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وتتجلى هذه الداالت والثيمات مرتعة وطافحة عند ال�شاعر 
الدكت���ور اآل يا�ش���ن يف ديوان���ه) العهد الثال���ث ( ال�شادر عن 
موؤ�ش�ش���ة الروابي ببغ���داد ع���ام 2007 اإذ كل ق�شيدة تربهن 
على نف�شه���ا اأنها كيان موؤنث باأبياتها الت���ي تنتظم مت�شاوقة 
الفك���ر، متوات���رة االألف���اظ، وبلمحاتها اجلمالي���ة التي جتعل 
ق�شي���دة العمود متج���ددة مبتكرة حا�ش���رة ب�شموخ منت�شية 

يراع االإبداع وم�شرعة على ركائز اأ�شلوبية خا�شة.
واأهم تلك الركائز البناء اللفظي الفخم والت�شاوق االبتكاري 
لل�ش���ور واال�شتق���دام املنحاز ل���كل ما هو عتيد تق���ر به اأبوية 

ال�شعر العربي ومنظومته الثقافية الرا�شخة.
لق���د ه�شمت ذائقة ال�شاع���ر اآل يا�شن مدون���ة ال�شعر العربي 
الق���دمي منها واحلدي���ث وا�شتوعبت كال�شيكيت���ه وايحائيته 
مع���ا، �شانع���ة له���ا منظومتها ال�شعري���ة املتف���ردة التي تتفنن 

حا�شرة يف �شكل هرم قاعدته تراث �شعري 
قمته تنوير �شعري م�شتحدث. 

وه���ذه الهرمية ه���ي نتاج �ش���رورة اإبداعية لعه���ود �شعرية 
ثالثة كان اأولها وثانيه���ا عبارة عن في�ض الهام وفطرة بينما 
كان ثالثه���ا في����ض حنكة ومرا����ض لتجتمع الفط���رة باخلربة 
واملا�ش���ي باحلا�ش���ر فيت�شع ح�ش���ن الق�شيدة طيب���ا ويغدو 

مداها اأبديا.  
م���ن هن���ا غ���دت ق�شي���دة اآل يا�ش���ن يف عهدها الثال���ث ال هي 
بالعا�شف���ة وال الراع���دة كما اأنه���ا لي�شت منغلق���ة اأو موتورة 
ب���ل هي ول���ود تفي�ض حب���ا وب���ذارا مت�شكلة يف هي���اأة �شور 

وترنيمات بال خيالء وبعيدا عن العجب.
وجدير بالذكر اأن الباحث �شاحب ر�شيد مو�شى كان قد تناول 
جترب���ة ال�شاع���ر الدكتور حمم���د ح�شن اآل يا�ش���ن يف كتاب 
بعن���وان) �شع���ر حممد ح�ش���ن اآل يا�شن درا�ش���ة مو�شوعية 
فني���ة( ال�شادر ع���ن دار احلرية للطباع���ة 1999 لكنه مل يعط 
ال�ش���ورة ال�شعرية حقها كونه تناولها يف مبحث �شغر ختم 
ب���ه الدرا�شة وكان حريا به اأن يويل ال�شورة االهتمام االأكرب 
كون جتربة ال�شاعر اإمنا تتجلى يف ال�شورة التي بها تت�شح 

ركائز التمظهر ال�شعري لديه. 
وب�شب���ب هذا الق�ش���ور يف تناول ال�ش���ورة ال�شعرية التي مل 
تتعد حدود البيان والتنا�ض مع الرتاث والدين، طغى البناء 
املو�شوع���ي مق�شم���ا اإىل مو�شوعات عامة �شمل���ت ال�شيا�شة 
واالإن�ش���ان واملجتم���ع ومو�شوع���ات اأخ���رى خا�ش���ة هي يف 
االأ�ش���ل اأغرا�ض �شعري���ة متثلت يف الغزل واملدي���ح والرثاء 

وال�شكوى وغرها. 
اأوىل امل�شت���وى االإيقاع���ي اهتمام���ا  الباح���ث  اأن  و�شحي���ح 
منا�شبا م���ن حي���ث املوازنات ال�شوتي���ة وم�شتوي���ات البناء 
لالألف���اظ ودالالته���ا املتولدة م���ن ا�شتعمال الطب���اق واملبالغة 
ف�ش���ال ع���ن توظيف االأل���وان واأ�شم���اء االأعالم لكن���ه باملقابل 
اأغفل اأمن���اط الت�شكيل ال�شوري من قبي���ل االإفراد والرتكيب 
والتوري���ة والت�شاد واملفارقة والت�شاوؤل والدراما والو�شف 
والت�شريد ك�شمات اأ�شلوبية عرف بها ال�شاعر الدكتور حممد 
ح�ش���ن اآل يا�ش���ن �شانعا لنف�ش���ه عاملا جمالي���ا وروؤيويا فيه 

�شعرية الق�شيدة تعتلي متفوقة بالعمود اإيقاعا وت�شويرا. 
وعموم���ا؛ ف���اإن الق�شي���دة عن���د ال�شاع���ر اآل يا�ش���ن لي�ش���ت 
مو�شوف���ة �شوى اأنها اأنثى، وهذا ما يعطيها متيزها الذي به 

تتجاوز مف���ردة ال�شعر وما فيها من االعتداد الذكوري حاملة 
�شاعره���ا عل���ى مالحقة طيفه���ا مهما طال امل�ش���ار وبعد، وهي 

تتمنع اأمامه وقد تخاتله جذىل:
كاأين وقد �شرت كل الطريق     اأخاف اإىل االآن اأن ابداأه
وقد مرق العمر �شهما به        وبلواه ت�شرخ : ما اأبطاه

ول���و كان مطلب ال�شاع���ر ال�شعر ولي�ض الق�شي���دة ملا اقت�شى 
االأم���ر منه �شوى االحت���ذاء للمنوال، لكنه مبطلب���ه للق�شيدة 
�ش���ار ي�ش���ادف املخاتلة والغن���ج واملناورة. وال ب���د لل�شاعر 
وه���و يطلبها اأن ي�شت�ش���رف م�شتقبلها واج���ًدا ب�شي�ض اأمل، 
ميح���و �شكوى اجلدب والن�شوب، قا�شدا اأفقا اأخ�شر �شتلده 

ق�شيدته ابتكارا وجتديًدا بال َعَند وال ا�شتع�شاء:
تاركا خلفي احلروف الغوايل       لوريث يغنى بها وريثه

اأي���ن مت�ش���ي؟ والدرب اأرهق���ه اجلد     ب وقد اج���ل ال�شحاب 
نثيثه

………
يفنى الزمان ويبقى ال�شعر خيمته      توؤوي الرياح وال يلوى 

لها عند 
واإذا كان���ت ق�شيدة النرث ق���د زاحمت ق�شي���دة العمود داخلة 
معه���ا يف رهان ال يعلم اأيهما ال���ذي �شيك�شبه وحتى �شاعرها 
ال ميكن���ه االإف�شاء بنتيجة ذلك الرهان لك���ن االإميان قائم باأن 
االإله���ام يف انقياده اأو ع���دم انقياده ل�شاحب���ه �شيظل واحدا 
�ش���واء يف ق�شيدة الن���رث اأو التفعيلة اأو العم���ود، والق�شيدة 
بع���د ذل���ك كله غالب���ة ب�شفتها املوؤنث���ة على ال�شع���ر يف �شفته 

املذكرة. 
له���ذا يناديها �شاعرها باحلبيب���ة التي بدت متوحدة فيه حتى 
اأن كل ح���رف منه���ا ه���و جزء من���ه، اأنها النب����ض ال�شاري يف 
عنف���وان اإلهام���ه، وهي ت�شك���ن يف ح�شا�شة الن�ش���غ وخفقات 

القلب وجتليات الوجدان:
حبيبت���ي اأي ح���رف في���ك يعت���ذر     اإن كن���ت يف كل خفق منك 

انتحر
ه���واك موت���ي وبعث���ي كل اآونة      فاأي اأخ���رى وعندي دونها 

اآخر
اإنه���ا القرين االأب���دي الذي فيه وجود �شاعره���ا وعدمه وفيها 
تكوين���ه وفناوؤه وهي االأثرة الت���ي فاقت االأخريات اللواين 
عافتهن نف�شه منبهرة بق�شيدته وحدها كروح جمندة لروحه 
وكعم���ود ونظام وهرم األفاظ تنداح فيه���ا املعاين التي ح�شر 

يف تالبيبها زمنه وتخللها عمره وم�شواره.
ه���ي ال تفن���ى الأنه���ا يف االأ�شا�ض مرنة ال جم�ش���دة ومعقلنة ال 
مم�شو�ش���ة وهي �شورة ولي�شت م���ادة وهي اأي�شا جوهر بال 
اأعرا����ض وهذا ما يجعل �شاعره���ا بجماليوين االإبداع، وهو 
اإذ يرتق���ب والدة ق�شيدت���ه وي�شه���م يف �شنعها يق���دم نذوره 
مناجيا مرتقبا ومتو�شال حت���ى كاأن ق�شيدته املولودة لي�شت 

اإال جاالثيا خا�شة به وحده:
تغ���ري بها األف ب�شرى قبل مولدها   فان اأظلت حتامت حولها 

النذر 
وعلى الرغم من اأن ق�شيدته هي منحوتته التي �شنعتها يداه 
م���ن روحه ودم���ه اإال اإنه يراه���ا متاهة فيغ���رم بال�شياع فيها 
ويراها فقدا لكن فيها �شفره القا�شد الغامن بكل ما يعز مطلبه 
كم���ا يجدها �شوؤاال ال جواب له وكاأ�شا تذوب وال ُتع�شر واألقا 
و�شمت���ا ومراأى ومغيب���ا، وقد اجتمع فيه���ا ال�شحر واخلرب، 
والأنه���ا كذلك تذوب فيها الدقائق والث���واين كاأنها الدهر كله، 
وي�شب���ح كيانه كيانها من�شّدا اإليها ل�شانا وعينا م�شتب�شرا ما 

ُي�شمع و�شامعا ما ُيب�شر :
اأ�شمع���ت بالقل���ب  ما يع���ي الل�شان به      و�شغ���ت بالعن ما ال 

تدرك الغرر 

د. نادية هناوي

أنثوية القصيدة في ديوان 
العهد الثالث

للدكتور محمد حسني آل ياسني 

منزلة خاصة يف عامل قصيدة 

العمود املعارصة، بسبب ما ينامز 

به عطاؤه اإلبداعي من مخيلة وما 

تتصف به موهبته الشعرية من 

بصمة. ومبوجب هاتني العلتني أعني 

املخيلة واملوهبة صارت القصيدة 

عنده كياًنا واعًيا وحًيا. 

