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علي بن خلف الحویزي البطل في شعرِ 
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د. شریف بشیر أحمد
جامعة الموصل / كلیة اآلداب

٢٢/١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢/١٢/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ــُن الدراســُة أّن البطــَل فــي شــعِر (علــي بــن خلــف الحــویزي) حكایــُة محــارٍب، وســیرةُ )١(ُتعل

أمیٍر، وصورٌة شخصیٌة مرویٌَّة في شعٍر كان الشاعُر هو الراوي له ومعه، والشاهَد علیـه، والمَخبِـر 

عنه في مراحل زمنیٍة متعددٍة ینطـُق فیهـا الشـعُر بـالمخفي/ المسـكوِت عنـه فـي توصـیِف (البطـل)، 

اَعر ُیــْدلي بشــهادٍة لغویَّــٍة عــن ورْســِم صــورِتِه، وتحدیــِد ســماِتِه ووظیفِتــِه وأفعاِلــِه فــي الواقــِع؛ ألنَّ الشــ

ــرُف فــي  / منظــوٍر، أو معنــويٍّ ُیــدرُك بــالحسِّ والشُّــعوِر، ویتمحــوُر حــول الــذاِت والجــوهِر. یتصَّ مرئــيٍّ

ُف إلــى القــیِم فــي ضــوِء البواعــِث والمحفِّــزاِت واألهــداِف. فــإذا بالبطــِل صــورٌةُ◌  ــَیِغ. یتشــوَّ توجیــِه الصِّ

§�ÁƔ»»»ŗ�ŕĎƔÃ»»»Ų ŷ�Æŕ»»»ƂƅŕŸś�ř»»»ƂƅŕŸśƈ�Ê̄Ã̄ »»»ţ�ƌ»»»Ɣž�Ê¿»»»Ű ſƊś�ŕ»»»ĎƔƅ¢�ŕ»»»ÆŗÊƄ§±ś�Æř»»»ŗƄ§±śƈ�ª »»»ŬƔƅÃ��Ë¹Ã»»»Ų Ãƈƅ§Ã�
Ëª §°»»»ƅ

األشیاِء؛ فتفترق المالمح. 

إّن دراسَة البطِل في شعِر (علي بن خلف الحـویزي) قـراءٌة فـي الحیـاِة الواقعیَّـِة والسیاسـیَِّة، 

لحیــاِة ورفاهیــِة اإلمــارِة. وموقــٌف مــن الوجــوِد، ورؤیــٌة فــي الفكــِر والقیــادِة ألمیــٍر شــاعٍر تــرَك لــذاذاِت ا

یروُم أن ُیوِجَد ذاكرًة شعبیًَّة جماعیًَّة تخلُِّدُه وتقدُِّسُه.

ـــاره فـــي: أمـــل اآلمـــل ١( ـــة العـــارفین ٥٤٥، ســـالفة العصـــر ص ١٨٧/ ٢) ترجمتـــه وأخب ، إیضـــاح ٧٦٢/ ١، هدی

/ ١١، الغـــدیر فــــي الكتـــاب والســــنة واألدب ٢٤٠ -٢٣٨/ ٤١، أعیـــان الشــــیعة ٥٦٨/ ٢، ٤٤٠/ ١المكنـــون 

    .٨٧ -٨٦/ ٧، معجم المؤلفین ٣١٢
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Abstract:

This study is about the hero in the poetry of Ali bin Khalaf Al-

Huweizi. It is the story of a worrior, a biography of a prince, an image of

a character narrated and witnessed by the poet himself in different periods

of time, where the poem envisages what is hidden in the description of

the hero as well as defining his image, characteristics and deeds in the

world of reality. This is due to the fact that the poet is a linguistic witness

of what is observed or felt, what circled around the inner self and essence,

creating formula and looking for certain values in the light of the motives

and aims he has. Eventually, the hero may represent an image which is

strongly related to the inner self as well as the object of the poem, rather

than randomly accumulated to form a structure with no explicit features.

This study is an attempt to investigate the real political life, the

attitude toward existence, the vision of thought and leadership by a prince

poet who left behind him the joys of life and welfare of a prince, seeking

to find a joint popular memory that would turn him immortal and sacred.
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(علي بن خلف الحویزي) من شعراِء العراِق المتألِّقیَن في القـرن الحـادي عشـر للهجـرة فـي 

)٢(التي برزْت فـي ُمنتصـِف القـرن التاسـع للهجـرة عاصـمَة (اإلمـارة المشعشـعیَّة))١(مدینِة (الحویزة)

لـْت ١٤٦١ -هــ٨٦٦(ت  )٣(اهللا الواسطي المشعشعيالتي أسَّسها محمد بن فالح بن هبة  م)؛ فتحوَّ

إلــى مركــٍز مــن مراكــِز العلــِم والثقافــِة فــي العــراِق فــي القــرن الحــادي عشــر للهجــرة؛ یقُصــُدها العلمــاُء 

واألدبــاُء والشــعراُء والمتــأدِّبوَن بعــد مــا ُأْنِشــَئْت فیهــا المــدارُس والمســاجُد والمكتبــاُت، ونبــَغ فیهــا كثیــٌر 

 -هـــ١٠٢٠(ت  )٥(. مــنهم: محمــد بــن محمــد بــن حمــاد الجزائــري)٤(لعلمــاِء واألدبــاِء والشــعراءِ مــن ا

م)، وعبـــد النبـــي بـــن ســـعد اهللا ١٦١٢ -هــــ١٠٢١(ت  )٦(م)، وعبـــد اهللا بـــن حســـین التســـتري١٦١١

(ت  )٨(م)، وعبـــــد علــــي بـــــن ناصــــر بـــــن رحمــــة اهللا الحـــــویزي١٦١٢ -هـــــ١٠٢١(ت  )٧(الجزائــــري

م)، وعلــي بــن بالیــل ١٦٨٣ -هـــ١٠٩٥(ت  )٩(اهللا بــن علــوان الكعبــيم)، وفــتح١٦٦٤ -هـــ١٠٧٥

 -هـــ١١٢٨(ت  )١١(م)، وفــرج اهللا بــن محمــد حســین التســتري١٦٨٨ -هـــ١١٠٠(ت  )١٠(الجزائــري

م). وأبرُزُهم، وأكثرُهم ١٧١٧ -هـ١١٣٠(ت  )١٢(م)، ومحمد مؤمن بن محمد قاسم الجزائري١٧١٥

زًا وأمیرًا حاكمًا، جمَع بین فضـائِل السِّـناِن شهرًة أدبیًة (علي بن خلف الحویزي) بوصفه شاعرًا مبرَّ

ـیِتِه قــوُة الســیِف، وجمالیـاُت الشِّــعِر. إذ تسـنََّم الحَكــم/ اإلمــارَة  وفصـاحِة اللســاِن؛ فتالزَمـْت فــي شخصَّ

. والبطـــائح: ٢/٢٠٠نــة عراقیـــة بــین واســط والبصـــرة واألحــواز فـــي وســط البطــائح. معجـــم البلــدان ) الحــویزة مدی١(

الجزائر، وهي مجموعة جزر صغیرة تتوسـط هـور الحـویزة. ینظـر: البطـائح الحالیـة: علـي الشـرقي، مجلـة لغـة 

، وینظــــر: ٤٧٧-٤٧٤، ص٣٨٤-٣٧٥م، ص١٩٢٧شــــباط، -، كــــانون الثــــاني٤، الســــنة ٧العــــرب، الجــــزء 

  .٥٧٨-٥٧٥، ص٥٣٠-٥٢٦صم،١٩٧٢نیسان،-جزائر: علي الشرقي، مجلة لغة العرب، آذارال

  .٦٨ -٦١ینظر: مؤسس الدولة المشعشعیة وأعقابه في عربستان وخارجها: جاسم حسن شبر، ص  )٢(

، مؤســــس الدولــــة المشعشــــعیة ١٥، تـــاریخ المشعشــــعین ص ١٩٢/ ٤٦) ترجمتـــه وأخبــــاره فــــي: أعیــــان الشــــیعة ٣(

  .   ١٢٤، مختصر تاریخ البصرة ص١٤ -٦ارة المشعشعیین: د. محمد حسین الزبیدي، ص، إم٦٨ -٥٥ص

    .٧٦ -٥٧) األدب العربي في األحواز: عبد الرحمن كریم الالمي، ص٤(

    .٣٣٤/ ٤٥، أعیان الشیعة ٢٧٤/ ٢) أمل اآلمل ٥(

    .١٠٠/ ٣٨الشیعة ، أعیان ٣٥٦/ ١، إیضاح المكنون ٤٧٤/ ١، هدیة العارفین ١٥٩/ ٢) أمل اآلمل ٦(

  . ١٧٤/ ٣٥، أعیان الشیعة ١٦٢/ ٢) أمل اآلمل ٧(

، ١١٣، تــــاریخ المشعشــــعین ص١٥٦/ ٤، األعــــالم ٥٨٦/ ١، هدیــــة العــــارفین ١٥٦، ١٥٤/ ٢) أمــــل اآلمــــل ٨(

    . ١١٩، األدب العربي في األحواز ص١٨٩/ ٢، تاریخ األدب العربي في العراق: عباس العزاوي، ١١٥

