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 شكش وإمخنان

 ولما سخره لً من أشخاص هذه المسٌرة العلمٌةٌاي فً إكمال لتوفٌقه إهللا وأشكره  أحمدُ         

كان لهم دور كبٌر فً رحلتً التً استمرت طوٌبلً, منُذ أول ٌوم فً كلٌتً العزٌزة كلٌة التربٌة 

عمٌد والسٌد ربٌس قسم اللؽة الأتقدم بشكري الوافر ألساتذتً بدءاً  بالسٌد  إذ,للعلوم االنسانٌة 

ًَ عظٌما ً األساتذةالعربٌة وجمٌع  بذلوه من جهد لما قدموه من علم وما ,الذٌن كان فضلهم عل

,وأتقدم بشكري  خبلل مسٌرتً العلمٌة , بارك هللا فً جهدهم وعلمهم وزادهم من خٌر زاده

االستاذ الدكتور)علً هاشم طبلب( لقبوله تولً مهمة اإلشراؾ العلمً واألدبً  إلىوتقدٌري 

 ما قدمه لً من توجٌهات ومعلومات قٌمة ساهمت فً إثراء موضوع الدراسة ,لعلى رسالتً و

كما أتوجه بالشكر لموظفً كلٌتً التربٌة للعلوم اإلنسانٌة والتربٌة األساسٌة لمساعدتهم إٌاي فً 

عابلتً الؽالٌة لتحملهم توتري  إلىشكري موصول والدراسة ,  اجعبحثً عن مصادر ومر

كل من سؤل  إلىوقلقً وتعبً وتشجٌعهم وإعانتهم إٌاي فً رعاٌة أوالدي طٌلة هذه المدة , 

 وشجع بالكلمة والمساعدة له منً وافر العرفان.وساند 
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 ادلقذمت
الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرؾ االنبٌاء والمرسلٌن محمد وعلى آله   

 ٌوم الدٌن وبعد... إلىوصحبه الطٌبٌن الطاهرٌن ومن واالهم 

دبٌة والفلسفٌة والنفسٌة واالجتماعٌة لما ٌحمله من مفهوم الهوٌة أوساط الدراسات األ شؽل   

دالالت تكشؾ عن األبعاد المكونة للذات والمجتمع وما ٌلعبه هذا المفهوم من تحدٌد العبلقة بٌن 

 إثر أحدهما فً اآلخر ومن ثمَ حٌث ٌ,ٌجابً أو السلبً اآلخر والفرد والجماعة بالشكل اإلاألنا و

ٌحدد شكل الهوٌة الخاصة بكلٌهما, إذ ثمة تحدٌات تواجه المجتمعات المنقسمة أثنٌاً مع دٌنامٌة 

معٌة الصراعات واالضطرابات والتحوالت فً شكل األنظمة السٌاسٌة لعل أبرزها الُهوٌة الج

إلؽاء  إلىمختلفة التً تسعى ال االزاحات السٌاسٌة واالٌدٌولوجٌةالتً تراجع حضورها بفعل 

 إلىاآلخر والهٌمنة واستؽبلل السلطة, مما إنعكس على األفراد والجماعات التً أخذت تلجؤ 

بٌبات حامٌة تمثلت بُهوٌاتهم الفرعٌة التً ٌزخر بها المجتمع العراقً المفعم بثنابٌة الُهوٌة 

ه تفكك المجتمع وإضطراب إلىً أدى لك, األمر الذهبٌة , الدٌنٌة , القومٌة, القبلٌة, ونحو ذالم

فرد, السٌما األدباء الذٌن عانوا من حاالت التؽرب والتشظً سلوكٌات األمما إنعكس على 

إصبلح  إلىكثٌر منهم شتى ضروب األدب , إذ إتجه تجسدت فً نتاجاتهم فً وفكرٌاً ونفسٌاً, 

وتؽٌٌر الواقع والتؤثٌر على المجتمع الذي عانى من تلك الصراعات التً شهدها البلد منذ تؤسٌس 

, فقد كان لظهور القوى السٌاسٌة والحزبٌة بوصفها جهات مناظرة 1821الدولة العراقٌة عام 

ت فً بٌبة وتباٌن األٌدٌولوجٌالقوى تقلٌدٌة سابدة مدخبلً لصراعات لم تزل قابمة بسبب إختبلؾ 

تسٌٌس األثنٌة مع تحوالت األنظمة خبلل العقود المنصرمة التً كان  إلىمضطربة ,عمدت 

بكلماته مخاضاة ومعاناة  الشاعر فوزي كرٌم جزءاً منها بوصفه أدٌباً, بمعنى أنه طرز

تارٌخٌة من جهة, وصورة أدبٌة لواقع إجتماعً وسٌاسً  اً , وؼدت تلك  القصابد وثابقالجمهور

هة أخرى , فقد كان ٌكابد أمواجه التً أفرزت الحرمان والؽربة والتهمٌش , وؼٌاب حرٌة من ج

التعبٌر عن الفكر والرأي حٌث قمعت بؤشكال وأسالٌب أسهمت بوقوع نزٌؾ أو هجرة العقول 

مبلذاً آمناً بعٌدا ًعن بلدهم الذي أضحى  المنفىالسٌما الفكرٌة واألدبٌة والعلمٌة التً وجدت فً 

طتها أن ٌكشؾ الصراعات اسحاول بو إذ قصابده , ناٌااً ٌرافقهم, وقد تجلى ذلك فً ثهاجس

والنزاعات والحروب وقضاٌا القمع والتهجٌر التً سادت على هذا الوطن وشعبه بدءاً من فترة 

وسٌاسٌة مرتبكة حتى  االنقبلب على الحكم الملكً وما أعقبه من وٌبلت وظروؾ اجتماعٌة

تؽربه وفقدان االهل وظروؾ الشاعر لى ذلك المعاناة الذاتٌة التً كان ٌعٌشها عٌومنا هذا . زد 

مقموعة تكوٌن ُهوٌة ذاتٌة متشظٌة ومؽتربة وُهوٌة مجتمعٌة  إلىاالمر الذي أدى  ,واالحبة

استحوذ إثبات جٌله الشعري واتجاهه الثقافً.فقد  إلىومقهورة مع ظهور انتمابه الواضح 

االدباء والشعراء المتماهٌن مع قضاٌا  الؽالبٌة العظمى منرهاعلى الهوٌات للمتلقً وإظها

  . ألن هذا المفهوم ٌرتبط مع إحساس االنسان بوجوده ومعناه, الوطن والشعب
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الدكتور األستاذ إقترحه  من هنا كان اختٌاري لموضوع )الهوٌة فً شعر فوزي كرٌم( الذي 

نة الشاعر الكبٌرة فً مكا األولمهمٌن:لً ألمرٌن جد صداه فً داخعلً هاشم طبلب إذ و

البحث الذي ٌسعى وموضوعة  ناسب تلظروفه التً تٌة والثقافٌة والنقدٌة, والثانً:دباالوساط األ

وهً  بٌن الذاتٌة والموضوعٌة التً جمعت ,بفعل نصوصه المتجانسة والمكثفةته إلثبات ُهوٌ

د الشاعر وعٌاً معرفٌاً متنوعا ًبٌن الذات التً لقد مثلت الُهوٌة عن .ؼاٌة البحث التً ٌروم إثباتها 

آل الذي وصل بالمتشعر بهامشٌتها بسبب ظروفها وؼربتها ومعاناتها وانكساراتها, وبٌن وعٌه 

 .المجتمع إلٌه 

كشفت الرسالة بمتبنٌاتها ُهوٌة الشاعر ودوره فً الساحة المعرفٌة للجٌل الستٌنً ,إذ مَثل 

بشكل واضح , منطلقاً من التؽٌرات السٌاسٌة واالجتماعٌة التً الظروؾ الذاتٌة والمجتمعٌة 

طارٌح التً تناولت إن هناك مجموعة من الرسابل واأل إلىشارة والبد من اإل رافقت رحلته .

ضمن شعراء الجٌل الستٌنً ومن بٌنها رسالة  فً أعمال الشاعر فوزي كرٌم منفردا أو

عة الكوفة للباحث ) مازن عبد الحسٌن مشكور ( داب جامالماجستٌر التً أنجزت فً كلٌة اآل

نسانٌة لة التً انجزت فً كلٌة العلوم اإلبعنوان ) أنساق التعبٌر فً شعر فوزي كرٌم ( والرسا

فً جامعة المصطفى العالمٌة االٌرانٌة للباحث ) عدنان حمٌد ٌاسٌن( بعنوان ) شعرٌة القصٌدة 

ٌم إنموذجا ً(, والرسابل التً تناولت أعماله فوزي كر -القصٌرة عند شعراء البٌان الشعري

نسانٌة جامعة المثنى للطالبة ) دعاء فً كلٌة التربٌة للعلوم اإل ضمنا ً منها الرسالة التً أنجزت

العدٌد من الكتب  إلىحسٌن عودة( بعنوان ) خطاب السلطة فً الشعر العراقً الستٌنً ( إضافة 

 ا أعماله الشعرٌة.التً أفردت فً قضاٌا متنوعة أوردت فٌه

ما  ( حسبوالتؤصٌلفهوم الُهوٌة المٌسبقها تمهٌد ٌتناول )  تقوم خطة الرسالة على ثبلثة فصول

وٌة فقد كان )الهُ  األولجتماعٌة والنقدٌة , أما الفصل الدراسات الفلسفٌة والنفسٌة واالجاء فً 

الموضوع  واقتضت طبٌعة,الذاتٌة المتشظٌة( لمدى هٌمنتها على أؼلب النصوص الشعرٌة 

وٌة الذات )هُ   :) االؼتراب وأثره فً تشكٌل الُهوٌة المتشظٌة( والثانً: األولحصره فً مبحثٌن 

قد تشكل على مبحثٌن , وٌة المجتمعٌة ( والهُ دراسة ) إلىٌتجه  الفصل  الثانً السلبٌة( بٌنما 

رث المجتمعً فً تمثبلت اإل) الُهوٌة المجتمعٌة( , والثانً : العنؾ وأثره فً تشكٌل:)األول

وٌة التجٌٌلٌة( أي القضاٌا األدبٌة التً أما الفصل الثالث فقد كان خاصاً بدراسة )الهُ (  العراق

 التراث الثقافً( والثانً :: )األولمبحثٌن, إلىاء جٌله , وقد قسم ٌتماهى بها الشاعر مع شعر

)التوظٌؾ الرمزي ( , ثم تؤتً خاتمة تلخص أهم النتابج التً توصلنا الٌها , تعقبها قابمة 

 المصادر والمراجع  التً اعتمدت الدراسة علٌها .

المتبع فً الدراسة هو المنهج التحلٌلً الذي ٌقوم على تفكٌك  ومن الجدٌر بالذكر أن المنهج

ال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر والعرفان واٌة من النص. المعنى ودراسة الجزبٌات بدقة واستنباط الؽ

ى األولأستاذي المشرؾ ) أ.د. علً هاشم طبلب( الذي خص البحث بعناٌته منذ اللحظة  إلى

عندما إقترح الموضوع وحتى خاتمة العمل وتمامه , فله منً وافر العرفان وجعل ذلك فً 

 فً عملً ألن الكمال هلل وحده.مٌزان حسناته , كما ألتمس العذر منه إن ظهر تقصٌر 
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فً نهاٌة القرن النقدٌة واألدبٌة الفلسفٌة و أخذت الهوٌة بعداً كبٌراً فً الدراسات        

, بل أصبحت من المواضٌع التً شؽلت الساحة األكادٌمٌة بشكل واسع , وهً عملٌة العشرٌن

وؼٌرها من  إبداعٌة متطورة ومتجددة ٌدخل فً تحدٌدها الفلسفة وعلم النفس واالجتماع

المفهوم براقاً  وهذا ما جعل ,مختلفةجد مفهوماً آخر تمت دراسته من زواٌا التخصصات إذ قلما ت

لٌست عربٌة وهً  ,األشٌاء إنها السمة التً ٌتسم بها األشخاص أو  إلى, ومرد ذلك (1)ومشحونا

على أنها تفصٌل محموالتها وتعرٌفها إلىٌن ضطر بعض المختصامن حٌث األصل إنما 

وورد فً المعجم  (2)على الحقابق اشتمال النواة على الشجرة(())الحقٌقة المطلقة المشتملة 

وبطاقة ٌثبت بها اسم الشخص وجنسٌته ومولده وعمله وتسمى أٌضاً  الوجٌز على أنها ))الذات

, (4)من هو؟ وما هو؟  إلىوُتشتق من )هو( بضم الهاء ,وتفٌد فً االشارة  (3)البطاقة الشخصٌة((

 عملترجمه المحدثون بلفظ )اؼتراب ( وفً التراث العربً ٌستمصطلح تراثً قدٌم  قد وهذا ال

جوهر اللؽة العربٌة فهو طارئ  إلى))ال ٌمت بصلة  هوإن ,(5)ما ٌقابله وهو مصطلح )اختبلؾ(

من المفاهٌم الحدٌثة التً ٌربطها الفبلسفة والعلماء والنقاد بالوجود والذات  ٌُعد ,لذا(6)علٌها((

مجموعة من  وهً فً معناها المجرد ,  (1) ط بالتؽٌرات االجتماعٌةوالتراث الثقافً كما ترتب

بؽٌاب هذه العبلمات  بها الذات عن اآلخر وتؽٌبالعبلمات والخصابص المختلفة تستقل 

 وجودها. , وتثبت (8)والخصابص وبحضورها تحضر

 

  :الهوٌة فً الدراسات الفلسفٌة

ته فلسفٌاً وقد تنوعت التعارٌؾ حول ماهٌمصطلح نفسه بوصفه مصطلحاً الفرض          

: )) ُهوٌة الشًء وعٌنٌته وتشخصه وتمثبلته فً المنظومة الفلسفٌة , فعرفه الفارابً على أنه

مشتق من حرؾ  إنها ))اسموجاء فً المعجم الفلسفً  (8)وخصوصٌته ووجوده المتفرد له((

وٌعبرعنها  (11)(وع فً جوهره(بالموض الرباط أي الذي ٌدل عند العرب على ارتباط المحمول

                                         
,  تر: سامر peter cozonً حٌاة اٌرٌك اٌرٌكسون وأعماله(, ٌنظر: البحث عن الهوٌة )الهوٌة وتشتتها ف 1-

 82: 2111د.ط, االمارات ,  –دار الكتاب الجامعً جمٌل رضوان , 

, دار الفضٌلة تحقٌق: محمد صدٌق المنشاويالتعرٌفات , العبلمة علً بن محمد السٌد الشرٌؾ الجرجانً ,  2-

 216: القاهرة, د.ط , د.ت  -للنشر والتوزٌع والتصدٌر
 654هـ :1411 -م1881, 1ط مصر,  –مجمع اللؽة العربٌة المعجم الوجٌز,  -3

ؼالب  مراجعة:هٌثمنابع الذات وتكون الهوٌة الحدٌثة, تشارلز تاٌلور, تر:حٌدر حاج اسماعٌل, مٌنظر:  4-

 21: 2114, 1طبٌروت,  -الوحدة العربٌة, الحمرا مركز دراسات -المنظمة العربٌة للترجمةالناهً , 

 11:  2112, 1القاهرة, ط -فة, المجلس األعلى للثقاحسن حنفً ٌنظر: الهوٌة, 5-
-, المإسسة العربٌة للدراسات والنشررسول محمد رسول ٌة مسارات البناء وتحوالت الرإٌة,محنة الهو 6-

 11:, 2112, 1بٌروت, ط
 -بٌروت -ٌنظر: الشخصٌة العراقٌة , البحث عن الهوٌة, ابراهٌم الحٌدري,التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌع 1-

 231:  2113, 1تونس, ط-مصر

المركز ة مإلفٌن, مجموع شكالٌات تارٌخٌة وثقافٌة وسٌاسٌة, إ–اللؽة والهوٌة فً الوطن العربً ٌنظر:  8-

 48:  2113, 1ط بٌروت, -ً لؤلبحاث ودراسة السٌاساتالعرب
دار الكتاب اللبنانً ,  ,جمٌل صلٌبٌا ,المعجم الفلسفً باأللفاظ العربٌة والفرنسٌة واالنكلٌزٌة والبلتٌنٌة   8-

 2/531: 1882د.ط  ,لبنان-بٌروت
عبد المنعم  ,, ولؤلستزادة ٌنظر: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة  2/528جمٌل صلٌبٌا: ,المعجم الفلسفً -11

 811هـ:1421 -م2111 3ط ,  القاهرة -مكتبة مدبولً,حنفً
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فً االصطبلح  وإن معناها (1)بالصٌؽة الرمزٌة أ=أ أي إنها الماهٌة فً عبلقتها مع ذاتها ,

, (2)منفرداً متمٌزاً عن ؼٌره(( الفلسفً قد استقر لٌدل على  ))ما به الشًء هوهو بوصفه وجوداً 

هً مٌزة ف -أي متماثل –عبلمة ما هو متماٍه  وٌذكرها بعض المختصٌن بوصفها , (2)ؼٌره((

أبسط  , و(3))هو ذاته( أينه متماٍه أٌقال عنه  آخرأو كابن ٌمكن من هذا الوجه تشبٌهه ب, فرد لل

حالة هً  (4)هو ))ما ٌكون الشًء به هو هو(( فلسفٌاً ؾ ٌمكن من خبلله فهم المصطلح  تعرٌ

عبلقة تطابق مع الذات , حٌث ,إذ تقوم على  (5)بشكل تاماستقبلل الذات  و الشًء إلىاالنتماء 

  (6)تتعلق بكون شخص ما أو جماعة ما تمتلك القدرة على البقاء ذاتها ولٌس شٌباً أو شخصاً آخر,

ن كل شًء مإسس أ حٌث ٌرى  حدٌثه عن الثبات والتؽٌر مع  افبلطون هاوقد ربط  (6)آخر,

ارسطو فٌنظر إلٌها , أما  (1) كل واحد مختلؾ عن اآلخر لكنه مطابق لذاتهونه ) هوهو( ألذاته و

فاألشٌاء  , ظاهرة بقاء النفس أي بقاء األشٌاء كما هً أو على صورتها الحالٌة إلٌها بوصفها 

, وٌعطً للنفس (8) ترتبط بالسمات الممٌزة والدابمة حٌث تبقى على جوهرها مهما تقادم الزمن 

باإلحساس  ,وترتبط أٌضاً  (8)صفة الجوهر , أي الماهٌة المرتبطة بالصفات المتعددة للجسم

 (11)))خاصٌة مطابقة الشًء لنفسه أو لمثٌله(( , وتفسر بؤنها(11)والتفكٌر والعمل  وؼٌرها

والثانٌة متؽٌرة , تكون مرتبطة بجوهر الذات  أصل ثابت , حٌث إلىؼلب الفبلسفة  ها أوٌقسم

تصور أو  إما تصور موضوعً ٌجعلها جوهراً ثابتاً  تكونللمجتمع أي  اً وهً حٌن تكون انعكاس

, وقد ربطها دٌكارت بالجوهر وأخذ (12)ذاتً ناتج عن الشعور باالنتماء أي التماهً مع الجماعة

ستعمل مقولته الشهٌرة )أنا وا ,(13)فاعلٌة األنا بالتفكٌر إلىالمفهوم لدٌه ٌنزاح من الشًء المفكر 

                                         
: 1884 -1ط ,لعربٌة للدراسات والنشر, بٌروتالمإسسة ا ,عبد الرحمن بدوي,  موسوعة الفلسفة ٌنظر:  -1

1/312 
 821: 1886 1موسوعة الفلسفة العربٌة / بؤشراؾ: معن زٌادة/معهد اإلنماء العربً/ ط -2
/ المجلد 2111,  2بارٌس / ط –موسوعة الالند الفلسفٌة / اندرٌه الالند/ منشورات عوٌدات, بٌروت ٌنظر:  -3

 611: األولالمجلد 
: 1888, 1بٌروت/ ط -نحراؾ التفكٌر/عبد الكرٌم ؼبلب/ مركز دراسات الوحدة العربٌةأزمة المفاهٌم وإ -4

35 
مستوٌات تشكل الهوٌة اإلجتماعٌة وعبلقتها بالمجاالت األساسٌة المكونة لها لدى عٌنة من طلبة ٌنظر:  5-

: 2111, ملحق  21دراسة مٌدانٌة/فلاير حمود/ مجلة جامعة دمشق المجلد  -الثانوي من الجنسٌن األولالصؾ 
563 

-لورانس ؼروسبٌرغ -طونً بٌنٌت ,ٌنظر: مفاتٌح اصطبلحٌة جدٌدة , معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع 6-

 111 :2111, 1ط,بٌروت -مركز دراسات الوحدة العربٌة , تر: سعٌد الؽانمً,مٌؽان مورٌس
كلمة للنشر  ,مراجعة :محمد سبٌبل, تر:محمد مزٌات ,مارتن هاٌدجر ,الفلسفة , الهوٌة والذات ٌنظر:  -1

 31هـ : 1436 –م 2115, 1ط ,تونس -والتوزٌع, أرٌانة
 peter cozen  :83,ٌنظر: البحث عن الهوٌة ) الهوٌة وتشتتها فً حٌاة اٌرٌك اٌرٌكسون وأعماله(  -8
ٌنظر: النفس , ارسطو طالٌس, تر: احمدفإاد األهوانً, مراجعة:االب جورج شحاته, تصدٌر ودراسة:  -8

 42: 2115, 2القاهرة, ط –مصطفى النشار, المركز القومً للترجمة 
 41: نفسهٌنظر: المصدر  -11
دار السبلم  ان,ً ؼٌاب المواطنة وبروز الطابفٌة , عبٌر بسٌونً رضوأزمة الهوٌة والثورة على الدولة ف -11

 85هـ :1433 –م 2112, 1ط القاهرة, –للطباعة والنشر, مصر 
, المركز  مجموعة مإلفٌنالٌات تارٌخٌة وثقافٌة وسٌاسٌة ,إشك –اللؽة والهوٌة فً الوطن العربً  ٌنظر:-12

 51: 2113, 1قطر , ط –العربً لبلبحاث ودراسات السٌاسات, الدوحة 
 –دار الطلٌعة , بٌروت  ٌة لمسؤلة النحن, فتحً المسكٌنً ,تؤوٌبلت فٌنومٌنولوجٌنظر: الهوٌة والزمان  -13

 1: 2111, 1ط,  لبنان
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, (1)حٌن تفكر ووعٌاً وجودا نفسٌا ووجداناً  للذاتٌإكد على إن أنا موجود( وبناًء علٌه  أفكر إذاً 

لؽة الهو ف ,(2)الموجودة فً الوعً التً تتمٌز بالتفكٌر عن باقً االشٌاء الذاتب )كانت( وٌفسرها

التطور والتنوع واالختبلؾ سمة له  اً عقلٌ اً عنده طابع ,تتخذ(3)الهو بدالً من لؽة األنا الدٌكارتٌة 
ألن مفهومها ال ٌبقى فً صورته  سماتها,وع واالختبلؾ من أبرز ( بؤن التنهٌؽلٌقر ) , بٌنما(4)

عنده لٌس ماهٌة عاطلة أو ساكنة ,بل هً تشٌر  (الهو)فإن  , (5)صورته المحضة وال المجردة

ولكونها مرتبطة بالذات  ,(6)ماال نهاٌة , وهذا ما ٌعطً لكل مضمون ُهواه ولكِل أمة ُهواها  إلى

تجربة إنسانٌة تتخلق بالحرٌة ها , وٌمكن عد(1)بمعنى )الهو( لذا تحتمل الجوهرٌة والكلٌة

, ومن ثم  (8)الكٌان المباشر للروح األنا المحض أوؾ األخٌر بوصفه عرَ بالوعً حٌث ٌُ وترتبط  

, فجوهر اإلنسان عنده  (8)من جوهر الوجود كل ذات هوٌة تحمٌها من االنقسام  وهً تنخلقثم ل

احل الروح هً ادراك هم مرشعور واآلخر حرٌة ومن أ األولعنده روح  والروح لها جانبان 

الروح أو الذات  تنبعث من تفاعل العقل واإلرادة ومن هذا  )شلنج(* بؤنوٌرى , (11) الفرد لذاته

والٌوجد دون موضوع ٌظهرها , فبل توجد الذات من التفاعل تقوم حٌاة االنسان وتارٌخه 

الخالً من كل نسبة أو  , كما ربطها الفبلسفة بالمطلق(11)موضوع من دون ذات تتصوره

: ))إن هٌؽل, وعنه ٌقول (12)ٌتوقؾ وجوده بالمعنى الوجودي األنطولوجً الذي ال ,إضافة

لذلك ترتبط بالجوهر الذي  (13)المطلق هو هوٌة ذاتٌة للعقل بوصفها هوٌة الباطن والخارج((

مقولة  أنا  ننوالمرتبط بالوجود, وٌتبالبدن , وٌفسرها بعضهم ب(14)ٌكون وجوده وجوداً مستقبلً 

 االمر الذي ٌجعلها مندمجة مع  الوعً بوصفه مكمبلً للوجود , (15)موجود على مقولة أنا أفكر

                                         
المركز ,  تصدٌر:مصطفى لبٌب,  تر: عثمان امٌن,  رٌنٌه دٌكارت,ىاألولالتؤمبلت فً الفلسفة ٌنظر:  1-

 16:  2118د.ط,  , القاهرة -القومً للترجمة
 3ط ,بٌروت -دار التنوٌر للطباعة والنشر ,تر:إمام عبد الفتاح إمام , ,هٌؽلموسوعة العلوم الفلسفٌة ٌنظر : 2-

2111 :161 
 1ٌنظر: الهوٌة والزمان تؤوٌبلت فٌنومٌنولوجٌة لمسؤلة النحن:  3-
 21ٌنظر: محنة الهوٌة مسارات البناء وتحوالت الرإٌة:  4-
 18:المصدر نفسهٌنظر:  5-
, 1بٌروت,ط -الحمرا -فنومٌنولوجٌا الروح, هٌؽل, تر: ناجً العونلً, مركز دراسات الوحدة العربٌةٌنظر:  -6

 111: 2116, 1بٌروت,ط
 83: نفسهٌنظر: المصدر  -1
, 1ط ,لبنان -جداول للنشر والتوزٌع , بٌروت,فتحً المسكٌنً ,الهوٌة والحرٌة نحو أنوار جدٌدة ٌنظر: -8

2111 :135 
 184مجموعة مإلفٌن: ,الوطن العربً اشكالٌات تارٌخٌة وثقافٌة وسٌاسٌة  ٌنظر: اللؽة والهوٌة فً -8
العتبة  -المركز االسبلمً للدراسات االسبلمٌة,  محمود كشانه ,ٌنظر: المثالٌة , مفهومها, أنواعها وفبلسفتها -11

 18هـ : 1438 –م 2118, 1ط ,العباسٌة المقدسة
الطبٌعٌة ورسم أول مذهب فً فلسفة الطبٌعة, ٌنظر: لئلستزادة : * فٌلسوؾ ألمانً درس البلهوت والعلوم 

 283تارٌخ الفلسفة الحدٌثة, ٌوسؾ كرم, كلمات عربٌة للنشر والتوزٌع, د.ط, د.ت: 
 284: المثالٌة  مفهومها أنواعهاوفبلسفتها, محمود كشانةٌنظر:  -11
: , مراد وهبه دة ٌنظر: المعجم الفلسفً , ولؤلستزا311/ 1عبد الرحمن بدوي: ,الموسوعة الفلسفٌةٌنظر:  -12

 –م 2111, 3ط ,القاهرة –مكتبة مدبولً  ,عبد المنعم حنفً ,, والمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة661
 818هـ :  1421

 1/318عبد الرحمن بدوي:  ,الموسوعة الفلسفٌة -13
الفلسفة, وٌلٌام جٌمس, تر: عادل مصطفى, مراجعة:ٌمنى طرٌؾ الخولً, المجلس  إلىمدخل ٌنظر:  -14

 135:  2115, 1القاهرة, ط -االعلى للثقافة

 13ٌنظر: الهوٌة:  15-
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 المطلق , وبما أن الوعً هو (1)بعدم وجود وعً قبل الوعً وموجوداً بذاته فبل ٌمكن القول 

تبلزم الذات مع الذاتٌة نفسها أي فهمه على أنه بسبب التماهً فٌه بٌن المظهر والوجود فٌمكن 

عد ))مصدراً , وت (3)المطلق إلىرقى ة فً تكوٌن الوعً فهً ت,ولكون األنا ضرورٌ (2)ذاتها

مصطلح  ٌستعمل , وكثٌرا ً ما (4)للوعً, وإن مصدر الوعً لن ٌكون إاَل الوعً ذاته ((

لتفرٌق بٌن على ا  فة المتبنٌن لهذا المصطلحتقوم فلس إذ, (5)الكوجٌتو الفلسفً فً الحدٌث عنها 

, الوجود الذي ٌمكن ان نتصرؾ فٌه ونتساءل حوله  إلىلذاتٌة والعٌنٌة فالثانٌة تنتمً الهوٌة ا

 ومتؤصلة فً الفرد و من أصل تكوٌنه ثابتة حٌث تكونى فبل ٌمكن التساإل حولها األولبٌنما 
وٌفسر هذا , (1)تؤتٌنا من الماضً ثم تتشكل وتنضج بفعل الجماعات المتقاربة حٌث  ,(6)

فالذات هً الوحدة االستعبلبٌة لبلنا  ,(8)تتفرد به عن ؼٌرها ذات الكابن وما المصطلح بوصفه

لكون لفظ  , الذات والماهٌةوٌربط معظم الفبلسفة بٌنها وبٌن  ,(8)أو هً التسمٌة األخرى لبلنا

هٌة تماثل بٌن الشًء تماثل بٌن األنا والهو فً حٌن إن الما)) أنهاالهوٌة ٌماثل لفظ الماهٌة إال 

,  (11)ونفسه... وٌستعمل لفظ الماهٌة فً التعرٌؾ فً حٌن  إن لفظ الهوٌة ٌستعمل فً الوجود((

أخص من  , فالهوٌة(11) ةءن ماهٌة الذات تعنً )أنا أستطٌع( ولٌس أنا المجتزأ بعضهم ٌرىو

 آخرون  هافً حٌن ٌربط (12)تختص بالجزبً فً حٌن ترتبط الماهٌة بالكلًحٌث الماهٌة 

))لٌست كٌاناً , كما أنها (13)تعبٌر عن واجباتنا تجاه اآلخرٌن خبلق هًباألخبلق وذلك لكون األ

ٌعطى دفعة واحدة.. بل هً حقٌقة تولد وتنمو وتتكون وتتؽاٌر وتشٌخ وتعانً من األزمات 

 .(14)الوجودٌة ومن االستبلب((

بٌن جماعة و أخرى مثلما حدث بٌن المسلمٌن  التنافر إلىٌرجع الفبلسفة قتلها أو استبلبها        

والهندوس من شؽب فً األربعٌنٌات , حٌث ٌنمو العنؾ بٌن الجماعات بفرض هوٌات مفردة 

                                         
ٌنظر: الكٌنونة والعدم , بحث فً أنطلوجٌا الفنومٌنولوجٌة , جان بول سارتر , تر: نقوالمتٌنً ,المنظمة  1-

 33: 2118, 1بٌروت, ط -الحمرا -العربٌة للترجمة
 34: نفسهالمصدرٌنظر:  2-

, 1بٌروت, ط-ٌنظر: تعالً األنا موجود, جان بول سارتر, تر: حسن حنفً, دار التنوٌر للطباعة والنشر 3-

2115  :58 
 66: نفسهالمصدر  4-
 ,1ط ,بٌروت -مركز دراسات الوحدة العربٌة , الحمرا ,تر: بول زٌناتً  ,بول رٌكور  ,الذات عٌنها كآخر  5-

 48:  2115 ,1ط
 51: نفسهٌنظر: المصدر 6-
الكوٌت  –, دار الفراشة للنشر والتوزٌع نادر كاظمدراسات فً النظرٌة والنقد الثقافً,-الهوٌة والسردٌنظر: 1-

 131:   2116,  2ط
مراجعة: لطٌؾ  ,تر:كمٌل داؼر ,  فرانسوا ماركٌهٌنظر:مراٌا الهوٌة) األدب المسكون بالفلسفة( جان  -8

 434: 2115, 1بٌروت/ ط -زٌتونً/ مركز دراسات الوحدة العربٌة , الحمرا
 431: نفسهٌنظر: المصدر  -8
 186اللؽة والهوٌة فً الوطن العربً إشكالٌات تارٌخٌة وثقافٌة وسٌاسٌة:  -11
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, ولكن الهوٌات لٌست شراً مطلقاً إذ  (1)على آخرٌن بسطاء وساذجٌن متشددونوعدوانٌة ٌعتنقها 

إن  إلى, وٌشٌر البعض  (2)نٌة وواعٌةإذ ٌمكن أن نواجه الهوٌات العدوانٌة بهوٌات منافسة إنسا

فراد حقوقهم الشخصٌة  فٌصبح شكبلً من ر االستبلب حٌث ٌظهر حٌن ٌحرم األالتعالً مصد

 . (3)أشكاله 

وبٌن الـ)أنا( وتإكد على أنه ))ال توجد أنا معزولة تماماً عن  بٌن الُهوٌةتربط بعض اآلراء       

ـ)أنا( ال تكون موجودة ضمناً داخل مجموعة من الظروؾ االجتماعٌة لنشوبها , الوجود ل

المعاٌٌر الُخلُقٌة تحكمها وتتجاوز المعنى الشخصً أو الخاص المحض لكونها معاٌٌر تمتلك 

فكل إنسان ٌولد ضمن جماعة ٌكتسب منها القواعد والقٌم ومعاٌٌر مختلفة  (4)طبٌعة اجتماعٌة((

عن كونها المفهوم الفلسفً الحدٌث  ٌخرج الو ,(5)وتسمى عملٌة االنتماء واالكتساب هذه بالتثقؾ

كونها تمٌز الفرد عن باقً األفراد او مجتمع عن باقً المجتمعات لما ٌمتلكه من خصابص 

  والتمٌز.ومقومات وقٌم تمنحه صفة التفرد 

 

 :الهوٌة فً الدراسات النفسٌة

  

فمتى ما , ً نجاح المجتمع إن الهوٌة مرتبطة  بالنفسٌة اإلنسانٌة  ولها أثر فَعال ف             

كان توجه األنا  مشابهاً لتوجه الجماعة التً ٌنتمً إلٌها كانت ردود فعله السلوكٌة نموذجٌة 

)المجتمع هو الذي ٌقرر ماهً األفكار واإلحساسات التً ٌمكن أن تمر فً وعً ألن)؛ وبَناءة

وعند البحث فً الدراسات النفسٌة عن  (6)الفرد وتلك التً من الضروري أن تبقى ؼٌر واعٌة((

التً أسس لها سٌجموند فروٌد فً دراساته حٌث  ى األولالبداٌات  إلىجذورها نجدها ترجع  

شَرع للفكرة القابمة على أن ))األنا هو ذلك القسم من الهو الذي تعَدل نتٌجة تؤثٌر العالم 

رى بؤنها تتكون من تقمصات ناتجة فٌ (1)الخارجً فٌه تؤثٌراً بواسطة جهاز اإلدراك الحسً((

أن  إلى, وٌشٌر فروٌد فً دراساته حول الؽرٌزة (8)عن التؤثٌرات النفسٌة الصادرة عن الهو 

فكرة إزاء حازما  فروٌد جانب الؽرٌزة الجنسٌة , كما كان إلىحب الذات هً ؼرٌزة إنسانٌة 

لجنسٌة ومٌول المحافظة على الصراع , وبؤن النفس اإلنسانٌة تنطوي على قطبٌن هما المٌول ا

 وتشكل المحافظة علٌها شكل من أشكال الصراع من أجل البقاء , أي بقاءها نقٌة حٌة. ,(8)البقاء
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أن ))أول ما نكتشفه عن أنفسنا هو إننا نسعى نحو تحقٌق هدؾ ما وهذا  إلى أدلرٌشٌر       

  إلىوهذا راجع  (1)ٌجعل من المستحٌل تخٌل الروح معزولة أو كوجود ساكن وؼٌر متحرك((

تؤثٌر المجتمع فً تكوٌن الشخصٌة الذاتٌة للفرد فتعد أحسن طرٌقة للتؤثٌر على اآلخرٌن هً 

ه ومحروسة , ولكن ؼالباً ما ٌنسحب الفرد من مجتمعه وهذا ال منحهم الشعور بؤن حقوقهم آمن

أن ٌحل كل الروابط التً  إلىٌحدث إال بسبب دافع نفسً مكبوت فً الفرد من ماضٌه أدى به 

تربطه بالعالم فٌتخذ موقؾ العداء من مجتمعه, و إن شخصٌة الفرد تتحدد منذ الطفولة وعلٌها 

لطفل الذي ٌشعر بالكبت من بٌبته وال ٌستطٌع التعبٌر بحرٌة تتحدد هوٌته وتفاعله مع مجتمعه فا

مرحلة الطاعة ٌصبح  إلىال ٌستطٌع التفاعل مع مدرسٌه والمحٌطٌن به وحٌن ٌصل , عن رأٌه

ألن الطاعة العمٌاء تجعله ؼٌر قادر على التصرؾ باستقبلل أو  ؛ؼٌر صالح ألي مهمة اً فرد

, وترتبط من خبلل الدراسات النفسٌة بالوعً (2)القمعمعاناته من االستبلب و إلىحرٌة ماٌإدي 

, فاألنا ))هً أصل فَعال ... وإن (3)فتكون ال)أنا( شرط من شروط الوعً بوصفه )ذاتاً تفكر(

)ذاتاً حرة( أي واعٌاً لنفسه,  بوصفهإحساس األنا هذا هو ما ٌجعل شخصاً ما هو ذاته محدداً 

وترتبط أٌضا ً بالرؼبة , فهً التً تمكن الذات من  (4)ؼٌر قابل للتجزيء ومتماهٌاً مع كٌنونته((

لح عطت المصطأى التً األوللبداٌات , ولعل ا (5)حٌاة مثالٌة إلىمن أن تمتد وتحلم وتتطلع 

الفرد بوجوده , ومعرفته  : وعًمعان مهمة له ةقدمت أربع مصطلحاً نفسٌاً حضوره بوصفه 

بفردٌته ووجوده, وتوافق أسلوبه الشخصً مع  هعرفتهم بوجوده, ووعٌمبوعً االخرٌن و

أنا , فبل توجد هوٌة  -, وٌقوم التحلٌل النفسً على ))هوٌة نحن(6)أسالٌب اآلخرٌن فً مجتمعه

 , حٌث ٌصنؾفرد الت إلىفهً عملٌة انتقال البشرٌة من هٌمنة النحن  (1)أنا بدون هوٌة نحن((

أزمة فً تكوٌن الهوٌة مرحلة الفترة التً تمتد من أواخر العقد الثانً فً بداٌات البلوغ بؤنها 

ٌعدل البالػ وٌختبر الهوٌات واألدوار فبعض الهوٌات تبقى وتستقر وُتنبذ ُ أُخرى حسب  ففٌها

أزمة الهوٌة بوصفها أزمة  إلى, فهو ))  ٌنظر  (8) و تؤٌٌد الثقافة من عدمهأمساندة المجتمع 

نمابٌة تنشؤ عن التؽٌرات الفسٌولوجٌة وتوقعات المجتمعات ......وهً موقؾ نمابً ٌقتضً 

تجاوزه تحدٌد هوٌة األنا ,أما إذا فشل الفرد فً إنجاز هذه المهمة فؤنه ٌعانً من التشتت 

الهوٌات فهً تستمد  بٌنتشكل من خبلل العبلقات المتؽٌرة فالهوٌات تتؤسس وت (8)واالرتباك((

سمة أن ٌمتلك  إلىن كل إنسان ٌحتاج , وإ(11)ن خبلل الفروق واالختبلفات بٌنها تماٌزها م
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مستوٌات  هً الفردٌة  ةالتً حددها علماء النفس بثبلثتمٌزه وهذه السمة هً الهوٌة 

الذات فٌمكن وإن الحاجة إلٌها تنبثق من رؼبة الفرد العمٌقة بتقدٌر ( 1)واالجتماعٌة واإلنسانٌة

فٌتمكن من تبدٌل هوٌاته, أما هوٌة الجماعة فتكون  مجموعات عدةللفرد أن ٌكون عضواً فً 

, فهً صفة تفرد الكابن االنسانً عن ؼٌره وال ٌمكنه التفرٌط (2)أقل قدرة على التبدل والتؽٌر

 فٌها ألن ذلك ٌعنً اختزال وجوده وتقوٌض مكانته فً الحٌاة .

 

 :ت االجتماعٌةالهوٌة فً الدراسا

إٌاها صورة من صور الهوٌة ,  عادٌنركز معظم علماء االجتماع على مسؤلة االنتماء        

من اندفاع الفرد نحو الجماعة شعور فردي ناشا  وهً من وجهة نظر الدراسات االجتماعٌة 

معها بالتوحد مع جماعة ما نتقاسم  فإننا إذ نقوم ,(3)جل تطوٌر صورة  إٌجابٌة لذاتهمن أ

اإلحساس باالنتماء والشعور بالهوٌة المشتركة, فهوٌتنا االجتماعٌة تستمد من كوننا أعضاء فً 

))جزء من مفهوم ذات الفرد نابع من وعٌه بكونه عضوا فً  وقد ُعرفت بؤنها ,(4)جماعة داخلٌة

تلك  إلىتً تحال االعتبارات القٌمٌة واالنفعالٌة الفً جماعة أو جماعات ,مضافة الٌه 

حٌاة الفرد مٌزة الشعور بالتماهً مع باقً األفراد , وأٌضا مٌزة ما ٌمنح ن فإ (5)العضوٌة((

فترتبط  ,(6)هً الثقافة إذ تكون بدورها هوٌة لهم  الشعور بالتماٌز عن أفراد المجتمعات األخرى

))الكل المعقد الذي ٌتضمن المعرفة واالعتقاد والفن فترتبط مع الثقافة بوصؾ األخٌرة هً 

والحقوق واألخبلق والعادات وكل قدرات وأعراؾ أخرى أكتسبها اإلنسان كفرد فً مجتمع 

و ن تكون للفرد أأال ٌمكن , و إذن هذا الكل المعقد هو هوٌة المجتمع ٌمنحها ألفراده (1)((

ألن الثقافة مظهر للوعً الذي ال ٌمكن خلقه إال عبر المجتمع  ,المجتمع مالم تكن هناك ثقافة 

فالشخصٌة اإلنسانٌة , (8) عة فمن خبللها ٌصبح الوعً الذاتً جماعٌاً وٌصبح الواقع ذاتٌاً والجما

اإلنسانٌة تشكلت نتٌجة تراكمات سابقة سواء من المجتمع أو من حٌاة الفرد نفسه وهذا ما ٌفسر 

بؤن ))الذي ٌعمل على توجٌه سلوكنا لٌس هو هذه الطابفة من األفكار التً تشؽل فً الحاضر 

إنما هو كل الرواسب المتروكة فً حٌاتنا السابقة , إنها العادات المؤلوفة واألحكام انتباهنا , و

وهذا التفسٌر ٌشدد على دور  (8)السابقة وهذه المٌول التً تحركنا دون أن نلقً باالً إلٌها((

المجتمع فً مكتسبات الفرد الذاتٌة والتً تحدد هوٌته والتً تمٌز فرداً عن اآلخر وجماعة عن 

رى,  فلكل جماعة صفات محددة تحدٌداً واضحاً ولكل شعب صفات خاصة تسوده وعلى األخ
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هذا األساس تقضً محاكمه وٌصوغ الرأي العام الخاص به معاٌٌره لؤلمور وتقدٌره وأحكامه 

هو اكتشاؾ من قبل الدولة أو المجتمع  الكشؾ عن هوٌة هذا الشعبإن مسؤلة , و(1)علٌها 

ومن خبلل هذا كله ٌنشؤ , شبه رسمٌة ومناهج موحدة فً المدارس ٌتضمن  لؽة رسمٌة ولهجة 

كما تلعب الحروب ,  (2)مفهوم المواطنة الذي ٌدمج الخصوصٌات لٌخلق الهوٌة السٌاسٌة 

 تنطلق التً, (3)الوطنٌة  هوٌةالوالصراعات السٌاسٌة التً ٌتعرض لها المجتمع دوراً فً خلق 

بالتفرد والتضامن مع قٌم الجماعة ...فهً مجموع عملٌات تقع )من اإلحساس الواعً لئلنسان )

فً الشخصٌة وفً مركز ثقافتها االجتماعٌة وترتبط بالعوامل المجتمعٌة وتتعدد وفق التٌارات 

الهوٌة الشخصٌة لؤلفراد التً ٌظهرها سلوكهم االنتماءات وتحدد  (4)الفكرٌة داخل المجتمع((

أما الهوٌة القومٌة فقد تؤسست رمزٌاً على  ,(5) ة االجتماعٌةأما سلوك الجماعات فٌظهر الهوٌ,

ونقٌة ؼٌر متخٌلة فإن األمم لٌس لها وجود حقٌقً وإنما هً تخٌل األفراد  أصٌلةوجود جماعات 

مع  صٌلةعلى وجود مشتركات فٌما بٌنها, ألن الوقابع تثبت بؤن قلٌل من الجماعات بقٌت نقٌة وأ

فإنها وبحسب نظرٌة علماء االجتماع , (6)جرة والحروب وؼٌرها وجود االتصال الثقافً واله

البشرٌة جزء من سلسلة طوٌلة للوجود ومع الحداثة تتؽٌر المفاهٌم والهوٌات ف ,مرتبطة بالحداثة

ٌظهر تماٌزه إال باالحتكاك  ٌنفتح على اآلخرٌن وال الواعًفالوجود  ,( 1)ن اآلخرفرد ع وبعدها

ٌتجلى بوعٌه  لكن حضوره ومشروعه وقوة وجوده كل ذلك , ألنه ٌحتاج إلٌهم؛بهم

التؤثٌرات السٌاسٌة وٌتؤثر هذا التماٌز ب , (8)التً تحفظ له ذلك التماٌز -هوٌته -لخصوصٌته

استعباد  إلىوهذا التؤثٌر قد ٌتحول  , ما بالسلب أو اإلٌجاب حسب نوع التؤثٌرواالجتماعٌة إ

نفصال بٌن الذات واآلخر فتسود ثقافة ذا ما ٌسبب اإلشاكل داخل المجتمع وهخلق م إلىفٌإدي 

وهو لٌس موضوع مصطنع بل هو جوهر العبلقات داخل  ,(8)االنؽبلق ورفض اآلخر

لدولة ؼلب ٌشكل صراع داخل اً بناء الدول وتفككها وهو على األالمجموعات وٌتحكم ف

 .(11) فراد المكونة لهاواأل

بعبلقة األنا الفردي باآلخر الفردي أو الجمعً فتبرز األنا مصطلح إشكالٌة تتعلق  هذا أثار       

وهذا ما ٌخلق حالة من انفتاح , (11)الفردٌة مدافعة عن خصوصٌتها إزاء محاولة اآلخر لنفٌها

                                         
 13ٌنظر: علم إجتماع وفلسفة:  1-
مٌرٌت للنشر  ,شرٌؾ ٌونس,ٌنظر: سإال الهوٌة , الهوٌة وسلطة المثقؾ فً عصر مابعد الحداثة 2-

 18: 1888, 1طالقاهرة , –والمعلومات 
 81: نفسهٌنظر: المصدر  -3
مستوٌات تشكل الهوٌة اإلجتماعٌة وعبلقتها بالمجاالت اإلساسٌة المكونة لها لدى عٌنة من طلبة الصؾ  -4

 563فلاير حمود: , دراسة مٌدانٌة فً المدارس الثانوٌة العامة فً مدٌنة دمشق –الثانوي من الجنسٌن  األول
 11, 16: 2112 ,1دمشق , ط –, دار حوران للطباعة والنشر , سورٌة برهان زرٌق ,الهوٌة العربٌة ٌنظر: -5

11 

 66: ٌنظر:إؼتٌال العقل 6-
جدلٌة الوعً والتفكك وإعادة البناء,عبد الؽنً عماد , مركز دراسات الوحدة العربٌة,  -ٌنظر: سوسٌولوجٌا الهوٌة  1-

111: 2111, 1بٌروت, ط -الحمرا
 

 64الهوٌة العربٌة:  ٌنظر: 8-
 نسانٌة, مجلة عمران للعلوم اإلجتماعٌة واإل مً مسعد,  التمٌز القبطً وإستعباد الدولة فً مصر مقالة:ٌنظر: 8-

 211: 2112, األول, المجلد  1العدد  ,المركز العربً لؤلبحاث ودراسة السٌاسات,  نسانٌةواإل
رسالة ,  محمد خالدٌسري توفٌق ,,أزمة الحداثة فً المجتمع العربً والدولة فً فكر برهان ؼٌلٌونٌنظر:  11-

 148:  2111فلسطٌن,  -كلٌة اآلداب -جامعة بٌرزٌت ماجستٌر فً
 414 :ٌنظر: التجلٌات الفنٌة لعبلقة األنا باآلخر فً الشعر العربً الحدٌث 11-
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معارؾ أخرى تمنحه رإٌة خاصة فهو ٌنفتح على الذات على اآلخر, وهذا االنفتاح ٌكسب الذات 

))ٌتعٌن معنى أو حٌث ٌمكن أن  ن لآلخر وجود فاعل, فإ (1) من حٌز الجمود هاالعالم  لٌخرج

, فمن وجهة نظر الدرس االجتماعً  نستشؾ بؤن المصطلح ٌقوم  (2)هوٌة أو نوعاً أو طبٌعة((

على عبلقة األنا باآلخر وعبلقة الفرد بالجماعة التً تمارس تؤثٌرها فٌه لٌتحدد من خبلل 

 ؼٌر ذلك. وتآلفه أو اإهاستقباله لهذا التؤثٌر انتم

 

 :الهوٌة فً الدراسات النقدٌة واألدبٌة

 

فً  اً اجرابٌ اً مصطلحبوصفه ٌظهر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن  المصطلحبدأ             

النهابٌة تتوالد  تفرٌعات له ٌدلوجً والثقافً...فظهرتالتداول السٌاسً والدٌنً واأل))

الفكر العربً  دبٌة والنقدٌة ٌظهر جلٌا ً أناأل من خبلل تتبعه فً الدراساتو (3)باستمرار((

, العروبة واإلسبلمٌطرح مباشرة  قضٌة ٌستعمل له سإال )من نحن؟(, إذ من خبلله  ))الحدٌث 

كل هذه األمور  (4)قضٌة الدٌن والدولة, قضٌة الوحدة والتجزبة, قضٌة السلفٌة والحداثة...الخ((

قتصادي ألزمنة القدٌمة ,حٌث تجمع بٌن اإلفً اجاءت رد فعل للتحدٌات التً كانت سابدة 

تختلؾ من شخص آلخر, فهً  ظاهرة حدٌثة وٌمكن أن نقول عنها : إنها  ,(5)والسٌاسً والثقافً

البعض اآلخر وبكل األحوال ال  إلىبعضهم والدٌن أو الطبقة بالنسبة  إلىفهً األمة بالنسبة 

 .(6)ٌوجد انتماء بالمطلق

ٌُعرؾ أي الثوابت توصؾ عند الكتاب          والمفكرٌن بما ٌكون مجمله جوهر الشًء وبه 

)) مجمل السمات التً تمٌز كما تمثل أٌضاً , (1)التً ال تتؽٌر  فهً كالبصمة بالنسبة لئلنسان

و مجموعة عن ؼٌرها كل منها ٌحمل عدة عناصر فً عن ؼٌره أو شخصا عن ؼٌره أ شٌباً 

 (8)مرحلة معٌنة وبعضها اآلخر فً مرحلة أخرى(( هوٌته  ٌمكن أن ٌبرز أحدها أو بعضها فً

وهو بهذا التعرٌؾ ٌمنح المصطلح مفتاح الحرٌة التً بدوره ٌعطٌها للذات وٌمنع خضوعها 

 واحدة السابدة والمهٌمنة  .الُهوٌة ال إلستعباد

 (8)لتً تعنً أننً ال أشبه أي شخص آخر((اتب أمٌن معلوؾ : ))إن هوٌتً هً اٌقول الك        

 ,أمة أو جماعة واحدة إلىسمات مشتركة بٌن األفراد المنتمٌن  عَدهاوبناًء علٌه ٌمكن  (8)آخر((

                                         
 83ٌنظر:صورة اآلخر فً قصص سناء الشعبلن:  1-
كاظم , المإسسة العربٌة للدراسات  نجم عبد هللا ,اآلخر فً الشعر العربً الحدٌث , تمثل وتوظٌؾ وتؤثٌر 2-

 22:  2111, 1بٌروت, ط –والنشر 
  24: نفسهالمصدر  3-
, 1ط ,بٌروت -مركز دراسات الوحدة العربٌة, محمد عابد الجابري,إشكالٌات الفكر العربً المعاصر 4-

 112: 1881 2, ط1888
 -الدار البٌضاء -المركز الثقافً العربً, عبد هللا الؽذامً,ٌنظر:القبٌلة والقبابلٌة أو هوٌات مابعد الحداثة -5

 52: 2118 2ط ,لبنان–المؽرب, بٌروت 
 24:   2115 3ط,  لبنان -بٌروت-دار الفارابً,  تر: نهلة بٌضون ,امٌن معلوؾ ,ٌنظر: الهوٌات القاتلة -6
, 1ط,مصر -طباعة والنشرنهضة مصر لل,  محمد عمارة,  مخاطر العولمة على الهوٌة الثقافٌةٌنظر:  -1

 6م: 1888
 85أزمة الهوٌة والثورة على الدولة:  -8
 21الهوٌات القاتلة:  -8
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ٌُعرفون وٌتمٌزون بها عن ؼٌرهم ٌمكن فهمها على إنها وعً اإلنسان وإحساسه كما  , تجعلهم 

ٌرٌده لنفسه  او طابفة ,كما إنها تشكل وعً اإلنسان ومعرفته بما أمةجماعة أو  إلىباالنتماء 

 .(1) ته وتناقضاتهاه من عبلقات مجتمعه وصراعوموقف

))واالنتماء  مضمون وإببلغ فؤما إنها حٌق من حقوق االنتماء وجوهره  إلىٌشٌر المسدي        

أما اإلببلغ فلؽة تإمن له التواصل , المضمون فعقٌدة تكفل له اإلٌمان وتقٌه شر الضٌاع 

التوحد مع جماعة ما واالشتراك معها  إلىفراد  وٌوضح ذلك نزوع األ (2)اإلنسانً الخبلَق((

باإلحساس باالنتماء حٌث تسمى الجماعة ب)النحن(وتنشؤ هوٌتهم االجتماعٌة من كونهم أعضاء 

 . (3)فً هذه الجماعة

فاالنتماء هو ))حالة  ,(4)نتاج التماهً واالنتماء مع الجماعة  ٌإكد البعض على إنها       

قومٌة معٌنة كالقومٌة العربٌة فمن ٌتكلم  إلىال كؤن ٌنتمً اإلنسان موضوعٌة ٌفرضها واقع الح

العربٌة وٌعٌش على أرض العرب هو عربً بالضرورة وال ٌمكن له الخروج من دابرة هذه 

, (6)بالصفات التراثٌة الثابتة: ها ونٌعرف, واألصالة والمعاصرةب وٌربطها آخرون (5)الهوٌة((

 وأٌضا ً كل ما هو مشترك ومتؤصل فً المجتمعالشخصٌة اإلنسانٌة ,الثوابت الجوهرٌة فً فهً 

وإن أول مشكبلت المثقؾ  اً قومٌ اً تراث بوصفه , هاعن همٌركز على التراث فً حدٌثالواحد, و

 ها الحدٌث عن وإن ,(1)العربً هً شعوره بانفصال تراثه الثقافً القومً عن الفكر العالمً

وهذه المقومات تتحدد بالعرق  , عن اآلخر المختلؾ الفرد الواحد المقومات التً تمٌز إلىٌحٌلنا 

فالجماعة مفهوم صانع لها ٌمتلك صٌػ  , (8)هامبلمح والدٌن والفكر والمكان وؼٌرها التً تشكل

متعددة تتمثل: بـ)العرقٌة( وهً المشتركات الثقافٌة مثل التارٌخ والنسب والمعتقد واللؽة والدٌن, 

بها العناصر البٌولوجٌة المشتركة أي الحدود المادٌة الحسٌة, و)القومٌة(أي و)العنصرٌة( وٌراد 

التارٌخ المشترك والممارسات  واللؽة والدٌن المرتبطة بالدولة أي ما ٌمٌزها عن العرقٌة هو 

, (8)ارتباطها بالدولة , )واللؽوٌة( التً تتضمن اللؽة واللهجة واللكنة السابدة فً مجتمع ما

))إحساس الفرد بنفسه وفردٌته وحفاظه على تكامله وقٌمته وسلوكٌاته وأفكاره هً  بتعبٌر أدقو

كما ترتبط بمحاوالت إثبات الذات فً صراعاتها ضد التهمٌش  (11)فً مختلؾ المواقؾ((

                                         
دابل المتلبسة والحداثة المتعثرة, عبد الحسٌن شعبان , مركز دراسات الوحدة ٌنظر: الهوٌة والمواطنة الب -1

 21: 2111, 1طبٌروت,  -العربٌة , الحمرا
 -ودراسة السٌاسات , الدوحةالمركز العربً لؤلبحاث , عبد السبلم المسدي القومً,الهوٌة العربٌة واألمن -2

 188: 2114 ,1ط قطر,

 124ٌنظر: أزمة الهوٌة والتعصب:  3-

 115: 2113, 1, رٌاض الرٌس للكتب والنشر ,طعزمً بشارةٌنظر:طروحات عن النهضة المعاقة,  4-
, منشورات عهد كمال شلؽٌنسة فً الفكر العربً المعاصر , درا-فكري وأزمة واقع العربٌة, صراع الهوٌة 5-

 41:  2115دمشق , -منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب ,وزارة الثقافة
 58: ٌنظر:الهوٌة العربٌة 6-
 41: ر:إشكالٌات الفكر العربً المعاصرٌنظ 1-
 83: :صورة اآلخر فً قصص سناء الشعبلنٌنظر 8-
 54, 53:هوٌات مابعد الحداثة لقبابلٌة أوٌنظر: القبٌلة وا -8
 ,2118, 1القاهرة, ط –عالم الكتب للطباعة والنشر  معجم اللؽة العربٌة المعاصرة, احمد مختار عمر , -11

 2312:  األولالمجلد 
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اشكالٌة األنا , وهذا ما ٌجعل (1)فً محاولتها التمرد على الواقع ن األنا واإلقصاء , فتعبر ع

بل لتعلن , هذه األنا عن هوٌة شخصٌة فحسب تها , إذ ال تعبر مع إشكالٌ تتشابك واآلخر

وعلى هذا  ,(2)تعرضت للتهمٌش أو اإلقصاء من قبل اآلخر ما المواجهة وتلؽً االحتقار إذا

ن انفتاح األنا على اآلخر تساعد األساس ال ٌمكن معرفة األنا إال من خبلل معرفة اآلخر, حٌث أ

, وهنا تكمن هذه (3)ة خاصة تسهم فً إخراج هوٌته من حٌز الجمودعلى تكوٌن رإٌ األول

العبلقة  آلخر أو أخضع اآلخر لهٌمنته عًدتاألنا الحدٌث إذا ما خضع لهٌمنة ااإلشكالٌة ,ألن 

))مستوى استلهام اآلخر  التشبث بها , وٌؤتً إلىمر الذي ٌإدي األ ,(4)بٌنهما عبلقة ؼزو وقهر

ٌة الفردٌة أو األزمة الذاتٌة دون أن تبتعد فً فردٌتها عن الوطن وتوظٌفه للتعبٌر عن القض

تخضع للقوانٌن الحٌاتٌة  فكان ظهورها استجابة لدواعً العصر وظروفه حٌث (5)والمجموع((

 عٌة والثقافٌة فً نموها أو وأدها.تسهم الظروؾ السٌاسٌة واالجتماومثل التؽٌٌر والتطور 

فً تكوٌن اإلطار العام لبعض أنواع الهوٌات ,إذ شكل عند البعض ٌلعب الدٌن دوراً هاما ً       

لكون معظم التٌارات الدٌنٌة اإلصبلحٌة التقلٌدٌة فً القرن التاسع عشر ))وذلك  , (6)أساساَ لها

والقرن العشرٌن كانت تكرس الدٌن وتدافع عنه كرإٌة معٌارٌة...ألنها ترى الدٌن كثابت تدور 

( 8)القومٌة ٌرون إن نفً الدٌن هو نفً للهوٌة ن من التراثٌٌنٌوألن المؽال( 1)حوله كل الدوابر((

))فإن الهوٌة الدٌنٌة ٌمكن أن تكون واحدة من الهوٌات التً ٌراها الشخص كهوٌة ( 8)القومٌة

مهمة )ربما أٌضا حاسمه( ولكن من دون أن ٌنكر أن هناك هوٌات أخرى ربما تكون مهمة 

 .(8)أٌضاً((

على إن للدٌن دوراً مهماً فً تماسك الجماعات وتوزٌع األدوار داخلها, ٌإكد كثٌرون          

, حٌث ٌقوم )) ببلورة (11)فهو ٌقدس حٌاة الجماعة وتارٌخها الذي ٌشكل هوٌتها وٌمنحها وجودها

جماعة ما ورسم حدودها عبر الطقوس الجمالٌة والفرابض والمحرمات والزمن المقدس 

وترتبط عند البعض باللؽة   (11)األعٌاد ورزناماتها المقدسة((المتداخل مع الحٌاة الٌومٌة فً 

طمس ذاتٌته  إلى))إذا ما فقد أي شعب استخدام لؽته األم فإن ذلك سٌإدي  :فٌقول المسدي

فإن اإلنسان ٌفقد معناه من دون اللؽة , وإن النضال من أجل  (12)الثقافٌة وفقدان هوٌته الممٌزة((

                                         
-عراقً السبعٌنً التلقً والتؤوٌل, د. علً هاشم طبلب, دار صادر, بٌروتٌنظر:خطاب اآلخر فً الشعر ال -1

 228: م2114, 1طلبنان, 
, 1طقراءات فً ضفاؾ النص الشعري, صالح زامل,مكتبة عدنان للطباعة والنشر , –ٌنظر:الهوٌة واآلخر  2-

 128:  2112, 1ط,
 83: صورة اآلخر فً قصص سناء الشعبلن ٌنظر: 3-

, تحرٌر:منى ابو الفضل , نادٌة محمود مصطفى , دار السٌد عمرر: األنا واآلخر من منظور قرآنً,ٌنظ 4-

 111: هـ  1428 -م2118, 1دمشق , ط-الفكر
 168:عربً الحدٌثاآلخر فً الشعر ال -5
 28اؼتٌال العقل:  -6
 11محنة الهوٌة, مسارات البناء وتحوالت الرإٌة:  -1
 28إؼتٌال العقل:  -8
 11-11الهوٌة والعنؾ وهم المصٌر الحتمً:  -8
 -عزمً بشارة, المركز العربً لؤلبحاث ودراسة السٌاسات ,ٌنظر: الطابفة, الطابفٌة, الطوابؾ المتخٌلة -11

 165: 2118, 1قطر, ط
 213ة, الطوابؾ المتخٌلة:الطابفة, الطابفٌ  -11
 81الهوٌة العربٌة واألمن القومً:  -12



 

 13 

اإلرث الثقافً واألدبً ٌربطها معظمهم ب, (1)ٌنتج هوٌة جماعٌةالحفاظ علٌها ٌعٌد تشكٌلها ل

القضاٌا هما فً محاولة لنقل األفكار وعرض بٌنفً أدب السٌرة الذاتٌة حٌث ٌربطون  وخاصة

)مفاهٌم الحٌاة الجٌدة( ـالمرتبطة صمٌمٌاَ فً المجتمع , وهذا ما أطلق علٌه فرٌمان وبروكمٌٌر ب

حقٌقة أن بناء السرد للهوٌة لٌس له ُبعد نفسً واجتماعً فقط لكن له ُبعداً  إلى))الفتٌن االنتباه 

خلقٌاً أٌضاً....وهما ٌرون بؤن األفكار الثقافٌة عن الحٌاة الجٌدة تإثر على درجة التكامل 

 (2)السردي المتؤصل فً القصص التً ٌحكٌها الناس عن حٌواتهم وعن هوٌاتهم فً النهاٌة((

بوجود تحبٌكها أو  ووثابقها ووقابعها,األمر الذي ٌرهن وجودها ألمة ,ماضً افهً كشؾ عن 

كٌان , ومن هذا المنظور ٌمكن عَدها سردٌة ترتبط بالتارٌخ, أي (3)سردها الثقافً الخاص

ٌُشكل   التؽٌر ٌخلق فهمٌن مختلفٌن عرضة كؤي حدث تارٌخً للتؽٌر وهذا وتكون ٌتشكل أو 

مجرى التارٌخ , والثانً:  ألمة التً تشكلت عناصرها فًسردٌة ا ٌصفها بؤنها األول لها:

فالسرد ملتصق بالتحوالت االجتماعٌة ,وإن لكل عمل  ,(4)بؤنها كٌان جوهري ال تارٌخً ٌصفها

عمل فنً بعدان :بعد اجتماعً ٌقوم على الواقع المعٌش وبعد فردي ٌنطلق من خٌال 

منه أن ٌضفً نموذجاً أو سرداً راد ٌُ  ))خٌاالً ,حسب هذا ٌمكن فهمها بوصفها (5)الفنان

االنتظام حول مجموعة من الصفات  إلىمنتظماً....فصارت الذات فً السٌرة الذاتٌة تنحو 

 .(6)الثقافٌة األخرى كالخاصٌة والشخصٌة والتجربة والموقع االجتماعً واسلوب الحٌاة((

كشؾ عن المواضٌع تطرح العدٌد من األسبلة التً تسهم فً النلحظ من هذا إن القضٌة       

تنتمً فً إكد على اختبلفها وتؽٌرها المستمرحٌث ))وت هااالجتماعٌة والتارٌخٌة التً ترصد

نهاٌة المطاؾ للعوالم الرمزٌة : عوالم الصورة واللؽة , وعوالم اإلدراك والفعل ...فالحدٌث عن 

وهذا ما ٌمنحها , (1)ٌقة خاصة فً الحدٌث حول الهوٌة((ثقافة فً شكلها المختلط سٌظهر بطر

مم  نجد قصصها ففً تارٌخ وجود األ القدرة على توجٌه الذات نحو العالم األكثر مقاربة لها,

تقوم فً األساس على الرمز الذي ٌجمع بٌن ما هو فطري وواقعً وما هو خٌالً وهما مكونان 

ضً والتارٌخ عملٌة تؤوٌل للما , وهذا ٌجعل تشكلها(8)ألي قصة سواء كانت تارٌخٌة أو إبداعٌة

, وٌعً (8) صراع من أجل سٌادة هوٌة سردٌة معٌنهوهذه العملٌة  التؤوٌلٌة ال تخلو من والثقافة, 

لها وال ٌتوخى  اً حقٌقٌ اً بؤن السرد حٌن ٌشتبك بتارٌخ الهوٌات ال ٌعطً تارٌخوٌعً الروابٌون 

ٌش بٌنها وجعل التعاها ألن قدرته محدودة على تحبٌك تارٌخ , الدقة فً الرصد والتوثٌق

السرد ٌمنح الكاتب  إلى, ولكن ٌجب اإلقرار بؤن المرور من التارٌخ الجماعً (11)ممكناً 

المصداقٌة ,حٌث تندفع أؼلب الجماعات نحو سردٌات متخٌلة قصص وأساطٌرثم تحبكها  مع 

                                         
 111ٌنظر: الهوٌة العربٌة واألمن القومً  -1
 35دراسات فً السٌرة الذاتٌة والذات والثقافة: السرد والهوٌة  -2
 131الهوٌة والسرد: ٌنظر:-3
 138:  نفسهٌنظر: المصدر  -4
-دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر ,صالح زامل ,الشؽؾ بالهوٌة, دراسات ومقاالت فً السرد ٌنظر:-5

 88: 2121, 1بؽداد/ط-العراق
مٌؽان -لورانس ؼروسبٌرغ-طونً بٌنٌت ,الثقافة والمجتمعمفاتٌح اصطبلحٌة جدٌدة ,معجم مصطلحات  -6

 111مورٌس: 
 https://www.alawan.org مجلة األوان األلكترونٌة  ,اوسفالد شفٌمر,الثقافة المختلطة والهوٌة الثقافٌة -1
 22ٌنظر : القبٌلة والقبابلٌة أو هوٌات مابعد الحداثة:  -8
 132: المصدر نفسه ٌنظر: -8
 131: ٌلة والقبابلٌة  أو هوٌات مابعد الحداثةالقبٌنظر:  11



 

 14 

, وعلى هذا  (1)سردٌاتها التارٌخٌة وتَكون لنفسها هوٌة خاصة تزودها بحس جمعً لفهم ذاتها

فهم هوٌاتنا  من أنواع التصورات حول الذات والمجتمع , حٌث ٌتطلب  اً عَدها نوعٌمكن 

 .                                    (2)الخاصة فهماً لسردٌاتنا , فمثلما ٌنقل السرد أخبار الماضً ٌنقل كذلك تصورات الهوٌة

أن ))السرد ٌمنحنا حٌاة هً حٌاتنا ... وإن األنا التً تبدأ برواٌة قصتها   إلىٌنظر كثٌرون        

فاألنا ٌجب أن تكون شاهدة  (3)ال تستطٌع أن تفعل لك إاَل بحسب قواعد معروفة لسرد الحٌاة((

 إلىعلى أمور ال ٌمكن أن تكون حاضرة فٌها, وهذا أمر مستحٌل الختبلؾ األزمنة, وهذا ٌإدي 

,لذا ٌمكن وصفها بؤنها ))تشكٌل عالم متخٌل ,تحاك ضمنه (4)فة الحقٌقٌةالتفرٌط بالمعر

 . (5)استراتٌجٌات التمثٌل وصور الذات عن ماضٌها وكٌنونتها((

رتبط باألبعاد الثقافٌة ً الدولة من ناحٌة الجنسٌة ,وتالنقاد بٌنها وبٌن المواطنة فكذلك ٌربط      

))أنماط السلوك والتفاعل فً حٌاة الناس الٌومٌة العادٌة , فالثقافة  (6)للشخص وانتمابه السٌاسً

ومن خصابصها البارزة كونها ثقافة متعلمة ومعلومات وخبرات حٌاتٌة تنتقل مع األفراد من 

وفً حقٌقتها  كذلك طرٌقة الحٌاة وتفاصٌلها مثل اللؽة والزي والطعام وؼٌرها ,( 1)جٌل آلخر((

ن عبرها , طرٌقها معرفة نفسه ومعرفة اآلخرٌ د عنتمثل ))نتاج تارٌخً عام ٌحاول الفر

ومحاولة المعرفة هذه جعلت  (8)وتتكون من تجمع عناصر عدٌدة منها ثقافٌة ومنها اجتماعٌة ((

إن  ))الهوٌة القوٌة والفعالة لٌست ما  إلىالنخب المثقفة تفكر بالهوٌة من حٌث الفطرة , وٌشار 

لجهد والمراس واالشتؽال على المعنى الوجودي بكل ٌملكه المرء أو ٌعطى له ...هً ثمرة ا

وٌإكدون على ارتباطها باألعمال النقدٌة  (8)أعمال وإنجازات (( إلىأبعاده من أجل تحوٌله 

وما  عنه وإنما هً ما ننجزه ونحسن فعلهالفَعالة, ألن هوٌاتنا التقؾ عند حد ما نتذكره أو ندافع 

, وتسهم فً التعبٌر عن كٌان حسً ٌكشؾ عن (11)فً صنعه (ؼٌر)تسهم عبلقتنا مع ال

السمات الثقافٌة التً تمٌز الناس مثل  إلىالتحوالت الواسعة فً حٌاة المجتمعات, كما تحٌل 

, وهذه الخصابص ال تحضر كلها دفعة واحدة , إذ لٌست (11)العرق والقومٌة والجنس والمعتقد

,كما ٌربطون (12)هً نسقها العام  سبباً بل نتٌجة تنشؤ عن حس  بضرورتها فتكون  الضرورة

بٌنها وبٌن األدب والذاكرة , لكون األدب ال ٌعكس فقط الواقع وإنما ٌنشا معاٍن أخرى من أجل 

                                         
أٌام العرب إنموذجاً, عبد الستار  -ٌنظر: الهوٌة والذاكرة الجمعٌة, إعادة إنتاج األدب العربً قبل اإلسبلم -1

 11 -16: 2113, 1جبر, من إصدارات مشروع بؽداد عاصمة الثقافة العربٌة , ط
 18: نفسهٌنظر: المصدر -2
 111سها: الذات تصؾ نف -3
 86:المصدر نفسهٌنظر:  -4
 –سٌاسات االختبلؾ, محمد بو عزة, دار االمان للنشر والتوزٌع  إلىسردٌات ثقافٌة ,من سٌاسات الهوٌة  -5