متتد تجربة الشاعر آل ياسني إىل 

أكرث من خمسة عقود بدءا من 

ستينيات القرن املايض وقد أصدر 

ديوانيه) نبضات قلب( 1966 و) األمل 

الظآمن( 1968 ومرورا بالسبعينيات 

بديوانني هام )قنديل يف العاصفة( 

1975 و)مملكة الحرف( 1979 ووصوال 

إىل التسعينيات بدواوين) الصبا 

والجامل( 1980 و)الصحف األوىل( 

1995 و)أساطري األولني( و) ألواح 

الكليم ( 1999وإذا عددنا هذه الدواوين 

مبثابة عهدين تناصفتهام األعوام من 

السبعينيات إىل التسعينيات وقد بدا 

فيها العهد األول نظام.. وغدا العهد 

الثاين شعرا..، بداللتيهام املذكرة 

التي تحمل مقاسات ال تخرج عن 

األبوية الشعرية ومعايريها املتمثلة 

باإلتباع واالنضواء وااللتزام واالحتذاء؛ 

فإن العهد الثالث هو القصيدة 

بتوصيفها املؤنث وما يرتشح عن هذا 

التوصيف من داالت وثيامت تحمل 

تجليات األمومة والخصب ومعاين 

التوالد والصريورة واالنتامء ..
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وحتقي���ق الن�شو����ض ُيظه���ر جهد الع���امل ومكانته 
ا�شتن���ادًا اإىل م���ا يتلم�شه املخت�شون م���ن م�شتوى 
املحق���ق يف جتلي���ة الن����ضّ وتقومي م���ا اعرتاه من 
وه���ن وما اأب���رزه م���ن موازن���ة ونق���د بالن�شو�ض 

املماثلة ...، و مراحل حتقيق الن�شو�ض هي :-
اأواًل : اإختيار املخطوط

ثانيًا : جمع الن�شخ ) االأ�شول (
ثالثًا : فح�ض الن�شخ

رابعًا : الن�شخ و املقابلة
خام�شًا : الدرا�شة
�شاد�شًا : الفهار�ض

�شابعًا : االإخراج الطباعي
و ال يخفى على الدار�ش���ن و الباحثن ال�شعوبات 
الت���ي يواجهه���ا العلم���اء املحقق���ون م���ن االأ�شاتذة 
االأفا�شل من الذين بذلوا اجلهود العظيمة الإخراج 
تراثن���ا العربي االإ�شالم���ي اإىل الوج���ود من جديد 

اإخراجًا رائعًا تليق مبكانته.
وق���د التزم الدكتور اآل يا�ش���ن باخلطوط الرئي�شة 

يف عمل املحقق منها :
 1 – تخري���ج ال�شاه���د ال�شع���ري م���ن الدواوين اأو 

املجموعات ال�شعرية يف اأدق ما ميكن اأن يكون.
 2 – التعري���ف باالأع���الم بوج���ازة ودق���ة متناهية 

حتيل القارئ على املراجع وامل�شادر املنا�شبة.
 3 – تخري���ج ال�شواه���د القراآني���ة و احلديثية بعد 

تدارك ما فيها من خطاأ الن�شاخ.
4 – �شب���ط الن����ض بال�شكل و اإكمال م���ا نق�ض منه 
بالطم�ض و اخلرم مب���ا يقت�شيِه ال�شياق  ف�شال عن 

جعل الن�ض يف اأف�شل ما ميكن اأن يكون.
ف���اإن للدكت���ور اآل يا�ش���ن هم���ة و ط���ول نف����ض يف 
متابع���ة املو�شوع���ات . وال �شيم���ا فيم���ا تابع كتاب 
االأ�شداد للتوزي ، باحثًا عنه لعدم عثوره عليه يف 
فهار����ض املخطوطات املتوافرة و ق���ام بجمع اآرائه 
و نظراته يف االأ�شداد م���ن كتب االأ�شداد خا�شة و 
كت���ب اللغة العام���ة ، و قد ا�شتطاع به���ذا اجلمع اأن 
ي�ش���ل اإىل �شورة قريبة م���ن الكتاب املفقود اإىل اأْن 
َوَج���َده و قد �َشِلَم م���ن عوادي الزمن لذل���ك اأُقرر اأن 
الدكتور �شليع و متابع و لذلك جاءت حتقيقاته يف 
كتب االأ�شداد دقيقة تدل على طول باعه ومتيزه بل 

تفرده يف �شعيه الإمتام هذا الباب.
ومن جهوده انه تو�شل بنظره الثاقب ، و دقته يف 

البحث و علمه بامل�شادر 
و قدرت���ه على قراءة م���ا بن ال�شط���ور ا�شتطاع اأن 
يعي���د حق���ًا قد ُغِم���ط و اإع���ادة االأم���ور اإىل ن�شابها 
ن�شل منه���ا ))اإىل اأن االأخف����ض تتلمذ يف العرو�ض 
ل�شيبوي���ه ال للخليل و اأن���ه تتلمذ يف النحو و اللغة 
كذل���ك . ف�شيبويه هو اأ�شتاذِه املبا�شر و هو الطريق 
اإىل اخللي���ل اأو بعبارة اأخرى ه���و احللقة املفقودة 
بن اخللي���ل- م�شتنبط العرو�ض ببح���وره ال�شتة 
ع�ش���ر جميعًا- و بن االأخف�ض طريق الدار�شن اإىل 

هذا العرو�ض((.
لق���د اأثب���ت الدكت���ور باالأدل���ة القاطع���ة و ال�شواهد 
التاريخي���ة و مبقارن���ة كت���اب العرو����ض لالأخف�ض 
بكت���اب �شيبويه ب���اأن الكتاب الذي ن�شب���ه االأخف�ض 
لنف�ش���ه اإمن���ا هو كت���اب يع���ود باالأ�ش���ل اإىل تاأليف 
اخللي���ل ب���ن اأحم���د ه���ذا العبق���ري ال���ذي ا�شتطاع 
ا�شتنب���اط علم العرو�ض الذي مل ي�شبقه �شابق اإليه 

، هذا العامل �شاحب القدح املعلى يف اللغة و النحو 
و علم���ه الوا�ش���ع يف الرواي���ة و اللهج���ات و مب���ا 
ميتلك���ه م���ن عقلية علمي���ة م�شتنبط���ة ، و من خالل 
م���ا اأو�ش���ح لن���ا الدكت���ور و بجه���وده و داأب���ه على 
التوا�شل اإىل احلقائق ، ن�شتطيع االآن اأن جنزم اأن 
الكت���اب هو للخليل بن اأحم���د الفراهيدي، وقد قيل 

كتاب �شيبويه علم اخلليل.
وتنوع���ت جه���ود الدكت���ور اآل يا�ش���ن م���ن درا�شة 
والنح���و  وال�ش���رف  اللغ���ة  يف  وتاألي���ف  وبح���ث 
والتحقي���ق ودرا�ش���ة امل�ش���ادر العربي���ة اإىل نق���د 
التحقيق .. ومن املوؤكد اأنَّ جهودُه يف نقد التحقيق 
ه���ي حم�شل���ة ناجت���ة م���ن �شع���ة اطالع���ه وخربتِه 
وعلميتِه فتجمعت هذه امل���واد لتظهر ملكة اإ�شافية 
م���ن ملكاتِه فهو ق���ادر على تتبع الغف���الت والزالت 
والهن���ات، لينب���ه عليه���ا تنبي���ه الع���امل املتوا�شع. 
ولي����ض وراء ذلك اإال اإغناء املكتب���ة العربية واإفادة 

طالب العلم ودار�شيها.
لق���د حظي���ت املكتبة اللغوي���ة مبجموع���ة طيبة من 
موؤلفاته وقد نالت هذه املوؤلفات االإعجاب والتقدير 
، ومنه���ا كت���اب )االأ�ش���داد( ال���ذي ن���ال ب���ه �شه���ادة 

املاج�شت���ر الذي َحِظ���َي باالهتمام الكب���ر وكتابه 
الدرا�ش���ات اللغوي���ة عند العرب حت���ى نهاية القرن 
الثال���ث الهجري وال���ذي نال به �شه���ادة الدكتوراه 
وه���ذا االن�شج���ام ب���ن الدرا�شت���ن ق���د ه���داه اإىل 
تلم�ض اأ�شالة العربية واأ�شالة العرب يف درا�شتهم 
،وح�ش���ن تناوله���م مو�شوع���ات العربي���ة بالدر�ض 
والبح���ث وقد ا�شتط���اع الدكتور حمم���د ح�شن اآل 
يا�ش���ن بجده ومثابرت���ه واأملعيته اأن يق���دم اأ�شول 
الدرا�ش���ات اللغوية واجتاهاتها املختلفة للدار�شن 
�ش���ورة وا�شحة ع���ن الدر�ض اللغوي م���ن بداياته 
االأوىل اإىل اأن �ش���ار در�ش���ا نا�شج���ًا ر�شين���ًا ، كما 
قد ر�ش���خ درا�شته لالأ�شداد بتحقيق ثالثة ن�شو�ض 
فيها ، وقد نوع من بحوثه ودرا�شاته اللغوية فمنها 
درا�ش���ات مقارنة ب���ن العربية والعربي���ة واأبحاث 
يف تاري���خ العربي���ة وبع�ض ظواهره���ا امل�شرتكة ، 
واأبح���اث يف م�ش���ادر العربية ، وق���د نهج يف هذه 
الدرا�ش���ات و البحوث نهج���ًا قوميًا يف لغ���ٍة عاليٍة 
وعب���ارة منتق���اة واأ�شلوب عربي ر�ش���ن .واأن من 
اأه���م الدواعي التي دفعتني لدرا�شة جهود الدكتور 
اآل يا�ش���ن هي حماولة التعرف على النتاج العلمي 

امله���م ودرا�شته وتقدميه ، وهو اأي�شا بع�ض من رد 
اجلميل اإىل اأهله من خالل الدكتور اآل يا�شن .