    .٤، زاد المسافر ص٢٦٠/ ٤٢ ) أعیان الشیعة٩(

    .٣٢٢/ ٥) أعیان الشیعة ١٠(

  . ٢٦٨/ ٤٢، أعیان الشیعة ٤٩٢) سالفة العصر ص١١(

  . ٣٨٢، ٣٧٩، ٣٧٧، األدب العربي في األحواز ص١٣٨/ ٥، أدب الطف ٢١٢/ ٤٦) أعیان الشیعة ١٢(
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. لیصبح )١(م)١٦٧٧ -هـ١٠٨٨م) إلى سنة وفاِتِه في (١٦٤٩ -هـ١٠٦٠في (الحویزة) من سنِة (

لیصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح 

لحـــاكم      الملـــك      الســـلطان، والشـــاعر/ األدیـــب؛ ولتبـــرَز الحـــویزة منـــارة ثقافـــٍة، األمیـــر     ا

 . فها العوام، ویقصُدها الخواصُّ ومركز إبداٍع، وعاصمة فكٍر یتشوَّ

م)، لـه ِعْلــٌم فــي ١٨٦٣ -هـــ١٠٧٤(ت  )٢(والـُدُه األمُیــر (خلـف بــن عبـد المطلــب الحـویزي)

·��Áŕالنحِو واللغِة واألدِب والتفسیرِ  Ɔ»Ŭƅ§�ƌ»ƔŦ£�Ë̄»Ǝŷ�Ɠ»ž�Æŕ»ŬƔœŗ�ÆŕŬ±ŕžÃ�ŕĎƔ±ƄŬŷ�Æ§̄œŕƁ�ÁŕƄ��Ë½· Ɗƈƅ§Ã

م) الـذي حَكـَم الحـویزَة مـن سـنِة ١٦١٦ -هــ١٠٢٥(ت  )٣(الحاكم مبارك بن عبـد المطلـب الحـویزي

؛ لكنـه تحامـَل علـى أخیـه (خلـف)، وشـكََّك  )٤(م)١٦١٦ -هــ١٠٢٥م) إلى سنِة (١٥٨٩ -هـ٩٩٨(

م)؛ لیبِعـَده عـن ١٦٠٤ -هــ١٠١٣دبََّر له مكیدًة َسـَمَل بهـا عینیـِه فـي سـنِة (في إخالِصِه، ووالئه؛ ف

.)٥(خالفِتِه في اإلمارة

 ، فویوَن َیطمعوَن في (اإلمارة المشعشعیَّة) في الحـویزة، وَیمقتـوَن وجَودهـا العربـيَّ كان الصَّ

لُّ العــرَاق فــي م) یحتــ١٥٢٤ -هـــ٩٣١ویرغبــوَن فــي تــدمیرها؛ فــإذا بالشــاه إســماعیل الصــفوي (ت 

.)٦(م)١٥٠٨ -هــ٩١٤مطلِع القرِن العاشِر للهجرة، وتسقُط بغداُد فریسَة جیوِشـِه الغازیـِة فـي سـنِة (

وتُــَدمَُّر (الحــویزة) عاصــمُة الفكــر والثقافــة واألدب
. لكــنَّ العثمــانیین َهزمــوا الصــفوییَن فــي معركــِة )٧(

 -هـــــــ٩٢٦لطاُن ســــــلیم األول (ت م) التــــــي قاَدَهــــــا الســــــ١٥١٤ -هـــــــ٩٢٠(جالــــــدیران) فــــــي ســــــنة (

روا العـــراَق مـــن بـــراثنهم؛ فنهضـــت (الحـــویزُة) مـــن كبوتهـــا، وأعـــاد إلیهـــا أمراؤهـــا )٨(م)١٥٢٠ ، وَحـــرَّ

بهاَءها ونضاَرتها. 

لـــم یكـــن (علـــي بـــن خلـــف الحـــویزي) علـــى ِوفـــاٍق فكـــريٍّ وعقائـــديٍّ مـــع الصـــفویین، وكـــان 

حــذُر َتغلُغَلهــم السیاســيَّ فــي جنــوبيِّ العــراِق؛ ألنــه معاِرضــًا لهــم قبــل أن یكــوَن (ســلطانًا/ حاكمــًا) ی

عربيٌّ في لساِنِه وعقیدتِـِه ومدینتـِه، وكـان صـراُعُه مـع اآلخـر/ العـدو مـن أجـِل الوجـوِد؛ ألنـه ُملتـزٌم 

  . ٢٣٩/ ٤١، أعیان الشیعة ٥٤٥) سالفة العصر ص١(

، مؤســــس الدولـــة المشعشــــعیة ٢٣٣، تــــاریخ المشعشـــعین ص٣٤/ ٣٠الشـــیعة ، أعیــــان١١١/ ٢) أمـــل اآلمـــل ٢(

    .١٤٠ -١٣٩ص

، ٥، أربعـــة قـــرون مـــن تـــاریخ العـــراق الحـــدیث، ص٢٨٥، تـــاریخ المشعشـــعین، ص١٦٤/ ٤٣) أعیـــان الشـــیعة ٣(

    . ١٤١/ ٤تاریخ العراق بین احتاللین 

    .٢٠ -١٩) إمارة المشعشعیین ص٤(

  . ٢٢٧ؤسس الدولة المشعشعیة، ص، م٢٧/ ٣٠) أعیان الشیعة ٥(

  . ٣٢) أربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث، ص٦(

  . ٥٦) إمارة المشعشعیین، ص٧(

  . ١٨٥) كلشن خلفا: مرتضى نظمي زادة، ص٨(
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م) نفــــاُه الشــــاه (صــــفي) إلــــى ١٦٣٨ -هـــــ١٠٤٩بســــیاقاِت الحیــــاِة ومضــــامین الحریــــة، ففــــي ســــنة (

مغتِربًا؛ فكان النفُي والسَّْجُن مأساًة شخصیًَّة یعانیها الشاُعر/ البطـُل ، وبقي سنواٍت غریبًا )١(قزوین

؛ لیعـوَد )٢(م) أطلق سراحه١٦٤٣ -هـ١٠٥٣متصلًة بالعذاِب والتشریِد والشَّقاِء الطویل، وفي سنة (

ـــفویین الـــذین َأســـقطوا إمارتَـــه (الحـــویزة)، واحتلوَهـــا ســـنَة ( م)؛ ١٦٦٧ -هــــ١٠٧٨لیعـــوَد مقاِومـــًا الصَّ

ــراعات )٣(ه أســیرًا، ثــم َأطلقــوهفــاعتقلو  ــَتِن والمشــاَحَناِت والصِّ ؛ لیعــَود إلــى اإلمــارِة بعــد سلســلٍة مــن الِف

الَقبلیَِّة في (الحـویزة) التـي َأْسـَهَم الصـفویوَن فـي تـأجیِج ُأواِرَهـا لیقـدم الشـاعُر/ البطـل رؤیتَـُه الفكریَّـَة 

للغِة الشعریَِّة، ویجمَع الواقعيَّ والخیاليَّ في سیاٍق والسیاسیََّة بالقصیدِة، وُیعالَج العالم الموضوعيَّ با

ُمتنـاِظٍر، أوَجَدْتــُه مــؤثِّراٌت تأریخیَّــٌة وحضــاریٌة؛ فكــان (البطـُل) ضــرورًة فكریَّــًة وقیادیَّــًة فــي المجتمــِع، 

كــًة فاعلــة فــي التغییــر، ال تنســلُخ عــن الجماعــِة والمجتمــِع، وال تفــاِرُق األمــَة التــي وشخصــیًَّة متحرِّ

ـٌة، َتبـرُز  . لـه تجربـٌة ذاتیـٌة خاصَّ تشكُِّل هاِجَسُه المأزوَم في مراحل مختلفٍة. إنه كائٌن إنسانيٌّ واقعـيٌّ

َق علـى  فیها الذاُت فاعلًة مركزیًة؛ لكنه لیس بشخصیٍَّة أسطوریٍة غرائبیٍَّة من عالِم الخیاِل، وٕان تفـوَّ

��ŕĎƔ̄ŕƔƁÃ�ŕĎƔ̄œŕƂŷÃ�ŕĎƔ±Ƅž�Ë̄ÃŠÃƅ§�Ɠž�Ëƌœ§±¸ Ɗ

وقــد ال تتطــابُق شخصــیَُّة البطــِل مــع شخصــیَِّة الشــاعِر/ اإلنســان بوصــفه أمیــرًا / حاكمــًا؛ 

لكنَّ الشاَعر یقدُِّم عناَصر سیرِتِه في شعِرِه؛ فجعَلها عناَصـر موضـوعیًَّة یرتفـُع فیهـا صـوُت (األنـا) 

دِة أو المنتَظـَرِة. وال أفتـرُض في رحلٍة ذهنیٍَّة یتـوُق فیهـا إلـى الطمأنینـِة، ویبحـُث عـن السَّـعادِة المفقـو 

التطابَق في الحقیقِة الموضوعیَِّة بین الشاعِر/ االنسان في الحیاِة الواقعیَِّة وبین البطـِل فـي الوجـوِد 