 34هـ: 1435 -م2114, 1الرباط, ط
 232: صٌة العراقٌة, البحث عن الهوٌةٌنظر:الشخ-6
, دار مسامٌر للنشر والتوزٌع , محمد عبد الحسٌن هوٌديأنعام كجه جً بٌن أزمة الهوٌة وخطاب السخرٌة,  -1

 31:  2121السماوة,  -, العراق
 15: المصدر نفسه -8

 -الدار البٌضاء -حدٌث النهاٌات ,فتوحات العولمة ومآزق الهوٌة, علً حرب, المركز الثقافً العربً 8-

 23: 2114, 2المؽرب,ط

 25المصدر نفسه: ٌنظر:  11-
 48والقبابلٌة أو هوٌات مابعد الحداثة: ٌنظر: القبٌلة  11-
 48: نفسهٌنظر:المصدر -12
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, ولكونه متورط ؼالباً مع السلطة الحاكمة التً تلجؤ إلٌه من  (1)تنمٌط صورة معٌنة لهذا الواقع

لوجٌا خاصة بها وتشكٌل الهوٌات أجل توفٌر ؼطاء شرعً لهٌمنتها من خبلل صٌاؼة آٌدٌو

الجمعٌة والوعً الجمعً ,فتعمل تلك اآلٌدٌولوجٌا بوصفها آلٌة مركزٌة لتعزٌز التماسك 

, وإن اشتباك األدب مع السلطة ٌقوم (2)والتضامن بٌن األفراد والجماعات التً ٌنتمون إلٌها

ً مع التخٌلتفاعل الحوار منظوراً مخالفاً لواقع السلطة فٌ التخٌلبتحرٌر الذاكرة , وٌطرح 

 .(3)التارٌخً وتتواجه الذات والجماعة ,القامع والمقموع

ى حٌث تقوم العابلة األولتتشكل منذ سنوات الطفولة  بٌن الكاتب أمٌن معلوؾ بؤنهاٌ        

وقد ٌتعرض , بتشكٌل الطفل وتكوٌنه وتلقٌنه المعتقدات والمذاهب واللؽة فضبلً عن االنتماءات

أو الدٌن أو ؼٌرها من االختبلفات  ةر للتجرٌح واالضطهاد بسبب الفقر  أو لون البشربعض البش

التً ترسم مبلمح الشخصٌة وتحدد السلوك , وهذا التجرٌح ٌحدد موقؾ البشر من إنتماءاتهم فقد 

معلوؾ عمل ولهذا ٌست ,(4)التماهً أو قد ٌخفً هذا اإلنتماء لٌظهر فجؤة لبلنتقام إلىالفرد ٌنزع 

فً إنتماء واحد ٌحصر البشر فً موقؾ  المفهوم الذي ٌختصرها مصطلح الهوٌات القاتلة ألدانة

قتلة أو أتباع قتلة فتتشوه رإٌتهم  إلىمتحٌز ومتعصب ..بل إنتحاري فً بعض األحٌان فٌحولهم 

 . (5)للعالم وتنحرؾ

ها ))ناتج للتحدٌات معلوؾ فً نظرته للُهوٌة وٌصرح بؤنأمٌن وٌوافق عبد هللا الؽذامً       

ومتولدة عن الحاجة للدفاع عن الذات ضد أي عنصر مهدد سواء كان التهدٌد حقٌقٌاً أو 

إفتراضٌاً, وردود فعل اإلنتماء قد تكون إٌجابٌة وبناءة كما فعل السود فً أمرٌكا وقد تكون 

نها ولدت من كما ٌإكد على إ (6)عنٌفة ودموٌة كما ٌجري فً معظم حوادث التارٌخ والثقافات((

رحم أزمة االنتماء التً شاعت فً العصر الحدٌث  لتردم الفجوة بٌن ما علٌه المرء وما هو 

بعد لها , فحاالت االستؽبلل والقمع واالضطهاد وجدت من ٌتصدى (1)جدٌر به ولترتقً بواقعه

ٌُطلق على الهوٌات الناتج ة عن شكل أن شاعت ثقافة الحرٌة بٌن األوساط المثقفة والمتمردة , و

هذا  الصراع  ب)األقلٌة ( التً تنمو لتبرز المواطنة الشوهاء القابمة على دونٌة اآلخر فً حٌن 

ٌتجلى الٌوم فً والتراتب بٌن األفراد  إلىإنها ٌجب أن تقوم على الكمال بٌنما الشوهاء تقود 

األمة شكلها  , وهذا ما ٌمنح(8)صراع الهوٌات الثقافٌة والتً تعجز عن بناء مواطنة حقٌقٌة

طبقات وفبات فً حركٌة مجتمعٌة دابمة , هذه الحركٌة  إلىالحقٌقً حٌث ))ٌنقسم المجتمع 

تجعل المجتمع كله ٌتفق على بعض القضاٌا باإلجماع مثل صٌانة الهوٌة والوطن من أي عدوان 

  وهذا ٌجعل شكلٌتها (8)العقل والعمل من أجل الرقً والعدل(( إلىخارجً ومثل االحتكام 

                                         
أٌام العرب إنموذجاً, عبد الستار  -ٌنظر:الهوٌة والذاكرة الجمعٌة, إعادة إنتاج األدب العربً قبل اإلسبلم -1

 41جبر: 
 42: نفسهٌنظر: المصدر -2
 88ٌنظر: سردٌات ثقافٌة:  -3
 38ٌنظر:الهوٌات القاتلة:  -4

 43: نفسهٌنظر: المصدر 5-
 61القبٌلة والقبابلٌة أو هوٌات مابعد الحداثة: 6-
 46: نفسهٌنظر :المصدر 1-
 118, 111ٌنظر: الشؽؾ بالهوٌة: -8

, تحرٌر: رٌاض زكً قاسم, مركز رونأحمد بعلبكً ..وآخ ,الهوٌة وقضاٌاها فً الوعً العربً المعاصر 8-

 36:   2113, 1طبٌروت,  -دراسات الوحدة العربٌة, الحمرا
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الممٌزة  هً اإلقرار بالتنوع وحماٌة الكٌان الذاتً واالجتماعً والسٌاسً والدٌنً وؼٌرها من 

تحدد ,الكٌانات المرتبطة بهذا المفهوم , وعلٌه فؤن الُهوٌة متعددة الرإى ومتباٌنة االتجاهات

 جوده , فهً سمة ٌتمٌز بها الفرد والمجتمع وتشكل خصوصٌته ووبعبلقتها مع المجتمع والذوات 

البحث وبما أن الشعر ُهوٌة الشاعر, فهو الممثل الحقٌقً لما ٌمتلكه من ُهوٌات عدة سوؾ ٌقؾ 

 نتمً الٌه والمجتمع الذي ٌحٌا به, مثل ُهوٌته وُهوٌة الجٌل الذي ٌفهً ت,علٌها 
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 :مذخم 

ٌُحدد إنتمابه        ٌُعرؾ و تشكل الُهوٌة سمة مهمة من سمات الشخصٌة الذاتٌة للفرد , بها 

 (1)وثقافته ودٌنه وقٌمه فً الحٌاة , وُتستعمل على إنها ))االرتباط المنسجم بٌن الذات والعالم((

على بٌان التً تعمل  (2)))هً أنا الشاعر , الماهوٌة, أي الحقٌقة أو الموضوعٌة ((فذات الشاعر

توجهاته وانتمابه واستقبلله وعبلقته مع األفراد الذي ٌنتمً إلٌهم, فٌتكون جوهر وجوده المتمثل 

بُهوٌته الذاتٌة ,فهً التً تضع الحدود الممٌزة لؤلفراد وترسم المبلمح الممٌزة ألنفسهم 

تعبٌِر عن اإلحساس , وإن اإلحساس السلٌم بالُهوٌة ٌتمثل فً ال (3)ولعبلقاتهم مع العالم من حولهم

, و شعور الفرد بوصفه ذاتاً مإثرة (4)اإلحساس بالمشاركة والتجذر فً البٌبة التً ٌنتمً إلٌها

حٌن ٌتم عزله أو إقصابه فإن هذا ٌخلق وبصورة إٌجابٌة فً هذه البٌبة  ٌعزز ُهوٌتُه وٌرسخها 

 إلىأو تحولها لدٌه شعورا ً بالعزلة والعجز وتدخل الذات فً دوامة الشعور بالكآبة والكبت 

مشاعر عدوانٌة تجاه المجتمع وأفراده, وهذا ما ٌطلق علٌه بؤزمة الهوٌة , وهً لٌست أزمة 

بمعنى تهدٌد أو محنة بل موقؾ نمابً ٌنشؤ عن التؽٌرات الفسٌولوجٌة وتوقعات المجتمعات 

االنتماء من مشاعر مادٌة ومشاعر  وهذا الفكر مركب, (5)ٌقتضً تجاوزه تحدٌد ُهوٌة األنا

والتكامل واإلحساس بالوجود , ومن هنا ٌمكن القول : بؤن أزمات الُهوٌة تولد تحت تؤثٌر 

, فلم ٌعد االستقبلل الفردي (6)عملٌات كبت تنال جانبا ً أو جوانب متعددة من مشاعر اإلنسان

سلل ٌمنح شعور االنتماء إال بمقدار الشعور بالخٌبة والصدمة من هذا الواقع المتردي , فت

فً  أزمة الُهوٌة ألن ٌجعلها أسٌرة للوحدة والقلق للنفوس وتشظٌهاإحساس االؼتراب 

))هً قبل كل شًء أزمة حرٌة , وأزمة وعً بها , وأزمة تفاهم وحوار مع اآلخر العراق

بمعنى آخر هً أزمة مواطنة لم تتبلور, وأزمة دولة لم تكتمل وٌتم نضجها , وأزمة نظام 

فتجربته فً أؼلبها نابعة من أزمتِه النفسٌة  (1)وق المواطن وإنسانٌته((سٌاسً تجاوز على حق

التً عانى منها, إذ رسمت الصراعات والتناقضات الداخلٌة اإلطار العام لُهوٌته الذاتٌة بما 

شلل فً طاقة الفعل و  إلىاحتوته من تشتت وشعور باالنسبلخ والبلإنتماء , وهذا التوتر ٌإدي 

, من الماضً والحاضر, من الوطن والمنفى , من الذات واآلخر, هذا  (8)بمشعور بالقلق الدا

ضطراب النفس ناتج عن الحرمان الذي ٌسبب ارتباك فً ُهوٌة الذات , األمر الذي  ٌشٌع ا

وٌمزق الطاقة وٌبددها وٌشتت اإلنتباه  وٌوقؾ اإلنتاج و ٌعرقله وهذا كله ٌمثل  وتوترها وقلقها

قسمٌن , قسم تدفعه النزعات الطبٌعٌة , وقسم ٌرضخ  إلىفٌها العقل  فٌنقسم قٌودا ًبالنسبة للذات

                                         
 115الهوٌة وتشتتها فً حٌاة اٌرٌك ارٌكسون وأعماله: -ٌنظر: البحث عن الهوٌة -1

فً شعر الحداثة العربٌة, عبد الواسع الحمٌري, المإسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزٌع  ةالذات الشاعر 2-

 12هـ :1418 -م1888, 1لبنان, ط -والتوزٌع , بٌروت
الوطنٌة, علً وتوت,عامر عبد زٌد,سعدون محسن ضمد,ثامر عباس, الناشر الحضارٌة المواطنة والهوٌة  -3

 24هـ : 1428 -م2118, 1بؽداد, ط -للطباعة والنشر,العراق
 11ٌنظر: المصدر نفسه :  4-
 16دراسة فً سٌكلوجٌة الشباب: -ٌنظر:  أزمة الهوٌة والتعصب -5

 146:  1883, 1دمشق, ط –, دار الوسٌم  الهوٌة, الٌكس مٌكشٌللً, تر: علً وطفةٌنظر:  6-
 241الشخصٌة العراقٌة :  -1

 134ٌنظر: الهوٌة , ألٌكس مٌكشٌللً :  8-
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بٌنهما حدث نزاع بٌن المشاعر  للبٌبة وٌحسب حسابا ً إلعتباراتها المكتسبة , وإذا تعذر  التوفٌق

شتى أنواع  إلى, االمر الذي ٌإدي  ضمه من ؼرابز وعواطؾ وبٌن عاطفة الذاتنسانٌة بما تاإل

, وعلٌه فالهوٌة الذاتٌة عند الشعراء تتمثل ( 1)واألمراض النفسٌة والعقلٌة المعروفةاالنحرافات 

فً صورهم الشعرٌة ومعاناتهم  والسٌما من عاش ؼربة الذات وإؼترابها , وفً نصوص 

هذه الصراعات التً تثور بها نفسه وتشكل أواصر  إلىالعدٌد من اإلشارات  *فوزي كرٌم

 ة فً آن.الشعرٌة والشخصٌُهوٌتِه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
علم نفس الشخصٌة, كامل محمد محمد عوٌضة, مراجعة: محمد رجب البٌومً, دار كتب العلمٌة, ٌنظر:   -1

 83هـ : 1416 -م1886, 1لبنان, ط -بٌروت
من محلة العباسٌة فً جانب الكرخ التً تحولت فٌما بعد للمنطقة الخضراء,  1845فوزي كرٌم: من موالٌد  *

لندن حٌث استقر فٌها حتى  إلىبٌروت بعد تخرجه  ثم  إلىجامعة بؽداد ,وارتحل  –تخرج  من كلٌة اآلداب 
 68,وهو أحد الموقعٌن على البٌان الشعري الستٌنً الذي أصدرته مجلة شعر 2118آٌار عام  11وفاته  فً 

الذي نسؾ القواعد الثابتة فً األدب وُعد مظهرا ًمن مظاهر روح الجٌل الجدٌد. لبلستزادة ٌنظر: إضاءة التوت 
دمشق, – الحمرا, سورٌة -افة والنشر, بٌروتناظم, دار المدى للثق وعتمة الدفلى, حوار مع فوزي كرٌم, حسن

 -, و: البنى االسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌم, سامً ناجً ,منشورات اٌكار21: 2113, 1أبو نإاس, ط -بؽداد
حداثة أخرى(, حسن ناظم, جامعة الكوفة  إلى, و: أنسنة الشعر)فوزي كرٌم مدخل 41: 2121, 1بؽداد, ط

 13: 2121,  2ات فكرٌة,طسلسلة دراس
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 األولادلبحذ 

 :ىٌت ادلخشظٍت االغرتاب وأرشه يف حشكم اذلُ

ر الذات أصبح مفهوم االؼتراب فً العصر الحدٌث ٌنتشر بشكل واسع وٌقصد به : تعبٌ         

عوامل ذاتٌة  إلى, وٌعود سببه  (1)فً عبلقتها بالمجتمع ومإسساته زالفردٌة عن شعورها بالعج

 مادة شعره , فالقصٌدة التً تقوم على اؼترابى الفرد وٌستمد منها الشاعرواجتماعٌة تإثر عل

هً ))محاولة تعبٌر عن مؤزق روحً إزاء سطوة التارٌخ واألٌدٌولوجٌا معا ً,  هاوتشظٌ الذات

د نفسه ماإن سطوة دكتاتورٌة الحزب الواحد والزعٌم الواحد ...مؤزق الكابن اإلنسانً الذي ٌج

مما ٌشعره باإلؼتراب  (2)ٌدخل مرحلة أول الشباب فً محنة حرمانه من ُهوٌتِه كإنسان((

عن وطنه بفعل النفً والمؽترب داخل  ؽرٌبصورة المشرد ال والؽربة , فعاش الصورتٌن معاً 

لها  أبرز أُطر تشكٌل الهوٌة الستٌنٌة التً كان ما بطبٌعة الحاله,ووطنه بفعل القمع السلطوي 

دور مهم فً تكوٌن الشخصٌة اإلنسانٌة التً اختلفت بٌن ظرؾ و آخر , فالؽربة تإثر على 

, وهذا كله  ألقى  (3)ة للمؽاٌرة الذات إذ تتؽٌر بتؽٌر العالم المحٌط بها وهذا ما ٌجعلها مدعا

 بظبلله على ذات الشاعر ولون أؼلب نصوص قصابده.

 : االغرتاب انزاحً

 ٌوحً حٌث؛فٌها الذي أصبح ملموساً  بالتشظً ملٌبةمعاناته الخاصة, إذ كانت ه مثلت نصوص   

وهً من  ,شاعر ٌحمل فً شعره بذرة الرفض والثورة مواضع عدة بالتمرد والرفض فكل فً

 , وهذه العوامل تمثل الؽربة الذاتٌة بامتٌاز: (4)أهم عوامل الشعور باالؼتراب لدٌه

 ٌؽادُر كل الضٌوؾ 

 لنوافذ رابحة البحروترجُع عبر ا

 تثقلنً بالرطوبة,

 وفوق الرفوؾ تحط النوارس,

 فً األسطوانة أسمُع صوت ارتطام ِ المٌاه,

                                         
متاهات االنسان بٌن الحلم والواقع, حلٌم بركات, مركز دراسات الوحدة -ٌنظر: االؼتراب فً الثقافة العربٌة 1-

 35:  2116, 1بٌروت, ط -العربٌة, الحمرا
 148 :إضاءة التوت وعتمة الدفلى  -2
هـ: 1428 -م2118, 2للعلوم ناشرون, لبنان, طسٌرة فكرٌة, علً حرب,الدار العربٌة -خطاب الهوٌةٌنظر:  -3

63 
القاهرة , د.ط,  -ٌنظر: اإلؼتراب فً الشعر العربً الرومانسً, محمد هادي بو طارن , دار الكتاب الحدٌث -4

 51هـ:1431 -م2111



 

 21 

 ُترى ٌدخلُ البحر ؟

 هل تستجٌب النوارس للموجِة العابرة؟

 وتسقُط ُ ثانًٌة قطرات ُ الندى؟

ٌُلبً ندابً النخٌلُ البعٌد؟ و
(3) 

الداخلً واؼترابه بهذا المقطع من القصٌدة أن ٌكون مفكراً ٌلٌق بعمق معتركه  أراد        

وهذه لٌست حداثوٌة جدٌدة بل هً سمة حٌث ٌجمع بٌن الفلسفة والتخٌل  ,والتباس متاهته

فهل تسمع النوارس فً دجلة  ,,فشعوره باالؼتراب ٌتضح من حٌرته(2)جوهرٌة فً الشعر

وهً تحمل لوعته  -حرٌة الحٌث أراد الشاعر من البحر رمز -الموجة المرتدة من بحر الؽربة 

))منح الظاهرة  إلىوهل سٌلبً النخٌل ندابه كناٌة عن الوطن , هو ٌهدؾ من خبلل شعره 

العمق فٌرى بهذه  إلىداللتها الحقٌقٌة فعٌنُه المدربة ال تتؽشاها البهرجة والضوء الساطع ...ٌنفذ 

وهذا البإس الذي ٌعٌشه  (3)لة الحقٌقٌة للظاهرة التً ٌعالجها((العٌن البإس هذا البإس هو الدال

 إلىالشاعر ٌفصح عن ذات محقونة بشعور واضح باالؼتراب والقلق الوجودي الذي أدى به 

استعمال اللؽة لئلفصاح عنه , ما جعله ٌعطً للمفردة داللة أعمق من معناها الظاهر فمفردة 

تناق وعدم القدرة على التنفس بصورة مرٌحة وشعور )الرطوبة( توحً فً داللتها على االخ

عام باالنزعاج والتوتر وعدم التآلؾ مع الجو ومحٌطه وهذا ما أراد أن ٌوصله للمتلقً حتى 

 وشعوره بالؽربة وعدم االنتماء.الواضحة ٌستشعر معه معاناته 

 ضباٌب كثٌؾ 

 وبٌنً وبٌن دخان الحرابق

 بذاكرتً , واحتراق الدقابق

 الجسد,بهذا 

 .(6)ضباٌب كثٌؾ ٌ وال شًء ؼٌُر الضباب

الذي استفحل بروح الشاعر حتى لم ٌبَق والخوؾ الؽربة بشعر القارئ فً هذا المقطع تٌس      

الذاكرة وٌستعمل الزمن الماضً  إلىالهرب من واقعه  إثرالمجهول فٌ منه سوى شبح خابؾ من

جزٌبات الحٌاة أقنعة ورموزاً ٌصنعها  كلَ ؼربته, فحٌن ٌشتد به الحنٌن تصبح  إلىفً إشارة 

                                         
 325/  1:  2111, 1دمشق,ط -األعمال الشعرٌة, فوزي كرٌم , دار المدى للثقافة والنشر, سورٌا  -1

 -الشعر وجذور الكراهٌة, فوزي كرٌم , منشورات المتوسط, مٌبلنو -ٌنظر: شاعر المتاهة وشاعر الراٌة 2-

 51:  2111, 1اٌطالٌا, ط
 14إضاءة التوت وعتمة الدفلى: -3
 326 - 325/ 1األعمال الشعرٌة: - 4
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الدخان بؤنه  ))التجربة  , لذا ٌمكن عدَ (1)لٌشاهد من ورابها ذلك المدى الذي ٌؽطٌه الدخان

االجتماعٌة الواسعة التً تحٌط بنا... الدخان الفعل الحٌاتً الٌومً الذي ٌنتجه موقد أو شعلة 

و)الضباب( داللة على تشتت الرإٌة وعدم ,(2)((المجتمع بؤحداثه وأفكاره وقضاٌاه فٌثٌر دخاناً 

القدرة على التركٌز, فهو سٌد الموقؾ وهو الذي ٌتملك الشاعر وٌسٌطر على كل جزبٌات كٌانه 

الداخلٌة الحسٌة مثل الذاكرة , والخارجٌة المادٌة مثل الجسد كؤنه ٌؽلؾ ذات الشاعر لٌشكل 

باالؼتراب, وبهذا المعنى تكون هذه الُهوٌة مرادفة ُهوٌة له توحً بعجزه عن االنتماء وشعوره 

عالم –عالم آخر  إلى, لٌهرب بعد ذلك  (3)للجمود على الحال والتقوقع فً الماضً انؽبلقاً 

وما هذه الرإٌة التً  ,لٌحصً خساراته فً هذه الحٌاة وٌظهر له بإسه فً عتمته  -الذاكرة

ٌعنً فً نهاٌة األمر تشتت  فً الوجود, الذيتبناها فً خطابه إال تؤكٌد على تشتته وؼربته 

 أٌضا ً: هوٌته

 سؤدخلُ فً الذاكرة

 وأهجُر آخر فجٍر ظمبُت إلٌه

 وعلقُت آمالً الخاسرة.

 هنا أتلمُس فً عتمتً حجَم بإسً

 ومقداَر خطوتً العاثرة,

 وأ ُحكم إؼالق بابً,

 وأ ُطفا ضوبً.

 .(6)وأهدأ ُمستسلماً للرقاد

)العتمة( لٌرسم لنا صورة تشاإمٌة كبٌبة تتوافق مع إحساسات الخٌبة التً ٌوظؾ مفردة          

االندماج مع محٌطه بداللة  ه منال ٌمكن الذي, بالمقابل ٌرسخ مقدار االؼتراب النفسً  عاشها

ؼلق الباب التً تعنً الوحدة وقد تكون ضمنٌاً وحدة نفسٌة تفصح عن عدم التوافق مع اآلخر 

باالؼتراب مرتبط بالماضً الذي ال ٌستطٌع  إحساسهالذي كان سببا ً فً خساراته لنستشعر بؤن 

ٌة التً تمض ذهن , وٌمكن التعبٌر عن ذلك بـفكرة ))العودة العكسمتعلقاتهالخبلص من 

فٌفضل أن ٌهرب من ذاكرته أٌضاً لٌستسلم  (5)حٌث ال ٌرٌد وعٌه الظاهري(( إلىالمؽترب 

ٌبحث عن سبٌل للتحرر واالنطبلق, وٌبحر فً زحام الصور والتشبٌهات لئلٌحاء وللرقاد , 

 بتحقٌق هذه الرؼبة:

                                         
ام لؤلدباء والكتاب فً ,االتحاد الع , ٌاسٌن النصٌر, دراسة فً شعر فوزي كرٌم -ٌنظر: المراٌا والدخان 1-

 34: 2111, 1بؽداد, ط -العراق
 11المصدر نفسه:  2-

 31:  2118بٌروت, د.ط , -ٌنظر: بول رٌكور الهوٌة والسرد, حاتم الورفلً, دار التنوٌر للطباعة والنشر 3-
 326/ 1األعمال الشعرٌة:  4-
 254: 2111, 1ٌة جامعة الكوفة , طخرس. , سلسلة دراسات فكرالسٌرة والعنؾ الثقافً, محمد ؼازي األ 5-
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 أنا مبحر ٌ 

 تتجاوب فً خطوه ِ زهرة ُ  البحرِ 

 ُتعطٌه ِ سحر النبوةتمحو خطاٌاه, 

 فإذا مسه ُ الجن ُ

 أو رعشة ٌ للبكاء

 تعوذ َ فً عظمٍة من حنٌن النساء.

 رأسه ُ كوكب هصرته ُ النجوم ُ 

 أحالت مفاتنه ُ مومٌاء

 (3)وأطراَؾ لٌل ٍ...

ٌتشكل النص من فضاء متنوع من الصور واالستعارات التً ٌحٌا بها الشاعر , فهو المبحر  

نفسه المضطربة , والبحر ٌدل على  يءٌهدالمجهول المنسلخ عن أرضه, ٌطهره البحر و إلى

االرتباك والقلق والمشاعر المضطربة, ولكنه أٌضا ً ٌدل على الوالدة وتطهٌر النفس من اآلثام 

 العالقة بها فٌمنحه ) سحر النبوة( .

طاقة البشر لكون الجن ٌملك ما ٌفوق  إلىٌستعمل )الجن( إلحالة المشاعر التً تعترٌه      

قدرات تفوق قدرات البشر فاالرتباك والحنٌن ٌفوق احتماالته ولكنه ٌصارعه بكبرٌاء متذرعا ً 

بؤن الحنٌن صنو الضعؾ وهومن صفات النساء ال الرجال التً ٌجب أن تتحلى بالقوة والصبر 

م لٌشبه أفكاره وخٌاله, على تحمل المشقة والؽربة , وٌستعٌر رمزٌة الكوكب الذي كونته النجو

لتً والنجوم هً كل ما ٌهتدي به فً طرٌق ؼربته المظلم من ذكرٌات وصور وأحبلم مستلبة ا

ضمنه تمثبلت عن ذاته كما هو  فً ل وٌحشدنصه على التخٌ قومخلقت ُهوٌته ُ الُمؽتربة, فٌ

 .(2)ٌشعر

ٌلة الذات لئلبحار فً عالم تستحٌل مفاتنه من التعب مومٌاء وأطراؾ لٌل الذي ٌعد ))وس       

الخٌال الخطابً )الحلم( لملء الرؼبات المكبوتة والتنفٌس عن النفس فً البحث عن الواقع 

ما تعرض له  من  إلىمر الذي ٌوحً بالسكوت والجمود , وهذه الصفات تحٌل األ (3)المثالً((

ٌاب وٌعبر عن ترحاله البلحٌاة والبلأمل وهذا ما جعله ٌفرد شراعه للؽ إلىظلم وقهر أسلماه 

عبر تقنعه  بشخصٌة)السندباد ( داللة على التؽرب وعدم اإلستقرار, وهو بذلك ٌضفً على 

 قصٌدته نبرة موضوعٌة تتحدث عن شواؼله وهمومه ومحنته االجتماعٌة :

                                         
 146/ 2األعمال الشعرٌة:  1-
  18الهوٌة والسرد:ور ٌنظر: بول رٌك--2
 256خطاب اآلخر فً الشعر العراقً السبعٌنً:  -3



 

 24 

 

 أنا ذلك السندباد ُ بال راٌٍة.

 حملتُه الظهٌرة 

 زوارَق أشالبِها,

 حَنط تلك الزوارق,

 تكون: أوحى لها أن

 ِسراجاً توقُد من نخلةٍ 

 .(3)جذرها ثابٌت وأطرافُها فً سماء ِ الفصول

ٌصور الشاعر حالة من الحنٌن تنتابه لمنطقته ومسقط رأسِه )العباسٌة( وبٌت والده ومرتع        

صباه على ضفاؾ دجلة وذلك ما توحٌه داللة ألفاظ: )الظهٌرة, الزوارق, النخل( التً بقٌت 

ى على الرؼم من سنٌن البعد وتعدد المنافً شعلة متوقدة فً روحه تثٌر فٌه حنٌناً ال ٌخمد, حت

إحساس بؽربة مؤزومة , فحٌن تنقسم الذات على نفسها وتتحول  إلىأحالت إحساس الحرٌة  

اؼتراب مصاحب بمشاعر  إلىالذي ٌتحول فً النهاٌة وخضوع للظروؾ الخارجٌة  إلىالحرٌة 

 . (2)رادة وخٌبة االملاالحباط وضعؾ اإل

الزورق وٌحمل أٌضا ً داللة ٌظهرشعور االؼتراب من خبلل حالة الرحٌل التً ٌوحً بها       

الراحلٌن والمؽتربٌن الذٌن استؤنفوا حٌاتهم وهم ٌحملون الوطن فً أرواحهم ٌضٌبهم كما 

 ِسراجاً توقُد من نخلٍة(السراج , فالنخلة رمز من رموز الوطن والمدٌنة, ونلحظ إنه فً قوله: )

ا كوكب ٌ د ُري ٌوَقُد من الُزجاجة كؤنه{ إلىالتناص من القرآن الكرٌم فً قوله تع إلىعمد 

فهً محاولة لتوثٌق مخٌاله بالنص الدٌنً   (5} (زٌتونٍة ال شرقٌٍة وال ؼربٌةٍ شجَرة ٍ ُمباَركة 

لكونه ركٌزة من ركابز اإلبداع ,و))ٌخدم هدفا ً وٌقوم بمهمة سٌاقٌة لٌثري من خبللها النص 

كما أراد أن ٌإكد على قداسة النخلة/  (4)وٌمنحه عمقا ً وٌشحنه بطاقة رمزٌة ال حدود لها((

وحً بؤن االؼتراب , وهذا ٌوالوطن  التً عَمقت صورتها الراسخة فً ذاته شعور الحزن 

 ها الشعرٌة  حٌث ٌحاول أن ٌوصل من همه الفردي:قصابده تتمٌز بكثافة صور

 لقد كنت َ وحدَك , واألرض ُ دارت 

 فدرت,

                                         
 148 -2/148األعمال الشعرٌة:  -1
 24الُهوٌة:ٌنظر:  -2
 35سورة النور / -3
, 1عمان, ط -دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر والتوزٌعالتناص فً الشعر العربً الحدٌث, حصة البادي,  -4

 23هـ : 1431 -م2118



 

 25 

 .وها أنت تسكُنهم واحداً واحدا

 ت فٌهم , بؤنَك سوؾ تنام ُ لوحدك,وأقسم

 أقسمت أن تختفً فً تضارٌس أحالمَك الموِجعة

 وأن تنتهً طرفاً فً الرٌاحِ 

 وفً النوِر,

 أقسمت!!

 كانت ِجراُحَك بٌن ٌدٌَك السماواتِ 

 .(3)والمدَن الجابعة

صورا ًمكثفة لمشاعر الوحدة والؽربة والفراق  حٌث ٌكون  فً خطاب مباشر مع  الشاعر ٌرسم

االؼتراب )فدارت االرض ب هذاته المؽتربة )لقد كنت وحدك( , فاإلحساس بالوحدة ٌعمق شعور

ه فُدرت( داللة على الهجرة وتؽٌر مستقره ولكنه على الرؼم من ابتعاده بقٌت روحه وتفكٌر

فٌه من األهل واألصدقاء ٌسكنهم واحدا ً واحداً, وٌشتهً النوم حتى سكن الوطن ومن تركهم ت

ٌؽادرهم وٌختفً فً أحبلمه الموجعة , إذ تختزن روحه كثٌرا ً من المعاناة التً ٌحاول تجاوزها 

 بالحلم الذي ٌمثل هربا ًمن هذه المعاناة ومحاولة لتجاوزها.

ٌنتهً طرفاً فً )تعماله لمفردة الرٌاح تترسخ فكرة الهرب والتخلص من المعاناة  باس       

تشكٌل  إلىالتً توحً باالضطراب النفسً واالجتماعً الذي ٌعٌش فٌه ,مما أدى   (الرٌاح

ُهوٌة مؽتربة  له تمثل نواتها جراحاته الشخصٌة ومدنه ُ المنتهكة والمستلبة, فٌتخذ موقفا ً 

الفرد الباحث عن ُهوٌته فً بلد ٌعانً  محاوال ً استرجاع ُهوٌته المستلبة بفعل االؼتراب , ألن

من القمع واالنتهاك من قبل اآلخر ٌكون دوما ً حٌث ال ٌكون اآلخر ,ٌقؾ فً الصؾ المعارض 

ضة , وهذا ٌدل على إن ُهوٌة األنا ال تستقٌم هكر المضاد وٌتبنى الطروحات المناوٌختار المعس

ولكون اآلخر الدكتاتور  (2)لـ)ؼٌر(من دون اآلخر وإن الوعً بالذات ٌوحً بالضرورة عبر ا

أن تكون ُهوٌة الفرد العراقً مؽتربة  إلىكان ٌمارس شتى وسابل القمع والتكمٌم أدى ذلك 

ومشتتة ,تبحث عن وجودها من دون الحصول على ذلك , فهو ٌستقً مادة شعره من 

بادلة , وهما الصراعات التً مر بها فً حٌاته , فالفرد وما ٌحٌط به من ظروؾ فً عبلقة  مت

ٌُعبر عن الُهوٌة الفردٌة , وهذه الصراعات أسهمت بشكل (3)اللذان ٌصنعان الفكر والشعور الذي 

 شعور الوحدة والئلنتماء : من ملحوظ فً خلق هوٌته المؽتربة التً عززت

 

 الداُر داري, وٌدي مكٌدةٌ 

                                         
 2/11األعمال الشعرٌة:  1
 43ٌنظر: خطاب الهوٌة:  2
 111فً شعر الحداثة العربٌة:  ةٌنظر: الذات الشاعر -3
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 ولؽتً حصارُ 

 للِشعِر إذ ٌنمو , وللجذور

 إذ تنهُش تربة َ الجسد.

 .(3)أضًُء ال ٌعرفنً أحد

اإلندماج مع االؼتراب النفسً  إلىإنه هدؾ  )دٌك الجن(القصٌدة عنوان ٌظهر من خبلل         

للشاعر )دٌك الجن( وتقمصه للحالة الشعورٌة التً كان ٌعانٌها األخٌر مثل الضٌاع والتؽرب  

المؤساوٌة وما عاناه بعد ذلك والنهاٌات المؤساوٌة بعد قٌامه بقتل زوجته )ورد( ونهاٌة قصتهما 

, حٌث ٌنطق بلسان )دٌك الجن( مبلبساتهمن عدم استقرار, وٌرٌد بذلك  تعرٌة الواقع وكشؾ 

متحدثاً عن ؼربته فً داره فهو القلق المرتاب )وٌدي مكٌدةٌ( إشارة لفعل آثم قامت به هذه الٌد 

طؾ االنسان وأفكاره المعقدة , وٌنمو شعره لكن لؽته تحاصره وتقٌده, ألن الشعر تعبٌر عن عوا

والؽموض الشعري داللة على صراعات الروح االنسانٌة وإن األلم واإلحساس بالخزي ٌطلق 

, لكن اللؽة  تكون عاجزة عن التعبٌر عنه, وجذوره هً مدٌنته التً (2)عنان الشعر من معتقله

جسده فحملت داللة  استفحلت فٌها عثة الفساد حتى أصبحت تكبله وتقٌده وتخنق روحه وتنهش

مما زسخ فكسج الرشظي المرُلد عه شعُزي تاالغرساب عثس اسرعمالً القمع الذي ٌعانٌه , 

شخصاً آخس  الرشرد َالضياع  فكأوً يقف أمامٍا مرطلعاً أن يكُنعلّ داللح لللمصطلح )المسايا ( 

 ظٍس لً سُِ ذاذً :ذفي مكاٍن آخسَلكه ال 

 

 لم أكن عظة ألحد

 لم ٌكن وطنً ٌوم ؼادرت , ؼٌر القمٌص الذي أرتدي 

 واحتماالت أن ال أعود.

 وألن الذي أستعٌد شظاٌا 

 أحاول ترمٌمها فتعود مراٌا

 توزع وجهً فً كل وجه

 لم ٌعد أحٌد عظة ً ألحٌد.

 هذه األرض ُ قد خِضبت من تزاحم من قُتلوا

                                         
 245/ 2األعمال الشعرٌة:  1
, 2إٌطالٌا, ط -رٌم, منشورات المتوسطالشعر ومراٌا الحداثة الخادعة, فوزي ك -ٌنظر: ثٌاب االمبراطور 2
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 .(3)وسٌؤكل ُ من رٌعها من حصد

فهو ٌصفها بالبلجدوى والبلنفعٌة فلم ٌكن ,تشظٌة لدٌه بشكل واضحالم تظهر الذات         

رحل هارباً من سطوة سلطة االستبداد والظلم , لم ٌحمل  ,)عظة ألحد( فً زمن القهر والقمع

معه سوى قمٌصه وأفكاره , وهو ٌعضد هذه الفكرة بإستعماله الزمن الماضً حٌث تقوم العبلقة 

, (2)وهواجسه  المنبعثة من الراحة ؼٌر المتحققة فً الوجود الحالًقلق البٌنه وبٌن نفسه على 

مع المكان والواقع وهً أٌضاً انعكاس لما  وألفتهعدم استقراه  إلىوٌستعمل المراٌا فً إشارة 

اعتمل فً هذا الوطن وكؤنه ٌتحدث عن اختبلطات الزمن العراقً فتكون قصٌدته حمالة أنٌن 
ذاته المؽتربة  إلىذاته مستعمبل ًالمرآة إشارة  إلىلٌقظة إذ ٌتطلع ٌدخل الشاعر فً حلم او ,(3)

 حتى عن ثٌابه:

 هادئ الطبع أدخلُ مرآتها الصافٌة.

 عارٌا ً من ثٌابً ومن هاجس ٍ 

 كان ٌثقلنً فً طرٌقً إلٌها.

 ))كن ثٌابً(( , تقول

 وصؽٌران بٌن ٌدٌها

 ٌربكانً بداء الفضول:

 الثانٌة ))ٌا أبانا ألذي ٌتطلع للعودة ِ

 كم تراها تطول؟((

 .(6)وعزابً رٌاٌح تهش قطٌَع السحب

ذاتها  إلىمرأة وأطفال, فهو ٌدخل مرآتها الصافٌة فً إحالة ؤٌمثل النص حلم الشاعر ب           

, وحٌن قلق وأسىالمتمٌزة بالنقاء, فٌؤتٌها عارٌاً داللة على تخلصه من همومه وما كان ٌثقله من 

رٌده أن ٌكون )كن ثٌابً( المقصود من الثٌاب الؽطاء الذي ٌستر عورتها فكؤنها ت:ٌلقاها تقول له 

, و)صؽٌران بٌن ٌدٌها( رمز للعابلة / الحلم, أو رمز للوطن الذي ٌسؤله عن سترا ً لها وأمنا ً

موعد عودته وجوابه بالعودة مثل رٌاح تبعد سحب النكد والقلق عن هذه العابلة ))حٌث تعمل 

مدٌنة فاضلة ومكان حالم جمٌل لٌس له وجود فً عالم  إلىبٌا الحلم الولوج آلٌات ٌوتٌو

                                         
 1/31  :األعمال الشعرٌة 1
 241ٌنظر: خطاب اآلخر فً الشعر العراقً السبعٌنً:  2
 23ٌنظر: المراٌا والدخان:  3
 1/231األعمال الشعرٌة:  -4
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األحبلم الستحالة تحقق  عن االستقرار واألمان فًفُهوٌته ُ المؽتربة تدفعه للبحث  ( 1)الممكن((

 ذلك فً واقعه الذي ٌعٌش فٌه.

 انغشبت ادلكاوٍت وأرشها عهى انزاث انشاعشة:
 

ػ من التعبٌر إذ ٌبل ,إؼتراب الذات عن المكان , فهو المسافر األبديحالة لنا الشاعرٌرسم       

شعر و ٌتعدى مجرد اإلحساس بالعجز إنما ٌ, (2)عالٌة من الصدق ةعن اؼترابه هذا درج

معبؤة بفٌض من لواعج الحنٌن والشوق والوحشة , وبما أن المكان  بالبلإنتماء للمكان والمجتمع

صوصه فقد ارتبطت ن (3)كل مفهوماً إجمالٌا لكل الفعالٌات الحٌاتٌةجزءاً من الواقع الذي ٌش ٌعدَ 

 والطٌؾ الواسع الحقٌقً إلحساس الفرد بإنتمابه أو إؼترابه:ألنه المنبع ؛ إرتباطاً وثٌقاً به 

 ما أضٌقها كلماُت الشعر على الشاعر

 وحدوُد الوطن على وطِن المنفً

 (.6وظالم ُ اللٌِل على المصباح)

ظراً لؤلوضاع التً كانت تسود وذلك نمثل النص ؼربة الذات بعد أن ضاقت به الببلد؛        

الوطن ,هذه األوضاع  التً أفقدت األخٌر هوٌته التً هً جزء من تماسكه ووحدته بل كان 

, مما انعكس على المثقفٌن من أبنابه حتى باتوا ٌعٌشون (5)فرٌسة لبلنشقاق ونهباً لتفرق األهواء 

نفسٌاً حاداَ جعلهم ٌفقدون شعور األلفة مع هذا الوطن على الرؼم من كونهم ٌعتزون به اؼترابا 

, فالمرء قبل أن ٌكون مهاجراً ٌكون مؽترباً فً أرضه والمرء الذي ٌضطر إال أنه أصبح منفىً 

آخر ما هو إال هروب من مرارة الحٌاة فٌه وبسبب أشٌاء ة بلده لٌحط به الترحال فً بلد ٍلمؽادر

, ومثل ما تضٌق اللؽة علٌه عند (6)ها مثل القمع وعدم األمن والفقر وانعدام الفرصرفض

ضوء محاولته التعبٌر عن ذاته تضٌق حدود الوطن على المنفً فٌه, و ٌتراكم الظبلم على 

المصباح, إذ ٌشبه نفسه بالمصباح الذي ٌضٌق علٌه ظبلم هذا الكون داللة على التشاإمٌة من 

مد, وهذا األمر جعله ٌعلن عجزه وانكساره الذي بانت مبلمحه,  فتظهر ُهوٌته هذا الواقع الجا

المؽتربة بعد مواجهته ظروؾ قاسٌة  ألقت بظبللها على ذاته وأربكتها , وتحتشد معانً 

 االؼتراب فً شعره مثل الؽٌاب والصمت والموت والؽربة واللٌل وؼٌرها :

                                         
 243خطاب االخر فً الشعر العراقً السبعٌنً: -1
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 إنه شاعر الؽٌاب 

 ومؤوى الصمت,

 والموت,

 لنداِء الؽرٌب.وا

 ٌتحاشى فداحة الخطراِت الجوِؾ فً رأسِه برأس ٍ عصٌب.

 وٌرى اللٌلَ طٌة ً فً عباءتِه السوداء,

 .(3)واألفَق سحنة المسترٌب

خلؾ قناعه هو , إذ ٌصؾ نفسه بشاعر الؽٌاب,  ٌسرد النص بلؽة ذاتٌة ٌتوارى فٌها          

اآلخر )) وٌفٌد اآلخر مفهوماً متعلقاً بكل ما ٌقع  والؽٌاب داللة على التؽٌٌب والتهمٌش  من قبل

)ومؤوى الصمت (  (2)خارج الذات ألن التصور الذي ٌَكون مفهوم الذات ٌستدعً وجود اآلخر((

ال ٌقصد بالصمت االبتعاد عن الكبلم إنما هو دلٌل على الذات المنكسرة المتؤثرة بقضاٌاها , 

الموت( نتٌجة الؽربة التً ٌشعر بها اإلنسان وما  وتتساوق نؽمة القصٌدة الحزٌنة مع فكرة )

توحٌه المفردة من ضٌاع معنى  الحٌاة بفعل الواقع السًء والصراع الذي كان ٌسوده , فٌتصدى 

فمشاعر االؼتراب تستعرض , رافقه من أفكار موحشة بقوة وصمودإلحساسه بعدم األمان وما ٌ

منطوي على االرتٌاب اللٌل الحالك الله فهو من مستقبل ال ٌعرؾ مآآالمه الشخصٌة وتوجساته 

ن أحد أسرار اإلبداع تكمن فً العبلقة المتوترة بٌن الذات والعالم فٌصبح الشعور إوالقلق , إذ 

إنتاج داللته التً ٌرٌد  إلىباالؼتراب سمة الزمة , وٌوظؾ عددا ً من الصور البلفتة كً ٌصل 

دفعه  ةؼربته المرعن  إن شعوره باألسى المتؤتً. و (3)أن ٌقتنصها عن ؼربة الروح فً الوطن

 أن ٌصؾ أدق تفاصٌلها لٌحمل للقارئ مكابداته ولتكون متنفسا ًله: إلى

 ولً صفوة ٌ من جراح ٍ تزاحمنً , وتعبا ظلً إؼتراباً 

 ولً طابٌر حاول َ الشمس َ حتى احترق 

 فلً منه نار األؼانً التً ال تموت

 ))ساعة ٍ((فً المدٌنة؟ إلىترانً أحج ُ 

 الوقت ِ فٌها وقد هَجَرتُه السكٌنة, إلىأم أنً أحج ُ 

 فؤصبح أملس مثل الحصاة, ٌحررنً من ردابً
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 .(3)ومن أول الخٌط ِ ُملقى ً ورابً , لكً ال أعود!

, ففً زحمة  وٌظهر من رؼبته بالتحرر  اؼترابهو تهوحش من عمقللمباهج  هٌظهر جوع  

شًء مؽترب, وٌعود اختٌاره لمفردة الظل بوصفه ))  إلىاآلالم والمعاناة  ٌتحول حتى ظله 

شٌبا ً مهما ً وفاعبل ًفً الخطاب ...وثٌمة ربٌسة فً قراءة اإلنساق اللؽوٌة بفكرة الؽٌاب وهو 

بر حاول ؤنه طافك (2)أٌضا ً صورة الذات التً ال ٌمكن لها مواجهة ذاتها بشكل مباشر وواع ِ((

موطنه الذي ٌرمز إلٌه بلفظة )الشمس( فٌحترق بلظى واقعه  إلىوٌطٌر  هأن ٌطلق العنان لجناحٌ

القاسً لتبقى أؼانً موطنه أنٌسه فً ؼربته , وٌبقى ٌفكر فً مدٌنته كؤنه ٌحُج إلٌها إشتٌاقاً , 

ٌبَق منه سوى الذكرٌات  الذي لم به والوقت الذي كان ٌقضٌِه فٌها,ساعٍة فٌها مع أهلِه وصح إلى

))فهو شاعر المدٌنة الحلم , المدٌنة الصورة ....قد تكون بٌته الذي أُحتل و أُؼتِرب عنه , فهو 

وهو ٌبرع فً استعمال المفردة وٌحسن  (3)شاعر األمكنة المتخٌلة المنبثقة من حٌثٌات واقعٌة((

 لمعاناته: توظٌفها إلظهار مشاعر اللوعة لتضع القارئ أمام صورة شاملة 

 ه ما أضٌق َ العٌش َ داخل بٌتً آ

 وما أوسع الشرفات!

 آه من طابر ٌتالشى مع األفق دونً!

 آه من قلِة الزاد,

 (6)من ُبعِد هذي الطرٌق!

تبث حسراته اؼترابا ً فالتؤوه دلٌل على اللوعة واأللم والشعور بالضٌق من بٌت ٍ ٌضم         

مصاحبة الطٌور  إلىأخرى حٌن ٌرنو  ةً فٌكرر التؤوه مر التحرر إلىجسده ولكن روحه تَواقة 

ومعانقة هذا األفق الواسع فٌرحل من هذا البٌت / الوطن / المكان الذي حكم علٌه بالؽربة فٌه 

 إلىواالؼتراب حتى فقد شعوره بانتمابه إلٌه,  فإن مفردة مثل البٌت ٌمكنها أن تذهب بنا 

بنٌة البٌتٌة عش, الرحم, الوطن, األرض, األم وؼٌرها, فالاستعارات كثٌرة من قبٌل : المؤوى, ال

, فالداللة العامة (5)داللة سٌاسٌة واجتماعٌة إلىفهو ٌتفرع , واالحتواء مقترنة بخٌال السكن

عالم الطٌور عالم الحٌاة والجمال والبهجة وهو ما تتوق إلٌه روحه للخبلص  إلىللقصٌدة توحً 

وما الزاد الذي ٌقصده سوى صبره لتحمل هذا االؼتراب, وإن ما  ,من مفردات حٌاته القاسٌة

 ٌمٌز تجربته احتوابها على شخصٌات وأزمنة وأمكنة مختلفة:

 

 هادئ الطبع أدخلُ لندن , أدخلُ مكتبة ِ المتحؾ.

                                         
 162-161/ 1األعمال الشعرٌة:  -1
 323خطاب اآلخر فً الشعر العراقً السبعٌنً:- 2
 15المراٌا والدخان:  -3
 88/ 1الشعرٌة: األعمال  -4
 15 -14ٌنظر: المراٌا والدخان:  -5



 

 31 

 أردٌة الراهب ِ تعلو بعٌداً على السقؾ,

 منحنٌاُت القباِب تلٌُق بها

 ))آه من جسٍد ال ٌلٌق((

 مثل مذاق النبٌِذ العتٌق. ثم تهبط ُ 

 صفحاٌت تقلبها فً الرواِق الٌُد الباردة.

 وصدى خطواتً ٌالحقنً

 ))آه من خطوٍة التلٌن((

 .(3)وٌحٌط ُ صداها السنٌن

تختزل هذه األبٌات أزمته الوجودٌة التً تترافق من المنظور النفسً واالجتماعً مع          

, فهو المنبهر بالرهبنة التً تلٌق بها (2)اإلحساس بعدم األمان واإلرهاق والتشرد واالؼتراب

وهو بإنبهاره هذا ٌستشعر وضاعته حٌث ال ٌلٌق  -العلو وارتفاع المقام إلىفً إشارة –القباب 

ثر االنسحاب وال ٌسمع سوى صدى خطواته فً إشارة إه بهذا المقام , فهو ؼرٌب عنه فٌجسد

خلو المكان إال منه فبل ٌسمع إال صداه , وهذه محاولة  للتصرٌح عن شخصٌتِه المركبة  إلى

إلطار العام للقصٌدة بؤنه ال ٌشعر باالنتماء حتى لؤلمكنة التً ما ٌوحً ا,كوبؤنه كابن معقد 

تستهوٌه وٌبقى شعور االؼتراب حاببل ً بٌنه وبٌن التآلؾ واالندماج , فكل شعور ٌمر به ٌعٌده 

هذا أهم ما نقطة واحدة وهً إحساسه بؽربته واضطهاده وتوحده مع آالم مجتمعه ووطنه , و إلى

بؤحداث عصره وقضاٌاه ال ارتباط المتفرج الذي ٌصؾ ما ٌشاهد  ٌرتبطحٌث ٌتمٌز به الشاعر,

ٌعٌش تلك األحداث وتصبح جزءا ً من ذاته وما ٌقدمه من نتاج إبداعً  ا ٌصؾ  وإنماوٌنفعل بم

 . (3)فً محاولة الستكناه الحٌاة ال مجرد االنفعال بها

بمفاتنها التً تؽري عقله  أنسنة مدٌنته/ بؽداد فٌصورها على إنها العشٌقة إلىٌلجؤ          

الشعر العراقً وهو ٌتجدد  ارى من خبللهنوتسلبه , فتجربته الشعرٌة واحدة من التجارب التً 

, نظرا ً للحالة النفسٌة التً خلفتها مشاعر االؼتراب وحنٌنه الٌها (4)وهذا التجدد مرتبط بالمدٌنة

 اآلٌدٌولجٌا التً تحكمها:بصورتها القدٌمة قبل أن تتؽٌر معالمها االجتماعٌة بفعل 

 كما ٌرى النابم ُ فً جزٌرة نابٌة ,

 رأٌت ُ وحدتً على طبق 
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 من فضة ٍ , كرأِس معمدان

 والزمن َ الراقص َ حولً امرأة

 تشبه سالومً, وما المكان 

 إال ضرٌُح نفًٌ.

 فؤقتلعً  ٌا رٌُح جذري 

 من قبضِة الطٌن ِ,

 .(3)لكً أسترٌح 

مإثرات المحدودة قد تكون مإثرات زمانٌة أو مكانٌة فً األعم األؼلب ,  نتٌجةتولد القصٌدة   

 شعري مكثؾ المعانً والدالالت. -وكثٌراً ماٌربطها بالخٌال لٌنتج نموذج حكابً

أن ٌضفً على السٌاق طابعا ً شعرٌا ً بمعنى  لشخصٌة سالومً أراد الشاعرمن خبلل إستعماله

سالومً هً زوجة و, (2)بة للموقؾ وتحدٌد أبعاده النفسٌةأنه ٌكون أداة لنقل المشاعر المصاح

هٌرودس الثانً التً طلبت منه رأس ٌوحنا المعمدان بعد أن قامت بإؼرابه برقصها المثٌر فكان 

ما ٌتعرض له من لها ما أرادت , فٌشبه وحدته برأس ٌوحنا المقطوع فً داللة على الخذالن و

الوطن الذي أؼترب فٌه الذي ٌإكد علٌه قوله )اقتلعً ٌا  , والمكان الذي ٌقصده ما هو إالقمع  

رٌح جذري ( لٌإكد على رؼبته فً الرحٌل عن هذا الواقع, فقد شكلت سطوة األنا األعلى فً 

, ولٌس المقصود هنا حاكم أو سلطة بعٌنها إنما جمٌع (3)هذا الوطن مشاعر مشبعة باالنكسار

, فٌودع هذا الوطن على مضض وٌؤخذ معه الذكرى أشكال الطؽٌان والدكتاتورٌة وقمع الحرٌة

 واأللم :

 وداعاً 

 وأخفٌت عنها الظما والسإال

 وأودعت تقوٌمة ً الختناقك فً طٌة ٍ من هواها

 وؼادرت,

 رطبا ً مكانك,

 موِحلة ً قدماك َ,
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 .(3)ودامٌة ً كلمة ٌ ال تقال

العشٌقة , فإن أؼلب ما ٌمٌز ٌصور حالة  الشجن التً تسٌطر علٌه عند وداعه المدٌنة /       

قصابده وٌمنحها حٌوٌتها هً مشاعر الضعؾ هذه , التً تبدو انسحاقا ً فً أحٌان كثٌرة, فتوتره 

الذي حاول أن ٌخفٌه عن اآلخر/ المدٌنة ٌظهر على سطح قصٌدته , فقد تؽدو أنسنة المكان دفعاً 

هذا الفعل  لٌجعلوا  القارئ ٌشعر دباء والشعراء اللذٌن ٌبنون مقاصدهم على منه ومن باقً األ

 فٌها بقٌمة المكان وبفابض األلفة والحمٌمٌة التً ال تتحقق لئلنسان إال فً أمكنته التً ولد

ولكن تبقى روحه مصلوبة فً  ,, لٌنفصل عن هذا العالم وٌبتعد عنه بالقدر المستطاع(2)وعاش

 هذا الوطن وذاكرته تتجول فً منعطفاته ولسانه ٌخاطب كل شًء فٌه :

 كلَ شراٍع لم ٌعد إلٌِك ٌا مخافَر الحدود

 ال باحثاً , سدى, عن المعنى

 ولكن هرباً من المعانً السود

 .(5)فهو شراعً

صد بها حدود وطنه العراق, تدل رمزٌة )الشراع( على الرحٌل , و)مخافر الحدود( ٌق         

حدود هذا الوطن وهذا األمر لٌس اعتباطاً أو ترفاً ,  إلىفهو ال ٌتمكن من العودة أو الوصول 

إنما هرٌب  وخوٌؾ من السلطة الدكتاتورٌة أو أي آٌدٌولوجٌا أخرى ال ٌتوافق مع أفكارها ,التً 

عن طرٌق الهرب من  ٌصفها بـ )المعانً السود( , فهو ال ٌبحث عن طرٌق الوصول بل

المعانً السود, فالقدر منحه ُهوٌته المؽتربة وجعله ٌصارع من أجل التخلص منها والبحث عن 

له فً تجربته الشعرٌة التً تتركز حول ٌسجت إلىُهوٌة مستقرة وآمنة , وهذا ما عمد الشاعر 

ض العصر مخامعطٌات قد تتبلقى أو تتماٌز ولكنها فً النهاٌة تشكل قاعدة ظواهر و ةعد

 ,والؽربة,والحزن ,والسؤم  ,واأللم,التً تنحصر فً ست درجات هً: الهم ومؤساته 

 , فتحل المنافً محل الوطن وٌستحٌل األمن فزعاً وإؼترابا ً:( 4)والضٌاع

 وحدي ألوُح فً الركاِم كؤن موعدنا ٌطول.

 ٌا شاهداً فً كل منفى ,

 والمنافً ال تزول.
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 أقصٌك حتى أفتدٌك.

 الصمت المهادن سر َ تكوٌنً وأبادل ُ 

 فُتعجبنً الحلول.

 هً مرة ً أخرى

 .(3)وأمنُح عادًة للخمِر عادلة ً, وأنكُر ما أقول

, وهو ال ذاتهدرامٌاً ٌخاطب فٌها  بل أؼلب قصابده طابعا ً حكابٌا ً تحمل قصٌدته هذه          

عن المدى العمٌق النفعاالته  رةالمعباللؽة  إلىٌتكا على التعبٌر المباشر عن تجربته وإنما ٌمٌل 

, وٌستعمل مفردة )الركام( كناٌة عن المنفى الذي هو فٌه والموعد بٌنه وبٌن (2)ومواقفه الذاتٌة

الوطن ٌطول , فهو الشاهد الحاضر معه فً منفاه على الرؼم من أمنٌته أن تزول المنافً وٌعود 

صراعا ً حادا ً بٌن مخٌلته والواقع , إذ القول  بؤنه كان ٌعانً  فً حضن الوطن , وال نؽالً إلى

ٌستسلم للصمت لٌتبادل معه األسبلة حول سر وجوده وهوٌته فً هذه الحٌاة لعل اإلجابة كما 

تتمناها نفسه ولكنها عكس الواقع الذي ٌعٌشه فٌستسلم للخمرة التً اصبحت له عادة ٌنسى بها ما 

ٌسترسل فً , ثم التً ٌعانٌها تشردالضٌاع وعن حالة ال فداللة النص هنا تفصحٌود أن ٌنساه , 

عرض مبلمح ذاته التً ٌرافقها شعوره باألسى والعزلة كما لو أن هروبه من األٌدٌولوجٌات 

التً كانت تتصارع فً مجتمعه كان ثمنها الوحدة التً كانت تتربص به التً منحته ُهوٌته 

 المؽتربة :

 فً منفى عند زقاٍق ما 

 ٌصحبنً بطرس

 ضحٌة ُ أهوابً فً عٌنٌهِ 

 ومعً ٌترنم ُ فً الطرقات ِ كراٌِة منفٌٌن:

 ))ٌا بطرس ُ أنت مدٌن بالكؤِس,

 مهربة ً لكلٌنا.

 نتقاسمها ٌا بطرس ُ دون كالم

 فً ظِل الباِر المؽلق,
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 .(3)نتوسد عابلة ً وننام((

ٌكثؾ الصورة الشعرٌة لٌعكس حالته النفسٌة القلقة بفعل االؼتراب الذي كان ٌعٌشه,         

فاستعماله لمفردة )منفى( بصورة النكرة داللة على تصؽٌر شؤنه وإنه أراد به المنفى/الوطن  

ة الممزق , المؽترب عنه فكرٌاً ونفسٌا ً))إن بطل االؼتراب الفكري لم ٌقع بعد على فلسفة هادٌ

البعٌد فً الوقت الذي  إلىفً معترك الفكر المتصارع ....فكانت ثقافة الشاعر تقود تطلعاته 

وبطرس صاحب الحانة  (2)الوراء والنتٌجة مزٌد من التمزق(( إلىٌشده فٌه مجتمعه المتخلؾ 

حٌث ٌطلب من ,مؤساويال همن واقع ٌهرب( ادها الشاعر وربما ٌقصد به )نفسهالتً كان ٌرت

بطرس / الشاعر كؤس الخمر )مهَربة( لهما من هذا التمزق والوحدة حالمٌن بؤنهما ٌتوسدان 

دؾء العابلة وحمٌمٌتها هاربٌن من هذه الوحدة الموحشة , فإن القواعد التً ٌعترؾ الفرد 

وترد داللة , (3)بموجبها بذاته وُهوٌته لٌست ملكه وحده بل إنها تفعل فعلها بقدر ماهً اجتماعٌة 

 المنفى / المدٌنة أٌضاً فً قصابد أخرى حاملة مضمون االؼتراب والضٌاع ذاته: 

 لماذا أولُد بٌن احتمالٌن هذا الٌقٌن 

 وأرقُب من دوِن طابل؟

 وإنً بعٌد,

 وأشرُب باسمك حتى الثمالة.

 لماذا حللت ُ بهذي المدٌنة

 وكؤن الشوارع فٌها سإالٌ,

 لموِت واالستحالة.ورابحة األُ ُفِق ُتقرُن با

 لماذا أجوب ُ الشوارع َ أسؤل ُ عن ظل ِ أفعى

 من الشمِس تسعى

 بهذي المفاصل؟

 أهذي المدٌنُة منحدري؟

 .(6)وقمٌصً ألذي ٌتوزعه ُ الموج ُ فً كل ساحل؟
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عدم التحامه مع الوضع  تثور داخله التً تكشؾ عناألسبلة التً  الشاعر سٌل ٌصارع       

الجدٌد فً المدٌنة/ بؽداد , وتنبع حٌرته من عذابه فً هذه المدٌنة بسبب شعوره باالؼتراب 

داخلها , فهً لم تعد كما هً ,وساد هاجس الخوؾ من المجهول الذي ٌرمز إلٌه )بظل األفعى( 

خوؾ الدابم نتٌجة صراع الذات ومواجهتها لآلخر والوجود , وهو القلق وال إلى, فالظل ٌوحً 

, وتتضح الرإٌة عنده وٌفهم ما ٌدور فً هذه المدٌنة (1)المطاردة بٌن الذات وظلها / اآلخر

ستعمل مفردة الشمس للداللة على وضوح اإلٌه بفعل اآلخر السلطوي , وقد  والمآل الذي تإول

ه؟ وهل ستكون ل بعدها: هل فً هذه المدٌنة ستكون نهاٌتء, لٌتسا (2)الرإٌة فً مقابل اللٌل 

عابقاً لحرٌته وسببا ً فً قلقه وإضطرابه, فٌستعمل )الموج ( داللة على الخوؾ من المجهول, 

ٌُؽتربوذلك لما ٌمثله الوضع الراهن من تضٌٌق ألفكاره وحرٌته الف ٌُسلب من ُهوٌته و , ردٌة , ف

 وٌخاطب اآلخر/ ذاته لٌشكو إلٌه مرارة المنفى وقهر الوطن:

ٌُفسح له مكانأي شهٌٍد لم ٌعُ   د بعد, ولم 

 سواك ٌا صدٌقً

 فً هذِه الحدٌقِة المهجورة؟

 أعمى وما وَحدنً فٌك نشاؾ رٌقً

 فً ظمؤ المنفى فؤي ضٌقٍ 

 تمنحنً 

 (5)بالُدَك المقهورة؟

تدل لفظة الشهٌد فً داللتها السٌاقٌة عن المقاومة , ففعل الشهادة ٌتم حٌن تكون هناك        

العنؾ الذي تمارسه جماعة ضد  إلىاشارة أن فٌه قضٌة واقعٌة تتخطى الوجود الحسً كما 

ن أخرى, فٌبرز الصوت الناقد لهذا الواقع ))وإن القوة النقدٌة التدمٌرٌة لهذا الصوت المنبثق تكم

فً انطبلقه من موقع الهامش ...وهذا ما ٌترتب عنه تحول فً نمط الوجود من تجربة الخضوع 

وهذا التحول هو ما كان ٌبحث عنه فً  (4)تجربة الحرٌة حٌث تتشكل ُهوٌة جدٌدة للذات(( إلى

 حٌاته للتحرر من العنؾ والظلم ولتحقٌق ُهوٌة مستقرة تلؽً تشتت الذات وتشظٌها واؼترابها.

ٌمنح ذاته فكؤنه  ,ٌستعمل فً هذا المقطع  أسلوب المناجاة لٌسرد حالة شعورٌة تمر به         

وهل سٌكون له مكان فً هذه الحدٌقة/ المدٌنة , وهو الظمآن فً منفاه لم  وٌتسابل هوٌة الشهٌد,

د ٌجد ما ٌروي به عطشه وهذا ذاته ما تعانٌه هذه المدٌنة , األمر الذي جمع بٌنهما, ثم ٌعو

 إلىلٌسؤل صدٌقه/ الذات ماذا ٌمكن أن تقدم له هذه الببلد المقهورة سوى الضٌق فً إشارة 
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اؼترابه عنها أٌضاً فهو ٌنسلخ عن منفاه و ببلده , كؤنه ال ٌبحث عن الببلد وإنما ٌبحث عن زمٍن 

ٌعد  الذي آخر حٌث كان حال البلد ؼٌره وحاله فٌها ؼٌر حاله اآلن , هو الهارب من زمن العنؾ

تحاد مع ءه وٌسلب اختٌاره فً اإلألنه ٌهدد بقا ؛ل المهمة فً إدراك الفرد لهوٌتهمن العوام

, وٌستمر فً مخاطبة قرٌنه  لٌسرد علٌه نصابحه (1)وقوفه ضدهم على هذا األساسأو  اآلخرٌن

 ومواعظه:

 

 خرجُت أنا وندٌمً بكاءٌن

 رأٌنا عورة َ هذه الدنٌا فضحكنا:

 بؽداد جرٌدة ٌوٍم فات 

 ودجلُة نهٌر أُ ُمً ٌتطلُع فً الصفحات وال ٌفهم,

 والنخلُ له سٌماء ُ الخابؾ ِ وشحوب ُ المعدم.

 ال تطؤ األرض ندٌمً بحذابٌن

 عر قدمٌك فهذا آخُر عهدٌنا 

 .(4)بتراب األرض

فلم تعد بؽداد ٌصور نفسه بوصفها قرٌنة تعانً االؼتراب والحزن بما آل إلٌه مصٌر وطنه       

ما طال الشعب من خوؾ وقلق ومن بٌن كل هذا  ونخٌله طاله حتى دجلة,مثل سابق عهدها 

على ة ر أوقاتنا على هذه األرض , داللٌبرز صوت األنا لٌخاطب ذاته )الندٌم( بؤن هذه آخ

شعوره باالؼتراب داخل موطنه وأرضه , هذ الواقع أصبح سمة عصره ,وإن داللة المهجر ال 

هجرة واقعٌة إنما هً استعارة للفعل االنتهاكً ضد الهوٌة إنه طرٌقة  إلىتحٌل بالضرورة 

مخاوفها تاركة ظل  إلى, فتسكن الذات (3)تفكٌر للعٌش خارج المركز والمإسسة والنسق العام

 ا:لفهخمدٌنة 

 لم أحتكم ألحد, لكننً وضعت ُ فً قافلة ِ المخاوؾ 

 رحلً, وؼادرتِك,

 )ظلُ شاعٍر على جدار(

 فالرواةُ عبروا, والعرباُت, وبناةُ السفِن, الملونون

                                         
محمد المباديء األساسٌة لعالم ٌتسم باالعتماد المتبادل , بٌكو بارٌك, تر: حسن  -ٌنظر: سٌاسة جدٌدة للهوٌة 1-

 52: 2113, 1القاهرة, ط–فتحً , مراجعة: محمود ماجد عبد الخالق, المركز القومً للترجمة 
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 األنهُر المنسٌة , التارٌخ ُ فً منحدراِت الٌَم,

 قتلى الحرب....قمصان مشردون.

 .(3)البطِل الزابؾ وأنِت فً الوحدِة عزالء , وفً رأسِك تاجُ 

ٌتوجه مخاطباً مدٌنته/بؽداد التً ؼادرها وهو ٌحمل الخوؾ والقلق وتثقله هواجس       

االؼتراب والتمزق الروحً الواضح, وٌواجه قضٌة الوجود )ظل شاعر على الجدار( فً داللة 

المؽادرة , فهو ٌحاول إٌصال الصورة  إلىالعدمٌة والبلنفعٌة فً هذا الوطن مما اضطره  إلى

التً ٌراها هو عن نفسه وٌتشارك بها مع األكثرٌة من أبناء وطنه فتتشكل ُهوٌة واضحة عن 

, الفوضى التً مر بها هذا البلد إلىإؼترابه , وإن استعماله لمفردة )الٌم( فً النص إشارة 

القاسٌة التً قتلت وجه البراءة فالصورة الشعرٌة متشكلة فً فضاء زمنً ضخم ملًء باألحداث 

المدٌنة  إلىٌتوجه وبالوحدة والضٌاع   اً عكست تؤثٌراتها علٌه  فولدت شعورفً هذه الحٌاة وان

بوجه من عاثوا فٌها فساداً بل  رمعاتباً إٌاها كٌؾ إنها ارتضت أن تلزم جانب الخضوع ولم تث

ع تعبٌر عن الجو العام الذي ٌسود ارتضت بـ)البطل الزابؾ( أن ٌتفرد بالحكم علٌها , فالمقط

الوطن آنذاك , وتصوٌر للعبلقة الجدلٌة بٌن الشاعر والمدٌنة / الوطن, والمقصود بالموقؾ 

الجدلً هنا ذلك الصراع الذي تولد عند الذات الشاعرة بٌن النقمة على المدٌنة والتعاطؾ معها 

 النفسً الذي عانته الذات. , وهو تصوٌر لحالة التشظً واالؼتراب(2)بمقدار حنقه علٌها

 :االغرتاب انسٍاسً 

ٌمثل الشعر وثٌقة رسمٌة ذاتٌة تدٌن ممارسة السلطة الحاكمة, والسٌما إذا شعربوقع هذه          

))عن  الممارسات بالنفً أو االؼتراب الذي ٌبلزمه ؛ فحاول الشاعر جاهداً أن ٌحقق توازنه 

ما أوتً من قوة متمسكاً فً ذلك بمبادبه وقٌمه طرٌق تحوٌل نمط السٌاسة أو السلطة بكل 

فتطؽى مشاعر  (3)تؽٌٌر مجتمعه بالقول تارة وبالثورة تارة أخرى(( إلىومعتقداته , لقد سعى 

لسلطة وعدم إندماجه االؼتراب علٌه, حٌث ٌشعر بعدم  فعالٌته فً مجتمعه ووطنِه بسبب هٌمنة ا

 اآلخر المتسلط:فهو المؽترب عن وطنه بفعل  الفكري معها

 

 أعود لهدأته ِ أول اللٌل ِ,

 ال أحداً أتعَرُؾ,

 ال سكناً,

 ال شوارَع َ مما ألفُت مع اللٌل.
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 رابحة ُ الثؤِر فً كل منعطٍؾ,

 رابحُة األسفنٌك,

 .(3)وما شبت من فتنة ِ القولِ 

هاجر بٌروت بعد أن  األولى بعد منفاه األولٌقدم صورة من صور الوطن بعد عودته          

فٌجد أن  1812لٌعٌش فٌها متسكعاً ورافضا , لٌعود إلى بؽدادعام  1868إلٌها فً مطلع عام 

على صدره دكتاتور ظالم , إذ لم ٌعد مثل سابق عهده به , ولم ٌعد ٌؤلؾ فٌه شًء  الوطن قد جثم

ته ال شوارعه وال ساكنٌه , حٌث ؼاب صحبِه , فمنهم من اؼتٌل ومنهم من ُنفً , وهو فً قصٌد

ة المؤوى الذي ٌحن إلٌه بل نجده ٌتصوره عدوه اللدود الذي ٌهذه ال ٌتعامل مع الوطن بحمٌم

من خبلل صور االستحضار والمقارنة ٌقٌم .  ة الثؤر والموت والهواء الفاسدتفوح منه رابح

 فشكل ,كتظ به من أحداثٌٌات والحاضر وماعبلقة اتصالٌة بٌن ماضٌه وماٌحمله من ذكر

صوراً متنوعة قصد توصٌلها لمتلق ٍ له أن ٌقرأها وٌعٌد قراءتها من أجل تؤسٌس صورة لُهوٌة 

, فعلى الرؼم من بروز ما نسمٌه بالحداثة الجدٌدة آنذاك إال أن أهم تؽٌٌر طرأ (2)الذات الشاعرة 

, (3)على الحٌاة هو بروز شكل جدٌد من الذات تعانً االؼتراب والتصدع فً هوٌتها وموطنها

 وهذا ٌظهر فً العدٌد من نصوصه وقصابده:

 وأنا من ))مقهى البلدٌِة(( فً ))المٌدان((

 أقتِسُم مصٌراً مجهوالً 

 مع هذا الرهط ِ الزاحِؾ فً ُمنحدِر الؽفلة.

