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 إقرار المشرؾ

 

فً شعر عبد الوهاب  اآلخرو)الذات الموسومة   شهد أن اعداد هذه الرسالةأ      

قسم اللؽة العربٌة وهً  –( جرى باشرافً فً كلٌة اآلداب فً جامعة القادسٌة البٌاتً

 جزء من متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة و آدابها .

 

 :                          اإلمضاء

 م : أ .م.د هٌام عبد زٌد    ـاالس

 جامعة القادسٌة  –كلٌة اآلداب 

            /       /   التارٌخ :  

 

 

 هذه الرسالة للمناقشة بناًء على التوصٌات المتوافرة أرشح 

 

 :                          اإلمضاء

 م :                           ــــاالس

 رئٌس قسم اللؽة العربٌة         

 جامعة القادسٌة   –كلٌة اآلداب 

            /   /          التارٌخ :

 

 

 

 

 



 

 

 إقرار لجنة المناقشة

طلعننننا ءلنننى هنننة  الرسنننالة الموسنننومة نشنننهد أنننننا انحنننُن أء ننناء لجننننة المناقشنننة         

)الننةات و اآل نننر فنننً شنننعر ءبننند الوهننناب البٌننناتً  وناقشننننا الطالبنننة فنننً محتوٌاتهنننا وفٌمنننا 

لنننال ءبلقنننة بهنننا ونعتقننند أنهنننا جننندٌرة بنننالقبول لنٌنننل درجنننة الماجسنننتٌر فنننً اللؽنننة العربٌنننة 

 وبتقدٌر )                . أدب/وآدابها

 اإلم اء :                                          اإلم اء :             

 االسم :                                                           االسم :

 التؤرٌخ :    /     /                                              التؤرٌخ :    /    /

 ء واً                                ء واً                                       

 

 

 اإلم اء :                                                      اإلم اء :

 االسم :                                                          االسم :

 التؤرٌخ :التؤرٌخ :     /      /                                           

 ء واً ومشرفاً                                                   ربٌساً           

 

 صادق مجلس كلٌة اآلداب فً جامعة القادسٌة ءلى قرار لجنة المناقشة .

 

 اإلم اء :

 االسم :

 المرتبة العلمٌة :

 ءمٌد كلٌة اآلداب / جامعة القادسٌة 

التؤرٌخ :     /     /



 

 

       

 

 

                                     

 اإلهداء

 

 

                       ًإلى  أمً .. وأب 

 

 

                                   ًإلى إخوتً .. وأخوات 

 

 

 

                                                            ًإلى صدٌقت 

 

 

                     ... أهدي جهدي المتواضع هذا 

 

 

  رشــــــا                                                                                       

 



 

 

 

 شكر وتقدٌر

 

 العادون.  ُاءال القابلون وال ٌحصى نعمتمدح لػٌب هلل تعالى الةي ال والحمدالشكر 

      

 أساتٌةي ، إلى الةي جمعنً باناس أءانونً فً رحلتً هة شكري وامتنانً و

من  أبدو جامعة القادسٌة لما  – اآلدابفً قسم اللؽة العربٌة فً كلٌة  األفا ل

 ... نصٌحة وإبداءمساءدة وءون 

 .  ٌر الجزاء ءنً هللا فجزاهم

 

، وموظفً المكتبة المركزٌة فً  اآلدابموظفً مكتبة كلٌة  إلىشكري  أقدمو  

 جامعة القادسٌة .

 

 

المشرفة الدكتورة هٌام ءبد زٌد ءطٌة  أستاةتً إلىبالشكر الجزٌل  أتقدمو

 ، وتحمل ءناء قراءتها ومتابعتها أوالً ءلى هة  الرسالة  باإلشراؾلتف لها 

 ...ثانٌاً  

 

 فجزاها هللا  ٌر الجزاء .
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 ب 

 المقدمة

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

لال الطٌبٌن آالقاسم محمد وءلى  أبًوبال نستعٌن والصبلة والسبلم ءلى سٌد ال لق       

 وصحبال المنتجبٌن ...الطاهرٌن 

 

وتحدٌد  ، األشكالالشرق بكل  – اآل رالؽرب حاول استقصاء  أنمما الشك فٌال       

من هنا  للسٌطرة . إل  اءالبؽٌة التمهٌد  ؛ منظوماتال المعرفٌةءلى وفق ماهٌتال وهوٌتال 

 نموةج المتعالً الةي ٌمتلك القوة والسلطةاأل ابوصفه أحكامالو ع فً ةات الجاءت لعبة 

فهو اآل ر المستعلى ءلٌال الةي ال ٌمتلك شروط الوجود الحر أو  والتطور ، اما الشرق

بالقوة  اً الوجود المستقل وهو المبعد ءن الواجهة فً التقسٌم وات اة القرارات كونال  ا ع

ءاٌنوا تلك  منمردة فعل لدى المثقفٌن لةات الؽربً المتطورة ، وقد سبب هةا األمر 

المنظرٌن فً دراسات ما بعد  أهمبٌنهم الناقد العربً ادورد سعٌد الةي ٌعد من  لة منؤالمس

ءمل ءلى تقدٌم  طاب جدٌد ٌعٌد صٌاؼة مفهوم الؽرب للشرق وتشكٌل  ، وقد الكولونالٌة

المستعمر والهدؾ منال رسم صورة  لدنمن  األدبًصورة حقٌقٌة ءنال ءبر تحلٌل ال طاب 

ةلك فً كتابال )االستشراق  ،  تحدث ءنستعمر ، وقد الم آدابالشعوب المستعمرة فً 

مابعد  أدب، ظهر  واآل روالثقافٌة حول مفهوم الةات  الح ارٌةالصراءات  أحدثتالوبعدما 

 األدبٌةبال نزءة الهٌمنة لقدرة النصوص  تصطبػنموةج معرفً ونقدي أاالستعمار لتقدٌم 

واال ر من الق اٌا المهمة التً ت ءلى تمثٌل الواقع بكل اشكالال ، لةلك ٌعد مفهوم الةا

ن الفن هو بظبللها ءلى الفن والثقافة ؛ أل ألقتالتً و ، بعد الكولونالٌة ما أفكارطرحت فً 

 أكثرٌعد  وهو ، أدواتهاالموهوبة الفنانة من  بلل  األناصورة  إبرازالوحٌد القادر ءلى 

 وكشؾ رإانا ءنال . اآل ربكل تفاصٌلها وءلى محاورة  األناءلى طرح  جرأة

 

حد الرواد المثقفٌن أوهو  ، ءبد الوهاب البٌاتً شعرفً  لةؤسوقد تجلت هة  الم      

وتهمٌش بالقوة  وإ  اع إساءةمن  اآل رٌؽٌر الواقع وما ٌفعلال  أن أراد إة ، والبارزٌن

 ، اآل ربوصفال  ارج المكان فعمق فهمنا لنواٌا  المعاناةهة   البٌاتً ءاش فقدوالعنؾ ، 

كل السٌاسٌٌن والمعادٌن ءلى المستوى المحلً لبالشعر سبلحاً ٌتصدى بال  مستعٌناً 

 . واإلنسانً
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 ج 

الفنٌٌن  وسلوكال الشاءر البٌاتً شعرلةا جاءت الدراسة لتفٌض فً تلك الق ٌة فً       

هةا وٌرصدون وٌش صون ما ل ٌتؤملونقصابد  جٌبة وةهاباً  أصقاعبعدما جاب الباحثون 

 الرجل من فاءلٌة ووءً فنٌٌن .

ً تحلٌلٌ اً وقد تلمست فً دراستً لهةا الشاءر الممٌز بعض السبل أهمها اءتمادي منهج        ا

ٌنزاح أحٌاناً إلى ما حازتال النظرٌات ما بعد الحداثٌة فً تلمس هة  األبعاد الفلسفٌة )الةات 

  واآل ر  .

 

اشتق دراسة بعٌدة  أنحاولت قد وا بالدرس فالبٌاتً من بٌن الشعراء الةٌن حظوألن       

الةي درس  األكادٌمً اآل رةاتً ءبر اال تبلؾ ءن  أتلمسءما كتب ؼٌري من الباحثٌن 

ةات البٌاتً الشاءر ومن بٌن الدراسات السابقة  أبصرتالالةي  اآل ر وأتلمسالبٌاتً ، 

، الرإٌا  وآ رونالبٌاتً )ءبد الوهاب البٌاتً رابد الشعر الحدٌث ، نهاد التكرلً لشاءر ل

الحسٌة ءند البٌاتً ، ءصام ءبد ءلً ، الرإٌا فً شعر البٌاتً ، د. محً الدٌن صبحً ، 

فً  اإلبداءٌةااللتزام والتصوؾ فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ، ءزٌز السٌد جاسم ، الرإٌا 

، د. حامد  اسبانٌإلبٌاتً ، د. ءبد العزٌز شرؾ ، ءبد الوهاب البٌاتً فً شعر ءبد الوهاب ا

، حمزة مصطفى ، الترمٌز فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً  والمرآةاحمد ، البٌاتً الوجال  أبو

، حسن ءبد ءودة ال اقانً ، العتبات النصٌة فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ونزار قبانً ، 

والداللة والتناص  ،  اإلٌقاع)دراسة فً  يب البٌاتً الشعرجاسم محمد جاسم  لؾ ،  طا

محمد مصطفى ءلً حسانٌن ، ءبد الوهاب البٌاتً وءً العصر والبنٌة الشعرٌة الحدٌثة ، 

 .أتٌنا بال فً مسرد المصادر والمراجعر مما ٌمحمد مبارك...  وؼٌرها كث

       

ً  اإلشارةوهنا البد من         در المهمة التً اءتمدتها فً دراستًبعض المصا نّ أ لىا أٌ ا

الملموسة  الظاهرةوالتً تعد مإسسة لكثٌر من مواقؾ البٌاتً ال اصة التً تنجلً منها 

)الشعر الحر فً العراق ، د. ٌوسؾ الصابػ ، تجربتً الشعرٌة ، ءبد الوهاب البٌاتً ، 

كوهن ، ف اءات التشكٌل فً دٌر المبلك ، د. محسن اطٌمش ، بنٌة اللؽة الشعرٌة ، جان 

ءن العدٌد من الرسابل  مصطفى الحمد...  ف بلً  إبراهٌمر وان ،  هللاشعر ءبد 

 البحث والدراسة . إطارواالطارٌح الجامعٌة التً تد ل فً 

 

 واآل رفصول تقدمها تمهٌد بعنوان )الةات  أربعةمن  تؤلفت طة البحث فقد  أما      

فً اللؽة واالصطبلح ، وفً الدراسات  واآل ر  تحدثت فٌال ءن الةات واألبعاد المفاهٌم

 . واألدبٌةالدٌنٌة ، والفلسفٌة ، 
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 د 

الشعرٌة ورإٌا اال ر ءند  الةات صناءة)القوى الفاءلة فً  األولوتناول الفصل       

، وحركة الحداثة  والمرأة واألسرة، والرحبلت ،  النشؤة  وجاء ءلى نقاط ءدة منها )البٌاتً

 الشعرٌة  .

 

والوءً بال فً شعر ءبد  اآل ر استح ار أشكالالفصل الثانً فكان بعنوان ) أما      

السٌاسً والوءً بال ،  اآل رالدٌنً والوءً بال ،  اآل ر)  ءلىالوهاب البٌاتً  مقسماً 

 التارٌ ً والوءً بال  . اآل راالجتماءً والوءً بال ،  اآل ر

 

ً والتشابال اال تبلؾ واآل رالفصل الثالث بعنوان )الةات  أما       :  أوالً  ءلى  مقسما

–الةات الوطنٌة و،  واآل ر ةات الرجلو،  واآل ر المؽاٌر )الةات الشاءرة اال تبلؾ

الةات واآل ر ) التشابال  ثانٌاً : واآل ر المإول األسطورٌةالةات و،  واآل ر القومٌة

 .ان الصدٌقالةات واآل ر ،  نالمجهوالالةات واآل ر ،  انالمكانٌالةات واآل ر ،  الزمانٌان

 

 النتابج التً توصلت الٌها . أهمالفصول ب اتمة تناولت فٌها  ألحقتوقد       

 

 أتقدمان  إالوبعد هة  المحاولة المتوا عة منً فً بٌان محتوى الرسالة الٌسعنً       

ءلى  باإلشراؾالفا لة الدكتورة )هٌام ءبد زٌد  لتف لها  أستاةتً إلىبالشكر الجزٌل 

التً وقعت بها  األ طاءوتحملها ءناء قراءتها وسعة صدرها ءلى تصحٌح  أوالً رسالتً 

 فلها منً وافر الشكر وجزاها هللا  ٌر الجزاء .ثانٌاً ، 

 

فللال  أصبتن إف وتوفٌقال هللابعون  إالهة  الدراسة لم تتم  إنالقول  أودوفً ال تام       

 ءبشًب ل أبةلت كل جهدي ولم  إننً إالت فمن نفسً ؤ طأ الحمد والشكر ءلى ةلك وإن

 المادة العلمٌة النافعة التً ت دم البحث . إلىمن قدرتً من اجل الوصول 

لال آءلى نبٌنا محمد وءلى  هللاالحمد هلل رب العالمٌن وصلى  أندءوانا   رآو      

 وصحبال المنتجبٌن . ٌنالطاهر

 

 

 الباحثة 

 رشا ءبد الحسن  

 



 

 

 

 

 

 

 دــتمهٌـــال

 

 واألبعادالمفاهٌم  واآلخرالذات  -

 : فً اللؽة واالصطالح -

 : الدٌنٌةفً القران الكرٌم والدراسات  -
 الذات واآلخر فً فكر الفالسفة : -

 الذات واآلخر فً الدراسات النفسٌة : -

الذات واآلخر فً الدراسات الثقافٌة واألدبٌة  -

 المعاصرة :

 

 



 فاهيم واألبعادالذات واآلخر المالتمهيد : 

 

 

ٕ 

 التمهٌد

 

 الذات واآلخر المفاهٌم واألبعاد

 

 اللـــؽة واالصطالح :فً  -

)ةو وآ ر  جةران لؽوٌان وردت لهما معاٍن جّمة فً كتب اللؽة ومعجماتها وةلك       

حسب السٌاقات والمقاصد التً فٌها ، وما جاء منها متوافقاً مع المعنى الةي نبتؽٌال قلٌل 

 قٌاساً بسعة المادة اللؽوٌة التً ٌتشعب منها هةان الجةران .

))ٌقال قلّت ةات ٌد  ، قال : وةات ههنا اسم لما ملكت ٌدا  كؤنها تقع ءلى  وقال اللٌث      

، وقال ابن   ٔ)األموال ، وكةلك ءرفال من ةات نفسال كؤنال ٌعنً سرٌرتال الم مرة  

ُدورِ االنباري فً قولاِل ءّز وجّل  ِإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ
معنا  ))بحقٌقة القلوب من   ٕ)

 .  ٖ)الم مرات  

. فتلك هً معانً   ٗ)أما اآل ر فٌرد بمعنى ))ؼٌر كقولك رجل آ ر وثوب آ ر        

 اللؽة ، واللفظتان متعاكستان وإحداهما  د األ رى هة   اصة الشًء وتلك ؼٌر  .

ومن الناحٌة المفهومٌة فإن للمصطلحٌن معان متباٌنة حسب الحقل المعرفً الةي       

 تست ً  بال اللفظتان .

 ن الــكرٌم والدراسات الـدٌـنٌـة :لــقرآفً ا -

لقد وردت لفظتا الةات واآل ر فً القرآن الكرٌم مرات ءدة وفً كل سٌاق لهما معنى       

، فلمفهوم الةات مثبلً معاٍن ، منها ءٌن الشًء جوهراً كان أو ءر اً ، فقد استعمت مفردًة 

ق مع مفهوم النفس لةا قالوا : ةاتال ، وم افة إلى الم مر باأللؾ والبلم . ومنها مالم ٌنطب

تَ ْعَلُم َما ِفي نَ ْفِسي َوال َأْعَلُم َما ِفي نَ ْفِسكَ ، كقولال تعالى   ٘)ونفسال ، و اصتال
، أي :   ٙ)

                                                             
 . ٖٔ :لسان العرب ، )مادة ةات  ابن منظور ، تح : امٌن ءبد الوهاب ، محمد الصادق العبٌدي   ٔ)
 . 7الزمر :   ٕ)
 . ٖٔلسان العرب :   ٖ)
 . 77  : آ رنفسال ، )مادة   ٗ)
 . ٖٖٖ، تح : صفوان ءدنان :  األصفهانًالقران ، العبلمة الراؼب  ألفاظٌنظر : مفردات   ٘)
 . ٙٔٔالمابدة :   ٙ)
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َأْخرُِجوْا َأنُفَسُكمُ ، وقولال تعالى   ٔ)تعلم مافً حقٌقتً وال أءلم مافً حقٌقتك
، قٌل :   ٕ)

 .  ٖ)أ رجوا أنفسكم من أجسادكم ءند معاٌنة الموت ارهاقاً لهم

 :  ٗ)ولقد وردت مفردة )اآل ر  فً القرآن الكرٌم بعدة صٌػ هً    

الَِّذيَن مو عاً ، منها قولال تعالى   ٘ٔ)فً صٌؽة المفرد المةكر )آَ َر  وردت فً  .ٔ
يَ ْعَلُمونَ  َيْجَعُلوَن َمَع اللَِّو ِإَلًها آَخَر َفَسْوفَ 

(5) . 

هْضعاً ، هٌِا قْلَ تعالٔ   32)الوفزد الوؤًث )أخزٓ( ّردث فٖ  فً صٌؽة .ٕ

 ِطَآئَِفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوْا فَ ْلُيَصلُّوْا َمَعكَ  َوْلَتْأت
(6)

. 

فَِإْن ُعِثَر َعَلى    وردت فً مو عٌن ، منها قولال تعالىآ رانفً صٌؽة المثنى ) .ٖ
ا ِإْثماً فَآَخَراِن يَ ُقوَماِن َمَقاَمُهَماَأن َُّهَما  اْسَتَحقَّ

(7). 
َوَمن   موا ع ، منها قولال تعالى  ٘)  وردت فً رُ  َ أُ فً صٌؽة الجمع ) .ٗ

ٌة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخر َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
(8) . 

ِإْن  موا ع منها قولال تعالى  ٘)  فقد وردت فً آ رونفً صٌؽة الجمع ) .٘
َذا ِإالَّ  َراهُ  ِإْفكٌ ىََٰ ت َ آَخُرونَ  قَ ْومٌ َعَلْيِو  َوَأَعانَوُ  اف ْ

 لقدف  آ رٌنفً صٌؽة الجمع ) أما،  (9)

                                                             
ابن النحاس ، تح : ءبد  إسماءٌلحمد بن محمد أجعفر  أبًالعبلمة  لئلمامالقران ،  إءرابٌنظر :   ٔ)

 . ٔ٘ٔ/ٔ،  إبراهٌمالمنعم  لٌل 
 . 3ٖ:  األنعام  ٕ)
ءلً الف ل بن الحسن الطبرسً ، تح :  أبو اإلسبلم أمٌنٌنظر : مجمع البٌان فً تفسٌر القران ،   ٖ)

 . ٕٙ/ٗالمحلبلتً ، السٌد هاشم الرسولً 
 . 7ٕالقران الكرٌم ، محمد فإاد ءبد الباقً :  أللفاظالمعجم المفهرس   ٗ)
،  3ٖ-ٕٕ:  اإلسراء،  ٔٗ – ٖٙ، ٌوسؾ :  ٕٓٔ، التوبة :  7ٕ، وٌنظر : المابدة :  3ٙالحجر :   ٘)

،  ٕٙ، َق :  7٘، َص :  77، القصص :  ٖٕٔ، الشعراء :  7ٙ، الفرقان : 7ٔٔ-ٗٔالمإمنون : 
 . ٔ٘الةارٌات : 

 3ٙ-٘ٔ:  اإلسراء،  ٗٙٔ-3ٔ:  األنعام،  ٖٔءمران :  آل،  7ٕٕ، وٌنظر : البقرة :  ٕٓٔالنساء :   ٙ)
-ٖٔ، النجم :  3، الحجرات :  ٕٔ:  ، الفتح 7ٙ-ٕٗ-7، الزمر : 7ٔ، فاطر : ٘٘-7ٖ-ٕٕ-7ٔ، طال :

 . ٙ، الطبلق :  ٖٔ، الصؾ :  7ٗ-7ٖ-ٕٓ
 . ٙٓٔ، وٌنظر : المابدة :  7ٓٔالمابدة :   7)
 . ٙٗ-ٖٗ، ٌوسؾ :  7ءمران :  آل،  7ٗٔ، وٌنظر البقرة :  7٘ٔالبقرة :   7)
 . ٕٓ-ٕٓ، المزمل :  ٙٓٔ-ٕٓٔ، وٌنظر التوبة :  ٗالفرقان :   3)
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ِإْن َيَشْأ ُيْذِىْبُكْم َأي َُّها النَّاُس َويَْأِت  مو عاً ، منها قولال تعالى  7ٔ)فً  وردت
بِآَخرِينَ 

(1). 

المباٌن الةي ٌكون  –تكن الصٌؽة فإن اللفظة تبطن معنى المجهول المفارق  وكٌفما      
 موافقاً حٌناً و داً أحٌاناً كثٌرة .

ٌبدو ان ق ٌة الةات واآل ر ق ٌة الوجود اإلنسانً فمنة أقدم العصور وهو ٌبحث       
مٌزاً ، وهةا ءن ةاتاِل المفارقة لآل ر مدركاً بؽرٌزتال وفطرتال أبعادها ، لكونال م لوقاً مت

الجسم المادي الةي هو صورتال لٌس إال وءاء ٌ م بدا لاِل ما هو أءظم من مكونات 
، لةا وصؾ القرآن الكرٌم ماٌدور   ٕ)اإلنسان المادٌة التً تمٌز  ءن ؼٌر  من الم لوقات

، فهناك   ٖ)فً باطن النفس البشرٌة وأحوالها وكٌفٌة إحداث المؽاٌرة من نفس إلى أ رى
لوامة التً تهمس دا ل النفس من دون أن ٌسمعها اآل ر فتحدث انفعاالت دا لٌة النفس ال

َوال ُأْقِسُم أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة. ال  ، كما فً قولال تعالى  ٗ)ثم تستعٌد بال النفس توازنها
اَمةِ  ْفِس اللَّوَّ (٘) بِالن َّ

  ،النفس المتكبرة فهً النفس المتعالٌة التً ال ترى ؼٌر نفسها  أما

ُروا، قال تعالى   ٙ)فتتمادى ءلى ؼٌرها ا َكِبيًرا َأنُفِسِهمْ ِفي  َلَقِد اْسَتْكب َ َوَعتَ ْو ُعتُ وِّ
(7   ،

وهناك النفس الشرٌرة المنحرفة التً تدفع بصاحبها إلى ارتكاب المعاصً والةنوب وٌطلق 

وءِ ، فً قولال تعالى   7)ءلٌها  األمارة بالسوء ْفَس ََلَمَّارٌَة بِالسُّ َوَما أُبَ رُِّئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ
(3 

  ،

ْفُس قال تعالى ،   ٓٔ)النفس المطمبنة التً ٌجازٌها هللا بؤءمالِها الحسنةٌُّاك  يَا َأي َّتُ َها الن َّ
اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً 

، فهة  اآلٌات الكرٌمات تصؾ لنا النفس   ٔٔ)

                                                             
:  األنبٌاء،  ٓٙ:  األنفال،  ٖٖٔ-ٙ:  األنعام،  ٔٗ، المابدة :  3ٔ، وٌنظر النساء :  ٖٖٔالنساء :   ٔ)

، الد ان :  7ٖ، ص :  ٖٙٔ-7ٕ، الصافات :  7ٕٔ-ٙٙ-ٗٙ، الشعراء :  ٕٗ-ٖٔ، المإمنون :  ٔٔ
 . ٖ، الجمعة :  7ٗ

 . 3ٔ:  إبراهٌم فً التعامل مع النفس البشرٌة ، ءٌسى القرآنً اإلءجازٌنظر :   ٕ)
سلسلة شهرٌة ، ع  ، والروح والعقل والنفس ، لبٌد ءبد الرحمن ءثمان ، دءوة الحق اإلنسانٌنظر :   ٖ)
 . 3:  م377ٔ،  7ٓ/
 . 7ٖٔ:  إسماءٌل، ءز الدٌن  اإلنسانٌةفً النفس  قرآنٌةٌنظر : نصوص   ٗ)

 . ٕ-ٔالقٌامة : (٘)
 . ٙٔفً التعامل مع النفس البشرٌة :  القرآنً اإلءجازٌنظر :   ٙ)
 . ٕٔالفرقان :   7)
 . ٘ٔفً التعامل مع النفس البشرٌة :  القرآنً اإلءجازٌنظر :   7)
 . ٌٖ٘وسؾ :   3)
 . 7ٗٔ-7ٖٔ:  اإلنسانٌةفً النفس  قرآنٌةٌنظر : نصوص   ٓٔ)
 . 7ٕ-7ٕالفجر :   ٔٔ)
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َوَلَقْد َخَلْقَنا ٱإِلنَساَن البشرٌة وما تحمل فً باطنِها من أسرار الٌعلمها إال هللا ، قال تعالى 
لةا نرى ان معظم الصور  ، (1) تُ َوْسِوُس ِبِو نَ ْفُسُو َوَنْحُن َأقْ َرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل ٱْلَورِيدِ َونَ ْعَلُم َما 

التً قدمت لهةِ  النفس هً صور سلبٌة )الشرٌرة و المتكبرة و األمارة بالسوء  بالقٌاس إلى 
ا القرآن )النفس المطمبنة  ومن هنا جاء فهمنا للنفس بطبٌعتها المؽاٌرة كما صوره

 . ٕ)الكرٌم

 بٌد أن هناك موا ع متعددة تمٌز الروح ءن النفس تفسرها لنا اآلٌات الكرٌمات اآلتٌة :    

رَبَِّك بِاْلَحقِّ  ُقْل نَ زََّلُو رُوُح اْلُقُدِس ِمنْ كقولال تعالى 
، المراد بال روح القدس جبرابٌل   ٖ)

يْ ُتُو َونَ َفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحيَفِإَذا  ، وقولال تعالى ٗ))ءلٌال السبلم  َسوَّ
، اما   ٙ)، بمعنى روحً   ٘)

َها ُروَحَنا فَ َتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسوِيِّافً قولال تعالى اما  َفَأْرَسْلَنا ِإَلي ْ
، ٌعنً جبرابٌل )ءلٌال السبلم    7)

 . 7)وسما  هللا روحنا ؛ النال روحانً وأ افها إلى النفس تشرٌفاً لال

هةا الم مون فً التفرٌق بٌن الروح والنفس والجسد فً القرآن الكرٌم م مون دقٌق       
 قد تؽلؽل الحقاً إلى رإى العلماء والفبلسفة وشؽل بالهم .

 ة :ــفالسفــكر الــذات واآلخر فً فــال -

)الةاتٌة  لقد ءملت الفلسفة ءلى تفعٌل دور الةات ؛ ألن نقطة البداٌة فً الفلسفة هً       

)أنا أفكر فانا موجود  وهو شعور الفرد  وفً هة  النقطة التوجد سوى حقٌقة الكوجٌتو
بةاتاِل ولٌس ةلك فحسب بل حقٌقة )الكوجٌتو  تكشؾ ءن ةات الفرد وءبلقتال باآل رٌن ، إة 

 .  3)التتحقق معرفتً لةاتً إال ءن طرٌق معرفة اآل ر لً

                                                             
 . ٙٔق :   ٔ)
 . ٖ٘)دراسة نقدٌة جمالٌة  ، د. حسٌن ءبٌد الشمري :  القرآنًفً ال طاب  اآل رٌنظر : صورة   ٕ)
 . ٕٓٔالنحل :   ٖ)
ف ر الدٌن محمد بن ءمر بن الحسٌن بن الحسن ابن  لئلماممفاتٌح الؽٌب ،  أوٌنظر : التفسٌر الكبٌر   ٗ)

 . 3٘:  3ٔءلً التمٌمً الكبري الرازي الشافعً ، تح : ءماد زكً ، 
 . 3ٕالحجر :   ٘)
، تح :  الطبرسً ن ، محمد بن ءبد الرحمن بن محمد بن ءبد هللاآٌنظر : جامع البٌان فً تفسٌر القر  ٙ)

 . ٖٔٔ/ٕد. ءبد الحمٌد هنداوي ، 
 . 7ٔمرٌم :   7)
 . ٕ٘٘/ٙن : آٌنظر : مجمع البٌان فً تفسٌر القر  7)
  التفكٌر بما فً ةلك  الأفعفعل من  أيطة اوجود الةات بوس لتؤسٌسالكوجٌتو ءند دٌكارت ))محاولة

 . ٖٗفعل الشك   ، قراءة للمصطلح الفلسفً ، تر : صفاء ءبد السبلم : 
 . ٙٗ-ٗٗ، جون بول سارتر ، تر : ءبد المنعم حفنً :  إنسانًٌنظر : الوجودٌة مةهب   3)
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أنت  ، أءنً أننً ءندما  –اقان من الكلمة األولٌة )أنا )فؤالنا  و )أالنت  هما اشتق      
أقول )أنا  فاننً أءترؾ  منٌاً )باألنت  أي هو موجود فعلٌاً مع األنا ، وهناك أٌ اً 

ُّذٍ العالقت هي  ،  ٔ)األنت  أو الواقع الجمعً الةي ٌجعل من الةات البشرٌة ممكنة -)األنا

عالم قبل ان نشعر أنفسنا كةوات أو أنوات ، أي األهمٌة بحٌث نشعر اننا موجودون فً ال
؛ النها تتصل بالعالم ال ارجً   ٕ))أناي  موجودة مع )األنت  وتحقق وجودها من  بللها

 .  ٖ)وتقابل الموجود ومنال التعبٌر الشابع )الوجود والماهٌة 

وة ق.م  ان األشٌاء ؼٌر متحركة بةاتها وتتحرك بفعل ق 7ٖٗ-7ٌٕٗقول أفبلطون)      
 ارجٌة أي ٌكون هناك شًء ٌتحرك بةاتال لٌحركها و بلؾ ةلك تكون األشٌاء جمٌعها 
ؼٌر حٌة وؼٌر متحركة بةاتها وقد اقت ى ةلك وجود شًء متحرك وهو مبدأ الحٌاة ، 

 .  ٗ)والتفكٌر ، واإلحساس وهو النفس التً ٌتمٌز بها الكابن الحً ءن ؼٌر 

ن اإلنسان ))مركب من الصورة والهٌولى فبل ق.م  فٌرى أ ٕٕٖ-7ٖٗاما أرسطو)      
 .  ٘)ٌمكن ان ٌكون الجسم كمال النفس بل النفس هً كمال جسم ةي طبٌعة معٌنة  

لةا بوسع الفٌلسوؾ أن ٌت ة من تجارباِل الش صٌة نقطة انطبلقال وأن ٌؽوص فً       
 .  ٙ)طٌات وجود  الةاتً لٌكتشؾ الحقٌقة التً توصلال إلى نقطة ارتكاز 

م  اإلنسان فؤلقى )كٌركؽارد  باللوم ءلى هٌجل ؛ ألنال 7ٖٔٔ-77ٓٔوقد ألؽى هٌجل)      
أؼفل الفرد وتحقٌق ةاتال ووجود  فلم ٌظهر أمامال سوى اإلنسانٌة ومراحل انتقالها ءبر 

 . 7)التارٌخ

ًّ ان أجد الحقٌقة والفكرة 7٘٘ٔ-7ٖٔٔوٌ الفال بهةا الرأي كٌركؽارد)       م  إة ٌقول ءل
التً من أجلها أرٌد ان أحٌا وأموت فكل فرد بةاتال انال ءالم لال قدس أقداسال الةي الٌمكن أن 

، أي ٌحاول أن ٌعرؾ حقٌقتال التً توصلال لمعرفة ةاتال بنفسال وهً   7)تنفة إلٌال ٌد اآل ر
 لتً من أجلها ٌرٌد أن ٌحٌا فً هةا العالم ، واإلرادة هً ما تحقق للفرد وجود  .الفكرة ا

                                                             
 . 3ٔٔ:  إمامءبد الفتاح  إمامٌنظر : الوجودٌة ، جون ماكوري ، تر :   ٔ)
 . 7ٔٔالفلسفة ، ءبد الرحمن بدوي :  إلىٌنظر : مد ل جدٌد   ٕ)
 . 77مجمع اللؽة العربٌة :  –ٌنظر : المعجم الفلسفً   ٖ)
 . 3ٓٔ-7ٓٔ، محمد جلوب فرحان :  اإلنسانٌةٌنظر : النفس   ٗ)
 . 3ٗ-7ٗحمد فإاد ، مر : جورج شحاتة قنواتً : أ، تر : د.  ألرسطوكتاب النفس   ٘)
 . 73:  إبراهٌمٌنظر : مشكلة الفلسفة ، زكرٌا   ٙ)
 . 7ٕ:  إمامءبد الفتاح  إمام، د.  اإلنسانٌنظر : تطور الجدل بعد هٌجل )الكتاب الثالث  ، جدل   7)
الفلسفة الوجودٌة ، جان بول سارتر ،  أءبلمدراسة تو ٌحٌة مستقاة من ٌنظر : معنى الوجودٌة   7)

 . 7ٕ، د.ت :  وآ رونوكٌركؽارد 
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م  بؤن اإلرادة هً التً تمنح الفرد وجود  7ٙٓٔ-777ٔوهةا ماٌإكد  شوبنهور )      
الظاهري ، وتكشؾ لال ءن داللتاِل ، وتشرؾ بال ءلى القوة الدا لٌة التً ٌتؤلؾ منها وجود  

 .  ٔ)وأفعالاُل وحركاتالُ 

لةا ٌمكن أن نثٌر بعض األسبلة قبل الولوج إلى آراء الفبلسفة العرب فً النفس       
البشرٌة وصفاتها ، فثّمة سإال ءن طبٌعة النفس هل هً متؽٌرة ؟ هل هً متصلة بالجسم 

 أم منفصلة ؟ وماةا ٌحدث إةا انفصلت ءن الجسد ؟

 للنفس اإلنسانٌة ومن بٌنهم :لقد أولى الفبلسفة العرب اهتماماً بالػ األهمٌة       

هـ  إة ٌقول : ما دامت النفس كمال الجسم فان العقل هو كمال 3ٖٖ-ٕٓٙالفارابً )      

))الجوهر الكلً والقوة الطبٌعٌة للنفس مما لال أثٌر فً ادراكاِل لبلشٌاء  ، والعقل هو  ٕ)النفس

 .  ٖ)  لبلشٌاء بحقابقها

النفس ))حقٌقة مؽاٌرة للجسم وممٌزة ءنال كل هـ  فٌرى ان 7ٕٗ-7ٖٓأما ابن سٌنا )      
التمٌز فبل ٌصح ان تقول ان النفس صورة الجسم ؛ الن هةا القول ٌجعل مصٌر النفس تابعاً 

 .  ٗ)لمصٌر البدن  

هـ  ٌرى ان النفس البشرٌة لها معنٌان بعد تقسٌمها ومعرفة ٘ٓ٘-٘ٓٗوالؽزالً )      
ومحمودة ؛ النها نفس اإلنسان أي ةاتال وحقٌقتال صفاتها تبٌن انها مةمومة ؼاٌة الةم ، 

 . ٘)العالمة باهلل تعالى

هـ  ءلى 3٘٘-ٕٓ٘وبعد معرفة النفس واثبات وجودها دا ل الجسم كان ابن رشد )      
ٌقٌن انها حقٌقة وال داءً إلثبات وجودها أو التدلٌل ءلى وجودها وان لم ٌتمٌز الع و 

 .  ٙ)الةي هً فٌال من الجسم

ومن ثم فإن لئلنسان روحاً وجسداً  لقتا معال منة بدأ ال لٌقة وحتى نهاٌتها ، فهو       
كؽٌر  ٌتكون من هةا الجسد الةي ٌرى ؼٌر  فٌال وٌرا  بال ؼٌر  ، مما جعلال ٌتمٌز ءن ؼٌرِ  

، بطبٌعتاِل المؽاٌرة التً تبحث ءن إثبات وجودها وتحقٌق وجود مستقل   7)من الم لوقات

                                                             
 . 7ٌنظر : الفرد فً فلسفة شوبنهور ، فإاد كامل :   ٔ)
 . 7ٗرابً ، سعٌد زاٌد : اٌنظر : الف  ٕ)
 . 7ٔٔ، النفس والعقل ءند ابن باجة وابن رشد ، ؼٌ ان السٌد ءلً :  واإللهٌةالفلسفة الطبٌعٌة   ٖ)
 . ٘ٔٔ، أ.د محمد  ٌر حسن ءرقوسً ، حسن مبل ءثمان :  اإلنسانٌةابن سٌنا والنفس   ٗ)
 . ٖ:ٗحامد محمد بن محمد الؽزالً ، د. بدوي طبانة ، د.ت ،  أبً لئلمامءلوم الدٌن ،  حٌاءاٌنظر :   ٘)
. 
 . ٗٗٔ:  اإلنسانٌةٌنظر : النفس   ٙ)
 . ٖ-7، النفس والعقل ءند ابن باجة وابن رشد :  واإللهٌةٌنظر : الفلسفة الطبٌعٌة   7)
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سد الٌمكن ان ٌنفصل ءن النفس ، وإةا حدث أي انفصال للجسد ءنها بةاتال ، وهةا الج
 .  ٔ)ٌصبح مزٌجاً من العناصر المادٌة الشكل لها

واألمر الٌتوقؾ ءلى التفكٌر الفلسفً لمفهوم الةات واآل ر وأبعادها ، بل ٌتعدا  إلى       
 نفسٌة : مجاالت أ ر ؼٌر الفلسفة وهةا ماٌمكن ان نتعرفال من  بلل الدراسات ال

 :نفسٌة ــدراسات الــذات واآلخر فً الــال -

تشكل الةات بعداً مركزٌاً فً الش صٌة أو الش صٌة الكلٌة ، فقد احتل هةا المفهوم       
ً فً المجاالت النفسٌة ؛ ألهمٌتاِل فً حٌاة الفرد الةي ٌستعرض األدبٌات فً  مدى واسعا
مٌدان الةات لٌ رج بنتٌجة : أال وهً ان وظٌفة الةات األساسٌة هً السعً لتكامل 

 .  ٕ)من  بلل التكٌؾ مع اآل ر لتحقق وجودها الش صٌة ،واثبات الةات

 ومن هنا فّرق ءلماء النفس والسلوك بٌن الةات ، واألنا ، والهو ، فمفهوم الةات هو :      

 تقوٌم الفرد لنفسال بوصفال ش صاً . -ٔ
ٌحدد أداء  الفعلً وٌنمو جزبٌاً من  برات الفرد الش صٌة ومن استكشافاِل لةاتال .  -ٕ

 :  ٗ)، والش صٌة تتكون من ثبلثة نظم أساسٌة  ٖ)الفرد لؤلداءأما األنا فهً طاقة 

 الهو : هو النظام األصلً للش صٌة وهو الكٌان الةي ٌتماٌز منال األنا . -أ 
األنا : هو الجهاز اإلداري للش صٌة ؛ النال ٌسٌطر ءلى منافة الفعل والسلوك ،  -ب 

بها إشباع )األنا  ،  وٌ تار من البٌبة الجوانب التً ٌستجٌب لها والكٌفٌة التً ٌتم
 وهةا العمل لٌس أمراً سهبلً ، وكثٌراً ما ٌكون ءبًء ءلى األنا .

األنا األءلى : هو الممثل الدا لً للقٌم التقلٌدٌة للمجتمع ومثلال ، كما ٌفسرها للطفل  -ج 
 والدا  وكما تفرض ءلٌال بوساطتال نظام من الثواب والعقاب .

 :  ٘)مكونات الةات التجرٌبٌة إلى م 3ٔٓٔ-7ٕٗٔوقد صنؾ ولٌم جٌمس )      

الةات الروحٌة : وٌقصد بها القوى أو االستعدادات النفسٌة العٌنٌة وتتكون من  -ٔ
 ممتلكاِت الفرد النفسٌة ونزءاتال ومٌولال .

 الةات المادٌة : تتكون من ممتلكاتاِل المادٌة . -ٕ

                                                             
 . ٗٗٔ:  اإلنسانٌةٌنظر : النفس   ٔ)
ءصر الطوابؾ والمرابطٌن ، صادق جعفر ءبد الحسٌن :  األندلسًٌنظر : صورة الةات فً الشعر   ٕ)

 دكتورا   . أطروحة. )ٔ
 . 7ٓٔحجازي :  ٌنظر : معجم مصطلحات التحلٌل النفسً ، جان الببلتش ، تر : مصطفى  ٖ)
 . ٘٘-ٖ٘:  نٌوآ رحمد أٌنظر : نظرٌات ش صٌة ، كالفٌن هول ، تر : فرج   ٗ)
 . 7ٗ٘:  سٌد محمد ؼنٌمٌنظر : سٌكولوجٌا الش صٌة محدداتها . قٌاسها . نظرٌاتها ،   ٘)
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واآل رٌن لال ، الةات االجتماءٌة : تتكون من ةاتاِل االجتماءٌة من نظرة زمبلبال  -ٖ
 وٌمكن تو ٌح ةلك :

 

م  فٌرى أن األنا تقابل الشعور وتمثل الحكمة وسبلمة العقل 3ٖ3ٔ-7٘ٙٔأما فروٌد )      
، وٌمكن إبراز ةلك من  بلل   ٔ)ت، أما الهو هو الجزء البلشعوري الةي ٌحتوي االنفعاال

 :  ٕ)الشكل االتً

 

                                                             
 . ٔٗوالهو ، سٌجمند فروٌد ، تر : محمد ءثمان نجاتً :  األناظر : نٌ  ٔ)
 . ٕٗنفسال :   ٕ)
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الخارجٖ إلٔ الِْ ّها فَ٘ هي ًزعاث ّٗحاّل اى ٗصٌع  اى األًا ٗقْم بٌقل تأث٘ز العالن         

هبذأ اللذة الذٕ ٗس٘طز علٔ الِْ
، لةلك هو مكرس باألساس كتامٌن السٌطرة التدرٌجٌة  (1)
 .  ٕ)ءلى النزوات بوصفاِل ٌمثل الواقع

م  الةات معادلة للش صٌة وتتمركز فٌها وتتجمع حولها 3ٙٔٔ-77٘ٔوقد ءد ٌونج )      
، وٌمكن تو ٌح ةلك   ٖ)جمٌع النظم األ رى وتمد الش صٌة بالوحدة ، والتوازن ، والثبات

 من  بلل المرتسم :

 

م  وهو الةي سما  تحقٌق الةات 37ٓٔ-3ٓ7ٔومن أهم المفاهٌم مفهوم ماسلو )      

المثالٌة التً ٌحلم بها وؼالباً ماٌسعى إلى تحقٌق ةات تتواءم مع إمكاناتال و براتاِل ، تتكٌؾ 

 .  ٗ)مع بٌبتال بدالً من تحقٌق ةات مثالٌة ؼٌر واقعٌة

وٌمكن القول ان )األنا األءلى  ٌقوم باإلشراؾ ءلى )الهو  والتحكم بال ءندما تصدر       

منال أي نزءة من النزءات ، كما هو حال القلب الةي ٌدرك العواطؾ واألحاسٌس فؤي حكم 

منال قد ٌنفة إلى ال ارج من  بلل تؤثٌر العالم ال ارجً ٌمكن ان ٌسٌطر ءلٌال قوة العقل 

 اب من ال طؤ .التً تمٌز الصو

                                                             
 . ٖٗ:  األنا والهو  ٔ)
 . ٌٖٕٔنظر : ءلم نفس الش صٌة ، احمد ءبد اللطٌؾ ابو اسعد :   ٕ)
 . 7ٌ٘ٓنظر : سٌكولوجٌة الش صٌة محدداتها . قٌاسها . نظرٌاتها :   ٖ)
 . ٕٗ٘-ٌٖٕ٘نظر : سٌكولجٌا الش صٌة ، د. ثابر احمد ؼباري ، د.  الد محمد :   ٗ)
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 الذات واآلخر فً الدراسات الثقافٌة واألدبٌة المعاصرة :-

وللةات واآل ر حظهما فً الدراسات األدبٌة ، فتعد الةات من أكثر األفكار ح وراً       

فً معجم الؽرب الحدٌث ، وبهةا فنحن نتحدث ءن اال تبلؾ بٌن ةاتنا الحقٌقٌة وةواتنا 

، أي إن معرفتً   ٔ)ننظر نظرة معمقة لةواتنا لنعرؾ حقٌقة ةاتنا االءتٌادٌة ، لةلك أحٌاناً 

لةاتً التتم إال من  بلل معرفة اآل ر لً ، بٌد ان وقفة الةات أمام اآل ر با تبلؾ أطر  

بل هً وقفة سرءان ما تتلبس  ، الثقافٌة والح ارٌة هً وقفة منؽمسة بالقلق والتوتر

الةي ال ٌتحقق فبل  ، فً الوصول إلى الكمال المؽاٌر أمبلً  –بالرحٌل متجهة نحو الم تلؾ 

 .  ٕ)ٌنبؽً سوى الرحٌل إلٌال

ءنصراً فاءبلً فً  بوصفالِ  ، عاب المؽاٌرٌإن اآل ر هو البلزمة المنطقٌة الستفلةا       

 ، الةي ٌصل بٌن مكونات الثقافة المنفتحة ءلى مستوى الح ور الدا لً ، المبدأ الحواري

الةي  ، المؽاٌر ءلى مستوى الح ور ال ارجً فً األفق الحواري –باآل ر لبلندماج 

ن احتفاظ ثقافة ، وهةا األمر ٌنطبق ءلى  ثقافة الشرق ؛ أل  ٖ)التنؽلق بال الثقافة ءلى نفسها

،   ٗ)الشرق بةاتٌتها وأصالتها جعلها ترفض ان ٌةٌبها اآل ر أو تفقد  صابصها ومكوناتها

 ها بنهجها ومكانتها  القةً ها نوءاً من احتفابِ ركب الحداثة بوصفِ بل تسعى إلى السٌر فً 

 .  ٘)وءالمًة لتصنع ءوالم جدٌدة كما صنع هللا العوالم القدٌمة

باآل ر وطبٌعة االتصال بال واإلفادة منال والحوار معال تمثٌبلً  عناٌةوهةا مما جعل ال      

لةاتنا الثقافٌة وما أحرزتال من وءً ٌناط بال القدرة ءلى الحوار مع اآل ر واستٌعاب ثقافتال 

ومعرفة طبٌعة ماٌدور فً ةهناِل  ، محاوالً رصد إنتاج اآل ر واأل ة من ثقافتالِ   ٙ)والتؤثر بال

نال ٌمكن أن ٌ ٌؾ ءلٌها أسلوبال الممتع أج جاهزة ، بٌد ، لٌستعار منال أفكار ونماةةهناِل 

 األ اة .