ـــكُل المـــرويُّ والصـــورُة  ـــًة مســـروَدًة، وال أنتظـــُر أن َیمنحنـــي الشَّ الشـــعريِّ الـــذي تظهـــُر صـــورُتُه مرویَّ

األصــِل عــن الشخصــیَِّة؛ فتلــك هیئــٌة مثالیــٌة نموذجیــٌة، وهــذه شخصــیٌة المنَتَقــاُة فــي (الشــعِر) صــورةَ 

�ŕĎƔŸƁ§ÃÃ�ŕĎƔŦƔ±ōś�Ç©̄ÃƎŸƈ

*** *** ***

بنیٌة كلیٌة تنضوي في سیاقها المتآِلِف شخصیٌَّة فاعلٌة ((قریبٌة من الواِقـِع، حافلـٌة إنَّ البطلَ 

ــَنُد إلیهــا أفعــاٌل طموحــٌةُ◌ مأمولــٌة )٤(بعناصــِر اإلقنــاِع، مكتملــُة المالمــِح والسِّــمات)) معهــودٌة –ُتْس
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؛ فتكتسـب وجوَدهـا بالفعـِل والتـأثیِر بجملـٍة )٥(والتحكُِّم في العناصِر والتغلُّـِب علـى الزمـاِن والمكـاِن))

   .٩٧م، ص١٩٧٣) إمارة المشعشعین: محمد هلیل الجابري، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، ١(

جامعـــة البصـــرة، مركـــز دراســـات الخلـــیج -غنـــام، مجلـــة الخلـــیج العربـــي) ینظـــر: دور األســـرة الصـــفویة: علـــي ٢(

  م.   ١٩٨٨) لسنة ٣-٢م، والعدد (١٩٨٧) لسنة ٣العربي، العدد (

  . ٦٥) إمارة المشعشعیین، ص٣(

  .٥٠م، ص١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١) مدخل إلى األدب اإلسالمي: نجیب الكیالني، مطابع الدوحة الحدیثة، ط٤(

  . ٨م، ص١٩٥٩)، ١بیروت، العدد (–لشعبي: د. عبد الحمید یونس، مجلة اآلداب ) البطولة في األدب ا٥(
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ُن بها صورُة ((القدوِة أو النموذِج أو المثاِل الحيِّ الذي من الخ فاِت التي تتكوَّ صائِص والمزایا والصِّ

ـــُد فیـــه القـــیمُ  ـــٍة، ُتشـــكُِّل منظومـــًة )١())تتجسَّ ـــٍة وواقعیَّ الشـــمولیُة فـــي الحیـــاِة والوجـــوِد بمســـتویاٍت ذهنیَّ

معرفیٌَّة، وكیاٌن فكريٌّ ُیغادُر الواقَع –ٌة ثقافیٌَّة أخالقیًَّة ودینیًَّة وسیاسیًَّة متكاملًة، إذ تظهُر به مؤسس

ـــه میـــدانًا للفعـــِل، ومعتَركـــًا للحـــدِث ((ُیعجـــُب بـــه النـــاُس لمـــا لـــه مـــن مـــآثَر  ـــى الشـــعِر؛ لیعـــوَد إلی إل

؛ فیغدو (البطُل) في الشعِر قیمًة موضوعیًة ورؤیًة ناضجًة، ووعًیا متحرِّكًا، وسـلوكًا )٢())ومكرماتٍ 

؛ فیلفتُنـا ((شـخٌص فَـذٌّ فیـه وسلوكًا فاعًال مؤثِّ  رًا في سلسـلٍة مـن الحـوادِث َتتغلغـُل إلـى المـتِن الشـعريِّ

.)٣(تجتمُع مزایا القوِم، وٕالیه َیرجعوَن في الملمَّاِت، وبه یعتصموَن عند الشَّدائِد))

داٍن یتمتُع الشاعر/ البطُل بذاكرٍة حیٍَّة، ورؤیٍة متوقِّـدٍة تحتضـُن (الـوطَن     الحـویزة)، ووجـ

ــَر شــعرًا؛ ألّن البطــَل بــال وطــٍن هــائٌم مهــاجٌر، وكــائٌن بــال ُجــذوٍر،  حــيٍّ یختــرُق الالوعــي كــي یتفجَّ
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ــــــــــــــُل مــــــــــــــن ُدنیــــــــــــــاُه َأْوَبــــــــــــــَة غاِئــــــــــــــَیحـــــــــــــــــنُّ إلـــــــــــــــــى أرِض الحـــــــــــــــــویزِة نـــــــــــــــــاِزحٌ  )٤(بِ ُیؤمِّ

ــــــــــالِهبِ إذا مـــــــــــــــــا ذكرَنـــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــْرَخَتْین وأهَلهـــــــــــــــــا عرفــــــــــُت هوانــــــــــا مــــــــــن صــــــــــهیِل السَّ

ـــــــــــــباُب تمـــــــــــــائمي ـــــــــــــلَّ الشَّ ــــــــــــــــاُر َذوائبــــــــــــــــيدیـــــــــــــاٌر بهـــــــــــــا َح ــــــــــــــــرَّ الَفَخ وأرٌض بهــــــــــــــــا َج

ـــــــــي وَمطلبـــــــــي ومجمـــــــــــــُع أصـــــــــــــحابي وَمْغنـــــــــــــى َحبـــــــــــــائبيمحـــــــــلُّ هـــــــــوى قلبـــــــــي وُنْجِح

بــــــــــــــــاربِ ربائــــــــــــــــُب أُ ومربــــــــــــــــــُع غــــــــــــــــــزالٍن فــــــــــــــــــؤادي كناســــــــــــــــــها ــــــــــــــــٍس فاضــــــــــــــــحاُت الرَّ ْن

أجـــــــــــــــل إنمـــــــــــــــا اللـــــــــــــــذاُت نهبـــــــــــــــُة ناِهـــــــــــــــبِ فقــــــــــــــْدُت بهــــــــــــــا َعْیشــــــــــــــًا نهْبــــــــــــــُت نعیَمــــــــــــــه

یختزُلُه بیٌت مأهوٌل ُوِلَد فیه البطُل، ونشأ في فضاٍء كان الحویزَة)واضٌح أّن (الوطَن 

لــــدفء والشــــعور باألمــــاِن یشــــعر فیــــه بالحریــــِة والحركــــِة والشــــباِب. إنــــه المكــــاُن األلیــــُف المقتــــِرُن با

، یشیُر إلى العالقاِت الحمیمة بین الشـاعِر/البطِل وبـین الجماعـة؛ یمتلـُك داللـًة إنسـانیًة )٥(والحمایةِ 

ــــوطن      بثــــراٍء ثقــــافيٍّ وتــــأریخيٍّ وروحــــيٍّ یتصــــُل باألشــــیاِء واألحــــداِث والظــــواهِر. إذ تتراَســــُل مــــع (ال

ُل بهـا المكــان مـن الجغرافیَّـِة الطبیعیَّـِة إلــى الحـویزة) صـوٌر حافلـٌة بالحیـاِة والخْصــِب و  الحركـِة؛ یتحـوَّ

، والرمز الوجداني.  المدلوِل االجتماعيِّ

  .٥٥) مدخل إلى األدب اإلسالمي: ص١(

  . ٧٨) معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب: مجدي وهبة، وكامل المهندس، ص٢(

، ١٩٥٩)، ١، العــــدد () البطولــــة فــــي األدب األندلســــي وشــــمال إفریقیــــا: محمــــد مزالــــي، مجلــــة اآلداب، بیــــروت٣(

  . ٨٩ص

-) شاعر األحواز القـومي (علـي بـن خلـف الحـویزي)، رسـالة دكتـوراه، عبـد الـرحمن كـریم الالمـي، كلیـة اآلداب٤(

  . ١٩٨م، ص١٩٨٩جامعة بغداد، 

  . ٤٣) ینظر: جمالیات المكان: غاستون باشالر، ص٥(



…البطل في شعِر علي بن خلف الحویزي 

١٦٢

وال یغــامُر البطــُل بالقطیعــِة الفكریَّــِة مــع (الــوطن)، وال یهُجــُرُه كارهــًاَ◌ لــه، ناقمــًا علیــه؛ بــل 

ŗ�ƌƅ�Ãŷ Ɣ̄Ã��Æŕţ±žÃ�Æ§±Ŧž�ƋÃŷ Ɣ̄Ã��§Ď² ŷ�ƋÃŠ±ƔÃ��ÆŕŗŰ Ŧ�ÊƌÊŗÉŻ±Ɣ��È¿Đśŗśƈ�È¹ Đ±Ų śƈ�É¡ŕŷ �̄ŕƔƂčŬƅŕ

ـــــــــــــــــَروِّي األرَض بـــــــــــــــــالهطالنِ أال َفَســـــــــــــَقى أرَض الِحَمـــــــــــــى كـــــــــــــّل رائـــــــــــــحٍ  ـــــــــــــــــوٌن ُی )١(هت

ـــــــــــــــــــــُه وعراُصـــــــــــــــــــــهُ  فِمـــــــــــــــــْن أزرٍق صـــــــــــــــــاٍف وأحمـــــــــــــــــَر قـــــــــــــــــانِ فتْزهـــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــه أكناُف

وموســـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــذَّاتي وشـــــــــــــــــــوق َجنـــــــــــــــــــانيمكـــــــــــان َهـــــــــــوى قلبـــــــــــي ومْســـــــــــقط هـــــــــــامتي

ومْلعـــــــــــــب أصـــــــــــــحابي وجـــــــــــــْري حصـــــــــــــانيومجمــــــــــــــــع أطرافــــــــــــــــي ومــــــــــــــــأوى أحبَّتــــــــــــــــي

یرتحُل الشاعُر بالذاكرِة، مع وطِن األلفِة واألماِن والطمأنینـِة، مـن الحاضـِر إلـى الماضـي، 

ـور الحیَّـِة سـجًال لـذاكرٍة إنسـانّیٍة ووجـوٍد تـأریخيٍّ  د واللهفة؛ فـإذا بالصُّ یستعرُض صَور العشِق والتوحُّ

ِة إلى الجماعیَِّة، وتجاوَز التوصیَف الجغرافيَّ إلى التدویِن الشـعريِّ خرَج بالداللِة الوطنیَِّة من الفردیَّ 

ـــٌة بالخصـــِب  ـــٌة واقعیَّ ، فیـــه رغب ـــعر العربـــيِّ ـــقیا للـــوطِن ســـیاٌق تراثـــيٌّ فـــي الشِّ بالكلمـــِة. والـــدعاُء بالسُّ

ْطِر إلى الَهْطـِل. ودیمومِة الحیاِة والحركِة. والفعُل (ُیَروِّي) عدوٌل من الترقُِّب إلى الحدوِث، ومن القَ 

وتوظیُف الفعل (تزهو)، في متِن نبوءٍة شعریٍَّة، ُیحیـُل علـى واقـٍع ُمتغیِّـٍر متجـدٍَّد، وُیشـیُر إلـى مكـاٍن 

تكتنُفُه البهجُة بألواٍن مزركشٍة.

ـــُل نفســـه ُمْمتطیـــًا صـــهوَة  والشـــاعُر / البطـــُل یفخـــُر بذاِتـــِه، ویعتـــزُّ بشخصـــیَّتِه الفردیَّـــِة. یتخیَّ

ــ عاب فــي كــلِّ مكــاٍن. یقــوُم إلــى الثِّقــاِل مــن الحــوادِث َفُیطــاُع، وَیجــري إلــى الطِّمــاِح مــن المكــارِم الصِّ

َفُیَجاُب. َیقترُن حضوُرُه بالجیاِد السَّوابق في ُعصبٍة من الُكَماِة ینظروَنُه قریَن المجِد والمـْدِح یتحـرَُّك 

في كلِّ زماٍن، ویحضُر في كلِّ آٍن: 

ــــــــــــــــْردُ لــــــــي إلــــــــى مــــــــا َأروُمـــــــــهُ إذا ُقمــــــــُت قاَمــــــــتْ  )٢(َجحاِجَحــــــــــــــــٌة شــــــــــــــــْمٌط وأغلمــــــــــــــــٌة ُم

ــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــاَد لغای ــــــــــــــــــُت الجی ــــــــــــــــــا أجرْی فـــــــــــــــــال مطلـــــــــــــــــٌب إال المكـــــــــــــــــارُم والحْمـــــــــــــــــدُ وٕاْن أن

بــــــــــــــــــُت الجیــــــــــــــــــاَد لحــــــــــــــــــادثٍ  تهلَّــــــــــــــَل وجــــــــــــــُه العــــــــــــــزِّ وابتســــــــــــــَم المْجــــــــــــــدُ وٕاْن أنــــــــــــــــــا قرَّ

ــــِة (قمــــ ــــي األفعــــاِل الحركیَّ ــــا) المســــتعلیُة ف ــــین الجماعــــة تبــــرُز (األن بــــُت) ب ــــُت، قرَّ ُت، أجری

�ŕ»ĎƔ̄ŕƈ�Æŕ»ƈŷ �̄ƌ»ƅ�ÊÀĐ̄»Ƃś�Ɠ»śƅ§Ã��ƌś§± Ɓ̄Ã�ÊƌÊž±Ÿś�Ɠśƅ§��̄
ËŮ±ƈƅ§�����°ËƂƊƈƅ§������̄œŕƂƅ§��ËřČƔŰ ŦŮƅ�ËřƆŗƂśŬƈƅ§

�ÁƔ»ÉƆŸſƅ§�Ɠ»ž�čƓśÃ»ČŰ ƅ§�Ê¿»Êŝŕƈśƅ§�É² »ŠƊ£�̄ »ƁÃ���É¿»ČƆƎś��Ë¿»Ÿſƅ§�Ëř»ƅƛ ŗ̄�ŕ»ĎƔÃƊŸƈ�Æŕ»ƈŷ Ã̄��Íª ÉƈŕƁ��
Ë¿Ÿſƅ§�Ëřƅƛ ŗ̄

±¾�É¿»ŝŕƈśƅ§�ČÁ£�Ê±ŷŕ»Ůƅ§�É(قمُت، £̄�Á£�̄ »Ÿŗ��Ëř»ŷŕƈŠƅ§�ÁƔ»ŗÃ�Ë¿»· ŗƅ§�ÁƔ»ŗ�ŕ»ĎƔ±ƄžÃ�ŕĎƔƄÃƆŬ�Æŕƈ² Ɯś��Íª ƈŕƁ

وتيَّ ((ُیقوِّي العالقة المعنویَّة بین الوحداِت المعجمیَِّة)) .)٣(الصَّ

  .٣٨٦) شاعر األحواز القومي، ص١(

  .١٩١) شاعر األحواز القومي، ص٢(

  . ٨٧) في سیمیاء الشعر القدیم: د. محمد مفتاح، ص٣(



شریف بشیر أحمد

١٦٣

ویفخــــُر الشــــاعُر / البطــــُل بأبیــــِه الــــذي یقهــــُر الخــــوَف، وال ُیدرُكــــُه الخــــوُف، والــــذي یمتلــــُك 

�ČƔŰ ŦŮ�Ê« Ë±ÃƔ�ƛÃ��¿ÉƆƈƅ§�Ê±ƔŝƔ�ƛ�ĎƓŸƁ§Ã�
È̄ÃŠÃ�Ɠž�Ë¨ Ɣ°Ƅśƅŕŗ�ÊƌÉŗŕŠś�ƛÃ��

Ë¾ƔƄŮśƅŕŗ�ÊƌÉŠ§Ãś�ƛ�ÆřƁ̄ŕŰ �Æř

السَّأم: 

وهـــــــذا َأبـــــــي الـــــــدَّاني الـــــــذي َســـــــار ذكـــــــُرهُ -

ـــــــال ـــــــى ذِوي الُع ـــــــدُّنیا وأْعل َأَجـــــــلُّ بنـــــــي ال

إذا جـــــــــــــــاَد عـــــــــــــــمَّ األبَعـــــــــــــــدَین بســـــــــــــــْیِبهِ 

ــــــــــا والم )١(شــــــــــاِرقِ مســــــــــیَر ذكــــــــــا فــــــــــي غرِبَه

الخالئـــــــــــــــقِ ل كـــــــــــــــلُّ لـــــــــــــــه بالفْضـــــــــــــــأقـــــــــــــــرَّ 

ونــــــــــــال الِعــــــــــــدا بالنیــــــــــــِل بعــــــــــــد األصــــــــــــاِدقِ 

ــــرَّدى- ــــُل األبطــــاَل فــــي حومــــِة ال هــــو القات

یــــــــرى أحــــــــرَم األشــــــــیاِء حرمــــــــاَن ســــــــائلٍ 

ـــــــــــــهٍ  ُیالقـــــــــــــي عظـــــــــــــیَم الهـــــــــــــائالِت بعزِم

ــــــــدِ  ــــــــْلم للوْف ــــــــي السَّ ــــــــاِذُل األمــــــــواَل ف هــــــــو الب

ْفـــــــــــــــــــِد  بـــــــــــــــــــالردِّ وأن یتلقَّـــــــــــــــــــى طالـــــــــــــــــــَب الرِّ

ــــــــٍر َصــــــــْلدِ  ــــــــى األعــــــــداِء مــــــــن َحَج أشــــــــّد عل

یعوُد البطُل في وجوِده إلى الواقِع؛ لیعلَن ارتباطه بنسِق األبوَِّة والـذكورِة؛ ولنـدرَك أنَّـه كـائٌن 

، ولــیس بشخصــیٍَّة خیالیَّــٍة غرائبیــِة األطــواِر، ونســتوعَبُه حلقــًة فاعلــًة فــي وجــود فعَّــاٍل متحقِّــٍق  بشــريٌّ

�ŕ»»ĎƔŦƔ±ōś((یبــدأ بــالموجود ویختفــي فــي الوجــود)))؛  ألّن األب شخصــیٌَّة واقعیَّــة تكیََّفــْت مــع الواقــِع )٢

والتحدیاِت عبر سیرورِة تكیُّفها السُّلوكيِّ بنداءاٍت نحـو األرقَـى واألسـَمى. إذ تكـافُح البطولـُة األبویَّـُة 