 فالطعنُة مثل ُ الظِل ُتالحقُهم , جٌالً 

 .(6)سكنتُه الناُر, وتسكنُه اآلن الدولة

وكل  منة واألمكنة,ة صراعاً حاضراً فً كل األزٌٌُعد الصراع من أجل السلطة السٌاس        

حتى وإن لم قراطٌة والتداول السلمً لها ,وإذا ما ؼابت الدٌمسلطة البد أن ٌصحبها العنؾ 

 ٌسٌطر علٌها كلٌاً إال أنه موجود فً سٌاستها وهذا ما ٌمكن تخٌله, والسلطة الحاكمة فً العراق

 كانت تنتهج هذه السٌاسة وتتمادى فٌها .

ٌؤتً هذا النص لٌصور مشهد درامً ٌتحدث فٌه عن مشاعر وتؤمبلت راودته حٌن كان       

الفضاء المؽلق , الذي  إلىجالساً فً )مقهى البلدٌة( ٌراقب مشهد الناس فً المقهى الذي ٌشٌر 

بؤنه ضد  اً , إذ ٌحاول أن ٌعطً للقارئ انطباع ( 5)مشاعر الكبت وعدم الحرٌة إلىٌحٌل بدوره 
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تٌار السلطة مؽتربا ً عنها ,  و)مقهى البلدٌة( مبلذ المثقفٌن فً الستٌنٌات  ومقر اجتماع القوى 

الوطنٌة آنذاك , ٌحمل النص مشاعرالخوؾ من المصٌر المجهول ,  فٌشعر أن نفس المصٌر 

نحو الؽفلة( أي الذي ال ٌعرؾ مصٌره وال  ٌنتظره مع هذا الرهط الشبابً الثابر ) الزاحؾ

مستقبله فً هذا البلد الضابع بفعل السلطة الحاكمة , وهو ؼٌر بعٌد عن مشهد المقاومة , ألن ما 

للمظلومٌن  من أبناء الشعب ,  ٌكون خابناً  إذمن مثقؾ آنذاك ٌرتضً أن ٌقؾ لٌشاهد فقط , 

للسلطة, فالشاعر ال ٌعٌش مع اآلخرٌن بصورة مر الذي ٌكون عاره أشد وطؤة من كونه خابناً األ

سطحٌة , بل ٌندمج معهم وهو ٌكتب , لذلك كان خالص االنتساب للمعترك الخارجً معترك 

, وحٌن ٌذكر الوطن المستباح بفعل اآلخر قد ال  (1)صراعه مع اآلخر أو معترك المرحلة ذاتها

المشتت أو الحرٌة المفقودة , ٌرسم  المستقبلواألحبلم رمُز  ٌرٌد به الوطن بجؽرافٌته وإنما

 األثر الذي أحدثه اآلخر على ذات الشاعر والوطن / الفكرة:

 ٌا وطنً الهارب خذنً دون هوٌة

 كشَؾ العراُؾ دمً الكاذب.

 أتؤبط ُ شراً,

 أبصُر ,حٌث ُ مشٌت,  القاتلُ فً جسدي

 وأنا المقتول.

 ٌا وطنً الهارب خذنً, فؤنا مثلك هارب

ٌَعنً,عاشرنً الحُب   فض

 لكنً لم ألق ِ الحبل َ على الؽارب,

 .(4)لم أمسح عن عتبات الباب حصى الؽابب

بالكشؾ عن جوانب أخرى لحقٌقة الفرد , وهذا الكشؾ  تتضح القٌم الجمالٌة للقصٌدة      

األشٌاء  مع, فهو ٌتمنى أن ٌرحل  (3)ٌتماشى مع التجربة الروحٌة وإتجاهات الحٌاة المختلفة

لتً رحلت , إذ لم تبَق له هوٌة ٌنتمً إلٌها , وهذا شعور واضح باالؼتراب الناجم عن الجمٌلة ا

تشظً الهوٌة بفعل اآلخر ,فحٌث ٌؽادر ستبقى آثار طعنة القاتل فً جسده وٌبقى هو المقتول 

 الهارب الباحث عن مؤوى , وٌكشؾ  بشكل مبطن عن أثر السٌاسً فً اؼترابه وقهره :

 انالباُب ال ٌوصد للسج

 والتاج ُ ال ٌوضُع فوَق الملِك الُمهان
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 ونحُن صورتان

 مسافٌر وزادهُ الحرمان,

 وحابٌك شهوتُه المرٌضة

 للموِت والتراب

 )عانقنً , وكان فً جبهتِه العرٌضة ؼرابة ٌ, وفً ٌدٌه ِ زهرةُ الٌباب(.

 الموُت على األبواب

 .( 3))عانقنً.... شممُت فٌِه أولَ الشباب(

تبرز ثنابٌات االؼتراب فً هذا المقطع بصورتها الضدٌة, حٌث تظهر الدراما من         

الشعور القمعً فتستثٌره صورة السجان كناٌة عن السلطة , االستثارة منبعها الخوؾ والرهبة , 

 ٌحٌك له الؽدر والموت. مرٌض نفسً فهواآلخرأما فر الؽرٌب الذي ُحِرم من وطنه , هو المسا

ٌستحضر فً مقطعه هذا قرٌنه الذي ٌذكره فً بداٌة القصٌدة الذي ٌطلق علٌه)الملك( فً         

مشاعره  النقٌة )أول الشباب( قبل أن تلوثها هواجس الفتنة والرٌبة وقذارة الزمن  إلىإحالة 

 :طة فٌهاالسله إستبداد رثاء مدٌنته المفقودة ,وما فعلاآلسن وٌرافق شعوره بالخٌبة والقهر رؼبة ل

 وها أنا

 أُ ُقٌم بٌن الزمِن الثالِث والمركبة ِ المحطمة,

 ُتظلَنً سارٌة ُ الحداد

 بفٌبها الساقط ِ من نِواِحها المكتوم.

 أرقُب حتفً فً عٌون الفرِس المهزوم

 ُمكفناً براٌة ِ اآلتً ...

 . (4)من الرماد

ٌرتبط بهذه االرض  المنتهكة, حٌث تنتشر فٌها رموز الحداد والموت وصوت النواح  ,       

نظام من  إلىفٌرقب حتفه كبٌباً حزٌنا ً,إذ ٌظهر حقٌقة معاناته من االؼتراب بسبب تعرضه 

العملٌات الخارجٌة التً عملت على إحداث تؽٌٌرات عمٌقة فً جوهره ,هذا ما سبب إحساسه 

ٌبقى , و ( 3)وضعٌة إستبلبه سواء على مستواه الفردي أو االجتماعًبالحاصلة بالتؽٌرات 
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فً داللة على االؼتراب عن  اً هٌمنة السلطة , فٌتصور كفنه رمادوٌراوده خوؾ من المجهول ,

 الوطن فهو المنفً عنه  ولن ٌحظى حتى بؤن ٌلؾ نعشه براٌته.

, إذ تشظً واضح فً ُهوٌة الذات  إلىن حالة االؼتراب الشعورٌة والؽربة المإكدة أدت إ

فٌحاول أن ٌهرب منها عبر التمرد  ,بها نصوصه توشحتظهرت بصورة واضحة بتعاسته التً 

على الواقع عن طرٌق الثورة , أو كشؾ زٌؾ السلطة ومرجعٌاتها , أو التشرنق على الذات 

خلق  إلىً الذي ٌسعى واالنسحاب من المجتمع, معلنا ً عبر تمرده وضع حد لبلستبلب الُهوٌات

 كابنات عاجزة مستسلمة  للواقع المفروض علٌها. 
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 ادلبحذ انزاوً

 :هُىٌت  انزاث  انسهبٍت 

المستقبل , وهو فً  إلىٌبحث الفرد عن هدؾ  ٌمنحه شعور بجدوى وجوده وتطلعه       

 ,االستقرار فً داخلهمشاعر على  سلباً تإثر مآسً عدة إلىٌتعرض , رحلتِه هذه الكتشاؾ أناه

التشاإم ,  إلىتمٌل  مضطربة فٌسٌطر علٌه القلق والتردد وعدم الثبات فُتخلق لدٌِه شخصٌة

وحٌنها تسٌطر على الفرد هوٌته السلبٌة وتختلط فً أطوار االنكسار واألذى الخارجً أو 

جعل  إلىألفراد الهامشٌٌن مما ٌإدي اإلخفاقات مع االتهامات الداخلٌة للذات وبالتحدٌد لدى ا

مركز خبرة الذات وتطمر الثقة بالنفس  إلىللهوٌة السلبٌة تزحؾ أكثر فؤكثر العناصر الهامشٌة 

 . (1)والمبادرة والتآلؾ

رسمت التؽٌرات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً العراق صوراً لهذه المآسً , إذ كان للسلطة       

أفراد المجتمع ٌعٌشون تحت ضؽط التهدٌد والمعاناة ,وطمس األثر األكبر فٌها حتى أصبح 

فراد أزمة فً الهوٌة ٌمكن تحدٌدها بؤنها ))الصعوبات التً وٌة واستبلبها , فخلق هذا عند األاله

ى  األولبالدرجة  ؤوهذا المفهوم ٌنش (2)تعوق رؼبة اإلنسان فً أن ٌكون معترفاً به من اآلخر((

ن إ, إذ  (3)فاألزمة ٌمكن عدها على إنها الجهد فً تحدٌد الذات, لوجودمن محاولة  إثبات ا

بالتهدٌد والخطر وعدم األمن النفسً فالفرد  اً دابم اً ولد عند المجتمع شعوراالضطهاد والتهمٌش ٌُ 

الجماعة الخارجٌة بوصفها مصدراً  إلىالذي الٌشعر باألمن ))ٌستشعر الخطر دوماً قد ٌنظر 

 .(4)مهدداً((
أول محاولة فً إثبات وجوده على كانت , إذ زعة اإلدراك على وعً الشاعرسٌطرت ن        

الرؼم من كونه فً أؼلب نصوصه مهمش ومستلب وسلبً , ربما ألنه حاول أن ٌتقمص ُهوٌات 

أفراد مجتمعه ِ المهمشة , أو ألنه عانى من التهدٌد والتهمٌش أٌضاً, فإثبات الُهوٌة  نوع من 

, وتحدي الذات لكل ما ٌهددها ما هو إال ضمانة لتحقٌق الوجود الفردي أو هو حالة  المقاومة

 .(5)القلق الوجودي المستمرلها

ٌمكن تحدٌد سلبٌته من خبلل نصوصه التً قدمها للقاريء فً أؼلبها مشتتة ومتشظٌة         

قاء, وقد ال تكون ومنعزلة ٌسودها إحساس العدمٌة والبلنفعٌة ومحاولة إٌجاد هدؾ وجدوى للب

فقد عرؾ عنه إنه ذو شخصٌة متسامحة وهادبة ومتآلفة وإن كان ٌشعر بهذه ,هذه هً شخصٌته 

درجة السٌطرة الكلٌة علٌه ,فما هً إال محاولة منه لخلق عالم شعري  إلىالسلبٌة ولكن لٌس 

من  َرةالم ٌصور الواقع الحقٌقً الذي كان ٌعٌشه أؼلب أفراد هذا المجتمع إزاء تلك المرحلة

 تارٌخ هذا الوطن. 

                                         
 316البحث عن الهوٌة:  ٌنظر: -1
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 انخشخج واإلضطشاب:

كلماته فتنقذه من بها ٌكتب الشاعر قصٌدته فوق بركان من األحداث الساخنة التً تنضج          

التجرٌد فٌستحدث خٌاله لبلرتفاع وٌبتكر أسلوبه فً التصوٌر حتى ال ٌجد القارئ صعوبة  ؤةحم

, ومن أبرز األسالٌب التً استعملها للتعبٌر عن ُهوٌته المشتتة  (1)معانٌه إلىفً االهتداء 

وشعوره بالعجز واالنكسار توظٌفه األقنعة واالستعارات وكل ما ٌمنح القصٌدة جواً من 

 الؽموض وعدم الوضوح  هرباً أو خوفاً أو رؼبة فً عدم المواجهة :

 أدمنُت قناعاً منُذ سنٌن.

 عطرُت الجسد برابحِة التنٌن .

 آلفُت األضداَد بتكوٌنً,

 وخرجُت.

 قرُن إال بالسحب ِ تشتتها الرٌح.أ ال

 أو بكثٌب ِ الرمل,

 أو بالقدٌس على حافِة أهوابه,

 . (4)أو بالالشًء , كشًٍء فً ذاته

ن ٌتجرد من ذاتٌته إحتجاجاً ٌحاول فٌها أٌتشكل النص من مجموعة هامشٌات وأقنعة         

وهذا ما كان ٌرٌد أن ٌوصله بقوله )أدمنت قناعاً منذ سنٌن( فإن على الفساد ومعانقة الرفض 

ٌات التً تشكل األولأول ما ٌتؤسس علٌه نضال المثقؾ فً هذا الزمن هو استنكاره جملة من 

خطراً على ُهوٌته , واالنتماء هو سلٌل االستمتاع بقناعات ذاتٌة ٌطمبن إلٌها اإلنسان فً أعماقه 

ٌات المؽلوطة أو الخطرة التً ال ٌمكن أن ٌصرح برفضها أو ألولاالتً تكون مزدحمة بتلك 

, وإن االضداد التً أنطوى علٌها تكوٌنه ٌقصد بها  (3)استهجانها فً ظل هٌمنة اآلخر الدكتاتور

الخٌر والشر فؤحدهما ٌكمل اآلخر فبل تظهر الفضٌلة إال باقترانها بالضد فلكل شًء ضده, 

فكرة إن اإلنسان قد ُهِوَس بتحدٌد موقعه ُ من العالم وقد واجه  إلىوتعود أُسس فلسفة المصطلح 

اإلنسان فً عصرنا الحاضر ما ٌسمى بالشرذمة واالنشطار بسبب تهمٌش هذا الموقع 

قرن إال بالسحب تشتتها الرٌح, أو بكثٌب الرمل( فكبل قوله )ال أُ , وهذا ما أكده ب(4)وإلؽاإه

تقراره وتشتت ذاته بفعل المكان أو الوضع أو اآلخر, التوصٌفٌن ٌدالن على هامشٌته وعدم اس
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ثم ٌقرن ذاته بالقدٌس ولكنه ))القدٌس الذي ٌقؾ على حافة أهوابه , وٌحملق فً المجهول , فً 

البلشًء , القدٌس ؼٌر المطمبن الذي ٌبطل قداسته بالشك والتساإل لٌخالط نزوات الشٌطان 

لة على التشتت والبلنفعٌة , فٌتحول الكٌان الذاتً , ثم ٌقرن ذاته بالبلشًء دال (1)العاصً ((

 شظاٌا قلق وارتٌاب: إلىللشاعر 

 وفً كٌانً تؤخُذ الرعدِة مستودعها ,

 -أنا المدٌنة الزابلة –ٌثقلنً الماضً 

 ٌُثقلُنً الزخرُؾ فً تاجً

 -أنا الفضلة ُ فً محرقِة التارٌخ-

ٌُثقلُنً هذا القناع!  كم 

ٌُثقلُنً القناع  !كم ُترى 

ٌُثقلُنً..  كم 

 . (4)فً هذِه المدٌنِة النابٌة

ٌستشعر األلم والتشتت بشكل كبٌر عندما تعصؾ به الذكرٌات وهو ٌعانً من البعد عن           

موطنه فٌرتدي قناع المدٌنة الزابلة التً ترتبط بالنكبات والكوارث والموت والخراب , حٌث 

الؽة الدقة, والقناع جاء))نتٌجة لمعاناة أراد أن ٌصؾ خرابب روحه فكانت االستعارة ب

,وهو المتقنع فً هذا الزمن الرديء إما   (3)الواقع...واستجابة لوعً متؤزم بمشكبلته وهمومه((

 إلىهو دلٌل تشتت وضعؾ , وهو لم ٌبَق مدفوعاً وللهرب من عدوه أو لٌتآلؾ مع المكان , 

القناع تحت ضؽط الضرورة ,ضرورة عبلقته مع الواقع المؤساوي بل أصبح مجذوباً إلٌه بقوة 

ٌستعمل )كم(  فً داللة على  األولفهو فً النص  ,, حتى بات ٌثقله  وٌإذٌه تحمله(4)الرؼبة 

التكثٌر والتضخٌم لٌبٌن للقارئ مدى ثقله على روحه , وفً الثانٌة ٌستعملها بمعنى التساإل 

متى سٌبقى فً هذه الؽربة مرتدٌاً إٌاها وقد أرهقه الشوق وأضناه الحنٌن,  إلىستفهام , فواال

 فٌبث من خبلل القصٌدة هواجسه وهو ٌستشعر ضعفه ونهاٌته :

 إنً الشٌخ الهرم, أضعت السمع

 والحت ُصفرةُ آخرتً فً أظفاري.
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 أفرؼُت مراٌا بٌتً من وجهً المسروق

 وأطعت نداًء,

 ٌفاً مثل الصدأ,كان السوُق كث

 )ٌؽطً جسدي شعٌر أكثؾ من صدأ السوق(

 وألنً مكتوم ٌ كالصرخِة فً الصوان

 لم ٌؤبه بً أحد!

 خلفُت المدن ورابً,

 ودرجت مع الوحِش , هنا, ومراعً الجان,

 فؤحطت الجسَد برابحِة الحٌوان

 وحشوُت الرأس بؤزهار الدفلى السامة

 ورأٌت ُ مالمح وجهً

 (3)أجراماً ونٌازك!

صفة الشٌخ الهرم فً داللة على الضعؾ والبلقدرة ,فهو ٌتحد مع لنفسه  الشاعرٌستعٌر       

الشخصٌة اتحاداً تاماً حتى الح إلٌه شبح الموت ٌنتزع الروح من أضفاره, فـ) ٌفرغ مراٌا بٌته 

من وجهه المسروق( داللة على الفقد والؽٌاب , وبث هواجس التشتت والمتاهة, فهً مرثٌة 

ته وبحث فً العزلة وانحٌاز للكآبة والتشاإم ,وإن تجربته ))مؽرقة بالهوامش واألقنعة الذاتٌة لذا

وٌحاول أن ٌستعمل  (2)...وهذا ما جعل شعرٌته جدلٌة تستحضر ماضً الذات أو نتفاً منه((

األلوان إلعطاء البناء الدرامً حركة وتشوٌق للقارئ , من خبلل استعماله لؤللوان )األصفر , 

مستوى التعبٌر الدرامً وذلك من  إلىالوصول  إلىلصدأ( فإن  ))كل األنواع األدبٌة تصبو ا

لٌكشؾ عن صراعاته  (3)جهة أن التعبٌر الدرامً هو أعلى صورة من صور التعبٌر األدبً ((

وتوتره وإٌصاله للقارئ من دون عناء , واستعماله لمفردات ) الوحش, مراعً الجان( المستمدة 

ب من الواقع الذي طٌر, محاولة أخرى مهمة فً  إبراز البناء الدرامً للنص وللهرمن األسا

عامبلً ربٌساً فً اكتشاؾ  بوصفها, وإن اتكاء شعراء التجدٌد علٌها كثٌراً تساوى مع الموت

,إذ ٌستعمل الحٌوان الوحشً ( 4)الذات وقدرتها للنهوض بعبء الهواجس والقضاٌا المعاصرة

للتعبٌرعن رؼبات مكبوتة , وكؤنه أراده نداً لمصارعة هذا الواقع فجعله والجان فً محاولة 
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معادالً موضوعٌاً لذاته ) فؤحطت الجسد برابحة الحٌوان( أو قد ٌكون داللة على حجم صراعاته 

الداخلٌة ))فؤن تكون شاعر ٌعنً أن تكون فً صراع مستدٌم مع الوحش كونه ذاكرة , وكونه 

ثم ٌستعمل) زهرة الدفلى ( قً محاولة منه لتشبٌه نفسه بالطبٌعة  (1)خلٌاً((رقٌباً, وكونه قلقاً دا

فً قوتها وقدرتها على التحمل , حٌث ))ٌجد ذاته بالدفلى التً ال ٌبالً لها أحد ...فهً لٌست 

متسلقة وال تتطفل على ؼٌرها من نباتات ثم إنها تتعرض للتقلٌم الجابر واإلزالة من األماكن 

ق فً البحث عن جمالٌات من هنا نرى بؤنه دقٌ (2)ان كعزلة الشاعر واالنتباذ منه ((اآلهلة بالسك

فها فً نصوصه بما ٌنسجم بٌن داللتها وسٌرورة الواقع الذي ٌعٌشه مع إشارة ٌوظتالمفردة و

ُهوٌته المتشظٌة مثل ) األجرام والنٌازك( التً ٌستعٌر إلٌها صفات الكابنات  إلىواضحة 

 الهاربة:

 فوق الصخرِة, أثبَت منها ظهراً  أبصره

 وجهاً ال ٌحمل من سٌماِء األوجِه إال صفحتها األخرى.

 ))من أنت؟(( ٌقول.

 أُ ُخفً وجهً بقناع الجرِذ المبلول

 (5)وأصًء))أنا..((

ٌشً  , والنص(4)مواقؾ متناقضة تمتلًء نصوصه باالقنعة والؽموض,تمخضت عن            

ا إال دلٌل على ذستعمل أقنعة مختلفة هرباً من السلطة وقمعٌتها, وماهابتخوفه الذي كان ٌرافقه , 

أولى نقاط تشتت ُهوٌته ؼٌر المستقرة والمضطربة , إذ تمثل الشخصٌة المتقنعة واالنهزامٌة 

القناع فً هذا النص ٌمثل )) نزوعاً نحو الدرامٌة المعتمدة على البنٌة  ألن ؛الُهوٌة وتشظٌها

وٌتضح ذلك من استعماله ألسلوب الحوار)من أنت؟(  (5)صوات فٌها((الحوارٌة وتداخل األ

 همُه واختناق روحه وتشتت ُهوٌتُه: عن هذه األقنعة  لتعبرو)وأصًء أنا( 

 أُؼادر وجهً مساءً 

 وأسكنُه فً افتضاح النهار.

 مساًء أكون ُ بؽٌِر مالمح, منفرداً,

 . (8)مثل مطرقٍة عند منتصؾ اللٌل
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وجوهاً متعددة , وٌهبنا متعة الحٌرة والتردد ولذة البحث عن المعنى, تحكً  ٌرتدي         

فٌنزعها ,فاً ابوخارباً وجوهه عن توتر وقلق واضطراب دابم بؽراببٌة ملفتة , ٌتخفى وراءها ه

, والتبعثر وٌسكنها نهاراً مساًء حٌن ٌتستر بظبلمه , فٌكون بؽٌر مبلمح داللة على التشظً 

لٌل عتمة وؼموض , وها هو بٌن العتمة والضٌاء ٌضٌع لحظات وٌجد نفسه فالنهار وضوح وال

 فً أخرى.

الؽموض والتقنع لدى الشاعرالؽراببً ٌعكس التعارضات الؽرٌبة للروح  عالم إلىإن االنتساب 

, ولكن ( 1)اإلنسانٌة ,إنه ٌعلمنا بؤن الضعؾ اإلنسانً ونفاذ البصٌرة الروحً ٌنموان معاً ٌداً بٌد

 الذات الحقٌقً ٌؤبى االختفاء وٌحاول الظهور بشتى الطرق:وجه 

 خلَؾ قناع الوجه وجوه سود

 تتواثب ُ قطٌط ٌ, باألظفار تخرمش ُ وجهً.

 تنبُش عن طبقاٍت ال تسمع ُ للصوِت المبحوح.

 تتواثُب قطط الروح

 خرساء, كؤن البٌت تالشى وتالشت

 مدن ٌ وبالد. 

 .(4)وأحاط بها أُ ُفٌق مسدود

ٌُلبس فوق الوجه لٌؤمنوا ؼدر السلطة  فتتواثب         ٌتخذ الشعراء من مواقفهم السٌاسٌة قناعاً 

ته وإخراج صرخة الرفض تخرمش هذا القناع فً محاولة إلزالوأفكارهم  معتقداتهم

لشاعر فً منفاه على ما واجهه من أحداث اانفعال  تصور الصورة الشعرٌة, فهذِه واالستهجان

أخرى  إلىفٌها االنطباعات باألحداث فتقفز فٌها ذات الشاعر من حالة  فً الوطن تتواشج

 . (3)بؤسلوب ٌمزج بٌن التصوٌر والذاكرة

إن قصٌدة الشاعر اندفعت فً اتجاه التمرد والرفض والعدمٌة والتشتت فٌحاول عبر أنسنة 

تحقٌق أنسنة للحٌاة عبر  إلىالحٌوان خلق عالمه الخاص ))فهو عقبلً وروحاً وحتى مخٌلة ٌصبو 

ولكن ُتكتم صرخاته وٌتبلشى الوطن ومدنه ُ وٌسودها مستقبٌل مجهول ,وٌتوهم بؤنه  (4)الشعر((

 ذو ُهوٌة مستمدة من انتمابه لهذا الوطن ولكنه ٌفقدها حٌن ٌفقد األخٌر وٌؽترب هو عنه:

 لماذا توهمت وجهك بٌن المراٌا وجوها ً 
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 .وها أنت تفقٌد جزءا ً فجزءا 

 . (3)جمٌع الخالٌا

ٌخاطب فً نصه ذاته أو قرٌنه ٌسابلها بلوم عن توهمها بؤنها ذات ُهوٌة وكٌنونة         

مستقلة ً, وهو عبر استحضاره للقرٌن أو رسم صور مختلفة لشخصٌته ٌحاول أن ٌبحث عن 

ن ُهوٌتُه إن ُهوٌة تبلبم تطلعاته أو ٌكشؾ عن ُهوٌته المتشظٌة ))فإن لئلنسان وجوها ً كثٌرة وأ

وهً اآلن تفقدها وُتستلب منها شٌبا ً فشٌبا لتؽدو  (2)هً إال وجوهه المختلفة وأقنعته ُالمتبدلة((

ذاتا ً مشتتة ببلُهوٌة, بفعل اآلخر أو بفعل الظرؾ السٌاسً الذي مرت به الذات أو بفعل الوحدة 

حٌن ٌستعٌد الماضً  اً واالؼتراب, وهو شاعر الرٌح التً ال تهدأ ولكنه ٌصبح أكثر هدوء

 وتفاصٌله:

 أنا أكثُر الرٌاح ِ هدوًء, 

 الرٌاح ُ التً تنعكُس وجها ً مهجورا ً 

 على واجهات ِ المحالت, المقاهً, المطاعم,

 ظال ً عابرا ًعلى األرصفة ِ, القنانً المفرؼة ِ, صباؼً األحذٌة,

 . (5)أعقاب السجابر ِ, المجانٌن األنٌسٌن

ل الشعري الخالص تسلٌم مهمة الحدٌث للكلمات و إختفاء الشاعر بوصفه ٌتطلب العم           

, وكلمات (4)ؤخذها لمبادرة الحدٌث قدرة على صنع عالم القصٌدة الخٌالًففً النص ,  اً متحدث

الشاعرفً هذا النص تكثٌؾ للخٌال والؽموض فهو ٌستعٌر الرٌاح قناعا ًمإنسنا ً له للتعبٌر عن 

فهً/هو عند هدوبها تبحث عن مستقر الؼترابها وتشتتها , فالرٌاح/ أنا بساطته وصراحته ِ, 

الشاعر التً تحمل بشاعات هذا العالم وتعكس الوجع الذاتً باستعماله الرمزي لها , أراد أن 

 ٌتحدى إشكالٌات الزمن الذي ٌعٌشه و ٌبرز عبلقته مع الطبٌعة بتقدٌمه الرٌاح بصٌؽة أنا.

ناتج عن الضوء  ألنهكثٌر من نصوصه الرتباطه مع الطبٌعة , لظل فً ٌستعمل مفردة ا         

والظلمة ,أو الشجر والشمس , والظل هو الجانب المعتم المتشظً منه, قرٌنه وهوسه ))وٌؽدو 

الظل والذات شٌباً واحدا ً فً الخطاب وهذه المرحلة لن تكون إال بفعل المتؽٌرات الزمنٌة التً 

الصراع بٌنهما فً التوحد تارة والتبلشً تارة أخرى , فتتكشؾ مظلة  تلحق الذات وظلها فٌحدث

انفعال الذات وصراعها بٌن الحاضر المإلم والماضً الجمٌل وصداه الدابم عند الذات بواسطة 

فً كل االتجاهات  برا ً أي إنه ؼٌر ساكن بل متحرك,وبوصفه عا (5)مواجهة الذات لظلها((

ضمن فضاء النص , فهً قضٌة جمالٌة  فً ط بالزمان والمكانوٌمر بكل الظواهر, فالظل مرتب
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ٌولدها الفضاء بٌن أزمنة وأمكنة مختلفة ٌكون اإلنسان العراقً بؤفكاره وتطلعاته ورإاه محاصر 

 .(1)فٌها 

حالة الحنٌن واأللم  إلىفً خط عبوره , إشارة هذا الظل مع ظواهر هذا المجتمع  ٌمتزج       

كمعطى من معطٌات الذاكرة التً ارتبطت بهذا النص ))فالتذكر والتذكٌر رؼبة مبعثها الحنٌن 

بوجه من الوجوه , ربما هً استعادة لعالم مفقود ومفتقد , وربما هً حلم بتحول هذه االستعادة 

 الحاضر :وتبقى ذات الشاعر مشتتة بٌن الماضً و (2)عودة حقٌقٌة(( إلىالذاكرٌة 

 وفً ؼابة السنوات رأٌت ُ المراٌا

 تتقاسم وجهً

 هنا كنت,

 من ها هنا جاء صوتً,

 . (5)وَخطوي هناك

ٌتمحور النص السردي على المتخٌل المعٌش الذي ٌشكل جزءا ً مهما ً من كٌنونة          

الشاعر وعبلقته باآلخر فً محاولة لفهمه وبٌان انكساراته وتشتته , من خبلل تشكٌل صورة 

مرحلة الوعً لٌسترجع األحداث التً مرت به ,  إلىلصراعه مع الؽابة / الحٌاة حٌث ٌصل  

الوجود إال بعد أن تكتسب  إلىعنها من خبلل السرد الذاتً ))فالذات ال تظهر  وٌقوم بالكشؾ

الوعً التام وتكوٌن مفهومها عن ذاتها واآلخر فً لحظة خٌالٌة تعرؾ بمرحلة المرآة حتى وإن 

 –, وٌستعمل المراٌا للكشؾ عن معاناته بفعل اآلخر  (4)لم تكن تلك الرإٌة إنعكاسا ً حقٌقٌا ً((

التً تقاسمت وجهه داللة على التشتت واالضطهاد الذي تعرضت له, إن االنعكاس  –الؽابة 

الحقٌقً الذي تكشفه المرآة هو رإٌة العدو من خبلل رإٌة الذات المنعكسة , ألن تذكر العدو 

الذات ما هو إال انعكاس لرإٌة الوجود والمتؽٌرات الحاصلة فٌه فالصورة الظاهرة  إلىبالنظر 

فالشخصٌة  (5)قها وألمها أصبحت مرآة أخرى ٌندمج معها الفرد وٌتماهى فً المرآة وتمز

لتبقى تبحث عن فً هذه الحٌاة / الؽابة وتشظت بكل اتجاه , ها ءفقدت ُهوٌتها وانتماالمتؤزمة 

 العاجزة المنطفؤة:ذاتها 

 أبحث ُ عنك اآلن 

 فً نكهة ِ التبػ ِ أراك ُمنهكا ً,

 وأرتضٌَك عاِجزا ً عن البكاء.
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 فراشة ٌ من الزجاج ِ فً ٌدٌكَ 

 والجلٌد ُ متكا,

  وبابك الذي بنٌت, موصد ٌ, كما تشاء.

 معذرة ً إذا إنتصبت ُ واقفا ً دونك أو مودعا ً,

 فوجهك الذي حملت ُ مطفؤ ٌ 

 شِهقت ُ فٌه مرة ً... ومرة ً 

 .( 3)فما أضاء

)مكانٌة  لعزلة تكونتنطوي القصٌدة على تشتت واضح فً ذاته ٌبتدأ من العنوان, فا      

من واقع مإلم ٌفرض هٌمنته علٌها, فهو إذ ٌتحدث الٌها للهرب وروحٌة( وتإثرها الذات 

بؤسلوب حوار دافا بٌنه وبٌن نفسه ٌستعمل زمن الحاضر ) اآلن ( فً محاولة لتكثٌؾ الصورة 

ه عن البكاء , الشعرٌة الدالة على القلق واالرتٌاب فٌظهر هذا القلق فً انهماكه بالتدخٌن وعجز

و)فراشة الزجاج( وهً نوع من الفراشات تكون أجنحتها شفافة تشبه الزجاج أو المراٌا داللة 

على القوة والصمود التً تحملها هذه الذات , والمراٌا ردٌفة البحث عن الحقٌقة ,فهو رؼم 

أشار إلٌه الذي لخوفه من بطش اآلخرامتبلكه لهاتٌن الصفتٌن إال إنه ٌخشى التحرر من واقعه 

 على القسوة والشدة.  بمفردة الجلٌد داللة

ماهً إال محاولة لتنسٌق مشاعره  هإن اإلثارات التً ٌستعملها عندما ٌشكل مشاعره فً صور

, وهذه الصور المتعددة التً قدمها فً نصه هً  محاولة  (2)من خبلل ما تثٌره هذه الصورة

إلٌصال المعنى للقارئ لجعله ٌعانً الشعور ذاته, فهو حٌن ٌودع )الوجه الذي ٌحمله ( ٌوصل 

للقارئ المعنى القار فً خلده من كونه أصبح كابنا ً متبلشٌا ً ومشتتاً , و بات وجهه مطفؤ ً فً 

الحٌاة فهو مثل المٌت رؼم محاوالته العدٌدة لبث الحٌاة داللة على فقدان األمل والشؽؾ ب

 آخر ٌواجه به هذا التشتت: أملٌ  قُ خلَ , فٌرتدي الموسٌقى لٌَ بفٌه)مرة ً... ومرة ً( ولكنه لم ٌستج

 ألنه ٌنسُج من خٌوطه ِ الوهمٌة

 ُحلته السوداَء كً ٌستر َ هذا اللٌل.

 ألنه بؽٌر جذر وبال هوٌة ,

 ٌُحوجنً سماُعه

 أكون عارٌاً ,ألن 
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 ونابٌاً 

 . (3)بؽٌر إرث ٍ وبؽٌر بٌت

عن  –باخ –تعمل الموسٌقى على حماٌته من ضٌاعه الوجودي ,وٌكشؾ عنوان القصٌدة        

مدى تؤثٌرها بطرٌقة كتابته للقصٌدة , فهو ٌكتب مثل الذي ٌعزؾ على وتر الكلمات , وقد ٌكون 

قٌة قناعا ٌَمارس من خبلله مهمة إصبلح العالم/ العنوان داللة على تقمصه تلك الشخصٌة الموسٌ

اللٌل من خبلل موسٌقاه, وإٌجاد هوٌة تروؾ شق الضٌاع والتشتت الذي ٌعٌشه, فإن حاالت 

الموسٌقى لكً ٌتعرى من شوابب هذا  إلى, لذا هو ٌلجؤ  (2)اإلنطواء تستدعً التعلق بشًء ما

الواقع والسلطة والحروب  التً تمارس تؤثٌرها األكبر على  الجسد, وٌحتاجها لٌنؤى بؽٌر تارٌخ 

الحٌاة  إلىللموسٌقى داللة واضحة على رؼبته فً االنتماء االنتماء ٌقٌده أو وطن ٌحن إلٌه, ف

 البسٌطة ببل صراعات أو نزاعات:

 ُمكتِهلٌ  فً الشاحنة ِ شباب ٌ

 ٌختلُِس النظَر إلً.

 ٌكترث ُ بؤسبلتً وٌوارب ُ.

 من أنت؟-

 دخان-

 ومداُرَك؟-

 هذا الجبل ُ وهذا البحر ُ -

 وبٌنهما ))ناُس الؽٌوان((

 عابلتً فً التجوال,

 . (5)وبٌتً فً كل مكان

ً ٌتقاسمها أراد به الحٌاة الخانقة الت -الشاحنة-فً مكان مؽلق  اً درامٌاً ٌرسم النص مشهد       

مع شباب مكتهل , فً مفارقة ترسم صورة للشباب المتعب المتبلشً,فالمكان الضٌق مثل 

الشاحنة ٌكون إنعكاسا ً للخوؾ ,الخوؾ من السجن أو الخوؾ من التٌه فً عالم من دون 

عن مصٌر الذات الملقاة فً صحراء  األولعبلمات , والحٌز المكانً الذي ٌعبر فً المقام 
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, ثم  (1)ث ال ٌكاد ٌسمع صراخها , هذا المكان ٌعكس أٌضا ً الحالة اإلنسانٌة المعذبةالعالم حٌ

فٌسؤلوه ) من أنت؟(  -الشباب المكتهل والشاعر -حوار ٌدور بٌن الطرفٌن إلىٌتحول السرد 

فتكون إجابته )دخان( داللة على التشتت واإلحتجاج , فهو المحتج على هذه المرحلة ,ؼٌر 

فالمفردة توحً بالؽموض الذي وظفه  (2)منتم ٍ,مشتت فً دوامة هذا الواقع, وهذا هو فعل الدخان

تت والنظرة السلبٌة للذات , ال ٌجد مكاناً ٌجمع شتات بإسه, فبل أرض فً النص لٌدل على التش

استعارته فب, (3)وال مستقر,ومع إحساسه بالبلإنتماء والتشظً ٌستعٌر لذاته ُهوٌة )ناس الؽٌوان(

 إلىلُهوٌة هذه المجموعة وإحساسه بانتمابه الفكري إلٌها مع ما ٌحٌطها من ؼموض وحاجة 

وكشفها,  أراد أن ٌصور الحالة النفسٌة المشتتة التً ٌمر بها فً حٌاته التؤمل فٌها لتؤصٌلها 

حد ٍما المنهج والمسار الذي اتبعه )ناس الؽٌوان( إذ  إلىوالمنهج الذي ٌنتمً إلٌه والمشابه 

اتخذوا من التجول فً األرض واإلنشاد وظٌفة للتقرب من المظلومٌن سٌاسٌاً , واالندماج مع 

 إلىهٌمنة السلطة ودكتاتورٌتها , مع إحساسهم العام بعدم االنتماء  إلى ابدالعالهم االجتماعً 

مكان محدد , فمدارهم الجبال والبحار, وعوابلهم تتآلؾ مع التجوال ,هم الفبة المسحوقة المهمشة 

اإلنتماء إلٌهم فهو المشتت صاحب المنافً المتعددة والتجوال بوالمستلبة, وهذا ما جعله ٌستشعر 

, ٌحترؾ الشعر إلٌصال صوت المظلومٌن والتحدث عن معاناتهم كما ٌحترؾ ناس المستمر

 )الؽٌوان العزؾ( لنفس الؽاٌة ,وٌوظؾ شخصٌة موتسارت لٌرسم لوحة من التشتت والؽموض:

 موتسارت ٌلوُن بالفرشاة

 وجهً باللون الساخط

 الٌترك ُ أثَر بالد ٍ ؼدرت,

 أو حلٌم مات.

 وٌوزع ُ آخر قُداس ٍ 

 القبو الرطب,فً 

  ٌحاول كسبً لخٌوِل بالٍد أخرى,

 .( 6)ولكنً أسؤل ُ عن بلد ٍ باللون ِ األسود

استعارة العوامل المإثرة على الشاعر, والمعبرة عن معاناته ب ٌتمثل الؽموض الشعري      

 إلىموسٌقاه ذاتها التً تقوم بفعل التؽلؽل  إلىٌعود  (موتسارت)وآالمه , واألثر الذي ٌمثله 

                                         
ٌنظر:شعرٌة المكان فً األدب العربً الحدٌث, بطرس الحبلق,روبن أوستل,شتٌفن فٌلد, تر: نهى أبو  1-

 18: 2114, 1القاهرة, ط -سدٌرة, عماد عبد اللطٌؾ,المركز القومً للترجمة, الجزٌرة
 11ٌنظر: المراٌا والدخان:  2-
قٌة مؽربٌة تؤسست فً ستٌنٌات القرن الماضً فً الدار البٌضاء , وتعد فرقة روحٌة للنؽمة فرقة موسٌ هً -3

الشعبٌة المتماوجة مع المواضٌع ذات البعد الروحً الذي ٌلمس القلب فٌكون االنسان معها تارة حزٌنا ً وأخرى 
 موقع وٌكبٌدٌا األلكترونًقوٌا ً سعٌدا , لئلستزادة  ٌنظر: 

 2/53الشعرٌة: األعمال  -4
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البلإنتماء, ونلحظ جهد الشاعر لتؤكٌد  إلىسخط , واالنتماء  إلىالبلشعور,لٌتحول الرضوخ 

صراعاته من خبلل إستعماله أللفاظ ) آخر قداس, القبو الرطب, ٌحاول كسبً( فالقداس رثاء 

, إذ ٌصور حالة العزلة والتشتت فً قبو  (1)للوطن , وفً ) القبو الرطب ( داللة على المنفى

الؽادر خسر الشجعان من ة المظلم الرطب والخٌول دلٌل شجاعة وفروسٌة , وهذا البلد الؽرب

 ذٌن هاجروا لببلد ٍ أخرى , ولكنه ٌبقى ٌبحث عن بلده األسود ))وهو لون التشاإم واأللمأبنابه ال

 , فالقصٌدة وصؾ للحالة التشاإمٌة(2)ٌستكره ((المشاعروكل ما اة والكآبة تراكموالعذاب والمعان

محو آثار وطنه ٌالتً كان ٌعانً منها الشاعر فً منفاه وما عاناه من تشتت ٌتضح فً رؼبته 

من مبلمحه تارة وبحثه عنه تارة أخرى, وهذا التشتت هو نتٌجة الصراعات التً مرت بالوطن, 

 اً وارتباك وألقت بظبللها على أفراده فجعلتهم ٌعٌشون حالة السوداوٌة هذه, لتتحول سنٌنه تساإالً 

 حتى تعتم الروح وتتبلشى:

 ما الذي أستعٌد ُمن األمس ِ؟

 ال شًء.

 هذي سنٌن ٌ تمُر على حافة ِ الكؤس.

 إنً مدٌن ٌ لصمتً,

 وحاشٌتً قنوات ٌ ركدن,

 وأسٌجة ٌ تتآكل تحت المطر.

 وأنا معتم ٌ كلحاء ِ الشجر,

 . (5)وعمٌق

بٌن التمرد واالستسبلم ,فهو تارة الثابر بوجه الحٌاة المؽامر فً  تظهر المجانسة         

تفاصٌلها, وتارة أخرى المعتزل المراقب بصمت , وٌشكل عذاب المنفى وخرابه النفسً 

حٌاته وهً  فً تؤمبلته ٌقؾ متفرجا ً على سنًوالفكري من الثٌمات األساسٌة فً قصابده ,و

ه تعكس عجزه وضٌاعه وصمته وما ٌنطوي علٌه من تسلب منه وتتشابك مع المجهول, وقصٌدت

سلبٌة وهً تعكس االنتظار والترقب وؼٌظه المقموع , فٌؤتً التساإل مشوبا ً بالخوؾ من 

الماضً ومن الحاضر, فٌكشؾ عن وطؤة الزمن علٌه. إن اإلنسان ابن واقعه ٌإثر فٌه وٌتؤثر به 

وعندما ٌكشؾ زٌفه تبدأ مرحلة الضٌاع  وعندما ٌصبح هذا الواقع موضع للتساإل من قبل الفرد

 (4)وٌدرك انفصاله عنه , وٌحس بالهوة الفاصلة بٌنه وبٌن ؼٌره

                                         
 218ٌنظر: البنى األسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌم:  -1
 213المصدر نفسه: -2

 2/38األعمال الشعرٌة:  3-
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للشًء الذي ٌرٌد  ةوؼامضة تقوم على رسم صورة محاكٌ ٌل  دقٌقةٌضم المقطع عملٌة تخ      

ركدن( تعطً داللة التشتت لدٌه مثل )قنوات  ة, فٌستعمل استعارات عد(1)وصفه أو التعبٌر عنه

انطفاء جذوة  إلىو )األسٌجة المتآكلة( ثم التصرٌح بهذا التشتت بقوله ) أنا معتم( فً إشارة 

ذاته  إلىاألمل والحٌاة فً هذه الذات )ولحاء الشجر( هو أنسجة الشجرة المٌتة , وٌرمز به 

 المتهالكة فً داللة على االنكسار والتشتت:

 لم أكن عظة ألحد  

 لم ٌكن وطنً, ٌوم ؼادرُت ,ؼٌَر القمٌص الذي أرتدي 

 واحتماالت أن ال أعود.

 وألن الذي أستعٌُد شظاٌا

  أحاولُ ترمٌمها فتعوُد مراٌا

 .  (4)توزع وجهً فً كل وجه!

أبناء جٌله, فهو  إلىمحمود جنداري و إلىالشاعر ٌشكل النص مرثٌة جماعٌة أهداها           

ٌصؾ نفسه بالتشظً الذي تكشفه مراٌا الذات , وٌستعٌر داللة  الزجاج الٍمكسور للتعبٌر عن  

حالة االرتباك والتبعثر التً تعٌشها الذات العراقٌة بٌن الموت واالؼتراب .هو الهارب من مكانه 

هوٌاتهم بهوٌة ترتبط ومن ذاته ولكنه كلما ابتعد عنها ظهرت له متشظٌة ومتكسرة, فاألفراد 

ن فٌه وحٌن ٌكون المكان متعرضاً للتهمٌش فؤفراده مهمشون كذلك  وتستقر المكان الذي ٌنشؤو

, ٌتعامل 3))هوٌتهم باستقرار هوٌة المكان الذي ٌعٌشون فٌه فتتمزق وتتشظى بتشظً المكان

والحرمان هكذا   النص مع الوطن/ المكان بمفهوم الخسارة والفقدان , حٌث لم ٌمنحه سوى األلم

عاش فٌه وهكذا خرج منه, وما بٌن البقاء والرحٌل كان صوته صادحا ً فً الكشؾ عن التشتت 

 وشعوره بخذالن الوطن واألرض  :

 إنً ورٌُث أبً الذي ؼدرت به امرأة 

 فشاء أن ال أولد َ من سواها,

 (4)فؤنا سلٌلُ كراهِة األبوٌن..

ل تشبٌهات خاصة وعمٌقة المعنى ,ٌربطها بؤصل ٌصرح عن نفسٌته المؤزومة من خبل      

مجٌبه للعالم  إذ ٌشبه العبلقة التً أنتجت هذا الفرد وهذه الُهوٌة بعبلقة كراهٌة واستبداد, فالمرأة 

صورة للمدٌنة أو األرض توحً به داللة الخصب واإلنبات الذي تشتركان فٌه, و المرأة صورة 

                                         
 34القاهرة, د.ط, د.ت : -مٌدان االوبرا-ٌنظر:التخٌل نظرٌة الشعر العربً, صبلح عٌد, مكتبة اآلداب -1

 31/ 1األعمال الشعرٌة:  2-
 32ٌنظر: هوٌة المكان وتحوالته فً رواٌة طوق الحمام:  -3
 1/161األعمال الشعرٌة:  -4
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ن , وهذا الوطن/ األرض التً خذلت أباه فجعلته عن الوطن فكبلهما حضن دافا ومبلذ آم

عنه وآثر أن ٌربً أوالده على  مٌش , ولكن رؼم معاناته لم ٌتخلَ ٌعانً من الفقر والقمع والته

أرضه , وهو ورٌث أباه فً األلم والمعاناة وخذالن المرأة/ الوطن وتهمٌشه لشعبه وأفراده, 

ة الُهوٌفقدان الوعً بالُهوٌة , ألن وعً  من ثماء وفقدان الشعور باالنتم إلىوهذا التهمٌش أدى 

, لذا كان االنتماء صعبا ً فً ظل تردي األوضاع وؼٌاب (1)ال ٌتعٌن إال بوعً االنتماء

 االستقرار وتكمٌم األفواه , كل هذا مازال مترفعا ًعن أن ٌكون تابعا ً ألي جهة ٍكانت:

 ال ٌشؽلنً شؽٌؾ بمتاع السوق.

 زِع,مضطرٌب من فرط الف

 أتقاطُع والمجهولَ كما ٌتقاطع ُ جسٌد مع سٌؾ

 . (2)والرٌُح شهادةُ وجعً!

عن االندماج فً األٌدٌولوجٌا التً سادت مجتمعه ,الدٌنٌة والسٌاسٌة فً نصه هذا ٌترفع         

والحزبٌة التً ٌصفها ب)متاع السوق( وكؤن الفرد ٌختار منها ما ٌبلبم نفسٌته وحاجاته دون أي 

مصداقٌة للمعتقد, فتتجلى حساسٌته إزاء الظواهر السٌاسٌة أو االجتماعٌة وموقفه حٌال النفاق 

السفر بفً تذمره المستمر من التلون واألنانٌة وٌحتج على ذلك  االجتماعًوالسٌاسً 

, وٌعٌش مضطرباً لٌجد نفسه (3)إحساسه الواضح بالتشتت والبلانتماء من رؼمعلى الواالؼتراب 

ة, وهذا أثر على ُهوٌته , نٌتهاوى نحو المجهول فً هذا الوطن المعتم المحكوم بؤمزجة متباٌ

, وتدفعه  (4)علٌها وبشكل كبٌر جمٌع التباٌنات واألمزجة السابدة  كون عملٌة بناء الُهوٌة تإثر

الرٌح نحو الوجع, داللة على أنه فً دوامة كونٌة ال تهدأ , فهو بٌن الرؼبة فً االقتراب 

واالبتعاد, الحلم والخذالن ,األمل واالنكسار, ومن ثم تسلمه للفراغ وخواء المشاعر, وهذه 

 إلى, ثم ٌمثل حالة التشتت بلجوبه  (5)اضطراب المشهد وحركٌتهالدوامة الكونٌة داللة على 

 المتكهنٌن دلٌل على الخراب الذي ٌعٌشه حٌث شكل لدٌه أزمة وهاجس من المجهول:

 فلتطمبنً , آه , ٌا بصارة الخرابب

 أٌتها العاقُر والعمٌاء, والخرساء

 مثل أبً الهول.

                                         
ٌنظر: الُهوٌة العربٌة صراع فكري وأزمة واقع, عهد كمال شلؽٌن , منشورات الهٌبة العامة السورٌة  -1

  31:  2115دمشق, د.ط,  -وزارة الثقافة -للكتاب
 1/18عرٌة: األعمال الش -2
 12ٌنظر:أنسنة الشعر:  -3
ٌنظر: سوشٌولوجٌا الثقافة والهوٌة, هارلمبس وهولبورن , تر: حاتم حمٌد محسن, دار كٌوان للطباعة  -4

 15: 2111, 1سورٌة, ط -والنشر, دمشق
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 فقد رجعُت عارٌاً مثلما ذهبُت,

 الٌقٌنحامالً ذات 

 أننً ال باحثاً سدى ولسُت هارب.

 .(3)زوادتً تحملُ ذكرى ما رعٌُت من ثمار ِ الٌؤسِ 

ٌمثل  النص األزمة التً ٌعٌشها المثقؾ فً الوطن وما ٌعانٌه من تشتت أداره بصوت األنا       

معبراً عن عبلقة اإلنسان المؤزوم , وتوكٌده الشخصً على تشرده ,فهو ٌخاطب امرأة كاهنة أو 

له قد تنبؤت ومتنببة أطلق علٌها تسمٌة ) بصارة الخرابب( تتنبؤ وتتكهن بالمصابب والكوارث ,

موطنه , فعاد عارٌا ً مثل ما ذهب ))وٌتضمن معنى العري هنا  إلىوعودته بمصٌره المجهول 

ى... كما ٌعنً العري أٌضا تعامل الشاعر مع األشٌاء األولالبداٌات  إلىالجذور , و إلىالعودة 

حداً  بلػ به شعور الٌؤس والتشتت األولى من منفاه األولففً عودته  (2)ى ((األولفً تكوٌناتها 

عجز معه أن ٌتحمله, وكؤن رماد الخٌبة قد ؼطت لهٌب عنفوانه, هو الباحث عن الحقٌقة فً 

معها اآلن , حٌث لم ٌحمل معه فً ؼربته سوى ٌؤسه وتشتت روحه وأوجاعه ماذا  ةمواجه

صور الوطن وتفاصٌله المإلمة حالة من التشتت والتزعزع لٌخشى أكثر, وتشكل إستعادته 

 ٌعبر عن الُهوٌة ؼٌر المستقرة:النفسً ونموذج 

 أستعٌد ُ الحمار الذي ٌصلُ الرٌؾ بالحاضرة

 فً زرٌبة جاري.

 أستعٌُد الذي إقتٌد فجراً 

 وبادلنً النظرة َ الساخرة.

 أستعٌد ُ المالَك الذي هو صنو الفراغ,

 .(5)فقرٌبا ً تبعثرنً األسبلة 

تتمحور معاناته حول الهم السٌاسً فٌكابد أزمته الوجودٌة وهامشٌته الذاتٌة , وٌؽوص           

إٌصال الفكرة والشعور للمتلقً , فٌحاول  قادرعلىفً التجربة العراقٌة لٌخلق بناء درامً 

استعادة الوقابع لٌقدم مجموعة من الصور الكبٌبة المخٌفة )الببلد التً تلوح مثل حبال الؽسٌل ( 

ة على التؤرجح والتماٌل وعدم االستقرار  ) الكبلب التً تنبش األتربة عن بقاٌا قتٌل( داللة دالل

على انتشار المقابر وكثرة االؼتٌاالت  وإخفاء الجثث  ) الحمار الذي ٌصل الرٌؾ بالحاضرة ( 

ذي لاعدم وجود مظاهر للتطور والُرقً )عهود التخلؾ والبدابٌة و إلىداللة على عودة المجتمع 
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إقتٌد فجراً وبادله النظرة الساخرة( داللة على مشهد االعتقاالت المخٌؾ الذي كان مؤلوفاً آنذاك , 

وهو من بٌن هذه الصور الرمادٌة ٌتطلع الستعادة )المبلك( / قرٌن الشاعر أو ذاته المسلوبة , 

المإلم لتحل محلها المبلك داللة على البراءة والروح النقٌة التً فقدها فً عتمة الواقع السلطوي 

مطاردة فً حقل  إلىالروح المؤزومة المشتتة والمبعثرة, وإن البحث عن وجوده ٌتحول أحٌانا ً

الذاكرة فٌزودنا  إلى, وفً هذا البحث ٌلجؤ  (1)ؼٌر عدو ماثل فً عداوته ال ٌرى فٌهأجرد 

واقع ماض ٍ ال سبٌل  عالم ٌتؤرجح بٌن الواقع والوهم ,ؤخذنا إلى بوقابع تمثل  خبرته الخاصة , ت

, وٌسٌطر علٌه شعور الخوؾ (2)استرداده والتجلٌات الشعرٌة المستعادة من ذلك الواقع إلى

 هذا التؤرجح:لوالتوجس فً نتٌجة حتمٌة 

ًٌ أنا   عرب

 وثٌابً ؼرٌبة

 والذي بٌننا 

 حٌث ُ تزداُد أنت إحتراساً 

 لفابُؾ تبػ ٍ ورٌبة.

 وكالنا احتراس.

 . (5)  خابؾفلتخؾ ٌا أخً فؤنا 

مع شخص مجهول  ةٌستعمل ضمٌر المتكلم أنا لٌسرد سٌرة شخصٌة موجزة فً محاور        

قد ٌكون قرٌنه, فً محاولة لفهم شتات شخصٌته المضطربة , فهو العربً ذو الثٌاب الؽرٌبة 

ٌرتدٌه  وُهوٌته ُ إال أن عدم معرفته لما  بهوكون الثٌاب تمنح مرتدٌها عبلمة أو داللة على انتما

 من إلىٌوحً بعدم منحه تلك العبلمة أو الداللة , فهو مشتت مرتبك حتى فً لباسه ال ٌعرؾ 

, ما ٌربط بٌنه وبٌن ذاته أو ُهوٌته لٌس سوى )لفابؾ تبٍػ ورٌبة( وكبلهما  أٌن إلىٌنتمً و

تٌحاش بالقلق واإلس اً ؼامض اً محترسان خابفان من مجهول قادم , فلقد الزم الشاعر وذاته شعور

 أتباع للسلطة: إلى, لتتحول كل جزبٌات الوطن  (4)لحظة ترقب مخٌفة إلىأحال حٌاته 

 من رأى المستحٌل 

 فً البالد التً ؼدرت ,

 ؼادرت باب بٌتً ,

                                         
 181ٌنظر: صورة اآلخر العربً ناظراً ومنظوراً إلٌه: 1-
 56 :ٌنظر: أنسنة الشعر 2-
 225 -1/224األعمال الشعرٌة:  3-

 112ٌنظر: رهانات شعراء الحداثة:  4-
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 من رأى فً الضفاِؾ الوسٌعِة أوجهها

 فً الضفاِؾ الوسٌعة,

 لم ٌمت مثل موتً.

 إنها وقع صوتً فً الخطواِت السرٌعة

 . (3)... وهً الضابعون 

فتؽدره الببلد وٌرحل  (2)مجتمع ال ٌمثل أشواق اإلنسان الروحٌة  إلىٌنتمً الشاعر           

عنها ولكنه ٌبقى ٌقاسً مرارة ؼدرها وآالمه فً منفاه الواسع , وٌكرر عبارة )فً الضفاؾ 

هذه  (3)ذهن المتلقً (( الوسٌعة( مرتٌن ))لٌإكد حقٌقته لدٌه ولرؼبة منه أن ٌكون عالقا ً فً

الضفاؾ على اتساع مداها لم تمنحه األمان الذي ٌبتؽٌه لٌظل مشتتا ً خابفا ,هذا الخوؾ 

ث واالرتٌاب واضح من وقع خطواته السرٌعة داللة على الهرب من مجهول , لٌقطع السرد بثبل

التً ةالؽادر من ذكره, فٌكون الضابعون خاتمة لوجوه ببلدهنقاط  إذ ثمة مسكوت عنه ٌتحرج 

 إلىٌإدي  الذي بٌن المنافً , حٌث االنسحاب من المجتمع والوطن مشردٌنتخلت عن أبنابها 

ما فٌه تدفع  الشعور بالوحدة والوحشة , وإن سٌطرة الخوؾ والتوجس من هذا الوطن بكل  

وتدفعه نحو الرفض والنقمة على الحٌاة التً فُِرضت  (4)الركن النابً  إلىباإلنسان المثالً 

 علٌه: 

 تارًة ٌحتمً بالدخان

 وأُ ُخرى برابحة ِ الخمر...

 ))... ما استوفت الحرب حق َ الرهاِن لكً أحتمً((

 والٌُد الناحلة ِ 

 أسقطت زهرة ً ذابلة!

 . (7)كل ُ مقهى قرٌب ٌ

السٌرة الذاتٌة وٌؽوص فً عمق الذات  ؼالباً للحدٌث عن ذاته بؤسلوب الشاعر ٌجنح       

المشتتة فٌضخ صوراً وتشبٌهات بهذا التشتت التً ٌعانٌه , فالدخان ٌوحً بالمكان  الذي ٌلجؤ 

الٌه والذي ٌوسع من تشظً الذات وسلبٌتها , والٌد الناحلة هً الجماعة التً ٌنتمً إلٌها الشاعر 

                                         
 2/88األعمال الشعرٌة:  1-
 118ٌنظر: صورة اآلخر العربً ناظرا ومنظورا الٌه:  2-
 111البنى االسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌم:  3-

 22ٌنظر: المدٌنة فً الشعر العربً المعاصر: 4-
 2/111األعمال الشعرٌة:  -5
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( داللة على زمن   ةم وُهوٌاتهم و)زهرة ذابلوالمنهكون والمشتتون بفعل العبث األحمق بؤقداره

لصورة, وتسٌطر الحالة السلبٌة التً تحملها ا إلىالشباب المنتهك والمشتت كما ٌوحً الذبول 

 فٌهرب الوطن وٌكذب الدم: على فكرهالنظرة التخٌلٌة 

 ٌاوطنً الهارب خذنً دون ُهوٌة

 كشؾ العراؾ ُ دمً الكاذب.

 ,أتؤبط ُ شراً 

 مشٌت القاتل فً جسدي,أبصر, حٌث ُ 

 وأنا المقنول.

 . (3)ٌاوطنً الهارب خذنً فؤنا مثلك هارب

ٌقول الشاعر ))قصٌدتً ال تحب الوطن وال تكرهه أٌضا ً,ألن قصٌدتً ال تفهم أي      

وهو حٌن ٌذكر الوطن ٌترك  (2)مسإولٌة سٌاسٌة مفترضة أو واجبة تترتب على كتابتها((

نصه إن كان الوطن الجؽرافً أو الوطن الفكرة, فٌستعمل أسلوب معناه فً للقارئ حرٌة تؤوٌل 

النداء فً بداٌة النص محاولة لجعل المنادى ))طرفاً ٌقاسمه همومه متعاٌشا ً معه تارة ومتمردا ً 

وٌسٌطر هاجس الهرب علٌه فٌكرر العبارة مرتٌن فً البداٌة والنهاٌة )  (3)علٌه تارة أخرى((

( ))الهرب مما حدث ومما سٌحدث , الهرب من ضٌق األفق المسٌس...الهرب ٌاوطنً الهارب 

احتمال أن ٌتحقق فً  إلىالفردي من طوق الجماعة ؼٌر المنسجمة , الهرب مما لم ٌتحقق 

ٌكون ضحٌة وتارة ٌتآلؾ مع القاتل أي ف, فشخصٌته مثل هذا الوطن مشتت تارة  (4)المجهول((

ُهوٌته وهو نوع آخر من السلبٌة الذاتٌة , فإن إشكالٌة الُهوٌة فً لإنه ٌعانً من حالة عدم تمٌٌز 

هذا الوطن تكمن فً كونها خاضعة لكل التصورات الضٌقة ولشتى االعتقادات المتحجرة بما 

 . (5)ٌجعلها مرجعٌة سٌاسٌة جامعة

حل  هاجس الخوؾ الذي ٌتملكه من قمع القاتل حٌث ٌبلحقه أٌنما إلى ٌرد الشاعر سبب معاناته 

حتى فً جسده لٌتخذ الهرب وسٌلة للخبلص كما هو حال الوطن الهارب, فالمكان هنا 

 ٌصبح الجسدلمتشظ ٍ,وحٌن ٌتشظى المكان فإنه ٌكتسب معنى ونظام فً سٌاق هذا النظام 

خاضع آللٌات القوة  ألنهبإرة اإلدراك الحسً والتوجٌه والمقٌاس الذي ٌنظم المكان ,البشري 

, وتمثل مشاعر الحزن ردٌفا ً للتشتت وكذلك  (6)ة تنظٌما ً صارما ً للمكانالتً تفرض مجتمع

 على الذات: اهو فعل الحٌاة وأثره

                                         
 141/ 2األعمال الشعرٌة:  -1
 153إضاءة التوت وعتمة الدفلى:  -2
 162البنى االسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌم: -3
 216شاعر المتاهة وشاعر الراٌة:  -4

 68المواطنة والهوٌة الوطنٌة:ٌنظر:  5-
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 هو –أنا 

 علمنً أبواي البكاء بؽٌر مناسبة

 التهلكة. إلىوالطرٌق 

 ولكننً لم أؼادر,

 وقد خاننً وطن ٌ بٌن أجنحتً والمدار.

 وها هو ٌسكُننً

 كً ٌرانً

 .( 3)وحٌدا ً, هنا, خلؾ هذا الجدار 

ٌإكدعلى فكرة االندماج بٌنه وبٌن اآلخر حتى ٌكونا ذاتا ً واحدة , فهو لم ٌترك األمر         

 (أنا)هو( فاآلخر هو الوطن الذي تنتمً إلٌه  –للتؤوٌل ولكنه صرح به مباشرة بقوله ) أنا 

ها فً الوقت الذي عمل على ذتاكتشاؾ لالشاعر ))لقد حاول الشاعر تثوٌر إمكانٌات )الهو( و

سى , والبكاء هنا قد ٌكون مبعوثاً من األ (2)تقوٌض سلطة )الهم( عن طرٌق كشؾ حقٌقتها((

من محبة النفس ,  ةرتبط ذاته بالوطن ومحبة الوطن ناشبتعلى النفس والوطن كون الشاعر 

المواجهة على الهرب حٌث التهلكة هو الطرٌق المخالؾ لآلخر / السلطة فٌإثر  إلىوالطرٌق 

اتضح له بؤن ))مؽادرة موطنه ماهً فً الحقٌقة إال محاولة للفرار من مواجهة الذات , فهً 

, وخٌانة الوطن له فً  (3)سفر خارجً ظاهري ال ٌفرج الهم المقٌم وال ٌزٌح الكابوس المنٌخ((

ى المقاومة واستحال سٌاقها الداللً تكشؾ عن أنسنة المكان / الوطن الذي ارتضى الخضوع عل

حضنه الدافا قتل ٌوتهجٌر, فالمعنى السٌاقً أراد أن ٌوضح العبلقة الجدلٌة بٌن الذات واآلخر 

فً زمن الشاعر والقابمة على قاعدة ؼالب ومؽلوب ومن دون هذه القاعدة ٌضمحل اآلخر 

, ثم ٌؽٌر زاوٌة نظرته للمكان / الوطن , فتؽلب علٌها النزعة اإلنسانٌة لٌبقى  (4)وٌصبح عدما ً

الوطن فً قلب الشاعر ٌحمله أٌنما حل وهذا سبب شعوره بعدم اإلنتماء لؽٌره وشعوره بالوحدة 

والحنٌن إلٌه, فخٌانة الوطن له وحنٌنه هو للوطن جعله مشتتاً باحثاً عن االستقرار الذي أُسُتلِب 

 منه.
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 :عزنت انزاث عه وجىدها األوً 

ماضً الذات وعزلتها عن الحاضر إحدى ظواهر ُهوٌتها  إلىتشكل ظاهرة الولوج        
السلبٌة ,واضطرابها الواضح حٌث تفقد قدرتها على االندماج فً الواقع واستقرارها لذا تبحث 

حمله من شخصٌات عن حلول  و خبلص من صراعاتها اآلنٌة عبر تذكر مبلمح ماضٌها بما ٌ
تهاوي الذات فً عزلتها النفسٌة بعد أن ٌشل  إلىإذ تإدي محاوالت تكمٌم الهوٌة  وأحداث ,

 مشاركتها فً الحٌاة فتشعر بخوفها وعجزها وتراجعها فتنعزل وتقل فاعلٌتها وفً أحٌان كثٌرة ,
بل هً دابمة  ,إن ُهوٌة الذات المنعزلة تتحقق فً الماضً فقط  إلىال ٌمكن النظر  هبٌد أن

هذا األساس ؼلب وعلى   (1)الحضور فً الوجود اإلنسانً لكونها دافع للبحث عن مستقبل أفضل
الشعرٌة , أراد من خبلله التعبٌر عن تحدي فً نصوصه الماضً  إلىطابع التذكر والعودة 

,  (2)عالذات  الموجه للمستقبل , تحٍد ٌكمن فً الموازنة بٌن ما قد صنعته وما ٌمكنها أن تصن
برز تشتت ا ولكون الماضً بشخصٌاته وأماكنه ٌمثل ملجؤ النفسٌة المشتتة بفعل مآسً الواقع, لذ

عزال عن الحاضر واستحضار الهوٌة واضحا ً فً النصوص التً تحمل سمة التذكر واالن
:هل وأحداث  الطفولةصورة األ  

 وجُه أبً هنا ووجُه أمً

 الفجر ِ.على جبٌنً زهرة ٌ, ٌرسمها الساعون فً 

 ُترى هل وقؾ النهار

 عند خطاهم , أم ترى استقرت الرٌاُح فوق جسدي 

 واتكؤ الؽبار.

 وِسعت ُ, صارت خطوتً ؼدٌرا ً 

 لخطوهم, وٌقظتً سرٌرا .

 ولم أنم دونهم,

 (5)وفوق زندي وشم ُ أولٌابهم...

النص صورة مضطربة عن الذات التً فقدت انتمابها للحاضر فإتكؤت على  ٌخلق لنا             

أحداث الماضً وشخصٌاته بحثا ً عن االستقرار, نظرا ً للظروؾ التً عانى منها ومختلؾ  

دون اندماجه فً الواقع المفروض علٌه موضوعٌا ً من العقبات النفسٌة واالجتماعٌة التً حالت 

                                         
وقضاٌا الوعً العربً المعاصر,احمد بعلبكً ....وآخ ,تحرٌر :رٌاض زكً,مركز دراسات ٌنظر:الهوٌة  1

 26: 2113, 1بٌروت, ط -الحمرا-الوحدة العربٌة
دمشق,  -ٌنظر: الذاكرة والهوٌة, جوٌل كاندو, تر: وجٌه أسعد, وزارة الثقافة الهٌبة العامة السورٌة للكتاب -2

2118  :81  
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مرتبطٌن بماضٌه  أشخاصث عن ُهوٌة مستقرة نسبٌا ً وهذا وجده فً سعى للبحوقد ,  (1)وذاتٌا ً

 من ثموذكرٌات الطفولة والصبا , فكان االب واألم األقرب واألكثر تؤثٌرا على ذات الفرد  و

 على تشكٌل هوٌته.

ٌبرز خلؾ السٌاق العام للنص الذي ٌتناول حالة الموت ومؤساة الفراق ثٌمة واجب          

ٌها وهً عمق تؤثٌر هاتٌن الشخصٌتٌن علٌه ومدى تعلقه الواضح بهما فكل شًء بهما االلتفات إل

نمط الحٌاة الذي  إلىإشارة  -الساعون فً الفجر –ومعهما جمٌل ورابق مثل زهرة ٌهباها إلٌه 

دأبوا علٌه ,هً صورة لحٌاة عصر سابق حٌث العوابل البسٌطة الباحثة عن لقمة العٌش منذ 

طلوع الفجر, لتهب أوالدها حٌاة مستقرة وهانبة , وٌتوقؾ الزمن بعدهم وتضطرب الذات  

ؾ وتستقر الرٌاح على جسده المتعب داللة على األسى واأللم الذي تمخض عن رحٌلهم واختبل

, (2)التً ٌعٌشها الشاعرة عن التجربة المرّ  اً الزمان فهً تقترن بالموت , وقد تكون تعبٌر

نسنته والتعبٌر عنه بصفته ذاتا داللة على سٌطرته واحتبلله للمكان ألو)إتكاء الؽبار(هو محاولة 

 الشاعر من محاولةوهً دون قٌمة ,فقد أرقه ؼٌابهم وجفاه النوم من فكل ما بعد هذا الزمن هباء 

تفاصٌلهم , لٌبقى فوق زنده وشم الطفولة , نراه ٌحتضن لتصوٌر إضطرابه وعدم استقراره ف

حٌث كان األطفال ٌوَشمون لطرد الحسد أو وقاٌة من األمراض وٌعتبرونه تمٌمتهم وتعوٌذتهم 

ن , فٌمك( 3)وٌدل عن بساطة عٌشهم والمعتقد الذي ٌجمعهم وٌوحدهم وٌكون عنوانا ً خاصا ً لهم

أن نقول بؤن إحساس الشاعر باالنتماء كان ٌتحدد باآلخر المرتبط بالماضً وهذا االخر كان األم 

 فً مواضع عدة: 

 

 عباءةُ أُمً هنا

 سلم ٌأرتقً فٌه نحو الحضور 

 فٌوجُزهمً؛  أرى وجهها فً النشور,

 ٌحدُثنً:

 ))هل رأٌت َالتً ُتفتح ُ أوجاعها؟

 -حٌن إبتدأت ُ الرحٌل -كنت

 شب ِطفال ً,مع الع

 مع النوِم ُحلما ً, وكنت لقلبً,

                                         
الدولة والمواطنة, عبد الحسٌن شعبان, الدار العربٌة للعلوم  -ٌنظر: جدل الهوٌات فً العراق -1

  84هـ: 1431م ـــ  2111,  1لبنان, ط-ناشرون,بٌروت
ٌنظر: الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث, نعٌم الٌافً, تقدٌم: محمد جمال طحان, صفحات للدراسات  -2

 113م:  2118, 1دمشق, ط -رٌاوالنشر, سو
ٌنظر: الوشم رمز تراثً محمل بدالالت تختصر الحضارة اإلنسانٌة , محمد الجوٌلً, موقع العرب  -3
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 فؤٌن انتهت طرقات ُ العبور ؟!