،  سسة من ةات اإلنسان والمعبرة بصدق ءن صمٌم حقٌقتال ءن فكر ِ ؤوالثقافة المت      

كال هً الثقافة المتكاملة والحصٌلة المتبلورة التً تتشكل منها ش صٌة و، وسل وتجاربالِ 

 ط اآلتً :، وٌمكن ان نو ح ةلك بالم ط  7)المجتمع

                                                             
، تر : سعٌد  وآ رونٌنظر : مفاتٌح اصطبلحٌة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ، طونً بٌنٌت   ٔ)

 . ٖٔٗالؽانمً : 
 . 77:  سديألاٌنظر : القلم والسٌؾ ، ادوارد سعٌد ، تر : توفٌق   ٕ)
 . 7:  7ٕٓٓ،  ٔٓٔءصفور ، كتاب فً جرٌدة ، ع /ٌنظر : حوارت الح ارات والثقافات ، جابر   ٖ)
 . ٖٔفتنا بٌن االنفتاح واالنؽبلق ، ٌوسؾ القر اوي : اٌنظر : ثق  ٗ)
 . ٗٗٔ:  ، تر : كمال أبو دٌب ، ادورد سعٌد اإلنشاء،  ، السلطة ٌنظر : االستشراق ، المعرفة  ٘)
 . ٘، ماجد الصعٌدي : واإلبداعوالق اٌا  اإلءبلمفصول فً  واآل رٌنظر : الةات   ٙ)
 . ٙ٘، محمد بلقاسم  مار : ٌنظر : حوار مع الةات   7)
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نحتاج إلى اآل رٌة إة الٌمكن ان ٌكون هناك ءالم الٌشوبال اال تبلؾ ، بٌد أن  لةلك      

الؽربً بنا مما إةا كنا سنبقى بعد تلك المواجهة  -هناك ت وفاً مما ٌمكن ان ٌفعلال اآل ر

بهة   ، فقد اسهم االستعمار السٌاسً فً تقدٌم أنموةج سًء للعبلقة باآل ر ، فؤصبحت ٔ)منال

 .  ٕ)العبلقة المتؽلؽلة فً حٌاة الفرد ، وفكر  ، وثقافتال تصب فً ؼاٌات االستعمار وأهدافالِ 

وٌإكد )ادوارد سعٌد  أنال ))لٌس من صالح الؽرب بصفة ءامة والوالٌات المتحدة       

بصفة  اصة تكرٌس صدام بٌن الثقافات والح ارات ، بل ءلٌها ان تعمل ءلى تنمٌتاِل بدال 

العالمً ماهو إال انفتاح ءلى مفهوماتال لٌزدحم  –، فاالنفتاح ءلى اآل ر   ٖ)ا العداء  من هة

 .  ٗ)لٌزدحم ف اء الثقافة العربٌة واإلبداع العربً

إةن ٌمكن أن ٌعد الفن المنظومة الناب ة بكل التشكبلت المعرفٌة ، وهو الوحٌد القادر       

أدواتها وهو ٌعد األكثر جرأة ءلى طرح ءلى إظهار صورة األنا الموهوبة الفنانة من  بلل 

األنا بكل تفاصٌلها وءلى محاورة اآل ر والكشؾ ءنال ، واألدب جزء من هةا الفن وهو 

قادر بفعل اللؽة التً هً منظومة فكرٌة حٌة ءلى نقل الهوٌة الدا لٌة والةات الشعرٌة إلى 

ر  فتحٌا نفسال من جدٌد العالم من  بلل الشعر فٌعبر بةلك ))ءن حزناِل وألماِل وفرحال وسر

للشاءر ، فؤي ءمل   ٘)وبةلك تكون النفس صانعة األدب وٌكون األدب من ٌصنع النفس  

ٌنجز  إنما ٌرٌد منال التنفٌس ءن هموماِل ورؼباتال وءواطفال فٌطرحال من  بلل الشعر وهو 

                                                             
 . ٔٗصطبلحٌة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع : ٌنظر : مفاتٌح ا  ٔ)
ننن أنموةجننناً الحننندٌث  األدبنننً التنننؤلٌؾ طننناب نقننند  اآل نننرٌنظنننر :  طننناب   ٕ) ٌّ ؾ ، د. ءبننند العظنننٌم ره

 . ٕٕٔالسلطانً : 
 . 77، ادوارد سعٌد ، تر : محمد ءنانً :  اإلسبلمٌنظر : تؽطٌة   ٖ)
 . ٌٕٔنظر : الحداثة كسإال هوٌة ، مصطفى   ر :   ٗ)
 ستٌر  .جا. )رسالة م ٙن الكرٌم ، سابدة حسٌن محمد : آسٌمٌابٌة نوازع النفس فً القر  ٘)



 فاهيم واألبعادالذات واآلخر المالتمهيد : 
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أٌ اً ، وهو قادر   ٔ)ال ٌكتفً بهةا بل ٌرٌد ان ٌوصل إبداءال إلى اآل ر لٌعٌش معال تجربتال

ءلى معاٌنة اآل ر وإظهار أنا  للوجود وإظهار رإانا ءنال ، وكل  –ونعنً الشعر  –

ماٌتعلق بوجودنا الش صً واالجتماءً ، فقد تجلت ءبلقة الةات باآل ر فً تجربة 

الشعراء ءامة بؤشكال م تلفة فلم تكن ةاتاً مسطحة تواجال اآل ر وإنما أ ةت أدواراً متدا لة 

، فبل توجد ةات ساةجة أو   ٕ)ٌجٌات للتواصل مع اآل ر والتماهً معالإلى إٌجاد إسترات

صرفة بل تتسرب فً ةات كل منا ةوات من كل لون وكل اتجا  ، وقد ٌتعاٌش هةا اآل ر 

 . ٖ)فً ةواتنا وٌتناص معها وٌ تمر ءلى شكل بةرة م ادة 

ومن أجل هةا ٌحق لنا أن نقول إنال الت لو قصٌدة الشاءر من أن تطرح نفسها كشافاً       

لةاتال ورإا  ءن اآل رٌن شاء ةلك أم أبى ، وٌبقى الشعر العراقً مجاالً واسعاً ٌستبطن 

حاالت وءً الةات الشعرٌة ورإٌة اآل ر التً تعد لوحة فسٌفسابٌة تتدا ل فٌها التفاصٌل 

 ركة ٌملإها االنفتاح واالنؽبلق فً آن واحد .وتتعالق فً ح

وبعد استعراض أثر الفن فً إظهار صورة األنا وبوصؾ األدب جزءاً من هةا الفن       

ٌمكن القول ان مو وءة الةات واآل ر قد حظٌت باهتمام بالػ فً الدراسات النفسٌة 

تجزء من هةا المجتمع والفلسفٌة واألدبٌة .... ومحل النظر إلٌهما بوصفهما جزءاً ال ٌ

فٌحققان التكامل واالندماج ، فبل ٌمكن ان ٌعً الفرد ةاتال إال من  بلل معرفة اآل ر لال 

بوصفاِل مرآة للةات ، لةا فان أٌة قطٌعة أو فصل ءن اآل ر ٌعمل ءلى تحطٌم األنا وٌهددها 

 بال ٌاع والتهمٌش فتفقد مكانتها بٌن المجتمع .

                                                             
فراس الحمدانً ومحمود سامً البارودي ، ٌاسر ءلً ءبد سلمان  أبًٌنظر : صورة الةات بٌن   ٔ)

 . 3ٔ)دراسة موازنة  : 
)رسالة  ، ٕٗٓفً شعر السٌاب ، ءلً ءبد الرحٌم كرٌم المالكً :  واآل رٌنظر : ثنابٌة الةات   ٕ)
 . ) اتمة ، جستٌر  ام
.  ٕٕالعبلء المعري ، ةكرى محً الدٌن حمٌد الجبوري :  أبًفً شعر  اآل رطاب  ٌنظر :   ٖ)
 دكتورا   . أطروحة)



 

 

 

 

 

 

 الــفصــل األول

 

ة ورإٌا ٌعرلقوى الفاعلة فً صناعة الذات الشا
 اآلخر عند البٌاتً

 النشؤة : -ٔ

 الرحالت : -ٕ

 األسرة والمرأة : -ٖ

 حركة الحداثة الشعرٌة : -ٗ
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 الفصل األول 

 القوى الفاعلة فً صناعة الذات الشعرٌة

 ورإٌا اآلخر عند البٌاتً 

المسبقة وهشاشة أسسها الفر ٌات زٌؾ  الحدٌث لقد كشؾ لنا الدرس الثقافً      

ً بدور الثقافة فً تكوٌن المعرفة  الٌوم ومسلماتها ؼٌر المنقودة ، فؤصبح الفرد أشد وءٌا

سبل فهم النصوص فاألحاسٌس والعواطؾ ، بها الكٌفٌة التً تتشكل وق التفكٌر ابوطر

م الحس الةوقً والعاطفً أثناء الفهم والتفسٌر هً سبل تحددها سٌاقات المإسسة وٌوتق

 من سٌاقات تمارس ءلٌها تد ل هة  السبل  الثقافٌة والتارٌخ والعبلقات االجتماءٌة ، ولهةا

الحد والتحدٌد، وهةا األمر جعل النقاد ٌكتبون لنقاد آ رٌن وألء اء ٌهمهم الد ول  من 

حدود ثقافة النقد ، واكتساب القدرة أو الكفاءة التً تملٌها ءلٌهم المإسسة المعنٌة لٌستطٌع 

 . ٔ)الدرس الثقافً الحدٌث أن ٌمارس نشاطال وفعالٌاتال 

لوءً والثقافة الواسعة اءلى اإلنسان بشكل ءام والشاءر بشكل  اص أن ٌكون مالكاً       

ن كتابة الشعر وقراءتال تستلزمان منال معرفة و برة ، ف بلً ءن المعرفة العمٌقة ؛ أل

العلم وحد  ال ٌصنع من اإلنسان مثقفاً بل من اجتماع جوانب العلم و  ٕ)اللؽوٌة السابقة 

والموقؾ الفكري من األشٌاء والظواهر تجا  ق اٌا  االجتماءٌة حٌاتٌة وال برة الوالمعرفة 

 .  ٖ)، السٌاسٌة ، واإلنسانٌة

نال إةا كان العالم ٌتعولم  ؛ الالوسٌط الفكري)ن المثقؾ ٌمكنال أن ٌلعب دور ؤوالقول ب      

لى ح ءمكانٌات التواصل ، فاالتصال واالنفتامن جراء ثورة االتصاالت وم اءفة إالٌوم 

ال طاب والتحاور مع هو وهو ما ٌتوسط بٌن المرء ونظٌر  ، اآل ر ٌحتاج إلى وسٌط 

 .  ٗ)ال اص نموةجاً فكرٌاً فً مجالالِ اآل ر لٌشكل ا

حداثٌات ل نفسٌاً وثقافٌاً من  بلل جملة ان ش صٌة الشاءر مثل باقً األفراد تتشكا      

بال اآل رون ، والثقافة   مما أفاد ومرتكزات بع ها مما جنا  الشاءر فً حٌاتال وبع ها

االتحاد والتواصل مع اآل رٌن من ))الحٌة الحقٌقٌة ثقافة إنسانٌة ٌسعى فٌها الشاءر إلى

 .  ٘)   بلل ءملٌة اإلبداع 

                                                             
 . ٕٗٔ، د. مٌجان الروٌلً ، د. سعد البازءً :  األدبًٌنظر : دلٌل الناقد  ٔ)
 . ٖ٘دونٌس : أٌنظر : الشعرٌة العربٌة ،  ٕ)
 )رسالة ماجستٌر ٓٔالمثقؾ فً رواٌات ءبد الرحمن منٌؾ ، ءبد ال الق حسن :  أزمةٌنظر :  ٖ)
 . ٓ٘ٔءلً حرب : د.نقد المثقؾ ،  أوالن بة  أوهامٌنظر :  ٗ)
 . ٕ٘ٔ:  البٌاتًٌنابٌع الشمس السٌرة الشعرٌة ، ءبد الوهاب  ٘)
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وفً العوامل التً   صٌة الشاءر العراقً ءبد الوهاب البٌاتًوإةا ما تؤملنا فً ش       

صنعت ةاتال الشعرٌة والكٌفٌة التً رسمت بها ال ٌوط العرٌ ة فً التعاطً مع اآل ر 

حدهما ثابت وهو مجموءة من القٌم ٌن اننا نجد ءاملٌن ربٌسوالشعري ، فإاإلنسانً 

فٌاً والمبادئ واألءراؾ التً أءطتال أسلوباً  اصاً بال ، فالقٌم تمنح الش صٌة بعداً معرفٌاً وثقا

 .  ٔ)من الجماءات آ ر ٌ تلؾ ءن ؼٌر ِ 

أنماط السلوك والقٌم  ))دونٌس أهو العامل المتحرك وكما ٌعبر ءنال اآل ر فأما       

المكتسبة بشكل مستمر من شتى المصادر سواء كانت تلك المصادر هً من  رورٌات 

رة مشاركة اآل ر فٌإكد أدونٌس  رو  ٕ)  الحٌاة أو نتٌجة تدا ل واندماج بٌن الح ارات 

والتعامل معال فً نظام المعرفة لٌعمق من تجربتاِل ال اصة وٌوسع حدود ثقافتال ، لكن فً 

 .  ٖ)ال اصةالوقت نفسال ءلٌال ان ٌنتج ما ٌؽاٌر نتاج اآل ر وٌتعامل معال بطرٌقتاِل 

 مكنها استلهام أفكارها من اآل رن الش صٌة الواءٌة سٌدة نفسها ٌلةلك ٌمكن القول ا      

م ت ٌؾ ءلٌها طابعاً حداثٌاً جدٌداً ٌبتعد فٌال ءن التقلٌد وهةا ما ٌعمد إلٌال الشاءر المبدع ث

 واإلنسان الفنان .

 

 النشؤة – ٔ

ق ءنها الوجود الشعري تفالشاءر هً البةرة البدار التً ٌن ن طفولةما من شك فً أ      

وانتكاساتها وآالمها تنتج ن مبلمح الةكرٌات بكل معالمها من شك فً أ العوٌص ، وما

ن ال ٌنفك ، ومن المنطقً بل من البلزم ا اللحظة الشعرٌة الماثلة فً دٌمومتها وال نهابٌتها

الوصال بٌن لحظة الوجود المادي التارٌ ً للشاءر اإلنسان وبٌن الوجود الشعري للشاءر 

لشاءر ، وال ألساس لش ص افتلك هً ال طوط التً أسهمت فً صناءة المبلمح ا ، المبدع

 من ةلك العموم . ٌستثنى البٌاتً

فً حً من أحٌاء بؽداد الشعبٌة   3ٕٙٔءبد الوهاب البٌاتً فً العراق سنة)  ٗ)قد ولد      

ٌعٌش فً كنؾ  3ٗٗٔوظل حتى ءام  ))،   ٘)تؤثر بالحٌاة الرٌفٌة واستمتع بؤؼانٌها العةبة
                                                             

 اإلبداع، وٌنظر : الثابت والمتحول فً  37ٌنظر : الثقافة العربٌة فً ءصر العولمة ، تركً الحمد :  ٔ)
 . ٗٔ-ٖٔدونٌس :أءند العرب ،  واإلتباع

 . ٗٔ-ٖٔءند العرب :  فً اإلبداع واإلتباع الثابت والمتحول ٕ)
 . ٕٗٔءبد الواسع الحمٌري : د.: الةات الشاءرة فً شعر الحداثة العربٌة ،  ٌنظر ٖ)
لٌس من هم البحث اجترار الق اٌا التارٌ ٌة المفصلة المرتبطة بحٌاة الشاءر والموجودة فً ؼٌر  ٗ)

 . واآل رمكان بقدر ماٌعنى با اءات تعكس حقٌقة المو وع المتناول . الةات 
 . 7/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمالٌنظر :  ٘)
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، تلك المدة التً شكلت طفولتال وصبا  وجزءاً من شباباِل كان لها بالػ األثر   ٔ)  هة  األجواء

البواكٌر  فً كثٌر من قصابد ِ  رٌة وتشكلها وقد نراها لةلك حا رةفً صناءة ةاتال الشع

 وحتى المتؤ رة منها ٌقول :

 

 حٌب من )باب الشٌخ( ورائً

 ٌمتد كخٌٍط مسحور 

 أُمسكه ، فؤرى بٌتاً ٌؽرق بالنور

 لع نحو الباب المؽلقِ أتط

 فً عٌنً طفل مبهور 

 أتوقؾ عند السور 

 أصرخ ، لكن الخٌط المسحور 

 ٌصبح جرحاً فً قلبً

 (ٕ)ورماد بخور ...

 

تلك األءوام والسٌما طفولتال بما ا تلط فً ةهنال من تداءٌات األلم  وقد وصؾ البٌاتً      

ًَّ بالصمت والرحٌل فمنة  طفولتً قد))واألمل فً كتاباِل )تجربتً الشعرٌة  قال :  حكمت ءل

شعار  ، والمتتبع أل  ٖ)  وأنا فً طرٌقً إلى المدٌنة التً لم أصلها بعد 3ٕٙٔءام مولدي 

 ٌلمح ةلك المزٌج المتفاءل بٌن تكوٌنال العسر وبٌن انطبلقاتال الشعرٌة قال:

 ُولدُت فً عصر الخٌانات وفً أزمنة العذاب والثورات

 محراثِه مات وكنُت شاعراً جوالكان أبً عبداً على 

 أصطاد فً طفولتً فراشة القمر

                                                             
 . 73، حمزة مصطفى :  ةوالمرآالوجال  البٌاتً ٔ)
 . 3ٔ٘/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٕ)
 . 3ٙ:  البٌاتًتجربتً الشعرٌة ، ءبد الوهاب  ٖ)
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 فوق سطوح مدن النحاس

 أدق فً ؼٌابها األجراس

 أحفر فً قصائدي نفق

 إلى سماء قرٌتً الزرقاء

 مهاجراً مع الطٌور ولؽات كتب الثوار

 ُولدُت مؤخوذاً وكانت قدمً الرٌح وقلبً فً ٌد األقدار

 (ٔ)مطرقة حمراء...

ءن حلمها فً قارات العالم محاولة تقصً الحقابق ءن الطفولة  ثالشاءر تبح ةات      

ال ابعة تبحث فً المدن المهجورة ،لةا تبقى )أنا الطفولة  تحن إلى ةكرٌات الما ً وال 

 واقعها المعٌش وتبقى ناقوساً ٌحفر فً ةات الشاءر الحالمة : رتؽاد

 أحرقنً البإس /الضوء/التجوال

 بحذاء مثقوب تحت األمطار 

 أٌام األعٌاد

 أنوار مآذن بؽداد

 باب الشٌخ/نذور الفقراء

 أحرقنً برق العشق ، 

 صؽٌراً كنتُ 

 وكانت 

 (ٕ)فبماذا تؤمرنً ، سٌدتً ، اآلن ...

 

                                                             
 . ٖٕٙ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٔ)
 . ٖٖ٘/ٕنفسال :  ٕ)
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ن انثٌال ةكرٌات الطفولة ب ربات متتالٌة أبعدت النص بعض األبعاد ءن الدالالت ا      

كثٌراً من انفعاالتها وتفجرها إلى ال ارج من  بلِل تراكم ةكرٌات )لؤلنا  إة أفرؼت 

 .  ٔ)الما ً فهة  المرحلة مقتصرة ءلى مرحلة زمنٌة بعٌنها هً مرحلة الطفولة

لقد بدأت معرفة الشاءر بالعالم من  بلل الحً الةي نشؤ فٌال ببؽداد بالقرب من مسجد       

حٌاة فً ، وهو ما أثر   ٕ)أحد كبار المتصوفةالشٌخ)ءبد القادر الكٌبلنً  و رٌحال وهو 

لباس التصوؾ أو ))الشاءر إلى حٍد ما واقتراب الشاءر من هة  الفكرة ال ٌعنً كما ٌقول : 

نما الت لً تماماً ءن األنانٌة ، والحقد ، واالتحاد بروح العالم وهو جزء من الدروشة وا

 .  ٖ)  رإٌاي الشعرٌة وكٌانً الةي احترقت بال

كان الةي كان ٌعٌش فٌال منة الم –حٌاتال فً مرحلة الطفولة فً الحً  البٌاتًصور       

ً تن التراكمات الومما الشك فٌال أ  ٗ)عمالٌعج بالفقراء ، والباءة ، وال اً مكانصؽر  بوصفاِل 

ٌفر ها انحسار المكان ، ت لق توتراً ءفوٌاً فً النسٌج اللؽوي موازٌاً للتوتر الةي ٌمزق 

، وتوقفها فٌال بوصفها مصدراً لؤللم ٌتركال الما ً الدفٌن من  بلل الةكرٌات   ٘)نسٌج األنا

 التً تتوالى فً ةهن الشاءر ، وةلك وا ح فً قولال :

 

 وحدائق اللٌمون فً أعلى الفرات

 أمضٌت صٌؾ طفولتً

 فٌها ، وأدركنً الشتاء

 وحملت فً منفاي بعد رحٌلها 

 (ٙ)ذهب القصائد والرماد ...

ن أجمننننل سنننننً ءمننننر  تلننننك التننننً ق نننناها فننننً بلنننندِ  األم أٌننننام شنننناءر اأدرك ال لقنننند      

فمع ننننلة الشنننناءر هنننننا مع ننننلة االنفصننننال بننننٌن ةات راحلننننة  ارجننننة ءننننن طفولتننننال ، 

                                                             
 . 7ٖءبد العظٌم رهٌؾ السلطانً : د.النقد الممكن فً النص الشعري الحدٌث ،  ، فسحة النص ٔ)
 . ٌ٘ٔنظر تجربتً الشعرٌة :  ٕ)
 . 7ٙٔ-ٌٙٙٔنابٌع الشمس السٌرة الشعرٌة :  ٖ)
 . ٘ٔ:  ٌنظر تجربتً الشعرٌةٗ))
 . ٌٕٕٙنظر : البنٌات الدالة فً شعر شوقً بؽدادي ، محمد حمزة الشٌبانً :  ٘)
 . ٖٓ٘/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٙ)
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الزمنننان والمكنننان وبنننٌن ةات أولنننى متقوقعنننة نشنننؤت فنننً بلنننٍد ارتحنننل ءننننال فتنننرك الرحٌنننل 

 ألماً و لق المنفى حزناً .

لوجودي ما نرا  لدى الرومانسٌٌن الةٌن شؽفوا بتصوٌر ولعل مثل هةا االنفصال ا      

ن ءالم أووجدوا  ، ٌمجدون حٌاة الفطرة ونقاوة القلب والسرٌرة اكانو نهمالمرحلة الطفولة 

 .  ٔ)الطفولة ٌعبر ءن الدهشة وٌجسد العالم ءلى نحو سحري

 التً أثرت وجود  بتلك الهٌؤة ن ٌتؤصلمن ا إةا لم ٌكن للبٌاتً فً أولٌات حٌاتال بدٌ       

نسانٌة األول الم تزل بعوالم ا ن ٌستعٌض ءن ءالمالِ الحقاً فً شعر  وقد دءا  ةلك إلى ا

ال أ رى قد تعٌد ترتٌب األشٌاء بالشكل الةي ٌسهم فً  لق تفاءل حقٌقً بٌن ما ٌ

وتقة مترامً األطراؾ ، األمر الةي ألقى بال من بوحا ر  وبٌن أسرار  الدفٌنة وءالم 

 الوطن إلى تٌال العالم وفً رحبلت ممتدة هنا وهناك .

 

 الرحبلت  – ٕ

ة ءلى الحٌاة بتلك الزٌار رحلة للشاءر إلى دمشق لم ٌتعرؾ البٌاتً قد كانت أول       

نال كان مشؽوالً مع أسرتال واقتنى بع اً من الكتب التً كانت ممنوءة الدا لٌة لدمشق ؛ ال

ءلى األدباء  تعرؾ البٌاتً 3ٌ٘٘ٔة فً ءشٌة حلؾ بؽداد ثان، أما الزٌارة ال فً بلد ِ 

 كتب قصٌدة بعنوان )أؼنٌة   راء إلى سورٌا  : هانفس ، وفً السنة  ٕ)السورٌٌن

 

 عٌناي فً عٌنٌك ، ٌاوطن العقٌدة والكفاح

 والنار فً قلبً ، وفً ٌدي السالح

 أحمً حدودك من صؽار النحل

 ٌاوطن األقاح

 وأنا أؼنً ، والجراح

 صبؽت سماء مدٌنتً

                                                             
 . 7ٗٗءاطؾ جودة نصر : د.ٌنظر : ال ٌال مفهوماتال ووظابفال ،  ٔ)
 . 3ٓ:  البٌاتًٌنظر : مدن ورجال ومتاهات ، ءبد الوهاب  ٕ)
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 - ((طلع الصباح!))

 وعلى نوافذ بٌتنا ، كان الربٌع

 طفالً ٌؽنً ، والسماء

 حمراء مثل سماء روما ، ٌوم أحرقها عذاب

 )نٌرون( ، مثل الحب ٌؤبى أن ٌبوح

  ٔ)مثل المسٌح على الصلٌب..

 

افتتح الشاءر القصٌدة برإٌا بصرٌة تتفتح معالمها تجا  اآل ر/المنا ل الثوري الةي       

ٌشاركال الموت وٌحمل معال السبلح ، وٌقاتل لٌعلن الثورة وٌبزغ الفجر وٌبعث بالحٌاة من 

 بشكل الفت ٌقول : تتكرر فً مجموءتالِ  التً ءمد إلٌها البٌاتًجدٌد ، وتلك الحالة الشعرٌة 

 

 كانت األحرؾ فً نفسً تناضل 

 وتؽنً فً لٌالٌها قوافل

 من قواٍؾ ومقاطع

 كنت جائع 

 كنت فً معركة الخلق أطالع

 وجهك الحلو ، فؤنسى ٌا دمشقُ 

 ؼربتً

 وحشة أٌامً 

 عذابً 

 (ٕ) وأنا اقتحم التارٌخ من باب لباب..

 

 

تفرض  بقدر ما، الشاءر فً ةلك لم ٌنطلق مما ٌفر ال الشعر و روبال  نّ أوأحسب       

 ، أقرب ءلٌال المواقؾ اإلنسانٌة مواقفاً شعرٌة هً إلى المشاركة الوجدانٌة والتؤثر العاطفً

صرؾ الةات الشاءرة لتعطً محلها لآل ر السٌاسً أو وتلك مسالة بالؽة ال طورة إة تن

انال ها هنا ، إال  اٌ اً ن الةات الشعرٌة تتشكل هً أ من رؼمءلى الو، الثقافً بشكل ءام 

 تشكل محكوم برإٌا اآل ر وقوتال أكثر مما تتشكل بواقع  برتها الجمالٌة .

                                                             
 .ٕٕٗ/ٔالكاملة:الشعرٌة  األءمال ٔ)
 . 77ٕ /ٔنفسال : ٕ)
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كثٌراً ما تسفر رحبلت الشاءر ءن بروق المعة فتصطدم ءوالمال بعوالم اآل ر       

، ان )األنا  تشعر   ٔ)فت ترقال وتتفجر طاقاتال الشعرٌة إل اءة المسافة بٌن المت ٌل والمربً

بال ٌاع فً مدن العالم وإحساسها بالؽربة والحنٌن فتنسى همومها فً دمشق وهً إحدى 

 محطات الشاءر التً تؽنى فٌها وبجمال طبٌعتها .

 فً الصالحٌة وهناك رأى ءابشة الدٌن بن ءربً  ًثم زار الشاءر  رٌح )محٌ      

)ءٌن الشمس أو تحوالت  والسٌما فً قصٌدتالِ ،   ٕ)التً ٌبحث ءنها فً كثٌر من قصابد ِ 

 محً الدٌن بن ءربً فً ترجمان األشواق  :

 

 سم شارد ووارد أذكره عنها أكنً واسمها أعنًإفكل 

 وكل دار فً الضحى أندبها فدارها أعنً

 توحد الواحد فً الكل

 والظل فً الظل

 (ٖ)وولد العالم من بعدي ومن قبلً...

 

ن التً لم ٌرها قط ، لكنال ٌحلم أن ةات الشاءر تجوب ببلد العالم بحثاً ءن ءابشة ا      

، وهةا االندماج مع ش صٌة )ابن   ٗ)ٌشاهدها فً بلٍد ما ولعلال ٌسقطها ءلى امرأة واقعٌة

ءلى صعٌد إثبات الةات  بلن تحوالً ثقافٌاً ملموساً ءند البٌاتًءربً  ثم التٌال مع ءابشة ٌمث

ة الم تلفة وتلك الحقبة الشعرٌة بالكلمة والفكرة ، وءلى صعٌد االنفتاح ءلى الممكنات الثقافٌ

تتواشج فً حٌاة البٌاتً كانت بالؽة األثر فً تحقٌق شكل شعري متمٌز ءرؾ بال البٌاتً، 

ة البعد ال امس )سمفونٌ فٌال لبنات الوءً مع الفاءلٌة الشعرٌة ، نجد  ٌقول فً قصٌدتالِ 

 األولى  :

                                                             
 . ٌٕٕٗنظر : جمالٌات الحرٌة ، صبلح ف ل :  ٔ)
 أبمةفٌلسوؾ من  هـ 7ٖٙ -هـ 7٘٘األكبر )محمد بن ءلً بن محمد بن ءربً الملقب بالشٌخ هو 

، لال مجموءة من الكتب  اشبٌلٌة فً الثامنة من ءمر  إلىالمتكلمٌن فً كل ءلم ، ولد بمرسٌة وانتقل 
الدٌن  ًمحٌ لئلمام األشواق، ٌنظر : دٌوان ترجمان  المهمة اهمها الفتوحات المكٌة ، وترجمان االشواق

 . ٔٔبن ءلً بن العربً ، اءتنى بال ، ءبد الرحمن المصطاوي : 
 حب ابنة “مراهقتال  أولفً  أحبهاءابشة هة  كانت صبٌة  نّ أفً مقابلة تلفزٌونٌة ءن  البٌاتًقد كشؾ

ٌدري ولربما قد تزوجت . ٌنظر :  أنفً المحبلت الشعبٌة لكنها فً ؼفلة رحلت من دون  ”الجٌران
،  دكتورا   أطروحة. ) ٕ٘٘: ، حسن ءبد ءودة ال اقانً البٌاتًفً شعر ءبد الوهاب الترمٌز 
 )هامش .

 . 3ٌٕنظر : مدن ورجال ومتاهات :  ٕ)
 . 7ٖٕ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٖ)
 3ٔٔونزار قبانً ، جاسم محمد  لؾ :  البٌاتًٌنظر : العتبات النصٌة فً شعر ءبد الوهاب  ٗ)

 دكتورا   . أطروحة.)
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ٕٖ 

 

 مــابٌـن لٌـالـً القـــطب البــٌـضاء ونـار خـرائــب هـذا الفـجر 

 الدامً ، تتوقؾ أحٌاناً مركبة حاملة جثثاً وطٌوراً مٌتة ، تنزل

 منـها سٌـدة فً عمـر الـوردة ، تـمضً فً جـوؾ اللٌــــل إلى 

 ـا نــجم أســطوريؼــابــات البــحر األســود ، ٌتبعهــا وٌتوجهـ

 اخــضر ، تـــحاول أن تتـــوقؾ ثانٌــة ، لكن الرٌـح تنادٌها فً

 جــوؾ الؽابات ، فتمضً تــاركــــة فــوق مدار األرض القطبً

 (ٔ)اق ...ـس الــــشعراء الـــــــــعشــالـــمدن ، الــــحانات ، قوامٌ

 

وهةا ٌفرض بحثاً متجدداً  ، معرفة اآل رن ةات الشاءر الرومانسٌة تتحقق ءبر نجد أ      

ٌنبنً الحلم  صابال الفردي المتوجال إلى ال ٌال بوصفاِل  ، فً حاالت تجربة الفرد مع ةاتال

، فتتوقؾ األنا ءبر األماكن بحثاً ءن ءابشة بتساإالت بٌد أن اإلجابة تكمن   ٕ)حرٌة الةات

  لؾ األبواب الموصدة .

ولقد أءانال  ، فً شعر  كان واقعاً متؽٌراً ومتجدداً باستمرار ن الواقع كما ٌتجلىأؼٌر       

ةلك التجدٌد والتؽٌٌر سفر  الدابم  وترحالال فً مدن العالم المتواصل ، وهو ما جعل ءلى 

، ٌقول فً قصٌدتاِل   ٖ)رحالة بكل معانً الرحلة واالرتحال فً العصر الحدٌث البٌاتً

 )اللقالق  :

 

 ستحط الرحالَ بؤعلى الكنائ

 أعلى المساجد

 فوق القباب 

 ُع عٌدان أعشاشهاُتجمِّ 

 من هنا أو هناك 

 ُخ / تفرد فً الرٌح أجنحةً تبٌض / تُفرّ 

 لتزق الفراخ 

 فان ضوأت نجمُة القطب فوق المدٌنةِ 

 ذارفًة نورها فً العراء 

 نما رٌشها 

 واستطالت قوادُمها فً الهواء
                                                             

 . ٓٔٗ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٔ)
 . ٌٕٔٔنظر : الشعرٌة العربٌة مرجعٌاتها وابداالتها النصٌة ، مشري بن  لٌفة :  ٕ)
 . ٗٔ:  البٌاتًٌنظر :  مسون قصٌدة حب ، ءبد الوهاب  ٖ)
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 تطٌر اللقالق عائدةً 

 لبالد الضباب 

 (ٔ)صرخة فً أعالً السماء ...مخلفًة 

 

، ي فثمة ماٌثٌر الؽموض واالستؽرابن الشاءر ٌتحدث ءن اللقالق فً النص الشعرإ      

، فهً  ٕ)والةات تشبال الطٌر المهاجر الةي ٌحط ءلى المساجد لكً ٌبٌض ثم ٌفرخ وٌرحل

اآل ر  لدن، وةات الشاءر محاصرة من   ٖ)الحٌاة –ت  ع لنظام دقٌق ٌرتبط بثنابٌة الموت 

وهة  الصورة تشكل ،  فؤرادت أن تطلق صر ة فً سماء الحرٌة كما أطلقتها هة  اللقالق

األمل ، وهً من )الةات  بنبرة نابعة من األءماق هً نبرة ٌعلوها  لدنبمجملها تفاإالً من 

وجود  الفردي من  نسان الةي ٌرى  ٌاءال فً محطات الحٌاة وءبثٌةجانب آ ر صورة اال

دون االندماج فً هة  التركٌبة الدقٌقة بتفاصٌلها الكبرى والصؽرى ، إنها صورة الثقافات 

التً تتصارع تارة وتتمازج تارة م لفة ةلك التساإل العجٌب بإزاء وجودها وجدوا  ، وفً 

 ةلك ٌقول أٌ اً :

 

 ـر جـــرٌحـــكـــطٌـ  إلـــٌك ـعـــت ـــرج

 عـنـد الــمســــاء  مـــن الـــؽاب  ٌــعود

 رةــــزهــه   منــقــارــبـــ   ٌـــلـــــوك 

 اءــدم. . . . ..   .. اـاٌـقـبـة بـخـطـلــم

 اـهــالئـــؤشــب     كـــٌــإل      قىــــؤلــف

 جاء   وـه  ا ـمـك   اً ــحــرٌــج  اد ــوع

 رابــســال  وراء   داً ـــٌـعـــب    رؾــٌ

 الظماء صحاري وٌطوي الصحاري ...

 اتــسـاعـــنــال   هــانــفــــأج  نــــكــول

 اء ؟ـــكــبــال   ردــــٌ  اذاـوم ٌن ! ــكـب

 ذيــا الـم    ًــعــٌ   رابــسال  ن اوــل

 اءــم   رقـــأله  ماء الــظ    ًــعانـــــٌ

 رـــائــط   هــكــبــٌ    مـــلــف  ات ــــمـــف

 (ٗ)راب ...ــســال ن جحٌم ـم ارب ــه  وىــــس

                                                             
 . 37ٗ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٔ)
 . 3ٙٔ ٌنظر : ٌنابٌع الشمس السٌرة الشعرٌة : ٕ)
 . 3ٔٔ، وفٌق رإوؾ :  البٌاتًالمواجد فً شعر وٌنظر : شجرة الرماد  ٖ)
 . ٘٘/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٗ)
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نها رحلة الوجود الشعري واإلنسانً والعود المشوب بالٌؤس من الوحدة ، فالةات إ      

الشاءرة الباحثة ءن أجوبة ألسبلتها الوجودٌة تبقى محاصرة برؼبة الرواء الفكري والٌقٌن 

مما ٌجعل الةات الشاءرة تحن إلى اآل ر الفكري  ًءجابة متعسرة بعض الشاإل ن، بٌد أ

 الةي ٌكمل الصورة بنوع من الٌؤس والعبث .

، ولعلال أراد بةلك  من أجل هةا شبال الشاءر نفسال )بالسندباد  الةي ٌجوب ببلد العالم      

 . ٔ)ن ٌعبر ءن منحى مهم من مناحً الحٌاة كما ٌهدؾ إلى تحقٌق ؼاٌة مهمة فً ةاتالِ ا

ٌجد تعدد تلك الرحبلت وءدم استقرار  فً بلد ورؼبتال فً  لةي ٌدقق فً حٌاة البٌاتًوا      

بوصفها جزءاً من كٌنونتال الشؽوؾ برإٌا العالم  ، زٌارة األماكن القدٌمة واآلثار والمساجد

األمر الةي ٌنتقل إلى شعر  فٌكشؾ صورة اآل ر المكانً  ، ومعرفة أحوال أناسال وطبابعهم

نسانً فٌال وكٌؾ ٌنتقل إلى وءٌال وكلماتال ، ٌقول فً قصٌدتال )رسابل إلى والزمانً واإل

 اإلمام الشافعً  :

 

 بها الرٌاح دارت صرخُت فً منازل مقفرةٍ 

ت إلى  أكلت برتقالة الشمس وفً دمً تُوضؤت وصلٌَّ

 الصحراء

 عمود نور الح لً وواحة خضراء

 اءٌرتع فً قٌعانها سرب من الظب

أصٌب مقتالً منها ومن بقٌة وعندما فوقت سهمً كً 

 األشباح

 فً السراب توارت الواحة والظباء

 السماء وارتفع النور إلى

 واكتنفتنً ظلمة وصاح بً صوت من القٌعان

 أتٌت قبل موعد الولٌمة

 (ٕ)تنتظر الموت لكً تموت...

 

ٌفكننر بمطلنننب جسننٌم بننل ٌعبننر ءنننن  الننةي ٌنتقننل مننن مكنننان إلننى مكننان ال إن البٌنناتً      

القلننق الننةي كننان ٌشننٌع فننً الحٌنناة والمجتمننع ءامننة ، فكننان ٌبنندأ رحلتننال بننبل إٌمننان معننٌن 

                                                             
ٌنظر : االتجاهات والحركات فً الشعر العربً الحدٌث ، د. سلمى ال  راء الجٌوسً ، تر : ءبد  ٔ)

 الواحد  لإلإة .
 . ٖٕ٘/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٕ)



 الفصل االول : القوى الفاعمة في صناعة الذات الشعرية ورؤيا اآلخر عند البياتي

 

 

ٕٙ 

فالمكنننان النننةي ٌجنننب أن ٌنننزور  الشننناءر هنننو ةاتنننال أو ))،   ٔ)ولكنننن بنننالحنٌن إلنننى الرجنننوع

 . ٕ)  قد ٌجد فٌال ماٌحقق ةاتال 

ٌتبلءم مع بما ، ءادة برمجة لكل تفاصٌلها فة االنتقال والترحل تتٌح للةات إن فلسإ      

ن المعرفة التً ٌ ٌفها  المكان توازي المعرفة التً حجم وتجربة االنتقال والرحلة ؛ أل

ن األماكن التً التشكل مرجعاً أو جزءاً من واألهم من ةلك إٌ ٌفها التارٌخ ومواقفال 

هةا الوءً من ال برات الجامدة إلى المتحركة ً بما ٌنتقل الةاكرة تتفاءل مع الوءً اإلنسان

 ٌسهم فً التواشج مع اآل ر وتصحٌح الرإٌا المتجهة نحو  فً األءم األؼلب . ألمر الةيا

 ٌقول فً قصٌدتاِل )موسكو فً الشتاء  :      

 

 لو أستطٌع

 ألكلت عٌنً

 المتشقت البرق فً وجه الصقٌع

 لوقفت فً ساحاتك البٌضاء ، منتحباً 

 وقبَّلت الجمٌع 

 ن ٌد الربٌعؤب ((المترو))لحلمت فً 

 مرت على عٌنً

 وكفكفت الدموع 

 عت من حبً إلٌك مضلة خضراءلصن

 من ضوء الشموع 

 لحطمت ساعات الفنادق

 وانتظرتك فً الجلٌد

 وصرخت إنً لست ، ٌاموسكو ، وحٌد

 ما دام قلبك ٌحتوٌنً 

 ٌحتوي حب الجمٌع 

 شعر بالربٌع أما دمت 

 ٌختال فً ساحاتك البٌضاء

 (ٖ)كالطفل الرضٌع...

 

                                                             
 . 7ٌٔٙنظر : االتجاهات والحركات فً الشعر العربً الحدٌث :  ٔ)
 . ٕٖلٌن دافً ، تر : نسٌم نصر : دمعرفة الةات ، ماري ما ٕ)
 . 3ٔٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٖ)
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الشاءر ٌتؤمل الما ً بنبرة حزن تعلو )الةات  وتحاصرها فتنسج  ٌوطاً تمتد بٌن ن إ      

ور المكانً ءبر الترقب واالنتظار ٌفتح )لؤلنا  الما ً والحا ر ، واحتواء الةات للح 

تعٌد من  بللاِل ترتٌب ءناصر  ، المكان احتواء لعٌن من احتواء ن اٌمكّ ))نالمنافة للتؤمل ؛ أل

صال المبلحظة الباطنٌة التً تسمح للمكان باحتواء الةات ، وهو احتواء بٌنما ٌكرس االت

 .  ٔ)  دمج ال احتواء سلب

 

 

 األسرة والمرأة -ٖ

ن األسر والسٌما ألٌس من الٌسٌر أن ٌحدد المرء فاءلٌة األسرة فً حٌاة اإلنسان       

ً نظام دقٌق مكنون ن األسرة بلقٌة ومرتكزاتها العقابدٌة ، وألتتباٌن فً ثوابتها األ  أٌ ا

الماثل للعٌان فً األءم األؼلب  ومعرفة محتوا  ، ولكن تفاصٌلالِ ج إلى ن الولولٌس من الهٌّ 

العام أو  فً سلوكالِ  نْ ٌنفلت من ءقال األسرة وأثرها ، إ ننا نكاد ال نستثنً من الشعراء أحداً ا

ق بطفولتال وشبابال أبان شاءراً كتوماً فً ما ٌتعل الشعري ، وإةا كان البٌاتً فً بوحالِ 

التً أنتجها بعد تلك المدة حٌث  فً قصابد ِ  ةثر البوح ؼٌر مرفإنال آصٌرورتال الشعرٌة 

داً حبٌباً ارتبط بنساء شتى حتى استقر بال المطاؾ مع زوجال )أم ءلً  وحٌث كان ءلً ول

 هنا وهناك . ٌقفز اسمال فً القصٌد البٌاتً

زاء النساء ثٌمة وا حة لةكوري بؤٌجد ةلك القلق ا البٌاتًع لقصابد المتتب نّ أبٌد       

نال اثر كثٌراً فً صناءة أوهو أمر ٌبدو  ، مفاصل القصٌدة بٌن الحٌن والحٌن هاتعتمد

حساس الشاءر وتكوٌن ةاتال الشعرٌة ، فالعبلقة باآل ر )المرأة  سببت تراكماً فً التجارب إ

اإلنسانً  ناظراً للمرأة بوجودها اسمال البٌاتًاءٌة مما هٌؤ رجبلً شاءراً الحسٌة واالجتم

 لةكوري والشعري .ومنظوراً إلٌال بوجود  ا

زال تقصتً مع النساء فً هةا العالم ال)))تجربتً الشعرٌة  :  فً كتابالِ  ٌقول البٌاتً      

 .  ٕ)  حملال من منفى إلى منفىً الجحٌم بعٌنال والةي مازلت أه

رأة فً طفولتاِل وشباباِل بحبال لؤلرض ، والوطن ، والثورة ، وقد امتزج حب الشاءر للم      

  ٖ)ن حدث أي فصل فهو بمثابة جرٌمة قتل لآل رى أصبح من المتعةر الفصل بٌنهم ، وإحت

 نجد  ٌقول :

 

 أنِت منفاي ووطنً

 وقصٌدتً المنتظرة 
                                                             

 . 3ٖد.حبٌب مإنسً: ، )قراءة مو وءاتٌة جمالٌة  دراسة فلسفة المكان فً الشعر العربً  ٌنظر : ٔ)
 . 3ٔة : تجربتً شعرٌ ٕ)
 . 77:  ٌنظر : نفسال ٖ)
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 عندما أراك تدب الحٌاة فً عروقً

 وعندما تختفٌن ، تنطفئ النار

 والسحابة والبرق والمطر فً قلبً 

 أٌتها المعبودة التً قهرت جمٌع معبوداتً

 وتربعت ملكة على عرشهن 

 آمنت بك

 وبكلماتك 

 وإبداعاتك التً رأٌت فً سطورها

 (ٔ)شمس العالم وهً تولد من جدٌد...

 

أجل من  -الن الً نال ترتب ءلى شعور  أللمرأة  وٌرى بعض المتؤثرٌن برإٌا البٌاتً      

ن الٌكون للحب وجود فً حٌاتاِل ، والمقصود بالحب هنا هو حب المرأة إال انال من أ-الببلد 

ألر ال ، ومكرساً لنوع آ ر من الحب هو حب الشاءر لوطنال ،  الجانب آ ر ٌجد نفس

والتفاءل  اً لحق البٌاتً اإلنسان فً الحبفً ةلك التعمٌم إجحاف نّ ، بٌد أ  ٕ)للمجتمع بؤكملالِ و

مع الوجود اإلنسانً اآل ر ، وهو من جانب آ ر محاولة لرسم صورة هبلمٌة  العاطفً

لشاءر ءاش مؽامرات ءاطفٌة أسهمت فً بناء رإا  وأفكار  ، رؼبة فً إءبلء شانال وتقوٌة 

ن ٌتفرد فً لعكس من ةلك إة البد لئلنسان من أدءابم مبادبال األ بلقٌة ، واألمر ءلى ا

 األ رى لكً ٌصل إلى الن ج الفكري البلزم للقٌم المتعالٌة .توجهاتال العاطفٌة واإلنسانٌة 

ً ٌتوق إلى من أجل ةلك نرى امتزاج حب الشاءر ألبنابال ، لزوجال بحبال لؤلرض الت      

 ، ٌقول : ءرشالأن ٌتحقق بالعودة إلى  حلمالِ رإٌتها ولطالما أراد ل

 

 لون عٌنٌك ومٌض البرق فً أسواِر بابل 

 ومراٌا ومشاعل 

 وشعوب وقبائل 

 ؼزت العالم لما كشفت بابل أسرار النجوم

 لون عٌنٌك سهوب حطمت فٌها جٌوش الفقراء

 (ٖ)عالم السطوة واإلرهاب باسم الكلمة...

 

                                                             
 . ٕٖٔ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٔ)
 . 3ٔ:  والمرآةالوجال  البٌاتًٌنظر :  ٕ)
 . 3ٕٓ/ٕالشعرٌة الكاملة : األءمال ٖ)
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ٌرى من  بلل ءٌون كثٌر من النساء الوطن وأحٌاناً أ رى المنفى ،  لقد كان البٌاتً      

لحقٌقة ، وأكثر من ةلك فهً تشاركال جل اأفالمرأة تشترك معال فً مواصلة الن ال من 

 ، فٌقول :  ٔ)ءٌناها فً سماء مدن الشاءر وآراء  ، فً الحٌاة والموت وتتؤلألأفكار  

 حٌاتً كانت فً األرض ؼٌاباً وحضوراً تملإه 

 الوحشة والرجال وأشباح الموتى ، كونً أٌتها

 المشربة الوجنة بالتوت األحمر والورد الجبلً

 فً هــذه الرحلة ، كونً آخراألبٌــض ، زادي 

 (ٕ)مـنفى وطن ، أعبده ، أسكن فٌه وأموت ...

 

 كان ٌتجسد فً ح ور نفسال سواء  صور الشاءر الواقع المإلم والمحزن فً الوقت      

ن ح ور اآل ر ٌنقل )الةات  من الحال المؤساوٌة المحزنة إلى حال من ، بٌد ا ؼٌابالِ ِهام 

 . ؼربة حٌاتٌة للشاءرالتفاإل حتى لو كان هةا الحب هو 

وٌتساوق انتظار المحبوبة مع العودة من المنفى إلى الوطن ةلك الحلم الةي ٌراود       

 ، نجد  ٌقول :  ٖ)ءدِ ءدم الوفاء بالومن الشاءر وال ٌفّرط بال مهما بدا من المحبوبة 

 

 قال انتظرٌنً عند البوابات السبع

 سنواٌت سبٌع مرت 

 كبرت أشجار الؽابة فٌها 

 جّؾ النبع 

 والمرأة لم تِؾ بالوعد 

 لكّن العاشق 

 ظل طوال السنوات السبع

 (ٗ)السبع... تٌذهب كل مساء ، منتظراً عند البوابا

 

الحبٌبة من بعٌد فهً مبلة الروح حٌث تتمظهر  –ن ةات الشاءر تنادي اآل ر نلحظ أ      

الشعري كثٌمة تراود )األنا  أٌنما ةهبت ، لكن بحث الشاءر الدإوب لن ٌنفع ،  فً نصالِ 

 ولةلك ٌقول :

 لـــكن سؤبـــحث دون جدوى عنك ٌـــــاروح الــحبٌبة

                                                             
 . 7ٙٔ، ءزٌز السٌد جاسم :  البٌاتًٌنظر : االلتزام والتصوؾ فً شعر ءبد الوهاب  ٔ)
 . 3ٕٖ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٕ)

 . 73ٔ:  البٌاتًٌنظر : االلتزام والتصوؾ فً شعر ءبدالوهاب (ٖ)
 . 3ٖٖ/ٕ : األءمال الشعرٌة الكاملة ٗ)
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 فً الجزر الؽربٌة فً الصحو فً األحالم فً اإلحراج

 بةـفً صـــحراء حرمانً الــــــكئٌـــم كالمشدوه ـوأهٌـ

 ً نومً واسؤل عنكـوأصٌـــح ف

 (ٔ)الحبٌبة... ٌاروح 

 العابرة إلى ءبلقة وجود ظل فٌها البٌاتًالمرأة من الرإٌا الؽرٌزٌة  –لقد تحول اآل ر       

ٌشعر بالعوز العاطفً تجا  القٌم المقدمة فً الوحدة واالمتزاج واأللفة التً تتحقق فً الرفقة 

للمرأة ، األمر الةي أسلمال إلى متاهة السإال المتكرر ءن الحب بوصفاِل ءالماً ملٌباً 

 بال برات .

