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 اقساز ادلشسف
اب ىىىَأنَّ اعداد ىذه االطروحة الموسوومة ـوو  شيدأ

َّ
صىزج انراخ تني انسي

 
َّ
ية  في ي دزاسح يىاشَحاَوَصاز قث (  جرى  ـإشرافي في قسم المغة العـر

ية لمعموم االنسانية / جامعة ديالى ، وىي جوز  مون متطمـوات نيو   كمية التـر
ية وآداـيا ( .  شيادة الدكتوراه في فمسفة  المغة العـر

 

 
 التىقيع :

             فاضل عبىد التويوي    .أ. د                       

 الوششف

 م  4153التاسيخ :    /     /                        

 

 إقساز زئيس انقسى                             
 بناء على التىصيات الوتىافش  ، أسشح هزه االطشوحة للوناقشة 

 

 

 التىقيع :                                  

 هحوذ عبذ الشسى   د. أ.م.                            

 سئيس قسن اللغة العشبية                                

 م 4153التاسيخ :     /     /                                          
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 اقساز اخلثري انعهًي                                
 
صىزج انراخ تـني ىىى نَّي قمت ـتدقيق وتقويم االطروحة الموسومة أَ شيد أ

اب وَـصاز 
َّ
ـاَيانسي

َّ
( التوي قودمتيا طالـوة الودكتوراه          دزاسـح يىاشَـح قث

يووة لمعموووم االنسووانية لنيوو   أحموود  ياسوومين  عمووي ( ىلووى مجمووس كميووة التـر
ية و   داـيا .آشيادة الدكتوراه في المغة العـر

                                               
 التوقيع :                                                  

 
 الخبيش العلوي                                          
 م4102التاريخ:   /   /                                              
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 اقساز جلُح ادلُاقشح
 االطروحوووةاطمعنوووا عموووى ىوووذه  ـأننوووا ،أعضوووا  لجنوووة المناقشوووة نحوووننشووويد 

اب وَــصاز   الموسووومة ـووو 
َّ
ــاَيصــىزج انــراخ تــني انســي

َّ
دزاســح  قث

( في محتوياتيوا وفوي موا لوو عمي أحمدياسمين   ةوقد ناقشنا الطالـ (يىاشَح
يوة فوي  دكتوراهني  درجة اللعالقة ـيا ونعتقد أنيا جديرة ـالقـو   المغوة العـر

 (.     تقدير    ـ وآداـيا
 

 التوقيع                                      التوقيع         
 الدكتور                                     الدكتور         
 التاريخ                                     التاريخ         

 
 التوقيع                                      التوقيع         
 الدكتور                                     الدكتور         
 التاريخ                                     التاريخ         

 
 التوقيع                                      التوقيع         
 الدكتور                                     الدكتور         
 التاريخ                                     التاريخ        

 مصادقة مجلس الكلية
              4102صادقها مجلس كلية التربية  للعلوم االنسانية/ جامعة ديالى بتاريخ    /    /    

 التوقيع             
 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي

ية لمعموم االنسانية    / جامعة ديالى  وكالةعميد كمية التـر
    /   /4102 
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 االهـــــــداء
 
 

 إنــــى ..
 حتًه  يٍ

 
  ألجههًا ادلراعة وانصرب  د

  قسج عني يل وذلًا أيي وأتي                                                               
 سىساَح احل

 
ها ة

َّ
ترزج اأَليم  زفيقح يسريج حبثي و دافعي نالجرهاد أَلَ

 ويعىقًا دلا سثثره يٍ يراعة 
 سفاَح  زحياَري                                                                                    

 يٍ قامسُي ادلشقح وانرعة . 
 سفــاَح  أتى                                                                                     

 شقاء انسوح وعطس احلياج .أ 
 خـــىذــــي ا                                                                                    
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                              
كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف أبي القاسـ محمد، كعمى آلو الطيبيف   

 بعدي : أىمَّاصحابًو المنتجبيف أالطاىريف، ك 
فقد أخذت الجيكد التي انصٌبت عمى قراءة انعكاسات الشخصٌية عمى النتاج           

ية في العصر الحديث ، إذ جاءت األدبكاسعان مف مساحة الدراسات ي حيزان األدب
، كأقدـ  األدبمحصمة لكثير مف االشارات التي حاكلت أىٍف تجد صمة بيف النفس ، ك 

ؽ.ـ " في كتابو " فف الشعر " الذم  ِِىذه اإلشارات نجدىا عند " أرسطك طاليس" 
إلنسانٌية ، كىذا األمر ال يقؼ عند ي  بخمجات النفس ااألدبحاكؿ فيو أىٍف يربط النتاج 

الفبلسفة الغربييف ، بؿ إىنَّنا نجد أىفَّ لمنقاد كالببلغييف العرب أىثران كاضحان في صياغة 
" بشر بف      ي ، كىذا ما قاؿ بو :األدبخطاب نقدم يكضح البعد النفسي في النص 

عث النفسٌية في النتاج ق" الذم ييعىدُّ أىكؿ مف تنبو ًإلى أىىمٌية البكاَُِالمعتمر ت
ق" ، فيما ْٔٓق " ، " ك ابف رشيؽ القيركاني ِٕٔي ، فضبلن عف " ابف قتيبة تاألدب

 قدَّمكا مف طركحات نقدية كاف ليا اثره كاضحه في الخطاب النقدم العربي القديـ . 
كمف المؤكد أىفَّ اإللماـ بجكانب الشخصٌية كافة يكجب اخضاع النتاج            
إلى منظكر نفسي ، أىك اجتماعي لمبحث فييما عف تأثير النفس كالمٌجتمع في  ياألدب

ية التي تيعىدُّ كثيقة دالة لؤلديب  يمكف اخضاعيا لمتحميؿ ، كالبحث ، األدبالمدٌكنة 
 كالتأكيؿ .  

طركحة ) صكرة الذات بيف السيَّاب كنزار قٌباني دراسة مف ىنا نجد أىفَّ اال           
اكلت أف تعرض النتاج  الشعرم  لمشاعريف عمى آلٌية  التحميؿ مستعينةن مكازنة ( ح

كالنقاد لمكقكؼ عمى صكرة  ذات الشاعريف  عمى  عمماء النفس ، كاالجتماع ، آراءب
 كفؽ منيج مكازف . 

ذا كانت الدراسات المكازنة تعمد عمى الجمع بيف شاعريف ، تجمعيما             كا 
، فإنَّنا نجد أىفَّ شاعرم البحث امتازت صكرة ذاتيما كشائج تشابو ، كاختبلؼ 

باالختبلؼ أكثر مف التشابو ، كىذا ما حٌفزني ألىٍف أيدٌقؽ النظر في العنكاف ألجدهي قريبان 
مف اىتماماتي حيف عرض عميَّ الدكتكر فاضؿ عبكد التميمي العنكاف لغرض تسجيمو 
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ؿ تحميؿ النص الشعرم لكمييما ، تي لمغكر في أعماؽ الذاتيف مف خبلايمٌما أثار عن
حتى كقفتي عمى صكرة لمذات المبدعة ، السّْيما أىفَّ الشاعريف مكضكع البحث محط 

 أنظار الساحة النقدٌية ، رغـ كثرة الدراسات التي كتبت عنيما . 
اعتمدت االطركحة منيجان تحميميان مكازنان سعى الى مسؾ صكرة ذات            

الكقكؼ عمى صكر التشابو ،  كاالختبلؼ القائمة في شعرييما، الشاعريف مف خبلؿ 
ألنَّوي ينطمؽ الى  ي؛األدبكالمعركؼ أىفَّ منيج المكازنة لوي اىمية خاصة في البحث 

ييف يكازف بينيما ، كمف ثـ يصدر أدب، فيك يسعى الى الجمع بيف نصيف مجاالتو عدة
ضا أيحكما ، فيك منيجه تطبيقي يكظؼ معياران نقديان خاٌصا بآلية الباحث، كالمعركؼ 

، كىذا األدبات النقد كلكٌنو لٌما يزؿ يسيـ في دراسة أيأىفَّ ىذا المنيج  قديـ مٌتبع منذي بد
 ما لمسناه في كثير مف المتكف النقدية القديمة، كالحديثة .   

طركحة عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع التي استطاعت اعتمدت اال            
 الشعرية لمشاعريف التي كانت المعيف األعماؿأىٍف ترفدىا  بكثير مف المعمكمات منيا: 

مف الدراسات التي تناكلت  عددك لدراسة شعرييما كالكقكؼ عمى صكرة ذاتييما ،  الثرم
ر السيَّاب دراسة في حياتًو كشعرًه لػ " احساف عباس "، : بدر شاكمنياالشاعريف شعر 

ك" بدر شاكر السٌياب دراسة فنية كفكرٌية  " لحسف تكفيؽ ، كبدر شاكر السٌياب دراسة 
ماف محمد الكيبلني ، كبدر شاكر السيَّاب شاعر الكجع أيأسمكبية لشعره  لمدكتكرة 

الخكص ، كىناء برىاف ،  حمدألمدكتكر انطكنيكس بطرس ،  كعركبة نزار قباٌني لػ 
عمى  خضرأقنديؿ  قبَّانينزار قباني لمدكتكر خريستك نجـ ، كنزار  أدبكالنرجسَّية في 

 .الفمسطينية لػ " ميرفت الدىاف " كالقضية قبَّاني، كنزار باب دمشؽ لمدكتكر خالد حسيف
كليس ىذا فحسب بؿ أىفَّ الكتب التي تناكلت الذات مفيكمان ، كنظريات            

كانت عكنان لمباحثة  في اطركحتيا منيا: مفيكـ الذات بيف النظرية كالتطبيؽ لمدكتكر 
الظاىر ، كمفيـك الذات لمدكتكر غازم صالح محمكد ، كالدكتكرة شيماء  أحمدقحطاف 

 أبكر ثائر غبارم ، كالدكتكر خالد محمد عبد مطر ، كسيككلكجٌية الشخصٌية لمدكتك 
 شعيرة . 

قامت االطركحة عمى مياد تميو ثبلثة فصكؿ ، ثـ خاتمة ، تناكلت في            
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المياد الذات مفيكما ، كسماتا، كنظريات ، إذ كقفت عند أىىـ تعريفات الذات بحسب 
، كأبرز النظريات  عمماء النفس ، كعمماء االجتماع ، ثـ بينت أىىـ سمات الذات آراء

 التي تناكلتيا  كتفسيرا كتحميبل. 
المكسـك بػ " صكرة الذات في بكاكير حياة الشاعريف"  فقد  األكؿالفصؿ  أىمَّا           

، كقد طفكلة حياة الشاعريف" " صكرة الذات فيمبحثيف ، تناكؿ المبحث األكؿ جاء في
كاألب ، كمرابع  بلقتيا بػ: األـ ،كجد لمذات أثرا كاضحا في رسـ صكرتيما مف خبلؿ ع

الطفكلة، ككاف المبحث الثاني قد تناكؿ  " صكرة الذات في الصبا كالشباب"  مف خبلؿ 
 التشكيؿ الجسدم ، لما ليذا التشكيؿ مف أثرو بارزو في تشكيؿ صكرة لمذات عندىما. 

ان عمى ثبلثة كجاء الفصؿ الثاني مكسكمان بػ " العاطفة كصكرة الذات " مقسم           
المرأة كصكرة الذات" ، إذ كقؼ عمى تشكيؿ "حٌب  األكؿمباحث ، تناكؿ المبحث 

عمى الذاتيف ، ثـ جاء المبحث الثاني الذم كاف " صكرة الذات مف خبلؿ أثر المرأة 
الفرح صكرة مشرقة لمذات" ، ليصٌكر عاطفة الفرح ، كأثرىا عمى رسـ صكرة لمذات عند 

لمبحث الثالث فقد كاف " رىبة المكت كالحزف كصكرة الذات" ، ليكضح ا أىمَّاالشاعريف ، 
 أثر عاطفة المكت، كالحزف في تشكيؿ ذات الشاعريف " 

ككاف الفصؿ الثالث الذم حمؿ عنكاف " الكطف كصكرة الذات " قد جاء            
لمذات  " الغربة كاالغتراب كالصكرة المشتتة األكؿمقسمان عمى ثبلثة مباحث ، المبحث 

" تناكؿ أثر الغربة ،كاالغتراب في تشكيؿ صكرة مشتتة لذاتييما  ، كجاء المبحث 
الثاني " اليزائـ السياسٌية كانكسار الذات " ليبيف أثر اليزائـ السياسٌية في رسـ صكرة 
منكسرة لمذات ، ككاف المبحث الثالث بعنكاف " الذات كىمـك الكطف " ليقؼ عند مفيكـ 

 كاالجتماعي .  الكطف النفسي ،
الخاتمة فقد كقفت عند أىىـ النتائج التي تكصمت ليا األطركحة ، ثـ  أىمَّا           

 اتبعت بمسرد تناكؿ أىىـ المصادر كالمراجع ، ثـ ممخص بالمغة االنكميزية . 
ذا كاف لكؿ جيدو معكقات ، كصعكبات ، فإنَّني أقر بأفَّ مسيرة بحثي قد             كا 
رتيا صعكبات جٌمة ، منيا ما ىك شخصي ، كمنيا ما ىك عاـ يتعٌمؽ بكضع الببلد ايس

السياسي المضطرب الذم أنعكس سمبان عمى جميع مفاصؿ الحياة ، فضبلن عف ندرة 
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المصادر ، كقمتيا السّْيما فيما يتعمؽ بالشاعر نزار قباٌني ، فالكثير مف المصادر التي 
 كتبت عنو مكجكدة  خارج العراؽ .

كىنا ال يسعني ًإالَّ أىٍف أيقدـى شيكرم ألستاذم الدكتكر فاضؿ عبكد التميمي            
لما قدمو مف تكجييات قيمة أثمرت  انجاز ىذه االطركحة ، كما ال يسعني اال أىٍف اقدـ 
خالص تقديرم كشكرم لؤلستاذ الدكتكر سمير الخميؿ الذم قدَّـ لي يد العكف كالمساعدة 

،  مٌي بالنصح كاالرشاد ، كالشكر مكصكؿ  لمدكتكرة بشرل عناد مبارؾ، كلـ يبخؿ ع
ساتذة كزمبلء ، كفي مقدمتيـ الدكتكرة كجداف برىاف ، كلكؿ مف مدَّ لي يد العكف مف أ

حسف فيد  المدرس المساعدكالدكتكر عبلء حسيف ، كالست خكلة ابراىيـ محمد  ، ك 
مف أعانني كلـ يحضرني ذكر اسمًو  ، كجميع أحمد، كالست نادية ستار عكاد األكسي

 نسى عائمتي التي تحممت الجيد األكبر في مسيرتي .أ،  كال 
كفي خاتمة المطاؼ أساؿ اهلل التكفيؽ ، كال أدعي أىٌني بمغت الكماؿ ،          

فالكماؿ هلل كحده ، كىذا ما يسكغ لي قبكؿ أساتذتي األجبلء ىفكاتي ، كزاٌلتي، فما أىنا 
ٍف إال مجتيدة  حاكلت أىٍف تضع حجران في بنياف عظيـ فإٍف كفقت فنعمة مف اهلل ، كا 

 ترشدكني . قصرت فأممي بكـ كبير أىفٍ 
 

  
 

                          انثاحثـح                                                                                  
 عهي انعُثكي أمحديامسني                                                    

  
 



  
 



 انراخ تني ادلفهىو وانُظسيح:  ـادادلــهـ

 
 

1 
 

أىصػػػبحت لمدراسػػػات المتعمقػػػة بمفيػػػـك الػػػذات أىىميػػػة خاصػػػة ؛ كذلػػػؾ ألنَّيػػػا            
ة حجػر الزاكيػ):صػيَّة ، ًإذ يعػٌد مفيػـك الػذاترتكاز ميمة لمكشؼ عػف الشخاتمٌثؿ نقطة 

فَّ كظيفتو األ  .  (ُ) ىي السعي لتكامؿ كاتساؽ الشخصٌية(ساسيَّة في الشخصٌية ، كا 
كألجػػؿ التعػػرؼ عمػػى مفيػػـك الػػذات البػػٌد مػػف تتبػػع ىػػذا المصػػطمح فػػي المغػػة    

ذات الشيء حقيقتو كخاصتو ] ... [ كقكلػو :  )كاالصطبلح ، فالذات في المغة ىي : 
كىػػي ىنػػا بمعنػػى الػػنفٌس ، كجػػاء فػػي  (ِ)(جػػاء القػػـك ، ذم أىنفسػػيـ كمػػف ذات أنٌفسػػيـ 

ـ مػػف يء نفسػػو كعينػػو ، كالػػذات أىعػػذات الشػػ )المعجػػـ الشػػامؿ لمصػػطمحات الفمسػػفة : 
، ، كالشخص ال تطمؽ إاٌل عمى الجسػـ ألفَّ الذات تطمؽ عمى الجسـ كغيره الشخص ،

كالذات ما يقـك بنفسو ] ... [ كتطمؽ الػذات فػي المطمػؽ عمػى مػا يحػدد مفيػـك الشػيء 
، كجػػػػػاءت داللتيػػػػػا فػػػػػي المعجػػػػػـ الفمسػػػػػفي بمعنػػػػػى الكجػػػػػكد  (ّ)(كالنسػػػػػبة الييػػػػػا ذاتػػػػػي 

 .(ْ)ٌيةالماى
، كعمػى الػرغـ مػف  (ٓ)في االصطبلح فجاءت بمعنى النفٌس ، أىك العيف  أىمَّا    

أىفَّ مصػطمح الػػذات قػػد احتػػؿَّ مكانػػان كاسػػعان فػي نظريػػات عمػػـ الػػنفٌس الحػػديث ، ال سػػيما 
" التػػػي أىكردىػػػا فػػػي كتابػػػو " مبػػػادئ عمػػػـ  َُُٗ-ُِْٖبعػػػد كتابػػػات " كيمػػػيـ جػػػيمس

، إال أىنَّنػا نجػد جػذكر  (ٔ)النفٌس " التي أىصبحت مرجعان لمكثير مف الدراسات كالنظريػات
، كعمى الرغـ مػف أىفَّ المصػطمح لػـ  ( ٕ)صطمح قديمة تمتد إلى ما قبؿ الميبلد ىذا الم

ىػكميركس الػذم ميػز بػيف الجسػـ  )يستعمؿ كما ىك اليـك ، لكفَّ المفيػـك يرجػع إلػى : 
المادم كالكظيفة غير المادية لمكػائف االنسػاني كالتػي أيطمػؽ عمييػا فيمػا بعػد بػالنفٌس أك 

                                                           

(
1

 . 62: 2212، داس ٚائً ٌٍٕؾش ، 2إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك : د. لؾطبْ أؽّذ اٌظب٘ش ، ط( ِفَٙٛ اٌزاد ث١ٓ 

(
2

  ٘ـ( ، داس اٌؾذ٠ش 111( ٌغبْ اٌؼشة : ِظ اٌضبٌش : ٌإلِبَ اٌؼالِخ عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس )د

 ، ثبة اٌزاي ،ِبدح را .َ 2223 -٘ـ 1423ٌٍطجغ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌمب٘شح ،        

(
3

ّؼغُ اٌؾبًِ ٌّقطٍؾبد اٌفٍغفخ فٟ اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ ٚاٌفشٔغ١خ ٚاألٌّب١ٔخ ٚاال٠طب١ٌخ ٚاٌشٚع١خ اٌ( 

 .  2222، ِىزجخ ِذثٌٟٛ ، اٌمب٘شح ، ؽشف ر ،  3د. ػجذ إٌّؼُ اٌؾفٕٟ ،ط :ٚاٌؼجش٠خ ٚا١ٌٛٔب١ٔخ       ٚاٌالر١ٕ١خ 

(
4

:  1893ب٘شح ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌؾإْٚ اٌّطبثغ اال١ِش٠خ ، ( ٠ٕظش : اٌّؼغُ اٌفٍغفٟ ، ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، اٌم

91.  

(
5

   داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ،  ، 1طػٍٟ ِؾّذ ػٍٟ اٌغشعبٟٔ ، رؾم١ك ٚرمذ٠ُ اثشا١ُ٘ ث١بسٞ ، :( ٠ٕظش : اٌزؼش٠فبد 

 . ، ثبة اٌزاي ، ِقطٍؼ اٌزارٟ  1892ث١شٚد ،        

(
6

دٔش١ٌٕذصٞ ، رشعّخ د. اؽّذ فشط ، د. ٌطفٟ لط١ُ ، د. وبٌف١ٓ ٘ٛي ، عبس : ( ٠ٕظش : ٔظش٠بد اٌؾخق١خ 

 . 588:  1819اِغزشداَ ،  –اٌى٠ٛذ  –، داس اٌؾب٠غ ٌٍٕؾش ، اٌمب٘شح  2وبًِ ١ٍِىخ ، ط        ٠ٌٛظ 

(
1

       ، ِىزجخ اٌّغّغ اٌؼشثٟ ٌٍٕؾش  1د. غبصٞ فبٌؼ ِؾّٛد ، د. ؽ١ّبء ػجذ ِطش ، ط :( ٠ٕظش ِفَٙٛ اٌزاد 

 . 26َ : 2211ٛص٠غ ، ٚاٌز        
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 . (ُ)(الركح
 عنايػػةىػػذا المفيػػـك بعيػػدان عػػف الفكػػر الفمسػػفي ، إذ كػػاف لمفبلسػػفة كلػػـ يكػػف      

كبيػػرة بيػػذا الجانػػب ، فيػػـ يؤكػػدكف أىفَّ اإلنسػػاف مكػػٌكف مػػف جانػػب مػػادم كىػػك الجسػػـ ، 
ؽ.ـ" ، التػي حػاكؿ ّٗٗمعنكم كىك النفٌس ، كىذا ما نجده في مقكلة "سقراط ت آخرك 

يػػا اإلنسػػاف أعػػرؼ أي )مػػف خبلليػػا التأكيػػد عمػػى طبيعػػة الػػذات االنسػػانية حػػيف قػػاؿ : 
ػػد : (ِ)(نفسػػؾ بنفسػػؾ  ، لقػػد ربػػط سػػقراط الػػذات بالعقػػؿ ، ىػػذا مػػا أكػػده أرسػػطكا حػػيف عَّ

 سػي ـ " الفيمسػكؼ الفرنَُٓٔ" ديكارت   أىمَّا، (ّ) (الجسد مف دكف النفس جثة ىامدة)
، ليؤكػػد ضػػركرة (ْ)(أىنػػا افكػػر اذف أىنػػا مكجػػكد  ) فقػػد أطمػػؽ مقكلتػػو الشػػييرة  سػػي الفرن

التفاعػػؿ الجػػكىرم بػػيف العقػػؿ كالػػركح ، كليؤكػػد ضػػركرة اسػػتقبلؿ الػػذات ، كتأثيرىػػا فػػي 
 سمكؾ االنساف كالمٌجتمع .

مف المبلحظ أىفَّ الفكر الفمسفي ربط الذات بالعقؿ ، كىػك خػبلؼ مػا أكػدت ك     
نقطػة الكسػط فػي الشخصػية  )، التي ترل أىفَّ الػذات:  (ٓ)عميو نظريات الذات الحديثة 
 .  (ٔ)( خرلتتجمع حكليا جميع النظـ األ

مػػػػف ىنػػػػا نجػػػػد أىفَّ مفيػػػػـك الػػػػذات تبمػػػػكر بكصػػػػفو مفيكمػػػػان عمميَّػػػػان فػػػػي الدراسػػػػات  
ديثة مف خبلؿ جيكد كثير مف عمماء النفٌس ، كلذا سكؼ يفصؿ التمييػد فػي أبعػاد الح

 مفيـك الذات عبر ىذه المحاكر : 
 المفيـك النفٌسي لمذات .  .ُ
 .  األىناالمفيـك   .ِ

 :  مفيوم الذات النفّسي
بدراسػة الػذات ضػمف مفػاىيـ عمػـ الػٌنفس ظيػر بعػد كتابػات كلػيـ  عنايةالًإفَّ       

مسػػتمد  األىنػػاالكثيػػر ممػػا يكتػػب اليػػـك عػػف الػػذات ك  )جػػيمس كمػػا ذكرنػػا سػػابقان إذ ًإفَّ : 
                                                           

(
1

 . 26ِفَٙٛ اٌزاد:  (

(
2

 . 21:  ٔفغٗ( 

(
3

، داس ففبء ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ ، 1رؾم١ك اٌزاد ٚاسادح اٌؼطبء : د. فض١ٍخ ػشفبد اٌغجؼبٚٞ ، ط (

2212:َ      45     . 

(
4

 . 19( ِفَٙٛ اٌزاد ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك : 

(
5

 . 131 – 121( ٠ٕظش : ٔظش٠بد اٌؾخق١خ : 

(
6

 118ٔفغٗ  :  (
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 . (ُ)(مباشرة مف جيمس 
المجمػػػكع الكمػػػي لكػػػؿ مػػػا يسػػػتطيع  )لقػػػد عػػػٌرؼ " جػػػيمس " الػػػذات بانَّيػػػا :      

، جسػػػده ، سػػماتو ، قدراتػػو ، ممتمكاتػػػو الماديػػة ، أسػػػرتو ، اإلنسػػاف أىٍف يػػدعي بأنَّػػػو لػػو 
نقطػػػػػة االنتقػػػػػاؿ بػػػػػيف  ). كيعػػػػػد جػػػػػيمس : (ِ)(اتػػػػػو أيأصػػػػػدقاؤه ، أعػػػػػداؤه ، مينتػػػػػو ، ىك 

 ، فيك قد قٌسـ الذات إلى قسميف : (ّ)(الطرائؽ القديمة كالحديثة في دراسة الذات 
 الذات عممية : كىي مجمكعة مف العمميات مثؿ التفكير ، كالتذكر ، كاالدراؾ .  .ُ
الػػػذات مكضػػػكع : كىػػػي اتجاىػػػات الشػػػخص كمشػػػاعره عػػػف نفسػػػو ثػػػـ تػػػأتي دراسػػػة   .ِ

ـ" ، الػػػػذم درس الشخصػػػػٌية ضػػػػمف أىنظمػػػػة  ُّٗٗ -ـ ُٖٔٓسػػػػيجمكند " فركيػػػػد 
كػؿ نظػاـ خصائصػو المميػزة ، كل( 4)"  األعمى األىنا" ك "  األىناثبلثة ىي "اليك" ك " 
 األىنػاز منػو أيالػذم يتمػالنظاـ االصػمي لمشخصػٌية كىػك الكيػاف  )المميزة " فاليك ": 

أىنَّو نظاـ مكٌكف مف جكانب مف جكانب غريزٌيػة نفسػٌية ، كىػك  أم، (5)(األعمى األىناك 
 كىك منبع الطاقة النفٌسية .

ػػػػػا      ، كىػػػػػي الجػػػػػزء : (ٔ)(الجيػػػػػاز االدارم لمشخصػػػػػٌية  )" فيػػػػػي :  األىنػػػػػا"  أىمَّ
فَّ كظيفتو األساس ىي احداث تكازف نفسػي بػيف متطمبػات "  (ٕ)(المنظـ مف اليك ) ، كا 

" التػػػػػي تفػػػػػرض االلتػػػػػزاـ بػػػػػالقيـ األعمػػػػػى األىنػػػػػا" اليػػػػػك" الغريزٌيػػػػػة النفسػػػػػٌية، كمتطمبػػػػػات "
" مكػػكف مسػػتقؿ يعمػػؿ عمػػى كفػػؽ مبػػدأ الكاقػػع الػػذم Ego األىنػػا، "ف(ٖ)السػػامية معػػاييركال

اذ عمػى الشخصػية " االسػتحك األعمى األىناك "  يف " اليك"خر مف المككنيف اآليحاكؿي كؿ 
" كالفف " أىفَّ االنسػاف المتكامػؿ عقميػان تعمػؿ ىػذه الػنظـ عنػده مجتمعػة لكػي فيو، كيرل 

                                                           

(
1

 .588:  ٔظش٠بد اٌؾخق١خ  (

(
2

 . 588:  ٔفغٗ( 

(
3

اؽّذ ػجذ اٌشضب ، سعبٌخ  ( اٌشصبء ث١ٓ اٌزاد ٚا٢خش ٚٚعٙخ اٌضِٓ فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚفذس االعالَ : ػٍٟ

 .2:  2221عبِؼخ ثبثً ، و١ٍخ ٌزشث١خ ،      ، ِبعغز١ش

(
4

، رشعّخ ، د. ع١ذ اٌطٛاة ، ِؾّٛد ػّش ، د. ٔغ١ت خضاَ ،  ( ٠ٕظش : ِذخً ػٍُ إٌفظ : ٌٕذاي داف١ذٚف

 . 594، اٌذاس اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ :  3د. فإاد اثٛ ؽطت ،ط     ِشاعؼخ 

(
5

 . 53( ٔظش٠بد اٌؾخق١خ : 

(
6

 . 55( ٔفغٗ : 

(
1

 . 55( ٔفغٗ : 

(
9

 .1819شفخ اٌغبِؼ١خ ، االعىٕذس٠خ ، ( ٠ٕظش : ع١ىٌٛٛع١خ اٌزاد ٚاٌزٛافك :  د. اثشا١ُ٘ أؽّذ اثٛ ص٠ذ ، داس اٌّؼ

1819. 
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 .(ُ)ساسٌيةتشبع حاجاتو األ
ػػػا     ـ" ، فقػػػد عرفيػػػا بأنَّيػػػا شػػػعكر الفػػػرد بكجػػػكده ُٕٖٗ -ـَُِٗ" ركجػػػرز أىمَّ

، فالػذات (ِ)فالشخص في نظرية ركجرز ىك مصدر المعمكمػات عػف نفسػو  ككظيفتو ،
مػؽ عمييػػا نظريػة الػػذات الشخصػػٌية مفيػـك مركػػزم حتػى أىفَّ نظريتػػو يط )فالػذات عنػػده :

        ... [ كيقػػكؿ ركجػػرز أىفَّ كػػؿ فػػرد يكجػػد فػػي عػػالـ مػػف الخبػػرة خػػاص بػػو ، كىػػك عػػالـ ]
 .  (ّ)(متغير 
ـ" فقػد قػدمت  مفيكمػان ثبلثيػان لمػذات ُِٓٗ –ـ ُٖٖٓ ىكرانػام" كاريف  أىمَّا    

فيػػػػػي تػػػػػرل الػػػػػذات المثاليػػػػػة مفيكمػػػػػان رئيسػػػػػيان كعػػػػػامبلن ميمػػػػػان فػػػػػي التكافػػػػػؽ النفٌسػػػػػي أىك 
االضػػػطراب النفٌسػػػي ، كال يٌكػػػكف تحقيقيػػػا ظيػػػكر الصػػػراعات الداخمٌيػػػة ، بينمػػػا الػػػذات 

نمػػاط سػػمككو ، كتعػػزك أالكاقعيػة تشػػير الػػى مجمػػكع خبػػرات الفػرد ، كقدراتػػو كحاجاتػػو ، ك 
لمػػػذات الحقيقيػػػة أىك المركزٌيػػػة القػػػكل الداخميػػػة المركزٌيػػػة التػػػي تميػػػز بيػػػا الفػػػرد،  ىكرانػػػام

مػػف ىنػػا نجػػد أىفَّ النظريػػات النفٌسػػية  (ْ)كىػػي مصػػدر النمػػك كالطاقػػة، كالميػػكؿ القػػدرات 
تؤكد عمى الدكافع ، كاالنفعاالت ، كىي ترل أىفَّ الشخصٌية تتطكر مػف خػبلؿ مشػاكميا 

، مف ىنا نجد أىفَّ الصكرة التي يٌككنيا الفػرد  (ٓ)النفٌسية التي تعانييا في مرحمة الطفكلة
الشخصػػٌية ، الفػػرد عػػف نفٌسػػو تختمػػؼ حسػػب الظػػركؼ كالعكامػػؿ النفٌسػػية التػػي تحػػيط ب

 : باتجاىيفكعمى ىذا فإفَّ مفيـك الذات يمكف أىٍف يحٌدد 
 . االيجابيالمفيـك  .ُ
 (6)المفيـك السمبي .  .ِ

لمذات يعبر عف الصحة النفٌسية ، كاالنسػجاـ الػداخمي  االيجابيًإفَّ المفيـك        
يعتمػػد عمػػى تعامػػؿ األىػػؿ مػػع لمػػذات  االيجػػابي، كقػػد عػػٌد " ركجػػرز " أىفَّ المفيػػـك 

 .  (ُ)بمعنى التقدير المكجب غير المشركط بغض النظر عف سمككوالطفؿ ، 
                                                           

(
1

 . 21ِفَٙٛ اٌزاد ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك : ٠ٕظش : ( 

(
2

 .٠613ٕظش ٔظش٠بد اٌؾخق١خ : ( 

(
3

 .61:  ٔفغٗ (

(
4

 . 226ِفَٙٛ اٌزاد : ٠ٕظش : ( 

(
5

 . ٠592ٕظش : ِذخً ػٍُ إٌفظ :  (

(
6

( ٠ٕظش: اٌؼاللخ ث١ٓ ِفَٙٛ اٌزاد ٚاٌغٍٛن اٌؼذٚأٟ ٌذٜ طالة اٌقُ ، دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ ِؼٙذ ٚثشٔبِغٟ 

 . 55:  2223ثبٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ثبٌش٠بك : ػٛك ِؾّذ ػٛك اٌؾشثٟ ، سعبٌخ ِبعغز١ش ،     االًِ 
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ػػػا             المفيػػػـك السػػػمبي لمػػػذات فإنَّػػػو يتكػػػٌكف نتيجػػػة خمػػػؿ فػػػي الصػػػحة النفٌسػػػية  أىمَّ
 أمكعدـ االنسجاـ ، كيرل " ركجرز "  أىنَّو يعتمد عمػى االعتبػار المكجػب المشػركط ، 

 . (ِ)الكالديف لمطفؿ عمى كفؽ سمككيات معينةتقٌبؿ 
العممػػاء ، فيػػذا " ميػػد "  أممػػف ىنػػا نجػػد أىفَّ مفيػػـك الػػذات يختمػػؼ بحسػػب ر     

، (ّ)(مكضػػكعان لمػػكعي أىكثػػر منيػػا نظامػػان مػػف العمميػػات  )قػػد عػػٌرؼ الػػذات عمػػى أنَّيػػا : 
 خػػر، ككػػؿ ىػذا ينمػك مػػف خػبلؿ نظػرة اآل األىػداؼأىنَّيػا نظػاـ متغٌيػر مػػف المفػاىيـ ك  أم

، فالػػذات عنػػده ذات تككنػػت اجتماعيػػان ، كال يمكػػف أىٍف تتبمػػكر  (ْ)االجتماعٌيػػة فػػي الػػذات
( فإنَّػو يػرل أىفَّ الػذات تكػكف عمػى كفػؽ ُِٓٗ، أما كػكلي )(ٓ)ًإال في ظركؼ اجتماعيَّة
، كىػػذا مػػا نجػػده (ٔ)ت أىفَّ المجتمػػع مػػرآة لمػػذا أمكف عنيػػا ، خػػر الصػػكرة التػػي يككنيػػا اآل

أىفَّ كجػػكد الػػذات  أم، (ٕ)عنػػد " كػػكمي " الػػذم أكػػد أىفَّ الػػذات تنمػػك كتتفاعػػؿ اجتماعيػػان 
 يف .خر يتحقؽ عف طريؽ كجكد اآل

تنظيمػػػػػان يحػػػػػدد لمفػػػػػرد  )ـ " : ُّٕٗ -ـَُٕٖكتعػػػػػد الػػػػػذات عنػػػػػد " ادلػػػػػر      
شخصيتو كرؤيتو ، كىذا التنظيـ يفسر خبرات الكائف الحي كيعطييػا معناىػا ، كتسػعى 
ذا لػػـ تكجػػد  الػػذات الكتسػػاب الخبػػرات التػػي تكفػػؿ لمفػػرد اسػػمكبو المتميػػز فػػي الحيػػاة ، كا 

سػػػاليب األ )، كىػػػي عنػػػد " سػػػيمكندس " :  (ٖ)(تمػػػؾ الخبػػػرات فإنَّيػػػا تعمػػػؿ عمػػػى خمقيػػػا 
 : سؤالت، كتتككف الذات عنده مف أربعة  (ٗ)(جيب الفرد لنفسو التي يست

 كيؼ يدرؾ الشخص نفسو .  .ُ
 ما يعتقده أىنَّو نفسو .   .ِ

                                                                                                                                                                      

(
1

ٌّشؽٍخ االػذاد٠خ : ض١ّبء اثشا١ُ٘ ( ٠ٕظش : اٌزوبء االٔفؼبٌٟ ٚػاللزٗ ثأعب١ٌت اٌّؼبٍِخ اٌٛاٌذ٠خ ٌذٜ طٍجخ ا

، ٠ٕٚظش :  41:  2221و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ  ،  –عجغ اٌخضسعٟ ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، عبِؼخ د٠بٌٝ      ِؾّذ 

 . 299:  2221، ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة ، دِؾك ،  1فٟ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ : ثذس اٌذ٠ٓ ػبِٛد ،ط    ػٍُ إٌفظ 

(
2

 . 131 – 136( ٠ٕظش : ِفَٙٛ اٌزاد ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك : 

(
3

 . 621( ٔظش٠بد اٌؾخق١خ : 

(
4

 . 52:  1895، ِإعغخ اٌّطجٛػبد اٌؾذ٠ضخ ، اٌمب٘شح ،  1( ٠ٕظش : اٌّشعغ فٟ ػٍُ إٌفظ : د. عؼذ عالي ، ط

(
5

 . ٠629ٕظش : ٔظش٠بد اٌؾخق١خ :  (

(
6

َ : 1866، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ، اٌمب٘شح ، 3( ٠ٕظش : ِمذِخ فٟ ػٍُ إٌفّظ االعزّبػٟ : ِقطفٝ ع٠ٛف :ط

191  

(
1

 خ ١ِذا١ٔخ فٟ دٚس اٌذٌٚخ ٌٍشػب٠خَ اٌزاد ػٕذ ِغٌٟٙٛ إٌغت ٚاال٠زبَ ، دساعٛ( ٠ٕظش : اٌُٛ٘ االعزّبػٟ ِٚفٙ

 . 8:  ١2222ش ، و١ٍخ ا٢داة  ، عبِؼخ ثغذاد ، االعزّبػ١خ : ِؾّذ غبصٞ فجبس اٌم١غٟ سعبٌخ  ِبعغز      

(
9

 . 161( ٔظش٠بد اٌؾخق١خ : 

(
8

 . 621( ٔفغٗ : 
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 كيؼ يقيـ نفسو .    .ّ
ػػػا، (1)كيػػػؼ يحػػػاكؿ مػػػف خػػػبلؿ مختمػػػؼ االفعػػػاؿ تعزيػػػز نفسػػػو كالػػػدفاع عنيػػػا   .ْ "  أىمَّ

" فقػػد عػػدَّ الػػذات بنػػاءن معرفيَّػػان يتكػػكف مػػف خػػبلؿ أىفكػػار المػػرء عػػف  ُِٓٗسػػاربيف 
مختمػػؼ نػػكاحي كجػػكده ، فقػػد تكػػكف لػػو مفيكمػػات عػػف جسػػده ) الػػذات البدنٌيػػة ( ، 
كعػػف أىعضػػاء الحػػس لديػػو ) الػػذات المسػػتقمة ( ، كعػػف سػػمككو االجتمػػاعي ) الػػذات 

تعتبػػر أبنيػػة تحتيػػة لمبنػػاء المعرفػػي الكمػػي  االجتماعٌيػػة ( كتيٍكتىسػػب ىػػذه الػػذكات التػػي
 كقد قسميا إلى :  (2)كذلؾ مف خبلؿ الخبرة 

 الذات البدنية .  . أ
 الذات المستقمة المكردة .  . ب
 (3)الذات االجتماعٌية .   . ت

ػػد " سػػاربيف " ارتقػػاء ىػػذه الػػذكات تتابعيػػان ، فػػأكؿ مػػا يحػػٌس بػػو المػػرء          كقػػد عَّ
 أىمَّػا،  (4)ىك جسده ، ثـ االعضػاء االدراكٌيػة ، بعػدىا ييعنػى بػالمجتمع كنظرتػو اليػو 
يف ، خػػػػر " محمػػػػد عػػػػاطؼ " فإنَّػػػػوي يػػػػرل أىفَّ الػػػػذات خبلصػػػػة تجػػػػارب الفػػػػرد مػػػػع اآل

 . (ٓ)رتيـ اليو ، فيي ذات اجتماعٌيةكاالنطباع الذم يتككف لديو مف خبلؿ نظ
مف ىنػا نجػد أىفَّ الػذات عمػى كفػؽ مفيػـك عممػاء الػنفس ينطمػؽ مػف كجيػة نظػر  

تػػػرل أىفَّ الػػػذات تتشػػػٌكؿ عمػػػى كفػػػؽ نظػػػرة المٌجتمػػػع كاحكامػػػو ، كانطباعاتػػػًو تجػػػاه الفػػػرد، 
الفػرد يفتح الباب اماـ السؤاؿ االتػي " ىػؿ تتطػابؽ صػكرة الػذات المشػٌكمة لػدل  كىذا ما

نجػػػد ًإفَّ مفيػػػـك  آخػػػرمػػػف جانػػػب التػػػي شػػػكميا المٌجتمػػػع عنػػػو   " ، ك  مػػػع صػػػكرة الػػػذات
،  (ٔ)(مفيػػـك افتراضػػي مػػدرؾ يتشػػكؿ مػػف خػػبلؿ المتغيػػرات البيئٌيػػة الكثيػػرة  )الػػذات : 

فَّ  يصػػب فػػي جػػابي سياأىثػػر سػػمبي كػػاف أـ  أمكمػػف خػػبلؿ التػػأثٌيرات السػػيككلكجٌية ، كا 

                                                           

(
1

 . 621ٔظش٠بد اٌؾخق١خ  : ٠ٕظش :  (

(
2

 . 624ٔفغٗ : ٠ٕظش : ( 
(

3
  . 624:  ٠ٕظش : ٔفغٗ  (

(
4

 . 624ٔفغٗ : ٠ٕظش : ( 

(
5

 . 455شفخ ، اٌغبِؼخ االعىٕذس٠خ : اٌّؼ( ٠ٕظش : لبِٛط ػٍُ االعزّبع : د. ِؾّذ ػبطف غ١ٓ ، داس 

(
6

 . 1( ِفَٙٛ اٌزاد ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك : 
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، فمفيػػـك (ُ)داء الفعمػػي لمفػػرد يتحػػددَّ مػػف خػػبلؿ مفيكمػػو لذاتػػومفيػػـك الػػذات ، إذ ًإٍف األى 
 .(ِ)الذات يعمؿ عمى تحديد كتنظيـ السمكؾ 

مػػػػف ىنػػػػا نجػػػػد أىفَّ الػػػػذات تحػػػػددىا عكامػػػػؿ عػػػػٌدة منيػػػػا : بيئٌيػػػػة ، كنفٌسػػػػية ،      
 ىميػاأبيئٌيػة  أخػرلكاجتماعٌية ، كمنيـ مف أىكد عمػى أىفَّ الػذات تتػأثر بعكامػؿ كراثٌيػة ، ك 

شػػػرط كأسػػػاس  بػػػاألمفالشػػػعكر  )، كالجماعػػػة المرجعٌيػػػة لمفػػػرد ، كمػػػا أىفَّ : (ّ)المٌجتمػػػع
 .(ْ)(لئلحساس بالذات

يتضػػح مػػف ذلػػؾ أىفَّ الػػذات تػػؤثر فييػػا مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ يكػػكف ليػػا اثػػر      
 جابي أك سمبي لمذات منيا : يامباشر في تككيف مفيـك 

 عكامؿ ذاتٌية . .ُ
 عكامؿ اجتماعٌية .   .ِ

الربط بػيف الػذات  أمكمف العكامؿ الذاتٌية المؤثرة ، الخصائص الجسمٌية ،      
الػذم يشػكؿ مفيػـك  األكؿالمصػدر  )، إذ تعػد الصػكرة الجسػمٌية : (ٓ)كالتككيف الجسمي

 ـ أىك نتصػكر إنسػانان مػف دكف كاقعػو المػادم  ، فميس مف السػيؿ عمينػا أىٍف نفيػ(ٔ)(الذات 
الػػػذات ىػػػي تمػػػػؾ الصػػػكرة التػػػي يككنيػػػا الشػػػخص عػػػػف  )كىػػػك الجسػػػد إذ ًإٍف أسػػػاس : 

العممػاء فػي األغمػب األعػـ انصػبت عمػى فيػـ عبلقػة الجسػد  عناية، لذا نجد (ٕ)(جسمو
 .(ٖ)ؿ كاالضطراباتلتخميص اإلنساف مف األمراض كالعم بالنفٌس، كأصبح الجسد ىدفان 

 .(ٖ)كاالضطرابات

                                                           

(
1

 . 322:  1812، ث١شٚد ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ،  2( ٠ٕظش : ػٍُ إٌفظ اٌّؼبفش : ؽٍّٟ ا١ٌٍّغٟ ، ط

(
2

 . 89:  1892ىزت ، ، اٌمب٘شح ، ػبٌُ اٌ 2( ٠ٕظش : اٌزٛع١ٗ ٚاالسؽبد إٌفغٟ : ؽبِذ ػجذ اٌغالَ ص٘شاْ ، ط

(
3

 . 52: 1898ِجبدئ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ فٟ اٌزشث١خ : عّبسح ػض٠ض ، ِطجؼخ  داس اٌفىش ، ػّبْ ، ٠ٕظش : ( 

(
4

( رمذ٠ش اٌزاد عٛاص عفشٞ ِذٜ اٌؾ١بح : ع١شِبْ د٠ىٍٛ ، رشعّخ ِقطفٝ اٌشلب ، ٚثغبَ اٌىشدٞ ، عٍغٍخ 

 . 31داس اٌمٍُ :      األً٘ ، 

(
5

 122 -121:  1898، داس ٚاعظ ،  4: ػٍٟ وّبي ، ط 1ٚأفؼبالرٙب ٚاِشاضٙب ٚػالعٙب ، ط( ٠ٕظش : إٌفظ 

. 

(
6

 . 41( ِفَٙٛ اٌزاد ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك : 

(
1

 . 186 – 185( ِفَٙٛ اٌزاد : 

(
9

 . 461:  1898، داس ٚاعظ ،  4: ػٍٟ وّبي، ط 2( ٠ٕظش : إٌفظ  ٚأفؼبالرٙب ٚاِشاضٙب ٚػالعٙب ،ط
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، فقد عمد إلى ربط المزاج بالبنيػة كىذا ما قاـ بو عالـ النفس " كريتشمر "            
حػػيف فيػػـ الشخصػػٌية مػػف خػػبلؿ الػػربط بػػيف خصػػائص الجسػػد ، كخصػػائص المػػزاج ، 

 ، كقد قٌسـ كريتشمر البنية الجسمٌية عمى :(ُ)كتحديد االرتباط الكبير بينيما
 البنية النحيمة . .ُ
 البنية البدينة .  .ِ
 البنية الرياضٌية .   .ّ

لكػػػؿ نػػػكع مػػػف أنػػػكاع البنيػػػة صػػػفاتيا الجسػػػدٌية كانعكاسػػػيا عمػػػى الحالػػػة  دَّ كقػػػد حػػػ 
 ، كأثرىا في تككيف مفيـك الذات  عند كؿ انساف . النفٌسية
بالجانػػب المػػادم لئلنسػػاف " الجسػػد " كالتأكيػػد عمػػى أىثػػرًه فػػي تكػػكيف  عنايػػةًإفَّ ال 

مفيػػـك لمػػذات ، أصػػبح فرعػػان مػػف فػػركع دراسػػة الشخصػػٌية ، كالتعػػرؼ عمييػػا مػػف خػػبلؿ 
مػػػػػاءات ، كالتعبيػػػػػرات الخارجيػػػػػة لمكجػػػػػو ، كالجسػػػػػد ، كالػػػػػذم يعػػػػػرؼي حاليػػػػػان " بمغػػػػػة ياال

   (ِ)الجسد"
فإنَّيا تؤدم أثران بارزان في رسـ الذات فكممػا كػاف التفاعػؿ العكامؿ االجتماعٌية  أىمَّا      

جػػػػابي ، كأىفَّ كظيفتػػػػو األساسػػػػٌية يااالجتمػػػػاعي سػػػػميمان ، كػػػػاف مفيػػػػـك الػػػػذات ذا مفيػػػػـك 
، كىػػػي  (ّ)احػػداث تػػكازف بػػػيف الحاجػػات الغريزيػػػة لئلنسػػاف ، كبػػيف الظػػػركؼ الخارجيػػة

الحٌسػػػػي كالتفكيػػػػر كالمعرفػػػػة كالشػػػػعكر  بػػػػاإلدراؾالنػػػػكاحي الشخصػػػػٌية المتعمقػػػػة )تشػػػػمؿ: 
عممػػاء الػػنفس تنطمػػؽ مػػف  آراء، كىػػذا يعنػػي أىفَّ الػػذات حسػػب (ْ)(كاالرادة كتككيػػد الػػذات

 رؤية نفسٌية ترل أىفَّ الذات تتشكؿ مف خبلؿ نظرة المٌجتمع  .
 : اأَلنامفيوم 
" ليسا متػرادفيف ،  Ego األىنا" ك " Selfمف المبلحظ أىفَّ مفيكمي " الذات      

كىػػذا االخػػتبلؼ لػػو مؤشػػرات عػػدة ، منيػػا تعػػدد النظريػػات النفسػػٌية التػػي فسػػرت ىػػذيف 
المفيػػكميف ، كاخػػتبلؼ االطػػار المرجعػػي الفمسػػفي ، كالفكػػرم ليػػذًه النظريػػات ، فبينمػػا 

                                                           

(
1

 . 122 – 121:  ٔفغٗ: ( ٠ٕظش 

(
2

 53( ٠ٕظش : ِفَٙٛ اٌزاد ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك : 

(
3

    ، ٠ٕٚظش : َّ٘ٛ اإلٔغبْ ث١ٓ اٌذ٠ٓ اٌزؾ١ًٍ إٌفّغٟ : د. ص٠ذاْ ػجذ اٌجبلٟ ، ِغٍخ أفبق  53( ٠ٕظش : ٔفغٗ  : 

 . 16:  1819، اٌغٕخ اٌضبٌضخ ، ، ا٠بس  8ػشث١خ ،  اٌؼذد         

(
4

 . 95( ٔفغٗ : 
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ترتكػػػز نظريػػػة التحميػػػؿ النفسػػػي لػػػػ " فركيػػػد " الػػػى الجانػػػب الغريػػػزم ، كالجػػػنس ، ترتكػػػز 
لػ " كارؿ ركجرز " الى الجانب االنساني ، كنظريػة الحاجػات لػػ " ابراىػاـ  نظرية الذات

 ماسمك" .
كقبؿ أىٍف نبحث فػي داللػة ىػذيف المصػطمحيف لػدل مجمكعػة مػف العممػاء ،      

" حتػػى نسػػتطيع التمييػػز بينػػو ، كبػػيف " الػػذات " ،  األىنػػاعمينػػا أىٍف نتعػػرؼ عمػػى مفيػػـك " 
ما قاؿ فركيد نجد أىنَّيا تتٌشكؿ مف أنظمػة ثبلثػة ىػي : " فإذا ما نظرنا إلى الشخصٌية ك

" ظػاـ لػو خصائصػػو المميػزة ، " فػػاليك، ككػػؿ ن(ُ) " األعمػى األىنػػا" ك "  األىنػااليػك " ك " 
 األىنػػػػػاك  األىنػػػػػاز منػػػػػو ياالنظػػػػػاـ األصػػػػػمي لمشخصػػػػػٌية ، كىػػػػػك الكيػػػػػاف الػػػػػذم يتمػػػػػ)ىػػػػػك : 
سػػيككلكجٌية ، كىػػك منبػػع  أخػػرل، إنَّػػوي نظػػاـ مكػػكف مػػف جكانػػب مكركثػػة ، ك  (ِ)(األعمػػى

 .(ّ)الطاقة النفٌسية 
اليػك" اآلتيػة مػف ""  Libido" فيي تكجو الطاقة النفسٌية " المبيدك األىنا"  أىمَّا     

 األىنػػػا"  معػػػايير، كالغرائػػػز مػػػف دكف أىٍف يتعػػػارض ىػػػذا االشػػػباع مػػػع إلشػػػباع الرغبػػػات 
نػػػكاحي  )عمػػػى كفػػػؽ مبػػػدأ الكاقػػػع كىػػػي تشػػػمؿ : – األىنػػػا أم –" ، كىػػػي تعمػػػؿ األعمػػػى

   الحسػػػػػي كالتفكيػػػػػر كالمعرفػػػػػة كالشػػػػػعكر كاالرادة كتككيػػػػػد بػػػػػاإلدراؾالشخصػػػػػٌية المتصػػػػػمة 
 .   (ْ)(الذات 
" فيػػػػػي عنػػػػػد " سػػػػػيمكندس " :  األىنػػػػػاككفقػػػػػان ليػػػػػذا فقػػػػػد تعػػػػػٌددت تعريفػػػػػات "      

بنػاء )، كىي عنػد " شػيف " : (ٓ)(مجمكعة مف العمميات ىي االدراؾ كالتفكير كالتذكر )
أغػػػراض الػػػدفاع عػػػف  األىنػػػامعرفػػػي ينبنػػػي حػػػكؿ الػػػذات كتخػػػدـ دكافػػػع كأفكػػػار  –دافعػػػي 

إلػػػػى  األىنػػػػاالػػػػذات كحفظيػػػػا كمػػػػدىا كتعزيزىػػػػا . فعنػػػػدما تتعػػػػرض الػػػػذات لخطػػػػر تسػػػػارع 
 .(ٔ)(نجدتيا 

                                                           

(
1

 . 594( ٠ٕظش : ِذخً ػٍُ إٌفّظ : 

(
2

 . 53( ٔظش٠بد اٌؾخق١ّخ : 

(
3

 . 53: ٔفغٗ ( ٠ٕظش : 

(
4

 . 95( ٔفغٗ : 

(
5

 . 621:   ٔفغٗ( 

(
6

 . 621:   اٌّقذس ٔفغٗ( 
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، كىػي الشخصػٌية مكتممػة النمػك ، كالكحػدة (ُ)" األىناالذات فيي مركز "  أىمَّا     
 .(ّ)(معادلة لمنفٌس كالشخصٌية  )، كقد عٌد " يكنج " الذات : (ِ)

نجػػد أىفَّ أكثػػر المنظػػريف أكػػدكا عمػػى أفَّ الػػذات ىػػي فكػػرة  راءمػػف خػػبلؿ ىػػذه اآل 
 .(ْ)الشخص عف نفسًو ، كالتي حددكىا بكصفيا مكضكعان 

ػػػا      ، كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أىفَّ  (ٓ)(فاعػػػؿ كمحػػػرؾ لمسػػػمكؾ  )" فيػػػي :  األىنػػػا"  أىمَّ
ىػػػذه التحديػػػدات الكاضػػػحة لكػػػؿ مػػػف المصػػػطمحيف ، إال أنَّنػػػا نجػػػد خمطػػػان كاضػػػحان فػػػي 

العممػػػاء حػػػكؿ مفيػػػـك  آراءزيػػػد "  أبػػػكاسػػػتعماؿ المصػػػطمحيف ، كقػػػد صػػػٌنؼ " ابػػػراىيـ 
التػػي قمبػػت مفيػػـك  راءبػػاآلى كقػػد قرنيػػا األكلػػ " عمػػى ثػػبلث مجمكعػػات : األىنػػاالػػذات " ك 

، كمػػػنيـ " برتػػػكش " الػػػذم (ٔ)" مكضػػػكع ، كالػػػذات عمميػػػة األىنػػػاالمصػػػطمحيف فجعمػػػت " 
، (ٕ)(مجمكعػػة مػػف القػػيـ التػػي يمكػػف أٍف تتجسػػد فػػي شػػكؿ سػػمات  )" :  األىنػػاعػػرؼ " 

نشػػػاط مكحػػػد مركػػػػب لئلحسػػػاس كالتػػػذكر كالتصػػػػكر كاالدراؾ  )كعػػػٌرؼ الػػػذات بأٌنيػػػػا : 
 .(ٖ)(كالحاجة كالشعكر كالتفكير 

ـ " فإنَّػو خمػػط بػيف المصػطمحيف إذ عَّػد الػػذات ُُٔٗ -ـُٕٖٓككػذلؾ " يػكنج  
ىػي العقػؿ الشػعكرم ، كىػي مسػؤكلة عػف  األىنػابأنَّيا الجانب المػنظـ فػي الشخصػٌية ، ك 

نجػػػػػػده عنػػػػػػد " سػػػػػػاربيف " ، إذ جعػػػػػػؿ اسػػػػػػتخداـ  ، كىػػػػػػذا مػػػػػػا (ٗ)شػػػػػػعكر الفػػػػػػرد بيكيتػػػػػػو
 .(َُ)المصطمحيف بعضيما محؿ بعض

المجمكعة الثانيػة ، فإنَّػو حػددىا بالمجمكعػة التػي زادت مػف الخمػط إلػى  أىمَّا    
، كمػػنيـ " ككفكػػا " إذ (ُُ)ان منيمػػا ليشػػير إلػػى الفعػػؿ ، كالمكضػػكعأيػػدرجػػة أنَّيػػا تسػػتخدـ 

                                                           

(
1

 1، داس اٌّؼبسف ، ِقش ،  2( ٠ٕظش : األعظ إٌفغ١ّخ ٌإلثذاع اٌفٕٟ فٟ اٌؾؼش خبفخ : د. ِقطفٝ ع٠ٛف ،ط

      1858َ  :323 . 

(
2

 . 31( ٠ٕظش : ٔظش٠بد اٌؾخق١ّخ : 

(
3

 . 119ٔفغٗ  :  (

(
4

 . 622:  ٔظش٠بد اٌؾخق١ّخ (  ٠ٕظش : 

(
5

 . 95:  ٚاٌزٛافك ( ع١ىٌٛٛع١خ اٌزاد

(
6

 .  96: ٠ٕظش : ٔفغٗ( 

(
1

 . 625( ٔظش٠بد اٌؾخق١ّخ : 

(
9

 . 625( ٔفغٗ : 

(
8

 . 91( ٠ٕظش : ع١ىٌٛٛع١خ اٌزاد اٌزٛافك : 

(
12

 . 624ٔظش٠بد اٌؾخق١ّخ : ( ٠ٕظش : 

(
11

 . 91( ٠ٕظش : ع١ىٌٛٛع١خ اٌزاد ٚاٌزٛافك : 
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، كىػػك مػػا حػػدده لمفيػػـك (ُ)(الخبػػرات الشػػعكرية  )" الظاىريػػة لديػػو مػػف :  األىنػػاتتكػػٌكف " 
 الذات مكضكعان.