 الموت !! ال إلى

 . (3)فؤنا المٌتة 

ٌوظؾ شخصٌة األم وما ٌحمله  من شعور االرتباط بهذه الشخصٌة لٌحشد للمتلقً           

بواعث االضطراب المتمخض عن فقدانها ,إذ تتخذ األم مكانة سامٌة فً نظره , فهً لم تكن 

امرأة عادٌة فً قوتها وصبلبتها ومقدرتها على تجاوز المحن ,ناظراً إلٌها بوصفها مصدراً 

ستقرار والقوة فً حٌاته, فٌصؾ كل جزبٌة متعلقة فٌها مصدراً للنجاح حتى أبسطها, لؤلمان واال

األعلى وتدفعه نحو الوصول , هً منبع ذاته الصلبة وُهوٌته  إلىهً تمٌمته  التً ترفعه 

كان سببا ً لمعاناتها وأحزانها فتكون الحٌاة  إذ المتحدٌة , وٌحمل للمتلقً شعوره بتؤنٌب الضمٌر

بة ووحشة ٌشٌر إلٌها بلفظة الموت ,إذ إن السطوة التً ٌمارسها الموت على الذات بعدها كآ

 . (2)تؤكٌد على ضٌاع األخٌرة واضطرابها وقهرها 

حالته بٌن الماضً والحاضر, لٌحاول من خبلل القصٌدة رسم صورة واضحة فً مقارنة         

  تملك قدرة االرتباط بؤحدهما:وهذه المقارنة تإكد على تشتت الذات وتشظٌها بٌن زمنٌن ال

 هنا, حٌث خلفت عشرٌن عاما ً 

 أرى الكلب مازال ٌسكن حفرته الباردة.

 وهذا الدجاج , كما كان , ال ٌتوقؾ عن نقر جبته الخالدة

 وأمً , على عهدها فً ثٌاب الحداد .

 وعبر الجدار تحاول ذاُت الصبٌة

 مواراة زنبقة ٍ فً السواد.

 أمً وفً اللٌل ٌترك فانوس

 على سقؾ ؼرفتنا هالة ً من دخان...

 وذات الكوى تتوارى بطٌبا ً,

 وعٌنان ِ فً الركن ِ تؤتلقان!!

 وحولهما أتبٌن ُ ذات اإلطار المهشم , 

                                         
  2/151 :األعمال الشعرٌة -1
القاهرة ,  –ر هبلل, مركز الحضارة العربٌة ٌنظر: تراجٌدٌا الموت فً الشعر العربً المعاصر,عبد الناص -2
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 . (3)ذات اإلطار

تحمل عتبة القصٌدة عنوان )البٌت( فهو حاضر فً أؼلب قصابده  وهذا ٌدل على إن هذا         

المكان محفور فً ذاكرته وكؤنما وجوده تكون على أساس هذا المكان بكل ما ٌحمله من ألفة 

,  (2)ودؾء فالبٌت هو ))واحد من أهم العوامل التً تدمج أفكار وذكرٌات وأحبلم اإلنسانٌة((

ى التً ضاعت فً زحام الصراعات األولان هو محاولة الستعادة  هوٌته ه لهذا المكوإن استعادت

والنزاعات التً عانتها الذات  ))فلقد صار من الشابع ربط الُهوٌة بالماضً وبما تم إنجازه فٌه 

ٌُراد له أن ٌتحول حتى ال تندثر  كما أصبح من المؤلوؾ ربطها بما هو ثابت ال ٌقبل التحول وال 

ما ٌحفظ للذات استمرارها عبر الزمن فبل تدنس أصالتها وصفاإها بفعل تحدٌات  معالم

عج به من حٌاة تتفاصٌله القدٌمة وما ببٌت أهله  إلىفٌرحل فً فضاء التذكر  (3)الحاضر((

)الكلب الساكن فً الحفرة, الدجاج الصاخب , أمه , الصبٌة ابنة الجٌران وهً تضع زهرة 

( فٌتحدد الفضاء من خبلل الماضً الذي ٌتشكل بتفرع الثنابٌات الزنبق فً شعرها األسود

, وٌمثل فانوس أمه فً النسق داللة على النور الذي  (4)الممتدة والتً ٌشً بها ألق ذلك الزمن

منحه وجودها فً حٌاتهم ,فهو ٌسترجع أحداثا ًمن الماضً لٌجعلها شموسا ً إلضاءة عتمة 

اعتماد األماكن القدٌمة وماجرى بها من أحداث ما هو إال دلٌل الحاضر وعوالم الذات الداخلٌة ,ف

, لكن إحاطة النور بالدخان  داللة على تؽٌر  (5)ٌقٌن حمٌم إلىعلى استناد الذات فً مسٌرها 

الضبابٌة والظلمة واالنفصال, حٌث ٌصورالذات  إلىحالة الذات من الوضوح واالندماج 

  التشظً والضٌاع.ة للماضً داللة على حالة باالطارالمهشم الذي ٌضم الصورة العذب

تموت مرحلة لتولد منها , حدا ًتلو اآلخر كؤن الحٌاة مراحلٌشهد سٌرورة األحداث وا         

أخرى, فالدخان ٌؽلؾ الرإٌا وٌضببها وإن فضاءه هو بدء الخلٌقة حٌث تنؽمر الذات بتٌار 

صارع وتتكون وكؤنها تخلق نفسها بنفسها فً الرإٌة الٌومٌة لحٌاة األشٌاء وهً تتداخل وتمر وتت

, فتؽدو الذاكرة ملٌبة بصور أماكن وأحداث ال تنتهً قد تختفً بفعل (6)دوامة ال تنتهً 

لتبقى الذات المشتتة أسٌرة هذا صراعات الحاضر لكنها تبقى حٌة فً ذات الشاعر/ اإلنسان, 

 الماضً وتفاصٌله:

 ثم تكتب ُ عن رفقة تحت راٌة

  للطفولة بٌضاء, ٍوعن ؼٌمة

 عن زرقة ٍ فً جناح الحمام,

 وتباهً بؤقنعة ِ الوجه وجها ً أضعت َ وراء الزحام!

                                         
 122-121/ 1األعمال الشعرٌة:  - 1
لبنان,  -جمالٌات المكان, ؼاستوؾ باشبلر, تر: ؼالب هلسا, المإسسة الجامعة للدراسات والنشر, بٌروت -2
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 لم تعد تكذب اآلن 

 أو تكتبُ 

 لم ٌعد من رفٌق

 وأختفى وجهك اآلخر ُ 

 (3)أٌها الشاعُر! 

باعثا ً للشجن وهو ٌكتب  شعره ٌكونٌستثمر األقنعة للمقارنة بٌن الماضً والحاضر ف      

مرثٌة الطفولة والشباب وكؤنها رحلة فً الذاكرة ))فمن ناحٌة ٌوجد االنطباع اآلن ومن ناحٌة 

الذٌن  رفاقهوٌستذكر ( 2)أخرى فهو ٌمثل أشٌاء ماضٌة مازالت فً ذاتها موجودة فً الذاكرة((

الحتها أٌادي الواقع  حملوا راٌة الحداثة فً الشعر, حٌث كانت مرحلة ناصعة البراءة حتى

القاسً وٌصفها بزرقٍة فً جناح الحمام داللة على اإلصابة التً جرحت تلك الطفولة البٌضاء 

والناصعة  , لٌؽادر هذه المرحلة منتزعا ً قناع الطفولة الذي  ٌباهً به أقنعة المراحل 

وجه البراءة واألمل  وصدقا ً, فتختفً بعدها الرفقة وٌختفً نقاءً البلحقةبوصفه  أكثر أقنعته ِ 

لٌصرح بانعزاله وٌحل محله وجه القلق والتشتت واالرتٌاب, وٌمضً باحثا ً عن ذاته العاجزة 

 الماضً: إلىعن حاضره وٌتخذ أجنحة المبلك للرحٌل 

 أنطلُق بؤجنحِة مالك

 فً األفِق الرابِق ألراك 

 بٌتا ً لم ٌهدم بعد , ونخالً لم ٌسجن

 ومٌاها ًتمألها االسماك,

 (5)فؤخؾ َ إلٌك.....

 إلى عند الرجوعداللة على حالة النقاء والصفاء التً تحٌط به للٌستعٌر أجنحة المبلك          

الماضً , ففً دؾء الذكرٌات المستعادة وما ٌصحبها من نشوة تستعٌد األنا ُهوٌتها وتعٌد بناءها 

البٌت هو بٌت الطفولة  والنخل , وٌكون أفق الذكرى رابقاً حٌن ٌسترجع المكان, ف (4)وتكوٌنها

داللة الوطن, والمٌاه داللة على الحٌاة ,حٌث ٌتذكر الصورة المشرقة التً كان علٌها البٌت  

بوفرة خٌراته واستقراره , إذ تإثر سٌرة األمكنة على مزاجٌته كما إنها تشكل مرجعا ً لُهوٌته , 

هد ال ٌشكل سلوكا ً ُمعٌبا ً علٌه أو التً ٌجهد فً الكشؾ عنها وإبرازها فً شعره , وهذا الج

                                         
 1/316األعمال الشعرٌة:  -1
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مثٌرا ً لبلستؽراب إذا كان بصورته اإلٌجابٌة التً تعمق شعوره باالستقرار واالنتماء, لكن حٌن 

ٌكشؾ عن الوجه السلبً لها فهو ٌساهم فً تراجعها ونكوصها وٌزٌد من الشعور باالستبلب 

ة بتؽٌر األزمنة واألمكنة خاضعة لسلطة , وهذا تؤكٌد على كون الُهوٌة متؽٌر(1)والتشتت الذاتً

عبلقة خاصة كونها كانت شاهدة  -النخل والماء–الظروؾ , وإن عبلقة الذات بالبٌت ورمزٌة

على التحوالت فً ُهوٌته وُهوٌة مجتمعه بفعل اآلخر الذي توحً به داللتً ) الهدم و السجن ( 

ٌة مركزٌة تمثل عبلقة الذات بالواقع إذ مثلت خبلله حالة االسترجاع الذاكراتً للشاعر ))مرجع

أي عبلقة تكوٌنٌة وجودٌة ,ترتبط بعفوٌة المكان وارتباطه بالزمن اآلنً , إذ تحاول الذات أن 

تتموضع فً عملٌة االسترجاع بالذاكرة وإنتاج فضاء المكان بكل تجلٌاته ومتؽٌراته المإلمة 

من  اً ص و النصوص التً تماثله نوعكما ٌمثل هذا الن (2)المرتبطة بحاضر الذات وواقعها((

الخطاب الموجه للمكان والطبٌعة المحٌطة به ومعانٌه تفصح عن الرؼبة فً استعادة الماضً 

والهرب من الحاضر بسبب المعاناة القاسٌة التً عاشها فً أماكن تعددت أنماط الحٌاة فٌها 
 ,حتى هرست عجبلت الحاضر ومنافٌه احبلم الذات وتطلعاتها:(3)

 ا من قطرات ندى فً اللمسم 

 بل عرٌق ٌقطر بٌن الجلد وبٌن ردابً

 ثم ٌجؾ بفعل الشمس! 

 أٌام ُ صباي,

 اٌتها المدن ُ الضارٌة ُ الشرسة ,

 أعرضها بٌن ٌدٌك على طبقٍ 

 دام ٍ.

 ما من عام 

 إال وانتظم كسن ٌ فً العجالت المسنونات المفترسة

 . (6)فً القبو األعظم

الشاعر فً سنٌن الؽربة  التً ٌصفها  بعبارة ) القبو ة ترسم القصٌدة صورة لمعانا         

إذ من خبلل إرتباطها بالنسق  -المنفى –العتمة التً تسود هذا المكان  إلىاألعظم( إشارة 
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  288-281خطاب اآلخر فً الشعر العراقً السبعٌنً:  -2
 -ٌنظر: أنسنة المكان فً رواٌات عبد الرحمن منٌؾ, مرشد أحمد, دار الوفاء للطباعة والنشر -3

  48: 2113, 1االسكندرٌة,ط
 2115, 1بؽداد, ط -بٌروت, العراق -دمشق, لبنان -آخر الؽجر, فوزي كرٌم, المدى للثقافة والنشر, سورٌة -4

 :21  



 

 68 

عتمة فً أعوام المنفى , فلم ٌعد ٌتلمس قطرات الندى  إلىتحول ضوء الصبا  إلىالشعري تشٌر 

افتقاده للعذوبة , حٌث للنداوة قوة إٌقاظ , ألنها تتصالح مع صور مباشرة أخرى تمتد  إلىة إشار

, وأي شًء ؼٌرها هو النقٌض أو الضد, وتتحول  (1)وتنتشر وتستولً على الطبٌعة بؤكملها

تعب ومشقة ولهاث  إلىصورة الرقة والنقاء والتناؼم مع الطبٌعة الهادبة التً تبعثها داللة الندى 

وراء الزمن الهارب تبعثه رمزٌة العرق المنساب بٌن الجلد والرداء, والهرب من هذا الزمن 

الذي تقاسمته المدن , إذ لم ٌعد ٌنعم باالستقرار حتى كؤنه قدم أٌام هناه ولٌمة تقاسمتها مدن 

 افترست أحبلم ذاك الزمان حتى مرت أعوامه بعد تلك األٌام مطحونة فً عتمة  المنافً, وتبرز

خرى رئ وكؤن إحداهما قد هٌمنت على األالصورة المكانٌة وراء الصورة الزمانٌة فٌخٌل للقا

, وإنه من خبلل نصه ٌخلق مقارنة بٌن أٌام صباه التً ابتلعها (2)لكنهما فً الحقٌقة متوازٌتان

حبلمه وتفتتها , وهذه المقارنة التً أأعوام ٌ قضاها بعدها كؤنها تطحن الزمن المتوحش و

ٌطرحها تتؤتى من توقه اإلنسانً لتحقٌق ُهوٌته , التوق الذي ٌنبع من حاجته لؤلمان الذاتً وهو 

أمان ٌعترٌه الؽموض مكتنز بالهواجس وهو رهٌن التجارب التً مربها وتركت تؤثٌرها على 

 , ما جعله ٌنفرد بماضٌه وٌتبلشى فٌه : (3)ُهوٌته

 وأنا أنفرُد بماضًٌ,

 !بزقاٍق فً كرخ الموتى

 هل أدخله,

 (6)أتالشى فٌه , وأسكنه ُ بٌتاً بٌتاً؟

شخصٌات مختلفة تشكل إطار البٌبة التً ٌتماهى معها فكؤنه ٌراقبها قصٌدته تتضمن        

لتشكل صورته الشعرٌة , هً) دوامة جمهور ال تهدأ( وهو المنطوي على ماضٌِه باحثا ً عن 

تواصل الماضً مع الحاضر كً تكون بمثابة أسباب وجوده وُهوٌته ))فالُهوٌة تقتضً إذا ً 

 .(5)قاعدة ٌنطلق منها الشخص لمواجهة مهام النمو مستقببل ً((

ٌستعمل أسلوب السرد بضمٌر المتكلم لٌخاطب نفسه كاشفاً عن شخصٌة قلقة ومضطربة        

تضفً علٌها الصراعات والنزاعات  تشتت وسلبٌة واضحة حتى ال ٌعرؾ ما ٌمكن أن ٌفعل , 

صباه ومسقط رأسه وأصحابه وجٌرانه  إلىهل ٌؽوص فً أعماق هذا الماضً الذي ٌحمله 

كل ٌسكنه؟ , حٌث ٌش هل ومحلته) العباسٌة ( فً جانب الكرخ من بؽداد ,هل ٌعود إلٌه؟

التً تسٌطر علٌه بشكل كبٌر, لٌصور فً سردٌته للقارئ إنه الماضً الٌوتوبٌا الشخصٌة له 

                                         
والمادة, ؼاستون باشبلر, تر: علً نجٌب ابراهٌم, تقدٌم: ادونٌس, دراسة عن الخٌال  -حبلمٌنظر: الماء واأل -1
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تستلبه وتشتته وتؽربه عن واقعه وماضٌِه والدلٌل هو نصوصه التً تزخر ضحٌة أفكار كبرى 

 . (1)بالمفاهٌم الٌوتوبٌة

ٌظهر من هذا العرض إن الحالة النفسٌة التً أنتجتها صراعات الحٌاة والواقع ؼرست فً     

كٌانه حالة من التشاإم والسلبٌة حتى برزت وبشكل ملحوظ فً قصابده ذات النبرة الذاتٌة , ما 

 .جعل أناه مشتتة ومنعزلة ؼٌر مستقرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 212ٌنظر: السٌرة والعنؾ الثقافً:  -1



 

 11 

 

 

 

 

 انفصم انزاوً

 اجملخمعٍتىٌت اذلُ
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 :مذخم 
 

الُهوٌة المجتمعٌة  اإلطار العام الذي ٌضم داخله كٌنونة الفرد , فهً المرحلة  تشكل           

ى التً تتشكل لدى الفرد حتى قبل الُهوٌة الذاتٌة , حٌث ٌكتسبها من األولى أو الُهوٌة األول

ن ومن اآلخرون وكذلك تصور المحٌط الذي ٌولد وٌنشؤ فٌه, وهً تمثل )) تصورنا حول من نح

اآلخرٌن حول أنفسهم وحول اآلخرٌن... تؤتً إثر عملٌات التفاعل اإلنسانً وتستلزم عمل 

, فكل مجتمع وكل مجموعة  (1)مقارنات بٌن الناس كً تإسس أوجه التشابه واالختبلؾ بٌنهم((

عن اآلخرٌن , والطفل حٌن ٌولد ٌكتسب عادات  اأفراد لدٌهم عادات وتقالٌد تمٌزهم وٌختلفون به

جماعته وتقالٌدهم فتتكون لدٌه بذلك ُهوٌة تمٌزه عن باقً األفراد فً جماعات أخرى وهذه 

الُهوٌة هً ُهوٌته المجتمعٌة , فٌبدو أن ُهوٌة األنا منبثقة من الهوٌة المجتمعٌة , فالطفل ٌترعرع 

ه وتظهر ُهوٌته فً سن الشباب لتمنحه استقبللٌة فً محٌط اجتماعً ٌحفظ حٌاته وٌوقظ قدرات

, وهذا ٌعنً أنها تقوم على االنتماء  الذي ٌعتبر ))محوراً أساسٌا ً فً العبلقات  (2)شخصٌة 

االجتماعٌة التً تربط أبناء المجتمع الواحد وتكشؾ عن اآللٌة النفسٌة التً تتحكم بهذه العبلقات 

, واالنتماء ٌضم الزمان والمكان معاً فكبلهما  (3)ثقافٌة((وبخاصة االجتماعٌة واالقتصادٌة وال

 ,(4)ٌنصهران لٌشكبلن أسسها , وهً تتداخل مع هوٌات ٌصعب الفصل بٌنها فً أحٌان كثٌرة

  , مع األخذ بنظر االعتبارن أحدهما ثابت واآلخر متؽٌر للُهوٌة وجهٌهذا على إن  ناٌدل          

, التً ٌبنً الفرد على أساسها تقدٌره لذاته وهذا  (5)لثبات والدٌمومةأن الحالة األكثر شٌوعا ًهً ا

الظروؾ االجتماعٌة التً تحٌط به والتً تترك تؤثٌرها على نفسٌته , وفً مجتمع مثل  إلىٌعود 

مجتمعنا العراقً الذي خضع خبلل تارٌخه الطوٌل للعدٌد من الظروؾ العنٌفة التً أثرت على 

ثٌرات تدفع ثمنها األجٌال المتبلحقة , ما أثر على سلوكٌاتهم ومشاعرهم ت تلك التؤٌمجتمعه وبق

وأواصر الوحدة فٌما بٌنهم , األمر الذي دفعهم للبحث عن ُهوٌتهم االجتماعٌة عن طرٌق اندماج 

األنا الفردٌة بالنحن االجتماعٌة  وبالنتٌجة  تظهر هوٌة مشتركة كثٌرا ً ما ُتعزز من خبلل 

كون ما ٌحتاجه المرء من قٌم وأعراؾ وما  إلى, و ٌعود هذا  (6)باألماكن العبلقة المشتركة

ٌعكسه من مواقؾ وتصورات فكرٌة هو نتٌجة لتفاعل عبلقاته وتواصل اهتماماته مع نمط البٌبة 

الظروؾ التً عاشها  إلى, وبالنظر (1)/ المكانٌة التً ٌقٌم فٌها وٌنتسب الٌها وٌحتمً بها

األمر الذي جعله  وٌته المجتمعٌة قمعا ً وتسلطا ً من قبل اآلخر/ السلطةالشاعراُسُتلبت منه هُ 

عن طرٌق تارة أخرى التمرد والرفض تارة واالندماج الذاتً فً المجتمع ب ٌحاول استرجاعها

دور الوعً  إلىالماضً أو االنصهار مع الهم المجتمعً والتبلشً فٌه , وهذا ٌعود  إلىالعودة 

                                         
  83سوشولوجٌا الثقافة والهوٌة:  -1
  112ٌنظر: البحث عن الهوٌة : -2
  241الشخصٌة العراقٌة:  -3
  236: المصدر نفسهٌنظر:  4
  113العربً ناظرا ًومنظوراً الٌه:  ٌنظر: صورة اآلخر -5
, الزمان للطباعة والنشر , اللشخصٌة العراقٌة وإشكالٌة الوعً بالذات, ثامر عباس–ٌنظر:الهوٌة الملتبسة  -6

  22:  2112, 1شارع المتنبً, ط -سورٌا, مكتبة عدنان , بؽداد -دمشق
 218 المصدر نفسه: ٌنظر:  -1
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فً التعامل مع سٌرورة األحداث ومواجهة الصراعات ))فعندما ٌدرك اإلنسان  الذي ٌمتلكه

حراكا ً مقصودا ً كونها  إلىحاجته لبلنتماء تتحول الُهوٌة من كونها والء ً بسٌطا ً وبرٌبا ً 

واستراتٌجٌا ً وال ٌدرك اإلنسان حاجته لبلنتماء إال بعد أن ٌتعرض للتهدٌد الذي ٌلجبه للجماعة 

 .(1)ه هذا التهدٌد((التً تكفٌ

وٌتمثل شعور االنتماء وتكامل الُهوٌة المجتمعٌة عنده باالندماج مع األفراد والمكان         

واألحداث والظروؾ ,  حٌث ٌؤتً هذا الشعور ))كنتاج لعملٌات التكامل االجتماعً ولعملٌة 

اعر المجتمعٌة فسٌفساء من فنلحظ ُهوٌة الش (2)تمثل القٌم االجتماعٌة السابدة فً إطار الجماعة((

 الصور واألشخاص واألماكن والذكرٌات واألحداث .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  136المواطنه والهوٌة الوطنٌة:  -1
  15الهوٌة, الٌكس مٌكشٌللً:  -2
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 األولادلبحذ 

 :وأرشه يف حكىٌه اذلُىٌت اجملخمعٍت  انعنف 

ٌعد المجتمع الفسٌفسابً على النقٌض من المجتمع المتبلحم حٌث ٌخضع لؽلبة               

ُهوٌات خاصة وهٌمنتها على البقٌة كما ٌكون شكل العبلقات المجتمعٌة متراوحا ًبٌن الصراع 

, ونظرا ًلما عانته  (1) والتعاٌش وظهور حاالت من االنقسام بٌنها عمق من ُهوة هذه الصراعات

ُهوٌة المجتمعٌة العراقٌة وعلى سنٌن طوٌلة من محاوالت استبلب واختزال لدورها الربٌسً ال

فً هذا المجتمع , وهٌمنة  الُهوٌة الواحدة المتمثلة بالسلطة الحاكمة وما ٌنضوي تحت سلطانها 

من أحزاب متمركزة فً الحكم, وفقدان المجتمع لسٌطرته على مإسساته وخضوعها للمإسسة 

التً استؽلت دورها وصبلحٌاتها فً خلق نظام سلطوي معادي لئلنسان وللمجتمع ,  السٌاسٌة

سادت جراء ذلك صورة العنؾ المتمثلة بالحروب والثورات والقمع والتنكٌل له, فترعرع هذا 

الشعب فً خضم األزمات والصراعات والخطر والمعاناة المشتركة وفً أحٌان كثٌرة فً خضم 

 . (2)ابجة وانفجاراتها الؽاضبة ارتعاشات الجماهٌر اله

ٌعرؾ العنؾ فً اطار علم االجتماع بوصفه ))كل ما ٌربك النظام االجتماعً           

, ونتٌجة لما مر به المجتمع العراقً من صراعات  (3)والعبلقات القابمة بٌن أعضابه((

ها ومنها حرب والحروب والثورات التً أعقبت 1858وانقسامات وما أفرزته ثورة تموز ٌولو 

اٌران وحرب الخلٌج , انتجت مجتمعاً ممزقا ًمرتبكاً بٌن عدة اتجاهات متشابماً من المستقبل 

بفعل الخٌبة من السلطة وتعرضه لظروؾ عصٌبة , حٌث كان للتكلفة الباهظة من خسابر مادٌة 

دٌن تؤثٌره وبشرٌة والمعاناة الكبرى التً وقعت وطؤتها على الشرٌحة البسٌطة من عوابل المجن

, كما توفً (4)الخطٌر على المجتمع إذ استشهد العدٌد منهم وأُِسَر بعضهم وفُقِد البعض اآلخر

العدٌد بطشا ً وإرهابا ً ,  وُهجَر آخرون إجبارٌاً من قبل السلطة الدكتاتورٌة أو خوفا ً من 

استهداؾ وشٌوع المحاصصة و 2113تنكٌلها, لُتكمل علٌها مرحلة االحتبلل االمرٌكً فً 

االبرٌاء بالمفخخات والعبوات المتفجرة وعملٌات الخطؾ و االؼتٌال والقتل على الهوٌة كل هذا 

نشوء طبقتٌن فً  إلىالعزلة والتردد واالنطواء حول نفسه , األمر الذي أدى  إلىدفع المجتمع 

سام الموجود المجتمع طبقة حاكمة وطبقة محكومة , أو بعبارة أخرى ؼالبة ومؽلوبة , وهذا االنق

ى تتصارع فٌه حضارتٌن , حضارة بدوٌة محاربة من ناحٌة األولفً العراق من بدء المدنٌة 

ظهور نظامٌن وسٌادتهما فً  إلىمر الذي دفع زراعٌة خاضعة من ناحٌة أخرى, األ وحضارة

                                         
بحث استطبلعً اجتماعً , حلٌم بركات, مركز دراسات الوحدة العربٌة –ٌنظر: المجتمع العربً المعاصر  -1

  16: 1888, 6لبنان ,ط -, بٌروت
بطاطو, ٌام الجمهورٌة, حنا الطبقات االجتماعٌة والحركات الثورٌة فً العهد العثمانً حتى ق–ٌنظر: العراق  -2

  1/54هـ :  1426م ـ 2115, 1المكتبة الوطنٌة اإلٌرانٌة, ط -تر:عفٌؾ الرزاز, منشورات فرصاد
دراسة لبعض مظاهره فً المجتمع العراقً مدٌنة بؽداد انموذجا ً, اسماء جمٌل , دار –العنؾ االجتماعً  -3

  28: 2111, 1االعظمٌة , ط -بؽداد -الشإون الثقافٌة العامة, العراق
فرانك كاسو, تر: مصطفى نعمان احمد, دار  -, هالة فتاح2118-1814ٌنظر : موجز تارٌخ العراق  -4

  112المتنبً , د.ط, د.ت:  -بؽداد -المرتضى , العراق
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, كما تفاقمت حالة العنؾ فً  (1)هذا المجتمع , نظام ٌإمن بالقوة وآخر ٌإمن بالصبر والتباكً 

عشرٌنٌات القرن الحالً لتكون ُهوٌات طابفٌة وقبلٌة مستبدة تتصارع فٌما بٌنها تارة وبٌن الدولة 

تارة أخرى , إذ اقترن العنؾ باالستبداد المرتبط بالبٌبة المجتمعٌة التً ال تإمن بقوة القانون 

عر للخوض فً تلك االضطرابات المتماهً , كل هذا شكل دافعاً للشا (2)وإنما بقانون القوة 

, لٌقدم ( 3)كون الُهوٌة هً ما ٌنتمً إلٌه الفرد فً حٌز زمانً ومكانً وٌشكل جزءاً منه  معها,

للقارئ صورة واضحة عن تلك الوقابع فً إطارها االجتماعً وعرض شكلٌة ُهوٌته المجتمعٌة 

 . التً ولَدت ذاتٌته المشتتة

 : هُىٌت قسشٌت باحلش

المجتمع العراقً على مدى تارٌخه السٌاسً المتنوع ازدٌاد فً الحروب والنزاعات,  شهدَ       

الداخلٌة ضمن الحدود  إذ كانت الصراعات السٌاسٌة واالجتماعٌة تعجز عن ضبط إٌقاعاتها

التً ال تهدد وحدة الجماعة بالتمزٌق فكانت الحروب تعبر عن الشكل السلمٌة أو األطر 

فشل الحكومات التً سٌطرت على مصٌره تفضح , كما  (4)للشعب العراقًاالجتماعً  

ومقدراته , ما جعله ٌعانً من الكوارث اإلنسانٌة والضعؾ المإسساتً وفشل التنمٌة واإلعمار 

 متمرداً وثابراً كان  منه كل هذه المعاناة جعلت المجتمع ٌشهد انقسامات فً كٌانه فجزء ,والتؤهٌل

لوالء للسلطة وجزء أخٌر ٌتبع سبٌل أضعؾ اإلٌمان وهو الهجرة والبحث اآلخر ٌخضع وٌقدم ا

عن حٌاة كرٌمة فً بلدان العالم , ونظراً لمعاناة الشاعر المرتبطة بهذا المجتمع جعل شعره 

وثٌقة تحفل بهذه المعاناة فكان توصٌفه ألٌام الحرب توصٌفاً دقٌقاً حامبلً لكل اآلالم والخٌبات 

 شعب :اللها التً تعرض 

 األسواق إلىتندلُع الحرُب وٌخرُج بؽدادٌون 

 لشراء المإن. ولِدت ُ إذن

 فً سنة ٍ مؤخذها سهل ُ 

 رابحة ِ الجثث: إلىفً سنة ٌٍنقطُع بها الخلُق 

 ))الخابُن بالفخذ المحترق((. ٌصُب النفط فتؤتلُق  

                                         
الشعب العراقً على ضوء علم االجتماع الحدٌث, علً  بحث فً نفسٌة –شخصٌة الفرد العراقً  :ٌنظر -1

  51: 2111, 2لندن , ط –الوردي  , منشورات دار لٌلى 
( تعذٌب وإعدام االشقاء السبعة انموذجا ً, عدنان سمٌر دهٌرب, مقال فً 5-5ٌنظر: االستبداد والعصبٌة) -2

 5هـ :  1443م ـ 2121,  1136جرٌدة الزمان العراقٌة, العدد 
  236 :ٌنظر: الشخصٌة العراقٌة -3
العربً المعاصر, عبد االله بلقزٌز, الشبكة  اإلجتماعجدلٌات التوحٌد واالنقسام فً  -ٌنظر: الدولة والمجتمع -4

  138:  2118, 1بٌروت, ط-العربٌة لؤلبحاث والنشر , الحمرا
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 . (1) الناُر وتعلو رابحة ُ اللحم البشري

تموز ومقتل  14تارٌخٌة عن وطنه وكٌؾ آلت األمور بعد ثورة  ٌسرد سٌرة وطنٌة           

ضباب من دخان الحرق والقتل  إلىنوري السعٌد وتقطٌعه وحرق فخذه , فتتحول القصٌدة 

والفوضى التً سادت بفعل الثورة, التً ٌتوقؾ عندها التارٌخ وتبدأ رحلة الهمجٌة , فٌختار هذه 

ان )قارات األوببة( داللة على تفشً أوببة السلطات ضمن مجموعته التً تحمل عنو فً السٌرة

 الدكتاتورٌة وعبثٌة المجتمعات. 

توقع الحرٌة بعد سنٌن من  إلىاألسواق وشراء المإن إشارة  إلىخروج البؽدادٌون         

محاولة السلطة لتشذٌبها وحصرها , واختٌاره لهذه السنة لتكون تارٌخا ً لوالدته هو دلٌل على 

لة تنفصل تماما ً عما قبلها , هو فاصل تارٌخً فً حٌاة كل فرد فً هذا الوطن , إنها مرح

ها رفٌهتؾ هو و الشعب الحتراق الجسد وتحرر األفكار من معقلها ))األفكار التً تمثل فً جذو

الخفً رؼبة االنسان, ابن الفوضى والطبٌعة والمرحلة المظلمة , لبلنطبلق من سجن مرحلة 

رحاب الحرٌة متعطرة  إلىلتنطلق الجماهٌر  (2)قصٌرة األمد, ضعٌفة القوام((الدولة والمإسسة 

 الثوري: -رمز للفكر اإلنقبلبً إلىبرابحة شواء الفخذ البشري الذي تحول 

 الصٌؾ ٌشً بثٌاب البؽدادي

 تضًء ُ نجوم العسكر فٌه

 وتخرُج عند الفجر ِ على هٌبِة إكلٌٍل من شوكٍ 

 للجمهور.ٌوضُع فوَق الرأِس األشٌِب 

 الرأُس األشٌُب ارشٌٌؾ لبٌانات الثورة.

 . (3)ةومع الثورِة تنمو الفتن ُ المر

الفوضى والخراب فً  كانت الثورة سبباً لكسر صمام األمان الذي فتح المجال لكل         

المجتمع وخروج حٌوان االستبداد والظلم من معقله , فٌسرد الشاعر أٌام الثورة وعملٌة اؼتٌال 

بلة المالكة من قبل العسكر الذٌن ٌصفهم )بإكلٌل من شوك ( داللة على ما سببوه من ألم  العا

اللعنة والشر التً ٌحملها للعالم , وكؤن الشاعر أراد أن ٌبٌن  إلىوإهانة, وإكلٌل الشوك ٌشٌر 

فداحة المعاناة التً صبت فوق رأس الشعب والظروؾ التً عاشها فً خضم الثورة وما تبلها . 

, وتصبح صورة اإلنسان  (4)ا تقترن داللة الشعر األبٌض بالهم والحزن ومساوئ الدهركم

                                         
  1/214الشعرٌة:  األعمال -1

ابونإاس, -الحمرا, بؽداد -,بٌروتدمشق -دار المدى للثقافة والنشر, سورٌا ,كاردٌنٌا, فوزي كرٌم إلىالعودة 2-

 183:   2114, 1ط
  215/ 1الشعرٌة:  األعمال -3
, 1دار السبلم للطبع والنشر والتوزٌع , ط, ٌنظر: قراءة سٌمابٌة فً شعر ابً تمام, ولٌد شاكر النعاس -4

2113 :56  
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المقطع األوصال رمزا ً وصورة عن هذا المجتمع , الذي تحولت ُهوٌته بفعل بشاعة الحروب 

ُهوٌة نكوصٌه تكشؾ عن ظاهرة التسلط والقمع , حٌث ٌمثل النكوص حالة دفاعٌة لحفظ  إلى

, الدولة التً فقدت أبسط معاٌٌر اإلنسانٌة ماهً  (1)الذاتٌة االجتماعٌة من بطش الدولة المتؽولة

 إال كابنات تتسم بكل الصفات الحٌوانٌة:

 تندلع ُ 

 ستندلع ُ الحرُب...

 تندلع ُ, ستبدو خٌمتها

 براء تهُز بها قططٌ ؼ

 سوداء, وتترك ُ رابحة ٌ 

  (2)للشبق.....

هتك األعراؾ والمقدسات من التً مر بها المجتمع العراقً  حداثاأل فً النصشاعت         

ٌكتسح هذا الشعب , وٌتحول  طوفانِ  إلىحتى إؼبَر أفق الثورة لتتحول فً سبٌل إرضاء السلطة 

كابنات حٌوانٌة  تمارس فعل الؽواٌة و االعتداء و القتل  , إذ تكشؾ داللة  إلىأفراد الحزب 

, ولم  (3)اللون األسود عن االنسان القبٌح المتخاذل كما هو رمز للتشاإم عند الكثٌر من الشعراء

فتحولت أٌامه  ٌعد شبقهم مقتصرا ً على انتهاك العرض بل شملت هرس األجساد والتنكٌل بها ,

بة , وكانت ُهوٌة هذا المجتمع حذرة قلقة , وهذا الحذر والقلق نوع من أنواع جزع وؼر إلى

استبلب الُهوٌة التً تتجذر فً تقنٌات خاصة هدفها إحداث تخلخبلت فً الشعور الداخلً للفرد 

وداخل الجماعات مثل القهر والعزل واالرتباك وإلؽاء الوحدة المجتمعٌة وتعببته فً نظام 

الممارسات عانى منها المجتمع العراقً حتى تؤرجح لدٌه شعور امتبلك  , كل هذه (4)عبودي

ُهوٌة مجتمعٌة مستقرة, فتإكد الصورة على فشل الثورة وإن كل ماجاء بعدها للمجتمع وهم 

 وضٌاع:

 ساءلت دم الثوار عن الثورة ,

 وساءلت الثورة عن جسٍد ٌطفو فً الماء,

                                         
  14 :ٌنظر: الدولة والمجتمع  -1
  1/218الشعرٌة:  األعمال -2
 -فً شعر أمل دنقل, سوزان مشٌر حمد كوردي, تموز دٌموزي للطباعة والنشر والتوزٌعٌنظر: الرمز  -3

  12: 2118, 1دمشق, ط
  158ٌنظر: الهوٌة, ألٌكس مٌكشٌللً : -4
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 عن ُعشب ٌٍؽرُق فً رمل ِالصحراء,

 الصامت فً وجه األعداء, عن بلدي

 (1)عن كل دم آخر...

المآل  عنل مستنكرا ًالمتمرد , لٌتساء فً نص الشاعر الساخرة تبرز الحاسة الهجابٌة       

الذي وصلته الثورة والترسبات التً خلفتها فً هذا المجتمع المقموع حٌث الموت والخوؾ , إذ 

بطر, إنما نتٌجة لحاالت الفساد التً استفحلت فً حالة من الترؾ وال ولٌد لهالم ٌكن التخطٌط 

 (2)جسد الدولة حتى أصبح عناء إسقاطها مبرراً على الرؼم من الفوضى التً ٌستلزمها ذلك 

 رمز للفقدان . إلىولكن المشهد البصري لها بلػ حدا من البشاعة ٌصعب احتماله بعد أن تحولت 

الكشؾ عن حالة العنؾ الذي تعرض له تبرز قدرة النص على كسر حالة الصمت و       

الشعب , فاأللفاظ )ٌطفو , ٌؽرق , صامت ( تتحدث عن الخراب وتشظً الحٌاة  وعن الُهوٌة 

المجتمعٌة السابدة فً الفترة التً عاصرها الشاعر داخل الوطن والتً تبدو أزمتها واضحة 

لمجتمع سٌطرته ومارس وجلٌة , بعد أن فرضت التؽٌٌرات شكبلً واحدا ً للسلطة فرض على ا

أن  إلىاإلكراه السٌكولوجً بوصفه عملٌة تطبٌع المجتمع بُهوٌة واحدة ال ؼٌر, هذا ما ٌإدي 

, وفضاء الشاعر الشعري ٌجذب إلٌه هموم  (3)تصبح ُهوٌة المجتمع  سلبٌة وؼٌر مستقرة 

والصراعات  الوطن وشعبه فتتوجه الصورة نحو الواقع االجتماعً إبان عقود  الحروب الطاحنة

 األٌدٌولوجٌة المدمرة بعد انتهاء مباهج الثورة :

 حصار الترك طوٌل

 ُجزت فٌه ِرقاب

 وتفرد دجلة ُ بالجثث وبالراٌات .

 ومن ثقب السور أصابوه أسٌراً.

 كُثَر األسرى

 متدت من الباب الشرقً حبال الشنق.وا

 امتدت مثل حبال ِ الشنق ِ 

                                         
  151/ 2الشعرٌة:  األعمال -1
, 1بٌروت, ط –راسل ,تر: شاهر الحمود, دار الطلٌعة للطباعة والنشر  دٌنظر السلطة والفرد, برتران -2

1861 :134  
 154ٌنظر: الهوٌة, الٌكس مٌكشٌللً :  3 -



 

 18 

 . (1)رقاب ُ صؽار ِ الجند

بٌان تفاصٌل المعاناة حتى ال ٌنفلت القارئ من التواطإ فً اإلحساس بعلة  إلىٌلجؤ الشاعر       

الحٌاة وال ٌبتعد عن المشهد االجتماعً السابد آنذاك , فتتعاضد الذاكرة الشاعرة مع المخٌلة 

ذا داللة على الهمجٌة والعدوانٌة مع ه ,لتصوٌر بشاعة الفعل الدكتاتوري الذي ٌصفه بالترك

المجتمع, حتى أصبحت صورة القتل  واألسر مؤلوفة فٌه , إنها صورة لُهوٌة مجتمعٌة ظاهرة 

عن االنتساب الٌها , حٌث جَر نظام السلطة أبناء الوطن  واضحة فً هذا الوطن الذي لم ٌتخلو

 تقرٌر المصٌرالشعب حرٌة  حتى فقدالترهٌب  إلى, كما لجؤ  من أجل إستمرارٌتهالحروب  إلى

 .   (2) فٌهمشاركة وال

تموز سطوة االحتبلل وسطوة الحرب و  14فرض الواقع المجتمعً الذي خلفته ثورة        

جرد اإلنسان من إنسانٌته وامتص كل معانً الحٌاة المطمبنة , كما إرتهن الوطن بحاالت ؼربة 

الذات ومحنة االنتماء واعتبلل سٌسٌولوجٌا العبلقة بٌن الذات واآلخر وضمور األلفة بٌن المكان 

فقدان الوحدة القومٌة  إلى, ما أدى  (3)فرد واضمحبلل أٌدٌولوجٌا الوالء بٌن الوطن والمواطنوال

وضٌاع الهوٌة المجتمعٌة , فٌصرح فً حوارٌته بؤن اندالع الثورة قد دفع ثمنه الشعب والوطن 

ؼالٌاً من دماء الشهداء واألسرى الذٌن باتوا صورة من صور هذه الثورات, وصورة للمجتمع 

 عراقً:ال

 الشهداء ٌاصدٌقً قطعوا فروعهم , -

 فال انتساب لهم.

 وحرقوا جذورهم,

 أحد. إلىفال ٌعودون 

 لشد ماٌحترسون.

 ٌؤمنون اللٌل والسرى ,

 ففٌهما رابحة المنفى عن النهار

 . (4)وعن رؼابب الجسد

                                         
  211 -211/ 1الشعرٌة:  األعمال -1
  451 ٌنظر: المجتمع العربً المعاصر: -2
 211:  ٌنظر: الهوٌة الملتبسة  -3
  364/ 1: األعمال الشعرٌة -4
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التً فتكت فرضت سطوة الدكتاتورٌة الحاكمة على الشعب االنخراط فً دوامة الحروب         

, و اختلفت الدوافع الذاتٌة التً حتمت المشاركة فٌها ,حٌث كان أبرز الدوافع إما  كٌان المجتمع

كان الحاالت هذه الوالء للسلطة أو الخوؾ من بطشها أو التمرد واالنقبلب علٌها, وفً كل 

 . ألفرادهاالستشهاد مصٌراً متوقعا ً, ومؤلوفا ً 

ٌظهر فً حوارٌة الشاعر االستشهاد أشبه بحالة ؼامضة ومؽلقة , والشهداء فً هذا الوطن       

مثٌرٌن الرتٌاب السلطة أكثر من األحٌاء لكونهم متمردٌن على الحٌاة ومشحونٌن بشجاعة 

عظٌمة دفعتهم لتقدٌم أرواحهم فداًء لهذا الوطن, وإن  قوافل الشهداء التً تسٌر منذ ذلك الوقت 

حكومات فاشلة ومستبدة لم تتوان  تى اآلن صورة من صور الُهوٌة المجتمعٌة  تمخضت عنح

عن ممارسة كافة االسالٌب لتبرز هذا الفشل واالستبداد , فنتابج الثورات الدامٌة الُتقرن بنضال 

الشعوب من أجل تقرٌر مصٌرها أو من أجل الحرٌة بل قُرنت بؤحزابها االنقبلبٌة التً أنتجت 

دخان بفعل الخراب  إلى, فٌتحول الفضاء االجتماعً  (1) ت ثورٌة حاكمة ثم دكتاتوراً حاكماطبقا

 والموت:

 من اي خرق ٌٍخرج الدخان 

 راٌة َ أمواٍت على الطرٌق

 إلٌك ِ ٌاعامورة؟

 اي شهٌد ٍلم ٌعد بعد , ولم ٌفسح له مكان 

 سواك ٌاصدٌقً,

     (2)فً هذه الحدٌقة ِالمهجورة؟ 

العنؾ  علىتظهر السمة النقدٌة فً مطلع القصٌدة واستعماله لمفردة الدخان الدالة         

هذه المفردة تحمل تضارٌس تجربة الشاعر االجتماعٌة فً زمن الحروب فوالتنكٌل بالمجتمع , 

والفوضى , فٌدل على ))شحوب الرإٌة وقوة المنع  , وكثرة األسوار, وابتعاد القرٌب , 

هد, ووضوح المإجل ...فالدخان ٌشمل معنى الصخب ,معنى الهجرة, معنى وؼموض المش

وتتضح  (3)الؽربة, معنى العودة...معنى عدم الوضوح , معنى موت األصدقاء معنى الضٌاع((

أنسنة المكان وهو )عامورة( بوصفه رمز عن  إلىهذه المعانً حٌن ٌلجؤ الشاعر فً خطابه 

اسد والقتل والموت ,  إلثارة القارئ وعكس سطوة المكان حٌن المدٌنة التً كانت تشٌع فٌها المف

, فٌبرز اضطراب ( 4)ٌكون عدابٌا ًفٌختلس دور البطولة وٌسلب من اإلنسان راحته وسكٌنته 

الشاعر والمجتمع الذي ٌبدو نابعا ً ))من انهٌار البنى العتٌقة لمجتمعه ومن الفراغ الحاصل الذي 

                                         
  38ٌنظر: إضاءة التوت وعتمة الدفلى:   -1
  2/24الشعرٌة:  األعمال -2
  33المراٌا والدخان:  -3
  161ٌنظر: هوٌة المكان وتحوالته قراءة فً رواٌة طوق الحمام: -4
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صدٌق  إلى, ثم ٌتوجه  بالخطاب (1)عٌد الفرد والجماعة ((تضٌع فٌه حدود التماهً على ص

مجهول قد ٌكون هو ذات الشاعر لٌبرز صورة الحرب ومآسً الشعب  باستعماله فعل الشهادة 

المتربص بهذا المجتمع كصورة للعنؾ والتنكٌل وسلب إنسانٌة الفرد وحٌاته , لتحضر قصٌدة ) 

 خوذة المحارب( راثٌة الوطن والفرد :

  فٌها رٌح ُ من ماتوا على مقربة ٍ منها, ُتصفر

 كؤنها تبعدهم ثانٌة ً عنها ,

 تبعُثهم ؼاللة ً من الرماد لرصٌؾ الوطن ,

 تبعثهم حدٌقة ً من الُسعال لربٌع الوطن ,

 تبعثهم ظال ً ٌموء ُ تحت لٌل ِ الوطن

 ٌبحث عن ذبِب البراري الجمٌل,

 تبعثهم ضفٌرة ً فوق ضرٌح الوطن 

 . (2)ٌابسة ً من سعفات ِ النخٌل 

إدراك النخب الرافضة  بؤهمٌة الُهوٌة , لذا كانت مستنفرة للدفاع كانت ثمرة الوعً بالحرٌة      

عنها فً زمن الصراع واألزمة , ؼاٌتهم المحافظة على الوحدة المجتمعٌة , فكان تعاملهم 

وبقدر محاولة المحافظة علٌها كان  بمنطق الحراسة لُهوٌاتهم والمدافعة عنها ٌزٌدهم ضعفا ً

 (3)الضعؾ ٌتمكن منهم , وبالتالً بدأ المجتمع ٌفقد حٌوٌته الفكرٌة وطاقته على المبادرة الفعالة

فتؤتً صورة الحرب وآثارها دلٌل على هٌمنة الشر, وضعؾ موقؾ المدافعٌن عن ُهوٌاتهم, 

ضفٌرة ً ,  ظال ً ٌموء ,  من الُسعال ً حدٌقة , ؼاللة ً من الرمادذلك داللة األلفاظ ) إلىترمز 

, وكلها دالالت عن ذاتٌة انعدام فاعلٌة هذا المجتمع  إلىالتً تشٌر ( ٌابسة ً من سعفات ِ النخٌل

الفرد فً عالم الشاعر النفسً , هً أشكال معتمة ودونٌة من أشكال الحٌاة واألفراد فً هذا 

الوطن , فاإلنسان ٌستمد بشرٌته من األمكنة أو ما ٌسمى من الطابع البشري لؤلمكنة التً 

, وحٌن تفقد ( 4)األمكنة ٌسكنها, والبشرٌة بمفهومها الدقٌق والسامً هً القدرة على التماهً مع 

فٌها  خالٌا ًمن الحٌاة , هذا األمر الذي ؼدا لعنة على هذه األخٌرة طابعا البشري ٌؽدو كل ما 

صورة الحرب والموت  تمنذ ذلك الوقت وحتى اآلن مازالمن االرض وعلى أفرادها  البقعة

 تتربص بهذا المجتمع:

                                         
, 2لبنان, ط -دار الفكر للطباعة والنشر, بٌروت, حركة الحداثة فً الشعر العربً المعاصر, كمال خٌر بك -1

  112: هـ1416 -م1886
  36/ 2الشعرٌة:  األعمال -2
  24فتوحات العولمة ومآزق الهوٌة: -حدٌث النهاٌاتٌنظر:  -3
الرباط,  –تونس, دار األمان  –نسانٌة , فتحً المسكٌنً , كلمة للنشر والتوزٌع إلى اإلٌنظر: الهجرة  -4

 288هـ : 1438 –م 2116, 1بٌروت, ط -الجزابر , منشورات ضفاؾ -منشورات االختبلؾ
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 طوفان ذلك العهد كم طمر المدٌنة.

 الزمن البراكٌن , الحروب ... مراقد الموتى ! كم ستطمرها مع

 على أن اسمها 

 فً كل عهد ٍ, من مراقً الخالدٌن ٌطل ُ , ٌبعُثها

 .  (1) فتنهضُ 

تركت مّرة االنقبلب السٌاسً الذي وثقه الشاعر فً ذاكرته وشعره حروب ونكبات  جرَ          

مرحلة كان  ُمرهقة ومُهشمة وفً كل  بصمة شوهاء فً جبٌن هذا المجتمع المتهالك فؽدت ُهوٌته 

الشعب ٌنتظر المخلِص لكنه ٌقع بقبضة حٌوان أشرس من سابقه وهذا ما حصل بعد حرب 

حٌث ظهرت األحزاب المتناحرة والطابفٌة  ,فً العراق وسقوط نظام الحكم الصدامً  2113

قصٌدة التً وقعها المقٌتة التً زادت من شكل الصراع ووسعت من مدافن الموتى , فتبرز هذه ال

أي بعد الحرب التً شنتها أمرٌكا إلسقاط نظام الحكم فً العراق, كوثٌقة  2111بتارٌخ العام 

رفض ونقمة على الواقع المفروض ومآل الحٌاة فٌه , فٌشبهه بالطوفان الجدٌد الذي اكتسح 

دة على الشعراء الطابع العام للمجتمع , إذ تسٌطر هذه المفر إلىالمدٌنة  التً تتوسع رمزٌتها 

 إلىابعاداً مختلفة من توظٌؾ اجتماعً وسٌاسً  ةالمعاصرٌن لتنتقل  فً اتجاهات عدة آخذ

لم و,  وصورة خراب المدٌنة مازال ماثبلً فً مخٌلته ومخٌلة الشعب   (2)أنماط رمزٌة مختلفة 

وكم بركاناً ل من بعد هذا كم حرباً ستثور جاوزه لٌحل بها طوفان جدٌد فٌتساءٌتمكن بعد من ت

سٌنفجر على هذه األرض حتى تخفً تحتها شكل اإلنسان واإلنسانٌة من جدٌد , كاشفة عن أزمة 

الكشؾ والتعبٌر  إلىن مٌل الصراعات االجتماعٌة والسٌاسٌة المجتمع , إذ إة ٌعانً منها ٌحقٌق

عن نفسها فً المجتمع العراقً القدٌم والمعاصر من خبلل صٌؽة فتن وحروب أهلٌة , طابفٌة , 

مذهبٌة ما هو إال مظهر واضح من مظاهر أزمة السٌاسة وفشل مجالها الذي تمارس فً نطاقه 

فً  , وإن أشكال الصراع رؼم تنوعها واتخاذها صورة جدٌدة عما كانت علٌه (3)عبلقاتها

مصٌر واحد وهو إضعاؾ الوحدة المجتمعٌة وهً ؼاٌة أزلٌة  إلىالماضً إال أنها تفضً 

للحكومات المتسلطة واألٌدٌولوجٌات المتناحرة كاشفة عن ذاتٌة متصارعة , إذ )) ترتسم الحدود 

العدابٌة داخل المجتمع الواحد حٌث ٌظهر اآلخر الجوانً فتبدو الذات الجماعٌة للبعض وكؤنها 

 الجماعة وٌشكل ُهوٌة مجتمعٌة:  إلى, وهذا ٌتجاوز الذات  (4)انقسام أو انشطار(( فً

 طوعت ُ حروبكم ألصابع ٌمناي,

 فاكتنزت أحرؾ شعري بربٌع ٍ دام ٍ.

                                         
-الحمرا, بؽداد -دمشق, بٌروت-المدى للثقافة والنشر , سورٌةدار  , قصابد لنهار ؼابم , فوزي كرٌم -1

  33: 2111, 1,ط ابونإاس
  11ٌنظر: المدٌنة فً الشعر العربً المعاصر:  -2
  144ٌنظر: الدولة والمجتمع:  -3
  22صورة اآلخر العربً ناظرا ومنظورا الٌه: -4
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 زاحمُت الجثث الملتاثة ِ بالرمل,

 الطافٌة على الوحل ,

 الموقومة بصنادٌق الخشب.

 . (1)األسرىوبلون الحبر تمثلت الحلم األسود برإوس 

, فلم تؤِت تكشؾ القصٌدة عن محاولة الشاعر توظٌؾ بشاعة الواقع فً مشهده الشعري        

حد بعٌد  إلىقصابده إال متوجعة ومجروحة وهذا ٌدل على ارتباطه بالواقع السٌاسً المندمج 

بالواقع االجتماعً , ما أفقده قدرته على كتابة شعر ساخر أو شعر عن الحب والعبلقات 

العاطفٌة ألن الؽاضب ال ٌستطٌع ان ٌتجاوز ؼضبه , كما لم تكن صفحة الحاضر فً هذا 

المجتمع بؤفضل من سابقاتها بل كانت أسوأ , حٌث تزاحم الجثث  جراء التفجٌرات  وسطوة 

 2118مسلحة واالختطاؾ والتؽٌٌب , كل هذا حملته مواجع القصٌدة التً كتبها عام الجماعات ال

فً ظل االزمة والصراع الهوٌاتً ومحاولة ترسٌخ مفهوم الدٌمقراطٌة الذي حمل نتابج سلبٌة 

 على هذا الشعب .

بهموم الوطن,  سه( عن انؽماطوعت, اكتنزت, زاحمت, تمثلتتكشؾ دالالت األلفاظ )          

والتآلؾ مع الهم المجتمعً الحافل بالصراع السٌاسً بٌن الدولة والعصبٌات  الدٌنٌة والعرقٌة, 

, بمعنى أنه صراع سلطة , بٌن السلطة والجماعات المنفلتةبٌن النظام والفتنة , بٌن السلطة وال

 .  (2)نظام هذه الدولة  مع من أجل ترسٌخ الدولة فً محٌط اجتماعً نابذ أو ؼٌر مندمج

كابنات عاجزة تكشؾ عنها داللة مفردة  إلىالمجتمع أحالت هذه الصراعات أفراد        

, فسلطوٌة األنظمة اتواألسر هنا ٌشمل أسر الفرد من قبل الحٌاة والواقع والنزاع, )األسرى( 

كابن  إلىنسان وتحٌله الجماعات التً تعتدي على حقوق اإلالمعادٌة لئلنسان واالتجاهات و

, وإن الحروب التً ( 3)أن ٌعٌش على هامش الوجود ال الصمٌم إلى أمره تدفع به  مؽلوب على

مرت على هذا الوطن ولدت ُهوٌة تنتسب إلرث من االختبلؾ والخبلؾ , والتقسٌم , وتعمٌق 

التكاره بٌن المجتمع الذي بقً قابعاً تحت سٌطرة األٌدٌولوجٌات الحزبٌة المتكاثرة ضمن نظام 

)مصٌدة( فً مجتمع مازال ٌحرث فً ماٍض  ال ٌمضً , ؼاطس فً  سٌاسً أصبح ٌشبه

معضبلت الحاضر, متخلٌاً عن التفكٌر فً المستقبل , وهذه معاناة أزلٌة فً مجتمع هٌمنت علٌه 

أشكال سٌاسٌة تكرس االنؽبلق بكل أشكاله الشخصٌة والمجتمعٌة بعٌدا ً عن التسامح والمواطنة 

 إلى, كما أنها لم تراع مصالح الشعب ومإسساته ما أدى  (4)ٌروالمساواة والعدل وحرٌة التفك

اتساع المقاومة والحروب الداخلٌة , حتى أصبحت صورة القتلى والموت على صفحات الذاكرة 

, فٌما  (5)العراقٌة التً بقٌت تهتؾ "موطنً, موطنً" وهً تعض على الجرح كً ال ٌنزؾ

                                         
  63قصابد لنهار ؼابم:  -1
  11ٌنظر: الدولة والمجتمع:  -2
  18ٌنظر:المجتمع العربً المعاصر:  -3
,  1126العراق, العدد –ٌنظر: سوار الماضً وأسٌجة الحاضر , عدنان سمٌر دهٌرب, جرٌدة الزمان  -4

 8هـ : 1443-م 2121
  16كاردٌنٌا:  إلىٌنظر: العودة  -5
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مازالت تتكرر وما زال الفرد العراقً ٌعاٌش الواقع تتبلحق السنوات تعٌد نفسها ومشاهد الدمار 

 بؤلم ٌشوبه األمل فً أن ٌتوقؾ هذا النزؾ ٌوما ً ما.

 :اذلجشة بىصفها هُىٌت رلخمعٍت 

ظروؾ فً ال ٌراً فً حٌاة الشعب العراقً تمثلتفاوتاً كب أفرزت الحٌاة السٌاسٌة      

ممارسات  واضمحل تدرٌجٌا ً النسٌج الوطنً بفعلمنٌة والثقافٌة , االجتماعٌة واالقتصادٌة واأل

الهجرة واستٌطان المنافً هرباً من جورها  إلىفراد هذا الشعب السلطة التً دفعت أكثر أ

وهٌمنتها , وهذا ٌعد شكبل ً من أشكال الصراع الهوٌاتً حٌث ٌمكن الزعم أن )) التهمٌش 

كال الخصاء االجتماعً والحضاري والهٌمنة على الجماعات واألفراد ٌمثبلن شكبل ً من أش

والمراحل التً تلتها كانت  1858, فبعد أحداث العنؾ فً أعقاب ثورة تموز  (1)والثقافً ((

تشكٌل خمسة  إلىخٌرة األ مشحونة بالمإامرات واالنقبلبات انتهت فً حدود العشر سنوات

,فساهمت بقصد أو ؼٌر قصد فً  ( 2)حكم وسعت من لؽة العنؾ بٌنها وبٌن المحكومٌن ةانظم

 مر الذي شكل ُهوٌة مجتمعٌة مشتتة وُمؽربة:هجٌر العدٌد من أفراد الشعب , األت

 وتالحقك امرأة ٌ بوشاح ٍ أزرق

 آثار أصابعها فً خاصرتك

 زرقاء.

 وتعرؾ ُ أن امرأة ً خلفك ,أن أصابعها 

 باردة ٌ فً مجرى دمك.

 وأن مؽٌب الشمِس نذٌر ٌ , أنك عار ٍ 

 فل ُ من لمسات الدؼل ِ,تج

 .  (3) أقصى حافات الُعزلة إلىوتدفعك مالحقة ُ الخطوات 

شٌتها بلون وشاحها وح إلىتوحً داللة المرأة فً هذا النص على السلطة التً رمز         

تطٌر  إلىوحشٌة السلطة ٌعود  إلىشارة فاستعماله للون األزرق لئلصابعها, األزرق وآثار أ

صابعها وازرقاق الجسد الذي تركته أثار أ , (4) من هذا اللون وتشاإمها  الجاهلٌةالعرب فً 

                                         
  263السٌرة والعنؾ الثقافً:  -1
سس الثقافٌة والمحددات الخارجٌة, عبد التارٌخٌة واألالموارٌث  –ٌنظر: التحول الدٌمقراطً فً العراق  -2

, وٌنظرلبلستزادة :   41:  2116, 1بٌروت, ط -الوهاب حمٌد رشٌد , مركز دراسات الوحدة العربٌة, الحمرا
اشكالٌة الهوٌة فً العراق والعالم العربً الشرقمتوسطً , سلٌم مطر, مركز دراسات االمة –الذات الجرٌحة 

 418:   2118, 4بٌروت, ط -بؽداد, دار الكلمة الحرة -مٌزوبوتامٌا ,جٌنٌؾ -العراقٌة
  16/ 1الشعرٌة:  األعمال -3
  211ٌنظر: البنى االسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌم:  -4
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, وبرودة ٌدٌها فً مجرى دمه  (1)داللة على األلم واإلصابة التً لوثت بٌاض الجسد المجتمعً

دلٌل على الموت الذي أشاعته فً هذا الشعب حتى لم ٌجد الفرد ُبدا ً من الهرب واالبتعاد عن 

أقصى المنافً خوفا ً من بطشها وتنكٌلها , فالنص صورة عن حال الفرد  إلى هذا الوطن

 العراقً الذي بطشت به الدولة وأسلمته لفضاءات التهجٌر والمنفى متلفتاً خابفا ً من مبلحقتها له.

إن هذه المشاهد من الرعب واإلقصاء واالرتباك وتداخل الوجوه التً تسرق الحٌاة        

, ٌؤلفها وهً تتكرر أمامه فً  (2)لت ُهوٌة مجتمعٌة وصورة حٌة لهذا المجتمعوالمستقبل , شك

 مشهد التهجٌر والمضً لؽٌر مستقر:

 آلفُها مشاهد األشرعة الرثة ,

 تجار ٌ فً رٌح ٍ بال مواسم

 تمضً لؽٌر مستقر.

 والزمن ُ الخبًُء كاللإلإ فً المحار 

 آلفه ُ فً ؼمرة ِ البحار,

 ٌمتص ُ زرقة المٌاه وحدها 

 وٌهمل الشوابب األخرى على الحجار 

 . (3)خضراء كالطحلب

حالة الضٌاع التً تلؾ الشعب العراقً ٌقؾ الشاعر موقؾ المراقب بصمت لٌشهد على       

 إلىالمضً  إلىالتعب والدمار الذي مزق أوصاله , فدفعه  إلىوٌصفه باألشرعة الرثة إحالة 

خبؤة فً ؼمرة المهاجر , وكؤن أقدارهم م (4)مل الرٌح داللة الشوق والحنٌنؼٌر مستقر , لتح

جنبً فها عمٌقة وؼامضة , حٌث ٌتمثل األدباء مدن اآلخر األلٌها داللة البحار بوصالتً توحً إ

, كؤنها تسرق من هذا  (5)وٌستحضرونها بوصفها ذات هوٌات أو دالالت تقترب من الرمز

 إلىالوطن أرواحه العذبة الصافٌة لتترك على أرضه شوابب المستنقعات اآلسنة فً إشارة 

 السلطة الدكتاتورٌة وأتباعها .

 إلىحالة الُهوٌة المجتمعٌة فً ظل سوء تمثٌل الدولة التً أدت  إلىتحٌل الصورة النصٌة      

درب المهجر هربا ً من بشاعة الحٌاة فً ظل أنظمة ؼٌاب جمع ؼفٌر من أبناء هذا المجتمع فً 

                                         
  218: البنى االسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌمٌنظر:  -1
منشورات  المعاصر , سامً ناجً ,  دراسات نقدٌة فً الشعر العراقً–ٌنظر: النص نظرة للعالم واألشٌاء  -2

 58:  2118, 1اٌكار , ط
  116 -115/ 1الشعرٌة:  األعمال -3
دراسة فً بنٌة النص وداللته الفنٌة, حسن جبار محمد شمسً  –ٌنظر: مبلمح الرمز فً الؽزل العربً القدٌم  -4

  165: 2118, 1سورٌا, ط -لندن ,دار الٌقظة الفكرٌة -, دار السٌاب
  51 :ٌنظر: اآلخر فً الشعر العربً الحدٌث -5
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أبسط   قٌمة مصَمتة, بٌنما هو ٌتؤذى من إلىرجعٌة مقٌتة تتجاهل إنسانٌة اإلنسان وتحٌله 

, (1)نؽبلق والتفاوت الطبقً وضٌاع العدالة االجتماعٌةاالعتبارات الناتجة عن اإلهمال واإل

 ى محاوالً  التآلؾ معها:خرد أنسان عن قٌمته الحقٌقة فً ببلفٌبحث اإل

 عبثاً ٌخترُق اإلنسان 

 تٌار األٌاِم الصعبة

 للحوِض اآلسِن فً الؽربة.

 عبثا ً ٌكترُث التٌار

 لعظام الؽرقى

 وتعٌد الشمس ُ الدورة فوق خراب الدار.

 عبثا ً ٌنتصُر أسٌر الحرِب على األحالم

 والعابُد بٌن الجثِث على جثِث األٌام

 ولذا ال أنكر أن األسفار 

 فردوس الحمقى,

 . (2)والبٌُت مضٌٌق ٌوصل بٌن هاوٌتٌن

حٌاته داخل دوامة من  وما والعراقً على وجه الخصوصاإلنسان العربً عمٌعٌش          

رافقها من تؽٌرات سٌاسٌة أثرت  بعدها وما فً مرحلة الستٌنٌات وماالسٌما المعاناة والصراع و

فً ذلك الوقت الذي مثل مرحلة صعبة مر بها اإلنسان وهو  لحٌاة االجتماعٌةبشكل كبٌر على ا

 ٌحاول عبثاً أن ٌخترق هذِه المرحلة الزمنٌة التً مثلت الحرمان بصورتِه الحقٌقٌة. 

ناه  بالؽة ٌتماهى الشاعر من خبلل نقله للحالة المؤساوٌة  للمجتمع معه ,حتى تصبح أ        

لذٌن تعرضوا لبلضطهاد فً , ا (3)( اإلنسان )أنا( الوطن  أو الناس)أناوتصبح لدٌه الصؽر 

وجدوا فً المنافً انتصارا على بشاعة األٌام وما مروا به من مآسً , ارضهم واالقصاء عنها 

ثبلث  (عبثاً )فتتكرر كلمة  , مترقبٌن شروق الشمس من بٌن الخراب الروحً الذي ٌسكنهم 

األسفار فً  المجتمع حتى وجدمرات للداللة على حجم الحالة المؤساوٌة التً كان ٌعٌشها 

, كل هذا ٌإكد علٌه الشاعر من خبلل المستقر/ الوطن البٌت ا ً بعد معاناة, حالمٌن بفردوس

 االنتماء الٌه لتكون الصورة منقولة للقارئ بدقة و إخبلص :

                                         
, عالم المعرفة, سلسلة كتب شعرٌة ٌصدرها المجلس ٌنظر: إتجاهات الشعر العربً المعاصر, احسان عباس -1

  161:  1888الوطنً للثقافة والفنون واالداب , 
  323/ 1الشعرٌة: األعمال -2

 -الكراهٌة, فوزي كرٌم, منشورات المتوسط, مٌبلنوالشعر وجذور  -شاعر المتاهة وشاعر الراٌة ٌنظر:  -3

 21:  2111, 1اٌطالٌا, ط
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 إن جٌلً تزاحمه فتٌن وؼوابلُ 

 َطرق ٌ ُملِح على الصدِغ, ٌارؼباتُ 

 إن من هدأت رأسه وإرتضى سكنا ً فً بحٌرة,

 والذي مات داخل معطفه وهو ٌنهُش أحشاءهُ,

 والبالد ُ التً قد تعود ُ مراوح َ للرمل ِ 

 عابثة ً فً كثٌب,

 .(1)إن هذا جمٌعا ً ُجفاٌء وٌذهب ُ مثل الزبد

المدة  إلىمن خبلل توظٌفه لمفردة )الجٌل( إشارة  ٌجهد الشاعر لكشؾ مكابدات مجتمعه         

الزمنٌة التً مرت بهذا المجتمع التً أعقبت ثورة تموز / ٌولٌو , حٌث دفع ثمن الحرٌة التً 

, فٌقدم نموذج للشرٌحة ( 2)كان ٌتطلع الٌها و جعلته أسٌر الهوى السٌاسً واالنفعال الثوري

الهامشٌة حتى كونت أُطار ُهوٌتها المجتمعٌة ))فمن العراقٌة المضطهدة التً تعانً من 

خصوصٌات هذه المرحلة إن واقعا ً جدٌدا ًبدأ ٌتشكل وٌتنامى وقد ألقى بثقلِه ) سلبٌاته 

كون الحٌاة فً هذه المرحلة من حٌاة الفرد العراقً   (3)وإٌجابٌاته(على ضمٌر الفرد والمجتمع((

, (4)ً جعلت كل شًء فً الحٌاة مإطرا ً ومقٌدا ًكانت محكومة باألٌدٌولوجٌا السلبٌة الت

فإستعملت أسلوب إقصاء األفراد من الببلد , وٌشبهه هذا االسلوب  بالمراوح التً عبثت فً 

الرمل ونثرته على دروب المنافً , فانقسم المجتمع قسمٌن : منهم من ُهِجَر ووجد فً بلدان 

زع وهو ٌحمل راٌة الرفض والتمرد , الؽرب مبلذاً وارتضى مصٌره , ومنهم من بقً ٌنا

لٌنكشؾ من هذا االنقسام تشتت واضح فً الهوٌة المجتمعٌة العراقٌة , إذ إن مشتتً الُهوٌة 

مركز , وهم ٌسجلون  إلىٌعانون من الوحدة وٌتركون فً الؽالب انطباعا ً بؤنهم ٌفتقدون 

تباعد واالنسحاب وعلى الرؼم من ال إلىبإستمرار مستوٌات متدنٌة من الثبات االنفعالً فٌمٌلون 

, وهذا تفسٌر دقٌق لُهوٌة المجتمع  (5)هذا فإنهم ٌسجلون درجات مرتفعة من الوعً بالذات 

 العراقً المَهجر والمقموع .