 : وفً هةا المعنى ٌقول اٌ اً       

 

 ائل عنك الطرٌق ـأس   ضًـوأم

 سوى الذكرٌاتومافً الطرٌق 

ٌِّ ـت  نـٌـسنــال   قهقهات   عنًـش

 قساة  ؼالظ  وتى ـم باح ــواش

 ناـه قول ــٌ  اٍض ــم  داءــوأص

 اتـم  ّبكـوح  احًــاألق ثرت ـن

 ن ـابرٌـعــه الــفً أوج ح ـمـؤلــف

 (ٕ)...نـحٌب الـثكالى  ونــوح الــنعـاة

 

ال وؾ من ءدم  نمدن العالم ، ومن ش صٌة الشاءر هنا تتجسد بال ٌاع ءبر إ      

أوجال العابرٌن ، بٌد أن هة  الطرق التإدي  ال ءنها الطرٌق التً مرت بهؤالعثور ءلٌها ٌس

الثقافٌة والشعرٌة  البٌاتًإال لل ٌاع والتٌال ، إن القلق األكبر الةي تعر ت لال  برات 

متحقق فً ءبلقتال بزوجال إة بالمرأة وفاءلٌة القوى المجتمعٌة هو ةلك ال المتشكلة فً ءبلقتالِ 

 حلالِ لوجدانً من دون وجود زوجال معال فً ن ٌحقق الر ا اأصار من العسٌر لدٌال 

 وترحالال .

 م ٌقول فٌها : 3٘٘ٔسنال  فً رسالة إلى زوجالِ و      

 عٌناك من منفى إلى منفى تصبان الحرٌق

                                                             
 ، الَؽٌ ُة ل ٌقها ، وقٌل : الشجر الملتؾ ، وهً اٌ اً الشجرة تكون بٌن األشجار التصل إلٌها األكلُة

 ، مادة )َحِرَج  ةلك : َحَرٌج وأحراٌج َوَحَرَجاٌت ، لسان العربوهً ما رءى من المال . والجمع من كل 
 :ٕٖٗ . 
 . 7ٖ/ٔ:  األءمال الشعرٌة الكاملة ٔ)
 . ٙٗ/ٔ نفسال : ٕ)
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 ٌا أخت روحً ، فً عٌونً ، فً فضاء

 صحراء حبً فً عمٌق 

 جرحً ، الحرٌق 

 ٌااخت روحً ، ٌا ؼرامً ، ٌا نداء

 شعبً وأحالمً وبٌتً ، ٌاعبٌر 

 ؼابات )كردستان( فً فجر مطٌر 

 عٌناك قندٌالن من ذهب ونار 

 حمامتً! ذهب ونار

 وجلنار 

 ٌتوهجان ، اللٌل ، فً منفاي

 فً خضِر الدروب 

 وفً ٌنابٌِع الجبال 

 وفً سهوبِ 

 (ٔ)وطنً البعٌد...

 

ة ما تزال )األنا  تنادي اآل ر من بعٌد بحرؾ النداء )ٌا  الةي ٌتمثل بمفرداتال )ٌاا ت إ      

الشاءر ٌبث رإٌا بصرٌة تنفة إلى المتلقً  نّ وٌانداء ، وٌاءبٌر ، وٌاؼرامً  بٌد أروحً ، 

مجسداً ح وراً فعلٌاً لآل ر ٌتمظهر فً ؼابات كردستان التً تمتاز بجمال طبٌعتها كةلك 

 المعتم . للشاءر فتتوهج فً سمابالِ  ، المنفى –تمتد وتإطر المكان 

 ثم ٌقول :       

 

 ألجلً! ًصل

 عبر أسوار 

 وطنً الحزٌن ، الجائع ، العاري

 وعلى رصٌؾ المرفؤ انتظري 

 ٌاكوكبً الساري  -

 -وحدٌث سّماري

 قلبً مٌاهُ البحِر تحمله 

 تفاحة حمرا ... كتذكار

 وعبٌُر آذار 

                                                             
 . ٕٕ٘ /ٔ : األءمال الشعرٌة الكاملة ٔ)
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 ورفاُق أسفاري 

 ٌتلّمسون طرٌق عودتهم

 ورسائلً وأبً وأزهاري

 وكلبنا الضاري 

 ٌعوي ، وعٌنا شٌخ حارتنا 

 نارِ مصلوبتان على لظى ال

 وشجٌرة اللٌمون ٌسرقها 

 مهما تعالت صبٌة الجار

 وكقّبرات الصبِح ، هائمة

 والموِت والثارِ 

 (ٔ)ستظل أفكاري...

 

 ن ةات الشاءر تبدو محاصرة من  بلل جملة )الموت والثار  تتعالق فً ةهنالِ ا      

وٌعلوها نداء بنبرة حزن ءبر أسوار المنفى  لفت وراءها الؽربة واالنتظار ، وهةا النداء 

المرأة ءبر نسق المكان بصر ة إلى العالم السوداوي بحثاً ءما ال ٌرا  الشاءر إال  –لآل ر 

الصورة ))نّ والسٌما أءبر م ٌلتال فتتوالى الةكرٌات المتدفقة بشكل ح وري للةهن 

 البٌاتً نإٌبدو  ، وءلى ما  ٕ)  مفعم باللون ٌقولال اللون وٌتحدث بال البصرالبصرٌة شكل 

فً رحلتاِل اإلنسانٌة تلك وألم العودة إلى المرأة األولى األم حٌث العبلقة الصافٌة الجمٌلة 

 المندسة فً ت اءٌؾ الةاكرة والدابمة العودة فً المواقؾ المإلمة ، ٌقول :

 

 ئٌب وخٌال أمً الراعش الباكً الك

ًَّ بؤن أعود   تومً إل

 والى خطى ساعً البرٌد

 ((لٌس فً الدنٌا جدٌد))ُتصؽً ، وُتصؽً: 

 حتى الرسائل ال ُتعٌد...
 ((صلً ألجلً ، أنت ٌاأماه من وطنً البعٌد))

 وتظل تلثمها كؤن ؼالفها وجهً الكئٌب

 وحٌث إخوتً الصؽار

 ((متى أعود؟))ٌتساءلون : 
                                                             

 . ٘٘ٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٔ)
القصٌدة التفاءلٌة ، د.  إلىفً الشعرٌة العربٌة من قصٌدة العمود  األداء أشكالمراٌا المعنى الشعري  ٕ)

 . ٖ٘ٔرحمن ؼركان : 
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 واللٌل ٌمضً والنهار

 أنا وحدي أجوب وأنا ،

 عرض البحار مع الؽروب

 ودلٌل مركبً الطروب

 عٌنان خضراوان ، آلهة الربٌع 

ًّ من أفق الدموع  من عالم الموتى تطل عل

 إن ضاع أمسً فً انتظارك أٌها النجم السعٌد

 (ٔ)فؽداً على األمواج ، إٌمانً ٌعود...

 

م  التً تحفر فً الةات ؼربتها ، فٌدءوها أن تصلً ألجلال ، إن نداء الشاءر )لؤل      

النهار فً النص الشعري تجسد انتقاالت الشاءر ءبر الزمن بدلٌل قولال  –وثنابٌة اللٌل 

زمن الشاءر فً توقؾ وءلو صوتال إلى  نّ أ)اللٌل ٌم ً والنهار  أي دون توقؾ ، بٌد 

ا من الوصول إلى البحر ، لٌنقلال ءبر اآل ر الٌجدي نفعاً ، فٌتؤزم صراع الةات وٌعٌقه

د ٌمان الةات بؤنها ستعود وسٌنقلها النجم بعٌداً ءن ببلنرى إ األمواج ، وفً الوقت نفسال

 .الؽربة

هكةا تتؤدلج الةات فً معارفها فتلتقط محاور ءبلقتها  باآل ر مقتنصة لحظات  اصة       

 هً زبدة القول فً ال برات الحٌاتٌة الكثٌرة :

 

 أجل عٌنٌِك الجمٌلتٌنمن 

 صلٌُت مرتٌن 

 أوقدت شمعتٌن 

 بكٌت ، ٌاحبٌبتً ، فالبٌن

 ٌمد له ٌدٌن 

 عبر دموع األرض ، لً ٌدٌن 

 ًأخاؾ أن تستٌقظ

 ي وتقرأ

 دامعة العٌنٌن

 قصٌدتً

 فلتذكري بٌتٌن:

 أنا وأنت أبداً 

                                                             
 . 7ٙٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٔ)
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 (ٔ)نظلُ عاشقٌن

ر فً مساحة ا)العٌون  وهو تكرفهةا المشهد ٌتشكل بصرٌاً من  بلل دال المقول       

، أدى إلى ت  م )الةات  وؼربتها الروحٌة فً   ٕ)المشهد بؤشكال م تلفة ءبر نسق المكان

 لق نسٌج ٌتعالق بٌن الةات واآل ر فبل ٌستطٌع الوصول إلٌها ؛ الن الفراق قد شتت أنا  

الفراق وألم الؽربة ، ً ت لت ءنال بسبب توحال بٌنال وبٌنها ، وٌكشؾ حنٌنال إلى اآل ر ال

 فؤصبح هاجس العودة ٌشكل ح وراً ةهنٌاً فً وءً الشاءر .

المؤلى بصور النساء ءلى الصور الحسٌة المشبعة باللون  فً قصابد ِ  البٌاتًأكد       

وفً ةلك من البعد المكانً والزمانً ماٌدل داللة وا حة ءلى إدراك الشاءر  ، والحركة

 مثل هة  ، فٌقول :لسلطة الكلمة فً معادلة 

 

 فً المنفى وأنت صبٌة  عشقتك 

 هوانا فً الجوانح ٌكبرُ   وكان 

 نؤيٍ وؼربة  بعد  التقٌنا  فـلما

 رجعنا إلى أرض الطفولة نبحر

 بكوكـبٍ   جدٌدٍ   من  ولدنا كانا 

 هو أبعد و أ الموعود الوطن هو 

 تالقتا    تٌنـلال  كـعٌنٌـل  ولــأق

 أو الؽدُ  اً األمس مرّ   بعٌنً أكان

 العصور وكل ما   كل لقد أقبلت 

ً  هفوت   ضمرُ أوما كنت   له ٌوما

 السماء تلونت  عٌنٌك بخضرة 

 (ٖ)نهُر...أوباحت بما تخفً الطبٌعة 

 

تبلحننننق الشنننناءر فننننً المنفننننى فهننننً المننننبلة والننننوطن  - الحبٌبننننة -اآل ننننر  ًنننننإن ءٌ      

الننةي ٌلجنننؤ إلٌننناِل ، وقنند تلوننننت مبلمحهنننا بؤجمننل األلنننوان ، واقترننننت مننع مفنننردة )السنننماء  

ها لمنننا فٌهنننا منننن التنننؤثٌر النفسنننً والشنننعوري ، ولهنننا منننن داللنننة الننندفق بالحٌننناة وتجننندد))، 

 .  ٗ)فجاء قرٌباً من الةات الشاءرة  

                                                             
 . ٖٗٗ/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :  ٔ)
 دكتورا   . أطروحة. ) ٌٓ٘ٔنظر : الةاكرة نصاً فً الشعر العراقً الحدٌث ، فاتن ءبد الجبار :  ٕ)
 . ٖ٘ٔ/ٕالشعرٌة الكاملة :  الاألءم ٖ)
 . )رسالة ماجستٌر  . 7ٗٔشعر كزار حنتوش )دراسة مو وءٌة فنٌة  ، فا ل هادي حسن :  ٗ)
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لشاءر إةا ما افتقد موطنال وهً  صب األرض ورحمها إةا ما والزوج هً موطن ا      

ن الهرب منها هو فً صمٌم الهرب إلٌها واإلدبار ءنها هو فً اؼٌر  ، تةمر من األرض

ن تجربة الشاءر مع زوجال تجربة  اصة أ افت إلى ا، ءلى   ٔ)حكم السعً الحثٌث إلٌها

أن ٌحظى بها فً ءبلقة ءاطفٌة رصٌد  العاطفً والجمالً سمات جدٌدة ما كان للبٌاتً 

 ح ورٌدل ءلى  األمر الةيالشعرٌة  البٌاتًا رى وقد أؼنت تلك السمات بفاءلٌة تجارب 

 اآل ر ءند الشاءر .

إلى زوجتً التً حملت معً صلٌب ))تموت  :  )كلمات لن لةا ٌقول فً مقدمة دٌوانالِ       

لة الموصول )التً  فً حمل صلٌب ، فاشتركت الزوجة بص  ٕ)  األلم من  منفى إلى منفى 

وهةا ما ٌشً بعمق المعاناة ونكران الةات وكبر الت حٌة التً تقدمها  ،  األلم مع زوجها

 .  ٖ)الزوج لزوجها

إلى زوجتً هند لم أءرؾ ))وصٌؽتال ، ثم أهدى دٌوانال )بستان ءابشة  إلى زوجالِ       

 .  ٗ)  الشاءر الةي هو أنا  -سوى حبك ءلى هة  األرض فحبك ٌكبر الطفل

وهً لٌست مجرد صاحبة أو  ، إةن زوج الشاءر رابطة ء وٌة تربطال ببلد  األم      

ن الةات من هة  الببلد ، وهً رمز لكفاحال ؛ أل بة هامشٌة ، انما هً جزء ال ٌتجزأمحبو

 .  ٘)ٌة وءمومٌة فً آٍن واحدتجد فٌها  صوص

لةلك هو ٌنادٌها فً كل زمان ومكان ، ومثلما تطور الحس الشعري والتجربة الجمالٌة       

الةٌن بث إلٌهم فً قصابد   ءلً وسعد ونادٌة)مع وجود الزوج فانال تطور مع وجود أبنابال 

راء قدٌماً والحنٌن سمة بارزة ءند الشع كثٌرة حبال وشوقال بعٌداً فً ببلد الؽربة

موحداً ٌعنً الوطن  تبرز للوطن والشوق لئلنسان فامتزجا وصارا كبلً ))وحدٌثاً 

 .  ٙ)  وساكنٌال

 ٌقول فً قصٌدتاِل )الزنبق والحرٌة إلى ولدي سعد  :      

 

 اللٌلة أحبابً 

 الواحد بعد اآلخر 

 طرقوا بابً

 أحبابً

                                                             
 . ٙ٘:  أمٌن ألبرتوالثقافة ،  األدبالنفس المتمادٌة فً نقد  أقالٌمٌنظر :  ٔ)
 . ٘:  البٌاتًكلمات لن تموت ، ءبد الوهاب  ٕ)
 .  ٗٔٔونزار قبانً :  البٌاتًٌنظر : العتبات النصٌة فً شعر ءبد الوهاب  ٖ)
 . ٘:  البٌاتًبستان ءابشة ، ءبد الوهاب  ٗ)
 . ٗٗ:  وآ رونرابد الشعر الحدٌث ، نهاد التكرلً  البٌاتًٌنظر : ءبد الوهاب  ٘)
 . )رسالة ماجستٌر  . ٓٔ، صاحب  لٌل :  اإلسبلمالؽربة والحنٌن فً الشعر العربً قبل  ٙ)
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 لكنك ٌاولدي

 كنت األوحد

 فً لٌلً األسود

 قمراً اخضر 

 والعصفور األزرق 

 فً قفص الزنبق

 مكسور القلب ٌؽنً 

 ٌاقمري

 (ٔ)ٌاولدي األصؽر...

 

صؽر سعد  ؛ ألنال االالسٌما ولد  )إن فراق األحبة قد ولد نبرة الحزن المتدفق نحوهم و      

سماء الشاءر وٌةهب العتمة ، فالروح تبقى فً ظمؤ  ًءإة ٌتبلشى ح ور  الفعلً لكنال ٌ 

 الشاءرة تشتتال الزمكانً ، تسعى األنا من رؼمءلى ال إلى تنوٌع مشاربها من اآل ر وهو

  ٕ)واستح ارهم واالنسانٌة مع الكون واالشٌاء الشعورٌة اإلى التوحد واالندماج فً أبعاده

 ظلم .الم ء الواحد تلو اآل ر فً لٌلالِ من  بلل األسما

 أما فً قصٌدتاِل )قصٌدتان إلى ولدي ءلً  :      

 

 قمري الحزٌنْ 

ٌّبت أمواجُه السوداء قلع السندباد  البحر مات وؼ

 ولم ٌعد أبناإه ٌتصاٌحون مع النوارس والصدى المبحوح عاد

 واألفق كّفنه الرماد 

 فلمن تؽنً الساحرات ؟ 

 والبحر مات 

 والعشب فوق جبٌنه ٌطفو وتطفو دنٌوات

 كانت لنا فٌها ، إذا ؼّنى المؽنً ، ذكرٌات

 (ٖ)ؼرقت جزٌرتنا وما عاد الؽناء...

 

ن البحر لم ٌعد ٌنقل الشاءر تجا  اآل ر ن الشاءر هنا ٌصؾ ابنال بالقمر الحزٌن ؛ ألإ      

 لنا ةلك الحزن ءلى البحر وأ فى سواداً ءلى أمواجال . اظهرف
                                                             

 . 73ٕ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٔ)
 . ٕٗٔالبنٌات الدالة فً شعر شوقً بؽدادي : ٌنظر :  ٕ)
 . ٕٔ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٖ)
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 قصٌدة )أؼنٌة إلى ولدي ءلً  :ومن قصابد  األ رى فً هةا الشؤن       

 ولدي الحبٌب 

 نادٌت باسمك ، والجلٌد

 كاللٌل ٌهبط فوق رأسً ، كالضباب

 كعٌون أمك فً وداعً ، كالمؽٌب

 نادٌت باسمك

 فً مهب الرٌح

 فً المنفى

 (ٔ)...((ولدي الحبٌب))فجاوبنً الصدى : 

 

دموع اوكهنا صورة مكثفة لؤلب المحاصر فً المنفى ، ٌنثال ءلٌال الحزن ، كاللٌل       

ً الجملة الندابٌة لآل ر فً المنفى شكلت فالحبٌبة ءند الوداع ،  تتوحد فٌال الةات مع  صوتا

 ءالم األسرة . –اآل ر 

 وفً قصٌدة أ رى ٌقول :      

 

 أٌها المنفً

 ٌامحض شعار

 القلب من دار لدارحمل بؽداد معً فً أإننً 

 أبداً لن ٌستر الثوب المعار

 ُعري أهلً 

 آه من عري القفار

 آه لو عدُت إلى بٌتً 

 لمزقُت مكاتٌبً وأوراق الؽبار

 مُت الصؽارولعلّ 

 (ٕ)كٌؾ أبحرنا على مركب نار...

 

ن مشهد الؽٌاب الةي ٌتجسد فً صورة المنفى ٌجعل )األنا  تفجر طاقاتها باتجا  إ      

ن ٌحمبلنال باتجا  اآل ر لٌلمح وجال أبنابال بٌن الحٌن وحلم الشاءر أن ٌكون لال جناحا  ر،اآل

األنا بحلمها الطابر توجال األشٌاء توجٌهاً معرفٌاً ٌتصل بداللة فعل  نّ والسٌما أوالحٌن ، 

                                                             
 . 3ٖٕ/ٔ:  األءمال الشعرٌة الكاملة ٔ)
 . ٖٓٗ/ٔنفسال: ٕ)
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روح الشاءر بالطٌران لالطٌران وف اءاتال ، ءبر اتصالال بالحالة اإلنسانٌة التً تسمح 

ن الجدار هو الحد بلد  فً كل االتجاهات ، ومن المستحٌل الوصول إلٌال ؛ أل والتحلٌق ءبر

سماء   ًء، فاآل ر الةي ٌهٌم فً وءً الشاءر هو الةي ٌمنحال الحٌاة وٌ   ٔ)الفاصل بٌنهم

 ، ففً قصٌدة )أؼنٌة جدٌدة إلى ولدي ءلً  قال فٌها :

 كنارَي الصؽٌر

 والسماء –وجهك 

 مدٌنتًتمطر فً منفاَي ، فً 

 ٌبرق فً عٌون 

 أمك ، فً واحات

 لٌل عذابً الدامس األخٌر 

 ٌبرق فً ؼابات 
 فً أنات ((لبنان))

 حطابٌه ، فً موال سفإو

 راعٌة تشعل فً الجبال 

 للٌال اؼرامها 

 ٌبرق فً دموع 

 أمك ، فً أبٌات 

 قصائدي الخضراء

 فً صورة العذراء

 ٌبرق فً بؽداد

 (ٕ)وهً تؽنً الحب والسالم...

 

ال ٌ فى ءلى دارس الصورة ما لحاسة البصر من قٌمة ءظمى فً مجال األدب لما       

تجا  اآل ر ؛ ألنها  تتمتع بوءً حاد ورإٌة  اصة ومفعمة لها من معرفة جمالٌة ، والةات

تعٌش واقع الؽربة ومحاصرة من قبل اآل ر ، ورإٌتها لؤلشٌاء بعٌن  ٌالال ال ارقة ، مما 

)ت ، فحاسة البصر كما ٌرى ابن طباطبا العلوي  ٖ)لمتلقًات لق الدهشة وٌبث التساإل لدى 

 .  ٗ)  وتقةى المرأى القبٌح الكرٌال تالؾ المرأى الحسن)) ٕٕٖ:

                                                             
محمننند صنننابر د.تجربنننة فنننً القنننراءة الجمالٌنننة ،  التؤوٌنننلالتعبٌنننر الشنننعري وكفننناءة  إشنننكالٌةٌنظنننر :  ٔ)

 . ٕ٘ٔءبٌد : 
 . 7ٖٕ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٕ)
 . 3ٕٔمصطفى الحمد :  إبراهٌمٌنظر : ف اءات التشكٌل فً شعر ءبد هللا ر وان ،  ٖ)
 . ٗٔءٌار الشعر ، ابن طباطبا العلوي ، تح : طال الحاجري ، محمد زؼلول :  ٗ)
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 قصٌدة بعنوان )قصٌدتان إلى نادٌة  :ٌقول فً       

 

 صؽٌرتً .. نادٌة

 رأٌت فً سماء عٌنٌكِ 

 رأٌت هللا واإلنسان

 وجدت مصباح عالء الدٌن

 والجزائر المرجان

 قلت لشعري كُن ! 

 فلبى عبده

 وكان 

 طفولتً رأٌتها تبحر فً عٌنٌك

 فً شراع هذا األبد السكران 

 أبحرت ، فالرٌاح ال تنتظر الربان

 أبحرت فالوداع ٌا سماء عٌنٌها 

 وٌا طفولة اإلنسان 

 ؼداً بمصباح عالء الدٌن من جزائر المرجان

 أعود ٌاصؽٌرتً ، إلٌك ، باألزهار

 (ٔ)من نهاٌة البستان...

 

 أما فً نصوصاِل المتؤ رة قصٌدة بعنوان )مراثً نادٌة البٌاتً  ٌقول :      

 

 أمٌرة األحالم 

 أسمعها فً حسرة الرٌح

 الهً

 تفتح األجفان 

 تقول : ٌا أبً ، هو الشتاء

 ٌعوي كذئٍب 

 فً براري الثلج والرماد

 أحس بالبرد

                                                             
 . 7ٙٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال ٔ)
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 كما كنت هناك

 وأرى الثلج على األشجار 

 تقول : ٌا أبً لماذا لم نعدُ 

 نشعل ناراً فً الجبال

 (ٔ)...نرتدي معاطؾ الشتاء

 

هنا الحوارٌة القابمة بٌن الشاءر/ األب وابنتال تنبعث من  بلل النسق المكانً الةي       

أصبح )قبراً  ٌت للال ءوٌل الرٌح والبرودة التً باتت تعم المكان وانتقلت الى النص الشعري 

من  بلل المفردات )معاطؾ الشتاء ، والثلج ءلى األشجار ، والثلج والرماد  ؛ لكونها تحب 

اة وتحاول أن تستعٌد ب عاً منها أرادت بحلمها أن ٌتحقق بالعودة كما كانت ، إال انها الحٌ

التً ت تلج دا ل النفس لم تستطع البوح بها ؛ ألنها  السإاالتأصبحت مستحٌلة ، حتى 

 بالفعل فارقت األمل ولم تكن هناك أٌة حرارة تبعث من ةلك الجسد تدل ءلى الحٌاة .

بنابال وزوجال والعالم والطفولة هو حب األب الةي ٌمثل اآل ر ن حب الشاءر ألإ      

، فالثقافة   ٕ)ةنال ءالم األشٌاء الةي صنع الفرد وصّقل موهبتال وبنى أنا  األبوٌإاإلنسانً ، 

اإلنسانٌة نشاط معرفً ٌتشكل بفعل العقل الواءً الةي ٌرصد التجارب وٌفٌد منها 

من  بلل تطور  البٌاتًتجلى ةلك فً شعر وٌس رها فً مواقؾ إنسانٌة الحقة ، وقد 

من  بلل المو وع الةي ٌقٌم ءلٌال ءماد ومفردتال اللؽوٌة و برتال الشعورٌة وصور  الفنٌة 

 قصٌدتال .

لقد تطورت أنا الشاءر وةاتال فً إدراك المواقؾ واألشٌاء مثلما تطورت معرفتال بها ،       

 ٌتعامل معال وتلك مهمة إنسانٌة كبرى .ثم ا تلؾ وفاق ةلك األسلوب الةي ٌرى بال اآل ر و

 

 حركة الحداثة الشعرٌة  -ٗ

ن الثقافة فً توجهاتها اإلنسانٌة تعمل بوصفِها نسٌجاً متواصبلً ٌربط بٌن ح ارات إ      

 ة من  بلل تدا لال مع تلك أاألمم ، والشعر العراقً لٌس بمعزل ءن تلك الثقافات ، فقد 

 جزء من هة ِ  البٌاتًها ءلٌال ، وألقت هة  الثقافات بظبللِ  وقدالح ارات ثقافة اآل ر 

 سبػأوهو مثل السٌاب فً هةا الشؤن إة   افة جدٌدة فً القصٌدة العربٌةالمنظومة فحقق إ

ن أل رى المقاربة لجٌلال من الرواد ؛ءلٌها طابعاً حداثٌاً مؽاٌراً تماماً ءن التجارب األ

 .   ٖ)التشابال سٌإدي إلى تكرار التجربة

                                                             
 . ٖ٘كتاب المراثً ، ءبد الوهاب البٌاتً :  (ٔ)

 . 77-7ٙرٌك فروم ، تر: مجاهد ءبد المنعم مجاهد : أٌنظر : فن الحب ،  ٕ)
 .3ٙ :فً شعر السٌاب  واآل رٌنظر : ثنابٌة الةات  ٖ)
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سع دابرة ثقافتال ءن تءلى النماةج العالمٌة لت البٌاتًوقد أدى ةلك إلى انفتاح الشاءر       

طرٌق االتصال واالنفتاح ءلى ثقافة اآل ر أو ءبر الترجمة فتعّرؾ ءلى نتاجات شعراء 

  ٔ)الٌوت ....ورامبو ، وءالمٌٌن أمثال بودلٌر  ، 

وهة  الحال لٌست مما ءرض للبٌاتً حسب انما هو مما أ ة بال المجاٌلون من الشعراء       

ن هناك ما امن  بلل اطبلءهم ءلى تارٌخ الشعر العربً القدٌم والحدٌث الةي أدركوا 

لتزام الشطرٌن ا)نظام الوزن التقلٌدي  الةي ٌقت ً  من ٌعترض رؼبتهم فً االنطبلق

فشكل حاببلً بٌنهم وبٌن ماٌطمحون إلٌال نحو التجدٌد والتعبٌر ءن  والقافٌة طوال القصٌدة

 .  ٕ)تجربتهم الشعرٌة

وفق ةلك انبثقت حركة الشعر العربً الجدٌد )شعر التفعٌلة  فً كتابات شعر ءلى       

ن تجارب رواد حركة الشعر إ))، حتى قٌل ءنال   ٖ)للحداثة العربٌة لىالرواد الةي كان مج

اإلرهاص الحقٌقً لحركة الحداثة الشعرٌة العربٌة بحٌث لم ٌعد ممكناً الحر قد شكلت 

الحدٌث ءن أٌة حركة للحداثة الشعرٌة بمعزل ءن اإل افات اإلبداءٌة التؤسٌسٌة التً قدمها 

 .  ٗ)  جٌل الرواد

 فكانت أولى تلك المحاوالت تتركز ءلى القافٌة فؤدى ةلك إلى :      

الناجحة التً كانت نتٌجة التنوع المنتظم لنهاٌات المقاطع ظهور األشكال المقطعٌة  -ٔ

 الشعرٌة .

 ظهور الشعر المرسل الةي ت لى ءن القافٌة تماماً . -ٕ

ن الشعر الحر ظاهرة ءرو ٌة قبل كل إ))نازك المبلبكة  بقولها د.وهةا ما تإكد  )      

وةلك لتناولال الشكل الموسٌقً للقصٌدة وٌتعلق بعدد التفعٌبلت بالشطر وٌعنى بترتٌب  ًءش

، وهو ما أدى   ٘)  سلوب استعمال التدوٌر ، والزحاؾ ، والوترااألشطر ، والقوافً ، و

إلى التجدٌد فً الم مون الدا لً وال ارجً للقصٌدة العربٌة بشكل مستحدث نتٌجًة للتحول 

                                                             
العالمٌة الثانٌة حتى نكسة حزٌران ٌنظر : التٌار القومً فً الشعر العراقً الحدٌث منة الحرب  ٔ)

 . 7ٓٔ، ماجد احمد السامرابً :  3ٙ7ٔ
 3ٌٖٓوسؾ الصابػ : د.، )دراسة  ،  3٘7ٔحتى ءام  نشؤتالٌنظر : الشعر الحر فً العراق منة  ٕ)

 ) اتمة  .
ءبد ٌنظر : ال طاب النقدي العربً المعاصر وءبلقتال بمناهج النقد الؽربً )دراسة مقارنة  ، د. هٌام  ٖ)

 دكتورا   . أطروحة. )7ٖٓزٌد : 
 . 7٘ٔفا ل ثامر : )فً اشكالٌة النقد والحداثة واالبداع  ، مدارات نقدٌة ،  ٗ)
 . ٖ٘نازك المبلبكة : د.ق اٌا الشعر المعاصر ،  ٘)
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ومطلع  اتاألربعٌن سً الةي حصل فً المشرق العربً فً ءقدااالجتماءً والسٌ

 .  ٔ)ت من القرن العشرٌناال مسٌن

حاول أن ٌبتعد ءن القالب القدٌم اة شكبلً وم موناً  البٌاتًشمل هةا التجدٌد شعر       

وراح ٌبحث ءن شكل جدٌد ٌعطٌال الحرٌة فً التعبٌر وٌفكك القٌود التشكٌلٌة المعطلة 

ن التعبٌر ااكتشفت )))تجربتً الشعرٌة  بقولال :  ٌإكد فً كتابالِ  ، وةلك ما  ٕ)النطبلقال

ٌّمن أي شكل آ ر كما أالشعري  ن هةا الشكل أقدر ءلى التعبٌر ءما كان ٌجٌش فً اقرب إل

صدري من قلق ومشاءر كما كان تكوٌنً النفسً من أساس الرإٌة الشاملة لؤلشٌاء التً 

 .  ٖ)  هً مادة الشعر وٌنبوءال

وكان رصٌد   ، زال دون العشرٌنٌفً بداٌة األربعٌنات وهو ما البٌاتًتفتحت شاءرٌة       

الثقافً آنةاك محدوداً بحدود العمر والبٌبة نفسها ، وءكؾ ءلى دراسة األدب العربً القدٌم 

  ٗ)بصفة ءامة والشعر العربً بصفة  اصة ، وهةا ما جعلال قادراً ءلى التعبٌر بقوة وءفوٌة

لم تعد رإٌتال الشعرٌة كما كانت من قبل تسٌر فً إطار المباشر والتعبٌر الجاؾ ، بل ، و

ن هة  ا.   ٘)تؤ ة الكلمات والعناصر الفنٌة شكبلً مؽاٌراً تماماً لئلٌحاء والتؤثٌر بالمتلقً

االنطبلقة التً دمجت بٌن التواصل المعرفً من تراث األنا الفكري واالنفتاح الثقافً ءلى 

لمؽاٌر شكبلً وأدلجة هو قرار جٌل من الشباب الواءً الةي نقل األدب والفكر نقلة اآل ر ا

فً التحاقال بتلك الثلة كان ٌسعى  البٌاتًإنسانٌة ءبرت ءن حركٌة الثقافة بشكل واسع ، و

الجٌل الةي  ةإلى التعظٌم من أنا  الشاءرة من  بلل القبول باآل ر الثقافً والوءً بمسإولٌ

نا بقدر ٌنتمً إلٌال وأٌ اً بصٌرورة الزمن والفكر ، فقبول اآل ر الفكري هنا لٌس تهشٌماً لؤل

 م والحٌاة المتؽٌرة .لرسم مبلمحها الثقافٌة بما ٌتبلء ءادةإما هو 

 –ٌكتب الشعر الحر فً أوابل ال مسٌنات و رج إلى العالم األدبً  البٌاتً بدألقد       

مالبث أن أّكد وجود  الشعري بدواوٌنال الشعرٌة التً صدرت ،   ٙ)اً حدٌثاً الفكري شاءر

بؽداد  –صدر لال دٌوان شعر بعنوان )أبارٌق مهشمة  فً طبعتاِل األولى تباءاً .. فقد 

، ثم صدر لال   7)صدر دٌوانال )أبارٌق مهشمة  فً طبعتاِل الثانٌة 3٘٘ٔ، وفً سنة  7)3٘ٗٔ

                                                             
 . 7ٕ:  البٌاتًالمواجد فً شعر وٌنظر : شجرة الرماد  ٔ)
 . ٗٗد. حبٌب الجنحانً : ٌنظر : الشعر والمجتمع ،  ٕ)
 . ٗٔتجربتً الشعرٌة :  ٖ)
 . ٌٕ٘ٔنظر : رواد الشعر العربً الحدٌث ، ٌوسؾ نور ءوض :  ٗ)
 . ٔ٘ءبد العزٌز المقالح : د.ٌنظر : الشعر بٌن الرإٌا والتشكٌل ،  ٘)
 . ٌٔٓٙنظر : االتجاهات والحركات فً الشعر العربً الحدٌث :  ٙ)
 . 77ٔءبد العزٌز شرؾ : د.،  البٌاتًاب فً شعر ءبد الوه اإلبداءٌةٌنظر : الرإٌا  7)
 . ٗٔ: حٌدر توفٌق بٌ ون،  التٌال بٌن الم اض والوالدة أسطورةالبٌاتً ٌنظر ءبد الوهاب  7)
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  3٘7ٔ) ة، وفً سن  ٔ)3٘ٙٔ ةن  فً طبعتال األولى سنلال دٌوان )المجد لؤلطفال والزٌتو

 .  ٕ)القاهرة –صدر لال دٌوان )أشعار فً المنفى  فً طبعتاِل األولى 

ثم زار الشاءر لتمثٌل الببلد العربٌة فً مإتمر الكتاب والفنانٌن العالمً الةي ءقد فً       

كولً ، وبٌترك رودس ، ، وصدور )اراجون شاءر المقاومة  لمالكولم  ٖ)3٘7ٔ ةفٌنا سن

صدر للشاءر  3ٙٓٔ، وفً سنة   ٗ)3٘3ٔ ةترجمة الشاءر باالشتراك مع احمد مرسً سن

، ومثل العراق فً مإتمر السبلم   ٘)بٌروت –دٌوان )كلمات ال تموت  فً طبعتاِل األولى 

العالمً لنزع السبلح الةي ءقد فً موسكو ، كةلك صدر لال )طرٌق الحرٌة  باللؽة الروسٌة 

صدر لال )قمر  3ٖٙٔ، وفً سنة  ٙ)3ٕٙٔ ة، موسكو دار الطبع والنشر لآلداب األجنبٌة سن

موسكو دار الطبع والنشر المطبوءات الشرقٌة ، ودٌوانال  –  ر  باللؽة الروسٌة أ)قمر 

 .  7)بكٌن -)أبارٌق مهشمة  الصٌنٌة

 –األولى  فً طبعتالِ  3ٙٗٔوللبٌاتً مجموءات كثٌرة منها )النار والكلمات  سنة       

، ثم صدر للشاءر قصابد بالقاهرة وصدور )سفر الفقر والثورة  فً طبعتاِل   7)بٌروت

صدر لال )أشعار فً المنفى  فً طبعتاِل  3ٙٙٔ، وفً سنة   3)3ٙ٘ٔبٌروت سنة  –األولى 

، كةلك  3ٙ7ٔ، وطبع دٌوان )مبلبكة وشٌاطٌن  مرة ثالثة سنة   ٓٔ)بٌروت –طبعتاِل الثالثة 

صدور )أشعار فً المنفى   3ٙ7ٔ، أما فً سنة   ٔٔ)بٌروت–)أبارٌق مهشمة  طبعة ثالثة 

 –دٌوان )الكتابة ءلى الطٌن  الطبعة األولى  37ٓٔ، وصدر سنة   ٕٔ)بطبعتال الرابعة

  صدر 33٘ٔة ، وفً سنة )  صدر دٌوان بستان ءابش373ٔ، وفً سنة )  ٖٔ)بٌروت

 .  333ٔكتاب المراثً ، ونصوص شرقٌة سنة )

 

                                                             
 . 3/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمالٌنظر :  ٔ)
 . 77ٔ:  البٌاتًفً شعر ءبد الوهاب  اإلبداءٌةٌنظر : الرإٌا  ٕ)
 . ٓٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمالٌنظر :  ٖ)
 . ٖٔ/ٔ:  البٌاتًفً شعر ءبد الوهاب  اإلبداءٌةٌنظر : الرإٌا  ٗ)
 . ٖٔ/ٔ:  الكاملةالشعرٌة  األءمالٌنظر :  ٘)
 . 7ٔٔ:  البٌاتًفً شعر ءبد الوهاب  اإلبداءٌةٌنظر : الرإٌا  ٙ)
 . ٙٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمالٌنظر :  7)
 . 7ٔالتٌال بٌن الم اض والوالدة :  أسطورةالبٌاتً ٌنظر : ءبد الوهاب  7)
 . 7ٖٔ:  البٌاتًفً شعر ءبد الوهاب  اإلبداءٌةٌنظر : الرإٌا  3)
 . ٗٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمالٌنظر :  ٓٔ)
 . 3ٔالتٌال بٌن الم اض والوالدة :  أسطورةالبٌاتً ٌنظر : ءبد الوهاب  ٔٔ)
 . 77ٔ:  البٌاتًفً شعر ءبد الوهاب  اإلبداءٌةٌنظر : الرإٌا  ٕٔ)
 . 7ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمالٌنظر :  ٖٔ)
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الشعري بقدر ما  لم تنعكس سلباً ءلى فنالِ  البٌاتًن هة  الكثافة والؽزارة الكمٌة لشعر ا      

ن تتكشؾ لوال اإلٌمان بحداثة الفن وتجدد  الدابم ولوال ااستعر ت طاقات دفٌنة ما كان لها 

ن ٌكون م تلفاً مع زمرة من أبناء جٌلال امع لآل ر الثقافً لما كان لال الس ىؽان الشاءر أص

 كان لهم األسبقٌة فً تدوٌن شهادة مٌبلد للشعر الحدٌث .



 

 

 

 

 

 

 

 ثانًـــفصل الـــال

 

أشكال استحضار اآلخر والوعً به فً شعر 

 عبد الوهاب البٌاتً

 أوالً : اآلخر الدٌنً والوعً به :

 اآلخر اإلسالمً والوعً به : -ٔ
 اآلخر المسٌحً والوعً به : -ٕ
 الدٌانات األخرى والوعً بها: -ٖ

 به: ثانٌاً : اآلخر الـسٌاسً والـوعً

 ثالثاً : اآلخر االجتماعً والوعً به:

 رابعاً : اآلخر الـتارٌخً والوعً به:



 الفصل الثاني : أشكال استحضار اآلخر والوعي به في شعر عبد الوهاب البياتي
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 الفصـــــــــل الثــــــــــــانً

 أشكال استحضار اآلخر والوعً به

 فً شعر عبد الوهاب البٌاتً

 : توطئة

إلى أ رى مثلما ٌ تلؾ من  ؼٌر ةاتً فً وءً اإلنسان من حال انعكاس ماهوٌ تلؾ      

المنبثقة من الحٌثٌات التً صنعت  ولكل إنسان فً ةلك رإا  وتصوراتالُ ش ص آل ر ، 

 رتبط بال رإٌا اآل ر .توجود  اإلنسانً ف بلً ءن الموقؾ الةي 

مجسداً ةلك من  اً فعلٌ اً  ورحبوصفال لةلك ءمد البٌاتً إلى استعراض اآل ر وتشكبلتال      

،   ر الدٌنً بوصفال انموةجاً مثالٌاً مإطراً بالقداسة بلل نصوصال الشعرٌة بدءاً من اآل

 البٌاتً ٌستلهم منال رموز  .  ر التارٌ ً ، األمر الةي جعلباآل انتهاءً و

 

 أوالً : اآلخر الدٌنً والوعً به   

قد ءبر )أرسطو  بةلك ءن و،   ٔ) )حٌوان ناطق  بؤنال اإلنسانءرؾ ) أرسطو        

ٌتفق  ا ماوهة ، القانون أم األ بلق أمكان النطق أالكابنات سواء  إلٌهافتقر ت أساسٌة ؾابوظ

اإلنسان وحد  هو الةي ٌمكن ان ٌكون لال دٌن ، وان  إن))، إة ٌقول القول هٌجل فً مع

 .  ٕ)   الحٌوانات تفتقر إلى الدٌن بمقدار ما تفتقر إلى القانون واأل بلق

الدٌن معتقد وءبادة وأ بلق معاً ، الٌمكن التفرقة بٌنهما ، أما المعتقد فهو القاءدة       

األساسٌة التً ٌتصل بها اإلنسان باإلٌمان ، وبدراسة معتقداتال ٌكشؾ ءن معالم ح ارتاِل 

شعاع هة  وةاك فً إوأمتال . أما العبادة فهً التقرب إلى هللا تعالى، فً حٌن ان األ بلق هً 

 . إمن مع ةاتاِل ومع المؽاٌرسلوك الم

ؤلدٌنننان السنننماوٌة هنننو انتشنننار قنننٌم ال ٌنننر والحنننق ، للنننةلك كنننان الهننندؾ الجنننوهري      

  التننننً تهنننندد ءننننن لؽنننة ) النننندم ، والشننننر ، والنننننار والجمنننال فننننً هننننةا العننننالم ، واالبتعنننناد

ننننة ؛ النهنننا رسنننالة هللا إلننننى  ٌّ ب نننٌاع اإلنسنننان ، مهتدٌنننة بالعقننننل ، والفطنننرة والتجربنننة الح

 البشننرٌة جمعنناء ، وكانننت رسننالة أكثننر المفكننرٌن مننن بنننً البشننر هننً السننٌر ءلننى  طننا

                                                             
 .7ٌنظر: المعتقدات الدٌنٌة لدى الشعوب، جفري بارندر ، تر: إمام ءبد الفتاح :  ٔ)

 . ٔ٘موسوءة العلوم الفلسفٌة ، هٌجل ، تر : إمام ءبد الفتاح :  ٕ)
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هننننةا الطرٌننننق الجمٌننننل ؛ لمننننا ٌنطننننوي ءلٌننننال هننننةا الكننننون مننننن معنننننى وؼاٌننننة ، وقصنننند ، 

 .  ٔ)وهدؾ

ٌُعد اإلٌمان  رورة حٌاتٌة ال تستقٌم حٌاة الفرد       فطرٌي نابع  دونال ؛ النال أمرٌ من إةن 

ٌإمن فً وقت من أوقاتال بالمدد العرفانً  ))، لةلك نجد البٌاتً   ٕ)من ةات اإلنسان

،والمعرفة اإللهٌة ، وبالدءم ال ارجً ) الروحً ، والكونً   ، الةي ٌوفر لال الحماٌة 

 .  ٖ)” وٌسعفال بالحدوس

 : وةلك وا ح فً شعرِ  ، ٌقول     

 

 لؽتً صارت قندٌالً فً باب هللا

............ 

............ 

 فسٌبقى صوتً

  ٗ)...قندٌالً فً باِب هللا

 

وكانت تزور  فً بعض األوقات حاالت من الوجد الصوفً تجعلال مقرباً من هللا تعالى      

 ، ومن ةلك قولال :  ٘)وجل ءز

 

ً أحٌانا ألمح إٌ  وإشارات فً قاع إناء الصمت المكسور  ماضا

 اللـــٌل ـة إنـسـان فً جوؾوفـً لـــٌل األفالك السٌارة ، ثمـَّ 

ـرح شـعري ٌُسِّ  ٌـراقبنً فً نـجـم درّي آخر ، ٌقرأ أفـكاري و

 مبتسـماً ، أسمعه ٌتـلفظ بـاسمً ، وٌقـول : تعـال إذا ما جـن
                                                             

 . ٘الشابندر : ٌنظر : اآل ر فً القرآن ، ؼالب حسن  ٔ)

 . ٌٖٔنظر : العقٌدة الدٌنٌة وأهمٌتها فً حٌاة اإلنسان ، محمود حمدي زقزوق :  ٕ)

 . 7ٕٗااللتزام والتصوؾ فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً :  ٖ)

 . 73ٖ- 77ٖ/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :  ٗ)
 . ٌٕٓٗنظر : االلتزام والتصوؾ فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً :  ٘)
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 اللـٌل القـادم أو أعولت الرٌح وراء جبال األورال ، أقول له : 

 . (ٔ)إنً أعمى ووحٌد                 

الشاءر جسد الموت فً رإٌة شعرٌة ؼٌبٌة تترآى لال فً الصمت والسكون فً ان       

احتدام طوال اللٌل وقساوتال ، والشاءر هنا ٌنكر تسلٌمال بالقدر والٌإمن بتماثلال مع اقرانال 

 )فهو اءمى / ؼٌر مستسلم ووحٌد / الٌشبال احداً  . 

حة تحول األشٌاء أو . ٌونج   ان الةات بنزءتها الوا  ؼوستاؾوٌرى )كارل .       

 .  ٕ)األشكال بالبلشعور إلى إٌحاءات لها أهمٌة سٌكولوجٌة تعبر ءنها فً طقوسها الدٌنٌة

وءلى ةلك نجد شعر البٌاتً ٌحتكم ءلى درجات متفاوتة فً التعامل مع اآل ر الدٌنً       

الةي جعل  وٌرتبط ةلك التعامل بالوءً الفكري المتشكل لدٌال فٌما ٌ ص ةلك اآل ر ، األمر

من ةلك اآل ر متعدداً ءلى وفق وءً البٌاتً بال وءلى وفق الشكل الةي هو ءلٌال ومن هةا 

المنطلق نستطٌع أن نمٌز ثبلثة أنماط لآل ر الدٌنً تراءت فً  طاب البٌاتً الشعري وهو 

 ٌجوب ءالم اآل ر المتشكل فً وءٌال وتلك األنماط:

 اآلخر اإلسالمً والوعً به -ٔ

محاولة رسم  الشاءر للرموز والش صٌات الدٌنٌة والمعتقدات ، انما هوان توجال       

ٌُعد جزءاً من محاكاتاِل  لمبلمح الرمز الدٌنً إل فاء طابع التجدٌد فً النص الشعري الةي 

ن استعمال ةات الشاءر لروح اآل ر الدٌنً اكتشافاً أ، وهةا ٌعنً   ٖ)للشعراء األوربٌٌن

 . ٗ)لروحال ال اصة

الشاءر من حادثة )اإلسراء  استلهمال أشكال استح ار اآل ر الدٌنً ماومن       

، لما لهةا المكان من  ٌن  وهً نتٌجة استدراج ةات الشاءر لمكان وزمان معٌنوالمعراج

وسلم   إلى السماء ، فإن العودة  وآلال ءظٌمة هً ءروج النبً محمد ) صلى هللا ءلٌال ةمنزل

ءمٌقة إلى  ةإلى هللا لٌست دءوة فكرٌة بقدر ما هً نسٌج شعوري متسلسل ٌربطال بصل

                                                             
 . ٕٔٗ- ٔٔٗ/ٕءمال الشعرٌة الكاملة : األ  ٔ)
ٌنظننننر : اإلنسننننان ورمننننوز  سننننٌكولوجٌة العقننننل البنننناطن ، كننننارل .ءمننننا نوبٌننننل . ٌننننونج ، تر:ءبنننند   ٕ)

 . ٕٗٓالكرٌم :
 . ٌٖٖٕنظر : دٌر المبلك ، د.محسن اطٌمش :   ٖ)

 .7ٓتر: جورج سعد:ت الشاردة ،ؼاستون باشبلر ، شاءرٌة أحبلم الٌقظة ءلم شاءرٌة التؤمبل:  ٌنظر  ٗ)
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هةٌن  ا رىوجدان المتلقً والشعر من جهة والمرحلة الح ارٌة التً ٌجتاز بها من جهة 

 . ومن ةلك :  ٔ)العنصرٌن وةات الشاءر من جهة ثالثة

 راجهمكانت إلى الشهداء فً مع

 زاد المعاد

 (ٕ).ر سر شبابها ..شعال

 هة  الةات بعروجها إلى السماء تتحد مع ةات هللا ، ٌقول : أنٌتراءى لال        

 ٌتوهج فً نور المشكاةْ 

 متحداً فً ذات هللا

 الٌفنى / مثل شعوب األرضْ 

 (ٖ)ٌتحدى فً ثورتِه الموْت ...

اكراً ثورة الحسٌن )ءلٌال سبٌل اآل ر ةوٌستمر الشاءر بةكر الشهادة والت حٌة فً       

   فٌقول :السبلم

ٌُراقْ   أرٌض تدور فً الفراغ ودمٌ 

 َوٌحً على العراق

 تحت سماء صٌفه الحمراء

 من قبل ألؾ سنة ٌرتفع البكاء

 حزناً على شهٌد كربالء

 ولم ٌزل على الفرات دمه الُمراق

 ٌصبػ وجَه الماء والنخٌل فً المساء

 الرٌحآه جناحً كسرته 

                                                             
 .7ٌٖٔنظر : شعرنا الحدٌث إلى أٌن ؟ د.ؼالً شكري :  ٔ)
 . ٗٔ٘/ ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :  ٕ)
 . 7ٔٗ/ٕنفسال :   ٖ)
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 من قاع نهر الموت ، ٌا ملٌكتً ، أصٌح

 من ظلمة الضرٌح

 أمدُّ للنهر ٌدي ، فتمسك السراب

  ٔ)ٌدي على التراب ...