ػػػا      فػػػي  األىنػػػاـ " ، فإٌنػػػو خمػػػط مفيػػػـك الػػػذات، ك ُٕٔٗ-ـُٕٖٖ" البػػػكرت  أىمَّ
 .(ِ)(الذات الممتدة المميزة المكحدة  )مفيـك كاحد أطمؽ عميو : 

كقػػػػد كػػػػاف قػػػػد ذكػػػػر أىفَّ المجمكعػػػػة الثالثػػػػة قػػػػد ميػػػػزت تمييػػػػزان كاضػػػػحان بػػػػيف     
عمػػػػى  األىنػػػػابػػػػيف مفيػػػػكمي الػػػػذات ك  )المصػػػػطمحيف كمػػػػنيـ " نيكككمػػػػب " الػػػػذم فػػػػٌرؽ : 

 .  (ّ)(ة أك ككسيمة ياساس الطريقة التي يتـ بيا ادراؾ الذات كغأ
" ، إذ ًإفَّ  األىنػػػػاككػػػػاف " ركجػػػػرز " قػػػػد ميػػػػز بػػػػيف مفيػػػػكمي " الػػػػذات " ك "      

 . (ْ) ايجابيا" الذات " مكضكعان " فاعبلن ك األىنانظريتو جعمت  " 
، مػاعيكما أىفَّ ىناؾ عبلقة بيف مفيـك الذات، كالعامؿ االقتصادم، كاالجت     

لعينػػػػة مػػػػف األفػػػػراد مػػػػف فئػػػػات اجتماعٌيػػػػة مختمفػػػػة ( ٓ)ففػػػػي دراسػػػػة لػػػػػ " ىنمػػػػكر كاريػػػػؾ " 
ؽ بػػيف الػػذات الكاقعٌيػػة، كالػػذات المثالٌيػػة يكػػكف لػػدل الفئػػات اقتصػػاديان ، كجػػدكا أىفَّ الفػػر 

الطبقػات المنخفضػة اجتماعيػان ، كاقتصػاديان فػإفَّ الفػرؽ  أىمَّاالعميا اجتماعيان كاقتصاديان ، 
 .(ٔ)أنَّيا تككف أىكثر كاقعية  أمبيف الذاتيف يككف أقؿ ، 

إفَّ مفيـك الذات يتأثر بمجمكعة كبيرة مف العكامؿ التػي تعمػؿ جميعػان عمػى      
جابي أك سمبي ليا ، كىػذا مػا سػيعمؿ التمييػد جاىػدان عمػى تحديػده عنػد أيتككيف مفيـك 

 الشاعريف مف خبلؿ دراسة أشعارىما، كتحميميا . 
ػػا      ترسػػيه ىػػذا النظريػػات التػػي درسػػت الػػذات ، فقػػد رسػػمت أثػػران بػػارزان فػػي  أىمَّ

المفيـك ، ككػؿ كاحػدة مػف ىػذه النظريػات انطمقػت مػف كجيػات نظػر مختمفػة لػذا يمكػف 
 :(ٕ)تصنيفيا

 النظريات النفسٌية أك نظريات التحميؿ النفسي . .ُ
                                                           

(
1

 . 91( ٔفغٗ : 

(
2

 . 99: عب٠ىٌٛٛع١خ اٌزاد ٚاٌزٛافك ( 

(
3

 .  98:  ٔفغٗ( 

(
4

 . 81:  ٠ٕظش : ٔفغٗ  ( 

(
5

 . 132: ِفَٙٛ اٌزاد ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك( ٠ٕظش : 

(
6

 .131 -132:  اٌّقذس ٔفغٗ( ٠ٕظش : 

(
1

 . 621 – 592( ٠ٕظش : ِذخً ػٍُ إٌفظ : 
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 النظريات الظاىراتٌية .  .ِ
 النظريات االستعدادٌية في الشخصٌية .  .ّ
 النظريات السمككية .  .ْ

النظريات النفٌسية ، فإنَّيا تؤكد عمػى الػدكافع، التػي يمثػؿ الجػنس الػدافع  أىمَّا     
سػػاس لمسػػمكؾ فػػي الشخصػػٌية  كىػػي تػػرل أىفَّ الشخصػػٌية تنمػػك كممػػا اشػػبعت رغباتيػػا األى 

 " ، األعمػػى األىنػػاالجنسػػية ، كانخفػػض مسػػتكل الصػػراع النفسػػي بػػيف مككناتيػػا " اليػػك ك 
سػي ىػـ: " سػيجمكند فركيػد " ك " كػارؿ يػكنج " كأىـ ركاد كمنظػرم مدرسػة التحميػؿ النف

" ك " ىػػػارم سػػػتاؾ " ك " سػػػكلفاف " ك " كاريػػػؾ  ىكرانػػػامك " الفريػػػد ادلػػػر " ك " كػػػاريف 
 اركسكف".
" فركيػػػد " تؤكػػػد عمػػػى  آراءإفَّ نظريػػػة التحميػػػؿ النفٌسػػػي ، كالتػػػي تقػػػـك عمػػػى      

عمػػى كعػػي بعػػدد قميػػؿ مػػف االفكػػار كالػػذكريات  )البلشػػعكر، إذ يػػرل فركيػػد ًإفَّ النػػاس : 
 .(ُ)(منيا فيك يمثؿ مرحمة ما قبؿ الشعكر  خرالعدد اآل أىمَّاكالمشاعر كالرغبات 

إفَّ الشخصػػٌية عنػػد " فركيػػد " تنمػػك عػػف طريػػؽ تػػراكـ الخبػػرات فػػي مرحمػػة      
الطاقة الجنسٌية الطفكلة مف خبلؿ المراحؿ النفٌسية الجنسٌية التي أسماىا " المبيدك " إذ 
الفػـ ، كالشػرج  )تتركز في مناطؽ عديدة مف الجسػـ كقػد قسػميا عمػى ثػبلث منػاطؽ : 

 .(ِ)(، كاالعضاء التناسمية 
، افعية في تحديػد السػمكؾ لػدل الفػردساسٌية دأى لقد عٌد " فركيد " الجنس قكة      

ٌسػي كجػدت مؤيػديف فالطفؿ عنده يعنى بأمكره الجنسٌية ، كىذه النظرية فػي التحميػؿ النف
ٍف  فركيػػد، كمػػنيـ "  آراءمػػع  اختمفػػكاكثػػر كػػاف ليػػـ أثػػره بػػارزه فػػي تكسػػيع ىػػذه النظريػػة كا 

كػػارؿ يػػكنج " الطبيػػب النفسػػي السكيسػػرم كالػػذم يعػػد خميفػػة " فركيػػد " إال أنَّػػو اختمػػؼ 
 .(ّ)(" جنسي تمامان  " المبيدك )معو حكؿ ككف : 

 األىنػػػاثبلثيػػػة االبعػػػاد ، إذ تعتمػػػد عمػػػى "إفَّ الشخصػػػٌية عنػػػد " فركيػػػد " ىػػػي      
"ك"اليػػك" ، كىػػذه القػػكل تعمػػؿ عمػػى مسػػتكيات ثبلثػػة ىػػي الشػػعكر ،  األىنػػا" ، ك "األعمػػى
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فَّ أسػػػاس الشخصػػػٌية البلشػػػعكر المكتسػػػب  ػػػاكالبلشػػػعكر ، كمػػػا تحػػػت الشػػػعكر ، كا  "  أىمَّ
" فيػػك يػػرل أىفَّ البلشػػعكر عمػػى نػػكعيف مكتسػػب كمػػا يػػرل " فركيػػد " ، كمػػكركث  يػػكنج

جمعػػي ينتقػػؿ عػػف طريػػؽ الكراثػػة إلػػى الشػػخص حػػامبلن معػػو كػػؿ الخبػػرات المكركثػػة مػػف 
 .   (ُ)االجداد
ػػػا  عتمػػػد الطبيػػػب النفٌسػػػي النمسػػػاكم فإنَّػػػو اـ " ُّٕٗ -ـَُٕٖ" الفريػػػد ادلػػػر أىمَّ
نفٌسي لكنو قمؿ مف أىمية الجػنس ، كأكػد عمػى التػأثيرات فركيد في التحميؿ ال آراءعمى 

  "ىػػارم سػػتاؾ، ك  ىكرانػػام، كمثمػػو "  (ِ)الثقافٌيػػة، إذ الشخصػػٌية عنػػده اجتماعٌيػػة بفطرتيػػا
 . ، فإنَّيـ أكدكا عمى العبلقات االجتماعٌية 

إذف نظريػػػة التحميػػػؿ النفٌسػػػي بػػػدأت عنػػػد " فركيػػػد " مؤكػػػدة عمػػػى الجػػػنس ،      
" فركيػػػد " كػػػؿ  آراءكالبلشػػػعكر، ككجػػػدت ليػػػا مؤيػػػديف حػػػاكلكا التكافػػػؽ، كاالخػػػتبلؼ مػػػع 

 الجديدة . ةحسب منطمقاتو ، كقد أطمؽ عمييـ أصحاب النظريات الفركيدي
ػػػػػػا     الظاىريػػػػػػات                   النظريػػػػػػات الظاىراتيػػػػػػة التػػػػػػي تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى حسػػػػػػب عمػػػػػػـ  أىمَّ

السمكؾ كمو ببل استثناء يتحػدد كيتعمػؽ بالمجػاؿ  )) الفينكمينكلكجيا( فتقـك عمى كفؽ : 
 .(ّ)(الظاىرم لمكائف القائـ بالسمكؾ 

بػػػأفَّ البلشػػػعكر ىػػػك مركػػػز الشخصػػػٌية ،  إفَّ النظريػػػات الظاىراتيػػػة ال تػػػؤمف     
ٌنمػػػػا الشػػػػعكر أك الػػػػكعي ىػػػػك سػػػػبب لسػػػػمكؾ  فَّ ىػػػػذا الػػػػكعي يتػػػػراكح بػػػػيف  (ْ)الفػػػػردكا  ، كا 

 االرتفاع ، كاالنخفاض ، كلكنو ال يصؿ إلى البلشعكر . 
يفترضػػكف أىفَّ النػػاس  )أىػػـ مػػا يميػػز أصػػحاب النظريػػات الظاىراتٌيػػة أنَّيػػـ :      

 أم، (ٓ)(المككنػػة كاضػػافتيا لبعضػػيا  األجػػزاءكائنػػات متكاممػػة ال يمكػػف فيميػػا بدراسػػة 
ككضػػػػعيا تحػػػػت مجيػػػػر البحػػػػث، فيػػػػـ يفترضػػػػكف أىفَّ  األجػػػػزاءمنػػػػكف بفصػػػػؿ أىنَّيػػػـ ال يؤ 

المككنػػة ليػػا ، كاضػػافتيا  األجػػزاءالشخصػػٌية كػػؿه متكامػػؿ ، ال يمكػػف فيميػػا اال بدراسػػة 
 لبعضيا .
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فَّ نمػكذج الػذات يػؤثر       كيعد أصحاب النظريات الظاىراتية الػذات مثػاالن ، كا 
الدكافع الفسيكلكجٌية فيػي  أىمَّا،  األكؿفع االنساني ، كيعد الذات الدا(ُ)كيتأثر باألحداث

، كيعتمػػد أصػػحاب النظريػػات الظاىراتيػػة عمػػى المبلحظػػات  األكؿال ترقػػى إلػػى الػػدافع 
، كمػػػف أىػػػـ عممػػػاء النظريػػػة " ابراىػػػاـ (ِ)الكيمنيكيػػػة السػػػيما  التقػػػارير الخاصػػػة بالػػػذات 

 ماسمك " ، " كارؿ ركجرز"،  " سنيج كككمز " .
ىـ نظريػة يمكػف أٍف نقػؼ عنػدىا نظريػة " الػذات " عنػد " كػارؿ ركجػرز " أك      

، كىػػي نظريػػة اعتمػػدت عمػػى الخبػػرات الكمينيكيػػة ،إذ قامػػت ىػػذه النظريػػة عمػػى العػػبلج 
المتمركػز حػكؿ االنسػػاف ، كقػد كجػد " ركجػػرز " أفَّ التعبيػر عػف الػػذات مبػدأ ميػـ يقػػؼ 

، كىػػك يقتػػرب ( ْ)(حػػرج لنمػػك الشخصػػٌية كقػػت  )كأفَّ الطفكلػػة : ،  (ّ)عنػػده ىػػذا العػػبلج
مػػف أصػػحاب نظريػػات التحميػػؿ النفٌسػػي ، كمػػا أفَّ لمعبلقػػات االجتماعٌيػػة اثػػر كبيػػر فػػي 

 " ركجرز " . أمر 
مف ىذا نجد أفَّ نظريػة " كػارؿ ركجػرز " قػد تػأثرت بكثيػر مػف النظريػات ،      

سكليفات في العبلقػات فيي تأثرت بعمـ الظاىريات ، مف النظرية الكمية ، كمف نظرية 
 .(ٓ)الشخصية
 : (ٔ)إفَّ نظرية " ركجرز " تقـك عمى محاكر أساسٌية ىي 

 الكائف العضكم ىك الفرد بكميتو .  .ُ
 المجاؿ الظاىرم ىك مجمكع الخبرة .  .ِ
 ز مف المجاؿ الظاىرم .ياالذات ىك الجزء المتم  .ّ

الظػػػاىرم مػػػف أجػػػؿ لقػػػد أكػػػد " ركجػػػرز " عمػػػى أفَّ الكػػػائف يتػػػأثر بالمجػػػاؿ     
إشباع حاجاتو، كىذا كٌمو ينطمؽ مف رغبتػو فػي تحقيػؽ ذاتػو كتعزيزىػا ، كحسػب نظريػة 
" ركجػػرز" فػػإفَّ الفػػرد متكاجػػد فػػي عػػالـ مػػف الخبػػرة كىػػك عػػالـ دائػػـ التعبيػػر ، كىػػك يعػػد 
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 .(ُ)مركزان ليذا العالـ
فَّ كقد تختمؼ نظرية " ركجرز " في الػذات عػف نظريػة " سػنيج ككػكمز " بػأ    
، كحسػب نظريتػو    (ِ)(ال يفترض مثميمػا أفَّ جميػع الخبػرات تػدرؾ شػعكريان  )" ركجر ": 

في الذات فإفَّ الشخص ىك أحسف مصػدر لممعمكمػات عػف نفسػو ، كىػذا الكػبلـ يمكػف 
 االطمئناف لو اذا كاف الشخص صادقان في معمكماتو عف ذاتًو. 

، كىػي تنمػك األكؿتؤكػد عمػى أفَّ الػذات ىػي الػدافع  إفَّ النظريات الظاىراتية   
النظريػات االسػتعدادٌية فتقػـك عمػى مبػدأ ميػـ ىػك التنمػيط ، أك  أىمَّامنذ الطفكلة ،  ببطء

عمماء النفٌس فييا تتحدَّد في أفَّ السمات ىي الخصائص المميػزة  آراءسرد السمات ، ك 
ػػافػػي كصػػؼ الشخصػػٌية ،  التنمػػيط فيػػك كضػػع األفػػراد ضػػمف فئػػات الشخصػػٌية التػػي  أىمَّ

 حددىا عالـ النفس األمريكي " كيميـ شمدكف " 
إفَّ النظريػػػات االسػػػتعدادٌية فػػػي الشخصػػػٌية تعمػػػؿ عمػػػى كفػػػؽ نظػػػريتيف ىػػػي     

 نظرية السمات لػ" ريمكندكاتؿ " كنظرية األنماط لػ " كليـ شمدكف " .
ػػػا     ـ " كىػػػي ُٖٗٗ-ـَُٓٗالـ " ريمكنػػػد كاتػػػؿ نظريػػػة السػػػمات فيػػػي لمعػػػ أىمَّ

، ككػػاف" كاتػػؿ " قػػد أىكَّػػد بػػأفَّ (ّ)نظريػػة تعتمػػد عمػػى التحميػػؿ المعػػركؼ بالتحميػػؿ العػػاممي
تسػػاعد السػػيكمكجييف فػػي التنبػػؤ بمػػا سػػيفعمو شػػخص معػػيف فػػي  )نظريتػػو ىػػذه سػػكؼ : 

 .(ْ)(مكقؼ معيف 
كالحػػػؽ أىفَّ أىػػػـ مػػػا يميػػػز ىػػػذه النظرٌيػػػة أنَّيػػػا تقػػػـك عمػػػى االختبػػػارات الرياضػػػٌية  

لدراسػػة أثػػػر العكامػػػؿ الكراثٌيػػة كالثقافٌيػػػة فػػػي الشخصػػٌية ، كقػػػد أشػػػار " كاتػػؿ " بػػػأفَّ ىػػػذه 
 .(ٓ)(سكؼ تجعؿ دراسة الشخصٌية يكمان ما عممان دقيقان  )االختبارات : 

 ف المفاىيـ ىي :  كتقـك نظرية السمات عمى مجمكعة م 
 Motivation، كالدافعيػػػػػة المكتسػػػػػبة  Fungal Motivationالدافعيػػػػػة الفطريػػػػػة

acquired كالذات ،self  كمعادلة التخصيص ،Specifica tion eguation (ٔ). 
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(ُ). 
كتعد السمات أكثػر المفػاىيـ أىميػة ، كيعػد " كاتػؿ " أفضػؿ مػف تنػاكؿ ىػذا      

بنيانػػػػػػان عقميػػػػػػان  )المفيػػػػػػـك ، كدرس عبلقتػػػػػػو بػػػػػػالمتغيرات السػػػػػػيكمكجٌية، كالسػػػػػػمة لديػػػػػػو : 
مات مشػػتركة بػػيف ، كىػػذه السػػمات كحسػػب نظريتػػو نجػػد فييػػا سػػ(ِ)(كاسػػتنتاجان نقػػـك بػػو 

، ريدة ال تتكاجد إال عند شػخص معػيفأك ف كما أفَّ ىناؾ سمات خاصةاألفراد جميعان، 
سػػػمات فريػػػدة فريػػػدة عمػػػى سػػػمات فريػػػدة نسػػػبيان ، ك كمػػػا أنَّػػػو عمػػػد إلػػػى تقسػػػيـ السػػػمات ال

 جكىريان.
أسػماىا سػمات  أخػرلًإفَّ " كاتؿ " قد مَّيز بيف سػمات السػطح ، أك سػمات      

الظػػػاىرة تجمعػػػات مػػػف المتغيػػػرات الكاضػػػحة أك  )المصػػػدر ، كأراد بسػػػمات السػػػطح : 
ػػا (ّ)(كالتػػي تبػػدك متبلزمػػة  تمثػػؿ المتغيػػرات الكامنػػة التػػي  )سػػمات المصػػدر فيػػي :  أىمَّ

 .(ْ)(تتدخؿ في تحديد مظاىر السطح المتعددة 
لقػػد حػػدد " كاتػػؿ " ثبلثػػة اتجاىػػات لقيػػاس الشخصػػٌية ىػػي : سػػجؿ الحيػػاة ،      

كىػك  آخركالتقدير الذاتي ، كاالختبار المكضكعي ، كما أفَّ نظريتو أكدت عمى مفيـك 
ػػاكالػػذات عنػػد " كاتػػؿ " ىػػي ذات مثاليػػة ، كذات فعميػػة ،  الػػذات الػػذات الفعميػػة فيػػي        أىمَّ

 الفرد كما يتعيف أىنَّو ىك ، كالذات المثالية ىي الفرد كما يتمنى أىٍف يرل نفسو. 
كيرل " كاتػؿ " أفَّ مػع مػركر الكقػت تتكامػؿ ىاتػاف الػذاتاف فتصػبح عاطفػة      

ذات كاحػػدة ، فالشخصػػٌية فػػي نظريػػة " كاتػػؿ " تقػػـك عمػػى مفيػػـك ارتقػػائي ، كقػػد اسػػٌتمد 
المفيػػـك مػػف التحميػػؿ النفٌسػػي، كنظريػػة الػػتعمـ ، فارتقػػاء الشخصػػٌية يػػتـ مػػف خػػبلؿ ىػػذا 

تفاعميػػػػا مػػػػع البيئػػػػة ، كمػػػػا أفَّ المؤسسػػػػات االجتماعٌيػػػػة تمعػػػػب أثػػػػران بػػػػارزان فػػػػي تشػػػػكيؿ 
 الشخصٌية اك تعديميا  .

كقػػػػؼ عنػػػػده " كاتػػػػؿ " أىال ىػػػػك دكر المحػػػػددات  آخػػػػركىنػػػػاؾ جانػػػػبه ميػػػػـ      
فالكراثة ليا تأثير كبير في تحديد سمات الشخصٌية ، كمػف المبلحػظ الكراثية لمسمكؾ ، 
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أفَّ دراسػػة " كاتػػؿ " حاكلػػت االبتعػػاد عػػف االطػػر التقميدٌيػػة لدراسػػة العكامػػؿ الكراثٌيػػة فػػي 
 تأثيرىا عمى الشخصٌية.

، لتحميؿ العػاممي كمػا أشػرنا سػابقان إفَّ نظرية السمات نظرية اعتمدت عمى ا     
ػاإذ تميػزت باالقتصػاد ، كالكضػكح ،  ان مميػزان كىذا اعطاىا بعػد النظريػات السػمككٌية ،  أىمَّ

فتقتػرب مػػف نظريػػات االسػتعداد فػػي تأكيػػدىا الشػديد عمػػى أتبػػاع المنػاىج العمميػػة ، فيػػـ 
 .  لحقائؽ كاالستجابات الفسيكلكجٌية، كما أنَّيـ يركزكف عمى ا(ُ)يعمدكف إلى التجريب

عمػػى مبػػادئ الػػتعمـ ، كالظػػركؼ البيئيػػة ، كمػػف  كتؤكػػد النظريػػات السػػمككٌية     
ؼ ( سػكنر ، كنظريػة الػتعمـ  -أىىـ ىذه النظريات : النظرية السػمككٌية التقميديػة لػػ ) ب

 االجتماعي المعرفي لػ ) كلتر ميشيؿ ( . 
ػػػا      فيػػػي تػػػرل  )ـ" :َُٗٗ-ـَُْٗالنظريػػػة السػػػمككٌية التقميديػػػة لػػػػ "سػػػكنر أىمَّ

يف مػػػػػرآة عاكسػػػػػة لمخصػػػػػائص كالسػػػػػمات كالػػػػػدكافع خػػػػػر الشخصػػػػػٌية خيػػػػػاؿ ، كأفعػػػػػاؿ اآل
، فاالستعدادات الداخمٌية لمشخصٌية غير كافيػة لتفسػير (ِ)(المكجكدة في ذىف صاحبيا 

السمكؾ عمى كفؽ نظرية " سكنر " يفسر بعدة عكامؿ منيػا : كراثيػة ، أف السمكؾ ، إذ 
كقػػت  أممحكػػـك فػػي  )يؤكػػد عمػػى مبػػدأ الخبػػرة ، فسػػمكؾ الفػػرد: كمنيػا بيئٌيػػة ، كمػػا أنَّػػو 

بػػالكثير مػػف الظػػركؼ المسػػتقمة فػػي جكىرىػػا كعمػػى ذلػػؾ يجػػب اال يتكقػػع النػػاس الكثيػػر 
 .(ّ)( آخرمف االتساؽ السمككي مف مكقؼ الى 

إفَّ السمكؾ لدل " سكنر " مرتبط بالمثير الخارجي لذا فإنَّنػا نػرل أفَّ سػمكؾ      
مػػؼ حسػػب المكقػػؼ الػػذم تتعػػرض لػػو الشخصػػٌية ، كلػػذا يتبػػيف لنػػا أفَّ الػػذات الفػػرد يخت

 تتشكؿ عمى كفؽ الظركؼ التي تحيط بيا .
العممػػاء حكلػػو ، كأىػػـ  آراءف كبعػػد أٍف بينػػا مفيػػـك الػػذات كتطرقنػػا إلػػى كاآل     

النظريات التي عالجت الػذات ، أصػبح مػف الضػركرم أٍف نبػيف مفيػـك صػكرة الػذات ، 
 كنقؼ عمى ما يميز ىذا التعريؼ عف مفيـك الذات .

                                                           

(
1

 .  624( ٠ٕظش : ِذخً ػٍُ إٌفظ : 
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، (ُ)لقد عػرؼ " أريكسػكف " الػذات بأنَّيػا مراحػؿ الحيػاة التػي مػرَّ بيػا األفػراد     
 .  لتاـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ النمككتتكقؼ صكرة الذات السكٌية عمى النجاح ا

ػػا      عامػػؿ معرفػػي متضػػمف  )" البػػكرت " فقػػد عػػٌرؼ صػػكرة الػػذات بأنَّيػػا :  أىمَّ
فػػػػي جيػػػػد المحافظػػػػة عمػػػػى كحػػػػدة الشخصػػػػٌية ، إذ ًإفَّ صػػػػكرة الػػػػذات تحمػػػػؿ كثيػػػػران مػػػػف 

 صفات الذات الحقيقية . 
ًإفَّ صكرة الذات تتشػٌكؿ مػف أىفَّ بنػاء الشخصػٌية ، يػنعكس فػي تكجيػو سػمكؾ     

ى عمػػى األكلػػأىـ سػػمبيان ، كىػػذا كمػػو يقػػـك بالدرجػػة  ايجابيػػااألفػػراد ، سػػكاءن أىكػػاف السػػمكؾ 
، كمػػػا أىفَّ صػػػكرة الػػػذات تػػػؤثر (ِ)كالصػػػراعات التػػػي مػػػرَّ بيػػػا  خبػػػرات الفػػػرد، كتجاربػػػو ،

جابيػػػػة مػػػػف يافػػػػإذا رسػػػػـ الفػػػػرد صػػػػكرة  )تػػػػأثيران مباشػػػػران عمػػػػى نظػػػػرة الشػػػػخص لمحيػػػػاة : 
 .(ّ)(متمكنان  ايجابياالمحتمؿ أىٍف يراه الناس شخصان 

كما تؤدم تجارب الطفكلة أثران بارزان في رسـ صكرة الػذات ، كىنػاؾ عبلقػة      
إذ تعمػػػؿ ىػػػذه المتغيػػػرات عمػػػى  (ْ)(الفسػػػمجٌية كصػػػكرة الػػػذات بػػػيف المتغيػػػرات  ):  قكيػػة

 زيادة القمؽ لدل األفراد كبالتالي التأثير السمبي عمى صكرة الذات . 
حجػر  )مف ىنا نجد أىفَّ صكرة الذات ىي مرادؼ لمفيـك الذات أك ىي : ك      

ارنػػػة بػػػيف التكصػػػؿ إلػػػى مق باإلمكػػػاف أف مػػػف ىنػػػا نجػػػدك ، (ٓ)(الزاكيػػػة فػػػي ىػػػذا المفيػػػـك 
شمؿ، فيػي ممكػف أىٍف تتضػح أ" ًإذ الذات اكسع ك  Ego األىنا" ك "Selfمفيكمي "الذات 

بعػػػدة جكانػػػب فػػػي الشخصػػػٌية " المعرفٌيػػػة ، كاالجتماعٌيػػػة ، كالنفسػػػٌية ، كالسػػػمككٌية ، كأىفَّ 
جميػػػع النظريػػػات ، كالمنظػػػريف الػػػذيف اعتمػػػدكا مفيػػػـك الػػػذات ينتمػػػكف إلػػػى فكػػػر فمسػػػفي 

يػـك ذك " يكػاد يكػكف مفاألىنػا" أىمَّااجتماعي انساني مثؿ " ركجرز ، ماسمك ، البرت " ، 
نطػػاؽ محػػدكد فػػي الشخصػػٌية ،كىػػي تتضػػح فػػي الجكانػػب الغريزيػػة الجنسػػية ، كاغمػػب 
منظرييػػا ينتمػػكف إلػػى فمسػػفة غريزيػػة تنظػػر إلػػى الفػػرد عمػػى إنَّػػوي كػػائف غريػػزم عيصػػابي 
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 " .   مامثؿ " فركيد ، ادلر ، كاريف ىكرن
عمػػـ  بعػػد ىػػذا التكضػػيح لمفيػػـك الػػذات كأنكاعػػو كسػػماتو عمػػى كفػػؽ نظريػػات     

النفس ، كبعد أىٍف بينا مفيػـك صػكرة الػذات كعبلقتػو بمفيػـك الػذات ، ال ٌبػد لنػا أىٍف نقػؼ 
عنػػد الكيفيػػة التػػي تصػػاغ فييػػا صػػكرة الػػذات داخػػؿ الػػنص الشػػعرم ، فالشػػاعر إنسػػاف 

المعرفيػػة " داخػػؿ  األىنػػاالفرديػػة " مػػع "  األىنػػابمكىبػػة أدبيػػة ابداعٌيػػة قػػادرة عمػػى مػػزج  " 
مف خبللو الشاعر إلى تحقيؽ رؤية شعرية يتداخؿ فييػا الػذاتي مػع نص شعرم ييدؼ 

 المكضكعي .
 مف خبلؿ ما تقٌدـ نجد أىنَّنا أىماـ نكعيف مف الذات : 

تحيػػػا كتعػػػيش فػػػي  )، كىػػػي ذات:  (1) الػػػذات الفرديػػػة كالتػػػي تطػػػابؽ ذات الشػػػاعر  .ُ
 كىي أىنا الشاعر . (2)(العالـ

الذات المعرفية ، أىك الذات الشاعرة  كىي : ذات مميمة تطابؽ دائمان " أىنػا الشػعر   .ِ
أىنا الشػاعر الفرضػٌية  )ألنَّيا ناتجة مف االسقاطات النفسٌية لمذات الفردية ، كىي : 

 .  (3)(التي تكجد في القصيدة كالنص 
يػػػا " ذات " إفَّ " الػػػذات " التػػػي يجػػػب أٍف نقػػػؼ عنػػػدىا ىػػػي " ذات الشػػػعر " ألنَّ  

، ذلػػػؾ النسػػػيج الػػػذم اخػػػذ طريػػػؽ (ْ)(عبلقتيػػػا داخػػػؿ النسػػػيج المغػػػكم كحػػػده  ):   تقػػػيـ
،  (ٓ)الشػػعرٌية الحديثػػة ، التػػي تخطػػت الببلغػػة القديمػػة بكػػؿ ىيكميتيػػا التزينيػػة المباشػػرة

لترسـ صكرة فنٌية ، تعمد إلى مزج الذاتي بالمكضكعي مف أجؿ أٍف تؤسس نصان تنتقػؿ 
 أمكمػا أنَّنػا نبحػث عػف " ذات الشػاعر " داخػؿ الشػعر ،  (ٔ)شحناتو إلػى عػالـ المتمقػي

، ياألدبػػؿ تتبػػع الػػذات داخػػؿ العمػػؿ أنَّنػػا نبحػػث عػػف " أنػػا " الشػػاعر الحقيقٌيػػة مػػف خػػبل
 دع كعممو تكاد تككف غير مكجكدة . ألفَّ المسافة بيف المب
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كػػػؿ ىػػػذا نقػػػؼ عنػػػده مػػػف خػػػبلؿ تتبػػػع الصػػػكرة الفنٌيػػػة الجديػػػدة التػػػي تعػػػدت     
المفػػاىيـ القديمػػة ، لتصػػبح أساسػػان فػػي التعبيػػر كليسػػت تجميػػؿ لفظػػي ، إنَّيػػا أصػػبحت 

 تعبير أٍف يحؿ محميا . م، في لحظة ال يمكف أل(ُ)تعبير عف نفٌسية الشاعر
الكػػػؼ التػػػي تقػػػبض عمػػػى كػػػؿ خيػػػكط  )لرؤيػػػة الشػػػعرية الجديػػػدة ىػػػي : إفَّ ا     

يف خػػػر ، كىػػػي رؤيػػػة أصػػػبح ىميػػػا التكاصػػػؿ مػػػع اآل (ِ)(المعبػػػة بػػػيف الػػػذات كالمكضػػػكع 
 . (ّ)كالكشؼ عف حقائؽ تقبع كراء صكرة العالـ المرئي

كرب سػػػائؿ يسػػػأؿ ألػػػـ تكػػػف تجربػػػة اإلنسػػػاف فػػػي الماضػػػي مػػػادة لػػػؤلدب        
، تعػػػالج حػػػاالت خاصػػػة ال تٌشػػػكؿ رؤيػػػة (ْ)الجػػػكاب نعػػػـ ، كلكنَّيػػػا كانػػػت مػػػادة ثانكيػػػة 

ال كىػػي تجربػػة أشػػعرٌية كمػػا ىػػك الحػػاؿ اليػػـك الػػذم أصػػبح لػػؤلدب مادتػػو الخاصػػة بػػو 
 و الشاعر .تجربة المجٌتمع الذم يعيش ب خراإلنساف، التي ىي باآل

إفَّ الػػػذات تعػػػٌد مصػػػدران ميمػػػان لمصػػػكرة ، فمػػػف خبلليػػػا نسػػػتطيع أٍف نقػػػؼ عمػػػى  
تتجػػػدد بمػػػبس  )غػػػكامض الشػػػاعر كمتناقضػػػات حياتػػػو ، مػػػف خػػػبلؿ أنسػػػاؽ مختمفػػػة : 

إذ أكػػػد عمػػـ الػػػنفس الحػػػديث ، أفَّ شخصػػٌية االنسػػػاف الحقيقيػػػة تقػػػؼ  (ٓ)(أقنعػػة مختمفػػػة 
نَّمػػا نحػػف نبحػػث  نبحػػث عنيػػا ليسػػت ذاتػػان تقميديػػة كراء أقنعػػة متعػػددة ، فالػػذات التػػي ، كا 

عػػف الػػذات المبدعػػة القػػادرة عمػػى رسػػـ الصػػكرة الغرائبيػػة ، كالتػػي تسػػتطيع أٍف تجعػػؿ : 
 . (ٔ)(الشاعرة كالذم ىك أساسان صكت الشعر األىناصكت الشاعر صكت )

الشػػكؿ الفنػػي  )، كمػػا أنَّيػػا : (ٕ)(كاسػػطة الشػػعر كجػػكىره  )فالصػػكرة ىػػي :      
الػػذم تتخػػذه األلفػػاظ كالعبػػارات بعػػد أىٍف ينظميػػا الشػػاعر فػػي سػػياؽ بيػػاني خػػاص ليعبػػر 

 .(ُ)(عف جانب مف جكانب التجربة الشعرية الكاممة في القصيدة 
                                                           

(
1

 1893، داس اٌشائذ اٌؼشثٟ ، ٌجٕبْ ، ث١شٚد ،  1ٟ : د. خش٠غزٛ ٔغُ ، طإٌشعغ١خ فٟ ادة ٔضاس لجبّٔ ٠ٕظش : ( 

 :         11 . 

(
2

 . 11( اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌشٚاد : 

(
3

 . 18:  1815فبضً صبِش ، ِٕؾٛساد ٚصاسح االػالَ ،  :( ٠ٕظش : ِؼبٌُ عذ٠ذح فٟ ادثٕب اٌّؼبفش 

(
4

شا ، ِإعغخ فشٔى١ٍٓ ٌٍطجبػخ جاثشا١ُ٘ ع اشجاؽشاف سٚٞ وبسدْ ، رشعّخ ع :( ٠ٕظش : االدة ٚفٕبػزٗ 

 . 32 – 28:  1862، ث١شٚد ، ٠ٛ١ٔٛسن ،       ٚإٌؾش 

(
5

    ٌؾذ٠ش فٟ اٌؼشاق ارغب٘بد اٌشؤ٠ب ، ٠ٕٚظش : رطٛس اٌؾؼش اٌؼشثٟ ا 18 – 19اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌشٚاد :  (

ٚعّبالد إٌغ١ظ : د. ػٍٟ ػجبط ػٍٛاْ ، ِٕؾٛساد ٚصاسح االػالَ ، عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ، عٍغٍخ اٌىزت           

 .41: 1815، ثغذاد ،       اٌؾذ٠ضخ 

(
6

 .2:  2211االسدْ ،  -ِؾّذ فبثش ػج١ذ ، ػبٌُ اٌىزت اٌؾذ٠ش ، اسثذ  :( فٛد اٌؾبػش اٌؾذ٠ش 

(
1

 . 23، داس اٌؾٛاس ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ :  1دالي ٘بؽُ وش٠ُ اٌىٕبٟٔ ، ط :( اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ فٟ اٌغضي اٌؼزسٞ 
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س لرؤية فنٌيػة لقد أخذٍت الصكرة بعدان فنيان جديدان ، فالشاعر مف خبلليا يؤس    
القػػادر عمػػى  )مػػف خػػبلؿ التعبيػػر غيػػر المباشػػر :  سػػتمياـ الكاقػػعجديػػدة ، تعمػػؿ عمػػى ا

، ( ِ)(اختػػزاؿ الكاسػػع مػػف الثيمػػات كحػػذؼ مػػا يشػػغؿ كاىميػػا مػػف تفاصػػيؿ كاسػػتطرادات 
حائيػػان يبتعػػد كثيػػران عػػف مفيكماتيػػا التػػي ياكىػػي الصػػكرة فػػي ىػػذًه االطركحػػة تأخػػذ شػػكبلن 

تتعمػػػؽ بػػػالجزئي ، كالكمػػػي ، كالفنػػػي ، كالببلغػػػي لتكػػػكف تشػػػكيبلن لغكيػػػان داالن عمػػػى كجػػػكد 
 الذات الشاعرة . 

، فالقصيدة  (ّ)إنَّنا نبحث عف الذات الشاعرة ، كما نبحث عف ذات الشاعر    
رآة تعكػػس صػػكرة الشػػاعر ، إذ كميمػػا حاكلنػػا إبعادىػػا عػػف صػػاحبيا ، الٌبػػد أٍف تكػػكف مػػ

 : فيػـ العمػؿ االبػداعي كقراءتػػو قػراءة مبدعػة رىنػان مكقكفػػان بإحاطتنػا بحيػاة الشػػاعر  )إفَّ
البحػػث فػػي دراسػػة حيػػاة الشػػاعريف بػػدر  ، مػػف ىنػػا اجتيػػد( ْ)(نفسػػو بكػػؿ مػػا يتصػػؿ بيػػا 

" لمكقػػػكؼ عمػػػى ُٖٗٗ-ُِْٗ" ، ك نػػػزار قبػػػاٌني " ُْٔٗ -ُِٔٗشػػػاكر السػػػٌياب " 
 لذات عندىما. صكرة ا

 

                                                                                                                                                                      

(
1

 : 1819د. ػجذ اٌمبدس اٌمظ ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ، ث١شٚد ،  :( االرغبٖ اٌٛعذأٟ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش 

ػٕبد غضٚاْ ، َ.  :اٌمق١ذح اٌؼشال١خ اٌؾذ٠ضخ  ، ٌٍّٚض٠ذ ػٓ ِفَٙٛ اٌقٛسح ٠ٕظش : اٌقٛسح فٟ 435       

ِؾّذ غ١ّٕٟ ٘الي ، داس  :، ٠ٕٚظش : إٌمذ االدثٟ اٌؾذ٠ش  15:  1811، ثغذاد ،  12 -11اٌؼذداْ          االلالَ 

، ٠ٕٚظش : اٌقٛسح اٌجالغ١خ ػٕذ ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ : د. اؽّذ ػٍٟ دّ٘بْ ،  442ث١شٚد :           اٌضمبفخ ، 

 .316:  1896ٌٍذساعبد ٚاٌزشعّخ ٚإٌؾش ،      ، داس طالط 1ط

(
2

 . 11( اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌشٚاد : 

(
3

، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ  1( ٠ٕظش : اٌزاد اٌؾبػشح فٟ ؽؼش اٌؾذاصخ اٌؼشث١خ : د. ػجذ اٌٛاعغ اٌؾ١ّشٞ ،ط

 . 16 – 12:  1888ٚإٌؾش ،       ٌٍذساعبد 

(
4

     ، داس اٌؼٍُ 2( اٌج١ٕخ اٌزى١ٕ٠ٛخ ٌٍقٛسح اٌف١ٕخ دسط رطج١مٟ فٟ ضٛء ػٍُ االعٍٛة : د. ِؾّذ اٌذعٛلٟ ، ط

 ، ٠ٕٚظش : ؽؼش اٚط ثٓ ؽغش ٚسٚارٗ : د. ِؾّٛد ػجذ هللا اٌغبدس ، داس اٌشعبٌخ 128:  2212ٚاال٠ّبْ ،         

 . 256: 1818ٌٍطجبػخ ، ثغذاد ،           
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      عالم  ،السٌرة الذاتٌة الشعرٌة قراءة فً التجربة السٌرٌة لشعراء الحداثة العربٌة : د. محمد صابر عبٌد ٌنظر :  (1)

 . 53:  2002 ،أربد  -األردن  ،الكتب الحدٌث 
ٌّة : نزار قّبانً  (2)  . 135م:  2010 ،بٌروت  -لبنان  ، ،منشورات نزار قّبانً  ،1،طقصتً مع الشعر : سٌرة ذات
ٌّة  ،منشورات وزارة اإلعالم  ،جاوي حترجمة سالفة  ،الّتجربة الخالقة : س.م البورا  (3) ٌّة العراق             ،الجمهور

 . 15م :  1311
        ،ث١شٚد   ،ِٕؾٛساد اٌّىزت اٌزغبسٞ ٌٍطجبػخ ٚاٌزّٛص٠غ ٚإٌؾش ،2،ط( ٠ٕظش : ؽظب٠ب ٚسِبد : ٔبصن اٌّالئىخ 4)

1858  : َ11 . 

      رشعّخ : ػجذ اٌٛاؽذ ٌإٌإح   ،2،طاالرغب٘بد ٚاٌؾشوبد فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش : عٍّٝ اٌخضشاء اٌغ١ٛعٟ( 5)

 . 192َ :  2221 ،ث١شٚد  ،ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ 

 12( لّقزٟ ِغ اٌؾؼش : 6)

 .1/62: 1818، داس اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ ، ث١شٚد ، 4( ٠ٕظش : فٟ إٌمذ ٚاالدة : ا١ٍ٠ب اٌؾبٚٞ ، ط1) 

 صورة الذات في الطفولة : األو المـحث 
كتابة الشػاعر عػف ذاتػو أمػره ينطػكم عمػى مخػاطر تػرتبط  فَّ ممَّا الشؾ فيو أى    

منيػػا  ،يػػا غالبنػػا مػػا تكػػكف محفكفػػة بصػػعكبات جٌمػػة نَّ فضػػبلن عػػف أى   ، (ُ)بطريقػػة التقبػػؿ
تيف لػذة أٍف يعػيش لئلنساف لذَّ  فَّ أى  ):فضبلن عف  ،آلية التعبير التي تتكٌلى إبراز التجربة 

كلػيس أمػاـ  شػكاؿ االبػداع ،أمػف  (ِ)(التجربة كلذة فػي أٍف يكتػب عنيػا كيمنحيػا شػكبلن 
أقػدر عمػى التمييػز كالتػأثير مػف الكممػات المجػٌددة  )الشاعر المبدع إاٌل الصػكرة فيػي : 

 . (ّ)(إٌنيا تمنح شكبلن معٌيننا كافينا لحاالت الفكر  ،التي تحتؿ مكانيا 
فاأللفػػػاظ  ،شػػػعر العربػػػي الحػػػديث ابتعػػػد عػػػف أسػػػاليب التعبيػػػر القديمػػػة ال إفَّ    

ػػا ،اتسػػعت كشػػممت مجػػاالت جديػػدة  المكضػػكعات فإٌنيػػا اتجيػػت إلػػى داخػػؿ اإلنسػػاف  أىمَّ
 كػػؿ تجربػػة ال يتكسػػطيا ) :لػػذا فػػإفَّ  ،(ْ)ُلتصػػكر ذاتػػو بعػػد أٍف كانػػت المعالجػػة خارجٌيػػة

فالػذات  ،(ٓ)(اإلنسػاف ىػي تجربػة سػطحٌية مصػطنعة ال يأبػو ليػا الٌشػعر الخالػد العظػيـ 
يتطمػػب مػػف  ،كدراسػػة ىػػذه الصػػكرة كتحميميػػا  ،أصػػبحت مصػػدرنا مػػف مصػػادر الصػػكرة 

نبػػات داخمػػي مػػف نػػكع النباتػػات المتسػػمقة  )فالشػػعر :  ،الناقػػد االسػػتعانة بحيػػاة الشػػاعر 
و غابػػة مػػف القصػػب ال يعػػرؼ خريطتيػػا إاٌل مػػف إنَّػػ ،التػػي تتكػػاثؼ كتتكالػػد فػػي العتمػػة 

  ،( ٔ)(راقبيا كىي تكبر بداخمو شجرة شجرة 
فدراسة سيرة الشاعر كحياتو ترفد الباحث سبؿ الكشؼ عف جكانب غامضػة    
 لنا مف دراسة حياتو كعالمو كلكي نتمكف مف تحميؿ شعر الشاعر البدٌ  ،(ٕ)في النص
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ٌّة عند األطفال : د. عبد المجٌد الخلٌدي ( 1) ٌّة واالضطرابات السلوك ٌّة والعقل          ود.كمال  ،ٌنظر : األمراض النفس

 . 31م : 1331 ،بٌروت  -لبنان  ،دار الفكر العربً ، 1، طحسن وهبً
(

2
 . 31ٔفغٗ : ( 

(
3

 .٠4ٕظش: فٛسح اٌزاد ٚػاللزٙب ثبٌزفبػً االعزّبػٟ: ( 

(
4

 .33َ : 1891، داس االٔذٌظ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 2، ط٠ٕظش : اٌقٛسح األدث١ّخ : ِقطفٝ ٔبفف  (

(
5

 . 249َ : 1894 ،ا١ٌٙأح اٌّقش٠خ ٌٍىزبة  ،اٌخ١بي : ػبطف عٛدح ٔقش ( 

(
6

 . َٖقٌصتي مع الشعر : ( 

(
1

 41ٟ : إٌشعغ١ّخ فٟ أدة ٔضاس لجبّٔ ( 

(
9

  و١ٍخ اٌزشث١خ  ،عبِؼخ د٠بٌٝ  ،سعبٌخ ِبعغز١ش  ،ِقبدس اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة : ئ٠ّبْ خ١ٍفخ ئعّبػ١ً ظب٘ش ( 

 . 145َ : 2212 ،ألفّؼٟ ا

كىػػػذه  ،كنػػػات الشػػػاعر لينػػػتج عمػػػبلن إبػػػداعيِّانالػػػذم يتفاعػػػؿ مػػػع مك ،الخػػػارجي  
فػي طبيعػة  ،(ُ)العكامؿ الخارجٌية تبدأ بالبيئة التي تؤٌثر بطريقػة مباشػرة أك غيػر مباشػرة

يتػػػأٌثر الٌطفػػػؿ بيػػػا مػػػف  )كأٌكؿ بيئػػػة نقػػػؼ عنػػػدىا ىػػػي األسػػػرة التػػػي :  ،كتمقيػػػو    األدب
 .(ِ)(ٌية ى كىي التي تكسبوي مككنات شخصٌيتو األساساألكلحيث نشأتو 
أٍف تبػػدأ مػػف  ،ثػػرت األطركحػػة فػػي دراسػػتيا لصػػكرة الػػذات عنػػد الشػػاعريف أك    

كيػرل بعػض الٌنقٌػاد  ،(ّ)لما ليا مػف أثػر بػارز فػي بنػاء شخصػيتيما ،تجارب   الطفكلة 
 ألٌنيػػػػػا تمثٌػػػػػؿ زمػػػػػف التعمٌػػػػػؽ باألشػػػػػخاص ،أٌف الشػػػػػعراء يٌتجيػػػػػكف إلػػػػػى صػػػػػكر الٌطفكلػػػػػة 

كىنػػاؾ مػػف يػػرل أٌف الٌتعمٌػػؽ بتصػػكير مرحمػػة الطفكلػػة يػػأتي مػػف بػػاب أٌنيػػـ  ،(ْ)كاألمػػاكف
كىػذا  ،(ٓ)(كالسػريرة  ،كالبداءة ، كنقػاكة القمػب  ،يمجدكف حياة الفطرة  )الشعراء_  أم_

 شيء ال يمكف إنكاره أك التغاضي منو .
ٍيف بػدر شػاكر السػٌياب     ذا ما عدنا إلى الشػاعرى يمػا أنَّ ي لكجػدنا كنػزار قبػانٌ  ،كا 

مػف  يؤكػد أفَّ  قبَّػانيفيػذا نػزار  ،جعبل الطفكلة رافدا ميمِّا مف ركافػد رسػـ صػكر الػذات 
إذ  ،التي مف خبلليا يمػج إلػى عالمػو  ،أراد الدخكؿ إلى عالمو الشعرم عميو بمفاتيحو 

كقػد أٌكػد بعػض الٌنقٌػاد  ،(ٔ)(كالجنكف  ،كالثكرة  ،مفاتيح شعرم  ثبلثة : الطفكلة  )قاؿ: 
فكػػؿ مػػا يتعمٌػػؽ بميكلػػو كمػػا  ،الرجػػؿ عامػػة كلػػيس الفٌنػػاف كحػػده حصػػيمة طفكلتػػو  ):  أفَّ 

        صكرتو يستمد ):فالشاعر ، (ٕ)(يمٌيز خمقو كمزاجو يتشٌكؿ في مرحمة الطفكلة 
 .(ٖ)(الشعرية بشكؿ عاـ مف تجربتو التي عاشيا بشكؿ كامؿ 
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(
1

 . 141: ِقبدس اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة٠ٕظش : (

(
2

  95َ : 1862 ،ث١شٚد  ،داس اٌفىش اٌؼشثٟ  ،2ط، ٠ٕظش : اٌّشأح فٟ اٌؾؼش اٌغبٍٟ٘ : د. أؽّذ ِؾّذ اٌؾٛفٟ  (

95  

(
3

 ،ِٕؾٛساد داس ا١ٌمظخ اٌؼشث١خ ،ؽغبْ إٌـ ئ ٠ٕظش : اٌؼقج١خ اٌمج١ٍّخ ٚأصش٘ب فٟ اٌؾؼش األِٛٞ: د.( 

 . 15دْٚ ربس٠خ :          ،ث١شٚد

(
4

 . 135/ 11:  د.د ث١شٚد  داس فؼت ،، طجؼخ ثٛالق ِ ،٠ٕظش : األغبٟٔ : ألثٟ فشط األففٙبٟٔ( 

(
5

 .141دساعخ اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة : ٠ٕظش : ِقبدس  (
ٌّاب : د.6)          : 2011 ،دار الزمان للنشر والتوزٌع ،1، طلطٌف محمد حسن  ( الفضاء الشعري عند بدر شاكر الس

313 . 

كمػػػػف خػػػػبلؿ البحػػػػث كالدراسػػػػة كجػػػػدت األطركحػػػػة أٌف صػػػػكرة الػػػػذات عنػػػػد            
 كمرابع الطفكلة . ،كاألب  ،الشاعريف قد تجاذبتيا محاكر ثبلثة : األـ 

 : األمّ  األو المحور 
فإٌننػػا نقػػؼ عنػػد رمػػز العطػػاء العػػالي الػػذم  ،إذا مػػا كقفنػػا عنػػد صػػكرة األـ     

 .(ِ)فيي مصدر الحناف ،الذم يزرع األمؿ في الحياة  ،(ُ)يرفد الحياة بعناصر البقاء
ككاف مػف عمػك شػأف األـ فػي تػاريه العػرب أٌنيػـ كػانكا يسػٌمكف القبيمػة باسػـ     

األمػكم ) عبػد العزيػز بػف  لػذا كػاف الخميفػة ،ككاف الرجاؿ يتفػاخركف بأٌميػاتيـ  ،(ّ)األـ
تػػػى يػػػذكركا كالدتػػػو مػػػركاف( قػػػد كصػػػؿ بػػػو الفخػػػر بأٌمػػػو أٌنػػػو رفػػػض العطػػػاء لمشػػػعراء ح

 .(ْ)كيمدحكىا
إذ كػػاف ليػػا األثػػر األبػػرز فػػي رسػػـ  ،كلػػؤلْـّ أثػػره بػػارزه فػػي حيػػاة الشػػاعريف     
فيػػذا بػػدر شػػاكر السػػٌياب قػػد أٌدت األيـٌ أثػػرنا بػػارزنا ككبيػػرنا فػػي رسػػـ صػػكرةو   ،شخصػػيتيما 

فقػػد أيٌمػػو كىػػك فػػي  فالسػػٌياب الػػذم ،كلكػػف بػػدكافع تختمػػؼ عٌمػػا نجػػده عنػػد نػػزار  ،لذاتػػو 
ا نفسػػيِّا عميقنػػا ،السادسػػة مػػف عمػػره  جعمػػو يمتػػاح صػػكرة تمػػؾ األـ (ٓ)مٌمػػا كلٌػػد لديػػو شػػدخن

تنفػػتح بشػػغؼو كبيػػر عمػػى حمػػـ الحيػػاة بػػالعكدة إلػػى  ،عبػػر مخٌيمػػة مغمفػػة بػػالحزف الشػػفيؼ
فيػػك  ،لقػػد بقيػػت تمػػؾ الصػػكرة تنػػكء فػػي ضػػمير بػػدر إلػػى آخػػر يػػـك فػػي حياتػػو  ،حنانيػػا 
ليجعػػؿ مػػػف ذكراىػػػا نافػػذة يمػػػج مػػػف خبلليػػا إلػػػى عػػػالـ الماضػػػي  ،امػػػو معيػػػا أييسػػتذكر 
غريػب  "ففػي قصػيدة  ، (ٔ)(الجٌنػة الضػائعة فػي رؤيػا السػٌياب ) :كالذم يمثػؿ ،الجميؿ 

لػػى إٌمػػو بالتحديػػد  ،إلػػى عالمػػو الطفػػكلي  األسػػطكانةنػػراه يعػػكد بػػدكرة  "عمػػى الخمػػيج   ،كا 
 : فيك يقكؿ
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ٌّاب 1)   312:  1311 ،بٌروت  ، العودة دار  ، 1، مج( دٌوان بدر شاكر الس
ٌّاب : 2)  . 322 -311( ٌنظر : الفضاء الشعري عند الس
ٌّاب رائد الشعر الحّر : عبد الجّبار داود البصري  (3)                   دار  ،سلسلة الكتب الحدٌثة  ،ٌنظر : بدر شاكر الس

 . 31:  1366 ،بغداد  ،الجمهورٌة
ٌّة الشاعر العراقً : ناصر حّجا  (1) ٌّاب هو ٌّاب : بدر شاكر الس          ،1،طجٌنظر : حول دور البٌئة فً رسم صور الس

      وٌنظر : لغة الشعر بٌن جٌلٌن:  ، 120 – 102:  2012 ،لبنان   -بٌروت ،نشر وتوزٌع العارف للمطبوعات 
 بٌروت  . ، للنشر والتوزٌع دار الثقافة ،إبراهٌم السامرائً 

 ىي كجو أيمي في الظبلـ

 ،كصكتُّيا يتزٌلقاف مع الرؤل حتى أناـ 

 ،كىي النخيؿ أخاؼ منو إذا إدليَّـ مع الغركب 

 فاكتظَّ باألشباح تخطؼ كؿ طفؿ ال يؤكب

 (ُ)مف الدركب ؛

 ،كممػا حاصػره الحاضػر المريػر ،لقد ظٌؿ بدر يعيش ضمف عالمو الطفػكلي     
 مػػذافكصػػكتيا ال ،فصػػكرة  األـٌ  ،كعيػػو  فنػػراه يعػػكد بذاكرتػػو إلػػى صػػكر مخزكنػػة فػػي ال

مػػػف خػػػبلؿ لحظػػػة  ،تعػػػكد إلػػػى زمػػػف الحاضػػػر  ،ا طفػػػبلن صػػػغيرنا مػػػتعػػػٌكد الشػػػاعر عميي
اسػػترجاع لػػذلؾ الماضػػي الػػذم اجتػػاح زمػػف القصػػيدة إلػػى الحػػد الػػذم نجػػد فيػػو ىيمنػػة 

فقػػػػػػد أخػػػػػػذت أكثػػػػػػر صػػػػػػكر السػػػػػػٌياب حيكيتيػػػػػػا مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ   ،الماضػػػػػي عمػػػػػػى الحاضػػػػػػر 
 . (ِ)الماضي

بػؿ نػراه ينغمػر  ،كاالسترجاع ال يقؼ عند حػدكد الجسػد المتمثٌػؿ بكجػو أيٌمػو     
كىػػػك  ،شػػػٌكمت بعػػػدنا نفسػػػيِّا عميقنػػػا فػػػي الػػػذات الشػػػاعرة  ،بتصػػػكير صػػػفات أخػػػرل لػػػؤلـٌ 

معانػػاة  عػػف ليسػػجؿ حضػػكرنا فيػػو تخفيػػؼ ،صػػكتيا المنطمػػؽ مػػف ذاكػػرة الماضػػي البعيػػد 
 الذات الشاعرة في حاضرىا .

 ،كرة الشػػعرٌية عنػػد السػػٌياب عمػػى أيسػػمكب يتمٌيػػز بألفػػاظ خاٌصػػة تنفػػتح الصػػ     
 ،(ّ)كمػف صػكر الطبيعػة ،كاألسػطكرم  ،كالمحمػي ،تأخذ أبعادىا مف المكركث الشعبي 

ا لمطبيعة   متمٌثبلن بالنخيؿ الذم يشٌكؿ  ،كنحف في أسطر السٌياب نجد حضكرنا كاضحن
التػػػي شػػػكَّمت  ،كمػػػا أٌنيػػػا بػػػٌرزٍت األسػػػطكرة  ،(ُ)صػػػكرة الحيػػػاة الريفٌيػػػة العراقيػػػة  الجميمػػػة
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)
2

 .616: 1اٌذ٠ٛاْ ، ِظ (
(3)

 ،داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ  ،٠ٕظش : صش٠ب إٌـ ِذخً ٌذساعخ اٌؼٕٛاْ اٌمققٟ : ِؾّٛد ػجذ اٌٛ٘بة  

 . 12:   1885 ، ثغذاد
(1)

 2222 ،داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ  ،ع١ّٛط١م١ب اٌؼٕٛاْ فٟ ؽؼش ػجذ اٌٛ٘بة اٌج١برٟ : د. ػجذ إٌبفش ؽغٓ ِؾّذ  

:         129   . 
(2)

أطشٚؽخ دوزٛساٖ  ،اٌمقخ اٌؼشال١خ ّٔٛرًعب : صبئش ػجذ اٌّغ١ذ  اٌؼزاسٞ  –٠ٕظش : اٌجٕبء اٌفٕٟ ٌٍمقخ اٌمق١شح  

 . 25َ : 1885 ،عبِؼخ ثغذاد  ،و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سؽذ    ،

 التػػي تحٌكلػػت إلػػى نسػػؽو  ،ألجػػؿ رسػػـ صػػكرة أيٌمػػو كأحاديثيػػا  ،معيننػػا نيػػؿ منػػو السػػٌياب 
 كٌظفو السٌياب أسطكريِّا . جمالي
كىك فػي غربتػو إلػى كجػو  ، "غريب عمى الخميج  "ككما أعادتو ذاكرتو في      

كىػك فػي أحمػؾ ظػركؼ  ، "البػاب تقرعػو الريػاح  "فإٌننا نػراه فػي قصػيدة  ،أيٌمو كصكتيا 
الػػذم شػػٌكؿ قاسػػمنا مشػػتركنا فػػي  ،يتمنػػى أٍف ترجػػع أيٌمػػو ليػػرل كجييػػا  ،المػػرض قسػػاكة 
 فيك يقكؿ : ،أكثر مف صكرة 

 هي ليتًؾ ترجعيفأىمَّا
ا ككيؼ أخاؼ منو   ما أمحت رغـ السنيفك  ،شبحن
 قسمات كجيًؾ مف حياتي

 (ِ)فى أنًت   أىتسمعيف  أي
البػٌد أٍف نقػؼ أٌكالن عنػد  ،كنحػف نحػاكؿ أٍف نقػؼ عمػى صػكرة لػذات السػٌياب     

فػػالعنكاف ىػػك بنيػػة صػػغرل تشػػير الػػى بنيػػة  ، "البػػاب تقرعػػو الٌريػػاح  "عنػػكاف القصػػيدة 
أٌكؿ الطريػػػؽ أمػػػاـ المتمقػػػي لفيػػػـ الػػػػنص  كىػػػػك  ،(ّ) ثريػػػا الكىػػػك  ، "الػػػنص  "   كبػػػرل

كتحميمػػػو كاكتشػػػاؼ أغػػػكاره كأغػػػكار منشػػػئو ؛ ألٌف المنشػػػر يجعػػػؿ العنػػػكاف إشػػػارة داللٌيػػػة 
كبالتػػالي   ،أك المتمقػػي الكقػػكؼ عنػػدىا لتحميػػؿ الػػنص  ، محممػػة مشػػحكنة يمكػػف لمقػػارئ
و يسػػمييا يحػػدد القصػيدة بمعنػػى أٌنػػ ):فػػالعنكاف ،ة المنشػػر يمكػف لػػو الكقػػكؼ عمػػى نفسػيٌ 

   كمف ثـ فالعناكيف ،كيخمؽ أجكاءىا النصٌية كالتناصٌية عبر سياقيا الداخمي كالخارجي 
ليسػػت سػػكل رسػػائؿ مسػػكككة مشػػحكنة بعبلمػػات دالػػة تعكػػس رؤيػػة لمعػػالـ ذات 

ا لمدخكؿ إلى عالـ النص فحسب إاٌل أٌف العنكاف ال (ُ)(جابيةياطبيعة     ،(ِ)يككف مفتاحن
   : فيك لـ يعد ،بؿ ىك دالة مستقمة 
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(3)

    ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ   1:د. ٔبفش ٠ؼمٛة ، ط 2222_1812 ،ٚرغ١ٍبرٙب فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ ؾؼش٠خ اٌٍغخ اٌ 

 . 125-124ٌٍذساعبد ٚإٌؾش         
          ،الدار البٌضاء  ،أفرٌقٌا الشرق  ،( ٌنظر : الشعر العربً الحدٌث دراسة فً المنجز النصً : رشٌد ٌحٌاوي 4)

 ،محمد        لبٌاتً : د. عبد الناصر حسن وٌنظر : سٌموطٌقٌا العنوان فً شعر عبد الوهاب ا ، 110م : 1332 ،المغرب 

وٌنظر : حول مفهوم العنونة : العنوان فً االدب العربً النشأة والتطور :  ، 35-34م : 2002 ،دار النهضة العربٌة 

 . 54م : 1322 ،القاهرة  ،مكتبة االنجلو المصرٌة ، 1، طمود عوٌسحم

 

بػػػؿ يصػػػبح بنيػػػة دالليػػػة  ،عتبػػػة تقػػػتحـ منيػػػا أغػػػكار الػػػنص كفضػػػاءه الرمػػػزم الػػػداللي )
كيصػػبح العنػػكاف الػػذم ينمػػاز بػػالفقر  ،مسػػتقمة ليػػا اشػػتغاليا الػػداللي بأبعادىػػا المختمفػػة 

المغػػػكم فػػػي أغمػػػب حاالتػػػو متسػػػمبٌل مػػػف الػػػذاكرة السػػػطحية إلػػػى العميقػػػة لتػػػأليؼ معنػػػى 
عبلقػػػة  ،كاف يػػػرتبط مػػػع الػػػنص مػػػف خػػػبلؿ عبلقػػػة اتصػػػاؿ كانفصػػػاؿ فػػػالعن ،(ّ)(معػػػٌيف

كعبلقػػػػة انفصػػػػاؿ ألٌنػػػػو أصػػػػبح عبلقػػػػة ليػػػػا  ،اتصػػػػاؿ ألٌنػػػػو كضػػػػع مػػػػف أجػػػػؿ الػػػػنص 
 .(ْ)سماتيا

شػػٌكؿ ثيمػػة تنفػػتح عمػػى بعػػد نفسػػٌي عميػػؽ   "البػػاب تقرعػػو الٌريػػاح  "كالعنػػكاف    
جػاء كػؿ ىػذا  ،كيجسػد مأسػاتيا  ،الػذات  تخمػؿفيو إشارة إلى شػٌدة األلػـ الػذم ي ،الغكر

 ك" "العػػيف  "فصػػكت  ،كداللػػة األفعػػاؿ  ،مبػػرزنا مػػف خػػبلؿ تكظيفػػو ألصػػكات الحػػركؼ 
ليظيػػػرا ألػػػـ الػػػذات ،  ، "قػػػرع  "جػػػاءا منسػػػجميف مػػػع الداللػػػة المعجمٌيػػػة لمفعػػػؿ  "القػػػاؼ 

ا ؛ ألٌنػػو فػػي قػػرارة  ،الػذم أفػػرز شػػكقنا شػػديدنا لتمػػؾ األـٌ  ذاتػػو جعمتػػو يتمنػى عكدتيػػا شػػبحن
فأخذ يستشعر كجكدىػا مػف خػبلؿ عبلقػة  ،يعمـ باستحالة عكدتيا جسدنا ينبض بالحياة 

فيذه الرياح التي تقرع عميػو البػاب قػد اٌتحػدت  ،كالرياح  ،متخٌيمة في ذىنو بيف ركحيا 
 التي ما انفٌكت تسأؿ عنو . ،مع ركح أيٌمو 

تمتاحيػػا  ،ـٌ تكشػػؼ أسػػطر السػػٌياب ىػػذه عػػف رغبػػة نفسػػٌية عميقػػة فػػي لقػػاء األي 
فالػػذات الشػػاعرة تعػػيش فػػي عػػالـ التخٌيػػؿ الػػذم سػػمح ليػػا تمٌنػػي رؤيػػة  ،أجػػكاء غرائبٌيػػة 

ا   يحمؿ قسمات ذلؾ الكجو الراسه في ذاكرتو . ،أيٌمو شبحن
مبدعػػػػة كٌظفػػػػت أيسػػػػمكب التمٌنػػػػي  صػػػػكرةعنػػػػد السػػػػٌياب عمػػػػى  المخيمػػػػةتنفػػػػتح ك   

كألٌنيػػػػا تعمػػػػـ  ،فالػػػػذات الشػػػػاعرة تتمنػػػػى عػػػػكدة تمػػػػؾ األـٌ  ،إلظيػػػػار حاجاتيػػػػا النفسػػػػٌية 
كمػػػا أٌنيػػػا كٌظفػػػت االسػػػتفياـ إلظيػػػار  ،جنحػػػت إلػػػى التمٌنػػػي  ،باسػػػتحالة عكدتيػػػا كاقعنػػػا 
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(4)

 ٌجٕبْ : -طشاثٍظ  ،اٌّإعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة  ،٠ٕظش : ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة ؽبػش اٌٛعغ : د. أٔط١ٔٛٛط ثطشط  

     29. 