 { إلىٌتناص فً المقطع األخٌر)إن هذا جمٌعاً ُجفاء وٌذهُب مثل الزبد( من القرآن قوله تع       

وهذا معنى واضح للنص  ( 6) }اء وأما ماٌنفُع الناَس فٌمكث ُ فً األرضفؤما الَزَبُد فٌذَهُب ُجف

حٌث ٌنهٌه  ببث حكمته مستعٌنا ً بالمعنى القرآنً على إن الحق بما ٌملكه من الصبلبة والثبات 

                                         
 226/ 1الشعرٌة:  األعمال 1-
 214ٌنظر: السٌرة والعنؾ الثقافً:  2-
دراسة فً الجٌل التسعٌنً, سعٌد حمٌد كاظم, –تجٌٌل الكتابة الشعرٌة فً العراق بٌن التنظٌر واإلجراء  -3

 31: 2113, 1بؽداد,ط -وزارة الثقافة, العراق

 8ٌنظر: أنسنة الشعر: 4-
  41ٌنظر: أزمة الهوٌة والتعصب:  -5
 11سورة الرعد:  -6
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سٌبقى وإن الباطل ٌضمحل وٌزول ,هذا الباطل والفساد الذي تسرب فً جمٌع مفاصل الحٌاة 

 الوطن حتى تسرب فً جمٌع تفاصٌله وجزبٌاته: أصبح مظهر من مظاهر هذا

ٌُذكرنً نهر دجلة بالموت ِ   لماذا 

 والفجر ُ باالعتقال؟

 ك من ؼادروك ودْع أصدقاء

 النفً أو سقطوا فً المكابد إلى

 . (1) ٌحٌطون موتك باالحتفال

شخصٌة  إلىأن القصٌدة خطاب ومرثاة  منهل نعمة( إلىمراث ٌظهر من داللة العنوان )         

صور عن  إلىمنهل نعمة الذي ٌتخذ شكبلً رامزا ً للوطن حٌث  تستحٌل كل فضاءاته ورموزه 

العنؾ والدمار فً هذا الوطن , الذي تمزقت ُهوٌته المجتمعٌة بفعل مصادرة الحرٌات والتؽرٌب 

ذٌن ٌمثلون الشخصٌة الرمز لٌودع األصدقاء الوالصراعات بٌن فبة وأخرى , وٌدعو الشاعر 

لمجامٌع التً ُهجرت من هذا الوطن الذي سلب منهم الشعور بالمواطنة واالنتماء الٌه حتى ا

السعً للتخفٌؾ من  إلىأصبح شعورهم بالعبثٌة ُهوٌتهم, وهذا اإلحساس بالدونٌة والعبثٌة ٌدفعهم 

 .  (2)هذا الشعور عن طرٌق الهجرة و البحث عن ُهوٌة أكبر وأكثر أمنا ً

لخطر على ُهوٌة المجتمع الحقٌقٌة التً تؽٌرت بفعل التعصب والهجرة ٌتضح من ذلك ا     

حكومً بعد أن خسر حقوقه  إلىوسٌطرة الُهوٌة الواحدة , إذ تحول هذا المجتمع من مدنً 

, لٌنتاب الفرد العراقً  (3)الدٌمقراطٌة وسلبته التنظٌمات الحزبٌة حرٌة التعبٌر والبحث والنقاش 

 حٌن ٌطلق خطاه للرحٌل : الُمؽَرب مشاعر الضٌاع

 ونحُن نقول ُ:     

 ولدنا , وللرمل ِ تعوٌذة ٌ فً دمانا-

 بكٌنا , وللدمع تعوٌذة ٌ فً بكانا,

 وٌفتح ُ فٌنا المهاجر ُ بوابة ً للرحٌل 

 فنمتُد , حتى تؽادرنا فً الضٌاع ُخطانا

 ونعرُؾ أنا نضٌع ُ,

                                         
  41/ 2: األعمال الشعرٌة -1
-112ٌنظر: أزمة الهوٌة والثورة على الدولة فً ؼٌاب المواطنة وبروز الطابفٌة , عبٌر بسٌونً رضوان :  -2
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 وترقبنا الناُر حتى نضٌع  ,

 . (1)ولم ُنبِق تعوٌذة ً لسوانا 

منذ تكوٌنه , لتتحول  ا المجتمعذالقصٌدة بنبرة شجن عن القبح الذي قدمته الحٌاة لهنشج ت       

حابرة ومرتبكة  ساهمت الظروؾ االجتماعٌة والسٌاسٌة شخصٌة  إلىالشخصٌة المجتمعٌة  إثره

كثر مما هو نتاج نسبه أو وراثته ان )) هو نتاج ظروفه االجتماعٌة أفً تكوٌنها , فاالنس

حتى تساوى بالرمل  , بعد أن خابت  صهرخعراقً وٌكشؾ عن عدمٌة الدم ال, و(2)الطبٌعٌة ((

الدكتاتورٌة  أحبلمه بالفردوس الموعود )الحلم بالحرٌة ( التً قامت علٌها الثورة , لتخرج وحش

بقاء على الهوٌة المجتمعٌة التً تستوعب تنوعات المجتمع ضربا ً من من معقله , وبات اإل

التحدي ,  بعد أن شكل احتكار السلطة تراجعا ً حضارٌا ً خطٌرا ً وانحدارا ً عمٌقا ً لمحتوى 

والتنكٌل وأخٌرا ً االحتبلل  تفاقم الحروب والكوارث إلىالوعً السٌاسً بالمجتمع , ما  أدى 

 , لٌسلم الراحلون مطٌهم لقوافل الُمبعدٌن : (3)والخراب والتهجٌر

 ملٌبة ٌ حقابب السفر ,

 والراحلون أسلموا مطٌهم 

 وضٌعوا األثر.

 وكلما توسدت ذاكرة ُ الؽرٌب 

 . (4)خرابب الطرٌق , ٌستفٌق ُ فً عٌونها المطر

هً ,ٌمؤل الراحلون حقاببهم بالذكرٌات حتى ال تؽفل عٌونهم لحظة من لحظات الوطن         

رد فعل اجتماعً لتارٌخ ُمَؽٌب وخٌبات مقدمة لتعاسة مإجلة , فالقصٌدة ُكتبت فً أعقاب ثورة 

, حٌث بدأت مرحلة دموٌة من الثورات والفوضى االجتماعٌة وشاعت  1866تموز فً عام 

, لتسود فً المجتمع ثقافة (5)حاالت التدمٌر للقرى الكردٌة العراقٌة وتهجٌر جماعً لؤلهالً

ب وتنامً العنؾ بكل أشكاله وشكلت حالة الصراع الُهوٌاتً ملمحاً بارزا ً من مبلمح التؽرٌ

 الُهوٌة المجتمعٌة العراقٌة.

أسلم الفرد العراقً الُمعنؾ أمره لقدر الهجرة حامبلً أوجاع المرحلة زوادة ألٌام ثقٌلة        

 ً مخٌلتهم .بقٌت محفورة فً ذاكرة هذا المجتمع , لتبقى خرابب الوطن شاخصة ف

                                         
  144 -143/ 2الشعرٌة:  األعمال -1
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 عنف انسهطت وقمعها :

االجتماعٌة والسٌاسٌة التً كان الشاعر شاهداً علٌها , إذ طؽت على  للظروؾنظرا         

فجاء القمع أؼلبها السمة السلبٌة وصراع الُهوٌة وشٌوع حالة العنؾ واالستبداد من قبل اآلخر, 

لحالة التسلطٌة التً ٌتعرض لها لواقع مستبد, ووثٌقة تمثل اطبٌعٌة السلطوي بوصفه محصلة 

حد ارتباطهما لدرجة ٌستحٌل معها الحدٌث عن أحدهما  إلىواألفكار التً ٌنتهجها المجتمع 

, فقد شكلت الظروؾ االجتماعٌة والسٌاسٌة  المحٌطة بالشاعر المنحى (1)بمعزل عن اآلخر

ٌال والتوعد بالتصفٌة الدقٌق لمفهوم القمع وما ٌندرج تحته من مفاهٌم مثل االعتقال واالؼت

والموت الذي ٌعبر عن حالة العدم التً تتحول الٌها الذات من بعد الوجود , وحالة االنهٌار 

)إنه مصٌرا ً إنسانٌا  إلىوالتردي بوصفه موتاً ٌشمل كل معطٌات الواقع المعٌش , إضافة ً  ًً2) , 

الذي تمارسه الحكومات ضد  وهذا المصٌر رافق اإلنسان العراقً بوصفه نوعا ً من أنواع القمع

 شعوبها :

 وعن القتل أؼنً,

 ودم ِ األحٌاء ِ المهمل بٌن الٌاقةِ 

 والعنق أؼنً ,

 والتهمة وهً تزاحم َ خطو الناس أُ ُؼنً:

 ُعرَؾ الخوؾ ِ الحاسر ٌا

 والدمِع الخاسر

 والجوع المجان

 . (3)ُخذنا للموت كما ٌتساهل ُجود الموت

المجتمع العراقً  الذٌن ٌتماهى معهم بالقضٌة واألرض فً اة ألبناء مرثتسجل القصٌدة           

 شجٌا ً وٌصبح قضٌة هذا الوطن التً ٌستمدها من  ً صبح الموت ؼناءمجتمع تآلؾ مع الحزن, فٌ

الذوات المتماهٌة معه , لٌتحول طابع الحٌاة االجتماعٌة فٌه درامٌا ً تتشارك فٌها كل الذوات, إذ 

التفكٌر الدرامً ٌدرك اإلنسان أن ذاته التقؾ وحدها معزولة عن بقٌة الذوات أن  ))فً إطار 

األخرى وعن العالم الموضوعً بعامة وإنما هً دابما ومهما كان لها استقبللها لٌست إال ذاتا ً 

                                         
ن ٌنظر: الموت فً الشعر العربً, محمد عبد السبلم, تر: مبروك المناعً, مراجعة: حمادي صمود, مإمنو -1

  13م: 2111, 1بٌروت, ط -ببلحدود للنشر والتوزٌع, لبنان
القاهرة,  -, مركز الحضارة العربٌةٌنظر:  تراجٌدٌا الموت فً الشعر العربً المعاصر, عبد الناصر هبلل -2
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وحٌث أصبح القتل ( 1)مستمدة من ذوات تعٌش فً عالم موضوعً تتفاعل فٌه مع ذوات أخرى((

زة فً هذا البلد كنوع من تصفٌة الحسابات من قبل السلطة الدكتاتورٌة التً المتعمد عبلمة بار

تنتهج اسلوب القمع والتنكٌل لكل من ٌنتقدها وٌكشؾ عرٌها وزٌفها, فاإلبادة ومحاولة تدجٌن 

اآلخر المناقض المعارض لمبدأ الهوٌة الواحدة تنطلق من مبدأ الوالء والوحدة بوصفها منطلقات 

نسانٌة باحثة ,  فتقؾ الذات اإل (2)ٌة على كل مظاهر وأشكال العنؾ السٌاسًإلضفاء المشروع

عن ُهوٌتها االجتماعٌة المقموعة متمردة على هذا الواقع ))وللتمرد أشكال تبدأ من رفض الرأي 

اآلخر , ثم رفض السلطة وإن اختلفت صورتها أو شكلها ... وهو ٌمثل أٌضا ً نوعا ً من 

فض ألسلوب حٌاة معٌن بإدعاء الرؼبة فً الحرٌة أو التعبٌر عن الؽضب المكبوت أو الر

وهو من خبلل رفضه للواقع السابد ٌقؾ مناصراً للمظلومٌن الذٌن طالتهم أٌادي  (3)النفس((

الجماعة )خذنا ( إال دلٌل على  إلىالبطش والتنكٌل , وٌرثٌهم بحزن , وتحول السرد من المتكلم 

فعل اتحاد كٌانً باآلخر فكؤنه ٌخرج من تجربته الذاتٌة لٌمثل جٌبلً  اتحاد الفرد بالجماعة ))وهذا

والموت ٌجود باستقبال الموتى فً هذا  (4)وشعبا ً بؤسرهما ولٌكون شعره ظاهرة عصر برمته((

هو مصٌر  ,( 5)البلد , حٌث أضحى بالخصوص مظهرا ًمن مظاهر البلى ولٌس فقط نهاٌة للحٌاة

 القابع تحت رحمة اآلخر المتسلط وهٌمنته:حتمً مإجل فً هذا المجتمع 

 ما الذي ٌنتظر ُالُمقعُد فً المقهى 

 أمام الواجهة ؟

 خطوات ٍرطبة ًتعثر ُفً الماء, وقد كان جلٌدا ً؟

 أم وجوها ً تابهة؟

 أم ُترى , ٌرعى المصابٌح التً ُتطفؤ,

 والنجم الذي ؼادر َأحالم َ السماِء التافهة؟

 . (6)إنه فاتحة ُ الظلمة ِ, إذ ٌنتظر ُالموَت المإجل 

تتركز القصٌدة حول مجموعة أسبلة ٌقدمها عن مصٌر الفرد العراقً المتمثل بشخصٌة        

)الُمقعُد( فً المقهى , فمن خبلل حاالت االستفهام ٌحاول الكشؾ عن المصٌر المؤساوي الذي 

ه لٌنال منه حظا ً, فتوحً به دالالت األلفاظ ) حل بهذا المجتمع حتى ؼدا الكل ٌنتظر دور

–( كما تكشؾ داللة المكان المؽلق الرطوبة , الوجوه التابهه, اإلنطفاء,النجم المؽادر, الظلمة
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, كما ٌكشؾ  (1)عن الٌؤس والحزن , فتتساوى فٌه حالة االنتظار مع حالة الموت –المقهى 

ٌطرأ على المجتمع , فٌذٌب إطار الصبلبة  سٌاق التحول فً شكلٌة الجلٌد عن التحول الذي

والتماسك بٌن أفراده لتصبح الخطوات حذرة من االنزالق , وهً صورة عن حالة القلق والٌؤس 

من هٌمنة اآلخر وبطشه , وترتبط داللة اإلنطفاء مع حالة الموت والحزن والمصٌر المؤساوي 

حٌث ال مكان لؤلحبلم والرؼبات,  الذي كان صورة متكررة  لمستقبل الفرد العراقً المعَنؾ

فتكشؾ األسبلة االحتمالٌة التً ترافق حالة االنتظار عن مصٌر حتمً وهو الموت المإجل 

من أنماط المقاومة للهرب من عنؾ اآلخر وخٌانته , وهً خطوط عامة للصورة  اً بوصفه نمط

ٌُظهر فٌها المجتمعٌة التً ٌتماهى معها الشاعر ,إذ ٌكتسحها لون العنؾ وانطفاء ا لرؼبات , كما 

نمطٌة العبلقة التً تربط الفرد باآلخر من خبلل إتقان الصٌؽة التً ٌطرح من خبللها حالة 

العدمٌة وصراع الُهوٌة المجتمعٌة عبر سٌل من األسبلة االحتمالٌة للوجود, فالذات الوجودٌة 

لعنؾ السلطوي من خبلل تحمل أعباء األلم التً تحفزها مفاعٌل السلطة , وتحاول التخلص من ا

ترسٌخ فكرة العبثٌة والبلجدوى من الحٌاة والتطلع للمصٌر المؤساوي كمصٌر حتمً ومخلص 

 , لتؽدو أرواح المؽدورٌن فً هذا الوطن رمز عن ُهوٌة مجتمعهم المقهورة: (2)للذات

 روح ُ فتى فحمً َ الشعر

 ُتحلق ُ مثل فراشة ِ حقل ٍ ُرِسمت باللون االسود ,

ٌُعرؾ ُ بعد فً حً ٍ  لم 

 . من أحٌاء بالٍد سٌبة ِ الطالع

 كم ٌبدو الشعر ُ طلٌقاً , وهو على دراجته!

 فحمٌا ً فوق وسادة ِ نومه!

 روح ٌ كجبٌن ٍ معروق فً وجه ٍ مجهد,

 تركت جسدا ً عند رصٌٍؾ,

 .3) )محتفٌا ً بفرادة ِ مقتله 

التً أعقبت سقوط المَدة  فًا المجتمع تتزامن القصٌدة مع تفاصٌل الحٌاة التً شهدها هذ        

النظام الصدامً وشٌوع ظاهرة الطابفٌة, فجاءت تحمل عنوان )علً (  االسم الشٌعً الذي 

شكل فً فترة من فترات هذا الوطن رعبا ً لحامله , لترسم مشهدا ً من مشاهد الفوضى, وهو 

نزاعهم  مشهد القتل على الَهوٌة الذي ٌمثل ظاهرة العصبٌة الطابفٌة , إذ أن ))العراقٌٌن فً

ي ٌعتبرونه رمز عصبٌتهم الطابفٌة فٌقال إن ذالرجل ال إلىالطابفً كانوا ٌنسبون كل فرٌق منهم 
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 فتزاٌدت حاالت القمع والتصفٌة على أساس مذهبً ( 1)هإالء ربع علً وأولبك ربع عمر ((

 دارة التً كانت تقود العراق آنذاك .وهذا ما ٌدل على فشل الدولة واإل

الذي تعامل معه الواقع من خبلل اتخاذها اللون األسود لشخصٌة عن زٌؾ تكشؾ ا        

السوداوٌة التً ألمت به لم والحزن واأل على الشاعر بكثرة فً قصابده , بوصفه داللة

بناء رمزي ولٌس  إلى, كما توحً بالتعب الذي أنهك هذا الوطن , لٌتحول الجسد  (2)وبمجتمعه

, إنها صورة مؤلوفة من صور ( 3)لة على العنؾ و الهمجٌهحقٌقة فٌكون واقعة اجتماعٌة دا

انقسامات فً الُهوٌة المجتمعٌة أنتجت ُهوٌات مذهبٌة وطابفٌة وعشابرٌة   إلىالتحدٌات التً أدت 

 إلىرقعة صراع , أي تحوٌل الجسد  إلىنسانً , وهذه االنقسامات حولت الجسد اإلوؼٌرها 

السٌاسً االستعمال ٌسمى فً المصطلح الشابع الذي نظومة إخضاع بممارسات مختلفة م

 , المشهد الذي ألفه هذا الشعب حٌث االؼتٌال وصرخات الموت المجانٌة:  (4)للجسد

 كم ألِؾ َ المارة ُ مشهد َ هذا الجسِد,

 وتلك الندبة ِ فً الرأِس ,

 والصرخة َ , والموت َ المجان !

 األسود, لكن أحدا ً لم ٌؤلؾ َبعُد فراشة ُ حقل ٍ باللون ِ

 ورٌاحا ً تدفع ُ كل السفن المؤسورة ِ, بؤناة ٍ 

 (5)كذراع ِ فتاة ٍ, عن ساحل ِ دشداشته... 

تقدم هذه الصورة الشعرٌة مشهدا ً عن االنحطاط اإلنسانً الذي وصل الٌه هذا المجتمع           

طوابؾ  ال  إلى,حٌث تشتت العراقٌون وانقسم المجتمع  لموت واالؼتٌال اصبح بالمجانفا

, األمر الذي  أصبح نموذجاً عن الصراع الُهوٌاتً فٌه , ( 6)هما  باألخرىاتتوانى أن تفتك أحد

زٌادة معدالت العنؾ وهٌمنة القوي على الضعٌؾ  وؼلبة حامل السبلح على  إلىباإلضافة 

, إنها صورة قدٌمة فً تارٌخ هذا المجتمع  (1)خبلقألاألعزل واضمحبلل موارٌث القٌم وا

هً نموذج عن الشخصٌة المهٌمنة  التً  ترى  ولكنها ُتستحضر كل زمن حتى شكلت ُهوٌة له ,

لؽاء ال ٌتم تحقق إال بإلؽاء اآلخرٌن وهذا اإلأن السٌادة والمكانة المعنوٌة الُمهابة فً النفوس ال ت

                                         
  22/ 1العراق الحدٌث , علً الوردي , د.ط , د. ت : لمحات اجتماعٌة من تارٌخ  -1
  213ٌنظر: البنى االسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌم:  -2
  182ٌنظر: الشعؾ بالهوٌة:  -3
الجزابر, الدار العربٌة للعلوم ناشرون,  -, منشورات االختبلؾالذات , عمر مهٌبل إلىٌنظر: من النسق  -4

  61:  هـ 1428-م 2111, 1لبنان, ط -بٌروت
  8قصابد لنهار ؼابم:   -5
  214 -213ٌنظر, السٌرة والعنؾ الثقافً: -6
 112 ٌنظر: ازمة الهوٌة والثورة على الدولة فً ؼٌاب المواطنة وبروز الطابفٌة:  -1
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 على داالً  اً , فتحضر مفردة الرٌاح بوصفه رمز (1)إال من خبلل إسالة الدم و ظلم اآلخر

فإن هذا  (2)عداء والخٌر والشر وهذا ما وظفه العدٌد من الشعراء فً قصابدهم االستعمار واأل

فً هذا  اً مؤلوف اً وصال بوصفه مشهدكٌنونة الكابن الهامشً المقطع األالصراع ٌكشؾ عن 

 الوطن:

 طفُت خنادقكم ماًء ,

 تبتل ُ به األردٌة,

 ألحذٌة ُ,ا

 األعضاء ُ المبتورة ,

 .( 3)والجرذان 

هذا الشعب المتماهً مع المآسً مستعرضا ً آالمهم الشخصٌة  إلىٌتوجه بالخطاب     

, ولكن داللة  (4)والجماعٌة , فالخنادق هً رمز الحماٌة , والماء هو المعادل الموضوعً للحٌاة 

بإرة  إلىالركود والبلحٌاة , حٌث ٌتحول رمز الحماٌة  علىداللة الطفو تمنح السٌاق ُبعدا ً داالً 

عنؾ حٌن تطفو أحذٌة موت وخراب فً حٌاة هذا المجتمع , فتظهر واضحة صورالقتل وال

 رض .شاهد الحٌاة فً هذه البقعة من األهم المبتورة  فً مشهد متكرر من مالقتلى وأعضاإ

ت والقتل بؤنه تعبٌر عن خٌبات اآلمال ٌمكن تفسٌر التشاإم المنبعث من صورة المو          

, فالنص فً تماهٌه مع الواقع ٌنقل صورة الحدث  (5)السٌاسٌة واالجتماعٌة للذات والجماعة

وإحساس الجماعة لٌإكد على إن هذه الصورة التشاإمٌة هً ُهوٌة لهذا المجتمع وشاهد من 

 لقدم :شواهد وجوده , فالقمع وسٌاسة تكمٌم األفواه سابدة فٌه منذ ا

 كؤن الرصاصة َ من كاتم الصوت 

 أطلقها قاتل ٌ منذ سنٌن 

 علٌَك . ولكنها لم تصل , وتإرخ لهذا الجبٌن 

 (6)سوى الٌوم ! 

                                         
 -قراءة فً األنساق الثقافٌة العربٌة, عبد هللا الؽذامً , المركز الثقافً العربً, المؽرب–النقد الثقافً  ٌنظر:-1

  123-122:  2115, 3البٌضاء, طالدار 
 113ٌنظر: الرمز فً شعر أمل دنقل:  -2
  63قصابد لنهار ؼابم:  -3
, 1الدار البٌضاء , ط –القراءة , علً آٌت أوشان , دار الثقافة  إلىٌنظر: السٌاق والنص الشعري من البنٌة  -4

  151هـ : 1421م ـ 2111
  314ٌنظر: الموت فً الشعر العربً: -5
  11قصابد لنهار ؼابم:  -6
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فٌرثٌه  2112ؼتٌل عام تب والصحفً )كامل شٌاع ( الذي أُ ٌكتب هذه القصٌدة مرثاة للكا     

رمز للمجتمع الذي سادت فٌه ثقافة القمع , فٌصور الرصاصة التً أردته قتٌبل قد  إلى بتحوٌله

 أطلقت منذ زمن ٍ فً هذا الوطن وعاثت فٌه موتا ً وفواجع حتى وصلت إلٌه الٌوم. 

مظاهر الصراع وأزمة الُهوٌة الذي  إلىٌحٌل التؤكٌد على وجود مفهوم القمع السلطوي      

مجتمع بٌن طبقة محكومة وأخرى حاكمة , وزٌادة المسافة بٌنهم فً تبرزه )) صورة انقسام ال

المظهر والفكر وأسلوب الحٌاة , ونمو كل منهم فً اتجاه متباعد , وضٌاع االحساس بالوطن , 

وزٌادة مشاكل االندماج فً  المجتمع والتعامل المإقت معها ولٌس الجذري والتربص 

 إلىطٌع ؼاب حٌث ٌتخفى القاتل و ٌصؽً المقتول ق إلىكل هذا ٌحول المجتمع  (1)باآلخر((

 الموت برضى وابتسامة :

 رأٌُتك بٌن الزحام,

 تقابل ُ سحنة قاتلك المتخفً وراء َ اللثام

 رضٌا ً ومبتسما ً,

 . (2) ووفٌا ً بوعدك

صاحب  الذي ٌمثل عند الشاعر نموذجاً عن الفرد العراقً المفكرٌقؾ كامل شٌاع         

ة قاتله بصبلبة ورضا وإٌمان  بمبدأ عاش وقُتل علٌه , إذ تعنً فكرة اؼتٌال الفكرلٌواجه خس

ي حلم فً تؽٌٌر واقع هذا الوطن المؤساوي ,أو مزاحمة وحوش ألمثقؾ  بهذا الوعً قتل 

كثٌر من ر هذا سٌكون القمع والتهمٌش , فالسلطة فً التقدم  وشؽل المناصب العلٌا , ألن مصٌ

اهر تهمٌش دور العقل وؼٌاب الوعً ٌكون ثمرة  لسطوة القمع ضد الشخصٌة المثقفة مظ

, ولهذا  (3)بوصفها احتجاجا ً صامتا ً ومكبوتا ً ضد استعبلء اآلخر المهٌمن  واالستبلب والقهر

فإن اقتبلع جذر كامل شٌاع من هذه الحٌاة وجذور جموع كبٌرة من أبناء هذا الوطن تكشؾ عن 

 إلىالعنؾ والتنكٌل التً تتبناها الحكومات المتعاقبة على هذا المجتمع حتى استحال  أٌدٌولوجٌة

ٌَب األفراد وتكمم األفواه وٌنتشر الموت: ٌُؽ  كٌان  مستلب الُهوٌة , حٌث 

 سؤكتب ُ عن إخوة ٌ حلَقوا فً مخالب نسٍر وؼابوا,

 عن الصمت ِكالصمػ ِ فوق الشفاه.

 نكبوت.عن الكلمات ِ التً نسجت شرك الع

 أو الكلمات التً لم تعد كلمات.

                                         
 111ة وبروز الطابفٌة , عبٌر بسٌونً رضوان : لثورة على الدولة فً ؼٌاب المواطنأزمة الهوٌة وا -1
  12 قصابد لنهار ؼابم: -2
 -الحمرا, بؽداد -دمشق, بٌروت –المقموع والمسكوت عنه فً السرد العربً , فاضل ثامر , دار , سورٌة  -3

 13:  2114,  1نإاس , ط ابو
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 عن الحكمة ِ المستعادة ِ كالرمل ِفً ساعة ِ الرمل,

 عن جثٍث كم توارت بؤحشاء ِ تارٌخنا

 .(1) التً التكل ُ عن االجترار

من دراما الواقع العراقً ومشاهده انعكاسات عن الُهوٌة المجتمعٌة التً برزت ٌتخذ       

فً قصابده كاشفا ًاأللم الوجودي الذي ٌعٌشه الفرد فً  عرضهاالوطن فٌوبشكل ملحوظ فً هذا 

هذا المجتمع , حٌث التؽٌٌب فً مصارع المجهول ٌطوي  ذوي الفكر المنادي بالحرٌة الذٌن 

نظمة بوصفه فعل قمعً انتهجته األ أخذوا على عاتقهم المطالبة بحقوق الضعفاء , فالتؽٌٌب

د والعنؾ لترسٌخ هواجس الخوؾ وم على محورٌن هما االستبداالقهرٌة للتحكم فً المجتمع ٌق

 . (2) نسانٌة وشلها عن الحركة المضادةواإلذعان فً الذات اإل

من أنواع القمع الفكري الذي ٌعطل الفكر وٌبرمجه  اً تبرز سٌاسة تكمٌم األفواه بوصفها نوع    

شرك عنكبوت , مثل الواهنة وفق ضوابط اآلخر , لتبقى الكلمات الصادحة فقط الكلمات على 

 إلىفالتحدي األكبر لُهوٌة المجتمعات ٌكمن فً استعمارٌة السٌاسة الحاكمة التً تسودها, وتتجه 

من تنمٌط الفكر االجتماعً وفق معاٌٌرها , كما تفرض ُهوٌة شمولٌة على هذا الواقع فً إطار 

,وفً خلفٌة هذه الصراعات ٌكون الموت ومشهد الجثث   (3)جباري والتوافق القسري اإلجماع اإل

واقعاً مؤلوفاً للمجتمع العراقً  , إذ بات جزءا ً ال ٌتجزأ من تارٌخ هذا المجتمع الذي ال ٌكؾ 

 عن إعادة الزمن بوجوه قمعٌة مختلفة:

 زابرتً فً اللٌل ,

 نحن بنٌنا لؽة الموت وذقنا لبن الخسارة

 نٌن ...زابرتً, نحن ُ قتلنا الس

 (4) ولم نر التاج , وال اإلمارة!

كاشفاً عن صراعات مجتمعه ووطنه,  زابرته / الذكرىل أسلوب السرد للحدٌث مع ٌستعم       

فٌتماهى مع الجماعة عبر استعماله للضمٌر)نحن( الذٌن  كانت الحٌاة بالنسبة لهم مواجهة مع 

ؼلبٌة هذا المجتمع ضد األوضاع فً االجتماعً والتمرد الذي انتهجته أالموت بسبب الظرؾ 

فضل ولكن تؤمبلته زمنٌة  فً تؤمل أن ٌكون القادم أ هذا الوطن ,حٌث أمضى هذا المجتمع حقبا ً 

 تبلشت هباء.

                                         
 –بو نإاس, بٌروت أ-ؽدادعبلم والثقافة والفنون, بالربع الخالً وقصابد أخرى , فوزي كرٌم, المدى لئل -1

  11:  2114, 1دمشق, ط -الحمرا, سورٌة
دمشق,  -, صفحات للدراسات والنشر, سورٌةٌنظر: سلطة االستبداد والمجتمع المقهور ,صاحب الربٌعً -2

  51:  2111, 1ط
  111زمة الهوٌة والثورة على الدولة  :ٌنظر:أ -3
  225/ 2الشعرٌة:  األعمال -4
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ٌنطوي الشكل السردي الذي ٌقدمه الشاعر على إبراز الهوٌة المجتمعٌة السابدة حٌث        

وٌات مختلفة حسب مقومات نشوبها منها حبلم , فتظهر فٌه هُ والموت وخسارة األ القمع

ن تدٌم هٌمنتها , والمقاومة التً تنتج عن تً تنتجها المإسسات المهٌمنة من أجل أالمشرعنة ال

انشطار الواقع نتٌجة سلوك العناصر المهٌمنة , وأخٌرا المصممة التً ٌتصورها الفاعلون فً 

, وبصورة عامة تمٌل  (1) فً المجتمع المجتمع من أجل الحفاظ على هوٌاتهم األصلٌة ومكانتهم

التشاإمٌة وانعدام المبلمح , كما توحً باالنؽبلق والسواد داللة  إلىالُهوٌة المجتمعٌة العراقٌة 

هٌمنة  إلىمستقبله المجهول , ومرد هذا  إلىعلى الظروؾ التً سادت على هذا المجتمع و

 سٌادتها فبلصوت ٌعلو فوق صوتها. السلطة وتهمٌشها لآلخر/ الفرد حتى تلؽً أي سٌادة ؼٌر
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 ادلبحذ انزاوً

 :  متزالث اإلسد اجملخمعً  يف انعشاق

مرت على الوطن العربً عموماً والمجتمع العراقً خصوصا ً ظروؾ اقتصادٌة             

على األمل, التً ٌمكن فهمها  حاالت الفقر والحزن وخٌبةونفسٌة متباٌنة أسهمت فً تشكٌل 

: و قوع الفرد فً موقع الدونٌة وظهور حالة من اختبلل التوازن بٌنه وبٌن اآلخر فبل ٌجد له أنها

ذات التضخم  نسان وحقه فً الوجود إثرسبٌبل سوى الرضوخ والتبعٌة , إذ تنسحق انسانٌة اإل

عن  ُهوٌة ال ٌمكن فهمها بمعزل, وهذه اللكآبةطؽٌان مشاعر ا مما ٌإدي إلى,  (1)ةالمتسلط

سباب التً ساهمت بخلقها والتً تشكل فً أؼلبها صراعات من أجل تحقٌق الذات و استرداد األ

هذه الجوانب بوصفها ُهوٌة مجتمعٌة تبلزم المجتمع الحقوق, فكان الشعراء ٌلحون على إبراز

العراقً إذ ظهرت فً الؽالبٌة العظمى من قصابدهم حتى أصبحت وكؤنها ُهوٌة الشاعر 

شعره وٌجعله ثٌمة لقصابده  فًلم الوجودي أل, وفوزي كرٌم ٌحمل هذا ا(2)ً آن والمجتمع ف

عنها , إال  التً ارتبطت  بهموم المجتمع والوطن التً كان شاهداً علٌها , حاضرا ًفٌها أومنفٌا ً 

ما مالتمرد على هذه القضاٌا والهموم  إلىرتباط واإلحساس بها , فهو ٌمٌل أنه كان شدٌد اإل

لشعره نمطاً خاصا ًفً التماهً مع الوضع العام للمجتمع وظروفه ٌستمد منها مادته بإٌقاع جعل 

رافض وصاخب تارة وشجً ومتؤلم تارة أخرى, فكل إنسان له شخصٌتٌن أحداهما ترؼب فً 

فٌحاول أن ٌوفق بٌن اندفاعاته  (3)الخضوع لقواعد المجتمع واألخرى تحاول أن تثور علٌها

المجتمع وما ٌفرضه هو علٌه , وهذا ما ٌإكد على أن نفسٌة الفرد فً المجتمع وحاجاته من هذا 

, لٌبرز (4)وما ٌتكون حولها هً من خلق الجماعة التً ٌنتمً إلٌها أو صورة منعكسة عنها

ساهم فً وصوله  , وإدانة لكل منخطابه الشعري بوصفه وثٌقة تصوٌر لحالة المجتمع والفرد  

 .المؤساوٌةلهذه الحالة 

 :وسقاً رقافٍا ً انفقش -1

أبرز القضاٌا التً هٌمنت على المجتمع العراقً التً تناولها أكثر  الفقرتمثل قضٌة         

الشعراء واألدباء فً مدوناتهم , حٌث تشكل ُهوٌة مجتمعٌة بارزة فً المراحل التً أعقبت فترة 

بشع الدكتاتورٌات أالستٌنٌات , فالثورة التً ٌفترض أنها قامت من أجل تحرٌر الشعب جلبت له 

ظبلل أحٌاء والبلد بكل طاقاته  إلىا تعقب االخرى حتى تحول الشعب التً ظلت الواحدة منه

                                         
سٌكلوجٌة االنسان المقهور , مصطفى حجازي , المركز الثقافً  إلىٌنظر: التخلؾ االجتماعً  مدخل  -1

  38: 2115, 8لبنان , ط–المؽرب, بٌروت  -العربً , الدار البٌضاء  
  352ٌنظر: الشعر العربً المعاصر:  -2
  44ٌنظر: شخصٌة الفرد العراقً:  -3
 31: المصدر نفسهٌنظر:  -4
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ت وفرض قرار بعد دخول العراق فً الحرب مع الكوٌ والسٌما, (1)خرابة إلىاالقتصادٌة 

قتصادي على المجتمع , حٌث عانى الشعب من مصاعب مرعبة بعد هذا العقوبات والحصار اإل

,حتى (2)مكانة دول العالم الثالث الفقٌرة إلى األولالعالم تحول مكانته من دول  إلىالقرار ما أدى 

أصبحت دافعا ً للعدٌد من  من ثم  أصبح الفقر فً هذا الوطن ظاهرة  بالؽة التعقٌد والتشابك و

الثورات واالضطرابات السٌاسٌة , بوصؾ الفقر من أبرز محرضات سلوك العنؾ لما ٌخلقه 

إرتباطه  إلىط والعزلة وعدم الشعور باألمان , باإلضافة فً الذات االنسانٌة من احساس باإلحبا

, فؤصبح مفهوم (3)بشكل ؼٌر مباشر بانخفاض المستوى التعلٌمً واألمٌة فً المجتمعات الفقٌرة

إلهام للمثقفٌن والمفكرٌن والمصلحٌن االجتماعٌٌن كونها تدور حول مفهوم حرمان  الفقر مصدرَ 

, ونظراً الندماج الشاعر نفسٌا ً (4)ط حقوقهم اإلنسانٌةفبة معٌنة من فبات المجتمع من أبس

واجتماعٌا مع قضاٌا الوطن الذي ٌتماهى معه بكل ظروفه وقضاٌاه لم ٌبتعد عن مسؤلة الفقر 

 داللٌة واضحة :   اً والجوع فً قصابده بل أفرد لها نصوصاً ممٌزة حملت أبعاد

 ))بؽداد لً((

 وأنت ِ لً , ٌازهرة السالم.

 فٌك ِ قارب ٌ ٌتٌه , والربانالجوع ُ 

 (5)ممثل ٌ جبان..

بحرمتبلطم من المآسً  إلىبعد أن استحالت  -بؽداد –ٌظهر الشاعر حالة المدٌنة           

وجهته المجهولة , ٌقوده ربان جبان  إلىوالمعاناة , لٌظهر الجوع بوصفه قارباً ٌحمل أبنابها 

, وهذه (6)التً خلقت التفكك واإلحباط والفقرزمن سٌادة الجماعات الدكتاتورٌة  إلىإشارة 

احً المعاناة  التً أفرزتها مراحل متتابعة من استبلب الحقوق والتنكٌل بهذا المجتمع من كل النو

جتماعٌة والكفر بالقٌم الروحٌة واالجتماعٌة بواسطة أداتً الفقر كانت منهجاً إلضعاؾ القٌم اإل

, وهذه ؼاٌة (1)سبب فً نشر الفوضى والعنؾ فً المجتمعوالجوع , حٌث أن انحبلل هذه القٌم ٌت

ؼاٌة السلطات الجبانة التً تسلطت على هذا المجتمع وحرمته من أبسط حقوقه , إذ مثل اتساع 

السٌاسات الموجهة لخدمة  عدجتماعٌة, إذ تظاهرة الفقر فٌه ؼٌاب العدالة اإلقتصادٌة واإل

                                         
 -جٌل الستٌنٌات فً العراق , فاضل العزاوي , دار المدى للثقافة والنشر , سورٌة –ٌنظر: الروح الحٌة  -1
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, وهذه السٌاسة سادت فً المجتمع (1)مصلحة طبقة دون أخرى هً أهم آلٌات إنتاج الفقر

 العراقً حتى أصبح  الفقر والحرمان ُهوٌة بارزة له:

 هل عرفت الجوع؟ -

 الجوع ُ صدٌقً -

 .(2)ذ ُ صار الخبز ُ جرحا ً فً بالديمن

ٌشكل الفقر مفارقة سلبٌة فً بلد ٌحمل أنواع الثروات واإلمكانٌات الطبٌعٌة , حتى         

ً لٌست ذات قٌمة كبرى مثل الخبز معضلة , والحصول علٌها مشقة أصبحت األشٌاء الت

للحقوق  المسلوبة لئلنسان , ألن أؼلب  , كما ٌرمز الخبز -ُجرح للببلد-لئلنسان الكادح و

الثورات تنهض للمطالبة بقوت الحٌاة , و ٌعد الفقر بما ٌشتمل علٌه من حرمان وفاقة وأمٌة 

ساسٌة للفرد جتمع  حٌث ٌمثل إشباع الحاجات األللممصدرا من مصادر السلوك العدوانً 

عٌق القاعدة المعاشٌة التً ٌمكن أن ت المحور االساس لتفاعبلته السلوكٌة , و أي اضطراب فً

, وإن نظرة الشاعر الناقدة للحٌاة متؤتٌة من  (3)االشباع سوؾ ٌنعكس على احترام الفرد للقوانٌن

متحقق بفعل التجربة والمعاناة وإدراك العوامل الفعالة  من اندماجها فٌها وفهمها ألبعادها وهذا

نظرته من خبلل , فٌحاول (4)فٌها وما موقفه منها إال نتٌجة لهذه المعاناة ومعرفته التحصٌلٌة هذه

خلق عالمه الشعري باستعماله مفردات مرتبطة باستمرارٌة الحٌاة مثل الخبز  إلى نظرته هذه

 والماء ,وٌوظؾ مفردة الخبز مع الخسارة داللة استبلب الحق العام والشرعً  من قبل اآلخر: 

 لٌالً ُنحدُث أنفسنا ٌا 

 بؤنا مع الخبِز جبنا

 ومنه اصطفٌنا الخسارة,

 أن نؽامر صوب الؽٌاب اوعلمن

 روؾ الُمعارةوعبر الح

 .(5)وكلمنا: أن نجوع مع الجابعٌن

ٌوجه خطابه للٌل كاشفاً عن أحادٌث النفس الخفٌة فاضحا ً حقٌقة هذا المجتمع المتهالك ,          

, وإنه حٌن ٌتحدث (1)وهو فً اختٌاره للٌل إشارة لما تمثله داللة العتمة والدجنة من قلق وشر

                                         
 -51:  2118, 1بٌروت ,ط -ٌنظر: الفقر والفساد فً العالم العربً , سمٌر التنٌر , دار الساقً , الحمرا -1
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لها حٌث ))ٌوجد بٌن الهوٌة  ةإنما ٌبحث عن ُهوٌبصوت الجماعة وتقصٌه عن وجودٌتها 

الجمعٌة والهوٌة الفردٌة عبلقات متراصة قد تتناقض وقد تتعاضد لترسم خارطة الُهوٌة 

وٌصور بؤن وجود هذا المجتمع قد تم مع وجود الخبز لوصفه  (2)بإحداثٌات شخصٌة وجماعٌة((

األشٌاء, والمعنى لؤلشٌاء التً تعقبه  ى فً األكل , فهو لٌس كل شًء, ولكنه أولاألولالمادة 

, واستعماله لهذه المفردة تحدٌدا أًلنها تمثل الجذوة التً تشتعل منها ثورة  (3)من دون وجوده

المجتمعات وتتحدد منها قضٌة الربح أو الخسارة , ولكن هذا المجتمع كان قدره الخسارة التً لم 

الوقوؾ بوجه العدو كان سبب ذلك , فكان ٌصطفٌها بملء إرادته ولكن عجزه عن المقاومة و

للخبز أن ٌدله / هم على طرٌق الؽٌاب لكً ٌتبلفوا موتهم جوعا ً أو ؼدرا ً وكان قدره/هم أن 

 ٌجوعوا مع الجابعٌن وهو التماهً مع هذه الفبة المنسحقة فً ؼٌاهب مستقبل هذا البلد المجحؾ.

فً جبٌن هذا المجتمع, فالصورة الشعرٌة التً  ةٌبرز الفقر بوصفه ُهوٌة سابدة وقار          

 إلىٌرسمها تفصح عن حالة األسى التً وصل الٌها المجتمع بسبب الفقر والحاجة, مما دفعه 

عتزال والترقب أمبل ً فً واقع أفضل , لكن هذا ال ٌتم فً ظل هٌمنة السلطات الدكتاتورٌة اإل

ٌخٌمان على الجو العام له حتى لم ٌعد هناك  المتعاقبة على هذا الوطن , ما جعل الحزن واأللم

لد منها قضاٌا التنمٌة فسحة للعٌش الكرٌم , إذ تتشابك قضٌة الفقر مع قضاٌا كثٌرة فً هذا الب

, ما جعلها قضٌة معقدة (4)قتصادي وطرٌقة الحكم وممارساته السٌاسٌة وقضاٌا اإلصبلح اإل

 كتب شعر الجوع والفقراء: شؽلت ذات الشاعر حتى تسربت فً نسٌجه الشعري لٌ

 وأتٌُت مسبل الكتفٌن. فً ٌدي شعر ٌ, جوع ٌ 

 فً ُهدبً , وعلى صدري مفازة ٌ للفقراء.

 وفً قلبً ؼصن ٌ لعٌونكم أنتم.

 فكل ُ دمعة ٍ ُتنبت ُ زٌتونة ً, وكل حزمٍة من كآبتً

 . (5)إلنسانتفتح أبواب ا

نصوصه المرتبطة بقضاٌا المجتمع على وعً كبٌر بالنقد, فهو ال ٌكتب لمجرد تقوم           

الكتابة بل ٌعالج قضٌة مهمة حٌث ٌعد العالم الشعري له ))نموذجا ً للعالم الواقعً ولكن عبلقته 

به هً ؼالبا ً عبلقة ذات طبٌعة معقدة , فالنص الشعري آلٌة جدلٌة عمٌقة ذات قوة طاؼٌة 

االنفعال ٌظهر ف (6) داخله(( إلىة وتؤوٌل العالم المحٌط ومحاولة التؽلؽل للبحث عن الحقٌق

                                                                                                                     
  21:الفضاء الشعري)العبلبق, الذاكرة, المعجم, الدلٌل( إلىٌنظر: من الصورة  -1
  33: رٌكول , الهوٌة والسردبول  -2
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عتراؾ بالضعؾ فهو ال ٌحمل فً ٌدٌه ما لع هذه القصٌدة متوشحاً بنزعة األواضحاً فً مط

ٌدافع به عن هذا الشعب المتهالك سوى الشعر, ٌسخره لٌحمل أوجاعهم , وثٌمة ) الجوع( 

الشعب فهً تحمل معانً الهٌمنة والسٌطرة واإلذالل لفبة معٌنة , تصور المؤساة التً حلت بهذا 

إذ تتجلى ظاهرة الفقر بٌن أوساط هذا الشعب فتعٌش نسبة مهمة فً حالة حرمان ساحق فً 

الوقت الذي ٌمتلك البلد ثروات طابلة , كما ٌعانً المجتمع بسبب حالة الفقر هذه من حالة تبعٌة 

ذالل بحق تابعٌه فٌجعلهم تلؾ أنواع اإلستؽبلل والقهر واإلاخلٌة تجعل المتبوع ٌمارس مخد

, وألن الفقر أنٌق ٌحمله وسام على صدره فٌفخر بالفقر والفقراء (1)ٌعانون معاناة مزدوجة

 لٌخضر فً القلب ؼصن  محبة وسبلم  .

قضٌة تتحقق الُهوٌة المجتمعٌة من خبلل اندماج النص  بقضاٌا هذا المجتمع , ألنها ))          

اإلنسان المعاصرة هً قضٌة الحرٌة والمسإولٌة ... وقد صارت فً عصرنا الحاضر أكثر حدة 

فٌسعى من  (2)وأشد بروزا ً نتٌجة للتطورات التً أصابت حٌاة الفرد والجماعة والعبلقة بٌنهما((

خبلل قصٌدته هذه أن ٌحدد موقفه من الصراع حٌث ال ٌمكن أن ٌكتفً بمشاهدة هذا الشعب 

سحق فقرا ً وجوعا ً دون أن ٌحمل صدى صرخاتهم فً شعره وهذا ما ٌدل علٌه رمز ٌن

)الزٌتونة( النابتة من دمعه , فهو بكل اقتدار ٌخرج الدالالت من ألفاظها لٌرسم هموم الوطن 

واإلنسان , ألن التعبٌر عن الوضع االجتماعً بكل جوانبة السلبٌة واإلٌجابٌة ٌشكل أهمٌة 

ه , ال كواجب علٌه بل ألنها طرٌقته فً المشاركة الفعالة فً هذا المجتمع , ألن عظٌمة بالنسبة ل

العبلقة بٌن نتاج الشاعر والمجتمع عبلقة تكاملٌة وكذلك العبلقة بٌن نتاج الشاعر والمناخ 

, وٌوظؾ الكابنات الخارقة للكشؾ عن رؼبته (3)الفكري والشعوري الذي ٌبعثه على التعبٌر

 أراضً أٌامهم القاحلة : تتؽٌٌر واقع الفقراء المجدب  ولتنباالنسانٌة فً 

 صحارى فقراء األرض ٌا ٌا

 نبضة الجلٌد, ٌا ٌا

 قافلة الزمان

 .(4)تفتحً للجان

تمثل فبة الفقراء أؼلبٌة الشعب العراقً فٌستعٌر لهم الشاعر لفظة )الصحارى( فً داللة       

واضح عن ُهوٌة مجتمعٌة سابدة , حٌث ارتبطت على القفر والجدب الذي ٌعانونه وهو تعبٌر 

ولكنهم  (5)هذه المفردة ))بالجفاؾ والظمؤ والجوع واالمتداد الفسٌح واقتحام المجهول((
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مدى القوة والتحمل فً كٌانهم لئلشارة إلى الصامدون بوجه األسى , حٌث ٌستعمل لفظة الجلٌد 

وٌإنسن بعدها القافلة وٌتوجه الٌها بالنداء , هذه قافلة الفقراء التً تسٌر نحو األبدٌة ,  االنسانً ,

إذ ٌدعوها ألن تستقبل )الجان( بوصفهم رمز عن قوة خارقة ٌطالبها بانتشال هذا المجتمع 

المسحوق وتؽٌٌر واقع حٌاتهم األلٌم والقاسً , فالمجتمعات المضطهدة تعانً من الظلم واإلفقار 

عن رد الظلم وإزاحة الطاؼٌة  وصفها عاجزةً من أجل إضعافها والسٌطرة علٌها وبالتجهٌل و

الخرافات واالمور الؽٌبٌة  والسحر وكابنات أخرى ؼٌر انسانٌة  من أجل إٌجاد نوع  إلىتلجؤ 

, وإن توجهه نحو قوة سارٌة فً الكون مثل الجان ٌؤمل  (1)من التوازن النفسً الكاذب لها

الفقراء  إلىأن ٌتؽٌر الظرؾ العصٌب وٌستعٌد الشعب أٌام عزه وخٌراته وٌعود الحق بواسطتها 

فعال فً حقٌقتها ال تصدر عن أي كابن روحانً ذي نؤوا بلقمة عٌش ٍمباركة, وهذه األهٌل

,هً ابتهاالت الشاعر متوسبلً (2)شخصٌة محددة بل ٌقصد تلك القوة الحٌادٌة فوق الخٌر والشر

نتشال الحٌاة من بإسها وإنقاذ ما تبقى من ؼصون هذه األرض قبل أن تسحقها بكل الكابنات ال

عجبلت الفقر والحاجة , وٌكشؾ عن حال المدٌنة  بعد أن مارس اآلخر مختلؾ أسالٌب الجور 

 الذٌن لم ٌؤمنوا من لدؼة الفقر : -طفالاأل –والحرمان فً حقه حتى طال أضعؾ أفرادها 

 فً هذه المدٌنة النابٌة

 صدٌقا ً ٌتحاشانً  أرى

 سمنت, على عكازة تقطع ُ صحراء من األ ًوأفراحا

 .(3)طابورا ً من األطفال , طابور دمى عارٌة العظام

حالة الحرمان والتهمٌش ونقص فً سبل العٌش ما أدى  إلىالمجتمعً  الفقر ظاهرةشٌر ت     

, فٌإكد الشاعر على تؽلؽل ارتفاع فً معدالت الوفاة وتدنً المستوٌات الصحٌة والتعلٌمٌة  إلى

 هذه الظاهرة فً نسٌج هذا المجتمع وتعمقها لتكون صورة أو ُهوٌة دالة علٌه.

حصار ٌقدم هذا النص وثٌقة عن مؤساة المجتمع فً ظل النظام الدكتاتوري ومدة ال      

ففً هذه المدٌنة النابٌة المنقطعة عن سبل الحرٌة والدٌمقراطٌة تفككت  قتصادي على العراق ,اإل

انتمابه , حذر من صاحبه خوفا ً من ؼدره وارتٌابا ً من ر الوحدة المجتمعٌة وبات الفرد ٌأواص

فراح بعد أن سادت حالة الفقر والعوز, إذ كان للحصار االقتصادي على وشاخت فً هذا البلد األ

على الكوٌت الذي التزمت به ؼالبٌة األنظمة العربٌة  آثاراً اجتماعٌة خطٌرة , العراق بعد حربه 

انتشار األمراض  فضبلً عنملٌون نسمة ؼالبٌتهم من األطفال ,  1,8حصد أرواح ما ٌقارب من 

المشهد أطفال هذا الوطن صورة لكابنات من عظم وجلد, وهذا  ا,فؽد (4)وتدهور الصحة العامة

                                         
  22ٌنظر : سلطة االستبداد والمجتمع المقهور:  -1
دراسات فً المٌثولوجٌا والدٌانات المشرقٌة, فراس السواح, منشورات دار –ٌنظر: األسطورة والمعنى  -2

  131: 2111, 2دمشق, ط–ء الدٌن عبل
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قصٌدته )أسافر للمرة األلؾ ( وٌؤتً مقطعها  2113بقً ٌتكرر فً هذا الوطن , لٌكتب عام 

 :بالصورة نفسهاالسابع 

 .أرى وطنً ٌتضور ُ جوعا ً

 وكل لقاح الحقول فقاقٌع ٌفً الرٌح سرعان ما تتفجر, كل النخٌل

 شواهُد موتى أقاموا , وأخرى شواهد للنازحٌن.

  .(1)أراه هٌاكل عظمٌة ٌ تتؤرجح ُ فوق حبال الؽسٌل 

ؤت ِ اعتباطا ً من قبل الشاعر التً عصفت بجبٌن هذا المجتمع لم تر صورة الجوع اتكر      

زلٌة وتعاقب حقب التهمٌش واالستبلب علٌه , مؤساة هذا الشعب األكشؾ  إلىإنما كان ٌهدؾ 

الوطن منها : عدم توفٌر الرعاٌة الصحٌة , فإن الفقر والجوع كان له عدة وجوه فً هذا 

شخاص من ط أٌضا ً بضٌاع الحقوق , ومنع األوالتخلؾ , والحرمان من التعلٌم , كما ٌرتب

باإلقصاء االجتماعً, وكل هذه األمور كان وراءها عدم  المشاركة فً المجتمع وهو ما ٌعرؾ

, وهذا ما رسمه لنا (2)ب االجتماعًستقرار السٌاسً وتفشً البطالة وتزاٌد الهجرة واالضطرااإل

حٌث النخٌل  ) الموتى, النازحٌن, هٌاكل عظمٌة (الشاعر من خبلل الداللة النصٌة للكلمات 

شواهد للموتى والنازحٌن , داللة على كثرة حاالت الموت والتصفٌات الجسدٌة  إلىتحول ت

عظمٌة توحً بحالة االضطراب ونزوح االفراد من مناطقهم ومدنهم قمعا ًوتهمٌشا ً, والهٌاكل ال

 والفوضى والحرمان الذي ٌعانً منه هذا الشعب. 

تعددت جوانب الفقر فً المجتمع العراقً , حٌث لم ٌكن فً المؤكل والمشرب والدخل أو     

ندرة فرص العمل , بل اشتمل على  تهمٌش طبقة من المجتمع وإبعادهم من المشاركة فً صنع 

ورؼبة ( 3)مات االجتماعٌة كما ٌرتبط بإحباط اآلمال ألجٌال بؤسرهاقرارهم وحرمانهم من الخد

 نسانٌةجاءت من باب الدفاع عن الذات اإل الشاعر بإظهارهذه القضٌة على السطح الشعري

 خر الذي ٌمارس شتى اسالٌب التهمٌش القسرٌة.المضطهدة والوقوؾ بوجه جبروت اآل

 :هُىٌت عشاقٍت احلزن  -2

 إلىآنً عبر الزمن من مجرد كونه انفعال بشري  فً المجتمع العراقً تحول الحزن        

سمة من سمات الشخصٌة العراقٌة بسبب الظروؾ  التً مر بها هذا الوطن كالحروب ومخلفاتها 

من شهداء وأسرى وسٌطرة السلطات الدكتاتورٌة التً مارست هٌمنتها عبر القتل واالعتقال 

ى الشخصٌة المؽلوبة والثانٌة الؽالبة األولنوعٌن  إلىراقٌة والتعذٌب , فانقسمت الشخصٌة الع
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  51ٌنظر: الفقر والفساد فً العالم العربً:  -2
   13قتصادٌة: واألزمة اإل ٌنظر : الفقر -3



 

 114 

, إنها (1)خلق نوعٌن من العاطفة ,عاطفة القوة والؽلبة  وعاطفة الحزن والشكوى إلىما أدى م

حاالت مهمة فً النفسٌة العربٌة والعراقٌة , ولكنها فً األخٌرة واضحة بقوة بسبب دكتاتورٌة 

ة وحالة الوعً بالواقع ومحنة الذات , فهً منذ العصور الحكومات المتتابعة على السلط

الماضٌة تعٌش فً صراع بٌن الواجب والواقع لكنها كانت بعٌدة عنه , و فً العصر الحدٌث 

اصطدامها بهما وكلما تطور  إلىبرزت وتطور وعٌها وواجهت نفسها والعالم الخارجً ما أدى 

عر الحزن والقلق , فالفرد العراقً لم ٌسلم من , وهٌمنت علٌها مشا(2)وعً الذات زادت محنتها

 تبعات هذه الحاالت النفسٌة ما جعل ُهوٌة الحزن إطارا ًواضحا ً للمجتمع على مر العصور. 

نتابج البشعة التً خلفتها الصراعات السٌاسٌة وما تمخض عنها من موت ال وقد أثرت      

وإرهابه فً نفسٌة الشعب , حٌث إن سٌاستها ودمار, وتؤثٌر الشكل السلطوي الذي بث فكره 

كانت تقوم على بلورة الفكر االجتماعً بما ٌخدم مصالحها فهً التمارس تؤثٌرها على الجسد 

 (3)بل تتؽلؽل داخله حتى تؽزو باطن الذات
, لرا كان مه الصعة الرخلص مه ٌرا الرأثيس ما َلد 

 عىً حالح حصن أشليح:

 من ٌقتفً حزن العراقٌٌن,

 النوح المبكر ِ فً اؼانٌهم , هناك إلىٌصؽً  من

 فً كل منحدر ٍ كبٌب,

 فً كل باٍب مشرع ٍ للرمل,

 فً زمن ِ البداوة ِ, ٌستعٌُد مع المؽٌب

 سلطانه,

 . (4)فً موكب الشهداء , ٌنتهك المنازل بالنحٌب

فٌتوؼل فٌه وٌعاٌن أوجاعه محاوال ًاستثارة حماس  ,حكاٌة حزن هذا المجتمعٌسرد            

( وال ٌقدر إنسان أن ٌتملص من  األعداء والقهر والظلمالقارئ عبر ادواته الواقعٌة مثل ) 

تؤثٌرها ,ال بسبب الشعر وحده , بل بفعل الروح الثورٌة والشعور بالمسإولٌة المجتمعٌة الذي 

, فتمتزج معاناته مع (5)هذا الوطن سًء الطالعٌشؽل عقل اإلنسان العراقً وروحه فً خارطة 

بواب المشرعة للرمل , ل مفاصله , منحدراته الكبٌبة واألمعاناة مجتمعه وٌنتشر الحزن فً ك

وٌقصد بها ))الشًء الذي ال ٌساوي قٌمة وهو الناس قلٌلو العقول... وهو ٌحمل داللة االنكسار 
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مؤلوفة فً هذا المجتمع الذي ضم النقٌضٌن الخضوع وهذه مشاهد  (1)أو ٌوافق االنحناء للتافه ((

النزوع نحو االستقبللٌة الفردٌة واالجتماعٌة  إلىوالتمرد فً زمن البداوة , وترمز لفظة البداوة 

الرفض وحب الحرٌة واالستقبلل واالنعتاق من النظم التً  إلىكون البدوي ٌتصؾ بالنزوع 

وة  بٌن ما ٌحلم به  الفرد وٌطالب به وما هو حاصل , لكن السلطة الحاكمة عمقت  الفج(2)تقٌده

علٌه ,  فٌتسلط الحزن على المجتمع وٌمارس سطوته وسلطانه وٌنتهك البٌوت بصورة موكباً 

للشهداء, وهً صوره بقٌت راسخة فً فكره ٌحملها هما ً مؽروسا ً مع هموم مجتمعه األخرى 

اهً مع ما ٌنتمً إلٌه اإلنسان فٌكون االعتزاز وهو ٌعانق األلم, فإن أهم عناصر االنتماء ))التم

والتضامن والتوحد , وبالتالً المشاركة فً اإلنجازات واإلخفاقات , واألفراح واألتراح, إنها 

, فٌخلق عوالم قصٌدته من ظروؾ الواقع والمجتمع لٌعبر عن (3)وحدة المصٌر والمعاناة((

 موقفه وموقؾ هذا المجتمع الرافض:

 شعب ُ! كوكبنا سارح ٌ  ٌا الهمُ  مَ لِ 

 ومجرتنا تتألألُ مثل عروس

 من الزنج

 ا متاهُ ذشعب ُ! ه ما الهم ُ ٌا

 ٌلٌق ُبنا .

 ه الرٌح تدفعنا ,ذه وما

 (4)سوى رؼبة ٍ لمتاه ٍ سواه !

السلطة مصدر حزن عمٌق لهذا الشعب , فٌخاطبه  /كان التمزق المجتمعً بفعل اآلخر    

 إلىالشاعر مستنكراً شعور الهم وما ٌرافقه من مشاعر القلق والحزن , وٌتحول الشعر لدٌه  

, فالشاعر ابن هذا الوطن ومرتبط بهذا (5)أداة لبلحتجاج تدرٌجٌا ً وفً أحٌان أخرى أداة للمواساة

لذا كانت مشاعر الهم والحزن مشتركة , وإن بهذا المجتمع وقد عانى نفس ما عاناه أفراده 

ا التوترات النفسٌة التً ٌشعر بها االنسان وما ٌرافقها من شعور بالحزن والكآبة ناجمة عمّ 

ٌتعرض له من تهمٌش وعزل وإقصاء فٌنتابه شعور بالبلإنتماء وعدم االرتباط بالنسٌج 

على نفسه وٌسٌطر علٌه شعور  العبلقات الحمٌمة المعهودة فٌنطوياالجتماعً واختفاء شكل 

, حتى أصبح الحزن سمة تمٌز هذا الشعب وتفرده فهو منذ االزل تتقاذفه (6)الفردانٌة والوحدة

الهموم وموجات الصراع بؤشكاله المختلفة حتى تماهى معها وتآلؾ , فإذا اردنا معرفة االبعاد 
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هذا الوطن وما  عاشهاع التً النفسٌة والروحٌة له ما علٌنا اال إلقاء نظرة على حالة الصرا

 إلىرافقها من أزمات لعل أهم مظاهرها وأعمقها الٌوم هً عدم االحساس باألمن والمٌل 

موقؾ السلبٌة المتمثلة  إلىٌجابٌة تجاه الواقع والركون اء على النفس ومجانبة المواقؾ اإلنطواإل

واضحة  حزنت مشاعر, وكل هذه الظروؾ والصراعات خلق (1)فً رفض الذات واآلخر معا ً

 :تركت تؤثٌرها على النسٌج العام للشعب حتى الوقت الحاضر

 كم ستسلخ جلدها من أجل آخر؟

 كم تعاود بعثها , باسم استجابتها لذاك االسم , مجهدة ٌ؟

 وكم ٌعلو على أنفاسها لحن ٌ حزٌن ٌ من رثاء النفس ,

 رؼبة ُ أن تقاوم اسمها الخالد

 لصرٌح,من أجل أن تصفو مع الموت ا

 (2)حتى ترٌح وتسترٌح! 

تسببت األحداث التً مر بها المجتمع العراقً من عهد االحتبلل العثمانً وهٌمنته مروراً        

التً أعقبت انقبلب  المعاناة إلىوصوال ً  1858التً أعقبت ثورة  صراعاتبالعهد الملكً وال

فً خلق مجتمع  2113من حروب وحصار حتى سقوط بؽداد عام  اعنهوماتمخض 1868

الوضع السٌاسً واالقتصادي المتؤزم هناك حالة  إلىٌعانً من أزمة نفسٌة حادة فباإلضافة 

 التهمٌش التً تعرض لها خبلل سنواته الطوال .

  هذا الوطن وشعبه وتوجسهم من زمن قادم , فٌعنون قصٌدته باسمحزن عن الشاعرٌكشؾ      

)محنة مدٌنة(,  متساببل متى ٌتوقؾ هذا الزمن من إعادة نفسه وكم ستخضع هذه المدٌنة/الوطن, 

قى تنشد لحن الحزن ورثاء ستب وكمستنهض من رماد دمارها استجابة لقادم جدٌد ,  كم مرةو

فً شخصٌة المجتمع العراقً حتى فً أوقات الفرح, وٌورد الدكتور علً  النفس الواضح

عن حالة الحزن التً ٌتعاٌش وٌعٌش فٌها الفرد العراقً وهً إن أحد الطبلب الوردي قصة 

العراقٌٌن المؽتربٌن فً امرٌكا زار صدٌقا ً له ٌسكن مع سٌدة أجنبٌة فلم ٌجد صدٌقه فجلس 

ٌتحدث مع السٌدة التً قالت له أن صدٌقه فتى ً طٌب لكنه ال ٌكاد ٌدخل الحمام حتى ٌشرع فً 

جبت من االمر وحٌن سؤلت صدٌقً عن سبب بكابه قال له: لم أبك ِفً الحمام البكاء , ٌقول: فتع

فٌإكد الوردي على أن الحزن سمة فً شخصٌة الشعب  ,(3)إنما كنت أؼنً بوذٌة عراقٌة 

هذا  فًتؤوٌل  إلىبصورة واضحة ال تحتاج لتظهرالعراقً فً كل االوقات واالماكن والحاالت 

 الوطن وخٌمت على كل جزبٌة فٌه :

 لم اللحُن الحزٌن ٌجٌش ُ وسط النخل ؟
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 وهذا الموُج , ٌضرب ُ صفحة الزورق؟

 لم الترع ُ , التً ُسدت مخارجها ,

 على مهل ٍ تلون مثل حرباء ٍ ُؼاللتها بلون الوحل ؟

 وهذي الكؾ ُ ال تنفك ُ تضرب ُ باُبنا المؽلق,

 .(1)قبرنا نخلته ُ رٌح ُ المحل وتدري أننا ُمتنا , وهذا 

لحٌاة فً هذا الوطن والتً عن حالة من التعارض التً اكتنفت موجودات االنص ٌكشؾ       

بللها على الحالة النفسٌة للمجتمع , حٌث )) ٌتولد من تعارض الوجوه المربٌة مدرك ألقت بظ

شعوري ٌختلؾ عن كل وجه من وجوه الرإٌة ...وفً هذه الحالة سرعان ما ٌتكشؾ لئلنسان 

البد أن ٌكونا عالما ً ذلك التعارض المحزن بٌن عالمٌن هما فً ظاهر االمر وفً الحقٌقة 

جدٌد لكن فالنخل والزورق والترع البد أن تحمل داللة الحٌاة والوالدة واألمل ال (2)واحدا ً((

السوداوٌة والٌؤس  إلىش والمكتسبة أحال صورة الواقع المعٌصلٌة التعارض بٌن الداللة األ

 بفعل الخٌبة والخسارة. والنكوص , فلم تعد ألشكال الحٌاة ألوانا ًحتى استهلكها الحزن

الموت عن الحزن الذي خٌم على هذا المجتمع بفعل اآلخر , كما أن مصدر تكشؾ داللة      

الحزن هنا نابع من فقدان العبلقة المنطقٌة بٌن ظواهر الوجود إذ ٌظهر لنا من خبلل حالة 

ألن نظام هذا الوجود سبب لها عذابا ً , الموت نوع من مواجهة الذات مع الوجود والتمرد علٌه 

 , وٌكشؾ عن عذاباته لزابرته الذكرى حٌن تعرض(3)اضحة فً نظامهمضنٌا ً وهذه مفارقة و

, كما تمثل مشاعر الشوق والحنٌن إلى الوطن والصحبة أحد  علٌه خسارات هذا الوطن وخٌباته

أسباب اإلنفعال الشعوري لدى الفرد إذ ٌدل على حالة ما ٌمر بها الجسد فهو لٌس سلوكاً صرفا ً, 

لذا ٌمكن عدها دافعا ًمن دوافع االحساس بالحزن وأحد  (,4)ربةحٌث ٌظهر فً األجساد المضط

 ثٌمات ُهوٌة المجتمع العراقً:

 ٌكفٌنا من بٌِت أبٌنا 

 من رحلوا عنه ومن قُتلوا.

 ٌكفٌنا فًٌء مكتحل ٌ 

 فًٌء فً أعٌننا وجل ُ.
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 .(1)ٌكفٌنا شوق ُ عراقٌٌن أضاعوا الشوق ولم ٌصلوا 

فالرحٌل والقتل واالشتٌاق مشاعر تمتزح , ٌتجلى شعور الحزن واضحا ً فً هذه القصٌدة        

, كما ٌظهر ارتباط هذا الشعور بالُهوٌة المجتمعٌة العراقٌة من خبلل  مع الحزن امتزاجا ً كلٌا ً 

لتتضح كثافة الحزن عبر داللة عدم  )ٌكفٌنا شوق عراقٌٌن أضاعوا الشوق ولم ٌصلوا (قوله 

صول فً حالة الشوق, وإن الصورة الدرامٌة المتمركزة حول شعور الحزن الذي ٌفٌض به الو

النص تكشؾ عن العناصر االساسٌة التً ٌلزم توفرها فً كل عمل ذو ُهوٌة درامٌة  وهً 

, وهً عناصر مرتبطة بالمجتمع العراقً الذي ٌنتمً الٌه (2)اإلنسان والصراع وتناقضات الحٌاة

الكشؾ عن ُهوٌته, وهً فً هذا المجتمع قابمة على التشتت واالرتباك الناجم الشاعر , تقوم ب

عن فشل الذات الفردٌة فً تحدٌد ُهوٌتها , إذ ؼالبا ً ما ٌنشؤ تشتت الُهوٌة بسبب السٌاق 

, وهذا ما ٌسبب لهم حالة (3)االجتماعً السابد حٌث ال تقدم البٌبة خٌارات للهوٌة مرضٌة لؤلفراد

ع . إن خرابب هذا الوطن تخلق فً الراحلٌن منه حرابق الشوق واللهفة فٌستفٌق الحزن والضٌا

 الحزن وتمطر الدموع:

 ملٌبة ٌ حقابب السفر ,

 والراحلون أسلموا مطٌهم

 وضٌعوا األثر.

 وكلما توسدت ذاكرة ُ الؽرٌب 

  .(4)خرابَب الطرٌق ِ, ٌستفٌق ُ فً عٌونها المطر 

ٌنبعث الحزن من حالة االشتٌاق التً تمر بها الذات وتلعب الذاكرة دوراً فً هذا الصراع       

النفسً , فاألحداث واالماكن المحملة على كتؾ الذاكرة وفً حقابب الهجرة تمثل قاعدة للهوٌة  

المجتمعٌة , والمجتمع عانى من حاالت الهجرة والتؽرب ولم ٌحمل معه سوى الذاكرة المشبعة 

بصور هذا الوطن وخرابه الباعث على الحزن واألسى , إنها صورة من صور االنسان العراقً 

الؽرٌب عن أرضه والذي شكل الشوق وما ٌبعثه من مشاعر ضٌق وكآبة صورة عنه تحٌل إلى 

تعٌٌن ُهوٌة مجتمعٌة قابمة على القهر والكبت , فاإلنسان الذي ٌتعرض إلى التهمٌش ٌتحول إلى 

,  (5)على نفسه ٌنجم عن ذلك شعور بالفردانٌة وتوترات نفسٌة مثل الحزن والكآبة فرد منطٍو 

بفعل مشاعر الحنٌن  إن ظاهرة الحزن رافقت العراقً فً منفاه حتى انتشرت كالعدوى بٌنهمو

الذي ٌمثل رمزا ً فً قصٌدة ) حسٌن مردان (  ه المشاعرٌكشؾ عن هذوالحاجة إلى الوطن , ف

 المؽربة :عن شرٌحة المجتمع 
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 كان ٌكره ُ بؽداد,

 لكنه حٌن ٌستودع هللا فٌها ٌموت.

 علمته الشوارع ُ كٌؾ ٌباؼت ُ ضوءا ً , 

 وٌؤسره,

 ...علمه الفقراء ُ المباحون والمسترٌحون فً النفً 

 حزناً قدٌما ً,

 وحزنا ً جدٌدا ً 

 .(1)وحزنا ً تجاوزه بٌن مقهى الرصافة ِ والبٌت

انطبلقا من عر والسٌاسة من رمزٌتهم الثورٌة دب والشبارزٌن فً األٌنبع استحضار أعبلم      

, وهذا ما دفع الشاعر إلى استحضار شخصٌة (2)االنبهار بتجاربهم واإلٌمان بقضاٌاهم الثورٌة

الشاعر )حسٌن مردان( بوصفه رمزا ً للفرد العراقً المتماهً مع قضاٌا المجتمع والمتؤثر بها 

ه طابع الحزن من تشتت مشاعره الواضح بٌن هموم الناس والوطن , حد الوجع , فتكتسب ُهوٌت

األمر الذي ٌإكد بؤن الُهوٌة ))وجود وماهٌة , ؼٌر إنها ال تمثل جوهرا ً ثابتا ً ومتعالٌا ً على 

الزمان والمكان بل حالة متحركة ومتداخلة , إنها صٌرورة بالمعنى المجازي والتارٌخً الذي 

 .( 3)وأزمات هً الزمة لها(( ٌتٌح تضمٌنها إشكالٌات

راد الشاعر إبراز حالة الحزن من خبلل  استعماله للشخصٌة وإسقاط هذه الحالة علٌها , أ        

بوصفها ظاهرة بارزة مبلزمة للفرد العراقً وبؤن ُهوٌته مرتبطة بوجوده والظروؾ  المإطرة 

 قلٌن بمذاق الحزن:لهذا الوجود , فٌتحدث بصوت هإالء المشردٌن فً المنافً المث

 نقطع الشوط النقتفً أثرا ً,

 أو نحاول ُ مجدا ً وراء الخرابب ِ مندثرا ً 

 ولنا أملٌ أن نحاوركم ,

 أن نحاور فٌكم فما ً ال ٌكؾ ُ عن االبتهال,

 ودما ً ٌتطلع ُ للشمس, ٌرقب ُ خٌط الزوال

 فً استدارتها حٌن تؽرب !
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 هذا سبٌل ُ الرجوع,

 أٌها الساكنون 

 .(1)جسدا ً زابال ً, مثقال ً بمذاق ِ الدموع 

تدور موضوعة النص حول المؽتربٌن من أبناء هذا الوطن القاطعٌن طرٌقهم فً دروب      

, لٌتحول   أن تحول الوطن إلى خراب وتبلشت أحبلمهم فٌه بعدبعٌدة ماحٌن أثار الرجوع 

ٌُدفع اإلالوجود بالنسبة إلٌهم مؤزق  نسان خارج موضعه ,أي ٌكون خارج كبٌر وٌتمثل فً أن 

, وهو جوهر االستبلب الهوٌاتً لئلنسان فً (2)خارج العطاءومن ثم  المكان والمشاركة 

عن المجتمع الذي ة هً فً الؽالب صورة مصؽر نسانٌةفالشخصٌة اإل المجتمعات المضطهدة ,

بلفظتً  الشاعر, وٌإكد (3)تتماهى معه والظروؾ السابدة فٌه بل هً  صنٌعة من صنابعه

الزوال والدموع على مشاعر هذه الفبة  الحزٌنة التً تؽربت عن وطنها وعانت مرارة الُبعد 

والحنٌن حتى استحوذ الحزن على كٌانهم الجسدي والنفسً , وهذه الصورة المجتمعٌة تمثلت 

بناء من أ امً على السلطة وهجرة الكثٌركثٌرا ًفً القصابد التً كتبها إبان سٌطرة النظام الصد

 الوطن قسرا ً واختٌارا ًحتى ؼدى الرجوع أمرا ً مستحٌبل ً:

 فً عزلة ٍ أرضٌت ُ فٌها راهبا ً 

 ٌحتالُ فٌك على عفاؾ ثٌابه 

 وخلُصَت , فً كؤس ٍ , لبٌت آمن ٍ 

 كم شق َ َمدخلُه على ُطالبه

 أسرى الدموع ِ سرو إلٌه محجة ً,

  .(4)فإذا التقوا سجدوا على أعتابه ! 