ومن اآراوؤه يف حتقيق كتب الرتاث،  قوله : ))على 
اإنن���ا يجب اأن نفرق بن نوعن من الكتب املن�شوبة 
اإىل املوؤلف���ن من ال�شفحة العن���وان دون اأن يع�شد 
ذل���ك ال�شند القدمي �شم���ن هذه الكتب م���ا ن�شتطيع 
معه اجلزم بان ن�شبة خطاأ؛ واإنها من وهم النا�شخ 
اأو اإ�شافة املتاأخرين، وذلك مبا نعرث عليه مما يفند 
هذه الن�شبة من ال�شند التاريخي اأو العلمي ،ومنها 
ما ال جند مانعا مينع من هذه الن�شبة وان مل يتوفر 
الدلي���ل القاط���ع عليها ككت���اب ))مت�شاب���ه القراآن(( 
للك�شائي هذا على الرغم من الت�شريح بن�شبته اإىل 

الك�شائي لدى ال�شيوطي(( .
ومن مكت�شفاته يف التحقيق مناق�شته م�شاألة تلمذة 
االأخف�ض للخليل ولي����ض هناك ما يوؤيد وقوعها يف 
اأي �ش���كل من االإ�ش���كال وال يف اأي علم من العلوم ، 

ال يف العرو�ض وال يف غره من علوم العربية . 
اإنَّ االأخف����ض مل يك���ن من تالمذة اخللي���ل ومل ياأخذ 
عن���ه �شيئًا �ش���واء اأكاّن نح���وًا اأو لغ���ة اأو عرو�شًا، 
وي�ش���ر الدكت���ور اإىل بع����ض الباحث���ن املحدث���ن 
الذي���ن حاول���وا التوفي���ق ب���ن االأخبار الت���ي نفت 
التلم���ذة عن���ه �شراحة وتل���ك التي تق���ول اأخذ عمن 
اأخ���ذ عنه �شيبوي���ه باأنَّ االأخف�ض ق���د اأخذ العرو�ض 
ع���ن اخللي���ل ومل ياأخ���ذ ه���ذا النح���و) (  ويعل���ل 
الدكت���ور ال�شب���ب بكونه���ا حماولة علمي���ة لتف�شر 
و�ش���ول )عرو����ض اخلليل ع���ن طري���ق االأخف�ض ( 
اإذن الب���د اأن يك���ون االأخف�ض قد اأخ���ذ العرو�ض عن 
طريق اآخر غر اخلليل وهو الوا�شطة بن اخلليل 
وبينه وملعرفة ذل���ك ينبغي اإن نعرف من هو اأُ�شتاذ 

االأخف�ض املهم الذي هو تلميذ اخلليل املهم.

عن رسالة : األستاذ الدكتور محمد حسين آل 
ياسين لغّويًا

سامرة عدنان محمد

الدكتور محمد حسين آل ياسين محققا لغويا
بذل الدكتور آل ياسني جهوداً مهمة يف مجال التحقيق ، و كان له فضل يف تحقيق ثالثة كتب 

يف األضداد و هي: أضداد أيب عبيد القاسم بن سالم املتوىف سنة 224هـ ، و األضداد أليب 

محمد عبد الله بن محمد  التوزي املتوىف سنة 233هـ و أضداد جامل الدين بن بدر الدين 

املنيش ، و رشح القصائد السبع أليب الحسن بن كيسان املتوىف سنة 299 هـ أو ما بقي 

منها .
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البع��ض يق��ول : إن الش��عر طائ��ر يحل��ق 
بجناحيه . فماذا تقول ؟ 

-له���ذا الطائ���ر املحلق األ���وان واأ�ش���كال ؛ فم���رًة هو 
اخلي���ال ال�شعري حن يرود اأقالي���م الروؤى واأ�شقاع 
احل�ش���ور  وحرائ���ق  املع���اين  وحدائ���ق  ال�ش���ور 
والط���واف ، راح���اًل يف ال���دروب املوح�ش���ة يغمرها 
خفق���ًا واخ�ش���رارًا ، ويعي���د خلقه���ا جم���ااًل وده�شة 
. وم���رة ه���و ال�شاعر نف�ش���ه ، حن يرتفع ب���ه �شدقه 
ويط���ر به �شم���ره النظيف ، وحتلق ب���ه ان�شانيته 
و�شجاعت���ه ، ويظ���ل يط���ّل من ع���ٍل عل���ى اأحبته بني 
الب�ش���ر ميطره���م باحل���ب ومي���الأ عيونه���م االنبهار 
واملتع���ة وانك�شاف الطري���ق ، ومرة هو املتلقي حن 
حتلق ب���ه الق�شي���دة اإىل غيوم االأم���ل وقمم االأحالم 
، ي�شه���ق حل���رف وي�شفق لكلمة وي�شج���د لبيت . كل 
�ش���يء مع ال�شع���ر يطر ، وكل خمل���وق يحلق، حتى 
يغ���دو الكون كله طائرًا يحّل���ق بجناحيه فوق فيايف 

املادة و�شحارى الرداءة . 

العرب��ي  الش��عر  س��احة  م��ن  َأن��ت  أي��ن 
والعراقي ؟ 

- اأن���ا االآن ب���ال توا�ش���ع م�شطنع ، القم���ة العليا يف 
هذه ال�شاحة ، ال�شاجة باالأ�شماء والعاّجة باملدار�ض 

اأكُت���ب  ، واملزدحم���ة باالأجي���ال ، ب�شه���ادة م���ا 
و�شه���ادة من يقراأه وم���ن يدر�شه ويبحث فيه 
؛ ول�ش���ُت قمة ه���ذه ال�شاحة الأين ما زلت فيها 
م���ن �شت وخم�شن عامًا اأط���لُّ عليها و اجتّذر 
يف كل ذرة اإب���داع فيه���ا ، واأح���رتق بن���ران 
االإبداع وهمه وطموح���ه ، وال الأنني اأفرعت 
يف دوحتها البا�شقة اكرث من اثنن وع�شرين 
ديوانًا �شوى "االأعمال الكاملة" و "ديوان اآل 
يا�شن" التي طبعت يف �شت عوا�شم عربية 
ه���ي بغ���داد و دم�ش���ق وب���روت والقاه���رة 
وتون�ض وعّمان فاأث���ارت مئات االأقالم تنقد 
و تب�ش���ر وتدر����ض حتى جت���اوزت البحوث 
والدرا�ش���ات واملق���االت والتعليق���ات اآالف 
ال�شفحات املن�شورة يف ال�شحف واملجالت 
والكتب عل���ى امتداد الوطن العربي الكبر 
يكفي���ه  ال  مّم���ا   ، واملحي���ط  اخللي���ج  ب���ن 
جملدات لو ُجم���ع ، وما كتاب االأ�شتاذ ثامر 
عطا ابراهي���م املو�شوم "ال�شاعر اآل يا�شن 

باأق���الم االآخرين" املطبوع عام 1986 الذي 
�ش���م مائ���ة م���ادة نقدي���ة اإاّل اح���دى ه���ذه املجلدات ، 
وم���ا االأطروح���ة اجلامعي���ة الت���ي ن���ال به���ا االأ�شتاذ 
�شاحب ر�شيد مو�ش���ى �شهادة املاج�شتر من جامعة 
االأنب���ار عام 1999م اإاّل واح���دة من ع�شرات تناولت 
�شع���ري بالدر�ض املنهجي املثم���ر ؛ وال الأين �شاركت 
ب�شع���ري مبئات املهرجان���ات واالأما�ش���ي والندوات 
واملوؤمت���رات وامللتقي���ات على مدى الوط���ن العربي 
وخارج���ه ، وكان���ت هذه امل�ش���اركات مث���ار االهتمام 
لنجاحها الكبر ، وال الأين اأمثل مدر�شة �شعرية ذات 
خ�شائ����ض و�شم���ات وقف عندها النق���اد و�شخ�شوا 
مالحمه���ا يف جي���ل من ال�شع���راء ال�شب���اب يرت�شمها 
ويقلده���ا ، وال الأين ُكّرم���ت ب���درع ري���ادة ال�شعر يف 
مهرج���ان ال���رواد الع���رب االأول يف القاه���رة مرتن 
1999 و 2000م  ، وال الأين نل���ت عددًا من اجلوائز 
واالأو�شم���ة وال���دروع يف ع���دد من االأقط���ار العربية 
والعاملية بدءًا من العراق وانتهاءًا بيوغ�شالفيا ؛ وال 

الأين عن���د النقاد والق���راء وال�شحفين واجلامعين 
: اأب���و الطي���ب ، واملتنب���ي الث���اين ،و�شاع���ر االأمة ، 
و�شاع���ر االن�شاني���ة ، وخليفة اجلواه���ري ، و�شاعر 
الع���رب ، وال الأن اأبيات���ي حمف���ورة عل���ى �شواخ�ض 
ح�شارية ومعمارية مهمة ، وق�شائدي حتفظ وتردد 
يف كل مكان ، ولكن الأين اأخل�شت لل�شعر فارتفع بي 
، اإذ ه���و هّمي الوحي���د ، ونب�شي احل���ّي ، مل  اأبتذله 
بالك���ذب ومل األوث���ه بالتج���ارة ومل اأُدن�ش���ه باجلنب ، 
ومل اأُذّل���ه باال�شفاف والركاك���ة والعبودية ، حم�شُته 
دق واحل�ض االن�شاين ، ف�شعد بي على جناحيه  ال�شّ

اإىل قمته العالية.

فإلى أي جيل تنتمي إذن ؟ 
- زمنّي���ًا اإىل اجليل ال�شتيني ، ففي اأوائل ال�شتينات 
وب���داأت   ، واملج���الت  اجلرائ���د  يف  الن�ش���ر  ب���داأت 
امل�شارك���ة يف االأما�شي والندوات ، وبها �شاركت يف 

تاأ�شي�ض ندوة "عكاظ" ال�شعرية عام 1965 ون�شرت 
اأول دواوين���ي "نب�ش���ات قلب" ع���ام 1966 ، وفزت 
بجوائ���ز اجلامع���ة واملجم���ع العلم���ي يف م�شابقات 
ال�شع���ر . اأما ا�شطالحيًا فل�ش���ُت كذلك ، فال�شتينيون 
حينم���ا اخت���اروا الأنف�شه���م االنتماء اىل عق���ٍد زمني 
اأرادوا ت�شني���ف الق�شي���دة احلرة ت�شنيف���ًا يبعدها 
ظاهري���ًا عن تقليد رواده���ا االأوائل ، ال�شياب ونازك 
وغرهم���ا ، وكاأن الذي يكتب���ون لي�ض تقليدًا الأُولئك 
فه���م �شتينيون واأُولئ���ك خم�شيني���ون وهكذا �شارت 
االأمور فظهر �شبعينيون وثمانينيون . واأما واقعيًا 
فل�ش���ت قائ���اًل باالنتم���اء اىل ع�ش���ر �شن���وات معين���ة 
فال�شع���ر احلقيق���ي فوق احل���دود الزمني���ة والعقود 
املر�شومة ، وا�شتقراء ال�شعر اخلالد يربهن على ذلك 
، فم���اذا نقول مثاًل يف جي���ل املتنبي ، اأو اجلواهري 
اأو �شواهم���ا من الذين اختزل���وا الزمن باأيديهم ، بل 
ن�شَب اليهم َع�شرهم اإذا ذكروا وُذكر الع�شر ، ويبدو 
اأن التم�شك باجليل من اأوهام العجزة النا�شبن ، اإذ 
يبحث���ون يف تقدم اجلي���ل تقدمًا يف ال�شع���ر ؛ واأّنى 

لهم هذا ، واملوهبة هي املعيار . 