(5)
 . ٠16ٕظش :  ٔفغٗ :  

ـٌ يعػػكد كيؤكػػد  ، "ف أنػػًت   أيػػ "فيػػك يخاطبيػػا  ،معاناتيػػا  كىػػذا لػػو  ، "أىتسػػمعيف    "ثػػ
إٌننػا نشػعر أٌف ذات السػٌياب  ،ٌي داللة عميقة في إظيار شػٌدة القمػؽ كاالضػطراب النفسػ

سػببو حرمػاف  ،حسب ما تشير إليو دراسات عمـ الػنفس بكىذا االضطراب  ،مضطربة 
 (ُ)الطفؿ مف أيٌمو كىك صغير

لقد انطمؽ السٌياب في تصػكير عبلقتػو بأيٌمػو مػف الحرمػاف الػذم حػٌكؿ حياتػو           
ػػػا فػػػي تشػػػكيؿ ذاتػػػو  ،إلػػػى ظػػػبلـ  ففقػػػده أليٌمػػػو كىػػػك فػػػي مرحمػػػة الطفكلػػػة كػػػاف سػػػببنا رئيسن
ديػػو كلػػـ تكػػف ل ،ضػػو ىػػذا الحرمػػاف فيػػك لػػـ يجػػد الصػػدر الحػػاني الػػذم يعكٌ  ،المضػػطربة

فقد عاش في عالـ خاؿو مف النسػاء إاٌل مػف جدتػو التػي  ،القدرة عمى أٍف يفرض ما يريد
فيك تقٌبؿ ىذا ألٌنو عاش فػي ظػركؼ  ،ضو حناف األـٌ كانت الصدر العطكؼ الذم عكٌ 

كػػؿ ىػػذا جعمػػو  ،فكانػػت المػػبلذ الػػذم يبػػث إليػػو شػػككاه كظمػػـ الػػزمف لػػو  ،نفسػػية قاسػػية 
 : "خيالؾ" لذا نجده يقكؿ في قصيدة ،يتكٌسؿ المرأة الحبيبة أٍف تعكضو حناف أٌمو 

 كمالي مف الدىر إاٌل رضاؾ
 (ِ)فرحماؾ فالدىر ال يعدؿي 

 ،فيػك مػف يتكٌسػؿ بيػػا لتعطػؼ عميػو كتعكضػو الحنػػاف الػذم فقػده مػف أىمػػو      
ػػػا منطكينػػػا عمػػػى ذاتػػػو ففقػػػداف السػػػٌياب ألي  يعػػػاني  ،ٌمػػػو كىػػػك طفػػػؿ صػػػغير جعمػػػو شخصن

فقػداف األـٌ يعنػي فقػداف  كقػد أٌكػد عممػاء الػنفس أفَّ  ،كالعاطفػة  حرماننا شديدنا مف الحػبّْ 
فيػػػذا الحرمػػػاف كلٌػػػد لػػػدل بػػػدر عقػػػدنا  ، (ّ)طيػػػوالػػػذم تسػػػتطيع األـٌ كحػػػدىا أٍف تع الحػػػبّْ 
تعػػػػػيش فػػػػػي حالػػػػػة نكػػػػػكص إلػػػػػى  ،جعمػػػػػت ذاتػػػػػو قمقػػػػػة منطكيػػػػػة عمػػػػػى نفسػػػػػيا  ،نفسػػػػػٌية 
 .(ٓ)و يجد في الماضي كجو أٌمو الذم يساعده عمى تخٌطي الصعاب؛ ألنَّ  (ْ)الماضي

إلػى  رعايػةكتقػدَّـ لػو ال ،طفكلة سعيدة في حضف أمػو ترعػاه  نزاره  قد عاشل    
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 .293َ : 2229 ،داس ٚائً ٌٍٕؾش  ،1ط ،بة دساعخ أعٍٛث١خ ٌؾؼشٖ : د. ئ٠ّبْ ِؾّذ اٌى١الٟٔ ( ثذس ؽبوش اٌغ١ّ 2)

(
2

 اٌّقذس ٔفغٗ . 

فنجده يؤكد أٌف أمَّوي لػيس ليػا  ،صكرة األـٌ عنده عظيمة  لذا فإفَّ  ،أٍف بمغ مبمغ الرجاؿ 
خمػس رسػائؿ  "يقكؿ فػي قصػيدة  ،و لـ يجد امرأة تعكضو حنانيا كأنَّ  ،بديؿ في حياتو 

 :"إلى أٌمي
 طفتي اليندى طفتي الًسندى طفتي العالـ األصغر

ـٍ أعثٍر   كل
 شىٍعرمى األىٍشقىرعمى امرأةو تيمىشّْطي 

ًقٍيبىًتيا إليَّ عرائسى الٌسكر )كتىٍحًمؿي في حى
ُ
 ) 

أسػػػػيمٍت فػػػػي تجسػػػػيد الحالػػػػة  ،تنفػػػػتح أسػػػػطر نػػػػزار ىنػػػػا عمػػػػى بنيػػػػة تكرارٌيػػػػة     
كالتكػػرار كمػػا نعمػػـ  ،ثػػبلث مػػرات "طفػػت"إذ نػػراه يكػػرر الفعػػؿ  ،النفسػػٌية لمػػذات الشػػاعرة

 يتػو بسػكاىا(ايػا الشػاعر أكثػر مػف عنيمػة فػي العبػارة يعنػي بمإلحػاح عمػى جيػة ) :ىك
كنػػػزار ىنػػػا أراد مػػػف تكػػػرار الفعػػػؿ  ،ة لمشػػػاعر القصػػػد منيػػػا إبػػػراز الداللػػػة النفسػػػيٌ  ، (ِ)

جػػاب  نػػزار ككٌمنػػا يعمػػـ أفَّ  ،فتػػر يحػػفُّ إلييػػا  التػػي مػػا ،إظيػػار افتقػػاده لعاطفػػة األمكمػػة 
ـٌ ىػذا االزدحػاـ نشػعر بأٌنػو فػي شػكؽ  ،كتعٌرؼ عمى نساء كثػر  ،العالـ  لكٌنػو فػي خضػ

فكػؿ  ،عكسػو مػف خػبلؿ شػعره  ،نفسٌي كبير لتمؾ المرأة التي تركت أثرنا بارزنا في ذاتو 
لػيس فػي حاضػره فحسػب  ،نساء العالـ لـ تعطو مػا أعطتػو لػو أمُّػو مػف حنػاف كعطػؼ 

نفػي كجػـز  أداة "لػـ  "فػػ  ،فيو داللة زمنيػة  (لـ أعثر  )فقكلو :  ،بؿ حتى في ماضيو 
مػا أراد أٍف يشػعرنا فيػك كأنَّ  ،فيي تقمب داللة الزمف مف الحاضر إلػى الماضػي ،كقمب 

 تحمؿ صفات األـٌ التي لـ يجد ليا بديؿ . امرأةو في بحث مستمر عف أنَّ 
 ، الػنص بػٌرزت جماليػة ،ة خفيفػة قاعػات نغميَّػياالتكرار ىنا أحدث  فَّ أى كما     

فيػػػذا التنػػػاغـ المكسػػػيقي  ، (ِ)   السػػػند ( ،يػػػا جػػػاءت مػػػع الجنػػػاس ) الينػػػد كأنَّ  الٌسػػػيما
يطػرب األذف  )كاختبلفيا في المعنػى:الحاصؿ مف تشابو الكممات كميا أك بعض منيا 
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 . 236: ٔفغٗ  
(2)

           عبِؼخ  ،اٌّطجؼخ اٌّشوض٠ّخ  ،ئضبءاد عشد٠خ لشاءاد فٟ ٔقٛؿ ػشال١خ : د. فبضً ػجٛد اٌز١ّّٟ  

 . 168:  2212،د٠بٌٝ     
 .531_532:  1ط( األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ : 3)

   اٌغبِؼخ  ،سعبٌخ ِبعغز١ش  ،ٟ اٌغ١بعٟ دساعخ ٔمذ٠ّخ : ؽ١ذس فبضً ػجّبط اٌؾ١ّشٞ بّٔ (  ٠ٕظش : ؽؼش ٔضاس لج4)

 . 65 -41َ : 2221 ،و١ٍخ ا٢داة  ،اٌّغزٕقش٠خ        

كحضػػكر داللتػػو  ،تػػداعي مكسػػيقاه  )إذ إفَّ :  ، (ُ)(القمػػكب  كيكنػػؽ الػػنفس كييػػز أكتػػار
كىػك فػي قصػيدتو ىػذه  ، (ِ) (أثره في تمكػف المعنػى مػف الػنفس المتمقيػة  قاعيلئليككف 

كىػػػذه  ،يرسػػـ صػػػكرة رائعػػػة لذاتػػػو الطفكليػػػة التػػػي تعػػيش فػػػي داخمػػػو رغػػػـ تقػػػادـ السػػػنيف 
 إذ يقكؿ : ،الذات ىي التي جعمتو يمٌح عمى إظيار ىذه الصكرة 

لدي الذم أىٍبحر  يا أيٌمي أنا الكى
 كال زالىػت بخػاطػػًره

 تىًعيشي عركسةي الٌسكر
 فكيؼى .. فكيؼى يا أٌمي
ـٍ أىكبر  (ّ)غدكت أبنا .. كل

 ،اعتمػدت أسػمكبي النػداء كاالسػتفياـ ،تنيض أسطر نزار عمى بنية تركيبٌيػة    
االقتػػراب كىػػك فػي أسػػطره ىػذه عمػػد إلػى  ، ( ْ)المػذيف شػػٌكبل سػمة بػػارزة تمٌيػز بيػػا شػعره

لمػا لػو  ،كالذم يعػٌكؿ عميػو نػزار كثيػرنا  ،األـٌ مف خبلؿ ندائيا بحرؼ النداء ) يا ( مف 
فالنػػػداء أيسػػػمكب لػػػو قػػػدرة عمػػػى خمخمػػػة البنيػػػة  ،مػػػف قػػػدرة عمػػػى إظيػػػار مكنكنػػػات ذاتػػػو 
ككػػذلؾ الحػػاؿ مػػع االسػػتفياـ الػػذم قػػٌرب حالػػة  ،النصػػٌية مػػف خػػبلؿ مػػد الصػػكت بعيػػدنا 

كالمبلحػظ أفَّ صػراع  ،ش يكىػي رفضػيا لمكاقػع المعػ شعكرية خاٌصة بالذات الشػاعرة ،
 : النفس ىنا يتجاذبو جانباف

 الػػػذم عٌبػػػر عنػػػو بػػػاألبكة فيػػػك  ،كىػػػذا الكاقػػػع ىػػػك عػػػالـ الرجكلػػػة  ،الكاقػػػع المرفػػػكض  -
 أصبح أبنا لكٌننا نراه غير راغب بيذا الكاقع .

الذم تبمكر في ذات الشاعر إلى رغبة كامنة تظير إلػى عػالـ  ،عالـ الطفكلة الحمـ  -
كلػذا  ،فيػذا الرجػؿ مػا زاؿ يشػعر بعػالـ الطفػؿ يعػيش بداخمػو ،الكاقع مف خػبلؿ أشػعاره 

 دفعتو إلى التساؤؿ كاالستفياـ فكيؼ ليذا الطفؿ الكبير أف يككف أبنا .  نراه في حيرة
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 .613: 1883ٌجٕبْ ،  –، ِٕؾٛساد ٔضاس لجبّٟٔ ، ث١شٚد 1: ٔضاس لجبّٟٔ ، ط 9االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط  

و لٌمػا يػزاؿ    و كػاف يشػعر بأنَّػاٌل أنَّػإً  ،لقد كتب نزار ىذه القصػيدة بعػد زكاجػو     
 ،فصكرة تمؾ األـٌ كما تحممو مف عطؼ كحناف بقيػت راسػخة فػي قمػب الشػاعر ،طفبلن 

اـ أيػػالتػػي اسػػتمٌرت معػػو حتػػى آخػػر  ،فػػي تشػػكيؿ ذاتػػو الطفكلٌيػػة  كىػػي عامػػؿ أساسػػيٌ 
لػذا  ، أك فقػداف حنانيػا ،ضػو فقػداف األـٌ كنزار كاف دائػـ البحػث عػف حنػاف يعكٌ  ،حياتو

ىػؿ تقبمػيف أف تكػكني  "نجػده يقػكؿ فػي قصػيدة ف ،نراه يتمنى العكدة إلػى رحػـ األيمكمػة 
 : "أٌمي

 أشعري برغبةو قكٌية
   (ُ)لمعكدًة جنيننا إلى رحـً أيمكمًتؾ

فػالعنكاف ىنػا يحمػؿ  ،كشؼ الشاعر عف ارتباطو الركحي بأيٌمػو مػف العنػكاف    
 ،داللػػة تشػػير إلػػػى مسػػتكل التػػأـز النفسػػػي الػػذم يعيشػػو الشػػػاعر بسػػبب ذلػػؾ االرتبػػػاط 

ػػا تجػػاه األـٌ  ػػا دائمن فيػػك ال ينفػػؾ ينشػػد المػػرأة  ،كحنانيػػا  ،كعطفيػػا ،الػػذم كلٌػػد لديػػو عطشن
كلػػػذا نػػػراه يعػػػيش حالػػػة مػػػف الحػػػٌب السػػػرمدم لتمػػػؾ العبلقػػػة  ،التػػػي تعكضػػػو حنػػػاف أٌمػػػو 

 لتي جمعتو مع تمؾ األـٌ .الركحية ا
فيػػػك لػػػـ يعػػػد عتبػػػة يقػػػتحـ بيػػػا  ،ؿ دالػػػة بذاتػػػو العنػػػكاف ىنػػػا شػػػكٌ  نػػػا نجػػػد أفَّ إنَّ           

كمػف جانػب آخػر  ،كفػؽ عبلقػة االنفصػاؿ  عمػى بػؿ نػراه يعمػؿ ،أسكار النص فحسػب 
إذ نجد أفَّ رغبة نزار في أٍف تككف المرأة التػي أمامػو  ،نراه يتصؿ كيتشظى مع النص 

ػػا تمػػؾ كيتمنػػى العػػكدة جنيننػػا إلػػى رحػػـ األمكمػػة  ،لػػو جعمتػػو يكغػػؿ فػػي عػػالـ األحػػبلـ  أىمَّ
الرغبػػة التػػي اسػػتمرت مبلزمػػة لحيػػاة الشػػاعر حتػػى اكاخػػر حياتػػًو ، لتؤكػػد لنػػا أىفَّ تعمػػؽ 
الشػػاعر بأيمػػو لػػوي دكافػػع كاسػػباب تتعمػػؽ بمرحمػػة الطفكلػػة ، كلػػذا نجػػد أىفَّ ذات الشػػاعر 

ي كػػػؿ امػػػرأة تقابميػػػا ، فيػػػك يؤكػػػد أىفَّ مطالبػػػوي تجػػػاه لػػػـ تتغيػػػر ، ظمػػػت تنشػػػد االمكمػػػة فػػػ
،كعنػػدم أىفَّ ىػػذًه الرغبػػة  (ِ)(ال ازاؿي ابحػػثي عػػف أيمػػي فػػي كػػؿ امػػرأة أيقابميػػا  )فيقػػكؿ : 

تمثؿ أىعمى درجات االنتماء المريض الى األـي ؛ ألىفَّ الشاعر فييا كاف عمى درجة مػف 
 الماضي .  النرجٌسية التي ترتد باإلنساف الى
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 . 26ٟ اٌغ١بعٟ دساعخ ٔمذ٠خ : ّٔ ب( ؽؼش ٔضاس لج1)

 . 26:  غٗفٔ( 2)

 . 35( ٠ٕظش : األِشاك إٌفغ١ّخ ٚاٌؼم١ٍّخ ٚاالضطشاثبد اٌغٍٛو١ّخ ػٕذ األطفبي : 3)

 ث١غبْ  ،1ط،ٟ ٚاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ : ١ِشفذ اٌذ٘بْ ٠ٕٚظش : ٔضاس لجبّٔ  ، 84ٟ : بّٔ ( إٌشعغ١ّخ فٟ أدة ٔضاس لج4)

           َ  ،ٟ : خش٠غزٛ ٔغُ اٌؾؼش اٌغ١بعٟ فٟ أدة ٔضاس لجبّٔ  ٠ٕٚظش: ، 183َ : 2222 ،ٌٍٕؾش ٚاالػالَ       

 .2222 ،ٌجٕبْ ،عبِؼخ ثٍّٕذ  ، 12،عؽ١ٌٛبد        

 ،ىنػػػػاؾ ترابطنػػػػا بػػػػيف األلفػػػػاظ فػػػػي مػػػػدلكليا المعجمػػػػي  مٌمػػػػا الشػػػػٌؾ فيػػػػو أفَّ            
فػإٌف ذلػؾ يعنػي  ،حػيف تشػيع ألفػاظ معينػة فػي قصػائده  )و : فمف المؤكػد أنَّػ ،كالتركيبي

ىنػا  ارككفقنػا لػذلؾ فإٌنػو يمكػف القػكؿ إٌف لغػة نػز  ، (ُ)(أٌف جكِّا شعريِّا يييمف عمى شػعره 
المفػػظ  )ذلػؾ أٌف :  ،كشػفت عػف مػدلكؿ نفسػي عميػؽ يؤٌكػد تعمٌػؽ الػذات الشػاعرة بػاأليـٌ 
فاإلبػداع بقػدر مػا  ،قبؿ أٍف يكلد مف فـ الشاعر تككف لػو أبعػاد غػائرة فػي نفػس مينشػئًو 

فإٌنػػو كػػذلؾ مػػرتبط بالدرجػػة نفسػػيا كبالمقػػدار نفسػػو  ،ىػػك مػػرتبط بالشػػعكر لحظػػة كالدتػػو 
لغػػة   فَّ أى ىػػذا يعنػػي  ، (ِ) (كػػاف الحاضػػنة التػػي ميٌػػدت ليػػذه الػػكالدة الػػذم  ،بالبلشػػعكر

كالتػػي بػػدأت  ،نػػزار ىػػذه تػػرتبط بطريقػػة تكشػػؼ عػػف طبيعػػة العبلقػػة التػػي تربطػػو  بأٌمػػو 
كليػػػذه المرحمػػػة أثػػػره ميػػػـ فػػػي فيػػػـ  ،مرحمػػػة مػػػا قبػػػؿ الػػػكالدة  أممنػػػذ المرحمػػػة الجنينٌيػػػة 

اإلصػرار عمػى اسػتدعاء الطفكلػة يشػير  فيػذا ، (ّ)البػاحثيف أمالشخصٌية عمى حسػب ر 
فالرغبة بػالعكدة إلػى  ،بالعكدة إلى الماضي  ،إلى رغبة داخمية لبلنفبلت مف الحاضر 

رٌدة  ايػأنَّ  أم الكاىيػة،في األصؿ رغبة بػالتخمص مػف ضػغكط الكاقػع  يرحـ األمكمة ى
العػيش إصػرار نػزار عمػى  لػذا فػإفَّ  ،فعؿ مف الحاضر الذم يحاصر اإلنساف بمشاكمو 

طػػػكؽ النجػػػاة يتمسػػػؾ بػػػو كٌممػػػا عصػػػفت الػػػريح  )ضػػػمف عالمػػػو الطفػػػكلي مػػػا ىػػػك إاٌل : 
عكدتػػو إلػػى أٌمػػو كانػػت رغبػػةن عارمػػةن  مػػف ىػػذا نجػػد أفَّ  ، (ْ) (كاضػػطربت أمػػكاج الحيػػاة 

 فيك يقكؿ في القصيدة نفسيا:  ،تختمج صدر نزار 
ا يىٍأتي    مكؿ أيًعندمى

 أىشعري برغبةو طفكلٌيةو قىاًىرىة
غيرتيف باءً لبلخت  في تجكيًؼ يىديًؾ الصَّ



  ادلثحث األول :صىزج انراخ يف انطفىنح -زج انراخ يف تىاكري حياج انشاعسيٍ صىانفصم األول : 

 

34 
 

                                                           

 . 196:  8ط ،األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ  (1)

 . 51ٟ : بّٔ ٠ٕظش : إٌشعغ١خ فٟ أدة ٔضاس لج (2)

 . 183ٔضاس لجبٟٔ ٚاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ :( 3)

 . 56ٟ : بّٔ ٠ٕظش : إٌشعغ١خ فٟ أدة ٔضاس لج (4)

 كتمزيًؽ كٌؿ الجكازاًت المزٌكرًة التي أىٍحممييا 
 (ُ)كالعكدة إلى أصمي

ذا عممنػػا  ،كىػػك النقطػػة التػػي بػػدأ كانتيػػى عنػػدىا  ،فػػرحـ األيـٌ ىػػك األصػػؿ      كا 
 لعممنػػا أفَّ  ،قبػػؿ كفاتػػو بثمػػاف سػػنيف  أم "،ـ ُِٗٗ"كتػػب ىػػذه القصػػيدة عػػاـ  نػػزار أفَّ 

فيػػذا  ،ىنػػاؾ رغبػػات طفكلٌيػػة كامنػػة فػػي البٌلكعػػي تظيػػر كممػػا تقػػدـ الشػػاعر فػػي السػػف 
االرتداد الطفكلي عنده متمثؿ فػي  ) :كأفَّ  ، (ِ)التقدـ يقكم الغريزة الطفكلٌية كال يضعفيا

أقػاـ  نػزار كالمبلحػظ أفَّ  ، (ّ)(غير صكره ، كما فػي قكلػو ) عائػد إلػى سػرير كالدتػي ( 
 قصيدتو معتمدنا عمى الفعؿ ؛ كذلؾ ألجؿ ضماف الديمكمة كالحيكٌية لنتاجو .

نتيجة عاطفة قكٌية غمرتو بيا أٌمػو التػي كانػت حاضػرة  ،تعٌمؽ نزار بأٌمو  إفَّ     
ااٌل إذا  ،ة امػػرأة أخػػرل أيػػفػػي كػػؿ كقػػت إلػػى الحػػد الػػذم يصػػعب عميػػو فيػػو التػػأقمـ مػػع 

كمػا  ، (ْ)فياجس الطفكلػة ىنػا نػابع مػف كضػع صػحيٌ  ،بة قبؿ أٍف تككف حبي أىمَّاكانت 
أيٌمو كشىًبعى مف عطفيػا كحنانيػا ىػذا جعمػو ينشػد األمكمػة  رعايةالذم عاش في  نزارإٌف 

كىػك  ،أٍف تبلعبػو كتحاكيػو كتصػطبر عمػى حماقاتػو ،في المرأة الحبيبػة فيػك يريػد منيػا 
 :"أشيد أاٌل امرأة إاٌل أنت "قاؿ في قصيدة  حيف ،عندما كجد المرأة األـي شيد ليا بيذا 

 أشيدي أٌف ال امرأةن أتقنت المعبة إاٌل أنتً 
 كاحتممت حماقتي عشرةى أعكاـ كما احتممتً 

 كرتٌبت دفاترم أظافرمكقٌممت 
 إاٌل أنتً  األطفاؿكأدخمتني ركضة 

 أشيدي أفَّ ال امرأةن تعاممت معي كطفؿو عمره شيراف
 إاٌل أنًت 

 ف العصفكر كاألزىار كاأللعاب إالٌ  كقٌدمت لي ؿ
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    143  -141َ:1883،ٌجٕبْ -ث١شٚد  ،،ِٕؾٛساد ٔضاس لجب1ٟٟٔ ،طٔضاس لجبّٔ :2،طاألػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ  (1)

لخ ٌٍىزلبة  ،ِؾّذ فىشٞ اٌغضاس  : د. دساعبد ادث١خ  ( اٌؼٕٛاْ ٚع١ّٛط١مب االرقبي األدث2ٟ) ِّ ا١ٌٙأح اٌّقش٠خ اٌؼب

  ،    1889 : َ12 . 

 . 121:  1881َ،اٌى٠ٛذ  ،25ِظ ، 3ع ،ػبٌُ اٌفىش  .َ ،( ٠ٕظش : اٌغ١ّٛط١مب ٚاٌؼٕٛٔخ : ع١ًّ ؽّذأٟ 3)

 . 141( اٌٍغخ اٌؾؼش٠خ ٚرغ١ٍبرٙب فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ : 4)
  :1892-1818، عبِؼخ ثغذاد ، 1د. اؽّذ ِطٍٛة، ط اٌّؼبٟٔ : -اٌجالغخ –( ٠ٕظش : أعب١ٌت ثالغ١خ اٌفقبؽخ 5)

      234-238 . 

 ( ُ)أنتً 
 ،شػػحنات دالليػػة ، تتجػػو نحػػك الػػذات  "أشػػيد ااٌل امػػرأة إاٌل أنػػًت " يمػػنح العنػػكاف 

مف خبلؿ تشكيمة لغكٌية  تستمد أنسػاقيا مػف تعاضػد البنيػة  ،لتمكر فييا معمنة رغباتيا 
يتػػيح لنػػا  (ِ)(أعمػػى اقتصػػاد لغػػكم ممكػػف  ) :كالعنػػكاف بكصػػفو ،ة كالمعجمٌيػػ ،التركيبٌيػػة 

فػػالعنكاف ىنػػا كػػاف عتبػػة تشػػظت داللتيػػا إلػػى داخػػؿ  ،قػػراءة داللتػػو المتجػػو نحػػك الػػنص 
كبيػذا جػاء  ، (ّ)المضػمكف والطػكؿ مٌمػا سػاعد عمػى تكقػع داللتػ كىك كاف مػف ،النص 

إذ تكػرر ذلػؾ  ،فيك متػداخؿ مػع الػنص  ، (ْ) (بؤرة يتناسؿ منيا النص  ):العنكاف ىنا
كفػػي كػػؿ مػػٌرة كػػاف يحمػػؿ داللػػة جديػػدة تكضػػح  ،العنػػكاف داخػػؿ الػػنص أكثػػر مػػف مػػٌرة 

كمػػػٌرة ألٌنيػػػا  ،مػػػٌرة ألٌنيػػػا أتقنػػػت لعبػػػة الحيػػػاة عنػػػد نػػػزار  ،أسػػػباب شػػػيادتو ليػػػذه المػػػرأة 
كأخػػػػرل ألٌنيػػػػا جعمػػػػت طفكلػػػػة الشػػػػاعر تمتػػػػد  ،تعاممػػػػت مػػػػع الػػػػذات الطفكليػػػػة لمشػػػػاعر 

ففػػػي  ،ف العنػػػكاف كالػػػنص أخػػػذت مسػػػتكنل جديػػػدنا مػػػف الداللػػػة فالعبلقػػػة بػػػي ،لمخمسػػػيف 
 النص أكثر مف شيادة تكٌلد مف خبلليا أكثر مف معنى .

لقػػد رسػػـ الشػػاعر صػػكرتو الشػػعرية بدقػػة مسػػتعيننا بمجمكعػػة مػػف األسػػاليب      
برازىػا  منيػا : التككيػد  ،الببلغية التي كانت عامبلن قكيِّا فػي تكضػيح مكنكنػات الػذات كا 

كنحف نعمـ أٌف لمقصػر جماليػة ببلغيػة تسػاعد عمػى تأكيػد المعنػى  ،كالتكرار  ،بالقصر 
كالشاعر ىنا عمد إلى تكرار ىػذا االسػمكب ؛ ألٌنػو يريػد تأكيػد أحقيػة  ،في ذىف القارئ 

براز دكرىا  لمػا  ،النفػي كاالسػتثناء  سػمكببأنػزار صػاغو أما التككيد فإٌف  ،ىذه المرأة كا 
 ، ( ٓ)كمػػا إٌنػػو اسػػتعاف عمػػى رسػػـ صػػكرتو بػػالتكرار ،ى نفسػػية القػػارئ مػػو مػػف كقػػع علػػ

بؿ التكػرار مػف أىػـ خصػائص  ،لغة التكرار ليست جديدة عمى الشعر ) كالمعركؼ أفَّ 
فػػػأكزاف  ،كىػػػك سػػػمة ال تكػػػاد تفػػػارؽ ) عنصػػػر ( مػػػف عناصػػػره  ،الشػػػعر قػػػديمنا كحػػػديثنا 
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(1)

 . 293بة دساعخ أعٍٛث١خ ٌؾؼشٖ : ثذس ؽبوش اٌغ١ّ   
(2)

 .543      : 1883ٌجٕبْ ،  –، ِٕؾٛساد ٔضاس لجبّٟٔ ، ث١شٚد 1: ٔضاس لجبّٟٔ ، ط 1طاألػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ : ٠ٕظش:  
(3)

 . 38:  2طاألػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ :  

 . 52ٟ : ( ٠ٕظش : إٌشعغ١ّخ فٟ أدة ٔضاس لجبّٔ 4)

 كحتٌػػى الزحافػػات كالعمػػؿ ،الشػػعر كأنغامػػو قائمػػة عمػػى عنصػػر تكػػرار التفاعيػػؿ كاألبحػػر 
... كبيػػذا يكػػكف التكػػرار صػػفة مبلزمػػة ألىػػـ مقكمػػات الشػػعر : الػػكزف كالقافيػػة ، لكػػف 

كقػد عمػد نػزار إلػى  ، (ُ) (الجديد فػي التكػرار أٍف يشػمؿ المفػردات بيػذا الشػكؿ كالػكفرة 
كىػػك تكػػرار بميػػغ سػػاعد عمػػى  ،أكثػػر مػػف مػػٌرة  "رأة إاٌل أنػػت (مػػاأشػػيد أاٌل  "تكػػرار جممػػة 

اثنتػػيف  "كقػػد كػػرر العبػػارة  ، "األـٌ  ،المػػرأة  "إظيػػار رغبػػة الػػذات فػػي الحصػػكؿ عمػػى 
لكنيػػا جميعيػػا جػػاءت  ،فػػي كػػؿ مػػٌرة كػػاف يظيػػر صػػكرة جديػػدة لممػػرأة  ،مػػٌرة  "كعشػػريف 

 ،م تركتػػو األـٌ فػػي ذات نػػزار لتمجػػد صػػكرة المػػرأة التػػي اسػػتطاعت أٍف تمػػؤل الفػػراغ الػػذ
 ،فيك ضػميره ،لشاعرىذا التكرار جاء متناسبنا مع قيمة كجكد ىكذا إمرأة في حياة ا إفَّ 

ػا كالحاجػة النفسػيٌ  كلذا فنحف نرل أفَّ  ة التػي تخػتمج تكرار نػزار ليػذه العبػارة جػاء متناغمن
 ذات الشاعر .

بعػػد زكاجػػو الثػػاني مػػف بمقػػيس  أم ،ـ ُٕٗٗكتػػب نػػزار ىػػذه القصػػيدة عػػاـ لقػػد  
يػػا اشػػبعت ألنَّ  ،كىػػك ىنػػا فػػي قٌمػػة الرضػػى عػػف زكجتػػو بمقػػيس  ،الػػراكم بعشػػر سػػنيف 

 ،إٌنػو يطمػب األيمكمػة كالحنػاف  ،أكثر مٌما ىػي زكجػة  أىمَّاككانت لو  ،غريزتو الطفكلية 
 ، األكؿىػذا ىػك سػبب فشػؿ زكاجػو  كاعتقػد أفَّ  ،فميست كػؿ النسػاء مقٌربػات عنػد نػزار 

 ،كعػف كجدانػو، فيي بعيدة عف قمب نػزار  ،ىذا الدكر  ؤدمفكؿ امرأة ال تستطيع أٍف ت
الطفػػػؿ ال الرجػػػؿ  كالمػػػرأة التػػػي يريػػػدىا نػػػزار ىػػػي التػػػي ترتٌػػػب دفػػػاتره كتتعامػػػؿ مػػػع نػػػزار

 و يناشدىا :كلذا فإنَّ  ، ( ِ)كالمعب ،كالرسـك ،فتعطيو األقبلـ
ا لؤلطفاؿا  حكي لي قصصن

 (  ّ)اضطجعي قربي غنيني
لتمتػػػاح منػػػو صػػػكرنا تعيػػػدي ليػػػا  ،ذاتػػػو تمػػػكر فػػػي عػػػالـ الطفكلػػػة  نػػػا نجػػػد أفَّ إنَّ      

كال ،يػػدكر فػػي فمػػؾ أيٌمػػو  لػػذا نػػراه ،الصػػفاء الركحػػي كتخمصػػيا مػػف آالـ الكاقػػع المريػػر 
ىػذه المرحمػة  كقد أشار خريستك نجػـ إلػى أفَّ  ، ( ْ)سيما في مرحمة مرضو كفقداف كلده
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 . 132:  2ط( األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ : 1)

 كىي مرحمة يتعمؽ فييا الكبير بأٌمو ،  (ُ)كديبيةمف عمر نزار قٌباني تمثؿ المرحمة األ
 تعٌمقنا يذكر بتعمؽ أكديب الممؾ في مسرحية شكسبير . 

أـ  "ففػػػي قصػػػيدة  ،الحقيقػػػي حصػػػؿ عميػػػو مػػػف أيٌمػػػو فقػػػط  الحػػػبَّ  أٌكػػػد نػػػزار أفَّ  
 يقكؿ : "المعتز

 كؿُّ النساء المكاتي عرفتيفَّ 
 كىفَّ صاحياٍت..أحببنني 

 كحدىا أيمي...
 أحٌبتني كىي سكرل

 الحقيقي ىك أٍف تسكٍر  فالحبُّ 
 (ِ)كال تعرؼ لماذا تسكٍر 

ـٌ المعتػػز  "يشػػٌكؿ العنػػكاف   التػػي تتنازعيػػػا  ،ثيمػػة تنفػػػتح عمػػى مكػػامف الػػذات  "أ
 كبيف أحبلـ الطفكلة تارة أخرل .، رغبات تتنٌقؿ بيف النرجسٌية تارة 

كالعنػػكاف ىنػػا  ، (ّ)كىػػي إضػػافة تفيػػد التعريػػؼ ،لقػػد جػػاء العنػػكاف مركبنػػا إضػػافيِّا 
  (النحػكم الػنقص الكاضػح فػي البنػاء ):كالػذم يسػاعد عمػى شػعريتو  ،ينماز  بالشػعرية 

ـٌ  "إضافة االسـ النكرة  فَّ أى كما  ، _ المعتز _ أعطى لمعنػكاف  "اؿ  "إلى المعرؼ بػ  "أ
كاآلخػػػر المنسػػػدؿ كراء سػػػتارة الماضػػػي فػػػي  ،حائيػػػة بػػػيف العنػػػكاف الحاضػػػر ياعبلمػػػات 

إشػػػارة تناصػػػػية مػػػػع ثقافػػػة اجتماعيػػػػة سػػػػائدة فػػػػي العصػػػر العباسػػػػي ، إذ تمقػػػػب أٌميػػػػات 
ـٌ األمػػػػيف  "الخمفػػػػاء بػػػػػ  ـٌ المػػػػأمكف  "ك  "أ  ،إلظيػػػػار العظمػػػػة كالييبػػػػة ألـٌ الخميفػػػػة ، "أ

ؿ التأكيؿ صػكرة قكيػة لمػذات اقتربػت مػف كىكذا نجد أٌف ىذا التناص أظير لنا مف خبل
العنػكاف  كىكػذا فػإفَّ  ،ففييا تعظيـ كاضح لمذات مف خبلؿ رسـ صكرة األـٌ  ،النرجسٌية 

 نػػػا نجػػػد أفَّ ثػػػـ إنَّ  ،ىنػػػا أصػػػبح دالػػػة عميقػػػة يمكػػػف الكقػػػكؼ عنػػػدىا لفيػػػـ ذات الشػػػاعر 
ـٌ المع "فالشػػػاعر جعػػػؿ  ،دالالت العنػػػكاف ليػػػا كمضػػػات كاضػػػحة داخػػػؿ الػػػنص   "تػػػز أ

 إذ قاؿ : ،جزءنا مف ثقافة الشاـ 
 فييى جزءه مف الفكلكمكر الشامي
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 . 131:  2ج ،(  األعمال الشعرٌة الكاملة 1)
 . 203:  1ٌنظر : االعمال النثرٌة الكاملة ، ج(   2)
          ( : د. ابراهٌم محمد 1335-1345ٌنظر : الشعر والتصوف االثر الصوفً فً الشعر العربً المعاصر )(  3)

 .33-23منصور ، دار االمٌن للطباعة والنشر والتوزٌع ، د.ت : 

 كأىميتيا التأريخية ال تقؿُّ عف أىمية )  قصر العظـ (
 ك) قبر صبلح الديف ( ك ) مئذنة العركس (

 كمزار ) محيي الديف بف عربي (
(ُ) 

 ،داللتيػػػا إلػػػى داخػػػؿ الػػػنص  تشػػػظت ،فتمػػػؾ العبلقػػػة التناصػػػية فػػػي العنػػػكاف     
 إفَّ  ًإذ ،لنجد أٌف ذات الشاعر جعمت مكانة تمؾ األـٌ أقرب إلى اإلرث الثقافي الشامي 

مقػران لبلجتماعػات السياسػٌية ، ففيػًو  كبيتيػا كػاف ،جماؿ طبيعة الشاـ متجسػد فػي بيتيػا 
اف مػػػف ىنػػػا نجػػػد أٌف العنػػػك  ،(ِ)تكضػػػع خطػػػط المقاكمػػػة ، كالمظػػػاىرات ، كاالضػػػطرابات

كلػػذا فمػػف غيػػر  ،تعػػالؽ مػػع الػػنص مػػف خػػبلؿ تشػػظي داللتػػو العميقػػة إلػػى ذلػػؾ المػػتف 
 ،الصفات أٍف تككف مثػؿ بػاقي النسػاءالتي تحمؿ كؿ ىذه الييبة كالعظمة ك  المعقكؿ أفَّ 

اه كىػػي سػػكرل يػػايػػا أعطتػػو مختمػػؼ ؛ ألنَّ  البنيػػاالػػذم أعطتػػو  الحػػبَّ  مػػف ىنػػا نجػػد أفَّ 
الػذم يكصػؿ الحبيػب إلػى  (ّ)كالسكر ىنا سكر معنكم يذكرنا بالعشػؽ الصػكفي ،بحبو 

فكػػؿ النسػػاء عػػدا أٌمػػو  ،مرحمػػة الييػػاـ بمحبكبػػو مػػف دكف أٍف يسػػأؿ أك يطمػػب جػػزاءن لحبػػو
 ىي فكحدىا مف أحبتو مف دكف  مقابؿ . أىمَّا ،أحببنو مف أجؿ شيء 

فيػػػك ال يخاطػػػب أٌمػػػو  ،ذات نػػػزار الطفكليػػػة ظيػػػرت ىنػػػا كاضػػػحة جميػػػة  إفَّ      
نَّ  ،بمساف الرجؿ البالغ  تمػؾ  رعايػةما يخاطبيا بمساف طفػؿ صػغير مػازاؿ بحاجػة إلػى كا 

 ،ذات الشاعر تعػيش حالػة مػف االزدكاجيػة بػيف الكاقػع كالحمػـ  نا نجد أفَّ كلذا فإنَّ  ،األـٌ 
 مٌر بيا . أثر الطفكلة كاضح عمى ذاتو إذ نراه أسيرنا لتمؾ الحقبة الزمنية التي كما إفَّ 
ىػػػػك أقػػػػرب إلػػػػى المػػػػرض   ،ىػػػػاجس الطفكلػػػػة كلٌػػػػد عنػػػػد نػػػػزار حػػػػاجزنا نفسػػػػيِّا  إفَّ  
و ال يريػػػد إاٌل أٍف كمػػػا إنَّػػػ ،فيػػػك فػػػي أكثػػػر طمباتػػػو كػػػاف يريػػػد أٍف يعػػػيش طفػػػبلن  ،النفسػػػيٌ 

ػػاتكػػكف المػػرأة التػػي أمامػػو  لػػذا فيػػك يقػػكؿ فػػي  ،يفػػرغ عمػػى ذراعيػػا ىمكمػػو كآالمػػو  ، أىمَّ
 :(قصيدة ) الحزف

 كأنا محتاجه منذ عصكٍر 
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ٌّة الكاملة : 1)  . 101:  1ج( األعمال الشعر
 . 13قصتً مع الشعر :   (2)
 . 13ٌنظر : نفسة :   (3)
 . 13ه : نفس  (4)
 . 16ٌنظر : نفسه :   (5)
ٌّة فً أدب نزار قب  (6)  . 60ً : انّ ٌنظر : النرجس

 المرأةو تجعمنيي أحزفٍ 
 (ُ)المرأةو أبكي فكؽ ذراعٍييا مثؿى العصفكٍر 

كالػػػذم يمتػػػد إلػػػى  ،يرجػػع عممػػػاء الػػػنفٌس أسػػباب تعمٌػػػؽ الطفػػػؿ الشػػػديد بأيٌمػػو      
الػػذم تسػػكبو تمػػؾ األـٌ عمػػى  ،إلػػى كميػػة العطػػؼ كالحنػػاف  ،مراحػػؿ متػػأٌخرة مػػف العمػػر 

كىػك يػذكر بأٌنػو كػاف  ، (ِ) (ينبكع عاطفة يعطي بغير حسػاب  )فيي تككف :  ،طفميا 
ظمػػت ترضػػعني  ) :حتػػى أٌنػػو ذكػػر بأٌنيػػا ، (ّ)ابنيػػا المػػدلؿ كالمفضػػؿ عمػػى سػػائر أخكتػػو

 مػف ىنػا نعمػـ بػأفَّ  ، (ْ) (كتطعمني بيدىا حتػى سػف الثالثػة عشػرة  ،حتى سف السابعة 
فيػػػك الطفػػػؿ المػػػدلؿ كىػػػذه المكانػػػة كػػػاف ليػػػا  ،األـٌ كػػػاف مػػػؤثرنا فػػػي شخصػػػية نػػػزار  اثػػػر

ـٌ المعتػػز ( كمػػا يحمػػك لنػػزار أٍف يسػػٌمييا  إذ كػػاف  ،أسػػباب كامنػػة فػػي البلكعػػي عنػػد ) أ
كمثػػػؿ ىكػػػذا  ،كلػػػو شخصػػػية أبيػػػو القكٌيػػػة  ، (ٓ)نػػػزار شػػػديدى الشػػػبو بأبيػػػو كقػػػد ذكػػػر ذلػػػؾ
لػػـ تحصػػؿ فمػػا كانػػت تأممػػو مػػف حنػػاف الػػزكج  ،شخصػػية ال تتفػػؽ مػػع طبيعػػة أيـٌ نػػزار 

 ،  (ٔ)فأخذت تسقط عاطفتيا عمى  ابنيا ،عميو 
 بػدر األكؿ ،األـٌ كانت قطب الرحػى فػي حيػاة الشػاعريف  مٌما تقدـ نجد أفَّ     

ًرـى عطػؼ األمكمػة كىػك فػي سػف مبكػرة  الذم إذ تكفيػت أٌمػو كىػك فػي السادسػة مػف  ،حي
يك نزار فقد انطمػؽ فػي صػكره مػف عطػؼ كحنػاف اسػتمر معػو حتػى ف خراال أىمَّا ،عمره

ذات الشػاعريف كانػت تعػاني مػف  كقد كجدت األطركحػة أفَّ  ،مرحمة متقٌدمة مف العمر 
ػػافالسػػٌياب لػػـ يجػػد امػػرأة تكػػكف لػػو  ،ـٌ األي  اثػػركالتمػػٌزؽ بسػػبب ، كاأللػػـ ،االضػػطراب   ،أىمَّ

مرحمػة الطفكلػة  كخبلصة ما تقدـ فإفَّ  ،كنزار كذلؾ لـ يجد المرأة التي تعكضو حنانيا 
فبػػػدر تكجػػػو إلػػػى ذاتػػػو  ،كػػػاف ليػػػا أثػػػر فػػػي رسػػػـ ذات الشػػػاعريف كتكػػػكيف شخصػػػيتيما 

 ،كذاتػو كانػت أقػرب إلػى االنطػكاء النفسػي  ،معاتبنا القدر الذم حرمػو مػف عطػؼ األـٌ 
 ،فيي ذات مضطربة تعكد دائما إلى الماضي الذم يحمؿ بيف طياتو صػكرة تمػؾ األـٌ 

ا لمحصكؿ عمى العطػؼ كالحنػاف مػف مصػادر أخػرل ممػثَّ   ،بلن بالجػٌدة ككاف يسعى دائمن
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ٌّاب ونازك المالئكة دراسة مقارنة : عٌسى سلمان دروٌش 1)            ،رسالة ماجستٌر  ،(  ٌنظر : الموت فً شعر الس

ٌّاب شاعر الوجع :   ، 33:  2003 ،كلٌة التربٌة  ،جامعة بابل   . 243وٌنظر : بدر شاكر الس

ػػا ،ف تماىػػت صػػكرتيما مػػع صػػكرة تمػػؾ األيـٌ يكالمػػرأة كالمتػػ تيػػا يااألـٌ كرع عنايػػةنػػزار ف أىمَّ
كىػػػذه الرغبػػػة  ،كلٌػػػدت لديػػػو رغبػػػة قكيػػػة فػػػي االسػػػتمرار فػػػي لعػػػب دكر الطفػػػؿ المػػػدلؿ 

الفائقػػة جعمتػػو يتعامػػؿ مػػع المػػرأة  رعايػػةىػػذه ال كمػػا أفَّ  ،اسػػتمرت إلػػى أخريػػات حياتػػو 
فيػػػك فػػػي حالػػػة دائمػػػة مػػػف فػػػرض الشػػػركط كالػػػرفض لممػػػرأة التػػػي ال  ،بنرجسػػػية عاليػػػة 
 نػػػا نجػػػد أفَّ بػػػؿ إنَّ  ،كىػػػذه الصػػػكرة ال نجػػػدىا عنػػػد بػػػدر  ،دكر األـٌ  ؤدمتسػػػتطيع أٍف تػػػ

كلٌػػدت لديػػو  ،ة األـٌ حرمانػػو مػػف عطػػؼ أٌمػػو كبعػػد جدتػػو التػػي كانػػت تتماىػػا فييػػا صػػكر 
 انكسارنا لمذات جعمو يطمب عطؼ المرأة كحنانيا .

 لـ يختمؼ السٌياب عف نزار في تعمقو باألـٌ ، فقد كاف لكبل الشػاعريف حػبّّ     
تػػداعيات تمػػؾ العبلقػػة تػػأثرت بعكامػػؿ كػػاف ليػػا  فَّ أى إاٌل  ،ٌميمػػا كعبلقػػة ركحيػػة مػػع أي  قػكمّّ 
فشػعكره  ،ٌمػو فػي كقػت مبكػر منيػا فقػداف السػٌياب ألي  ،في رسػـ صػكرة الػذات  بارزه  أثره 

 ،ىذا القمػؽ جعػؿ الػذات مضػطربة متشػائمة ،كؿ لو قمقنا نفسيِّا شديدنا بالبعد عف أٌمو شٌ 
 رعايػةف ،مبػالغ فييػا  عنايػةك ،  رعايػةفيػك حصػؿ عمػى  ،نزار فقد كػاف عكػس بػدر  أىمَّا

 ،فالشػػاعر كرغػػـ عبلقاتػػو الكثيػػرة  ،المػػرأة (  :) لآلخػػر  األـٌ الزائػػدة كلٌػػدت لديػػو رفضػػان 
 ،فيك لـ يستطع أٍف يأتمؼ مػع المػرأة بسػيكلة  ،و يعيش حالة مف الفراغ الركحي نَّ أى إاٌل 
 دائمة الحبُّ  أىمَّاو كاف يريد مف المرأة أٍف تككف لو ألنَّ 

 المحور الثاني : األب : 
 فػإفَّ  ،في رسـ صكرة لمذات في مرحمة الطفكلة  بارزان  ت األـٌ أثران مثمما شكمٌ      

إذ اسػػػتطاعت األطركحػػػة أٍف تقػػػؼ عنػػػد جكانػػػب ميٌمػػػة فػػػي  ،ة األب لػػػـ يقػػػؿ أىمٌيػػػ اثػػػر
ر ػشاعػالفيػذا  ،كتأثيرىػا فػي الشخصػيتيف  ،رسػمتيا صػكرة األب  ،شخصية الشاعريف 
شػػاءت أٍف  األقػػدار فػػإفَّ  ،الػػذم حػػـر مػػف حنػػاف األـٌ بعػػد مكتيػػا  ،بػػدر شػػاكر السػػٌياب 

كتػرؾ  ،كاتخػذ بيتنػا جديػدنا  ،الكالػد قػد تػزكج بػامرأة أخػرل  يحـر مف عطؼ األبٌكة ؛ ألفَّ 
خكتػو فػي  فيػك كػاف  ،مػا تػأثير أيكقػد أثٌػر ذلػؾ فػي نفسػٌية بػدر  ، (ُ)جػٌدىـ رعايػةبدرنا كا 

لكٌنػػػو  ،لكػػي يعكضػػو حرمانػػػو مػػف حنػػاف األـٌ  ،بػػأمس الحاجػػة لصػػدر األب العطػػػكؼ 
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ٌّاب ( 1)  .151:  1314 ،بٌروت  -دار العودة  ،المجلّد الثانً  ،دٌوان بدر شاكر الس
 

 
          وٌنظر :  ، 12دون تارٌخ :  ،القاهرة  ،دار مصر للطباعة  ،ٌنظر : مجاالت علم النفس : مصطفى فهمً  (2)

ٌّة والعقل ٌّة عند األطفال : األمراض النفس  . 105ٌة واالضطرابات السلوك
 . 13:  1مج ،الدٌوان  (4)

ـى باليجر كالقسكة  ًد  بقكلو: ، "خيالؾ  "ر عف ذلؾ في قصيدةكقد عبَّ  ،صي
ٌردىٍتًني النّْسىاءي   أىًبي ... ًمٍنوي جى

)كىأيٌمي طىكىاىىا الرَّدىل الميعىٌجؿي                   
ُ
 ) 

 بؿ إٌنو عاش يتيـ األـٌ  ،ىنا تصريح مف الشاعر بأٌنو لـ يعش يتيـ األـٌ فقط   
مٌما كٌلد لدل بدر  ،كاألـٌ عٌجؿ عمييا المكت  ،فاألٌب أخذتو النساء  ،كاألٌب معنا 

صاحب ىذه الشخصٌية ال يميؿ  )إذ :  ،حسرة كألمنا جعمتو شخصية قمقة انطكائٌية 
 فكيفٌضؿ في معظـ األحيا ،إلى الجكانب المادٌية في البيئة التي يعيش فييا 

فالحرماف ،  (ِ) (الخياؿ أكثر مف الكاقع كيميؿ إلى  ،االعتبارات النظرٌية كالمثالٌية 
لو آثار سمبية عمى شخصٌية الطفؿ  ،مف الكالديف ككما تشير إليو الدراسات النفسٌية 

 ،كلذا نجد أٌف بدرنا قد أخفى لكعتو بصدره  ، (ّ)قد تبلزمو لمراحؿ متأخرة مف عمره
في  كرَّ كىذا نراه قد صي  ،لتككف شاىدنا عمى آالمو كأكجاعو ، كظٌؿ يبثيا في شعره

السٌياب أحٌس بيذا  فقسكة األب كظممو لـ تقؼ عند حدكد الطفكلة بؿ إفَّ  ،شعره 
ففي قصيدة ) سجيف ( يعمد السٌياب إلى رسـ صكرة  ،الظمـ ممتدِّا إلى مراحؿ حياتو 

ىك  ،فاألب الذم صٌكره بدر  ،كىي تحكؿ دكف تحقيؽ أمانيو في الحٌب  ،ألبيو 
 ،الذم يدفع اإلنساف إلى اإلحساس بالغربة ،تمع القمعي كرة المجٌ أقرب إلى ص

فيك يقكؿ: ، (ْ)كيمحؽ  شخصٌيتو  
 ًذرىاعػا أبػي تيٍمًقيػاف الظػبلؿ

كحي الميٍستىيىاـ الغىريب  عمى ري
زيف  ًذرىاعا أبي كالسّْراج الحى

 (ِ)ييطاردنػي فػي ارتعػاش رتيػب
 كقكلو :
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 . 21نفسه :  (3)
 . 121:  اٌغ١ّٛط١م١ب ٚاٌؼٕٛٔخ ٠ٕظش :( 4)

 . 13:  1مج ،( الدٌوان 1)

 الجػدار عمى مقمتيؾً  سينيػاري 
 كتفنػى  ذراعػا أبػي كالضبػاب

 دار الرىيػب لينيػد ىػذا الج
 (ّ)كتنػػدؾ حتٌػػى ذراعػػا أبػػػي

ذ يعػػػد العنػػػػكاف دالػػػػة ليػػػػا عبلقػػػػة ارتبػػػػاط        فػػػػإٌف  ،اؿ مػػػػع الػػػػنَّص صػػػػكانف ،كا 
العنػػػكاف الكممػػػة  كالمعػػػركؼ أفَّ  ،و جػػػاء كممػػػة مفػػػردة الػػػذم ينمػػػاز بأنَّػػػ "سػػػجيف"العنػػػكاف 

مػػف البيئػػة االجتماعيَّػػة ، كمػػف مصػػادر الطبيعػػة ، كغيرىػػا كىػػذا مػػا جعػػؿ  يأخػػذ داللتػػو
ثنػػػيف متفػػػاعبلن بػػػٌرز شػػػعكر الػػػذات بػػػاأللـ الػػػٌنص ليشػػػٌكؿ اال ةداللػػػ مػػػع الداللػػػة تتشػػػظى 

فػػي إشػػارة مػػف الشػػاعر عمػػى  ،ؼ العنػػكاف جػػاء نكػػرة غيػػر معػػرَّ  كالمبلحػػظ أفَّ  ،الٌنفسػػٌي 
السجف ىك عقكبة عمػى  كالمعركؼ أفَّ  ،اب فيي تجربة خاصة بالسيٌ  ،أحادية التجربة 

تعيشػػػو  السػػػجف ىنػػػا الػػػذم قصػػػده الشػػػاعر سػػػجف نفسػػػيٌ  لكػػػفَّ  ،فعػػػؿ صػػػادر مػػػف الفػػػرد 
كالػػذم ينظػػر إلػػى  ،الػػذات نتيجػػة تعرضػػيا لمجمكعػػة مػػف المظػػاىر السػػمبية فػػي الحيػػاة 

 ،عمػى الشػاعر دقػة االختيػار  كىػذا يحػتـ ،ينماز بالفقر المغكم  ،العنكاف يراه مقتصدنا 
لذا فإفَّ العنػكاف ىنػا  ، (ْ)عمى قصد المؤلؼ ان كتركيز  ان،كتكثيف  ان بحيث يأتي العنكاف رمز 
غيػر  ،فداللتػو متشػظية داخػؿ الػنص  ، حػاءيباإلاز تػمإذ نراه ي ،مكتنز بالداللة الٌنفسٌية

فمػف ناحيػة التركيػب نجػده كممػة كاحػدة  ،منفصؿ عنو ال مف جيػة التركيػب كال الداللػة 
العنػكاف ىػك  كمػف ناحيػة الداللػة فػإفَّ  ،تعرب خبر لمبتدأ محذكؼ مكجكد داخػؿ الػنص 

 دالة مستقمة العبلقة بينيا كبيف النص عبلقة تأكيؿ .
كذلػؾ  ،العنكاف يشػير إلػى السػجف النفسػي الػذم تعيشػو ذات الشػاعر  إفَّ        

 مف خبلؿ قكلو :
ٍكًحي الميٍستيىاـ الغىريبًذرىاعػا أ  بػي تيٍمًقيػاف الظػبلؿ                عمى ري

 (ُ)ًذرىاعا أبي كالسراٍج الحزيف                يطاردنػي فػي ارتعػاشو رتيػب
إذ االسػػتعارة تمقػػي بظبلليػػا عمػػى  ،تنفػػتح أسػػطر السػػٌياب عمػػى مػػا ىػػك مجػػازم  
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     ، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ، 6احسان عباس ، ط حٌاته وشعره :فً اب دراسة ٌنظر : بدر شاكر السٌّ  (1)

 . 10 - 63 م : 1332
 . 21:  1مج ،(  الدٌوان  2)

كر فػي عػالـ التخييػؿ حتػى تسػتطيع غػتأكيمٌيػة ت لتشكؿ عند المتمقػي انزياحػات ،الصكرة 
استعار لظمـ األب كاستبداده الػذراعيف  ة ، إذ نراهالشاعر  أٍف تقؼ عمى مكنكنات الذات

ىمالو  ككمنا يعمـ أفَّ  ،ة كىي استعارة تشخيصيٌ  ، مما كلٌػد  ،بدرنا عانى مف ظمـ كالده كا 
كبمػػركر  ،فػػي نظػػره إليػػو فكػػؿ شػػيء حػػـر منػػو يعػػكد ،لديػػو عقػػدة نفسػػية مػػف ذلػػؾ األب 

فياتػاف الػذراعاف كانتػا حػائبلن مػف  ، الكقت تحكؿ ذلؾ اإلىماؿ كالظمـ إلى سجف نفسػيٌ 
 ،كىك ليذا يتمنػى أٍف تنيػار تمػؾ السػمطة األبكيػة ، (ُ)دكف حصكؿ الشاعر عمى الحبَّ 
كالجػػدار ىنػػا ىػػك  ، "الجػػدار  تيػػؾً مسػػينيار عمػػى مق "كذلػػؾ السػػجف عمػػى يػػد محبكبتػػو 

 ،السػػجف الػػذم سػػٌببتو لػػو ذراعػػا األب أك سػػمطة األب  أم ،إشػػارة إلػػى داللػػة العنػػكاف 
 "كالذات الشاعرة مصػٌممة عمػى تجػاكز ذلػؾ السػجف مػف خػبلؿ اسػتخدامو لفعػؿ األمػر 

فػػبلـ األمػػر مػػع الفعػػؿ المضػػارع جػػاءت لمداللػػة عمػػى أٌف ىػػذا السػػجف الػػذم  ، "لينيػػد 
 "سػػينيار "فالسػػيف فػػي  ،الماضػػي سػػكؼ ينيػػار فػػي المسػػتقبؿ  عاشػػتو الػػذات فػػي زمػػف

 ،ىنػػػاؾ بػػػذرة أمػػػؿ مكجػػػكدة فػػػي ذات الشػػػاعر  تشػػػير إلػػػى أفَّ  "لينيػػػد  " كداللػػػة الفعػػػؿ
كالشػػاعر فػػي رسػػـ صػػكرتو  ،الػػذم تعيشػػو الػػذات  لمػػتخمص مػػف ذلػػؾ الحػػاجز النفسػػيٌ 

 ميمػا طػاؿ البػدَّ إذ شٌبو تخمصو مف سجنو النفسٌي كالضباب الػذم  ،جنح إلى التشبيو 
 أٍف يزكؿ . 

ذلػؾ األب  كأصػبحت عمػى يقػيف بػأفَّ  ، ةذات الشػاعر الػلقد استكلى الحػزف عمػى  
 ،كلػذا عمييػا الػتخمص مػف تمػؾ السػمطة  ،سيقؼ حائبلن أماميا مف دكف تحقيؽ أمانييا 

كالتػي  ،فػي انييػار تمػؾ السػمطة األبكٌيػة القاسػية  اعمػف صػراحة رغبتيػتنػا لنراىػا حتى أنَّ 
بػؿ عبلقػة  ، فعبلقة الشاعر بأبيو لػـ تكػف عبلقػة عاطفػة كحػبَّ  ، "الذراع  "رمز ليا بػ 

 ،كىػذا كمػو إٌنمػا ترٌسػه فػي ذات بػدر مػف الحرمػاف الػذم لقيػو مػف أبيػو  ،ظمـ كاستبداد 
 إذ يقكؿ : ،لطمكح الشاعر  ىك إاٌل عائؽه  األب ما لذا نراه يؤكد عمى أفَّ 
ٍرتي ًظٌميف لي ف  (ِ)ي الجدار             أك استىكقفنًػي ًذرىاعػىا أىبػًػيفأبصى

يعمػف عػف رغبػة كامنػة  وي كىك في ىذا كمٌ  ،كبدر الذم جعؿ مف أبيو رمزنا لمظمـ   
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(
1
 . 166:  ٔفغٗ (

  كلـ يكف لو األب الحنكف . ،األب الذم تجاىمو في حياتو  ةلديو لتحطيـ صكر 
إاٌل أٌننا نجده فػي صػكر أخػرل يظيػر رغباتػو  ،كعمى الرغـ مف مكقؼ بدر ىنا 

ا جميِّػا فػي  ،مف أبيػو  رعايةكال عنايةالمكبكتة في الحصكؿ عمى ال إذ ظيػر ذلػؾ كاضػحن
 ،فقػػد تمنػػى أٍف يرفػؽ بػػو ذلػػؾ األب ؛ ألٌنػػو كػؿ مػػا تبقػػى لػو فػػي ىػػذه الحيػػاة  ،البلكعػي 

 اؿ :إذ ق ،ظيرت تمؾ الرغبة كاضحة جمية  "نبكءة كرؤيا  "ففي قصيدة 
ػٍدرم فيو فىأٍدفػيف كىٍجيػىؾى الطٍّْفػبل  بينػىيَّ إليػؾى صى

)ة قصةو ًعٍندم أيبينىٌي صوو أقصُّ عميؾى ... 
ُ
 ) 

يظيػػره تعػػانؽ الداللػػة  ،ثمػػة شػػعكر جػػارؼ بػػالحنيف ينتػػاب الػػذات الشػػاعرة      
المعجمٌيػػػة التػػػي جٌسػػػدت الشػػػعكر النفسػػػٌي مػػػع الداللػػػة التركيبٌيػػػة التػػػي اعتمػػػدت النػػػداء 

 ،قػاع المكسػيقٌي الػذم حقػؽ لمػنص جماليتػو يكالتكرار إضافة إلى األ ،المحذكؼ حرفو 
 ، "دفف كجيػؾ الطفػبل أفػ "االسػتعارة فػي قكلػو :  أىمَّػا ،نراه يبٌرز شعكر الػذات بػالحنيف 

ػا دالليِّػا  يا أحدثتٍ فإنَّ  كاالنػدماج مػع  ،د حػك تأكحػى لنػا برغبػة الػذات الشػاعرة بال ،انزياحن
المػػػدفكف ال يفػػػارؽ  إذ معػػػركؼ أفَّ  ،حتػػػى تنتصػػػر عمػػػى الفػػػراؽ كاالبتعػػػاد  ،ذات األب 

 قبره . 
بػػدرنا الطفػػؿ ىػػك  لكٌننػػا نشػػعر بػػأفَّ  ،لقػػد أجػػرل بػػدر حديثػػو عمػػى لسػػاف ابنػػو     

فيػػػػك مػػػػف كػػػػاف يتمنػػػػى أٍف يحضػػػػى بعطػػػػؼ األب الػػػػذم يقيػػػػو لحظػػػػات  ،الػػػػذم يتحػػػػدث
كىػػك مػػف كػػاف يتمنػػى أٍف ينػػاـ جنػػب كالػػده كيقػػٌص  ،الخػػكؼ التػػي مػػٌر بيػػا فػػي طفكلتػػو 

تكػػػررت  ،األب  رغبػػػة االرتمػػػاء عمػػػى صػػػدر نػػػا نجػػػد أفَّ إذ إنَّ  ،عميػػػو قصػػػص الطفكلػػػة 
 ، " األطفػاؿمحة ك األسػ "كمػا سػنرل فػي قصػيدة  ،أكثر مف مٌرة كفػي أكثػر مػف قصػيدة 

كىذا يعنػي أٌف اٌلبلكعػي يظيػر رغبػات الػذات المكبكتػة فػي الحصػكؿ عمػى حنػاف األب 
كالتػػي  ،لقػػد جعػػؿ بػػدر الحمػػـ حقيقػػة مػػف خػػبلؿ صػػكره الشػػعرية التػػي رسػػميا  ،تػػو أيكرع

األسػػمحة  "ففػػي قصػػيدة  ،صػػٌكر مػػف خبلليػػا أمنياتػػو فػػي العػػيش إلػػى جػػكار أٌمػػو كأبيػػو 
 يقكؿ : ، " األطفاؿك 
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 . 592 - 518:  1ِظ ،(  اٌذ٠ٛاْ 1)

ٍدًر األبً  مىٍف يىٍرتىًمي فىٍكؽى صى  كى
ادى مٍف كٌده الميتًعًب    إذا عى

مىٍف يؤنس األـٌ في كؿ داًر    كى
 ى ميكًجعو أٍف يىمكتى الصغارسى أ

 ى ذقت منو الدمكع الدمكعأسى 
ا كمثؿ المظى في الفـ  (ُ)أجاجن

فيػك يتمنػى  ،الشاعر ما زاؿ يتمنى أٍف يحٌقؽ أحبلمػو فػي طفكلػة ىانئػة  إفَّ      
كقػد عمػد إلػى االسػتفياـ كىػذا  ،كأٍف يػؤنس أٌمػو فػي بيتيػا  ،أٍف يرتمي عمى صدر أبيو 

كاألـٌ  ،إثر فقدانيا لحنػاف األب ةذات الشاعر اليدؿ عمى شٌدة األلـ كالحيرة التي تعانييا 
كقػػد حقػػؽ ىػػذا التكػػرار كقعنػػا جمػػيبلن لمػػا فػػي لفظػػة  ،كمػػا إٌنػػو كػػرر لفظػػة أسنػػى مػػرتيف  ،

و أكػػد التجربػػة الشػػعكرٌية النفسػػٌية التػػي تعانييػػا الػػذات كمػػا إنَّػػ ،األسػػى مػػف ىمػػس رقيػػؽ 
 الشاعرة . 