سانیًَّة بطولیًَّة تتمثَُّل في بْذِل الماِل مـن الفقَر في سیاٍق من التكاُفِل االجتماعيِّ الذي یبلُغ ((ذروًة إن

ًة تحبو  أجل انتشاِل النفِس البشریَِّة من قبضة الموِتِ◌ التي تحاوُل وْأد نبضاتها وهي ما تزال غضَّ

.)٣(على أعتاِب الحیاِة، وتتحسَُّس أصداَءها))

ثِّـُل تهدیـدًا لذاتـِه المتوقِّـدة. ویفخُر البطُل بالجماعِة العائلیَّـِة التـي ینتسـُب إلیهـا، وال یراهـا تم

فردیــًة فــي الرؤیــِة والغایــِة. –تفاعلیَّــٌة، بأفعــاٍل جماعیَّــٍة ولیســْت ُأحادیَّــًة –إنهــم شخصــیٌَّة تكاملیَّــٌة 

تتحــرَُّك عبــر الــزمِن، وُتحــرُِّك األحــداَث والمواقــَف بــإرادٍة واعیــٍة؛ ألن البطــَل جــزٌء حیــويٌّ مــن الوجــوِد 

: اإلنسانيِّ والواقعِ  الجماعيِّ والوعي الجمعيِّ

)٤(أعاریـــــــــُب أْصـــــــــٍل فـــــــــوَق خیـــــــــٍل أعـــــــــاِربِ َمناجیــــــــــُب مــــــــــا ضــــــــــاَهاُهُم غیــــــــــر خــــــــــْیلِهم

ــــــــــٌب كالشــــــــــْمِس أشــــــــــرَق َضــــــــــوؤهُ  ـــــــــــبِ لهــــــــــم َنَس ـــــــــــى هاشـــــــــــِم العـــــــــــزِّ الكـــــــــــراِم األطای عل

  .١٨٤، ص١٧٣) شاعر األحواز القومي، ص١(

  .٢٢٨، ص١٩٨٢) الوجودیة: جون ماكوري، ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ٢(

  .٢٢٨ص

م، ٢٠٠٨الثقافیــة العامــة، بغــداد، ) البطولــة فــي الشــعر العربــي قبــل اإلســالم: د. مؤیــد الیــوزبكي، دار الشــؤون٣(

  .٧١ص

  .١٩٥) شاعر األحواز القومي، ص٤(



…البطل في شعِر علي بن خلف الحویزي 

١٦٤

ومـــــــــــــــــــا رِغبـــــــــــــــــــوا إال ببـــــــــــــــــــذِل الرغاِئـــــــــــــــــــبمغــــــــــــــــاوْیُر نــــــــــــــــالوا مجــــــــــــــــَدهم بســــــــــــــــیوِفهم

ــــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــراُنهم واللی ــــــــــــــــــــتوَرهُ فنی ــــــــــــــــــــْرٍخ ُس ـــــــــــــاِریَن مــــــــــــن كـــــــــــــلِّ جانـــــــــــــبِ ُم ــــــــــــُب بالسَّ ترحِّ

ــــــــَداها عــــــــن َهــــــــوى كــــــــلِّ كوكــــــــٍب  ـــــــــــْل بالكواكـــــــــــبِ غنــــــــوا ِبُه ـــــــــــم ُیَن ونـــــــــــالوا بهـــــــــــا مـــــــــــا ل

تشكُِّل العائلُة / الجماعُة تجربًة تحقُِّق الشُّعوَر بالجبروِت والقوِة َحدَّ التطاُبِق والتماهي بـین 

ـورُة )١(الیَّـٌة لإلنسـاِن المطلـوِب والمجتمـِع المرغـوبِ أفراِدها، فهم ((صورٌة مث )) فیـه؛ تتحقَّـُق فـیهم الصُّ

ــِة التــي تــرفُض )٢(((التــي ُتریــُدها الــذاُت للــذاِت مــن حیــُث التكامــُل)) ــَدِة فــي النُّْخَب فــي البطولــِة المتِق

ــاَة والمجتمــَع مــن ا ُل الحی ــَة، والحرمــاَن المهــیَن، والتــي ُتحــوِّ ــكوِن إلــى الحركــِة، ومــَن الحیــاَة الذَّلیل لسُّ

الغیاِب إلى الحضوِر، ومَن الشَّقاِء إلى السَّعادِة. 

وتتفاَعــُل شخصــیَُّة البطــِل مــع الجماعــِة، وتســتقبُل وجهــَة نظــرهِم، وال ُیــدیُر (البطــُل) ظهــَرُه 

خصیَُّتُه فـي للمجتمِع والحیاِة والعالِم؛ في تحوٍل خطابي من الفردیة الى الجماعیة لَتظهَر إرادُتُه وش

ـــدَِّم الحـــلَّ  ـــیعلَن عـــن نفســـِه، وُیق ـــراعاِت؛ ول ـــٍة فـــي األزمـــاِت والصِّ ـــاٍت مختلف ـــاٍت وهیئ الجماعـــِة بكیفیَّ

واإلنقاَذ. لكنَّ الجماعَة تمارُس ضغطًا على (البطِل)، وتنتقُد سلوَكُه وهـو علـى غیـر انسـجام ووئـام 

، وضــاعفْت مــن نرج ســیَِّتِه بینهــا؛ ألنــه یعتقــُد أنــه یؤلِّــُف مــع معهــا؛ وٕاْن أبــرزْت صــورَتُه التــي یحــبُّ

الجماعِة جسـدًا متماسـكًا، ویـرى ذاتَـه مثالیَّـًة ُمنِقـَذًة ُمخلَِّصـًة، تقـوُد المجتمـَع، وتحُكُمـُه، وتـتحكَُّم فیـه 

برؤیة فردیة وٕارادة مطلقة: 

ــــــــــــي عشــــــــــــیَرتي ــــــــــــَك رْهطــــــــــــي إْن جَفْتن ـــــــــــــــاأولئ ـــــــــــــــيَّ أعاِدَی ـــــــــــــــومي إذا كـــــــــــــــانوا عل )٣(وق

ــــــــــــــــــــدروَن فســــــــــــــــــــاِدَیااُهللا قـــــــــومي كـــــــــم ُأریـــــــــُد َصـــــــــالَحهمهـــــــــَدى ــــــــــــــــــــو َیق ــــــــــــــــــــُتُهم ل وُبغی

ــــــــــــى بهــــــــــــُم عــــــــــــن حظِّهــــــــــــم أم تعامیــــــــــــاومــــــــــــــــــا َطلبــــــــــــــــــوا إال نقیَصــــــــــــــــــة حظِِّهــــــــــــــــــم عًم

ـــــــــــــــاوٕانــــــــــــــــــــي وٕاْن كــــــــــــــــــــانوا علــــــــــــــــــــىَّ أعـــــــــــــــــــــزَّةً  ـــــــــــــــقاَق المرامَی ـــــــــــــــْن راَم الشِّ ألْرمـــــــــــــــي بَم

ـــــــــــا ُخْســـــــــــرهم إْن وأعِتســــــــــــــــــُف البیــــــــــــــــــَد الِقفــــــــــــــــــاَر ُمجاِنًبــــــــــــــــــا عـــــــــــنهُم رحـــــــــــُت نائیـــــــــــاوی

ـــــــــــــــاَقتي ـــــــــــــــَن رف ــــــــــــــاُت المواِضــــــــــــــَیاوٕاْن كـــــــــــــــِرَه اإلخـــــــــــــــواُن حْس ــــــــــــــا والمرهف ــــــــــــــي الَقن كَفْتن

ـــلوك تتخـــاَلُف فیهـــا اإلرادُة، وَتفتـــرُق الغایـــُة. ـــًة ضـــدیًَّة فـــي الـــوعي والسُّ ُتعلـــُن األبیـــاُت ثنائیَّ

عل) جفاًء یحتضُن الفسـاَد والمنقَصـَة فالجماعُة مجافیٌة (للبطل      المنِقذ      المخلِّص      الفا

ــــالِح  ــــغائِر. یحمــــُل ُهمــــوَم الجماعــــِة ســــاعًیا إلــــى الصَّ ــــا فــــوق الصَّ والِعــــداَء. ویظهــــُر البطــــُل متعالًی

  . ٣٥م، ص١٩٨٢بیروت، –، دار الطلیعة ١) قطاع البطولة والنرجسیة في الذات العربیة: د. علي زیعور، ط١(

  . ٣٥ص

  .٣٥) قطاع البطولة والنرجسیة في الذات العربیة: ص٢(

  .٤٨٥) شاعر األحواز القومي، ص٣(



شریف بشیر أحمد

١٦٥

واإلصالِح والِوئاِم؛ لكنَّه یقتنُص من الجماعِة أْشقَاها وأْغواَها وصوًال إلى الطُّْهِر الفكريِّ معتِقدًا أّن 

ــــتاِت والتیــــِه والفوضــــى، إنَّــــه النظــــاُم رحیَلــــه نائیــــًا فــــي ا لْبیــــِد الِقفــــاِر ُیوِقــــُع الجماعــــَة فــــي َمهلكــــِة الشَّ