ويقول   . صنعة  الشعر   : شبكة  أبو  يقول 
الجواهري : الشعر غيبوبة . فماذا تقول ؟ 
- ال اأَدري ه���ل ق���اال ذل���ك فع���اًل ، فف���ي النف�ض �شيء 
م���ن ال�شك يف ن�شبة القول���ن اليهما . الأن كاًل منهما 
كت���ب �شع���رًا ال ي�شدق عليه قوله . ذل���ك اأن ال�شنعة 
وحده���ا ال ت�شمن �شعرًا كما اأن الغيبوبة وحدها ال 
ت�شم���ن �شعرًا . ففي �شع���ر ال�شنعة جفاف وحمول 
، ال يف�ش���ح عن اأك���رث من الت���زام العرو�ض واتقان 
اللغ���ة ، وهو يف اح�شن فرو�ش���ه �شعر تر�شف فيه 
االألف���اظ وت�شل�شل فيه القوايف خالي���ة من النب�ض 
املتدف���ق والوج���دان املنفعل ، والعاطف���ة املتفجرة 
�ش���ورًا ومعاين ، والبوح املحرتق بنبوءة ال�شاعر 
واجلم���ر املخ�ش���ّل بهواج�ش���ه واإح�شا�ش���ه . وه���و 
حينئ���ذ ال يفرت����ض موهب���ة خا�شة ، وق���درة ذاتية 
ينف���رد به���ا املوه���وب ، ب���ل ميكن مل���ن يتق���ن الُعدة 
العرو�شي���ة واللغوي���ة اأن يكتب م���ن �شعر ال�شنعة 
– اإذا �ش���ّح حينئ���ذ اأن ي�شمى �شع���رًا- ما �شاء له 
ه���ذا االتق���ان االأكادمي���ي اأن يكت���ب ؛ والواق���ع اأن 
اأغل���ب �شع���راء كل ع�شر ي�شنفون �شع���راء �شنعة ، 
الأن االأم���ر ال يتطلب اأكرث مم���ا ذكرت ، وغالبًا اأي�شًا 
اأن ال يكت���ب ل�شعرهم ط���ول البقاء ، فحي���اة ال�شعر 
وخلوده ت�ش���رتط غر ال�شنعة . وم���ن جانب اآخر 
ف���اإن الغيبوبة – على اأهميتها الق�شوى – ال تكفي 
خالق���ًا مبدع���ًا لل�شع���ر ، اإن مل تقرتن بالق���درة على 
ًا ، فالغيبوبة املجردة ، مما يت�شاوى  ت�شنيعه���ا ن�شّ
فيه���ا عدد هائ���ل من النا�ض ، ينقطع���ون حلظات اأو 
يف  ُمهّوم���ن  حميطه���م  ع���ن  �شاع���ات 
 ، وال���روؤى  وال�شح���ر  احلل���م  ع���وامل 
دون اأن تك���ون لديهم القدرة املف�شحة 
ع���ن ا�شتع���داد نف�شي وثق���ايف عالين 
عل���ى نقل هذا الع���امل الغائب اىل ن�ض 
حم�شو����ض مق���روء اأو م�شم���وع ، وقد 
�ش���اع يف العق���ود االأخ���رة ، اهتم���ام 
للكتاب���ة  املقل���دة  املوج���ات  �شع���راء 
 ، ومرادفات���ه  بالتداع���ي   ، االأجنبي���ة 
ويري���دون االيحاء مب�ش���وغ الغيبوبة 
، تف�ش���رًا الأمن���اط م���ا يكتب���ون . فماذا 
كانت النتيجة ، �شوى هذا الغث امل�شف 
م���ن الكتابات املعّماة التي ال لون لها وال 
طع���م وال رائحة غ���ر كونه���ا هلو�شات 
لي����ض فيها م���ن ال�شع���ر �ش���وى االنتماء 

الق�شري .
-  وعن���دي اأن ال�شع���ر م���ا جن���ح في���ه احتاد 
الغيبوب���ة بال�شنع���ة احت���ادًا ع�شوي���ًا م�شري���ًا ، 
بحي���ث ال ينف���ك اأحدهما ع���ن االآخر وكاأنهم���ا ُولدا 
مع���ًا ، وهما كذلك فع���اًل ؛ اإْذ مل يحدث لدّي اأَن �شبق 
اأحدهم���ا االآخ���ر ، اإذ يجيئ���ان معًا ويذهب���ان معًا ؛ 
فح���ن يحدث هذا االنقطاع اللذي���ذ عن الواقع فيما 
ندع���وه االآن بالغيبوبة فاإن ال�شور واملعاين متطر 
م�شربل���ًة بلغته���ا ومرتدية ثوبها فالوع���اء اللغوي 
ج���زء ال يتج���زاأ من حلظ���ة ال���ربق ال�شعرية يف كل 
خف���ق ل�ش���ورة اأو رف���ة ملعن���ى ، بحي���ث ال يطغ���ى 
اأحدهما عل���ى االآخر ، الأنه بح�ش���ب درجة الطغيان 
يكون النزول من الهرم الفني درجًة درجًة ، بحيث 
اإذا بل���غ طغي���ان اأحدهم���ا عل���ى االآخر كب���رًا كانت 
الق�شي���دة على االأر����ض التي ينت�ش���ب عليها الهرم 
كل���ه . وبهذا املعيار يتف���اوت ال�شعراء كربًا ومنزلة 
، وتتف���اوت مواهبهم ابداعًا وا�شفافًا ، واخلالدون 
منه���م ه���م الناجح���ون يف حتقي���ق ه���ذه الوح���دة 

الفريدة .  
من ارشيف الدكتور محمد حسن ال ياسين

الشاعر الدكتور آل ياسين : أين أنت 
من ساحة الشعر العربي ؟

لقاء اجرته : نهى فاضل
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شكيب كاظم

الت���ي قد ال يوجد ما مياثله���ا يف اللغات االخرى، 
وتتبعها من���ذ بداية الكتابة فيه���ا، وحتى الع�شر 
بَّ هذا  احلديث واآخر ما كتب عنها وفيها، ولقد �شَ
التتبع والدر�ض والبحث يف ر�شالة جامعية لنيل 
درجة ماج�شتر يف اآداب اللغة العربية، ناق�شتها 
مناق�ش���ة علني���ة �شباح ي���وم اخلمي����ض 21/ من 
حزي���ران/ 1974، جلنة موؤلف���ة بريا�شة الدكتور 
اإبراهيم ال�شامرائي، املتوفى عام)2001( وكان- 
اأي�ش���ًا- م�شرف���ًا عل���ى اإع���داد الر�شال���ة وكتابتها 
وع�شوي���ة الدكتور مهدي املخزومي )قراأت نعيه 
بال�شح���ف ي���وم االح���د 14/ رم�ش���ان/ 1413-
1993/3/7( واال�شت���اذ كم���ال اإبراهيم، املتوفى 
م�ش���اء اليوم ذات���ه، واأ�شتمرت املناق�ش���ة العلمية 
ال�شافي���ة �شاعات طويلة، وحت���ى امل�شاء، وقراأت 
حديث���ًا عنه���ا يف اليوم الت���ايل ن�شرت���ه ال�شفحة 
االخ���رة جلري���دة )اجلمهوري���ة( كتب���ه الباحث 

اللوذعي عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي.
ولقد دل���ت الر�شالة العلمي���ة الر�شينة التي كتبها 
الباح���ث حمم���د ح�ش���ن اآل يا�ش���ن، عل���ى متكنه 
من م���ادة البحث، وتتبعه للمظ���ان واملخطوطات 
يف  واردة  وال  �ش���اردة  ي���رتك  ومل  والكت���ب، 
جم���ال الكتابة يف ظاه���رة االأ�ش���داد اللغوية، اإال 
اأح�شاه���ا ووقف عنده���ا. ممهدًا للحدي���ث عنها، 
بالوق���وف عند بدايات ظه���ور العربية، من خالل 
درا�ش���ة النقو����ض الت���ي ع���رث عليه���ا املنقب���ون، 
والت���ي اأفا�شْت يف در�شها واحلدي���ث عنها، كتُب 
فق���ة اللغ���ة، وهي الت���ي تع���اور الدار�ش���ون على 
كونه���ا متثل فجر ما ميكن ع���ده لغة عربية، ولقد 
وقف���ُت كثرًا عن���د ه���ذه الظاهرة، فالب���ون كبر 
و�شا�ش���ع بن اللغ���ة العربية التي و�شل���ت اإلينا، 
والتي ميثله���ا ال�شعر اجلاهل���ي، و�شجع الكهان، 
ال���ذي يرقى اىل مئ���ة اأو مئة وخم�ش���ن، اأو حتى 
مئت���ي �شنة قب���ل البعثة املحمدي���ة )611م( وبن 
ه���ذه النقو����ض البدائي���ة الب�شيطة بعي���دة ال�شلة 
بالعربي���ة، اإذ اأن اأق���دم النقو����ض التي َع���رَث عليها 
املنقبون من امل�شت�شرق���ن، والتي متكنوا من فك 
رموزها، ت���كاد ترقى اىل املدة الواقعة بن القرن 
اخلام����ض قبل املي���الد، والقرن الراب���ع امليالدي، 
وه���ي النقو�ض الثمودي���ة واللحيانية، ن�شبة اىل 
قبيلت���ي ثم���ود وحلي���ان، وال�شفوي���ة الت���ي عرث 
عليه���ا يف تالل اأر����ض ال�شف���اة، يف منطقة جبل 
ال���دروز، وخطوط ه���ذه النقو����ض ُت�ْشِبه خطوط 
اللغ���ة العربية اجلنوبية القدمي���ة، والتي تعرف 
باأ�ش���م اللغ���ة احلمرية، وتكتب م���ن ال�شمال اىل 
اليم���ن، كم���ا ع���رث املنقبون عل���ى نقو����ض اأربعة 
مكتوبة باخل���ط الِنْبطي املتاأخ���ر وهذه النقو�ض 
ه���ي: نق�ض النم���ارة ونق����ض َزَبْد ونق����ض حران، 
ونق����ض اأم اجِلم���ال، واأقدمه���ا نق�ض النم���ارة، اإذ 
ن عام 328 بعد امليالد، يف حن ورد يف كتاب  ُدوِّ
الدكت���ور اآل يا�ش���ن موؤرخ���ًا يف 228، ت���رى هل 
كانت هذه املدة الق�شرة كافية لبلورة لغتنا التي 
و�شلتنا ب�شكلها االنيق، وبن لغة هذه النقو�ض؟ 
اأمام هذه الت�شاوؤالت التي مل اأجد لها جوابًا حتى 
االآن، مل يب���ق اأمامن���ا �شوى اإفرتا����ض واحد هو: 
ال�شك يف �شحة النقو����ض، ال�شك يف �شحة العهد 
ال���ذي ترقى اإلي���ه وترجع، اإننا حت���ى لو ملنا اىل 
راأي امل�شت�ش���رق اإ�شرائي���ل ولفن�ش���ون يف كتاب���ه 
)تاأريخ اللغات ال�شامية( " لذلك يحتمل اأن تكون 
بع����ض نقو����ض، عل���ى االحج���ار وال�شخ���ور، اأو 
كتاب���ات على الرق مل تكت�ش���ف بعد...." فاأن املدة 