صػكرة معٌبػرة عػف  ،لقد رسـ السػٌياب ىنػا صػكرة لمبيػت السػعيد الػذم افتقػده      
كبقػى  ،فيك أسنى ذاؽ منو الكثيػر مػف الػدمكع المالحػة  ،كاألـٌ  ،ألب آالمو مف فقداف ا

فبكػاؤه كػاف  ،لمشػيد البكػاء  كاقعيػةكبدر ىنا رسـ صكرة  ،طعميا مثؿ المظى في الفـ 
فيػك ىنػا أجػاد  ،فػأحٌس بطعمػو  ،كمف كثرتو كاف يتسرب إلى فمػو  ،مستمرِّا لـ ينقطع 

 بسبب فقده ألسرتو التي كاف يحمـ بيا . كالمرارة التي أحٌس بيا،صاؿ الحزف أيفي 
ٍف حػػػاكؿ أٍف  ،لقػػد عػػػاش بػػػدر فػػي دائػػػرة الحرمػػػاف يسػػتجدم العطػػػؼ     كىػػػك كا 

منطقػػػة البلكعػػػي  نػػػا نجػػػد أفَّ إاٌل أنَّ  ،يثػػكر عمػػػى أبيػػػو كحػػػاكؿ تناسػػػيو فػػػي حياتػػػو كشػػػعره 
و يحػػاكؿ أٍف يحقٌػػؽ مػػا فقػػده فػػي كأنَّػػ ،األبكيػػة  رعايػػةعنػػده كانػػت تػػدكر حػػكؿ حممػػو بال

إذ يقػكؿ فػي  ،جػاعبلن مػف شخصػية الجػد مػبلذه الػذم ينقػذه  ،الكاقع مف خػبلؿ الخيػاؿ 
 ( : األطفاؿقصيدة) األسمحة ك 

 عكيؿه مف القريًة الٌنائيةً 
 كشيهه ينادم فتاةى الغريؽً 
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 . 520:  1مج ،( الدٌوان 1)
ٌّاب شاعر الوجع : 2)  . 34(  ٌنظر : بدر شاكر الس
ٌّاب : رٌتا عوض  اعالم الشعر العراقً (  ٌنظر :3)  . 13م : 1321 ،مطبعة بغداد  ،3ط،بدر شاكر الس
ٌّاب :  (4)  . 13المرأة فً شعر الس

 بيذا الطَّريًؽ ... كذاؾ الٌطريؽً 
 يسائؿ عنو المياه

 (ُ)يدعك فتاهكيصرخ بالنير ... 
 ،لقػػػد رسػػػـ السػػػٌياب صػػػكرة لػػػؤلب مػػػف خػػػبلؿ شخصػػػية الجػػػد الػػػذم ىػػػك الشػػػيه  

ػػا يػػذكر  ،قػػد عػػاش فػػي بيػػت جػػده بعػػد أٍف تػػزكج أبػػكه  بػػدران  فالكػػؿ يعمػػـ أفَّ  لػػذا نػػراه دائمن
بػدرنا يتمنػى  نػا نشػعر أفَّ إاٌل أنَّ  ،شخصية جده في رغبة منو لتتماىى مع شخصػية أبيػو 

فمػػا لػػـ يحصػػؿ عميػػو  ، "فتػػاه  "ىػػك ذلػػؾ الشػػيه مػػف خػػبلؿ كممػػة ىنػػا أٍف يكػػكف كالػػده 
ا   . (ِ)اليقظةإٌنو تحقيؽ لحمـ  ،السٌياب كاقعنا حٌققو حممن

كىػػػذه الطفكلػػػة كانػػػت سػػػببنا فػػػي حزنػػػو  ،بػػػدرنا عػػػاش طفكلػػػة قاسػػػية  كمعمػػػـك أفَّ 
الػذم أقػدـ  ) :كمػف أسػباب ىػذا الحػزف الػزكاج ، (ّ)كاضطرابو إلى آخػر يػـك فػي حياتػو

كىػذا مػا دعػاه إلػى  ،كالذم كػاف عػامبلن قكيِّػا فػي حرمانػو مػف األمػاف  ، (ْ) (عميو أبكه 
 متعمػػؽكىػػك حػػزف  ،فالصػػكرة ىنػػا حزينػػة  ،كغػػرؽ  ،فينػػاؾ عكيػػؿ  ،رسػػـ صػػكرة قاتمػػة 

إاٌل أٌننػا  ،كرغـ رفضػو لػذلؾ األب  ،فقد عانى إىماؿ كالده كتناسيو لو  ،بذات السٌياب 
كىػا ىػك  ،كعطػؼ أبيػو  ،حنػاف أىفَّ البلكعػي أىظيػر رغبتػوي فػي الحصػكؿ عمػىنػا أيكما ر 

أسػمعو  "فيقػكؿ  فػي قصػيدة  ، "غػيبلف  "ىذه المٌرة يجعؿ نداءه ألبيو عمى لسػاف ابنػو 
 :"يبكي

 أسمعوي يىٍبكي ييناديًني
 في ليمي المستكحد القارس
 يدعك أبي كيؼ تخميني

 (ْ)كحدم ببل حارس
كيسػػتغرب منػػو ذلػػؾ  ،كىػػك الػػذم يػػدعك أبػػاه  ،ا ىػػك الػػذم ينػػادم نػػا نسػػمع بػػدرن إنَّ  

كمثػؿ ىػذا  ،أبيػو  رعايػةكال ،ال عطػؼ أٌمػو  ،المكقؼ بأٍف جعمو كحيػدنا فػي ىػذه الحيػاة 
 إذ قاؿ :  ، "يقكلكف تحيا  "النداء نجده في قصيدة 
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 . 646 - 645:  نفسه (  1)
 . 24َ : 1891 ،داس إٌٙبس  ،3،ط( ٠ٕظش : ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة ؽ١برٗ ٚؽؼشٖ : ػ١غٝ ثالطخ 2)
 . 16ٌنظر : قصتً مع الشعر :   (1)

ٍف عىٍسعىٍس الميؿ نادل صدل في الرياح  كا 
 ،أبي يا أبي طىاؼى بي كانثنى  )

 (أبي ... يا أبي 
 كيجيش في قاع قمبي نكاح

 . (أبي ... يا أبي  )
 أبي يا أبي في صفير القطاٍر  )

غار  (ِ) (أبي يا أبي في صياح الصّْ
المػذيف  ،كالتكػرار  ،تنفػتح لغػة الشػعر ىنػا عمػى بنيػة تركيبٌيػة مازجػت بػيف النػداء 

رغبػػػة  ب لػػػذا نجػػػد أفَّ أظيػػػرا شػػػعكر الػػػذات العميػػػؽ المتجٌسػػػد بالحرمػػػاف مػػػف حنػػػاف األ
 ،الطفؿ في نداء األب تنثاؿ عمى لساف بػدر الشػاعر لمتعبيػر عػف حاجػة نفسػية ممحػة 

ٍف تخفٌػت الػذات كراء شخصػٌية ، تعبر عف ألـ دفيف سببو الحرماف مف عطػؼ األبػكة  كا 
مػػف أجػػؿ التنفػػيس عػػف المعانػػاة النفسػػية التػػي يعػػاني  ، "غػػيبلف  "أخػػرل  بمسػػاف ابنيػػا 

و فقػد مصػدر ذلػؾ األمػاف بدرنا يفتقػد إلػى األمػاف كالطمأنينػة ؛ ألنَّػ إٌننا نشعر أفَّ  ،منيا 
 . (ّ)يكفر ليـ الطمأنينة المرجكة األطفاؿفاألب كجكده في حياة  ،كىك كالده 
ػػا إذ أثٌػػػر  ،ي فقػػد عػػػاش فػػػي كنػػؼ كالػػػده يرعػػػاه كيصػػقؿ شخصػػػيتو نػػػزار قبػػػانٌ  أىمَّ

الفػػػارس الػػػذم ، ك كاألنمػػػكذج  ،فيػػػك كػػػاف مثمػػػو  ، الكالػػػد فػػػي شخصػػػية كلػػػده تػػػأثيرنا قكيِّػػػا
 التي كتبيا بعد كفاة كالده يقكؿ : "أبي  "كلذا فإٌنو في قصيدة  ،(ّ)يقتدم بو

 أشدُّ عميو ... أميؿي عميو
 أصٌمي عمى صدًره المتعًب 
 أبي لـ يزؿ بيننا كالحديثي 

 حديثي الكؤكًس عمى المشربً 
 أبي خيرنا كافى مف جٌنةو 

 كمعنى ًمفى المعنى األرحبً 
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 . 354:  1جاألعمال الشعرٌة الكاملة :  (2)
 . 233دراسة أسلوبٌة لشعره : اب (  بدر شاكر السٌّ 3)
 . 30(  ٌنظر : قصتً مع الشعر : 1)
 . 23: نفسه (  ٌنظر :2)

 كعيف أبي ... ممجأ لمنجـك
 (ِ)فيؿ يذكر الشرؽ عىيني أبي

منيػػػا  ،اسػػػتعاف الشػػػاعر فػػػي رسػػػـ صػػػكرتو بمجمكعػػػة مػػػف األسػػػاليب الببلغيػػػة  
إذ  ،كىػػػي اسػػػتعارة بميغػػػة  ، "أصػػػمي عمػػػى صػػػدره المتعػػػب  "االسػػػتعارة كمػػػا فػػػي قكلػػػو 

فػي  "أبػي  "كمػا إٌنػو كػرر لفظػة  ،رسمت صػكرة لػذات الشػاعر المعتػرؼ بجميػؿ األب 
فيك يعمؿ عمػى إحػداث  ،كمعمـك أٌف لمتكرار خاصية جمالية  ،ىذا المقطع أربع مرات 

ظيارىػػا بطريقػػة تتناسػػب  ،كقػػع مكسػػيقي  كيعمػػؿ عمػػى تعميػػؽ تجربػػة الشػػاعر النفسػػية كا 
) أشػدُّ  كمػا فػي "النقػاط  "فنػراه قػد كػرر  ،ت الترقيـ كرؤاه ، كالتكرار عنده شمؿ عبلما

كمعػػركؼ أٌف تكػػرار النقػػاط  ،) عػػيف أبػػي ... ممجػػأ لمنجػػـك ( كعميػػو ... أميػػؿ عميػػو ( 
صػالو إلػى القػارئ بدقػػة ياتسػاعد الشػاعر عمػى تكصػػيؿ مػا يػرـك  ) :كعبلمػات التعجػب

ح القسػػػمات التػػػي كمبلمػػػ ،ليعػػػكض مػػػا تفقػػػده القصػػػيدة المكتكبػػػة مػػػف التمػػػكيف الصػػػكتي 
و لاعمو اسػتعاف باالسػتفياـ مػف خػبلؿ اسػتككمػا إنَّػ ، (ّ)(تصاحب القصيدة عند إلقائيا 
إذ ال يمكػػػػف أٍف  ،كنػػػػزار خػػػػرج باالسػػػػتفياـ إلػػػػى التعجػػػػب  ،لحػػػػرؼ االسػػػػتفياـ ) ىػػػػؿ ( 

 كأٍف تنسى مكاقفو النضالية .  ،نسى كالده يي 
لػذا فيػك يتمنػى الصػبلة  ،مػة التػي عاشػيا مػع كالػده يرسـ نزار كػٌؿ الصػكر الجم 

مف أجؿ لقمة العيش ىك اعتػراؼ بػأٌف كالػده كػاف  ،عمى ذلؾ الصدر المتعب مف الكٌد 
لػـ  ،فصكرة الكالد الممطخة مبلبسو بػالبقع ككجيػو بػالفحـ  ،يفني حياتو مف أجؿ أبنائو 

لػػذا نػػراه  ،الكفػػاة   بػػؿ نراىػػا تػػراءت أمامػػو حػػيف سػػمع خبػػر ، (ُ)تغػػب عػػف ذاكػػرة نػػزار
 ،كعينػػو ممجػػأ النجػػـك  ،يػػرفض فكػػرة مػػكت أبيػػو ؛ ألٌنػػو بالنسػػبة إليػػو أفضػػؿ مػػف جٌنػػة 

 ، فالشػػرؽ ال يمكػػف أٍف ينسػػى فػػؤاد قٌبػػاني ،فنػػزار أراد أٍف يػػذٌكر بمكاقػػؼ أبيػػو النضػػالية 
 . (ِ)كطرد الفرنسييف،الذم كاف ينفؽ أمكالو مف أجؿ تحرير بمده 

كقػػػػد كرث  ،فتاريخػػػو ممػػػػيء بالمفػػػاخر  ،كالشػػػاعر يفتخػػػر بانتمائػػػػو لػػػذلؾ األب  
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 . 354:  1ج ،( األعمال الشعرٌة الكاملة 3)
 .  22-21(  ٌنظر : قصتً مع الشعر : 1)
 . 354:  1ج ،األعمال الشعرٌة الكاملة  (2)

 

 أبناؤه ذلؾ منو ؛ ألٌنيـ يحممكف اسمو كقد صٌرح نزار بذلؾ بقكلو :
 أبي ... يا أبي ... إٌف تاريهى طٌيبً 

 ٍتعبً  كراءؾى يىٍمشي ... فبل ت
 عمى اسمؾ نمضي ... فمف طٌيبو 

 (ّ) شيٌي المجاني الى أطيبً 
إذ ينادم كالده كيكػرر النػداء لمػا لمتكػرار  ،ىنا يعكد الشاعر إلى أسمكب النداء  

 "أبػػي  "كالمبلحػػظ أٌف التكػػرار جػػاء مػػع لفظػػة  ،مػػف أىميػػة فػػي تكصػػيؿ المعنػػى المػػراد 
 إذ إفَّ  ،فػػالعنكاف تكضػػح مػػف خػػبلؿ تعالقػػو مػػع الػػنص  ،التػػي جػػاءت عنكاننػػا لمقصػػيدة 

الماضػي الػذم حػاكؿ الشػاعر إبػرازه  ،خؿ القصيدة تكرار لفظة األب سار باتجاىيف دا
الػػػػذم يحػػػػاكؿ  ،كالمسػػػػتقبؿ  ،كالحاضػػػػر ،فكالػػػػده كمػػػػا قػػػػاؿ كػػػػاف فخػػػرنا لمشػػػػرؽ  ،بفخػػػر 

نػزار كأخكتػو _ فتػاريه الكالػد يبقػى خالػدنا  أممف خبلؿ صكرة االبناء _  الشاعر تثبيتو
شػػػاعر يكػػػرر كلرسػػػـ الصػػػكرة نجػػػد أٌف ال ،فػػػي الحاضػػػر كالمسػػػتقبؿ مػػػف خػػػبلؿ أبنائػػػو 

 النقاط أكثر مف مٌرة في محاكلة منو لتكسيع دائرة المعاني . 
ناضػػػؿ مػػػف أجػػػؿ بمػػػده  ،فقػػػد كػػػاف رجػػػبلن ثكرينػػػا  ،كالشػػػاعر يفتخػػػر بتػػػاريه كالػػػده  
 ،كىػػك يتعيػػد بالسػػير عمػػى طريقػػو ؛ ألٌف تػػاريه ىػػذا الرجػػؿ يسػػتحؽ الفخػػر  ، (ُ)سػػكرية

ككيػػؼ ال كىػػك يشػػبيو  ،كىػػك الشخصػػٌية التػػي أثٌػػرت فػػي الشػػاعر  ،فيػػك المثػػؿ األعمػػى 
 إذ يقكؿ : ،شكبلن كطباعنا 

 حممتؾ في صحك عيني حٌتى
 تيٌيأ لمناس أٌني أبي

 أشيمؾ حٌتى بنبرة صكتي
 (ِ)فكيؼ ذىبت كال زلت بي

 ،فالعينػاف ىمػا عينػا أبيػو  ،ىنا نػزار يؤكػد عمػى التشػابو الكبيػر بينػو كبػيف أبيػو  
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 . 14ٌنظر :  نفسه :  (4)
 . 13قصتً مع الشعر :  (3)

 
 .  42(  ٌنظر : قصتً مع الشعر : 1)
ٌّة فً الذات العربٌة : علً زٌعور 2)  . 61م : 1322 ،بٌروت  ، الطلٌعة دار، 1ط ،(  ٌنظر : البطولة والنرجس

 نػزارفيك امتداد لو ، لذلؾ ال يمكف أٍف يفنى ىذا الكالػد ؛ ألٌف  ،كالصكت ىك الصكت 
فقػاؿ:  ،كفي حديث نزار عف كالده ذكر صػفاتو الجسػمية  ،قد حممو في جميع صفاتو 

كقامتػػػػو مسػػػػتقيمة كػػػػرمح  ،عينػػػػاه الزرقػػػػاكاف كانتػػػػا صػػػػافيتيف كميػػػػاه بحيػػػػرة سكيسػػػػرية  )
فالشػػاعر ىنػػا حػػاكؿ  ، (ّ) (الكرسػػتاؿ يٌتسػػع لمػػدنيا كميػػا ركمػػاني كقمبػػو كػػاف إنػػاءن مػػف 
فيذا الصفاء في عيني الكالد نفسو ىك صفاء عيني نػزار  ،التماىي مع شخصٌية كالده 

كمػػػػا أٌف  ،يقػػػػٌر بأٌنػػػػو امتػػػػداد لػػػػذلؾ الكالػػػػد  نػػػػزار كبيػػػػذا فػػػػإفَّ  ،كنبػػػػرة الصػػػػكت نفسػػػػيا  ،
ػا ،أٌمو كانت ماءن  فيك يرل أفَّ  ،شخصية األب الفكالذية تبير ىذا الفتى  أبػكه فكػاف  أىمَّ

 . (ْ)األـلحاؿ كاف يفضؿ نار األب عمى ماء كىك بطبيعة ا ،تركيبة مف نار 
فقػد نشػأ كترعػرع فػي كنػؼ ىػذا  ،عمى عمػـ بمكانػة أبيػو  نزار مٌما سبؽ نرل أفَّ  
 ، فػي مصػر ، كالصػيف ، كاسػبانياإلى أٍف كبر كأصبح ممحقنا بالسفارة السػكرية  ،الكالد 
 . كغيرىـ
كعمى الرغـ مف الصكرة التي رسػميا  ،كالده  رعايةي في لقد عاش نزار قبانٌ     

قػػد أشػػار إلػػى نػػكع مػػف العبلقػػة  ،الشػػاعر كفػػي أكثػػر مػػف كقفػػة  إاٌل أفَّ ،كمػػا سػػبؽ كبٌيٌنػػا 
كنػزار  ،فبيف السػطكر ىنػاؾ سػطكر يمكػف أٍف تمػؤل مػف القػارئ  ،أظيرىا عقمو الباطف 

فيػػذا الطفػػؿ  ،كمػػف خػػبلؿ سػػيرتو الذاتيػػة حػػاكؿ التممػػيح ال التصػػريح عػػف عبلقتػػو بأبيػػو 
عمى كالده يقبؿ يده مف أجػؿ ممػر الجيػكب  كاف يمرُّ  ،أٌكد أٌنو في طريقو إلى المدرسة 

كيرسػػػـ  ،مػػػا يػػػدٌؿ عمػػػى سػػػمطة الكالػػػد كىػػػذا إٍف دٌؿ عمػػػى شػػػيء فإنَّ  ، (ُ)بمػػػا لػػػٌذ كطػػػاب
تمػػؾ الصػػكرة التػػي رسػػميا نػػزار ىػػي ليسػػت  ،يف نػػزار الطفػػؿ ككالػػده العبلقػػة السػػائدة بػػ

يػػا تػػدٌؿ فإنَّ  ،كىػػي إٍف دلٌػػت عمػػى شػػيء  ،ببعيػػدة عػػف مجتمعنػػا الشػػرقي فػػي زمػػف نػػزار 
نػراه يثػكر عمػى كػؿ  ،رافػض ليػذه العبلقػة  نػزار كألفَّ  ، (ِ)عمى العبلقة التسمطٌية لػؤلب

 أٍف : "الكصٌية  "لذا نجده يقرر في قصيدة  ،كما كرثو مف أبيو ، ما تعٌممو 
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 . 243نزار قباّنً ، منشورات نزار قباّنً، بٌروت :  :  3ج ،األعمال السٌاسٌة الكاملة  (3)
ٌّة فً أدب نزار قب4)  . 66ً : نّ ا( ٌنظر : النرجس
 .  33-32ٌنظر : قصتً مع الشعر : ( 1(
 . 33:  نفسه( 2)
 . 252:  3ج ،( األعمال السٌاسٌة الكاملة 3)
 29(  ٠ٕظش : لقزٟ ِغ اٌؾؼش : 4)

 11ٌنظر : قصتً مع الشعر:  ( 1)

 أفتحي صندكؽى أبي
 أمٌزؽي الكصيَّة

 أبيعي في المزاد ما كرثتيوي 
 مجمكعةي المسابح العاجٌية 

 أسحبي سيفي غاضبنا
 كالمفاصؿى المرضٌية ،كأقطعي الرؤكسى 

 (ّ)كأىدـي الشرؽ عمى أصحابو
لػذا نػراه يقػرر  ،التي عانى منيا ما عانػاه ،و ىنا يعمف ثكرة عمى سمطة األب إنَّ  

كيػرل خريسػتك نجػـ  ،تمػع كمػف ذلػؾ المجٌ ،أٍف يتخمص مف كؿ ما كرثو مػف ذلػؾ األب 
 ، (ْ)رغبػػة نػػزار فػػي تحطػػيـ األشػػياء فػػي طفكلتػػو مػػا ىػػي إاٌل صػػدل لمضػػغط األبػػكمٌ  أفَّ 

نقمة نزار عمى الشرؽ كحٌكامو انطمقت مف تسمط األب الػذم كػاف  كترل األطركحة أفَّ 
تمع الشرقي الذم رمى أبػا خميػؿ القٌبػاني _ كىػك عػـ كالػده _ جزءنا مف أفكار ذلؾ المجٌ 

العمػػائـ نفسػػيا  )فيػػك يقػػكؿ :  ،و كػػاف يحمػػؿ أفكػػارنا تحررٌيػػة ألنَّػػ ، (ُ)بالحجػػارة كالبنػػدكرة
فصػػػكرة األب ىنػػػا ىػػػي ليسػػػت  ، (ِ) (قي التػػػي طالبػػػت بشػػػنؽ أبػػػي خميػػػؿ طالبػػػت بشػػػن

لػذا نجػد  ،يػا صػكرة الشػرؽ المتسػٌمح بسػبلح الجيػؿ إنَّ  ،خاصة باألب الحقيقي فحسب 
اه  يػػارفػػض كػػؿ مػػا أكرثػػو  ،رأل فػػي رغبػػة منػػو لمتنفػػيس عػػف معاناتػػو النفسػػٌية  نػػزار أفَّ 

 مف عادات الشرؽ المتمبسة بشخصٌية ذلؾ األب : ،أباه 
 تمف

 الذم ألبسني الثكبى  كأرفضي 
 ني العمـ الذم عؿٌ  كأرفضي 
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 (ّ)جنسية دو قى ككؿ ما أكرثتني مف عي 
مٌمػػا جعمػػو يعمػػف كفػػي الكعػػي منػػو رفضػػو  ،نػػاقـ عمػػى أبيػػو  نػػزار نػػا نشػػعر أفَّ إنَّ  

ٌف  ،كمعتقداتػو  ،كعممػو ،كتفكيػره ،فيػك رافػض لطريقػة عيشػو ،لكؿ مػا كرثػو مػف أبيػو  كا 
لتؤكػػد عمػػى فمسػػفة نػػزار فػػي رفػػض كػػؿ  تجػػاء ،) أرفػػض ( ثػػبلث مػػرات ةتكػػراره لكممػػ

 معتقدات الشرؽ المتمثؿ باألب .
فػػػي حالػػػة صػػػراع مػػػع ذاتػػػو التػػػي تنظػػػر إلػػػى األب مػػػف  نػػػزار ـ نجػػػد أفَّ مٌمػػػا تقػػػدٌ  

 منظاريف :
كالتػي  ،فيك الكالد القكم الكريـ صاحب الشخصٌية القكٌية  ،: يراه المثؿ األعمى  األكؿ

 مو األعمى .لتككف مث ،يحتاج إلييا نزار 
كالتػػػي ال تختمػػػؼ عػػػف شخصػػػٌية الرجػػػؿ  ،: يػػػراه السػػػمطة المضػػػطيدة الظالمػػػة  خػػػراآل

مػػػف كصػػػؼ نػػزار لشخصػػػٌية أبيػػػو التػػػي تجمػػػع بػػػيف الحػػػبلكة  ،كىػػػذا يتأٌكػػػد لنػػػا  ،الشػػرقي
 شخصٌية ذلؾ األب . زدكاجيةابأٌنو مقر بداخمو  أم ، (ْ)كالضراكة

 نػػزار نػػا نجػػد أفَّ فإنَّ  ، التػػي خػػٌص بيػػا كالػػد نػػزار نػػزارا ن  عنايػػةعمػػى الػػرغـ مػػف ال
 ،اسػػتمٌر فػػي مكقفػػو الػػرافض لسػػمطة كالػػده مسػػتعيننا بشخصػػية المػػرأة لمتعبيػػر عٌمػػا يريػػد 

فيك قد عٌبر  ،أجاد الحديث بمساف المرأة لمتعبير عف لكاعج ذاتو  نزار ككمنا يعرؼ أفَّ 
بمسػػاف امػػرأة عبػػرت عػػف محنػػة مقاربػػة لمحنػػة  ،عػػف المػػرارة كاأللػػـ المػػذيف يحٌرقػػاف قمبػػو 

كالتػػي كلٌػػدت تمػػؾ العقػػدة  ،أختػػو ) كصػػاؿ( التػػي انتحػػرت بسػػبب قسػػكة األب كجبركتػػو 
 "كالػػذم تػػػراءل لػػو فػػػي ذات أختػػػو  ،الحقيقٌيػػة فػػػي ذات نػػزار مػػػف ذلػػؾ التسػػػمط األبػػػكم 

لػػذلؾ فػػإٌف  ، (ُ)األب لػػـ يسػػمح ليػػا بػػالزكاج مٌمػػف  تحػػبٌ  ألفَّ  ،كىػػي تنتحػػر  "كصػػاؿ 
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 . 63ً : انّ ( النرجسٌة فً أدب نزار قب2)

 . 12(  ٌنظر : قصتً مع الشعر : 3)

 . 12نفسه : (  ٌنظر :  4)
 . 11: نفسه (  5)

 . 533:  1ج ،األعمال الشعرٌة الكاملة  (6)

الصػػدمة التػػي فجػػرت العدكانيػػة المكبكتػػة فػػي نفػػس شػػاعرنا منػػذ  ):ىػػذه الحادثػػة شػػكمت
ػػا مػػف شخصػػٌية نػػزار قٌبػػاني  ،(ِ) (سػػنكات الطفكلػػة  لقػػد شػػكمت ىػػذه الحادثػػة جانبنػػا ميمن
 ، (ّ)فيػك يعتػرؼ بػأٌف مصػرع شػقيقتو قػد حطٌػـ أشػياءن كثيػرةن بداخمػو ،اإلنساف كالشػاعر 
ػػا مػػف األسػػباب النفسػػٌية التػػي دفعتػػو إلػػى كىػػك ال ينفػػي أٍف  تكػػكف ىػػذه الحادثػػة سػػببنا ميمِّ

 يػرفض الحػبٌ  الػذم ، (ْ)تمع الشرقيكالنقمة عمى المجٌ  ،كالدفاع عف المرأة شعر الحبٌ 
 نزار . أمكيمارسو في الظبلـ حسب ر ،في الضياء 

شػػقيقة نػػزار الخطػػكط العريضػػة لشخصػػية  "كصػػاؿ  "مت حادثػػة انتحػػار لقػػد شػػكٌ  
كىػػػػي تمػػػػكت مػػػػف أجػػػػؿ الحػػػػب محفػػػػكرة فػػػػي            ):صػػػػكرة أختػػػػو  فيػػػػك يؤكػػػػد بػػػػأفَّ  ،نػػػػزار 
حػيف قػاؿ فػي  ،و أعمػف كفػي الكعػي منػو مكقفػو مػف أبيػو كألجػؿ ىػذا فإنَّػ ، (ٓ) (لحمي 

 قصيدة ) اليكميات ( : 
 أبي رجؿه أنانيٌ 

 مريضه في محبتو
 مريض في تعصبو
 (ٔ)مريض في تعنتو

كىػػك تكػػرار فيػػو  ،ر نػػزار لفظػػة مػػريض فػػي كصػػفو لػػؤلب ثػػبلث مػػرات كػػرٌ لقػػد  
و رٌسػػػػه فكػػػػرة الشػػػػاعر فإنَّػػػػ ،فػػػػإلى جانػػػػب تحقيقػػػػو لمتنػػػػاغـ المكسػػػػيقي لمقصػػػػيدة  ،داللػػػػة

 ،فيػذا األب أنػاني ،يد لصفات معينػة تمتمكيػا الشخصػٌيةإذ ىك تأك ،كنظرتو إلى األب 
كفػػي  ،كفػػي تعصػػبو  ،و فيػػك مػػريض فػػي حٌبػػ ،تحٌكلػػت لديػػو ىػػذه األنانيػػة إلػػى مػػرض 

 تعنتو . 
ا مف ذلػؾ األب  نا نجد أفَّ إنَّ   فيػك رجػؿ  ،البلكعي عند نزار يظير مكقفنا متشنجن
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 .531: 1ج ،األعمال الشعرٌة الكاملة  (1)

 مع حدٌث الذات الشاعرة عن أبٌها . ،جد فً الفصل الثانً تكرار لهذه اللفظة ن)*(  إّننا سوف 
     ، بتحقٌق : احمد عبد الغفور عطار ، دار هـ( 332) تاج اللغة وصحاح العربٌة : اسماعٌل بن حماد الجوهري   (2)

 باب )ربب( . ،1356الكتاب العربً ، القاهرة ، 
 . 42القرآن الكرٌم : سورة ٌوسف / اآلٌة :  (3)

 فيقكؿ : ،يرغب بالتخمص مف تمؾ السمطة نزار لذا فإفَّ  ،أناني كمتعصب كمتعٌنت 
 أريد البحث عف كطف

 ... غير مسككفجديد 
 كربٍّ ال يطاردني
 (ُ)كأرضو ال تيعاديني

كالبحػث عػف  ،القاسػي  "األب  ،الػرب  "قٌرر التخٌمص مف سمطة ذلػؾ  نزار إفَّ  
كػػٌرر لفظػػو      نػػزار كاألطركحػػة كجػدت أفَّ  ،كطػف آخػػر ال يكػػكف لػػذلؾ الػرٌب سػػمطة عميػػو 

و يػػػدؿ عمػػػى نكعيػػػة كىػػػذا إٍف دٌؿ عمػػػى شػػػيء فإنَّػػػ ، )*() الػػػرٌب ( فػػػي حديثػػػو عػػػف أبيػػػو
كىػػك  ، (ِ) (رٌب كػػؿ شػػيء مالكػػو  )فػػالرب فػػي المغػػة  ،العبلقػػة التػػي تػػربط نػػزار بأبيػػو 

عنػد كلػي  أم ، (ّ) ۆ ۆ ۈإذ جاء في سػكرة يكسػؼ  ،صاحب العمؿ 
نَّ  ،نعمتػػؾ  كيجعميػػا عبلقػػػة  ،مػػا أراد نػػزار ىنػػا أٍف يجػػٌرد عبلقتػػػو بأبيػػو مػػف إنسػػانيتيا كا 
 ،التػي تتصػؼ بالدكتاتكريػةكىك ىنا السمطة القاسػية  ، ىنا بمكانة السيد بفاأل ، نفعية

جػاعبلن الحػديث عمػى  ،لػذا نػراه يػرفض ىػذا التسػمط  ،فيك كلي نعمتيـ كعمييـ طاعتػو 
 إذ يقكؿ : ، "كصاؿ  "لساف المرأة المتماىية مع شخصية أختو 

 لماذا يستبٌد أبي
 بسمطتوكيرىقني 

 كينظر لي كآنية
 كسطر في جريدتو

 كيحرص أٍف أظؿَّ لو
 كأٌني بعض ثركتو

 كفي أني ابنتوأي
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 . 532:  1،ج( األعمال الشعرٌة الكاملة 1)

 . 532:  نفسه ( 2)

 كأٌني مف سبللتو
 كفرت أنا ... بماؿ أبي

 (ُ)بمؤلؤه ... بفضتو
كصػػػياغتيا  ،االنفتػػػاح عمػػػى المغػػػة اليكمٌيػػػة  ،أىػػػـ مػػػا يمٌيػػػز لغػػػة نػػػزار الشػػػعرٌية  

ػا  ،فػنحف ال نجػد تعقيػدنا  ،بأسمكب شعرٌم  يعيػؽ كصػكؿ مػا يػرـك الشػاعر  ،أك غمكضن
 ،) كآنيػة  فالمشػٌبو بػو ال يحتػاج إلػى جيػد ،تشػبيياتو قريبػة  نػا نػرل أفَّ بػؿ أنَّ  ،صػالو يا

كجػػاء االسػػتفياـ ليسػػمط الضػػكء عمػػى معانػػاة الػػذات  ،كػػأٌني بعػػض ثركتػػو (  ،كسػػطر 
 تعمنيا الذات عمى لساف  المرأة  .يا صرخة إنَّ  ،الشاعرة مف التسمط األبكم 

معبػػرنا  ، "كصػػاؿ  "ىنػػا تحػػٌدث بمسػػاف المػػرأة لمتعبيػػر عػػف محنػػة أختػػو  نػػزار إفَّ  
يفػػػرض  ،عػػػف اسػػػتبداد ذلػػػؾ األب الػػػذم لػػػـ يسػػػتطع إاٌل أٍف يكػػػكف رجػػػبلن شػػػرقيِّا متزمتنػػػا 

صػمتيا تمػؾ السػطكة التػي أك  ،يػا جػزءنا مػف ثركتػو كينظػر إلييػا كأنَّ  ،سطكتو عمى ابنتو 
يػا إنسػانة ليػا كيػاف يرغػب فػي كتشعر بأنَّ  ،لتعمف رفضيا لتمؾ السمطة  ،إلى االنتحار 

 إذ يقكؿ : ،العيش بحرية ككرامة 
 أريدي ... أريد أٍف أحيا

 .. كاقع  بكؿ حرارة ا
 بكؿ حماقة الكاقع ...

(ِ) 
نػزار ، إذ نجػده  أملكف ىذا كاف محاالن في مممكة يحكميػا أب متسػمط حسػب ر  
 يقكؿ :

 أبي صنؼ مف البشر
 مزيج مف غباء الترؾ

 مف عصية التتر
 أبي أثر مف اآلثار
 تابكت مف الحجر
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 . 629:  1،ط( األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ 1)

 تيرأ كؿ ما فيو
 كباب كنسية نخرو 

 كياركف الرشيد أبي
 (ُ)مكاليو ،جكاريو 
نَّ  ، "كصػاؿ  "فالمنػادم لػيس  ،بيذه الصكرة كػاف ينظػر نػزار ألبيػو    ،مػا نػزار كا 

فيػذا  ،الػذم كػاف سػببنا فػي انتحػار أختػو  ،الذم عانى ما عػانى مػف سػمطة ذلػؾ األب 
كىػػػك تػػػابكت مػػػف األحجػػػار الجامػػػدة  ،كعصػػػبية التتػػػر ، األب فيػػػو مػػػف غبػػػاء األتػػػراؾ 

كفػي  ،كبناتػو  ،ىـ ابنػاؤه،كمكالي ، ىاركف الرشيد لو جكارم مثؿ ىك  ،اندرس كانتيى 
و ىػػػاركف فتشػػػبيو نػػػزار لػػػو بأنَّػػػ ،ة نػػػزار ألبيػػػو الشػػػطر األخيػػػر داللػػػة كاضػػػحة عمػػػى نظػػػر 

 الرشيد لو داللة كاضحة عمى جبركت ذلؾ األب .
ػػا متحػػامبلن أنَّػػ ،نستشػػؼ مػػف ىػػذه الصػػكرة التػػي رسػػميا نػػزار ألبيػػو   و كػػاف رافضن

ٍف لػـ يعمنيػا صػراحةن  ،عمػى كػؿ أفكػار ذلػؾ األب  عقمػو البػاطف صػٌرح  إاٌل أفَّ  ،كىػك كا 
  بيا مف خبلؿ صكرو شٌتى .
لؤلب أثرنا بػارزنا فػي رسػـ شخصػية الشػاعريف فكبلىمػا كانػت  يتبٌيف مٌما تقٌدـ أفَّ 

كاالثناف ظيرت ذاتيما باتجاىيف : ذات كاقعٌية حقيقٌية عٌبرت عػف  ،لو معاناة مع أبيو 
فيػذا بػدر لػو  ،لكاقػع كذات مثالٌية عمدت إلى تجميػؿ ا ،دكاخميا مف خبلؿ صكرو عدة 

مكقػػؼ أظيرتػػو ذاتػػو الكاقعيػػة التػػي نظػػرت إلػػى ظمػػـ األب كجحػػكده  ،مكقفػػاف مػػف أبيػػو 
نػزار  أىمَّػا ،كذات مثالٌية أظيرت المكعة كالحناف الذم يضمره بدر لذلؾ األب  ،ألبنائو 

 ،ىما : ذات مثالٌيػة حاكلػت تجميػؿ الكاقػع  ،فقد كانت صكرة ذاتو تصب في اتجاىيف 
 لكٌنيا ظيرت مغٌمفة بصكر شٌتى . ،كاقعية لـ يفصح عنيا الشاعر مباشرة كذات 

كنحػػػف نعمػػػـ أٌف  ،كفػػػؽ مسػػػتكيات عػػػٌدة  عمػػػى الػػػذات ظيػػػرت نػػػا ىنػػػا نػػػرل أفَّ إنَّ 
كقػػػػد ظيػػػػر لنػػػػا جميِّػػػػا أٌف الشػػػػاعريف تعػػػػامبل مػػػػع  ،الػػػػذات ليسػػػػت كاحػػػػدة فػػػػي الشػػػػخص 

أظيػػرا مػػف خبلليػػا مػػا أرادا أٍف كقػػد  ،ة مسػػتكييف مػػف الػػذات أٌكليمػػا : الػػذات االجتماعٌيػػ
كبػدر مػف خػبلؿ ىػذه  ،عف طبيعة العبلقػة التػي تربطيمػا بػاألب  متمقيفيكصبله إلى ال
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        ،الكوٌت  ،سلسلة عالم المعرفة  ،ترجمة سعد زهران  ،(  ٌنظر : اإلنسان بٌن الجوهر والمظهر : أرٌك فروم 1)

1323  :136 . 

 . 311الفضاء فً شعر السٌاب : ٌنظر : (  2)

فقػػد  ،فػػأظير صػػكرة حقيقيػػة لطبيعػػة تمػػؾ العبلقػػة  ،الػػذات تعامػػؿ مػػع الػػذات الكاقعيػػة 
ػػا لسػػمطة األب  ػػا رافضن ػػا ،كػػاف ناقمن صػػكرة  فقػػد رسػػـ ،نػػزار فإٌنػػو أظيػػر ذاتنػػا مثاليػػةن  أىمَّ

 جميمة لطبيعة عبلقتو بأبيو كالتي لـ تكف دقيقة كما بيٌنا .
إذ كجػػدنا  ،كىػػذه الػػذات تظيػػر مػػف خػػبلؿ البلكعػػي  ،ثانييمػػا : الػػذات العميقػػة  

عنػػد بػػدر كجػػدنا ،صػػكرة تعػػيش فػػي أعمػػاؽ الشػػاعريف  ،أٌف ىنػػاؾ صػػكرة أخػػرل لمػػذات 
ػػا ،أٌنػػو فػػي عطػػش ركحػػي لحنػػاف األب اسػػتمٌر معػػو لمرحمػػة متقدمػػة مػػف عمػػره  نػػزار  أىمَّ

فإٌف ذاتػو العميقػة أظيػرت كجينػا آخػر لطبيعػة العبلقػة التػي تربطػو بأبيػو فقػد كجػدنا أٌنػو 
تمػػػع كقػػػد جعمػػػو سػػػمطة قمعيػػػة تقتػػػرب مػػػف طبيعػػػة المجٌ  ،نػػػاقـ رافػػػض لشخصػػػية األب 

 الشرقي المتزمت .
 ى: األوللمحور الثالث : مراـع الطفولة ا

لمكقػػػػكؼ عمػػػػى صػػػػكرة الػػػػذات فػػػػي الطفكلػػػػة البػػػػٌد مػػػػف الكقػػػػكؼ عمػػػػى المحػػػػكر           
 اثػران ليػا  التػي كجػدت األطركحػة أفَّ  ،أال ىك المرابع التي نشػأ فييػا الشػاعراف  ،الثالث 

 إذ كاف ليا أثره ميّـّ امتٌد إلى آخر حياتيما . ،في تشكيؿ ذاتيما ساسٌيان أى 
اإلنسػػػاف كممػػػا  اأك أماكنيػػػا المػػػبلذ اآلمػػػف الػػػذم يمجػػػأ إلييػػػ، تشػػػٌكؿ مرابػػػع الطفكلػػػة     

فيعػػكد بػػالزمف إلػػى  ،ككممػػا عصػػفت بػػو مصػػائب الحاضػػر  ،شػػعر بػػالخكؼ أك الحػػزف 
كذات اإلنسػػػػاف  ،التعمٌػػػػؽ بالماضػػػػي فطػػػػرة يكلػػػػد اإلنسػػػػاف عمييػػػػا  إذ إفَّ  ،تمػػػػؾ المرابػػػػع 

تنػػػػاكؿ كىنػػػػاؾ مػػػػف يػػػػرل أىفَّ  ، (ُ)تسػػػػعى لتكامميػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ تػػػػذكرىا لػػػػذلؾ الماضػػػػي
تقكدنػػا إلػػى  كالمسػػتقبؿ ،كالحاضػػر ،ؿ أبعػػاد الػػزمف الثبلثػػة الماضػػيشػػكٌ الجػػدليات التػػي تي 

يمكػػػػف معرفتيػػػػا مػػػػف غيػػػػر ارتباطيػػػػا  فمسػػػػفة االنقطػػػػاع ، كاالتصػػػػاؿ ، فيػػػػذًه االبعػػػػاد ال
كأمػػػاكف  (ِ)كعػػػيظػػػة الغائبػػػة حاضػػػرة بفعػػػؿ الػػػكعي ، أىك بفعػػػؿ البلبػػػبعض، ككػػػأفَّ المح



  ادلثحث األول :صىزج انراخ يف انطفىنح -زج انراخ يف تىاكري حياج انشاعسيٍ صىانفصم األول : 

 

58 
 

                                                           
           كلٌة  ،جامعة بغداد  ،أطروحة دكتوراه  ،(  المكان وداللته فً الرواٌة العراقٌة : رحٌم علً جمعة الحربً 3)

الكوٌت            ،عالم المعرفة  ،وٌنظر : الغرابة المفهوم وتجلٌاته فً األب : د. شاكر عبد الحمٌد  ، 6م : 2003 ،اآلداب 

، 2012  :225 . 

ٌّف جاسم محّمد : رسالة 4) ٌّة قبل اإلسالم من منظور المنهج النفسً : أوراس نص          (  ٌنظر : صور الشعراء الفن

    وٌنظر : قراءة معاصرة فً التراث الشعري : د.  ، 61م : 2004 ،كلٌة التربٌة للبنات  ،جامعة بغداد  ،ماجستٌر 

 . 23-15م : 2002 ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة  ، 1ط، محمود عبد هللا الجادر 

  3م : 1320 ،بغداد  ،دار الحرٌة للطباعة  ،(  ٌنظر : جمالٌات المكان : غاستون باشالر ، ترجمة : غالب هلسا 1)

    دار  ،(  ٌنظر : خصوبة القصٌدة الجاهلٌة ومعاناٌها المتجددة دراسة وتحلٌل ونقد : محّمد صادق حسن  عبد هللا 2)

القٌسً        وٌنظر : وحدة الموضوع فً القصٌدة الجاهلٌة : د.نوري حمودي  ، 133م : 1312 ،القاهرة  ،الفكر العربً 

دار ،  4ط،    وٌنظر : مقاالت فً الشعر الجاهلً : ٌوسف الٌوسف  ،3م : 1314 ،مؤسّسة دار الكتب للطباعة والنشر  ،

 . 205-136:  1325 ،بٌروت  ،الحقائق

كالسػػػعادة  ،نشػػػعر باألسػػػى أحياننػػػا  ) :إذ نحػػػف ،الطفكلػػػة تثيػػػر فينػػػا أحاسػػػيس مختمفػػػة 
كلعػؿ ذلػؾ التنػاقض نػابع مػف  ،أحياننا أخرل ... فالمكاف الكاحد قد يتنػاقض مػع نفسػو 

كفػػؽ الظػػركؼ التػػي  عمػػى كعمػػى ىػػذا فمشػػاعر اإلنسػػاف تختمػػؼ ، (ّ)(تنػػاقض مػػا فينػػا 
 يتعٌرض ليا .

إذ شػػٌكؿ المكػػاف تجربػػة خبٌلقػػة  ،كالحػػديث عػػف المكػػاف فػػي الشػػعر لػػيس بغريػػب  
، كالتغنػػػػي كذكػػػػر الػػػػديار ،أال ىػػػػي الكقػػػػكؼ عمػػػػى األطػػػػبلؿ ،فػػػػي أدبنػػػػا العربػػػػي القػػػػديـ 

سػػػمة  فػػػاألطبلؿ تعػػػدُّ  ، نيػػػار ، فضػػػبلن عػػػف اسػػػتذكار المػػػدف، كالشػػػجر ، كاأل بػػػاألرض
 فضبلن عف أدبنا العربي الحديث . ، (ْ)بارزة لٌكنت بناء القصيدة الفني

كنحػػػػفي ًإذ كجػػػػدنا ًإفَّ ىػػػػذًه التجربػػػػة القػػػػت رفضػػػػان مػػػػف بعػػػػض النقػػػػاد ، فحػػػػاكلكا 
ٌيػػػة الحديثػػة قػػػد تناكلتيػػا مػػػف جكانػػػب األدبالدراسػػػات  إاٌل إفَّ   ( ُ)تجريػػدىا مػػػف محتكاىػػا 

 .( ِ)يا تقنٌية فنٌية حاكؿ الشاعر مف خبلليا التنفيس عف معاناتونفسٌية لتؤكد أنَّ 
مرابػػع الطفكلػػػة شػػػٌكمت  كجػػػدنا أفَّ  ،كنحػػف كمػػػف خػػبلؿ دراسػػػتنا لحيػػػاة الشػػاعريف 

براز نتاجيمػا الشػعرم بثػكب ممٌيػز  ،محكرنا جكىريِّا في بناء شخصيتيما  يػدؿ عمػى  ،كا 
فيػك  ،كأٌكؿ مكاف يرسه في مخٌيمة اإلنساف ىػك البيػت الػذم كلػد كترٌبػى فيػو  ،صاحبو 

كالبيػػت رسػػـ صػػكرة مجدبػػة  ،كالحنػػاف ،كبػػدر الػػذم حػػـر العطػػؼ ،ى لػػو األكلػػالحاضػػنة 
نػرل البيػت  "دار جػٌدم  "ففي قصيدة  ،حزينة لتعٌبر عف الحرماف الذم تشعر بو ذاتو 
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 . 145 - 144:  1مج ،(  الدٌوان 3)

 . 143: 1الدٌوان ، مج(  1)

إٌنيػػا قصػػيدة تتػػرجـ حنػػيف السػػٌياب  ،كالشػػباب  إاٌل مػػف ذكريػػات الطفكلػػة ان،فارغػػ مػػان مظم
فأصػبح المكػاف ىنػا يحمػؿ  ،اـ صحتو التي فقدىا كما فقد ذلػؾ البيػت أي ،اـ طفكلتويأل

كمػػػا أصػػػاب ذلػػػؾ  ،فيػػػك يعػػػادؿ السػػػٌياب اإلنسػػػاف الػػػذم أصػػػابو الػػػكىف  ،داللػػػة رمزيػػػة 
 كمٌما يبٌيف ذلؾ قكلو : ،الدار الخراب كالفناء 

 تضعضعى البناءكىؿ بكيتي أٍف 
 كأقفر الفناء أـ بكيتي ساكنيو

 تي في خراًبؾى الفناءأيأـ أٌنني ر 
 (ّ)مف دمي ،محٌدقنا إلٌي منؾ 

مػف خػبلؿ امتياحيػا ألسػاليب  ،ة ىنػا عػف مكنكنػات الػذات تكشؼ المغة الشػعريٌ  
 ذلؾ التكرار الذم أكحى مػف خػبلؿ ،منيا تكرارىا لضمير المتكمـ أكثر مف مٌرة  ،عٌدة 

عػػف  "ت فػػي خرابػػؾ أيػػر  ،تضعضػػع  ،بكيػػت  "ارتباطػػو بألفػػاظ معبػػرة عػػف الحػػزف مثػػؿ 
كمػػا أٌف اعتمادىػػا عمػػى داللػػة الفعػػؿ أعطػػى  ،الشػػعكر المريػػر الػػذم تعانيػػو تمػػؾ الػػذات 

 ،تػػر الزمػػاف مػػف خػػبلؿ تكليفػػو لصػػكرتيف ك فالشػػاعر لعػػب عمػػى  ،ليػػا ديمكمػػة كحركػػة 
كالثانيػػػة تغػػػكر فػػػػي  ،ى تنطمػػػؽ مػػػف الحاضػػػر متمثمػػػة بالسػػػػٌياب اإلنسػػػاف الػػػكاىف األكلػػػ

 لترسـ صكرةن قمقة مضطربة حزينة .  ،الماضي متمثمةن بدار الجٌد المتضعضعة 
  ،فالشػػاعر كتػػب ىػػذه القصػػيدة كىػػك يعػػاني مػػف مرضػػو الػػذم كػػاف سػػبب مكتػػو 

التػػي تمػػكر عبػػر الػػزمف  ،فأصػػبحت تمػػؾ الػػدار معػػادالن مكضػػكعيِّا لػػذات بػػدر الحزينػػة 
 : "دار جٌدم  "فيك يقكؿ في قصيدة  ،لتصكر سمطتو الحاكمة عمى الكائنات 

 مطفأة ىي النكافذ الكثار
 كبابي جٌدم مكصده كبيتو انتظار

 يفتحي  ،جيب فمف يي  ،الباب  كأطرؽي 
 صار تجيبني الطفكلة كالشباب منذي 

 (ُ)فميس تنضح ،تجيبني جراره جٌؼ ماؤىا 
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 . 144:  نفسه(  2)

 . 211وتجلٌاته فً األدب : (  ٌنظر : الغرابة المفهوم 1)

 . 212: نفسه(  2)

التي حٌكليا الزمف إلى أطػبلؿ  ،ذات بدر تتماىا مع تمؾ الدار  الكاضح أفَّ مف  
كػػؿ ىػػذا جعػػؿ بػػدرنا  ،كجرارىػػا ناشػػفة  ، مؤصػػدةكنكافػػذىا  ،فالػػدار خمػػت مػػف أىميػػا  ،

مف خػبلؿ لغػة مػؤطرة بمػا  ،ككاقع تمؾ الدار الميدمة  ،يمازج بيف كاقع ذاتو المحطمة 
كالتػػي أضػػفت بعبلئقيػػا الكشػػائجية مػػع  ،لتأٌمػػؿ إذ االسػػتعارة النابضػػة با ،ىػػك مجػػازم 

 إلى صياغات تبرز لكاعج الذات . ،المتمقي
تجيبنػػػي  ،تجيبنػػػي الطفكلػػػة  ،ة فػػػي : ) مطفػػػأة ىػػػي النكافػػػذ المغػػػة االسػػػتعاريٌ  إفَّ  

 جعمت المغة نابضة بالصكر المعبرة عف دكاخؿ تمؾ الذات . ،جراره جٌؼ ماؤىا ( 
اسػػتدعاء  فػػي لحظػػة ،لمتجيػػة نحػػك الماضػػي كمػػف خػػبلؿ تػػدفقات رؤل الػػذات ا 

نسػػػتطيع أٍف نقػػػبض مػػػف خػػػبلؿ التأكيػػػؿ عمػػػى الغػػػاطس مػػػف صػػػكر  ،صػػػكر الطفكلػػػة ل
 فالسٌياب مف خبلؿ قكلو : ،الذات

 يا طبلءي  ، يا حديدي  ، يا ببلطي  ، الجدارً  أأشتييؾ يا حجارةى 
 أأشتيي إلتقاءكٌف مثمما انتيى إلٌي فيو

 (ِ)كالطفكلة الٌمعكب كاليناء أمصب ،أـ الصبا 
 ،مػػف خػػبلؿ لغػػة اعتمػػدت عمػػى مجمكعػػة مػػف األسػػاليب  ،جٌسػػد مكنكنػػات ذاتػػو  
االسػػتفياـ الػػذم دٌؿ عمػػى حيػػرة الػػذات ممػػا آلػػت إليػػو الػػدار مػػف خػػراب يحػػػاكي  :منيػػا
ا لكعػة بػدر كحنينػو لكػؿ شػيء فػي تمػؾ  ،ككىػف بػدر اإلنسػاف  ان،خراب كجػاء النػداء راسػمن

ػػا ،الػػدار  فيػػك قػػد أغنػػى القصػػيدة عمػػى  ،و يتمحػػكر فػػي اتجاىػػات عػػٌدة التكػػرار فإنَّػػ أىمَّ
كىػػػك شػػػعكر  ،صػػػالو أيو أغناىػػػا فػػػي ترسػػػيه المعنػػػى المػػػراد كمػػػا إنَّػػػ ،قػػػاع يمسػػػتكل األ

نَّ  ،قػاع مكسػيقي أيفػالتكرار لػيس مجػرد  ، (ُ)الذات بالغرابػة اسػتعارة  ):مػا فػي التكػرار كا 
 ، (ِ) (كتذكر لشيء ما مف الماضي شيء سبؽ أٍف حدث شػيء سػبؽ أٍف كػاف مألكفنػا 

دافػػع المػػكت عػػامبلن قكيِّػػا فػػي الجنػػكح إلػػى  أفَّ  عمػػـ الػػنفسكلػػيس ىػػذا فحسػػب بػػؿ يػػرل 
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 . 212(  ٌنظر : نفسه : 3)

 . 212:  نفسه  (4)

 . 220:  نفسه (5)

ٌّاب دراسة فً حٌاته وشعره :  (6)  . 15-11ٌنظر : بدر شاكر الس

التػػػػي عاشػػػػت حالػػػػة مػػػػف الغرابػػػػة  ،كىػػػػذا مػػػػا نممسػػػػو لػػػػدل الػػػػذات الشػػػػاعرة  ،(ّ)التكػػػػرار
فيذه الذات بدأت تشعر بالمكت يدبُّ في جنباتيػا  ، ت مف خبلؿ رغبتيا بالمكتتجسدٌ 

كىنػػػاؾ رغبػػػة أخػػػرل كانػػػت كراء التكػػػرار عنػػػد  ،كمػػػا دبَّ الخػػػراب فػػػي جنبػػػات الػػػدار  ،
البيػػت الػػذم بدكنػػو يكػػكف اإلنسػػاف  ):كىػػي رغبػػة داخميػػة تحمػػـ فػػي امػػتبلؾ  ،اب السػػيٌ 

ػػا باالسػػيٌ  ذلػػؾ البيػػت الػػذم ظػػؿَّ  ،(ْ) (غريبنػػا   ،البيػػت  "متبلكػػو فػػػ اب يػػدكر حكلػػو حالمن
 ، كالماضػي، الحاضر  ،كالجديد ،حالة مزدكجة تجمع بيف القديـ ) :أصبح ، "المكاف 
ا مكاننا ذا ركح خاصة أيفإٌنو يككف  كمف ثـٌ  ،كالتذكر  ،اإلدراؾ ركحو كمكاف كػاف  ،ضن

ػػػا خاصػػػة  ،يعػػػج بالبشػػػر كالػػػذكريات كاآلثػػػار التػػػي ميحيػػػت   ،كلكنيػػػا تركػػػت كراءىػػػا ركحن
ػػا قػػد تظػػؿ تحػػـك فػػي المكػػاف  كلػػك  ،إلػػى المكػػاف  تجػػيء دكمػػان  ،تيػػـك فػػي المكػػاف  ،ركحن

 .( ٓ)(غياب  بعد حيف كلك بعد
التػػي كقػػؼ  "جيكػػكر  "بػػؿ نػػراه يصػػكر  ،كبػػدر لػػـ يقػػؼ عنػػد حػػدكد ذلػػؾ البيػػت  

ًلػػدى كترٌبػػى فييػػا ،طػػكيبلن عنػػدىا  فيػػي قريتػػو التػػي كي
إذ يقػػكؿ  ،اميػػا أيفتػػر يػػذكر  مػػا ، (ٔ)

 : "شناشيؿ ابنة الجمبي  "في قصيدة 
اح فيو النكري   كأذكر مف شتاء القرية النضَّ

ـي   مف خمؿ الٌسحاب كأٌنو النَّغى
ـي  –تسٌربى مف ثقكًب المعزؼ   ارتعشٍت لو الظيمى

ا قٍبؿى  –كقد غنَّى   فيـ أعدُّ   طفبلن كنت ابتسـ –صباحن
 يكف الحكرصانو النشكل ع أك نيارم أثقمتي أ لميمي
 جدنا اليٌدار يضحؾ أك يغٌني في ظبلؿ الجكسؽ –ككٌنا 

 غيثؾ يا إلو كأخكتي  –كفبٌلحيو ينتظركف 
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 .  532 – 531:  1مج ،الدٌوان  (1)
 . 531:  نفسه  (2)

ٌّاب شاعر الوجع : 3)  .  22 – 21(  ٌنظر : بدر شاكر الس

 ٗٗالمغة الشعرية كتجمياتيا في الركاية العربية : ( 4)

 

 ة الٌمعبأيفي غ  
 يصيدكف األرانب كالفراش ) كأحمد ( الناطكر
 (ُ)نحٌدؽ في ظبلؿ الجكسؽ السمراء في النَّيرً 

جػػاء مػػف الطػػكؿ ممػػػا  "ابنػػة الجمبػػي  شناشػػيؿ "عنػػكاف القصػػيدة  نػػا نمحػػظ أفَّ إنَّ  
مزينػػػة بكثيػػػر مػػػف  ،شػػػرفة مغمقػػػة  ) :فالشناشػػػيؿ ىػػػي ،سػػػاعد عمػػػى اسػػػتدعاء داللتػػػو 

كابنة الجمبػي ىػي فتػاة  ،(ِ) (الخشب المزخرؼ كالزجاج الممكف كاف شائعنا في البصرة 
ف مػكالشػاعر ىنػا كىػك يسػتدعي ذكرياتػو  ،(ّ)كتعٌمؽ فييا في مرحمة الصبا ،أحٌبيا بدر 

العنػكاف  ):إذ  ،مرابعو الجميمة التي عاش فييا جعؿ عنكانو ينطمؽ مف تمػؾ الشناشػيؿ 
كىػػذه الشناشػػيؿ ىػػي نقطػػة انطمػػؽ منيػػا بػػدر فػػي اسػػتدعاء  ،( ْ) (فػػرع كالػػنص أصػػؿ 