كانت الرؼبة فً تؤكٌد هوٌة الذات دافعا ً للتمرد ولما كانت الظروؾ االجتماعٌة والسٌاسٌة      

من قبل اآلخر, ولكن  ظاهرة الهجرة هربا ً أو إقصاءً  مربكة لهذه الهوٌة شاعت فً هذا المجتمع

نه فً كبل الحالتٌن بقً االندماج الروحً متصبل ً بهذا الوطن ولم ٌتمكن الفرد من االنفصال ع

ٌُظهر تماهً  الفرد العراقً مع أرضه ومجتمعه رؼم كل النزاعات التً  أو نبذه , وهذا 

, فاإلنسان ))ال ٌمكن أن ٌحقق ذاته اال إذا ظل على  تماس مع الحقابق الجوهرٌة  لهاٌتعرض 

ٌُخبر قوة الحب والتضامن , والواقع المؤساوي فً وحدته والطابع  لوجوده , وإذا استطاع أن 
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, وإن قسوة الواقع فرضت على المؽترب العراقً أن ٌبقى خارج حدود  (1)كك فً وجوده((المتف

هذا الوطن , أسٌرا ً للحنٌن ولواعج االشتٌاق ولظى االحزان على فقدان الوطن , فٌمثل موقؾ 

اللقاء بٌنهم وبٌن الوطن فً حال حصوله )سجودا ً( حٌث ٌخضع االنسان بكل جوارحه 

الصور تكشؾ عن عمق الشوق والحزن الذي عانى منه هذا المجتمع بفعل للمسجود له , وهذه 

 الحرمان والتهمٌش واالقصاء.  

 :وانٍأس  اخلٍبتب انشعىس -3

تتجلى خٌبة األمل والٌؤس من الوجود الحقٌقً اللذان ٌمتزجان مع كٌنونة الشاعر فً       

المجتمع بسبب فشل الثورات ومعها تطلعاته وآماله, حٌث فقد السٌطرة على مإسساته وأصبحت 

المإسسة السٌاسٌة تستؽل وتتحكم بالمإسسات العامة لصالحها , ما أدى إلى تردي االوضاع 

 حتى باتت ثٌمة واضحة فً ُهوٌته :عمق من شعور الخٌبة لدٌه  و,  (2)عبالعامة للش

 زابرتً فً اللٌل ,

 نحن ُ بنٌنا لؽة ُ الموِت وذقنا لبن الخسارة!

 ... زابرتً , نحن ُ قتلنا السنٌن 

 .(3), وال اإلمارة! ولم نر التاجَ 

مان الكرٌمة واإلحساس بعدم األالحٌاة مقومات  بالخٌبة  ومن فقدان المجتمع ٌنبع شعور     

ة فً هذه الحٌا فً نفسٌة هذا المجتمع الذي لم ٌرَ كلها ظواهر واضحة هذه واختفاء الطمؤنٌنة 

, فٌتحدث الشاعر رواح وخسارة الحرٌة والكرامة والحقوق سوى الموت والخسارة , خسارة األ

, بعد أن الخٌبة علٌه تمزابرته/ الذكرى وٌسترجع  مشاهد هذا الوطن ومجتمعه الذي خٌ إلى

 الكٌان االجتماعً وحل محلها التدهور الذي رافقفشلت المشارٌع والطموحات التً مؤلت 

تفاقمها تسلط الفبات المستبدة التً ألقت  إلىنقبلبات والرؼبة فً التؽٌٌر, وأدى هزابم اإل

هذا المجتمع منذ القدم المخلص الذي ٌنتشله  , حٌث انتظر(4)بالطموحات والرؼبات فً الهامش 

من ضحالة الواقع الذي ٌعٌشه ولكنه فً كل مرة كان ٌؽرق فٌه أكثر وكانت الخٌبة له 

بالمرصاد, حتى أصبحت الهٌمنة و تعاظم الدولة ودكتاتورٌتها تكشؾ عن تحطٌم المجتمع 

,  (5)لة ولمإسساتها التنفٌذٌة مرتبة الشتات والتبعٌة للدو إلىالمدنً وتحول الجماعات المهمشة 

وم وإن خٌبة االنسان العراقً من المراحل السابقة التً مرت على هذا الوطن أورثته الهم

 : أصابع الٌدٌنأٌام المسرات  تتعدَ م فلوالكآبة 
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 ُتحصون مسرات األٌام

 بؤصابعكم,

 وعلى أعتاب بٌوتكم المسقوفة ِبصفٌح اآلالم

 .(1)تقفون, وتنتظرون

ٌحاول أن ٌخترق حجب الزٌؾ لٌمسك بؤزمة الحٌاة بواسطة القصٌدة والدراسة النقدٌة         

وٌخلق للمتلقً عوالم ُهوٌته  ,(2)لٌوجهها نحو طرٌق التعبٌر عن أزمة المجتمع الروحٌة

ُتذكر مراتها, فٌقؾ أبناء  أفراح الحٌاة  واأللم , حتى لم تعد خٌبةالمجتمعٌة المشحونة بطاقة ال

 أدتإذ هذا الوطن على أعتاب هذه الحٌاة المشحونة بالصراعات وهم ٌنتظرون الخبلص ,

التشاإم وهذا ما جعل النتاج األدبً والشعري حالة  إلى تفاقم المشاكل السٌاسٌة واالجتماعٌة 

صطبػ شعره ن ٌفً كشفه عن ُهوٌة هذا المجتمع كان البد أ هوو (3)ٌطفح بالنقمة واألسى

وسط المجتمع من خبلل محاولة النقد نسانً اً على حضوره اإل, تؤكٌدبصبؽته وٌترجم أحاسٌسه

, فٌصمت لتتحدث القصٌدة عن الحالة (4)نسانٌةض ونقل الصورة الشعورٌة للذات اإلوالرف

 التً تؽلؽلت فٌه: مرارة الخٌبةالنفسٌة التً ألَمت بهذا الشعب وهو ٌواصل الحٌاة رؼم 

 سوؾ أحشو فمً بالنشارة والصمػ,

 أختاُر ركنا ً قصٌاً,

 أراقب ُ منه الجموع

 ؼٌر ؼاٌة إلىوهً تسعى 

 .(5)بعٌنٌن ؼافٌتٌن وقد أتعبتها الدموع

ٌكشؾ عنها عنوان القصٌدة ) والخٌبة مشاعر مختلطة من الملل والكآبة  المجتمعتحاصر       

العقابد هٌمنة فمه بالنشارة والصمػ هو دلٌل  الصمت عبر حشو واختٌار الشاعر جانبخرس(

ؼٌر ؼاٌة هو دلٌل  إلى, فً حٌن ٌسعى هذا المجتمع المتعب  وتكمٌمها لحرٌة األفراد العمٌاء

على عدم امتبلكه قرارة مصٌره واستبلب إرادته , أما العٌون المتعبة من الدموع فهو دلٌل 

, وٌطلق  مصطفى حجازي على الحالة النفسٌة الخٌبة فً تحقٌق الحرٌة التً ٌسعى الٌها أزلٌا ً

الناجمة عن الشعور بالخٌبة والخسارة والفشل فً تحقٌق مشروع الوجود ب)االكتباب 
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الوجودي( الذي ٌدخل المرء فً حلقة مفرؼة من جلد الذات  وشعورها بعد أهمٌتها والؽرق فً 

فخ الذي وقع فٌه المجتمع العراقً بفعل ال, وهذا هو (1)التحدي إلىاالستجابة  من العطالة بدالً 

فشل تطلعاته فً الحصول بالحرٌة  إلىالصراعات والظروؾ التً مرت علٌه والتً أدت 

 إلىى األولمع ترجع بالدرجة والحصول على ُهوٌة مستقرة وآمنة , كما أن أزمة هذا المجت

جتماعً جانب تردي الوضع اإل إلىضعؾ الدولة وتصارع اآلٌدٌولوجٌات السٌاسٌة 

عطب فً الُهوٌة المجتمعٌة العراقٌة من خبلل  إلى,وهذه االسباب جمٌعها أدت (2)والصحً

 مشاعر الخٌبة وفقدان القٌمة .  

 

 : مه اَخش اخلىف-4
أحد موجهات ُهوٌته, وهو رد فً هذا المجتمع  الخوؾ من اآلخر أو من المستقبلشكل ٌ        

الظروؾ  إلى, وبالنظر (3)سبلمته و أمنه هددهناك ما ٌ فعل طبٌعً عند االنسان حٌن ٌشعر أن

 :ا حالة طبٌعٌة ٌمر بها وٌعانً منهاشها الشعب نرى إنهالتً عا

 إن بؽداد على شرفة بابك,

 تخرج من بٌن ثٌابك, -هل تذكرها ؟–وطٌور الخوؾ 

 لمدى الصرخة,

 والصرخة فً كل البٌوت,

 .(4)لم تعد محنة البحث رموزاً لؽٌابك

الحالة التً كانت علٌها الذات فً المدٌنة بؽداد حٌث الخوؾ تستحضر تنهدات الذاكرة       

ي ٌحٌط بهذا الشعب من الؽدر والتنكٌل لتكون صرخة الظلم متؽلؽلة فً كل بٌت من بٌوت ذال

إذ ترضخ الذات للتبعٌة بوصفها وعداً  ,هذه المدٌنة , وإن الخوؾ ٌولد حالة التبعٌة لآلخر 

, فمعاناة  (5)خضوعها لآلخر من أجل وجودها إلىنوع من االستؽبلل الذي ٌإدي  بالوجود وهو

هذا المجتمع والخوؾ الذي أمضى به حٌاته ومشاعر الكبت التً أفضى الٌها الخوؾ كلها تفضح 

المجهول وهو ٌوعده  إلىعن تبعٌته وخضوعه القسري لآلخر المهٌمن الذي دفع بهذا المجتمع 

ٌمؤل صداها أركان البٌوت , لٌنهض  الحزنثورات لٌصحو على صرخات بإنسانٌة الحروب وال

 هذا المجتمع من ركام هذا الخوؾ الذي انطبع فً مبلمح وجهه وأصبح ُهوٌة له:

 جاء مثل العشب مزهوا ً 

                                         
 281ٌنظر: االنسان المهدور:  -1
  188ٌنظر: الشخصٌة العراقٌة:  -2
  8والتوزٌع , د.ط, د.ت : ٌنظر : الخوؾ , صموبٌل حبٌب ,دار الثقافة للنشر  -3
  41/ 2الشعرٌة:  األعمال -4
  28ٌنظر: الحٌاة النفسٌة للسلطة:  -5
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 وفً عٌنٌه خوؾ 

 وعلى جرح ٌدٌه 

 ظمؤ ُ األرض , وظل ٌ لسحابه .

 إنه ٌبسط ُ للضحك ٌدٌه 

ٌُعري لرمال ِ الؽٌظ   صدره.و

   .(1)جاء مثل العشب ِ مزهوا ً , وفً عٌنٌه خوؾ ٌ وكآبة

حو أفق مفتوح وأجنحة ؼٌر المجتمع بؤزمة الحرٌة فكان تطلعه الدابم نخوؾ ٌرتبط        

فً قصٌدة )الفارس( ٌرسم الشاعر مبلمح مؤسورة ما جعله ٌهب للثورة لٌحقق هذا الحلم , و

,والظمؤ الدال  الخوؾمثل نسانٌة لهذه الثورة كل الدوافع اإل ارس حٌث تتجسد فٌهالفرد الثابر/ الف

حاالت للفرد العراقً المهمش , لتؤتً الثورات هً لحرمان , والكآبة المرتبطة بالحزن على ا

واالنقبلب بوصفها رد فعل على هذا التهمٌش واالقصاء , فالؽضب الذي تنفثه الجماهٌر الثابرة 

ذعان والخنوع من قبل األفراد المقهورة م التمكن من اإلت ٌظهر من حالة عدهو ؼضب مكبو

فتِظهر أنماطا ً مختلفة من الكراهٌة والحقد مثل االنتقام العشوابً من رموز سلطة االستبداد 

,  وإن صورة (2)الذي ٌنفجر فجؤة فٌدمر ما حولهبوصفه تعبٌر عن بركان الصمت المفتعل 

االضطهاد التً تعانٌها فً ظل حالة التً خٌمت على الذات العراقٌة كان مردها خوؾ ال

, ٌإكد علٌها من خبلل تماهٌه مع الجماعة  صراعات الدولة  وهذا ما خلق ُهوٌة حزٌنة ومكبوتة

 و استعماله للضمٌر )نحن( , وتفصٌل الجزبٌات التً تشكل صورة هذا المجتمع :

 نحُن أبناء ُ فسابل النخل .

 نتزاحم ُ وأٌاهم فً متاهة الرابحة : رابحة الشاي والقهوة 

 والحامض والدارسٌن والحشٌشة والعرق والنفتالٌن

 والحصراِن الدبقة ِ 

 والوحل والتراب والشمس والمراوح والمخاوؾ

 وتجلٌات األرواح والكتب والنعالن والحٌامن اآلسنة

 .(3)ورابحة الؽرقى تنبعث ُ من مجرى األحزان 

                                         
  268/ 2الشعرٌة:  األعمال -1
  68ٌنظر: سلطة االستبداد والمجتمع المقهور:  -2
  248 -248/ 1الشعرٌة:  األعمال -3
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قوم هذا النص المجتزأ من قصٌدة ) تعال نعزز الهوة التً تخلفها الجذور( على تصوٌر ٌ    

حالة المجتمع العراقً أبان الحكم الملكً مع تؤكٌده الواضح على الُهوٌة الوطنٌة التً تكشفها 

فالنخل رمز للعراق , كما ٌرسم صورة للحٌاة العراقٌة  ) نحن أبناء فسابل النخل (داللة العبارة 

افر الحواس بتشكٌلها لتمنح القارئ انطباعاً عن المكان والكٌان االنسانً الساكن فٌه,        التً تتض

منذ القدم, حٌث ٌتداخل الخوؾ مع مكونات واإلنكسار وإن الفرد العراقً محكوم بالخوؾ 

ئلنسان وطبقا ً لفهم التفسٌر النفسً ل المكان الذي ٌعٌش فٌه لٌخلق حالة من حاالت االستبلب ,

المستلب فإن اإلنسان فً العصر الحدٌث وحٌد وخابؾ فهو ٌعٌش فً ظل انعدام المعاٌٌر 

وضمن حالة من التمزق واالستسبلم الذي ال ٌجعل منه فردا ً بل ذرة خابفة ٌقذؾ بها هنا 

, كما كثفت الظروؾ والصراعات والثورات من عمق هذا الشعور حتى استحال (1)وهناك

قسمٌن أحدهما تابع وخاضع واآلخر رافض  إلىانقسام هذا الكٌان  إلىما أدى  ,أزلٌا ً  شعوراً 

 ومتمرد.

 

دابما ً بحدث وقضٌة , ومنجز الشاعر متمٌز من حٌث إحاطته مرتبط المنجز الشعري إن 

بقضاٌا مرتبطة بصمٌم هذا المجتمع وجزء من تركٌبته النفسٌة ,وُهوٌة هذا المجتمع ُمستلبة 

بالكآبة والحزن والقهر, بسبب ما مر علٌه من محن ومآسً نتٌجة الحكم ومنطوٌة ومنؽمسه 

ضعؾ روح المواطنة  إلىما أدى  ناضجةالٌرفردي المتعاقب وإشكالٌة الدولة ؼاالستبدادي ال

واؼترابها تؤكٌد على  ة, و تشتت الذات الشاعر(2)وتجزء الهوٌة واضمحبلل الوعً االجتماعً 

الترابط بٌنها وبٌن المجتمع لٌظهر للقارئ نتٌجة مإكدة بؤن ُهوٌة األفراد هً المحصلة النهابٌة 

 ., وتكون االخٌرة محصلة عن الظروؾ السابدة فٌها (3)لُهوٌة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
لشهب , تقدٌم : راٌنر فونك, شركة ندا كوم ٌنظر:  االنسان المستلب وآفاق تحرره, اٌرٌك فروم ,تر: حمٌد  -1

  46للطباعة والنشر, د.ط, د.ت : 
  218ٌنظر: الشخصٌة العراقٌة:  -2
  23-22 : ٌنظر : المصدر نفسه -3
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 انفصم انزانذ

 اذلُىٌت انخجٍٍهٍت

 

 

 

 

 

 

 :مذخم 

اجتاحت الببلد العربٌة بشكل عام والعراق ارتبط مصطلح الجٌل بالتحوالت الثقافٌة التً     

بشكل خاص وبظاهرة الحداثة الشعرٌة التً ظهرت فً خمسٌنٌات القرن الماضً , وتقترب  
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هذه المفردة فً داللتها ))على المجموعة  التً تجتمع بفترة زمنٌة وتحت ظروؾ متشابهة 

وبدأ هذا المصطلح ٌشٌع بوصفه  (1)فكار والمواقؾ وربما فً المشكبلت أٌضاً((ومتقاربة فً األ

دبٌة لما ٌمثله  من دافع  للتمٌز عن ؼٌرهم من اهرة كثر االهتمام بها من قبل األوساط األظ

األجٌال البلحقة والسابقة بإبداعاتهم األدبٌة ومنجزاتهم المعرفٌة , وشاع فً أوساط النقاد 

الذٌن حددوا مفهوم التجٌٌل بؤنه  ))اإللمام بدقة بالمشهد الشعري العراقً حٌن ٌتم العراقٌٌن 

تجٌٌل الكتابة الشعرٌة فً العراق  إلىٌستدعً اللجوء  يتجزبته, ذلك لضخامة النتاج األدبً الذ

لمتابعة ستراتٌجٌة التبدالت الحاصلة فً الثقافة ...وهذا ما ٌعده أؼلب النقاد أنه جوهر 

المبلمح التً تمٌز أدبا ً  إلىالمفهوم التحقٌب الزمنً بل ٌشٌر اوال ٌشترط هذ (2)((التجٌٌل

الجماعة من المبدعٌن الذٌن ٌشتركون بموقؾ أو قضٌة  إلى ٌشٌر ومجتمعاً بعٌنه , لذا فهو

ذٌن األساس كان ظهور جٌل الستٌنات ال, وعلى هذا (3)محددة وٌبحثون إنتاج طروحات بصددها

ق التحول الذي بدأه  الرواد خبلل الستٌنٌات , كما كان ظهوره مقترنا ً بحركة تعمٌ إلىدعوا 

, فكانت القصٌدة طرٌقهم لتسجٌل مواقفهم الرافضة أو المإٌدة (4)المجتمع وظروفه الموضوعٌة

فوزي كرٌم : إن قصٌدة الستٌنٌٌن كانت جرٌبة  فً إعبلن مقاصدها وقاطعة  ٌرى فً آن , و

الجماعة التً جاءت  إلىي ترٌد وجرأتها متؤتٌة من إحساسها باالنتساب فً اتخاذ الحكم الذ

, فكان هذا الصوت ناقدا ً وباحثاً فً نصه عن كل ما هو إنسانً ومتفرد وهذا ما (5)صوت واحد

حاول هذا الجٌل أن ٌعكسه فً منتجه  الثقافً , إذ حاول أن ٌثور على الوضع الراهن بدءاً 

عً , مما نتج عن هذه الثورة )) اقتراح نموذج شعري جدٌد ٌولد فً بالوضع السٌاسً واالجتما

فكان هذا النموذج الشعري ُهوٌة ٌتسم بها  ,  (6)حاضنة هذا العقد الزمنً وٌتسمى باسمه((

ولكون الثورة هً السمة البارزة فً حركته أصبح الشاعر الستٌنً منقسماً بٌن نقد الواقع وإثبات 

موم العالم والمجتمع حد االنصهار فٌها فضبلً عن همه الذاتً الذي ٌعانً ذاته , إذ بدا مثقبلً به

, فالظروؾ التً عاشها الشعب العراقً  (1)منه , فبدا فً شعره متمردا ً ومشاكسا ً ورافضا ً

وتحدٌدا ً الستٌنٌون صاحبها اختبلفات فً  األفكار بٌن المثقؾ واألٌدٌولوجٌات التً كانت سابدة 

ون )) فضاء ثقافً تلتقً وتفترق داخله اتجاهات أدبٌة وفنٌة وجمالٌة متعددة ... تك إلىما أدى 

فإذا ما ألقٌنا نظرة شاملة لحركة الثقافة فً عراق منتصؾ الستٌنٌات فإننا نكون أمام تنوع ثقافً 

خلقته تلك اللوحة السٌاسٌة المتنوعة حٌث القومٌون والبعثٌون والشٌوعٌون وجماعة القٌادة 

وكل هذا التنوع الثقافً واآلٌدٌولوجً جعل هذا  (8)ٌة وأصحاب االتجاهات اإلسبلمٌة((المركز

الجٌل ٌنتج خطابا ً شعرٌا ً متمٌزا ً, منفتحا ً على الثقافات القدٌمة أو منطلقا ً من عالم األحبلم 

 والرإى  والتخٌبلت محققا ً بذلك داللة شعرٌة متوابمة مع فلسفته ومبتؽٌاته ورإاه . 

                                         
)  قراءة فً ضوء نظرٌة األنساق الثقافٌة(,  الهوٌة التجٌٌلٌة وتراكم الصورة فً الشعر العراقً السبعٌنً  -1

 161: 2121, 18المجلة الدولٌة للعلوم االنسانٌة واالجتماعٌة, العدد رٌاض كرٌم العمري, 
  16تجٌٌل الكتابة الشعرٌة فً العراق بٌن التنظٌر واإلجراء) دراسة فً الجٌل التسعٌنً(, سعٌد حمٌد كاظم:  -2
  162:  السبعٌنً  ٌنظر: الهوٌة التجٌٌلٌة وتراكم الصورة فً الشعر العراقً -3
شارع المتنبً  -دار مٌزوبوتامٌا ,بؽداد شعر الستٌنٌات فً العراق , سامً مهدي , -الموجة الصاخبةٌنظر:  -4

 21:  2114, 2,ط
  126ٌنظر: إضاءة التوت وعتمة الدفلى:  -5
 164:   الهوٌة التجٌٌلٌة وتراكم الصورة فً الشعر العراقً السبعٌنً  - 6
  11: 2118االتحاد العام لبلدباء والكتاب فً العراق, د.ط,  ,ٌنظر: رهانات شعراء الحداثة, فاضل ثامر -1
  33البنى األسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌم:  -8



 

 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولادلبحذ 

 انرتاد انزقايف :
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ولوج عوالم التجرٌب الذي  إلىهوٌته الثقافٌة إلثبات فً محاولته  الستٌنً  الشاعرٌجنح          

نحا منحٌٌن أحدهما هاديء ورصٌن ٌحترم التراث وٌتواصل معه واآلخر جانح ومتطرؾ ٌقوم 

,مما جعل النتاج األدبً متنوعا ًومفتوحاً للتؤوٌل (1)على مقاطعة التراث جهبل ً وتعالٌا ًعلٌه 

أو مباشرة  اً كانوا ثابرٌن على كل ما ٌسمى وضوح التمٌز , و إن شعراء المنحى  األول بهدؾ

المعانً ؼٌر واضحة فً كثٌر ؼراق فً التعمٌات وجعل اإل إلىفً التعبٌر الشعري وهذا دفعهم 

تمٌزوا بها توا درجة الوعً التً استحضار التراث الثقافً لٌثب إلى, ما أدى بهم (2)حٌانمن األ

وقدرتهم على نقل صورة الواقع بكل الطرق المتاحة لهم , إذ تزداد تجربتهم أصالة وشموالً 

بانفتاحها على ٌنابٌع اإلٌحاء والتؤثٌر وتتحرر من إطار الجزبٌة واآلنٌة وتندمج فً الكلً 

تجارب أخرى  إلىمكنهم من الخروج عن نطاق ذاتٌتهم المؽلقة والمطلق , فالنماذج التراثٌة ت

منه شخصٌاتهم وأحداثهم, ولٌحبكوا بها أفكار قصابدهم ون ٌستمدحٌث  , (3)وحكمة اً أكثر اتساع

وتتكامل رإٌتهم , منطلقٌن من اعتبار أن أهم األسس التً ٌجب أن تتحقق فً المثقؾ هً 

 . (4)فارقة لثقافة جٌل عن ؼٌرهاإللمام بالتراث الذي ٌبرز المبلمح ال

إن هإالء الستٌنٌون فً بحثهم عن التمٌز وجدوا فٌه ضالتهم , فحاولوا أن ٌقرأوه بعٌن          

, لذا (5)الحاضر وكان همهم منه عناصره القادرة على إؼناء قصابدهم  وتمٌز جٌلهم الشعري

ٌتحدد بالزمن الذي انقضى بل ٌمكن تحدٌد مفهومه بؤنه ))مخزون العطاء اإلنسانً الذي ال 

 إلىوٌعود سبب ارتباطهم به ومنهم فوزي كرٌم  (6)اآلخر(( إلى األولبالزمن المستمر من 

تؤثرهم بؤبرز شخصٌتٌن من رواد الحداثة الشعرٌة هما )السٌاب وأدونٌس( اللذان لم تنحصر 

, وإن ارتباط (1)على الثقافات الشعرٌة فً كل مكان اثقافتهم الشعرٌة على نتاج محدد بل انفتح

كونهما  أسلوب فً التعبٌر عن معتقدات األفراد واألجٌال تحدد  إلىالتراث بالثقافة ٌرجع 

))الذاكرة المرجعٌة أو الخلفٌة التً ٌنطلق منها  مقاصدها ونمط حٌاتها, إذ ٌمثل األولتوجهاتها و

وإن , (8)الثقافً متفقا ً مع معطٌات التراث أم متضادا ًمعه((الفكر الثقافً سواء أكان هذا الفكر 

الموروث الثقافً شؤن  إلىحتم علٌه العودة ُهوٌته التجٌٌلٌة والدفاع عنها ٌدور الشاعر فً تمثٌل 

فحٌن نقرأ نصوصهم  أكثر أفراد جٌله من الشعراء الذٌن أفردوا له مساحة واسعة من شعرهم ,

ة نجد أن التراث كان حاضرا ًبتمٌز ما ٌنببنا باطبلعهم علٌه الشعرٌة وطروحاتهم النقدٌ

,  لذا فإن استعمال التراث عنده كان بفعل المساٌرة , فالموروث الثقافً هو (8)واعتزازهم به

خرى ,حٌث أعادوا إحٌابه بؤنساق جٌل الستٌنً وهو ما ٌمٌزهم عن األجٌال األإحدى سمات ال

                                         
  232ٌنظر: الموجة الصاخبة:  -1
دار الرشٌد  دراسة نقدٌة للظواهر الفنٌة فً الشعر العراقً المعاصر , محسن طمٌش ,  -ٌنظر: دٌر المبلك -2

  164:  1882سلسلة دراسات, د,ط ,  –واالعبلم  للنشر ,منشورات وزارة  الثقافة
 -ٌنظر: إستدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر, علً عشري زاٌد, دار الفكر العربً -3

  11هـ: 1411 -م1881القاهرة, د.ط, 
-المستقبلٌة, االسكندرٌةمكتبة اإلسكندرٌة, وحدة الدراسات  ٌنظر: الثقافة والهوٌة والتكنلوجٌا, محمود الضبع -4

 13: 2116مصر, د.ط, -االسكندرٌة
  182ٌنظر: الروح الحٌة:  -5
الهوٌة الثقافٌة بٌن العالمٌة والعولمة, عفٌؾ البهنٌسً, منشورات وزارة الثقافة الهٌبة العامة السورٌة  - 6

 141: 2118للكتاب, د.ط, 
  256ٌنظر: الموجة الصاخبة:  -1
  21الثقافة والهوٌة والتكنلوجٌا:  -8
  255ٌنظر: الموجة الصاخبة:  -8
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ام للنسق التراثً القدٌم, ومن أبرز اتجاهات الموروث التً حدٌثة مع اإلبقاء على اإلطار الع

 أظهرها الشاعر وجٌله :

 :فكشاً جتٍٍهٍاً   األسطىسة

لذٌن األسطورة توظٌفا ً بارزا ً فً شعره ِتؤثرا ً بؤكثر شعراء جٌله االشاعر وظؾ          

محاولتهم مجاراة  إلىساطٌر والرموز, وتعود أسباب ذلك استعملوا فً شعرهم مختلؾ األ

الخمسٌنٌٌن ومضاهاتهم أو لشٌوعها فً الشعر العالمً أو لتؤثرهم بالسٌاب الذي نجح فً 

ساطٌر رب اهتماما ً ؼٌر عادٌاً بشعر األاستعمالها فً بعض قصابده أو الهتمام النقاد الع

الحكاٌة , وتختلؾ االسطورة عن الحكاٌة فً أن أبطالها آلهه أو أنصاؾ آلهة أما (1)والرموز

 فبلٌوظؾ هذه الشخصٌات فٌها .

 وذلكونبرة نقدٌة صادحة ,  جاءت نصوصه  االسطورٌة  متمٌزة ذات حضور طاغٍ          

قدرتهاعلى ))التمثٌل الدرامً والحسً ...أي استثمار الروح العاطفٌة لعبلقة اإلنسان بالكون ل

و جاء اختٌاره لها على  (2)(هً التً تفسر سر خلودها فً الضمٌر اإلنسانً ألزمان طوٌلة(

ساطٌر الرحبلت الخٌالٌة )) لعكس آمال اإلنسان ألوفق رإٌة فلسفٌة  منظمة , فكان توظٌفه 

وطموحاته التً ٌرٌد تحقٌقها وذلك بعد أن ٌقتحم عوالم مجهولة ربما تكون قد شؽفته شوقا ً 

لفنٌة واألدبٌة ٌوجه فٌها لكشؾ مجاهٌلها ... ومسرحا ً ٌستعرض فٌه األدٌب قدراته الفكرٌة وا

كما كشفت هذه األساطٌر عن ))حلم بعض الشعراء باالبتعاد عن الواقع  (3)النقد لخصومه ((

عوالم بعٌدة ٌحققون فٌها ما تصبو إلٌه أرواحهم المثقلة  إلىوالؽور بعٌدا ً فً ذواتهم أو الهروب 

تؤمبلت الذات فً   إلىدة فتشٌر أما  أساطٌر الخصب والنماء والبعث والوال (4)بؤعباء الحٌاة((

فً بسط  الموت والحٌاة ورؼبتها فً تؽٌٌر العالم الذي تحٌا به ووالدة عالم جٌد , وإن ؼاٌته

سطورة طرٌقه لتحقٌق هذه الؽاٌة, ما جعل ارتباطه بالجٌل فلسفته للوجود جعلته ٌجد فً األ

جهة حزبٌة أو آٌدٌولوجٌة وإنما من الستٌنً ارتباطا ً ممٌزا ًحٌث لم ٌجعل طرحه ومعالجته من 

, فهو ككل فنان ٌحاول أن ٌتفرد بتوقٌع قصابده بنوع أدبً مبهر  (5)جهة الذاكرة الثقافٌة الجمعٌة

افظ مبهر للقارئ , إذ أن النص األسطوري ٌحافظ على طاقته اإلٌحابٌة بالنسبة لؤلجٌال كما ٌح

تخلد الحدث وتعٌد إحٌاء الداللة فً كل , فهً رسالة خالدة  (6)على ثباته لفترات زمنٌة طوٌلة 

إنما عامل مرة ٌتم توظٌفها فً النص األدبً , كما إنها لٌست حٌلة جمالٌة فً العمل الشعري 

نسان المعاصر لذاته ومنح تجربته بعدا ً شمولٌا ًللنهوض بعبء مهم ٌسهم فً اكتشاؾ اإل

                                         
وٌنظر لئلستزادة : تحوالت الشعر الستٌنً فً النقد العراقً )التحوالت  353 -352:  المصدر نفسهٌنظر:  -1

بٌداء عبد الصاحب عنبر  –التحوالت االٌقاعٌة (, بشرى موسى صالح  -التحوالت الداللٌة-التشكٌلٌة والبنابٌة
 48و41و46و 45:  2111الجامعة المستنصرٌة , العدد الرابع,  –ة الطابً, مجلة كلٌة التربٌ

  11تمثبلت السلطة ومرجعٌاتها الثقافٌة فً رواٌات فإاد التكرلً:  -2
, محمد الصالح السلٌمان, منشورات إتحاد الكتاب 1888الرحبلت الخٌالٌة فً الشعر العربً الحدٌث  -3

  11: 2111 -العرب
  11: المصدر نفسه -4
  45ٌنظر: أنسنة الشعر:   -5
  12ٌنظر: األسطورة والمعنى:  -6
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سطورة ر نصوصه تتناول األطلق نجد أن أكث, ومن هذا المن(1)الهواجس والرإى المعاصرة

التشوٌق عند المتلقً, ومن أهم لتخفً وراءها ؼاٌات وأفكار ال ٌمكن التصرٌح عنها أو لزٌادة 

 سطورة كلكامش:من قبل أؼلب شعراء هذا الجٌل هً أساطٌر التً وظفت من قبله واأل

 -كان الؽمر ٌشً بالفجرِ –عند زقاٍق 

 تراءى لً كلكامش

 ٌقطؾ ُمن دفلى الدار ِ 

 وردتها

 .(2)ثم ٌبٌع ُ شذاها للعطار ِ

فً نتاجهم  طورة كلكامش حٌث كان لها حضور بارزأس إلىٌلتفت الشعراء الستٌنٌون       

ٌر عن الرأي, وإن هذه , لما فٌها من مساحة حرٌة واسعة للمؽامرة فً التعب(3)الشعري

بالنسبة للحٌاة ومصاحبة الٌؤس فً  األولسطورٌة تمثل بالنسبة  للشاعر ))وعٌه الشخصٌة األ

 .(4)نٌل مطالبه التً ال تختلؾ عن مطالب العراقٌٌن عامة ((

تتراءى له فً زقاق محلته القدٌمة هذه الشخصٌة العظٌمة التً تبحث عن الحٌاة المثالٌة       

والخلود األبدي فً عالم بعٌد عن الصراعات والشرور, فٌقطؾ من دفلى الدار وردتها وهً 

قلب الشاعر إذ أن  وجودها مرتبط ببٌت والده , وكؤن كلكامش ٌقطؾ أؼلى ما  إلىرمز قرٌب 

فً الحٌاة  لٌبٌع شذاه للعطار فً حالة مإازرة للشخصٌات البسٌطة والفقٌرة فً هذا المجتمع 

تضخم  إلىحٌث ٌجسد معانً الخٌر فً صورة هذه الشخصٌة األسطورٌة , وهذا بدوره ٌإدي 

من حٌث أن ))الشعر وإن كان ٌجسد معانً الخٌر وٌحث علٌها وفقا ً لوظٌفته أنا الشاعر 

االجتماعٌة فإنه جاء لتضخٌم )األنا( وتعالً إحساسها بالحٌاة المندؼمة مع الحرٌة... وبوصؾ 

وهو قبل أن ٌبحث عن  (5)التجارب القابمة على الصراع والتوتر التربة الخصبة لوالدة الفن((

العاطفة وٌبثها فً شعره لذا كثر اهتمامه باألسطورة وشخصٌاتها لكونها  الواقعٌة ٌبحث عن

وهذا ما حاول أن  (6)الخٌال والعاطفة والترمٌز وتستخدم الصورة الحٌة المتحركة(( إلى))تلجؤ 

ٌوصله عبر أبٌاته للقارئ , لٌبصر بعدها كلكامش مرة أخرى على دجلة متنكراً فٌتنبؤ له بمصٌر 

 هذه األرض:

 

 دجلة َ وعلى الرصٌؾ ِ ٌبصر ُ كلكامش إلىٌخرج ُ 

                                         
 122ٌنظر: دٌر المبلك:  - 1
  1/211الشعرٌة:  األعمال -2
دعاء حسٌن عودة, رسالة ماجستٌر ,عقد التؤسٌس اختٌاراخطاب السلطة فً الشعر العراقً الستٌنً  ٌنظر: - 3

 111:  هـ  1442 -م2121 فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة, جامعة المثنى,
  245البنى االسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌم:  -4
شارع  -, عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع , إربداإلنثوٌة فً األدب ,النظرٌة والتطبٌق, ابراهٌم احمد ملحم-5

  18:  2116, 1شارع الجامعة, ط
  13االسطورة والمعنى: -6



 

 122 

 متنكرا ً:

 ))ماحل على هذه األرض ٌحل ُ ثانٌة ً وثالثة ً,

 ٌحل ُ رابعة ً وخامسة ً, ٌحل ُ سادسة ً وسابعة ً,

 وثامنة ً وتاسعة ً ٌحل.

 وٌحل من جدٌد ما استطعمته هذه األرض ُ من الروع.

 س ُ رٌح.((أٌام الكابن ُ معدودة ٌ . وأعماله أنفا

 ))ولكنك متنكر ٌ كلكامش بقناع الحاضر!((

 ))بقناع الحاضر .

 ففً هذه المدٌنة ٌموت ُ اإلنسان ُ مؽموما ً 

 .(1)وفً القلب ِ ٌؤسه ُ وهو ٌهلك((  فً القلب ِ.

ٌتخذ من أسطورة كلكامش موردا ًللدالالت اإلٌحابٌة التً ٌشحن بها قصٌدته , فهومن        

ها ٌسهم فً )) ترصٌن التجربة وإعطابها أبعادا ً هً ؼٌر تلك التً كانت خبلل استحضاره ل

 ( 2)ستكون لو أن الشاعر اكتفى بموضوعها ذاته((

تعٌد دورة الظلم نفسها مرة  ٌلتقً كلكامش بالشاعر لٌخبره بمصٌر هذه األرض , حٌث          

تلو األخرى وٌكشؾ عن ذلك بؤسلوب التكرار ) حل , ٌحل , وٌحل ( وكلما تعودت هذه 

األرض على هذا الواقع كلما ازدادت حدته وقسوته, والموت ٌتربص بالناس, فكلكامش الباحث 

لحزن واأللم عن الحٌاة ال ٌجد فً هذه األرض حٌاة , وتنكره بقناع )الحاضر(هو قناع الؽم وا

لٌعبر عن عجزه فً تحقٌق الخلود على هذه األرض التً ٌعجز فٌها اإلنسان عن العٌش بكرامة 

 وحرٌة . 

تتخذ شخصٌة كلكامش فً تجربته ابعاداَ عدة , فهً مرة تحمل هموم ونوازع التحرر          

شاركه همومه واإلنعتاق ومرة أخرى ترضخ للهزٌمة واإلنكسار, إذ ٌضفً علٌها الواقعٌة لت

 . (3)مشرعة عن ضعفها حٌنا ً وتمردها حٌنا ً آخر فً انتظار خبلصها وخبلص اإلنسانٌة

سطورة رؼبة فً الكشؾ عن حلمه فً الحٌاة األبدٌة , التً تختلؾ عن لؤل هجاء توظٌف       

الذي كان عن خٌبة تحقٌق الحلم اً ٌعٌشها , لذا كانت خٌبة الشخصٌة بهذا الواقع تعبٌر التً حٌاته

الحٌاة التً تمثلها  إلىاألبطال الخارجٌن من جؽرافٌتهم لٌمثل حنٌنهم  إلىهاجسه , فٌمٌل 

                                         
  1/211الشعرٌة:  األعمال -1
 155: الشعر العربً الحدٌث تمثل وتوظٌؾ وتؤثٌراآلخر فً  - 2
  161:اآلخر فً الشعر العربً الحدٌث تمثل وتوظٌؾ وتؤثٌرٌنظر:  -3
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 -الحسٌة -, ثم ٌوظؾ شخصٌة أنكٌدو (1)المكان إال لكً ٌؽادروه إلىأماكنهم ,كؤنهم ال ٌنتمون 

 :  -الواقعٌة–كمرادؾ لشخصٌة كلكامش 

 ))حلم أنكٌدو مرٌع وآٌاته باطلة :

 أنكٌدو الخبز فهو قوام الحٌاة. واشرب الخمرُكل -

 قالت البؽً. –فهو عرؾ هذا البلد 

 أكل وشرب واستطار نشوة ً.

 دبت رابحة الفرات فً 

 مفاصله وتعَرق جسده بفعل ِ رابحة ِ الطلع.

 كلكامش هل تذكر الدٌدان؟

 .(2)وآٌاتنا باطله حلمنا مرٌع

حٌاة  الى واقعٌة تبحث عن األولٌجمع فً قصٌدته بٌن حلمٌن فً شخصٌتٌن متناقضٌتٌن          

على حساب الواقع و على الرؼم من  قوتها العظٌمة إال  حسٌةتمٌل للمثالٌة والثانٌة شخصٌة ال

 إؼوابه من قبل إحدى الباؼٌات , إلىاكتراث ما أدى ملذاتها وأهوابها دون إنها تنساق وراء 

وهو ٌكشؾ عن رؼبته بالحلمٌن حلم كلكامش فً حٌاة فٌقول عنه )حلمه مرٌع وآٌاته باطلة ( 

أخرى ال تطولها ٌد الظلم وحلم أنكٌدو فً عٌش هذه الحٌاة بملذاتها واالستمتاع بها بؤقصى ما 

 كلكامش متساببلً إن كان ٌذكر إلىٌمكنه  رؼم بطبلنهما بفعل الواقع المقٌت فٌتوجه فً خطابه 

الدٌدان والتً ٌقصد بها الظروؾ التً ٌقبع هذا البلد تحت وطؤتها من ظلم وقهر واستبداد والتً 

نخرت جسم الوطن وبددت أحبلم شعبه , لٌإكد مرة أخرى على بطبلن هذٌن الحلمٌن وعدهم 

 تحققهما .

بٌن  تتمثل هنا وظٌفة األسطورة كآلٌة مركزٌة لتشكٌل النصوص وتمثٌل الواقع وخلق صلة     

مقدرة الشاعر وفهمه لثٌمة الشخصٌة  إلى, وهذا ٌعود (3)عالم الحاضر وعالم الماضً

ؽً إٌصالها للقارئ , مصورا ً حالة اإلنسان العربً ٌة ومدى مطابقتها للحالة التً ٌباألسطور

الذي ٌعٌش ممزقا ً بٌن النداء الملح للواقع المباشر وهاجسه فً تحقٌق هوٌته , فٌنطبق هذا على 

و إن الرؼبات الحسٌة ال تملك المقدرة على تؽٌٌر عبثٌة الواقع, األمر  , (4)أؼلب نتاجه الشعري

                                         
لبنان,  -دار الشروق للنشر والتوزٌع , بٌروت ,دراسات فً وقابعٌة الشعر, حاتم الصكر–ٌنظر: كتابة الذات  -1

  51:  1884, 1ط
  218/ 1الشعرٌة:  األعمال -2
 -ٌنظر: سٌمٌاء الكون, ٌوري لوتمان, تر: عبد المجٌد نوسً, المركز الثقافً العربً , الدار البٌضاء-3

  88: 2111, 1المؽرب, ط
  32ٌنظر: حركة الحداثة فً الشعر العربً المعاصر:  -4
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الذي ٌكشؾ عنه من خبلل هذا المقطع من قصٌدته ) عودة ٌولٌس( , وشخصٌة عولٌس شابعة 

 :(1)فً االستعمال الشعري الستٌنً

 فقد رجعت ُ عارٌا ً, كما ذهبت , 

 حامالً ذات الٌقٌن :

 ال باحثا ً سدى ولست ُ هارب.أننً 

 زوادتً تحمل ُ ذكرى ما رعٌت ُ من ثمار ِ الٌؤس.

 عجل ,أٌها المالك,

 عجل واخترق حجاب ها األفق األبله,

 خٌرنً أكن صنٌع صمتك.

 أو راعٌا ً فً حقل بٌتك.

 ٌسبقنً حطام ما خلفت .

 ٌسبقنً على طرٌق عودتً ,

 لزوجتً ,

 , لعرش ِ مجد ٍ لم تعد ذاكرتً إلٌه

 .(2)ٌسبقنً منتصرا ً كؤنه الفاتح 

تسٌطر شخصٌة )عولٌس( فً أسطورة األودٌسة علٌه فٌستحضرها كمعادل موضوعً           

لشخصٌته المؽامرة المتصارعة مع أمواج الحٌاة المتبلطمة , والباحثة دوماً عن طرٌق للعودة 

ه عن أي أٌدٌولوجٌا أو قوى وٌتفرد بذات خرٌنٌتجرد من انتماءات اآلللزوجة / المدٌنة , ف

فً هذا ,  فمن خبلل المادة السردٌة التً تبعثها رمزٌة  سلطوٌة وٌتشابه مع عولٌس األودٌسة

, حٌث ٌستحضر هذه الشخصٌة (3)األسطورة ُتظهر نسق الُهوٌة وتإكده باللون والصورة والكلمة

لشعوره بالتشابه بٌنهما فهو عولٌس عصره , الثابر المحارب الذي أفنى حٌاته وهو ٌروم 

موطنه وزوجته , وٌجمع فً هذا النص بٌن أسطورة كلكامش وعولٌس )) فهو من  إلىالوصول 

ثمار  إلىلت أخذ ثمار الٌؤس وقدم عروض الطاعة واإلذالل لنزوات ؼٌره... فثمار الخلود تحو

 (. 4)عزلة كعزلة عولٌس وؼربته عن عرشه وسلطانه(( إلىٌؤس ...وكل ذلك جر بالشاعر 
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عاد عولٌس / الشاعر عارٌاً / متجردا ً مثلما ؼادر حامبلً ذكرٌاته وآالمه التً جناها فً        

قع وٌجرده موطنه ,فٌتسول بالمبلك وهو دلٌل النقاء والطهارة واألمل لٌخترق هذا األفق/ الوا

ذا الواقع وسلطته التً خلفها من كل أشكال الفوضى والظلم , وٌسبقه فً رحلة عودته حطام ه

ه عند رحٌله لٌراه مازال مهٌمنا ً على كل ما فً الحٌاة ومنها الزوجة/ المدٌنة, لٌشهر هذا وراء

إكد على إن الحطام المتفشً انتصاره بوجه الؽٌارى الثابرٌن, هذه الرإٌة التحلٌلٌة للنص ت

حضور الشخصٌة األسطورٌة تحقق ُبعدا ً خطابٌا ً جدٌدا ً, ٌمكن تفسٌرها بمقارنتها بشخصٌة 

ة  شخصٌة ) بنلوب( زوجة , وٌستحضر من نفس  األسطور(1)الشاعر وتارٌخه وتقاربهما معا ً

 ؼتراب بعد عودته إلٌها: عادل موضوعً لمدٌنته وإحساسه باإلم)عولٌس ( 

 أطلُ من ؼٌابً

 أطل من ثٌابً

 أبصر ))بنلوب (( على فراشها

 ملفوفة ً بالقطِن كالرفاة

 تمارس الجنَس مع السعالة

 فهل أشُد القوَس كً أنجز ثاري؟

 أعابٌد من دون أعداء

 . (2)...وهل هذا انتصاري؟

, التً تشكل محط اهتمام ألؼلب شعراء الجٌل  )بنلوب( ةاألسطورٌٌستعمل الشاعر الشخصٌة 

 من رؼمعلى الرضخت للسلطة  حٌث ٌصورها وقد مدٌنته )بؽداد(لتدل على   ,(3)الستٌنً

فهو ٌصفها بتواطإها والذي وصفه ب)السعبلة( قتها من وراء هذا الحكم المستبد الوٌبلت التً ذا

وهو الذي لرضوخ واالستسبلم. تمارس معه الجنس داللة على امع السعبلة/ الدكتاتور, وكؤنها 

نفسها لؽرٌمه , وهذه  لٌنصدم بها وقد أسلمتربة وقمع من أجلها ل من ؼل ما تحمَ تحمَ 

,إذ أراد من هذا  التوظٌؾ األسطوري  محط إهتمام شعراء الجٌل الستٌنًسطورٌة الشخصٌة األ

أن ٌعلن عن نفسه, وكؤن اإلنسان المعاصر قد صار ٌواجه الحٌاة مرة أخرى بالوجه نفسه الذي 

لؽزا ًكبٌرا ً وسرا ً رهٌبا ً وعند ذلك أحس اإلنسان المعاصر رآها به فً البداٌة ٌوم بدت له 

له المنهج األسطوري القدٌم فً وضع المعادلة الجدٌدة التً تجعل الحٌاة بالنسبة  إلىبحاجته 

من الذي استؽل  فٌصبح ٌولٌس الشاعر فً حٌرة هل ٌشد القوس لٌؤخذ ثؤره, (4)مقبولة ومفهومة 

أرضه وانتهكها وقتل أحبلمه فً أن ٌعٌش آمناً فٌها ؟ أم ٌؤخذ ثؤره من المدٌنة التً ؼدرت به 
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وأسلمت نفسها طواعٌة للعدو؟ وهل ثؤره سٌعٌد إلٌه الزمن الذي قضاه وهو ٌعانً الؽربة وفقد 

 هو ٌلبس قناع ,  هذا انتصاره بعد كل الذي عاناه؟ وهل سٌكون األحبة والبعد عن أرضه وأهله,

صؾ للظروؾ التً مرت به فً فهً و ,س فً أؼلب قصابده التً تناولت العزلة والؽربةوٌولٌ

فالشاعر حٌن ٌخلق , (1)آخر لؤلسطورةٌنته التً أعطت تصوراً عن حبه لمدالمهجر, فضبل 

ولكنه مدٌنته  إلىٌوتٌوبٌا خاصة به ما هو إال دلٌل على قسوة ما تعرض له فً منفاه من حنٌن 

حٌن ٌعود إلٌها ال ٌجدها هً نفسها التً كانت ماثلة فً ذاكرته فهً محكومة بقوة علٌا تسٌطر 

 األعم علٌها وتتحكم بها وحٌن تثور حمٌة الشاعر على  مدٌنته ال ٌجد إال ركوب المؽامرة وفً

ضاعت بضٌاع  , وهذا األمر مَثل انكسار الُهوٌة التً ٌبحث عنها فقد(2) األؼلب ٌعود منها خابباً 

مدٌنته التً استبٌحت  من قبل اآلخر, فبنلوب الشاعر  ال تحفظ عهودها إذ تسلم نفسها طواعٌة  

 للطاؼٌة:

 ))بنلوب ((

 ال تمسك بالخٌط

 ٌفر ُ الوعُد من بٌن ٌدٌها.

 آه, ال تمسك ُ بالوعد!

 ُترى أبصر ُ عٌنٌها حصاتٌن

 ونهدٌها رحاتٌن

 .(3) ؼٌر!!وهذا الجسد َ العاجً عاجا ً لٌس 

حٌث تدور  سطورةاش واألحداث التً تقوم علٌها األٌدمج الشاعر بٌن واقعه المع         

عداء, كما إنها  أرضه وزوجته التً ٌتربص بها األ إلىمحاولة ٌولٌس الداببة للعودة رتهاعلى فك

فضه لهذا من خبللها احتجاجه ور حالة  الفوضى التً ٌخلقها اآلخر المستبد , فٌعكس إلىتلمح 

ن األشٌاء داخل بنٌة القصٌدة لٌست مجرد مفردات بل هً مجموعة عبلقات المتناهٌة , فإالواقع 

ت التً توحً بها قد تكون ضمنٌة أو صرٌحة وقد تدل على الصور واألفكار الذهنٌة والدالال, 

 النصسطوري من وجهة نظره الخاصة حتى ٌشحن ٌوظؾ الرمز األ, إذ (4)الواقعٌة والمتخٌلة

))ٌؤس اإلنسان وعدم ٌقٌنه بالعالم الخارجً  إلىالت متعددة , ولعل هذا التوظٌؾ ٌعود بدال

وحٌاته المثٌرة للشفقة والكبٌبة إزاء هٌمنة المادة ...وذلك جهد ٌعطٌه الشاعر إهتماما ً 

 بوبنلو (5)زابدا ًلٌستخلص الزبدة مما ٌبقى ؼارزا ًفً البلوعً من جذوة اللؽة أو المعنى((

ٌولٌس التً بقٌت تؽزل الخٌط حفاظا ً على وعدها لزوجها بؤن تبقى وفٌة له ال ٌمسها أحد ؼٌره 
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تختلؾ عن بنلوب الشاعر التً لم تحتفظ بالوعد فهً امرأة من عاج ,مدٌنته التً رضٌت 

بالدكتاتور وأسلمت نفسها له وخانت عهدها مع الشاعر , فالنص تعبٌر عن مقاومة الشاعر 

ذي ساد مدٌنته  إذ أن األسطورة عند الشاعر امتزجت باالنكسار والخذالن وهذا ٌعود للواقع ال

)دٌموزي( وهو تموز إله   إلى, وٌنتقل الشاعر من  كلكامش (1)شعوره الذاتً باالنكسار إلى

 الخصب والنماء :

 بطٌبا ً أخوُض فً ؼابة الطٌن,

 أدخل ُ مملكة الطٌن ِ طفال ً.

 هنا سوؾ أدفؤ,

 صفصافة ِ ))إٌنانا (( الؽرٌقة  فً ظل ِ 

 وفً ظل ِ نخل ٍ ؼرٌق ٍ لسومر.

 هنا ألتقً ,

 .(2)وهنا أنتقً الصحبة َ الصالحة 

سطورة فً النص الشعري تؤكٌد الشاعر على ُهوٌته التجٌٌلٌة  على األٌتمثل حضور         

نفسه, وهذا تمثٌل  إلىالرؼم من أنه ٌحاول أن ٌجردها من معناها القدٌم وٌلبسها معنى أقرب 

لمهمة الشعر التً ٌقول عنها سارتر إنها خلق أسطورة اإلنسان التً تتضمن اإلضافة 

, فهً عملٌة كشؾ ٌإكد علٌها أدونٌس بقوله: ))إنها (3)واالحتجاج واالستمرارٌة فً الوقت نفسه

افٌزٌقٌا الكٌان مٌت إلىالكشؾ , وإنها هذا السفر الدابم  إلىالكشؾ عن عالم ٌظل أبدا ً فً حاجة 

فهذه مهمة الشعر التً تبناها الشاعر والتً حاول إبرازها عبر توظٌفه األسطورة  (4)اإلنسانً((

 وشخصٌاتها فً نصوصه.

تحمل القصٌدة عنوان ) حلم دٌموزي المرٌع( هً حلم باالنبعاث مرة أخرى , انبعاث          

ورة السومرٌة وٌستحضر شخصٌة الطبٌعة وكل ما ٌمت بصلة لئلنسان , حٌث ٌوظؾ األسط

دٌموزي إله الخصب والنماء الذي قدمته إٌنانا ضحٌة لآللهة  وعند تسلٌمه للعالم السفلً جفت 

الموت أمبلً بانبعاث  إلىاألرض وأجدبت , وإنه ٌتقنع بهذه الشخصٌة األسطورٌة محاوالً الهرب 

نتزعا ً أدران الحٌاة المقززة فٌدفؤ جدٌد فبل ٌتردد فً خطوته نحو الموت لٌتحول فً كنفه طفبلً م

فً ظل صفصافة ونخل ؼرٌق , إذ أن الموت فً نظره خصب, والحٌاة مجدبة , حتى األرواح 

 التً ٌؤلفها ال ٌجدها فً هذه الحٌاة المقٌتة بل ٌلتقً بها فً ؼابة الموت .
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عالم رحب من السٌادة واالستقبلل , فالضؽط على  إلىاألسطورة االنتقال  بوساطةٌحاول     

محاولة التخلص من هذا الكابوس وإن كان سبٌل  إلىحرٌته أفقده جزءا ً مهما ًمن حٌاته دفعه 

, ثم ٌتساءل دٌموزي/ الشاعر فً نفس القصٌدة إذا خرج من الماء ماذا سٌرى  (1)ذلك هو الموت

 وكٌؾ سٌكون شكل الحٌاة:

 إذا ُعدُت ثانٌة ً 

 هل ُترى تعشب الرؼبات ُ.

 وتكشؾ عن وردة ٍ فً محٌط ٍ ٌضج ُ برابحة الملح !

 هل ٌتوقؾ ُ نزؾ الضحاٌا ؟!

 وأي صدٌق ٍ سؤوثر ُ لو عدت ُ 

 من ؼادر َ النفس َ أو ؼَدَر النفس َ!

 أو من طوى السر َ فً لؽة ٍ ال تبٌن 

 وعانق َ عبر قناع ِ األكاذٌب ِ 

 .(2)أقنعة َ اآلخرٌن؟! 

مع صوت الشاعر حوار داخلً ٌمتزج فٌه صوتها التساإل عبر  االسطورة شخصٌةتبدأ         

وهو ٌخوض فً ؼابة الطٌن ؼارقاً  تحت الماء ,هل ٌنبعث األمل من جدٌد لو عاد هل تتفتح 

رؼبات النفس فً والدة جدٌدة لحٌاة جدٌدة فتزهر الورود فً محٌط ٍ مالح , هو تساإل حول 

سٌتوقؾ نزؾ  المستحٌبلت فً هذه الطبٌعة المتماهٌة  مع واقع الحٌاة , وهلإمكانٌة تحقق 

 الضحاٌا؟؟.

المجتمع ومواضع التردي واالنهٌار,  يٌحاول دٌموزي/ الشاعر عبر تساإله أن ٌكشؾ ُعر     

فحٌن ٌتعرض المجتمع للهٌمنة والتسلط من قبل اآلخر فإن الموت ٌسكن فً كل مفرداته وتخلو 

, ثم ٌتساءل عن (3)مضمونها  وهذا ما ٌحاول أن ٌكشفه عبر وثٌقة الشعر اإلنسانٌة الحٌاة من 

الصحبة التً سٌإثرها من ؼادر النفس أي الذٌن قضوا نحبهم وانقضت آجالهم وهم ٌدافعون عن 

حرٌاتهم وكلمة الحق , أو الذي وجد فً الؽدر والخٌانة  ومرافقة الظالم أرضٌة ٌبنً علٌها 

, ففً قراءة هذا النص نلحظ أنه ٌنتقل من صورة المثقؾ بوصفه عنصرا ً فً  مستقبله واسمه

فالنص تساإل عن مصٌر الحٌاة  (4)كونه ؼٌر منتم تسٌطر علٌه الشكوك وعدم الٌقٌن  إلىحشد 

فلً ٌمثل الشاعر وكونٌتها وفاعلٌة الذات فٌها ,فدٌموزي  المحتجز بفعل الموت  فً العالم الس
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بمقدوره أن ٌسهم كون ؤمل أن ٌٌر هذا الواقع ولكنه على الرؼم من مآسٌه ٌسالذي ٌشعر بؤنه أ

, أما (1)هذه االرض إلىلٌعود ثانٌة وتعود معه مظاهر الحٌاة جوهرٌة فً استحداث تؽٌٌرات 

حٌل وزوجة تموز أو )دٌموزي( ٌوظفها لٌعشتار أو)إنانا( فهً إلهة الحب والجمال والحرب 

ما ٌحوٌه الجمال من  إلىاء وقد استعملها شعراء الجٌل لئلشارة اإلنسان فً البق ةرؼب إلى

 : (2) جوانب وجودٌة وتصوٌر وجه الحٌاة من خبللها

 لكن فراشة َ ذاكرتً ٌؤسرها النور ,

 ى ,األولتستٌقظ بٌن ُركام األٌام 

 الماخور إلىوتعود 

 على الجدران تعرٌها  شتارلترى ع

 مروحة السقؾ ِ وتلقٌها 

 فوق الجمهور

  .(3)ُعصفورا ً مٌتا ً

حداث واأل رود( دتنهدات الذاكرة بدءاً من عتبة العنوان )رباعٌة لوفٌل إلىتحٌل القصٌدة       

, فٌدخل فً دوامة  البٌت الذي كان ٌسكنه فً لندن مع زوجة وطفلالتً تعقب العنوان حٌث 

مؽامر والزوجة نصؾ النابمة تنادي علٌه  إلىأسطورة عشتار والطفل ٌتحول  إلىحلمٌة تحٌل 

, لٌستٌقظ بعدها وحش الذاكرة فً أٌامه بٌن بٌوت البؽً حٌث تتجرد المرأة من إنسانٌتها  بشبق

كدٌة تفٌد معنى المعبودة الشخصٌة أو تمثالها أو كابن عبثً , فكلمة عشتارفً األ إلىوتتحول 

البؽاء المقدس  نعلى النسوة البلبً كن ٌمتهن ً بمعنى اآللهة المقدسة وكان هذا االسم ٌطلق أٌضا

سطورة مع جمعها لصفتً الحب ه األ, واستحضاره لشخصٌة هذ(4)فً المعابد وٌخدمن فٌها 

والحرب وتعرٌتها وإلقابها كالعصفور المٌت داللة على ما تتعرض له المرأة فً هذا المجتمع 

ال المرأة فً اإللهة عشتار)إنانا( ن القدماء جمٌع خصن استضعاؾ وعنؾ, فقد جسد العراقٌوم

انوثتها وطباعها فتعددت وتنوعت صورها فتارة هً المرأة القوٌة التً ال تقهر ومرة أخرى هً 

, وهذه صورة من صور الواقع التً (5)المرأة المستضعفة التً تقع فرٌسة سهلة بٌد الرجل 

االسطورٌة التً ترعى  لهةة ومنحها دالالت معاصرة , فاآلعالجها من خبلل توظٌفه لؤلسطور

طقوس لحفظها وصٌانتها من أجل دٌمومة قواها الخارقة فً بقاء  إلىاإلنسان بقواها تحتاج 

الحب والجمال والخصب والنماء وؼٌرها من الصفات التً اتصفت بها ))فإذا كانت القوى 

                                         
, 1دمشق, ط -سورٌا-األهالً للطباعة والنشر والتوزٌع, ٌنظر: عشتار ومؤساة تموز, فاضل عبد الواحد علً-1

1888 :11 
ٌنظر:خطاب الرإٌا فً الشعر العراقً الستٌنً , مرٌم جابر عٌاش, رسالة ماجستٌر كلٌة التربٌة للعلوم  -2

 111هـ : 1438م ـ 2111جامعة المثنى , –االنسانٌة 
  342 -1/341الشعرٌة: األعمال -3
  25ٌنظر: عشتار ومؤساة تموز:  -4
  61: المصدر نفسهٌنظر:  -5
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هو الكفٌل اإللهٌة قد عملت على تجدٌد الطبٌعة فً الزمن المٌثولوجً , فإن الطقس وحده 

( 1)ى, وتجدد حٌاة الطبٌعة سنة بعد أخرى ((األولباستنهاضها من جدٌد لتكرر أفعالها النموذجٌة 

 إلىسطورٌة للتعبٌر عن رؼبته فً مؽادرة هذا الواقع المحدود وٌوظؾ داللة الثور المجنح األ

 فضاء كونً رحب:

 ثوٌر ذو جنح ٌ من آشور ,

 شاعرها المخمور.ٌجتاح ُ طرٌق الخمارات ِوٌخطؾ ُ 

 . إلىوعواء ُ رجال ٍ ٌتع

 ٌنفرج ُ جناح ُ الثور

 فٌلوح ُ صباح ٌ صلب ٌ مثل حصاة ,

 فؤخؾ ُ كؤنً معقودُ 

 بجناح ِ الثور,

 أُ ُباعُد شؤن َ الموج, أ ُباعد وأعودُ 

 .(2)ى األولبمذاق ِ الؽرٌن , أو رابحة ِ الرحم ِ 

القوة والحماٌة , فهو  نوع من الكابنات  إلىتشٌر داللة أسطورة الثور المجنح )الماسو(        

جسد ثور وجناحً نسر, ٌرمز للحماٌة  إلىاألسطورٌة المختلطة التكوٌن فقد ضم رأس إنسان 

عند اآلشورٌٌن كونه ٌمثل الروح أو االله الحامً من األعداء واألمراض والشرور لذلك كانت 

ضع تماثٌله عند مداخل عواصمهم ومدنهم وقصورهم لوقاٌتهم من الشرور واألمراض تو

, وهو (3)واألخطار , ولها قدسٌة عندهم فهً تدل على سعة طموح اإلنسان وشدة تعلقه بالحٌاة 

فً النص ٌمثل رؼبات اإلنسان  وآماله  التً تخطفه من الخمارة وهو فً حالة البلوعً صورة 

وهما ٌنفرجان , والجناح ٌرتبط بالرفق والحنان وكذلك ٌدل على  احٌهجنتخٌٌلٌه, لٌشاهد 

 إلى, ومن خبلل داللته االسطورٌة ٌشٌر (4)بٌبة أخرى  إلىاالنتقال والتخلص من بٌبة واالنتقال 

الرؼبة فً االستعبلء والخروج عن المحدودٌة المادٌة نحو آفاق متحررة من القٌود الحسٌة , أي 

,  وفً النص ٌدل على (5)الذات فً احتضان النقاء الروحً والكونً المطلق إنه رمز عن رؼبة

حالة أخرى وواقع آخر  إلىعلى رؼبة  الذات للتحرر من عبء المكان والواقع واالنتقال 

                                         
  115االسطورة والمعنى:  -1
  52-2/51الشعرٌة:  األعمال -2
مجلة الباحث اإلعبلمً قراءة سٌمٌابٌة , حٌدر فاضل عباس, –ٌنظر:الثور المجنح فً الحضارة اآلشورٌة  -3
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 24: 2111, 1دهوك, ط -اآلشورٌة , حكمت بشٌر األسود , منشورات المركز الثقافً االشوري

  11: 1888, 1العربً, ط, مإسسة االنتشار ٌنظر: االؼتراب والبطل القومً, صبلح نٌازي -4
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لٌكشؾ له الصباح الذي ٌمثل هنا االستمرار الروتٌنً للحٌاة عن واقع قاسً , فٌشعر بالخفة 

تقال ولكنها رؼبة مترددة بٌن حلم الرحٌل واالرتباط الروحً على جناح الرؼبة بالحرٌة واالن

 بالمكان الذي ٌحمل مذاق الطٌن ورابحة الوطن , فتبقى الذات تتؤرجح كالبندول . 

أن ٌنتج خطاب شعري موؼل فً العمق  من خبلل الصورة األسطورٌة الشاعرأراد          

بالذات , فإنساب خطابه األسطوري لٌحقق  اً الزمانً والمكانً لٌشكل نسٌجا ً تفاعلٌا ً مرتبط

, وهذا ما تمٌز به شعر (1)مدلوالت عدة تتناسب مع فلسفته ورإاه وٌمرره لٌحقق مبتؽاه الشعري

 هذا الجٌل إذ ٌدل  اهتمامهم بها على سعة المعرفة ودلٌل النضج الروحً والعمق الفكري. 

 :أسطشة  احلكاٌت 

, وذلك لكون شعراء الجٌل الستٌنً الخرافٌة والشعبٌة فً نصوصالحكاٌات ؾ ٌظٌكثر تو      

سطورة بوصفها تطال كل القدرات العقلٌة التً هً تتشابه مع األو, تقترب من الواقعٌة  أفكارها

, وجاء توظٌفها الداللً مرتبطا ً بفكرة (2)ٌدخل نسق الخٌال فً بلورة الدوافع التً تنشؤ فٌها 

 موت وما تنطوي علٌه من فكرة التجدد والتؽٌٌر:الحٌاة واالنبعاث بعد ال

 أمواج ٌ ُتؽرق مسام تطلعنا القلبً برابحِة االسطورة

 امواج ٌ تداعُب الوسابد َساعات ِ اللٌل .

 ومراٌاها تتناوب ُ والشمس َ, على إختراق أجسادنا 

 امواج ٌ تنبش ُ رابحة َ الروث ِ, الطلع ِ , الطٌن ِ, الؽرب ِ,

 غ ِ التنور ِ,الصفصاؾ ِ, وجا

 نداء ؼراب البٌن وراء السور,

 القصب ِ, الؽرٌن ِ, رابحة ِشموع الخضر.

 .(3)األسطورة  إلى دماُء النذر تخضب نفَق صباي

 إلىٌإكد الشاعر من خبلل هذا النص انتسابه لؤلسطورة  حٌث ٌوظؾ التراث لئلحالة        

نمطٌتها هذه بقوله : ))أن االسطورة تتعٌن بزبدة  إلىفكرتها وهو تقدٌس جزبٌات الحٌاة , فٌشٌر 

التارٌخ وحكمته وتفلت هذه الزبدة والحكمة لتستقل عن التتابع االبله للتارٌخ عبر عواطؾ 

فهو ٌتؤمل الماضً بتارٌخه وتراثه و ٌسترسل للؽرق فٌه وكؤن  (4)الشاعر وعقله ورإاه ((

                                         
   161ٌنظر: الهوٌة التجٌٌلٌة وتراكم الصورة فً الشعر العراقً السبعٌنً:  -1
  215ٌنظر: خطاب االخر فً الشعر العراقً السبعٌنً:  -2
 211 -188/ 1الشعرٌة:  األعمال -3
  18الشعر وجذور الكراهٌة: –شاعر المتاهة وشاعر الراٌة  -4
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ٌُعد فً نظر  إلى,إذ ٌحٌل الموج أمواجه الهادبة تهوٌدة المعشوق على قلب العاشق  الماء الذي 

, حٌث (1)المتؤمل فٌه دلٌل على الحركة الجدٌدة التً تؤخذنا فً سفر ال ٌتحقق فً الواقع إطبلقاً 

 إلىٌإنسن الشاعر األمواج فتعٌد إلٌه )رابحة الروث, الطٌن, الطلع...( وهً تفاصٌل تحٌل 

ة النص هو فعل السفر بالذاكرة من الوطن الزمن الماضً للشاعر, و إن الباعث على حركٌ

وإلٌه والذي تعمل األسطورة على تكثٌفه كونها تعبر عن أحداث تجري)) فً ماض ٍ ناء ٍ متخٌل 

, الزمن له وتروي أصول البشر والحٌوانات وما هو خارق للطبٌعة, فضبل َ عن كونها فكرا ً 

وإن الداللة  (2)الخوارق واالعاجٌب((أو معتقدا ً ...تروي تارٌخا ً مقدسا ً, أو حافبل ً ب

االسطورٌة هً إعادة بعث وخلق جدٌد فً الذاكرة , فتؤتً تؤمبلته وذكرٌاته مختارة بدقة حٌث 

ٌإنسنها كما لو أنها هً هو, تكون قابلة لبلندماج فً العالم وهً متشبعة بلوعاته ولوعات 

ه التفاصٌل ذات العمق الوطن وتفاصٌله ) القصب , الؽرٌن, رابحة شموع الخضر( هذ

وٌوظؾ الشاعر الداللة األسطورٌة لحكاٌة  ,(3)الوجودي تمتلك كٌنونة أعمق وأشمل من ذاتها

 طابر العنقاء تعبٌرا ً عن رؼبته بإعادة  بعث الحٌاة من جدٌد:

 أٌها الطابر 

 كم تحجبنً عنك نداءاتً , والتدخل 

 لً نافذة ٌ, تؤلؾ ُ صوتا ً واحدا ً,

 الكؾ,ظال ً بحجم 

 من ٌجرإ أن ٌؽفل َ نهدٌن نهارٌٌن لم تبلؽهما الرؼبة ُ,

 ُجنحٌن على صارٌة ٍ فً مرفؤ ٌحجبه ُ الفجر.

 لماذا أٌها الطابر ُ التدخل ُ!

ٌُخبر ُ هذا الركن ,  إنً منذ عشرٌن أوافٌك بما 

 إنً منذ ُ ألفٌن أًطعُت الشمس فً مشرقها ,

 طاوعتها ُظهرا ً,

 احٌها لهذا الركن ِ وفً المؽرب ِ طَوعُت جن

 هل تدخل ُ عشا ً من مؽٌب ِ الشمس ِ 

 قل لً,

                                         
 115: ٌنظر: الماء واالحبلم دراسة عن الخٌال والمادة -1
  221البنى األسلوبٌة فً شعر فوزي كرٌم:  -2
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 .(1)أٌها الطابر؟! 