إن ةات الشاءر تسترجع ةلك التارٌخ وأبطالال الةٌن  حوا بالدماء من أجل إثبات        

 ؽاة .طالحقٌقة للعالم ، وإبدال نظام الحكم الجابر وتطهٌر الببلد من أٌدي ال

  والدٌن الحسٌن )ءلٌال السبلماالرتباط والتبلحم بٌن ش ص  أنوٌرى بعض الباحثٌن        

ال ٌر ، والوقوؾ بوجال واإلسبلمً تكشؾ ءنال األهداؾ التً أراد تحقٌقها وهً ) العدل ، 

 . ٕ)الظلم واالستبداد ، لتصحٌح انحراؾ األمة والمجتمع ءن نهج الدٌن الصحٌح

 نص الشعري اآلتً إلى فكرة وجود م لص ٌنقة األرض من األءور الدجال :وٌحٌلنا ال     

ٌَْظهر هذا األعوُر الدجال  عالمة الساعة أن 

 ُمذنٌب ٌجر خلؾ ضوئِه الرجال

 للموت بالمجان

 (ٖ)فً مدن الدخان...

جسد لنا النص الشعري ش صٌة )االءور الدجال  التً مؤلت االرض جوراً وظلماً ،      

داللة وا حة المعالم فً  ))فبل ٌمكن ال بلص منها اال بقٌام الساءة ، وداللة هة  الش صٌة 

 . ٗ)  الوءً الجمعً فؤصبحت مبلزمة لكل من ٌتصؾ بصفة الكةب 

  الةي ٌقفز فً قصابد البٌاتً الدٌنً )اإلسبلمًال هنا إن اآل ر تجدر اإلشارة إلٌ لماو     

الٌدل بال رورة ءلى قناءات الشاءر ووءٌال الدٌنً الملتزم بقدر ماٌعنً احترام الشاءر 

للفكر اإلنسانً الماثل فً المعتقد الدٌنً ، وفاءلٌة ةلك المعتقد فً تفعٌل الوجود البشري 

                                                             
 ٘ٗٔ/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 .)رسالة ماجستٌر   ٌ٘نظر : الحسٌن رمزا فً الشعر العراقً المعاصر ، ءبد الحسن شهٌب :  ٕ)
 7٘ٔ/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٖ)
) أطروحة  7ٔ ءبد المنعم محمد فارس سلٌمان :التناص الدٌنً فً شعر أحمد مطر ، مظاهر  ٗ)

 .دكتورا   
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شكل مع لة ٌترتب ءلٌها تقوقع وتقدٌم صورة اآل ر وا حة اللبس فٌها من دون ان ت

نها منقطعة من أالش صٌة وانطوابٌتها وءزلتها ، ان البٌاتً ٌتعامل مع األفكار الدٌنٌة ءلى 

سٌاقاتها العقابدٌة المتشددة من اجل إٌجاد صٌؽة حوار مشترك بٌن الةات الشعرٌة العامة 

 ى العموم والكونٌة .وبٌن الفكرة الدٌنٌة ال اصة بما ٌنقل الدٌن بفاءلٌة القصٌدة إل

 خر المسٌحً والوعً به :اآل -ٕ

ٌجسد بهة   أنحاول البٌاتً باستعمالال الرموز الدٌنٌة لآل ر / المسٌح ومعتقداتال       

إلى  ةفر ت ءلٌال رإٌ ، فثقافة الشاءر المسلم فٌالالش صٌات الواقع المرٌر الةي ءاشال 

 من القران الكرٌم بقولال : اً الثقافات األ رى فنجد النص الشعري ٌجسد لنا صور

 أٌتها العذراء

ي بجذع النخلة الفرعاء  هزِّ

 َتساقُط األشٌاء

 تنفجر الشموس واألقمار

 ٌكتسح الطوفان هذا العار

 ولد فً )مدرٌد (ن

 (ٔ)تحت سماء عالم جدٌد ...

فصورة الن لة ءند البٌاتً قد تسبب ثورة ءارمة باألرض تكتسح األشٌاء أما السٌدة       

عل من األفعال ، مما ٌج  ٕ)ً باألمن ، والبركة ، واالطمبنان  توح)))العةراء   فهً 

تولد   تفجر النص الشعري أي أن هناك والدة جدٌدة وٌكتسح وتتفجر والم ارءة ) تساقط 

 الحٌاة وتحقق الرجاء فً ال بلص .لهةا العالم تدب فٌها 

 وفً قصٌدتال ) قصابد إلى ٌافا   :      

 )ٌافا( ٌسوعك فً القٌود

 عاٍر ، تمزقه الخناجر ، عبر صلبان الحدودْ 

 وعلى قبابك ؼٌمة تبكً

                                                             
 7ٗٔ/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :  ٔ)
  .ٕٕٙدٌر المبلك :  ٕ)
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 وخفاش ٌطٌر

 ٌاوردة حمراء ، ٌامطر الربٌع

 قالوا وفً عٌنٌك ٌحتضر النهار

 (ٔ)وتجؾ رؼم تعاسة القلب الدموع ...

تصور الةات اآل ر وهو محكوم ءلٌال بالموت ، والصلب والنفً ، فسٌطرة اآل ر       

نموةج األ))قادرة ءلى إبادة الفلسطٌنٌٌن ، لةا نجد فً استدءاء الشاءر لش صٌة )ٌسوع  

األءلى للسلم والمحبة لٌستنٌر بقوة االبعاد اإلنسانٌة واأل بلقٌة لق ٌة فلسطٌن وٌعطٌها 

 . ٕ)  مؽزى تارٌ ٌاً 

 وقصابد  فً هةا المقام :      

 مسٌُحنا كان بال صلٌب 

 كان بال إكلٌل شوٍك 

 كان فً صراعه الرهٌب

 ٌوقد ألؾ شمعٍة فً لٌلنا المّعذب الكئٌب 

 ألؾ ٌهوذا 

 حوله كانوا 

 ولكن ٌد الشعوب 

 أقوى من الموت 

 ومن محاكم الفاشست 

  والتعذٌب

 كل مساء ، كان من جراحه ألؾ ٌهوذا 

 ٌلعقون الدم ، فً صراعه الرهٌب 

                                                             
 3ٕٓ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :  ٔ)
 ٔٔٔ-ٓٔٔالوهاب البٌاتً :ءبد  االلتزام والتصوؾ فً شعر  ٕ)
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 لكنه كان بال صلٌب 

 ٌسخر من قضاته 

  ٔ)من صالبً المسٌح ، من مدبري الحروب ...

المستبد ، فهو ٌمد ٌد العون لآل ر وٌ لصال آالم المسٌح وجراحاتال أقوى من الحاكم        

من ءةاباتاِل ، ثم ٌمحً ةلك الزمن بش وصال والعودة بال إلى) ٌهوةا  وقومال وما فعلو  بال ، 

إلى اآلالم الجسدٌة والنفسٌة والس رٌة الشامتة من الرءاع الٌهود وهم ))عرض تن ٌسوع  أل

ءً الشاءر الفعل الم ارع )ٌس ر  ، لةلك ٌستد  ٕ)  من أفراد الطبقة العلٌا ومن الشعب 

فً نهاٌة المقطع الشعري للداللة ءلى استمرارٌة الحدث بالس رٌة من اآل ر )ٌهوةا   

 .، وان الشاءر لم ٌكن موفقاً فً استعمالال الفعل )ٌس ر  وقومال 

وقد استقى الشاءر بعض رإا  من التوراة واإلنجٌل لبلتصال واالنفتاح ءلى معتقدات       

ودٌاناتاِل ، لٌعبر بةلك ءن الواقع الراهن ، فهو ٌ من نصال الشعري قصة العشاء  اآل ر

ا ة ٌسوع ال بز وبارك وكسر وأءطى التبلمٌة  ))األ ٌر فً الكتاب المقدس ، ٌقول الرب 

 ة الكؤس وشكر وأءطاهم قاببلً اشربوا منها كلكم الن أوقال  ةوا وكلوا هةا هو جسدي ، و

 ، وةلك وا ح فً نصاِل الشعري ) العرب البلجبون  ٌقول :  ٖ)  هةا هو دمً 

 العار للجبناء

 للمتفرجٌن

 العار للخطباء من شرفاتهم

 للزاعمٌن

 للخادعٌن شعوبهم

 للبائعٌن

 فكلوا ، فهذا آخر االعٌاد ،لحمً

 (ٗ)واشربوا ٌاخائنون ...

                                                             
 ٕٖٗ/  ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 . ٖٗٔهٌجل . حٌاة ٌسوع ، تر : جرجً ٌعقوب :   ٕ)
 . 7ٕ-ٕٙالكتاب المقدس ، إنجٌل متى ، اإلصحاح السادس والعشرون :   ٖ)
 . ٕٗٗ/  ٔاالءمال الشعرٌة الكاملة :  ٗ)
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لٌإجج الموقؾ  من  بلل النص الشعري ٌرتفع صوت )األنا  من الدا ِل إلى ال ارج      

 الم ادع الةي ٌقؾ وقفة المتفرج ءلى واقع شعبال وألمال . –الثوري لرفض اآل ر / الجبان 

المننناء النننةي ٌشنننكل رمنننزاً ٌبعنننث الحٌننناة منننن  –ومنننن معتقننندات اآل نننر / المسنننٌحً       

 جدٌد ، فٌقول :

 

ًّ الذي ٌرضع أثداء المدٌنة  أٌها النهر الخراف

 حامالً أوساخها نحو البحار

 لخٌول المٌتةوا

  وحطام العربات

 (ٔ)شهد مٌالد النهار ...أوانا 

تنفتح مفردة )النهر  فً النص الشعري ءلى داللة التجدد واالنبعاث ، وتمنح الةات       

المإمن بنزولاِل إلى الماء ٌعود إلى رحم األم وٌ لصال من اآلثام  ))األمل من جدٌد فكان 

 .  ٕ)   والةنوب 

 ومن األمثلة األ رى :      

 أٌتها العذراء

 والنور والتراب والهواء

 وقطرات الماء

 ها انذا انتهٌت

 (ٖ)مقدس ، باسمك ، هذا الموت ...

 

                                                             
 . ٕٕٓ/ ٕالءمال الشعرٌة الكاملة : ا ٔ)
 )رسالة ماجستٌر  . ٖ٘أسطورة الموت واالنبعاث فً الشعر العربً الحدٌث ، رٌتا ءوض :   ٕ)
 . ٙٗٔ/ ٕة : األءمال الشعرٌة الكامل  ٖ)
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موت ـكتب هةا الـانال سٌـعةراء ، بــسٌدة الـاءر بالــان الشـمـح إلٌـلً وا ـا التجــهن      

حٌلنا إلى ان ـ  التً تقدسـةا انتهٌت مـ)ها انارة ـمعنى ءبـإازر هةا الـةي ٌـها ، والـاسمــب

 .  ٔ)  معمودٌة الماء فً الدٌن المسٌحً رمزاً للتجدد واالنبعاث  ))

ان رإٌا البٌاتً لآل ر المسٌحً كانت ومازالت رإٌا احترام وتقدٌر ، وءلى الرؼم من       

والتؽٌرات التً مست ةاتال  التطور الةي أصاب البٌاتً الشاءر فً والدة القصٌدة وإنتاجها ،

الشاءرة ءلى مدى حٌاتال المتباٌنة األنساق ، فانال ظل فً وءٌال باآل ر المسٌحً ءلى درجة 

واحدة من االحترام اإلنسانً والتقدٌر الفكري ، ولم ٌصب وءٌال تجا  تلك الرموز والثقافة 

 بؤٌة انتكاسة أو سوداوٌة تفر ها المواقؾ والحٌوات الم تلفة .

 : ت األخرى والوعً بهاالدٌانا -ٖ

ً فً        من ةلك ما نلمحال ءند الشاءر من تؤثر بالدٌانة الزرادشتٌة الةي كان وا حا

نصوصاِل الشعرٌة ، وهةا ماجعل البٌاتً ٌثري نصال الشعري باالقتباس والت مٌن من هة  

دٌنٌة الدٌانات إما بشكل كلً ، أي تصوٌر  لحادثة ما ، أو ت مٌنال لرموز أو ش صٌات 

 ترمز بها الةات لتعبر بها ءن الواقع الراهن .

 ٌقول فً قصٌدتاِل ) هكةا قال زرادشت   :      

 من رفوؾ الكتب الصفر لٌعري وٌجوع  ((زارا))ومتى ٌهبط 

 فً صحارى مدن الحب التً تنتظر الطوفان والفتح ونار المبدعٌن 

 ((لبد))مظلماً كان شبابً ، قال لً ، ماقال للنسر 

 لٌلهم ٌؤتً وها أنت طرٌد 

 نٌران ، هذا زمن فٌه ٌموت المإمنون التشعل 

 فً المتارٌس وفً الحانات والصمت وأعماق السجون 

 هذه اللٌلة مرت وعلى األرض ضٌاء كان فً الفجِر ٌخون 

 

                                                             
 . ٖ٘أسطورة الموت واالنبعاث فً الشعر العربً الحدٌث :   ٔ)
  لقد كنت لما بلػ )زارا  الثبلثٌن من ءمر  هجر وطنال فسار الى الجبل ، انتصب أمامال شٌخ قال :

تحمل رمادك فً ةلك الحٌن الى الجبل ٌازارا ، فهل أنت تحمل نارك إلى الوادي ! ، هكةا تكلم زرادشت 
 . ٗ – ٖكتاب للكل وال الحد ، فرٌدرٌك نٌتشال ، تر : فلٌكس فارس :
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 إلى قولاِل :      

 من الحج ولم ٌهبط إلى الشارع فً الفجر الحزٌن ((زارا))لم ٌعد 

 خلقــدوامة ال وفً   حبـثورة والــسان فً الـاإلنشتعل ـفمتى ٌ

   ٔ) ...وإعصار الحرٌق       

ان تحنننوالت اآل نننر فنننً وجهنننة نظنننر النننةات هنننً تحنننوالت مؽننناٌرة للواقنننع الشنننعري       

، فهننننً تحننننوالت األنننننا واآل ننننر مننننرآة لهننننا ةلننننك ان )زارا  هننننو البٌنننناتً المهنننناجر الننننةي 

الننى لقمننان الننةي تمنننى ءمننر النسننور السننبعة  ٌحمننل الرمنناد )االمنٌننات  وفننً تحننول آ ننر

وآ رهنننا )لبٌننند  لتحقٌنننق االمنٌنننات ومنننن ثنننم تنكشنننؾ الرإٌنننا الشنننعرٌة فنننً موتنننال منننوت 

المننننإمنٌن فننننً حانننننات الؽننننرب او سننننجونها مننننن دون العثننننور ءلننننى رؼباتننننال ، فننننالؽرب 

 . نسان مشؽول باإلنسان ولم ٌكن مشؽوالً بعقٌدة اال

هورا ؤب))  كثٌراً ماٌتردد  فً النصوص البٌاتٌة فهو مرتبط 7وقد نجد الرقم )      

 . ٕ)  مزدا)الفصول السبعة   

 ففً قصٌدتاِل ) سٌدة األقمار السبعة   نتلمس ةلك :     

 سٌدة األقمار السبعة فً داخلها ترحل وتستخرج ٌاقوت نهار

 الزمن الموؼلاألســطورة تــحلم بالنـجم القـطبً وفـً ذاكـرة 

 فً عـربات الفـجر السـاعٌن وراء المـطر الفـرح النـور تؽنً

 للٌـل اإلؼـرٌقـً وللنـهر الـوحشً القـادم مـن طـوروس ومن

  ٖ)...  -تؽنً سٌدة االقمار السبعة -هضبات النوم بتركستان                

 وفً قصٌدة أ رى قال :      

 األسٌان ، وأهذي بجوار الدنأعقُر ناقة هذا اللٌل الصحراوي 

ٌُصـبح فٌه اإلنسان  المـجروح أقـولُ : سٌـؤتً عصـر أو زمـن 

                                                             
 . 7ٕٔ/  ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 . 37ٔسهٌل زكار :  الؽروب ، ر . س زٌهنٌر ، تر : –الزرادشتٌة الفجر   ٕ)
 . 37ٕ/  ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٖ)
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 سدٌماً ألخٌه اإلنسان

 (ٔ))وملٌكاً لألفالك .... ( السبعة  ...

ان النار فً معتقد اآل ر / الزرادشتً تحرق األجسام ، األشٌاء لكنها التفنٌها بل تبقى       

ً لعةاب النفس وت لٌصها من ال طاٌا ألنها مادٌة تحرق ءنصر أساس )) الدة ، فهً 

 ، ٌقول :  ٕ)  الجسم والنفوس دون أن تفنٌها

 النـجدة ! إنسانتـصـرخ ،  لـكن  الـصرخات  تـضٌع  هبـاء . 

 ٌـتـشـبـث بالحـبر واألوراق ، ،  ٌحتـرق اآلن وحٌداً فً ؼرفتـه 

 لألنهار الوحشٌة فً أعماق   الزرقاء تصلً بخــارى بمـآذنـها

 ٌولد من  وتـتلـو آٌـات زرادشـت األشـجـار ، ربٌع شعوب اللٌل

 للشعب  صلًـت  رٌح ، وأنتـال  لواتـص  ومن قمح ـال حبات 

 (ٖ)المؤخوذ العاري من حد الماء إلى حد الماْء ... 

ان قرابة الةات من موروثها الدٌنً والوءً بال تساءد  ءلى شحن ف اءاتال بثراء       
، وتؤثٌر هةا الوءً   ٗ)ش صً وحرارة دا لٌة تعمق من ءابدٌتاِل إلى الةات دون سواها

وا ح فً المتلقً ، ٌظهر فً النص الشعري مفاتٌح ، تعٌن القارئ ءلى فهم ةات الشاءر 
 بٌن ةات الشاءر والمتلقً ، فالموروث الدٌنً ٌشكل فً الؽالب وءمق ألمها لٌكون اتصاالً 

التستطٌع الةات منها فكاكاً ، وقٌمة الشعر تتبٌن  –ءدا كونال سلطة روحٌة  -سلطة معرفٌة 
من  بلل قدرة الشاءر ءلى جمع المتناق ات فً األدٌان وتحوٌلها إلى متآلفات فكؤنها دٌن 

ا انفصال ، وإةا ما سلمنا بؤن الشاءر ٌحتكم ءلى أنانٌة واحد وفكرة مفردة لٌس بٌن أجزابه
فنٌة ٌحاول منها إظهار ةاتال فان تلك السلطة المعرفٌة تواجال وءٌاً فنٌاً ٌستؽل المعارؾ فً 
سبٌل إحبلل ةات الشاءر بوصفها سلطة أ رى ٌتمٌع دونها اآل ر بكل أشكالال ، محل اآل ر 

ءلى الرؼم من تباٌن األدٌان وحدة متآزرة  الدٌنً الم تلؾ وهنا تكون الةات واآل ر
 ٌجسدها الشكل والم مون الشعرٌٌن .

 : اآلخر السٌاسً والوعً به - نٌاً ثا

تشؽل السٌاسة واألحداث السٌاسٌة مكانة مهمة من حٌاة اإلنسان العراقً بحٌث ٌمكن       

القول بؤنها تمثل الوجال الوا ح للنشاط الفكري ، والثقافً ، واالجتماءً فٌال ، فالعراقٌون 

                                                             
 . ٗٔٗ/ٕءمال الشعرٌة الكاملة : األ  ٔ)
 . 7ٙ – 7ٌ٘نظر : تارٌخ جهنم ، جورج بنوا ، تعرٌب : انطوان الهاشم :   ٕ)
 . ٖٔٗ/ ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٖ)
 . 7ٙ: ٌنظر : فً حداثة النص الشعري ، ءلً جعفر العبلق   ٗ)
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ٌستجٌبون لمعطٌات السٌاسٌة استجابة ملحوظة ، وةلك ٌكمن فً طبٌعة مشاركة الشاءر فً 

سٌاسٌة محاوالً المزج بٌن تجربتاِل الةاتٌة والتجربة السٌاسٌة بإطبلق صر ة األحداث ال

 .  ٔ)مدوٌة بوجال اآل ر المهٌمن لٌحقق للفرد حرٌتال

  ، لنننؾ ءنننن ءنننالم الشننناءر )ءنننالم األحنننبلمأن  طننناب البٌننناتً لآل نننر النننواقعً ٌ ت      

عراء لنننننةا فنننننان ةات الشننننناءر الحالمنننننة بنننننالثورة الت تلنننننؾ ءنننننن ؼٌرهنننننا منننننن ةوات الشننننن

بننننإطبلق مكنوناتهننننا لتؽٌننننر العننننالم بٌنمننننا ٌسننننعى اآل ننننر إلننننى تبدٌلنننناِل بنننندال مننننن االسننننتكانة 

 . ٕ)لال

إن حلم الةات قد ٌتحقق وٌنتقل بها إلى ف اءات تمتد بها ءبر سلسلة متتالٌة من       

األفعال تجري فً حٌز ٌنتمً إلى الحلِم والتطلع نحو الحرٌة بصورة ت  ع لمنطق الحلم 

ةات المدوٌة بوجال اآل ر ، فتتكثؾ صر ة ال  ٖ)لعقل والمقاٌٌس المو وءٌةالمنطق ا

 المتسلط بدافع ثوري انفعالً ، ففً قصٌدة ) العاصفة   نجد  ٌقول : المهٌمن 

 

 لن تقتلونً اٌها األوؼاد

 لن تحرمونً

 من ضٌاء الشمسِ 

 واإلنشاد

 لن تنصبوا األعواد

 للحب ، للشاعر ، لألوراد

 أحالمً لن تستبٌحوا قصر

 ولن تخوفوا األطفال باألصفاد

 لن تسرقوا خزائن الفنِ 

 ولن تستعبدوا بؽداد

                                                             
 . ٌ٘ٓٔنظر : الشعر الحر فً العراق :   ٔ)
  . 7ٌ٘نظر الثقافة فً مجتمع متؽٌر ، هشام ءلً :   ٕ)
 . 3ٌٗٔنظر : حركٌة اإلبداع ، د. الدة سعٌد :   ٖ)
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 لن تجدوا

 ٌا أٌها الفاشست

 فً انتظاركم

 إال طبول الموت والرماد

 مدٌنتً

 عٌهاراتفتح للشمس ذ

 فعودوا !

 (ٔ)أٌها األوؼاد ....

 

لقد ارتفع صوت الةات الدا لً نتٌجة لؤلسى والحزن الةي أدى إلى االصطدام بهةا       

الواقع المعٌش ، وتدءو اآل ر بالعودة لتقرع طبول الحرب واالستعداد للمواجهة فحتماً 

ستشرق الشمس من جدٌد وٌطل طٌفها فً مدٌنة الشاءر بعدما لوثها األءداء وحاولوا أن 

ة ، واألمل للشاءر فتفتتح ءتبة العنوان باألداة )لن  وٌمكن تو ٌح ٌسلبوا االرادة ، والحٌا

 : ةلك من  بلل النموةج اآلتً

 

                                                             
 . ٖٗٗ/  ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
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إن الةات ءلى وءً بوظٌفة الشعر الثابر وهً أن ٌحطم أوثان الما ً التً استقرت       

ءلى صدِر التارٌخ فؤوقفت حركتال وأن ٌرتاد ءالم الحركة الزا ر ، ءالم الشعوب التً 

. وفً قصٌدتاِل التً   ٔ) رجت من جوؾ الظبلم وفرض ءلٌها أن تعٌش فً ءالم النور

 قصٌدة إلى العراق   ٌقول فٌها : ٕٔءنوانها ) 

 الشعر أعذبُه الكذوب

 قالوا

 وما صدقوا

 ألنهمو تنابلة َوُعور

 كانوا حذاء للسالطٌن الؽزاة

 بال قلوب

 ٌا شعر حطم هذه األوثان

 واقتحم الخطوب

 وتعال نرتاد البحار

 ونعتلً نجم الشعوب

 أنا ذاهب كً أقرع األجراس

 (ٕ)كً أطؤ اللهٌب ...

ن الثورة ، وٌكسر حاجز الصمت ، لتنفجر األنا بصوت رافض من علإن الشاءر ٌ      

الدا ل نحو اآل ر بإ رام فتٌل الحرب ودق أجراس الثورة معلناً ءن والدة جدٌدة تبعث 

لٌست تحقٌقاً لعالم مثالً مطلق بل هً ركوب مركب الزمن  ))الحٌاة من جدٌد , فالثورة 

 .  ٖ)  ود ول ءوالم التارٌخ ومحاولة تؽٌٌر  بدالً من االستكانة لال 

       

                                                             
 .3ٌٔنظر : الشعر فً إطار العصر الثوري ، د.ءز الدٌن إسماءٌل :   ٔ)
 . 3ٖ٘/  ٔألءمال الشعرٌة الكاملة : ا  ٕ)
 . 7ٗالثقافة فً مجتمع متؽٌر :   ٖ)
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   :7أما فً قصٌدتاِل ) إلى القتٌل رقم 

 قمٌصه الممزق األردان

 وفرشة األسنان

 وخصلة من شعرِه لوثها الدخان

 وفً ثناٌا جٌبه

 بطاقة الحزب

 رسمه خطان أحمران وحول

 وعبر زنزانته

 مقبرةٌ ُتعول فٌها الرٌح والذإبان

 ((سنلتقً !))

 وأطبقت علٌه فً جلٌدها الجدران

 وسٌق للموت

 كما تُساق للمسلخ

 فً مدٌنتً

 الخرفان

 فإن مررت ٌا أخً

 بفرشة األسنان

 فال تقل بؤنها نفاٌة فً سلة النسٌان

 ألنها الشاهدة الوحٌدة ، الٌوم

 م الفاشستعلى جرائ
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 (ٔ)فً حق أخً اإلنسان...

السلطة الفاشٌة لما تفعلال فً ال حاٌا البرٌبة مسببة انتهاك  تقؾ الةات  د اآل ر      

؛ النها تحاول هدم البنى الدا لٌة للةات   ٕ)حرٌتها م لفة وراءها حقوقاِل وا طهاد ملكٌتالِ 

ردان نتٌجة لما اإلنسانٌة ، فٌصور لنا الشاءر حالة التعةٌب الوحشٌة لل حٌة ، ممزق األ

فعلال األءداء ، أطبقت ءلٌال جدران الزنزانة ، وهً رإٌة واقعٌة لشدة األلم وما ٌعانٌال ءبر 

أشٌاء قد أشار إلٌها النص البٌاتً  زنزانتال ، ولم ٌكن هناك ماٌشٌر الى تلك الجرٌمة سوى

  هما الشاهدان الوحٌدان ءلى جرم اآل ر ، فالشاءر فرشاة األسنان ، وبطاقة حزب)

ٌحرص ءلى المقابلة بٌن ءالماِل الةاتً والعالم اآل ر فً النص ، فهو ٌحٌل فً نصاِل رموز 

ا ءبر نسٌج متواتر السلطة من الحكام وٌحولها إلى مقتنٌات ومحركات لها وظابفه –الرقابة 

 .  ٖ)ٌكمن من  بللال الوصول إلى مبتؽا  

هةا الو ع ٌإكد انال ال امكان للحوار مع اآل ر / العدو ، إال  أنوءلى وفق ةلك نرى       

إةا ابتدأنا بالحوار مع الةات ، فعلٌها أن تكون مستعدة دا لٌاً لمواجهة المؽاٌر الةي ٌقوم 

بتصفٌة اآل ر سواء من دا ل سلطة الدولة االستبدادٌة أو من حٌث المجموءات الممارسة 

 .  ٗ)لئلرهاب السٌاسً

ة  األشكال من الصراءات تتسبب فً انشطار ةات الفرد من  بللِها إلى ةوات ان ه      

واءٌة ، إة أصبحت أكثر إدراكا لكل ألوان القهر والقمع واالستبداد الةي ٌكمن وراءها 

 . ٘)اآل ر

 :  ٙ)و قد ؼنى البٌاتً للثورة قبل أن تحدث ، فالتمرد ٌؤ ة ءند  شكلٌن م تلفٌن هما      

 ءلى الواقع ورف اِل .التمرد  -ٔ

الموقؾ الثوري المقابل فهو تمرد اٌجابً ءلى الواقع ومحاولة تؽٌٌر  ، والثوري دابماً  -ٕ

ٌ رج من ءباءة التمرد ، محاوالً إنقاة بلد  من محنتاِل فً ظل العهد المباد . لةا نجد  ٌصور 

 حالة العراقٌٌن فً ال مسٌنات :

 

                                                             
 . 7ٕٖ/  ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 . 3ٌٕٔنظر : االلتزام والتصوؾ فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً :   ٕ)
 . 7ٌٕٙنظر : تحوالت النقد وحركٌة النص)فكر ونقد  ، ءالً سرحان القرشً :   ٖ)
 . ٕٗحوار الح ارات والثقافات منحوتات منقة سعٌد : ٌنظر :   ٗ)
 . ٌٙ٘نظر : فً القوة والسلطة والنفوة ، حسٌن ءبد الحمد احمد رشوان :  ٘)
 . ٓٓٗوظواهر  الفنٌة والمعنوٌة ، د.ءز الدٌن إسماءٌل :  ق اٌا  ٌنظر : الشعر العربً المعاصر  ٙ)
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 واللٌل فً ) بؽداد ( ٌنتظر الصباح

 وبائع الخبز الحزٌن

 ٌطوؾ فً األسواق ، والعمٌان والمتسولون

 ٌستؤنفون على الرصٌؾ

 تالوة الذكر الحكٌم

 ووراء أسوار السجون

 ٌستٌقظ الشعب العظٌم

 ، ولدي الحبٌب هُ محطماً أؼاللَ 

 (ٔ)وأنت الٍه التجٌب ....

ة لٌست حلماً وانما ةات الشاءر تطمح بمٌبلد ءالم جدٌد وتبشر بوالدة جدٌدة ، فالق ٌ      

ٌحاول الشاءر أن ٌجد لال مكاناً ملموساً فً الواقع ، اةن هً فعل وثورة والمتمرد من دون 

ثورة انما ٌشبال البهلوان الةي ٌقؾ مبتعداً ءلى األرض  د قانون الجاةبٌة ولكن األرض 

 . ٕ)تشد  إلٌها حتى تهد قوا  من دون جدوى

 :  ٖ)لةلك فإن وجود اآل ر ٌشٌر إلى حالتٌن متعار تٌن      

ًّ ولكونال كةلك فانال ٌملك سراً كونٌاً وهو ٌعرؾ من أكون . -ٔ  اآل ر ٌنظر إل

 المعنى العمٌق لكونً ٌكون  ارجاً ءنً أي لآل ر سلطة ءلً ّ. – ٕ

الةات مبلحقة من اآل ر وٌسٌطر ءلٌها فتحاول ان تشق طرٌقاً إما بالهرب  وءلٌال فان      

 قعها المإلم .امن الواقع الملموس فتكون جداراً ٌمتنع من الحوار مع اآل ر أو قبول الةات لو

وءلننى وفننق ةلننك فننان الننةات تشننكو مننن ا ننطرابات فننً بعننض البنننى تمنعهننا مننن        

، ومنننن جهنننة أ نننرى فنننإن ال نننوؾ النننوهمً منننن اآل نننر االسنننتقرار، واألمنننن ، والطمؤنٌننننة 

ٌعنننٌش فٌننننا وهنننو حنننةر متؤصنننل وتنننارٌ ً فنننً البلوءنننً الجمننناءً ٌعنننود للما نننً القننندٌم 

والحنننندٌث ، وهننننناك شننننعور ٌ ننننؽط  نننند الشننننعور بالثقننننة وتوكٌنننند الننننةات انننننال ءامننننل 

                                                             
 . ٕٓٗ/ ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 . ٘ٙ – ٌٗٙنظر : الشعر والثورة ، د.جبلل ال ٌاط :   ٕ)
 .3ٌٕٔنظر : األنا واآل ر والجماءة )دراسة فً فلسفة سارتر ومسرحال  ، سعاد حرب:   ٖ)
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، فعلننننى الفننننرد أن ٌعننننً ةاتننننال وان ٌكننننون قننننادرا ً ءلننننى بعننننث الثقننننة بننننالنفس   ٔ)الجماءننننة

 ع نحو ؼد ٍ مشرق بالت لص من م اوؾ المستقبل .والتطل

ن ٌن نظرٌٌوجٌفارا بوصفهما مثقف ا ة البٌاتً )لوركا  نموةج للواقع المعٌشؤوك      

 . نجد  ٌقول :  ٕ)نٌثورٌ

 لوركا ٌموُت ، مات

 أعدمه الفاشست فً اللٌل على الفرات

 ومزقوا جثته ، وسملوا العٌنٌن

 لوركا بال ٌدٌن

 إلى العنقاءٌبث نجواه 

 والنور والتراب والهواء

 وقطرات الماء

 أٌتها العذراء

 ها انذا انتهٌت

ٌس ، باسمك ، هذا   موتالمقدَّ

 وصمت هذا البٌت

ت  ها انذا صلٌَّ

 لعودة الؽائب من منفاه

 لنور هذا العالم األبٌض ، للموت الذي أراه

 ٌفتح قبر عائشة

                                                             
 . 7ٌٖنظر : التحلٌل النفسً للةات العربٌة أنماطها السلوكٌة واالسطورٌة ، ءلً زٌعور:   ٔ)
  ى الؽرب من ؼرناطة ، فكان حادث مقتلال ءمبل بربرٌاً بقرٌة صؽٌرة إل 737ٔشاءر اسبانً ولد سنة

من قبل اآل ر ومازالت هة  الةكرى تمؤل القلب رءباً وانكساراً ، ٌنظر : لوركا دراسات نقدٌة ، تر : 
 .  ٕٔٗو  ٔٔ – ٓٔ لٌفة محمد : 

 . 7ٖ – 7ٌٕنظر : النموةج الثوري فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ، ءدنان حقً :   ٕ)
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 ٌزٌح عن جبٌنها النقاب

  ٔ)ٌجتاز ألؾ باب ...

إن النننننةات المرتهننننننة بظنننننروؾ الواقنننننع المنننننإلم تحننننناول أن تبنننننث الحٌننننناة فتصننننندر       

نحنننو اآل ننر مكثفنننا ً اسننتمرارٌة هنننةا الصننوت بتننندفق الحلننم المكبنننوت  وٌاً منند اً ثورٌننن اً صننوت

فنننً البلشنننعور والولنننوج بنننال إلنننى أءمننناق )األننننا  لتؽننندو ةاتنننا ً واحننندة فنننً السنننٌطرة ءلنننى 

النننننفس وتحقٌننننق حلمهننننا الننننةي لطالمننننا أرادت أن ٌتحقننننق فننننً مواجهننننة اآل ننننر ، ونفننننس 

ففننننً   ٕ)  كننننرببلء الٌننننؤس الننننناتج ءننننن مقتننننل )لوركننننا  ٌنننننتج هنننننا ءننننن مقتننننل شننننهٌد ))

 قصٌدتاِل ) صورة تقرٌبٌة لبرجوازي صؽٌر ٌقرض الشعر   ٌقول :

كارى  ُعشرون عاما ً ، وهو فً دفتره ِ األسود ٌستجدي السُّ

 نعمة اإلصؽاء

     لشعرِه الهراء

 ببسمٍة صفراء

 ٌهزُّ رد فٌه إذا ماقرأ األشعار

 وامتثل األمثال

ار  وٌؽمُز الخمَّ

 بقادِم لٌدفع الحسابلعلُه اللٌلُ أتى 

 رأٌتُه ٌبكً على الُحسٌن

 وٌطعن الحسٌن

 (ٖ)فً كربالء طعنة الجبان فً العٌنٌن ...

هة  القصٌدة تتعلق بصورة )المنافق السٌاسً  ، هةا المنافق الةي استعمل ش صٌة       

البرجوازي الصؽٌر ، فٌستشعر الحسٌن فً برنامج ثقافتال ، فالمقدمة تسرد صورة لش صٌة 

                                                             
 . ٗٗٔ/  ٕءمال الشعرٌة الكاملة : األ  ٔ)
 . 7ٖ- 7ٌٕنظر : النموةج الثوري فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً:   ٕ)
 . ٖٔٔ/ ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٖ)
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المتلقً هناك ا اءات ٌةكرها الشاءر لٌ ًء وءً القارئ ، لما ت فً هة  ِ الش صٌة 

 لآل ر فهً تحوك مإامرة  د  وتظهر بقناءها المزٌؾ .

 نجد  ٌقول : وءن مقتل الثوري )جٌفارا       

 فً زمن المنشورات السرٌة

 فً مدن الثورات المؽدورةِ 

 العاشق فً صفحات الكتب المشبوهة ((جٌفارا))

 ٌثوي مؽموراً بالثلج وباألزهار الورقٌة

 قالت وارتشفت فنجان القهوة فً نهم ٍ 

 سقط الفنجان لقاع البئر المهجور

 رأٌت نوارس بحر الروم تعودُ 

 لترحل نحو مدار السرطان

 ونحو األنهار األبعد

 فً أعمدة الصحؾ الصفراء

 (ٔ)المنفٌٌن ...ٌبٌع الجزارون لحوم الشعراء 

 ءندما ٌكتب الشاءر ٌهدؾ إلى تحقٌق ؼاٌتٌن تلتحمان فً هدؾ واحد :      

، فتمثل   ٕ)أن ٌصبح هةا الشعر السبلح المعنوي الةي ٌتسلح باِل لمواجهة اآل ر – ٔ

ش صٌة )جٌفارا  المثقؾ العملً الةي حمل السبلح لٌعٌد للعالم ءدالة المسٌح التً افتقدتها 

الةات ، لٌصل صوتال ءبر مدٌات الزمن لٌحقق للفرد حٌاة حرة ، لكنها التتم إال أن تقوم 

 .  ٖ)القٌامة

                                                             
 (( منا ل سٌاسً كان لدٌال ٌقٌنال الثابت ورٌبتال الشدٌدة وكان بهة  المواصفات ٌثٌر الرهبة،وقد تحول

 . 7، ؼٌفارا ٌومٌات بولٌفٌا الكاملة ، تر : مصطفى الفقٌر :    إلى أسطورة مسٌح ءلمانً
 . 3ٖٔ/ ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 . 3ٌٓنظر : الشعر فً إطار العصر الثوري :   ٕ)
 . 7ٖ – 7ٌٕنظر : النموةج الثوري فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً :   ٖ)
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ةلك المنفى وهنا نداء للةات ٌكشؾ ءن صراع دا لً لعلال ٌحرر تلك الةات وٌستبدل ب – ٕ

 .  ٔ)حلم الواحة الةي ٌبزغ مع طلوع الفجر ، ولطالما داءبال هةا الحلم حتى مؤل نفسال

 وقولال :      

 الشمس فً مدٌنتً

 تشرقُ 

 واألجراس

 تقرع لألبطال

 فاستٌقظً حبٌبتً

 فإننا أحرار

 كالنار

 كالعصفور

 (ٕ)كالنهار...

الحبٌبنننة ، لكنننً ٌتحننند صنننوتها وتتبلشنننى كنننل الفواصنننل  –هننننا ننننداء النننةات لآل نننر       

ٌّن ، وتتشننننبث الننننةات بتكننننرارات متتالٌننننة فننننً النننننص  التننننً تفصننننل بٌنهمننننا ، فٌكونننننا حننننر

الشنننعري منهنننا )كالننننار، وكالعصنننفور ، وكالنهنننار  ، فاسنننتعمالال مفنننردة )الننننار  هنننً ننننار 

ؼلننننب القصنننابد  وهننننو مفنننرد جناحٌننننال مفنننردة )العصننننفور  التنننً تتكننننرر فنننً اوالثنننورة ، 

م بالحرٌننننة كالشننناءر ءننننندما ٌحلنننم أن ٌكننننون لنننال جناحننننان لٌنفنننة إلننننى سنننماء الحرٌننننة مننننعّ 

محققننننا ً  أملننننال الوحٌنننند ، وسننننٌبقى النهننننار ٌبعننننث )لبلنننننا  باألمننننل وٌعٌنننند  ننننوءها الننننةي 

 لطالما أحجبتال قوى اآل ر .

المهٌمن والمسٌطر ءلٌها فً كل األزمنة ، لةلك  –وتت  م )األنا  فً مواجهة اآل ر       

حاولت أن تهشم أواصر  وتحطم كل البنى الدا لٌة للنفس البشرٌة ورفض كل محاولة 

 بلستكانة باآل ر .ل

                                                             
 . 3ٌٓنظر : الشعر فً إطار العصر الثوري :   ٔ)
 . 7ٕٖ/  ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٕ)
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لةلك نجد الشاءر ٌستفز اآل ر بهجاء سٌاسً مقةع ، فاستعمال الشاءر للهجاء       

اسً كما ٌقول : )د.محً الدٌن صبحً   هو وسٌلة لرسم النماةج التً تطورت إلى السٌ

تصوٌر الشرط البلانسانً للتفسخ السٌاسً ، ف بلً ءن اداء الوظٌفة األساسٌة للهجاء وهً 

 .  ٔ)رفض اآل ر وف ح نواٌا  وماٌفعلال تجا  االنسان

 ففً )ٌومٌات سٌاسً محترؾ  نجد  ٌقول :      

 للجمهورأخرج 

 لسانه ، وبحلقت عٌناه فً السطور

 واعتدل الخطٌب فً وقفتِه، ومال نحو النور

 وارتفعت ٌداه كالهراوة السوداء

 فوق رإوس الجالسٌن العور

 ومال نحو النور

 ، وهّر فً استعالء ةنٌثا

 كان اللئٌم ٌمضػ السطور

 كان اللئٌم ثعلباً مؽرور

 مثلً أنا الجمهور

 انفِه المكسوروددت لو سحبته من 

 لٌضحك المستمعٌن الُعور

ٌُخرج الحٌات  ل

 (ٕ)من كمِه ، لٌطلق الصٌحات...

اآل ر الماكر فٌقدم صورة المهرج رمزا ً للنفاق ءبر  –ٌصور الشاءر ش صٌة       

الحركات التً ٌإدٌها ، وقد رصدها النص لتكون نظرة احتقار لما ٌفعلال )اآل ر  مستعمبل ً 

                                                             
 . 7ٌ٘نظر : الرإٌا فً شعر البٌاتً ، د.محً الدٌن صبحً :   ٔ)
 . ٖٙٓ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٕ)
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، فتتمنى الةات ان تسترجع ةلك الزمن وان تعود باِل إلى الوراء لتؽٌر   ٔ)بةلك طرٌقة الهجاء

ةلك الواقع ؛ إال انها لن تتمكن من العودة مما ٌإدي إلى انكسار الةات والشعور بالؽربة 

 والوحدة ، فهً صورة سلبٌة للواقع الةي ٌرف ال وٌحاول تؽٌٌر  .

 ومن النماةج األ رى ، قصٌدة )الم بر  :      

 السٌد البرمٌل

 قفاهُ بطنُه وبطنه قفاه ذرب اللسان

 ٌحفظ شعر المتنبً ، وٌقول الشعر أحٌانا ً بال أوزان

 لكنه ٌخطئ فً اإلمالء واإلعراب

 ٌلقط فً عٌونِه الحروؾ والخطوط واألرقام

 ٌُحصً نقود العابرٌن وهً فً جٌوبهم تنقص أو تزداد

 ٌُعٌد ما ٌقوله أو قاله اإلمام

ٌُقامفً خطبِة   الجمعة أو فً مؤتم 

 ٌتقن فن الكذب والتزوٌر فً األحكام

 ٌركب كل موجة ، لكنه ٌسقط قبل شاطئ األمان

 : القول إلى     

 له قرون التٌس والخرتٌت

 وضحكة الخنٌث

 لسانه حبل ؼسٌل فً الضحى وفً الدجى منشار

 ُتنشر فٌه جثث األموات

 وقطع الحدٌد واألحجار

 كلمات هللاوخرقٌة ُتمسح فٌها 

                                                             
 . ٌٖٗٓنظر : الترمٌز فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً :   ٔ)
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 رأٌته فً مدِن الشرق وفً أسواقِها ٌبصق فً عٌونِه الحّداد

  ٔ)وبائع الخضار والعطار

وهة  صورة أ رى )للم بر  وهً صورة بشعة استشفها البٌاتً من مجموءة       

لهةا الرجل ، وقد ءمق الشاءر  األ بلقًاحداثٌات رصدها فً المظهر ال ارجً والسلوك 

من الوصؾ الدقٌق لتفاصٌل توحً بؤن هةا الرجل قد ؼادر ال لقة من نبرة الس رٌة و

اآلدمٌة إلى أ رى حٌوانٌة ، وفً ةلك تت ح ءبلقة البٌاتً بهةا اآل ر الةي الزال ٌرا  

وسٌظل كةلك حٌثما ح رت الحكومات الطاؼٌة وسٌاسٌات القهر ، والصور التً رسمها 

المهٌمن من  بلل السباب والشتٌمة  –اآل ر  هً آلٌة من آلٌات الدفاع  د إنماالبٌاتً هنا 

 إلٌصال األنا إلى أجواء الراحة المإقتة.

وللشننناءر كثٌنننر منننن القصنننابد األ نننر التنننً اسنننتدرج فٌهنننا صنننورة اآل نننر السٌاسنننً       

 : ال، وقصابد أ رى فً هةا المقام ق  ٕ)وبالتحدٌد فً نصوصاِل الشعرٌة المتؤ رة

 هو فً القمة ٌعوي و

 مثل ذئب فً الكمٌن 

 امش فً فجر الحضاراتجلجمثل 

 هم قادمٌنآر

 خدماً 

 أؼربة 

 مسترزقٌن

 وهو ٌعوي مثل ذئب فً الكمٌن

 السفن الؽرقى  يآه ، ٌا فئران هذ

 (ٖ)ري قبور المبدعٌن ...افوح

                                                             
 . ٖٗٔ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
)من بعض ما أهملال أبو فرج األصفهانً فً كتاب األؼانً   فً  ٌنظر ءلى سبٌل المثال : قصٌدة  ٕ)

 .ٓ٘مجموءتاِل ) الحرٌق وقصابد أ رى   : 
 . 37ٔكتاب المراثً :   (ٖ



 الفصل الثاني : أشكال استحضار اآلخر والوعي به في شعر عبد الوهاب البياتي

 

 

7ٔ 

زالت الةات ال تنفك ءنها تلك الصورة البشعة لآل ر السٌاسً وةلك وا ح من  بلل ما     

حفاري قبور  وأؼربة ، والسٌاق الشعري الةي تتكرر فٌال ألفاظ الس رٌة )مسترزقٌن ، 

وهً صورة مشبعة بالس رٌة ، فلم تكن س رٌة البٌاتً لآل ر الشباع نزوات دا لٌة بل 

سٌاسً المإلم الةي أفرزتال تلك الحكومات القمعٌة والتعسفٌة كانت ولٌدة لمعطٌات الواقع ال

 .  ٔ)التً تتحكم بحٌاة الفرد وتعمل ءلى تحطٌمالِ 

اِل الكلمننات النابٌنننة التننً تعبنننر ءننن نزءنننات األنننا الدا لٌنننة ومنننا لاعموان الشنناءر باسنننت      

تحملنننال منننن سننن رٌة لآل نننر قننند تكنننون وحشنننٌة للوهلنننة األولنننى فالكلمنننة ءنننند  لٌسنننت إال 

منننادي ؛ الن البٌننناتً ٌفهنننم الحٌننناة وٌعشنننقها ، لنننةلك ٌصنننورها بعنننٌن رحبنننة  ًءاللنننة لشننند

 .  ٕ)لتكون قرٌبة إلى م ٌلة المتلقً

 : اآلخر االجتماعً والوعً بِه: ثالثاً 

تتمثل صورة الحٌاة االجتماءٌة  بلل سنوات ال مسٌنات فً العراق بشكل أساس فً       

صراع وتناق ات ، ولقد أحس الشاءر بهةا الواقع المإلم الواقع الطبقً وما ٌنجم ءنال من 

، فاحتكاك   ٖ)الةي  ل ل أفراد المجتمع لطبٌعة الظروؾ التً أحاطت بهم من فقر وجوع

 االجتماءً . –الشاءر بهةا الواقع انتقل إلى شعرِ  محاوال ً رصد اآل ر 

،   ٗ)ً المجتمعوالصراع واجب و رورة هنا ، فالقوى تتصارع فً الش صٌة وف      

الةات ))ولكنها تبقى مرتهنة بالؽٌر فعلٌها أن تسعى لتحقٌق ةاتها واستقصاء اآل ر ؛ الن 

 .  ٘)  التستطٌع أن تنال حرٌتها إال إةا حطمت كل قٌود الوهم 

وألن )األنا   ابعة فً مجتمع ال متنا  فعلٌها ال روج وءدم التقوقع فهً تعانً المولد      

واالنفصال ءن ءالم الجماءة ، فاالتصال باآل ر من  بلل الحب والصداقة المإلم للوءً 

 .  ٙ)والحٌاة االجتماءٌة ٌحقق للفرد ةاتال وٌحقق التواصل والتكامل االجتماءً مع اآل رٌن

ٌقول )ٌوسؾ حبلوي  فً كتاباِل )المإثرات األجنبٌة فً الشعر العربً المعاصر  ان      

 تٌة وتقمصال لمعاناة ؤساوي ٌكون شعر  نابعا ً من معاناتاِل الةاالشاءر الةي ٌعٌش فً واقع م

                                                             
. )رسنننالة  7ٌٖنظنننر : السننن رٌة فنننً شنننعر ءبننند الوهننناب البٌننناتً ، باسنننم حسننناب راشننند العبنننادي :  (ٔ)

 ماجستٌر  .
 . 3ٙٔنقد الشعر العربً الحدٌث  ، صبري حافظ : ٌنظر: استشراق الشعر )دراسات أولى فً   ٕ)
 . ٌٖٖٔنظر : الشعر الحر فً العراق :   ٖ)
 . ٌٓٔنظر : اإلنسان بٌن الجوهر والمظهر ، أرٌك فروم وآ رون :   ٗ)
 . 3ما وراء األوهام ، أرٌش فروم ، تر : صبلح حاتم :   ٘)
 . 3٘فإاد كامل : ٌنظر : العزلة والمجتمع ، نٌقوالي بردٌابؾ ، تر :   ٙ)
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 . ٔ)رزخ تحت ظل الت لؾ ، والجهل ، واالستعمارمجتمعال التً 

من اجِل هةا كانت كثٌر من قصابد البٌاتً تعبر ءن ءبلقة وطٌدة باآل ر االجتماءً       

وصورة أصٌلة ءن ةلك الوءً المجتمعً بالطبقات والصراءات ، والمعاناة الم تلفة التً 

 وطنال ، فٌقول : فٌالٌعٌشها 

 كؤعٌن الموتى على طرٌق

 بؽداد 

 كانت أعٌن األطفال

 تبكً وتبكً :

 نه الربٌعإ

 عاد إلى بالدنا

 عاد إلى الحقول

 بال فراشات ، بال أوراد

 وفً بالدي ٌصنعون الخمر من دموع

 أمواتنا ، ومن دم األطفال

 وٌصلبون الشمس فً ساحاتِ 

 دة األبوابمدٌنتً الموص

 مدٌنتً بؽداد

 بال أراجٌح ، بال أعٌاد

 (ٕ)تستقبل النهار فٌها أعٌن األطفال...