إذ  ،فػػػالعنكاف جػػػػاء محاكينػػػا لػػػػذكريات الػػػذات فػػػػي الصػػػػبا ،ذكرياتػػػو عػػػػف ريفػػػو الجميػػػػؿ 
 ،احتفظػػت ليػػا فػػي ذاكػػرة السػػياب بحافظػػة قكيػػة الشناشػػيؿ جػػزء مػػف تمػػؾ المرابػػع التػػي 

 .  كمما مٌرت بيا مصائب أك محف ،ف العكدة إلى حيث األماف كالصفاءمكنت الذات م
فرسـ لكحػة فنٌيػة رائعػة جعمتنػا  ،لقد كقؼ بدر عند صكرة استدعاىا مف ذاكرتو  

 خمتفيك قد صٌكر مشيدنا لعائمتو التي  ،نعيش معو في ذلؾ الجك الريفي الجميؿ 
إٌنػو ىنػا يرسػـ  ،كأحمد النػاطكر  ،كأخكتو  ،كفبٌلحيو  ،كتغٌنت بجٌده  ،مف صكرة األب 

كتبػػٌيف أسػػباب تعمٌػػؽ  ،صػػكرة شػػعرٌية رائعػػة بٌينػػت جمػػاؿ الطبيعػػة التػػي تحتضػػف جيكػػكر 
مػػف عػػادات كتقاليػػد  ،لمعديػػد مػػف القػػيـ اإلنسػػانٌية النبيمػػة  ) :فيػػي مصػػدر ،السػػٌياب بيػػا 
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ٌّاب : عدنان محّمد علً المحادٌن  (1)           كلٌة اآلداب ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستٌر  ،الصورة الشعرٌة عند الس

 . 53م : 1326،     

 . 123: 1مج ،الدٌوان  (2)

)
3

 . (فبء )ثبة ، 1ِظٌغبْ اٌؼشة : ٠ٕظش :  (

 

فجيكػػػػكر كانػػػػت  ،(ُ) (كحيػػػػاة اجتماعٌيػػػػة أضػػػػؼ إلػػػػى ذلػػػػؾ مظػػػػاىر الطبيعػػػػة الخبٌلبػػػػة 
 فيقكؿ : ، "أفياء جيككر  "لذا نراه يخاطبيا بقصيدة  ،حاضنة لتمؾ الطفكلة 

 رٌدم إلٌي الذم ضٌيعت مف عمرم
 (ِ)اـ ليكم ... كركضي خمؼ أفراسً أي

دالػػة عميقػػة ليػػا  ،الػػذم جػػاء معٌرفنػػا باإلضػػافة  "أفيػػاء جيكػػكر  "ؿ العنػػكاف شػػكٌ  
فجيكػػكر ىػػي المػػبلذ اآلمػػف الػػذم يعػػكد إليػػو بػػدر كممػػا أحػػٌس  ،ترسػػبات فػػي ذات بػػدر 

كالػذم يػكفر  ، (ّ)زكاؿالكىك الظؿ الحاصؿ بعد  "فيء  "كاألفياء ىي جمع  ،بالخكؼ 
مػا يػكفر ليػا تمػؾ ذاتو في حاجة ماسػة إلػى  كىك ىنا كأفَّ  ،البركدة كالراحة إلى النفس 

األفيػاء التػي يطمبيػا ىػي أفيػاء معنكيػة  نػا نػرل أفَّ نَّ إً  ،الراحة فمـ يجدىا إاٌل فػي جيكػكر 
اـ يػػػفاألفيػػػاء التػػػي أرادىػػػا ىػػػي اسػػػتذكاره أل ،كليسػػػت األفيػػػاء الماديػػػة الحقيقيػػػة  ،نفسػػػية 
 "،ـُِٔٗ "فيك كتب ىػذه القصػيدة عػاـ  ،أم أياـ الصحة كالخمك مف المرض ،الصبا

التػي احتػػكت أرض  ،يػا تػػذكره بأٌمػو يػا ؛ ألنَّ كأفيػػاؤه أحبَّ  ،كىػك فػي قمػػة التػأـز الصػحي 
مػػػػا تمػػػؾ األفيػػػػاء انسػػػرحت مػػػف قبػػػػر تمػػػؾ األـٌ التػػػػي ارتبطػػػت مػػػػع فكأنَّ  ،جيكػػػكر قبرىػػػا 

 يا ترعاه مف قبرىا .اب بعبلقة ركحية جعمتو يشعر أنَّ السيٌ 
لعبلقػة مػع جيكػكر تكلٌػدت ؛ فيػذه ا ،اب خاص متعمؽ بو فقط إحساس السيٌ  إفَّ 

التػػي  ،الػػذات تعرضػػت الضػػطرابات عديػػدة جعمتيػػا تعػػيش فػػي عػػالـ مػػف األحػػبلـ  ألفَّ 
نػا إذ إنَّ  ،لذا نراه أكثر مػف اعتمػاده عمػى أسػمكب التمنػي  ،تكفر لو ما افتقده في الكاقع 

ك كالتمني كما نعمـ ىك رغبة في حصكؿ ما تتمٌناه الػذات كىػ ،كقفنا عمى ىذا مف قبؿ 
الػػذات الشػػاعرة تيًقػػرُّ باسػػتحالة العػػكدة بػػالزمف إلػػى  كىػػذا يعنػػي أفَّ  ،أقػػرب لممسػػتحيبلت 

جعميػػػا  ،يػػػا فػػػي حالػػػة مػػػف التمػػػٌزؽ النفسػػػٌي مػػػف الحاضػػػر الػػػذم تعيشػػػو لكنَّ  ،الماضػػػي 
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 . 126:  1مج ،الدٌوان   (1)

ٌّاب هوٌة الشعر العراقً : 2) ٌّاب : عبد الجّبار عباس البصري  ، 142(  ٌنظر : بدر شاكر الس            ،وٌنظر : الس

 . 224م : 1313 ،بغداد  ،مطبعة الجمهورٌة  ،دار الحرٌة للطباعة  ،وزارة األعالم 

 . 134:  1مج ،(  الدٌوان 3)

ٌّاب : اعالم الشعر العربً (  4)  . 21بدر شاكر الس

إلػػى أحضػػاف جيكػػكر التػػي حضػػنت طفكلػػة الشػػاعر فػػي ، تتمنػػى العػػكدة إلػػى الماضػػي 
كالمكػػاف المػػألكؼ بالنسػػبة لتمػػؾ  ،ىػػي الزمػػاف فأصػػبحت جيكػػكر ،ذلػػؾ الريػػؼ الجميػػؿ 

اب لمتعبيػر عػػف مػرارة كاقعػػو إٌنيػا رغبػػة حقيقيػة يعمنيػػا السػيٌ  ،الػذات تتمنػى العػػكدة إلييػا 
كػػؿ ىػػذا جعمػػو  ،فالسػػٌياب كمػػا نعمػػـ عػػاش مػػرارة اليػػتـ كالفقػػر كالمػػرض  ،الػػذم يعيشػػو 

 يقكؿ : "أفياء جيككر  "ففي قصيدة  ،غارقنا في حٌبو لجيككر 
   (ُ)يا بابى ميبلدنا المكصكؿى بالرحـً 

 ،كالحضف الذم لػؼ بػيف ذراتػو جسػد أٌمػو  ،فجيككر مكاف كالدتو كصمة رحمو  
فيي ال تحكم بيف طٌياتيا ذلػؾ العبػؽ  ،كمف ىنا نستطيع أٍف نعٌمؿ كره السٌياب لممدينة 

ـٌ البرـك  "إذ يقكؿ في قصيدة  ، (ِ)الذم أحٌبو إلييا  : "أ
 عٌشاؽ مف سٌيارة تعدكف زكارؽ الأيف

 الخمار مف سيؿ يمد مكائد القمر   ف مكائدأياليكل ... ك   ببف
 عمى أمكاتؾ المتناثريف بكؿ منحدىر

 (ّ)سبلـ جاؿ فيو الدمعي كاآلىات كالكجدي 
أكغػػػؿ فػػػي عػػػالـ الماضػػػي          ) :وحتٌػػػى أنَّػػػ ،لقػػػد عػػػاش السػػػٌياب فػػػي عالمػػػو ىػػػذا  

 ،ظػػؿ يػػدكر فػػي فمػػؾ الػػذكريات التػػي تربطػػو بأٌمػػو  ، (ْ) (] المحمػػي [ كالطفكلػػة كالقريػػة 
 ،مٌما شٌكؿ عنده عقدة اسػميا المدينػة  ،كقبرىا الذم ضٌمو تراب تمؾ القرية  ،كبمكتيا 

أٌمػو التػي  تمثٌػؿ لػويػا السٌياب لـ يستطع أٍف يبتعػد عػف أجػكاء جيكػكر ؛ ألنَّ  كالحقيقة أفَّ 
 ،ؿ النقػػاء مقابػػؿ المدينػػة التػػي ىػػي الماديػػة كلػػذا أصػػبحت القريػػة تمثٌػػ ،غٌيبيػػا المػػكت 

ـ كتػػػب "ُْٖٗ "ففػػػي عػػػاـ ،كىػػػذا الشػػػعكر نجػػػده بػػػدأ عنػػػد السػػػٌياب فػػػي مرحمػػػة مبكػػػرة
كالتػػي بناىػػا عمػػى مرتكػػزات ميٌمػػة كانػػت قكاعػػد لشػػعره  ، "فػػي القريػػة الظممػػاء  "قصػػيدة 

 إذ يقكؿ : ،المدينة  ،المكت  ،كىي: القرية فيما بعد إال 
 الكككب الكسناف يطفر ناره خمؼ التبلؿ
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 .  33:  1مج ،الدٌوان ( 1)

 . 35 – 34:  نفسه( 2)

ٌّاب : اعالم الشعر العربً الحدٌث : ( 3)  . 23بدر شاكر الس

 . 23نفسه : ( 4)

 دكؿ اليٌدار يسٌيره الظبلـ كاؿ
 ال يزاؿ ، ان إاٌل كميض

 يطفك كيرسب ... مثؿ عيف ال تناـ
 ألقى بو النَّجـ البعيد

 يا قمب ... مالؾ ... لست تيدأ ساعة   ماذا تريد
 بعد حيف ،مف جديد النجـ غاب كسكؼ يشرؽ 

ـٌ ناـ  (ُ)كالجدكؿ اليٌدار ... ىينـ ث
 ثـ يقكؿ :

 عمى التبلؿ ،كاستيقظ المكتى ... ىناؾ عمى التبلؿ 
 الريح تعكؿ في الحقكؿ . كينصتكف إلى الحفيؼ 

 يتطمعكف إلى اليبلؿ
 في آخر الٌميؿ الثقيؿ ... كيرجعكف إلى القبكر

 يتساءلكف متى النشكر !!
 (ِ)تقرع في المدينة ساعة البرج الكحيدكاآلف 
و ابتػػػدأ قصػػػيدتو بكصػػػؼ أجػػػكاء قريػػػة مظممػػػة ؛ لتػػػتبلءـ مػػػع حالتػػػو النفسػػػٌية إنَّػػػ 

معادلػػة ركمنطقٌيػػة بػػيف الػػذات  ):المتأٌزمػػة مػػف ذلػػؾ العشػػؽ الػػذم أتعبػػو ، فيػػك قػػد رسػػـ 
و لػٌكف لكحتػو الشػعرية بػذلؾ المٌػكف الػداكف ؛ لتتماشػى مػع جدليػة كمػا أنَّػ ،( ّ)(كالطبيعة 

أال كىػك  ،( ْ)(تعٌبر عف اىتماـ قديـ مترٌسه في أعماقػو  ) :كالتي ،المكت التي أثارىا 
فػػػػي ذاتػػػػو مأسػػػػاة المػػػػكت كدفعػػػػو  ) :فيػػػػذا األمػػػػر عٌمػػػػؽ ،فقدانػػػػو ألٌمػػػػو بسػػػػبب المػػػػكت 
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 .  30-23( نفسه : 5)

ٌّاب  (1) اللغة       كلٌة  ،جامعة األزهر  ،وراه أطروحة دكت ،أحمد صالح محمود عبد رّبه  ،شاعر الرافدٌن بدر شاكر الس

 . 12م : 1331 –ه 1336 ،العربٌة 
ٌّة وفكرٌة : حسن توفٌق  شاكر  شعر بدر (2) ٌّاب دراسة فن                ،المؤسّسة العربٌة للدراسات والنشر  ،1،طالس

 . 133م : 1313 ،بٌروت

 . 202:  1مج ،(  الدٌوان 3)

     وٌنظر:  ، 261:  1322 ،بغداد  ،ٌنظر : دٌر المالك دراسة نقدٌة للظواهر الفنٌة فً الشعر العراقً المعاصر  (4(

ٌّاب :   . 54 - 53الصورة الشعرٌة عند الس

 ٓٓاب : الصكرة الشعرية عند السيٌ ( 5)

 

كفي مقابؿ ىػذا اليػدكء  ،( ٓ)(الكبير لئللتجاء إلى صكر االنبعاث لمجابية ىذا الرعب 
فعمػػد إلػػى ألفػػاظ  ،كالػػذم سػػعى إلػػى إبػػرازه مػػف خػػبلؿ لغػػة مبدعػػة  ،الػػذم يمػػٌؼ القريػػة 

نجػػػده يرٌكػػػز عمػػػى ماديػػػة المدينػػػة  ،نػػػاـ (  ،ىيػػػنـ  ،الكسػػػناف  ،) الجػػػدكؿ        مثػػػؿ 
 برج ( . ،كضكضائيا مف خبلؿ استعمالو أللفاظ مثؿ ) تقرع 

 ،ؿ ماضيو الجميؿ الذم افتقػدهككنيا تمثٌ  ،لسٌياب بتمؾ المرابع سبب تعٌمؽ ا إفَّ 
 ،(ِ)(أٍف ينطػكم عمػى ذاتػو ) :يا تمكنو مػفكألنَّ  ، (ُ) (مبلعب طفكلتو اليانئة  )كتمٌثؿ 

 يقكؿ : "،ـ ُّٓٗ"فرار عاـ  "ففي قصيدة  ،كىك يعمف ىذه الرغبة 
 يا ليتني ما ًزٍلتي في لىعبي 
 يميؿي في ريًؼ جيككر الذم ال 

 عنو الربيعي األبيض كاألخضر
 (ّ)السيؿي يندل كالٌربى تيزىري 

مػػػف خػػػبلؿ لغػػػة منفتحػػػة عمػػػى كػػػؿ مػػػا ىػػػك  ،تتعػػػالؽ أسػػػطر السػػػٌياب بالطبيعػػػة  
كقد أشار أكثػر مػف ناقػد إلػى ذلػؾ التعػالؽ الركحػي بػيف السػٌياب  ،جميؿ كنقٌي كطاىر 

 :بػؿ أٌنػو ،و ال ينقػؿ الكاقػع كمػا ىػك كالمبلحػظ أنَّػ ، (ْ)كصكر الطبيعة في ريػؼ العػراؽ
ككسػػػيمتو فػػي ذلػػػؾ الصػػكرة الشػػػعرية  ،يقػػـك بعمميػػػة إعػػادة خمػػػؽ كتكػػكيف جديػػػديف لػػو  )

 . (ٓ) (كسيكؿ خضر  ،فالريؼ عند السٌياب أكدية بكر  ،الخاٌصة كالشعر عاٌمة 
لـ يستطع أٍف ينسػى تمػؾ  فًإنَّوي  المنغرس في دمشقيتو كفي بيتو ،ي نزار قبانٌ  أىمَّا

 :"مذكرات أندلسية"فأخذ يكتب مف قرطبة قصيدة  ،الدار عمى الرغـ مف تجكالو كسفره
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 . 26-25:  1ج ،(  األعمال الشعرٌة الكاملة 1)

 . 31(  قّصتً مع الشعر : 2)

 . 31ٌنظر : نفسه :  ( 3)

 في أزٌقة قرطبة الضٌيقة
 مددتي يدم إلى جيبي

 مٌرة أكثر مف
 مفتاح بيتنا في دمشؽ جى رً إلخي 

 أحكاض الشمشير 
 كالميمؾ

 كالقرطاسيا
 البركة الكسطى

 الزرقاءعيف الٌدار 
 الياسميف الزاحؼ

 عمى أكتاؼ المخادع
 كعمى أكتافنا

 كؿ ىذه الدنيا المطيبة
 التي حضنت طفكلتي في دمشؽ

 (ُ)كجدتيا ىنا
يػػربط فييػػا بػػيف ذلػػؾ البيػػت  ،مػػف ذاكرتػػو  التقطيػػالقػػد رسػػـ نػػزار صػػكرة رائعػػة  

 ،كتمػػػػؾ الطبيعػػػػة الخبٌلبػػػػة التػػػػي كجػػػػدىا فػػػػي إسػػػػبانيا  ،اـ طفكلتػػػػو أيػػػػالػػػػذم عػػػػاش فيػػػػو 
 :و كلػد كترٌبػى فػيفالشاعر أراد أٍف يقكؿ إفَّ سحر الٌطبيعة ىذا ليس بغريب عميو ؛ ألنَّػ

 ، "مئذنػػة الشػػحـ  "ىػػذه القػػاركرة ىػػي بيػػت أىمػػو فػػي دمشػػؽ فػػي  ،( ِ)(قػػاركرة عطػػر )
ا لمدخكؿ إلى عالمػو الشػعرم بغيػر الحػديث عػف  ):و كقػد أٌكػد أنَّػ ، (ّ)الذم جعمو مفتاحن
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 . 31(  نفسه : 4)

 . 33-32:  قصتً مع الشعر(  ٌنظر : 1)
كلٌة        داللة االلوان فً شعر نزار قباّنً : احمد عبد هللا محمد حمدان ، رسالة ماجستٌر ، جامعة النجاح الوطنٌة ،    (2)

 .22م : 2002الدراسات العلٌا ، 

 . َِـ : ََٖ ِ ، دمشؽ  ،ي قنديؿ أخضر عمى باب دمشؽ : د.خالد حسيف ، سكريا انٌ ينظر : نزار قب (3(

فيػػذا البيػػت عبػػارة  ،( ْ)(كمنتزعػػة مػػف إطارىػػا  ،ىػػذه الػػدار تبقػػى الصػػكرة غيػػر مكتممػػة 
فيػػو  ،كالضػػكء كالرخػػاـ  ،يتمػػاكج فيػػو األحمػػر كاألخضػػر كالٌميمكػػي  ،عػػف نطػػاؽ أخضػػر
لبيػػت كتمػؾ البركػػة التػي تتكسػػط ا ،كأسػراب السػػنكنك  ،كالياسػػميف  ،مػف أشػػجار النػارنج 

حركػػػة  كتجمميػػػا ،كاألخاليػػػا  ،كالخبيػػػزة  ،كالشمشػػػير  ،كيحيطيػػػا الػػػكرد األحمػػػر البمػػػدم 
 ،كترٌبػػى  نػػزار ففػػي ىػػذه الطبيعػػة الخبٌلبػػة كلػػد ، (ُ)كالفػػؿ ،كالحمػػائـ  ،القطػػط الشػػامٌية 

كفػػي كجػػكد ىػػذا الكػػـ اليائػػؿ مػػف ألػػكاف  ،البػػٌد كأٍف يكػػكف لكػػؿ ىػػذه أثػػر عظػػيـ  )لػػذا: 
كتمػػؾ الرائحػػة الفٌياضػػة المنبعثػػة مػػف ألفػػاظ األلػػكاف  ،المباشػػر  كغيػػر ،الطيػػؼ المباشػػر 

 .(ِ)(الحاضرة في أشعاره
ػػػا مػػػف  ،إٌف ىػػػذه الصػػػكرة التػػػي عمقػػػت فػػػي ذاكػػػرة الشػػػاعر  كشػػػٌكمت جانبنػػػا ميمِّ

 ،لػػػذا نػػراه فػػي كثيػػر مػػػف أشػػعاره يعمػػد إلػػى الطبيعػػػة  ،شخصػػيتو انعكسػػت عمػػى لغتػػو 
كالتػي  ،ي كانت مرآة لتمؾ المرابع التػي تربػى فييػا لرسـ صكره مف خبلؿ تمؾ المغة الت

فكػاف المٌػكف ركننػا أساسػيِّا فػي  ،تعٌكدت عيناه فييا عمػى جمػاؿ الطبيعػة كتػداخؿ ألكانيػا 
لقػػػػد شػػػػٌكؿ ذلػػػػؾ البيػػػػت  ،ككػػػػؿ ىػػػػذا مػػػػا ىػػػػك إاٌل انعكػػػػاس لتمػػػػؾ البيئػػػػة  ،لغػػػػة الشػػػػاعر 

تػػػػتكٌمـ                ) :ذ أخػػػػذتإ ،ليػػػػا صػػػػكر عػػػػٌدة فػػػػي ذات  نػػػػزار  (ّ)الٌدمشػػػػقٌي دمشػػػػؽ مصػػػػٌغرة
لػذا نػراه  ،( ْ) (الشاعر ليغدك الشػاعر امتػداد ليػا  ،)دمشؽ المكاف ( مف خبلؿ الكائف 

كفػػػي ذلػػػؾ النطػػػاؽ األخضػػػر الػػػذم عػػػاش  ،الشػػػاـ تعنػػػي لػػػو بيػػػت أٌمػػػو كأبيػػػو  يؤٌكػػػد أفَّ 
عػف جمػاؿ تمػؾ البيئػة كتغمغميػا فػي  ةأيكترٌبى فيو تتحكؿ كريات دمو إلى خضراء ، كن

 : (فكره ، لذا فيك يقكؿ في قصيدة ) الكضكء بماء العشؽ كالياسميف 
 ىذه المٌرة مف دمشؽ ،ينطمؽ صكتي 

 ينطمؽ مف بيت أٌمي كأبي
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 13نفسه :  (4)

ٌّة الكاملة  (5)  . 540م : 1333 ،لبنان  -بٌروت ،  2، طً انّ منشورات نزار قب ، 6ج ،األعمال الشعر

 . 133:  1332لبنان ،  -، بٌروت ، منشورات نزارقباّن2ً: نزار قباّنً ، ط 5ج ،(  األعمال الشعرٌة الكاملة 1)

 في الشاـ تتغٌير جغرافية جسدم
 تصبح كريات دمي خضراء 

 (ٓ)كأبجديتي خضراء
فيػذا البيػت  ،لقد تماىت صػكرة دمشػؽ مػع صػكرة البيػت الػذم تربػى فيػو نػزار   

 ،فالفػػػػػؿ  ،ىػػػػػك دمشػػػػػؽ مصػػػػػغرة يحمػػػػػؿ جمػػػػػاؿ الطبيعػػػػػة نفسػػػػػو الػػػػػذم تحممػػػػػو دمشػػػػػؽ 
لػذا ففػي الشػاـ  ،كأبيػو ،  وأٌمػ تكالياسميف الذم جٌمؿ دمشػقنا نفسػو جٌمػؿ بيػ ،كاألضاليا

ة رائعػػة أعطػػت يػػاىػػي كنيتغيػػر كػػؿ شػػيء حتػػى كريػػات الػػدـ الحمػػر تصػػبح خضػػراء ك 
 لمصكرة عند نزار عمقنا شعكريِّا أظير عشؽ الذات لممكاف الذم كلدت كتربت فيو .

كنػزار عػػاش فػػي كنػؼ أسػػرة ترعػػاه كفٌػرت لػػو ذلػػؾ  ،البيػت ىػػك بيػػت األـٌ كاألٌب  
 ففي قصيدتو ،الذم كاف حاضرنا بقٌكة في لكحات العشؽ التي رسميا الشاعر  ،البيت 

 ،كبػػػيف بيتػػػو الدمشػػػقٌي  ،نػػػراه يػػربط بػػػيف الحبيبػػػة ، "حتػػػى ترتفػػػع السػػػماء قمػػػيبلن  أحبػػؾ "
 و يقكؿ :لذا فإنَّ  ،فكانت لكحة تذٌكره ببيتو 

 حٌتى استرجع تفاصيؿ بيتنا الٌدمشقيٌ  أحبؾأريد أٍف 
 غرفة ... غرفة ...

 ببلطة ... ببلطة ...
 حمامة ... حمامة ...

 كأتكمـ مع خمسيف صحيفة فيؿٌ 
 ؿ صباح كانت أٌمي تستعرضيا 
 كما يستعرض الصائغ

 (ُ)ليراتو الذىبٌية
الحبيبػػة كانػػت جػػزءنا مػػف تػػاريه الشػػاعر  الشػػاعر ىنػػا ارتػػبط كتحقٌػػؽ ؛ ألفَّ  حػػبُّ  

كفمٌػػو الػػذم كػػاف يسػػاكم فػػي نظػػر أٌمػػو  ،كحمائمػػو ،كببلطػػو  ،غرفػػو ،الػػذم يػػذٌكريه ببيتػػو 
النابعػة مػف بيئػة الشػاعر تعٌبػر عػف لكحػات العشػؽ  ةىذه الصكر  إفَّ  ،قطعنا مف الذىب 
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 . 112:  3ج ،األعمال الشعرٌة الكاملة ( 1)

 . 33( ٌنظر : قصتً مع الشعر : 2)

 . 33ٌنظر : نفسه : ( 3)

(
4

 . 223:  2ط ،األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ  (

 . 211( قصتً مع الشعر : 5)

 . 21( نزار قّبانً قندٌل أخضر على دمشق : 6)

كاألزىػار ليػا حضػكر فػي لغػة  ، كاأللكاف التػي رافقػت الشػاعر فػي ذلػؾ البيػت  ،كثيرة ال
 قاؿ : ، "عشركف محاكلة لتشكيؿ امرأة  " ففي ،نزار 

 حاف الكقت
 لتعرفي شيئنا عف أسماء نباتاتؾ

 كطكؿ نيارؾ
 كرائحة أزىارؾ
 كعدد حمائمؾ

 كاسـ لكزؾ كخكخؾكم
 (ُ)كسفرجمؾ الجبمي

لغػػػػة الشػػػػاعر كصػػػػكره انطمقػػػػت مػػػػف صػػػػكر الطفكلػػػػة التػػػػي عػػػػاش  نػػػػا نػػػػرل أفَّ إنَّ  
 ،كىذه الحمػائـ التػي ذكرىػا فػي قصػائده  ، (ِ)فالجماؿ كاف قدره اليكمي ،الشاعر فييا 

 أحبػؾ أحبؾ "في قصيدة  أىمَّا ، (ّ)ما ىي إاٌل تمؾ الحمائـ التي كاف يتعٌثر فييا صغيرنا
 فإٌنو ابتدأىا بقكلو : "،كالبقٌية تأتي

 حديثًؾ سٌجادة فارسية
 (ْ)كعيناؾ عصفكرتاف دمشقيتاف

فيػػذه  ،لقػػد اسػػتعار الشػػاعر ىػػذا التشػػبيو لحػػديث الحبيبػػة مػػف ذاكرتػػو الطفكلٌيػػة 
ػػا مػػف أركػػاف بيتػػو   عمػػى ) :ككثيػػرنا مػػا ذاكػػر عمييػػا دركسػػو  ،السػػٌجادة كانػػت ركننػػا ميمِّ

ككتبػػػػت فركضػػػػي  ،السػػػػجادة الفارسػػػػٌية الممػػػػدكدة عمػػػػى بػػػػبلط الػػػػدار ذاكػػػػرت دركسػػػػي 
 . (ٓ) (كحفظت قصائد عمرك بف كمثـك كزىير ... 

:     إذ ،انعكاسات البيئػة التػي نشػأ فييػا نػزار كاضػحة جمٌيػة فػي لغتػو الشػعرٌية  إفَّ  
الجمػػػػػاؿ يخمػػػػػؽ الجمػػػػػاؿ كالمكػػػػػاف الشػػػػػاعرٌم يػػػػػدفع بالكػػػػػائف الشػػػػػاعرم إلػػػػػى الػػػػػكالدة   )
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 . ُّٓالجزء األٌكؿ :  ،األعماؿ الشعرٌية الكاممة ( 1)

 24نزار قباّنً قندٌل اخضر على باب دمشق :  ( 2)
 24نفسه :  (3)

 

 

 

فنػزار الػذم ارتػبط بربػاط ركحػي مػع ألػكاف الػكركد كرائحتيػا ترٌسػخت فػي  ،( ٔ) (كالتجٌمي
التػي ىػي ذات نػزار الشػاعر  ،ف ذات نزار اإلنسػاف كانعكست عمى لغتو لتككٌ  ،ذاكرتو 

 "مدريػػد  "ففػػي  ،نمػػا ذىػػب أيت راسػػخة فػػي ضػػميره فػػي الكثيػػر مػػف جكانبيػػا كالتػػي بقيػػ
 فيقكؿ : ،يرسؿ رسالة إلى أٌمو ليسأليا عف فٌمة الدار 

 اح الخير مف مدريد ص
 ما أخبارىا الفٌمة
 هأىمَّابيا أكصيؾ يا 

 تمؾ الطفمة الطفمة
 فقد كانت أحٌب حبيبة ألبي

 (ُ)يدٌلميا كطفمتو
أحػػبَّ زىػػرة الفػػؿ ، فيػػك قػػد ذكرىػػا أكثػػر مػػف مػػٌرة ؛ الرتباطيػػا  نػػزار نػػا نػػرل أفَّ إنَّ  

 ،فيػي تعػادؿ صػفائح ذىػب عنػد أٌمػو  ،يا شػٌكمت رمػزنا ميمِّػا عنػد نػزاركألنَّ  ،بأٌمو كأبيو 
مػاءة أيإاٌل  ):كما إٌف زىرة الفػٌؿ مػاىي  ،لذا نراه يخٌصيا بالسؤاؿ  ،كبمثابة طفمة ألبيو 
تسػير عمػى  ،تستعرض رأسػماليا مػف صػحائؼ الفػٌؿ كىي  ، "األـٌ  "السترجاع صكرة 
كبػػيف المكػػاف  ،إذ الشػػاعر ىنػػا يػػربط بػػيف المكػػاف المػػادم البيػػت  ،( ِ) (كينكنػػة النبػػات 

ى ، كىػػي األكلػػاألنثػػى  ،يكثٌػػؼ فػػي ذاتػػو صػػكرة األـٌ  األكؿالبيػػت  ):فقػػد أصػػبح  ،األـٌ 
إذ صػػػكرة األـٌ تسػػػتدعي صػػػكرة  ،نػػػدائيا  ،صػػػكتيا  ،بػػػدكرىا تختػػػزؿ البيػػػت فػػػي يػػػدييا 

 .(ّ)( األكؿالمكاف 
جعػػؿ نػػزار لغتػػو لكحػػة مػػف األلػػكاف يتػػداخؿ فييػػا األبػػيض مػػع البنفسػػجي مػػع لقػػد  

لتعبػػر عػف ذاتػػو المتػأٌثرة بصػكرة الطفكلػػة كالتػي كانػػت سػببنا فػػي  ،األزرؽ مػع األخضػر 



  ادلثحث األول :صىزج انراخ يف انطفىنح -زج انراخ يف تىاكري حياج انشاعسيٍ صىانفصم األول : 

 

72 
 

                                                           
 . 136:  5( األعمال الشعرٌة الكاملة ، ج1)

ٌّة الكاملة ، ج2)  . 540:  2( األعمال النثر

     ،  1، وحول دور األلوان داخل القصٌدة ، وٌنظر : مراٌا التخٌل الشعري : محمد صابر عبٌد ، ط 540( نفسه : 3)

 . 262 – 243:  2010دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ، 

 يقكؿ : ، " حٌتى ترتفع السماء قميبلن  أحبؾ "ففي قصيدة  ،تمؾ الصكرة التي رسميا 
 أحبؾأريد أٍف 

 حٌتى أدخؿى ديف الياسميف
 كأيمارسى طقكس البنفسج

 كأيدافعى عف حضارًة الشعر
 كزرقًة البحر ...

 (ُ)كاخضرار الغابات ... 
، كاألزرؽ ،كالبنفسػج ،يتمػاكج فييػا األبػيض ،لقد رسـ نزار صكرة شػعرية ممكنػة  

فػػػإذا كنػػػت قػػػد رسػػػمت  ،ألػػػكاف  ةكانػػػت عمبػػػ ) :طفكلتػػػو ىػػػذا إاٌل ألفَّ  كمػػػا ،كاألخضػػػر 
الػػذم  ،كػػاف بمثابػػة األتكلييػػو  ،البيػػت الشػػامي الػػذم كلػػدت فيػػو  ... فػػؤلفَّ  ،بالكممػػات 

كقماشػػات ... ألصػػنع لغػػة فييػػا  ،ألػػكاف  ،يػػة مػػف فراشػػي األكلجٌيزنػػي فيػػو بكػػؿ المػػكاد 
إذ  ،كىػػك يؤٌكػػد عمػػى أىميػػة األلػػكاف فػػي لغتػػو  ، (ِ) (الكثيػػر مػػف تشػػكيبلت قػػكس قػػزح 

أنػا فشػاعر يرسػـ لغتػو ، إٌننػي أفٌكػر  أىمَّػاىناؾ شعراء يكتبكف لغػتيـ ...  )نجده يقكؿ : 
 . (ّ) (بالخطكط كاأللكاف أٌكالن 

كالػػػذم كػػػاف  ،يسػػػيب فػػػي كصػػػؼ البيػػػت الػػػذم ترٌبػػػى فيػػػو  نػػػزاركنحػػػف إذ نجػػػد  
نػػا نجػػد أفَّ دمشػػقنا محفػػكرة فإنَّ  ،بيػػذا الثػػراء البيػػي  عػػامبلن قكيِّػػا فػػي إكسػػاء لغتػػو الشػػعرٌية

 : "القصيدة تكلد مف أصابعيا  "لذا نراه يقكؿ في قصيدة   ،في ذات الشاعر بقٌكة 
 كلدتي في دمشؽ

 ؿّْ  اص اؿ بيف خ
 كالخبيزة الخضراء

 كالنرجس
 كاألضاليا
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 .  15:  3( األعمال الشعرٌة الكاملة ، ج4)

 . 3:  3ج ،األعمال الشعرٌة الكاملة ( 1)

 . 11:   3نفسه ،  ج (2)

 كلـ يزؿ في لغتي
 (ْ)البيار ...  ،كالكٌمكف  ،شيء مف القرفة 

العنكاف ىنا كاف دالة عميقة شكمت بؤرة تمركزت فييا الػذات  مما الشؾ فيو أفَّ  
فالقصػيدة التػي كلػدت  ،كىذا ما نمحظو مف خػبلؿ تشػظي العنػكاف داخػؿ الػنص  ،بقكة 

 فيك يقكؿ : ، "الشاعر  -اإلنساف  "ما ىي إاٌل كالدة نزار  ،ككانت كالدتيا مختمفة 
 كلدتي 

 آذار في الكاحد كالعشريف مف
 في ذلؾ اليـك المزاجي الذم

 تراىؽ األرض بو
 (ُ)كتحمؿ األشجار

كىػػذا دالػػة كاضػػحة تشػػير إلػػى تضػػٌخـ  ،و القصػػيدة لقػػد كصػػؼ نػػزار نفسػػو بأنَّػػ 
تختمػؼ فػي تػاريه  ، "اإلنسػاف نػزار  -القصػيدة  "فيػذه  ،كقربيػا مػف النرجسػٌية  ،الذات

 ميبلدىا كفي طريقة كالدتيا :
 كالدتي
 ببل سابقةكانت 

 لـ يسحب الطبيب رأسي أٌكالن 
ٌنما أعطيتو أصابعي    (ِ)كا 

كىػػػػي اسػػػػتعارة جميمػػػػة ليػػػػـك الكاحػػػػد  ،فػػػػالكالدة كانػػػػت فػػػػي يػػػػـك مراىقػػػػة األرض  
ػػا ،يػػـك الربيػػع  ،كالعشػػريف مػػف آذار   "بػػاقي الػػكالدات فػػػ مثػػؿ آليػػة الػػكالدة فمػػـ تكػػف  أىمَّ

حتػى فػي  ،فيػك تمػؾ القصػيدة المختمفػة  ،كلػيس رأسػو  ،مػٌد أصػابعو  "القصػيدة  -نزار
 إذ الجماؿ كاألزىار . ،فقد كلد في دمشؽ ، مكاف كالدتيا 

ة ذات الشػػاعر أخػػذت تتمحػػكر حػػكؿ نفسػػيا فػػأظيرت نرجسػػيٌ  مػػف المبلحػػظ أفَّ  
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 . 11:   3االعمال الشعرٌة الكاملة :،ج (1)
(2)

 . 419 :  3اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ،طاألػّبي  

ػا مػػف كتابػػة الشػعر _ فيػػذه القصػػيدة  ،عاليػة  فنػػزار يػرل نفسػػو كبعػػد ثمػاف كأربعػػيف عامن
الشػػعر معػػو مختمػػؼ  كأفَّ  ،كالقصػػيدة ىػػك  ،و ىػػك القصػػيدة _ أنَّػػ"ـ ُِٗٗ"كتبػػت عػػاـ 
كلذا فالقصػيدة معػو فػي حالػة  ،دعيف بباقي الممثؿ و ىك نفسو مختمؼ ليس تمامنا؛ ألنَّ 

 كالدة دائمة:
ًلٍدتي    كيؼ أقكؿي أنَّف  كي

 كلـ أزٍؿ في بطف أيمي جالسنا
 كفرخةو مذبكحة ...

 منتظرنا أٍف يأخذكا أٌمي
 (ُ)لكالدةإلى طاكلة ا

فيػك قػد كلػد فػي  ،ساعدت مرابع الطفكلة في دمشؽ عمػى تكػكيف نػزار الشػاعر  
ا  ،إذ الجمػػػاؿ كالخضػػػرة  ،دمشػػػؽ  فػػػاختبلؼ تمػػػؾ الطبيعػػػة كتميزىػػػا خمػػػؽ شػػػاعرنا مبػػػدعن
كالتػػػي كانػػػت نقطػػػة الضػػػعؼ كالقػػػٌكة معنػػػا  ، "دمشػػػؽ  "نجػػػده يػػػذكب عشػػػقنا فػػػي  ،مميػػػزنا

 فيقكؿ : ، "مف مفكرة عاشؽو دمشقٌي  "فنراه يخاطبيا في قصيدة  ،ويلابالنسبة 
ـي إٌف جراحي ال ضفاؼى ليا  يا شا

 ٍمٌسحي عف جبيني الحزفى كالتعباافى 
 كأرجعيني إلى أسكار مدرستي

 ... كالكتبا  ... كالطبشكرى  ي الحبرى كأرجع
 بيا طمرتي  كـ كنزو  بي أيالزك  تمؾى 

 عمييا ذكريات صبا ككـ تركتي 
 عمى حيطانيا صكرنا ككـ رسمتي 
 (ِ)عمى أدراجيا ليعىبىا ككـ كسرتي 

إذ يمكػف قراءتػو بكصػفو عبلمػػة تشػتغؿ مػف أجػػؿ  ،بذاتػػو  العنػكاف ىنػا جػاء داالن  
كيبلحػػظ أٌنػػو جػػاء مػػف الطػػكؿ مػػا  ،كالعنػػكاف معػػا  ،إنتػػاج المسػػار الػػداللي لفيمنػػا لمػػنص
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 . 221:  2ج ،( األعمال النثرٌة الكاملة 1)

فػػالمفكرة  ،إلػػى عػػالـ الشػػاعر النفسػػٌي نػػا مػػف فػػؾ شػػفراتو حتػػى يتسػػٌنى لنػػا الكلػػكج يمكنَّ 
إذ نجػػد  ،لتبػػيف لنػػا ثيمػػة المػػتكمـ  "عاشػػؽ "كجػػاءت لفظػػة  ،تعنػػي العػػكدة إلػػى الماضػػي 

و البػػٌد أٍف الػػذم ميمػا باعدتػػو الظػػركؼ عٌمػف أحػػٌب فإنَّػػ "العاشػػؽ  "و كصػػؼ نفسػػو بػػ أنَّػ
نػا إنَّ  ،لػى دمشػؽ ففييا نسػب الشػاعر نفسػو إ "دمشًقٌي  "لفظة  أىمَّا ،يعكد إلى أحضانو 

كمف خبلؿ العنكاف نقرأ دكاخؿ الذات التي تحف إلى ماضييا الجميػؿ الػذم عاشػتو فػي 
ذلؾ الماضي الذم يعكد إليو اإلنساف كمما سارت بو الرياح بغيػر  ،كطنيا األـٌ دمشؽ 

الػذم أتعبػو  المحػبَّ  ،الجػريح  لذا نراه يخاطب الشاـ كينادييا نداء المحبَّ  ،ما يشتيي 
 ال شيء يمكف أٍف يريحو إاٌل حضف كطنو . كأحس بأفَّ ،الترحاؿ 
فمف النداء  ،كنزار أبدع في استغبلؿ األساليب الببلغية مف أجؿ رسـ صكرتو  

كمػػا  ،يػػا جمعػػت بػػيف مػػا ىػػك مػػادمالتػػي أغنػػت الػػنص ؛ ألنَّ  ،نػػراه يعمػػد إلػػى االسػػتعارة 
كمػػػا نػػػراه أعطػػػى  ،صػػػفة الماديػػػات  ىفنػػػراه جعػػػؿ لمجػػػراح التػػػي ىػػػي معنػػػ ، ىىػػػك معنػػػ

و رسػػـ صػػكرة إنَّػػ ،أٍف تمسػػح عػػف جبينػػو التعػػب  كطمػػب منيػػا ،لدمشػػؽ صػػفة األحيػػاء 
ذلؾ الشػعكر الػذم ظيػر  ،فالقارئ يشعر بشعكر نزار  ،رائعة لمتعبير عف دكاخؿ ذاتو 

الػذم جػاء ليبػيف حجػـ العبلقػة التػي  تربطػو  ،بصكرة كاضحة لمقارئ مف خبلؿ التكرار
ػػا  ، "كػػـ  "يػػا عبلقػػة تغػػكر فػػي الماضػػي فتكػػراره لمفظػػة إنَّ  ،مشػػؽ مػػع د أعطتنػػا إحساسن
إلػى تمػؾ العبلقػة الخاصػة  ،الشاعر يحاكؿ العكدة بذاتو إلى أعماقو إلػى ماضػييا  بأفَّ 

كالػذم ال يجػد لػو  ،التي تربطو بدمشػؽ عػف غيرىػا مػف المػدف التػي احتضػنت ماضػيو 
عندما كاف تمميذنا فػي ،اـ طفكلتو أيإرجاعو إلى مف خبلؿ  ،مدينة أخرل  أمفي  مثيبلن 

كىك ىنا في حالة اسػترجاع لػذلؾ الماضػي الجميػؿ الػذم رسػـ  ،يكتب كيقرأ  ،مدرستو 
نجػػد أٌنيػػا شػػٌكمت نػػزار  ،فيػػذه الػػذكريات التػػي ذكرىػػا شػػاعرنا  ،مػػف خبللػػو صػػكرة لذاتػػو 
كػؿ حػركؼ أبجػديتي مقتمعػة حجػرنا حجػرنا مػف بيػكت  )و يقػكؿ : الشاعر كاإلنساف ؛ ألنَّ 

كفسيفسػػػػاء جكامعيػػػػا ... قصػػػػائدم كميػػػػا معٌمػػػػرة عمػػػػى  ،دمشػػػػؽ ... كأسػػػػكار بسػػػػاتينيا 
 .( ُ) (الطراز الشامي 

حتٌػػى فػػي خطابػػو لحبيبتػػو يسػػحبيا إلػػى عالمػػو الطفػػكلي ليصػػكر بػػراءة  نػػزار إفَّ  
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 . 333:  5ج األعمال الشعرٌة الكاملة ،( 2)

 . 221-226:  2ج ،( األعمال النثرٌة الكاملة 1)

 . 222-221: نفسه  (2)

 يقكؿ : ،يـ يخطفكف القصيدة ( إنٌ  ،ففي قصيدة ) إٌنيـ يخطفكف المغة  ،حٌبو كنقائو 
 أينادم عميؾ

 بكؿ الكممات التي أحفظيا مف زمف الطفكلة
 كالتي كتبتيا عمى دفتر مدرسي صغير

 طمرتو في حديقة البيت
 (ِ)حتى ال يسقط بيف أنياب المتكحشيف

أبجديتػػػو فػػػي الحػػػٌب كالعشػػػؽ تشػػػٌكمت مػػػف خػػػبلؿ البيئػػػة التػػػي  و ىنػػػا يؤٌكػػػد أفَّ إنَّػػػ 
فالعشػػػؽ كالشػػعر صػػنكاف فػػػي  ،كالتػػي مٌثميػػػا ذلػػؾ البيػػت  ،عاشػػيا صػػغيرنا فػػػي دمشػػؽ 

تشػػٌكبل معنػػا مػػف خػػبلؿ تفاعػػؿ تمػػؾ البيئػػة التػػي رسػػمت الخطػػكط العريضػػة  ،نػػزار معجػػـ
لػػذىاب إلػػى الحػػد مػػف ا ):البػػٌد لػػو  كىػػك لكػػي يعبػػر عػػف دمشػػؽ الجمػػاؿ كالحػػبَّ  ،لذاتػػو 

فيك ىنػا فػي حالػة ذكبػاف مػع  ، (ُ) (األقصى لمعشؽ ... أـ إلى الحد األقصى لمشعر 
       :و يػػرلمٌمػػا جعمػػو يرسػػـ دمشػػقنا فػػي لغتػػو ، ألنَّػػ،ة دمشػػقٌيتو التػػي يمثميػػا البيػػت كالمحمٌػػ

 كؿ ألؼ رسمتيا عمى الكرؽ ىي مئذنة دمشقٌية ... ككؿ ضٌمة مستديرة ىي : )
 شاـ ...قٌبة مف ال

 ٌه بيضاء في صحف الجامع األمكم ... كؿ حاءو ىي حماـ
 كؿ عيف ىي عيف ماء ...

 كؿ شيف ىي شجرةي مشمشو مزىرةو ...
 كؿ سيف ىي سنبمة قمح ...

  (ِ) (كؿ ميـ ىي امرأة دمشقٌية ... كما أكثر الميمات في دكاكيف شعرم 
عميػػػؽ  معمنػػػة عػػػف حػػػبٍّ ة عػػػف حالػػػة شػػػعكريَّ  لتعبػػػر أسػػػطر نػػػزار ىنػػػا تنفػػػتح إفَّ  
قػاع الػداخمي فػي يد تجميػات االكالذم يعػد أٌحػ ،كٌظؼ مف أجؿ إبرازىا التكرار  ،لدمشؽ
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 .  111 – 110ً السٌاسً دراسة نقدٌة : انّ ار قب(  ٌنظر : شعر نز3)

          ،دار الحرٌة للطباعة  ،( جرس األلفاظ وداللتها فً البحث البالغً والنقدي عند العرب : د.ماهر مهدي هالل 4)

 . 233:  1320 ،بغداد 
 . ُُْي السياسي دراسة نقدية : انٌ شعر نزار قب (1)

عادتيػػا فػػي سػػياؽ  )كالتكػػرار كمػػا نعمػػـ ىػػك :  ، (ّ)يشػػعر نػػزار قبػػانٌ  تنػػاكب األلفػػاظ كا 
ػػػا مكسػػػيقيِّا يتقصػػػده النػػػاظـ فػػػي شػػػعره أك نثػػػرًه  كىػػػذا  ، (ْ) (التعبيػػػر بحيػػػث تشػػػٌكؿ نغمن

كلػيس جمػكدنا عميػو أك  ،إرجػاء لمعنػى  )التقصد لو كظائؼ عٌدة ففي شعر نزار ىػك : 
بػػؿ إٌنػػو كعػػد دائػػـ بػػدالالت محتممػػة يسػػتخرجيا الشػػاعر مػػف مكامنيػػا  ،تأكيػػدنا فحسػػب 

فالشػاعر يكػرر المعطػى الكاحػد أكثػر  ،الغائرة في ذاتو الشعرية كي تقع عمييا الحاسة 
فكػػػؿ معطػػػى يمتمػػػؾ قػػػدرة عمػػػى اإلضػػػافة  ،ذاتػػػو  مػػػف مػػػٌرة مػػػف دكف أٍف يعػػػكد لمعطػػػى

فالشاعر مػع كػؿ تكػرار يطمػؽ  ،فيك بنية لبلستقرار المعرفي  ،الجديدة لممعنى السابؽ 
ليسػتقر  ،كيعتمػؿ متشػظينا فػي أعماقػو  ،جديدنا لشػعكر يحممػو نامينػا فػي دكاخمػو مكنكنان 

ا عمػى ثػراء الػنص مؤشػرن  ،كبذلؾ يكػكف التكػرار  "،القصيدة "في عالمو الشعرم الخاص
يك   (ُ) (كمظٌنة الجمكد  ،الغنٌية بعد أٍف كاف مصدرنا لتيمة الرتابة  حاءاتوا 

شػاعريف الأك مرابػع الطفكلػة قػد أثٌػرٍت فػي شخصػٌية ، البيئة  كخبلصة القكؿ إفَّ  
ا جميِّا فػي لغتيمػا  ، كمػا أٌنػو امتػٌد ليشػمؿ جكانػب ميٌمػة مػف  ،كىذا التأثير ظير كاضحن

 ،كبػػػػيف الفػػػػرح  ،نتيف بػػػػيف القػػػػكة كالضػػػػعؼ يافأصػػػػبحنا أمػػػػاـ ذاتػػػػيف متبػػػػ ،شخصػػػػيتيما 
ىػذا نػزار ظيػرت ك  ،يػدكر حػكؿ ذاتػو قمقنػا مضػطربنا حزيننػا  و ظػؿَّ فإنَّػ، بدر ف ، ،كالحزف

ذاتػػو قكٌيػػة متفائمػػة عكسػػت أجػػكاء البيئػػة التػػي عػػاش فييػػا كفػػي المقابػػؿ كجػػد البحػػث أٌف 
ٍف كانػت الػدكافع كاألسػباب  ،التػي كلػدا الشاعريف أظيرا تعمقنا قكيِّا بالبيئػة كعاشػا فييػا كا 

 مختمفة .
نا كجدنا أفَّ صكرة الذات في الطفكلة قد حٌددت مبلمح كخطكط عريضػة كما أنَّ  

ٍف كجػدنا أٌنػو لػـ  ، "أنػاه  "فنػزار سػاعدتو ىػذه الطفكلػة عمػى تقكيػة  ،لذات الشػاعريف  كا 
المثاليػػة كانػػت كاضػػحة قكٌيػػة عنػػد  يظفػػر بتمػػؾ الطفكلػػة التػػي حػػاكؿ إظيارىػػا ، فالػػذات

ػػا ،نػػزار  ،ظمٌػػت قمقػػة مضػػطربة تػػدكر حػػكؿ نفسػػيا فػػي دائػػرة مغمقػػة  "أنػػاه " بػػدر فػػإفَّ  أىمَّ
فكمػا فعػؿ بػدر  ،فقاف عند نقاط مشتركة ميٌمة إٌف ذاتىي الشاعريف تتٌ  ،تصٌكر معاناتيا 
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يعػػكد إلػػى  زارنػػ نػػا نجػػد أفَّ فإنَّ  ،بارتمائػػو فػػي أحضػػاف جيكػػكر كممػػا عصػػفت بػػو اليمػػـك 
 كيناشدىا أٍف تخٌفؼ عنو أحزانو . ،حضف ببلده ليشكك ليا ىمكمو 

السػٌياب ك  ،تداعيات ىذه المرابع قد عكست طبيعة تكصيؼ البيئػة كالمبلحظ أفَّ  
كٌظؼ المغة لتعبر عف تمؾ البيئة حتى نرل شعره أصبح لكحػة معٌبػرة  ،شاعر الطبيعة 

ػػا ،انطمقػػت مػػف معانػػاة الػػذات فػػي الحاضػػر التػػي عػػف تمػػؾ البيئػػة الريفٌيػػة  نػػزار فػػإٌف  أىمَّ
 ،لمرابع الطفكلة التي عاشيا أثرنا بػارزنا فػي لغتػو الشػعرٌية اسػتمٌرت إلػى أخريػات حياتػو 

ا عمػػى لغتػػو  نحػػف نجػػد أفَّ  فيػػي  ،لمطبيعػػة الخبٌلبػػة التػػي ترٌبػػى فييػػا نػػزار تػػأثيرنا كاضػػحن
كىػذه القػاركرة جعمػت  ،و كلد فػي قػاركرة عطػر فيك يؤٌكد أنٌ  ،لكحة تتماكج فييا األلكاف 

 ا كألكاننا إلى أٍف تكقؼ القمـ .شعره يفكح عطرن 
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 الذات في الصـا والشـاب صورة : ثانيالموـحث ال
ىػػك  ،أٌكؿ مػػا يتبػػادر إلػػى عقميػػة اإلنسػػاف حػػيف بمكغػػو مرحمػػة الصػػبا كالشػػباب 

ففي ىذه المرحمة يبدأ اإلنسػاف يعػي ذاتػو مػف خػبلؿ كاقعػو  ،شكمو أك مظيره الخارجي 
     :كمٌمػػا يؤٌكػػد ىػػذا أفَّ  ،كىػػذا الجانػػب لػػو أثػػره كبيػػره فػػي رسػػـ معػػالـ الشخصػػٌية  ،المػػادم 

كلػػػذا فػػػإٌف دراسػػػة  ، (ُ)(صػػػطبلح الشخصػػػٌية  كالشػػػخص يعنػػػي الشػػػيء كمػػػا يظيػػػر ا )
كىػػػػػك الجسػػػػػد أمػػػػػره لػػػػػيس  ،الشخصػػػػػٌية مػػػػػف خػػػػػبلؿ ربطيػػػػػا بػػػػػالكاقع المػػػػػادم لئلنسػػػػػاف 

كليس ىذا فحسب بؿ نجد أٌف العالـ النفسػٌي ) كريتشػمر ( قػد عمػؿ عمػى  ، (ِ)بالغريب
كفػؽ ىػذه النظرٌيػة عمػى  ، (ّ)ربط الخصائص الجسػمية لئلنسػاف بالخصػائص المزاجيػة

ػػاف ،فػػإٌف مػػزاج اإلنسػػاف يتػػأثر بالشػػكؿ الخػػارجي لػػو  ينشػػأ عنػػده شػػعكر عػػالي بتقػػدير  أىمَّ
ينشػأ  أىمَّاك  ، (ْ)االذات قد يكلد لديو نرجسٌية عالية كتعظيـ لمذات ، فتأخذ الذات بجمالي

 ب نقص يشعره بالدكنية كنقص في تقديره لذاتو .عنده مركٌ 
 ،ثنا نقػؼ عنػد شخصػيف متناقضػيف مػف ناحيػة التشػكيؿ الجسػدم كنحف في بح 

 ذك رقبػػة دقيقػػة ،فيػػك شػػاب نحيػػؿ البنيػػة  ،فبػػدر شػػاكر السػػٌياب أيبتمػػي بفقدانػػو لمكسػػامة 
ذنػػػاف كبيرتػػػاف  ،كرأس مسػػػتدير  ،طكيمػػػة  كبشػػػرة  ،كفػػػـ كاسػػػع  ،كعينػػػاف صػػػغيرتاف  ،كا 
فػي قػرارة نفسػو بأٌنػو لػيس نػدِّا  ):قػف أي قػدف ،كىك كاف يشػعر بدمامػة شػكمو  ، (ٓ)حنطية

 ، (ٔ) (لكثيػػر مػػف زمبلئػػو الػػذيف يتحمٌػػكف بالكسػػامة كيمتػػازكف عنػػو بػػأٌنيـ مػػف أسػػرو ثرٌيػػة 
ا جميِّػػا فػػي المرحمػػة الجامعٌيػػة  إذ أخػػذت الطالبػػات  ،كىػػذا األمػػر أخػػذ تػػأثيره يبػػدك كاضػػحن

زميبلتػو ككػاف  ينظرٌف إليو نظرات استغراب كىك قد أٌكد ذلؾ عندما أشػارت إليػو إحػدل
 اسميا نياد:

 فانظركا _ ىذا طالب مف الصي
 فأجبتيا

                                                           
 . 101/  1(  النفس وانفعاالتها : ج 1)

 . 101(  ٌنظر : نفسه : 2)

 . 102(  ٌنظر : نفسه : 3)

ٌّة فً أدب نزار قب(  4)  . 114ً : انّ ٌنظر : النرجس
ٌّاب دراسة فً حٌاته وشعره :   (5)  . 15ٌنظر : بدر شاكر الس
ٌّة  :   (6) ٌّة وفكر ٌّاب دراسة فن  . 56بدر شاكر الس
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 (ُ)جئت مف الصيف كي أرل كجو نياد
المنظػػػر  ) :كنحػػػف ىنػػػا نػػػتمٌمس شػػػٌدة تػػػأثير ىػػػذا األمػػػر عمػػػى نفسػػػٌية بػػػدر إذ إفَّ  

الخػػارجي لئلنسػػاف يػػؤٌثر فػػي الرائػػي الػػذم تتػػرؾ نظراتػػو صػػدنل بعيػػدنا فػػي الػػنفس ، ينػػتج 
كضػػع  لػػذا فػػإفَّ  ، (ِ) (عنػػو ىػػذا الشػػعكر بمركػػب الػػنقص كالدكنيػػة كالنقمػػة عمػػى الػػذات 

 الذم انعكست آثاره عمى عبلقتو ، (ّ)بدر النفسٌي بدأ يضطرب بسبب شكمو الخارجي
ٍف ل يظيػر  "ديػكاف شػعر "و فػي قصػيدة إاٌل إنَّػ ،ـ يصٌرح بذلؾ مباشرة بالنساء ، كبدر كا 

كمػا ىػذا األمػر إال  ،عكس صاحبو  صراحة حسده لديكانو الذم ناؿ نصيبو مف الحبَّ 
 إذ يقكؿ : ،بسبب مظيره الخارجي الذم سٌبب لو نفرة النساء 

 ألفرَّ مف صدرو إلى ثافً  يا ليتني أصبحت ديكاني
 تيكاف مف تيكاؾى  ياليتى  لو قد بتُّ مف حسد أقكؿي 

ٌنني فافً  ، الخمكدي  كلؾى  كلي ثمالتييا ألؾى الكؤكسي   (ْ)كا 
 ،سػػٌببو لػػو شػػكمو الخػػارجي ، بػػدرنا تكلٌػػد لديػػو إحسػػاس بالدكنيػػة  مػػف ىػػذا نجػػد أفَّ  

 ،كىػػػػػك مػػػػػا أكػػػػػدت عميػػػػػو نظريػػػػػات عمػػػػػـ الػػػػػٌنفس التػػػػػي ربطػػػػػت بػػػػػيف الشػػػػػكؿ الخػػػػػارجي 
اضػػطراب فػػي التشػػكيؿ الجسػػدم تػػنعكس آثػػاره عمػػى  أم كالتػػي تػػرل أفَّ  ،كالشخصػػٌية 

نػراه فػي أمػاكف أخػرل  ،كبػدر الػذم تحػدث بمسػاف ذاتػو الكاقعٌيػة  ، (ٓ)شخصٌية صػاحبو
شػباؾ  "إذ يقػكؿ فػي قصػيدة  ربما عمى سبيؿ المجاز، "باألمير الجميؿ  "يصٌكر نفسو 

 : "كفيقو 
 كفي الباب مٌد األمير الجميؿ

 ذراعيو يستقبؿ اآلتية
 أميرتي الغالية  )

 لقد طاؿ منذ الشتاء انتظارم

                                                           
ٌَّاب دراسة فنٌة وفكرٌة (  ٌنظر :1)  .  51-56:  بدر شاكر الس

ٌّاب شاعر الوجع : 2)  . 60(  بدر شاكر الس

ٌّاب حٌاته وشعره : (  ٌنظر :3)  . 23بدر شاكر الس

 . 103:  1مج ،(  الدٌوان 4)
 . 111/  1ٌنظر : النفس وانفعاالتها : ج   (5)
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 (ُ) (ففيـ التأٌني كفيـ الصدكد 
و إنَّػػػ ،السػػٌياب ىنػػا يحقٌػػؽ بالخيػػاؿ مػػالـ يسػػػتطع الحصػػكؿ عميػػو فػػي الكاقػػع  إفَّ  

فالجمػػػاؿ كقػػػؼ  ، (ِ)تعبيػػػر نػػػابض بالصػػػدؽ عٌمػػػا كػػػاف يريػػػده ، ظيػػػر فػػػي الكعػػػي منػػػو
ػػا  ،عائقنػػا أمػػاـ تحقيػػؽ الكثيػػر مػػف أحبلمػػو   ،فكثيػػرنا مػػا سػػٌببت لػػو نظػػرات اآلخػػريف حرجن

القفػػػػػؿ  ):فأصػػػػػبحت الكسػػػػػامة التػػػػػي افتقػػػػػدىا ىػػػػػي  ،كلٌػػػػػد لديػػػػػو أزمػػػػػات نفسػػػػػٌية صػػػػػعبة 
كىػذا مػا جعػؿ بػدرنا يكغػؿ  ، (ّ)(المصمت عمػى القمػكب العديػدة التػي حػاكؿ أٍف يفتحيػا 

فيكتػػب فػػي  ،فػػإذا بػػو يسػػٌخر طاقاتػػو الشػػعرٌية لتحقيػػؽ ذلػػؾ الحمػػـ  ،فػػي أحػػبلـ اليقظػػة 
 إذ يقكؿ : ،ليمة في باريس  ، "مف ليالي السياد  "قصيدة  "ُّٔٗ "عاـ

 ككمستفيؽو في العراء
 (ْ)مف حممو : ىك شىٍيريىار كتممس الكؼُّ الخيكاء

البٌلكعػػي عنػػد  نػػا نػرل أفَّ إنَّ  ،لقػد نٌصػػب نفسػو شػػيريار زمانػو كالنسػػاء تقػػدـ إليػو  
إذ كتب الشاعر ىذه القصيدة كىك عمى  ،فينة الشاعر ىك الذم يعمف تمؾ الرغبات الد

 كىػػذا إٍف دٌؿ عمػػى شػػيء فإٌنمػػا يػػدٌؿ عمػػى شػػٌدة المعانػػاة النفسػػٌية التػػي ،سػػرير المػػرض 
يجعػػؿ  "جيكػػكر شػػابت  "كىػػا ىػػك فػػي قصػػيدة  ،بسػػبب مظيػػره الخػػارجي  ،يعانييػا بػػدر 