�ŕ»»ÆƔË±É̄Í² Êƈ�ŕ»»Éƍ
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ال ُیطیقـــوَن؛ فــاْنقلبوا علیـــه. كأنَّــه فـــي لهــم؛ فلــم یـــألفوه. ُیســفِّه آراَءهـــم؛ فاْســتعَداهم علیـــه. یكلُِّفهــم مــا

ِخصاٍم مع الجماعِة مغتِرًبا عنها بفكِرِه وسلوِكِ◌ِه وغایاِتِه الطِّماِح؛ حتـى باتَـْت رفقتُـُه كراهـًة. لكـنَّ 

(البطَل) یسلُك مسلَك (األحـرار     األبطـال) فـي رفقـِة السَّـیِف والـرمِح والحصـاِن فـي رحلـِة (األنـا) 

فیها (البطُل) الجماعَة، وتخسُر الجماعُة مزایا (البطِل) ومروَءَتُه. نحو التفوِق یخسرُ 

ویحاوُل البطُل أن ُیقنَع الجماعَة بما یمتلُك من قدراٍت تطرُد الوهَم، وتُقیُم الوعَي في سیاٍق 

ُد الفــرَد والجماعــَة بــالفكِر والمعرفــِة؛ تنشــطُ  فیهــا الــذاكرُة تظهــُر فیــه (األنــا) المعرفیَّــُة قــوًة معنویَّــًة تــزوِّ

والحركُة بعد السكوِن / السُّباِت: 

ـــــــیف صـــــــارماً  ــــــــــــَداإذا مـــــــا َخَطْبـــــــُت المجـــــــَد بالسَّ ــــــــــــاِت المكرمــــــــــــاِت النواِه )١(نكحــــــــــــُت بن

ـــــــــاً  َیــــــــُرْح ِمــــــــْن ُعــــــــَال أعلــــــــى المجــــــــرَِّة صــــــــاِعداومـــــــــْن كـــــــــان قلبـــــــــي بـــــــــین جْنَبیـــــــــِه كامن

لكل، لكن البطل ال یغادُر ذاَته، وال یرمي إّن الخطاب الفردي الظاهر في البیَتْیِن خطاب ل

بنرجســیَِّتِه وراء ظهــِرِه، وال یقفــُز فــوق (أنــاه) خدمــًة للجماعــِة التــي یرغُبهــا ملتصــَقًة بــه، إذ یوظِّــُف 

راِع وصوًال إلى المأثرةِ  في  فعَلْیِن بمدلوٍل اجتماعيٍّ (خطْبُت ونكْحُت) یخترقاِن ُحُجًبا كثیفًة من الصِّ

، والمجــرَُّة ُعلــوٌّ  . والمجــُد قیمــٌة أخالقیــٌة وخلــوٌد معنــويٌّ مزاوجــة ســیاقیٍة وفكریــة بــین المعنــوي والحســيِّ

في السَّماِء وُبْعٌد في السَُّرى؛ والسموُّ والرفعُة یلتقیاِن غایًة في (قلـب البطـل) الـذي یـرفُض المهادَنـة 

وســیلٌة مــن وســائِل ((الحیــاِة والقــدرِة الفاعلــِة فــي والمواَربــة بســیٍف صــارٍم مــأثوٍر؛ ألنَّ ســالَح البطــلِ 

.)٢(تحقیق النصِر، واألداُة المتحكِّمُة في تغییِر الواقِع))

والبطُل، في الحیاِة والشِّـعر، مقاتـٌل جسـوٌر، وشـجاٌع مقـداٌم ولـیس بمتهـوٍِّر وال خـوَّاٍر. فتـَّاٌك 

ــُه الفاعــُل الحا ضــُر، ولــیس الغائــَب المــأموَل، أو المنَتَظــر فــي صــراعِه مــع األعــداِء / الخصــوِم. إّن

المرجــّو. یظهــُر فــي الوجــوِد الــواقعيِّ بكیــاٍن حســيٍّ منظــوٍر، وشخصــیٍَّة حیَّــٍة؛ بوصــفِه مركــَز القــوِة 

المشعَِّة: 

)٣(ولكننــــــــــــــــــــــي ِهللا أرَضــــــــــــــــــــــى وأغضــــــــــــــــــــــبُ أنــــــــــا األســــــــــُد الوثَّــــــــــاُب إْن َصــــــــــالت الِعــــــــــَدا

  .١٦٨ألحواز القومي، ص) شاعر ا١(

)، ١)، العــدد (٢) صــناعة الســالح عنــد العــرب: د. نــوري حمــودي القیســي، مجلــة دراســات األجیــال، المجلــد (٢(

  .٦٣م، ص١٩٨١لسنة 

  .٤٦٢) شاعر األحواز القومي، ص٣(



…البطل في شعِر علي بن خلف الحویزي 

١٦٦

ــــــــــــي ــــــــــــزاٌر وِعفَّت ــــــــــــري ن ــــــــــــو شــــــــــــاَهَدْت أْم ـــــــــــزاٌر ویعـــــــــــربُ فل ـــــــــــْت بمـــــــــــا أقضـــــــــــي ن أطاَع

ـــــــــــــیهمُ  ـــــــــــــومَي ف ـــــــــــــْت ُحل ــــــــــا تســـــــــــغَّبواوَصـــــــــــــمَّْمُت إذ أعَی وجــــــــــرَّْدُت َعْضــــــــــَب الفتْــــــــــِك لمَّ

راِعِ◌ مع األعداِء؛ وهي المرجعیة الدینیَّـًة:  یكشُف الشاعُر / البطُل عن مرجعیاته في الصِّ

داِء عـــن ســـنِن العقیـــدِة ومبادئهـــا؛ (ِهللا أرضـــى وأغَضـــُب)، فـــي إشـــارٍة إلـــى خـــروٍج الخصـــوِم / األعـــ

ًقــا فــي الحــرِب یقفــُز فــوق  لنتعــاَطَف معــه دوَنهــم، ونحمــل علــیهم معــه فــي وثبِتــِه، وننظــرُه بطــًال متفوِّ

ــُم البطــُل بأمنیــٍة شــعریٍَّة تنظــُرُه فیهــا  ــذاِتِ◌، وال یعبــأ بالقْتــِل/ المــوت فــي المعــارِك الملتهبــِة، ویحل ال

ـفِة بمرجعیـة قومیـة. أصوُل العرِب من قبائِل (نزارٍ  ویعـرب) نظـرَة إعجـاٍب وُمباهـاٍة فـي الفعـِل والصِّ

كــأنَّ الجماعــَة التــي یعایشــها البطــُل، لــم تنظــْرُه، ولــم تشــاِهْد فعَلــه، ولــم ُتِطــْع لــه أمــرًا، لكــنَّ البطــَل / 

َن فــي المحــارَب غیــُر راغــٍب فــي بــداءِةِ◌ الحــرِب كراهــَة الخــراِب، وهــو ُیعلــُن أّن أعــداَءه هــم البــادئو 

ولِة؛ فإذا به ینهُض بفعَلْین متتالَیْین (َصمَّْمُت     َجرَّْدُت) في صورٍة تعبُر عن ((قوٍة وشجاعٍة  الصَّ

فائقـٍة فـي الوصــول إلـى المعتــدي والقضـاِء علیـِه، وعــن مـروءٍة تتمثَّــُل فـي حزمـِه فــي القـوِل والفعــِل، 

.)١(وفي صبِرِه وَجَلِدِه وتضحیتِه في مواجهة الظروِف))

، وال یهیُجـُه، وال  ویتجرَُّد البطُل من األهواِء المزریِة، والمیوِلِ◌ِ◌ النزَقِة. ال ُیسِرُع إلى الشَّـرِّ

ُیبطئ عن النجدِة. تحُكُمُه التجربُة والحقیقُة الموضوعیُة ال العاطفة اآلنیـة. لـیس رجـًال مـن الرجـاِل 

َرُه مـن الفقـِر والمذلَّـِة، العابثیَن / الالهیَن، بل یبذُل مالَـُه لخیـِر اإلنسـاِن وك رامتـِه وحیاتـِه؛ حتـى یحـرِّ

وینهَض بِه إلى القوِة والمتاَنة بمرجعیة تستند الى القیم واألعراف االجتماعیة واألخالقیة: 

ــــــــــــدِّ فمـــــــا راَحتـــــــي فــــــــي أكـــــــؤِس الـــــــرَّاح ُتجتَلــــــــى )٢(وال طربــــــــــــي فــــــــــــي كــــــــــــلِّ َمائســــــــــــِة الَق

ـــــــِد◌ِ وال َشـــــــــاَق قلبـــــــــي أدعـــــــــُج الطَّـــــــــْرِف أحـــــــــورٌ  ـــــــى دْع ـــــــوقًا إل ـــــــنَّجَم َش ـــــــتُّ أْرعـــــــى ال والب

ـــــــدى ـــــــى المعـــــــروِف والفْضـــــــِل والنَّ أحــــــــــــنُّ ولــــــــــــْبِس الــــــــــــدِّرِع والفــــــــــــَرِس النَّْهــــــــــــدِ ولكـــــــْن إل

ـــــــــــدِ وبــــــــــي صــــــــــبوٌة لكــــــــــْن إلــــــــــى َجلــــــــــوِة الُعــــــــــال ـــــــــــَى ُذروِة المْج ـــــــــــَغٌف لكـــــــــــْن إل وبـــــــــــي َش