                                                             
 . 7ٌنظر : المإثرات األجنبٌة فً الشعر العربً المعاصر ، ٌوسؾ حبلوي :   ٔ)
 . ٕ٘ٙ/ ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٕ)
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ٌتحول  واقع الراهن ألر ها ولٌس أرض اآل ر وتحلم أنإن ةات الشاءر تصؾ ال      

المجتمع ٌسٌطر ءلٌال اآل ر وءلى مكنوناتاِل إلى واقع آ ر ٌنبض  فٌالهةا الواقع الةي ٌعٌشال 

 بالحٌاة واألمل .

فالةات ءلٌها مواجهة ال وؾ المتؤصل فً الوجود اإلنسانً بترسٌخ وجودِ  فً ءالم 

 .  ٔ)إحساسال بةاتال وأن ٌكون جزءاً ال ٌتجزء من العالم الجماءة ءلى النحو الةي ٌ من فٌال

تحقق أحبلمها وتعٌد فٌها األمل ،  ألنهاوتبقى )األنا  فً حالة ترقب وتتشبث بالحٌاة ؛       

إال انال الٌلبث ان ٌجد انال لٌس فً الحٌاة ماٌمكن أن ٌحقق أحبلمال الةاتٌة من فرح ، وحب ، 

 .  ٕ)ال هو حاجتال ال رورٌة لتحقٌق ال ٌر فً ةاتالِ كل ماٌستطٌع أن ٌإمن بووحرٌة ، 

 وفً قصٌدة بعنوان )ماوماو  ٌقول فٌها :      

 والموت واإلنسان والمستنقعاتْ 

 فً لٌِل )كٌنٌا( والقرى والكادحونْ 

 ورفٌقتً )ماري( تضمد رأس زنجً جرٌحْ 

 وصبٌة عمٌاء ، تحلب عنزة ، ومن السهوبْ 

 كالمداخن ، ٌرحلونْ كانوا كؤسراب السنونو ، 

 أبدا كآلهة األساطٌر القدامى ، ٌرحلونْ 

 وٌدفعونْ 

 عرباتهم فً الطٌن والمستنقعات

 فً لٌِل )أفرٌقٌا( وزنجً جرٌح

 (ٖ)والكادحون... هُ )ماري( تضمد رأسَ 

الكادح األفرٌقً ومما ٌعانٌال شعبال الجرٌح  –ٌحمل النص الشعري صورا ً لآل ر       

)ماري  المبلك التً ت مد الجرحى ، ولقد جسد النص صورة وصورة أ رى لش صٌة 

                                                             
 . ٌٖ٘ٔنظر : المجتمع السوي ، ارٌك فروم ، تر : محمود منقة الهاشمً :   ٔ)
 . ٗٗ:  ٌنظر : الحٌاة والشاءر ، ستٌفن سبندر ، تر : مصطفى بدوي  ٕ)
 . 3ٖٔ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٖ)
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مكثفة لصبٌة ءمٌاء ، ال ٌمكنها رإٌة اآل ر ، فؤالنا محاصرة ، ومهددة ، وال ٌمكن الفرار 

 الوقوع . حتمً ومن اآل ر بل ه

العطاء والحوار لٌكون هدفال شحة الهمم لتحوٌل الفرد  ٌجد امكان لةلك ءلى اآل ر أن      

مستلب إلى مشارك فعال ، ومن الطبٌعً أن ٌنتقد الفرد امام المجتمع ، الن اآل ر من كابن 

 .  ٔ)ٌحاول ان ٌبث روح الهزٌمة وال عؾ وحالة مثلى إلى استبلب ش صٌة الفرد الةاتٌة

 ومن النماةج األ رى قصٌدة بعنوان )الى ت . س . الٌوت  ٌقول فٌها :      

 فً هذه األرض الملعونة

 نةأرض الدٌنو

 أرض الصلوات الخرساء

 أرض األموات

 الؽرباء

 األشرار

 !فتعال ، تعال 

 حٌث الشعراء

 الشهداء

 األحٌاء

 الكبرى فً مدن الفقراء

 فً المجرى

 (ٕ)فً األعماق...

أموات فً هةِ   –ان الةات تستنجد باآل ر لحماٌة هإالء ال عفاء الكادحٌن فهم أحٌاء       

 لدنأرض مقفرة التمدهم سوى بالعةاب الجسدي والروحً المطبق من  –األرض الملعونة 

اآل ر ، انها حوارٌة ٌقٌمها الشاءر مع الٌوت ومع أر اِل الٌباب التً ٌملإها األسى 

                                                             
 . 3ٌٙٔنظر : ثورة األمل نحو انسنة التقنٌة ، ارٌك فروم، تر: ةوقان قرقوط :   ٔ)
 . 7ٖٖ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٕ)
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وال راب فؤرض الشاءر ال ت تلؾ ءن ارض اآل ر ولربما هً أكثر منها فقراً وموتاً 

وشراً ، فالةات فً مرآة اآل ر تتحطم ؛ ألنها تجد اآل ر المست عؾ اقدر منها ءلى تجاوز 

 اتال الجدٌدة .أزمتال والقٌام إلى حٌ

 أما فً قصٌدتاِل )القرٌة الملعونة  ٌقول فٌها :      

 وهناك عبر الحقل ، أكواٌخ تنام وتستفٌقْ 

 عبر الطرٌق

 بشٌر ٌنام وٌستفٌق

 بشٌر ٌنام مع الدواب السائبات على سواء

 مادام ٌنعم بالثراء

 ابُن السماء

 المرهوُب ، والخبُز العرٌقْ  ((العمدة))

 ٌاع من الرقٌقحلم المالٌٌن الج

 (ٔ)َولَِم الشهٌق...

ان األفعال الدالة ءلى استمرارٌة الحدث ودٌنامٌكٌتال الرتٌبة ) تنام ، تستٌقظ  تسٌطر       

ءلى النص الشعري ، والةات تصور حالال فً البلوءً قد تراود الةات بٌن الحٌن واآل ر 

فً نوِمها ، وهً استعباد اآل ر وإةاللال لها وسٌطرة الجوع ءلٌها . أما فً صحوها فهً 

ر ما هو متوقع ، ونجد مفردة ال بز تتجسد فً النص الشعري وهً تحاول أن تجد ؼٌ

ناموٌس من النوامٌس التً قدمتها اآللهة للبشر ءبر ال لق وهةا المو وع حٌوي وحساس ))

 .  ٕ)  هم فً إنشاء وصوغ البنٌة الةهنٌة البدابٌة للعراقً سابالنسبة للعراقً القدٌم ، ف

 ثم ٌقول :      

 : المتعبونْ  والحاصدونَ 

 زرعوا ، ولم ناكلْ ))

                                                             
 . 7ٙٔ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 .ٓ٘:  ٕٗٓٓ،  ٔ/عالثقافة الحرة )أبجد  ،، مجلة انانا جلجامش وشجرة ال الوب ، ناجح المعموري   ٕ)
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 ((ونزرع صاؼرٌن ، فٌؤكلون 

 ٌالها وحشا ً ضرٌر))والعائدون من المدٌنِة : 

 صرعاهُ موتانا وأجساُد النساءْ 

 (ٔ)...((مون الطٌبوْن لوالحا

مع لة وجودنا االجتماءً فً ست  ))ٌبٌن لنا الشاءر من  بلل النص الشعري       

كلمات زرءوا فلم نؤكل ، ونزرع صاؼرٌن فٌؤكلون ، فهو الٌطرح نهجا ً جدٌداً فً بناء 

، بل معاناة الكادح ووجود  االجتماءً وحقال بوصفال   ٕ)  تصوراتال الشعرٌة وتركٌبها قط 

 ر ، فهو ٌزرع فرداً ٌستجمع كل طاقاتاِل فً زراءة األرض لكن  ثمار  ٌستحوة ءلٌها اآل

لكنال ءلى ٌقٌن اناُل لن ٌؤكل من هةا الزرع ، لةلك تبقى الةات م طهد  ٌستصؽرها اآل ر 

وٌستعبد )األنا  لٌرٌنا ما ٌتعرض لال من اؼتراب ءن الجوهر اإلنسانً ، وهً لٌست مؤساة 

 فرد انما مؤساة أمة داببة ءلى هةا النهج فً الجوع والحٌاة والتعب ثم الموت .

ةلك فان كل  لل ٌبث فً مجتمع ؼٌر متكامل أو منعزل ءن اآل ر ٌ لق توترا ً فً ل      

ةات الفرد وهةا التوتر ٌدءو  إلءادة النظرة إلى ةاتاِل وكٌفٌة تعاملال مع المؽاٌر والتً هً 

 .  ٖ) رورة لتطوٌر الةات التً ت دم األكثرٌة فً اطر المجتمعات

 وهةا ما جسد  فً قصٌدتاِل التً تحمل ءنوان )مةكرات رجل مجهول  :      

 ((سعٌدْ ))أنا عامل ، ادعى 

 من الجنوب

 أبواَي ماتا فً طرٌقِهما إلى قبِر الحسٌن

 وكان عمري آنذاك

 سنتٌن ما أقسى الحٌاة

 وأبشع اللٌل الطوٌل

 والموت فً الرٌؾ العراقً الحزٌن

                                                             
 . 7ٗٔ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 . ٕٕٙالوءً الشعري ومسار حركة المجتمعات المعاصرة ، محمد مبارك :  ٕ)
 . ٌٕٙنظر : التحلٌل النفسً للةات العربٌة أنماطها السلوكٌة واألسطورٌة :   ٖ)
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 وكان جدي الٌزال

 (ٔ)، على قٌد الحٌاة...كالكوكب الخاوي 

إن أنا الشاءر تتجلى من  بلل )ش صٌة سعٌد  االجتماءٌة ، فٌرتدٌها قناءاً وٌكون       

هةا االتحاد الناتج ءن االشتراك فً نفس  تظهرو مٌر المتكلم ))هو فً آلٌة اتحاد بٌّنة 

 .  ٕ)  الةي ٌعٌشال المجتمع المناهض للظلم واالستبداد نفسال الموقؾ الثوري

 ٌقول الشاءر:      

 مقبرةٌ تعلوها مقبرة ، بٌنهما

 الحب / الموت / البشر األحٌاء 

ٌُسر البخالء  والشحاذون وأهل ال

 فإذا ماصحت بؤعلى صوتكَ 

 عاد الصوت ملٌئا ًبلهاث الموتى

 وسعال شتاء السنوات

 واذا ما حاولت فراراً 

ٌّارون الشّطار  طاردك الباعة والع

 فً تلك المقبرة الكبرى

 قً تلك الطاحونةِ 

 فً تلك الصحراء

 نحرت آلهة الشعر

 (ٖ)ومات الشاعر فً حانوت الّخمار...

تبقى الةات محاصرة وٌحٌطها ال طر ، فهاجسها الوحٌد )الحرٌة واألمان   بعٌداً ءن       

تهشٌم اآل ر لها )وءٌاً ، وفكراً ، وجسداً  ، فهل تبقى ءاجزة تحت وطؤة سٌاطها ، أم تحطم 
                                                             

 . ٕٔٓ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 . ٖٕٔاللؽة الشعرٌة )دراسة فً شعر حمٌد سعٌد  ، محمد كنونً :   ٕ)
 . ٖٙ٘/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٖ)
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ؼبلل واألسوار ، وتحقق ةاتها وتتحد مع اآل ر ؟ بٌد أن هناك صوتا ً ٌبلحق )األنا  كل األ

وٌعلوها ، انال صوت الموت ، ٌفترض حالة من القلق واالنهٌار ، وٌرصد الةات وٌ خ 

 صوراً لتلك المدٌنة التً ٌعترٌها واقع مإلم .

ؼٌرها مع تواصل ات الوإمكانإن الةات تحاول إٌجاد نفسها وتحقٌق وجودها       

ةواتا ً أ رى  ملمهم ، ولٌس إةابة الةات فً اآل ر ، سواء كان أشٌاء أأومشاركتهم حزنهم و

 .  ٔ)اآل رٌحققها باطل بالنسبة إلٌها ؛ الن فٌال صرفا ً للةات ءن ةاتٌتها إلى ؼٌرٌة 

 ومن األمثلة األ رى قولال :      

 أحرقنً برُق العشق، صؽٌرا ً 

 الطلسم / السحرأحرقنً الصمُت / 

 األسود فً قاع مدٌنتنا / مصباح عالء الدٌن

 أنٌن األشجار المقتولة فً السرداب

 صٌحات الجنً المحبوس / نداء الباعة فً األسواق

 موت األطفال / العشاق / هدٌل حمام األبراج

 صرخات الصوفً المؤخوذ بذكر هللا

 صلوات األسحار

 قصص الجدات

 القصاب / عٌون لحم الحٌوان المذبوح ٌعلقه

 (ٕ)القطط السوداء...

ل )السحر ـفردات مثـشعبٌة فً مـقناءات الـمعتقدات والـٌها الـتزاوج فـقصٌدة تـة  الـه      

 صص الجداتـ، وق مؤ وةـصوؾ الـصباح ءبلء الدٌن ، والجنً المحبوس ، والـاألسود ، م

جمعً ، ولعل ـوءً الـً الـا رة فـشعبً وحـفكر الـابعة فً الـلها شـوالقطط السوداء  وك ،

الشاءر أراد ان ٌقول ان الوجود اإلنسانً مرتبط بةكرٌات الطفولة وقناءاتها التً تصوؼها 

                                                             
 . ٌٖٙٔنظر : الزمان الوجودي ، ءبد الرحمن بدوي :   ٔ)
 . ٖٔ٘/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٕ)
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األفكار الشعبٌة البسٌطة وال رافٌة ، فالةات هنا مستلبة من الجموع الةي تنتمً إلٌال والةي 

 ٌجب ان ٌكون صانعاً لها ال سالباً لوجودها .

 دتال )فً المعركة  ٌقول فً المقطع األول منها :أما قصٌ      

 وكانت شعاراتنا كالسماء

 مخضبة بدماء الرفاق

 وكنا نطالب باسم الصؽار

 وباسم الحٌاة

 وباسم العراق

 نطالب باألرض للكادحٌن

 (ٔ)وبالخبز والملح للجائعٌن...

صور لنا البٌاتً انثٌاالت متراكمة من صور الموت واال طهاد اآل ر ، فٌطالب       

بحرٌة الفرد بصوت مكثؾ إلى ال ارج ، فٌتحد صوت الشاءر مع ءالم الجماءة مطالبا ً 

جِل أر اِل فٌدافع ءنها وءن ؼٌرِ  من الفقراء  د اآل ر أباسم الكادح الةي بةل نفسال من 

 المتسلط .

 قول : ثم ٌ      

 من أٌن ٌؤتً النور؟

 ونحن فً كل العصور حجر الطاحون

 نستبدل األؼالل باألؼالل فً الطابور

 ٌبٌعها الطؽاة للطؽاة والملوك للملوك

 لكننا نظل صامدٌن

 نموت واقفٌن

 نبحر واقفٌن

                                                             
 . ٕٗ٘/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
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 لمدن المستقبل البعٌد

 نؽتصب العالم بالموت وبالثورة والرحٌل

  ٔ)جدٌد...لكننا نولد من  تناٌؼرنموت فً 

وكما ٌبدو ان  ٌاء الشمس قد طالت ؼٌبتال ، فهً الظلمة التً تمثل اآل ر ، وءلى       

ان ال تبقى حبٌسة نفسها أمام بربرٌة المؽاٌر بل ءلٌها ان تكون صامدة بوجال الظلم   األنا)

 والطؽٌان حتى وان رحلت ءن هةا العالم ستبقى ةكرى ٌ لدها الزمان .

 تارٌخً والوعً به :: اآلخر ال رابعاً 

رؼم التمٌزت حٌاة البٌاتً بكثٌر من االحباطات النفسٌة ، والسٌاسٌة ، والثقافٌة ، ءلى        

 3ٙ7ٔحركة المقاومة بعد نكسة حزٌران  تمن بعض االلتماءات الثورٌة ، حٌث تصاءد

فً العراق فكان من الطبٌعً أن ٌتوجال الشاءر إلى التراث  3ٙ7ٔتموز  -ٖٓ-7ٔوثورة 

 .  ٕ)فٌستلهم منال رموز  فٌحاكً اآل ر من  بلِل نصال الشعري

ان احترام الشاءر لتراثال هو احترامال لةاتال ، واالست فاؾ بتراث األمة هو االست فاؾ       

ٌعاود زٌارة النسٌان  ))، فنلحظ البٌاتً ءندما ٌكتب   ٖ)نفس التً ال تكؾ ءن تحقٌر ةاتهابال

أشبال بمحارب آشوري ٌتجول فً متاحؾ أوربا وٌجد أسلحتال وءرباتال الحربٌة  انال أي

 .  ٗ)  معرو ة فً أحد المتاحؾ فٌؤ ة  حنٌنال إلى تارٌ ال 

امنننا ً ٌسنننتلهم مننننال الرمنننوز والش صنننٌات وإةا كنننان التنننراث ءنننند البٌننناتً مفهومنننا ً ء      

التنننً تتصنننل بالحٌننناة والمجتمنننع ، فاننننال والعبنننارة ألدوننننٌس النننةي حننناول أن ٌ نننع تحدٌننندا ً 

متنننننوع ، متمنننناٌز إلننننى درجننننة التننننناقض شننننان كننننل تننننراث لٌسننننت لننننال  ))،   ٘)للتننننراث

 .  ٙ)  لؾ آهوٌة التشابال والت –إبداءٌا ً هوٌة واحدة 

                                                             
 . ٕٔ٘/ٕلة : األءمال الشعرٌة الكام  ٔ)
ٌنظر : التراث العربً كمصدر فً نظرٌة المعرفة واإلبداع فً الشعر العربً الحدٌث ، طراد   ٕ)

 . ٕ٘الكبٌسً : 
 . ٕٖلنفٌسً : اٌنظر : التراث وتحدٌات العصر ، ءبد هللا فهد   ٖ)
 .ٓٗٔكتاب الم تارات ، ا تارها وقدم لها : محمد مظلوم :   ٗ)
 . ٕٓالشعر ءند رواد الشعر العربً الحر ، د.فاتح ءبلق : ٌنظر : مفهوم   ٘)
 . 3سٌاسة الشعر ، ادونٌس :   ٙ)
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ر تجربتال الشعرٌة ، والسٌما حٌن ءمد إلى قراءة األدب وهكةا أسعفت ةات الشاء     

والتارٌخ واطلع ءلى تراث أمتال وتراث اآل ر ، وفطن إلى مافٌها من دالالت ورموز 

 .  ٔ)ووظفها فً شعرِ  ، جاءبلً من هةا الرمز  صوصٌة لٌعبر بها ءن الواقع الملموس

)موت المتنبً   تعد البداٌة فً توجال الشاءر إلى الش صٌات  ))ان قصٌدة الشاءر       

 ، فٌقول فً قصٌدتاِل )موت المتنبً  :  ٕ)  التارٌ ٌة وجعلهم رموزاً فً نصال الشعري 

 أرى بعٌن الؽٌب ٌاحضارة السقوط والضٌاع

 حوافر الخٌول والضباع

 تؤكل هذي الجٌؾ اللعٌنة

 تكتسح المدٌنة

 تبٌد نسل العار والهزٌمة

 صانعً الجرٌمةو

 أرى على قبابك الؽربان

 (ٖ)تحجب وجه الشمس بالنعٌب ، ٌاجارٌة السلطان...

لمدٌنة بشكل متسلسل بهٌاة قوالب جاهزة ةات تؤثٌر فً واقعٌة  ٌبث الشاءر صوراً       

ال ٌول ، والؽربان وءً المتلقً . وإحساس الشاءر ب ٌاع مدٌنتال فؤصبحت تداس بحوافر 

قصٌدة الشاءر  أن ، لكثرة الجثث فحجبت نور الشمس من الد ول إلٌها تكتسح المدٌنة

  حققت تدا بل ًتارٌ ٌا ً ومعادال ً مو وءٌا ً بٌن األمس والٌوم ، والمستقبل ، )موت المتنبً

 .  ٗ)وبشر بسقوط األقنعة الجوفاء والح ارات الزابفة

ون لها داللة الرمز الةي إن الشاءر ٌبدع باستعمال ش صٌات من التراث شرط أن تك      

، لةلك ٌراءً البٌاتً فً   ٘)قد ٌؤلفال المتلقً أو أن ٌكون نابعا ً من ثقافتالِ  ًءٌعبر ءن ش

                                                             
 .ٌٖٕنظر قصٌدة القناع فً الشعر العربً الحدٌث )دراسة وم تارات   ، محمد جمٌل شلش :   ٔ)
 . ٙٓٔدٌر المبلك :   ٕ)
 . ٔٓ٘/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٖ)
. )رسالة  ٖ٘ٔ، د.سبلم االوسً :   الرواد العراقً المعاصر )مرحلة شعرالٌنظر : الزمن فً   ٗ)

 ماجستٌر  .
 . 7ٌٕٖنظر : مد ل لدراسة الشعر العربً الحدٌث ، د.إبراهٌم ال لٌل :   ٘)
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والسمة المتجددة   ، فبعض الش صٌات ال تصلح  –ا تٌارِ  للش صٌة التارٌ ٌة )الحداثة 

 .   ٔ)مو وءا ً معاصرا ً ءلى اإلطبلق ؛ وةلك النعدام السمة الدالة فٌها

  ش صٌة المتنبً وظؾ الشاءر ش صٌة )المعري  ، فً قصٌدتالِ ف بلً ءن و      

   :)موءد فً المعرة

 ٌارهٌن المحبسٌن

 قم تر األرض تؽنً ، والسماء

 ناءؼوردة حمراء ، والرٌح 

 قم تر األفق مشاعل

 تقاتل ومالٌٌن المساكٌن

 (ٕ)فً الدجى من اجل أن تطلع شمس...

  وهنننً )العمنننى هانفسننن المعنننري فكنننان اآل نننر ٌعنننانً األزمنننة –النننةات تننننادي اآل نننر      

ممنننا ٌننندل ءلنننى هنننول الحننندث وتصنننوٌر لهنننة  اللٌلنننة بمشننناءل متقننندة محاولنننة الستح نننار 

داللننة اللننون ، فاننندماج األلننوان )الحمننرة مننع السننواد  ٌنندل ءلننى الشنندة والعنننؾ ، فنناللون 

منننن األلنننوان ةات األهمٌنننة فنننً تنننارٌخ شنننعرنا العربنننً وهنننو أقنننرب مسنننتدءى  ))األحمنننر 

 .  ٖ)  فً أةهاننا ٌراد بال القوة 

الٌهتم كثٌرا ً بمعاٌنة الش صٌة التارٌ ٌة بقدر اهتمامال بالشعور بها  ))ان البٌاتً       

ال اص ، أن لكل شاءر مقتدر فهمال   ٗ)  وبقدر ان تصبح صوتا ً من  بلل البعد التارٌ ً 

لتارٌخ اإلنسان وح ارتال ، بل فهمال ال اص للمادة التارٌ ٌة وطرٌقة توظٌؾ الرموز التً 

 .  ٘)تعبر ءن الواقع االجتماءً

                                                             
 . ٌٖٙنظر : تجربتً الشعرٌة :   ٔ)
 . 7ٕٙ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٕ)
 . 7ٓٔالمؽربً :  صورة اللون فً الشعر األندلسً ، د.حافظ  ٖ)
 . 3ٕٓلؽة الشعر العربً الحدٌث مقوماتها الفنٌة وطاقاتها اإلبداءٌة ، د.السعٌد الورقً :   ٗ)
 . 7ٌٗٔنظر : حٌاتً فً شعر ، صبلح ءبد الصبور :   ٘)
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اننا نحن وتراثنا نكون وحدة متطورة ، لكن المهم أن ٌعرؾ  ))لةلك ٌقول البٌاتً       

ٌعاملال )فهمال ادراك  الشاءر واإلنسان العربً المعاصر كٌؾ ٌطل ءلى هةا التراث وكٌؾ

 .  ٔ)   طوطال الثورٌة الباقٌة  وال روج منال بؤجمل واحدث مافٌال 

فً النصوص الشعرٌة البٌاتٌة منها قصٌدة  كما نجد ح ورا ً فعلٌا لش صٌة)الحبلج       

 بعنوان ) ءةابات الحبلج   جاء فٌها :

 تاجك الصبار صمتك بٌت العنكبوت

 ٌاناحرا ً ناقته للجار

 بابً بعد أن نام المؽنًطرقت 

 بعد أن تحطم القٌثار

 من أٌن لً وأنت فً الحضرة تستجلً

 وأٌن انتهً وأنت فً بداٌة انتهاء

 موعدنا الحشر ، فال تفّض ختم كلمات الرٌح فوق الماء

 وال تمّس ضرع هذي العنزة الجرباء

 فباطن األشٌاء

 (ٕ)ظاهرها ... َفُظن ما تشاء...

ان ةات الشاءر تسؤل اآل ر )الحبلج  لٌجٌب ءن أسبلتها من  بلل ظرؾ المكان       

)أٌن  مرة ٌقول )من أٌن لً وأنت فً الح رة تستجلً؟  ، ومرة أ رى ٌقول )أٌن 

انتهً؟  ، بٌد ان الصمت الةي ٌتجلى فً السٌاق الشعري ٌفجر الموقؾ الدانة اآل ر ءلى 

اءر بٌن الموقؾ البطولً للحبلج وسٌدنا المسٌح )ءلٌال السبلم  شـأفعالاِل المشٌنة ، فٌمزج ال

ب المسٌح ـان صلـان ومكـص إلى زمـٌحٌلنا النـعري )تاجك الصبار  فـم مناً نصال الش

قوم بها اآل ر ، ففً الما ً صلبوا المسٌح وو عوا ـالٌب التعةٌب التً ٌـام أسـال أمـوصمت
                                                             

 . ٕٗ، الشعر والمجتمع :  7ٗٔ – 7ٗٔالنموةج الثوري فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً :   ٔ)
  منصنننور الحنننبلج ٌكننننى )أبنننو مؽٌنننث  وقٌنننل : أبنننو ءبننند هللا ، نشنننؤ بواسنننط ، وقٌنننل هنننو الحسنننٌن بنننن

بتسننتر ، ووقننع لننال ءننند الننناس قبننول ءظننٌم حتننى حسنند  جمٌننع مننن فننً وقتننال وكننان هننةا سننر كراهٌننة 
روحننننً فننننً الفقهنننناء ورجننننال الحكننننم لننننال ، ممننننا أدى إلننننى قتلننننال مصننننلوبا ، ٌنظننننر: الحننننبلج الثننننابر ال

 . ٗٔ-ٖٔ:  اإلسبلم ، محمد جبلل شرؾ
 .7ٕٖ/ٕ : نفسال، وٌنظر :  3/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٕ)
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ٌعاد ةلك الزمن مع ش صٌة الحبلج البطولٌة ،  إكلٌل شوك ءلى رأسال لبلستهزاء بال والٌوم

ٌرمً من  بللِها نقد حٌاتنا المعاصرة ؛ النها حٌاة  ))ان استعمال البٌاتً لهة  الش صٌة 

 .  ٔ)  ءدٌمة الروح وانطبعت بطابع المادة الصلب 

الصوفٌة نمٌط من أنماِط العناصر التراثٌة التً ولع شعراإنا المعاصرون  ))ان وٌرى       

   جاء فٌها :الصلب، ومن ةلك قصٌدة بعنوان )  ٕ)  فً توظٌفها 

 فً سنواِت الُعقِم والمجاعه

 باركنً

 عانقنً

 كلّمنً

 َومّد لً ذراعه

 وقالَ لً :

 الفقراء ألبسوَك تاِجهم

 الطرٌق وقاطعو

 والرقٌقوالبرص والعمٌان 

 وقال لً إٌاك

 وأؼلق الشباك

ٌّاؾ  واندفع القضاة والشهود والس

 فؤحرقوا لسانً

 ونهبوا بستانً

 وبصقوا فً البئر ، ٌاُمحٌريِّ 

 وُمسكري

                                                             
 . 3ٖٕمد ل لدراسة الشعر العربً الحدٌث :   ٔ)
 . 33ٔاثر التراث العربً القدٌم فً الشعر العربً المعاصر ، د.ربٌعً محمد ءلً :   ٕ)
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 (ٔ)وطردوا األضٌاؾ...

ٌستمر الشاءر بةكر حادثة الحبلج فً قصٌدتاِل )الصلب  لٌسترجع الما ً ، وتلك       

األنا  ءلٌال بالصلب ، لةا تستح ر  ) السنوات العقٌمة التً اتهمو  فٌها بالزور ، وحكموا

ءدم ))لتتحد ةات الشاءر بهة  الش صٌة ، أي بٌن الما ً والحا ر ، فٌحاول البٌاتً 

بل ٌرٌد إءادة فهمال وتفسٌر  ءلى  وء الواقع الشعري الجدٌد احداث قطٌعة مع الما ً 

، وقد حقق تكرار الحرؾ)الواو  الةي ٌعطؾ الجملة ءلى ما قبلها نسقا ً متوالٌا ً   ٕ)  

 للوصل بٌن المفردات من بداٌة المطلع االستهبللً للقصٌدة إلى نهاٌة المقطع الشعري .

ز واإلشارات التراثٌة إال ءلى نحو محدود ٌؤتً فٌال بالرمو ))ان البٌاتً لٌس مهتما ً       

، والحقٌقة  بلؾ ةلك الن المتتبع   ٖ)  بم امٌن ٌستمدها من أساطٌر الٌونان والرومان 

ألشعار البٌاتً ٌجد رموزاً وإشارات تراثٌة مستمدة من ألؾ لٌلة ولٌلة وبعض الش صٌات 

أءبلم التارٌخ فً الح ارات  مثل آشور بانٌبال وا ناتون وهوالكو وسوى هإالء من

 القدٌمة والعالمٌة المعاصرة .

من ةلك قصٌدتاِل ) مٌبلد ءابشة وموتها فً الطقوس والشعابر السحرٌة المنقوشة       

 بالكتابة المسمارٌة ءلى ألواح نٌنوى   :

 أحبنً آشور بانٌبال

 مدٌنة بنى لحبً وبنى من حولها األسوار

 ساق إلٌها الشمس باألؼالل

 والنار والعبٌد واألسرى ونهر الجنة الفرات

 أحبنً وكان نصؾ قلبه مؤسور

 فً قاع بئر العالم المسحور

 ونصفه اآلخر فً آشور

 (ٗ)تؤكله النسور...

                                                             
 . 7ٔ/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)
 . 7ٕٔس  وري : ادراسات فً نقد الشعر ، الٌ  ٕ)
 . 37ٔثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث ، د.ءلً حداد : أ  ٖ)
 .7ٕٔ/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٗ)
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ءشتار ألطر المكان الةي تجسدت فٌال ثنابٌة الح ور والؽٌاب ، وهً  –رإٌة اآل ر       

ص إلى ـوحً النـبهةا ٌـ، ف  ٔ)  أسوارأسٌرة تتصفد باألؼبلل وٌعلوها ))تصور نفسها 

ورة المدٌنة التً ـحٌاة فتبلشت صـقطعت ءنها الـمدٌنة التً انـل الـانكسار )ءشتار  فً دا 

تحلم بها ، لكننا نستشعر من مفردة )الفارس  فً نهاٌة المقطع الشعري كسراً لةلك الؽٌاب 

 اة من جدٌد فٌها .المكانً للمدٌنة ، لما تنطوي ءلٌال من أمل قد ٌبعث الحٌ

 أما فً قصٌدتاِل )مرثٌة إلى ا ناتون   ٌقول فٌها :      

 مرتلٌِن لإلله العاشق المنفً اخناتون

 شعائر السحر وأؼنٌات حب فاجع ملعون

 ةوءفولدت نب تمخضت أعٌاده

 ورمما ً بال حنوٍط وبال أكفان

 تهٌم فً العراء

 تؽزل ثوب النار والدخان

 األطاللمنبوذة تبكً على 

 بسبب الجرٌمة

 ال تقبل اآللهة الصالة والقربان

 (ٕ)والنٌل الٌمنحها هباته وبركات مائه المقدس الطهور...

ي الش صٌة التارٌ ٌة )ا ناتون  ص الشعرـقطع األول من النـاءر فً المـٌستدءً الش      

  تدل فً ، والقربان ، والهبات ، والبركاتوٌفصح النص ءن شعابر دٌنٌة )كالصبلة  ،

ٌنشدون لال ءشقال المسهب فً اإلؼراق الم ٌم ءلى أتون ))سٌاقها ءلى تبجٌل قومال لال فهم 

 . ٖ)  من األشواق 

 ومن األمثلة األ رى قصٌدة بعنوان ) األمٌر السعٌد  :       

 وهكذا ٌا أٌها األمٌر

                                                             
 . ٙ٘ٔلشمري ، مر: د.ءصام ءبد ءلً : االرإٌا الحسٌة ءند البٌاتً )دراسات فنٌة  ، سلٌم   ٔ)
 . 7ٕٙ/ٕاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٕ)
  ٙ٘ٔالرإٌا الحسٌة ءند البٌاتً :   ٖ)
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 ٌحترق القلب ، وال ٌبقى سوى الرماد

 وأدرك الصباح شهرزاد

 فسكتت وعاد

 ًَّ  نفس الحزن ، والشعور بالضٌاع إل

 وأنت فً حدٌقتً تسٌرْ 

 تحلم بالنافورة البٌضاء

 وبالعصافٌر وبالؽدٌر

 فً لٌلة مقمرة خضراء

 وال ترى وجهً الذي شوهه البكاء

 وقلبً الكسٌرْ 

 ٌسؤلك الرحمة والؽفران

 (ٔ)ألننً أحببت وهللا على ؼرامنا شهٌد...

لؤلمٌر شهرٌار ، حتى أدرك الصباح وءاد نفس الشعور تتدرج شهرزاد بحكاٌة جدٌدة       

لشهرزاد بالحزن والبكاء ، وال مٌر )أنت  ٌعود ءلى ؼٌاب شهرٌار الفعلً فً النص 

الشعري وٌبرز ةلك من  بلل ) وأنت فً حدٌقتً تسٌر  ثم ٌجعل من مفردة )شوهال   فً 

مح الوجال ؛ وةلك النثٌال المقطع النهابً )والترى وجهً الةي شوهال البكاء   تؽٌر كل مبل

 الدموع بكثرة .

وال ٌكتفً البٌاتً بةكر أحداث وش صٌات ممثلة للتارٌخ بل ٌةكر أقوام تلك       

الش صٌات من ؼٌر العرب كالتتار ، والمؽول حتى أصبحت هة  الش صٌات وأقوامها 

متد الى احتى   ٖ)، ونجد ةلك وا حاً فً كثٌر من قصابد ِ   ٕ)رمزاً فً قصابد  الشعرٌة

 نصوصاِل المتؤ رة ، ٌقول :

 قالت : المؽول قادمون

                                                             
 . ٕٙٔ/ٔاألءمال الشعرٌة الكاملة :   ٔ)

 . 7ٌٔنظر : اثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث : (ٕ)
 . ٓٗ،  ٖٙٔ/ٕ:  نفسال : ، وٌنظر ٕ٘٘/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال (ٖ)
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 قلت : نعم 

 فلقد رأٌتهم قبل سنوات بعٌدة

 ٌقتحمون أسوار المدٌنة

 وها أنا 

 أراهم أالن 

 (ٔ)ٌقتحمون أسوار بؽداد من جدٌد...

وبهةا لجؤ الشاءر إلى الجو التارٌ ً والى الرموز التً ٌستطٌع تمثٌلها برإٌة       

معاصرة محاوال ً التجدٌد وإءادة صٌاؼتها بحٌث تثري الواقع الراهن وتثري تجربتال 

 .  ٕ)الشعرٌة

لكنننننل شننننناءر طرٌقتنننننال ال اصنننننة فنننننً اسنننننتلهام الرمنننننوز والش صنننننٌات وتوظٌفهنننننا       

ٌعبننننر ءننننن النهننننابً والبلنهننننابً وءننننن  ))والتننننؤثر والننننوءً بهننننا ، أمننننا البٌنننناتً فننننؤراد أن 

  .  ٖ)  ا هإالء المحنة الكونٌة التً واجهه

وءلٌنننال فنننان اهتمنننام الشننناءر بالوقنننابع واالحنننداث التارٌ ٌنننة واالجتماءٌنننة والسٌاسنننٌة      

والتننؤثر بنناآل ر جعلننال ٌسننتلهم رمننوزاً مننن الما ننً تعبننر ءننن الواقننع الننراهن بؤشننكالها ، 

ممننا ٌنندل ءلننى طاقننة البٌنناتً فننً االشننتراك مننع اآل ننر وه ننمال وتمثلننال واءننادة صننٌاؼتال 

 د وا فاء طابع حداثً ءلٌها لٌجعلها تبلبم العصر .بمفهوم جدٌ

 

 

 

 

 

                                                             
 . 7٘نصوص شرقٌة ، ءبد الوهاب البٌاتً :  (ٔ)

 3ٔاالستسبلم والتحدي فً القصٌدة العربٌة ، سامً كاظم ءلٌوي:  هاجس الموت بٌن ٌنظر:  ٕ)
 )أطروحة دكتورا   .

 . ٖٙتجربتً الشعرٌة :   ٖ)



 

 

 

 

 

 ثـالـــفصل الثــال

 والتشابه االختالؾ واآلخرالذات 

 : االختالؾ  أوالً 

 المؽاٌر واآلخرالذات الشاعر  -

 واآلخرذات الرجل  -

 واآلخرالقومٌة  –الذات الوطنٌة  -

 المإول واآلخر األسطورٌةالذات  -
 : التشابه  ثانٌاً 

 الزمانٌان واآلخرالذات  -

 المكانٌان واآلخرالذات  -

 المجهوالن واآلخرالذات  -

 خر الصدٌقانالذات واآل -
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 الفصل الثالث

 الذات واآلخر االختالؾ والتشابه

 

 : توطئة

ان اإلنسننننان ٌسننننتطٌع ان ٌت لننننل إلننننى أفكننننار اآل ننننر ٌعبننننر ءننننن حنننناالت إنسننننانٌة        

ءامنننننة ، فٌا نننننة منننننن سنننننلوكٌات المجتمنننننع تنننننارة ، و تنننننارة أ نننننرى ٌؤ نننننة منننننن أفكنننننار 

وش صنننٌات النقننناد والفننننانٌن ؛ الن ةاتنننال منننؤلى باألحاسنننٌس والمشننناءر التنننً تعبنننر ءنننن 

الواقننننع كمننننا هننننو ، وهننننةا مننننا ٌجعلهننننا ءر ننننة لظننننروؾ تتبنننناٌن وت تلننننؾ فننننً رإاهننننا 

 وأفكارها ، وسوؾ أبٌن ةلك من  بلل النقاط اآلتٌة بالتفصٌل :

 ختالؾأوال : اال

 : واآلخر المؽاٌر اعرةـــــذات الشـال-

الةات الشاءرة هً الةات الفنٌة التً تمتلك القدرة ءلى اإلحساس باألشٌاء ونقلها من      

حالة الواقع إلى الفن بوسابل )اللؽة ، والصورة ، واإلٌقاع  وهً ةات ت تلؾ ءن سواها 

فً تعاملها الدقٌق مع المواقؾ اإلنسانٌة إة تتحول تلك المواقؾ إلى ممكنات تت لل النسٌج 

لتعبر ءن حاالت إنسانٌة ءامة ، فالةات الشاءرة هً القادرة ءلى ان تمٌع ةاتها  الشعري ،

وتتشظى إلى ةوات أ ر ، فهً كونٌة بحسها اإلنسانً وءالمٌة با تبابها وراء مسوح اللؽة 

 التً تشٌر بها إلى العالم المترامً األطراؾ .

كونال ٌعبر ءن آالم وآمال  وقد بدت ش صٌة البٌاتً الشاءرة فً دواوٌنال جلٌة ، فمع     

العالم وآمالال وطموحات اإلنسان بمشاءر إنسانٌة م تلفة إال انال مع ةلك ٌطل بٌن الحٌن 

واآل ر من  بلل استؽبللال اإلمكانات اللؽوٌة والشعرٌة التً تجعل  طابال مهٌمناً ءلى 

ر اآل ر الةي هو مو وءال الشعري ، وألن الةات الشاءرة مؤلى باألحاسٌس والمشاء

اإلنسانٌة فانها فً الؽالب ةات حزٌنة ٌعترٌها االنكسار واأللم ، ةلك األلم ؼـٌر المرتبط 

بزمان ومكان محددٌن بل هو فً حـالة من الـ ٌاع الدابم الـترحال من بلد إلى آ ر بـحثاً 

وال ٌكتفً البٌاتً بوصؾ حركة التمرد بدا لال وتؽٌر قدرتها ءلى  ((ءن الـهوٌة الـ ابعة ،
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ٌز الموهبة وإنتاج الشعر ، انما ٌةهب إلى أبعد من ةلك فهو ٌحاول فلسفة هةا التمرد من تحف

 ، فنجد  ٌقول:  ٔ)أجل ان ٌمنح مو وءال بعداً فطرٌاً ووجدانٌاً  

 

 فما أنا إال كهذا الجناح

 جناح شرٌداً 

 بكته على األرض حتى الجراح 

 ٌسائل أٌامه عن ؼد

 وٌروي إلى اللٌل حلماً جدٌداً 

 وٌصؽً وما من معٌد

 (ٕ)لهذا النشٌد ...

 

ان الةات الشاءرة ءولت ءلى التمرد كثٌراً فا طرتال فً فلسفة  اصة ترى من      

 بللها الى ان الؽربة  ٌاع فـ )الجناح  و)شرٌد  و)اللٌل  و )الحلم  ماهً اال توصٌفات 

إنَّ )) الحزن لدى  للمؽترب ، ٌحاول ان ٌعٌد النا  االمل بالعودة والتحلٌق من جدٌد ،

الشاءر ٌؤ ة بعد  األءمق ؛ الن القصٌدة ءند  تنبنً ءلى أساس ءفوي هو هةا الحزن 

الـعمٌق الـةي ٌـشكل روح الـنص وٌبنً داللتال ، وٌمثل السر اإلبداءً فً تجربة 

 ، لةا ٌولد الكبت الدا لً )لؤلنا  والـشعور بالـوحدة ٌتفاقم مع الوقت ، ٌقول :  ٖ)الشاءر  

 

 تــتـساقـط األوراق ذابـلة بــصمـت حـدٌقتً 

 وشبابً المؽمور ٌشحب فً مجاهل وحدتً

 وأنـا.. أنـا كـالــوهم مـعتـكؾ على قـٌـثارتً

 (ٗ)أشدو فؤسمع فً صداها قهقهات )تعاستً(...     

 

 

ان )االوراق الةابلة  و )الحدٌقة الصامتة  التً تتجلى فً النص الشعري هً االٌام      

وحٌاة الشاءر الى الجدوى من ورابها فهو ٌمقت حٌاتال ولم ٌكن مسروراً بوجود  ، 

 فالشاءر ٌصؾ من  بللهما حٌاتال واٌامال المإلمة التً لم ٌرى الراحة والسرور فٌها .

                                                             
د. محمنننند الحداثننننة العربٌننننة  ، السننننٌرة الةاتٌننننة الشننننعرٌة )قننننراءة فننننً التجربننننة السننننٌرٌة لشننننعراء   ٔ)

 . ٓ٘صابر ءبٌد : 
 . 3ٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٕ)
 . 7٘القصٌدة والقارئ الم تلؾ ، ءبد هللا محمد الؽةامً :  تؤنٌث  ٖ)
 . ٕٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٗ)
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رار مسخ األنا فً النصوص الشعرٌة لكونها التحتمل وجودها فً وٌستمر الشاءر بتك     

 مكان ؼٌر مرؼوب فٌال ، ةلك أن الةات تابهة فً ظبلم بعٌد ، كقولاِل :

 

 ً  أٌن ظلً ؟؟ أعاد مسخاً كرٌها

 (ٔ)تـائهاً فً ظـالِم دربـً الـبعٌـد ...       

 

المتكلم من  بلل السٌاق أن ةات الشاءر تتنوع بؤسالٌب م تلفة فمرة ٌتجلى  مٌر       

الشعري ومرة أ رى  مٌر الؽابب مما ٌكشؾ هةا التنوع ءن وجود إٌماءات فكرٌة 

، ونلحظ من  بلل النصوص   ٕ)ودالالت نفسٌة متعددة فً النصوص الشعرٌة التً توظفها

وى البٌاتٌة اآلتٌة ت  م )األنا  التً ٌفتتح بها مطلع القصٌدة فـ )الظل  و )الدرب  هما الجد

من ءمر  الطوٌل اة ٌرى وجود  ال قٌمة لال ، ))وهةا ٌفصح ءن حالة الشاءر النفسٌة 

وانفعاالتها الدا لٌة لٌبثها بشكل صور مإثرة وٌ لق بٌنال وبٌن المتلقً ماٌشبة العدوى فً 

 ، ٌقول :  ٖ)تبادل األحاسٌس والعواطؾ  

 

 أنا روح أقوى من الموت تنزو

  فـً دمً لـهفة العصور العتاق

 لـهفـة الـمـوت والـحٌـاة ودنـٌـا 

 (ٗ)مـن جـموح ومـن هــوى خـالق ...       

 

حٌنما و ع البٌاتً ٌد  ءلى مفاتٌح الؽد ، وحطم استار وحدتال كانال ءلى موءد مع      

اآل ر فهو ٌشٌر الى ءدم اكتمال امنٌاتال ورؼباتال فً الحٌاة فهو )اقوى  ءلى الرؼم من 

ٌال نزوات اصحاب الحكاٌات واالساطٌر القدٌمة وهوى ةاتال ءدم تحقق شا منها وف

المعاصرة ، وبهةا ٌكون الشاءر قد منح نصوصال الشعرٌة برٌقاً ٌتوهج فً ةهن الشاءر 

 ٌقول :  ٘)وٌستمد من كل تجاربال وادواتال الفنٌة 

 

 

                                                             
 . 3ٖٔ/ٔ األءمال الشعرٌة الكاملة :  ٔ)
سنننعد ؼنننالً أالفكرٌنننة ودالالتهنننا النفسنننٌة ،  إٌماءاتهنننافنننً شنننعر السنننٌاب مقاربنننة فنننً  أالنننناٌنظنننر :   ٕ)

 . 7:  ٕٕٔٓ، السنة الثالثة ،  ٖٙ /جامعٌة  ، جرٌدة دورٌة ، ع أفكار)محمد ، 
 . 7٘لؽة الشعر العراقً المعاصر ، ءمران   ٌر حمٌد الكبٌسً :   ٖ)
 . 3ٕ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٗ)
 . 7ٙءبد الوهاب البٌاتً رابد الشعر الحدٌث : ٌنظر :   ٘)
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 رأٌتهم فً مدن العالم ، فً شوارع الضباب

 فً السوق ، فً المقهى ، بال ضمٌر

 ٌزٌفون الؽد واألحالم والمصٌر 

 رأٌتهم من عرق الجٌاع 

 ومن دم الكادح ، ٌبنون لهم قالْع 

 أعلى من السحاب 

 حتى إذا ما طلع الفجر ، رأٌُت هذه الضفادع العمٌاء

 على كراسً الحكم فً رٌاء

 تؽازل الجٌاعْ 

 وتفرش األرض لهم بالورد والرٌحان

 ٌاضٌعة اإلنسان

 ان ٌاسٌدي ، فً هذه األزم

 (ٔ)ما دام فً المعجم شًء اسمُه النسٌان...