 حيف قاؿ : ،مف مرحمة صباه زىكنا لمككف 
الذم كاف لمككف عطرنا كزىكنا كتييا مايا صب

(ٓ)   
 كاليكل : الٌمكاتي أحببنو كيسألنو عف الحبّْ  الصباياثـ يعكد يتساءؿ عف  

 يكٍسكٍسفى بيف النخيؿ الصبايافى أيفى أي
 عف ىكنل كالتماع النجـك الغريبة

ٍيؼ نٍتيفَّ أقمار صى  أك يجٌرٍرفى أذياليف التي لكَّ
 شطٍّ ظميؿك شمكسه خريفيَّةه عند أ
 

                                                           
 . 124:  1مج ،(  الدٌوان 1)

ٌّاب شاعر الوجع : 2)  . 61(  ٌنظر : بدر شاكر الس
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 (ُ) بتساماتي حبٍّ كخكؼ    اكالشفاهي 
ة عنػػػد بػػػدر ىػػػك ذلػػػؾ االنسػػػجاـ بػػػيف العبلقػػػات كأجمػػػؿ مػػػا فػػػي الصػػػكرة الشػػػعريَّ  
ة المعٌبرة عػف البيئػة العراقٌيػة الريفٌيػة كمػا فػي لقطاتػو الخاٌصػة فألفاظو المعجميَّ  ،المغكية

كشػػػط ظميػػػؿ جػػػاءت مٌتسػػػقة مػػػف خػػػبلؿ قكالػػػب  ،كالشػػػمكس الخريفٌيػػػة ،بػػػالريؼ كالنخيػػػؿ
مػػف أجػػؿ أٍف يضػػمف لقصػػيدتو عنصػػر  ،اعتمػػدت ىنػػا عمػػى الجممػػة الفعميػػة  ،تركيبٌيػػة 
مػػف أجػػؿ تكليػػد دالالت أخػػرل غػػائرة فػػي  ،التكػػرار ، ك ؼ االسػػتفياـ كظٌػػ لقػػد  الحركػػة ؛

  .دكاخؿ الذات
فػػػي مرحمػػػة صػػػباه التػػػي جعميػػػا  المٌػػػكاتي أحببنػػػو الصػػػبايالقػػػد تسػػػاءؿ بػػػدر عػػػف        
كأٌنػػػو ىػػػك الػػػذم بيػػػده  ،فقػػػد أراد أٍف يصػػػٌكر نفسػػػو محبكبنػػػا مػػػف النسػػػاء  ،لمكػػػكف ، عطػػػرنا

 كيؼ ال كىك مف كاف صباه عطرنا . ،فالنساء حكلو كثر  ،االختيار 
الػػػػذات المثاليػػػػة لمسػػػػٌياب ىػػػػي التػػػػي أعمنػػػػت رغباتيػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ  يظيػػػػر لنػػػػا أفَّ  

فيػك يعػي حقيقػة  ،الػذم أعمنػو فػي أكثػر مػف قصػيدة  ،حقيقػي تجميميا لصػكرة الكاقػع ال
طبيعػػة تككينػػو الجسػػماني ال تسػػاعده عمػػى أٍف تتعمٌػػؽ حبيباتػػو بػػو  أفَّ  ):كيعػػي  ،شػػكمو 

كىػػػػا ىػػػػك يعمػػػػف ذلػػػػؾ صػػػػراحة فيقػػػػكؿ فػػػػي قصػػػػيدة عمػػػػى  ، (ِ) (كمػػػػا يتعمٌػػػػؽ ىػػػػك بيػػػػٌف 
 الشاطر:

 سدل قضيتي أعكامي
 عمى شطآف أكىامي

 قربي كال صفكه كال 
 (ّ)فردم بعض أحبلمي

عبلقاتػػو كانػػت أكثرىػػا مػػف ًإذ  ، اـ بػػدر ذىبػػت مػػف غيػػر أٍف يحظػػى بالحػػبّْ أيػػف 
ففػػػي  ،مٌمػػػا دعػػػاه إلػػػى أٍف ينػػػادم كيناشػػػد امرأتػػػو بػػػأٍف تحٌبػػػو  ،كاألكىػػػاـ ،نسػػػج الخيػػػاؿ 

 يقكؿ : ، "أحٌبيني " دة قصي
 

 مف عادتي نكرافي ماضيَّ الذم كافكما 
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 (ُ)أحبٍبتي قبمؾ ما أحٌبكنيكلكٍف كٌؿ مف 
د تكلٌػػ ،كتبخػػيس ليػػا  ،بػػدر شػػاكر السػػٌياب لديػػو ضػػعؼ ثقػػة بذاتػػو  نػػا نػػرل أفَّ إنَّ  
، زاد مػػػف جعمػػػو يشػػػعر بضػػػعؼ فػػػي تقػػػدير الػػػذات ،رد فعػػػؿ لمظيػػػره الخػػػارجيكػػػلديػػػو 

مشػػكمتًو فقػػرهي المػػادم ، كحالػػة العػػكز التػػي عاشػػيا مفصػػكالن مػػف كظيفتػػًو بسػػبب نشػػاطو 
 . السياسي
ػػاأى  لتكتمػػؿ صػػكرتو  ،ي فيػػك رجػػؿه حبػػاه اهلل بنعمػػة الجمػػاؿ الجسػػدم نػػزار قبػػانٌ  مَّ

 ،فيػػك طكيػػؿ القامػػة ،خريػػات مػػف بنػػات الشػػاـ بكصػػفو شػػابنا جمػػيبلن كأنيقنػػا فػػي ذىػػف األ
فأخػػذ  ،كىػػك قػػد كعػػى ىػػذا  ،صػػاحب عينػػيف زرقػػاكيف  ،أبػػيض البشػػرة   ،الشػػعر رأشػػق

 : "خمس رسائؿ إلى أٌمي  "إذ يقكؿ في قصيدة  ،يتغٌنى بنفسو 
 العالـ األصغر طفتي 

 كلـ أعثر
 (ِ)شعرم األشقر تمشطي  عمى امرأةو 

فشػػاعرنا يغػػازؿ ذاتػػو مسػػتعيننا بحٌبػػو األبػػدم _ أٌمػػو _ فيػػذه األبيػػات فييػػا إشػػارة 
شػػاعرنا كلشػػٌدة إعجابػػو بذاتػػو  نػػا نجػػد أفَّ كلػػيس ىػػذا فحسػػب بػػؿ إنَّ  ،إلػػى جمػػاؿ شػػكمو 

ىذا ما لمسػناه  ،كجعؿ الغركب يبكي ليمنح نزار مكعدنا  ،جعؿ لو مقعدنا فكؽ الشمس 
 مف قكلو:

 

ا ... كأبني   أعٌبر جيبي نجكمن
 عمى مقعد الشمس لي مقعدنا
 كيبكي الغركب عمى شرفتي

 (ّ)كيبكي ... ألمنحوي مقعدنا
نػا نجػد بػؿ إنَّ  ،إعجابو بجمالو الجسدم لـ يظير في شعره عمى لسػانو فقػط  إفَّ  

و صػػنع إذ أخػػذت تتغػػٌزؿ بػػو كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنَّػػ ،جعػػؿ ىػػذا عمػػى لسػػاف المػػرأة  نػػزارأٌف 
                                                           

 . 633:  1مج ،(  الدٌوان 1)
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 . 16-15:  نفسه( 3)
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نجػد إعجػاب  ، "ة يػاحك "ففي قصيدة  ، لنفسو صكرة يبدك فييا مطمكبنا ال طالبنا لمحبّْ 
 المرأة بكسامة نزار :

ا قراران  إٌف في صكتو  رخيمن
 كبأحداقو ... بريؽ النبٌكة

 جبية حٌرة ... كما انسرح النكر
 (ُ) كثغره فيو اعتداد كقسكة

كلػيس  ،كالثغر فيػو كبريػاء ،كالجبية حٌرة ،كاألحداؽ فييا بريؽ  ،الصكت رخيـ  
 كالمقؿ فييا نقاء الشاطر : ،ثغره فيو أناقة المغيب  ىذا بؿ إفَّ 

 ... فيبلَّ ال تسألكا عف ثغره 
 تيـي أناقةى المغيبً أير 

 كمقمتاه شاطئا نقاءو 
 كصدريهي كنحريهي ... كفاكـٍ 
 (ِ)فمف أبكحى باسمًو حبيبي

فنػػزار معجػػب بنفسػػو مٌمػػا كلٌػػد لديػػو  ،الشػػاعر قكٌيػػة  "أنػػا  " كاضػػح مٌمػػا تقػػدـ أفَّ  
يتكٌسػػـ جماليػػا الجسػػدم مػػف خػػبلؿ  ، "األنػػا"جعمتػػو يػػدكر حػػكؿ تمػػؾ  ،نرجسػػٌية عاليػػة 

ميمػان الٌمياقة البدنيػة بالنسػبة لمشػاعر عػامبلن  ) :فيك يرل أفَّ  ،(ّ)بمظيره كأناقتو  عنايةال
اـ أيػػػػبػػػػالمظير رافقػػػػت شػػػػاعرنا منػػػػذ  عنايػػػػةكىػػػػذه ال ، (ْ) (مػػػػف عكامػػػػؿ نجاحػػػػو كتألقػػػػو 

 في إشباع فقد كاف يعمد إلى جمع الماؿ مف أجؿ شراء مبلبس جديدة تغنيو ،دراستو
شػػػعره مػػػرآة  )و جعػػػؿ مػػػف لػػػذا نػػػرل أنَّػػػ ، (ٓ)رغباتػػػو النفسػػػٌية فػػػي التمٌيػػػز كجمػػػب االنتبػػػاه 

 . (ٔ)(فضبلن عف صكرتو النفسٌية  ،تنعكس فييا صكرة الشاعر الجسمٌية 
                                                           

 . 251:  1ج ،(  االعمال الشعرٌة الكاملة 1)

 . 251:  نفسه( 2)

ٌّة عند 3) ٌّة فً أدب نزار قب(  ٌنظر : حول مفهوم النرجس              ذ حّددها خرٌستو نجم بثالث إ ،ً انّ نزار : النرجس

ٌّة تولد مع اإلنسان وتكون مجردة عن الموضوع مراحل        ،ذجها األصلً حٌاة الطفل فً الرحمومن ،: نرجسٌة أول

ٌّة تسترجع الذات خاللها ما وظفتها اللبٌد  ٌّة ثانو الذات      ونرجسٌة مزدوجة االتجاه تخضع لتجاذب وجدانً بٌن  ،ونرجس

 .  13-12والموضوع : 

ٌّة الكاملة 4)  . 522:  1ج ،(  االعمال النثر

 . 10م : 2000 ،مؤّسسة االنتشار العربً ، 1،طً الوجه اآلخر : جهاد فاضل انّ (  ٌنظر : نزار قب5)

ٌّة فً أدب نزار قب6)  . 35ً : انّ (  النرجس



 ادلثحث انثاَي: صىزج انراخ يف انصثا وانشثاب -صىزج انراخ يف تىاكري حياج انشاعسيٍ انفصم األول : 

 

85 
 

فيػا ىػي المػرأة  ،كاعينا لقدراتو التي يمتمكيػا  ،لقد كاف نزار مغالينا في نرجسٌيتو 
 يقكؿ عمى لساف المرأة : "مسافرة"ففي قصيدة  ،تعمف حٌبيا كعشقيا لو 

ـٍ عمى زندمَّ الرحيـً ... كأشفؽٍ   نى
 يا رفيؽى الصبا عمى أعصابؾ
 إرفع الرأس ، كالتفٍت إلٌي قميبلن 
 (ُ)يا صغيرم ، أكأبتني باكتئابؾ

كىػػػذه الرغبػػػة الطفكليػػػة  ،فػػػالمرأة محبػػػة لػػػو كأٌنػػػو صػػػغيرىا الػػػذم تخشػػػى عميػػػو  
اـ أيػػ ،اـ صػػباه أيػػسػػتذكر تكىػػذا الحػػٌب دعاىػػا ألٍف  ،مسػػتمٌرة فػػي شػػعر نػػزار كمػػا نػػرل 

 فتقكؿ : ،كانا كالفراشة البيضاء 
 صبي كنت يا أم

 أحٌب طفؿ في العيمير
 قمت ليا : اهلل ...

 ما أكرميا تمؾ الذكر
 اـ كنا كالعصافيرأي

 غناء كسىمىر
 البيضاءنسابؽ الفراشة 

 (ِ)ثـٌ ننتصر
الػػذم أقامػػو بػػيف  ، (ّ)لقػػد بنػػى نػػزار صػػكرتو الشػػعرية ىنػػا معتمػػدنا عمػػى الحػػكار 
ػا  ،كيعػٌد الحػكار ىنػا حػكارنا خارجيِّػا  ،كبيف الػذات الشػاعرة  ،المرأة كىػك لػيس حػكارنا قائمن

أقامػػػو  ،بمسػػػاف المػػػرأة  ،إٌنمػػػا ىػػػك حػػػكار الػػػذات الشػػػاعرة مػػػع نفسػػػيا  ،بػػػيف شخصػػػٌيتيف 
 في كقفة أراد منيا الشاعر تعظيـ ذاتو . "األنا  "الشاعر مف أجؿ إبراز مكانة 

 المػػػػرأة الشػػػػاعر العاليػػػػة تظيػػػػر كاضػػػػحة جمٌيػػػػة فػػػػي تصػػػػكيره لحػػػػبّْ  "أنػػػػا  " إفَّ  
                                                           

 . 63:  1ج ،( االعمال الشعرٌة الكاملة 1)

 .120:  نفسه( 2)

        ودي نوري حم لمحات من الشعر القصصً فً األدب العربً : د. :( ٌنظر : حول الحوار فً الشعر العربً 3)

عنبر     ً : بٌداء عبد الصاحب انّ البٌئة الدرامٌة فً شعر نزار قب وٌنظر : ، 33:  1320 ،بغداد  ،دار الطباعة  ،القٌسً 

 . 11 – 54م : 2001 ،كلٌة التربٌة للبنات  ،جامعة بغداد  ،رسالة ماجستٌر  ،الطائً 
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يػػػا أخػػػذت تعشػػػؽ حتٌػػػى خيػػػكط الػػػدخاف بػػػؿ إنَّ  ،لػػػيس فقػػػط بشػػػكمو ككسػػػامتو  كاعجابيػػػا 
 نراه يقكؿ : "شؤكف صغيرة  "المنبعثة مف سكارتو ، ففي قصيدة 

 فحيف أدٌخف أجثك أمامؾ
 كقٌطتؾ الطٌيبة

 ككٌمي أماف
 مزىكَّةن ميعٍجبىة الحؽي أي 

 خيكط الدخاف
 ا المكافياتكزعيا في زك 

 (ُ)دكائر ... دكائر
 ،ككتبػػو  ،المػرأة معجبػة حتٌػى فػي جريدتػو نػا نػػرل أفَّ بػؿ إنَّ  ،كلػيس ىػذا فحسػب  

 يقكؿ : "ماذا أقكؿ لو  "ففي قصيدة 
 رٌباه ... أشياؤه الصغرل تعٌذبني
 فكيؼ أنجك مف األشياء رٌباه  
 ىنا جريدتو في الركب ميممةه 

 ... كٌنا قرأناه ان ىنا كتابه مع
 عمى المقاعد بعضه مف سجائره

 (ِ)اهياا مف بقياا ... بقياكفي الزك 
عجػػػاب  ،محػػػاكالن التغٌنػػػي برجكلتػػػو  ،يػػػدكر حػػػكؿ ذاتػػػو  نػػػزارنػػػا نجػػػد نَّ إً  الحػػػؽَّ   كا 

فػدخاف سػكارتو ييػيـ  ،بػؿ حتٌػى أشػيائو الصػغيرة  ،م فقػط دالمحبكبة ليس بكيانو الجس
 صكتو فيك صكت نبٌي : أىمَّا ،ككتابو  ،كجريدتو التي كاف يقرؤىا ،المرأة 

 صكتؾ ييمي عميٌ 
 دفيئنا ... مميئنا ... قكم

 كصكًت نبيٌ 
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 كصكًت ارتطاـ النجـك
ميٌ   (ُ)كصكًت سقكط الحي

فيػػي كمنػػذ أٍف  ، لمقائػػوكلػػـ يفػػت نػػزار أٍف يػػذكر لنػػا كيػػؼ كانػػت ليفػػة المحبكبػػة  
 ،أخذت مكعدنا لمقائو كىي في حالة اسػتعداد ، لتظيػر بمظيػر يرضػي غػركر الشػاعر 

 ،ككيػؼ حممتػو إلػى البيػت لكػي ترتديػو فػي يػـك الٌمقػاء  ،تيػا بفسػتانيا يافأخذ يصكر عن
 يقكؿ : "فستاني التفتا  "ففي قصيدة  ،كيككف ذلؾ النرجسٌي ىك أٌكؿ مف يشاىده 

 كرجعتي أحمميوي إلى البيتً 
وي كأطكيوً   كأخذتي أمسحي

 أيغنيًّْو .. ،أطعميوي  ،أسقيًو 
 ألجيء فيو ليمةى السٍَّبتً 

ؿى مىٍف أيالقيًو ...  (ِ)لتككفى أكَّ
 "،أنػاه  "يتنازؿ عػف  و ال يستطيع أفٍ فإنَّ  ،كنزار حٌتى عندما يغضب مف المرأة  
 "فيػػك يقػػكؿ فػػي قصػػيدة  ،و يظيػػر تقػػديرنا عالينػػا لذاتػػو فػػي خطابػػو لحبيبتػػو أنَّػػ لبػػؿ نػػر 

 : "تذكره سفر المرأة أحٌبيا 
 أرجيكًؾ يا سيدتي أٍف تأخذم ...

 اًؾ التي تيحرّْؾ الشجكٍف ...ياكؿَّ ىد
 النُّكٍف (كؿَّ المناديؿ التي تحمؿي حرؼى ) 

 (ّ) أزرار قيمصاني التي تحمؿ حرؼ ) النكف ( ...
كالػػذم قػػد نقشػػتو حبيبتػػو عمػػى  ،و يتغٌنػػى باسػػمو الػػذم يرمػػز لػػو بحػػرؼ النػػكف إنَّػػ 

كىػػػػؿ أبمػػػػغ فػػػػي  ) :كاألىميػػػػة عنػػػػدىا لمتعبيػػػػر عػػػػف الحػػػػبّْ  ،أزرار القمصػػػػاف كالمناديػػػػؿ 
الذم غدا بنظػره حرفنػا لػو حػٌؽ عمى نفسٌية شاعرنا مف ىذا التغني بحرؼ النكف الداللة 

 . (ُ) (الصدارة حٌتى عمى سائر الحركؼ 
م قبػؿ كػؿ شػيء دبػػ ) أنػاه ( الجسػ )لقد عمؿ نزار عمى جعؿ قصائده مرتبطة  
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 (ِ) (الذم يطمػح لتخميػد رسػمو بػيف النػاس  ،ي الفتى الكسيـتيا استعراض نزار قبانٌ ياغ
تػو حتٌػى يامػف خػبلؿ عن ،جعمو يتفٌنف في إظيػار ذاتػو الممٌيػزة  "األنا  "كىذا الشعكر بػ 

كلػكف الحػائط  ،كمنفضػة سػكائره  ،كفنجػاف قيكتػو  ،في كرؽ الكتابة الػذم يكتػب عميػو 
ككػؿ ىػذه األشػياء تظيػر  ، (ُّْٓ)كالٌمكحات التشػكيمية التػي يضػعيا عمػى جػدراف مكتبػو

 العػػيف ) :فيػػك يػػرل أفَّ  ،تػػو بذاتػػو التػػي أصػػبحت ذاتنػػا نرجسػػٌية تحػػـك حػػكؿ نفسػػيا ياعن
 ،نفسػػو  الشػػاعر كمػػا يػػرل يجػػب أٍف يحػػبَّ  كأفَّ  ، (ُْْٔ)(ىػػي أٌكؿ الطريػػؽ إلػػى القناعػػة 

 كيجب أٍف يككف نرجسيِّا مف أجؿ االستمرار .
صػكرة الػذات بػيف الشػاعريف مختمفػة عمػى كفػؽ اخػتبلؼ  مٌما سبؽ يتبٌيف لنا أفَّ  

كأثرىػػا  فػػي تشػػكيؿ  دد صػػكرة الجسػػنػػإذ كقفػػت الكثيػػر مػػف الدراسػػات ع د،صػػكرة الجسػػ
ا ، الذات ا كاضحن فبػدر أظيػر صػكرة  ، كصارخان بيف جسدم الشػاعريف،إذ ىناؾ تناقضن

لخػارجي الػذم كمظيػره ا ،كدكنيػة سػاعد عمػى ىػذا ىيأتػو  الجسػدٌية  ،لذاتو فييا تبخيس
 ،إذ كثيرنا ما كقؼ ذلؾ المظير عائقنا أماـ الكثير مف عبلقاتػو  ،شٌكؿ لو حاجزنا نفسيِّا 

 ، كىذا ما دعا الذات الشاعرة ًإلػى ًإظيػار ذاتو مثاليػة لمتعػكيض عػف شػعكرىا بػالنقص
كالػدكراف ، الػذات  نػزار فقػد كانػت ذاتػو عاليػة إلػى درجػة النرجسػٌية التػي تعنػي حػبَّ  أىمَّا

 نػػػزاركقػػػد الحظػػػت األطركحػػػة أفَّ  ،كالػػػذم سػػػاعده ىيأتػػػو الجسػػػدٌية المتمٌيػػػزة  ،حكليػػػا 
، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التغٌنػػي بشػػكمو  ، "أنػػاه  "كظٌػػؼ الكثيػػر مػػف قصػػائده مػػف أجػػؿ إبػػراز 

بخػبلؼ بػدر الػذم ظيػرت المػرأة  ،كترديد عشؽ المرأة لو كانبيارىػا بكسػامتو  ،كجمالو 
كاضػػػػطراب عبلقاتػػػػو  ،ليػػػػة بكجػػػػكده مٌمػػػػا دعػػػػاه إلػػػػى النكػػػػكص غيػػػػر مبا ،مبتعػػػػدة عنػػػػو
 االجتماعٌية .

مػػػػف ىنػػػػا نجػػػػد أفَّ التشػػػػكيؿ الجسػػػػدم لمشػػػػاعريف قػػػػد رسػػػػـ صػػػػكرتيف مختمفتػػػػيف   
 ،كاإلذنػػػاف الكبيرتػػػاف  ،كالػػػرأس المسػػػتدير، ذك الرقبػػػة الطكيمػػػة  ،فبػػػدر النحيػػػؿ  ،لمػػػذات
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 ا لمسناه مف خػبلؿ أشػعاره التػيكىذا م ،كبضعؼ كبير في تقدير ذاتو  ،شعر بالدكنٌية
فػي  كبيػره  ليػا أثػره  ديةقناعػة الػذات بصػكرتيا الجسػ فَّ إً إذ  ،عكست نفسٌية بدر المتعبػة 

كىذا ما دعا الػذات الشػاعرة إلػى الجنػكح إلػى  ،كمع اآلخريف  ،تكافؽ الذات مع نفسيا 
ذا خػػبلؼ مػػا كىػػ ،فػػي محاكلػػة إلفػػراغ الرغبػػات المكبكتػػة لمػػذات  ،إبػػراز الػػذات المثالٌيػػة 

 ،فقد كػاف طكيػؿ  القػاـ ،ٌية تتصؼ بالكسامة دالذم امتمؾ صكرة جس ،كجدناه مع نزار
 ،كػؿ ىػذا جعػؿ الػذات تعتػٌد بنفسػيا  ،كبشرة بيضػاء  ،كعيناف زرقاكاف  ،ذك بنية قكٌية 

حتػػػػى أنَّيػػػػا طغػػػػت عمييػػػػا  ،كترسػػػػـ صػػػػكرة لنفسػػػػيا تنمػػػػاز بػػػػالقكة  ،كتتفاعػػػػؿ اجتماعيِّػػػػا
 إذ أظيرت األشعار صكرة لمذات العاشقة لنفسيا المأخكذة بجماليا . ،الٌنرجسٌية 
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 حب المرأة وصورة الذات   :األو المـحث 
شكمت المرأة نسقان حضاريان، في مختمؼ العصكر ، فقد تمثَّؿ فييػا مػتف الحيػاة         

ػػػػاالجمػػػػالي ، ظػػػػاىران مػػػػف خػػػػبلؿ أدكارىػػػػا أىلمختمفػػػػة ،  ،  (ُ) كأيختػػػػان، كحبيبػػػػةن ، كزكجػػػػةن  أىمَّ
فالكقكؼ عند بنية المكضكع " المرأة " يتطمبي معرفة عميقة بالمكانة التي حظيت بيػا، 

، كأكثػري ىػذه الصػكر رسػكخان فػي ذاكػرة الشػعر العربػي صػكرة خبلؿ العصػكر المختمفػة 
الحبيبة ، فيي مميمػة الشػاعر، كىػي مكطنػو الػذم يػأكم اليػو، كمػف النقػاد مػف يػرل أىفَّ 
ىنػػاؾ تمازجػػان ركحيػػان بػػيف البيئػػة العربيػػة كنقائيػػا ، كبػػيف تعمػػؽ الشػػاعر العربػػي بػػالمرأة 

، يي الصكرة التي تعكس ذلػؾ النقػاءف،  (ِ)كجعميا مصدران مف مصادر إبداعًو الشعرم
 فكأنَّما الطبيعة قد تجٌسدت بصكرة المرأة .

ٌسد متف الحيػاة بصػكرة عامػة ، فإنَّيػا تقػتحـ الػنص الشػعرم   ذا كانت المرأة تيجى كا 
ًإفَّ كصؼ المػرأة أك  )رسـي بعيف الكاقع كالخياؿ إذ : صكرتيا تي  الفَّ لتشٌكؿ بعدان آخر ، 

ذكرىا في الشعر إٍف كانت رمزان أك حقيقػة يعنػي تمػردان مػف الشػاعر عمػى كاقعػو بصػكره 
ينطمػػؽ  ، ةفالشػػاعر إنَّمػػا يعٌبػػر مػػف خػػبلؿ أشػػعاره عػػف تجػػارب معيشػػ( ، ّ)(شػػكالو كافػػةأك 

فَّ الشاعر يقؼ أماـ ميمة عظيمة تحتـ عميػو إمنيا ليصؿ بالمرأة الى مكانتيا ، كلذا ف
دتػػو المػػرأة فػػي تاريخنػػا العظػػيـ، فيػػي لػػـ تكػػف يكمػػان أثػػر الريػػادم الػػذم أٍف يبػػٌرز ذلػػؾ األ

راد أٍف يحكـ عمى تجربتػو الفنيػة أتبعان كما رسميا بعض الشعراء، كلذا فإفَّ الشاعر إذا 
مػػف خػػبلؿ  بالفشػػؿ الفكػػرم كالفنػػي عميػػو أٍف يتخمػػى عػػف إبػػراز مكانػػة المػػرأة فػػي الحيػػاة

 .(ْ)الشعر
                                                           

(
1

بف محمد        المستظرؼ في كؿ فف مستظرؼ : شياب الديف( ٌٍٛلٛف ػٍٝ دٚس اٌّشآح فٟ االدة اٌؼشثٟ ٠ٕظش : 
كينظر  : المرأة  في االدب     ،  َُُ: ُُٗٗ، طبعة جديدة كمنقحة ،ُاالبشييي ، مؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر،ط

، أطركحة دكتكراه ، جامعة بغداد ، كمية  في العصر العباسي حتى نياية القرف الرابع اليجرم: كاجدة عبد اهلل االطرقجي
  .ٗ:  ُٕٖٗاآلداب ، 

(
2

د الثامف العد    ينظر: المرأة في شعر كعب بف زىير : د. فاضؿ بنياف محمد ، مجمة جامعة صداـ لمعمـك االسبلمية،( 
عمر بف ربيعة كبدر شاكر السياب   االداء القصصي بيف شعر، كينظر :  َِّـ : َََِ –ق ُُِْ، السنة السابعة ، 

 . ِٔ:  ََِٗجامعة بغداد ، كمية التربية لمبنات ،    دراسة مكازنة : شيماء جبار عمي الدليمي ، رسالة ماجستير ،  –

العامة ، بغداد ،   الح البيرماني ، سمسمة رسائؿ جامعية ، دار الشؤكف الثقافية فرح غانـ ص ( المرأة في شعر السياب :ّ)
  .ِٗ:  ََِٖ، ُط
(

4
 . 149: 1892( ٠ٕظش: ِب لبٌزٗ إٌخٍخ ٌٍجؾش: ػٍٛٞ اٌٙبؽّٟ، ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاالػالَ، 
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كاالطركحة في ىذا الفصؿ تقؼ عند شػاعريف مػف أكثػر الشػعراء الػذيف كتبػكا          
، كالحرمػػػاف، كيكفػػػي أٍف يمقٌػػػب نػػػزار قبػػػاٌني بأنَّػػػو شػػػاعر عػػػف المػػػرأة، فقػػػد تغنػػػكا بالحػػػبّْ 

المػػػرأة، كالشػػػاعريف منطمقػػػيف مػػػف تجػػػارب معيشػػػة ، حػػػاكال أٍف يرتقيػػػا بيػػػا الػػػى مرحمػػػة 
، كالثػػػػػكرة، كىػػػػػي معػػػػػادؿ رمػػػػػزان لمنقػػػػػاء، كالحػػػػػبّْ الػػػػػرؤل، كالمكاقػػػػػؼ، فػػػػػالمرأة أصػػػػػبحت 

مكضػػكعي لمشػػػعر، كلكػػػف ىػػذه المكاقػػػؼ تطػػػكرت نتيجػػة تطػػػكر المفػػػاىيـ ، كالمعتقػػػدات 
التػػي رسػػمت خطػػان بيانيػػان لنمػػك الػػذات عنػػد الشػػاعريف، مػػف ىنػػا آثػػرت الباحثػػة أٍف ترسػػـ 

لتغٌيػػر اتػػو، كترصػػد اأيصػػكرة لػػذات الشػػاعريف مػػف خػػبلؿ دراسػػة شػػعرىما الغزلػػي منػػذ بد
فػػي صػػكرة المػػرأة الػػذم ىػػك دليػػؿ عمػػى تغٌيػػر صػػكرة الػػذات مػػف خػػبلؿ تغٌيػػر المفػػاىيـ 

 ، ثـ تكازف الصكرتيف المتشٌكمتيف في شعرىما .  كالرؤل
منعطفػػان خطيػػران فػػي حياتػػو  -األـ-فيػػذا بػػدر شػػاكر الٌسػػياب الػػذم شػػكٌمت المػػرأة        

ا الػػى مراحػػؿ متػػأخرة فػػي حياتػػو كمػػا بٌينػػا فػػي الفصػػؿ السػػابؽ، التػػي سػػكؼ يمتػػد تأثيرىػػ
كمػػا سػػنرل فػػي مباحػػث االطركحػػة القادمػػة ، نجػػده يحمػػـ بػػالمرأة الحبيبػػة كىػػك فػػي سػػف 

" ، كىك في عمػر الخمسػة عشػرة عامػان يكتػب قصػيدة بعنػكاف ُُْٗمبكرة، ففي عاـ " 
ابنػة صػالح الٌسػياب  -"عمى الشاطر" كفػي ىػذه القصػيدة يبػث لػكاعج حبػو الػى "كفيقػة"

 ، الذم سرعاف ما ذبؿ كتبلشى بعد زكاجيا، فيك يقكؿ:األكؿ، كحٌبو (ُ)هابف عـ جد
 طكاىا المكج يا حبُّ   عمى الشاطر أىحبلمي

 غدان نجـ اليكا يحبكا امي    أيكفي حمكة 
 رمى الميؿ كاطيافو   كذا الفجر بأنكاره 

 كفي غمرة أكىامي
 كفي يقظة اآلمي
 بكى محبكبة القمب
 (ِ)عزاء قمبي الدامي 
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سطكر السٌياب السػابقة تكشػؼ عػف شػدة األلػـ ، كالحرمػاف المػذيف سػببيما لػو   
ضػػياع ذلػػؾ الحػػٌب ، فمغػػػة القصػػيدة حزينػػة، فييػػػا يػػأس ، كألػػـ كقػػػد أبػػدع الشػػاعر فػػػي 
إظيارىمػػا مػػف خػػبلؿ معجػػـ الفػػاظ ] طكاىػػا، حمكػػة، يحبػػك، أكىػػامي األمػػي، بكػػى[، فقػػد 

لذات الشاعرة ، كما يتجاذبيا مف نػكازع نفسػٌية جاءت حركة المعنى معبرة عف دكاخؿ ا
عمى الرغـ مف صغر سػف الشػاعر فيػذه ما تكاجيو مف خيبة في الحبّْ ،  حزينة حياؿ

، كالمبلحػػػػػظ أىفَّ الٌسػػػػػياب اسػػػػػتطاع أٍف يكظػػػػػؼ مكلػػػػػوو متعػػػػػبو  المغػػػػػة ال تكػػػػػكف إال لقمػػػػػبو 
لفػاظ المتناسػقة مػع ذاتيػا العبلقات المغكيػة  التػي تتيحيػا السػياقات ، ليٌشػكؿ اختيػار األ

بعػدان إبػػداعيان مٌكنيػػا مػف االنسػػجاـ مػػع بعضػيا الػػبعض مػػف خػبلؿ التركيػػب لييعىػػٌد نجاحػػان 
آخػػر يحسػػب لممبػػدع ، ًإذا ًإفَّ مػػف خػػبلؿ تجػػانس المعجػػـ ، كالتركيػػب تبنػػى القصػػيدة ، 

حػػرؼ  اسػػتعمؿمػػف ىنػػا نجػػد أفَّ بػػدران حػػيف رسػػـ صػػكرتىًو عمػػد إلػػى أسػػمكب النػػداء، إذ 
"ال كىك حرؼ يستعمؿ لنداء القريب كالبعيد، كقػد حػاكؿ مػف   نداء "يا" في قكلو "يا حبُّ

خبللو إظيار شدة ابتعاد الحٌب عنو، إذ ييستخدـ حرؼ النداء "يا" لمد الصػكت لمشػيء 
المتراخػػػػي أك االنٌسػػػػاف المعػػػػرض الػػػػذم ال يسػػػػػتجيب اال باجتيػػػػاد، فالحػػػػٌب بعيػػػػد عػػػػػف 

ػػاف حياتػػو الٌسػػياب، كالمػػرأة كمػػا اسػػتحالت مػػ ، فإنَّيػػا تػػرفض الحضػػكر حبيبػػة لػػذا فػػإفَّ أىمَّ
فَّ الػػنجـ يحبػػك"  اـ السػػياب"أيػػ لقػػد رسػػـ السػػٌياب صػػكرة يسػػيرة اعتمػػدت عمػػى  مظممػػة، كا 

انزيػػػاح كاحػػػد لعبلقػػػة الػػػدالالت المألكفػػػة، ممػػػثبلن فػػػي االسػػػتعارة التشخيصػػػية، إذ جعػػػؿ 
كىػك خػرؽ لمعبلقػات  -أعطى لما ىك مادم جامد صفة الطفؿ الحػي أم -النجـ يحبك

 ، أك الماديػات ، أك المحسكسػات صػفات حٌيػةأكسبىت المعنكيات ، الداللية لؤللفاظ
(ُ) ،

 : لمتكػػرار خفػػة )كمػػا أفَّ الٌسػػياب نفسػػوي لجػػأ الػػى التكػػرار لرسػػـ صػػكرتو، كنحػػف نعمػػـ أفَّ
المتناسػػقة  قاعيػػةياإلحيػػث أفَّ النقػػرات  ،كجمػػاؿه ال يخفيػػاف كال يغفػػؿ أثرىمػػا فػػي الػػنفس
"فػػي" فػػي  ، كليػػذا فػػًإفَّ تكػػرار الحػػرؼ( ِ) (تشػػيع فػػي القصػػيدة لمسػػات عاطفيػػة كجدانيػػة

أىكثػػر مػػف سػػطر، كفػػي أكثػػر مػػف حالػػة شػػعكرية، يعطػػي أكثػػر مػػف داللػػة لمتعبيػػر عػػف 
اـ كظبلميا، فضبلن عف ًإظيار انغمار الشاعر فػي أكىػاـ الحػب العقػيـ الػذم يحمكة األ
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فػي سػف الػزكاج، كىػك  فتاةيدؿ عمى قناعتو بأفَّ حٌبو كاف مف طرؼ كاحد، فيي كانت 
ككانػػت تكبػػره بتسػػع سػػنكات ، تزكجػػت كماتػػت كىػػي ال تعمػػـ بحبّْػػو  (ُ)المراىقػػة سػػففػػي 

ليا ، كما تكرارهي لجممػة " عػزاء قمبػي الػدامي " التػي كجػدت الباحثػة أنَّيػا أحػدثٍت تناسػقان 
ة الحتميػػػة التػػػي آؿ الييػػػا بػػػدر ، كىػػػي يػػػامػػػف أىجػػػؿ ًإظيػػػار الني نغميػػػان فػػػي القصػػػيدة ًإال

 البكاء ، كالحسرة.
 سػػػػـابإفَّ حيػػػػاء السَّػػػػياب، كانعكاسػػػػات البيئػػػػة الريفيػػػػة عميػػػػو جعمتػػػػو ال يصػػػػرح          

نَّمػا يرمػز ليػا بػػ " ىنػد" المحبكبة كىػذا الخجػؿ سػنجد أنَّػو يتػكارل بتعػدد التجػارب،  -، كا 
 كتقدـ العمر:

 كلكف ىؿ أتت ىندي  تقضي الميؿي فالفجري     

 (ِ)فى الحبُّ كالعيدي أيف خبل مف طيفيا النيري    

إظيػػار حيرتػػو النفسػػٌية نػػراه يكػػٌرر االسػػتفياـ مػػرتيف، فػػي كػػؿ مػػرة يخػػرج  كألجػػؿ        
بمعنػى لػـ  أم" خػرج الػى النفػي،    كلكػف ىػؿ أتػت ىنػد الى معنى مختمػؼ، ففػي قكلػو "

ف الحػػبُّ كالعيػػد   " خػػرج الػػى اإًلفيػػاـ ، كالمبلحػػظ أفَّ الشػػاعر أيفػػ تػػأًت ىنػػد، كالثػػاني "
عمى الجمؿ االنشائية ، فالجمؿ تنكعت بيف االسػتفياـ كالنػداء كىػذا كمٌػو إنَّمػا  اعتمدقد 

، أك االخفاؽ في الحصكؿ عمى المػرأة بصػكرة  جاء ليعبر عف مرارة االخفاؽ في الحبّْ
مف شخص الػى آخػر ،ألنَّيػا  )فالحاجة إلى المرأة ، كالشكؽ الييا تختمؼ حدتو:  أدؽ،

ترافػػؽ المػػرء منػػذ طفكلتػػو كمنيػػا التصػػاؽ الطفػػؿ بأمػػو  تخضػػع لعكامػػؿ كمػػؤثرات كثيػػرة ،
فػػي اثنػػاء تربيتػػو، كغيػػاب أبيػػو الطكيػػؿ عنػػو بسػػبب العمػػؿ خػػارج البيػػت، أك مػػكت االـ 

لممػرأة منػذ  افتقػاد، كالٌسياب في حالة (ّ) (حنانياالمبكر، كىك لـ يشبع بعد مف عطفيا ك 
ان، فػػإذا ذىبػػت كفيقػػة البػػد أٍف يٌ جعػػؿى مػػف شػػبقو الخػػاص بػػالمرأة مرضػػ صػػغره ، كىىػػذا مػػا

 تأتي أيخرل، فيك يقػكؿ فػي قصػيدة "اليػؾ أشػتكي" كالتػي كتبيػا بعػد عػاـ مػف قصػيدتو "

 :ُِْٗعاـ  أمعمى الشاطر" ، 
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 (ُ)فبل تجعميو صحكة المتفجع كما الحٌب إال يقضة بعد ىجعةو 
ذا كػػػاف العنػػػكاف ىػػػك "ثريػػػا الػػػنص           " كمػػػا يقػػػكؿ النقػػػد الحػػػديث فػػػإفَّ عنػػػكاف  كا 

قصػػيدة الٌسػػياب ثريػػا تسػػمط الضػػكء عمػػى جكانػػب ميمػػة مػػف نفٌسػػية الشػػاعر ، كتسػػدؿ 
داللٌيػة الستار عمى طبيعة ذاتو المتألمػة ، كاختيػار العنػكاف " اليػًو أشػتكي" فيػًو إشػارات 

نَّما جاء ىنالـ يكف عشكائيان  عميقة تؤكد أىفَّ االختيار ، دالة تؤكدي أىفَّ الشػككل كاأللػـ ، كا 
مرحمػة عمريػة تسػبؽ مرحمػة الشػباب،  أممػع الشػاعر فػي مرحمػة عمريػة متقدمػة،  أابتد

فتجاربو في الحبّْ لـ ترؽى الى مرحمة الشككل إال لمتعبير عف حرماف الذات مػف المػرأة 
راحمػػو السػػابقة، فأخػػذنا نشػػعر أفَّ الػػذات تعػػيش لػػٌذة األلػػـ، ككمػػا نعمػػـ أىفَّ الشػػاعر فػػي م

سػعى الػػى المػرأة شػػأنو فػي ذلػػؾ شػأف كػػٌؿ رجػؿ، كلكػػف سػػعيو  )تعمٌػؽ بػػالمرأة فيػك قػػد : 
كىػػذا السػػعي جعمػػو يعشػػؽ " ىالػػة الراعيػػة " كيػػذكر اسػػميا  (ِ)(اصػػطدـ بعراقيػػؿ كثيػػرة 

 ضان  إذ يقكؿ:أيفي قصيدة "ذكريات الريؼ" ، منذي كقتو مبكرو 
 كبيف المراعي في الرياًض الزكاىرً  تىذىكرتي ًسٍربى الراعيات عمى الريبا    

 تػىنىػيػػػدي أقػػػػػداحو عػػمػػػى ثػىػىٍغػػػًر شػػػػػاعػػػرً  ات أجػػػراس القػػػػػػطيػػػػػع كأنػػَّػػػػػػػػيا          كرنَّ 

ٍف بػعػػػدو فػػيػػحسػػر ناظػػػػػػرم أقػػكدي قطيػػعػػػي خػػمفػػيػػػفَّ مػػحػػػػػػػاذران            كأٍنظيري عى

 نحك المركًج خكاطرم  انصرفتكال  كما كيٍنتي لك لـ أتبعى الحبَّ راعيان     

 كطػػاردتػػيا مػػستػػيػػػػػػػػػكنػػان بػالػػمػػخاطػػرً  الييا طكيتي الميؿ بالميؿ صابيػػػػػان       

قىبػػٌ   ػؿي تػًػٍمػػػػػؾى الػػبػػيػػػـ قػيػبػػمػػة ثػػائػػػػػػػػػػػػػػػرً تػػيقىػػبػّْ  ػػتيػػػا           أيمػػػػتي حػػتػػى البػػيػػـ لػػمػػا ر كى

 (ّ)الػػػػػى أثػػػػر مػػػف ثغرىا غير ظاىر قبمة إثر قيػػػػبػػػمػػػػػػػةو          فقد أىتدم في 

لقػػػػػػػػػد بنػػػػػػػػػػى الٌسػػػػػػػػػػياب ىػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػيد بنػػػػػػػػػػاءن درامٌيػػػػػػػػػان ، كمػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػكؿ د. عمػػػػػػػػػػراف     
نَّمػػػػػػا بينػػػػػػي عمػػػػػػى كفػػػػػػؽ النسػػػػػػؽ (ْ)الكبيسػػػػػػي ، كالحػػػػػػؽ أىفَّ المشػػػػػػيد لػػػػػػـ ييػػػػػػبفى دراميػػػػػػان ، كا 

ؽ معيػػػػػا ، بػػػػػؿ ينػػػػػدمج فػػػػػي نسػػػػػقيا الكمػػػػػي ، كيتعػػػػػانكمانسػػػػػي الػػػػػذم يحٌبػػػػػذ الطبيعػػػػػة الر 
الشػػػػػاعر بيػػػػػا ، كقػػػػػد بينػػػػػي المشػػػػػيدي عمػػػػػى االسػػػػػترجاع مػػػػػف خػػػػػبلؿ  النػػػػػدماج انعكاسػػػػػا

                                                           

(
1

 . 115: 2ِظاٌذ٠ٛاْ،  (

(
2

 . 92ثذس ؽبوش اٌغ١بة ؽبػش اٌٛعغ:  (
(

3
 . 122 -118: 2ِظ( اٌذ٠ٛاْ، 

(
4

        ١ٙش اٌمٍّبٚٞ ، ٚوبٌخ ( ٠ٕظش: ٌغخ اٌؾؼش اٌؼشالٟ اٌّؼبفش: ػّشاْ خض١ش ؽ١ّذ اٌىج١غٟ، اؽشاف د. ع

  . 259-٠ٚ،246ٕظش: ثذس ؽبوش اٌغ١بة دساعخ اعٍٛث١خ ٌؾؼشٖ:  45: 1892، 1اٌّطجٛػبد ، اٌى٠ٛذ ، ط       
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قكلػػػػو  " تػػػػذكرت " فالشػػػػاعر ىنػػػػا فػػػػي حالػػػػة اسػػػػتذكار لػػػػذلؾ الحػػػػٌب الػػػػذم بػػػػٌرح قمبػػػػو، 
كالػػػػذم لػػػػـ ينػػػػؿ منػػػػو اال تقبيػػػػؿ البيػػػػائـ، ألنَّػػػػو رأل محبكبتػػػػو تقبميػػػػا، مقتربػػػػان مػػػػف عػػػػالـ 

مػػػػػػػالشػػػػػػػاعر الجػػػػػػػاىمي الػػػػػػػذم  أٍف  -كمػػػػػػػا يقػػػػػػػكؿ-وي حػػػػػػػبَّ بعيػػػػػػػره ناقػػػػػػػة حبيبتػػػػػػػوي ...  عى
ثغرىػػػػا، إنَّػػػػو ىنػػػػا اسػػػػتطاع أٍف يرسػػػػـ  ييتػػػػدم مػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػذا التقبيػػػػؿ عمػػػػى أثػػػػرو مػػػػف

كػػػػػاف شػػػػػغمو  )الراغبػػػػػة فػػػػػي الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى الحػػػػػٌب، كالػػػػػذم:  المعذبػػػػػةصػػػػػكرة لذاتػػػػػو 
، كالمبلحػػػػػػػػظي أفَّ الشػػػػػػػػاعرى ، اعتمػػػػػػػػد فػػػػػػػػي صػػػػػػػػياغة تراكيبػػػػػػػػًو (ُ) (الشػػػػػػػػاغؿ الحقيقػػػػػػػػي

عمػػػػػػػػى الفعػػػػػػػػًؿ ، فتٌنقػػػػػػػػؿى بػػػػػػػػيف الماضػػػػػػػػي كالمضػػػػػػػػارع ممػػػػػػػػا حفػػػػػػػػظى لمصػػػػػػػػكرًة حيكيتيػػػػػػػػا 
 مشاعر الذات .كفاعميتيا في إظيار 

إفَّ الصػػػػػػكرة الشػػػػػػعرية عنػػػػػػد السػػػػػػياب فػػػػػػي ىػػػػػػذا المقطػػػػػػع، صػػػػػػكرة اشػػػػػػتممت          
عمػػػػػػى انزيػػػػػػاح كاحػػػػػػد عػػػػػػف العبلقػػػػػػات الدالليػػػػػػة المألكفػػػػػػة، فقػػػػػػد جػػػػػػنح الػػػػػػى االسػػػػػػتعارة 
التشخيصػػػػػػيَّة، إذ جعػػػػػػؿ االقػػػػػػداح تتنيػػػػػػد، فػػػػػػأعطى لمػػػػػػا ىػػػػػػك مػػػػػػادم صػػػػػػفة األحيػػػػػػاء، 

نَّنػػػػػػػا لنشػػػػػػػعر أفَّ ىػػػػػػػذه التنيػػػػػػػدات مػػػػػػػاىي اال ذاؽ  )تنيػػػػػػػدات قمػػػػػػػب السػػػػػػػٌياب الػػػػػػػذم:  كا 
 ،كفقد ىالتو. (ِ)(مرارة الخيبة في الحبّْ 

لقػػػػػػد شػػػػػػعر بػػػػػػدر بػػػػػػألـ الػػػػػػركح قبػػػػػػؿ أٍف يشػػػػػػعر بػػػػػػألـ الجسػػػػػػد، فركحػػػػػػو معذبػػػػػػة، 
حزينػػػػػػة، ألفَّ القػػػػػػدر عمػػػػػػى عنػػػػػػاد معػػػػػػو، فمػػػػػػـ يػػػػػػدع لػػػػػػو مػػػػػػف أحػػػػػػٌب ، إذ سػػػػػػرعاف مػػػػػػا 

"*، كمػػػػػؿ ناداىػػػػػا ، كالمبلحػػػػظ أىفَّ الحيػػػػػرة تيػػػػػيمفي عمػػػػػى الػػػػػذات  خطػػػػؼ القػػػػػدر" ىكيػػػػػؿ
الشػػػػػػاعرة، مٌمػػػػػػا جعػػػػػػؿ ىػػػػػػذا األمػػػػػػر يػػػػػػنعكسي فػػػػػػي لغػػػػػػة المبػػػػػػدع مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ اعتمػػػػػػاد 

االسػػػػػػػػتفياـ "مريضػػػػػػػػة   " ،  كالػػػػػػػػذم يشػػػػػػػػٌكؿي مػػػػػػػػدخبلن يسػػػػػػػػاعد فػػػػػػػػي تقكيػػػػػػػػة  أسػػػػػػػػمكب
فاعمٌيػػػػة الداللػػػػة عبػػػػر الكظيفػػػػة التعبيرٌيػػػػة كتشػػػػظييا داخػػػػؿ أيطػػػػر الػػػػنص فػػػػي صػػػػيركرة 

تعمػػػػػػػؿي عمػػػػػػػى صػػػػػػػير المتمقػػػػػػػي  فػػػػػػػي بكدقػػػػػػػة الداللػػػػػػػة الفكرٌيػػػػػػػة ، كالنفسػػػػػػػٌية   قاعيػػػػػػػةإي
ز الصػػػػػدمة النفٌسػػػػػية  لمعمميػػػػة االبداعيػػػػػة ، كالػػػػػذات الشػػػػػاعرة عممػػػػػت جاىػػػػدة عمػػػػػى إبػػػػػرا

التػػػػػػػي سػػػػػػػببيا مػػػػػػػرض المحبكبػػػػػػػة ، فػػػػػػػالمرض أعطػػػػػػػى لمػػػػػػػذات رؤيػػػػػػػة خاصػػػػػػػة تػػػػػػػرتبط 
                                                           

(
1

  .51( ؽؼش ثذس ؽبوش اٌغ١بة دساعخ ف١ٕخ ٚفىش٠خ:

(
2

  . 81بة ؽبػش اٌٛعغ:( ثذس ؽبوش اٌغ١ّ 

ّْ ٕو١ٍخ ا٢داة، اٌغبِؼخ اٌّغز)*( ٠شٜ اٌذوزٛس ع١ّش اٌخ١ٍٍٟ اعزبر إٌمذ فٟ  قش٠خ ٚفٟ ِمبثٍخ ؽخق١خ ِؼٗ أ

ب ػشفذ ثزغ١ّخ  "٘بٌخ  "  اٌؼشال١خ فٟ اٌغٕٛة ٚفٟ اٌّشؽٍخ اٌض١ِٕخ اٌزٟ ػبؽٙب اٌغ١بة ال      اٌج١ئخ  ٠زوش أََّٔٙ

 فٟ لق١ذرٗ ٘ٛ ِٓ ثبة اٌزؾج١ت. بة ػٕذِب روش)) ٠ًٛ٘ ((" ٚاٌغ١ّ      ٚئّٔب " ١ٍ٘خ 
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 بالفقًد، إذ سبؽ أىٍف خطؼ المكت منيا " األـي كالجدة " .
مػػػػف ىنػػػػا نجػػػػد أىفَّ االسػػػػتفياـ عمػػػػؿ عمػػػػى خمػػػػًؽ عبلقػػػػة تكاصػػػػمية بػػػػيف الػػػػذات   

الطػػػػرؼ اآلخػػػػر كىػػػػك الشػػػػاعرة ، كالتػػػػي تمثػػػػؿي أحػػػػد طرفػػػػي العمميػػػػة االبداعيػػػػة ، كبػػػػيف 
إمكانيػػات أيسػػمكب االسػػتفياـ فػػي عقػػدًه  اسػػتغبلؿ )المتمقػػي ، كقػػد نجحػػت الػػذات فػػي : 
 . (ُ)(لمترابط كالتكاصؿ بينوي كبيف اآلخر

صػػاؿ إحساسػػًو إلػػى ياكلػػيس ىػػذا فحسػػب بػػؿ نػػراه يمجػػأ إلػػى التكػػرار ، مػػف أجػػًؿ  
إذ يشير االلحاح عمى بعض الكممػات داخػؿ تراكيػب ثابتػة أك متغيػرة  )القارئ بعمؽ : 

، كالمبلحػظ  (ِ)(بيا ، دكف ىذا التكرار  ماءياإلتستطيع التجربة الشعرية  إلى أشياء ال
أىفَّ التكػػرار أحػػدثى تناسػػقان مكسػػيقيان أفػػادى فػػي تعميػػؽ التجربػػة النفٌسػػية لمشػػاعر ، كبمكرتيػػا 

رزي داخػػػػؿ الػػػػنص عمػػػػى لتكػػػػرار لتػػػػؤدم أىثػػػػران كظيفيػػػػان ييبػػػػالػػػػدل القػػػػارئ ، إذ تتسػػػػع بنيػػػػة 
كالػداللي ، كالسػػٌياب نػزع إلػى التكػرار مػػف أجػًؿ إبػراز األزمػة الحػػادة  قػاعيياإلالمسػتكل 

التػػػي أصػػػػابت ذاتػػػػوي بسػػػبب تسػػػػمًط فكػػػػرة المػػػرض سػػػػمبان عمييػػػػا ، لػػػذلؾ جػػػػاءت لفظػػػػة " 
ة التكرارٌيػػػة  كالتػػػي مريضػػػة " لتػػػدؿى عمػػػى تػػػأـز الػػػذات مػػػف خػػػبلؿ االعتمػػػاد عمػػػى البنيػػػ

ٌشػػكمت عبلمػػة بػػارزة فػػي إظيػػار حيػػرة الػػذات ،فػػالتكرار يسػػمط الضػػكء عمػػى نقػػاط ميمػػة 
كالٌسػػياب ىنػػا أصػػبح عمػػى قناعػػة  ،(ّ)فػػي الػػنص تفيػػد الناقػػد فػػي تحميػػؿ نفسػػية الشػػاعر

لييمػػة":  كقػػد كػػاف حٌبػػو "، (ْ)(مظمػػـك كمقيػػكر، الحػػؽ لػػو بالحػػٌب، كلػػك مػػف بعيػػد) بأنػػو:
، التػػي لػػـ  (ٓ) (مػػف نػػزكات المراىقػػة المفعمػػة بالمثاليػػة كالمكاقػػؼ العاطفيػػةنػػزكة بريئػػة )

 تستطع ذاتوي استيعابيا .
 -اتًو عشقيف :ياكالكاقع أىفَّ الٌسياب عشؽ المرأة في بد 
: عشػؽ جسػػدم كىػػك حالػػة طبيعيػػة، إذ أفَّ الرجػػؿ يبػػدأ بػػالتعمؽ بػػالمرأة بعػػد بمكغػػو األكؿ

 الرجكلة فيًو .مرحمة الرجكلة، استجابة لنداء 

                                                           

(
1

          ٚاٌٍغخ : د. ػٍٟ ػض٠ض فبٌؼ ، داس اٌىزت اٌؼب١ٌّخ ، ٚاٌّضّْٛـ ػٕذ اٌغٛا٘شٞ اإل٠مبع ؽؼش٠خ إٌ (

 . 36َ :  2211،  1ث١شٚد ، ٌجٕبْ ، ط        

(
2

 . 263:  2221،  14ٌجٕبْ ، ط –لضب٠ب اٌؾؼش اٌّؼبفش ، ٔبصن اٌّالئىخ ، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، ث١شٚد  (

(
3

 . 81بة ؽبػش اٌٛعغ:ثذس ؽبوش اٌغ١ّ ٠ٕظش:  (

(
4

 . 81: اٌّقذس ٔفغٗ( 

(
5

  .21بة ؽ١برٗ، ٚؽؼشٖ : ١ّ ثذس ؽبوش اٌغ (
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: عشػػؽ ركحػػي كىػػذه نقطػػة ميٌمػػة فػػي ذات السػػٌياب، فيػػك بػػأمس الحاجػػة الػػى الثػػاني  
 المرأة كإنٌساف، لتعكضو الحناف الذم افتقده بفقدانو ألمو، كالدليؿ عمى ىذا أمراف:

 أم-إفَّ الٌسياب لـ تكف لو عبلقات حقيقٌية مع النساء في ىذه المرحمة مف حياتو  .ُ
فأخذ يمني النفس،  -كىذا جعمو يعيش رغبة لمحصكؿ عمييا: -مرحمة القرية

: كيعٌمؿ لصديقو خالد الشكٌ  اؼ سبب بقائو في القرية ، كعدـ ذىابو الى بغداد بأفَّ
، كىك ادعاء تدحضوي الحقيقة المٌرة (1)(العذارل الريفيات يتشبثفَّ ببقائو  الصبايا )

 في فـ الٌسياب.  
، ألنَّو لـ يتغزؿ بالمرأة بالمطمؽ كما سنرل إفَّ الٌسياب   .ِ في شعره كاف شاعر حبَّ

نَّما نراه عشؽ نساء محٌددات، كاف يتمنى أٍف تككف كؿ كاحدة منيفَّ  مع نزار، كا 
أكثر مما ىي متميفة  رعايةفيي ىنا ذات متمٌيفة لمعطؼ كالحناف كال مبلذه ،

لممرأة كأنثى، كلذا نرل أفَّ صكرة كفيقة ، كىالة ظمتا مبلزمتيف لصكر الشاعر 
 حتى أيخريات حياتو، ألنَّيما كانتا صكرة ثانية لؤلـ التي رحمت.

 اتػػػػًو الحياتيػػػػة ،يالقػػػػد تبػػػػيَّف مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػرآة الشػػػػعر أىفَّ ذات الشػػػػاعر فػػػػي بد  
نَّمػػا كانػػت ذاتػػان  كالشػػعرية ، لػػـ تكػػف ذاتػػان متنعمػػة بالحػػبّْ كالرفػػاه ، كدفػػر األحضػػاف ، كا 

سػػبؽى لمػػزمًف أىٍف ىٌزىػػا ىػػزات عنيفػػة مصػػدرىا المػػكت ، الػػذم خطػػؼى األـي كالجػػٌدة ليتػػرؾى 
كحبيبػة:  أىمَّػاذاتى الشاعًر ىائمة في فراغ التخٌيؿ، لذا نجد أىفَّ بدران عاش لممرأة ينشدىا 

 افتقػاده، لكػف مأسػاة بػدر الحقيقيػة ىػي (ِ) (ان لمجمػاؿحيث كاف قمبا متفجران حٌبان كتقديس)
ثرىا بأبعادىا جميعان، فرغبة بدر في الحػٌب كانػت تجابػو بػالرفض، كىػذا ألكجكد المرأة ك 

كػػاف ألسػػباب تتعمػػؽ بطبيعػػة ذات الشػػاعر المضػػطربة، فيػػك كػػاف يفتػػرض الحػػٌب مػػف 
سػى فينطػكم عمػى باألجػد تبػادؿ الرغبػات يشػعر ي ،كعنػدما ال(ّ)افتراضػان خػر الطرؼ اآل

، كلػذا نػراه يصػٌرح ذاتو، كما أفَّ تككينو الجسدم كقؼ حػائبلن دكف حصػكلو عمػى الحػبٌ 
 ىكل كاحد" بنكراف الحبيٌبة لو : " في قصيدة 

 كقػػػمبػػي كاشػػكاقػػؾ الػعػارمػػة  أأنكرًت حتى ىكاؾ المجكج
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 (ُ)ظالمةصداىا...فيا لؾ مف  كضممت فػػي كىػػدة الكبػريػاء      
لقػػد صػػٌكر بػػدر المػػرأة ظالمػػة نػػاكرة لمحػػٌب الػػذم كصػػفو بػػالمجكج ، كقػػد بنػػى          

صػػػكرتوي معتمػػػدان عمػػػى االسػػػتفياـ الػػػذم بػػػٌرز الحيػػػرة النفسػػػٌية التػػػي يعيشػػػيا بػػػدر نتيجػػػة 
ٍف كاف ىذا الحٌب متخٌيؿ مف طرؼ كاحد-ىجراف الحبيبة إذ كاف بدر يخمػؽ لنفسػو  -كا 

، فػالمرأة كفػي أكثػر تجاربػو المعيشػة لػـ تكػف تبادلػو الحػٌب، بػؿ (ِ)اأجكاء الحبّْ كيعيشي
برحػػت  إفَّ بعضػػيف لػػـ يىكيػػفَّ يعمٍمػػفى بحبػػو، كىػػذا يػػدؿ عمػػى عمػػؽ مأسػػاة الػػذات التػػي مػػا

المقػػػػاء األخيػػػر" كانػػػػت ذاتػػػو المثاليػػػػة  تطمػػػب الحػػػبّْ كتصػػػػكره مطكاعػػػان، ففػػػػي قصػػػيدة "
ٍت المرأة مطاكعػة  كىرى ػرىٌح بػو كاضحة جمية، فقد صى راغبػة خػبلؼ الكاقػع المريػر الػذم صى

 مراران كىىذا تعكيض كاضح عف الحرماف، فيك يقكؿ:
   كماؿى جيدؾ في اشتياء  ماكالتفٍت حكلًؾ ساعد

 كالزىرة الكسنى فما أحسستي اال كالشفاه 
 كلممساء فكؽ الشفاه....