ذكر طابر الفٌنٌق أو طابر العنقاء فً األساطٌر العربٌة القدٌمة وهو دلٌل على القوة        

وعلى االنبعاث والحٌاة الجدٌدة ,  لذا استحضرها الشاعر فً أكثر من قصٌدة لٌعبر عن رؼبة 

وٌرد فً فً ذاته بؤن تتؽٌر هذه الحٌاة الهرمة  وٌخرج من رمادها واقعا ً ٌافعا ً جمٌبل ً,  كامنة

رموز االنبعاث بوصفها داللة معبرة عن جدلٌة الموت  إلىشارات الكثٌر من اإلالشعر

 . (2)واالنبعاث

ٌكرر الشاعرنداءاته للطابر / البعث الجدٌد ولكن نداءاته محجوبة ال تسمع , والنافذة هً       

بصٌص األمل والرجاء الذي ٌتطلع إلٌه , والنهد مرتبط بالطبٌعة الحٌة الذي لم ٌبلػ الرؼبة بعد 

والدة الحٌاة هو النهد الفتً الصؽٌر الذي شب حدٌثا ً فً داللة على ارتباطه بالوالدة الجدٌدة , 

والطبٌعة , وهذا ٌدل على إن ))جوهر األسطورة وبإرتها الحقٌقٌة تكمن فً أساطٌر الخلٌقة 

,  األولى , اإلنسان األول( اآللهة األولدابما ً )الكون والعالم  األول إلىوالنشوء ألنها تشٌر 

ح اإلنسانً معرفة األصول , وهو شوق أصٌل فً الرو إلىولذلك تإجج هذه األساطٌر الشوق 

وٌكرر كلمة )ال تدخل( بوصؾ التكرارٌمثل لون من ألوان  (3)ونزعة من نزعاته القوٌة((

التجدٌد فً الشعرإذ ٌكشؾ عن اهتمام المتكلم بنقطة حساسة فً العبارة حٌن ٌسلط الضوء 

, وٌنتظره فً زمن ٌحدده بـ)منذ عشرٌن( وهً المدة التً قضاها مترقباً االنبعاث  (4)علٌها

جدٌد, و)منذ الفٌن(  قد ٌكون هو عمر أسطورة الطابر والذي ارتبط بشروق الشمس ألنه ال

, فبل ٌحضر الطابر وال تتجدد الحٌاة وحتى ال تخٌب آماله ٌترجى أن ٌحضر  (5)ٌتجدد باستمرار

 البعث من المؽٌب.

القومً من ٌتخذ توظٌؾ حكاٌة العنقاء أو الفٌنٌق فً قصابده أسلوبا ً للكشؾ عن موقفه كما  

 القضٌة الفلسطٌنٌة:

 طابرا ً ٌحوم ُفوق َ جثة ِ القتٌل  ٌا

 بحثا ً عن الثؤر ِ سدى ,

 لو أننً مت ُ على مشارؾ ِ الجلٌل ِ 

 ملثما ً بؽضبً ,

 أو تحت سكٌِن أخ ٍ لم أأتمنه ُ 

                                         
 61-1/58الشعرٌة:  األعمال - 1
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 أو بقٌت ُ شاهدا ً!!

5 

 طابرا ً ألقى على ضرٌحً ٌا

 جناحه المبتل :

 المحتل,لست ُ شهٌد َ وطنً 

  .(1)لكننً سدى ً وقبض ُ رٌح!! 

 فاعلٌة أسطورة العنقاء إلى, وبالنظر مع الحدث الذي ٌرسمه  سطورٌةالداللة األتتبلحم       

كؤنه ٌرٌد منا أن نخرج من رماد  ,فً القصٌدة ٌدل على الرؼبة فً الخبلص  ااعتماده أننلحظ 

                          (2)النصر والخبلص والبعث الجدٌد فجرعجزنا وضعفنا وتشتتنا العربً المنهار لٌعلن 

بالثؤر, إذ ٌوحً مشهد الوالدة الجدٌدة  داللة على المطالبةفالطابر الذي ٌحوم فوق جثث القتلى 

له بوالدة جٌل مطالب بثؤر قتبله , حٌث ٌقوم الخطاب على صورة تنبإٌة عن مشهد موت 

ٌل وهو ٌتقدم للدفاع عن هذه األرض , أو قد ٌكون حتفه الشاعر الذي قد ٌكون على جبال الجل

ؼدرا ً واؼتٌاال ً كموٍت شابع فً وطنه , إنه ٌتعامل  مع هذه الدالالت بوعً فنً مركز ولكنها 

قلٌلة العمق شفافة تستبطن خطٌن الحاضر الواقعً والماضً األسطوري وهً أبسط حاالت 

طابرا ً( وهً نقطة ارتكاز القصٌدة , لتكشؾ عن فٌكرر النداء مرة أخرى ) ٌا   (3)الدرامٌة

السٌمٌابٌة المتولدة منها , إذ تشكل هذه النقطة تصارع  تٌاران فً القصٌدة هما تٌار الموت 

, كما تكشؾ عن الحالة (4)وتٌار االنبعاث, وهذا ٌظهر عبر الدرامٌة المتولدة عن رمز العنقاء

لٌة وعدم القدرة على الخلق والتفتح على نقٌض العنقاء النفسٌة التً ٌمر بها و  شعوره بعدم الفاع

. 

 

 إسخحضاس انشخصٍاث انخاسخيٍت :

من  نصوصه منطلقاً استحضار التارٌخ فً  إلىباقً أفراد جٌله  ه شؤناتجه الشاعر شؤن      

فكرة أن ))النص والتارٌخ منسوجان ومندمجان معا ً كجزء من عملٌة واحدة , والدراسات 

 5تركز على أن أهمٌة الثقافة تؤتً من حقٌقة أنها تعٌن على تشكٌل وتنمٌط التارٌخ((الثقافٌة 

فوظؾ الشاعر الشخصٌات التارٌخٌة معبراً من خبللها عن قلقه ورإاه , كما ٌصور من  خبللها 

الواقع , فقد وجد الستٌنٌون أو نفر منهم فً الشخصٌات التارٌخٌة طرٌقة للتعبٌر عن همومهم 
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ٌنظر: شعرٌة اإلؼتراب بالرموز عند شعراء الحداثة المعاصرٌن, عصام شرتح, مجلة رسابل الشعر ,  - 2

 66: 2116, 1العدد 
  41: 1884, 1ٌنظر: االسطورة فً الشعر العربً المعاصر, ٌوسؾ حبلوي, دار اآلداب, ط -3
  148: المصدر نفسهٌنظر:  -4
 11 :  النقد الثقافً -5
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, وهذا التوظٌؾ للشخصٌات التارٌخٌة  (1)هم فً قصابد محملة برسابل أٌدٌولوجٌة واهتمامات

تحمٌه من بطش القوى اآلٌدٌولوجٌة المهٌمنة فً لكونها قناعاً ٌتستر خلفه الشاعر  إلىإضافة 

ذلك الوقت , هً أٌضا ً إثراء لتجربته الشعرٌة, وأول ما ٌطالعنا من هذه الشخصٌات هو 

هذه الشخصٌة التارٌخٌة حتى استحضرها كمعادل موضوعً لذاته  الشاعر وتاسته البهلول ,إذ

 -الحكٌم /المجنون–إحساسه بؤنه والبهلول  إلى ذلك فً أكثر من موضع فً قصابده وٌعود

 شخصٌتان متشابهتان :

 أمتحن ُ ردابً برداء البهلول 

 وندابً بنداء الؽول

 وقطٌع همومً بقطٌع الراعً,

  برٌا ً  ًفاراها تؤكل ُ عشبا

 . (2)وتنز على بعض ٍ

البهلول مثل التشرد والضٌاع والخوؾ من التصرٌح بآرابه  أسقط األبعاد النفسٌة لشخصٌة       

محتجباً خلؾ قناع ٌحمٌه إذ ٌقوم بتعرٌة الحقٌقة البذا ً بالجنون , فٌمثل توظٌفها التعبٌري))لحمل 

ٌُعبرمن  ُبعد من أبعاد تجربة الشاعر المعاصر أي أنها تصبح وسٌلة تعبٌر وإٌحاء فً ٌد الشاعر 

ٌُعبر بها عن ؼراببٌتها نراه ٌلحقها بنداء الؽول  إلىوباإلضافة  (3)رإٌاه المعاصرة(( خبللها أو 

الذي ال ٌمكن ان ٌتجاهله أحد , ثم قطٌع   نداء الؽولمثل صٌحات رفضه الصادحة دلٌبلً على 

الراعً الذي ٌنافس همومه بالكثرة وهو ٌرعاه وال ٌتمكن من التخلص منه ألنه ثروته التً 

هو ٌرى ذاته بهلوالً بصوت ؼول ٌرعى قطٌعاً , دلٌل على شخصٌته جناها من هذا الزمن , 

ٌل الممتحنة , فالبهلول  ٌمارس دورا ً ذا مفارقة كبٌرة , هو ظاهرٌا ً ؼٌره باطنٌا ً ال ٌقتنع بتمث

, وهو  (4)ا ً دور التعرٌة على مستوٌات عدة ومنها السٌاسً دور المضحك الساذج فٌمارس عمق

ن / الؽول فً محاولة لخلق جو مشحون بالصراع والخوؾ ثم ٌعود ثانٌة إذ ٌنسج صورة للحٌوا

لٌستعٌر صورة الراعً الذي ٌرعى همومه فً محاولة مستمرة منه ألنسنة الحٌوان بوصفه 

فساد طبع البشر لتكون همجٌة الحٌوان فً  إلىالتً تشٌر سالة عن التحدٌات التً ٌواجهها ر

 مقابلها أنسنة.

ٌنطوي النص على كثافة حكابٌة مشتملة على سٌمٌابٌة عمٌقة , وتقوم سٌمٌابٌة هذا النص       

 .( 5(على جملة من العبلقات التركٌبٌة بصفتها دالة أي متعلقة بشكل المضمون 

                                         
  354وجة الصاخبة: مٌنظر : ال -1
  53/ 1الشعرٌة:  األعمال -2
  13إستدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر:  -3
  116و 115ٌنظر: أنسنة الشعر:  -4
 -نحو علم داللة جدٌد للنص, مصطفى شادلً, تر:محمد المعتصم,رإٌة للنشر والتوزٌع –ٌنظر: السٌمٌابٌات -5

  21 :2115, 1القاهرة, ط
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لعذابات اإلنسان فً معترك الحٌاة فٌكون بلؽة بسٌطة ورشٌقة  اً ٌؤتً نصه الشعري تجسٌد      

,  (1)المعترك الؽامض والملتبس لقدر اإلنسان  ولمؤزق الحٌاة الذي ال ٌوفر إجابةمناسبة لهذا 

 كما إنه رداء ٌوحً بحالة التؤمل والحكمة المنبثقة من التجربة :

 وانا بثٌاب البهلول ,

 وقناع المتؤمل 

 أرخٌت ُ فمً المترهل 

 فوق ذراعً واستسلمت 

 .لطٌور خرٌؾ العمر ؼلى ما تجهل ُ تطوي األٌام

ٌُلقٌه   األسرار  إلىوكما ٌنتزع ُ الشك ُ ثٌاب البهلول ِ و

 ُعرٌانا ً,

 تنتزع الرٌح ُ من الصفصاؾ ِ الباكً والدردار

 فً ))لوفٌلد رود((

 . (2)أوراق خرٌؾ العمر

عن الفكرة التً ٌحاول  اً موضوعٌ بوصفها معادالً  البهلولٌستحضرمرة أخرى شخصٌة         

إذ  ,شعري ممٌز ٌرفع من مستوى النقد األدبً له  وخطابخلق صورة و , تقدٌمها للقاريء

الصرٌحة  –ٌقوم النقد األدبً على العبلقة بٌن النص والداللة وتمٌٌز النص بٌن نوعً الداللة 

,  (3)والضمنٌة, فالنص الذي تزداد قدرته على إنتاج الداللة الضمنٌة تزداد أدبٌته وشٌوعه 

طٌور الخرٌؾ / الظروؾ  -نصه بتقمصه لهذه الشخصٌة وتؤمله  وتظهر الداللة الضمنٌة فً

, لتطوى األٌام  دون أن ٌحرك ساكنا ً خوفا ً من افتضاح شخصٌته والتنكٌل به من  -العصٌبة 

قبل السلطة  , ففً تقنعه بجنون العقل ٌحاول أن ٌساند المظلومٌن والفقراء من خبلل اإلفصاح 

م عبر بث الحكمة والوعظ واإلرشاد عند البهلول وعبر الشعر ألحاك إلىعن معاناتهم وإٌصالها 

عنده, وٌنتزع البهلول/ الشاعر رداء الخوؾ والعجز فً منفاه فتنتزع رٌح المنفى سنٌن حٌاته 

 وهو ٌجالد الؽٌاب والوحشة , والُعري هو تعبٌر عن قلة حٌلته ووقوعه رهٌنة لهذه الحٌاة .

ة وأداة ...ٌستخدم الستكشاؾ أنماط معٌنة مثل األنظمة ))وسٌل إلىٌتحول النص عنده       

وهذا  4السردٌة واإلشكالٌات اآلٌدٌولوجٌة وأنساق التمثٌل وكل ما ٌمكن تجرٌده من النص(( 

                                         
صوات الشعرٌة الفاعلة عضلٌا ً هً التً ترقع كتب النقاد, عبد الرزاق الربٌعً , ٌنظر: فوزي كرٌم: األ -1

 https://www.nizwa.com     مجلة نزوى األلكترونٌة 
  342/ 1الشعرٌة:  األعمال -2
  11قراءة فً األنساق الثقافٌة العربٌة : –ٌنظر: النقد الثقافً  -3
  11: قراءة فً األنساق الثقافٌة العربٌة–النقد الثقافً  -4
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ٌُظهر تمٌزا ً  نابع من المعرفة التً ٌنطوي علٌها شعره وشعر الجٌل الستٌنً عموما ً ,إذ 

ملحوظا ًمن خبلل تنوع الشخصٌات الحاضرة فٌه , لٌدل هذا  على مستوى عالً من المعرفة 

(  1)فهم لعبة الزمن ومعطٌاته إلىحصنتهم من التقوقع والتصلب على نمط شعري واحد ودفعتهم 

هذا المنطلق حملت الشخصٌات التارٌخٌة التً استحضرها رإٌته وفهمه للوجود وكٌفٌة  ومن

تحقٌقه , على اعتبار أن رؼبة الوجود هً الرؼبة الملحة لئلنسان , وؼاٌة اإلنسان فً مؽامراته 

, ثم ٌقؾ عند شخصٌة السندباد الجوال الذي  (2)الطوٌلة هو تحقٌق هذا الوجود وفهم معناه 

لدان بحثا ً عن المعرفة وعن عالم خاٍل من الظلم والقهر فٌسقطها معادال ً موضوعٌا ً ٌجوب الب

لشخصٌته, فهو مثل المبلح الذي ٌبحث عن مستقر, وقد وجدت هذه الداللة عند ؼٌره من 

 : (3) نٌالشعراء الستٌنٌ

 أنا ذلك السندباُد بال راٌٍة.

 حملته الظهٌرة

 ق,زوارق َ أشالبها , حنط تلك الزوار

 أوحى لها أن تكون:

 سراجا ً توقد ُ من نخلة ٍ 

  . (4)ت ٌ وأطرافُها فً سماء ِ الفصول جذرها ثاب

فً شخصٌة السندباد إمكانٌات ؼنٌة تعٌنه فً التعبٌر عن تجربته الذاتٌة , إذ جمعت وجد        

والتً  هذه الشخصٌة بٌن المؽزى الشعوري العام والخاص الذي ٌرتبط بتجربة الشاعر الخاصة

أفادت من المؽزى العام, حٌث إستطاع أن ٌعبر عن أشٌاء واقعٌة على الرؼم من إنه كان ٌبنً 

فمشاعر االبتعاد عن الوطن)ببل راٌة( داللة على  5فً الوقت ذاته صورة خٌالٌة لمشاعره ,

مصٌٍر مجهول ,استطاع أن ٌجعل هذه الشخصٌة  إلىالهزٌمة واالنكسار , حٌث تقوده األقدار 

حمل مشاعر الثابر المعاصر المهزوم وٌعبر من خبللها عن أدق القضاٌا التً أثرت فٌه والتً ت

عمقت من شعوره بالهزٌمة والخذالن كل ذلك من خبلل المضمون التراثً العام للشخصٌة وهو 

لتكون ) النخلة( رمزاً للوطن  6المؽامرة والصراع مع الحٌاة واألقدار المإلمة التً واجهتها ,

امد رؼم المآسً والخطوب التً تتكالب علٌه شامخا ًعالٌا ً فوق أدران الواقع ,هو النور الص

الذي ٌضًء عتامة هذا المصٌر )) إن رحلته لٌست رحلة كشؾ ومؽامرة ٌعود بعدها بالطرؾ 

فتؤخذ هذه  1الفرٌدة كما كان شؤن السندباد , ولكنها رحلة فً عالم الضباب والمجهول ((

                                         
 48ٌنظر: تجٌٌل الكتابة الشعرٌة فً العراق بٌن التنظٌر واإلجراء:  -1
  168نظر: الشعر العربً المعاصر: ٌ -2
 115خطاب السلطة فً الشعر العراقً الستٌنً: , وٌنظر لبلستزادة: 356الموجة الصاخبة: : ٌنظر  - 3
  148 -2/148الشعرٌة:  األعمال -4
  212ٌنظر:الشعر العربً المعاصر:  -5
 215ٌنظر: استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر:  -6
  218الشعر العربً المعاصر:  -1
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محاوالت كشؾ عن آالالم النفس  إلىمعاصرة عنده ,لتتحول داللة رحبلته  الشخصٌة دالالت

 اإلنسانٌة عبر الزمن :

 وانؽمس الحب ُ بلٌل ِ هذه القصابد 

 ومات َسندبادُ 

  فً السواحل الؽربٌة 

 ٌبحُث, فً إصبعه عن لؽتً الرتٌبة ,

 وفً دمً 

 . (1) فً جسد األرض عن الحصاد

ٌعالج فً القصٌدة المواضٌع ذات الصلة بحٌاته التً ٌعٌشها والحالة النفسٌة واالجتماعٌة        

لم ٌجد له صدى فً شعره بل خٌمت علٌه فالتً تسٌطر علٌه أما الحب الذي ٌتؽنى به الشعراء 

موضوعات أخرى ذات أبعاد نفسٌة حتمتها حٌاته واألوضاع الصعبة التً عاشها , وهو ٌستعٌر 

ن السندباد اسمه فقد دون مبلمحه ومدلول االسم هو المؽامرة والهجرة أما التجسٌد الواقعً له م

, (2)فهو ٌمثل تجربة الشاعر ذاته ومؽامرته الواقعٌة فً الحٌاة , إذ ٌمثل تجسٌد عصري واقعً

, ووظؾ لذلك مفردة )الموت( هوطنٌة مشاعر العزلة واالبتعاد عن مإذ ٌصورعبرهذه الشخص

عتباره انقطاعا ً مباؼتا ً لمصٌر باهر بصدد االكتمال , وباعتباره فراقا ً موجعا ً ٌقضً على ))با

فموت السندباد فً السواحل الؽربٌة داللة على االنهٌار  (3)األحٌاء باأللم وعلى المٌت بالعزلة((

ان المعاصر واإلنكار ولكنه ٌحاول المقاومة باحثا ً عن أثر الكلمة , إنه نموذج ))لطموح اإلنس

, أما داللة اللؽة فهً إعادة خلق  (4)الٌقٌن أو ما ٌشبه الٌقٌن(( إلىاكتشاؾ ذاته والوصول  إلى

فً الشعر والحٌاة , تشٌر إلٌها عبارة )وفً جسد األرض عن الحصاد( أي عن البعث والوالدة 

الجدٌدة , إذ ))تتحرك الذات وهً تحاول اإلفبلت من قبضة االنهٌار / الموت راؼبة فً تؤسٌس 

لؽة تحوي  إلىاببة للوصول وهو من خبلل محاوالته الد (5)وجود مؽاٌر للوجود الجمعً ((

عوالم أخرى بعٌدة وشخصٌات مختلفة لتحقٌق أفضل  إلىمشاعره االنسانٌة كانت دافعه للولوج 

 مستوى من التؤثٌر.

 

 اإلوذماس مع انشخصٍاث االدبٍت: 

                                         
  2/246الشعرٌة:  األعمال -1
  246ٌنظر: استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر: -2
  64الموت فً الشعر العربً:  -3
  281:  1884, 3الرمز والرمزٌة فً الشعر المعاصر,محمد فتوح أحمد, دار المعارؾ ,ط -4
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خذت األشكال األدبٌة لشعراء ارك المثقفٌن فً هذا الوطن أالحٌاة وتوسع مد مع تعقد       

دبً دٌن على إن تراث هإالء األمإك ,الجٌل الستٌنً تستعٌن بشخصٌات أدبٌة وثقافٌة  قدٌمة 

( 1)))ٌحوي على منابع اإللهام وكنوز الفن والحكمة ما هو جدٌر بااللتفات إلٌه واالسترفاد منه ((

رإاهم  إلىفعمد الشاعر على استحضار تلك الشخصٌات األدبٌة بوصفها طرٌقة لئلحالة 

تعزٌز أواصر  إلىونظرتهم الفلسفٌة للحٌاة  وتثبٌت لُهوٌة الجٌل التً ٌنتمً إلٌها , إذ ٌندفع 

رموز ثقافته األدبٌة فٌحبكها  ر فٌهاهذه الُهوٌة من خبلل سردٌات متخٌلة ٌستحض إلىاالنتماء 

ُملهم لفهم الذات والُهوٌة بحس ردٌاته لتزودهمع س
(2)

: 

 سؤحاول ُطٌرة إبن الرومً 

 احاول ُ بٌتا ً ٌسكنه ُ العراؾ ُ بشعر ِأبً الطٌب.

 معتقال ً فً أقفاص ِ أبً تمام .

 وأكون ٌتٌما ًٌرعى الثمر َالمنكَر فً بستان ِ أبً نواس,

 محزونا ً فً سقط ِ الزنِد.

 وأنزل شؤن البؽدادي 

 أقبٌة الممرورٌن المنتبذٌن ظالل َ الفاقِة. إلى

 كان إبن نباتة ٌَخرج ُ من قبو ٍفً ) الشورجة (

 . (3) فً صحبة ِ رابحة ِ بهار ٍ ودٌون

ً تبناها الشاعر وجٌله,  تعد فكرة استدعاء الشخصٌات األدبٌة التراثٌة من أهم الوسابل الت      

اكبوها, إذ ٌتخذ من الشخصٌة التً ٌستحضرها برز سمات الحداثة فً الشعر التً وفهً من أ

قناعا ً ٌبث من خبلله أفكاره ورإاه , كذلك للحوار معها حول قضاٌا فردٌة أو جماعٌة , أو 

,وقد شكلت الشخصٌات  (4) متهاً من معالم وطنه وأٌتحدث عنها بوصفها تشكل معلما ً مإثر

اة بٌن الماضً والحاضر تارة , كاشفا ً محور هذا النص محاوالً من خبللها إبراز مفارقات الحٌ

بؤنه خلٌط من ثقافة المتنبً وأبً تمام والمعري  عن فرادة ُهوٌته وانتماءه الثقافً الذي ٌوصفه

نإاس وؼٌرهم  من الشعراء القدامى  , فٌوظؾ شخصٌة الشاعر ابن الرومً وتطٌره  وابً

الذي اشتهر به , دالله على هلعه وخوفه بسبب معاناته من فقد األهل واألصحاب وتطاول 

األٌادي الؽادرة على األبرٌاء , وابن الرومً كان كارها ً للحٌاة مع شعور قاتم بالظلم مدركا ً 

                                         
عبد الحمٌد حواس, راجعه: عبد الحمٌد  -الفولكلور قضاٌاه وتارٌخه, ٌوري سوكولوؾ, تر: حلمً شعراوي -1

 13:  2111, 2القاهرة, ط -ٌونس, مكتبة الدراسات الشعبٌة
  11-16ٌنظر: الهوٌة والذاكرة الجمعٌة:  -2
  216/ 1الشعرٌة:  األعمال -3
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, واستحضاره لهذه الشخصٌة بتراثٌتها  (1)وخاب فً فرض إرادته على مجراها خسارته بالحٌاة

أثرها البارز فً شخصٌته ِوتفكٌره , ولٌس ؼرٌباً أن ٌكشؾ عن إعجابه  إلىالخالصة ٌرجع 

اعتداده بنفسه وؼروره ٌشكل سمه  هذه الشخصٌة بذات الشاعر, إذ كانبالمتنبً , وقوة تؤثٌر 

أثر على شخصٌته الشعرٌة  على الرؼم من أن شعره كان مرتبطا ً ذاتٌة شخصٌة , وهذا ما 

بمعاناة اإلنسان وعبلقة الفرد بالجماعة التً ٌعٌش فٌها , وأفكاره تتراوح بٌن الحٌاة والموت 

, وهً (2)والنٌل والحرمان والقوة والضعؾ والفوز والخسارة وتقلبات الحٌاة وزوال نعٌمها

 وفلسفته فً مواجهة الحٌاة والواقع.دالالت ترتبط بؤفكار شاعرنا  

ٌدخل شعره فً )أقفاص أبً تمام( وٌنهل من حداثته التً  ٌكتنفها نوع من االزدواج,        

جزالة الكلمة وذكاء الجملة , فٌكرس  إلىفهً ُتلؽً ذاتٌة الشاعر وفرادة تجربته لٌحولها 

قنع بقناع الٌتٌم , ثم ٌت (3)تركٌبالموهبة لصالح المخٌلة التً تنحصر فً قوة اللفظ ومتانة ال

نإاس محاوالً أن ٌنحو منحاه , إذ تعد هذه الشخصٌة األدبٌة رمزا ً من  وٌسكن مدرسة أبً

رموز التحول وتوظٌفه فً القصٌدة ٌنسجم مع نظرته وجٌله للتجدٌد الشعري, لذا جاءت هذه 

رتباط بطرق ى اإلعتمد علرتباط بالشعر القدٌم ال ٌ.اإل (4)الشخصٌة فً نصوص العدٌد منهم 

, وهذا ما جعله مصاحبا ً لشعر هذا الجٌل (5)تعبٌره بل بالروح اإلنسانٌة المبدعة التً حركته

الذي كان مهتما ً بتوظٌؾ هذه الشخصٌات بوصفه نوع من التعبٌر عن الخبرة الروحٌة للشاعر, 

رات والتساإالت بكل ما إذ ٌكشؾ هذا التعبٌر عن ))ُهوٌة اإلنسان كتجربة فرٌدة , عبر الحٌ

 . (6)تنطوي علٌه من ضعؾ وعزلة والٌقٌن((

العبلء المعري لمحاولة تثبٌت  ه من شعراء هذا الجٌل  شخصٌة  أبًٌوظؾ الشاعر وؼٌر      

مُهمش  فكرة تشابه فلسفتهم الوجودٌة , إذ كبلهما ٌرون إن حق اإلنسان مسلوب وإن الضعٌؾ

ٌؽربهم وٌفنٌهم ,وإن كان المعري أعمى البصر فإن  ؼداوالوطن ما عاد ٌحتضن أبناءه بل 

, وإن األسباب التً جعلته  (1)القتامة التً تسٌطر على نظرتهم للحٌاة والواقع إلىعماهم  ٌعود 

التداعٌات النفسٌة التً جمعت بٌنهما ومعاناتهم  إلىٌرى أن ثمة تشابه بٌنه وبٌن المعري تعود 

وكذا األمر لدى فوزي فهو  -العزلة والمرض –رهٌن المحبسٌن فً الحٌاة ))فقد لُقب المعري ب

منفاه األخٌر فً لندن ...ثم إنهما  إلىسجٌن عزلته فً المنفى ومرضه الذي الزمه منذ وصوله 

 إلىهذا إضافة  (8)اعتزال الناس عن رؼبة منهما فضبل ً عن تقارب المدة الزمنٌة لعزلتٌهما ((

تقارب فلسفتٌهما وتشابه ظروفهما .وإن استدعاءه لهذه الشخصٌات األدبٌة التراثٌة عملت على 

مرحلة التعبٌر به , و ساعد على هذه اإلنتقالة  إلىانتقال عبلقته بموروثه من مرحلة التعبٌر عنه 

                                         
, 1لبنان, ط –تارٌخ األدب العربً , عمر فروخ, دار العلم للمبلٌٌن للترجمة والنشر , بٌروت  ٌنظر:  -1
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, 2مصر, ط -ٌنظر: ذكرى أبً الطٌب بعد ألؾ عام, عبد الوهاب عزام, مإسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة - 2

 263د.ت : 
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,  (1)روثالقٌم الفكرٌة والروحٌة والفنٌة الصالحة للبقاء واالستمرار التً ٌزخر بها هذا المو

العبلء التً شؽلت شعراء هذا الجٌل ووظفوها فً خصٌة أبً استحضار ش إلىفٌمٌل مرة أخرى 

 عن فكر فلسفً وشعري مهم:  اً قصابدهم بوصفها قناع

 كؤننً أدخل فً المدٌنة الؽاببة

 مدٌنة ٌ وطؤُتها , فعادنً صوت ُ أبً العالء.

 "أِرح عظام َ أهلك القتلى !

 لى !"أِرح عظام أهلك القت

 وكنت مؤخوذا ً بما ٌرجع من مراكب ِ الصٌد

 من األصداء,

ٌُقلى:  والسمك ِ الحً , الذي سرعان ما 

 " اللحم إلبن ِ آدم , وفُضلة ُ العظام 

 .(2)للقطط الساببة" 

, فهو صوره فً عزلته وصراعه الحاد مع الحٌاة نظٌرا ً أدبٌا ً له  هذه الشخصٌةمن  ٌتخذ      

ومحدودٌته , وهو من خبلل توظٌفه لهذه الشخصٌات ٌإكد على ارتباطه  الذي أدرك قصوره

 لما فً ذاته. حمله دالالته من سٌمٌابٌات مشابهةالشدٌد بالتراث االدبً وما ت

ة فً مدٌنته بؽداد لتنكشؾ له آثار مدٌنة فٌرثً أطبللها الشاخص إلىٌتؤمل نفسه وهو ٌعود      

ء لٌستنهضه بؤسلوب التكرار لٌرٌح عظام أهله القتلى , العبل مخٌلته وٌحضرفً ذهنه صوت أبً

قد تكون دعوة للثؤر أو لتقبل الواقع , ثم  ٌنقطع عن صوته لٌدخل فً صورة من صور الماضً 

حٌث مراكب الصٌد وأصداء الصٌادٌن وصورة السمك المقلً , هذه العودة الزمكانٌة منحت 

أعماق الشعور  إلىفكبلهما ملهمان فً االندفاع   النص نورا ً كشؾ عن العبلقة بٌن تجربتٌهما ,

اإلنسانً  والتؤمل فً معنى العواطؾ واألفكار التً تمنحها صورة الواقع اإلنسانً , لذا كانت 

تشؽلهما الدالالت الؽامضة الملتبسة  التً تتخفى تحت األلفاظ المجردة مثل اإلنسان , المدٌنة , 

, وتداخل صوته مع شخصٌاته األدبٌة ٌمنح السرد قٌمة ( 3)الحٌاة , الموت , واألهل, وؼٌرها

 شعرٌة ممٌزة :

 ثم ٌردُد ضحكته ُ إبُن الحجاج :

                                         
  25-24ٌنظر: إستدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر:  -1
  88آخر الؽجر:  -2
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 بلد ٍ  إلىهربت ُ من موطنً 

 قد َصفر َ الجوع ُ فٌه منقاري 

 َصَفر فٌه الجوع ُ المنقار ! تضج ببٌروت األشعار .

 تضج السوق ُ. ٌضج ُ اللحن ُ المسروُق.

  لم ٌؤلفه الهارب ُ من تندٌد ٍ فً األحداق . ٌٍضج ُ البحر ُ بوعد

 رقاق ُ سٌوؾ الوطن ِ تدؼدغ ُ خاصرتً .

 .(1)وٌعانق ُ عنقً حبل ُ األشواق ِ 

 -أحد نوابػ الشعراء العراقٌٌن فً القرن الثالث الهجري-ٌتماهى مع شخصٌة ابن الحجاج        

عانً والدالالت , واستحضار هذه كاشفاً عن ُهوٌته المندمجة بشخصٌات تراثه المؽمور بالم

الشخصٌة تحدٌدا ً لتشابه ظروؾ حٌاتٌهما, إذ كانوا دابمً المواجهة مع المستبدٌن والمتسلطٌن, 

وحاول ابن الحجاج أن ٌكشؾ هذا الفساد عبر شعر السخرٌة فارتبطت تجربته بتجارب 

را ًعبر البساطة الهامشٌٌن والمنشقٌن والشطار وشعراء الكدٌة ,حٌث ٌطرق عالما ً محظو

 .  (2)والُظرؾ مع إستبطانه للعمق والخطورة 

بهذه الشخصٌة ومكانتها المهمة فً الموروث الثقافً لهذه األمة  معرفتهٌكشؾ عن عمق      

وٌعٌد تفعٌل دورها من خبلل هذا النص, إذ أن من عبلمات الشاعر الناضج  ال أن ٌختزن 

بر قدر ممكن من طاقاته المعطلة وبمثل هذا الفعل الموروث المعطل فحسب بل ٌعٌد تفعٌل أك

, ومن خبلل هذا التفعٌل التراثً ٌسرد سٌرته الذاتٌة وهو (3)ٌحرز نتاجه الخصب واإلكتناز

بٌروت لٌجدها تضج بالحروب األهلٌة فتزداد معاناته  وآالمه, وبٌروت  إلىٌرحل عن العراق 

التً تضج بالشعراء والناس ومبلمح الحٌاة المتصارعة ال تختلؾ عن الحٌاة فً وطنه ,فكبلهما 

وحً الحاد والتً تنكشؾ نموذج لمبلمح الحٌاة اإلنسانٌة العنٌفة المحتقنة بالكفاح األخبلقً والر

 (.4) وُهوٌته الفرد فٌها شخصٌة

هو دلٌل  الهابجالمدٌنة بالبعد السٌاسً الذي عبث بجمالٌة المكان , فالبحر  إلىٌؽلؾ نظرته       

من رؼم على الو (5)السلطة أو السٌاسة وهو)) ال ٌعدو أكثر من قوة ؼازٌة معبؤة بالجنود ((

حبل  إلىشواق تتحول األ -المنفً–نصال المآسً التً ٌؽرزها الوطن  فً جسد هذا الهارب 

ٌُعانق عنقه وٌزٌد معاناته.  مشنقة 

                                         
  218-1/211الشعرٌة:  األعمال -1
ٌنظر: إستعادة الشاعر إبن الحجاج البؽدادي خفة روح زمانه وهاجً المتنبً, محمد مظلوم , موقع إندبندنت  -2
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  61: المصدر نفسهٌنظر -4
  11اإلؼتراب والبطل القومً:  -5



 

 143 

ٌكشؾ ابن الحجاج بصوت الشاعر عن محاولة بقاء الحاضر موصوال ً بالتراث الشعري        

منها, وترجمتها ووضعها  ىالقدٌم , وعن قلق اإلنسان األبدي واستقطاب المشاكل التً عان

 .(1)واجه الذات اإلنسانٌة عبر الزمن موضع البحث للتخلص من أكبر قدر من العوابق التً ت

إنه لٌس شاعرا ً فحسب بل هو ناقد أٌضا ً لذا ٌكشؾ عن تؤثره بشخصٌة الجاحظ النقدٌة       

 وافتتانه بمإلفاته وما تحمله هذه الشخصٌة من قٌمة داللٌة حاول أن ٌوصلها للقارئ:

 كان الجاحظ  ٌتعوُذ من سوء ِ الظن ,

 باإلنصاؾ ِ مفتونا ً حٌنا ً 

 وحٌنا ً بلسان ِ العابب

 والخوؾ ُ من الخطل ِ وما َفُضل َعن المقدار .

 لكنً إذ أتصفح ُ أوراق َ ))كتاب الحٌوان((

 ال أؼفل ُ إسمً 

 ٌتردد:

 ))عبَت كتابً فً خلق القرآن...((

 ))وعبَت كتابً فً الرد...((

 ))وعبت َ كتابً فً القول ...((

, إنً أُ ُصؽً للجاحظ ِ دوما ًً 

 وأعٌب ُ علٌه,

 ًَ  .(2)وٌرد ُ عل

هو اهتمام بعلم الكبلم الذي كان ٌتصدر الجاحظ العمل اهتمام الشاعر بشخصٌة الجاحظ       

به, وتظهر قدرة هذا العلم على إحقاق الباطل وإبطال الحق وتقوم األعراؾ الشعرٌة على 

ضه , ذما ً ومدحا ً دون أن ٌكتب فً أي موضوع ٌشاء فً األصل ونقٌ إلىتعزٌزه ما دفعه 

إلٌه الشاعر بقوله :) مفتونا ً حٌنا ً باإلنصاؾ وحٌنا ً بلسان  ٌشٌر, وهذا ما (3)شعور بالتناقض

 إلىاالنتقابٌة فً الشعر واتجاهه فً الحٌاة , ونظرا ً  إلىالعابب ( حٌث ٌإكد على إنه ٌمٌل 

فبة المنشدٌن طربا ً للدكتاتور وأخرى ترفعت عن ذلك , فهو  إلىتجزء الجٌل وانقسامه أخبلقٌا ً

                                         
 111الشعر العربً المعاصر: ٌنظر: حركة الحداثة فً   -1
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المترفعٌن المندفعٌن بهاجس أخبلقً , لٌشبه اتجاهه الحداثً ))برأي الجاحظ  إلىٌحدد انتمابه 

 .(1)قبله فً احتقار المعانً التً نتعثر بها على قارعة الطرٌق((

نقاط بارزة تجمع بٌنهما وبٌن أؼلب ٌدل النص على الترابط بٌن الجاحظ والشاعر من خبلل     

الكتابة والتؤلٌؾ فً  إلىشعراء الجٌل هً الثقافة التً كانوا ٌتمٌزون بها وكذلك انصرافهم  

 .المجاالت االدبٌة المختلفة 

إن من  خصابص الموروث الثقافً بما انطوى علٌه من أسطورة وتارٌخ وأدب وؼٌرها كان 

ل الذٌن وجدوا فٌه مرآة لكشؾ لواعجهم الروحٌة حلقة وصل بٌن أؼلب شعراء هذا الجٌ

وؼضبهم إزاء واقع مفرط فً التوتر وكذلك الكشؾ عن ثقافة جٌل شعري ال ٌنتمً اال لذاته 

 ث الذي انطلق منه, فكان سمة بارزة فً ُهوٌة هذا الجٌل األدبٌة والشعرٌة.ولهذا الترا
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عانى شعراء الجٌل الستٌنً وما بعده من سٌطرة السلطة الدكتاتورٌة وهٌمنتها على           

تؤثرهم بالشعر الؽربً وبحركة الحداثة  إلى, إضافة اً النتاج األدبً فكانت أفكارهم ونتاجهم مقٌد

ٌة التً العربٌة , فكان شعر الؽموض أبرز أُ ُطر نتاجهم والذي ٌتؤتى من )) تكاثؾ العناصر الفن

تؽلب على تكوٌن النص الفنً من حٌث األلفاظ وداللتها وإٌحابها الموسٌقً والتصوٌري , وٌنبع 

لذا كثر استعمالهم  (1)ذلك من النص وجوانٌته وعوامل تكوٌنه الخارجٌة مع التزامه بالمعٌارٌة((

ة ٌمثل أسلوبا ً فً للرمز, لئلٌحاء تارة ولتكثٌؾ الداللة تارة أخرى , فهو بالنسبة للذات الستٌنٌ

تجاوز البنى التقلٌدٌة باتجاه حداثة الخطاب الشعري إذ ٌؤتً استنطاق الرموز والتقنع بها 

, فهو ))تعبٌر ؼٌر مباشر عن  (2) والتحدث بصوتها تعبٌرا ً عن القضاٌا المعاصرة بلؽة حٌة

ثارة النفسٌة العن النواحً النفسٌة وصلة بٌن الذات واالشٌاء تتولد فٌها المشاعر عن طرٌق اإل

 . (3)طرٌق التسمٌة والتصرٌح(( 

ٌستمد الشاعر وجٌله الستٌنً رموزهم من واقع الحٌاة والطبٌعة وٌمزجوها مع الخٌال       

لتؽدو مشحونة بالداللة المعبرة عن قصدٌتهم الذاتٌة وقضاٌاهم المختلفة , إذ ٌرتبط بالجانب 

ه  نتاج الخٌال البلشعوري , ولٌست له قٌمة إال بمدى النفسً للهم , ولهذا ٌفسره فروٌد على إن

داللته على األشٌاء المكبوتة فً البلشعور نتٌجة السٌطرة االجتماعٌة أو السٌاسٌة أو األخبلقٌة 

وؼٌرها , وعند ؼٌره من علماء النفس ٌستمد من الشعور والبلشعور إذ ٌرفض أن ٌكون 

 . (4)قاصرا ًعلى منابع البلشعور وحدها 

ٌشحن الشاعر قصابده برموز تبوح بقلقه النفسً وتطلق خٌاله  لتتجلى تجربته للقارئ         

مؽلفة بالؽموض الذي جاء متضامنا ً مع رموزه , فؤؼلبها تكون لها عبلقة مباشرة مع حٌاته 

وبٌبته وما ٌعترٌه من مشاعر الخوؾ والحنٌن كما هو شابع عند أؼلب الشعراء الستٌنٌن ومنهم 

تجربتهم طابعا ً شعرٌا ً مكثفاً, على , مما اضفى  (5)ٌوسؾ وحسب الشٌخ  جعفر وؼٌرهمسعدي 

حٌث شَكل  ))أداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقؾ وتحدٌد أبعاده النفسٌة , وفً هذا الضوء 

ٌنبؽً تفهم الرمز فً السٌاق الشعري, أي فً ضوء العملٌة الشعورٌة التً تتخذ الرمز أداة 

, ولما كان الحدٌث عن الرمز ٌتباٌن بٌن الضٌق واالتساع فإننً ال أرى داعٌا ً  (6)((وواجهة لها

ٌُعد ُهوٌة جٌل , واالكتفاء ببٌان نوعٌة الرموز  لئلسهاب فً الحدٌث عن المصطلح السٌما وإنه 

 التً وظفها الشاعر فً أعماله والتً تفرعت  حتى أؼنت تجربته الشعرٌة .

 انعنىوت :

                                         
  112هـ :1421, 2تبوك, ط -الؽموض فً الشعر العربً , مسعد بن عٌد العطوي, مكتبة الملك فهد الوطنٌة -1
وٌنظر لبلستزادة : شعرٌة القصٌدة القصٌرة عند  218العراقً الستٌنً: ٌنظر: خطاب الرإٌا فً الشعر  -2

فوزي كرٌم انموذجا , عدنان حمٌد ٌاسٌن ,رسالة ماجستٌر فً كلٌة العلوم االنسانٌة  –شعراء البٌان الشعري 
 141هـ :  1438-م 2111جامعة المصطفى العالمٌة ,  –قسم اللؽة العربٌة وآدابها 

  41: 1884, 3, دار المعارؾ, طفً الشعر المعاصر , محمد فتوح أحمد الرمز والرمزٌة  -3
  36: المصدر نفسهٌنظر:  -4
  162ٌنظر : دٌر المبلك:  -5
  211الشعر العربً المعاصر: -6
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الشاعرأن ٌرسم صورة قصابده بدءا ًمن العنوان , وهو أسلوب اتبعه أؼلب ٌحاول         

, وحٌنما كان التعبٌر المباشر ال ٌتضمن صورة بل ٌقدم واقعا ً مباشرا ًمن (1)الشعراء الستٌنٌٌن 

, لذا عمد إلى رمزٌة العنوان فً محاولة إلنتاج خطاب مكثؾ الداللة (2)دون جهد أو تؤوٌل 

)تبرز عتبات النص جانبا ً أساسٌا ً من العناصر المإطرة لبناء الحكاٌة ولبعض وممٌز إذ )

طرابق تنظٌمها وتحقٌقها التخٌلً , كما أنها أساس كل قاعدة تواصلٌة تمكن النص من اإلنفتاح 

فمحاولة شد المتلقً وتشوٌقه ( 3)على أبعاد داللٌة تؽنً التركٌب العام للحكاٌة وأشكال كتابتها ((

ءة فعل ٌقوم به العنوان لذا التفت إلى هذا األمر وحشد عناوٌن قصابده بالؽموض , بهدؾ للقرا

تحفٌز المتلقً واالنجذاب نحوها واختبار مقدرة الذات على تفرٌػ حموالتها الداللٌة و تفكٌك 

 , وفً ؼوصنا بٌن عنوانات قصابده نجد الكم الهابل من العنوانات الرمزٌة الممٌزة:(4)شفراتها 

نلحظ الرمزٌة الواضحة فً كلمتً الجنون  (5)((جنون من حجر ))ً قصٌدته المعنونه ب ف

والحجر واللتان توحً داللتٌهما إلى الشعر والواقع القاسً , فهو ٌرمز إلى الشعر بالجنون , 

كونه لم ٌكن معتدال ً فً شعره بل كان جامحا ً, متمردا ً وضاجا ً فً رمزٌته ومباشرته , 

رمزي ما هو إال))تشكبلً خاصا ًمن تشكبلت الواقع عندما ٌدخل فً وعً الذات والفضاء ال

ومن  (6)وٌكون لها تجربتها وموقفها منه , كما إنه هو الذي ٌحكم منطق الدلٌل ومستوٌاته((

المعروؾ عنه إنه ٌكتب القصٌدة ٌرٌد بها الكشؾ عن انفعالٌة الذات , ٌنظر إلى أشٌاء الحٌاة 

والفن فٌذٌبها فً جوعه الروحً وداخل حٌرة المشرد فٌه لتولد منها القصٌدة التً تبدو مثله 

, وأشٌاء (1)متمردة , مضطربة , مجنونة حٌنها تكشؾ عن جرح تطلعه والفراغ الذي ٌؽذٌه 

 الواقع الذي ٌنحت منه القصٌدة فهو لم ٌكن طٌعاً سهبل ً بل كان قاسٌا ً صلدا ً.

إمراه من  ))ومن عنواناته الرمزٌة التً تكشؾ عن المعاناة فً والدة القصٌدة هً قصٌدة 

فالمتؤمل فً قصابده ٌلحظ إنه عمد إلى تؤنٌث القصٌدة للداللة على جمالٌتها وبراعة  (8)((رخام

ً هنا تمثال المرأة / قصٌدة منحوتة من الكلمات / الرخام , فداللة المرأة الرمزٌة تكوٌنها ,وه

توحً بجمال االستدارة والخطوط والملمس وحٌن تكون قصٌدة فهً توحً إلى شعرٌة الكلمات 

ذات االنحناءات والملمس الناعم , أما رمزٌة الرخام توحً إلى معاناته وهو ٌتفاعل مع 

, كما تشً بذلك دالالت المخالب فوق الصدغ ,  (8)لٌخرجها مثالٌة مبهرة مكوناتها وتفاصٌلها

اللمسة الجارحة حتى تتحول إلى دؾء وكبلم , فالصورة الرمزٌة تعتمد على ما تحدثه فً نفس 

متلقٌها من استجابة ٌتداخل فٌها عامبلن : أحدهما الخصابص اإلبداعٌة للذات الشاعرة واختبلؾ 

                                         
: لسلطة فً الشعر العراقً الستٌنً : خطاب ا , وٌنظر لبلستزادة:266-265: الموجة الصاخبة: ٌنظر -1

128 ,131 ,133 ,134, 135 
, رحمن ؼركان , دار الرابً للدراسات , أشكال األداء الفنً إلىٌنظر: قصٌدة الشعر من األداء بالشكل  -2

  111: م2111, 1دمشق, ط -والترجمة والنشر
  16: 1886, 1الدار البٌضاء, ط–عتبات النص البنٌة والداللة , عبد الفتاح الحجمري, شركة الرابطة  -3
  52 :العالم واألشٌاء  لىإٌنظر: النص نظرة  -4
  2/51الشعرٌة:  األعمال -5
  118الفضاء الشعري, العبلبق, الذاكرة , المعجم , الدلٌل:  إلىمن الصورة  -6
  215ٌنظر: تهافت الستٌنٌٌن:  -1
  263/ 1الشعرٌة:  األعمال -8
  51ٌنظر: المراٌا والدخان:  -8



 

 141 

, وما طمح إلٌه من اختٌاره لرمزٌات العنونة هذه هو (1)ن هذه االستجابة المتلقً فً تعبٌره ع

 تحقٌق أعلى مستوى استجابة وأفضل تعبٌر من قبل النقاد.

ٌتسع طموحه فً خلق تجربة شعرٌة تتجاوز الواقع األرضً لتحلق عالٌا ً فً فضاء        

ففضاء التجربة  ,(2)((النسور ) فضاءالنسور/ الحرٌة , وهذا ما دلت علٌه رمزٌة العنوان  )

الشعرٌة التً ٌصبو إلى الكتابة فٌها  تنشد التعالً وترك الواقع  , هو)) فضاء للعب والتجرٌب 

, هً رؼبة فً هجر هموم اإلنسان وترك الذاكرة , (3)تجرٌب التحلٌق فوق كل شًء ((

نه ال ٌتمكن من والتحلٌق فً فضاء الحرٌة والعبث واالستراحة  فً حضن مجاز الشعر, ولك

تحقٌق هذه الرؼبة ألنه مشدود إلى واقع هذه األرض ومتماهً فٌها , وبهذا الفهم القابم على 

تؤوٌل رمزٌة العنوان والكشؾ عن مدى ارتباطه بالنص  ))ٌتجاوز الشاعر المتداول والمستعمل 

 (4()عبلبقٌة متناصة(من ألفاظ اللؽة العادٌة لٌجعل العبلقة بٌن الدال والمدلول مشدودة إلى شبكة 

 وهذا ٌمنح التجربة ُبعدا ً مٌتافٌزٌقٌا ً واضحا ً.

فً داللته الرمزٌة عن الؽدر و شاعر الحزب ,  (5)((الطعنة  ))ٌكشؾ العنوان فً قصٌدة        

, الذي كان انتمابه الحزبً هو رؼبة لتحدي اآلخر ونادرا ًما ٌكون عن قناعة فكرٌة , فٌعبؤ 

البطل المثال فٌشحب إنسان األرض وٌتبلشى , إذ ٌسعى إنسان الحزب  الحزب كٌانه بصورة

إلى تجرٌد األشٌاء الحٌة , فهوؼٌر معنً بها وال باإلنسان , ولٌست قصٌدته سوى ظبل ً 

, وإن عنوان الطعنة فً معناه الرمزي المطلق هو الؽدر الذي ٌصدر  (6) خداعا ًلئلنسان الحقٌقً

 ٌصدر من جماعة ما وهذا كان فعبل ً تحكمه المرحلة وفلسفة البقاء لؤلقوى .

ٌلعب الشعر دوراً مهما ً فً إٌقاظ الذاكرة من سباتها الزمنً للتحول إلى وحش ٌطارد         

فهو بعد هجرته  (1)(() الوحش)زٌة لعنونة قصٌدة الذات الشاعرة , وهذا كشفت عنه الداللة الرم

هجرته إلى لندن ظلت تفاصٌل الوطن هاجسا ً روحٌا ً له, حٌث حملها معه فً  ذاكرته حتى 

استحالت األخٌرة وحشا ً ٌتربص الفتك به , وإن هذه الصورة الرمزٌة المستعارة من تصوره 

, وبقً الوحش/ الذاكرة ٌتحكم به وٌهبه للذاكرة ولخبرة اإلنسان الذاكراتٌة ظلت ترافقه أٌنما حل 

 .(8) االحتماالت المخٌفة حول الماضً وعن الحاضر , فكانت مستودع عذابه

منح صدق الشاعر فً البوح عن معاناته رمزٌته ُبعدا ً واقعٌا ًومنح ثٌمات عناوٌنه تؤثٌرا ً        

الذي أطلقه  (8)((خر الؽجرآ))وموضوعٌة فلم تكن اعتباطٌة أو مجردة , ومنها عنوان قصٌدته 

عن مجموعته كاملة كما كان له كتابا ً ٌحمل نفس العنوان  ,والؽجر هم الجماعة الُُرحل الذٌن ال 

وطن لهم وال مستقر فهم فً هجرة دابمة , ورمزٌة العنوان توحً بالتشرد الذي طال أكثر 

عن مؤمن وموطن, و العراقٌٌن أبان سلطة البعث حتى ؼدو مرتحلٌن بٌن األوطان ٌبحثون 

                                         
  18الحدٌث: ٌنظر: الصورة الشعرٌة فً النقد العربً  -1
  1/84الشعرٌة:  األعمال -2
  116أنسنة الشعر:  -3
   144القراءة:  إلىالسٌاق والنص الشعري من البنٌة  -4
  2/51الشعرٌة:  األعمال -5
  115-114كاردٌنٌا:  إلىٌنظر: العودة  -6
  61/ 1الشعرٌة:  األعمال -1
  51ٌنظر: أنسنة الشعر:  -8
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توحً العنونة  بالعزلة والوحدة التً شبهها بعزلة الؽجر عن باقً الناس كما ٌوحً بذلك نسق 

القصٌدة أٌضا ً, فاالبتعاد عن المجتمع والجماعة ٌبلزمه شعور بالوحدة والوحشة , حٌث األنا 

كلم شخص النصً الحاضر بعمق فً النص ٌنعطؾ على داللة العنوان التً توحً بؤن المت

, ولكن الؽجر على الرؼم من تشردهم وعدم استقرارهم ال ٌبطلون  (1)متعب وتابه ومتشرد 

النسل فهً داللة رمزٌة أخرى توحً بالتمرد والرفض , فاالنا النصً أٌضا ً))رافض لكل 

أنواع الخضوع فهو مسكون بهموم الذات ورؼبتها فً تحقٌق وجودها وكٌنونتها وهً تواجه 

وهو فً شؽفه فً  (2)ٌرٌد أن ٌجعلها تنخرط فً صؾ التحجر والسكون والرتابة ((  اآلخر الذي

فهً األداة  (3)(() المرآة فً تؤكٌد وجوده ٌتعقب ُهوٌته التً تكشفها مرآة الذات فٌكتب قصٌدة )

التً تعكس األشٌاء والشخصٌات إذ تشبه القناع ولكن بواقعٌة أشد , ٌتعقب بواسطتها مصٌر 

شخصٌته المتمربٌة , فٌجمع بٌنها وبٌن  الرمز صفات عدة منها داللتهما على عالم الخٌال, 

ٌنً وإن  الشاعر الست (4)حٌث ٌجمعان بٌن الحقٌقً وؼٌر الحقٌقً , بٌن جدلٌة الحس والعقل

ٌكثر من توظٌفه لهذه األداة بوصفها طرٌقة للكشؾ عن مكنوناته واألشٌاء التً ٌعجز عن البوح 

بها بؤسلوب مباشر, فهً تقانة إلظهار انشطار الذات وإظهار اإلرسال القصدي التواصلً الذي 

, حٌث ٌظهر السٌاق النصً للقصٌدة أسباب (5)ٌكشؾ عن مواجهة الذات لذاتها والوجود

ار والمتاهة التً تعٌش بها الذات ,هً حابرة قلقة بفعل الذكرٌات , تعٌش على أمل أن االنشط

تحنو علٌها الحٌاة ولكنها ال تجد فً هذا الواقع سوى البرك الراكدة التً توحً بجمود الحٌاة 

 وثقل استمرارٌتها على  الشاعر فحٌنها ٌنسحب وٌدخل مرآته/ ذاته الباردة . 

تبة للحالة النفسٌة التً تمر بها الذات وٌتضح فً داللة عنوان قصٌدته تخضع داللة الع     

حٌث ٌصور ))ثقل اللٌل وكابوسٌته المثقلة بالهموم ,فهو لٌل  (6)((حٌن ٌنشب أظفاره اللٌل))

هً محاولة تصوٌر لحالة النفس البشرٌة وهً ( 1)ؼرٌب مطارد ٌعتقد بوهن المبلذات كلها ((

نفى وكآبتها , فٌمنح الصورة  شكبل ًمحسوسا ً  ٌحاكً نطاق الواقع ترضخ تحت وطؤة لٌالً الم

والظروؾ التً عاٌشها لٌظهر من خبلل العنوان الفجوة الواسعة بٌن رؼباته والواقع الهزٌل 

الذي ٌعٌشه ما دفعه إلى استعمال النبرة العنٌفة لمفرداته , ففً ظل الظروؾ المحٌطة بالفرد 

نسانً والمكانً ٌتخذ التعبٌر نبرة عنٌفة فً أسلوبه وداللته المؽترب وصعوبة التماهً اإل

, وإن الداللة التً تمنحها رمزٌة العنوان تخلق للمتلقً فضاءات  رحبه من التؤوٌبلت ,  (8)ولؽته

, إذ )) تمارس الخرق على ما ٌسمى بالداللة المباشرة لؤللفاظ حٌث ٌتجاوزها إلى أفق ما فوق 

 . (8)ال من كل قٌود الداللة التقرٌرٌة واالستعمالٌة ((الداللة ...ٌتحرر فٌه الد
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 انطبٍعت:

الجٌل الستٌنً  الطبٌعة بكثرة فً قصابدهم إلٌصال رسابلهم المشفرة  شعراء استعمل      

للمتلقً عبر شبكة من الرموز تخفً تحت قناعها تؤمبلتهم عن الوجود والذات والحٌاة والموت, 

شعراء من وهذا موجود بكثرة فً شعر سامً مهدي وفاضل العزاوي وفوزي كرٌم وؼٌرهم 

م النفسٌة وطبٌعة عبلقاتهم باإلنسان من ناحٌة والمواقؾ ,كما تكشؾ عن صراعاته (1)هذا الجٌل

والمواقؾ الحٌاتٌة من ناحٌة اخرى مثل الحب والكره والتمرد والثورة وكذلك طبٌعة رإٌته 

لآلخر وموقفهم منه , فالعناصر الرمزٌة التً ٌوظفونها ترتبط بالُبعد النفسً لواقع تجربتهم 

بة هً التً تتعامل مع عبلقات الشاعر الشعرٌة التً ُتضفً علٌها أهمٌة خاصة , فالتجر

, فٌجمع (2)ومواقفه تعامبلً على مستوى الرمز الفنً الممتلا بالمؽزى أو بؤكثر من مؽزى 

 ه لتستحٌل مجرى ال ٌهدأ:داء رموز الطبٌعة مكابداته وأهواءالشاعر تحت ر

 ٌهدأ أهواء المرء ولٌدة ُ مجرى ً ال

 والعزلة ُ ماء ُ ؼدٌر,

 األحسن ُ واألردأ ٌتآخى فً زرقته

 .(3)والخٌُِر والشرٌر

حكمته وفلسفته فً الحٌاة  , وأهواء المرء  بواسطتهاٌستشؾ من الطبٌعة رموزه التً ٌبث       

استمرارٌة مراودتها  إلىمرتبطة بشهواته التً ٌصعب السٌطرة علٌها ومجانبتها , إذ ٌرمز

ٌُكبح هوى ً حتى ٌولد آخر,هو للذات اإلنسانٌة مثل ؼدٌر دابم الجرٌان هابج فً حرك ته  ما إن 

رمز عن الصراعات التً تولدها أهواء المرء فً كٌانه حتى تكسح كل شًء فً طرٌقها , وماء 

الؽدٌر رمز عن عذوبة حالة العزلة وصفابها وما تبعثه فً النفس من هدوء وطمؤنٌنة فٌندمج فً 

 فً هذا العالم . صفابها المتضادات وتتآلؾ المتناقضات لتتحقق المثالٌة

لؽة تصوٌرٌة تبرز أهمٌتها  إلىٌحاول من خبلل الرمز ترجمة أفكاره التجرٌدٌة وٌحولها       

, كما ٌكشؾ عبر تكثٌفه الرمزي (4)فً األفكار التً تشؾ عنها واآلراء التً تصرح بها 

 واستنطاق الطبٌعة عن العملٌة اإلبداعٌة التً تتم بها والدة القصٌدة  :

 الدفلى كبذرة 
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 أدخل بستانِك مع أشعة ِ الصبِح,

 مع اللقاح ِ, دون أنساب ٍ والجذور,

 وإذ ٌجًء بابع ُ الزهور

 .(1)ٌقطُؾ أحالُهن من جرحً

ٌكثر من الحدٌث عن شجرة الدفلى , وسبب ذلك إنه وجد فٌها مجرى داخل كٌانه كما كان       

النور ٌربطه باألفق  إلىكٌان ٌنشُد إلٌه ٌحمله  إلىمجرى الماء داخل السٌاب تطورت مع األٌام 

, حٌث ٌشبه ذاته بهذه الشجرة بصفتها رمز عن (2)الواسع الرحب , وهو وجود أكثر ؼزارة

إنشداده للعالم الداخلً , فهً ال تقوم بدور المراٌا إذ تحتفظ بكٌانها الذي ال ٌنتسب للضوء والظل 

, هً / هو تنتسب لعالمها الداخلً فهً ال تستثٌر فالضوء الذي ٌقبل علٌها سرعان ما تطفبه 

 . (3)داخلها  إلىنظر أحد بل تتطلع 

ٌستعمل اسلوب الحوار مع كٌان ؼٌر مصرح به تكشؾ عنه لفظة البستان بوصفها داللة       

رمزٌة عن اللؽة/ التجربة , إذ لم تعد اللؽة فً تصور الشاعر المعاصر أداة ترجمة للوجود 

 . (4)النسبة له وللمتلقً الوجود والتجربة والحٌاة وإنما صارت ب

ٌدخل عالمه االنطوابً / عالم الدفلى مع إشراقة الشمس أو حٌن انتشار اللقاح إذ تشٌر        

 –الوالدة الجدٌدة/ والدة القصٌدة  , فٌتجرد من انتماءاته  إلىداللة ) الشمس واللقاح( الرمزٌة 

لٌؤتً بابع الزهور/ الذات الشاعرة لٌقطؾ أحبلهن , وٌجسم الكلمات  -دون أنساب وال جذور

دور الكلمة فً  إلىالتً تدخل فً قصابده فٌستعمل لها الضمٌر ) ُهن( ))وهو فً هذا ٌشٌر 

الشعر أو الكلمة الشعرٌة , فالكلمة لٌست مجرد صوت له داللة وإنما هً وجود وحضور له 

الؽموض الرمزي للتعبٌر عن نمطٌن مختلفٌن من  إلى, إنه ٌلجؤ  (5) كٌان وجسم((

دعوى  إلىشخصٌته,الحالة اإلبداعٌة للقصٌدة تارة , واألزمة الروحٌة تارة أخرى , وعودة هذا 

, وهو ما تمٌز به (6)العمق وجعل المتلقً ٌتخٌل النص األدبً بمعاناة تمنحه بهجة االكتشاؾ 

 وحش وهو من ٌروضه وٌستمٌله الٌه: إلىقصٌدة جٌله الشعري , لتتحول ال

 بدوي ٌعاشر الوحش .

 إن مد َ ذراعا ً حط َ الُعقاُب,
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 وإن أصؽى تداعت فً أذنه لؽة ُ األسالؾ!

 ٌرث ُ الرٌح ُ والوساوس َ 

 تؤتٌه ِخفافا ً, من كل َ فج ٍ قرٌب.

 وٌرى الشمس َ مثل َ ثقب ٍ ٌِهلُ الرمل منه

 على الخالِء الرحٌب.

 ٌتداعى أمامه الزمن ُ الرخو ُ: كثٌبا ً 

 مولداً من كثٌب.

 إنه شاعر المهاوي ,

 .( 1)ٌؤنُس إال بجذوٍة فً المؽٌب وال

لتصوٌر مكابداته النفسٌة وأزمته الروحٌة  فً استعمال الرموز المنتقاة من الطبٌعة فرطُ ٌَ       

فهو / البدوي ٌحترؾ صناعة الوحش / القصٌدة التً تتماهى مع الذاكرة , الذاكرة التً تمثل 

, و ٌستعمل القصٌدة أسلوبا ً فً (2)ثمرة ُمرة لما عاٌشه وهً مصدر التجربة الروحٌة العمٌقة 

أي تنظٌم  إلىإذ لم ٌعرؾ عنه انتمابه  (3)قاب (التمرد على السلطة التً ٌرمز إلٌها بمفردة) الع

سٌاسً أو آٌدٌولوجً , لكن دكتاتورٌة السلطة الحاكمة فً ذلك الوقت كانت حدٌة, حٌث كانت 

تجعل الموقؾ منها إما والء مطلق أو خٌانة عظمى مما حتم علٌه أن ٌكرس معظم تجربته 

, وترثه الرٌح / تجربته التً عاشها  (4)للحدٌث عن محنته بالرمز تارة وبالمباشرة تارة أخرى 

 (5)هباء إلىفتضطرب  الحٌاة وقانون الطبٌعة وتستحٌل داللة الشمس الرامزة للثورة أو الحرٌة 

وٌستعمل رمزٌة الكثٌب المتوالد عبر الزمن للداللة على المجهول الذي ٌتقاذفه , فما أن تنتهً 

ن المراحل السٌاسٌة التً سٌطرت على هذا مرحلة مشبعة بالسواد حتى تبدأ أخرى , هً رمز ع

الرمزي من خبلل جعل المعنى مكثفا ً بالداللة كما ٌبتعد عن  إلىالوطن , ثم ٌنتقل من الواقعً 

 اللؽة الواضحة وحجبها بالؽموض الذي ٌضاعفه الرمز :
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 وفً ؼابة النخل ودعت ُ تلوٌحة ً لصباي

 الموُج, وانتابنًوفً النهر لم أكترث لشبابً الذي ٌتقاذفه 

 فزع ٌ 

 هنا سوؾ أقطع ُ منفاي فً معطٍؾ لٌس ٌبلى,

 .(1)ورأس ٍ كثٌر الوساوس 

ٌكثرمن استعمال الرٌح والماء والنخٌل بوصفها رموز لحاالته واماكنه وصراعاته وألنها       

 مرتبطة بروحٌته ومتؽلؽلة فً كٌانه , هً مشاهد وعى وجودها فً حٌاته منذ أن كان فً محلة

العباسٌة , كما إنه ٌتبع إسلوب قدٌم فً الشعر وجد عند قدامى الشعراء , حٌث ال ٌقتصر هذا 

الشاعر أو ذاك على رسم الطبٌعة من الخارج واصفا ً نماذجها وإنما ٌشعر بها وٌجسدها فً 

ٌُنكر فً قراءة جدٌدة ا , فتدور رمزٌته فً أفق التذكر إذ ٌلوح للصب(2)خطابه بوصفها واقعا ً ال 

الذي ٌإرخ لحٌاة قاسٌة , تكتب  –دجلة  –الراحل فً بٌت والده /ؼابة النخل, حٌث النهر 

, فٌصور اضطراب (3)أمواجه مصابر العراقٌٌن واألحداث الجسام وحٌاتهم وبها تنمحً أٌضاً 

هذا االضطراب بتقاذؾ االمواج ,إذ ))ٌوحً تبلطم  إلىمشاعره وهو ٌروم الرحٌل , وٌرمز 

فٌتوقؾ الزمن وهلة لٌستوعب الحدث الذي ٌعٌشه  (4)طم العواطؾ وشبوبها ((األمواج بتبل

هو تدقٌق بتفاصٌل  -هنا سوؾ أقطع منفاي فً معطؾ ٍ لٌس ٌبلى –مناجاة   إلىوٌتحول الحوار 

ومدى أهمٌته  وتؤثٌره على نفسٌة اإلنسان حٌث التوجس والقلق ورأس ٍ  -حدث الهجرة –الحدث 

 راحل الزمنٌة القاسٌة ال تنفك تراوده وتبقى شاخصة فً ذاكرته :كثٌر الوساوس , فالم

 فً رأسً ٌقبع ُ, أبدا ً , فصلُ شتاء ٍ أشٌب.

 ومالمح ماضً 

 .(5)ا اللوُن البارد ُ للزمن ِ الفضًٌعلوه

تعجز اللؽة المباشرة فً التعبٌر عنها عاشها فً مدة زمنٌة قاسٌة عن مشاعر ؼرٌبة  ٌفصح      

, فهذه المدة  التً مرت فً حٌاته لم تكن أحداثها هٌنة لذا رموزه علٌها  عرض إلىذا ٌلجؤ ل

تركت بصمة واضحة فً ذاكرته ٌصعب التخلص منها , هً تشبه الشتاء من حٌث برودتها 

وقساوة ظروفها, فالشتاء هو الماضً الذي ٌستمد داللته من لفظة األشٌب, و رؼم انقضابها  إال 
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هذا الزمن على إنه إنسان له مبلمح  ذات لون بارد خالً  إلىو ٌنظر إن مبلمحها تراوده , ه

من الحٌاة .فاللون ٌعد ملمحا ً من مبلمح الشكل اختلفت النظرة إلٌه خبلل القرون إذ انتقلت من 

 إلىالنظر  إلىنطاقها الحٌاتً وبعبارة أخرى انتقلت النظرة إلٌه كشًء مجرد  إلىنطاقها المادي 

, فٌستمر فً رصد األحداث والحاالت التً عاٌشها الفرد فً هذا  (1)س اإلنسانٌةأثره كمنبه للنف

 الوطن وبثها عبر حشد من الرموز :

 واقول ُ عراقٌون

 بٌت ٌ من طٌن ٍ فً منحدر ِ السٌِل,

 ونذر ٌ للزمن الملعون.

 وأقول ُ لقاح ٌ نحن ُ لٌوم لن ٌؤتً ,

 تطرحنا رٌح ٌ فً سورات ِ البحرِ 

 حافات الالندري .ورٌح ٌ فً 

 من ٌجمعنا ,

 وٌلم شتات مضاجعنا 

 .(2) فً نوم ٍ آمن ؟

 ,ٌحرص فً قصابده على المحافظة على خٌط الدهشة واالنسجام الذي ٌشد القارئ         

فٌبدأ النص بفعل ٌإكد على ُهوٌته الوطنٌة لٌجمع بعدها بٌن الحقٌقً وؼٌر الحقٌقً بواسطة 

الرمز , حٌث ٌقوم بتحطٌم العبلقات التً تربط بٌن جزٌبات الواقع وال ٌبقٌها على واقعٌتها بل 

ٌرسم , لٌؤتً بعد هذا ل(3)تؽدو فكرة مجردة وبهذا ٌتحقق االمتزاج التام بٌنه وبٌن ما ٌوحً به 

صورة لهإالء الذٌن ٌسكنون بٌت من طٌن فً منحدر السٌل وهو رمز للوطن والسٌل رمز عن 

 (4)شًء مدمر إلىالذي ٌتحول فً لحظات وجٌزة  -الماء-الدمار الذي ٌتولد من عمق الحٌاة  

وكؤنهم فً تراكم الخطوب علٌهم منذورون للمعاناة فبل تمضً حقبة وجع حتى تؤتً أخرى أسوأ 

منها, وعلى الرؼم من كل ما ٌتعرض له هذا الشعب ٌبقى ٌستشعر فً ذاته الحٌاة , فاللقاح 

المنافً , وإن الصورة الرمزٌة  إلىالحٌاة الجدٌدة واألمل الذي تنثره الرٌح / الهجرة  إلىٌرمز 
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واألخرى من  الواقع بوصفه مرجعاً للتخٌٌل,  التخٌلالتً ٌرسمها  تنهض من  ناحٌتٌن  أحدهما 

ٌُعد مرجع لها  اً فالوقابع التً ٌرسمها ال تخلو من كونها متخٌلة لها وجود فً الواقع الذي 

, وهذا ما ٌبرز واضحاً حٌن ٌؤتً (1)وللقراءة وهو ما ٌخلق االختبلؾ بٌن قراءة وأخرى 

 بالفقدان : اً منذراً ٌعة بوصفها رمزبالطب

 طابرةٌ من ورٍق حلقت 

 فً دمً

 وحٌنما إشتدت رٌاحً وأرعدت ؼٌومً

 وطؽت فً فمً

 مرارة ُ الؽٌض,

 وإرتبكت فً ربتً الفصول,

 إنقطع َ الخٌُط ُ ولم ٌبق للطفل ِ 

 سوى مقلة ٍ 

 ملٌبة ٍ بالفضول 

  .( 2)وشفة ٍ تجهل ُ ماذا تقول؟ 

حالة الحب التً تنتشً بها العواطؾ وتحلق عالٌا ً مثل طابرة ورقٌة تحلق فً  إلىٌرمز       

دمه ولكن هذه الطابرة سرعان ما ٌفلت خٌطها لتحلق مؽادرة نحو السماء فبل ٌتمكن من اإلمساك 

بها بعد أن هبت رٌاح األٌام ومخاوفها التً جعلته عاجزا ً عن التعامل الروحً مع شعور الحب 

مرارة الحرمان والوحدة , فترتبك الفصول وهً رمز لسنٌن حٌاته التً لٌتوق  وهذا ما جعله

 عاشها مشردا ً ؼٌر مستقر.

هٌمنة الرمزٌة فً نصوصه ومنحها السلطة على تكوٌن الصورة الشعرٌة عن طرٌق     

العبارات اللفظٌة ٌعود لقدرتها على اإلبانة واإلقناع وتكوٌن رإٌة عن العالم وقدرتها على 

. (3)وٌل التؤثٌر فً العالم ومن ثم  تحوٌل العالم ذاته بفضل قدرتها على التعببة والتكثٌؾ تح
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ومثلما ٌستعمل الرمز لتكثٌؾ الداللة على محنته الروحٌة كذلك ٌوجهه لتكثٌؾ صورة رثابه 

 لمعاصرٌه :

 أٌتها العاصفة ُ على األشرعة المهتربة 

 ردأٌتها الرٌح ُ الالطمة ُ جبٌن الجبل األج

 أٌتها النواحة ُ بٌن القصب ِ المهجور

 . (1) ما أكثؾ لون عراقٌتك !