ي بهــا، وال ُتغویــِه غانیــٌة لعــوٌب َدلــوٌع؛ فــي الــنصِّ مثــاليٌّ ال ُتغریــه الخمــرُة؛ فینَتشــإنَّ البطــَل 

فیرَتمي في أْحضانها وَیرتوي من ُأنوثَتها، وال تستمْیُلُه العیوُن الحـوُر التـي ُتْصـبي وتصـیُب القلـوَب 

الرَّقراقــَة بأْســُهٍم مــن لــواعِجِ◌ الشَّـــوِق والحرقــِة، وال یستســلُم للطَّیــِف الزائـــِر ُبَعْیــَد الُغــروِب. إنــه فـــوَق 

ــِه الواقــِع ا لمــألوف، وٕاْن كــان واقعــيَّ التكــویِن فــي الحركــِة والقلــِق واألرِق. إنســاٌن یســمو فــوَق عواِطِف

الجیَّاشِةِ◌ لغایاٍت لها همٌَّة عالیٌة، وٕارادٌة ُصلبٌة، َنِشٌط في دروِب الخیِر، یزرُع الخیَر الَخِصـْیَب فـي 

ْلم والحیاِة،  ولوٌع بالسیِف والرمِح والحصاِن یـدفُع بهـم النفوِس المجِدَبة. َشغوٌف بالقتاِل من أجل السَّ

  .٨٩) البطولة في الشعر العربي قبل اإلسالم، ص١(

  .١٨٣) شاعر األحواز القومي، ص٢(



شریف بشیر أحمد

١٦٧

الخطوَب، َیمتطـي هامـَة الملمَّـاِت. تـوَّاٌق إلـى المجـِد؛ فـإذا بالمادیَّـاِت تـذوُب فـي عْیَنْیـه، والقـیم تعلـو 

بین ذراَعْیه.

وُیعلمُنـا البطـُل / الشــاعُر أنـه ُیسـیطُر علــى قُـواُه اإلدراكیَّـة والجســمانیة؛ لیظهـَر فـي عیوِنَنــا 

ًة ُمســـتنیرًة ُتحیطهـــا الهیبــُة والمهابـــُة. إال أن أفعاَلـــه لیســـت خارقــًة للطبیعـــِة اإلنســـانیة؛ ألنـــه شخصــیَّ 

أّطر/ أوقف نفَسه في خدمِة اإلنساِن، ومن أجلِه، من خالل (األنا) الجسدیِة التي تمثُِّل قوًة مادیًَّة: 

ــــــــــــــتُِّش أحشــــــــــــــاَء اللیــــــــــــــالي عســــــــــــــى أرى ــــــــــــــاَصــــــــــــــدیًقا َصــــــــــــــدوًقا أو رفیًقــــــــــــــاُأَف )١(ُمواِفَی

ــــــةً  ــــــــــــــراَرین ماضــــــــــــــیاإذا مــــــا ركْبــــــُت الخْطــــــَب أو خْضــــــُت لجَّ َیشــــــــــــــدُّ وال ماضــــــــــــــي الِغ

ـــــــــرى ـــــــــْهِد والسُّ ـــــــــنَّجَم بالسُّ علـــــــــى أننـــــــــي أْجـــــــــرى مـــــــــَن الـــــــــنَّجم عاِدیـــــــــاوٕانـــــــــي ُأجـــــــــاري ال

فهـــــــــــــا أنـــــــــــــا ذا ال أبـــــــــــــرُح الـــــــــــــدَّهَر جاریـــــــــــــاِمـــــــــــــَن الَفَلـــــــــــــِك الَجـــــــــــــاري أظـــــــــــــنُّ تقْلقلـــــــــــــي

هجـــــــــرُت الَغـــــــــواني مـــــــــذ وصـــــــــلُت الموامیـــــــــاوطـــــــاِن ُمستصـــــــحُب الفَـــــــالنفـــــــوٌر عـــــــن األ

ـــــــــاوقــــــــد علمــــــــْت نفســــــــي وقــــــــد شــــــــفَّها الهــــــــوى ـــــــــْن أطـــــــــاَع الَعوالی ُیعاصـــــــــي المعـــــــــالي َم

ــه فــي َحــراٍك دؤوٍب، وَیعتنــي بنفســِه دوَن اآلخــر حتــى یعلــوه  ــوُر ذاَت أحســُب أّن البطــَل یصِّ

طولیًا لیقتدي به اآلخرون؛ لكّن األفعاَل المتالِحَقَة فـي الـنصِّ بالفعِل والكلمِة. ویقدم نفسه نموذجًا ب

(ٌأَفتُِّش، ركْبُت، خْضُت، ُأجاري، َأجـرى، ال أبـرُح) تُـوحي بإحسـاِس (البطـل / الفـرد) بـاالغتراِب فـي 

رى)، سیاٍق لغويٍّ لم َیَر فیـه (صـدیًقا صـدوًقا أو رفیقًـا موافًیـا) فـي رحلـٍة ُیصـاحُبُه فیهـا (السُّـهد والسُّـ

ویرُقُبُه (النجُم)، وتُقلِقُلُه (الفلُك)؛ لیؤكَِّد لنا قدرَته على الفعِل والمثابرِة؛ ألنَّ إرادَة الحركِة والقوِة التي 
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أنَّ أفعاَل البطِل وحركاِتِه المتالزمة انكفاٌء على الذاِت، ولیست خروًجا . وأظنُّ )٢(ومایزاُل مفتوًحا))

خروًجـــا منهـــا، أو امتـــداًدا فـــي اآلخـــرین. إنهـــا تجمیـــٌع للـــذواِت فـــي ذاِتـــِه ولیســـت تقســـیًما للـــذاِت فـــي 

ال  الذواِت اُألَخِر. وافتداٌء للذاِت، ال لآلخر إنه معتد بنفسه بإفراٍط یعتقد فیه أّن اآلخـرین متهـافتونَ 

یستحقون ما یستحق؛ ألنهم لم یفعلوا فعله، ولم یقولوا قوله. 

والشــاعُر / البطــُل َتعتریــه نوبــاٌت مــن الحیــرِة والقلــِق؛ فتتصــارُع هواجُســُه وأفكــاُرُه فــي ذاِتــه، 

ــالَدةِ  فــي  تتجاَذُبــُه الوقــاِئُع واألحــالُم، وتســیُر بــه النــواِزُل والبشــائُر وتحتویــه ســاعاٌت مــن التمــرُِّد والصَّ

ـلبیُة لآلخـر فـي الحیـاِة الواقعیَّـِة.  ضدیٍَّة سلوكیٍَّة تتجاَوُر فیها المالمُح اإلیجابیُة للبطِل والمالمـُح السَّ

  .٤٨٥القومي، ص) شاعر األحواز١(

م، ١٩٧٤) فلســفة نیتشــة: أویفنــد فنــك، ترجمــة: إلیــاس بــدوي، منشــورات وزارة الثقافــة واإلرشــاد القــومي، دمشــق، ٢(

  .٩٦ص
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ُح بـــین الُقنـــوِط  َیعـــیُش بـــین األحـــزاِن والضـــیاِع والمْســـَكَنِة؛ لكنَّـــه ال یفقـــُد ثقتـــه بنفِســـه وبقدراِتـــِه. یتـــرجَّ

والرَّجاِء وبین الیأِس واألمل: 

ـــــى مـــــَن الِمَحـــــنِ لـــــو كـــــ )١(َیبلــــــــى بــــــــه َزمنــــــــي مــــــــا ســــــــاَءني َزمنــــــــياَن بعـــــُض الـــــذي ألَق

ـــــــــــــــدنيمـــــــــــــــــا للزمـــــــــــــــــاِن، كفاَنـــــــــــــــــا اُهللا صـــــــــــــــــولَتُه، بالخْطـــــــــــــــِب دوَن البراَیـــــــــــــــا قـــــــــــــــد تغمَّ

ـــــــــــيإن كنــــــــــَت تجهــــــــــُل قــــــــــْدري لســــــــــَت تعرُفــــــــــهُ  ـــــــــــوى فتعرفن فاْســـــــــــأْل عـــــــــــن الهـــــــــــمِّ والبل

ــــــــــــوٍم منــــــــــــه أضــــــــــــحَكنيفمــــــــــــا حَمــــــــــْن كــــــــــاَن ذا الــــــــــدهر أبكــــــــــاُه وأضــــــــــحكهُ  ــــــــــــُت بی ظْی

ـــــــــــــیته تنــــــــــــــــــوُبني نائبــــــــــــــــــاٌت منــــــــــــــــــه ُتمرُضــــــــــــــــــنيفـــــــــــــي كـــــــــــــلِّ صـــــــــــــبٍح جدیـــــــــــــٍد أو مسَّ

ـــــــــــــــــارقنيقـــــــــــــد الَزَمْتنـــــــــــــي فلـــــــــــــو حاولـــــــــــــُت فرقَتهـــــــــــــا أبـــــــــــــــــْت نوائـــــــــــــــــُب دْهـــــــــــــــــري أن تُف