 عطري يضكع فتسكريف بو كأسكري مف شذاه
 ذاب الشراع فأغيب في أفؽ بعيدو مثمما

(ّ)رجكاًف الشاطر النائي كأكغؿ في مداهافي 
  

لقد جاء العنكاف متناغمان مع شعكر الذات، التػي تعػٌكدت االفتقػاد لممػرأة، فكػٌؿ          
قٌصػػػة حػػػٌب عاشػػػيا الشػػػاعر كصػػػمت سػػػريعان إلػػػى الفػػػراؽ، لػػػذا نػػػراه يجعػػػؿ عنكانػػػو دالػػػة 
بػػػذاتيا، فحتمػػػان سيصػػػؿ الشػػػاعر الػػػى مرحمػػػة الفػػػراؽ، كيعػػػيش مػػػرارة الخيبػػػة فػػػي الحػػػٌب 

ل أفَّ ذاتػػػو أخػػػذت تعػػػيش أحػػػبلـ اليقظػػػة، كالعػػػادة بانسػػػحاب الطػػػرؼ اآلخػػػر، كلػػػذا نػػػر 
فػأظيرت صػكرة مخالفػة لمكاقػع، إذ ٌصػكر المػػرأة راغبػة، محبػة تبادلػو الحػٌب، ثػـ شػػبييا 
بػػالزىرة تفػػكح عطػػران، كلكػػف ىػػذه الصػػكرة التػػي رسػػميا بػػدر لػػـ تكػػف تمثػػؿ حقيقػػة شػػعكر 

"  أحبينػي الذات، كلذا لـ يتردٌد بدر في إظيار حقيقػة مكقػؼ المػرأة منػو، ففػي قصػيدة "
 يقكؿ:
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 ماضيَّ الذم كانا كما مف عادتي نكراف
 كلكٍف كؿُّ مف أحبٍبتي قبمًؾ ما أحٌبكني

، عشقتي سبعان كفَّ أحيانا  كال ًعطفكا عميَّ
، تحممني الى الصيفً   تىًرؼَّ ًشعكرىفَّ عميَّ

، ثـ تظمني كحدم  فألتقط المحار أظفُّ فيو الديرَّ
 جدائؿ نخمةو فرعاء

 (  ُ)جميع مف أىحببتي قبمؾ ما أحبكنيألفَّ 
الػذم  لقد اشتغمت الذات الشاعرة عمى إظيار معاناتيػا مػف العنػكاف " أحبينػي"         

جػػاء قصػػيران، فيػػك مػػف كممػػة كاحػػدة، جعمػػو ، الشػػاعر بصػػيغة فعػػؿ األمػػر ليػػدؿ عمػػى 
ػػػحى الع نػػػػكاف حجػػػـ معانػػػاة الػػػذات مػػػػف خػػػذالف المػػػرأة، كألجػػػؿ إظيػػػػار ىػػػذه المعانػػػاة اٌتشى

بعبلمػػػات التعجػػػب كالنقػػػاط ، كذلػػػؾ لتأخػػػذ الداللػػػة النفٌسػػػية أبعادىػػػا ، إذ ٌشػػػكؿى المعنػػػى 
الػػداللي لمعنػػكاف كالػػذم اسػػتعاف بعبلمػػات التػػرقيـ ، عمػػى تكػػكيف مشػػترؾ داللػػي سػػاعد 

كجػػكد الفكاصػػؿ، كتكػػرار الػػنقط كعبلمػػات التعجػػب )صػػاؿ شػػعكر ذاتػػو ًإذ ًإفَّ : أيعمػػى 
، كبػدر ىنػا أراد لنػا (ِ) (الػى القػارئ بدقػة صػالوإيتساعد الشاعر عمى تكصيؿ ما يػرـك 

أٍف نشعر بذاتو المتميفة إلى المرأة، المكسكرة مف خذالنيا، كالعنكاف ٌشكؿ بنية صػغرل 
ٍف تيحٌبػػػو نجػػػد تداعياتػػػو "الػػػنص"، فسػػػؤالو لممػػػرأة بػػػأ تكضػػػحت داللتيػػػا مػػػع البنيػػػة الكبػػػرل

"النص"، فكؿ النساء المكاتي أحٌبيفَّ خذلنو، لذا نراه يكرر عبػارة " كػؿ مػف  داخؿ المتف
ة القصػػػيدة، كفػػػي يػػػاربػػػع مػػػرات، جػػػاءت فػػػي بدأأحببػػػت قبمػػػؾ مػػػا أحبػػػكني" فقػػػد كررىػػػا 

تيا، كذلؾ مف أجؿ التأكيد عمى المكقؼ النفٌسي الذم تمػرُّ فيػو الػذات، كقػد كصػؿ ياني
بو األىمر الى استدرار عطفيٌػف حػيف قػاؿ " كال عطفػكا عمػيَّ ..."  كلػيس ىػذا فحسػب ، 
بػػؿ نػػراه يٌعػػكؿي عمػػى التكػػرار فػػي إظيػػار معاناتػػو فقػػد كػػرر حػػرؼ "الحػػاء" إحػػدل عشػػرة 

ة عمػػى إقنػػاع الحبيػػب، كىػػك يسػػعى مػػف خػػبلؿ مػػرة، كىػػك حػػرؼ ميمػػكس رقيػػؽ فيػػو قػػدر 
ذلػػؾ الػػى تكظيػػؼ القصػػيدة لئلعػػبلف عػػف مػػرارة الخػػذالف الػػذم تعانيػػو ذاتػػو مػػف جانػػب، 
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 كإلقناع الحبيٌبة بمكاصمة الطريؽ معو مف جانب آخر.
إف َّ الصػػكرة التػػي قػػدميا بػػدر لممػػرأة اظيػػرت حرمانػػان كاضػػحان لػػذات الشػػاعر مػػف       

كاضػػطراب الػػذات، ذلػػؾ  ،ة قصػػائده حزينػػة، تجٌسػػد ألػػـ الػػركحلغػػالمػػرأة، كىػػذا مػػا جعػػؿ 
االضطراب الذم جعؿ ذاتو تتمحكر حكؿ المرأة التي ابتعػدت عنػو ألسػباب منيػا ىيئػة 
الشػػاعر الجسػػدٌية ، كىػػك كػػاف يعػػي ىػػذه الحقيقػػة ففػػي قصػػيدة "خػػذيني" نشػػعر بانكسػػار 

نى الحرٌمػػاف مػػف "، كىػػك فػػي شػػدة مرضػػًو قػػد عػػأُِٗ"الػػذات فقػػد كتػػب القصػػيدة عػػاـ
 قٌف في قرارة نفٌسو بأفَّ حصكلو عمى الحبّْ بات أمران مستحيبلن:أيالمرأة، ك 

 تحبينني أنًت   ىؿ تخجميف 
 أـ استنزؼى شكقًؾ الكبرياء
 فمـ يبؽى إال ابتساـه الرثاء 
   (ُ)أترثيفى لي أـ تيرل تيشًفقيف

إذ فيػػو  كاالنكسػػار نشػػعر بػػو مػػف العنػػكاف" خػػذيني " إفَّ مػػرارة الحرمػػاف ، كاالفتقػػاد ،    
نػػداء مريػػر لممػػرأة بػػأٍف تعطػػؼ عميػػو، فػػالعنكاف جػػاء تعبيػػران صػػادقان عػػف حاجتػػو النفٌسػػية، 
فيػػك عػػاش مػػف أجػػػؿ الحصػػكؿ عمػػى الحػػبّْ الػػػذم كقػػؼ القػػدر حػػائبلن دكف حصػػػكلو ، 

لعنػػػكانيف " ف احتػػػى بعػػػد زكاجػػػو، كالمبلحػػػظ أىفَّ ىنػػػاؾى تقاربػػػان فػػػي المعنػػػى المعجمػػػي بػػػي
" خػػػػذيني " المػػػػذيف جسػػػػدا تعمٌػػػػؽ الػػػػذات بػػػػالمرأة ، مػػػػف غيػػػػر انتيػػػػاؾ لمغػػػػة أحبينػػػػي" ، 

 القصيدة، إذ اعتمد عمى ضمير المخاطب لممؤنثة المفردة .    
، أربػػع مػػرات ، كىػػذا التكػػرار جػػاء األسػػطركػػٌرر الشػػاعر االسػػتفياـ فػػي ىػػذه          

، فيػك عمػى يقػيف بػأفَّ المػرأة ال تحبَّػو،  ليؤكد شعكر الذات بالخيبة ،كالحرماف مف الحبّْ
بػػؿ تشػػفؽ عميػػو، كىػػي شػػأنيا شػػأف النسػػاء المػػكاتي عػػرفٌيف غيػػر مخمصػػة، كإلبػػراز ىػػذا 
ـى  صػػػػكرتو عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف التككيػػػػدات، منيػػػػا تكػػػػرار االسػػػػتفياـ،  المعنػػػػى فأنَّػػػػو أقػػػػا

 ".كاعتماد أسمكب القصر في قكلو " فمـ يبػػػػػػؽى اال ابتساـ الرثاء 
مٌمػػا تقػػدـ نجػػد أفَّ افتقػػاد الشػػاعر لممػػرأة جعمػػو يػػدكر فػػي فمكيػػا ، كأخػػذت ذاتػػو          

تتمحػػكر حػػكؿ نفسػػيا، ىػػذا التمحػػكر جعميػػا تعػػيش مضػػطربة، قمقػػة، متراجعػػة، فػػبل نجػػد 
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تطػػكران فػػي صػػكرة الػػذات. بسػػبب الظػػركؼ االجتماعٌيػػة ، كالبيئٌيػػة المختمفػػة، فيػػك يعػػاني 
مؽ ، ممػػا جعمػػو يػػدكر فػػي فمػػؾ المػػرأة الجسػػد، كيػػدكر فػػي فمػػؾ مػػف افتقػػاد لممػػرأة بػػالمط

الخيانػة كالخػذالف، فنػػراه مػٌرة: يجعػػؿ المػرأة راغبػة، كاخػػرل يصػكرىا رافضػػة لحٌبػو، كىػػك 
 ، في كؿ ىذا ال يبغي، إال إشباع رغبتو فكأنَّما المرأة لديػو تحكلػت الػى ىػاجسو مرضػيو

 " يقكؿُّٔٗكالتي كتبيا عاـ " ففي قصيدة "غدان سألقاىا"
 كغدان سىأىلٍقاىا

 سىأىشيديىا شىدان فىتىٍيًمسي بي
يٍناىىا  (ُ)" رحماؾ ثـ تىقيكؿي عى

الشػػاعر كىػػك فػػي قٌمػػة مرضػػو مػػازاؿ يحمػػـ بػػالمرأة، كيصػػكرىا راغبػػة محٌبػػة كمػػا كػػاف  
قػة ، فيػك فػي رحمتػو مػع يتمنى أٍف تككف في الكاقع كىك قادره عمى شٌدىا مكابرةن ال حقي

قػػػػؿ بػػػػيف حبٍّػػػػو المكىػػػػـك مػػػػف ابنػػػػة الجمبػػػػي الػػػػى كفيقػػػػة، فيالػػػػة، كذات المنػػػػديؿ المػػػػرأة تنَّ 
األىحمػػر، كاالقحكانػػة، كاليػػكل البكػػر، كالمنتظػػرة، كمػػادليف، كىػػك فػػي عبلقاتػػو ىػػذه كػػاف 
ذا مػػػا اسػػػتثنينا المنتظػػػرة " لميعػػػة" فػػػإفَّ البقيػػػة  يعػػػيش حٌبػػػان مفترضػػػان مػػػف طػػػرؼ كاحػػػد، كا 

فنحف بإزاء إنساف نيػـ الػى الحػٌب،  )لحٌب إذف: كانت أحبلـ الشاعر بالحصكؿ عمى ا
، يعػػاني جػػٌراء الحرمػػاف مركػػب نقػػص  أمإنَّػػوي عمػػى اسػػتعداد ألٍف يقتػػرف بػػ ؛ألنَّػػو محػػرـك

، كلذا نراه يؤكد بأنَّو سكؼ يبلقي امرأتػو المنشػكدة (ِ) (امرأة تعكيضان عف نقص الجكع 
، كالػػذم نيػػض بمغػػة شػػعرية فييػػا انفتػػاح  التػػي يحٌبيػػا كتحٌبػػو، فػػالعنكاف " غػػدا سػػألقاىا "

فيػو داللػة كبيػرة عمػى شػغؼ الشػاعر بػالمرأة، كلػذا نػراه يمنػي الػنفس  كتفاؤؿ بالمستقبؿ 
 بأفَّ المستقبؿ سيككف أفضؿ مف الماضي .

كلكجيػػػػػة كمنيػػػػػا ياإفَّ تراجػػػػػع ذات بػػػػػدر كاضػػػػػطرابيا، كػػػػػاف لػػػػػو أسػػػػػباب منيػػػػػا ب        
ٍت الػػى تشػػتت ذاتػػو، كقمقيػػا كىػػذا القمػػؽ نجػػد لػػو أكثػػر اجتماعٌيػػة، كمنيػػا نفسػػٌية، كميػػا أد

 مف صكرة ، فيك يقكؿ في قصيدتو " ستار ".
 (ّ) !فىمىٍستي أىٍمًمؾي ما أريد ال تسألي : ماذا تيريد  
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كمػا ذلػؾ إال ألٌف )إفَّ ىذا السطر تعبير كاضح عف تشػتت الػذات الشػاعرة كاضػطرابيا:
، كالظممة النفٌسية الحالكة  كىذه الظممػة ، كالحيػرة ،  ، (ُ) (تمٌفو مف كؿ جانبقمبو خاكو

كاالضطراب ظيرت مف خبلؿ عبلمػات االسػتفياـ، كالتعجػب، كذلػؾ ألفَّ الصػدمات ، 
فػػي غربػػة عػػف ذاتػػو كعػػف )كخػػذالف المػػرأة جعػػبله يفقػػد الثقػػة بقدراتػػو، فأصػػبح يعػػيش: 

، إنَّػو يعػيش فػي حمقػة مفرغػة ، فذاتيػو تػدكر حػكؿ نفٌسػيا ، مضػطربة قمقػػة ( ِ) (االخػريف
رسػػػػػالة " التػػػػػي كتبيػػػػػا  انتظػػػػػارتطمػػػػػب كدَّ المػػػػػرأة كعطفيػػػػػا، فيػػػػػك يقػػػػػكؿ قصػػػػػيدة " فػػػػػي 

 ":  ُّٔٗعاـ"
سىٍحبة القمـ الصمَّكت   لـ تبخميف عميَّ بالكرقات، بالحبر القميؿ كى

 إني أذكبي ىكلن ، أمكتٍ 
 . (ّ)كأحفُّ منًؾ إلى ًرسىاىلة 

لقػػد شػػٌكؿ االسػػتفياـ ظػػاىرة فػػي شػػعر بػػدر، تشػػير إلػػى عمػػؽ المعانػػاة النفٌسػػية         
التػػػػي يعيشػػػػيا، فيػػػػك مػػػػا زاؿ يعػػػػاني مػػػػف إىمػػػػاؿ المػػػػرأة، فػػػػالمرأة اسػػػػتحالت مػػػػف حياتػػػػو 

ا، ففػي كنقيػا كأمميػفاستحاؿ معيا الحٌب كالتفاؤؿ، فأصبحت حياتو خريفان، أٍفقىدى الركح ر 
قبػؿ كفاتػًو بسػنتيف، نػراه يصػٌكر جفػاؼ  أم"، ُِٔٗالتي كتبيا عاـ " " ذىبًت " قصيدة

حياتػػو كبركدىػػا، كاصػػفرارىا، بعػػد ذىػػاب المػػرأة، كالباحثػػة تشػػعر أفَّ الػػذىاب ال يٌخػػص 
امػػرأة بعينيػػا، بقػػدر مػػا يٌخػػص المػػرأة بػػالمطمؽ، فيػػك يعػػيش حالػػة افتقػػاد لممػػرأة ضػػمف 

لديػػو قناعػػة بعػػدـ قدرتػػو عمػػى  الحصػػكؿ عمػػى الحػػبّْ مػػف المػػرأة،  مسػػيرة حياتػػو، كلػػدَّتٍ 
 حتى أصبح ىذا االمر يراكد ذاتو، فيقكؿ:

 ذىىىٍبًت فاستحاؿ بعدًؾ النياٍر 
 كأنَّو الغركبٍ 

 كأنما سيحبٍت مف خيكطو النّْضار
 كظٌمؿ المدارج انكساٍر 

، غاـ في خيالي الجنكبٍ   كمثمييا انكسرتي
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 يىنيكء بالخريؼٍ 
، كالحفيٍؼ   تعَّرٍت الكرـك كالجداكؿ انطفأفى

 (ُ)يمكتي في ذيرل النخيؿ، كالدركب

تظير معاناة الذات بدءان مف العنكاف" ذىبػت" الػذم شػٌكؿ دالٌػة عميقػة تشػير إلػى ىمػـك 
الشاعر كحرمانو، ىذا الحرماف الذم جعؿ حياٌتو قفاران، فتحٌكؿ نياره إلى غركب، كىػك 

شػػبييية فقػػد شػػبو نيػػارهي بعػػد ذىػػاب المحبكبػػة كانحسػػارىا مػػف فػػي صػػكرتو يػػنيضي بمغػػة ت
حياتو ، بأنو الغركب، كشٌبو انكسار ذاتو مثؿ انكسػار ظمٌػؿ المػدارج، فالصػكرة المفػردة 
ىنػػا اعتمػػدت عمػػى تجػػاكر  التشػػبيو، كاالسػػتعارة ضػػمف لغػػة شػػعرية دالػػة ،فقػػد اسػػتعار 

" انطفػػأت" ،"كالمػػكت لحفيػػؼ كلجفػػاؼ االنيػػار لسػػقكط أكراؽ الكػػرـك لفظػػة " تعػػٌرت " ،
النخيػػػؿ"، كالصػػػكرة ىنػػػا حٌسػػػية، انتقمػػػت مػػػف المجػػػرد إلػػػى المحسػػػكس كمػػػا فػػػي" تعػػػرت 

إذ أعطى لسقكط أكراؽ الكرـك صكرة االحياء مف خبلؿ لفظة " تعرت" ، كمػا  الكرـك "
أنَّػػوي جعػػؿ الجػػداكؿ تنطفػػر ، كالحفيػػؼ يمػػكت فػػي ذرل النخيػػؿ ، كىػػك خػػرؽه لمعبلقػػات 

بعػػدان فنيػػان رائعػػان ، إذ منحػػت االسػػتعارة الػػنص شػػعرية جعمتػػوي ينػػبض  ضػػفىأد الدالليػػة فقػػ
 بالحيكية عمى الرغـ مف قتامة الركح .

لقػػد جػػاءت الصػػكرة حزينػػة معبػػرة عػػف ذات الشػػاعر، المنكسػػرة، كقػػد أبػػدع بػػدر         
، انطفػأت، في إظيار ىذه المشاعر مف خبلؿ لغة معبرة مثؿ]اسػتحاؿ، انكسػرت، ينػكء

يمػػكت[، إفَّ ىػػذا التشػػاـؤ الػػذم ظيػػر كاضػػحان ىنػػا، مػػا ىػػك إال صػػكرة لػػذات بػػدر القمقػػة 
مف افتقادىا لمحٌب، كىك عمػى الػرغـ مػف زكاجػو مػف " إقبػاؿ" إال أنَّيػا لػـ تكػف تمثػؿ لػو 
الحٌب الذم كاف يتمنػى ، فقػد تزكجيػا زكاجػان تقميػديان، سػاعد عميػو فشػؿ جميػع عبلقػات 

 شيا، فأصبح:الحٌب التي عا
، تعكيضان عػف نقػص الجػكع... كلػـ يػنجح زكاجػو،  امرأة أمعمى استعداد ألٍف يقترف ب)

 ، (ِ) (آخر فالحمـ شيء، كالكاقع شيء
 " لكم مكنيس": كليذا نراه يقكؿ في قصيدة 
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 كما بىٍيفى زكجي كبيني خكاء
 فميتى الصحارل كليتى الجداٍر 

دي ما بيفى زكجي كبينىي ببرد الشتاٍء   تكحّْ
 (ُ)كصمت الحجارا 

إفَّ البػػركد يمػػؼ عبلقػػة بػػدر بزكجتػػًو إقبػػاؿ، كلعػػؿ ىػػذا األمػػر عائػػد الػػى نفٌسػػيتو        
 : الشػاعر يجػد فػي عػذاب ) التي تعكدت العذاب حتى أصػبح لػذة، كيػرل أحػد النقػاد أفَّ

الػػػذم يجعػػػؿ الٌسػػػياب يصػػػكر المػػػرأة مبتذلػػػة ، كىػػػذا الػػػكىـ  ىػػػك (ِ) (الػػػكىـ لػػػذة الكتابػػػة
مطكاعػػػة تػػػارة، كأيخػػػرل رافضػػػة المباليػػػة ، كبػػػيف ىػػػذا كذاؾ نػػػراه مػػػرة متكسػػػبلن، كاخػػػرل 

 ثكرة عمى حكاء" إذ قاؿ: " ناقمان، كىذه النقمة أظيرىا عبلنية في قصيدة
رىةن   سكرٍت بخمرًة شرّْىا األىمـ إني عدكُّؾ يا ميغىرَّ

 ما فيًؾ ًإال الحزفي كالندـ  كؿُّ ٍمثىمىبىًة       الما فيًؾ ا
  ال بؿ أكادي اكادي أتيـٍ  إني أىشؾُّ بكؿّْ غانيةو   

(ّ) 
مف المبلحظ أىفَّ بدر كٌظؼ داللة العنكاف إًلظيار معاناة ذاتًو ، فػالعنكاف لديػًو         

شٌكؿ دالة عميقة تتمركز حكليا كثير مػف الػرؤل كاألفكػار ، كىػذا مػا نجػدهي فػي قصػيدة 
" ثػػػكرة عمػػػى حػػػكاء "  فحػػػكاء تمثٌػػػؿ جػػػنس النسػػػاء جميعػػػان، كمػػػا أنَّيػػػا تعنػػػي المػػػرأة التػػػي 

مػػف الجنػػة بمكرىػػا، فيػػي تمثٌػػؿ  -الرجػػؿ أم-الطػػرؼ اآلخػػرأخرجػػت آدـ، الػػذم يمثٌػػؿ 
الشػػػر المتجٌسػػػد بجميػػػع النسػػػاء، كلػػػذا نػػػرل أفَّ بػػػدر أراد أٍف يعمػػػف ثكرتػػػو عمػػػى النسػػػاء 
، فيػػفَّ مػػف نسػػؿ حػػكاء، كحتمػػان فػػييفَّ مػػف مكرىػػا الػػذم ذاؽ منػػو بػػدر الكثيػػر،   جمػػيعيفَّ

عمييا، فقاؿ فػي قصػيدة " لكنو سرعاف ما تراجع عف مكقفو بعد أٍف ىدأت ثكرة غضبو 
 : بيف الرضا كالغضب "

 بًػػغىػػكمّْ شػػعػػر مػػمػػؤهي تػػيػػـ  حػػػػػػػػػػػػػػػػكاءي عػػػفػػػػػكًؾ إٍف جرل القمـ
 كمػحا خػػػساسة قكلي الندـ  ال لػػػـك فالػػحػػرمػػاف أنػػطػػقتػػنػػػػػػػي
ـي  قػػد كنػػػػػػتي فػػي ما قمػػتي مػػعتسفان   فمبػػئػػػػس قػػػػكالن ذلػػػؾى الكػػػػىًمػػػػػػػ
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دي منػػػػػػػػػػػػؾ عػػاىػػػػػػػػرةن   يػػا ًعػػفىػػةن شىًيدىٍت لػيػا األمـ       عجػػبػان أىجػػػػرّْ
 (ُ)كمػحا خسػاسة قكلي الندـ ال لػػػػػػكـى فػػػػالػػحرػمػػػاف أىنطقنػػػػػػي

مػػػف الػػػتيـ التػػػي الصػػػقيا بيػػػا، فيػػػك يعجػػػب كيػػػؼ أنَّػػػو  " " لحػػػكاء إنَّػػػو ىنػػػا يعتػػػذر        
كصفيا بيذه الصػفات، ثػـ نػراه يعمٌػؿ ذلػؾ كمػو بسػبب حرمانػو منيػا، فيػذا الحرمػاف ىػك 
الذم دفعوي إلى إعبلف الحرب عمييػا، كتنصػيب نفٌسػوي عػدكان ليػا فالعدكانيَّػة ىػي كسػيمة: 

اتيامان لآلخر كي ينشػأ مسػكغ يستعمميا االنساف المحبط كالمقيكر دفاعان عف النفس، ك )
قػػانكني يصػػب بمكجبػػو شػػحنات غضػػبو عميػػو، كربمػػا ارتػػدت ىػػذه العدكانيػػة الػػى الػػذات 

ـر منوي .(ِ)(كالداخؿ  ، فالسٌياب عاش يينشد الحٌب ، كالحناف الذم حي
، كالػذم أصػدره عػاـ  " طفكلة نيد "  األكؿنزار قباٌني فإفَّ المتصفح لديكانو  أىمَّا

"، حينمػػػػا التحػػػػؽ بالسػػػػفارة السػػػػكرية فػػػػي مصػػػػر ، كديكانػػػػو الثػػػػاني " قالػػػػت لػػػػي ُْْٗ"
نًت لي " ، فإنَّػو سػكؼ يقػؼ عنػد ذات متعطشػة لؤلنثػى، أالسمراء" ، كديكانو الثالث  " 

فينػػاؾ إلحػػاح عمػػى تصػػكير المفػػاتف الجسػػدٌية التػػي طبعػػت شػػعره بػػالغزؿ المحسػػكس، 
 ية عمى الرصيؼ" يقكؿ :ففي قصيدتو " سمفكن

 سيرم ... ففي سىاقىيؾ نيرا أغػػػػػػػاني
 أطرل ًمفى الحجاز... كاالصبيػػػػػاني
 بكػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي سمػػػػػفػػػػػػػػػكنيػػةو حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةو...
 يغػػػػػػػػػػػػػػػػزليا ىنػػػػػػػػػػاؾ قػػػكسا كمافو ...

 ... ال تقطػػػػػػػػعي قاعياإلال تقطػػػػعي 
دىمػػػػػػػػػػػػػرم حػػػػػكلي حدكد الثػػػػػػػػكانػػػػػػػي  كى

 رم في جػػػػػرح جػػػرحػػي ... أفبحػػػػػػػػأك 
 (ّ)لشيكتي صػػكت... لجكعػي يػػػػػػػػػػداف

جٌسػػػػدت أسػػػػطر نػػػػزار ىػػػػذًه عطػػػػش ذاتػػػػًو  لؤلنثػػػػى، مػػػػف خػػػػبلؿ محمػػػػكؿ لغػػػػكم ينسػػػػجـ 
كالصكرة التي حاكؿ إبرازىػا ، فالػذات تعػيش مرحمػة الرغبػة الجٌسػدية ، كقػد أظيػر ذلػؾ 
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مػػػف خػػػبلؿ لغػػػة متناغمػػػة تعتمػػػد عمػػػى تبػػػػادؿ المػػػدركات، فقػػػد جعػػػؿ لمػػػا ىػػػك صػػػػكتي            
فقػػػد  رسػػػـ الشػػػاعر صػػػكرة فنَّيػػػة رائعػػػة، بػػػرٌزت ،  " النيػػػر " صػػػفات الماديػػػات" " االغػػػاني

تقطعػػي،  أطػػرل، سػػمفكنية، ال)تعطػػش الػػذات لؤلنثػػى، مػػف خػػبلؿ حشػػده أللفػػاظ مثػػؿ : 
فيػػػػك يعػػػػاني مػػػػف شػػػػيكة عارمػػػػة، كجػػػػكع فػػػػاجع اسػػػػتعار ليمػػػػا صػػػػفات  (دمػػػػرم، أبحػػػػرم

كشػػػػبو  معنكيػػػػة، كماديػػػػة، حػػػػيف شػػػػبو المعنػػػػكم بالصػػػػكتي كمػػػػا فػػػػي" لشػػػػيكتي صػػػػكت" 
" كىػػػذه التشػػػبييات أغنػػػت الصػػػكرة، ككشػػػفت  لجػػػكعي يػػػداف دم كمػػػا فػػػي"المعنػػػكم بالمػػػا

 الحاجة النفٌسية لمشاعر.
نَّمػػا نػػراه  نػػزارإفَّ           منػػدفع انػػدفاع المراىػػؽ، فيػػك ال يرنػػك الػػى حبيبػػة كاحػػدة ، كا 

يطمػػب المػػرأة بػػبل تحديػػد، كىػػذا مػػا يفٌسػػر لنػػا عػػدـ اقتػػراف اسػػـ نػػزار بػػامرأة معينػػة، فيػػك 
، كىػػػك فػػػي ىػػػذًه  (ُ)شػػػاعر غػػػزؿ كلػػػيس شػػػاعر حػػػٌب، كمػػػا أطمػػػؽ عميػػػو خريسػػػتك نجػػػـ

وي لػيس فػي أشػعارًه مػا يؤكػدي اقتػراف أسػموي المرحمة يقترب مف المتنبي الذم أكػٌد النقػاد أنَّػ
 بمحبكبة بذاتيا ، فبل يربطوي بالمرأة إال ساعة يمٌتع فييا نفٌسوي ، فيك يقكؿ :

 كلمخمكًد مني ساعة ثـ بيننا
          ( ِ)فبلة إلى غير المقاًء تجابي 

 كىذا ما يدعكا الشاعر إلى محاكلة إغراء محبكبتًو فيقكؿ :
 تفزعي....فالمثـ لمشعراء غير محرـٌ ال 

                      (ّ)مجنكنة مف مرَّ عيد شبابيا لـ تيمثـً 
إنَّػػػو شػػػاعر، كالشػػػاعر ال تحػػػٌده حػػػدكد، كال يعتػػػرؼ بػػػالمحٌرـ ، كنػػػزار فػػػي حالػػػة         

عطش كالمرأة مطاكعة لو، فمماذا ال يشبع غريزتو، كينيؿي مف ماءو قريبو إرضػاءن لذاتػًو 
" يصػٌكر رضػى المػػرأة كانػدفاعيا نحػػكه،  احثػة عػف المتػػع   ، فػي قصػيدتًو  " كشكشػػةالب

 ككأنوي ىك المطمكب ال الطالب إذ يقكؿ : 
ـى الصػػػغير  كأشربي الف
 سكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ
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 إٍف ألثيـى اليميف منػػػػػػػؾ
 (ُ)كالشمػػػػػػػػاؿٍ قمػػػػػػػػػػػػػًت: 

فػػي نٌصػػًو السػػابؽ يعمػػف الشػػاعر التصػػاقوي بالحبيٌبػػة كىػػي راضػػية تبادلػػوي الحػػٌب،        
عنده محٌبة مقمبة، ليس لديو عقػدة مػف رفػض الطػرؼ اآلخػر، بػؿ عمػى العكػس  فالمرأة

، كىػػػػذا مػػػػا دعػػػػاه إلػػػػى التغنػػػػي بمفػػػػاتف المػػػػرأة ، (ِ)فػػػػالمرأة تعشػػػػؽ حتػػػػى دخػػػػاف سػػػػكائره
كجماليػػا، فكانػػت قصػػائده فػػي ىػػذه المرحمػػة تصػػكير لعػػالـ المػػرأة الخػػاص، فكػػؿ شػػيء 
فييا يغريو، كيثير شيكتو، ففي قصيدة " الضفائر السكد" يتغٌنى بشعرىا المنسػدؿ عمػى 

 يده، فيقكؿ :
 يا شىٍعرىىا.... عمى يدم
 شبٌلؿى ضكءو اسكًد ...

 ػػػػٌػػوي ... سنػػػػػػػابػػػػػبلن ألمػ
ػػػػدً  ـٍ تيٍحصى  سنػػػػابػػػػػبلن ،  لى
 ال تػػػربطيًو ... كأجعمي
 (ّ)عمى المساًء مقصدم 

 ثـ يقكؿ : 
 كحررتو ... مف شريطو 
....مغػػػػػػػػػػػػػػػػردً   أصػػػػػػػػفرو
 كاستغرقت أصابعي

 (ْ)في ممعب .. حٌر.. ندم 
، كتثيػػر فيػػو رغبػػة، فيػػذا الشػػعر األىسػػكد، أثػػار نػػزارالمػػرأة بكػػؿ تفاصػػيميا تغػػرم        

مٌخيمػة الشػاعر كجعمػو يرسػـ صػكرة رائعػة اسػتمد مبلمحيػا مػف الطبيعػة، لقػد ابتػدأ نػزار 
قصػػيدتو بالنػػداء الػػذم خػػرج لمتعجػػب، فيػػذا الشػػعر انسػػرح عمػػى يػػده مثػػؿ شػػبلؿ ضػػكء 
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، مػألكؼ حظ أفَّ المغة تعمد إلى الجمػع بػيف الػبل، كالغزارة كالمبلة عف الجماؿياكىك كن
عػػػدة ، تمٌكػػػف  رة، لتمػػػنح الػػػنص قػػػراءاتياكذلػػػؾ لجعػػػؿ الػػػدالالت تسػػػير فػػػي أيطػػػرو مغػػػ

يشػػٌبو شػػعر المحبكبػػة  نػػزارالمتمقػػي مػػف الكقػػكؼ عنػػد مكنكنػػات الػػذات ، كىػػذا مػػا جعػػؿ 
بشػػبلؿ ضػػكء أسػػكد، فالضػػكء ال يمكػػف أٍف يكػػكف أسػػكدان اال فػػي مخيمػػة الشػػاعر ، كىػػي 

 تبتكر الجديد كغير المألكؼ .
كال يخفى عندنا أىثر المكف في معجـ نػزار الشػعرم ، فقػد ىيمنػت الدالػة المكنيػة         

المعجمػي ، كىػذا مػا دفػع  عمقػان متميػزان فػي إبػراز المعنػى اتخػذتعمى لغة الشػاعر ،إذ 
:  -الشػػاعر إلػػى أٍف يمػػازج بيف]األسػػكد المػػكف لػػو أثػػره بػػالغ )كاألصػػفر[، كنحػػف نعمػػـ أفَّ

التصػػكير الفنػػي المعتمػػد عمػػى البصػػر أكثػػر مػػف بػػاقي الحػػكاس، ممػػا أدل إلػػى تقريػػب 
، كنػػزار مػػف الشػػعراء الػػذيف أبػػدعكا فػػي إثػػراء لغػػتيـ (ُ)(الصػػكرة مػػف الخيػػاؿ الػػى الكاقػػع

، كىػػك األكؿالشػػعرية بػػألكاف الطبيعػػة، كىػػذا يعػػكد ألسػػباب منيػػا مػػا ذكرنػػاه فػػي الفصػػؿ 
 الممػػػػيءتػػػػو بعػػػػالـ المػػػػرأة ذلػػػػؾ العػػػػالـ ياأثػػػػر البيئػػػػة التػػػػي عػػػػاش فييػػػػا، كاآلخػػػػر ىػػػػك عن

فػي الػنص الكاحػد، كأٌنيػا قػد مف المبلحظ أفَّ داللة األلكاف عند نزار تتغٌير  ،(ِ)باأللكاف
، فػػػػػالمكف الكاحػػػػػد يختمػػػػػؼ حسػػػػػب الزمػػػػػاف كالمكػػػػػاف (ّ)تخػػػػػرؽ العبلقػػػػػات الدالليػػػػػة لمغػػػػػة

، إذ جػػاء إلبػػراز سػػمة جمالٌيػػة فػػي ايجابيػػاكالطبيعػػة، فػػالمكف األسػػكد ىنػػا نحػػى منحنػػىن 
 المرأة.

ى]طفكلػة نيػد، قالػت األكلكيستمر نزار في نظرتو ىذه إلى المػرأة فػي دكاكينػو          
لي السمراء، انت لي[ كىك فييا مراىػؽ ال ييٌمػو مػف المػرأة سػكل الجسػد، ففػي قصػائده 

يػػدكر حػػكؿ المػػرأة مػػف خػػارج كال يتغمغػػؿ إلػػى المػػرأة مػػف داخػػؿ ىػػـ الشػػاعر )ىػػذه نػػراه: 
ب المػػرأة عػػف يػػافييػػا أٍف يضػػـ النيػػد كالشػػفة كالسػػاؽ، كأٍف يشػػبع غريزتػػو فػػي تػػذكؽ أط

 ( ْ)(لخمسة كخاصة عف طريؽ الفـطريؽ حكاسو ا
شػػػػيائيا أكىػػػػك لػػػػـ يقػػػػؼ عنػػػػد حػػػػدكد جسػػػػد المػػػػرأة، بػػػػؿ نػػػػراه ييػػػػيـ حتػػػػى فػػػػي           
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فالكشػاح، كالعقػد، كالسػػكار ،كالمنػديؿ، كػؿ ىػػذه عكامػؿ إثػارة لمشػػاعر، كال نبػالغ إذا قمنػػا 
التعٌبػػػد  )كالتػػػي تعنػػػي فػػػي مفػػػاىيـ عمػػػـ الػػػنفس :  ىنػػػا يقتػػػربي مػػػف الفيتيشػػػٌية ، نػػػزارأىفَّ 

الجنسػػػػي لمتعمقػػػػات النسػػػػاء ، كالتعامػػػػؿ معيػػػػا باعتبارىػػػػا مكضػػػػكعات جنسػػػػٌية مشػػػػبعة، 
كالفػػػػتش أىك األثػػػػر الجنسػػػػي قػػػػد يكػػػػكف فػػػػردة حػػػػذاء ، أىك قفػػػػازان ، أىك جكربػػػػان، أىك دبػػػػكس 

، كمرٌدىا عند الشاعر حرمانو مف العبلقػات الحقيقيػة ، بسػبب الخػكؼ  (ُ)(شعر...اله
حػػػاكؿ الػػػدخكؿ فػػػي عبلقػػػات مباشػػػرة مػػػع النسػػػاء ، ي لفيتيشػػػي المػػػف عػػػالـ المػػػرأة ، ًإذ ا

فكػػاف الحرمػػاف الجنسػػي مػػدعاة إلػػى النكػػكص   (ِ)كيعػػكض عػػف ذلػػؾ بمقتنيػػات نسػػائية
نحك الػذات ، كاالسػتغناء عػف المػرأة بػبعض مػف أجػزاء جسػدىا ، فتصػبح ىػذًه األجػزاء 

متعػػػة  )الفيتيشػػػي لذاتػػػًو : محػػػؿ إثػػػارة لمرجػػػؿ أىكثػػػري مػػػف الجسػػػد ذاتػػػًو ، كبػػػذلؾ يحقػػػؽي 
فيػػذه المرحمػػة   (ّ)(خالصػػة ال يشػػكبيا قمػػؽ نفٌسػػي أك خػػكؼ اجتمػػاعي، أك كازع خمقػػي 

التػي بيرتػو، فأخػذ يسػجؿ شػعران كػؿ مػا رآه مػف عػالـ المػرأة  لؤلنثػىتعد مرحمػة اكتشػافو 
ػػػدَّ شػػػاعران غزليػػػان ال يظيػػػر إالاألكلػػػ، لػػػذا ففػػػي دكاكينػػػو (ْ)مػػػف أحمػػػر الشػػػفاه كغيػػػره  ى عي

 يقكؿ:  غرفة " مفاتف المرأة الجٌسدية، ففي قصيدة "
 يا غرفةن ... جميع ما
 فييا نسيؽ ... حالـ
 تركم اليكل جدرانيا
 كالنكر ... كالنسائـ
 أشياؤؾ االنثى بيا

 نثيرةه ... تزاحـي 
 فدكرؽ العبير يبكي

 كالكشاح كاجـي 
                                                           

(
1

: د. 5( ِٛعٛػخ اٌطت إٌفغٟ اٌىزبة عبِغ فٟ االضطشاثبد إٌفغ١ّخ ٚاعجبثٙب ٚٔؾأرٙب ٚطشق ػالعٙب ، ِظ

 .21: 2225ٌجٕبْ ،  –، داس ٔٛث١ٍظ ، ث١شٚد 1إٌّؼُ اٌؾفٕٟ ، ط      ػجذ 

(
2

 .  21( ٠ٕظش : ٔفغٗ : 

(
3

 .  141إٌشعغ١خ فٟ ادة ٔضاس لجبّٟٔ :  (

(
4

 .33 ٟ ٚاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ:( ٠ٕظش: ٔضاس لجبّٔ 
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قديؾ التريؾي   كعو
ـي   اشجاه الحنيف الدائ

 يبكيكذلؾ السكار 
 (ُ)حبنا ... كالخاتـ

كتجسػيدان لمػا قمنػاه فػػإفَّ فيتيٌشػية نػزار التقػػؼ عنػد الجسػد فقػط ، بػػؿ نػراهي يثػار حتػػى     
األشػياء األينثكيػة مػف  )مف أشيائيا فالفيتيٌشية عنده فيتيٌشية أجزاء الجسػد ، كفيتيٌشػية : 

، فقػػد أخػػذ يصػػؼ كػػؿ اشػػياءىا التػػي اصػػبحت بػػديبلن عػػف المػػرأة،   (ِ)(أىثػػكاب كأقػػراط 
رجػػػاؿ يثػػػاركف جنسػػػيان إذا سػػػمعكا حفيػػػؼ ثػػػكب امػػػرأة كىػػػي تمشػػػي اك التقطػػػت  )فينػػػاؾ:

آذانيـ صكت كعب عالي عمى الرصػيؼ. إفَّ مثػؿ ىػذه الحركػات كاالصػكات كاالشػياء 
جسػد يفقػد قدرتػو عمػى تصبح مبعثان لئلثارة الجنسية أكثر مػف الشػخص نفسػو، بػؿ إفَّ ال

كعنػػد تصػػفح دكاكيػػف نػػزار نػػراه قػػد كتػػب قصػػائد تتغػػزؿ بالفسػػتاف، كالقػػرط ،  (ّ) (إثػػارتيـ
خػػػاتـ الخطبػػػة، مػػػذعكرة الفسػػػتاف، رافعػػػة النيػػػد، الضػػػفائر السػػػكد، الػػػى )كالخػػػاتـ مثػػػؿ: 

اسػتعاض عػف جسػػد  نػزارمػف ىػذا نجػد أفَّ  ْ(سػاؽ، العػيف الخضػراء، الػى رداء أصػفر
نػػػو، أك بأشػػياء تابعػػػة لممػػرأة، كىػػذا مػػػرده حرمػػاف الشػػػاعر مػػف العبلقػػػات المػػرأة بجػػزء م

يػػا الحقيقيػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة، فيػػك كعمػػى الػػرغـ مػػف كثػػرة عبلقاتػػو التػػي يػػذكرىا، إال إنَّ 
المكعػد "  عبلقات سػطحٌية فيػك لػـ يسػتطيع أٍف ييشػبع رغبتػو مػف المػرأة، ففػي قصػيدتو "

 يقكؿ:
 كاٍحتىشىدى الزماف

 امرأًة... كمكضعحكؿ 
 فرغبةه تنبحي بي
 (ٓ)كرغبةه لـ تشبعي 

 كما إنو يقكؿ في قصيدة " دكرنا القمر"  
                                                           

(
1

  . 149-141: 1ط( األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، 
(

2
 . 143ٟ : ( إٌشعغ١خ فٟ أدة ٔضاس لجبّٔ 

(
3

  .141: اٌّقذس ٔفغٗ( 

(
4

 .245-131-132-121-112-61-51-18:  1( ٠ٕظش : االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
5

  . 151:ٔفغٗ( 
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 كجعت كجاعى المنحدر
 (ُ)كال ازاؿ أنتظر

لقد شٌكؿ الحرماف مف المرأة ،كالخكؼ مف عالميا نكعػان مػف الكبػت الجنسػي ،  
أفَّ الكبػت الجنسػي فػي ىػذًه المرحمػة  )الذم دعاهي إلى االقتراب مف الفيتيشػٌية ، ذلػؾ : 

مف حياة نزار سيككف ذا شأف خطير في عرقمػة المسػيرة الطبيعيػة لمشػاعر نحػك اآلخػر 
، كبالتػػالي سػػيفتح كػػٌكة كلػػكج الػػذات كالنكػػكص إلييػػا . فعنػػدما يصػػاب المػػرء باالختنػػاؽ 

عان يضػػػطر الميبيػػػدك إلػػػى أٍف يتخمػػػى عٌمػػػا كػػػافى المكضػػػكع الطبيعػػػي لمػػػذة كيتخػػػذي مكضػػػك 
متسػػاميان فيػػوو تعكيضػػان عػػف مكضػػكع قػػديـ ، كىػػذا مػػا يسػػميًو عممػػاء الػػنفس " التصػػعيد " 
كقػػػػد يأخػػػػذي مسػػػػاران آخػػػػر مسػػػػتعيران الداللػػػػة مػػػػف نبػػػػاح الكمػػػػب المسػػػػعكر ، فيسػػػػتغني عػػػػف 

 (  ِ) (الشخًص بما ىك أقربي إلى المناؿ ، كىذا ما يسمى " اإلبداؿ " أك " النقمة " 

تنػبح، لػـ )يف اعتمدى عمى داللة الفعميف المضػارعيف األكلفي السطريف  نزارإفَّ  
ػػاداؿ عمػػى الحػػاؿ ،  األكؿ، كالمػػذيف اختمفػػت داللتيمػػا ، فػػ (تشػػبع خػػر فقػػد امتػػدت اآل أىمَّ

" لػـ " أداةداللتوي إلى الحاضر كالماضي لكجػكد  التػي تجػـز الفعػؿ المضػارع لتمػد  الجػـز
أٍف يقػػكؿ بػػأفَّ ىػػذه الرغبػػة التػػي تنػػبح  ، كىػػك إنَّمػػا أراد(ّ)زمانػػو الػػى الحاضػػر كالماضػػي

بداخمػػػػو اآلف، مسػػػػتعيران الداللػػػػة مػػػػف نبػػػػاح الكمػػػػب المسػػػػعكر لػػػػـ يسػػػػتطيع إشػػػػباعيا فػػػػي 
 الحاضر أك في الماضي.

فقد اعتمد عمى الفعؿ الماضي ، كالمضػارع ،   في قصيدة " دكرنا القمر" أىمَّا          
ك مػػػازاؿ ينتظػػػر، كنػػػزار قػػػد فجكعػػػو، كعطشػػػو مسػػػتمر مػػػف الماضػػػي الػػػى الحاضػػػر، فيػػػ

لفعػػؿ فضػػبلن )ضػػاح حالتػػو النفٌسػػية، فػػبل يكجػػد: ياأبػػدع فػػي اسػػتغبلؿ داللػػة الزمػػاف فػػي 
نضاجيا، فكؿ سياؽ يفػرض ياعمى اآلخر إال بقدر ما يسيـ في  ضاح رؤية الشاعر كا 

بػداع الشػاعر يكمُّػف فػي التكفيػؽ بػيف مػا  نمطان معينان مف الجمؿ كاألفعػاؿ كاألسػاليب. كا 
، (ْ) (حائية متعددة بتطكيعيا لرسػـ رؤيػاهيافي داخمو كما في المغة مف طاقات أسمكبية 

                                                           

(
1

  .113: 1االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط( 
(

2
 . 141 – 142( إٌشعغ١خ فٟ أدة ٔضاس لجبٟٔ : 

(
3

      ٔبفغ ػٍٛاْ ثٍٙٛي اٌغجٛسٞ، عٍغٍخ اٌذساعبد اٌىش٠ُ: د.( ٠ٕظش: اٌذالٌخ اٌض١ِٕخ ٌٍغٍّخ اٌؼشث١خ فٟ اٌمشآْ 

  .182-191َ : 2228 -٘ـ1432ثغذاد ،  –، داس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌؼشال١خ  1االعال١ِخ اٌّؼبفشح، ط        

(
4

  .252( ثذس ؽبوش اٌّغ١بة دساعخ اعٍٛث١خ ٌؾؼشٖ:
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ذاتػػػو المتعطشػػػة  كنػػػزار شػػػاعر مػػػتمكف مػػػف أدكاتػػػو، اسػػػتطاع أٍف يكصػػػؿ لمقػػػارئ صػػػكرة
 لؤلنثى، المحركمة مف كصاليا، كىذا الحرماف يعكد ألسباب :

، الذم يفرض تقاليده عمى الرجؿ كالمرأة، ( 1)طبيعة المٌجتمع الشرقي المحافظ  .ُ
كالذم يعمؿ عمى كبت المشاعر مما يكٌلد حالة شعكرية تتكزع بيف الرغبة، 
كالخكؼ، كبيف االندفاع كالتراجع، لذا يرل خريستك نجـ أفَّ شعر نزار قباني 

، التي عبر مف خبلليا  (2)(يتفؽ كذلؾ كجكع الغرائز المقمكعة)الحٌسي الماجف: 
و بانفعاالت صادقة مفعمة بالحرارة، كبكاقعية رفضيا مجتمعو الشرقي عف ذات
 .(3)الممتـز

الخكؼ مف االنثى، فالمرأة ليا قداستيا في التأريه القديـ، كىذه القداسة ، أك   .ِ
، ككانت تيٍعبد، كيعكد (4)المكانة تفكؽ مكانة الرجؿ، فيي سر الخصكبة كالحياة

الرجؿ كالسٌيما في مرحمة المراىقة عقدةن ، أك ، كؿ ىذا كلَّد لدل (5)النسب الييا
خكفان مف المرأة، كىذا ما جعؿ نزار يخفؽ في تحقيؽ رغباتًو ، إذ كقؼ الخكؼ 
المترسب في ذاتو حائبلن دكف تحقيؽ رغبتو في امتبلؾ األنثى، ففي قصيدة "عند 

يا، فبل يصكر لنا الشاعر أجكاء لقائو بمحبكبًتو التي تبادلو الرغبة نفس  مرأة "ا
نا نراه كفي المحظة الحاسمة يقرٌر شيء يمنعو مف تحقيؽ رغبتو، إال إنَّ 

 االنسحاب، فيك يقكؿ:
 كانياياكانٍت عمى 

 ككاف يبكي المكقدي 
 ككؿُّ ما في بيتيا
 معطَّره ... ممُّيدي 
 يمدُّ لي ذراعىوي 

                                                           

(
1

  .142-138إٌشعغ١خ فٟ ادة ٔضاس لجبٟٔ: ٠ٕظش : ( 
(

2
  .142: ٔفغٗ ( 

(
3

 ، داس اٌّؼبسف، ِقش. 2: عبِٟ اٌى١الٟٔ، ط1852-1952( ٠ٕظش: االدة اٌؼشثٟ اٌّؼبفش فٟ عٛس٠خ،

(
4

ٔٛاي اٌغؼذاٚٞ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد  ( ٠ٕظش: دساعبد ػٓ اٌّشأح ٚاٌشعً فٟ اٌّغزّغ اٌؼشثٟ: د.

  .154: 1882، 2ط     ٚإٌؾش، 

(
5

 -٘ـ1429،  ِٕؾٛساد راد اٌغالعً، اٌى٠ٛذ ، 1ػجذٖ ثذٚٞ،ط اٌؾذ٠ش: د.( ٠ٕظش: دساعبد فٟ اٌؾؼش 

1891 َ      :13.  
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 يقكؿ : عندم المكعدي 
 حتى الرسكـي تشتيي

 (ُ)ىينا ... كيندل المقعدي 
كلمػػا كػػاف نػػزار يعبػػري عػػف عاطفػػػة الحػػٌب نػػراهي ينيػػؿ مػػف عنصػػر الكصػػػًؼ ،   

ليٌجسػػدى تمػػؾ العاطفػػة التػػي تخػػتمجي ذاتػػوي ، مػػػف خػػبلًؿ لغػػة تعتمػػدي عمػػى الخيػػاؿ كصػػػدؽ 
كػػؿ ىػػذا جعػػؿ عنصػػر الكصػػؼ ىػػك الغالػػب عمػػى صػػكرتًو الشػػعرية ، فقػػد ( ، ِ)التعبيػػر

اـ بػػػاردة أيػػػالقصػػػة يػػػدكر فػػػي بيػػػت، كفػػػي حػػػدد الزمػػػاف كالمكػػػاف، إذ إنَّنػػػا نػػػرل أفَّ سػػػرد 
"ككػػاف يبكػػي المكقػػد"،  فالمكقػػد حػػدد لنػػا زمػػاف الحػػدث، كمػػا إنَّػػو أخػػذ يصػػؼ لنػػا جمػػاؿ 

 :  ر، ثـ نراه يعمف انسحابوي إذ قاؿة الشاعياالمكاف كاناقتو فكؿ ما فيو معطر، مميد لغ
 كمف كراء بابيا

 يعكم شتاءه ممحدي 
 كفي الذرل رعدي .... كفي 

 عماؽ، ركحي تىرًعدي ... أ
 كفي صميمي غيمةه 
 (ّ)تبكي ... كثمجه أسكدي 

لقػػػد أقػػػاـ الشػػػاعر صػػػكرتو الشػػػعرٌية ىػػػذه عمػػػى حػػػالتيف شػػػعكريتيف مختمفتػػػيف،          
ى الرغبة، كاالخرل الخكؼ، كاسػتعاف إلبػراز تمػؾ الحػالتيف بمغػة دالػة، إذ اسػتعمؿ األكل

" لغتو دالة معبػرة مػف خػبلؿ الفػاظ) يعػكم، ممحػد، رعػد، ترعػد،  ى " الخكؼاألكللمحالة 
غيمػػػة، تبكػػػي، ثمػػػج اسػػػكد(، لقػػػد كػػػاف يعػػػيش داخػػػؿ ذات الشػػػاعر صػػػراعات ،عطشػػػو 
لؤلنثى، كخكفو مف المرأة، كالذم عٌبر عنو بأنَّو غيمة تبكي، كثمج أسكد، كىك ىنا لجػأ 

اعػو" كجعػؿ الغيمػة تبكػػي، إلػى االسػتعارة التشخيصػية، إذ جعػػؿ لممكػاف يػدان" يمػد لػػي ذر 
كجعػػؿ الشػػتاء يعػػكم كىػػي كميػػا صػػفات لؤلحيػػاء، ككاضػػح أفَّ التشػػخيص ىػػذا أعطػػى 

                                                           

(
1

 168:  1( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

 اٌٛفف فٟ اٌؾؼش ٠ٕظش: االعٍٛة دساعخ ثالغ١خ رؾ١ٍ١ٍخ ألفٛي االعب١ٌت األدث١خ : اؽّذ  اصش( ٌالطالع ػٍٝ 

 .  82: 1866، ِطجؼخ اٌغؼبدح ، ِقش ، 6اٌؾب٠ت ،ط       

(
3

  .186: 1ط ( األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، 
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 . لمقارئ إحساسان عميقان بالحالة الشعكرٌية التي تمر بيا ذات الشاعر
مػػػف خػػػبلؿ مػػػا تقػػػٌدـ نجػػػد أفَّ ترسػػػبات الماضػػػي ليػػػا أثػػػر فػػػي ذات نػػػزار إذ إفَّ         

ى عشؽ ذاتو، عشؽ جعمو يتعامؿ مع المرأة بنرجسػٌية عاليػة، خكفو مف المرأة، دفعو ال
 " يقكؿ: ففي قصيدة " أنت لي
 لي أنًت مىٍيما صَّنؼى 

 الكاشكفى ... مىٍيما جرُّحكا
ٍؿ كحدم كلفٍ   كحدم ... أجى

 يىٍرقى اليًؾ مطمحي 
نَّارو   لي مىٍيسىةي الزى

  كالخاصرةي المكشَّح
 كالخاؿي لي كالشاؿي لي

دي المسيرَّح  كاالٍسكي
 انًت ... كيكفيني أنا

 (ُ)الغركري كالتبجحي 

لقد أظيػر نػزار نرجسػٌية عاليػة " فأنػا " الشػاعر قكٌيػة، كاضػحة، كالقػارئ يشػعر         
بتضػػػخيـ الػػػذات مػػػف خػػػبلؿ تكػػػراره لضػػػمائر التممػػػؾ) لػػػي، أننػػػي، انػػػا كحػػػدم(، كتكػػػرار 

نَّمػا لمغػزل فػالتكرارالشاعر لكممة أك حرؼ أك جممة ال يككف  فػي حقيقتػو ) :اعتباطػان كا 
تػو بسػكاىا... فػالتكرار ياإلحاح عمى جية ميٌمة العبػارة يعنػي بيػا الشػاعر اكثػر مػف عن

، (ِ) (يسػػمط الضػػػكء عمػػػى نقطػػػة حساسػػػة فػػػي العبػػػارة كيكشػػػؼ عػػػف اىتمػػػاـ المػػػتكمـ بيػػػا
كحػدم... أٍف يكػكف كحػده )مانػو ألنىػو قػٌرر كنزار ىنا نرجسَّيه حٌد النخاع، إنَّو شيريار ز 

أجػؿ كحػػدم كلػػف يرقػػى إليػػؾ مطمػػحي( كاضػح أفَّ التكػػرار ىنػػا حقػػؽ نجاحػػان لمقصػػيدة فػػي 
 اتجاىيف:
 . أعطى تناغمان مكسيقيان ساعد عمى اغناء التجربة الشعرٌية األكؿ:

                                                           

(
1

  .186:  1ط ( األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، 

(
2

  .293بة دساعخ اعٍٛث١خ:١ّ ( ثذس ؽبوش اٌغ
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أعطػػى داللػػة عاليػػة لمتعبيػػر عػػف المعػػاني، إذ إٌف اتجػػاه الشػػعراء نحػػك التكػػرار  :اآلخػػر 
ظيػػار الداللػػة  تقػػؼ كراءه عكامػػؿ فنٌيػػة، تسػػاعد عمػػى تفجيػػر المعػػاني داخػػؿ الػػنص، كا 
، فمػػـ يعػػد ىنػػاؾ شػػكؿ ، كمعنػػى فػػي القصػػيدة الحديثػػة، بػػؿ أصػػبح الشػػكؿ (ُ)النفٌسػػية لػػو

ىػك عصػب المعنػى، يعمػد إليػو الشػاعر إلظيػار معانيػو كترسػيخيا، كيقػؼ عنػده الناقػد 
ائر التممػؾ ثػبلث مرات)انػي، يكفينػي، لػذا فػأفَّ تكػرار نػزار لضػم ،(ِ)لسبر أغكار الػنص

فالنرجسػػٌية عالٌيػػة فيػػك الغػػركر، كالتػػبجح، كىػػك   كتككيػػدىا " انػػاه " انػػا( مػػا ىػػك إال إلبػػراز
 كحدة مف يحٌؽ لو امتبلؾ المرأة.

كنزار لػـ يكتػًؼ بػالتكرار فقػط لمداللػة عمػى أبعػاده النفسػٌية، بػؿ نػراه يعمػد إلػى          
تقػػديـ ماحقػػو التػػأخير، فقػػد قػػدـ الخبػػر عمػػى المبتػػدأ " لػػي أنػػت" كقػػد خػػرج ىػػذا التقػػديـ 

لفػػاظ ، ككػػاف لعبلمػػات التػػرقيـ أثػػران فػػي إغنػػاء المعنػػى، فيػػك يكػػرر النقػػاط بعػػد ا لمتككيػػد
كحػدم...، إننػػي...( ككاضػػح أفَّ النقػاط ىنػػا عمقػػت جػػانبيف ) الكاشػػكف...، معينػة مثػػؿ 

 شغبل باؿ الشاعر:
: خػػارجي كىػػك مكقػػؼ اآلخػػر مػػف نػػزار الشػػاعر ،كاالنٌسػػاف، كالػػذم عبػػر عنػػو األكؿ  

، كاف لو بػالغ األثػر فػي تقػكيـ  نزاربالكاشيف، كنحف نعمـ أفَّ  جيكبو بمكقؼ نقدم صاـر
مسيرتو لذا نراه يصفيـ بالكاشيف ، كيترؾ بعد ىذا الكصؼ نقاطان ليجعؿ لمقارئ مجػاؿ 

أىفَّ فػي السػػياؽ)معاًف( )كاسػع فػي اسػتيحاء معػػاني جديػدة، إذ إفَّ النقػاط تػػكحي لمقػارئ: 
 .(ّ)(أخرل يمكف لمقارئ أٍف يضيفيا اك يتخيميا

"  العالٌيػػة، فػػنحف نجػػد أنَّػػوي كضػػع نقػػاط بعػػد  خػػر: داخمػػي كىػػك شػػعكر نػػزار بػػػ " أنػػاهآلا 
أنا" الشاعر كصمت الى درجة النرجسػٌية، التػي  األلفاظ التي تدؿ عمى تمؾ الذات، فػ " 

جعمتو يرل أفَّ جمػاؿ المػرأة مػرتبط بػو، فػبل يكتمػؿ ذلػؾ الجمػاؿ إال بعػد أٍف تمػٌر بحيػاة 
 " :   كتاب الحيبٌ   قصيدة " نزار، فيك يقكؿ في

 ليسى يكفيًؾ أٍف تككني جميمىوٍ 

                                                           

(
1

  . 192:اٌّؼبفش ( ٠ٕظش: ٌغخ اٌؾؼش اٌؼشالٟ

(
2

 ٠ٕظش: اعزؾشاف اٌؾؼش دساعبد اٌٚٝ فٟ ٔمذ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش: فجشٞ ؽبفع، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ  (

 .  46-45: 1892ٌٍىزبة،         
(

3
 .288ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة دساعخ اعٍٛث١خ ٌؾؼشٖ: (
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 كاف البيدَّ مف مركرًؾ يكمان 
 بذراعيَّ 

 (ُ)كىٍي تصيرم جميمىٍو 
مػػػف المبلحػػػظ أنَّػػػو اعتمػػػد فػػػي بنػػػاء صػػػكرتو عمػػػى داللػػػة األفعػػػاؿ، متػػػنقبلن بػػػيف         

 ماضػػػي لمنفػػػي: الفعػػػؿ المػػػاض كالمضػػػارع، فقػػػد ابتػػػدأ أسػػػطره بالفعػػػؿ" لػػػيس" كىػػػك فعػػػؿ

اآلف، كلكػف جماليػا ىػذا  ةأفَّ الشاعر أقرَّ بأفَّ محبكبتو جميم أم،  مختص بنفي الحاؿ
زائػػؿه غيػػر دائػػـ، كأفَّ مػػا يبقييػػا دائمػػة الجٌمػػاؿ ىػػك مركرىػػا بحيػػاة نػػزار كشػػعرًه ، حتػػى 

 تصػػػيرم(-تيصػػػبح قصػػػيدة ييتىغنػػػى بجماليػػػا، كىػػػذا المعنػػػى نػػػراه مػػػف داللػػػة الفعميف)كػػػاف
إفَّ ىػذه الجميمػة فىقىػدىٍت ديمكمػة جماليػا ألنَّيػا  أمفالفعؿ كػاف ىػك فعػؿ داللتػو لمماضػي 

ؿ مػػف لػػـ تمػػٌر فػػي الماضػػي فػػي حيػػاة نػػزار حتػػى يصػػيرىا جميمػػة اآلف ، كفػػي المسػػتقب
" تصػػػيرم " الػػػذم ىػػػك فعػػػؿ داؿ عمػػػى الحػػػاؿ كاالسػػػتقباؿ، كىػػػذا المعنػػػى  خػػػبلؿ داللػػػة 

ألنػػا " عنػػد الشػػاعر" أنػػا " متعالٌيػػة تػػرفض االعتػػراؼ يػػنيض عمػػى نرجٌسػػية عاليػػة، فػػػ " ا
فػػي الحػػٌب كيسػػكت عػػف ىزائمػػو...  وإفَّ الرجػػؿ عػػادة يتحػػدث عػػف انتصػػارات)باليزيمػػة: 

لػذا فػالمرأة مػع  ،(ِ)(إفَّ غركره ال يسمح لو أٍف يقػكؿ سػحقتني امػرأة... أك بػاعتني امػرأة
دة " شػؤكف صػغيرة " يقػكؿ عمػى نزار دائمان راغبة محٌبة ال مرغكبة محبكٌبة ، ففي قصػي

 لساف المرأة:
 كيكـى أجيء اليػػػػػػؾٍ 
 لكي أستعيرى كتاب

ـى أني أتيتي لكي أستعيىر كتاب  ألزعي
 تمُّد أصابعؾ المتعبة

 إلى المكتبة
 كأبقى أنا... في ضباب الضباب

 كأني سؤاؿه بغير جكاب

                                                           

(
1

  .166: 1ط( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، 

(
2

  .  154 – 153( لقزٟ ِغ اٌؾؼش: 
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 أحدؽي فيؾ كفي المكتبة
 ...كأمضي سريعان إلى مخدعي

 أضُـّ الكتاب إلى أضمعي
 ( ُ)كأني حممتي الكجكد معي

 أسطر نزار ىنا تتقارب مف قكؿ بدر في قصيدتو " ديكاف شعر" فيك يقكؿ: إفَّ     
 بيف العذارل راح ينتقؿ ديكاف شعر ممػػػػؤه غػػػػػػػػػػػزؿ   
ـي عمى     صفحاتو، كالحبُّ كاألمؿ أنفاسَّي الحرل تىًيي
 ألفػػػػر مف صدر إلى ثاني يا ليتني أصبحتي ديكاني    
 (ِ)يا ليت مف تيكاؾى تيكاني  قد بتُّ مف حسدو أقكؿي لو   

نسػػػتطيع أٍف نقػػػؼ عمػػػى صػػػكرتيف مختمفتػػػيف لمػػػذات،  األسػػػطرمػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه         
فبػػدر ظيػػرت ذاتػػو منكسػػرة، تشػػعر بتقػػدير مػػنخفض، ذات حػػائرة مضػػطربة كىػػك يحسػػد 
ديكانو ألنَّو ينعـ بالقرب مف المرأة بينمػا يحػـر بػدر مػف كجكدىػا فػي حياتػو، فالحرمػاف، 

ذاتػػػو، ذات كاالفتقػػاد لكجػػكد المػػرأة كاضػػح، بخػػبلؼ نػػػزار الػػذم أظيػػر صػػكرة متعاليػػة ل
ؿ عميػػو مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ يػػانرجسػػٌية، فػػالمرأة ىػػي التػػي تنػػدفع نحػػكه، كىػػي التػػي تتح

عمى كعد، أك نظرة ، أك عبارة حٌب، فيك المطمكب كليس الطالب، كالمػرأة التػي أمامػو 
 لشدة حٌبيا تضـ الكتاب التي صدرىا، كىي تتصكر أفَّ الكجكد كمو أصبح معيا.