تؤثٌر إذ مَثل هذا ال, األدبٌة والفنٌة  الشاعرٌُعد )نجٌب المانع( أهم المإثرٌن على تجربة        

, لذا كانت وفاة هذه لم ٌكن من السهل أن ٌتؤثر بؤحد أو ٌتشاكل معه  انفراده فً تجربته , حٌث

كتابة مرثٌته )الموضوعة الماثلة أو موت نجٌب  إلىالشخصٌة حدثا ً مإلما ً بالنسبة له دفعه 

 المانع(.

الموت الذي  إلىالرٌح ( للترمٌز –جاء النص متوسبل ً بالطبٌعة الؽاضبة )العاصفة        

نفسه   إلىى على المقرب اختطؾ صدٌقه المقرب , إذ تؤتً  استجابته لهذا الحدث  الذي جر

استجابة قهرٌة ٌرصدها وهو فً حالة األلم واالنكسار, فتعلق رؼبته فً كشؾ عراه لذا ٌرمز 

الهاربٌن من  إلى, وٌرمز (2)إلٌه بمفردات تدل على فعل التدمٌر بوصفه هو ذاته فعبل ً تدمٌرٌا ً

فً النظام الثقافً العربً صدأ األٌام باألشرعة المهتربة والجبل األجرد , إذ ٌرتبط الجبل 

بفٌزٌولوجٌة الجسم المشتملة على العقل الذي ٌتمٌز به الممدوح والذي ٌقع فً اعلى منطقة فً 

)القدم( والذي ٌخلق ُبعدا ً  -مكانٌا ً  –الجسم , فهو ظاهرة للداللة السلوكٌة التً تكون ضدها 

الداللة الرمزٌة متآلفة مع داللتها سفل , وهذه وتتكٌؾ مع حالة االنحدار نحو األ للمكان الواطا

, واألجرد هو رمز عن الُعري الذي كان ٌرٌد به ُعري عقٌدة اإلنتماء (3)فً الشعر القدٌم 

  (4)للـ) المانع( ونخبته العارٌة من العقٌدة كما كان الشاعر اً اآلٌدٌولوجً, حٌث لم تترك األٌام أثر

صور الحٌاة مجدبة وعارٌة , وهً صورة فً القصب المهجور ت  -الحمام –ووجود النواحة 

 (5)رمزٌة عن قلة حٌلة اإلنسان فٌها , كما إنها صورة للذات الواقعة رهٌنة للقدر بجبرٌة مطلقة

حٌث ٌوحً استعمال الحمام بوصفه رمز عن حالة الحزن والبكاء التً ٌعانٌها, إذ ارتبط هذا 

الحٌوان ))بتجربة الحزن والفقد ... فالعذاب والنوح الذي تعلنه الحمامة هو المكافا الخارجً 

فكل صور الموت  (6)النفعال الشاعر الداخلً ولحزنه وألمه ونوحه على من رحل منه((

ً صورة عن بلده الذي تبرزهذه الصورة فٌه ُهوٌة وسمة ولون ال ٌمكن عدم ورمزٌته ه

)منهل نعمة, احمد عبد األمٌر,  إلىمبلحظته لكثافته وقتامته , ونلحظ ذلك أٌضا ً فً مراثٌه 
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عبد األمٌر الحصٌري, حسب الشٌخ جعفر ......(, فٌحاول كشؾ لواعجه وحزنه وتعرٌة 

 ٌعة الرمز فً نصوصه:الوضع السٌاسً عبر توظٌؾ الطب

 من أي شتاء 

 جٌلً هذي األصوات؟ تسمُع ٌا

 شعراٌء فً ُعلب الكبرٌت

 وقًٌء فً الحانات.

 من أي شتاء ٍ تهبط ُ هذي الرعشة ُ فوق كتابك؟

 نبضات ُ القمر األسوِد بٌن اصابعك السوداء

 تترك ُ أثراً للشعر الصافً , ال

 للركِض على أرصفة ِ الوطن المتعافً,

 جٌلً المحزون للضحك, كؤنك ٌا

 تسمع ُ إال صوت َ أوامَر فً إلقاء القبِض, ال

 وصدى شعراء ٍ 

 باعوا فً صاالِت العرض ِ 

 . (1)شرَؾ األرِض 

تكشؾ رمزٌته عن وعٌه الواسع بالواقع , فهً طرٌقة لرإٌة العالم من منظور ذاتً        

, فالرمز الحداثوي  (2)عمٌق و لٌست فقط  االحتماء بالنسق الثقافً الذي ٌنظم بنابه الشعري

الذي ٌستحضره الحداثوي ٌمثل وضع الشاعر الوجودي فٌعٌد صٌاؼة األحداث وصٌاؼة عبلقته 

وض الشعري ))ٌعكس التعارضات الؽرٌبة للروح اإلنسانٌة , إنه ٌعلمنا بؤن الضعؾ بها, فالؽم

اإلنسانً قد ٌترافق مع الفطنة الروحٌة وإن االلم واإلحساس بالخزي قد ٌحطم انحبلل العقل 

جٌل  -لٌؤتً النص وثٌقة تكشؾ حالة أطراؾ النزاع  (3)وٌطلق عنان الشعر المعتقل هناك((

وعملٌة التفرد التً تمارسها السٌاسة بحق شعراء الجٌل,  –شعراء السٌاسة الشاعر, السلطة, و

فتؤتً مفردة )شتاء ( رمز عن الزمن الذي ٌتحدث عنه هو الماضً بقساوته وبرودته ووحشته , 

السجن / علب الكبرٌت, القمر األسود /  -إذ ٌحضر هذا الماضً كزمانٌة مؤهولة باألٌدٌولوجٌا 

حضور التجربة الشعرٌة المحملة بالرمز كبحث مضنً لتحرٌر  إلىا أدى م -دكتاتورٌة السلط 
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المعارضة ( ,  –, إذ انتشرت  فً زمن الجٌل ثنابٌة ) السلطة (1)الذات من التحكم واإلخضاع 

وظهور ما ٌسمى ب ) شعراء السٌاسة( الذٌن ) باعوا شرؾ األرض( فكان البد أن تختار هذه 

ة أو المعارضة  ومن خبلل ذلك ٌتبنون مفهوم وفكرة وآٌدٌولوجٌة الفبة أحد الطرفٌن إما السلط

وسٌاسة الطرؾ الذي ٌختارون االنتماء إلٌه , لذا كان اختٌارهم للسلطة من أجل الشهرة أو 

 ً الحٌوانات بوصفها إحدى اقنعة الطبٌعة  لتنطقتتؤو, وهو الطرؾ المناقض له, (2)الحماٌة 

لذا كان الحٌوان ,  تعامل مع أفكاره وتوجساته برمزٌة مطلقةبما ضجت به مخٌلته وتمكنه من ال

ما وراء النص , وهذا ما ٌمثل تحقٌق لطموح الشاعر المعاصر  إلىالرمز وسٌلته لسحب الداللة 

تؤسٌس منظومة رمزٌة تقوم بتحقٌق هم الكتابة وتدوٌن التصورات الذهنٌة بؤرٌحٌة نوعا ً  إلى

 إلتفات شعراء الجٌل الستٌنً حول الرمز وتوظٌفه فً أشعارهم:, وهذا هو الهدؾ من ( 3)ما

 فً الماضً حٌث ٌلوح ُ الماضً مسحورا ً بكتابه,

 أبصرُتك مكترثا ً فً وحشة ِ ؼاب

 تتوعد ُبالسبابة ِ أقدارا ً,

 وتهش ُ ذبابا ً بكتاب

 .(4)وتؽذ ُ السٌر

ل سٌدة الوهم / الحداثة عن زمن ٌعبر عنه بالماضً حٌث برزت للجٌ ذاتهٌخاطب          

فٌستذكر سحر الحداثة وزهوة الزمن الذي ظهرت فٌه , وإنبهاره بهذا الحدث اإلبداعً فً زمن 

الخداع والؽدر, فٌقال  إلىتتصارع فٌه قوى الظلم والدكتاتورٌة التً شبهها بالذباب التً ترمز 

ذي ٌخدع صاحبه فٌه :) الذبب ٌؤدوا للؽزال( أي ٌخدع الؽزال , وهو ٌضرب للشخص ال

, إذ حاولت إعاقة نمو هذه الحداثة وقمع تطور الشعر العربً, لكن تمَسك روادها بها  (5)وٌؽدره

 وانتسابهم إلٌها  قطع على رافضٌها طرٌق إدانتها وكتم صداها.

ٌحاول من خبلل هذه الرمزٌة خلق عالم قابل للتؤوٌل فهً مجموعة تجارب وأحداث       

, لٌستعمل (6)ح القصٌدة وعً جمالً وطاقة باحثة عن اإلٌحاء والتؤثٌرووقابع أسهمت فً من

 داللة ) الجرذ ( رمزاً إلضفاء المزٌد من الؽموض على هذا االٌحاء:

 ٌنتصب ُ على صارٌة جرٌذ ٌ أنهكه الجوعُ 
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 فً بحٍر , التبصره عٌن ٌ لكن مسموع.

 تبتلُ بفعل ِ الموج ِ مفاصله ُ 

 . (1)سوداء بفعل األصداء! 

فٌمنح  هذا الحٌوان )) بعدا سٌمٌابٌاً عبر الترمٌز الذي ٌوحً  ٌتقنع بشخصٌة الجرذ        

( 2)بالخوؾ  من المحٌط الخارجً االجتماعً من طرؾ ونبذ ذلك المحٌط له من طرؾ آخر((

نفسه وهو ٌروم التوجه  نحو  الحرٌة التً سمع عنها ولكنه لم ٌتمكن  إلىوٌتؤمل الجرذ/ الشاعر 

حقٌقها , فتبتل مفاصله بفعل ) الموج ( وهً رمزٌة عن تعرضه إلدانات السلطة, إذ تعبر من ت

لمة من تنكٌل السلطة بهم الرمزٌة التً ٌوظفها على َسوق آرابه وأفكاره وحماٌة أصحاب الك

,كما ٌظهر البعد اإلنسانً جلٌا ًفً  (3ا)من مواجهتها مباشرة واإلفصاح عن آرابهم فٌه فٌتمكنون

 ل الذي ٌضمر معنى رمزي مختلؾ:الخٌ

 تخرج ُ من مستنقع ٍ آسن 

 من عتمات ِ الذهول 

 تخرج ُ هذي الخٌول:

 حوافر ٌ ٌخفً صداها التراب

 خرساء.

 اصداؾ ُ مآقٌها مطفؤة.

 شعُر نواصٌها  رعشة ُ أولى لحظات الضباب

 فً الفجر.

 .(4)من ٌقرأُ ُ ما فٌها من ُنذر ٍ للخراب !

االجتماعً والسٌاسً بالمستنقع اآلسن لما فٌه من فساد وبطش فٌخرج  حال الظرؾ ٌشبه     

األحرار الرافضٌن الذٌن ٌشبههم بالخٌول, وهذا الحٌوان قد استعمله الكثٌر من الشعراء بوصفه 
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,  باحثٌن عن مؤمن ( 1)لئلنسان المتزن فكرٌاً والذي ٌدافع عن الحرٌة فً أفعاله واقواله اً رمز

فً ,إذ تتحدث القصٌدة بصورة تفصٌلٌة عن هجرة هذه الخٌول  والتراب لهم فً دروب المنا

انتهاء الحٌاة وابتدابها , كما توحً دالالت األلفاظ) تخرج,  إلىالذي تثٌره حوافرها  الذي ٌرمز 

التراب ( بالهجرة والسفر , والخرس هنا ٌستمد داللته من شعر السٌاب إذ ٌوحً  بـ)سكون( 

معٌن  سواء كان ؼٌاباً للصوت أو ؼٌابا ً للفعل من أي نوع  فهو ال ٌحٌل على الصمت بؽٌاب 

, وهو داللة عن كبت حرٌة التعبٌر وأسر الكبلم أي إنه   (2)النطق وإنما ٌطول كل ما هو سكونً

انعكاس لقهر اإلنسان وتهمٌشه الذي ٌإكده دالالت ) اإلنطفاء والخراب( , وإن هذا النموذج من 

الخصوصٌة اإلبداعٌة الذي ٌمثله الخطاب عبر دمج الواقعً والرمزي ٌمثل تحدٌا ً للواقع 

مثل احتجاجا ًضد البنى والخطابات الثقافٌة واآلٌدٌولوجٌة الضاؼط المهٌمن وسخرٌة منه , كما ٌ

داللة مكانٌة تسرقه  إلى, فتخرج رمزٌة الخٌول عن داللتها اإلنسانٌة  (3)والقامعة لحرٌة الفرد

 وتجذبه إلٌها:

 لقد سرقتنً الخٌولُ الهزٌلة ُ 

 )كان الؽبار ٌُجاذب ُ اظالفها حٌن أبصرت ُ 

 جدي ٌعُد الحصى .

 : جدي المستؽٌث بمن ٌستؽٌث بهصرخت ُ به 

 ها هً الخٌل ُ عادت إلٌك ,

 وها أنا لم ٌبَق فً راحتً 

 سوى خرز ٍ , وقالبد َللنسوة ِ الموثقات ِ بظل ِ الفضٌلة .

 . (4)وثالثة ً , لم أُبح بإسمها , فً الوسادة ِ حتى أموت(

عن حاالت النفس البشرٌة الفكرٌة والعاطفٌة البالؽة التعقٌد ,  اً ٌجعل من قصٌدته موضوع        

طرٌق الرمز على إثارة ٌتمكن من تبسٌطها ألن فً ذلك قضاء علٌها لذا ٌعمد عن  وهو ال

 .(5)بها فً نفس المتلقً  حاالت شبٌهة
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تدور هذه النصوص حول تؤثٌرات الهجرة علٌه , وانفعاالته وهو ٌكابد مشاعر الحنٌن  

هذا الوطن , فٌخلق سٌرة ذاتٌة ترتكز على نقطة أساسٌة هً داللة لفظة )الخٌول  إلىواإلنشداد 

الهزٌلة( الرمزٌة والتً توحً للمنافً التً سرقته من أرض ومن ذكرٌاته وكل ماله قٌمة 

, إذ ٌرتبط حضور هذه المنافً بصورتها الرمزٌة فً هذه القصٌدة بشكل مإثر  عظٌمة فً نفسه

, لٌواصل بعدها عرض حالته وهو ٌصارع االمكنة/ (1)فً تجربة الشاعر الفكرٌة واإلنسانٌة

 مدٌنته : إلىالمنافً وحنٌنه 

 لقد سرقتنً الخٌول ُ, وأنت ِ بكفٌن تستترٌن!

 بة َ منك ِ, وكنت ِ الكتابة تجردت ُ من وارث ٍ, وإستقٌت ُ الكتا

 وعاشرت ُ أحرفها فٌك ِ حتى عطشت ُ 

 . ( 2)ونمت ُ على حافر ٍ عربً لدٌك , فؤودعنً فً الكآبة

ربما هً المدٌنة   –مإنثة  –مخاطبة  إلىالخطاب الذي ٌتوجه به  إلىٌتحول من السرد       

ٌُعرؾ إنه  كما ٌمكن أن نستشؾ ذلك من قوله :) استقٌت ُ الكتابة منك ِ , وكنت ِ الكتابة ( فكما 

)) ٌكتب القصٌدة الحدٌثة وتحت ٌدٌه مفردات قاموس المرحلة : الوطن, المدٌنة, الؽربة, أنا, 

حٌث ال تكتفً هذه الخٌول /  ,( 3)األب, الفقدان ... وإن كل هذه المفردات مرتبطة بالمدٌنة ((

ضٌاع وٌتحول  إلىالمنافً بسرقته بل سرقة انتمابه , حٌث ٌتحول االحساس باالنتماء فٌها  

فٌعرض مجموعة من الصور التً تكشؾ عن  الماضً وذكرى مدٌنته مبلذا ً من الحاضر ,

وٌوظؾ مفردة )العطش(  1812,4-1868بٌن عامً  -بٌروت– األولمعاناته وحاله فً منفاه 

كرمز دال على االشتٌاق والحنٌن للمدٌنة / الوطن , حٌث ٌنام على حافر عربً  وهو رمز عن 

المنفى العربً الذي ٌرٌد به مدٌنة بٌروت التً لم تنتشله من مشاعر الحرمان والحاجة وإنما 

 زادت على هذا فؤودعته الكآبة 

 انالوعً:

عالمه الداخلً لٌستجلً ؼموضه وٌطوؾ  إلىتٌنً بالشاعر ذهب الخطاب الشعري الس        

 إلىوٌعزو النقاد هذه الحالة  ما وراء الواقع لٌكتشؾ حقٌقته االنسانٌة , إلى واعٍ حالما ً أو ؼٌر 

قناعا ً ٌضم البلوعً  ,حٌث تمثل حالة  (5)الخٌبات والصراعات السٌاسٌة التً شهدتها الستٌنٌات

ٌضم أشكال التعبٌر الرمزي , حٌث تتحرر االلفاظ من داللتها المباشرة وتتراخى العبلقة بٌن 
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المعنى اإلٌحابً  إلىالدال والمدلول عن الداللة األحادٌة حٌث ٌنتقل الدال من المعنى الحرفً 

اول سرداً , والبلوعً ٌنتج ُمحكى فً حالة ٌقظة أو حالة حلم ٌتن (1)فٌحٌل على معان متعددة

ذاتٌا ً أو حالة واقعٌة او خطابا ً لآلخر فهو ٌعتمد على الخٌال بصورة مطلقة , هو انصراؾ عن 

الواقع الذي لم ٌعد ٌستوعب الخٌال لٌنجز أدبا ً ٌحاكً الرؼابب النفسٌة المدفونة فً أعماق 

, والقضاٌا التً (2)الذات وهو أكثر قدرة على تلقً القبول عند المتلقً وعلى إشباع نفس الكاتب

ٌكشفها الوعٌه مرتبطة أشد االرتباط بقضاٌاه الواعٌة بل هً نتٌجة عنها, إذ )) ٌوجد فً 

البلوعً كل العناصر التً لم تعد محفوظة بتوتر نفسً كاؾ ٍ فً الوعً انزلقت من تلقاء نفسها 

 . (3)...وخاصة كل اإلدراكات الحسٌة تحت عتبة الوعً((

قصابده والجٌل الشعري الستٌنً هوٌة أو ثٌمة بارزة , إذ كانوا  تشكل حالة البلوعً فً 

نسٌج  إلىٌمزجون فً قصابدهم بٌن الحلم والذاكرة والوعً والبلوعً لتتحول القصٌدة عندهم 

,وٌتمحور الوعٌه الشعري حول  (4)استعارة أو كناٌة تتعدد بتعدد القراءات إلىمتكامل ٌنتهً 

ان ترتبطان بقضاٌا البلوعً , وهوعبر إدراكه لمواده البلواعٌة قد جزبٌتً ) الحلم والخمرة( اللت

ٌإسس وعٌا ً لنفسه وشعورا ً بؤناه ,أو قد ٌنسحق بمحتوٌات البلوعً فتظهر ذاته الشاعرة 

ٌُعري الواقع أو (5)ةمكتببة ومحبط , إنه ٌبحث فً رمزٌة البلوعً عن إطار حداثوي لسرده 

 ٌكشؾ  مكبوتاته .

 اخلمش: -1

من رموز الصوفٌة التً استعملها بكثرة , لوصفها داللة رمزٌة  أثٌراً  ٌُعد الخمر رمزا ً        

اإلنسان على إنه صورة من هللا  إلىلبلوعً, ألنه متؤثرا ً بالرموز والفلسفة الصوفٌة  التً تنظر 

وافق مع اتجاه , وهذا ٌتوافق مع نظرته وموقفه اإلنسانً , كما ٌت(6)وإن مكانته متمٌزة وعالٌة 

الجٌل الستٌنً الذي كان متؤثرا ً بالموجة الصوفٌة القادمة إلٌهم من لبنان ومصر عن طرٌق 

, واستعماله لرمز الخمرة ورسم الحاالت التً ترافقها من نشوة ( 1)أدونٌس وصبلح عبد الصبور

تقال من عالم الذات المتسامً  اي االن إلىنشوة وسكر وؼٌاب للوعً محاولة للرحٌل عن الواقع 

البلوعً, هربا ًمن واقع مادي واجتماعً وسٌاسً مرتبك محاوالً العثور على عالم  إلىالوعً 

, وهذا الطرٌق كان مسلكا ً ألؼلب شعراء هذا  (8)نقً ٌتسم بالروحانٌة الخالٌة من الصراعات

رؼم  ,  فالخمرة(8)الجٌل الذي وجد فٌها مهربا ً ومبلذا ً ومنهم السٌاب وحسب الشٌخ جعفر 
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كونها من اتجاهات السلوك الشاذ إال أن فروٌد أدرك  بؤن بعض أنواع هذا السلوك هً بالحقٌقة 

ذات معنى على الصعٌد الرمزي , فهً طرٌقة من طرق التعبٌر التً ٌستعملها العقل الباطن 

, ولما كانت ؼاٌته رسم الصورة ونقل الشعور بكل الطرق  (1)لٌعبر من خبللها عن نفسه 

 حة لجؤ للرمز الخمري لٌحقق هذه الؽاٌة :المتا

 وحدي ألوح ُ فً الركام كؤن موعدنا ٌطول. 

 ٌاشاهدا ً فً كل منفى 

 والمنافً التزول ُ.

 اقصٌك , حتى أفتدٌك 

 وأبادل ُ الصمت َ الُمهادن سر َ تكوٌنً 

 فُتعجبنً الحلول .

 هً مرة ً أخرى 

 . (2) أقولوأمنح ُ عادة ً للخمر ِعادلة ً, وأنكر ُ ما 

فالمنفى ركام والوحدة تدخله فً حوار مع بصورة مباشرة  هٌرتبط الخمر بقضٌة اؼتراب      

ٌصفه بكونه شاهدا ً على المنافً   -حوار أول اللٌل –آخر هو اللٌل الذي توحً به داللة العنوان 

ب منه حتى ال والراحلٌن إلٌها , وهو مع اللٌل فً حالة ابتبلؾ واختبلؾ فتارة ٌحاول أن ٌهر

تهجم علٌه الوحشة وتارة ٌلجؤ الٌه لٌفتدي صمت اللٌل بكل الوجود الصاخب , وكل هذه األفكار 

التً تتصارع فً داخله تمنحه إدمان عادة احتساء الخمر لٌصمت ضجٌج الفكر واللٌل , وٌنسى 

 كل حوارات الذات وٌلج الفراغ الذي تهبه له نشوة معاقرتها .

كل توسٌعات للوعً الفردي وهذه ان/ الشاعر لمشاعر األسى والكبت تشإدراك اإلنس      

, وهذا ما  (3)خٌرة لن تتمكن من استقبال هذه المشاعر وتحملها دون اضطرابات ملحوظةاأل

محاولة تحمل الحٌاة بكل وسٌلة ممكنة ومن هذه الوسابل الخمر فهو وسٌلته للهرب  إلىٌدفعه 

عوالم أخرى ونسٌان عالمه الواقعً , ولكن تبقى  أسبلة الوجود تراوده  فٌشرب حتى  إلى

 الثمالة: 
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 لماذا أولد بٌن احتمالٌن هذا الٌقٌن 

 وأرقب ُ من دون طابل ؟

 وإنً بعٌد ,

 واشرب ُ باسمك ِحتى الثمالة.

 لماذا حللت ُ بهذي المدٌنة 

 كؤن الشوارع ُ فٌها سإال

 ( .1ُتقرن ُ بالموت ِواالستحالة)ورابحة ُ األفق ِ 

, بعد أن حرمته الحٌاة ٌُكرر تساإله لذاته عن سبب وجوده فً هذه الحٌاة وعن دوره فٌها      

من كل ما ٌبهجه وٌتآلؾ معه ولم ٌعد له سبٌبلً للتخلص من لوعة الحزن إال الخمر فٌشرب باسم 

عن حزنه علٌها , فبل شًء فٌها حقٌقً المدٌنة/ المنفى  داللة رمزٌة لهروبه منها أو تعبٌرا ً 

وؼطت على وواضح حٌث المستقبل مجهول , الٌتضح منها سوى رابحة الموت التً عبقت بها 

  كل شًء .

تخلق الداللة الرمزٌة للخمر عنده وعند ؼٌره من الشعراء الذٌن  تناولوا موضوعة الخمر        

داللة مفتوحة تسمح للمتلقً بتفكٌك أفكار النص الذي ٌقدم آفاقا ً من اإلٌماءات الواسعة 

وقد  ,( 2)والمتحركة فتبدو كؤنها تعبر عن معان ٍمتعددة تتبلءم مع المعانً التً أسقطناها علٌها

 شخصٌات إنسانٌة : إلىٌُشخص الخمرة لترمز 

 تعاطٌت ُ حرفة كل الخمور 

 وكل الطٌور

ٌُداهمنً فً القصابد  وحٌن سمعت ُنداًء 

 طوٌت ُ رصٌفا ً 

 ٌدي فً جٌوبً,

 وفً الشجِر الطٌُر,
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  . (1)والموت ُ واحد 

الحدٌث عن شخصٌات قرٌبة من أراد إنه بصورتها المإنسنة للخمرة  هٌظهر من استعمال       

فحٌن ٌتعاطى حرفتها داللة على تعلقه بها وحبه لها وفً هذه القصٌدة المتضمنة )مراٍث  ,نفسه 

أولبك المنسٌٌن من أبناء جٌله / الخمور وهً داللة  إلىه منهل نعمة( ٌظهر بوضوح والإ إلى

ً التعبٌر فً زمن ٌحترس على صفات منؽرسة فٌهم ُتظهرها عادة حالة الُسكر مثل الشجاعة ف

الفرد من القول فهً قناع ٌستعمله لذاته وٌسقطه على اآلخرٌن للداللة على قدرتهم فً مخالطة 

إن هذا عوالم أخرى ؼٌر واقعٌة , و إلىنقله وعً المتلقً وسلبه منه عبر إنتاجهم األدبً و

بٌن  المزج ت هذا الجٌل من محاوالالتفسٌر للداللة الرمزٌة لمفردة الخمرة فً هذا النص تتؤتى 

تنطوي علٌه من  جعل قصابدهم نسٌج متصل متكامل معقدة الُبنى لما الوعً والبلوعً وهذا ما

ٌر الحسً ؼ إلىرمز عن انتقاله من الحسً الخمرة بوصفه وٌستعمل ,  (2)ؼموض وإبهام

 :وارتدابه قناع الصوفٌٌن

 فً مقهى عند زقاق ))البتاوٌن((

 ٌاب البهلول ِ على الشرفات ,أترٌث ُ مؤخوذا ً بث

 وعتمة ِ روح القدٌسٌن.

 مخمورا ً ,

 .  (3))آخر كؤس ٍ كان ُعجالة من ٌصطحبون الخمرة ِ مطرودٌن (

 إلىعالم البلوعً هً حالة انتقال  إلىٌستعٌن بالخمرة على تحمل أعباء الواقع فالرحلة          

عماق النفس البشرٌة , فٌتقنع بروح القدٌسٌٌن دخول فً منطقة اللذة المطلقة فً أؼٌر الحسً وال

للكشؾ عن حالة التجلً وإعادة النظر فً عبلقة اإلنسان أو الذات بالعالم وبذاتها, فتصبح 

القصٌدة لحظة كلٌة تستوعب الوضعٌة اإلنسانٌة فً شمولٌتها , فاللؽة التً توفرها رمزٌة 

نسان عن وجهته وعن حركته الخمرة  هً لؽة لشمولٌة التجربة اإلنسانٌة وبحث اإل

, فالقصٌدة )صحبة بطرس( بحث عن الحقٌقة عبر الذات/ القرٌن , حقٌقة الوجود (4)المصٌرٌة

 –والحٌاة والذات نفسها , لذا جاء استعمالها للؽة الخمرة مناسبة مع تقنعه بقناع القدٌسٌن 

الوجود الواقع فالخمرة من رموز الصوفٌة الؽامضة التً تتبلءم مع ؼموض   -الصوفٌٌن

والحٌاة, وهً معان ٍ شؽلت وعٌه لذا جاء توظٌفه لبلوعً الذي تبثه الخمرة كصورة ارتدادٌة 

ٌملك ذهنٌة ؼرٌزٌة  تكشؾ عن مشاعر وأفكار قد ال تكون عقبلنٌة  األولعن الوعً , كون 
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ماعٌة ,هو من خبلل توظٌفه لهذا الرمز ٌحتمً به من تشتت ذاتً ولدته ظروؾ اجت (1)مطلقا ً 

 وسٌاسٌة صعبة:

 تارة ً ٌحتمً بالدخان 

 وأ ُخرى برابحة ِ الخمر ِ...

 ))...مااستوفت ِ الحرب ُحق َ الرهان 

 لكً أحتمً !((

 والٌد ُ الناحلة 

 أسقطت زهرة ً ذابلة!

  .( 2)كل ُ مقهى قرٌب ٌ

ٌبنً قصٌدته على فضاء مشحون بالحركة واالحتماالت التً تجعله ٌقؾ عند نقطة محددة       

الظروؾ المربكة التً ٌعٌشها فٌلجؤ  إلىالماضً وهذا ٌعود  إلىفبل ٌستطٌع التقدم وال العودة 

ما ٌمكن أن ٌنتشله من الضٌاع فتارة ٌختار الدخان,  الذي ٌعبر عن تفاعبلت ذاتٌة عدٌدة  إلى

فهو ٌنشا وٌخفً , ٌولد وٌمٌت , من خبلله ٌمحو ما ٌرٌده أن ٌختفً وٌجدد ما ٌرٌد له 

, هو داللة على الثورة التً ٌرقب انتصارها لتحمٌه وتحمً الوطن من مستقبل  (3)الظهور

مجهول , والخمرة رمزٌتها تقترب من رمزٌة الدخان إذ كبلهما ٌبؽٌان التعتٌم والؽموض حٌث 

ماءه بالخمرة حالة من محاولة التبلشً واالبتعاد عبر ؼٌاب الوعً, هً رحلة تشكل رمزٌة احت

, كما أنها رمزٌة التمرد (4)عوالم متسامٌة ٌحفها اللطؾ اإللهً  إلىالنفس والهجرة الروحٌة 

فلم تستوِؾ الحرب حق الرهان لكً  –ورفض الواقع الذي ٌشهد فشل الثورة وفشل الحرٌة 

فٌه   ماهٌر المعبرة عن معترك ال مهادنةرب وتظاهرات الجفكانت صورة الح  -ٌحتمً

 إلىمشحونة بالدخان والمشاعر الؽامضة وخلفها ٌنمو شبح السلطة الذي ٌقود هذا المشهد 

 . (5) المجهول
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تشكل الصورة الشعرٌة للقصٌدة ))التراجٌدٌا العمٌقة التً خلفتها األنظمة على اإلنسان      

إذ  ٌقدم صورة للمجتمع الذي تحول ( 1)عندما ٌستعٌد صورة الوطن بطرق مؽبشة وؼامضة ((

 كابنات قلقة متوجسة تبحث عن مبلذ ٌعصمها من بطش األعداء: إلى

 وألوُذ ُ كؤي عراقً , بالخمرة .

ٌُربك ُ هذا الرتل ُ من األحٌاء  من ٌربكنً , 

 .( 2)فً جسدي نحو الهوة ِ, ؼٌر ُ مجًء األعداء؟ 

جزبٌات الواقع وكشؾ  إلىتلعب رمزٌة الخمرة بقوتها الؽامضة دورا ً فً النفاذ           

بالخمرة , وإن احتماءه وأبناء مجتمعه (3)اوتة من المباشرة قد تقل أو تكثرمجرٌاتها بدرجة متف

نوع من أنواع الكشؾ عن الممارسات المتسلطة ضدهم , وٌستعمل داللة الجسد بصفته رمز 

عن البنٌة المجتمعٌة التً ٌنتمً إلٌها , حٌث ))ٌصبح الجسد واقعة اجتماعٌة دالة ٌكتسب هذه 

الداللة من تنوع الرابً , فالجسد بناء رمزي ولٌس حقٌقة فً ذاتها إنه بناء اجتماعً 

فانتماء الذات والمجتمع للخمرة تكشؾ عن محاولة الهرب من الواقع والرؼبة فً  (4)ً((وثقاف

 إلىالعزلة الداخلٌة للحصول على السبلم واالطمبنان , إن محاوالته فً الولوج  إلىاللجوء 

الرموز المرتبطة بالبلوعً وتعدد تؤوٌبلتها ٌشكل محاولة بعث خطاب ٌسعى إلنهاء نقص العالم 

ره أكثر كماالً من الواقع وجعل العزلة التً ٌوفرها البلوعً مبلذا ً للذات التً تعانً عبر تصوٌ

, فتتآلؾ الذات مع عوالم العزلة والخمرة حتى ٌؽدو كل ما فٌها ألٌؾ (5)من االؼتراب النفسً

 وآمن حتى الظل :

 فانسحب صدٌقً للعزلة 

 ال ٌؤمن ُ ظال ً حول َ الخمرة ِ إال ظله!

 -وكان اللٌل ُ عراقٌا ً  –ألٌام لكن فً أحد ا

 دست زوجته ُ تحت فراش النوم جهاز التسجٌل 

 . (6)تعرت ثم دعته لشتم الدولة و
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حالة االحباط والخٌبة , وتتكثؾ داللتها الرمزٌة فً هذا  إلىلجوء الشعراء للخمرة إحالة          

النص من فضاء الظل وهو معنى إٌهامً عن حالة البلوعً التً تدخلها الذات بفعل الُسكر, فهو 

أعالً النشاط الواعً ألنه ٌشكل جزءا ً من  إلىٌمثل الجزء النفسانً الذي ال ٌمكنه االرتفاع 

فالظل الذي تتخٌله الشخصٌة بفعل الخمر هو  (1)ن لئلنسانٌة ((النقص والعطالة والسوء المبلزمٌ

اآلخر الموثوق , ال تكون بالضرورة خصما ً دابما ًفحٌن ٌعٌش المرء الجانب االسوأ من طبٌعته 

فها بصورة إٌجابٌة فإنه ٌظهر الظل بصورة إٌجابٌة , أما فٌما لو كانت الشخصٌة تعٌش عواط

,  (2)لى إن وظٌفته تقوم على تمثٌل الجانب المضاد من األناة سلبٌة , هذا ٌدل عٌظهر بهٌؤ

فالحالة المزرٌة التً تمثلها الشخصٌة والتً توحً بها داللة الخمرة فً تضاد مع اآلخر الظل  

 وكبلهما داللتان عن حالة البلوعً الذاتً للشخصٌة .

 احلهم: -2

وتكثٌؾ إبتداء ً من ابتعاثها من ٌمكن تحدٌد مفهوم الحلم بؤنه عملٌة تحوٌر وترمٌز          

, وهو ٌمثل نقل المعانً  (3)الحٌز المنظور من الحالم إلىزها بإفرا مراكز الباطن وانتهاءً 

ٌُعبر عنه أدبٌا ً بـ)الحلم  والصور واألحداث الكامنة فً الوعً عن طرٌق البلوعً الذي 

بنٌة الحلم القصدي بشبكة شدٌدة التنوع واالتجاهات  إلىالقصدي ( , حٌث ))تلجؤ الذات الشاعرة 

وهو عملٌة معقدة تقوم على ( 4)((التخٌلالمختلفة والمتباٌنة ...لعمل صورة حلمٌة مكتظة بفضاء 

العوامل المكبوتة  داخل البنٌة الواعٌة للذات , فالصور والرمزٌات التً تتؤلؾ منها االحبلم 

عض الوقابع الٌومٌة كذلك االنفعاالت التً منعت الشخصٌة تنبثق من معان ٍ حقٌقٌة ومواقؾ لب

, ولكون الحلم تقنٌة مختصة بالؽموض والرمز تتبلءم مع السٌكولوجٌة النفسٌة له  (5ا)ذاتها عنه

 ولجٌله الشعري , جاءت اؼلب قصابده موظفاً لهذه التقانة  توظٌفاً مبلبما ً للسٌاق الشعري :

 ما الذي حل بالفجر؟

 رٌحا ً لكً ٌفلت ُ الخٌطإنً أشتت 

 أستدرج ُ الحلم ُ فوق السرٌر المهاجر,

ٌُعلمنً حرفة ٌ,  أقتاد ُ أعمى 
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 (1)رِج بً والمشرد!وأُساوم فً السوق ِ بٌن المه

 إلىلتكثٌؾ الفكرة واإلٌحاء  بؤسلوب حكابً متخذا ً من الرموز طابعا ً  ٌسرد سٌرته           

دالالت عمٌقة فالرمزٌة ))ال تتحقق إال داخل إطار من الصور الرمزٌة المركبة أما الصورة أو 

وٌبدأها بسإاله  (2)فإنها مهما كانت قٌمتها ال تستطٌع خلق قصٌدة رمزٌة حقة (( الصور الجزبٌة

ٌها فً الشعر متعارؾ علرمزٌة داللة ,حٌث تشكل  الذي ٌمثل رمز الحرٌة ,عن الفجر نفسهل

فتدور صورة الحكاٌة حول بإرة االنتظار, وٌستدرج إلٌه ثم ٌعقبها برموز أخرى  ,(3)العربً

مذاقا ً ممزوجا ً باألمل وهذا ما تشٌر إلٌه داللته الرمزٌة وهو األمل الذي  األولالحلم لٌمنح 

ٌمنحه للشاعر فً منفاه , وٌشبهه باألعمى الذي ٌعلمه حرفة االنتظار فالحلم رؼم عماه إال إنه 

على رصد المتناقضات هً صورة رمزٌة تقوم ٌنتظر الفجر الذي من ؼٌر المعقول أن ٌبصره ,

متوالٌة من السلوكٌات واألحاسٌس واألفكار المصبوؼة باللذة واالنزعاج فً  التً تعرض سلسلة

, كما قد تشارك الحقٌقة الحلم فً  (4) م لكنه ٌخلق االنفعاللآن معا ً, فالحلم هنا ال ٌفكر والٌتك

 خلق االنفعال لدى الشاعر  :

 ُتفاجبنً فً الصباح المدٌنة. فً كل صبح ٍتفاجبنً.

 ي ٌسع األفق, والمطر ِالمتواتر ِ,تحت ظل الرماد ِالذ

 حتى كؤنً أراوح ُبٌن الحقٌقة ِ والحلمِ 

 أؼفو ألصحو ,

 وأصحو ألعفو,

  .(5)لقد أتعبتنً مراوحتً 

نحو طابع التمرد والرفض الذي كان  فوزي كرٌماالنتماء سببا ً فً توجه شعرشكلت أزمة      

مدٌنة المنفى/ لندن التً كان رافضا ً االنتماء إلٌها روحٌا ً , حٌث كان  إلىبه نحو السلطة ٌصوّ 

وجوده فٌها كل صباح ٌخلق لدٌه شعور بالمفاجؤة كؤنه كان ٌرجو أن ٌكون هذا الواقع حلماً 

موطنه , إنها حالة من الكآبة التً تتبلءم مع عدم الوضوح  إلىٌنتهً فً لحظة ما لٌعود 

ل و المطر( الذي ال ٌنفك عن الهطول , فٌراوح بٌن حقٌقة وجوده المستقى من مفردتً )الظ

وإجبارٌة تقبله لها وبٌن الرفض الذي ترمز الٌه داللة الحلم , لٌعٌش فً دوامة التآلؾ والرفض 

حتى ٌتعب من المراوحة , إنها حالة صراع بٌن الوعً والبلوعً ولكنهما ؼٌر متعارضان فً 
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, وهذا (1)كونهما ٌشكبلن معا ً الذات التً تحتضن كلٌهما الحقٌقة بل ٌكمل أحدهما اآلخر

الصراع لٌس صورة له فقط بل ألكثر الجٌل الستٌنً الذي عانى من أزمة المنفى الروحٌة وبقً 

ٌراوح بٌن الحقٌقة والحلم / بٌن التقبل والرفض , لٌتصورالشاعر المدٌنة بصورة امرأة ٌراوده 

 ا:هواها فٌشتهٌها وٌزداد ولها ً به

 حسنا ً,

 أنت ِمثخنة ٌ, صعبة ٌ, مشتهاة ٌ

 وأنت ِ ٌد ٌ بٌن فكٌن 

 أصبحت ُ دونك ِ, ألهو بحلم ٍ قدٌم 

 . (2) الفزع وآخر ٌُنهل ُ من عجالت ِ

امرأة تثٌر فٌه الرؼبات المكبوتة فٌشتاق إلٌها وٌشتهٌها وهو  إلىٌشخص المدٌنة وٌحولها       

ٌراها مثل ٌد بٌن فكٌن وٌقصد باألخٌر السلطة والحزب , فالمدٌنة هً البإرة التً ٌقوم علٌها 

هً الرؼبة بؤن تعود هذه   األولالنسق ٌضاؾ إلٌها حلمً الذات , فالداللة التً تكتسبها رمزٌة 

وسحرها وتحررها , أما الحلم اآلخر هو رمز عن حالة الذات المذهولة المدٌنة بكامل أنوثتها 

حالة ال واعٌة ,  إلىمن الصورة التً أصبحت علٌها هذه المدٌنة , وكبل الحلمٌن ٌسحبان الذات 

فالتخٌل والذهول حالتان لبلوعً ٌحمبلن إٌحاء وؼموض مكثؾ ٌحققان الرمزٌة المبتؽاة , إذ 

وتداعٌات وأفكار لم نصنعها بقصد ٍ واع ٍفهً تطلع بصورة عفوٌة  تشتمل األحبلم على ))صور

فإن حالة  (3)بدون مساعدة منا وهً ممثل لفعالٌتنا النفسٌة التً ال صلة لها بإرادتنا الواعٌة ((

البلوعً التً تنسج هذٌن الحلمٌن ٌمثبلن مخزون الذات من العواطؾ , حٌث أنها لٌست مجرد 

,ثم تتبلشى األحبلم  (4)راها فروٌد بل هً تصوٌر البلشعور الذاتًتحقٌق رؼبة مكبوتة كما ٌ

 وتبحر الذات نحو المجهول:

 أنا مبحر ٌ 

 حوله ُ النار ُ, عذراء , فٌها حلم ٌ ٌتالشى 

 . (5)ٌفُض بكارتها كالنساء

                                         
  84ٌنظر: جدلٌة األنا والبلوعً: -1
  2/131الشعرٌة:  األعمال -2
  88: , دار الحوار, د.ط, د.ت البنٌة النفسٌة عند اإلنسان , كارل ؼوستاؾ ٌونػ -3
  416ٌنظر: اإلنسان ورموزه:  -4
  148/ 2الشعرٌة:  األعمال -5



 

 111 

حٌث تؤتً رؼبة  ( 1)ٌظهر ارتباطه مع باقً شعراء هذا الجٌل فً نزوعهم نحو السرٌالٌة     

الذات للسفر والرحٌل والتآلؾ مع عوالم الؽموض إحدى إشتؽاالت السرٌالٌة, التً عولت على 

الفن بوصفه أداة الرتٌاد عالم الؽوامض , حٌث كان من إحدى وسابل السفر الفنً لدٌهم هو 

إذ ٌحتل هذا , وللتؤكٌد على الحالة التً علٌها الذات الشاعرة ٌستعمل الضمٌر )أنا( ,(2)الحلم

الضمٌر ُبعداً تكون فٌه الذات الفردٌة أكثر ثباتا ً , وبتصدره الكبلم ٌوحً بإرادة فردانٌة ورؼبة 

 . (3)بالكمال مع وجود القرٌنة التً تبلزمه وهً العزلة والتوحد 

ٌبحر فً األحبلم وحوله النار/ المدٌنة , حٌث كان الشعراء العرب القدامى ٌرمزون           

, ولما كانت الحبٌبة عنده هً المدٌنة إستعمل لها  (4)ٌبة بالنار كدلٌل على جمالها وإشراقها للحب

نفس الرمز , وهً فً حلمه عذراء صبٌة  لم تطؤها ٌد العابثٌن وٌمثل أٌضاً الرؼبة فً الحرٌة, 

دابرة البهجة  إلىإذ ٌمثل السفر عن طرٌق الحلم ))محاولة للخروج من دوابر الكآبة المحٌطة 

ولكن الحلم ٌنتهً لٌنكشؾ الواقع, وُتؽتصب الحبٌبة وُتراق الدماء فٌها , فالبنى  (5)والتفاإل((

تدمٌر إنسانٌة اإلنسان وإهانته وطمس  إلىاالجتماعٌة والنفسٌة تفككت وأدى تحلل منظومة القٌم 

راوده وٌبحث عنها لٌبقى هاجس الحرٌة ٌ (6)كبش فداء إلىمعالم شخصٌته وتحول هذا الجٌل 

 بعٌدا عن هذا الوطن :

 وتركتك فً ُحلمً , ومشٌت ُ, أمسح ُ أذٌالً 

 بؽصون الفرحة ِ أتوحُد فٌها 

 وركضت ُ, ركضت ُ 

ٌُعرٌها ! ٌُجاذب ُ أعماقً ف  كؤن الفرح َ 

 كم كان جمٌال ً أن أمحو 

 من أثري الخطوة َ وأفوت ُ,

 أتنشق ُ سحر ضٌاعً , وأؼنً :

 ربة ُ, ٌاوطنً))ٌاوطنً , الؽُ 
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 .( 1) تمر ٌ...ورؼٌؾ ٌ...وأموت ُ((

 ه, ولكنفً الوطن فً بناء عراق اشتراكً بسبب الخبلؾ الفكري الذي اتسع طموحهٌترك       

تؤسره فكرة الجوال الحالم مؤخوذا ًبها ة بعٌدا ً, على عهده بإٌهام النفس بتنفس الحرٌ ٌبقى

فالحلم هنا رمز عن منطقة البلوعً الحاملة لكل  ,(2)وُمباهٌا ًالوطن والجموع بهذه الحرٌة

الخطط المإجلة والرؼبات والمكبوتة بفعل تسلط اآلخر ودكتاتورٌته , ففً كثٌر من الحاالت )) 

تخبرنا األحبلم عن أحداث ال تتحقق إال بعد سنوات ... وٌمكن لحلم واحد أن ٌمثل بشكل رمزي 

خل, والحلم هو نتاج من نفوسنا , إنه نحن أنفسنا حٌاة كاملة ...فاألحبلم إنما تؤتً من الدا

إنها قضٌة جٌل بؤكمله حٌث ٌركن طموحاته وآماله فً  (3)...حقٌقتنا الداخلٌة ؼٌر المتؽٌرة ((

البلوعً أمبل ً فً إعادتها ٌوما ًما , إنه نتاج تعقٌد كبٌر من المواقؾ واألشخاص واألحداث التً 

, فإن البلوعً بنٌة متكاملة  (4)داللة الرمز وقصدٌته تشكل بمجملها بنٌة مهمة فً تفعٌل 

ومتشابكة من الرموز التً ال تنفك داللتها إال عبر القراءة الواعٌة الدقٌقة وماكان ٌهدؾ إلٌه هو 

تفكٌك نصوصه وكشؾ شفراتها المدسوسة بٌن رموزه الستشفاؾ جمالٌات المعنى وإٌحاءاته 

بها والكثرة من شعراء الجٌل الستٌنً ما جعل الكتابة التً ال تنضب ومعرفة الظروؾ التً مر 

 باللؽة المباشرة أمرا ً متعذرا ً ومخٌفا ً فكان الرمز وسٌلة وأداة لفضح ُعري الواقع والسلطة .

 

 

 

 

 

 اخلامتت

عدة نتابج ٌمكن إجمالها  إلىتوصلت دراستنا من خبلل بحثنا عن الُهوٌة فً شعر فوزي كرٌم 

 فٌما ٌؤتً:

تعرٌفه بؤنه  إلىإن مصطلح الُهوٌة لٌس عربٌا ً من حٌث األصل بل اضطر المختصون  .1

الحقٌقة المطلقة , وٌفٌد من هو؟ وماهو؟ أما المحدثون فقد ترجموه بمصطلح )اؼتراب( 

 و)اختبلؾ( وهو ٌرتبط بالوجود والذات والمجتمع.
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المؽتربة على أظهرت نصوص الشاعر اؼتراباً نفسٌاً واضحاً , فهٌمنت ُهوٌته  .2

,كاشفة عن حٌرته وعدم استقراره الوجودي, وحاول فً نصوص عدة الهرب من لبهاأؼ

ٌُظهر فً كثٌر من قصابده ؼربته المكانٌة , لٌتحول  إلىواقعه  عالم الذاكرة كما 

 إحساس بعدم االنتماء للمكان والمجتمع بفعل اآلخر . إلىاإلحساس بالُهوٌة 

 

تشظٌها وتشتتها ونزوعها نحو السلبٌة  إلىٌته أدى إن االؼتراب الواضح فً ُهو .3

ولكن هذا لم ٌبعده عن التؤثر مع مشكبلت المجتمع ومع اإلنسان والتشاإم وإنعزالها 

أزمة الحرٌة وأزمة التفاهم  تمثلت فًالتً , من أزمة الُهوٌة العراقً الذي كان ٌعانً 

 مع اآلخر .

 

استقراره , ونتج عنها شخصٌته  أثرت على ظروؾ التؽرب والهجرة  إلىتعرضه  .4

القلقة والمترددة, ما شكل ُهوٌة سلبٌة تقوم على اإلحساس بالعدمٌة والعزلة , وبحث 

دابب عن هدؾ للوجود, واستعمل إلبراز ذلك األقنعة واالستعارات المندمجة مع حالة 

 الؽموض التً ٌحاول اٌصالها لٌشً النص بتخوفه ورؼبته فً عدم المواجهة .

 

ت قصابده بمشاعر االؼتراب النفسً والمكانً وذلك بسبب شعوره الواضح بعدم تشبع .5

اإلندماج مع الوضع السٌاسً واإلجتماعً وظروؾ الؽربة التً عمقت من هذه 

 المشاعر , األمر الذي أدى إلى خلق حالة من إنعدام الثقة واإلحساس بالعجز.

 

الشاعر , فنجد عبلمات الوجودٌة من كان للفكر الوجودي الحظ األوفر فً تشكٌل ُهوٌة  .6

 حزن وخٌبة وتشاإم وإحساس بالوحدة طاٍغ على نصوصه

 

ٌنصهر شعره  بشكل واضح مع الهم المجتمعً ,فٌرسم صورة لُهوٌة المجتمع العراقً  .1

 إلىالُهوٌة الواحدة ما أدى  وخاصًة تلك التً هٌمنت فٌهافً ظل الحكومات المتبلحقة 

مات وتفاقم حاالت العنؾ وظهور الُهوٌات الطابفٌة والقبلٌة شٌوع الصراعات واالنقسا

المستبدة فمثلت ثٌمة العنؾ المتولد من الحروب ومن التهجٌر والقمع السلطوي أبرز 

ثٌمات الُهوٌة فً هذا المجتمع , وكذلك بروز الُهوٌات المقهورة بفعل الظروؾ 

ٌة التً سحقت الشعب , المؤساوٌة مثل الفقر والحزن الناجم عن الصراعات السٌاس

وخٌبة الجماهٌر من مجًء حكومة عادلة توفر الحٌاة الكرٌمة لهم , والمتولد من الخوؾ 

من المستقبل واآلخر )السلطة( ومن العواطؾ االنسانٌة وحاالت الشوق  والحنٌن التً 

ٌمر بها المنفٌٌن والمؽَربٌن  للوطن واالهل والصحبة , فكانت ُهوٌته المجتمعٌة جمع 

متكامل ومحصلة لكل الظروؾ التً سادت وألقت بظبللها على نفسٌة المجتمع  

 وإحساسه بالوجود.
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 على دل إن وهذا,  القرآنٌة األلفاظ توظٌؾ إلى ٌعمد قصابده بعض فً الشاعر كان .8

 .أخرى ُهوٌة تشكٌل فً األثر لها كان وربما دٌنٌة ثقافة على ٌدل فإنما شًء

 

 

أدبٌة تكشؾ أسالٌب القمع واإلستبداد الذي تمارسه السلطات  ُتشكل أؼلب قصابده وثابق .8

بإختبلؾ األنظمة السٌاسٌة من جهة , والوالء للوطن والشعب الذي ٌسعى لترسٌخ 

ُهوٌته والتطلع للتسامح والتعاٌش ونبذ التكاره والصراعات واإلزاحات التً تمارسها 

الت اإلضطهاد والتفككك األحزاب بهدؾ الهٌمنة والسٌطرة على مجتمع عانى من حا

 من جهة أخرى.

 

تعمٌق التحول الذي  إلىارتبطت ُهوٌته الشعرٌة بُهوٌة الجٌل الذي ٌنتمً إلٌه , الداعً  .11

 إلىبناه جٌل الرواد , فكان الشعر سبٌلهم لتسجٌل مواقفهم الرافضة ,األمر الذي دفعهم 

انتاج خطاب شعري متمٌز منفتح على الثقافات القدٌمة  من خبلل توظٌؾ األسطورة 

والحكاٌة واستحضار الشخصٌات التارٌخٌة واالندماج مع الشخصٌات االدبٌة , وموظفاً 

    للرمز المرتبط بالطبٌعة والعنوان وحالة البلوعً الناجم عن الخمر والحلم.

 

ألدبٌة هً التً هٌمنت على شكل ُهوٌة الجٌل الستٌنً المرجعٌات الفكرٌة والثقافٌة وا  .11

 والمعرفة. وكذلك التوظٌؾ الرمزي واالسطوري ,ما جعلها مشبعة بالثقافة
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 -فتوحات العولمة ومآزق الهوٌة, علً حرب, المركز الثقافً العربًحدٌث النهاٌات , .65

 2114, 2المؽرب,ط -الدار البٌضاء

حركة الحداثة فً الشعر العربً المعاصر, كمال خٌر بك, دار الفكر للطباعة والنشر,  .66

 هـ1416 -م1886, 2لبنان, ط -بٌروت

تر: نور حرٌري, دار  الحٌاة النفسٌة للسلطة , نظرٌات فً االخضاع , جودٌث بتلر, .61

 هـ1442 -م2121, 1دمشق, ط -نٌنوى للدراسات والنشر , سورٌة

الحٌاة والموت فً الشعر الجاهلً , مصطفى عبد اللطٌؾ جٌاووك, منشورات وزارة  .68

 1811, 123العراق, سلسلة دراسات , العدد  –اإلعبلم 

م 1885, 1الحٌوان فً األدب العربً , شاكر هادي شكر, مكتبة النهضة العربٌة, ط .68

 هـ1415 –

خطاب اآلخر فً الشعر العراقً السبعٌنً التلقً والتؤوٌل, علً هاشم طبلب, دار  .11

 م2114, 1لبنان, ط-صادر, بٌروت

, 2سٌرة فكرٌة, علً حرب,الدار العربٌة للعلوم ناشرون, لبنان, ط-خطاب الهوٌة .11

 هـ1428 -م2118

 الخوؾ , صموبٌل حبٌب ,دار الثقافة للنشر والتوزٌع , د.ط, د.ت  .12

دراسة فً طبٌعة المجتمع العراقً محاولة تمهٌدٌة لدراسة المجتمع العربً األكبر فً  .13

 ضوء علم االجتماع الحدٌث, علً الوردي, د.ن , د.ط, د. ت

اإلجتماع العربً المعاصر, عبد االله جدلٌات التوحٌد واالنقسام فً  -الدولة والمجتمع .14

 2118, 1بٌروت, ط-بلقزٌز, الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر , الحمرا

 دراسة نقدٌة للظواهر الفنٌة فً الشعر العراقً المعاصر , محسن طمٌش ,  -دٌر المبلك .15

 1882سلسلة دراسات, د,ط ,  –دار الرشٌد للنشر ,منشورات وزارة  الثقافة واالعبلم 

اشكالٌة الهوٌة فً العراق والعالم العربً الشرقمتوسطً , سلٌم مطر, –ذات الجرٌحة ال .16

بٌروت,  -بؽداد, دار الكلمة الحرة -مٌزوبوتامٌا ,جٌنٌؾ -مركز دراسات االمة العراقٌة

 2118, 4ط

الذات الشاعر فً شعر الحداثة العربٌة, عبد الواسع الحمٌري, المإسسة الجامعة  .11

 هـ1418 -م1888, 1لبنان, ط -التوزٌع , بٌروتللدراسات والنشر و

 -الذات تصؾ نفسها , جودٌث بتلر,تر: فبلح رحٌم , التنوٌر للطباعة والنشر .18

 2114, 1بٌروت,ط
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الذات عٌنها كآخر , بول رٌكور , تر: بول زٌناتً , مركز دراسات الوحدة العربٌة ,  .18

 2115, 1بٌروت, ط -الحمرا

 -بد الوهاب عزام, مإسسة هنداوي للتعلٌم والثقافةذكرى أبً الطٌب بعد ألؾ عام, ع .81

 , د.ت2مصر, ط

ابو -الربع الخالً وقصابد اخرى , فوزي كرٌم, المدى لبلعبلم والثقافة والفنون, بؽداد .81

 2114, 1دمشق, ط -الحمرا, سورٌة –نإاس, بٌروت 

رات , محمد الصالح السلٌمان, منشو1888الرحبلت الخٌالٌة فً الشعر العربً الحدٌث  .82

 2111 -إتحاد الكتاب العرب

بٌروت, دار الكندي –الرمز الشعري عند الصوفٌة, عاطؾ جودة نصر, دار األندلس  .83

 1818, 1بٌروت, ط –

الرمز فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر, رلى ٌوسؾ صبحً عصفور, إطروحة دكتوراه   .84

 2113الجامعة األردنٌة,  -كلٌة الدراسات العلٌا

, سوزان مشٌر حمد كوردي, تموز دٌموزي للطباعة والنشر الرمز فً شعر أمل دنقل .85

 2118, 1دمشق, ط -والتوزٌع

 1884, 3الرمز والرمزٌة فً الشعر المعاصر , محمد فتوح أحمد , دار المعارؾ, ط .86

الرمز والسلطة , بٌٌر بوردٌو ,تر: عبد السبلم بن عبد العالً, دار توبقال للنشر, الدار  .81

 2111, 3المؽرب, ط –البٌضاء 

 الرمزٌة والرومنسٌة  فً الشعر العربً, فاٌز علً, د.ن, د.ط, د.ت .88

رهانات شعراء الحداثة, فاضل ثامر, االتحاد العام لبلدباء والكتاب فً العراق, د.ط,  .88

2118 

جٌل الستٌنٌات فً العراق , فاضل العزاوي , دار المدى للثقافة والنشر  –الروح الحٌة  .81

 2113, 2ا, طالحمر -دمشق , بٌروت -, سورٌة

الحبكة والسرد التارٌخً , بول رٌكور, تر: سعٌد الؽانمً وفبلح  -الزمان والسرد .81

,  1لبنان, ط -رحٌم, مراجعة: جورج زٌناتً, دار الكتاب الجدٌد المتحدة, بٌروت

2116 

السرد والهوٌة, دراسات فً السٌرة الذاتٌة والذات والثقافة/ جٌنٌز بروكمٌٌر, دونال  .82

 2115, 1المقصود عبد الكرٌم, المركز القومً للترجمة,  ط كربو, تر: عبد

سٌاسات االختبلؾ, محمد بو عزة, دار االمان  إلىسردٌات ثقافٌة ,من سٌاسات الهوٌة  .83

 هـ1435 -م2114, 1الرباط, ط –للنشر والتوزٌع 

سلطة االستبداد والمجتمع المقهور ,صاحب الربٌعً, صفحات للدراسات والنشر,  .84

 2111, 1ط دمشق, -سورٌة

 –السلطة والفرد, برتران راسل ,تر: شاهر الحمود, دار الطلٌعة للطباعة والنشر  .85

 1861, 1بٌروت, ط

سإال الهوٌة , الهوٌة وسلطة المثقؾ فً عصر مابعد الحداثة/ شرٌؾ ٌونس/ مٌرٌت  .86

 1888, 1القاهرة/ ط –للنشر والمعلومات 

البناء,عبد الؽنً عماد , مركز  جدلٌة الوعً والتفكك وإعادة -سوسٌولوجٌا الهوٌة  .81

 2111, 1بٌروت, ط -دراسات الوحدة العربٌة, الحمرا
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سوشٌولوجٌا الثقافة والهوٌة, هارلمبس وهولبورن , تر: حاتم حمٌد محسن, دار كٌوان  .88

 2111, 1سورٌة, ط -للطباعة والنشر, دمشق

المباديء االساسٌة لعالم ٌتسم باالعتماد المتبادل , بٌكو بارٌك,  -سٌاسة جدٌدة للهوٌة .88

–تر: حسن محمد فتحً , مراجعة: محمود ماجد عبد الخالق, المركز القومً للترجمة 

 2113, 1القاهرة, ط

الدار  –القراءة , علً آٌت أوشان , دار الثقافة  إلىالسٌاق والنص الشعري من البنٌة  .111

 هـ1421م ـ 2111, 1بٌضاء , طال

السٌرة والعنؾ الثقافً, محمد ؼازي االخرس. , سلسلة دراسات فكرٌة جامعة الكوفة ,  .111

 2111, 1ط

سٌمٌاء الكون, ٌوري لوتمان, تر: عبد المجٌد نوسً, المركز الثقافً العربً , الدار  .112

 2111, 1المؽرب, ط -البٌضاء

مصطفى شادلً, تر:محمد المعتصم,رإٌة نحو علم داللة جدٌد للنص,  –السٌمٌابٌات  .113

 2115, 1القاهرة, ط -للنشر والتوزٌع

الشعر وجذور الكراهٌة, فوزي كرٌم , منشورات  -شاعر المتاهة وشاعر الراٌة .114

 2111, 1اٌطالٌا, ط -المتوسط, مٌبلنو

الشخصٌة العراقٌة , البحث عن الهوٌة, ابراهٌم الحٌدري,التنوٌر للطباعة والنشر  .115

 2113, 1تونس, ط-مصر -بٌروت -والتوزٌع

بحث فً نفسٌة الشعب العراقً على ضوء علم االجتماع  –شخصٌة الفرد العراقً  .116

 2111, 2لندن , ط –الحدٌث, علً الوردي  , منشورات دار لٌلى 

الشخصٌة والهوٌة , الشخصٌة التسلطٌة والهوٌة الوطنٌة العراقٌة/ لإي خزعل جبر/دار  .111

 2118. 1السماوة/ ط -لعراقمسامٌر للطباعة والنشر, ا

 -الشعر العراقً الحدٌث مرحلة تطور, جبلل الخٌاط, دار الرابد العربً , بٌروت .118

 هـ 1411 –م 1881, 2لبنان, ط

الشعر العراقً الحدٌث وأثر التٌارات السٌاسٌة واالجتماعٌة فٌه , ٌوسؾ عز الدٌن,  .118

 هـ1385 –م 1865القاهرة,  –الدار القومٌة للطباعة والنشر 

الشعر العربً المعاصر, قضاٌاه وظواهرة الفنٌة والمعنوٌة, عز الدٌن إسماعٌل, دار  .111

 , د.ت3الفكر العربً, ط

, 1لبنان, ط -الشعر فً إطار العصر الثوري, عز الدٌن إسماعٌل, دار القلم , بٌروت .111

1814 

,ابراهٌم محمد  -األثر الصوفً فً الشعر العربً المعاصر–الشعر والتصوؾ  .112

 دار األمٌن للنشر والتوزٌع, د.ط, د.ت منصور, ,

,  1المتنبً, ط -شعراء البٌان الشعري, خالد علً مصطفى, دار مٌزوبوتامٌا, بؽدا .113

2115 

شعرٌة المكان فً األدب العربً الحدٌث, بطرس الحبلق,روبن أوستل,شتٌفن فٌلد, تر:  .114

, 1لقاهرة, طا -نهى أبو سدٌرة, عماد عبد اللطٌؾ,المركز القومً للترجمة, الجزٌرة

2114 
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الشؽؾ بالهوٌة, دراسات ومقاالت فً السرد, صالح زامل, دار ومكتبة عدنان للطباعة  .115

 2121, 1بؽداد/ط-العراق-والنشر

صورة اآلخر العربً ناظراً ومنظوراً إلٌه, الطاهر لبٌب, مركز دراسات الوحدة  .116

 1888, 1لبنان, ط–العربٌة, بٌروت 

دراسة تحلٌلٌة, سناء جبار العبودي, أمل  -صورة اآلخر فً قصص سناء الشعبلن .111

 2118, 1دمشق, ط -الجدٌدة للنشر والتوزٌع ,سورٌة

الصورة الشعرٌة فً النقد العربً الحدٌث, بشرى موسى صالح, المركز الثقافً  .118

 1884, 1الحمرا, ط-العربً, بٌروت

حان, الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث, نعٌم الٌافً, تقدٌم: محمد جمال ط .118

 م2118, 1دمشق, ط -صفحات للدراسات والنشر, سورٌا

الطابفة, الطابفٌة, الطوابؾ المتخٌلة, عزمً بشارة, المركز العربً لؤلبحاث ودراسة  .121

 2118, 1قطر, ط -السٌاسات

القاهرة,  -الطبٌعة البشرٌة, الفرٌد إدلر, تر: عادل نجٌب شري, المجلس االعلى للثقافة .121

 2115, 1ط

, 1النهضة المعاقة, عزمً بشارة, رٌاض الرٌس للكتب والنشر ,ططروحات عن  .122

2113 

الدار البٌضاء, –عتبات النص البنٌة والداللة , عبد الفتاح الحجمري, شركة الرابطة  .123

 1886, 1ط

الطبقات االجتماعٌة والحركات الثورٌة فً العهد العثمانً حتى قٌام –العراق  .124

المكتبة الوطنٌة  -, منشورات فرصادالجمهورٌة, حنا بطاطو, تر:عفٌؾ الرزاز

 هـ 1426م ـ 2115, 1اإلٌرانٌة, ط

صحوة الهوٌات/علً طاهر الحمود/ سلسلة دراسات  إلىالعراق من صدمة الهوٌة  .125

 هـ1433 -م2112بٌروت/ د.ط, -مإسسة مسارات , بؽداد-اجتماعٌة

-وزٌعاألهالً للطباعة والنشر والتعشتار ومؤساة تموز, فاضل عبد الواحد علً,  .126

 1888, 1دمشق, ط -سورٌا

علم إجتماع وفلسفة, إمٌل دوركاٌم , تر: حسن أنٌس, المطبعة الفنٌة الحدٌثة,  .121

 1866, 1القاهرة, ط -الناشر:مكتبة أنجلو المصرٌة

علم نفس الشخصٌة, كامل محمد محمد عوٌضة, مراجعة: محمد رجب البٌومً, دار  .128

 هـ1416 -م1886, 1لبنان, ط -كتب العلمٌة, بٌروت

دراسة لبعض مظاهره فً المجتمع العراقً مدٌنة بؽداد انموذجا ً, –العنؾ االجتماعً  .128

 2111, 1االعظمٌة , ط -بؽداد -اسماء جمٌل , دار الشإون الثقافٌة العامة, العراق

 -دمشق,بٌروت -دار المدى للثقافة والنشر, سورٌا كاردٌنٌا, فوزي كرٌم, إلىالعودة  .131

   2114, 1ابونإاس, ط-الحمرا, بؽداد

تبوك,  -الؽموض فً الشعر العربً , مسعد بن عٌد العطوي, مكتبة الملك فهد الوطنٌة .131

 هـ1421, 2ط

محسن الٌوسؾ, اصدارات مركز ابن  -الفقر واالزمة االقتصادٌة, اسماعٌل سراج الدٌن .132

 1881القاهرة, د.ط,  -, دار االمٌن للنشر والتوزٌعالقاهرة-خلدون
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, 1بٌروت ,ط -الفقر والفساد فً العالم العربً , سمٌر التنٌر , دار الساقً , الحمرا .133

2118 

الفقر وتوزٌع الدخل فً الوطن العربً , عبد الرزاق الفارس , مركز دراسات الوحدة  .134

 2111, 1بٌروت, ط -العربٌة , الحمرا

لدخل فً الوطن العربً, عبد الرزاق الفارس, مركز دراسات الوحدة الفقر وتوزٌع ا .135

 م2111, 1بٌروت,ط-العربٌة, الحمرا

الفلسفة , الهوٌة والذات , مارتن هاٌدجر, تر:محمد مزٌات ,مراجعة :محمد سبٌبل,  .136

 هـ1436 –م 2115, 1تونس, ط -كلمة للنشر والتوزٌع, أرٌانة

 -العونلً, مركز دراسات الوحدة العربٌةفنومٌنولوجٌا الروح, هٌؽل, تر: ناجً  .131

 2116, 1بٌروت,ط -الحمرا

عبد الحمٌد  -الفولكلور قضاٌاه وتارٌخه, ٌوري سوكولوؾ, تر: حلمً شعراوي .138

 2111, 2القاهرة, ط -حواس, راجعه: عبد الحمٌد ٌونس, مكتبة الدراسات الشعبٌة

الدار  -مً, المركز الثقافً العربًالقبٌلة والقبابلٌة أو هوٌات مابعد الحداثة,عبد هللا الؽذا .138

 2118 2لبنان, ط–المؽرب, بٌروت  -البٌضاء

قراءة سٌمابٌة فً شعر ابً تمام, ولٌد شاكر النعاس, دار السبلم للطبع والنشر والتوزٌع  .141

 2113, 1, ط

قراءة سٌمٌابٌة فً شعر أبً تمام, ولٌد شاكر النعاس , دار السبلم للطبع والنشر  .141

 2113, 1والتوزٌع, ط

 -دمشق, بٌروت-قصابد لنهار ؼابم , فوزي كرٌم , دار المدى للثقافة والنشر , سورٌة .142

 2111, 1,ط ابونإاس-الحمرا, بؽداد

أشكال األداء الفنً , رحمن ؼركان , دار الرابً  إلىقصٌدة الشعر من األداء بالشكل  .143

 م2111, 1دمشق, ط -للدراسات والترجمة والنشر

 -المسرحً المعاصر, عز الدٌن إسماعٌل, دار الفكر العربًقضاٌا االنسان فً األدب  .144

 1881القاهرة, د.ط, 

دار الشروق للنشر والتوزٌع ,  دراسات فً وقابعٌة الشعر, حاتم الصكر,–كتابة الذات  .145

 1884, 1لبنان, ط -بٌروت

الكٌنونة والعدم , بحث فً أنطلوجٌا الفنومٌنولوجٌة , جان بول سارتر , تر: نقوالمتٌنً  .146

 2118, 1بٌروت, ط -الحمرا -المنظمة العربٌة للترجمة,

إشكالٌات تارٌخٌة وثقافٌة وسٌاسٌة ,مجموعة مإلفٌن  –اللؽة والهوٌة فً الوطن العربً  .141

 2113, 1قطر , ط –, المركز العربً لبلبحاث ودراسات السٌاسات, الدوحة 

وسٌاسٌة,  مجموعة إشكالٌات تارٌخٌة وثقافٌة –اللؽة والهوٌة فً الوطن العربً  .148

 2113, 1بٌروت,  ط-مإلفٌن, المركز العربً لؤلبحاث ودراسة السٌاسات

 لمحات اجتماعٌة من تارٌخ العراق الحدٌث , علً الوردي , د.ط , د. ت .148

دراسة عن الخٌال والمادة, ؼاستون باشبلر, تر: علً نجٌب ابراهٌم,  -الماء واالحبلم .151

 2111, 1بٌروت, ط -رجمة, الحمراتقدٌم: ادونٌس, المنظمة العربٌة للت
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Abstract 

The concept of identity has formed a considerable area of Fawzi 

Karim's poetry, revealing the warfare, conflicts, wars, as well as issues of 

repression and displacement that prevailed over the country and its 

people from the period of the Coup on the royal rule and the ensuing 

scourges and confusing social and political conditions. In addition to the 

self-suffering, the poet was experiencing the circumstances of alienation 

and the loss of parents and loved ones, which led to the formation of a 

fragmented and expatriate self-identity and community identity that is 

exiled and oppressed with the emergence of his apparent affiliation to 

his poetic generation and cultural direction. 

The study is based on three chapters preceded by a preface dealing 

with (concept, roots, and founding) according to the opinions of 

philosophical, psychological, social, and monetary studies. The first 

chapter deals with (fragmented self-identity) to the extent to which it 

dominated most poetic texts. The second chapter is about the study of 

(community identity) the impact of violence in its formation, and the 

prevalence of oppressed identities, while the third chapter is related to 

the study of (figurative identity) i.e. the literary issues that the poet 

enjoys with the poets of his generation, such as cultural heritage, 

symbolic employment, and then a conclusion summarizing the most 

important findings we have reached, followed by the list of sources and 

references on which the study relied. 

The study reveals the identity of the poet and his role in the 

knowledge arena of the 60-generation, as he represented the subjective 

and societal circumstances, starting from the political and social changes 

that accompanied his journey. 
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