الت���ي تف�شل – كما قلُت – بن لغة هذه النقو�ض، 
واللغة الرائعة التي و�شلت اإلينا، ال ت�شمح مبثل 

هذه التطور.
اأن نقو�ش���ًا عربي���ة خال�ش���ة مل  اأمي���ل اإىل  واأكاد 
تكت�شف بع���د، فالنقو�ض التي ع���رث عليها هي يف 
مواق���ع بعيدة عن اجلزي���رة العربي���ة، وقد ياأتي 
الوق���ت ال���ذي تكت�شف في���ه، وعن���د ذاك �شيتمكن 

الباحثون من متابعة التطور اللغوي لها.
ملم���ا  العجيب���ة،  اللغوي���ة  الظاه���رة  ه���ذه  اإن 
يحراالألب���اب والعقول، اإذ اأن هن���اك – كما اأزعم 
ثغ���رة كب���رة – مل يتمك���ن الباحث���ون م���ن ف���ك 

رموزه���ا ودرا�شته���ا حت���ى االآن – ب���ن لغة هذه 
النقو����ض البدائية، التي ال ت���كاد تقدم �شورًة عن 
حي���اة اأهلها، اأو ما يقرب م���ن هذه احلياة، اإذ هي 
عبارة ع���ن نقو�ض على القب���ور والكنائ�ض، تكرث 
فيه���ا اال�شم���اء، لعلها اأ�شم���اء املوت���ى، اأو اإ�شماء 
م���ن اأ�شهم يف بن���اء دار العب���ادة ه���ذا، وبن تلك 
اللغ���ة امل�شرق���ة املوحية املتكاملة، نح���وًا و�شرفًا 
وبن���اًء واإعرابًا، التي ج���اء بها العرب يف الع�شر 

اجلاهلي، اأو تلك التي نزل بها القراآن الكرمي.
كي���ف ال�شبي���ل اإىل و�ش���ل ه���ذا بذاك؟ ه���ل هناك 
نقو�ض ظل���ت مطمورة حتت ال���رتاب، تنتظر من 

ي�شم���ر �شاعد اجلد، كي يزيل عنه���ا الرتاب ويفك 
رموزه���ا؟ ومل���اذا اأقول يف���ك رموزه���ا، وال اأقول 
ي�شعها يف �شياقها من التطور اللغوي الذي مرت 

به العربية؟
واإذ ينته���ي الباح���ث حممد ح�ش���ن اآل يا�شن من 
در�ض ه���ذه النقو����ض ولغته���ا، يقف عن���د درا�شة 
خ�شائ����ض اللغة العربي���ة مثل: القل���ب واالبدال 
واال�شتق���اق بنوعي���ه االأ�شغ���ر واالأك���رب ومن ثم 
ب  النحت واالأتب���اع واملجاز واال�شتع���ارة وُاملَعرَّ

والدخيل واملرتادف اللغوي وامل�شرتك اللفظي.
يف هذه الر�شالة العلمي���ة الر�شينة، التي ن�شرت 
كتاب���ًا �شن���ة 1974، �شاع���دت جامعة بغ���داد على 
عل���ى  �شغوف���ًا وحري�ش���ًا  كن���ُت  ن�ش���ره، والت���ي 
احل�شول على ن�شخ���ة منه، واأخرًا ح�شلت على 
ن�شخ���ة م�شورة، قراأتها باأمعان و�شغف، م�شتغاًل 
هذه الفر�شة الأرج���و مبدعها الباحث الر�شن اآل 
يا�شن، اأن يتح���ف عامل البحث والقراءة، باأعادة 
طبع���ه، اأق���ول يف ه���ذه الر�شال���ة، يق���ف الباحث 
موق���ف املت�شائ���ل ع���ن �شدقي���ة ه���ذه الظاه���رة، 
ظاه���رة االأ�ش���داد يف اللغ���ة العربي���ة، ل���رى: " 
فلي�ض لن���ا اأن ندعي اأن يف العربية م�شكلة اإ�شمها 
)االأ�ش���داد(، واإمنا هناك الف���اظ تداخلت معانيها 
وتطورت اأ�ش���وات دالالتها، َفَعَلَق���ْت بها ال�شدية 
عالقًة طارئة غر اأ�شيل���ة، واإذا كانت ثمة م�شكلة 

حقيقية فهي يف �شخامة كتب االأ�شداد." 

علم ابيه الشيخ
اإن اإحرتام���ه لعل���م اأبي���ه ال�شيخ حمم���د ح�شن اآل 
يا�ش���ن – رحم���ه الل���ه- وابوت���ه، ال مينعانه من 
مناق�ش���ة راأي اأبي���ه العالمة يف ق�شي���ة كتاب اأبي 
زكري���ا يحيى ب���ن زياد الف���راء يف االأ�ش���داد فهو 
ال ميل���ك ذك���رًا للكت���اب يف امل�ش���ادر والفهار����ض 
القدمي���ة اإال اإ�ش���ارة اإبن الده���ان، والذي �شوغ له 
وجود كت���اب للفراء يف االأ�ش���داد اأن اإبن الدهان 
يذكره م���ع جمهرة من موؤلفي كتب االأ�شداد مثل: 
اال�شمعي والفراء وقط���رب واأبن ال�شكيت واأبو 
العبا�ض ثعلب واأبو حامت ال�شج�شتاين واأبو بكر 
ب���ن االأنباري، وكل كتب ه���والء و�شلت اإلينا، اإال 
كت���اب ثعلب مم���ا يرجح تاأليف الف���راء لكتاب يف 
االأ�ش���داد، ال مينع���ه ذل���ك م���ن مناق�ش���ة راأي اأبيه 
العالم���ة الذي حق���ق كتاب اب���ن الده���ان ون�شره 
يف النج���ف ع���ام 1952، واأعاد طبع���ه يف بغداد 
�شن���ة 1963 ال���ذي مل ياأب���ه باأ�شارة اإب���ن الدهان 
اىل وج���ود كتاب يف االأ�شداد األف���ه الفراء، نا�شًا 
على راأي اأبيه ال�شيخ حممد ح�شن القائل: "لي�ض 
له كت���اب يف االأ�شداد، ولكنه ي�ش���ر اىل الكلمات 

املت�شادة يف ت�شاعيف موؤلفاته".
يف ح���ن ي���رى الباحث حممد ح�ش���ن اآل يا�شن، 
والظاهر اأنه كتاب �شغر، ول�شغره ظل متداواًل 
يف اأو�ش���اط ثقافي���ة �شيق���ة جنب���ًا اىل جن���ب مع 
الكت���ب املعا�ش���رة يف االأ�شداد، حت���ى اإذا ظهرت 
كت���ب اإب���ن االأنب���اري واأبي الطي���ب وغرهما من 
تلقفته���ا  الب���اب،  ه���ذا  ال�شخم���ة يف  امل�شنف���ات 
االأي���دي واأكب���ت عليه���ا بي���وت العل���م، فق���ل �شاأن 
الكتاب ال�شغر، حتى �شاع فلم ن�شمع به اإال على 
ل�ش���ان اإبن الده���ان بهذا ال�ش���كل ال�شعيف، �شاأنه 
يف ذلك �شاأن كثر من الكتب التي ذابت يف خ�شم 
امل�شنفات الكب���رة املوؤلفة يف بابها ف�شاعت ومل 
ن�شم���ع بخربها، وبهذا ن�شتطي���ع اأن نف�شر اإغفال 
)الفهر�ش���ت( الب���ن الن���دمي املتوفى �شن���ة )377( 
وهو اأقدم من ذكر م�شنفات املرتجمن باأ�شتيعاب 

�ض341-�ض342. تراجع  الفراء-  – الأ�شداد 

اذا كان أبو عيل محمد بن املستنري، قطرب، 

املتوىف سنة 206، قد إبتدأ الكتابة يف علم االضداد 

اللغوية، وقطرب، يقرأ بالتثليث، أي بالرفع والنصب 

والجر، فأن الباحث املعروف الدكتور محمد 

حسني آل ياسني، قد جاء إىل أطراف املجد من 

كل نواحيها، بدرسه لظاهرة األضداد يف اللغة 

العربية، ومل يرتك- كام أرى- زيادة ملستزيد، من 

خالل البحث والتنقيب والتنقري عن هذه الظاهرة 

اللغوية، 

محمد حسين آل ياسين ورسالته للماجستير
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ان ال�شاع���ر حمم���د ح�شن ال يا�شن م���ن ال�شعراء 
الذين يتمث���ل ال�شعر يف وجودهم فهو �شره املعلن 

يف ح�شوره وغيابه .
يق���ول اآل يا�ش���ن يف اح���د لقاءات���ه )ال�شاعر خلق 
متخيال، مت�شورا، حاملا، غارقا يف ت�شكيل احلياة 
( واأرى ان ت�شكي���ل احلياة يبداأ اأوال من احلب ،لذا 
جن���د انحي���از �شع���ره الت���ام للجوه���ر االإن�شاين و 

اجلمايل و الروحي .
وهن���ا ال نتكلم ع���ن طق�ض او مناخ �شع���ري ولكننا 
نتكل���م عن ن�شيج وبن���اء فكري وح�ش���اري ل�شاعر 
خمل�ض ل�شع���ره و لفكره و حل�شوره الذي اأ�شبح 

جزءًا اأ�شا�شيًا من امل�شهد الثقايف و االأدبي .
فاإذ تاأملنا يف ه���ذا االجتاه �شنجد ان ال�شاعر يهيم 
يف اأف���ٍق روح���ي جوه���ره احلب الذي ه���و جوهر 
احلي���اة وفل�شفتها التي فطرت عليها الكائنات على 
الدوام ، احلب الذي تفي�ض به الروح فتمزق حجب 
ال���كالم لتعرب عن جوهره���ا اجلميل بلغة مرهفة و 
الت���ي يحر����ض ال�شاعر عل���ى اأن تك���ون كلماته هي 
نثار روحه ، لذا جند ال�شاعر دائما جميال جوهريا 
، �شاعيا اىل الع�شق املطلق في�شبح هو ذات كلماته 
يفن���ى ويولد فيها من جدي���د ، وال�شاعر يجعل من 
الق�شي���دة مع���راج روحه اىل اأفق رحي���ب و ف�شاء 