 

ٌتحننندث الشننناءر ءمنننا ٌنننرا  فنننً كنننل األزمننننة مشنننكبلً صنننورة بصنننرٌة تمتننند لتقنننرأ      

الم نننادع ومنننا ٌفعلنننال بشنننعبال الجنننابع فٌرتفنننع ءلنننٌهم بسنننلطتال ونفنننوة  منننن  -نواٌنننا اآل نننر

 نننبلل الننننص الشنننعري )ومنننن دم الكنننادح ٌبننننون لهنننم قنننبلع  لٌتحنننول اآل نننر جنننزءاً منننن 

 ممتلكاتال وٌحطم أنا  .

 وٌقول :

 

 ش بٌن عالم ٌموت أُسطورة أعٌ

ٌُولد من جدٌد ...  (ٕ)وعالٍم 

 

 

وهكةا نجد ان أنا الشاءر ؼٌر مستقرة التبقى ءلى حال ، فت طرب األفكار والمواقؾ      

وههنا تكمن الؽرابة فً موقؾ البٌاتً الةي تؽٌر تؽٌراً سرٌعاً ؛ ءلى الرؼم من حزناِل 

 .  ٖ)المقٌت وحاالت الٌؤس والعدم فهو ٌبشر بعالم جدٌد

 

 
                                                             

 . 7ٖ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . 7ٕٔ/ٕ:  نفسال  ٕ)
 . 33ٌنظر : الشعر والزمن ، د. جبلل ال ٌاط :   ٖ)
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  : واآلخر لـرجــذات ال-

الـبطولـة بـصـورة ءـامة فً االسـتجابة الـمثلى الحـتٌـاجات اإلنسان ووجـود   جسدـتـت     

؛ للتوافق بٌن الةات وءوالم اآل ر ، وهً بوصفها قٌماً لٌس لها وجود أو تعبٌر إال بالفعل 

اإلنسانً الملموس وفً أشكالاِل الم تلفة المتؤثرة بالطبٌعة الزمكانٌة ، وبةلك تنتقل الةات من 

، وةلك ٌكمن فً فهم   ٔ)امشٌة إلى تحقٌق دور فعال وبطولً فً المجتمع والتؤرٌخحٌز اله

؛ الن   ٕ)الشاءر لق اٌا اإلنسان ، الـصراع ، والـثورة ، والـفكر ، واألدب ، والـحرٌة

  ٖ)الـشاءـر ٌـستمد بـطولتـال من الـواقـع الـمعٌش وحـقابقال الـفعلٌة ال من الـ ٌال و ـوارقـال

لك من  بلل اءتناقال مةاهب ءّدة أبرزها تلك المواقؾ الش صٌة التً ٌتصورها ، وٌتجلى ة

مع اآل ر )المرأة  فهً ش ص ٌستحق ان ٌكون الشاءر بطبلً بإزابال ))من أجل ان ٌحقق 

 .   ٗ)الشاءر بها  رباً من التكامل النفسً فؤحب المرأة وأحب الحٌاة  

 ففً قصٌدتال )ءشاق فً المنفى  ، ٌقول :

 

 ... وأنا -

 وأنت ؟ -

 أنا وحٌْد ! -

 كقطرة المطر العقٌم ، أنا وحٌد ! 

 وهإالْء ؟  -

 مثلً ومثلك ٌحفرون قبورهم عبر الجداْر  -

 مثلً ومثلك ُمقبلون على انتظار 

 َمْن ال ٌعود 

 وأنا وأنت وهإالءْ 

 كالعنزة الجرباء أفردها القطٌعْ 

 النستطٌع ...

 وإذا استطعنا ، فالجداْر 

 والتافهوْن 

 ٌقفون بالمرصاد ، كالسد المنٌع 

 النستطٌع ... 

 وأنا وأنت وهإالءْ 

                                                             
 . ٖٙ، د. مإٌد الٌوزبكً :  اإلسبلمٌنظر : البطولة فً الشعر العربً قبل   ٔ)
 . ٌ٘ٙنظر : ءبد الوهاب البٌاتً وءً العصر والبنٌة الشعرٌة الحدٌثة ، محمد مبارك :   ٕ)
 . ٖٔد. شوقً  ٌؾ :  ٌنظر : البطولة فً الشعر العربً ،  ٖ)
 . 77)دراسة  ، د. فاطمة تجور :  األمويفً الشعر  المرأة  ٗ)
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 (ٔ)والتافهوْن ...

 

إن ةات الشاءر البطل تعٌش فً ءالم  اص بها ال ترى سوى الحبٌبة وكؤنما ت ٌق      

ً للهرب   ٕ)فً ءٌنها آفاق الكون فتصبح أفقاً محدوداً  ، فحاول أن ٌرسم فً م ٌلتال طرٌقا

معها ، بٌد أن اتصال )ال  النافٌة بالفعل الم ارع )نستطٌع  تكشؾ ءن موتهم المحتم فً 

 المنفى ، فبلٌمكنهم الفرار من اآل ر ؛ النال ٌقؾ لهم بالمرصاد كالسد المنٌع .

 ٌقول :

 

 ... وتمزقت وقاتلت طواحٌن الهواء

 مهراً وامتطٌت القمر األسود 

 عبر صحراء ؼنائً 

 وصنعت  الشعر من آالم أهلً الفقراء

 ثم ماذا ؟

 هذه أنت حزٌنة 

 تمضؽٌن الثلج واألوراق فً لٌِل المدٌنة 

 تلعنٌن الموت بالجهر ، وسراً تعشقٌنه

 تلعقٌن الدم من قلبً 

 وتبكٌن حزٌنة 

 ثم ماذا ؟

 هذه أنت وهذا ما ترٌنه

 هذه أنت بحٌرات سهاد 

 وسهوب من رماد 

 أبداً ٌذرعها 

 (ٖ)فارسك المٌت فً وهج الظهٌرة ...

 

 

 

 

                                                             
 . ٖٙٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . 7ٔ-ٙٔالعرب ، د. شوقً  ٌؾ :  دٌنظر : الحب العةري ءن  ٕ)
 . 3ٕٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٖ)
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ابتدأت القصٌدة بصوت البطل الثوري من  بلل الفعل )مزقت  ، وهنا استعار الشاءر      

، لٌ ٌؾ نوءاً من الحماس والقٌم المثالٌة ءلى ءملاِل البطولً فاالبعاد قصة )دون كٌشوت 

صٌاؼاتاِل المو وءٌة الٌقابلها البلجدوى من اآل ر و ٌاع الفعل اإلنسانٌة ماثلة فً 

البطولً ، بٌد إن ؼربة البطل وتمزق أنا  ءبر مسافات طوٌلة لم تجد نفعاً فتكرار التساإل 

بـ )ماةا  ٌثٌر دهشة المتلقً ، أي ان بعد البطل وسفر  الدابم ماةا فعل لآل ر المرأة فقط 

ر أساسً فً هة  الةات فؤصابها ما أصاب الةات من القلق االنتظار ؛ ألن ))المرأة ءـنص

، والـدلٌل ءـلى ةلك اسـتمرارٌة األفعال بـ ربات مـتتالٌة فً   ٔ)والتساإل وإءادة النظر  

المرأة  -الـسٌاق الـشعري )تـم ؽٌن ، وتـلعنٌن ، وتـبكٌن  تـكشـؾ ءـن حـزن اآل ر

 بؽٌاب فارسها .

 قولال :ومن النماةج األ رى ،      

 

 لثورتً المسروقة الشهٌدة

 لكادح فً وطنً ٌموت فً زنزانٍة بعٌدة

 لهذِه القصٌدة 

 أقسمت ٌا جزائري الجدٌدة 

 أن اعبر المخاض 

 أن أنهض اللٌلة فوق الدم واألنقاض 

 أن أجمع النجوم والمحار

 إلٌك من شواطئ البحار

 أقسمت لإلنسان 

 لألمل الجدٌد فً وهران

 ألحرؾ القصٌدة 

 أقسمت ٌا جزائري الجدٌدة 

 أن أحمل الصلٌب 

 (ٕ)أن أطؤ اللهٌب ...

 

                                                             


منهننننا كننننان  ءننننند اقترابننننالِ وللهننننواء  اً طواحٌنننننشننننوت  انننننال ٌحننننارب ءمالقننننة ولٌسننننت ٌاءتقنننند )دون ك 
 إلٌنننالقنننرب الطنننواحٌن أثنننم سننندد رمحنننال فحمنننل ءلنننى  ، الجبنننناء أٌهننناصنننوتال ال تهربنننوا  ءٌصنننرخ بمنننل

النننرمح وقطعنننال ورمنننى  ، بٌننند ان الهنننواء ثنننار حٌنبنننة فحمنننل الجنننناح فنننً دوراننننالِ  األجنحنننةحننند أولقنننً 
 . ٔٗ-ٓٗم:اح الجهٌّ تر : صٌّ  ت سارفانتس ،دون كٌشوحصان فً الحقل ، ٌنظر :ـفارس والـلا
 )المقدمة . ٘: األمويفً الشعر  المرأة  ٔ)
 . 7ٓ٘/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٕ)
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ٌبتدئ النص االفتتاحً بصورة مؤساوٌة لآل ر وهو ٌموت فً زنزانتال وحٌداً بعٌداً فلم      

ٌستطع أحد ان ٌمد لال ٌداً ءبر المنفى ، لةا اقتران )أن  باألفعال الم ارءة )أءبر ، 

منح هة  األفعال قوة ثورٌة حركٌة مشحونة بتصدٌها  وأنهض ، وأجمع ، وأطؤ ، وأحمل 

لآل ر ، أي أن هناك ءبوراً فعلٌاً للبطل نحو اآل ر وهو ٌرتدي مسوح البطولة لٌشارك 

العربً  آالمال وأمالاِل ، إنها مشاركة قومٌة وجدانٌة -بمواقفاِل اإلنسانٌة اآل ر )الثوري

 الصبر والرفض . ت ٌؾ إلى الشاءر بطولة الموقؾ وإلى الثوري بطولة

 

 أن         ٌاجزابري         أقسمت         

     أءبر الم اض                                        لئلنسان      

 أنـهض الــلٌـلة                                                  

 جومـع النـمـجأ                                                      

 صلٌبـحمل الأ    لؤلمل جدٌد                                          

 أطؤ اللــهٌــــب                                 ألحرؾ القصٌدة                      

 

 وفً هةا المقام قولال :     

 

 عــصـر  الـبـطـوالت  قــد  ولّـى وها  أنذا

 أعــود  مــن عـــالـــم  الـمـوتـى  بـخـذالن

 وحدي احترقُت ! أنا وحدي ! وكم عبرت 

ًَ   الشموس   ولم    تـحـفـل  بـؤحزانً   بـ

 إنً ؼفرُت لهمْ 

 إنً رثٌت لـهمْ 

 إنً تركت لـهْم 

 ٌاربِّ أكـــفانً !

 ـمـٌـاء  لـعــبتـهافـلتلعب  الــصـدفـة  الـع

 فـقـد  بـصـقـت  عـلى  قـٌـدي  وسـّجانً

ًّ   إذا  عـــادوا   بـخٌـبتهـم   ومـا   عــلـ
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  (ٔ)وعـاد  أولــهم   ٌنــعى   على   الــثانـً...

 

ٌبقى الزمن الما ً وأبطالال وش صٌاتال رموزاً أثرت م ٌلة الشاءر حتى أصبحت      

مبلة  الوحٌد ، إال أن المقطع الشعري)أءود من ءالم الموتى ب ةالن  ٌكشؾ ءن ءودة 

ً تاركاً كل شًء  لفال ، وهةا مما أدى إلى  –الشاءر من العصور الما ٌة وحٌداً  حزٌنا

مرد ءلى القٌد والسّجان فً آن واحد ، واطبلق صر ة نحو تشظً الةات وانكسارها والت

 الشاءر مستعد لمواجهة  صمال وحد  . –اآل ر فلٌفعل ما شاء ؛ ألن البطل 

 قولال :

 

 فً قلب أفرٌقٌا وفً الكنج المقّدس ، والقنال

 حٌث الرجال السمُر تحت الشمس ٌقتحمون إعصار المنون

 وٌصنعون

 تارٌخهم وٌدافعون

 والؽد المؤمول بالدم والدموع عن الحضارة ،

 وحٌث صحراُء الصقٌع 

 والثائرون 

 والرٌح تعولُ فً الخنادق والجنود

 (ٕ)ٌتساءلون : ))متى نعود؟(( ...

 

ٌـعبر الـشاءر ءن حزِن الـشعوب األ ـرى بةكر أسماء األماكن ؛ لما لها من أثر فً      

ب الـشمس ، من أجـل الـنهوض نفس الشـاءر ، ولـما ٌعانٌال اآل ر من ألم تـحت لـهٌ

بـح ارتاِل ، ومن أجل أن ٌبزغ فجر جدٌد بالدم والدموع ، فامتزاج الدم والدموع ٌشكل 

حرقة شدٌدة مجسداً تدفقهما معاً . والصورة األ رى )لعوٌل الرٌح  صورة مرءبة تشكل 

ن ؼٌر حالة نفسٌة مإثرة فً اآل ر ، فالعدو هو المهٌمن فً سٌاق النص الشعري وإن كا

 موجود فصوت الرٌح ٌشكل ح وراً فعلٌاً للعدو .

 أما قولال :     

 

 كان فً نافذة السجن مع العصفور ٌحلم

 كان مثلً ٌتؤلم

                                                             
 . ٔٗٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ نفسال :  ٕ)
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 كان سراً مؽلقاً ال ٌتكلم

 كان ٌعلم :

 أنه البد هالك 

 وستبقى بعده الشمس هنالك

 فً لٌالً بعثها شمس الجزائر 

 (ٔ)تلد الثائر فً أعقاب ثائر...

 

ان الةات هنا تصور نفس األلم المحدق بها ٌتجسد باآل ر فهو حبٌس فً زنزانتاِل ٌحلم      

وهةا الحلم ٌفسح )لؤلنا  العبور إلى ف اءات الحرٌة ، بٌد أنال ٌعلم بنفسال هالكاً وأن الجزابر 

 ستلد ثابراً وبطبلً جدٌداً ٌقؾ بوجال الظالم .

 

 : واآلخر ةــٌـقومــة  الــوطنٌــذات الـال-

ٌّة فً نفس  –لقد تركت األحداث الوطنٌة       القومٌة والتجزبة والت لؾ االجتماءً بق

الشاءر ومكاناً لتراكم تلك األحداث كما تركت الوقابع اثراً فً تولٌد الصورة الشعرٌة 

المعبرة ءن الواقع اإلنسانً ، وهكةا امتزجت تجربة الشاءر الةاتٌة مع الواقع المو وءً 

 .  ٕ)جتمع فصور رإٌتال لآل ر باسلوب إبداءً متمٌزللم

وطن الشاءر موجود بدا لاِل ءلى مستوى الواقع والتارٌخ واألسطورة والحلم      

والمستقبل ، وهو موجود ءلى نحو أءمق بكثٌر مما قد ٌتحقق لمن لم ٌفارقوا وطنهم لحظة 

نتاِل الفا لة التً طالما حلم واحدة ولٌس أدل ءلى ةلك من وجال بؽداد فً رإٌا البٌاتً لمدٌ

 ، ٌقول :  ٖ)بها 

 

 مهما طال حواُر األبعاْد 

 فستبقى بؽداد

 شمساً تتوهجْ 

 نبعاً ٌتجددْ 

 ناراً أزلٌة

 رإٌا كونٌة

                                                             
 . ٕٗٙ/ٔ:  األءمال الشعرٌة الكاملة  ٔ)
القنننومً فنننً شنننعر الشننناءر القنننروي رشنننٌد سنننلٌم ال نننوري ، لٌلنننى ءبنننود فنننارس  تجنننا االٌنظنننر :   ٕ)

 . )رسالة ماجستٌر  . ٕٔٔال فاجً : 
 . 7ٌنظر : المنفى والملكوت فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ، شوقً  مٌس :   ٖ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٓٓ 

 (ٔ)لطفولة شاعْر...

 

ان ةات الشننناءر أسنننٌرة فنننً ءنننوالم الما نننً ومرتبطنننة ارتباطننناً وثٌقننناً بنننالعودة إلنننى      

النننوطن ، بٌننند ان هنننناك احساسنننناً ٌنتقنننل فنننً م ٌلنننة الشنننناءر ٌننندءو  إلنننى الٌقنننٌن أنننننال ال 

مجنننال إلننننى العننننودة ٌقننننول : ))أحسسنننت بننننؤنً منفننننً سننننواء فنننً القرٌننننة أو فننننً المدٌنننننة 

 ننل منفننى آ ننر ولهننةا ءننندما وجنندت نفسننً أمننام واكتشننفت ان العننالم مننا هننو إال منفننى دا

النفنننً الحقٌقنننً شنننعرت كؤنمنننا كننننت أصنننعد درجننناً معروفننناً لنننً منننن قبنننل أو كانمنننا كننننت 

، وهننةا ممننا جعننل الننةات فننً آ ننر   ٕ)أنتقننل مننن أرض إلننى أرض أ ننرى فننً الننةاكرة  

العمننر تشننكو مننن األلننم وال ننٌاع والؽربننة فننً الوقننت نفسننال ، لكننن النفننً هنننا قنند تحننول 

ى النننةاكرة وأصنننبح ٌنتقنننل النننى الننندماغ وٌحاصنننر  شنننبحاً ٌظهنننر بنننٌن الحنننٌن واآل نننر .        إلننن

 ٌقول :

 

 كلما ُعدت من المنفى 

 التقت عٌناك بالجرح القدٌم 

 قّبة اللٌل البهٌم 

 وقنادٌل الطفولة 

 والفراشات وأعراس النجوم

 وطواحٌن الهواء

 (ٖ)تمأل اللٌل بكاء...

 

مهمننا حلقنننت ةات الشنناءر إلنننى أمكنننة بعٌننندة فهننً تنننرى وطنهننا صنننورة فننً م ٌلتهنننا      

وان تنننـداءى وحنننـل منننـكانها بٌنننت جنننـدٌد ، أي أن إحسننناس الشننناءر متلنننبس بنننالعودة إلنننى 

، وٌننننرى )د. كننننرٌم مهنننندي المسننننعودي  أن الشنننناءر الحنننندٌث ٌتحنننندث ءننننن   ٗ)الننننـطفولة

وطنننناِل وطنننن الطفولنننة ومنننا ٌحملنننال الما نننً منننن ءةوبنننة بحسنننب مننناتوحً بنننال القصنننابد 

 ، ٌقول :  ٘)التً ٌستوقؾ البحث ءندها

 

 الوطن الممتد كالسٌؾ من النهر إلى الصحراء

                                                             
 . 3ٓٗ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . 37ٔاحمد :  أبوسبانٌا ، د. حامد إءبد الوهاب البٌاتً فً   ٕ)
 . 7ٓٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٖ)
 . ٔٔ-ٓٔالحجر ، ءبد الوهاب البٌاتً :  إلى شكوأٌنظر : كنت   ٗ)
 . ٌٙٓٔنظر : الوطن فً شعر السٌاب )الداللة والبناء  ، د. كرٌم مهدي المسعودي :   ٘)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٓٔ 

 ٌرهص بالشارات واألصوات

 بخضرة الربٌع فً عٌنٌك بالمخاض

 المنفى من األعماق –الوطن 

 متوجاً ٌصعد بالشمس وباألسطورة 

 الطفولة –الوطن 

 (ٔ)رأٌت موالتً على أطرافِه عمود نور ٌؽمر الفرات...

 

ان اتصننننال الشنننناءر الروحننننً بوطننننناِل وانفتنننناح الننننةات تركننننا فننننً نفسنننناِل أثننننراً مهمننننا      

حنناول السننفر بعٌننداً فننً منندن العننالم ، ومنننع كننون الشنناءر مؽتربنناً فننإن ةلننك الٌنندل ءلنننى 

أننننال بعٌنننٌد ءنننن وطنننناِل ، انمنننا هنننو شنننعور )األننننا  المتننندفق وحنٌنهنننا إلنننى النننوطن جعلهنننا 

بقٌنننت تلنننك الم ٌلنننة تشنننكل نسنننٌجاً زمنٌننناً ٌربطنننال تتعلنننق بنننةلك المكنننان النننةي ءاشنننت فٌنننال و

بوطنننال الحبٌننب لعلننال ٌصننل إلٌننال . ولننم ٌكتننؾ الشنناءر بننةلك التصننوٌر لواقعننال وهننو بعٌننٌد 

ًٌ انمنننا صنننور لننننا اآل نننر المنكنننوب  المسنننلوب وهنننو ٌتعنننرض ألننننواع التعنننةٌب فنننً  –منفننن

منننال سنننبٌل حبنننال لوطننننال وةلنننك ٌعبنننر ءنننن ةاتننناِل ؛ الننننال ٌشنننترك معهنننا بننننفس اآلالم واآل

 والمصٌر .

لقد و عت األحداث القومٌة مادة ؼزٌرة أمام الشعراء وهم ٌعبرون من  بللها ءن      

مشاءرهم القومٌة وأفكارهم معتمدٌن التارٌخ العربً المجٌد الةي ٌشٌرون إلٌال لكشؾ 

، نلمس ةلك   ٕ)الفرقة ، والت لؾ ، واال طهاد لؤلمة العربٌة التً ترزخ تحت وطؤة األلم

ءند البٌاتً وهو ٌتحدث ءن اآل ر الم طهد الةي ٌسعى لل بلص كً ٌحقق ةاتال . وةلك 

 بقولاِل :

 

 إنً ألخجل أن أعّري ، هكذا بإسً أمام اآلخرٌنْ 

 وأن أرى متسوالً ، عرٌان ، فً أرجاء عالمنا الكبٌرْ 

 وأن أمّرغ ذكرٌاتً فً التراب 

 فنحن ٌاموالَي ، قوم طٌبونْ 

 منعنا الحٌاء من الوقوؾْ بسطاء ٌ

 (ٖ)أبداً على أبواب قصرك جائعٌْن...

 

                                                             
 . ٖٗٔ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
مصننندراً للصنننورة الشنننعرٌة فنننً الشنننعر العراقنننً الحننندٌث ، سنننتار ءبننند هللا ٌنظنننر : حركنننة الواقنننع   ٕ)

 دكتورا   . أطروحة. ) ٙ٘الناصري : 
 . ٕٕٓ/ٔالشعرٌة الكاملة :  ءمالاأل  ٖ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٕٔٓ 

نستشعر من تكرار تؤكٌد الةات قوتها واصرارها ءلى الوقوؾ بوجال اآل ر ،      

واالندماج مـع ءـالم الـجماءة ، بٌد أن جـملة )نحن ٌاموالي قوم طٌبون  تعبر فً سٌـاقِها 

استطاءتهم البقاء جٌاع ءلى ان ٌكشفوا ءرٌهم أمام ءـن الـفطرة ، البسٌطة لهإالء الفقراء فب

 اآل ر للسٌطرة ءلٌال فً سبٌل إةاللال ، وهو نقٌض )األنا  وسبب فً إفبلسها وءرٌها .

)الشعب الجزابري  من  بلل الصوت الثوري والن الً )لجمٌلة  ثم ٌنتقل الشاءر مصوراً 

ال طهاد فً سبٌل حبها للوطن والت حٌة االتعةٌب و ألنواعتعر ت  إنهابوحٌرد  وكٌؾ 

 :  ٌقول . جلالِ أمن 

 

 نهار الٌوم

 الصبٌة أختً ٌا

 جمٌلة ٌا

 اسوداً   ثلجاً  أن

 ٌؽمر بستان الطفولة

ً  نأ  احمراً  برقا

 ٌحرق صلبان البطولة

ً  نأ  حرفا

 مارداً 

 رض الجزائرأٌولد فً 

 ٌولد اللٌلة

 (ٔ)شاعر... لم تظفر به رٌشةُ 

 

الشاءر هنا فتٌل الثورة الملتهب الةي ٌولد كل لٌلة  فً الشعب الجزابري  ٌصور لنا      

نٌران الثورة  التً تبٌد  أحرقتهابطولة الؽاببة التً ـءلى ال فالنص الشعري ٌدل فً سٌاقالِ 
                                                             

 . 7ٖٙ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٖٔٓ 

 بلزماً ـقً مـ، وب باآل رةر  القومً ـم ٌقطع جـشاءر لـرى ان الـةلك نـل مهااأم ءكل شً

ومشجعا ءملها الثوري والن الً وحركات التحرر  ألمها ة مصوراً العربٌ األمةق اٌا ـل

 : فٌقول ،  ٔ)الوطنً

 

 الكادحون السود والؽربان والمستنقعاتْ 

 ومزارع المطاط والبولٌس ٌفتك بالمئات

 ومنازل البٌض ، البرابرة اللئامْ 

 تؽفو ، كحٌوان خرافً ، عجٌبْ 

 فً عرباتهم ٌتدحرجون واألطفالوالشٌب 

 القدامى ، كالظالل األساطٌر كآلهة أبداً 

  ٕ)( الحزٌن ،من السهوبأفرٌقٌافً لٌل )

 

إن ةات الشاءر تتؤلم لواقع اآل ر فتنقل لنا مكان الحدث )أفرٌقٌا  وما فعلال االستعمار      

من فتك وانتهاك لحرمة اآل ر ، ومن  بلل السٌاق ٌستعٌن الشاءر بالفعل الم ارع )تؽفو  

دو بٌنهم باستمرار ال ٌ فى ءن أءٌنهم بل ٌ ٌم ءلٌهم ، وٌصور لنا منظر لٌكشؾ لنا أن الع

الشٌوخ واألطفال وهم ءاجزون لٌس باستطاءتهم حمل أنفسهم ، بل هم كاآللهة فً لٌلهم 

الحزٌن ، فٌعد الوطن ثٌمة تتكامل ءندما ٌصبح أمناً ومبلةاً لآل ر ، لكنال فً الوقت نفسال 

ا ٌبتعد الشاءر ءنال ، فٌقتبس نصوصال من الواقع المعٌش ، ٌصبح قبراً تسكنال األشباح لة

 و ٌر مثال ءلى ةلك قولال :

 

 إخواننا الشرفاء فً اإلبداع ، والؽد ، والمصٌرْ 

 وطالئع الثوار تقتحم الحصونْ 

 

                                                             
 . 3ٖالقومً فً شعر الشاءر القروي رشٌد سلٌم ال وري :  تجا االٌنظر :   ٔ)
 . 3ٗٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٕ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٓٗ 

 وأنا وأضواء الحرائق والجنود

 وراء خط النار ، جرحى ، ٌائسون

 طفلتنا تموت  ((سوزان))

 (ٔ)الحرائق والجنود... فً لٌل بارٌس ، وأضواء

 

إن إحساس الشاءر باآل ر والتعلق بال جعلال ٌةكر أسماء قد تكون حقٌقٌة أو من  ٌال      

الشاءر ، لكنها مرتبطة بالةات ، مما أسبؽت ءلى النص الشعري جمالٌة ورإٌة واقعٌة 

ءما ٌلج  نماةجها من مكان الحدث ، فعلى الةات استكشاؾ مكنوناتها والتعبٌر بحرٌة مٌستله

فً دا لها ، أي ان هنا جانبٌن )أنا  متطلعة مإٌدة وءاجزة فً الوقت نفسال )وآ ر  هم 

 الثوار الةٌن ٌفعلون وٌقتحمون النتهاك حرمة األنا .

 : واآلخر المإول ةــــورٌـــطذات األســال-

ان الـهدؾ من الـتفات الـشاءر إلى األسـطورة هو إ اءة الواقع المعاصر ، والعودة بال      

إلى ماهو قدٌم بموقؾ جدٌد ومّد النص برإٌة فنٌة ناب ة ، وقد وظؾ البٌاتً الش صٌات 

األسطورٌة ، تموز ، وبابل ، وءشتار ، وسٌزٌؾ ، وبرومٌثٌوس... كً تنفعال إزاء واقع 

، فهً ))ولٌدة التصور الفكري ، وهما معاً ءلى اتصال دابم   ٕ)معٌش اجتماءً وسٌاسً

 .  ٖ)ومباشر بؤحوال اإلنتاج وبنى المجتمع وتؽٌراتال  

شنننؤنال شنننؤن  -وٌقت نننً اسنننتدءاء الشننناءر لؤلسنننطورة قاربننناً ٌملنننك قننندرات تؤوٌلٌنننة      

اء ٌفجننننر  وٌفككننننال وٌلننننج إلننننى أءماقنننناِل لٌبحننننث ءننننن ثؽراتننننال فٌملإهننننا مننننن تلقنننن  -النننننص 

االسنننتجابة التنننً نتجنننت ءنننن اإلثنننارة الجمالٌنننة ، فنننالنص مفتنننوح ٌحننناول القنننارئ إنتاجنننال 

 .  ٗ)فً تفاءل وتجارب ال فً استهبلك

 

                                                             
 . 3ٖٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . 7ٌ٘ٔنظر : دٌر المبلك :   ٕ)
 . 7حمد  لٌل : أفً الفكر العربً ، د.  لٌل  األسطورةم مون   ٖ)
  ٕٙ٘:  ، )دراسة  ، راوٌة ٌحٌاوي ٌنظر شعر ادونٌس البنٌة والداللة  ٗ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٓ٘ 

لةلك ٌحاول البٌاتً الت مٌن واالقتباس من النماةج الشرقٌة والؽربٌة بشكل متشعب ؛      

تارٌ ال ، فٌستوحً لتطعٌم قصابد  بقصص أسطورٌة ، وانفتاح الةات ءلى ءوالم اآل ر و

 .  ٔ)جوهرها وروحها وٌبعثها حٌة فً جسد وروح جدٌدٌن

من هنا ٌت ح ان األسطورة هً ))حكاٌة األزمنة ال رافٌة والبطولٌة ، وهً حكاٌة      

وهمٌة فً اسلوب مجازي تبسط معارؾ تارٌ ٌة وجسدٌة وفلسفٌة وهً تارٌخ فً صورة 

ة ٌنهل منها الشعراء مادتهم ال صبة بوصفها فن ، وستبقى مادة ؼنٌة ومتشعب  ٕ)تنكرٌة  

اإلنسان البدابً الةي هو مزٌج من السحر ، والدٌن ، والتارٌخ ، والعلم ، صٌؽت باسلوب 

 ٌالً مشوق تتدرج فٌال األحداث والوقابع بشكل متسلسل كانها أحبلم طفولٌة فً ءصور 

 .  ٖ) رافٌة

 ففً قصٌدتال)العودة من بابل  ٌقول :     

 

 بابل تحت خٌمة اللٌل إلى األبد

 تعوي على أطاللها الذئاب 

 وٌمأل التراب 

 عٌونها الفارؼة الحزٌنة 

 بابل تحت قدم الزمان

 تنتظر البعث ، فٌا عشتار 

 قومً ، املئً الجرار 

 وبلِّلً شفاه هذا األسد الجرٌح 

 وانتظري مع الذئاب ونواح الرٌح 

                                                             
 . 3ٕفً الشعر العربً الحدٌث :  واإلبداعٌنظر : التراث العربً كمصدر فً نظرٌة المعرفة   ٔ)
 . 7العربٌة وال رافات ، د. مصطفى الجوزو :  األساطٌرمن   ٕ)
 . 7ٔفً شعر السٌاب ، ءبد الر ا ءلً :  األسطورةٌنظر :   ٖ)
 نراها فً تعبٌر الفنون ءنها وهً تقؾ سٌدة للمعركة مسلحة  أنوٌمكن  اآللهةللفظ  رادؾٌ ))اسمها م

، وٌوجد معبدها  األسدبالقوس والرمح وترتدي قبلدتها البلزوردٌة وهً ت ع قدمها ءلى رمزها 
 . ٘ٔنٌنوى   ، المعتقدات الدٌنٌة لدى الشعوب :  فً الربٌسً



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٓٙ 

 ولتنزلً األمطار

 الكئٌبةفً هذه الخرائب 

 لكنما عشتار -

 ظلت على الجدار

 مقطوعة الٌدٌن ، ٌعلو وجهها التراب

 والصمت واألعشاب 

 وحجراً اخرس فً الخرائب الكئٌبة

 أٌتها الحبٌبة !

 عودي إلى األسطورة

 سنبلًة ، شمساً بال ظهٌرة

 (ٔ)امرأًة من الدخان ، جرة مكسورة ...

 

نلحظ هنا تردد الةات لنداء اآل ر )ءشتار  بؤفعال االمر )قومً ، املبً ، بللً ،      

انتظري  ، والعودة بها إلى الما ً مشٌراً إلى مكانها األول )بابل  مشكبلً رإٌة ؼٌابٌة 

للمكان وتعرٌتال من مبلمحاِل ، إلنقاة بابل الٌوم ، ولكً تبعث فٌها الحٌاة من جدٌد بعدما مؤل 

ها التراب ، وتعوي ءلى أطبللها الةباب ، بٌد أّن هناك ؼٌاباً فعلٌاً لعشتار من  بلل ءٌون

التجلً الوا ح فً سٌاق النص الشعري )الصمت ، والحجر ، والجدار  فهة  األفعال 

 تكشؾ ءن ؼٌابها وهةا ٌإدي إلى تؤزم الةات وصراءها من أجل دٌمومة الحٌاة .

  ومن األمثلة األ رى قولال :     

 

 ٌؤكل قرص الشمس أورفٌوس

 تبكً على الفراِت عشتروت

 تبحث فً مٌاهِه عن خاتم ضاع وعن أؼنٌة تموت

 

 

                                                             
 . 77/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
  ًبحثاً ءنها ، وفٌما  األمواتءالم  إلىفهبط  أفعىورفٌوس  لع ة أزوجة ) لقد تعر ت )ٌورٌدٌك

بالبكاء استجاب لةلك  األشباح أجهشالموتى شفقة ،  أرواحورفٌوس ٌتؽنى بكلماتال لكً ٌحرك أكان 
العالم السفلً  إلىءالمها انتقلت مرة ثانٌة  إلىحرٌة ٌورٌدٌكً لكنال قرٌب صعودها  فؤءادالحاكم السفلً 

ورفٌوس أزق فإاد ها ، وبقً الحزن ٌمءالمكان الةي  لفتال ورا إلىٌستطع العثور ءلٌها ، بل ءادت فلم 
 . 7ٕٔ-ٕٙٔ: د. مجدي وهبة : شة ، مروفٌد ، تر : د. ثروة ءكاأمسخ الكابنات للشاءر  لفقدانها، ٌنظر:



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٓ7 

 فٌا زوارق الدخان تندب تموز

 عائشة عادت مع الشتاء للبستان

 صفصافًة عارٌة األوراق

 تبكً على الفرات

 تصنع من دموعها ، حارسة األموات

 تاجاً لحٍب مات 

 شعرها الجرذانتعبث فً خصالٍت لٌل 

 تزحؾ فوق وجهها جحافلُ الدٌدان

 لتؤكل العٌنٌن

 عائشة تنام فً المابٌنْ 

 (ٔ)مقطوعة الرأس على األرٌكة

 

ٌحاول البٌاتً فً هة  القصٌدة ان ٌمزج بٌن الش صٌات األسطورٌة فً المطلع      

االستهبللً ؛ النها تنحو المنحى نفسال وهو النزول إلى العالم السفلً )ءالم األموات  ، 

نزول )أورفٌوس  بحثاً ءن ٌورٌدٌكً ، وءشتار بحثاً ءن تموز ، فنجد ءابشة هنا تبكً 

الشعري ))فتؤ ة صورة ءشتار من  بلل الماع إلى أسطورة  ءلى تموز فً سٌاق النص

، فصراع   ٕ)ءشتار ونزولها إلى ءالم حارسة األموات )اٌرشكٌجال  ، العالم السفلً  

ءشتار األبدي هو ؼٌاب تموز وبحثها الدابم ءنال وبكاإها ءلٌال حتى ان )اٌرشكٌجال  

 حارسة األموات صنعت من دموءها تاجاً لحٍب مات .

 ومن النماةج األ رى قولال :     

 

 بابل لم تبعْث ولم ٌظهر على أسوارها المبشِّر اإلنسان

 ولم ٌدمرها ولم ٌؽسل خطاٌا أهلها الطوفان

 ولم ٌقْم من قبرِه عبر الفرات سارق النٌران

 فالعقم والصٌؾ الذي ال ٌنتهً والصمت والتراب

 والحزن والطاعون 

                                                             
  بابنننل الدٌنٌنننة ٌظهنننر زوجننناً محبننناً  آداب)تمنننوز  فنننً  أسنننطورة إلٌنننناالتنننً وصنننلت  األسننناطٌرومنننن

العنننالم السنننفلً المعنننتم فترحنننل ءشنننتروت للبحنننث ءننننال  إلنننىلعشنننتروت ، لنننةا نلحنننظ فنننً كنننل ءنننام ٌنتقنننل 
 . 7ٕفً الشعر العربً الحدٌث :  نبعاثواالالموت  أسطورة : ، ٌنظر

 . ٖٕٔ/ٕ نفسال :، وٌنظر كةلك :  ٖ٘ٔ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
والداللنننة والتنننناص  ، د. محمننند مصنننطفى ءلنننً  اإلٌقننناعتً الشنننعري ، )دراسنننة فنننً  طننناب البٌنننا  ٕ)

 . ٖ٘ٔحسانٌن : 



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٓ8 

 طعام هذي المدن المنفوخة البطون 

 والبشر الفانون فٌها ككالب الصٌد

 ٌحترقون تحت شمس الصٌؾ

 (ٔ)مابٌن مهزوم وراِسؾ فً القٌد...

 

نجد ان الةات تتشبث بالما ً وتدءو أبطالال وش صٌاتال لٌنقةوا اإلنسان المهدد      

سارق النار لةلك تسعى الةات   ٕ)بال ٌاع من ةلك توظٌؾ الشاءر لش صٌة )برومٌثٌوس 

إلى تاكٌد ؼٌاب المنقة الةي ٌؤتً أو ال ٌؤتً ءبر األزمنة من  بلل تكرار أداة النفً )لم  

وتمظهرها بالنص الشعري مع األفعال الم ارءة )ٌؽسل ، وتبعث ، وٌظهر ، وٌدمر  

 تً :دلٌبلً ءلى نفً الح ور الفاءل للش صٌة األسطورٌة ، وٌمكن تمثلال بالشكل األ

 

 ٌؽسل                       

 تبعث                                                                        

 ٌظهر            لم                        الفاعل                         

 ٌدمر                                                                        

 ٌقم                                                                        

 

 

 وٌقول فً قصٌدتاِل )سٌرة ةاتٌة لسارق النار  :     

 

ٌه ٌنام فً زاوٌةِ   رأٌت سارق النار على كرسِّ

                                                             
 . 3ٗٔ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
)سنننٌد الفصنننول  أولقننند كنننان )زٌنننوس  طاؼٌنننة جبننناراً فمنننن صنننفاتال )النننرب النننةي ٌ نننا السنننماء    ٕ)

بنننندالً ءنننننهم لننننةا تمننننرد برومٌثٌننننوس وسننننرق النننننار  آ ننننر اً البشننننر ف لننننق جنسنننن إبننننادة أراد  ،  األربعننننة
نننأ، وهنننةا ممنننا  اإلنسنننانوقننندمها لبننننً  ٌّ د  صنننمال برومٌثٌنننوس فنننً جبنننال )اسنننكٌزٌا  ؼ نننب زٌنننوس فق

تننننر : د.  للشنننناءر اسنننن ٌلوس ، األؼننننبللٌننننوس فننننً مننننن الحدٌنننند والمسننننمار ، ٌنظننننر : برومٌث بننننؤؼبلل
 . ٕٗٔ-ٖٕٔاسحق ءبٌد : 



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٓ9 

 البار وحٌداً 

 رحلْت ، قال : ))َفمن سٌحرس األنهارَ 

 فً عرس نهار الموت(( ؟ 

ٌُلقً(( ؟   ))َمْن بالؽضب الشعريِّ فً النهر س

 (ٔ)بالمصابٌح ...

........................................ 

........................................ 

     

 أقسمنا معاً بالرجل الشمس ، وبالقٌثارة المرأة

 هل تحققْت معجزة الحٌاة بعد الموِت ؟

 ادٌتنً ٌا أٌها الرعد ؟هل ن

 أرى عاصفًة شعرًٌة تجتاح هذا الكوكَب الموؼلَ 

 (ٕ)باإلرهاب والعنِؾ ...

 

نلحظ ان الشاءر ٌلقً بتساإالتال إلى اآل ر )برومٌثٌوس  بقولاِل : )هل تحققْت معجزة      

رض الحٌاة بعد الموِت؟  ثم ٌلٌال سإال آ ر )هل نادٌتنً أٌها الرءد ؟  بحثاً ءنال لٌحرس األ

، إال أن مفردة )ٌنام  فً المطلع االفتتاحً للقصٌدة تكشؾ ءن ؼٌاب )سارق النار  ، لةلك 

ٌدءو الشاءر إلى الحٌاة بعد الموت فؤراد البٌاتً أن ))ٌتحد الفانً بال الد والبشر باآللهة 

؛ الن هناك ءاصفة   ٖ)والموت بالحٌاة فاتحد مع الش صٌة التً تمثل الحٌاة بعد الموت  

ثورٌة تجتاح الببلد ، أما فً المقطع الثانً نجد ان ةات الشاءر اتحدت مع الش صٌة 

األسطورٌة وةلك وا ح بقولاِل )أقسمنا معاً  فهة  الصورة تفجر النص الشعري وتبعث 

 القوة فً الةات لتوحدها مع اآل ر/األسطوري لمواجهة العدو .

                                                             
 . ٖٙ٘/ٕالكاملة :  الشعرٌة األءمال  ٔ)
 . 7ٖ٘/ٕ نفسال :  ٕ)
 . 3ٕٔكتابة الةات دراسات فً وقابعٌة الشعر ، حاتم صكر :   ٖ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٔٓ 

 أما فً قولال :     

 الفرارْ  –ول أٌها الموتى عبثاً نحا

 من مخلب الوحش العنٌدْ 

 من وحشة المنفى البعٌدْ 

 الصخرة الصماء للوادي ، ٌدحرجها العبٌدْ 

 ٌبعث من جدٌٍد ، من جدٌدْ  )سٌزٌؾ(

 فً صورة المنفى الشرٌْد 

 ماذا ترٌْد ؟-

 ))القمح من طاحونة األسٌاد ٌسرقه العبٌْد((

 ماذا ترٌْد؟-

 الدم والحدٌْد(())الورد الٌنمو مع 

 طلل وبٌدْ 

 تقضً بقٌة عمرك المنكود فٌها تستعٌْد 

 (ٔ)حلماً لماٍض لن ٌعوْد !...

 

ان الشاءر ٌلقً ال وء ءلى الش صٌة األسطورٌة )سٌزٌؾ  فٌعاود ةلك األلم      

السٌزٌفً ءبر األزمنة ، فكؤنما الٌوم ٌعٌد هة  الصورة من  بلل اآل ر/العبٌد كما ءوقب 

)سٌزٌؾ  من لدن اآللهة بحملاِل ص رة إلى قمة الجبل . هنا تعود من جدٌد لكن بشكل 

بةات الشاءر ، بٌد ان المقطع األ ٌر من النص الشعري )تق ً المنفً الشرٌد الةي ٌتجسد 

بقٌة ءمرك المنكود تستعٌد  توحً بؤن هناك ألماً صادراً من )األنا  ٌدفعها إلى أن تسترد 

                                                             
  (( قمة الجبل وفً نهاٌة مجهود  ٌتم  إلىءلى سٌزٌؾ بان ٌرفع ص رة ببل انقطاع  اآللهةحكمت

فً لحظات معدودات حٌث سقطت  لاألسف إلىتحقٌق الهدؾ ، ثم ٌرقب سٌزٌؾ الص رة وهً تتدحرج 
زكً  أنٌسلبٌركامو ، تر : أسٌزٌؾ ،  أسطورة   ، لثةة ثامر إءادتهامرة ثانٌة بسبب ثقلها ، فعلٌال 

 . 7ٖٔحسٌن : 
 . 3ٙٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٔٔ 

ةلك الحلم الةي تتشبث بال وتةوٌب الحا ر الةي ٌجعل من األنا متفابلة كلما حوصرت من 

 لدن اآل ر.

 تشابهثانٌاً : ال

 : آلخر الزمانٌانذات واال-

ٌتؤصل الزمن بوصفاِل مساوٌاً للحٌاة فً  برتنا الٌومٌة الراهنة بل فً أءمق أءماقها ؛      

الن الزمن كما ٌبدو لنا لال اثٌر فً وءٌنا بؽض النظر ءن سلبٌة أو اٌجابٌة هةا األثر ، ففً 

لحظة الحالٌة واأل رى حٌاتنا الٌومٌة تكون دوماً بإزاء نقطتٌن أساسٌتٌن األولى )اآلن  أو ال

 .  ٔ)تدفق الزمن وجرٌانال من دون توقؾ من الما ً إلى المستقبل

لةا فان البٌاتً فً شعر  أمام حاالت ثبلث ٌستوءب فٌها أبعاد الزمن ، فهو أما ٌنصرؾ 

إلى الحا ر فٌؽوص فً انطباءاتاِل وتفاءبلتال الٌومٌة المعٌشة ، فٌكون الزمن لدٌال الٌوم ، 

الما ً بةكرٌاتال ، فٌكون الزمن لدٌال األمس ، أو ٌتطلع إلى مستقبل مشرق أو ٌعود إلى 

 .  ٕ)فٌكون الزمن لدٌال حٌنةاك الؽد

 ٌقول :     

 عرفُت ٌاحبٌبتً كل سجون العالم القدٌم

 لكننً اكتشؾ اآلن سجون العالم الجدٌد

 والقهر واإلذالل فً األزمنة الحدٌثة 

 والموت فً أقبٌة المدٌنة

 الفنادق اللعٌنةوؼرؾ 

 عرفُت : كٌؾ استبدل الطؽاة

 جلودهم فً زمن الهزٌمة

 ولبسوا أقنعٍة جدٌدة

 ورددوا األؼنٌة القدٌمة

 رأٌت ، ٌاحبٌبتً كل طؽاة العالم القدٌم

 كٌؾ ٌنامون وٌؤكلون 

 كٌؾ ٌحبون وٌضحكون

 كٌؾ ٌموتون وٌنتهون

 لكننً أكتشؾ اآلن طؽاة العالم الجدٌد

 فً زمن الطوفان

                                                             
 .  ٔٓٗوبنٌتال ، د. ءبد اللطٌؾ الصدٌقً : أبعاد ٌنظر : الزمان   ٔ)
 . ٖٖكولوجٌة الزمن ، ءلً شاكر الفتبلوي : سٌ إلىٌنظر : مد ل   ٕ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٕٔٔ 

 (ٔ)رة اإلنسان...وثو

 

ان اقتراب الشاءر من اآل ر وزمنال جعلال ٌعرؾ كٌؾ ٌمارس تفاصٌل حٌاتال المعٌشة      

)ٌنام ، وٌؤكل ، وٌ حك ، وٌموت ، وٌحب  ، فـ )) الدهشة التً تثرٌها لؽة البٌاتً فً 

، من  بلل استعمالال األفعال   ٕ)رإٌا الزمن الشعري تحقق مستوى جمالٌاً وا ح األثر  

الم ارءة داللة ءلى استمرارٌة الحدث وامتداد  من الما ً إلى الحا ر مجسداً اللحظة 

الزمنٌة المستقبلٌة من  بلل جملة )لكننً اكتشؾ اآلن  فعلى الرؼم من ا تبلؾ الزمن 

ٌمارس ٌتجدد العدو بإشكالاِل وٌكشؾ لنا ءن أقنعة جدٌدة ت فً مبلمحاِل لٌظهر مكر  و

 أالءٌبال وطؽٌانال  د اآل ر .

 وقولال :     

 مـازلـت أذكـر لـحـظة هربت

 وتجمدت  فً  مطرح الزمن

 مـازلت أذكر  والربٌع  على 

 قبري ٌحوك الورد من كفنً

 كــفاً مـــشـوهـة  وسـاحـرة

 شمطاء تؽسل باللظى بدنً

 وٌــداً  تدحرجنً  إلى  نفق

 (ٖ)خاو  فتصفعنً   ٌد   العفن...      

 

تحاول الةات هرباً من زمٍن ٌبلحقها لكن الٌمكنها الفرار منال لترس ال بالةاكرة فتحمل      

معها آالمال ، وكؤن هناك ٌداً وراء ةلك األلم ، فعندما تستح ر  م ٌلة )األنا  كؤنها تتجمد 

لى األمام ))فثّمة إحساس ٌطفح ءلى ءند تلك اللحظة وال ٌستطٌع الزمن الجرٌان معها إ

، أي أن الةات   ٗ)سطح النص ، إحساس بالزمن مثقل بالؽٌاب تارة والح ور تارة أ رى  

تحمل أبعاداً نفسٌة كلما ءاودت م ٌلتها الرجوع إلى تلك اللحظة التً توقفت ءندها األشٌاء 

. 