إّن البطـــَل فـــي الـــنصِّ یتحـــرَُّك فـــي زمـــٍن ُیْشـــِعُرُه بـــالمرارِة واألســـى، وُیحـــاوُل تبخـــیَس (أنـــاه) 

یة فوَق الجمهوِر، ویقهُر إرادَته في الحیاِة، ویرغُبُه بطًال مقهورًا شریدًا طریـدًا، ُیعـاني تشـتتًا المستعل
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ریدیة؛ ألنَّـه یمتلـُك هموَمـُه الدُّنیویَّـَة والحیاتیَّـَة. البطَل / الشاعَر ال یستحیُل إلى شخصیٍَّة فلسفیٍَّة تج

ونــراُه فـــي الكثیـــِر مـــن المواقــِف یحـــتكُم إلـــى الواقـــِع ُیصـــارُع المســكَنَة. ُیغـــامُر، وُیعانـــُد، ویمتلـــئ قـــوًة 

ــعابَ  ــُل األعبــاَء والصِّ ــًة تتحمَّ ؛ وحیویــًة، ویعتقــُد فــي نفســِه قــوًَّة جســدیًَّة، ورباطــة جــأٍش، وقــدرًة ذهنیَّ

لیعلَن أنَّ غیاَبه سكوٌن وُسباٌت، وحضوره حركـٌة ونمـاٌء، ویتصـور/ یظـنُّ البطـُل الـدهَر قـوًة مضـادًَّة 

َل حیاتَـه مـن الحركـِة إلـى السـكوِن، ومـَن الحضـوِر إلـى الغیـاِب،  ِتِه المداِفعة؛ إذ بمقدوِرِه أن یحوِّ لقوَّ

ومن السَّعادة بالحیاِة إلى الشَّقاِء في الوجوِد.

****** ***

إنَّ (علي بن خلـف الحـویزي) حقیقـٌة تأریخیـٌة، ووجـوٌد واقعـيٌّ لكـّن البطـَل شخصـیٌَّة شـعریٌَّة 

نامیـــٌة متطـــوِّرٌة. تتحـــرَُّك عبـــر الـــزمِن، وُتحـــرُِّك األحـــداَث والمواِقـــف بـــإرادٍة واعیـــٍة؛ لتكـــوَن شخصـــیَُّة 

فٍر فـي بـداءاٍت مرَتِحلـٍة، أو تـارات (الشاعر / البطل) وسماُتُه حلقـاٍت متالحمـًة، ولـیس محطـات سـ

ل  تتالَطُمهــا الحیــرُة. وفــي الوقــِت الــذي شــكَّل فیــه البطــُل رؤیــًة وفكــرًة وقضــیًة؛ فــإنَّ الشــاعَر قــد حــوَّ

حیاَته بالكلمِة من السكوِن إلى الحركِة بال ضجیٍج، ومن الغیاِب إلى الحضوِر بال عجیٍج. 

ذاتــيٌّ فــي وجــوِدِه وشخِصــِه، لــه حضــوٌر ُیــوازي –إننــا ُنــدرُك أّن (الشــاعر / البطــل) فــرديٌّ 

غیــاَب البطــِل الجمــاعيِّ الــذي لــم یســتوعْبه الشــاعُر، ونفهــُم أنــه جــزٌء حیــويٌّ مــن الوجــوِد اإلنســاني، 

ومصــدٌر مــن مصــادِر المعرفــِة المشــعَِّة، وقــوٌة تمتلــُك قــراَر المواَجهــِة والمجاَبهــِة، وفاعــٌل إیجــابيٌّ ال 

لخضــوَع؛ بــل یحمــُل اإلرادَة والــوعَي والكلمــَة، وفــي الوقــِت الــذي َیظهــُر فیــه البطــُل یــزرُع الخنــوَع وا

  .٣٤٧) شاعر األحواز القومي، ص١(
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ـــِه كافـــًة لیصـــَف  ـــُد طاقاِت ـــٍة؛ فـــإّن الشـــاعَر یجنِّ شخصـــیًَّة ُتحـــرُِّك الواقـــَع، وُتشـــارُك فـــي أحداثـــِه بفاعلیَّ

ُیعـایَن (البطـَل) (البطَل)، وینقَل صـورَتُه إلـى المـروي لـه؛ فیكـون الشـاعُر سـاردًا َیصـطحُب القـارئ ل

 . باللغِة، وینظَرُه من خالِل سیاقاتها؛ لیقیَم بینهما سمًة مشتركًة من سماِت التفاُعِل الوجدانيِّ
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ـــاریخ الم.١٦ ـــع اآلداب، النجـــف األشـــرف، ت ـــراجم أعالمهـــم: جاســـم حســـن شـــبر، مطب شعشـــعین وت

م.١٩٦٥العراق، 

م.١٩٢٧نیسان، –)، آذار ٤)، السنة (٧الجزائر: علي الشرقي، مجلة لغة العرب، الجزء (.١٧

جمالیــات المكــان: غاســتون باشــالر، ترجمــة: غالــب هلســا، سلســلة وزارة الثقافــة واإلعــالم، دار .١٨

. ١٩٨٠العراق، –الجاحظ، بغداد 

ـــة الخلـــیج العربـــي.١٩ جامعـــة البصـــرة، مركـــز دراســـات -دور األســـرة الصـــفویة: علـــي غنـــام، مجل

م.١٩٨٨) لسنة ٣-٢م، والعدد (١٩٨٧) لسنة ٣الخلیج العربي، العدد (

زاد المســـافر ولهفــــة المقــــیم والحاضــــر: فــــتح اهللا بـــن علــــوان الكعبــــي، مطبعــــة الفــــرات، بغــــداد، .٢٠

م.١٩٢٤

ي محاســـــن الشـــــعراء بكـــــل مصـــــر: الســـــید علـــــي بـــــن أحمـــــد بـــــن معصـــــوم ســـــالفة العصـــــر فـــــ.٢١

هـ.١٣٨٢قطر، -، مطابع علي بن علي، الدوحة ٢م)، ط١٧٠٦-هـ١١١٩(ت

، م)١٦٧٧-م١٦٠٩هــ= ١٠٨٨-هــ١٠١٨( شاعر األحواز القومي (علي بن خلف الحـویزي).٢٢

الالمـي، دراسة في حیاته وشعره وتحقیق دیوانه (خیر أنیس لخیر جلـیس): عبـد الـرحمن كـریم

م.١٩٨٩جامعة بغداد، -رسالة دكتوراه، كلیة اآلداب

)، ٢صناعة السالح عند العرب: د. نوري حمـودي القیسـي، مجلـة دراسـات األجیـال، المجلـد (.٢٣

.م١٩٨١)، لسنة ١العدد (

–الغدیر في الكتاب والسنة واألدب: عبد الحسین أحمد األمیني، دار الكتاب العربي، بیـروت .٢٤

 م.١٩٦٧لبنان، 

لیـــاس بـــدوي، منشـــورات وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد القـــومي، إفلســـفة نیتشـــة: أویفنـــد فنـــك، ترجمـــة: .٢٥

.م١٩٧٤دمشق، 

، دار الثقافــة، الــدار ١فــي ســیمیاء الشــعر القــدیم (دراســة نظریــة تطبیقیــة): د. محمــد مفتــاح، ط.٢٦

م. ١٩٨٢المغرب، –البیضاء 

بیــروت، –، دار الطلیعــة ١زیعــور، طقطــاع البطولــة والنرجســیة فــي الــذات العربیــة: د. علــي .٢٧

.م١٩٨٢

كلشــــن خلفــــا: مرتضــــى نظمــــي زادة، ترجمــــة: موســــى كــــاظم نــــورس، مطبعــــة اآلداب، النجــــف .٢٨

م. ١٩٧١األشرف، 

مؤسس الدولة المشعشعیة وأعقابه فـي عربسـتان وخارجهـا: جاسـم حسـن شـبر، مطبعـة اآلداب .٢٩

م. ١٩٧٣-هـ١٣٩٣النجف األشرف، العراق، –

م. ١٩٤٧بصرة: علي ظریف األعظمي، مطبعة المكتبة العربیة، مختصر تاریخ ال.٣٠



شریف بشیر أحمد

١٧١

-هـــــ١٤٠٧، ١مــــدخل إلــــى األدب اإلســــالمي: نجیــــب الكیالنــــي، مطــــابع الدوحــــة الحدیثــــة، ط.٣١

م.١٩٨٧

م. ١٩٥٦بیروت، –معجم البلدان: یاقوت الحموي، مطبعة دار صادر .٣٢

م. ١٩٥٧معجم المؤلفین: عمر رضا كحالة، مطبعة الترقي، دمشق، .٣٣

-مكتبـة لبنـانم المصطلحات العربیة فـي اللغـة واألدب: مجـدي وهبـة، وكامـل المهنـدس، معج.٣٤

. م١٩٨٤، ٢بیروت، ط

هدیة العارفین أسماء الكتب والمؤلفین والمصـنفین: إسـماعیل باشـا البغـدادي، منشـورات مكتبـة .٣٥

بغداد، (د.ت). -المثنى

سلســلة عــالم المعرفــة، الكویــت، الوجودیــة: جــون مــاكوري، ترجمــة: د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام، .٣٦

  .م١٩٨٢