ف�شيح من التاأمل يف اجلمال
) كلما اأوغ���ل يف �شر حياته وجد املحنة يف اأعماق 
ذات���ه فاذا �ش���اد ب�شع���ر حلم���ا اأيقظت���ه �شحكة من 
كلماته اأو �شكا م���ن رمية قاتلة فاذا كفاه من بع�ض 
رمات���ه ( وكلما اأمعنا النظ���ر يف �شاعرية ال يا�شن 
م���ن الناحي���ة اللغوي���ة او االأ�شلوبي���ة او اجلمالية 
و الروحي���ة اأدركن���ا اأن���ه يجعل من ال�شع���ر مظهرا 
م���ن مظاهر الع�ش���ق العرفاين والتجلي���ات االأخذة 
باالإن�ش���ان نح���و معرف���ة اجلم���ال املطل���ق ، وه���ذا 
التو�شيف ال�شعري يلي���ُق بتحديه، الذي افرت�شه 

كحامل الأ�شرار احلب
فهو ي�شف ال�شعر ويقول :

) يامطيفًا يف خاطري وفم���ي وندميا اأ�شقيه كاأ�ض 
دمي

كلم���ا ح���ام يف العي���ون ُدج���ًا ا�شرقْت من���ه �شحوة 
احللم(

فهو ح���ن يتح���دث، ير�ش���م اجلم���ال يف الق�شيدة 
فتتدف���ق ال�ش���ور واالأف���كار يف الكلم���ات واجلمل 
الت���ي يدجنه���ا ال�شاع���ر ومي�ش���ي موؤ�ش�ش���ًا عامله ، 
بلغة �شعري���ة حاملة ، و�شنجد كلمات���ه التي تهم�ض 
بالع�شق والهي���ام هي ذاتها التي تعرب عن جوهره 
ال�شع���ري وروحه تكمن هناك لي�ض بعيدا خلف كّل 
�شورٍة اأو ا�شتعارة اأو جملة ، فتتحول رومان�شية 
اللحظ���ة ال�شعري���ة م���ن تعب���ر لغ���وي اإىل تعب���ر 

�شويف بفكر عرفاين وال�شعي الدائم نحو الع�شق 
املطل���ق ،وم���ن هن���ا ميكننا تف�ش���ر م���ا يذكره يف 
�شع���ره م���ن كلمات : الدم���وع ، ال�شم���ت ، ال�شمت 
الناط���ق حم���اوال اأفن���اء ال���ذات يف ال���ذات االآخ���ر 
ليت�شامى يف ذات الك���ون ، فقلبه الناب�ض بالع�شق 
ق���دم �ش���ورا م�شرقة وخالق���ة ملا ج���ال يف خاطره 
وجا�ش���ت به قريحته ،و لذا تاأخذ جتربته ال�شعرية 
يف كثر من االأحيان منحى الت�شوف ، فت�شتجيب 

الكلمات ب�شدق لروؤيته وم�شاعره ونداء روحه .
م���ن هذا ن�شت�شف الكثر م���ن خ�شائ�ض هذا االأفق 
ال�شع���ري لدى ال يا�شن ، فالن�ض لديه موؤثر يعلن 
ع���ن غنائيت���ه و�شاعريت���ه واإيقاعات���ه وتناغمه مع 
اأف���كاره و لغت���ه الغني���ة واأ�شلوب���ه و روؤيته و قوة 
االأداء وجزال���ة الرتكيب التي ين�ش���ج بها ق�شائده 
وال�ش���ور الذهني���ة التي يبتكرها م���ن خالل خياله 
االإبداع���ي ال���ذي يعتم���د عل���ى جتربت���ه و تفاعل���ه 
ال�شخ�ش���ي والثقايف والفكري ، وقد اأظهر ال�شاعر 
قدرت���ه ال�شعري���ة ، فقلب���ه الناب����ض بالع�ش���ق ق���دم 
�شورا م�شرقة وخالقة ملا جال يف خاطره وجا�شت 

به قريحته
لق���د قراأ الكثر عن �شعراء املا�شي ومل يتقبل فكرة 
انه ال ميكن اأن يكتب كما كتبوا بل جتاوز ذلك اىل 
ابت���كار حداثته التي ر�شمها لنف�شه بقوله : اأنا ابن 

هنا و االآن .

فاملع���اين لدي���ه متموج���ة ومواربة خل���ف الكلمات 
النا�شع���ة وبقلبه���ا الذهب���ي رهين���ة الق�شي���دة مع 
االأحالم يف ف�شاء لغة اللحظة مفعمة باحلياة فاذا 
توق���ف الزم���ن يط���وي الكلمات واملع���اين ويجعل 

الليل يغفو على ذراعيه كالذكريات :
)لو كنت تعلمن ما اكتب يا رباب

اكتب اآهاتي حروفا ، ودمي
اغم�ض فيه قلمي

وا�شكب القلب على القرطا�ض
�شعرا يفي�ض بالهوى

وا�شفح الروح لهيبا وهوى(
يب���داأ ال�شاع���ر بر�شم طريق���ه لل�شم���و والعالء، من 
خيال���ه اخلافق الذي عا�ض له روحا وفكرا وروؤى ، 
اىل زمنه املطلق يف الق�شيدة ليبحث عن هذا ال�شر 

الدفن و ي�شاأل ذات ال�شوؤال
)م���ا ه���و العمر و احلي���اة وم���اذا بع���د اأن ينق�شي 

وتفنى _ يكون
م���ن �شك���ون جئن���ا اىل �شخ���ب ال���د ني���ا ومن�شي 

ليحتوينا ال�شكون (
اأرى ان اآل يا�ش���ن �شاع���ر مفع���م باحلي���اة واحلب 
يحاول جاهدا اأن يبحر ب�شراع من كلمات يف بحر 
تعبث فيه الرياح و االأمواج ليكتب اىل حبيبته يف 

�شوء القمر ق�شيدته ) هنا املر�شى ( :
) وعدت لوحدتي اأ�شدو

فللموج �شراعاتي
و للنجم م�شافاتي

ويا زورقي االأعمى ويا من مل تر الياأ�شا
ت�شاءلت وقد اأرهقك االأبحار

ت�شاءلت عن ال�شاطئ واملر�شى
الأنت االأن ال �شيء �شوى ح�شنك يل مر�شى(

ويف ق�شي���دة) تنومي���ة (يدون اأح���الم الفجر على 
مق���ام النهاوند التي تعزفه موج���ات دجلة اخلالدة 

و هي تقبل �شفافها :
)نامي فوق ذراعي ...

وعلى كتفي
و اأريحي راأ�شك يف �شدري الدافئ

خلي عينيك املتعبتن تنامان بعيني
يف �شوق .. و�شغف
فرتودان مراعي ..
وجتوبان �شواطئ

ويف حلظة .. مل تكن يف الزمان
تال�شى الهوى .... وتناءى املكان(

فالق�شيدة هي احلبيبة �شاح���رة الروح وخطوتها 
كربي���اء . واالنتظار لدي���ه ق�شيدة خري���ف طويلة 
ينتظره���ا ال�شتاء ق�شي���دة من �شم���ت و دموع لذا 
هو يتمرد عل���ى االنتظار وال�شتاء وامل�شاء الكئيب 

وال�شياع و يجعل من ليايل ال�شتاء ربيعا :
) و ملا الح ال�شياع املرير

وجدت على الدرب روحا رحيب
ودفئا تدفق منه االأمل

وقلبا كبر
فاأن�شاك قلبي برد ال�شتاء

وحزن الدروب(
وال�شاع���ر هن���ا ق�شائده ت�شر الي���ه فهو من يجعل 
ال�شم���ت ينط���ق ، فاأفق الدي���وان ال�ش���وق والهيام 
والول���ه وال�شمو والت�شامي يف ال���ذات االأخرى و 
ق�شائ���د تعي بيئتها الروحي���ة التي انبثقت منها و 
الت���ي ت�شجلها اأحا�شي����ض ال�شاعر حممد ح�شن اآل 
يا�شن ،وهي جتربة تدل على �شياق جمايل متفرد 
يف امل�شهد ال�شع���ري العراقي و العربي ، و دفقاته 
ال�شعري���ة املميزة جعلت منه �شاع���را عا�شقا تتالأالأ 

روحه ب�شغفها الباحث عن النقاء و�شمو الفكرة .

محمد حسين آل ياسين..صوفية األسلوب 

و عرفانية الفكرة

يقول الشاعر اإلنكليزي صامويل 

تايلر كولريدج: " ال ميكن أن 

يكون الشاعر شاعرا عظيام 

إال حينام يكون فيلسوفاً يف 

نفس الوقت ألن الشعر هو 

عطر وبراعم املعرفة اإلنسانية 

والفكرية والعاطفية واللغوية" 

ونضيف نحن ويكون عاشقا 

عظيام أيضا ومحبا للجامل 

؛ وهذا ما سنجده يف ديوان 

الشاعر محمد حسني ال 

ياسني)أرسار الحب ( والصادر 

يف عام 2010 عن دار املأمون 

للرتجمة والنرش واملرتجمة 

قصائده اىل االنكليزية يف نفس 

الكتاب من قبل األستاذ سعد 

الحسني , و مراجعة د . محمد 

درويش .