 

 ومن األمثلة األ رى قولال :     

 

                                                             
 .ٕٙٔ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . ٕٗ:  األوسًجمالٌة فلسفة الدهشة فً الشعر العربً المعاصر ، د. سبلم كاظم   ٕ)
 . ٕٓٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٖ)
 . ٘ٗمحمد الحرز : شعرٌة الكتابة والجسد )دراسات حول الوءً الشعري والنقدي   ،   ٗ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٖٔٔ 

 آمـــنت  بـاللٌل   الذي  ال ٌـنـتـهً 

 وحطمت من فزع الرإى مصباحً

 ونـهـزت فـً نهر  الظالم مشاعري

 حــتى   تـخضب  مـاإه   بـجـراحً

 ٌالٌل !  ٌاؼاب  العطور  وٌـا صدى 

 حـبـً  !  ومـبكـى  أمـسه  الملتاح!

 هـذا  الخرٌؾ   ٌجذ  أوراق  الهوى

 دواحًوٌـهز  مـن  ظمـؤ  الـهوى  أ

 ال الرٌح  تفهم  ما أقول  وال الصدى

 ٌلقً  على  سمع  الخرٌؾ  صٌاحً

 أأمـوت  واللــٌـل  األبٌد  عـلى  فـمً

 نــؽم  ٌــضـٌع    بــعالم   األتــراح ؟

 والـحب  والـمتع  الخوالد  والـضحى 

 وهـــم  ٌـــعربد  فً  جــنون  رٌاحً

 آخــراً فــكؤن  خــلؾ  اللٌـــل  لـــٌالً  

 (ٔ)والـــموت  بٌنـهما  ٌجر  وشــاحـً...    

 

أحٌاناً تشعر )األنا  بطول اللٌل فكؤن  لؾ اللٌل لٌبلً آ ر لشدة األلم الةي ٌعترٌها      

))فٌتوسل بالزمن لٌفتح النافةة الةاكراتٌة ءلى صوت الةات المتوؼل فً الرجوع إلى 

، لةلك هو ٌبكً ءلى أمسال لعلال ٌعود ؛ ألن العمر ٌنتهً والزمن كؤنال توقؾ ،   ٕ)الما ً  

كلما أطلق صوتاً إلى ال ارج حجب ةلك الصوت ورجع إلٌال الصدى . هو اللٌل مبلة 

الشاءر اآلمن ٌشكو إلٌال ألمال لعلال ٌعٌنال إلى النفاة من ةلك الحلم المفزع فٌتبلشى شٌباً فشٌباً 

 من م ٌلتاِل .

 ول :ٌق     

 وداعاً ! وداع !

 فعبر البحار ٌرؾ شراع 

 وٌرتج قاع 

 وُتفتح نافذة فً الظالم

 على طرٍق ُمشمسه
                                                             

 . ٗ٘/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
)قننننراءة فنننننً االنمنننننوةج الف نننناء التشنننننكٌلً لقصننننٌدة النثنننننر الكتابنننننة بالجسنننند وصنننننراع العبلمنننننات   ٕ)

 . ٖٔٔد. محمد صابر ءبٌد :العراقً  ، 



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٔٗ 

 وتمتد أٌدي رفاق جدد

 ؼداً نلتقً !

 بعد ؼد 

 فقد طال لٌل الرحٌل

 وطال النوى 

 (ٔ)ومات رفاقً وظل الشراع...

     

ان الةات تعبر ءن محنتها فلربما تفتح نافةة تطل ب ٌابها ءلى الشاءر وٌنكسر حاجز      

ً اٌقاءٌاً ٌقفز فً النص الشعري هنا وهناك بوصفال ثٌمة تنطلق  الظبلم )فؽداً  ٌشكل جرسا

ءبر المستقبل حاملة معها ٌوماً جدٌداً ورفاقاً جدداً ، والفعل )ترتج  ٌعبر ءن الحركة 

العمٌقة واالنفعاالت الدا لٌة للةات فبتبلحق األفعال الم ارءة وتدافعها واحٌابها اإلنسانٌة 

 .  ٕ)بالحركة والزمن تمتلك القصٌدة القدرة ءلى االٌحاء والتؤثٌر بالمتلقً

 أما فً قولال :      

 

 وصنعُت محرقتً 

 وكان لظى 

 نٌرانها رئتً وأعصابً

 وربٌعً المتوهج الخابً

 ذاكرتًودفنت فً أعماق 

 فؤسً وزوبعتً وأحطابً 

 وقبور أحبابً

 وفتحت أبوابً

 للنور والظلمات أبوابً

 والتافهون وراء حائطنا

 ٌرنون للموتى بإعجاب

 وكالبهم تعوي وعالمنا

 (ٖ)ٌصحوا على أصواِت حّطاب...

 

                                                             
 . 3ٕٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . 3ٌ٘ٔنظر : الزمن فً الشعر العراقً المعاصر :   ٕ)
 . 3ٕٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٖ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٔ٘ 

نجننند أن النننةاكرة تمتلنننك قنننوى فاءلنننة تسنننتطٌع منننن  بللهنننا أن ))تلقنننً جمٌنننع أحبلمهنننا      

، وتجعنننل منننن الصنننوت ال نننارجً نافنننةاً إلنننى أءماقهنننا ومسنننٌطراً   ٔ)وتصنننبح كنننالمقبرة  

ءلنننى كنننل المنافنننة ، أي أننننال ٌجننند لنننال مكانننناً فنننً م ٌلتننناِل وٌسنننٌطر ءلٌنننال ، وٌننندمر  تاركننناً 

صننندى فننننً أةنننناِل ، لننننةا شنننكل )البنننناب  منننن  ننننبلل جملنننة )فتحننننت أبنننوابً  فننننً النننننص 

ءلننننى الشننننعري منفننننة ال ننننروج للننننةات مننننن الصننننوت النننندا لً الننننةي ٌفننننرض هٌمنتننننال 

 الشاءر .

 ٌقول :     

 أقضً نهاري وأسهر لٌلً 

 وفً خاطري هاجس مقلق

 وفً ساعدي أضم الفراغ 

 وأحـنو  علٌه  وال ٌـشفق 

 كان الثوانً  دهر طــوٌل

 وٌسحــقها  ســـؤم  ظـامئ

 ٌــقٌدها  الزمن  األخــرق

 (ٕ)على  مهجتً  لٌله  مطبق...      

 

وٌحٌط بال حتى )الثوانً  أصبحت فً نظر الشاءر دهراً ان الزمن هنا ٌهدد الشاءر      

طوٌبلً ؛ ألن األٌام ومرورها ٌوماً بعد ٌوم تصٌب الشاءر بهاجس مقلق ٌتصاءد تدرٌجٌاً 

ءبر الزمن فبل ٌستطٌع الهرب منال بل هو محاط بال فكلما حاول الشاءر أنال ٌ رج من 

 تشٌخ أبداً .حدود األزمنة تحاصر  الةكرٌات وتبقى الةاكرة فاءلة ال

ومهما ا تلفت النماةج فللبٌاتً فً نصوصال الشعرٌة توقٌت وا ح وللزمن تؤثٌر فً        

 .  ٖ)إبداءاِل ، ٌإمن ان الفن هو الصورة الحٌة لعمق ةلك الزمن

 

                                                             
 . 73ٔالشعر العراقً الحدٌث )مرحلة وتطور  ، د. جبلل ال ٌاط :   ٔ)
 . 3٘/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٕ)
 . 33ٌنظر : الشعر والزمن ، د. جبلل ال ٌاط :   ٖ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٔٙ 

  : اناآلخر الــمــكـانـٌالذات و-

المدٌنً  وءـاًء حـسٌاً ٌــصب فـٌال الـشاءر شـحناتال االنفعالٌة  -ٌمـكن أن نعـد )المكان     

، ولما كانت ءبلقة الشاءر بالمكان ةات طبٌعة توترٌة كـان شـعور  بـالـمقابل هـو اإلحباط 

عزلة ؛ ألن ةلك الـمكـان قـد ءـانى فٌال الوحدة ، وال  ٔ)، واالنـفصال ، واإلحـساس بالـعـجز

، وهً   ٕ)لكنال قد تآلؾ مع الوحدة وأصبحت راس ة فً ةهنال وال ٌستطٌع ان ٌبتعد ءنها

مرتبطة بةلك المكان الةي ٌحاول أن ٌسترجعال بٌن الحٌن واآل ر ، بوصفال اسطوانة قدٌمة 

تعزؾ ءلى نفس الوتر أؼنٌة ٌستجمع فٌها األلم ، والفراق ءن المكان الةي اتحدت معال 

ة جمٌلة تفتحت معالمها فً وءٌال ، ءبر وسابلال المتاحة ، ومن بٌن هة  الةات و لقت صور

الوسابل ءٌشال فً المدٌنة ومرور  بها ، محاوالً التقاط ما تتنفسال من  بلل الولوج إلى 

أءماقها وتحري نب ات الحٌاة فٌها ، وقد كلفال ةلك الشًء كثٌراً من وجدانٌاتال كونال قد 

، لةلك بقٌت ءوالم   ٖ)ءما كان ٌحلم بال فكان صدمة نفسٌة لال صدم بهةا الواقع المؽاٌر تماماً 

المدٌنة ساطعة الح ور فً ةهن الشاءر ومتمركزة فً ةاتاِل والوصول لهة  المدٌنة هو حلم 

الشاءر الةي تؽلؽل فً أءماقاِل ، ٌحاول بؤي شكل من األشكال أن ٌرسم صورة واقعٌة 

 . ٗ)لمدٌنة تتوهج فً  ٌاالت الشاءر الحالمة

وقد تشكلت المدٌنة فً  ٌاالتاِل ؛ ألن البٌاتً أول الباحثٌن ءن المدٌنة فً ركام التارٌخ      

وامتدت بال تلك ال ٌاالت إلى ف اءات واسعة ٌمتد معها ةلك الحلم إلى نصوصال الشعرٌة 

 . ٘)مشكبلً رإٌة واقعٌة وح وراً فعلٌاً للمدٌنة ءلى الواقع

 ة إلى المدٌنة التً لم تولد  قولال :ومن ةلك قصٌدة بعنوان )مرثٌ     

 تطن بالناس وبالذباب

 ُولدُت فٌها وتعلمُت على أسوارها الؽربة والتجواب

ًِّ واألبواب  والحب والموت ومنفى الفقر فً عالمها السفل

                                                             
التلقً الجمالً  إشكالٌةٌنظر : داللة المدٌنة فً ال طاب الشعري العربً المعاصر )دراسة فً   ٔ)

 . ٕ٘ٙللمكان  ، قادة ءقاق : 
 . ٌٓٗنظر : جمالٌات المكان ، ؼاستون باشبلر ، تر : ؼالب هلسا :   ٕ)
حبٌب كاظم   ، د. ءبد هللا 37ٓٔ-3٘7ٌٔنظر : تحوالت المدٌنة فً الشعر العراقً الحدٌث )  ٖ)

 . 3ٖٔالتمٌمً : 
،  قبلماأل، بق وافترا ات  ، ماجد الحسن ٌنظر : البنٌة المكانٌة فً شعر ءٌسى حسن الٌاسري )حقا  ٗ)

 . ٓٙ:   33٘ٔ،  ٖع 
 .7ٌٔٔنظر : تحوالت المدٌنة فً الشعر العراقً الحدٌث :   ٘)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٔ7 

 علمنً فٌها أبً قراءة األنهار

 والنار والسحاب والسراب

 والرفض واإلصرار

 علمنً اإلبحار

 والحزن والطواؾ

 بٌوت أولٌاء هللا حول

 بحثاً عن النور وعن دؾء ربٌع لم ٌجئ بعدُ 

 وما زال ببطن األرض واألصداؾ 

 منتظراً نبوءة العراؾ 

 علمنً فٌها انتظار اللٌل والنهار

 والبحث فً خرٌطة العالم عن مدٌنة 

 (ٔ)مسحورة دفٌنة...

 

وقـراءتها قراءة ءمٌقة ، إن تعلق الشاءر بمدٌنتاِل منة صؽر  قد جعلال ٌرسم مـبلمحها ،      

والتعرؾ ءلى أسرارها ))فٌلقً ءلٌها ؼبللة شفافة من رقٌق الشعر وسمر  محاوالً من 

، فكثرة   ٕ) بلل ةلك ان ٌ فً ءلٌها نوءاً من الصوفٌة والروحانٌة لهة  المدٌنة الكبٌرة  

البحث ءنها قد أثقلت كاهل الشاءر فمرة ٌجدها وٌنعم بالحرٌة واألمان تحت ظلها ، ومرة 

أ رى ٌلتفت فاةا حلم المدٌنة تبلشى ، فتبدو )الةات  مرتبكة قلقة فتهجو المدٌنة لكنها فً 

ةات ،فٌتجال الجزء االول من النص الى تشكٌل   ٖ)الوقت نفسال أشد شوقاً إلى ظلماتها اللةٌةة

واقعٌة لمدٌنة ءاش فٌها ، وٌتجال الجزء الثانً من النص الى تشكٌل مدٌنة ا رى فٌؽدو 

الشاءر بٌن الةات الواقعٌة واآل ر المثالً ءقد رابطة بٌن مركزٌة الوجود وهامشٌة الفكر 

 وهو بةلك ٌكون  ارج النص ةاتٌاً . 

                                                             
 . ٕٕٙ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . 3٘بال طاب الشعري العربً المعاصر : داللة المدٌنة   ٕ)
 . ٗٙ ٌري منصور : ، ومراٌا )مقاالت فً حداثة الشعر   أبوابٌنظر :   ٖ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٔ8 

 وقولال :     

 لِتحترق نوافذ المدٌنه

 واألوراقولتذبل الحروؾ 

 ولتؤكل الضباع هذي الجٌؾ اللعٌنه

 ولٌحتضر َنسُرك فوق جبل الرماد

 فؤنت بحاٌر بال سفٌنه

ًُّ بال مدٌنه  وأنت منف

 صلٌبَك الؽراُب فً المقاطع الحزٌنه

 ٌنعب

 ٌبنً ُعشَّهُ 

 ٌموت فً طاحونه

 ٌاصوت جٌل مّزقت راٌاتِه الهزٌمه

 (ٔ)طفولة الٌتٌمه..ٌاعالماً عاث به التجار والساسة ، ٌاقصائد ال

 

نجد الشاءر ٌهجو مدٌنتال وٌنعتها بؤلقاب سٌبة ، فهً مسخ الٌرٌد ان ٌسكن فٌها ؛ ألنال      

ًٌ ووحٌٌد ولةلك أوهم نفسال بـ))أنال ؼرٌب ءن هة  المدٌنة التً لٌس لال من  بعٌٌد ءنها منف

وجود  فٌها ؼٌر الحزن األ رس والموت البطا ٌحملها صلٌباً ءلى ظهر  أٌنما حل بال 

، فصور المدٌنة التً تنثال فً سٌاق النص الشعري انما تعبر ءن حزن   ٕ)المصٌر  

 )األنا  وبعدها ءن مدٌنتها ، بٌد انال فً أشد الحاجة إلٌها .

 ومن النماةج األ رى قولال :     

 متى أرى شارعك الطوٌل ؟

                                                             
 . 37ٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . 3ٖٕالوءً الشعري ومسار حركة المجتمعات العربٌة المعاصرة :   ٕ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٔٔ9 

 تؽسله األمطار

 فً عتمة النهار

 وأعٌن الصؽار

 تشرق بالطٌبة والصفاء

 صٌؾوهم ٌنامون على الر

 متى أرى شعبً ! ٌامدٌنة النجوم

 والشمس واألطفال والكروم

 وهو ٌسد األفق بالراٌات 

 وٌصنع الثورات

 ٌاطفلة عذراء ، ٌا مصارع الطؽاة

 (ٔ)وموطن العذاب والعراة...

 

ٌفتتح الشاءر ءتبة العنوان بسإالاِل مرة ءن شارع المدٌنة من  بلل جملة )متى أرى      

شارءك الطوٌل ؟  ومرة أ رى ءن شعبال صانع الثورات بقولاِل )متى أرى شعبً ٌامدٌنة 

النجوم  ، فمن  بلل الفعل )ٌرى  ٌمكن ))للعٌن احتواء المكان فتعٌد من  بللاِل الةكرٌات 

، فمن  بلل النص الشعري   ٕ)ةات فهو احتواء دمج ال احتواء سلب  فتسمح باحتواء ال

تتشكل رإٌة بصرٌة تحتم ءلى الشاءر أن ٌرى شعبال ءن قرب وٌسؤل األمطار أن تؽسل 

فاقد  –ما فعلال اآل ر بشعبال وما فعلال بصؽار  الةٌن ٌمتؤل قلبهم طٌبة وصفاء مقارنة باآل ر 

المشرقة وهة  المرة لٌس شروق الشمس انما ال مٌر ، فٌصور الشاءر أطفال مدٌنتال 

 شروق الراٌات والثورات التً مؤلت األفاق  د الطؽاة .

وفً سٌاق رإٌا المدٌنة ٌصور الشاءر المدٌنة وكراً للصوص والمجرمٌن والمقاتلٌن إة      

 ٌقول:

 

                                                             
 . 7ٕٓ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . 3ٖالمكان فً الشعر العربً : فلسفة   ٕ)



 الثالث : الذات واآلخر االختالف والتشابهالفصل 

 

 

ٕٔٓ 

 وعندما تعّرت المدٌنة 

 رأٌت فً عٌونها الحزٌنة

 مباذل الساسة واللصوص والبٌاذق

 أٌت فً عٌونها المشانقر

 تنصب والسجون والمحارق 

 والحزن والضٌاع والدخان

 رأٌت فً عٌونها اإلنسان

 ٌلصق مثل طابع البرٌد

 فً أٌما شًء 

 رأٌت الدم والجرٌمة

 وعلب الكبرٌت والقدٌد

 رأٌت فً عٌونها الطفولة الٌتٌمة

 ضائعة تبحث فً المزابل 

 عن عظمٍة 

 عن قمر ٌموتُ 

 (ٔ)المنازل...فوق جثث 

 

إن الشننناءر ٌكشنننؾ لننننا ءنننن صنننورة بصنننرٌة لتعرٌنننة المدٌننننة الحزٌننننة ، فننندب فٌهنننا      

اللصنننوص ، والجرٌمنننة ، وال نننٌاع حتنننى أن الحنننزن امتننند إلنننى األطفنننال الصنننؽار النننةٌن 

ٌبحثنننون ءنننن منننؤوى ؛ ألن اآل نننر ٌبلحقهنننا وٌهننندد حرٌتهنننا وتلنننك ق نننٌة رصننندها النننرواد 

ءنننند السنننٌاب )) ٌشنننكل سنننداً منٌعننناً بوجنننال الطبٌعنننة التنننً  فننناآل ر ءنننند البٌننناتً مثلمنننا هنننو

                                                             
 . 7ٓٔ/ٕالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
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، فمثنننننل )اآل نننننر  الشنننننكل   ٔ)تمنننننح اإلنسنننننان اسنننننتر اء  وإحساسنننننال الننننندي بالراحنننننة   

األدابننننً لمننننا ٌفعلننننال بمدٌنننننة الشنننناءر )مدٌنننننة األحننننبلم  فحطموهننننا وتبلشننننت ةاتننننال معهننننا 

الشنننعري ؛ الن  وسننرءان منناٌنتهً ةلننك الحلنننم الننةي ٌبثننال إلٌنننا وٌنقلنننال مننن  ننبلل السننٌاق

م ٌلتنناِل بسننبب تعرٌننة مدٌنتنننال وسننلب حرٌتننال فجعلننال ٌتوقنننؾ  ىتلننك الم نناوؾ تسننٌطر ءلننن

ءنننند ةلنننك النننزمن وإحساسنننال بؤننننال ٌسنننتطٌع تؽٌٌنننر  أو ٌحلنننم بتؽٌنننر  فٌسنننمى ةلنننك الحلنننم 

 .  ٕ))أحبلم الٌقظة البلنهابٌة 

لقد تحول اآل ر )المدٌنة  فً سنً ءمر  األ ٌرة إلى ةاكرة مشبعة بالتفاصٌل والتفاإل      

وقد أ ةت ةكرٌات الطفولة تستقر فً رإٌا البٌاتً الشعرٌة المتؤ رة فكانما هو معها طفل 

  إننً كنت أجلس ءلى نفس 33ٓٔكبٌر ٌقول فً هةا السٌاق : ))أحسست فً ءام )

القراءة والكتابة وكنت أرى نفس البٌوت الهرمة لبؽداد القدٌمة والتً الطاولة التً تعلمت 

، أي ءاد اإلحساس نفسال ٌراود الشاءر   ٖ)كان بع ها قد تداءى وحل مكانها بٌت جدٌد  

فً نصوصاِل المتؤ رة فرسم مبلمح المدٌنة التً ا تزنها فً ةاكرتاِل وبقً شارداً ٌبحث فً 

فربما تقع ءلى مدٌنة من مدن العالم ، هً وإن حلت مكانها تجوالاِل مدن العالم ءن مدٌنتاِل 

 مدن جدٌدة ٌقؾ ءلٌها وٌ اطبها كما  اطب الشعراء القدماء أطبللهم .

 نجد  ٌقول :     

 فً فضاءات التعاسة 

 ضارباً فً عودهِ 

 لحناً ٌمزقه الحنٌن : 

 هذه المراٌا ال تخون الوجه

 لكن الوجوه تعددت 

 من أٌن لً ! 

 مٌة(( ))ٌادار

                                                             
 . ٕٗٔمواقؾ فً شعر السٌاب ، قٌس كاظم الجنابً :   ٔ)
 . 7ٌٗٔنظر : جمالٌات المكان :   ٕ)
 . ٔٔ-ٓٔالحجر ، ءبد الوهاب البٌاتً :  إلى وكنت اشك  ٖ)
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 (ٔ)أن أحب وأن أخون ...

 

المدٌنة هنا ةات وآ ر ، فالةات المدٌنة الصادقة ، اما اآل ر فهم الناس الةٌن طرإا      

ءلٌها مثلما طرأ التؽٌر ءلى العلٌاء والسند فً حٌاة النابؽة الةبٌانً ، فثمة ا رٌن للمدٌنة 

ٌة وآ ر ٌتجسد فً وجود )الةات الصادقة  آ ر ٌتماثل مع اطبلل الجاهلٌٌن ودٌار م

 االنسان متعدد الوجو  مما اسبػ ءلى المدٌنة بعد تشكٌلٌاً آ ر .

هة  إةن هً المدٌنة فً ءٌون البٌاتً النقمة واألسى ءلى حٌاة قد ءاشها فً بلد الؽربة      

الحزٌنة الوحٌدة فً ببلد الؽربة فٌصور لنا   ٕ)وال ٌاع ، فانعكست هة  المعاناة ءلى ةاتالِ 

مدٌنتال ءبر  ٌاالتال وٌندمج ةلك البلوءً مشكبلً بةلك رإٌة فعلٌة تتحقق فً أحبلم الشاءر 

 باستح ار  لمدٌنتال .

 : نهوالــمجــالالذات واالخر -

ان الشعر رإٌة بالدرجة األولى وهةا ما ٌةهب إلٌال رواد الشعر الحر وما  صابصها      

لفنٌة إال امتداد لها ، فاللؽة ، والصورة ، واإلٌقاع هً نتٌجة لرإٌة  اصة لؤلشٌاء وهة  ا

، ءلماً ان هةا العالم ال فً الٌمكن معرفتال   ٖ)الرإٌة تكونت ءلى وفق ءبلقتها بؤشٌاء العالم

أو الوصول إلٌال بالوسابل التً تعرؾ بها الظاهرة سواء تمثلت فً الشرٌعة أم العقل وانما 

 .  ٗ)تم من  بلل القلب والرإٌةٌ

لةا ٌمكن ان نفرق بٌن رإٌة الشًء بعٌن الحس ورإٌتال بعٌن القلب ، وهو أن الرابً      

بالرإٌة األولى ٌرى الشًء ال ارجً ثابتاً ومستقراً أما الرابً بالرإٌة الثانٌة ٌنظر إلى 

ابٌـاً وٌـكتشؾ الـمناطق ، وبـةلك ))ٌـصبح الـشاءر ر  ٘)األشٌاء فً حالة متؽٌرة ومتجددة

 ، الـتً تـحمل فً )أنا   رإٌا لعـالم اإلنسان الباطن   ٙ)ؼـٌر المحدودة فً حٌاتاِل الـنفسـٌة  

                                                             
 . ٔ٘، ءبد الوهاب البٌاتً :  أ رىالحرٌق وقصابد   ٔ)
 . ٖٕؼالً :  أبوٌنظر : المدٌنة فً الشعر العربً المعاصر ، م تار ءلً   ٕ)
 . ٌٗٔٔنظر : مفهوم الشعر ءند رواد الشعر الحر :   ٖ)
 . 77ٌٔنظر : الّصوفٌة  والّسورٌالٌة ، ادونٌس :   ٗ)
 . 7ٌٙٔنظر : الثابت والمتحول :   ٘)
 . 7ٕٔوالّسورٌالٌة :  ٌنظر : الّصوفٌة  ٙ)
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،المجهول واستدءاء تجلٌات البلشعور الجمعً ، وةلك ال ٌتؤتى إال بمعاناة الفنان التً 

، وقد أرجعال تستمد قوتها من الشعور واإلحساس بوجود )الةات  فً العمل الفنً 

 .  ٔ)النفسانٌون إلى حاالت االنفعال أو كل ماٌحدث فً أءماق البلشعور

وكان قصد البٌاتً من وراء ةلك هو الت لص من االكراهات الثقافٌة والسٌاسٌة      

واالجتماءٌة والتعبٌر بؤشكال ت لصت هً من كل إكرا  ومن جمٌع القواءد فً مؽامرة 

 .  ٕ)البحث ءن هةا المجهول

 ففً قصٌدة )النبوءة  نجد  ٌقول :     

 

 لكنكم أشحتُم الوجوه -قلُت لكم 

 عالمكم مزٌُؾ وحبكم مشبوه

 ٌاأٌها األبواق ، ٌابهائماً فً السوق

 قلت لكم علٌقكم مسروق

 لكنكم نفختُم فً البوق

 قلُت لكم 

 أحس فً الهواء

 رائحًة الطوفان والوباء

 لكنكم شهرتمُ السٌوؾ فً وجهً

 خٌول الصلؾ العرجاءوأسرجتم 

 نفختُم أوداجكم 

 (ٖ)ٌاأٌها الضفادع العمٌاء ...

 

                                                             
 . )المقدمة  . 3ٌنظر : االتجا  النفسً فً نقد الشعر ، د. ءبد القادر فٌدوح :   ٔ)
 . 3ٌٓٔنظر : الّصوفٌة والّسورٌالٌة :   ٕ)
 . 3ٙٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٖ)
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ٌوجننننال البٌنننناتً  طابنننناً لآل ننننر مننننن  ننننبلل نصننننال الشننننعري فٌقننننول لهننننم )ءننننالمكم      

مزٌنننؾ  وكنننان الننننص ))ٌتحنننرك وفنننق العبلقنننة الجدلٌنننة بنننٌن مبلنننػ النبنننوءة األننننا )النبنننً  

، فٌشننننكل السننننٌاق الشننننعري رإٌننننة للواقننننع تصنننندر مننننن البلوءننننً   ٔ)والمبلؽننننٌن بهننننا  

تتحقنننق ءنننند النننةات باأل نننة بهنننا ، لكنننن ٌؤ نننة الننننص تصننناءداً سنننلبٌاً منننن  نننبلل جملنننة 

)أحنننس فنننً الهنننواء  لنننرفض النننةات لآل نننر بوصنننفال فكنننرة سنننوداوٌة ت نننٌم ءلنننى النننةات 

 وتتجاوز ال طاب فٌصفهم بالبهابم وال فادع .

 أما فً قولاِل :     

 ومن فً ؼد اإلنسان ، فً نهر الحٌاةإنً أل

 فلسوؾ ٌكتسح التفاهات الصؽٌرة والسدود

 ولسوؾ ٌنتصر الؽداة 

 إنسان عالمنا الجدٌد 

 على المذابح والخرائب والوباء

 إنً ألومن ... رؼم موتً فً المساء

 صدٌان فً صمت المصح ، بال صدٌق

ًَّ ، وال رحٌق ،  وبال ٌد تحنو عل

 الموت العنٌد ،إنً ألومن ، أٌها 

 (ٕ)بالفكر ٌعمر أرضنا الذهبٌة الخضراء ، بالفكر الجدٌد...

ٌفتتح الشاءر ءتبة العنوان باألداة )ان  مع اقترانها بال مٌر )الٌاء  الةي ٌعود ءلى      

المتكلم )الشاءر  وةلك ٌإكد من  بللاِل التؽٌر المستمر للمستقبل والواقع المعٌش لئلنسان 

جمع من  بلل تجسٌد النص الشعري لؤلفعال الم ارءة )ٌكتسح ، وٌنتصر ولهةا العالم األ

،وٌعمر  أي ان إٌمان الشاءر هو حقٌقة فعلٌة لؽٍد مشرق فهو ))الٌدرك إال أحوال ةاتال 

والٌشعر إال بها إنال لهٌب شمعة ؼةاإها من ةاتها ؼواص لإلإ ٌ رج من محٌط نفسال أءمى 

                                                             
الم ، )ء حمد المهنابعض العناصر المحدثة فً القصٌدة العربٌة المعاصرة ، د. ءبد هللا االحداثة و  ٔ)

 . ٓٗ:  ٖ /، ع 3ٔ، مج الفكر  
 . ٖٕٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٕ)
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؛ الن لدٌال إحساساً باآل ر بوصفال قادماً من المستقبل الةي ٌعمر   ٔ)البصر منقطع األنفاس  

 األرض وٌبث فٌها الحٌاة بالتواصل مع العالم بالفكر والثقافة لٌنتصروا ءلى الطؽاة .

 ومن األمثلة األ رى قصٌدة بعنوان ) السجٌن المجهول  ٌقول فٌها :     

 عبَر باب السجِن ، عبَر الظلمات

 سهل ، وموتً ، والنجومُ كوخنا ٌلمع فً ال

 وقبور القرٌة البٌضاء ، والسور القدٌم

 وقٌودي وَهواها

 وطواحٌُن الهواءِ 

 وبطاقات البرٌد

 ٌارفاقً فً الطرٌق

 عبر باب السجن ، ؼّنوا ، ٌارفاقً

 لم ٌزل عالماً ٌحفل بالخٌر ، وبالحب العمٌقِ 

 ٌارفاقً ، والنجومُ 

 وطنٌن النحل فً مقبرة القرٌة ، ؼّنوا !

 والعصافٌر إلى َسروتنا الخضراء مازالت تحنّ 

 لم ٌزل عالمنا أروع مما

 حدثونا عنه ، مّما صّوروه

 (ٕ)فً األساطٌر لنا ، أروع مّما صّوروه...

 

الشاءر لرفاقال ءبر السجن وظلماتال وقٌود سجانال ٌستدءً من )الةات  ان  ان نداء     

تصدر إحساساً من  بلل البلوءً نحو ال ارج كان هناك تؽٌر فً األحداث قد ٌحقق 

                                                             
 . ٗٔرشٌبالد مكلٌش ، تر : سلمى ال  راء الجٌوسً ، مر : توفٌق الصاٌػ : أالشعر والتجربة ،   ٔ)
 . ٙٙٔ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٕ)
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للؽابب األمل والحٌاة وان كان ةلك المجهول فً مكان الٌسمح لال بالتواصل مع العالم 

المٌت ، بٌد ان الشاءر ٌشد المتلقً من  -لحً لوجود  فً ءالم مؽلق كالسجن ، فهو بحكم ا

 بلل تصوٌر  القبور ، ءلماً أن ساكنٌها ٌتمتعون بالسكٌنة فً أطر ةلك المكان ، لكن 

الشاءر هنا ٌنقل لنا ءكس تلك الصورة وهً الحٌاة واألمل فً ةلك من  بلل جملة )طنٌن 

  فٌاً ٌنقة اآل ر من ظلماتاِل . النحل  فً نهاٌة المقطع الشعري ، أي ان هناك نداًء بعٌداً 

 : انقــدٌـصــالالذات واآلخر  -

ان مواقؾ الشرق تجا  الؽرب و طاباتهم فً ءصر النه ة ومابعد  تجعلنا ننظر      

إلٌهما ءلى انهما واحد ، أو انهما متقاربان ، موقؾ اإلءجاب بال ، وموقؾ التماهً معال ، 

، أما الثانً ))ٌدءو صراحة إلى االلتحاق  ٔ)فٌعبر األول ءن اإلءجاب بما ءلٌال الؽرب

، لةا الٌمكن ان ٌكون الؽرب هو االستعمار   ٕ)بالح ارة الؽربٌة بصفتها ح ارة كونٌة  

،والؽزو ، والسٌطرة ، وحب امتبلك العالم ، والعنصرٌة ، والعداء للدٌن ولئلسبلم بوجال 

 .  ٖ) اص ، بل هو أٌ ا العلم ، والعقل ، والحرٌة

لةلك تمثل اآل ر/الصدٌق فً شعر البٌاتً من  بلل رحبلتال المستمرة إلى مدن الؽرب      

ناظم  ةٌقول ))كنت فً موسكو وكنت قد أزمعت العودة إلى العراق وقبل ءودتً لزٌار

حكمت اتصلت بال وحددنا موءداً للقاء وءند د ولنا إلى بٌتال كان ناظم مع بعض أصدقابال 

 .  ٗ)الشاءر العظٌم  وكان أول لقاء مع هةا 

 نجد  ٌقول :  ٘)ففً قصٌدتاِل )مرثٌة أ رى إلى ناظم حكمت      

 ٌتٌمُة الوطن 

 كنُت ، وكان طائر الشجن

                                                             
 . 3ٖٔ  ، نجم ءبد هللا كاظم : وتؤثٌرفً الشعر العربً الحدٌث )تمثٌل وتوظٌؾ  اآل رٌنظر :   ٔ)
، محمد  )دراسة فً بعض الثنابٌات المتداولة فً الفكر العربً الحدٌث والمعاصر  واآل رنحن   ٕ)

 . 7ٖ:  راتب الحبلق
 . 3ٗبلقزٌز :  اإللالٌنظر : العرب والحداثة )دراسة فً مقاالت الحداثٌٌن ، ءبد   ٖ)
 . ٙٓٔتجربتً الشعرٌة :   ٗ)
تننننال ءننننادت رض الٌونننننان ، وفننننور والدأ  وهننننً مننننن 3ٕٓٔشنننناءر تركننننً ولنننند فننننً سننننالونٌك )  ٘)

وكاننننت هنننً وراء موهبنننة نننناظم فنننً  األ ننناةتتمٌنننز بالشننناءرٌة والسنننحر  أماسنننتنبول ، منننن  إلنننى أسنننرتال
لمعرفنننة وهنننو النننةي صنننرؾ حفٌننند  جننند  )محمننند نننناظم باشنننا  كنننان رجنننبلً شننناءراً واسنننع ا أمننناالرسنننم ، 

وهننً زهننرة ءمننر  ورونننق شننبابال ،  ءامنناً  فننً سننجون تركٌننا  مسننة ءشننر أم ننى، ولقنند  شننعر ِ  إلننى
ٌنظنننر : منننع نننناظم حكمنننت فنننً سنننجنال ، )منننةكرات لبننننانً زامنننل الشننناءر فنننً سنننجن بورصنننة  ، ءلنننً 

 . 7-٘فابق البرجاوي ، تر : زهٌر السعداوي : 
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 رفٌق رحلتً إلى الكفن

 كان صباي

 حبً األخٌر

 طائري ، إذا ما أظلم الفنن

 رفٌق رحالتً إلى الوطن

 فً وحشة الزمن 

 كان حٌاتً ، فؤنا من بعده

 على القُنن سحابة تطفو

 تطردها الرٌاح من منفىً 

 إلى منفى 

 تشد شعرها المحن 

 َمْن أٌقظ الؽارق فً صالتهِ 

 مَن دَق بابً ؟ َمن

 ٌازورق الوسن

ًّ لم أمت  خذنً إلى ))استامبول(( إن

 (ٔ)ٌازورق الوسن ...

 

ان حزن البٌاتً لم ٌنفك بل امتد إلى أصدقابال برحٌلهم ءنال ، فقد بقً وحٌداً لفقدانال أءز      

األصدقاء و ))هنا ٌ تلط الحزن الش صً باألسى العام وٌشؾ احدهما ءن اآل ر وٌفسر  

، فحاول ان ٌرسم لال طرٌقاً من األمل ءبر البلوءً   ٕ)بإلقاء ظلال ءلٌال والتفاءل معال  

عاس واستٌقظ من نومال فكانال بٌن الحلم والٌقظة ، ثم افتتح السٌاق الشعري ءلى فؤ ة  الن

                                                             
 . 77ٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
 . ٘ٗدراسات تحلٌلٌة فً الشعر العربً المعاصر ، د. محًٌ الدٌن صبحً :   ٕ)
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مفردة )الباب  وهً ال روج من الحلم إلى الواقع ، وتكرار حرؾ النداء )ٌا  مع المنادى 

)الزورق  جسد لنا حالة االنتقال )بالةات  من مكان إلى مكان فصور لنا الشاءر حالتال بعد 

 فوق الجبل تنتقل من منفى إلى منفى وهةا مما جعل )األنا  حزٌنة . رحٌل صدٌقال كالسحابة

 أما قولال :     

 والدة أخرى هو الموت ، هو اإلٌاب

 الرمل والحصى على الشاطئ والضباب

 زوارق الحبِّ 

 تحطمت

 وؼاض النور فً العباب

 رٌشُة نسر ُؼرزت فً وردٍة ، كتاب

 ً  ظل طوال اللٌل مفتوحا

 ساهداً فً الؽابوظل العندلٌب 

 ناظم عاَد! َمن ٌدق الباب ؟-

 عاَد من المنفى مع الطٌور والسحاب

 كان الصدى ٌزقو

 وكان البحر فً انتظارِه 

 ٌدحرج األحجار واألخشاب 

 ناظم عبر األناضول ، فافتحوا األبواب

 ٌسقً الدوالً 

 (ٔ)ٌؽرس الزٌتون فً الهضاب...
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قة بـ)َمن  تكون اإلجابة ءلى هةا السإال )ناظم ان سإال الشاءر فً القصٌدة الساب     

ءاَد  ، فان الشاءر ٌحاول تؤجٌج الف اءات الشعرٌة لدى المتلقً لكً ٌصنع طرٌقاً 

الستفزاز مشاءر  بصور واقعٌة معبرة من  بلل تجسٌد  جملة )ناظم ءبر األنا ول ، 

فً تصوٌر الحركة المكانٌة   ٔ)فافتحوا األبواب  ؛ الن الشاءر امتلك  صوصٌة فرٌدة

الصدى  من  -والزمانٌة الناب ة بالحٌاة ، وهنالك تحٍد وا ح متجلٌاً فً ثنابٌة )الصوت

 بلل المقطع الشعري )وكان الصدى ٌزقو  ، لةلك الشاءر ٌحاول ان ٌحرك النص 

الشعري باالفعاِل )ٌزقو ، وٌدحرج ، وٌسقً  كان هناك ح ور فعلً لصدٌقال فً أطر 

 ن .المكا

 ومن األمثلة األ رى قولال :     

 

 ؼدائر الفجر على أقدام

ٌِّك   تمثال جند

 ٌابرلٌنُ 

 أسراٌب من الٌمام

 وؼصن زٌتون وأقواس من الؽمام

 أموت من أجِل عناقٌد الضٌاء الخضر

 فً كنٌسة

 صالتها تقام

 من أجِل أطفالك

 ٌابرلٌن

 من أجِل العٌون الزرق والسالم

 أموت فً كؤس حلٌب ساخنٍ 

                                                             
ٌنظر : حركٌة الزمن وشاءرٌة المكان فً القصٌدة العربٌة المعاصرة فً العراق ، أ.د. فلٌح كرٌم   ٔ)

 . ٔ:   3ٕٓٓ،  3ٔ /، عة اآلداب جامعة بؽداد ة كلٌمجل  اآلدابالركابً ، )
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 فً زهرة صّوحها الؽرام

 أموت من أجلك

 تحت الراٌة الحمراء

 (ٔ)ٌامدٌنة األحالم ...

 

ان استدءاء الشاءر لمدٌنة )برلٌن  قد ٌحٌلنا الى مدٌنتاِل )بؽداد  ففً  وء األحداث      

السا نة وؼدر اآل ر ٌةكر أطفال العراق وحنٌنال إلٌهم من منفا  ، فالبٌاض الموجود فً 

السٌاق الـشعري ٌـدلنا ءلى ؼٌـاب اآل ر/األطفال ، لةلك ان موت الشاءر من أجل ببلد  

الفداء ، والشهادة تحت الراٌة الحمراء ٌشعر )األنا  بالسبلم فً مدٌنة والت حٌة ، و

 األحبلم.

 أما فً قصٌدتاِل )إلى مإتمر السبلم فً برلٌن  نجد  ٌقول :     

 

 ٌاصدٌقنا الّبحار

 تعال ، خذ قلبً

 ودعنً لحظة أختار

 أنا شهٌد العشق فً بالدكم

 أنا طعام النار

 التتركونً والعصافٌر على مائدتً

 تلتقط األزهار

 دعنً أؼنً لك ، ٌاصدٌقنا

 أؼنٌة األنهار

 فً وطنً البعٌد.. دعنً لحظة أختار
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 ففً ؼد ٌستٌقظ الصؽار

 لٌصنعوا من حبنا أقمار

 وٌجد الٌمام فً بٌت عدوي عّشه

 (ٔ)وٌحتمً الكنار...

 

المكان من أجل السبلم لكل مدن العالم ، فنداء  -قد تستشعر )األنا  بانتماءها لآل ر     

الةات لآل ر بحرؾ النداء )ٌا  قد ولّد فً نفس الشاءر الشعور باالرتٌاح من  بلل دءوتال 

ان ٌ تار لجعل الزمان والمكان ٌحدد لال ال ٌار ، وٌبقى ٌؽنً لوطنال البعٌد أؼنٌة السبلم 

 ال الةٌن سٌصنعون التارٌخ فٌ ًء من  بللهم.وألطفال

                                                             
 . ٖٓٗ/ٔالشعرٌة الكاملة :  األءمال  ٔ)
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 الخاتمة

بعد هة  الدراسة التً تناولت مو وءة الةات وتحوالت اآل ر فً شعر ءبد الوهاب       

 البٌاتً توصلت إلى مجموءة من االستنتاجات التً ٌمكن أن نجملها بما ٌؤتً :

  ان مو وءة الةات واآل ر قد حظٌت اهتماماً بالؽاً فً الدراسات النفسٌة والدٌنٌة

منظومة واحدة ٌحققان التكامل واالندماج ، فبل ٌمكن ... ، والنظر الٌهما ءلى انهما 

ان تحقق الةات التكامل اال بوجود اال ر واالتصال معال ، لةا ٌعد الفن الوحٌد القادر 

 ءلى ابراز صورة االنا الموهوبة الفنانة .

  ، من البلزم أن ال ٌنفك الوصال بٌن لحظة الوجود المادي التارٌ ً للشاءر واآل ر

الشعري للشاءر المبدع فمبلمح الةكرٌات )النشؤة ، الطفولة ،  وبٌن الوجود

 والرحبلت  هً ال طوط التً رسمت المبلمح األساس لش ص البٌاتً .

  ًإن االنفصال الوجودي الةي نرا  لدى البٌاتً جعلال ٌستعٌض ءن ءالمال األول ف

سهم فً تصوٌر مبلمحال إلى ءوالم إنسانٌة أ رى قد تكون من أكثر األشٌاء التً ت

  لق اتصال حقٌقً بٌنال وبٌن اآل ر .

  ًتعامل الشاءر مع اآل ر التارٌ ً واالجتماءً والسٌاسً والدٌنً جاء مرتبطا

بالوءً الفكري المتشكل لدٌال فٌما ٌ ص ةلك اآل ر ، االمر الةي جعل من ةلك 

 اآل ر متعدداً ءلى وفق وءً البٌاتً بال وتؽٌر الشكل الةي هو ءلٌال .

 ت مع اآل ر التارٌ ً واالجتماءً ... ، مما ٌدل ءلى طاقة البٌاتً فً اتحاد الةا

االشتراك معال وه مال وتمثلال واءادة صٌاؼتال مما اسبػ ءلٌها طابعاً حداثٌاً ٌنسجم 

 مع ةاتال الشعرٌة .

   أصبحت الةات باندماجها مع اآل ر واحدة تت لل إلى دا لال لمعرفة أفكار

ت تلؾ تارة أ رى ، لئلنفتاح ءلى الممكنات الثقافٌة وسلوكٌاتال فنجدها تتباٌن تارة و

الم تلفة ، مما لها أثر فً تحقٌق شكل شعري متمٌز ، أما بالنسبة إلى نصوصال 

 المتؤ رة قد ا تلؾ األمر وقد انصب تركٌز  ءلى ةاتاِل .

  لم تتؽٌر المدركات الحسٌة لدى البٌاتً تجا  العالم ال ارجً والسٌما العالم

ن العالم لم ٌتحول لدٌال إال بمقدار تحول األنا التً ازدادت شاءرٌة المحسوس ؛ ال

 وفناً فً دواوٌنال األ ٌرة .

  ًبحث الةات الدإوب سواء أكان البحث ءن اآل ر فً الزمان والمكان أم ف

البلوءً هً رحلة الوجود الشعري واإلنسانً تبحث ءن أسبلتها الوجودٌة برؼبة 

االماكن التً التشكل مرجعاً او جزءاً من الةاكرة الرواء الفكري والٌقٌن ، وان 

تتفاءل مع الوءً االنسانً بما ٌنتقل هةا الوءً من ال برات الجامدة الى المتحركة 

 االمر الةي ٌسهم فً التواشج مع اآل ر .



 الـخـاتــمــة
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  تت ح مبلمح التمرد والثورة جلٌة فً إنتاج الشعر لدى البٌاتً ؛ ألن الشاءر ءاصر

ٌة كثٌرة قبل أن توافٌال المنٌة وءلٌال فإنً أوصً بدراسة شعر متؽٌرات فنٌة وثقاف

 البٌاتً ؼٌر مّرة ومن منطلقات أ رى لم تصل لها الٌد البحثٌة.

  ٌّناً فً نتاج الشعراء العراقٌٌن ومن المنطقً القول ٌبدو مو وع الةات واآل ر ب

فً كشؾ بفاءلٌة دراسة مثل هة  المو وءات ءند ؼٌر البٌاتً لما لها من أهمٌة 

 حجب المعنى الشعري ءندهم .
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 قائمة المصادر

 أوالً : المصادر

 القرآن الكرٌم 

 -أ -

 فً الشعر العربً الحدٌث )تمثٌل وتوظٌؾ وتؤثٌر  ، نجم ءبد هللا كاظم ،  اآل ر

 . ٕٓٔٓ،  ٔالمإسسة العربٌة للدراسات والنشر ، ط 

  اآل ر فً القران ، ؼالب حسن  الشابندر ، مركز دراسات فلسفة الدٌن ، وزارة

 .  ٕ٘ٓٓالثقافة ، بؽداد ، د.ط ، 

  ٌر حسن ءرقوسً ، أ. حسن مبل ءثمان ، ابن سٌنا والنفس اإلنسانٌة ، أ.د. محمد 

 م .37ٕٔ،  ٔمإسسة الرسالة ، ط

  أبواب ومراٌا ، مقاالت فً حداثة الشعر ،  ٌري منصور ، دار الشإون الثقافٌة

 . 377ٔ،  ٔالعامة ، بؽداد ، ط

  االتجا  النفسً فً نقد الشعر العربً ، د. ءبد القادر فٌدوح ، دار صفاء للنشر

 . ٕٓٔٓ،  ٔوالتوزٌع ، ط

  ، ًاالتجاهات والحركات فً الشعر العربً الحدٌث ، د. سلمى ال  راء الجٌوس

،  ٔلبنان ، ط –تر : ءبد الواحد لإلإة ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت 

ٔ37ٖ . 

  اثر التراث العربً القدٌم فً الشعر العربً المعاصر ، د. ربٌعً محمد ءلً ءبد

 معٌة ، د.ط ، د.ت .ال الق ، دار المعرفة الجا

  اثر التراث فً الشعر العراقً الحدٌث ، د. ءلً حداد ، دار الشإون الثقافٌة العامة

 . 37ٙٔ،  ٔ، وزارة الثقافة واالءبلم ، ط

  اثر القران فً الشعر العربً الحدٌث ، د. شلتاغ ءبود شراد ، مإسسة الثقافة

 . 7ٕٓٓالجامعٌة ، د.ط ، 

 أبً حامد محمد بن محمد الؽزالً مع مقدمة فً التصوؾ  إحٌاء ءلوم الدٌن ، لئلمام

اإلسبلمً ودراسة تحلٌلٌة لش صٌة الؽزالً وفلسفتال فً اإلحٌاء ، د. بدوي طبانة ، 

 مكتبة ومطبعة كرٌاطة فوترا سماداغ ، د.ط ، د.ت .

