manifestos; a 
friend should forgo the allure of other social rela�ons. For the epicureans 
friendship is the one and only bond in the garden، one is to live and die 
for such a ligament .In literature، friendship takes great issue with certain 
li�erateurs to give luster to the human prosperity : the circadian rhythm 
of life; Abdurrahman Al-Sharqawi ، Egyp�an poet and drama�st، takes 
hold of religious locus in terms of human bond، say، comradeship; one 
has to adhere his doctrine if need be . In a similar vein، Ridha Al-Khafaji، 
modern  Iraqi drama�st and Amiri Baraka ،Afro-American drama�st، 
break the impasse of conven�onality as they manipulate history as a 
meandering brook with rallying wails one could imbue a lesson at all ages; 
history for them is the immediate impetus to resuscitate originality and 
genuinity . What is to the point is that their characters find epicureanism 
in being prototypes، paragons and scapegoats ;the epicureans die but for 
friendship، here ،they are to live as long as man reminisces the acts of 
the sacrifice for the sake of friendship bonds: there is no human desires 
inherent in the heart of the self-abnegated .

As a corollary، Epicureanism seeps into the Byronic perms to propel 
the portrayal of narcissism; man finds himself peerless to others and 
imagines himself as unabated at all circumstances. Such adduces evidence 
that the philosophy of Epicurus takes different shapes and shades of 
meanings throughout ages; at the very outset، as a school it sets its pegs 
on the periphery of Athena، the metropolis of knowledge، just to cer�fy 
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 Unruly Epicureanism Terrain
Once reckoned as unruly and opaque، epicureanism seeks to unknot 

enigma�c counts a protagonist confronts throughout the events. Take it 
as read، an interlocutor resorts into certain inquiries as he scru�nizes a 
drama excerpt just in case sheer altruism or sacrifice rises into light، in 
�me man desires to plunge into life as much as possible. As a philosophical 
concept Epicureanism s�pulates all the acts of pleasure and ecstasy; the 
epicurean، in his garden school، preaches that mirth and merriment are 
of essen�ality; man should obliterate any sense of agony or despondency 
from his mind: the ecsta�c man is the one who deserves his moment، for 
him one has to live so sensuously، as much he runs into life as gra�fied. 
In its simplest، Epicure’s Garden comes as one of the main pillars in the 
philosophical epistemic schools، Plato’s academy، Aristotle’s and Zeno`s، 
that give nurture to the human mind throughout ages. Yet Epicure’s 
galvanizes the bond of friendship and pleasure as its mere doctrines; no 
poli�c and no morality in the human mind thereby man feels gra�fied 
and highly pacific. For Epicurean a friend is the one who keeps his human 
values and principles divine as long as he lives; his ul�mate target is to 
circumvent pains and human voices، that is why he erects his school out 
of Athena just to keep his quie�tude intact. The more man panders to 
mundani�es the more he wallows into rue and dejec�on1:

Fair Quiet، I have found you here.
...
Mistaken long، I sought you then
In busie Companies of Men.
Your sacred Plants، if here below،
Only among the Plants will grow.
Society is all but rude،
To this delicious Solitude2.
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ملخص البحث
بحامس  اإلنسان  جيتهد  التي  الدنيا  بملذات  كموضوع  االبقيورية  تتصل  إصطالحا 
التقليد  حساب  عىل  والسكينة  اهلدوء  مواطئ  نحو  االبقوريون  يلتجئ  حلوزها،  دائم 
البدهيي االجتامعي. منذ (ابيكيوريس) للحظة يتوسط االنسان كال الطرفني : اما ان تقود 
اإليذاء او تكون حتت سياط االيذاء ، اما ان هتبّأ و توهب. او بصورة أخر اما ان تلج 
التضحية او ترسم باالفق أحدٌ هيبك مقاماتٍ طوعيه . ويوفر هذا الكينونة يف املرسح ويف 
أناسا آخرين  انتشال  اجناس االدب مجيعها : وهكذا جيد بعض الشخصيات الوجود يف 
مجيع  وتسعى  االجتامعية  وأوارصهم  وطوائفهم  انتامئتهم  كانت  ومهام  االمر  كلف  مهام 
هذه الشخصيات إىل اخلالص من براثن اخلطر والطغاة وخيار ”املوت أو تغري الدين ”. 
تّاب املرسحيني الذين يبحثون عن فك اإلشكال بني  وهنا نقطة إرتكاز ملهمة لبعض الكُ
األقطاب املتناقضة :  بقى عبد الرمحن الرشقاوي و رضا اخلفاجي وامريي براكا عن منئ 
من احلقيقة بأن اإلنسان هو اإلنسان يف املحن واالختبارات برمتها، وابرزوا هكذا توجه 
يتناوله األديب ألسباب معينة بصورة جليّة أو  التعريض اخلطايب الذي  يف أعامهلم بتجاه 
متخفية إلماطة اللثام عن التحول اجلمّ الذي متارسه النّساء ملواجة حتدي اجلنس والشهوة 
واملغانم الدنيوية التي هي يف املناص يف كل األزمان بتفاصيلها األشمل بزغت للنور (ال 
فويكس دي فيميز) كرصخة مدوية وحب خري جامح أينام يضيّع االنسان األمل بالسعادة: 
لولئك  املخلص  الوقت عينه إحالل مكانة  باجلمود وغي  النسائية  الشخصيات  أطاحت 
الذين خضعوا ألشكال الذعر والرتدد والتمسك بحزم بواحة اإليثار كصوجلان كينونتهم 

وعقائدهم.
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Abstract
In rudimentary terms، Epicureanism as a locus takes issue with 

mundani�es of life man vehemently and fervidly exerts himself per 
se into culling، to be sure، the epicureans revert into certain angles of 
tranquility and quietude at the expense of societal axioma�c decorum. 
From Epicurus to the moment، man fluctuates between two mere 
extremes; it is whether to harm or to be harmed، it is whether to grant 
or be to granted .Rather، it is whether to plunge into sacrifice or envisage 
someone proffering voluntary acts. Such adduces evidence of existence 
in drama as in all literature. As such certain characters find expression and 
en�ty in saving other creatures at all costs regardless of denomina�ons، 
sects and cultural bonds and all heartedly cleave to deliverance at the 
face of  jeopardy ، despots and a “die or convert” conundrum .There is 
a dense read here for certain drama�sts seeking to unravel the thread 
between these contradicted extremes ; Abdurrahman Al-Sharqawi 
،Ridha Al-Khafaji and Amiri Baraka remain noncommi�al about the fact 
that man is man in all ordeals and crucibles .Such drama�sts divulge such 
a propensity in the artworks of theirs under the rubric of conversa�onal 
implicature a li�erateur manipulates for certain reasons ، overtly and 
covertly ، just to expose  so paradigm  a shi� women commence to 
meet the challenge of gender ، lust and mundane riches that are afoot 
at all ages . In its en�rety، La Voix des Femmes bursts onto the scene 
as both a crying shout and repressing philanthropy whenever man loses 
his winning streak of felicity; the feminine characters، in Al-Hussein the 
Martyr، Precursors of Certitude in Umalbanein Chronicle and A Black 
Mass، break the impasse of being rigid in �me it is to be a savior to those 
who appeal to the processes of perturba�on and trepida�on and take 
hold of altruism as a scepter to their being and doctrines. 
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