ناظم ناصر القريشي
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�شم���ت املجموع���ة ال�شعري���ة املرتجم���ة  اأفرودي���ت  
لل�شاع���ر حمم���د ح�ش���ن اآل يا�ش���ن ال�ش���ادرة ع���ام 
2012، وق���د ق���ام برتجمته���ا املرتج���م اأ.املتمر����ض 
مع���ززة  م�شل���ط،  حمم���د  الواح���د  عب���د  الدكت���ور 
بالق�شائ���د االأ�شلي���ة باللغة العربي���ة، وهي ق�شائد 
متث���ل من���اذج م���ن جتارب���ه، خ���الل ف���رتة امت���دت 
الأربع���ة عق���ود، حيث يق���ول عنها ال�شاع���ر موجهًا 
ر�شالت���ه اإىل املرتج���م … فب���ن يدي���ك خم�ش���ن 
ق�شي���دة ومقطوع���ة راعي���ت يف اختياره���ا اأن ال 
تكون م���ن مطوالتي فكانت ه���ذه املجموعة التي 
فيها م���ا ال يزيد على البيتن وفيه���ا التي تتجاوز 
الثالث���ن، وجميعها م���ن الغ���زل اأو الوجدانيات 
اخلا�ش���ة اأو االأخواني���ات وامل���دن، وحر�شت اأن 
تك���ون من ال�شتينات وال�شبعين���ات والثمانينات 
والت�شعينات لتعطي �شورة �شاملة عن التجربة 
ال�شعرية. ويف الوقت الذي اأ�شعر فيه اأنها خالية 
من التعقي���د وال�شعوبة، اأ�شعر اأنه���ا اأ�شعب من 

املجموعة املرتجمة واملطبوعة �شابقًا وقد توقف ال�شاعر 
طوي���اًل يف مرحلة ال�شتينات، حيث �شمت هذه املجموعة 
ثالثة ع�شر ق�شي���دة ، كتبت يف تلك احلقبة، وهي مرحلة 
ال�شب���اب، والن�شوج الفكري، وامتالك���ه لنا�شية ال�شعر، 
باالأحا�شي����ض  الناب�ش���ة  اخل�شب���ة  املخيل���ة  وح�ش���ور 
الوهاج���ة، واعتالءه ل�شهوة ال�شعر ب���كل متكن، وهي ال 
�ش���ك متثل حمط���ة مهمة جدًا، من حمط���ات ال�شاعر، التي 
ال تن�شى ، وال ميك���ن للذاكرة اأن متحوها، ومن الوا�شح 
اأن���ه يحن الأيام ال�شبا وال�شب���اب، وهو الذي جعل ال�شعر 
زاده وزواده، ب���ل اأن حيات���ه �شع���رًا من���ذ �شب���اه، وعامله 
�شع���رًا ، حتى اأن���ه بات يلتقط من �شمي���م احلياة حلظات 
متوهج���ة لينقله���ا اإىل خميلت���ه ال�شعري���ة، فيحيله���ا اإىل 
ق�شي���دة تنب�ض بروح احل���دث املقتطع، وكاأن���ه الو�شيط 
ب���ن احلياة وع���امل ال�شع���ر، فينهل من واق���ع احلياة هذا 
النب���ع املتدفق الوهاج، الذي وج���ده ال�شاعر مادة خامة، 
نقي���ة، �شافية، رقراق���ة، ت�شلح اأن تك���ون ق�شيدة، فهو ال 
يتخي���ل بنية الق�شيدة ، ب���ل اأنه دائ���ب يعي�شها، ويعي�ض 
جتربته���ا ليحيلها اإىل مفردات �شعري���ة تنب�ض باحلياة ، 
الأنه اختار اأن يكون ال�شعر كل حياته، واأن يعي�ض ليكون 
�شاع���رًا، وقد هي���اأ روحه وكيان���ه واأحا�شي�شه لذلك، حتى 
اأن جمال���ه العمل���ي كان له �شل���ة بتطوير هاج����ض ال�شعر 
لدي���ه، اأما مفردته ال�شعرية فهي ج���زء من بنية الق�شيدة، 
حي���ث اأن الق�شيدة لديه وحدة مو�ش���وع متكامل موحد، 
ابت���داء م���ن بني���ة العنون���ة، وانته���اء باأخر �شط���ر، وهو 
يكتب الق�شي���دة العمودية، وال يحيد على تغرها ، كونه 
يع���رف جي���دًا اأن االنتق���االت احلداثوية الت���ي حدثت يف 
م�ش���رة احلرك���ة االإبداعي���ة ال�شعرية، ال يعن���ي التحول 
م���ن العم���ود اإىل التفعيلة اأو النرث، ب���ل اإن احلداثة تكمن 
يف مق���درة ال�شاعر يف نقل الق�شي���دة العمودية اإىل عامل 
احلداثة، ولكي نعرف اهتمام ال�شاعر مبرحلة ال�شتينات 
واأهميته���ا لديه، علين���ا اأن نراجع الق�شائ���د التي �شمتها 
هذه املجموعة، ومدى تنوعها واختالفها عن بع�شها، من 
حيث الثيمة، والبن���اء، والر�شال���ة االإن�شانية، واخلطاب 
االأدبي، واخلط���اب الثقايف، ق�شيدة �ش���ربا �شعاد 964، 
ق�شيدة اأخي 1965، ق�شيدة عبقر جديد  1965، ق�شيدة 
عر����ض  1965، ق�شي���دة  البد اأقراأ �شيئ���ًا  1965، ق�شيدة 
نب�ش���ات قلب  1965، ق�شيدة  اخلي���ال اجلموح  1966، 
ق�شيدة  عمر جديد  1966، ق�شيدة اأبتاه 1967 ، ق�شيدة  
�شهى  1967، ق�شيدة  ريا�ض 1967، هذه الق�شائد ت�شكل 
ل���دى ال�شاعر حمطات حياتي���ة مهمة جدًا، وهي عالقة يف 
الذاك���رة، كما اإنها ت�شكل ل���دى ال�شاعر اخلطوات الواثقة 
والر�شين���ة يف رحلة ال�شعر الطويل���ة التي امتدت الأكرث 
م���ن �شتن �شنة، حتى بات ذا �شاأن كبر يف جمال ال�شعر، 

ويطلق عليه �شيخ ال�شعراء، واآخر العنقود ل�شاللة كبرة 
م���ن رواد ال�شع���ر يف البل���د، وكذل���ك اإنها ر�شم���ت مالمح 
نهجه ال�شع���ري، و�شخ�شيته، و�شمات���ه، فق�شيدة �شربًا 
�شع���اد فهو يدعو �شعاد هذه امل���راأة التي هي حمطة مهمة 
يف حيات���ه، ويوؤازرها وي�شاندها، ويتاأمل حلالها، ويثور 
الأجلها، ويبكي له���ا، واملفردة ال�شعرية يف هذه الق�شيدة 

انفعالية عميقة الدالالت واملعاين .
وق���د ق���ال الناقد عب���د اجلبار عبا����ض يف درا�شت���ه ململكة 
احلرف يذكر ه���ذه الق�شيدة ” ويت�ش���ح اإن�شداد ال�شاعر 
اإىل دائ���رة �شيق���ة م���ن تراث���ه ال�شعري يف ق�شي���دة  البد 
اأقراأ �شيئ���ا ي�شتهلها بح�شور �شاعريته يف عكاظ، وقدرة 
�شع���ره على اأن ي�شحر الن���وادي ، منعطف���ًا اإىل ال�شكوى 

والفخر التقليدي …
فال�شاع���ر اآل يا�ش���ن هنا امت���داد مكرور وحفي���د معا�شر 
الأ�شالف���ه عقي���دة ومنت�شب���ًا و�شع���رًا ال�شري���ف الر�شي ، 
املرت�ش���ى ، مهي���ار ، ال�شاح���ب ب���ن عب���اد ، و�ش���واًل اإىل 
�شعراء القرن التا�شع ع�شر  ما اإن ميتلك الواحد منهم يف 
فتوت���ه قدرة على النظم حتى يطيب ل���ه اأن يزهو ب�شعره 
وحنكت���ه وجتاربه الت���ي �شم���ت نوائب الده���ر واأثارت 
ح�شد احلا�شدين يف فخر الفتيان النوابغ ”  واإذا توغلنا 
يف تل���ك املرحلة املهمة من حياة ال�شاعر، ف�شوف نكت�شف 
باأنه���ا القاع���دة الثابت���ة والقوية واملتما�شك���ة لتي �شكلت 
انطالق���ه ال�شع���ري بكل قوة وثقة، فف���ي ق�شيدة  نب�شات 
قل���ب  التي تعد م���ن اأجمل الق�شائ���د الوجدانية، يقدم لنا 
ال�شاع���ر تداعيات وجدانية ذاتية عميقة، ت�شل اإىل اأعمق 
اأعماق ذاته، فتخ���رج مكنونه ال�شعري واحل�شي دون اأن 
يك���ون هنالك عائق يقف حائاًل بينه وبن بنية الق�شيدة، 

فاللغ���ة عنده طيعة �شهل���ة املنال كون���ه امتهنها كعمل يف 
حياته، وه���ذا اجلانب �شاع���د ال�شاعر يف تق���دمي ق�شائد 

حتمل لغة بليغة عالية امل�شتوى،
ال�شتين���ات والن�ش���وج  ت�شتم���ر رحل���ة مرحل���ة  وهك���ذا 
ال�شاع���ر،  ل���دى  وعنفوان���ه  ال�شب���اب  وث���ورة  ال�شع���ري 
وخربت���ه الت���ي تزداد كلم���ا تقدم، وجند ذل���ك يف ق�شيدة  
الربيع احلزين وكذلك ق�شيدة غد ال�شعر والتي قال عنها 
ال�شاع���ر خالد علي م�شطف���ى يف مقال له بعن���وان اأجمل 
ال�شع���ر اأقله يتح���دث فيه ع���ن االأما�ش���ي ال�شعرية ويذكر 

هذه الق�شيدة :
واىل هن���ا تنتهي رحلتنا مع النماذج املختارة من ق�شائد 
ف���رتة ال�شتينات، لندرك اأهمية هذه املرحلة لدى ال�شاعر، 
وم���دى تاأثره���ا يف م�شرت���ه ال�شعري���ة الو�ش���اءة، اأما 
ق�شائ���د فرتة ال�شبعين���ات ، والثمانين���ات ، والت�شعينات 
، فه���ي ق�شيدة ن�شب العل���م 1975، وق�شيدة ليلة 1983، 
وق�شي���دة داني���ة اأي�ش���ا 983، وق�شي���دة  الطيب 1982 ، 
وق�شي���دة فائدة 1984 ، وق�شي���دة يا ابنة الدر�ض 1987 
، وق�شي���دة اأ�شت���اذ  1992، اأم���ا ق�شي���دة ليل���ى  فلم تذيل 
بتاري���خ، وق�شي���دة اأفرودي���ت 1984، وق�شي���دة ر�شالة 
1981،  وق�شي���دة  ياه���وى االأم����ض  987،  وهي ق�شائد 
اختاره���ا ال�شاع���ر لتك���ون �شمن ه���ذه املجموع���ة كونها 
ممي���زة، ومتف���ردة، ولها اأهمي���ة، يف م�ش���رة ال�شعر، اإال 
اأن حتليله���ا ودرا�شتها يحتاجان لوق���ت اآخر، وهكذا فان 
ه���ذه املجموعة املرتجمة لل�شاعر حممد ح�شن ل يا�شن، 
ت�ش���كل مرحلة �شعرية كب���رة يف طريق ال�شعر الذي وطاأ 
ال�شاعر اأقدامه الرا�شخ���ة، لي�شبح قامة كبرة من قامات 

ال�شعر يف العراق والوطن العربي.