  األساطٌر وال رافات ءند العرب ، د. محمد ءبد المعٌد  ان ، دار الحداثة للطباءة

 . 37ٔٔ،  ٖلبنان ، ط –والتوزٌع ، بٌروت والنشر 
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  ، استشراق الشعر )دراسات أولى فً نقد الشعر العربً الحدٌث  ، د. صبري حافظ

 . 37٘ٔالهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، د.ط ، 

  االستشراق ، المعرفة ، السلطة ، اإلنشاء ، ادوارد سعٌد ، نقلال إلى العربٌة ، كمال

 . 37ٗٔ،  ٕلبنان ، ط –ث العربٌة ، بٌروت أبو دٌب ، مإسسة األبحا

  أسطورة سٌزٌؾ ، البٌركامو ، تر : أنٌس زكً حسن ، منشورات دار مكتبة الحٌاة

 . 37ٖٔلبنان ، د.ط ،  –، بٌروت 

  األسطورة فً شعر السٌاب ، ءبد الر ا ءلً ، دار الرابد العربً ، بٌروت– 

 . 37ٗٔ،  ٕلبنان ، ط

 كفاءة التؤوٌل )تجربة فً القراءة الجمالٌة  )دراسة  ، د. إشكالٌة التعبٌر الشعري و

 . 7ٕٓٓ،  ٔمحمد صابر ءبٌد ، دمشق ، ط

  اإلءجاز القرآنً فً التعامل مع النفس البشرٌة ، ءٌسى إبراهٌم اللوبانً ، دار

 . 3ٕٓٓ،  ٔالمؤمون للنشر والتوزٌع ، ط

 إسماءٌل ، ابن النحاس  إءراب القران ، لئلمام العبلمة أبً جعفر احمد بن محمد بن

هـ  ءلق ءلٌال وو ع حواشٌال : ءبد المنعم  لٌل إبراهٌم ، تح : ءبد المنعم  7ٖٖ)

 ، د.ط ، د.ت . ٔ، ج ٔ لٌل إبراهٌم ، دار الكتب العملٌة بٌروت ، مج 

  األؼانً ، أبً الفرج االصفهانً ، تح : إحسان ءباس وآ رون ، دار صادر– 

 . 7ٕٓٓ،  ٖبٌروت ، ط

  النفس المتمادٌة فً نقد األدب والثقافة ، أمٌن ألبرت الرٌحانً ، دار الجدٌد ، أقالٌم

 . 33ٙٔ،  ٔط

  االلتزام والتصوؾ فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ، ءزٌز السٌد جاسم ، وزارة الثقافة

 . 33ٓٔ،  ٔواإلءبلم ، دار الشإون الثقافٌة العامة ، ط

 رتر ومسرحال  ، سعاد حرب ، دار األنا واآل ر والجماءة )دراسة فً فلسفة سا

 . 33ٗٔ،  ٔالمنت ب العربً ، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ، ط

 37ٖٔ،  ٗاألنا والهو ، سٌجمند فروٌد ، محمد ءثمان نجاتً ، دار الشروق ، ط . 

  اإلنسان بٌن الجوهر والمظهر ، ارٌك فروم وآ رون ، ءالم المعرفة سلسلة كتب

 .377ٔرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ، الكوٌت ، ٌناٌر ، ثقافٌة ٌصد

  اإلنسان ورموز  سٌكولوجٌة العقل الباطن ، كارل . غ . ٌونج ، تر : ءبد الكرٌم

 . 377ٔناصٌؾ ، مطبعة زٌد بن ثابت ، دار منارات للنشر ، 

 ٖبً ، طأوهام الن بة أو نقد المثقؾ ، د. ءلً حرب ، المركز الثقافً العر  ،

ٕٓٓٗ . 
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ٖٔ8 

 - ب -

  ًبرومٌثٌوس فً األؼبلل )للشاءر اس ٌلوس  ، تر : د. اسحق ءبٌد ، مكتبة مدبول

 . 33ٔٔ، د.ط ، 

 37ٗٔ،  ٕالبطولة فً الشعر العربً ، د. شوقً  ٌؾ ، دار المعارؾ ، ط . 

  البطولة فً الشعر العربً قبل اإلسبلم ، د. مإٌد الٌوزبكً ، دار الشإون الثقافٌة

 . 7ٕٓٓ،  ٔالعامة ، بؽداد ، ط

  ، البنٌات الدالة فً شعر شوقً بؽدادي ، محمد حمزة الشبانً ، رند للطباءة والنشر

 . ٕٔٔٓ،  ٔط

  البٌاتً الوجال والمرآة ، حمزة مصطفى ، الموسوءة الصؽٌرة ، سلسلة ثقافٌة تتناول

وزارة الثقافة  –م تلؾ العلوم والفنون واآلداب ، دار الشإون الثقافٌة العامة 

 . 33ٗٔواإلءبلم ، د.ط ، 

 -ت  -

  تارٌخ جهنم ، جورج بنوا ، تر : انطوان الهاشم ، منشورات ءوٌدات ، بٌروت– 

 . 33ٙٔ،  ٔلبنان ، ط

  ، ًتؤنٌث القصٌدة والقارئ الم تلؾ ، ءبد هللا محمد الؽةامً ، المركز الثقافً العرب

 . ٕ٘ٓٓ،  ٕط

  البٌاتً ، منشورات نزار قبانً ، دار الكتب تجربتً الشعرٌة ، ءبد الوهاب– 

 . 3ٙ7ٔ،  ٔبٌروت ، ط

  التحلٌل النفسً للةات العربٌة أنماطها السلوكٌة واألسطورٌة ، ءلً زٌعور ، دار

 . 37ٕٔ،  ٖبٌروت ، ط –الطلٌعة 

 ( ً3٘7ٔتحوالت المدٌنة فً الشعر العراقً الحدٌث ، د. ءبد هللا حبٌب التمٌم-

 . ٕٓٔٓ،  ٔبً للدراسات والترجمة والنشر ، ط  ، دار الرا37ٓٔ

  تحوالت النقد وحركٌة النص )فكر ونقد  ، ءالً سرحان القرشً ، مإسسة االنتشار

 . 3ٕٓٓ،  ٔلبنان ، ط –العربً ، بٌروت 

  ، التراث العربً كمصدر فً نظرٌة المعرفة واإلبداع فً العشر العربً الحدٌث

 . 377ٔافة والفنون ، بؽداد ، طراد الكبٌسً ، منشورات وزارة الثق

  التراث وتحدٌات العصر ، ءبد هللا فهد النفٌسً المطٌري ، شركة الربٌعان للنشر

 . 37ٙٔ،  ٔالكوٌت ، ط –والتوزٌع 

  ، تطور الجدل بعد هٌجل ، الكتاب الثالث : جدل اإلنسان ، د. إمام ءبد الفتاح إمام

 . 7ٕٓٓ،  ٖدار التنوٌر للطباءة والنشر والتوزٌع ، ط
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 ٔتؽطٌة اإلسبلم ، ادوارد سعٌد ، تر : د. محمد ءنانً ، رإٌة للنشر والتوزٌع ، ط 

 ،ٕٓٓ٘ . 

  التفسٌر الكبٌر أو مفاتٌح الؽٌب ، لئلمام ف ري الدٌن محمد بن ءمر بن الحسٌن بن

هـ  قدم لها : هانً  ٗٓٙ-ٗٗ٘الحسن بن ءلً التمٌمً البكري الرازي الشافعً )

،  ٓٔمصر ، مج  -زكً البارودي ، المكتبة التوقٌفٌة ، القاهرة الحاج ، تح : ءماد

 ، د.ط ، د.ت . 3ٔج 

  حتى  3ٖ3ٔالتٌار القومً فً الشعر العراقً الحدٌث منة الحرب العالمٌة الثانٌة

، د. ماجد احمد السامرابً ، دار الحرٌة للطباءة ، دار  3ٙ7ٔنكسة حزٌران 

 . 37ٖٔة واإلءبلم ، د.ط ، الشإون الثقافٌة العامة وزارة الثقاف

 -ث  -

  فً اإلبداع واإلتباع ءند العرب ، ادونٌس ، دار الساقً ، الثابت والمتحول بحث

 . 33ٗٔ،  ٕط

 333ٔ،  ٔالثقافة العربٌة فً ءصر العولمة ، تركً الحمد ، دار الساقً ، ط . 

  الثقافة فً مجتمع متؽٌر ، هشام ءلً ، دار الحمدانً للطباءة والنشر ، المعلى– 

 . 37ٗٔ،  ٔءدن ، ط

  القاهرة ،  –ثقافتنا بٌن االنفتاح واالنؽبلق ، د. ٌوسؾ القر اوي ، دار الشروق

 . ٕٓٓٓ،  ٔط

  ثورة األمل نحو انسنة التقنٌة ، ارٌك فروم ، تر : ةوقان قرقوط ، منشورات دار

 . 37ٖٔ،  ٔبٌروت ، ط –داب اآل

 -ج  -

  البٌان فً تفسٌر القران ، محمد بن ءبد الرحمن بن محمد بن ءبد هللا جامع

هـ  ، ومعال حاشٌة محمد بن ءبد هللا الؽرنوي )ت 3ٓ٘الشٌرازي الشافعً )ت : 

  ، تح : د. ءبد الحمٌد هنداوي ، منشورات محمد ءلً بٌ ون ، دار الكتب 3ٕٙٔ:

 م . ٕٗٓٓ،  ٔلبنان ، ط –العلمٌة ، بٌروت 

 ٔحرٌة ، صبلح ف ل ، أطلس للنشر واإلنتاج العالمً ، طجمالٌات ال  ،ٕٓٓ٘ . 

  جمالٌات المكان ، ؼاستون باشبلر ، تر : ؼالب هلسا ، المإسسة الجامعٌة للدراسات

 م . 37ٗٔ،  ٕوالنشر والتوزٌع ، ط

  ، ًجمالٌة فلسفة الدهشة فً الشعر العربً المعاصر ، د. سبلم كاظم األوس

 . ٕ٘ٓٓ،  ٔبؽداد ، طمنشورات دار القمر ، 
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ٔٗٓ 

 - ح -

 ٔالحب العةري ءند العرب ، د. شوقً  ٌؾ ، الدار المصرٌة اللبنانٌة ، ط  ،

 م  .333ٔ

  الحداثة كسإال هوٌة ، )دراسة  بعض المبلحظات حول مشروع الحداثة ، مصطفى

 . 33ٙٔ،  ٔدمشق ، ط -  ر ، مطبعة اتحاد الكتاب العرب

  ، دراسات فً األدب الؽربً الحدٌث ، دار العودة حركٌة اإلبداع ، د.  الدة سعٌد– 

 . 37ٕٔ،  ٕبٌروت ، ط

  الحبلج الثابر الروحً فً اإلسبلم ، د. محمد جبلل شرؾ ، مإسسة الثقافة الجامعٌة

 . 37ٓٔاإلسكندرٌة ، د.ط ،  –، كلٌة اآلداب 

 ، حوار مع الةات ، )دراسة  ، محمد بلقاسم  مار ، منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 . ٕٓٓٓد.ط ، 

  ، الحٌاة والشاءر ، ستٌفن سبندر ، مر : د. سهٌر القلماوي ، تر : د. مصطفى بدوي

 القاهرة ، د.ط ، د.ت . –مكتبة االنجلو المصرٌة 

  377ٔ،  ٕبٌروت ، ط –حٌاتً فً شعر ، صبلح ءبد الصبور ، دار العودة . 

 -خ  -

 اً ، د. ءبد العظٌم رهٌؾ  طاب اآل ر  طاب نقد التؤلٌؾ األدبً الحدٌث أنموةج

السلطانً ، دار األصالة ومعاصرة ، دار الكتب الوطنٌة ، المركز العالمً لدراسات 

 . ٕ٘ٓٓ،  ٔالكتاب األ  ر ، ط

  طاب البٌاتً الشعري )دراسة فً اإلٌقاع والداللة والتناص  ، د. محمد مصطفى 

ة األمل للطباءة القاهرة ، شرك –ءلً حسانٌن ، الهٌبة العامة لقصور الثقافة 

 . 3ٕٓٓ،  ٔوالنشر ، ط

  ، مسون قصٌدة حب )ءبد الوهاب البٌاتً  ، منصور قٌسومة ، دار سحر للنشر 

 . 337ٔ،  ٔجانفً ، ط

  ، ال ٌال مفهوماتال ووظابفال ، ءاطؾ جودة نصر ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب

 . 37ٗٔد.ط ، 

 -د  -

 محًٌ الدٌن صبحً ، منشورات  دراسات تحلٌلٌة فً الشعر العربً المعاصر ،

 . 37ٕٔوزارة الثقافة واإلرشاد القومً ، دمشق ، د.ط ، 
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ٔٗٔ 

  ًداللة المدٌنة فً ال طاب الشعري العربً المعاصر )دراسة فً إشكالٌة التلق

 . ٕٔٓٓدمشق ،  –الجمالً للمكان  ، قادة ءقاق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب 

  .دلٌل الناقد األدبً إ اءة ألكثر من سبعٌن تٌاراً ومصطلحاً نقدٌاً معاصراً ، د

 –مٌجان الروٌلً ، د. سعد البازءً ، المركز الثقافً العربً ، الدار البٌ اء 

 . 7ٕٓٓ،  ٘المؽرب ، ط

  دون كٌشوت ، سارفانتس ، تر : صٌاح الجهٌم ، دار الفكر اللبنانً للطباءة والنشر

 . 333ٔ،  ٔط والتوزٌع ،

  دٌر المبلك )دراسة نقدٌة للظواهر الفنٌة فً الشعر العراقً المعاصر  ، د. محسن

اطٌمش ، دار الرشٌد للنشر ، منشورات وزارة الثقافة واإلءبلم ، الجمهورٌة 

 . 37ٕٔالعراقٌة ، د.ط ، 

  دٌوان ترجمان األشواق ، محًٌ الدٌن بن ءلً ابن العربً ، اءتنى بال : ءبد

 . ٕ٘ٓٓ،  ٔلبنان ، ط –ن المصطاوي ، دار المعرفة ، بٌروت الرحم

 -ذ  -

  الةات الشاءرة فً شعر الحداثة العربٌة ، د. ءبد الواسع الحمٌري ، المإسسة

 م . 333ٔ،  ٔالجامعة للدراسات والنشر والتوزٌع ، ط

  ًالةات واآل ر فصول فً اإلءبلم والق اٌا واإلبداع ، د. ماجد الصعٌدي ، دار ول

 . ٕٗٓٓالعهد للطباءة والنشر والتوزٌع ، د.ط ، 

 -ر -

  ، الرإٌا اإلبداءٌة فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ، د. ءبد العزٌز شرؾ ، دار الجبل

 م . 33ٔٔ،  ٔبٌروت ، ط

  الرإٌا الحسٌة ءند البٌاتً )دراسات فنٌة  ، مر : د. ءصام ءبد ءلً ، سلٌم

 . 37ٙٔط ، بؽداد ، د. –الشمري ، المكتبة الوطنٌة 

 377ٔ،  ٔالرإٌا فً شعر البٌاتً ، د. محًٌ الدٌن صبحً ، ط . 

  الكوٌت ،  –رواد الشعر العربً الحدٌث ، ٌوسؾ نور ءوض ، مكتبة األمل

 السالمٌة ، د.ت ، د.ط .
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ٕٔٗ 

 -ز -

  الؽروب ، ز.س زٌهنٌر ، تر : سهٌل زكار ، التكوٌن للطباءة  –الزرادتشتٌة الفجر

 جلوانً ، د.ت ، د.ط . –والنشر والتوزٌع ، دمشق 

  الزمان أبعاد  وبنٌتال ، د. ءبد اللطٌؾ الصدٌقً ، المإسسة الجامعٌة للدراسات

 م . 33٘ٔ،  ٔوالنشر والتوزٌع ، ط

  ، ٖلبنان ، ط –بٌروت الزمان الوجودي ، ءبد الرحمن بدوي ، دار الثقافة  ،

ٔ37ٖ . 

 -س  -

  سٌاسة الشعر )دراسات فً الشعرٌة العربٌة المعاصرة  ادونٌس ، دار اآلداب– 

 . 37٘ٔ،  ٔبٌروت ، ط

  .السٌرة الةاتٌة الشعرٌة )قراءة فً التجربة السٌرٌة لشعراء الحداثة العربٌة  ، د

 . 7ٕٓٓ،  ٔحدٌث ، طمحمد صابر ءبٌد ، جدارا للكتاب العالمً ، ءالم الكتب ال

  سٌكولوجٌة الش صٌة ، د. ثابر احمد ؼباري ، د.  الد محمد أبو شعٌرة ، مكتبة

 . ٕٓٔٓ،  ٔاألردن ، ط –المجتمع العربً للنشر والتوزٌع ، ءمان 

  نظرٌاتها ، د. سٌد محمد ؼنٌم ، كلٌة  –قٌاسها  –سٌكولوجٌة الش صٌة محدداتها

العامة لمكتبة اإلسكندرٌة ، دار النه ة ، د.ت اآلداب ، جامعة ءٌن شمس ، الهٌبة 

 ، د.ط .

 -ش  -

  : شاءرٌة أحبلم الٌقظة )ءالم شاءرٌة التؤمبلت الشاردة  ، ؼاستون باشبلر ، تر

 . 33ٔٔ،  ٔجورج سعٌد ، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ، ط

  شجرة الرماد والمواجد فً شعر البٌاتً ، د. وفٌق رإوؾ ، دار الشإون الثقافٌة

 . 33ٓٔبؽداد ، د.ط ،  –العامة 

  شعر ادونٌس )البنٌة والداللة  ، راوٌة ٌحٌاوي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب– 

 . 7ٕٓٓدمشق ، د.ط ، 

 ٔبٌروت ، ط –عودة الشعر بٌن الرإٌا والتشكٌل ، د. ءبد العزٌز المقالح ، دار ال  ،

ٔ37ٔ . 

  دراسة نقدٌة  ، د. ٌوسؾ  3٘7ٔالشعر الحر فً العراق منة نشؤتال حتى ءام(

 . ٕٙٓٓدمشق ، د.ط ،  –الصابػ ، منشورات اتحاد الكتاب العرب 
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ٖٔٗ 

  ، ًالشعر العراقً الحدٌث )مرحلة وتطور  ، د. جبلل ال ٌاط ، دار الرابد العرب

 . 377ٔ،  ٕلبنان ، ط –بٌروت 

 لشعر العربً المعاصر )ق اٌا  وظواهر  الفنٌة والمعنوٌة  ، د. ءز الدٌن ا

 ، د.ت . ٖإسماءٌل ، دار الفكر العربً ، ط

 ٕالشعر فً إطار العصر الثوري ، د. ءز الدٌن إسماءٌل ، دار الحداثة ، ط  ،

ٔ37٘ . 

 33ٔٔ،  ٔشعرنا الحدٌث إلى أٌن ؟ د. ؼالً شكري ، دار الشروق ، ط . 

 لتجربة ، ارشٌبالد مكلٌش ، تر : سلمى ال  راء الجٌوسً ، مر : توفٌق الشعر وا

صاٌػ ، دار الٌقظة العربٌة للتؤلٌؾ والترجمة والنشر ، مإسسة فرنكلٌن للطباءة 

 . 3ٖٙٔلبنان ، د.ط ،  –والنشر ، بٌروت 

  الشعر والثورة ، د. جبلل ال ٌاط ، م تارات من األبحاث المقدمة لمهرجان المربد

 . 37ٗٔالجمهورٌة العراقٌة ، د.ط ،  –لث ، منشورات اإلءبلم الثا

  الجمهورٌة العراقٌة  –الشعر والزمن ، د. جبلل ال ٌاط ، منشورات وزارة اإلءبلم

 . 37٘ٔ، دار الحرٌة للطباءة ، د.ط ، 

  الشعر والمجتمع ، د. حبٌب الجنحانً ، م تارات من األبحاث المقدمة لمهرجان

الجمهورٌة العراقٌة ، د.ط ،  –، منشورات وزارة اإلءبلم  37ٗٔالمربد الثالث 

ٔ37ٗ . 

  أٌار  –الشعرٌة العربٌة ، ادونٌس ، محا رات ألقٌت فً الكوٌلج دوفرانس بارٌس

 . 373ٔ،  ٕبٌروت ، ط –، دار اآلداب 

  الشعرٌة العربٌة مرجعٌاتها وابداالتها النصٌة ، مشري بن  لٌفة ، دار الحامد للنشر

 . ٕٔٔٓ،  ٔوالتوزٌع ، ط

  ، شعرٌة الكتابة والجسد )دراسات حول الوءً الشعري والنقدي  ، محمد الحرز

 . ٕ٘ٓٓ،  ٔلبنان ، ط  -االنتشار العربً ، بٌروت 

 -ص  -

  ، صورة اآل ر فً ال طاب القرانً )دراسة نقدٌة جمالٌة  ، د. حسٌن ءبٌد الشمري

 . 7ٕٓٓ،  ٔبٌروت ، ط –دار الكتب العملٌة 

   صورة الةات بٌن أبً فراس الحمدانً ومحمود سامً البارودي ، )دراسة وموازنة

 . 7ٕٓٓ، ٌاسر ءلً ءبد سلمان ، دار نٌنوى للدراسات والنشر والتوزٌع ، د.ط ، 

  صورة اللون فً الشعر األندلسً )دراسة داللٌة وفنٌة  ، أ.د. حافظ المؽربً ، دار

 . 3ٕٓٓ،  ٔالمناهل للطباءة والنشر والتوزٌع ، ط

 د.ت . ٖالّصوفٌة والّسرٌالٌة ، ادونٌس ، دار الساقً ، ط ، 
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ٔٗٗ 

 -ع  -

 ر توفٌق ءبد الوهاب البٌاتً ، أسطورة التٌال بٌن الم اض والوالدة ، )دراسة  ، حٌد

 . 33ٖٔ،  ٔلبنان ، ط –بٌ ون ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت 

  ءبد الوهاب البٌاتً رابد الشعر الحدٌث ، نهاد التكرلً وآ رون ، دار الٌقظة

 . 3٘7ٔسورٌا ، د.ط ،  –للتؤلٌؾ والنشر ، مطبعة جرٌدة العلم ، دمشق 

 سسة العربٌة للدراسات ءبد الوهاب البٌاتً فً اسبانٌا ، د. حامد ابو احمد ، المإ

 . 33ٔٔ،  ٔءمان ، ط –والنشر ، دار الفارس للنشر والتوزٌع 

  ءبد الوهاب البٌاتً وءً العصر والبنٌة الشعرٌة الحدٌثة ، محمد مبارك ، مكتبة

 . ٕٔٔٓ،  ٔشارع المتنبً ، ط –ءدنان للطباءة والنشر والتوزٌع ، بؽداد 

 ٌٌن  ، د. ءبد االلال بلقٌز ، مركز دراسات العرب والحداثة )دراسة فً مقاالت الحداث

 . 7ٕٓٓ،  ٔالوحدة العربٌة ، ط

  ، تر : فإاد كامل ، مر : ءلً ادهم ، دار  نٌقوالي بردٌابؾالعزلة والمجتمع ،

 . 37ٙٔ،  ٕالشإون الثقافٌة العامة ، وزارة الثقافة واإلءبلم ، بؽداد ، ط

  األردن  –ءلم نفس الش صٌة ، د. احمد ءبد اللطٌؾ ابو اسعد ، ءالم الكتب ، اربد

 . ٕٓٔٓ، د.ط ، 

  ، ءٌار الشعر ، ابن طباطبا العلوي ، تح : د. طال الحاجري ، محمد زؼلول سبلم

 . 3٘ٙٔالقاهرة ،  –المكتبة التجارٌة الكبرى 

 -غ  -

 ٔلبنان ، ط –ار الفارابً ، بٌروت ؼٌفارا ٌومٌات بولٌفٌا ، تر : مصطفى الفقٌر ، د 

 ،ٔ337 . 

 -ؾ  -

 د.ت . ٖالفارابً ، سعٌد زاٌد ، دار المعارؾ ، ط ، 

  الفرد فً فلسفة شوبنهور ، فإاد كامل ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، دار الكتب

 . 33ٔٔ، د.ط ، 

 طانً فسحة النص النقد الممكن فً النص الشعري الحدٌث ، ءبد العظٌم رهٌؾ السل

، المركز العالمً لدراسات وأبحاث الكتاب األ  ر ، دار الكتب الوطنٌة ، بنؽازي 

 . ٕٙٓٓ،  ٔ، ط

  ف اءات التشكٌل فً شعر ءبد هللا ر وان ، إبراهٌم  مصطفى الحمد ، دار

 . 3ٕٓٓ،  ٔالٌازوردي العلمٌة للنشر والتوزٌع ، األردن ، ط
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ٔٗ٘ 

  بالجسد وصراع العبلمات )قراءة فً األنموةج الف اء التشكٌلً لقصٌدة النثر الكتابة

،  ٔاألردن ، ط  -العراقً  ، د. محمد صابر ءبٌد ، ءالم الكتب الحدٌث ، اربد 

ٕٓٔٓ. 

  الفلسفة الطبٌعٌة واإللهٌة )النفس والعقل ءند ابن باجة وابن رشد  ، ؼٌ ان السٌد

صو للطباءة ، ءلً ، دار التنوٌر للطباءة والنشر والتوزٌع ، مإسسة مصطفى قان

 . 3ٕٓٓد.ط ، 

  ، ًفلسفة المكان فً الشعر العربً )قراءة مو وءاتٌة جمالٌة  ، د. حبٌب مإنس

 . ٕٔٓٓدمشق ،  –منشورات اتحاد الكتاب العرب 

  ٔبٌروت ، ط –فن الحب ، ارٌك فروم ، تر : مجاهد ءبد المنعم ، دار العودة  ،

ٔ37ٕ . 

 ،  ءلً جعفر العبلق ، دار الشروق للنشر  فً حداثة النص الشعري )دراسة نقدٌة

 . ٖٕٓٓ،  ٔوالتوزٌع ، ط

  فً القوة والسلطة والنفوة )دراسة فً ءلم االجتماع السٌاسً  ، د. حسٌن ءبد

 . 7ٕٓٓ-ٕٙٓٓالحمٌد احمد رشوان ، مركز اإلسكندرٌة للكتاب ، د.ط ، 

 -ق  -

  .حبٌب الشارونً ، دار قراءة للمصطلح الفلسفً ، د. صفاء ءبد السبلم جعفر ، أ.د

 . 333ٔ-337ٔ،  ٔالثقافة العلمٌة االسكندرٌة ، ط

  ، القصٌدة العربٌة الحدٌثة حساسٌة االنبثاقة الشعرٌة األولى جٌل الرواد والستٌنات

 . ٕٓٔٓاألردن ، د.ط ،  –د. محمد صابر ءبٌد ، ءالم الكتب الحدٌث ، اربد 

 وم تارات ، محمد جمٌل شلش ،  قصٌدة القناع فً الشعر العربً الحدٌث )دراسة

دار الشإون الثقافٌة العامة ، سلسلة ثقافٌة شهرٌة تتناول م تلؾ العلوم والفنون 

 . ٕٔٓٓ،  ٔواآلداب )الموسوءة الصؽٌرة  ، بؽداد ، ط

  ق اٌا الشعر المعاصر ، د. نازك المبلبكة ، منشورات مكتبة النه ة دار الت امن

 . 3ٙ7ٔ،  ٖ، ط

  ، ادوارد سعٌد حوارات مع دافٌد بارسامٌان ، تر : توفٌق االسدي ، القلم والسٌؾ

 . 333ٔ،  ٕبرامكة ، ط –دار كنعان للدراسات والنشر ، دمشق 

 -ك  -

  كتابة الةات )دراسات فً وقابعٌة الشعر  ، حاتم الصكر ، دار الشروق للنشر

 . 33ٗٔ، تموز ،  ٔوالتوزٌع ، ط
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 ا تارها وقدم لها محمد مظلوم ، دار كتاب الم تارات ، ءبد الوهاب البٌات ، ً

 . 337ٔ،  ٔلبنان ، ط –الكنوز االدبٌة ، بٌروت 

 . الكتاب المقدس ، انجٌل متً ، اإلصحاح السادس والعشرون 

  كتاب النفس الرسطو طالٌس ، نقلال إلى العربٌة ، د. احمد فإاد االهوانً ، وراجعال

 . 3ٗ3ٔ،  ٔاء الكتب العربٌة ، طءلى الٌونانٌة : جورج شحاتال قنواتً ، دار إحٌ

  كنت اشكو إلى الحجر ، ءبد الوهاب البٌاتً ، حورات شوقً بزٌع واحمد مصلح

 . 33ٖٔ،  ٔوآ رٌن ، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ، ط

 -ل  -

  لسان العرب ، لئلمام العبلمة ابن منظور ، تح : أمٌن ءبد الوهاب ، محمد الصادق

لبنان ،  –التراث العربً ، مإسسة التارٌخ العربً ، بٌروت العبٌدي ، دار إحٌاء 

 ، د.ط ، د.ت . ٘ج

  لؽة الشعر العراقً المعاصر ، ءمران   ٌر حمٌد الكبٌسً ، إشراؾ ، د. سهٌر

 . 37ٕٔ،  ٔالكوٌت ، ط –القلماوي ، وكالة المطبوءات 

  .سعٌد الورقً ، لؽة الشعر العربً الحدٌث مقوماتها الفنٌة وطاقاتها اإلبداءٌة ، د

 . 37ٖٔ،  ٕدار المعارؾ ، ط

  اللؽة الشعرٌة )دراسة فً شعر حمٌد سعٌد  ، محمد كنونً ، وزارة الثقافة واإلءبلم

 . 337ٔ،  ٔ، دار الشإون الثقافٌة العامة ، بؽداد ، ط

  ، 33ٕٔلوركا )دراسات نقدٌة  ، تر :  لٌفة محمد الّتلٌسً ، دار الكتب الوطنٌة . 

 -م  -

  المإثرات األجنبٌة فً الشعر العربً المعاصر ، د. ٌوسؾ حبلوي ، دار العلم

 .   337ٔ, ٔالمإسسة الثقافٌة للنشر والتوزٌع , ط للمبلٌٌن ,

  ، ما وراء األوهام ، أرٌش فروم ، تر : صبلح حاتم ، دار الحوار للنشر والتوزٌع

 . 33ٗٔ،  ٔط

  المجتمع السوي ، ارٌك فروم ، تر : محمود منقة الهاشمً ، منشورات الهٌبة العامة

 . 3ٕٓٓدمشق ، د.ط ،  –السورٌة للكتاب ، وزارة الثقافة 

  ، ًمجمع البٌان فً تفسٌر القران ، امٌن اإلسبلم أبو ءلً الف ل بن الحسن الطبرس

لبنان ،  –لعربً ، بٌروت تح : السٌد هاشم الرسولً المحلبلتً ، مإسسة التارٌخ ا

 . 7ٕٓٓ،  ٔ, ط ٗج

  مدارات نقدٌة فً إشكالٌة النقد والحداثة واإلبداع ، فا ل ثامر ، دار الشإون

 . 377ٔ،  ٔالثقافٌة العامة ، بؽداد ، ط
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  ، مد ل إلى سٌكلوجٌة الزمن ، ءلً شاكر الفتبلوي ، دار الكتب والوثابق ، بؽداد

 . 7ٕٓٓ،  ٔط

 شارع  فهد  7ٖلسفة ، د. ءبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوءات مد ل جدٌد إلى الف

 . 37٘ٔ،  ٔالكوٌت ، ط –السالم 

  مد ل لدراسة الشعر العربً الحدٌث ، د. إبراهٌم  لٌل ، دار المسٌرة ، الجامعة

 . 7ٕٓٓ،  ٕاألردنٌة ، ط

  نان لب –مدن ورجال ومتاهات ، ءبد الوهاب البٌاتً ، دار الكنوز األدبٌة ، بٌروت

 . 333ٔ،  ٔ، ط

  ،  المدٌنة فً الشعر العربً المعاصر ، د. م تار ءلً أبو ؼالً ، )ءالم المعرفة

سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ، 

 . 377ٌٔناٌر ،  –الكوٌت 

 تاب المرأة فً الشعر االموي )دراسة  ، د. فاطمة تجور ، من منشورات اتحاد الك

 .  333ٔ –العرب 

  مراٌا المعنى الشعري ، أشكال األداء فً الشعرٌة العربٌة من قصٌدة العمود إلى

القصٌدة التفاءلٌة ، د. رحمن ؼركان ، دار صفاء للنشر والتوزٌع ، مإسسة دار 

 . ٕٕٔٓ،  ٔءمان ، ط –الصادق الثقافٌة ، العراق 

  ءكاشة ، مر : د. مجدي وهبة ، الهٌبة مسخ الكابنات للشاءر اوفٌد ، تر : د. ثروة

 . 33ٕٔ،  ٖالمصرٌة العامة للكتاب ، ط

  الفجالة  –مشكلة البنٌة او ا واء ءلى البنٌوٌة ، د. زكرٌا ابراهٌم ، مكتبة مصر– 

 القاهرة ، د.ط ، د.ت .

  37ٔٔالفجالة ، د.ط ،  –مشكلة الفلسفة ، زكرٌا إبراهٌم ، مكتبة مصر . 

  ًالفكر العربً ، د.  لٌل احمد  لٌل ، دار الطلٌعة للطباءة م مون األسطورة ف

 . 37ٖٔ،  ٔلبنان ، ط –والنشر ، بٌروت 

  ، المعتقدات الدٌنٌة لدى الشعوب ، جفري بارندر ، تر : إمام ءبد الفتاح مكاوي

سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ، 

 . 377ٔالكوٌت ، ٌناٌر ، 

  القاهرة ، د.ط ،  –المعجم الفلسفً ، مجمع اللؽة العربٌة ، جمهورٌة مصر العربٌة

ٔ37ٖ . 

  : معجم مصطلحات التحلٌل النفسً ، جان الببلنش و.ج.ب. جونتالٌس ، تر

،  ٕمصطفى حجازي ، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، ط

ٔ37ٙ . 
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 ان الكرٌم ، محمد سعٌد اللحام ، راجعها : محمد فإاد المعجم المفهرس أللفاظ القر

 . 7ٕٓٓ،  ٘لبنان ، ط –ءبد الباقً ، دار المعرفة ، بٌروت 

  معرفة الةات ، ماري مادلٌن دافً ، تر : نسٌم نصر ، منشورات ءوٌدات ، بٌروت

 . 37ٖٔ،  ٖ، ط

 لً مع ناظم حكمت فً سجنال )مةكرات لبنانً زامل الشاءر فً سجن بورصة  ، ء

 . 37ٓٔ،  ٔفابق البرجاوي ، تر : زهٌر السعداوي ، دار ابن  لدون ، ط

  معنى الوجودٌة دراسة تو ٌحٌة مستقاة من اءبلم الفلسفة الوجودٌة ، جان بول

سارتر ، كٌركؽارد وا رون ، منشورات دار مكتبة الحٌاة للطباءة والنشر ، بٌروت 

 ، د.ط ،  د.ت .

 مصطلحات الثقافة والمجتمع ، لورانس  مفاتٌح اصطبلحٌة جدٌدة ، معجم

،  ٔءزوسبٌرغ ، تر : سعٌد الؽانمً ، المنظمة العربٌة للترجمة ، بٌروت ، ط

ٕٓٔٓ . 

  ، مفردات الفاظ القران الكرٌم ، الراؼب األصفهانً ، تح : صفوان داودي

،  ٗبٌروت ، ط –دمشق ، دار الشامٌة  –انتشارات ةوي القربى ، دار القلم 

 هـ ش . 7ٖٖٔ-هـ ٕ٘ٗٔ

  مفهوم الشعر دراسة فً التراث النقدي ، جابر ءصفور ، المركز العربً للثقافة

 . 37ٕٔوالعلوم للطباءة والنشر والتوزٌع ، د.ط ، 

  مفهوم الشعر ءند رواد الشعر العربً الحر ، )دراسة  ، د. فاتح ءبلق ، منشورات

 . ٕ٘ٓٓاتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، د.ط ، 

 لكوت فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ، شوقً  مٌس ، دار العودة المنفى والم– 

 . 37ٔٔ،  ٔبٌروت ، ط

  من االساطٌر العربٌة وال رافات ، د. مصطفى جوزو ، دار الطلٌعة للطباءة

 . 37ٓٔ،  ٕوالنشر ، بٌروت ، ط

  ، من ق اٌا الدٌن والعصر ، الشاةلً القلٌبً ، الدار التونسٌة للنشر ، جوٌلٌة ، د.ط

ٔ373 . 

  ، مواقؾ فً شعر السٌاب ، قٌس كاظم الجنابً ، مطبعة العانً ، بؽداد ، د.ط

ٔ377 . 

  موسوءة العلوم الفلسفٌة ، تر : أ.د. إمام ءبد الفتاح إمام ، مكتبة مدبولً ، القاهرة

 ، د.ط ،د.ت . ٕمصر ، مج –

 

 



ـــادر ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  الـمصــ

 

 

ٔٗ9 

 -ن  -

  العربً الحدٌث نحن واآل ر ، دراسة فً بعض الثنابٌات المتداولة فً الفكر

 . 337ٔالمعاصر ، محمد راتب الحبلق ، اتحاد الكتاب العرب ، د.ط ، 

  نصوص قرآنٌة فً النفس اإلنسانٌة ، ءز الدٌن إسماءٌل ، دار الشإون الثقافٌة

 . 37ٙٔ،  ٕبؽداد ، ط –العامة 

  .نظرٌات ش صٌة ، كالفٌن هول ، جاردنر لٌندزي ، تر : د. فرج احمد فرج ، د

ً ، د. لطفً فطٌم ، مر : د. لوٌس كامل ملٌكال ، دار الشاٌع للنشر ، قدري حنف

 . 377ٔ،  ٕالكوٌت ،ط –القاهرة 

  ، 37ٙٔالنفس اإلنسانٌة ، محمد جلوب فرحان ، مدٌرٌة دار الكتب ، د.ط . 

  النموةج الثوري فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ، ءدنان حقً ، مطبعة األدٌب

 . 37ٕٔ،  العراق –البؽدادٌة ، بؽداد 

 -هـ  -

  : هكةا تكلم زرادشت ، كتاب للكل وال ألحد للفٌلسوؾ األلمانً فرٌدرٌك نٌتشال ، تر

 . 3ٖ7ٔفلٌكس فارس ، مطبعة جرٌدة البصٌر ، د.ط ، 

  هٌجل ، حٌاة ٌسوع ، تر : جرجً ٌعقوب ، إشراؾ : د. إمام ءبد الفتاح إمام ، دار

 . 7ٕٓٓ،  ٖالتنوٌر للطباءة والنشر والتوزٌع ، ط

 -و  -

  الوجودٌة ، جون ماكوري ، تر : إمام ءبد الفتاح إمام ، مر : د. فإاد زكرٌا ، ءالم

المعرفة سلسلة كتب ثقافٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ، 

 الكوٌت ، د.ط ، د.ت .

 : الوجودٌة مةهب إنسانً مع مناقشة بٌن سارتر والكاتب الماركسً م. نافٌل ، تر 

 . 3ٙٗٔ،  ٔءبد المنعم الحفنً ، جان بول سارتر ، ط

  الوطن فً شعر السٌاب )الداللة والبناء  ، كرٌم مهدي المسعودي ، وزارة التعلٌم

 . 3ٕٓٓالعالً والبحث العلمً ، جامعة القادسٌة ، د.ط ، 

  الوءً الشعري ومسار حركة المجتمعات العربٌة المعاصرة ، محمد مبارك ، دار

 . ٕٗٓٓ،  ٔثقافٌة العامة ، بؽداد ، طالشإون ال
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ٔ٘ٓ 

 -ي  -

  ٌنابٌع الشمس السٌرة الشعرٌة ، ءبد الوهاب البٌاتً ، دار الفرقد للطباءة والنشر

 . 333ٔ،  ٔوالتوزٌع ، دمشق ، ط

 ثانٌاً : المجامٌع الشعرٌة

  ٔبٌروت ، مج –األءمال الشعرٌة الكاملة ، ءبد الوهاب البٌاتً ، دار العودة  ،

 . 7ٕٓٓ، د.ط ، ٕمج

 م . 373ٔ،  ٔبستان ءابشة ، ءبد الوهاب البٌاتً ، دار الشروق ، ط 

  ، 33ٙٔالحرٌق وقصابد أ رى ، ءبد الوهاب البٌاتً ، دار سحر للنشر ، د.ط . 

  كتاب المراثً ، ءبد الوهاب البٌاتً ، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ، دار

 . 33٘ٔتوزٌع ، د.ط ، الفارس للنشر وال

  3ٙٓٔ،  ٔبٌروت ، ط –كلمات لن تموت ، ءبد الوهاب البٌاتً ، دار العودة . 

  دمشق  –نصوص شرقٌة ، ءبد الوهاب البٌاتً ، دار المدى للثقافة والنشر ، سورٌا

 . 333ٔ،  ٔ، ط

 ثالثاً : الرسائل واالطارٌح

 ري ، لٌلى ءبود فارس االتجا  القومً فً شعر الشاءر القروي رشٌد سلٌم ال و

 . ٕ٘ٓٓجامعة البصرة ،  –ال فاجً ، رسالة ماجستٌر مقدمة إلى كلٌة التربٌة 

  أزمة المثقؾ فً رواٌات ءبد الرحمن منٌؾ ، ءبد ال الق حسن كاظم ، رسالة

 . ٕٙٓٓجامعة القادسٌة ،  –ماجستٌر مقدمة إلى كلٌة اآلداب 

  ، رٌتا ءوض ، رسالة ماجستٌر ، أسطورة الموت واالنبعاث فً الشعر الحدٌث

 . 37ٗٔالجامعة األمرٌكٌة ، بٌروت ،  –دابرة اللؽة العربٌة ولؽات الشرق األدنى 

   الترمٌز فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ، حسن ءبد ءودة ال اقانً ، أطروحة دكتورا

 . ٕٙٓٓمقدمة إلى كلٌة اآلداب ، جامعة الكوفة ، 

 ب ، ءلً ءبد الرحٌم كرٌم المالكً ، رسالة ثنابٌة الةات واآل ر فً شعر السٌا

 م . 7ٕٓٓجامعة بابل ،  –مقدمة إلى كلٌة التربٌة  رماجستٌ

  حركة الواقع مصدراً للصورة الشعرٌة فً الشعر العراقً الحدٌث ، ستار ءبد هللا

جامعة المستنصرٌة ،  –الناصري ، أطروحة دكتورا  مقدمة إلى كلٌة اآلداب 

ٔ33ٓ . 

  ًفً الشعر العراقً المعاصر ، ءبد الحسن شهٌب احمد الحسانً ،  الحسٌن رمزا

 . ٕٙٓٓجامعة القادسٌة ،  –رسالة ماجستٌر مقدمة إلى كلٌة اآلداب 
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ٔ٘ٔ 

  ، طاب اآل ر فً شعر أبً العبلء المعري ، ةكرى محً الدٌن حمٌد الجبوري 

 . ٕٔٔٓجامعة بؽداد ،  –أطروحة دكتورا  مقدمة إلى  كلٌة التربٌة للبنات 

  ،  ال طاب النقدي العربً المعاصر وءبلقتال بمناهج النقد الؽربً )دراسة مقارنة

جامعة القادسٌة ،  –هٌام ءبد زٌد ءطٌة ، أطروحة دكتورا  مقدمة إلى كلٌة اآلداب 

ٕٓٓ7 . 

   الةاكرة نصاً فً الشعر العراقً الحدٌث ، فاتن ءبد الجبار جواد ، أطروحة دكتورا

 . ٕٙٓٓجامعة بؽداد ،  –مقدمة إلى مجلس كلٌة التربٌة 

  الزمن فً الشعر العراقً المعاصر )مرحلة الرواد  )السٌاب ، البٌاتً ، بلند

اجستٌر مقدمة إلى الحٌدري ، نازك المبلبكة  ، سبلم كاظم ءلً األوسً ، رسالة م

 . 33ٓٔجامعة بؽداد ،  –كلٌة اآلداب 

  الس رٌة فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ، باسم حساب راشد العبادي ، رسالة مقدمة

 م . ٕٔٔٓجامعة البصرة ،  –الى كلٌة التربٌة 

  سٌمٌابٌة نوازع النفس فً القران الكرٌم ، سابدة حسٌن العمري ، رسالة ماجستٌر

 م . 3ٕٓٓالجامعة اإلسبلمٌة ، ؼزة ،  –اآلداب  مقدمة إلى كلٌة

  ، ًشعر  الد ءلً مصطفى ) دراسة فنٌة  ، فلٌح م حً احمد سالم السامراب

 م . ٕٗٓٓجامعة تكرٌت ،  –رسالة ماجستٌر مقدمة إلى كلٌة التربٌة 

  شعر كزار حنتوش )دراسة مو وءٌة فنٌة  فا ل حسن الجنابً ، رسالة ماجستٌر

 . ٕٔٔٓجامعة القادسٌة ،  –مقدمة إلى كلٌة التربٌة 

  صورة الةات فً الشعر األندلسً ءصري الطوابؾ والمرابطٌن ، صادق جعفر ءبد

ة ، جامعة القادسٌ –الحسٌن السعٌدي ، أطروحة دكتورا  مقدمة إلى كلٌة اآلداب 

ٕٓٔٔ . 

  العتبات النصٌة فً شعر ءبد الوهاب البٌاتً ونزار قبانً ، جاسم محمد جاسم  لؾ

 . 7ٕٓٓجامعة الموصل ،  –، أطروحة دكتورا  مقدمة إلى كلٌة التربٌة 

  الؽربة والحنٌن فً الشعر العربً قبل اإلسبلم ، صاحب  لٌل إبراهٌم ، رسالة

 . 377ٔة المستنصرٌة ، جامع –ماجستٌر مقدمة إلى كلٌة اآلداب 

  ، مظاهر التناص الدٌنً فً شعر احمد مطر ، ءبد المنعم محمد فارس سلٌمان

 . ٕ٘ٓٓفلسطٌن ،  –أطروحة دكتورا  مقدمة الى جامعة النجاح الوطنٌة فً نابلس 

  هاجس الموت بٌن االستسبلم والتحدي فً القصٌدة العربٌة ، )دراسة فً الموروث

، سامً كاظم ءلٌوي جواد ال  ٌري ، أطروحة  الشعري والشعر الحدٌث 

 . ٕٔٓٓجامعة القادسٌة ،  –دكتورا  مقدمة إلى كلٌة اآلداب 
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ٕٔ٘ 

 رابعاً : المجالت والدورٌات

  ًاألنا فً شعر السٌاب )مقاربة فً إٌحاءاتها الفكرٌة ودالالتها النفسٌة  ، اسعد ؼال

ادسٌة ، السنة الثالثة ، محمد ، أفكار جامعٌة ، جرٌدة دورٌة تصدر ءن جامعة الق

 . ٕٕٔٓ،  ٖٙع

 ٔانانا جلجامش وشجرة ال الوب ، ناجح المعموري ، أبجد مجلة الثقافة الحرة ، ع  ،

ٕٓٓٗ . 

  اإلنسان الروح والعقل والنفس ، د. لبٌد ءبد الرحمن ءثمان ، دءوة الحق ، سلسلة

اإلسبلمً ، شهرٌة تصدر فً كل شهر ءن إدارة الصحافة والنشر ، برابطة العالم 

 م . 377ٔ،  7ٓالسنة السابعة ، ع

  ، البنٌة المكانٌة فً شعر ءٌسى حسن الٌاسري )حقابق وافترا ات  ، ماجد الحسن

مجلة أقبلم تعنى باألدب الحدٌث دار الشإون الثقافٌة العامة ، السنة الثالثة 

 . 7ٕٓٓ، ماٌس  ٖواألربعون ، ع

 العربٌة المعاصر ، د. ءبد هللا احمد  الحداثة وبعض العناصر المحدثة فً القصٌدة

 . 377ٔ، أكتوبر . نوفمبر . دٌسمبر ،  ٖ، ع 3ٔالمهنا ، ءالم الفكر ، م

  .حركٌة الزمن .. وشاءرٌة المكان فً القصٌدة العربٌة المعاصرة فً العراق ، أ.د

جامعة  –فلٌح كرٌم الركابً ، اآلداب ، مجلة ءلمٌة محكمة تصدر ءن كلٌة اآلداب 

 م . 3ٕٓٓ,  3ٔ، ع ٔد ، جبؽدا

  حوار الح ارات والثقافات ، منحوتات منقة سعٌد ، د. جابر ءصفور ، جرٌدة

 . 7ٕٓٓ،  ٔ-ٔ، ع 33ٙٔأصدرتها منظمة الٌونسكو 

  العقٌدة الدٌنٌة وأهمٌتها فً حٌاة اإلنسان ، أ.د. محمود حمدي زقزوق ، هدٌة مجلة

 هـ .٘ٔٗٔاألزهر المجانٌة ، رجب ، 
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ٖٔ٘ 

Abstract 

         Not without poem that presents itself scout for itself and 

visions from the others so desires nilly and keeps hair Iraqi 

ample room induces cases self-consciousness poetry and see 

the other, which is a mosaic is intertwined with the details and 

Taataalq movement filled openness and isolation at the same 

time, so it received placedself and the other great interest in 

psychological studies, and literary .... And under consideration 

to them as part of Aetjze of this integration and integration can 

not be aware of the individual itself only through knowledge of 

the other to him as a mirror of the self Therefore , any rupture 

or separation from the other works to break down the ego and 

threatened loss and marginalization losing its place among the 

community. 

         Word when Bayati is part of the same charge the 

semantics of certain signals and gestures, he wanted Bayati to 

express his feelings toward the other of which became self-

mergers with other one permeate to inside to see his thoughts 

and behaviors found vary sometimes differ at other times to 

open up possibilities for different cultural which have an impact 

onachieve a distinct form of hair. 
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