 يوسف عبود جويعد

الشاعر الكبير محمد حسين آل ياسين.. 
هسيس الذكريات في قصائد الستينيات



م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة 
ال����م����دى ل����إلع����الم وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

ومل يك���ن هذا ال�شاعر الذي و�شفه اجلواهري �شوى 
اال�شت���اذ الدكت���ور حمم���د ح�ش���ن ال يا�ش���ن / فلقد 
كان عامل���ا يف اللغ���ة ور�شينا يف البح���ث ودقيقا يف 
التحقيق ، ف�شال ع���ن مواهب عديدة امناز بها ، غر 
ان ال�شع���ر حتيف هذه املواهب ! واالمر معروف يف 

جمتمع يع�شق ال�شعر ويعده ابو الفنون..
فمن هو حممد ح�شن ال يا�شن ؟

فذلكة تاريخية
يف  الكاظمي���ة(  بغ���داد)  يف  ال���والدة  1948م: 

13رم�شان 1367ه� املوافق 19 متوز 1948.
1953 : العودة مع االأُ�شرة من النجف اإىل بغداد.

1954: دخ���ول املدر�ش���ة االبتدائي���ة، وامل�شاركة يف 
الفعاليات االأدّبية.

1958: اأول ان�شاد لق�شي���دة مطولة "الكوثرية" يف 
احتفال عام.

1959: نظم اأول بيتن �شحيحن لغًة وعرو�شًا بعد 
حماوالت �شابقة.

1960: دخول املدر�شة املتو�شطة وقراءة ال�شعر يف 
احتفاالت طالبية.

1962: امل�شارك���ة باحتفال مدر�شي كبر يف الذكرى 
االألفية لبغداد والكندي.

1963: دخ���ول االعدادي���ة )الفرع االأدب���ي(، وتنامي 
نظم ال�شعر ون�شره.

1964: اأول ن�شر للق�شائد يف ال�شحف ، ق�شيدة يف 
جماراة "ليل ال�شب" 9/14.

املوؤلف���ن  جمعي���ة  اأما�ش���ي  يف  امل�شارك���ة   :1965
والكت���اب العراقين بال�شع���ر، وامل�شارك���ة بتاأ�شي�ض 
ندوة "عكاظ" االأدبية اال�شبوعية ودخول اجلامعة.

1966: التعين بوظيف���ة " كاتب " يف جامعة بغداد 
م�شاًء . واالنتقال � يف اآخر ال�شنة نف�شها � اإىل وظيفة 
اأول  و�شدور  امل�شتن�شري���ة.  اجلامعة  "كات���ب" يف 

ديوان " نب�شات قلب".
التف���رغ  لغر����ض  الوظيف���ة  م���ن  اال�شتقال���ة   :1968

للدرا�شة. وع�شو الوفد اجلامعي
" االأم���ل  الث���اين  الدي���وان  و�ش���دور  اي���ران.  اإىل   

الظماآن".
1969: احل�ش���ول عل���ى ال�شهادة اجلامعي���ة االأولية 
"البكالوريو����ض" يف اللغة العربية من كلية االآداب 

بجامعة بغداد.
1970: التعي���ن بوظيف���ة "مدّر����ض" 
للغة العربي���ة يف التعليم الثانوي 

بوزارة الرتبية.
1971: اال�شتقال���ة من الوظيفة 
للدرا�ش���ات  التف���رغ  لغر����ض 

العليا.
1973: احل�ش���ول عل���ى �شهادة املاج�شت���ر يف "فقه 
اللغ���ة" بدرج���ة امتي���از، والتعين بوظيف���ة "مدر�ض 

م�شاعد" يف كلية االآداب بجامعة بغداد.
1974: حما�ش���ر ملادة "اللغ���ة واالأدب" يف اأكادميية 
الفن���ون اجلميلة. والزواج. و�ش���دور " االأ�شداد يف 

اللغة "
اجلامعي���ة"  "املناه���ج  جلنت���ي  يف  ع�ش���و   :1975
و"تطوي���ر املكتبة" والب���دء بالدكت���وراه. و�شدور" 

قنديل يف العا�شفة "
1976: حما�شر ملادة اللغة العربية يف كلية القانون 

بجامعة بغداد.
1977: مق���ّرر ق�ش���م اللغ���ة العربية يف كلي���ة االآداب 

بجامعة بغداد.
1978: حما�ش���ر مل���ادة "العربي���ة العام���ة" يف كلي���ة 
العلوم ال�شيا�شي���ة يف جامعة بغداد واحل�شول على 
�شه���ادة الدكت���وراه يف "فق���ه اللغ���ة" بدرج���ة امتياز 
ف���ر اإىل القاه���رة )الزيارة  م���ن جامع���ة بغ���داد، وال�شًّ

االأوىل(.والرتقية العلمية اإىل"مدر�ض".
1979: ع�ش���و اللجنة العلمية يف ق�شم اللغة العرّبية 
يف كلي���ة االآداب بجامع���ة بغ���داد، و�ش���دور " مملكة 

احلرف ".
اللغ���ة  ق�ش���م  الق�ش���م" يف  1982: ع�ش���و" جمل����ض 
العربية يف كلي���ة االآداب بجامعة بغ���داد. و�شدور " 

األواح الكليم"
1984: �شدور " ديوان اآل يا�شن" يف طبعته االأوىل 

عن وزارة الثقافة.
1988: الرتقي���ة العلمي���ة اإىل لق���ب اأُ�شت���اذ م�شاع���د. 

و�شدور "�شوت العراق"
يف القاهرة. عن الهياأة العامة للكتاب.

1990: امل�شارك���ة باال�شب���وع الثق���ايف العراق���ي يف 
القاهرة/ م�شر.

1994: �شدور" ال�شحف االأوىل ".
1996: �ش���دور " ثالثة ن�شو����ض يف االأ�شداد " و " 

اأبحاث يف تاريخ العربية " 
يف بروت 

2005: �ش���دور الرتجمة الكردي���ة ملجموعة )ديوان 
ئال يا�شن( عن وزارة الثقافة / ال�شليمانية.

2009: تك���رمي وزارة الثقافة لل�شاعر رائ���دًا ثقافيًا، 
وامل�شاركة يف مهرجان بغداد الذهبي االأول.

2010: �ش���دور الطبعة الثانية م���ن " العهد الثالث " 
ع���ن وزارة الثقافة، والرتجمة االإنكليزية ملجموعة " 

اأ�شرار احلب "عن دار املاأمون. 
* ُكّن���ي باأب���ي الطي���ب يف وق���ٍت مبكٍر م���ن عمره، يف 
���ة كتبه���ا :د ح�ش���ن علي حمف���وظ ود.  مق���االٍت نقديَّ
عب���د االأم���ر ال���ورد وعبا����ض عل���ي ود. جلي���ل كمال 
الدي���ن وال�شي���خ عب���د اجلب���ار الزه���ري وثامر عطا 
اإبراهي���م ، مل���ا راأوا يف �شع���ره "من �شب���ٍه يف الَنَف�ض 
وال���روح الطاحمة وقوة االأ�شر الفن���ي" باأبي الطيب 
املتنبي.و ُو�شف بخليفة اجلواهري، يف وقت مبكٍر 
���ا، يف مق���االت نقدية كتبه���ا د. داود  م���ن عم���ره اأي�شً

�شل���وم وعبا�ض عل���ي ود.�شعيد جا�ش���م الزبيدي ود. 
جلي���ل كمال الدي���ن ورا�شي مه���دي ال�شعيد وال�شيخ 
عب���د اجلبار الزهري ونعمان ماهر الكنعاين؛ وذلك 
اأنه���م راأوا فيه "الوريث الوحيد لراية ال�شعر العربي 
بع���د اجلواه���ري ال���ذي ه���و الوري���ث لراي���ة ال�شعر 
ة ، كما �ُشّمي �شاعر القمة  العربي".و لُقب ب�شاعر االأمَّ

ال�شعرية، بحديث ال�شاعر امل�شري حممد التهامي .
*الدواوين ال�شعرية:

1( نب�ش���ات قل���ب:ط االأوىل ن�ش���ر مكتب���ة النه�ش���ة/ 
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املع���ارف/  مطبع���ة   1 ط  الظم���اآن:  االأم���ل   )2

بغداد1968م. ط2 بروت 1980م
3( قندي���ل يف العا�شف���ة: تع�شي���د وزارة االع���الم/ 
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بروت 1980م.

8( اأنا�شي���د اأر����ض ال�ش���واد: ن�ش���ر جمل���ة االأخ���اّلء/ 
تون�ض 1981م.

9( األ���واح الكلي���م: ن�ش���ر وزارة الثقاف���ة واالع���الم/ 
بغداد 1982م.

  10( ديوان اآل يا�شن : ن�شر وزارة الثقافة واالعالم 
/ ط االأوىل / بغداد 1984.

  11( دي���وان اآل يا�شن: ن�ش���ر وزارة الثقافة )اجلزء 
االأول( ط الثانية / 
      بغداد 1987م.

12( �ش���وت الع���راق: ن�شر الهي���اأة امل�شرية للكتاب/ 
القاهرة 1988م.

13( دي���وان اآل يا�شن: ن�شر وزارة الثقافة )جزءان( 
/ ط الثالثة / بغداد 1989م.

14( ال�شحف االأوىل: ن�شر وزارة الثقافة واالعالم/ 
بغداد1995.

15( اأ�شاطر االأولن: ن�شر وزارة الثقافة واالعالم/ 
بغداد 1999م.

16( زب���ور بابل���ي: ن�ش���ر احت���اد الكت���اب الع���رب/ 
دم�شق2000م.

17( دي���وان اآل يا�شن: ن�ش���ر وزارة الثقافة/ دم�شق 
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19( العه���د الثال���ث: ط االأوىل، ن�ش���ر دار الغدير ، قم 
ايران 2007م، ط2 وزارة الثقافة ، بغداد 2010م.

20( اأ�ش���رار احل���ب: باللغة االإنكليزي���ة، طبع وزارة 
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مع الدكتور محمد حسين آل ياسين *قال الجواهري الكبري يخاطب الشاعر: 

ر فارس ُمَجٍل  "… وإنني لفخور أن يتصدَّ

مثلك الساحة األدبيَة يف العراق؛ التي 

تكاد أن تقفر من فرسانها ومن أفراسها، 

ة، وسموَّ  لُتشيع فيها من جديد روح العزَّ

الكرامة، وُقدسيَة اإلبداع . ومن هو 

ت جذورك وأَفرعْت  أَوىل منك، وقد امتدَّ

وأيَنعْت؛ فام سقاها آباؤك الُنجباء 

املَضّحون من مواهبهم وأمجادهم كلَّ 

ماهو ضمني بنضوح أمثارها الطّيبة، 

وبعلو شأن الساهرين عىل رعايتها 

وإمنائها من أخالفهم من حاميل مشاعل 

الفكر والشعر واألدب…"

اعداد : عراقيون 