فقة مع المػرأة، فقػد كانػت المػرأة راغبػة محٌبػة تبادلػو لقد عاشى  نزار تجربة متكا 
اإلعجاب، كػؿ ىػذا جعمػوي يخطػك خطػكات متقدٌمػة فػي عبلقتػو بػالمرأة ، فبعػدى أىٍف كانػت 

و أخػػذ ينظػػر الييػػا عمػػى أنَّيػػا لديػػو جسػػد مغػػرم، يتعامػػؿ معػػو بنرجٌسػػية عالٌيػػة، نجػػد أنَّػػ
 في قصيدتو " بعد العاصفة " شريؾ  حياة، إنٌساف لو قيمة عميا كذات لذا فيك يقكؿ 

 أتيحبَّني بعد الذم كانا  
 رغـ ما كانا أحبؾإني 

 ماضيؾ ال أنكم إثارتوي 

                                                           

(
1

  .393 -392: 1ط ٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، (األػّبي ا
(

2
  .94: 1ِظ( اٌذ٠ٛاْ، 
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 حسبي بأنًَّؾ ىا ىينا اآلنا
 تىتىبسَّميفى ... كتيٍمسكيف يدم

 مانان أيفيعكد شكٌي فيًؾ 
 عف امًس ال تتكمىمَّي أبدان 
 كتألقي شىٍعران ... كأجفانا

بةي   في جكانحوً لكال المحَّ
 (ُ)ما أصبحى اإلنسافي إنسانا

لػػـ يعػػد  )، خطػػى بػػالمرأة خطػػكات كاسػػعة ، فيػػك :  نػػزارممػػا الشػػؾ فيػػو  أىفَّ   
بػؿ نػراه أخػذ ( ِ)(مأخكذ بنفسًو إلى درجػة االنغػبلؽ عمػى الػذات كنسػياف كػؿ مػا عػداىا 

ينظػػر الييػػا عمػػى أنَّيػػا إنسػػاف لػػو مشػػاعر كلػػو أخطػػاء، فمغػػة الجسػػد انحسػػرت كظيػػرت 
ٍف كانػػت  -لغػة جديػدة تيعنػػى بالمشػاعر، كتخاطػب الػػركح، كليػذا فػإفَّ نرجٌسػػيتو خفتػت كا 

، كنحػػف نػػرل أفَّ مػػف أسػػباب ىػػذا التطػػكر عممػػو فػػي السػػمؾ -تظيػػر بػػيف الحػػيف كاآلخػػر
مرحمػػػة شػػػعٌرية جديػػػدة كعميقػػػة ظمػػػت )عػػػو فقػػػد بػػػدأت لديػػػو: الدبمكماسػػػي، كسػػػفره كاطبل

تصاحبو حتى آخر كممة كتبيا، كاتسػـ شػعره فػي ىػذه المرحمػة... بالنضػج كقػد خمػدت 
احاسيسو المستعرة، كتأججت نيراف قمبو ككجدانػو، فتحػكؿ مف)أحمػر الشػفاه كالمػانكير( 

كضح دكاخػؿ الػذات كمػا ، كقد جاءت " بعد العاصفة "  لت (ّ) (الى عالـ المرأة االكسع
العنػػكاف فػػي القصػػيدة كيانػػان غيػػر منفصػػؿ عػػف ككنيػػا  )أصػػابيا مػػف تبػػدؿ كذلػػؾ ألفَّ : 

فػالعنكاف ىنػا ينفػتح عمػى معنػى ( ْ)(العػاـ ، كدلػيبلن يؤشػر المسػارات فػي عػرض الػنص 
معجمي جديد ، يشير إلى تغٌير نظرة الػذات كىػك يؤكػد أفَّ لسػفره ، كاطبلعػو، كترحالػو 

كنػػت مخمصػػان لميػػراث القبيمػػة فػػي أشػػعارم ) فػػي تغٌيػػر نظرتػػو تمػػؾ، إذ يقػػكؿ : اثػػر كبيػػر
عمػػػى  ُِٓٗى، كلػػػـ أتحػػػرر مػػف ىػػػذا الميػػػراث إال حػػيف أتػػػيح لػػػي أٍف أجمػػس عػػػاـاألكلػػ

د بارؾ في لندف، كأقيـ حكار مع الجنس الثاني بعيدان عػف صػداع يامقعد مف مقاعد الي
                                                           

(
1

  .491-496: 1ط( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، 
(

2
 . 191( إٌشعغ١خ فٟ أدة ٔضاس لجبٟٔ : 

(
3

  .35ٟ ٚاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ:( ٔضاس لجبّٔ 

(
4

اٌمـ ٚاٌمق١ذ : د. فالػ فضً ، داس اٌفىش ٌٍذساعبد ، اٌمب٘شح ،  ( ؽفشاد إٌـ ) ثؾٛس ع١ٌّٛٛع١خ

1882       :126. 
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، فالشػػاعر يعػػي أفَّ ىنػػاؾ تطػػكران فػػي نظرتػػو لممػػرأة ، كىػػك (ُ)(الجػػنس كانفعػػاالت القبيمػػة
يعػػزك أسػػبابو إلػػى عممػػو فػػي السػػمؾ الدبمكماسػػي ،كالػػى المرحمػػة المندنيػػة بالػػذات، التػػي 

فيػـ الجانػب الركحػي  أمأتاحت لو الجمػكس إلػى المػرأة ، كالحػكار معيػا، كتفيٌػـ ذاتيػا، 
قمػت مػف شػيء مممػكس إلػى جػكىر، كمػف فييا، فالمرأة عنده لـ تعد أمػران كمالٌيػان، بػؿ انت

، كىػذا (ِ)جسـ إلى ركح، ك انتقمت مف المحدكد إلػى البلمحػدكد، كمػف خػاص الػى عػاـ
األمػػر لػػـ ييػػتىٍح لبػػدر، فيػػك عمػػى الػػرغـ مػػف انتقالػػو مػػف الريػػؼ إلػػى المدينػػة، كاختبلطػػو 

و كبػيف بالطرؼ اآلخر خبلؿ مرحمة الجامعػة ، إال ًإفَّ صػرامة التقاليػد كانػت حػائبلن بينػ
تفيـ الطرؼ اآلخر، فضبلن عف عطش بدر لؤلنثػى، الػذم لػـ يسػتطع إشػباعو ألسػباب 

 فصٌمنا فييا.
، فقػػػد دار (ّ)كنػػػزار فػػػي أسػػػطره الشػػػعرٌية اتجػػػو الػػػى الحػػػكار الػػػدرامي المباشػػػر        

الحػػكار بػػيف الشػػاعر كمحبكبتػػو، كىػػذا األسػػمكب فػػي بنػػاء الصػػكرة عنػػد الشػػاعر يٌشػػكؿ 
 . (ْ)مف استخداـ تيار الكعي المتعدد االصكاتظاىرة، فقد أكثر 

فػي )ككاف لتكرار الصػكت أثػره بػارزه فػي إظيػار مكنكنػات الػذات، فالصػكت:          
، كىك في أسطره ىػذه عمػد إلػى (ٓ) (معظـ الحاالت مفتاح التأثيرات االخرل في الشعر

كىمػا مػف الحػركؼ الميمكسػة، قػد أراد مػف ذلػؾ التأكيػد  (الحاء كالسيف  )تكرار حرفي 
عمى ىدكء العاصفة داخؿ ذاتًو كىكذا بػدأنا نجػد تطػكران فػي صػكرة الػذات عنػد الشػاعر 

 سببوي عكامؿ اجتماعٌية، كبيئٌية كما بينا .
ًإفَّ عبلقػػة  الشػػاعر بػػالمرأة أخػػذت تخطػػك خطػػكات إلػػى األمػػاـ، فيػػي شػػريكة،          

عػػػد سػػػاقان، كنيػػػدان، كاحمػػػرى شػػػفاه، كجسػػػدان يؤكػػػؿ كمػػػا كانػػػت فػػػي المرحمػػػة كحبيبػػػة، فمػػػـ ت
ربما كانت التجربة الصػينية " الصػفراء " كبيػرة  )، بؿ نجد تحكالن:  (ٔ)ى مف حياتواألكل

                                                           

(
1

  .85لقزٟ ِغ اٌؾؼش: ( 

(
2

        -: د. ع١ّش ػٍٟ ع١ّش اٌذ١ٌّٟ، داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ-رفغ١ش ث١ٕٛٞ-اٌؾؼشٞ ( ٠ٕظش: اٌقٛسح فٟ اٌزؾى١ً

 . 41:  1881ثغذاد، 

(
3

  .65فٟ ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ :  ( ٠ٕظش: اٌج١ٕخ اٌذسا١ِخ

(
4

و١ٍخ       ( ٠ٕظش: ٔضاس لجبّٟٔ دساعخ فٟ فٕٗ اٌؾؼشٞ: ؽى١ُ ؽغٓ ِؾّذ ػٍٟ اٌغشاػ، اطشٚؽخ دوزٛساٖ، عبِؼخ اٌجقشح، 

  . 143َ: 2222-٘ـ 1422االداة،

(
5

 .126:  اٌمـ ٚاٌمق١ذ  ، ٠ٕٚظش : ؽفشاد إٌـ)ثؾٛس ع١ٌّٛٛع١خ81: ٔفغٗ (

(
6

ثذس      ٔبصن اٌّالئىخ  –ٟ اٌؾذ٠ش ٚسٚػ اٌؼقش دساعبد ٔمذ٠خ ِمبسٔخ رزٕبٚي ػجذ اٌٛ٘بة اٌج١برٟ ( ٠ٕظش: اٌؾؼش اٌؼشث

ٌٍّال١٠ٓ ، ث١شٚد :   ، داس اٌؼ1ٍُخ١ًٍ وّبي اٌذ٠ٓ ، طفالػ ػجذ اٌقجٛس:  –خ١ًٍ ٠ؾ١بٚٞ  -ٔضاس لجبّٟٔ –ؽبوش اٌغ١ّبة 

  .34-33، ٠ٕٚظش: ٔضاس لجبّٟٔ ٚاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ: 328-312
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كبيرة األثر في تطكير شػاعرنا كمكقفػو مػف المػرأة: فػالمرأة الكليمػة التػي كثيػران مػا كانػت 
الخاطئػػة المػػدٌمرة ، لػػـ تعػػد تغكيػػو،  حتػػى الػػذىب . كالشػػفاه األكؿىاجسػػو لػػـ تعػػد ىدفػػو 

الكثير، كالخزؼ الصيني ،كالسػجاد، كالغػراء، كالحريػر ككػؿ مػا يشػحنو معػو فػي بػكاخره 
، فيػك (ُ)(لـ يعد يعنيو، فيػك يبحػث عػف امػرأة كاحػدة يحٌبيػا بػدؿ مئػة مػف أجمػؿ اإلمػاء

 ": َُٕٗيقكؿ في " كتاب الحٌب" الصادر عاـ" 
 حببتٍ عشريف ألؼ امرأة أ

 عشريف ألؼ امرأة جربت...
 كعندما التقيتي فيؾ يا حبيبتي

 (ِ)فى قد بدأت ...شعرت أني اآل
مف الكاضح أفَّ أسطر نػزار ىنػا تنفػتحي عمػى تغيػرو ميػـو لمػذات ، تظيػرهي البنيػة          

زت حضػػكر الػػذات مػػف خػػبلؿ  األسػػمكبٌية ، المعتمػػدة عمػػى شػػحنات عاطفٌيػػة قكٌيػػة ، بػػرَّ
لغة اعتمدت عمى ضمائر المتكمـ المفردة ) أحببٍت ، جربٍت ، شػعرٍت ، بػدأٍت ، أنػي( 

لػػؼ امػرأة أحببػت كجربػت "  مػػرتيف أرة " عشػريف كلػيس ىػذا فحسػب بػؿ نػػراه يكػٌرر عبػا
كالمعركؼ أنَّوي مف الشعراء الذيف كٌضفىكا أسمكب كسر أفؽ التكقػع، فقكلػة عشػريف الػؼ 
أحببت فيو مفاجئة لمقارئ، فيذه المبالغة في عدد النساء المػكاتي عػرفيف، جػاءت لتػدؿ 

البحػػث عػػف المفػػاتف، عمػػى حجػػـ التٌغيػػر الػػذم شػػعرت بػػو ذاتػػو، فالشػػاعر لػػـ يىعػػد يييمػػو 
ة يػابقدر ما ييمو الحٌب الحقيقي، كليذا فإنَّو حينما كجد المرأة الحبيبة شعر بأنو فػي بد

أخذ يشعر بمشاعر الحػٌب الحقيقػي، فػالمرأة ىنػا امتمكػت ركحػان  أممسيرتو مع المرأة ، 
كلعػؿ شػعكره بالكحػدة كػاف )في الحػبّْ قػد تٌغيػرت:  يسوايفمقتناغمت مع ذات الشاعر، 

، كلػذا ( ّ) (النسبي الػى المػرأة النقٌيػة التػي تعيػد إليػو صػفاءهي الركحػي االىتداءكراء ىذا 
فالشاعر الذم كصفناه بأنَّو شاعر غزؿ، ال ييمو مف المرأة سكل جسػدىا، أخػذ يعػيش 
مرحمػػػػػة العشػػػػػؽ الركحػػػػػي، كيصػػػػػرح باسػػػػػـ المحبكبػػػػػة التػػػػػي تطابقػػػػػت مكاصػػػػػفاتيا مػػػػػع 

القصػػيدة، إذ عشػػؽ الشػػاعري  " بمقػػيس الػػراكم "  كتزكجيػػا لػػيعمف أنَّيػػا المػػرأة مكاصػػفات 
                                                           

(
1

  .191-196( إٌشعغ١خ فٟ ادة ٔضاس لجبّٟٔ: 

(
2

  .146:  1( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
3

  .191( إٌشعغ١خ فٟ ادة ٔضاس لجبٟٔ : 
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"  التي أحٌب، فانتقؿ الشاعر مف شعر العػزؿ الػى شػعر الحػٌب، فيػك يقػكؿ فػي قصػيدة 
 بمقيس " :

 بمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػس ...
 تيا الصديقةي ... كالرفيقةي ...أي

 ...كالرقيقةي مثؿ زىرًة اقحكاف 
 بمقيس ما انًت التي تتكرٌريف

 (ُ)فما لبمقيس اثنتاف
، فقػػػد أخػػػذ يعػػػيش الحػػػٌب الحقيقػػػي ، فيػػػك          لقػػػد تٌغيػػػرت مفػػػاىيـ نػػػزار عػػػف الحػػػبّْ

كنػت أبحػث مثػؿ شػيريار، عػف امػرأة تحبنػي لػذاتي، ال )يبحث عف امػرأة كاحػدة تحٌبػو: 
، فيػػك عمػػى (ِ) (كػػؿ جانػػبسػػاطير مػػف لكػػكني شػػاعران معركفػػان تحػػيط بػػو الخرافػػات كاأل

الرغـ مف كثرة النساء المكاتي يحٍطػفى بػو إال إنَّػو أخػذ يبحػث عػف الحػبّْ الحقيقػي، كأخػذ 
ػػف الػػى امػػرأة يسػػكف الييػػا، كتكػػكف لػػو رفيقػػة، كصػػديقة كمػػا ىػػي بمقػػيس، التػػي صػػٌرح  يحُّ
باسػػػميا كأعمػػػف لمعػػػالـ أجمػػػع أنَّيػػػا ىػػػي الصػػػديقة كالرفيقػػػة، كىػػػك ابتػػػدأ أسػػػطره بالنػػػداء 

إذ  )المحػػذكؼ حرفػػو، كمػػف المعػػركؼ أفَّ حػػرؼ النػػداء ال يحػػذؼ مػػع المنػػادل البعيػػد: 
ال يجػػػكز حذفػػػو مػػػف المنػػػادل المنػػػدكب، كمػػػا ال يجػػػكز حذفػػػو مػػػف المسػػػتغاث كالمنػػػادل 

، ككمنػػا يعمػػـ أفَّ (ّ) (ضػػا، المنػػادل البعيػػد، ألف القصػػد إطالػػة الصػػكتأيالمتعجػػب منػػو 
،  فيػي بعيػػدة عنػو جسػػدان، لكنَّيػا قريبػػة ركحػػان،  الشػاعر كتػػب القصػيدة بعػػد كفػاة بمقػػيس

كىػػػػك ىنػػػػا أراد أٍف يؤكػػػػد عمػػػػى قربيػػػػا الركٌحػػػػي، فالمكػػػػاف قػػػػد تبلشػػػػى مػػػػع عشػػػػؽ نػػػػزار 
الحقيقي، لذلؾ أخذ يصفيا بالصػديقة، كالرفيقػة، فاألمػاكف التقػؼ حػائبلن أمػاـ المشػاعر 

كانػػت بمقػػيس نػػادرة كالحػػٌب الحقيقػػي، كىػػذه الصػػديقة الرفيقػػة تشػػبو زىػػرة االقحػػكاف، فقػػد 
ضػػػمف مفػػػاىيـ نػػػزار، إذ ال يمكػػػف أٍف تتكػػػرر فػػػي معجمػػػو ، كىػػػي اسػػػتطاعت أٍف تغيػػػر 

تمخبصػػػو كتشػػػطب كػػؿ تاريخػػػو، لتبػػػدأ  )، كتمكنػػػت مػػف أٍف: (ْ)كثيػػران مػػػف نػػزار االنسػػػاف
                                                           

(
1

  .42: 1889ٌجٕبْ ،  –، ِٕؾٛساد ٔضاس لجبّٟٔ ، ث١شٚد  2: ٔضاس لجبّٟٔ ، ط4ط( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبًِ، 
(

2
  .353( لقزٟ ِغ اٌؾؼش: 

(
3

، رؾم١ك 1ط،3ط٘ـ( ، 316ألثٟ ثىش ِؾّذ ثٓ عًٙ ثٓ اٌّغشاط إٌؾٛٞ اٌجغذادٞ )د   :( األَفٛي فٟ إٌؾٛ 

 اٌذوزٛس ػجذ اٌؾغ١ٓ اٌفزٍٟ ، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، د.د .        : 

(
4

  . 53: 1892،  1319( ٠ٕظش: )ِبرذ ثٍم١ظ، فزشًِ اٌؾؼش( :عٙبد فبضً، ِغٍخ اٌؾٛادس، ٌجٕبْ ،اٌؼذد 
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إفَّ ممكػػات الجمػػاؿ ال يػػدخمَّف  )، فيػػك لػػـ يعػػد يبحػػث عػػف الجمػػاؿ: (ُ)(كتابتػو مػػف جديػػد
تمامػػػػاتي فأنػػػػا أبحػػػػث عػػػػف امػػػػرأة مػػػػف الرعيػػػػة تكػػػػكف حبيبتػػػػي فػػػػي نطػػػػاؽ طمػػػػكحي كاى

نَّمػػػػا أقيسػػػػيا باالنفجػػػػارات  كمميكتػػػػي، امػػػػرأة ال اقيسػػػػيا بالبكصػػػػات ... أك السػػػػنتمترات كا 
، كىػػذا مػػا لمسػػناه (ِ)(كالحرائػػؽ التػػي يمكػػف أٍف تشػػعميا فػػي كػػؿ دقيقػػة مػػف دقػػائؽ حيػػاتي

فنػػزار يتحػػدث عػػف المػػرأة مػػف  )مػػف خػػبلؿ الصػػكر الشػػعرٌية التػػي عرضػػيا عػػف المػػرأة: 
 .(ّ) (عف نفٌس الرجؿ تجاه المرأة أمخبلؿ نفسو ، كىذا يعني أنَّو يتحدث عف نفسو، 

يرتقػي فػػي نظرتػو لممػػرأة، إال أفَّ نرجٌسػيتو لٌمػػا تػزؿ ظػػاىرة، بػػؿ:  نػػزاركمػع أفَّ          
"، دليػػؿ عمػػى ُّٖٗ"، فقصػػيدة " القػػرار" التػػي كتبيػػا عػػاـ (ْ) (تكػػاد تكػػكف مػػف ثكابتػػو)

 نرجسٌية الشاعر، فيك يقكؿ : 
 ماذا أخاؼي   أنا الشرائعي كمُّيىا

 كأنا المحيطي ... كأنًت مف أنيارم
 كأنا النساءي ، جعمتييفَّ خكاتمان 
 بأصابعي...كككاكبا بمدارم

 خميؾ صامتةن... ك ال تتكممي
 (ٓ)فأنا أيدير مع النساء حكارم 

جػػاء عنػػكاف القصػػيدة كحسػػب تقسػػيمات أحػػد النقػػاد بأنَّػػو األقصػػر، فيػػك يتكػػٌكف مػػف     
أفَّ  أم، كىػػػك ىنػػػا معػػػٌرؼ بػػػػ " أؿ" " كأؿ" التعريػػػؼ تػػػأتي لمتخصػػػيص، (ٔ)كممػػػة كاحػػػدة

ٍف كػاف المػرأة التػي أحبَّيػا  القرار ىك قرار خاص بالشاعر، كليس مػف حػٌؽ أحػد حتػى كا 
تو ظيػػرٍت مػػف خػػبلؿ تعظيمػػو لذاتػػًو، فقػػد كػػٌرر ضػػمير لػػو، فنرجسػػيٌ  أمأٍف تتػػدخؿ، فػػالر 

اليػػػاء" " خمػػػس " المػػػتكمـ   " أنػػػا " أربػػػع مػػػرات ، كالضػػػمير المتصػػػؿ الخػػػاص بػػػالمتكمـ
 مرة، كىذا التكرار  ما ىك إال تعبير عف نظرة الذات المتعالٌية. "  مرات

                                                           

(
1

  . 155: 2226ِطجؼخ اٌشٚضخ،  ، 1طٟ: اؽّذ اٌخٛؿ، ٕ٘بء ثش٘بْ،ثخ ٔضاس لجبّٔ ( ػشٚ

(
2

  . 582: 1ط( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، 
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  .12-8: 1811ٟ: ِؾٟ اٌذ٠ٓ فجؾٟ، داس اٌط١ٍؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، ث١شٚد، ( اٌىْٛ اٌؾؼشٞ ػٕذ ٔضاس لجبّٔ 
(

4
  .191( إٌشعغ١خ فٟ أدة ٔضاس لجبٟٔ: 

(
5

  . 81-85: 4طّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ( األػ

(
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  .41( ٠ٕظش: ٔضاس لجبٟٔ دساعخ فٟ فٕٗ اٌؾؼشٞ: 
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لقد شبو الشاعر المرأة بأنَّيا خاتـ في أصبعو، كىػي كككػب ضػمف مػداره كىػذا         
التعبير لو داللة عميقة تؤكد نرجسيٌتو، فكأنَّما الشػاعر لػو مػداره الخػاص كمػا الشػمس، 

ضػػػان لػػػو مػػػداره أيكىػػػي صػػػكرة مسػػػتكحاة مػػػف عػػػالـ الفمػػػؾ، فالشػػػمس ليػػػا مػػػدارىا، كىػػػك 
كػب ضػمف ىػذا المػدار، فالصػكرة ىنػا مرٌكبػة كنظامو الخاص بػو، كالمػرأة مػاىي إال كك 

صػػػاؿ شػػػعكره النفٌسػػػي بعظمػػػة ذاتػػػو، كتقػػػديرىا أيفييػػػا حشػػػد مػػػف الصػػػكر القصػػػد منيػػػا 
العالي، كىذا ما اختمؼ فيو نزار عف بدر، فاألخير ظٌمت ذاتػو تعػيش فػي حمقػة مفرغػة 

 تدكر حكؿ نفٌسيا. 
ذا كٌنػػا نػػرل أىفَّ نرجسػػٌية الشػػاعر تعػػاكد الظيػػكر        بػػيف الحػػيف كاآلخػػر ، فيػػذا ال كا 

يعنػي أىنَّنػا نػراه يتمحػكر حػكؿ ذاتػًو بػالمطمؽ ،  بػؿ عمػى العكػس ، أخػذ يحػاكر المػرأة ، 
كينظر إلييا عمى أنَّيػا فكػر كقضػٌية ، أصػبح يعػالج مػف خبلليػا أكجػاع مجتمعػًو ، كأٍف 

بيػر الثػائر الك )ينطمؽ بالمرأة إلى مجاالت أرحب، فأصبحت صكرة أخرل لمػكطف، فػػ: 
ال يمكف إال أٍف يككف عاشقان كبيران، فالذم: يٌحب امرأة يٌحػب كطنػان، كالػذم يٌحػب كجيػان 

، فالمرأة أصبحت في معجـ نزار شريكة قضٌية عمػى المسػتكيات (ُ)(جميبلن يٌحب العالـ
ال يفترقػػاف، كاالطركحػػة ترجػػر  ، كىػػي كالػػكطف صػػنكناف(ِ)االجتماعٌيػػة كالقكمٌيػػة كافػػة 

معالجػػة ىػػػذه القضػػية إلػػػى الفصػػؿ الخيػػػر ، إذ سنفصػػؿ فػػػي الكيفيػػة التػػػي مػػف خبلليػػػا 
 ا كطنو .ياجعؿ نزار المرأة قضية فكرٌية يعالج مف خبلليا قض

كلػػػيس ىػػػذا فحسػػػب ، بػػػؿ نػػػراه أخػػػذ يؤسػػػطر المػػػرأة ، كيػػػدخميا عػػػالـ البلمحػػػدكد لػػػذا    
لقصيدة، فالمرأة ىي القصيدة ، كالقصيدة ىي المرأة، حينمػا نجدهي  يربط بيف المرأة ، كا

مػػرأة جػػاءت كالقصػػيدة التػػي انتظرىػػا ىػػي إف القصػػيدة المكتكبػػة عنػػدم، ىػػي ا )يقػػكؿ: 
 كالبقية تأتي " يقكؿ : أحبؾ... أحبؾ، ففي قصيدة  " (ّ)(المرأة التي لـ تحضر بعد

  أحبؾ، ىؿ قمت أني  مادعيني أصبُّ لؾ الش
 سعيد ألنًؾ جئًت... ىؿ قمت أني
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 .559: 1طإٌضش٠خ اٌىبٍِخ،  ػّبي( اال

(
2
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(ُ)كأفَّ حضكرؾ ييسعدي مثؿ حضكر القصيدة
  

لقد شٌبو فرحو بحضكر الحبيبة ، مثػؿ الفرحػة بكتابػة قصػيدة، فيمػا كاحػد، كأىفَّ         
دبياتػػو، أحٌبػو ليػا منبعػػث مػف كػػكف كجكدىػا يتماىػػا مػع كجػكد القصػػيدة فػي فكػػر نػزار، ك 

 ففي قصيدة " بمقيس"  يقكؿ :
 ..شكران لكـ .

 شكران لكـ ...
 فحبيبتي قيًتمىٍت ... كىصار ًبكٍسعكـ
 أٍف تشربكا كأسان عمى قبًر الشييدة

 كقصيدتي أيٍغتيمتٍ 
 كىؿ مف أيمةن في االرض...

 (ِ)نغتاؿ القصيدة  –إال نحفي  -
، لػذا (ّ)تطابقت صػكرة بمقػيس مػع القصػيدة، فكانػت حػدثان نػادران فػي تػاريه نػزار        

أفَّ اغتياؿ بمقيس يعني اغتياؿ القصيدة، كىك يستغرب مف أيمىةو تقتػؿ الجمػاؿ  نراه يعمف
 كالشعر معان.

سػػػطره امرأتػػػو، فيػػػي امػػػرأة مسػػػتحيمة، سػػػحرٌية ففػػػي قصػػػيدة " أكمػػػا أنَّػػػو حػػػاكؿ         
 مائيات " يقكؿ :

 أنا جالسه 
 كراًؽ صفصافتيفأتحتى 

 أرقبي كيؼ تىٌمري الحضارات
 المسببلتمف تحت أىدابؾ 

 أحبؾ
 يا امرأة ال تسمى

 (ُ)كأنؾ فكؽ التشابيو كالتسميات
                                                           

(
1

 .225: 2ط ( األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ،
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 كما انو يقكؿ :
 أحبؾ قبؿ األنكثة

 األنكثةبعد 
 األنكثةشرؽ 
 األنكثةغرب 

 يا امرأة ال أراىا
 (ِ)كلكنيا في جميع الجيات

منػو تتجػاكز ككنيػا امػرأة فحسػب، بػؿ ىػي النسػؽ الػذم تسػتمد )المرأة مع نزار:        
تمكػػػػيف األنثػػػػى )مػػػػف ) ، كنػػػػزار ىنػػػػا حػػػػاكؿ:(ّ)(الكينكنػػػػة...إنَّيا النػػػػكر إنيػػػػا االسػػػػتحالة

 ، فالمرأة ىنا خرجت الى البلمعقكؿ.(ْ)(المكاف( لتكتسب ىيئة األرض
 مف ىنا نجد أفَّ المرأة في حياة نزار مرت بثبلث مراحؿ :

 .المرأة الجسد -
 .المرأة الفكر -
ا لـ نجػده عنػد بػدر الػذم ظػٌؿ يػدكر فػي عػالـ المػرأة الجسػد المرأة االسطكرة، كىذا م -

، كنفٌسية، فصػكرة الػذات عنػد الشػاعريف امتػازت دكلكجيةأيكبكذلؾ نتيجة عكامؿ بيئٌية، 
ٍف كػاف  بالتقارب، كاالختبلؼ، فالتقارب كاف في حٌبيما لممرأة، فاالثنيف عشػقا المػرأة، كا 
عشػػقيما بػػدكافع مختمفػػة، فالسػػٌياب عشػػؽ المػػرأة كأرادىػػا حبيبػػة تعكيضػػان عػػف الحرمػػاف 

عشػػؽ فتيػػات أكبػػر منػػو  الػػذم لقيػػو فػػي طفكلتػػو ، فقػػد حػػـر مػػف أيٌمػػو كىػػذا مػػا دعػػاه الػػى
سػػػنان ألنَّػػػو لػػػـ يكػػػف يقصػػػد الحػػػٌب الجسػػػدم فحسػػػب، بػػػؿ كػػػاف يريػػػد تعػػػكيض الحرمػػػاف 

ػاالركحي، كىذا ىك سبب تعمقو بييمة، ككفيقة حتػى أكاخػر حياتػو،  نػزار فػًإفَّ عبلقتػو  أىمَّ
ة حياتػػو كػػاف شػػاعر غػػزؿ أكثػػر منػػو شػػاعر حػػٌب، يػػابػػالمرأة مػػرت بمراحػػؿ، فيػػك فػػي بد

اتػو تتميػز بنرجٌسػية عالٌيػة، فيػك قػد تحػدث بػػ " أنػا" متعالٌيػة، فقػد أظيػر كىذا ما جعػؿ ذ
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تتعمػؽ بتشػكيمة  دكلكجيػةأيبتقديران عاليان لمذات ، كىذا األمري ساعدت في ظيػكره عكامػؿ 
جسػده، فػػالمرأة راغبػػة لػو معجبػػة بػػو كمػػا أنَّػوي كعمػػى الػػرغـ مػػف تعمقػو بيػػا ، إال أنَّػػوي كػػاف 

أة مٌما دعاه إلى التٌغزؿ بػبعض إجػزاء مػف جسػدىا كبعػض يعيش الخكؼ مف عالـ المر 
أشيائيا الخاصة ، كبذلؾ اقترب مف الفيتيشػٌية ، كىػذا خػبلؼ مػا ظيػر مػع بػدر، الػذم 
أظيػػػػر تقػػػػديران منخفضػػػػان لذاتػػػػو، فذاتػػػػو مضػػػػطربة قمقػػػػة متراجعػػػػة، كىػػػػذا األمػػػػر يتعمػػػػؽ 

مػػؿ قػػكم فػػي ابتعػػاد بالعكامػػؿ نفسػػيا التػػي تػػأثر فييػػا نػػزار، فقػػد كػػاف لتشػػكيمة جسػػده عا
المرأة عنو االمر الذم كٌلد لديو تراجعان كاضحان في ذاتو، فقد أخذ يػدكر فػي فمػؾ المػرأة 
الجسػػد، بخػػبلؼ نػػزار الػػذم انطمػػؽ بيػػا إلػػى مجػػاالت أكسػػع، فقػػد أصػػبحت عنػػده المػػرأة 

 ة. األسطر خر لمقصيدة حتى كصمت إلى مجاؿ مساكية لمكطف، ككجو آ
امرأتػػو نػػاكرة لحبػػو  األكؿفػػالمرأة فػػي حيػػاة بػػدر تختمػػؼ عنيػػا فػػي حيػػاة نػػزار، فػػ        

الثاني فأمرأتو مٌحبة كما بٌينا راغبة فإذا قبٌؿ خدىا اليمػيف سػألتو عػف تقبيػؿ  أىمَّاظالمة، 
 ، نػزار فإنَّػو فػي ىػذه المرحمػة ال  أىمَّاالشماؿ، كما أفَّ بدر: يحاكؿ الحصكؿ عمى الحبّْ

 ة إال جسدىا.يطمب مف المرأ
كلكجٌيػػػة، كالنفسػػػٌية ،كاالجتماعيػػػة ، ياكمػػػف ىنػػػا نجػػػد أىفَّ الظػػػركؼ ،كالعكامػػػؿ الب

كالتي ألقت بضبلليا عمى نفٌسية الشػاعريف ، كػاف ليػا األثػر البػارز فػي تكجيػو الػذاتيف 
فػػي أيطػػر مختمفػػة ، فبػػدر الػػذم عػػانى الحرمػػاف مػػف العطػػؼ، كالحنػػاف صػػغيران ، كذاؽ 

ػػًرـ مػػف جمػػاؿ الييئػػة ، أىصػػبحت ذاتػػوي تشػػعر بالدكنيػػة كأصػػبح  مػػرارة اليػػتـ كالفقػػر ، كحي
 عمى قناعة بإفَّ المرأة قد غابت ، أك استحالت شيئان ىبلمٌيان في حياتو  . 

ػػػػا  نػػػػزار ، فػػػػإفَّ تشػػػػكيمة جسػػػػدهي كمكانتػػػػوي المرمكقػػػػة فػػػػي السػػػػمؾ الدبمكماسػػػػي  أىمَّ
ار عالمػػػو الطفػػػكلي سػػاعدت عمػػػى شػػعكر ذاتػػػًو بتقػػدير عػػػالي، يضػػػاؼ إلػػى ىػػػذا اسػػتمر 

 اتًو الشعرٌية .أيالذم أسيـ في إبراز رغبة نزار في امتبلؾ المرأة الجسد في بد
إفَّ عبلقػػػة المػػػرأة بالشػػػاعريف أظيػػػرت صػػػكرتيف مختمفتػػػيف لمػػػذات، فػػػنحف ازاء          

ذات مضػػػطربة تشػػػعر بضػػػعؼ فػػػي تقػػػدير الػػػذات، يقربيػػػا مػػػف الدكنٌيػػػة، كذات متعالٌيػػػة 
يقترب مف النرجسػٌية، لدرجػة أنَّيػا تقػرر عبػادة ذاتيػا، فالػذات تتػأثر تشعر بتقدير عالي 
، كمنيػػا نفٌسػػية، كمنيػػا اجتماعٌيػػة، كىػػذه العكامػػؿ مجتمعػػة دكلكجيػػةأيببعػػدة عكامػػؿ منيػػا 
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تشػػػػػٌكؿ الػػػػػذات ، كترسػػػػػـ الخطػػػػػكط العريضػػػػػة ليػػػػػا، كالشػػػػػاعريف تػػػػػكفرت ليمػػػػػا عكامػػػػػؿ 
، كنفسػػػػٌية ،كاجتماعٌيػػػػة مختمفػػػػة القػػػػت بظبلليػػػػا عمػػػػى نفٌسػػػػية الشػػػػاعريف ،  دكلكجيػػػػةأيب

كاسػػػيمت فػػػي تحديػػػد مبلمػػػح الشخصػػػيتيف، فبػػػدر الػػػذم عػػػانى الحرمػػػاف مػػػف العطػػػؼ 
كالحنػػػاف صػػػغيران، كذاؽ مػػػرارة اليػػػتـ، كالفقػػػر، كحػػػـر مػػػف جمػػػاؿ الييئػػػة، أصػػػبحت ذاتػػػو 

، بخػبلؼ نػزار الػذم تعامػؿ  تشعر بالدكنية كأصبح عمى قناعة بػأفَّ المػرأة تشػفؽ عميػو
 .مع المرأة بنرجسٌية اسيمت في ًإظيارىا عكامؿ نفسٌية ، كاجتماعٌية 
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 الفرح صورة مشرقة لمذات المـحث الثاني :
يعػػٌد الفػػرح مظيػػران مػػف مظػػاىر العكاطػػؼ التػػي تخػػتمج الػػذات الشػػاعرة بصػػكرة           

خاصػػػػػة ، كالػػػػػذات االنسػػػػػانٌية بصػػػػػكرة عامػػػػػة ، كالمعػػػػػركؼ أىفَّ الشػػػػػاعر ، أكثػػػػػر تػػػػػأثران 
ػػػا يػػػدكر فػػػ بػػػالعكاطؼ، فيػػػي تسػػػيـ فػػػي التعبيػػػر :  ي أعمػػػاؽ نفسػػػو مػػػف انفعػػػاالت ) عمَّ

، مختمفػة تنتقػؿ بػيف الحػزف ، كالفػرح راكدىػا عكاطػؼ ، فالنفٌس االنسػانية ت( ُ)(كمشاعر
كالغضب، كالرضى ، كىذا مػا أٌكػده ابػف قتيبػة ، فيػك يػرل أفَّ بكاعػث الشػعر مختمفػة ، 

كلمشػػعر دكاع تحػػث  )حسػػب طبيعػػة العاطفػػة التػػي تجتػػاح ذات الشػػاعر ، فيػػك يقػػكؿ : 
راب ، كمنيػػػا البطػػيء ، كتبعػػػث المتكمػػػؼ منيػػػا ، الطمػػػع ، كمنيػػػا الشػػػكؽ ، كمنيػػػا الشػػػ

، كالمعػػركؼ أفَّ الفػػرح عاطفػػة غيػػر دائمػػة فػػي اإلنسػػاف ، ( ِ)(الطػػرب، كمنيػػا الغضػػب
ال يككف إال في المناسبات حيف يمرح المرء ، أك يضحؾ ثـ يرتد حزنػان إذا مػا  ):  كفي

 (ّ)(مسو األلـ 
ػٍزف ، كقػاؿ ابػف ثعمػب :  )جاء في لساف العرب :   ] الفرح [ الفىػرىحي : نقػيض الحي

ان .... كالمفٍراحي الذم يىٍفرىحي كممػا سىػرَّهي الػدىري ، كىػك ى ك أٍف يجد في قمبو خفَّةن ، فىًرحى فىرحى
 .(ْ)(الكثير الفىرىح 

كألفَّ مسػػػاحة الفػػػرح ضػػػيقة فػػػي حيػػػاة اإلنسػػػاف ، فإنَّنػػػا نجػػػد أفَّ ىػػػذه العاطفػػػة    
ذات إلػػػى جػػػاءت فػػػي حيػػػاة الشػػػاعريف كأنَّيػػػا كمضػػػة مػػػا تمبػػػث أٍف تختفػػػي ، كتعػػػكد الػػػ

كالحػزف، نجػده يرسػـ صػكرة  طبيعتيا الحزينة ، فبػدر شػاكر السػٌياب الػذم تعػٌكد األلػـ ،
ييظًيػػر مػػف خبلليػػا فػػرح ذاتػػو ، كىػػك ييمٌنػػي الػػنفسَّ بالشػػفاء، كالعػػكدة إلػػى أبنائػػو ، ففػػي 

  قصيدة " سفر أيكب " يقكؿ : 
 يا أغصافى الميًؿ انيمرم ثمران إذ ييؤكؿ يزدادي 
 السمَّةي منو سأمؤلىا حتَّى إٍف عيدتي إلى دارم 

                                                           

(
1

     ؽ١ّبء فجبػ ػجذاي اٌز١ّّٟ ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، عبِؼخ د٠بٌٝ ، و١ٍخ ( اٌؾضْ فٟ ؽؼش اٌؼقش االعالِٟ : 

 .3: 2223اٌزشث١خ ،        

(
2

   َ : 1862٘ـ( داس اٌضمبفخ ، ث١شٚد ، ٌجٕبْ ، 216( اٌؾؼش ٚاٌؾؼشاء : ألثٟ ِؾّذ ػجذ هللا ثٓ ِغٍُ ثٓ لز١جخ )

      1/23 . 

(
3

 . 3( اٌؾضْ فٟ ؽؼش اٌؼقش االعالِٟ : 

(
4

 ( ٌغبْ اٌؼشة : ثبة اٌفبء ، ِبدح فشػ .
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 بو ، ىتفكا : " بابا "  األطفاؿفرحى 
              (ُ)يا برؽ ، أما تخبك 

الشػػاعر ىنػػا يمنػػي الػػنفٌس بأمػػؿ الشػػفاء ، ذلػػؾ األمػػؿ الػػذم يممػػي ذاتػػو فرحػػان ،   
ؾ األحػزاف فيك ينػادم أغصػاف الميػؿ كنايػة عػف الحػزف كالمػرض ، يػدعكىا أٍف تبػدؿ تمػ

بػػاألفراح، حتػػى يمػػؤل سػػبللو منيػػا ، كيعػػكد إلػػى أطفالػػو فرحػػان ، فػػالفرح ىنػػا حمػػؿ أممػػوي 
بالشفاء  ، كبدر يجد فرحتو مف خبلؿ فرحة أطفالو ، فعكدتو سػالمان تعنػي عػكدة األبػكة 

ػػًرـى منيػا بػدر، التػػي ال يرغػب أٍف يعػػيش أطفالػو مأسػػاتيا ، الحانيػة ، تمػؾ األ بػػكة التػي حي
 اه في قصيدتو ىذه كثيران ما يتكسؿ اهلل الشفاء مف أجؿ مصير أكالده :كلذا نر 

 ا أطفاؿ أيكب مف يرعاىـ اآلنى 
 ضاعكا ضياع اليتامى في دجىن شاًت 

 يا ربّْ أرًجٍع عمى أيكُّبى ما كانا 
 (ِ)راكضةن بيف الٌنخيبلًت  األطفاؿجيككرى كالشمسى ك 

كالعػكدة إلػى كطنػو  في أممػو فػي الشػفاء ،إنَّنا نجد في ذات بدر فرحة متمثمة    
كأطفالػػو ، كىػػذا التفػػاؤؿ نجػػده مػػف خػػبلؿ اعتمػػاده حػػرؼ السػػيف فػػي قكلػػو " سػػأمؤلىا " 

فَّ المسػػتقبؿ سػػيككف أكىػػك حػػرؼ داؿ عمػػى االسػػتقباؿ ، أم إفَّ بػػدران فػػي داخمػػو أمػػؿ بػػ
ي أفضػػؿ مػػف الكاقػػع المعػػيش ، كبػػدر يسػػتمر فػػي تصػػكير فرحتػػو مػػف خػػبلؿ أبنائػػو ، ففػػ

، اعر الحزينة، كيعطييا نافذة أمػؿقصيدة " مرحى غيبلف " نجد الفرح يدغدغ ذات الش
كذلؾ مف خػبلؿ كجػكد غػيبلف فػي حياتػو ، فكجػكد الطفكلػة فػي حيػاة بػدر حققػت فرحػة 

 حقيقية محت جانبان مف أحزاف الذات المعذبة ، لذا نراه يقكؿ : 
 " بابا .. بابا " 

 إليَّ ، كالمطًر الغضير يىٍنسىابي صيكٍتؾى في الظبلـً 
مىؿ النيعاس كأنىتى تىٍرقىدى في السرير   يىٍنسىابى مف خى
 مف أىمَّ رؤيا جاء   أىمّْ سماكة   إمّْ انطبلًؽ  

                                                           

(
1

 . 261:  1ِظ( اٌذ٠ٛاْ ، 

(
2

 . 259 - 251:  1ِظ( اٌذ٠ٛاْ ، 
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 ... كأىظؿُّ أىسبح في رشاشو منو ، أىسبح في عبير
 فكأفَّ أكديةى العراًؽ 

 فتحٍت نكافذى مف رؤاؾى عمى سيادم : كؿُّ كاًد 
 زاىرى كالثمار . كأف ركحي كىبتو عشتارى األ

    (ُ)في تربًة الظمماًء حبةي حنطةو كصداؾى ماءي .

لقد غٌيرت كممة بابػا خارطػة بػدر الحزينػة ، كأبػدلت ظممػة ركحػو ، ببػارؽ أمػؿو   
كفرحػػػػة ، فصػػػػكت غػػػػيبلف كىػػػػك يناديػػػػو " بابػػػػا " يتغمغػػػػؿ إلػػػػى ذات الشػػػػاعر كػػػػالمطر 
الغضػػير ، الػػذم يػػنعش األرض كيحييػػا ، ككممػػة " بابػػا " كأنَّمػػا جعمػػت أكديػػة العػػراؽ 

زاىػػر كالثمػػار ، ككػػأفَّ ركحػػو الحزينػػة تفػػتح نكافػػذ العطػػاء لبػػدر ككػػأف عشػػتار كىبتػػو األ
 أصبحت حبَّة حنطةو سقيت بماء الخير المنيمر مف صدل كممة " بابا " .

كالسٌياب ىنا في تعبيره عف ذاتو  اعتمد الصكرة المفردة المبنية عمى التشػبيو ،  
أفَّ الكصؼ كالتشبيو كاالستعارات مف طقػكس السػياب االسػمكبية التػي  )كالمعركؼ : 

يا مػػػػػف المرحمػػػػػة الركمانسػػػػػية ، كالتقطيػػػػػا مػػػػػف بيئػػػػػة جيكػػػػػكر الغنيػػػػػة بالجمػػػػػاؿ اكتسػػػػػب
 .(ِ)(كاأللكاف
إنَّنػػا نجػػد أفَّ المشػػٌبو كاحػػد ، كىػػك " صػػكت غػػيبلف " لكػػفَّ المشػػٌبو بػػو متعػػدد ،   

كىػك مػا يسػمى فػػي الببلغػة العربيػة بػػػ " تشػبيو المفػرد بالمركػػب " فصػدل صػكتو مثػػؿ 
األكديػػة التػػي تفػػتح أبكابيػػا بالعطػػاء ، كىػػك مثػػؿ عشػػتار المطػػر الغضػػير ، كىػػك مثػػؿ 

كيبعث الفػرح  التي تيب األزىار، كالثمار ، كىك مثؿ الماء الذم يحي ركح السٌياب ،
ال يكتفػػي  )فييػػا ، كالمبلحػػظ أفَّ صػػكرة السػػياب ىػػذه تمتػػاز بميػػزة ميمػػة كىػػك أنَّػػوي : 

مػف  عطيو أبعػادان رؤيكيػةن بذكر المشبو بو ، بؿ يسعى الى إيضاحو كتكثيؼ صكرتو لي
، كمػػف ىنػػا نجػػد أفَّ مسػػاحة الفػػرح فػػي ذات بػػدر صػػغيرة كىػػي (ّ)(الظػػاىر المػػألكؼ 

 تعبر عف الذات مطمقا.
ككمػػػا ارتبطػػػت فرحػػػة بػػػدر بأطفالػػػو فإنَّنػػػا نجػػػدي أنَّػػػو عٌبػػػر عػػػف فرحػػػة ذاتػػػو مػػػف    

                                                           

(
1

 . 324:  1ِظ( اٌذ٠ٛاْ ، 

(
2

 . 32بة دساعخ اعٍٛث١خ ٌؾؼشٖ : ( ثذس ؽبوش اٌغ١ّ 

(
3

 . 31:  اٌّقذس ٔفغٗ( 
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 " يقكؿ : األطفاؿخبلؿ ذكرياتو في جيككر ، ففي قصيد " األسمحة ك 
 صبيةه تمرحي  ـٍ أى    عصافيره 

 عمييا سنان مف غدو يممحي  
 كأقداميا العارية 

 محاره ييصمصؿ في ساقيو 
 ذياليـ رفَّةي الشمأًؿ أل

 سرٍت عبر حقؿو مف السنبٍؿ ،
 كىسيسةي الخبز في يـك عيٍد ،

 باسـ الكليد  األُـّ كغمغمة 
      ( ُ)تينىاًغيو في يكمًو األكًؿ 

، ا مف ذاكرتو التي عاشيا في جيككرصكرة مفرحة استدعاى لقد رسـ السياب   
كنحػػػػف نعمػػػػـ أفَّ ىػػػػذه المرحمػػػػة ىػػػػي مبعػػػػث الفػػػػرح فػػػػي ذات الشػػػػاعر يعػػػػكد الييػػػػا كمَّمػػػػا 

كىػػػـ يمعبػػػكف فيشػػػبييـ بالعصػػػافير ،  األطفػػػاؿعصػػػفت بػػػو األحػػػزاف ، لػػػذا نػػػراه يصػػػٌكر 
يتػػذكر أيػػاـ لعبػػو مػػع أقرانػػو فػػي سػػكاقي الميػػاه كحقػػكؿ القمػػح كأحيػػاء  )كالٌسػػياب ىنػػا : 

سػػػتمد مػػػف تمػػػؾ الػػػذكريات ىػػػذه الصػػػكر الجميمػػػة ليبػػػرز مػػػف خبلليػػػا مشػػػيد اجيكػػػكر ، ف
، راسػػمان صػػكرةن جديػػدة لمطفكلػػة يػػـك كػػاف  (ِ)(الػػذيف رآىػػـ يمعبػػكف كىػػـ فرحػػكف  األطفػػاؿ

 في ظؿ حركب الرأسمالية الجديدة .  ييبٌشري باألفكار التقٌدمية الداعية إلى السبلـ 
قػػد عاشػػتيا ذاتػػو أيػػاـ  األطفػػاؿىػػذه الفرحػػة التػػي شػػاىدىا الشػػاعر فػػي عيػػكف    

ليكىػا كلعبيػا ، أم أىفَّ الشػاعر يحػاكؿ إيجػاد مخػرج لذاتػو الحزينػة مػف خػبلؿ اسػػتذكاره 
و لتمػػؾ االيػػاـ مػػف ىنػػا نجػػد أىفَّ فرحػػة الٌسػػياب عاشػػيا فػػي الماضػػي ، فػػالفرح فػػي حياتػػ

طػػػارئ عاشػػػو فػػػي مكاقػػػؼ خاصػػػة ، كىػػػك لػػػـ يحػػػاكؿ صػػػناعة الفػػػرح كمػػػا فعػػػؿ نػػػزار ، 
كالمبلحػػظ أفَّ بػػدر حتػػى صػػكره التػػي يٌصػػكري فييػػا الفػػرح نػػراه يعػػكد ليربطيػػا بػػاألحزاف ، 
ألفَّ طبيعػػة الػػذات التػػي تعايشػػت مػػع األحػػزاف ، أصػػبحت غيػػر قػػادرة عمػػى العػػيش فػػي 
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، هي يؤكد عمػى ثنائيػة الحػزف كالفػرح " نجد اؿاألطفسمحة ك " األفرح كامؿ ، ففي قصيدة 
مثػػاؿ الفػػرح كالبػػراءة كىػػذه الثنائيػػة التػػي قامػػت  األطفػػاؿفاألسػػمحة مثػػاؿ الحػػزف كاأللػػـ ك 

عمييػػا القصػػيدة كالتػػي ظيػػرت مػػف خػػبلؿ العنػػكاف جػػاءت تؤكػػد عػػدـ قػػدرة الػػذات عمػػى 
 التعبير عف صكر الفرح بدكف ذكر الحزف .

، "ُّْٗ"،" ُِْٗالتػي كتبيػا عػاـ " قصائده األكلػىكالمبلحظ أفَّ الشاعر في  
"، كاف الحزف ىك الطاغي عمى ذاتو ، مػف ىنػا نؤكػد أفَّ ظػركؼ الحيػاة التػي ُْْٗ" 

عػد عػف الفػرح ، كيعػيش حػاالت عاشيا  فػي طفكلتػو ، كمػا عانػاه مػف حرمػاف جعمػو يبت
، ع غيبلف بالػذاتإال مع أطفالو، كم، حتى إنَّنا لنشعر أفَّ فرحة الشاعر لـ تكف الحزف

 كمع ذكريات جيككر .
نػزار فػإفَّ عبلقتػو بػالفرح تختمػؼ عٌمػا كجػدناه مػع بػدر ، فظػركؼ  الحيػاة  أىمَّا   

التي عاشيا أعطتو مجاالن أكسع ليعيش الفرح ، فيك شاعر كىبو اهلل الجماؿ ، كحظػي 
بأسرة أفتقدىا بدر ، كىيأ اهلل لو عمبلن في السمؾ الدبمكماسي ، اسػتطاع مػف خبللػو أٍف 

كٌفرت لػو مسػاحة فػرح أكبػر ممػا كجػدناه مػع بػدر ، يجكب ببلدان كثيرة، كؿ ىذه عكامؿ 
ثرىػا فػي صػناعة الفػرح ، فيػي أكمف العكامؿ التي حظي بيا نزار كافتقدىا بدر المػرأة ك 

 كانت سبب فرحة نزار كسبب حزنو ، خبلؼ بدر الذم كانت سببان ألحزانو . 
 قكؿ:" يأنت ليإفَّ كجكد المرأة كاف سببان في إرضاء غركر نزار في قصيدة "  

يٍعتنا   يىٍركيكف في ضى
حي      أنًت التي أرجّْ
 شائعة ... أنا ليا 
 مصفؽه ، ميسىبّْحي 

 دَّعييا بفـو أى ك 
قىوي التبجُّحي   مزَّ

 يا سىٍعدىىا ركايةن  
   ( ُ)أليك بيا ، كأفرىحي 
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إفَّ عبلقتػػػو بػػػالمرأة، كحٌبػػػو ليػػػا كػػػاف فيػػػو صػػػكرة لذاتػػػو الفرحػػػة ، فٌحػػػب المػػػرأة   
كتقربيا يرضػي غػركر الشػاعر كيزيػد مػف فرحتػو ، كقػد اسػتمرت المػرأة تفػتح بابػان لمفػرح 
في حياة نزار الشاب المزىك بنفسو ، المقبػؿ عمػى دنيػا األمػؿ ، ففػي قصػيدة " تًمًفػكف " 

 يصكر فرحتو بسماع صكت المحبكبة :
 ىىٍمستيًؾ الحمكةي في الياتؼ 
 أحمى مف المعزىًؼ كالعازًؼ 

 لثىٍفاءي... قكلي . إني ذرةه 
 (1)عمى عقيؽ االحمًر الكاجًؼ ...

كنػػت دائمػػان شػػاعر الفػػرح فػػي  )كنػػزار يعتػػرؼ بأنَّػػو شػػاعر الفػػرح، فيػػك يقػػكؿ :   
، (ّ)(معمػـ الفػرح كصػانعو )لقػد عػدَّ نػزار نفسػو :  (ِ)(حياتي إلى أف دخؿ عميَّ الحػزف 

إال  (ْ) (سػطحي كعػاقر )فيك رغـ أحزانو التي عاشيا كالتي جعمت الفرح فػي حياتػو : 
ٍف اصطنعيا اصطناعان ، ألنػو يػرل أفَّ كظيفػة الشػعر ىػي  أنو لـ يتخؿى عف أفراحو ، كا 

إنَّنػػػي أكتػػػب لتصػػػبح مسػػػاحة الفػػػرح فػػػي العػػػالـ أكبػػػر ..  )زرع االبتسػػػامة كصػػػناعتيا : 
أليغٌيػػرى طقػػس العػػالـ .. كأجعػػؿ الشػػمس أكثػػر حنانػػان ...  كمسػػاحة الحػػزف أقػػٌؿ .. أكتػػب

  (ٓ) (كالسماء أكثر زرقة ... كالبحر أقؿَّ ميميكحة ... 
كإلبػػػراز ىػػػذه الرؤيػػػة نػػػراهي فػػػي قصػػػيدة " يكميػػػات مػػػريض ممنػػػكع مػػػف الكتابػػػة "   

 يحاكؿ صنع االبتسامة كالفرح : 
 رجكًؾ أف تبتسمي أأرجكًؾ أٍف تبتسمي ... 

 العراؽ ، يا عصفكرة الرصافة الميميةيا نخمة 
 فذبحة الشاعر ليست أبدان قضية شخصية 
 أليس يكفي أنني تركتي لؤلطفاؿ بعدم لغة
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نني تركت لمعشاؽ أبجدية   (ُ)كا 
عمػػػى الػػػرغـ مػػػف مػػػرض الشػػػاعر ، كآالمػػػو كأحزانػػػو إال إنَّنػػػا نػػػراه يطمػػػب مػػػف ك   

أٍف تبتسـ ألفَّ نػزار لػيس حالػة بمقيس التي شبييا بنخمة العراؽ ، كعصفكرة الرصافة ، 
خاصػػة، بػػؿ ىػػك تػػأريه يسػػتحؽ الفخػػر كاالبتسػػامة، فيػػك قػػد صػػنع لغػػة لؤلطفػػاؿ تػػزرع 

مػػؿ كاإلصػػرار فػػي نفكسػػيـ ، كتػػرؾ لمعشػػاؽ أبجديػػة خاصػػة ، كػػؿ ىػػذا اإلرث يجػػب األ
أٍف يحٌكؿ أحزاف بمقيس إلى فرح ، فالفرح في مفيـك نزار يجب أٍف يٌعـ عمى الػرغـ مػف 

، فالشػػػاعر فػػػي مفيكمػػػو صػػػاحب رسػػػالة تكجػػػب عميػػػو زرع االبتسػػػامة ، كىػػػذه أحزانػػػو 
رجكؾ أىٍف تبتسػمي " مػرتيف ، فػالتكرار ىنػا فيػو أالرؤية نجدىا مف خبلؿ تكراره لعبارة " 

داللة عمى رغبة الذات في زرع االبتسػامة فػي نفػكس االخػريف لػذا نػراه يخاطػب بمقػيس 
 في القصيدة نفسيا بقكلو :

 زائرةن ...إٍف جئتني 
 حجار فحاكلي أٍف تمبسي العقكد كالخكاتـ الغريبة كاأل

 كحاكلي أف تمبسي الغابات كاالشجار 
  ( ِ)كحاكلي أف تمبسي قبعة مفرحة كمعرض االزىار

إفَّ ىذه الرؤية كاضحة ، فنزار رغـ أحزانو كآالمو نػراه يػدعك زكجتػو أٍف تمػبس   
الجميمػػػة ، كأٍف تكػػػكف مبلبسػػػيا زاىيػػػة األلػػػكاف ، العقػػػكد، كالخػػػكاتـ، كاألحجػػػار الغريبػػػة 

فالػػذات تيػػكل الفػػرح كىػػذا يظيػػر مػػف خػػبلؿ عباراتػػًو ، التػػي تؤكػػد أفَّ الشػػاعر يػػرل أفَّ 
الحزف حالة خاصة ، كالشاعر عميو زرع الفرحػة فػي النفػكس ، كلػذا نػراه يكػرر كممػة " 

ر تعيش فػي ذىػف الشػاعحاكلي " ثبلث مرات ، فيذا التكرار يعني أفَّ ىناؾ فكرة قكية 
،  (ّ) (التكػػرار لػػيس ترفػػان كال مجانيػػان فػػي الػػنص الشػػعرم)يريػػد نشػػرىا، فػػنحف نعمػػـ أفَّ :

 دػػػػيان فيػػك فضػػبلن عػػف التككيػػد ، يػػؤثر حالػػة االطمئنػػاف عنػمػػؤدان نفسػػ )رار: ػبػػؿ أىفَّ لمتكػػ
، كنحػػف نجػػد أفَّ التكػػرار ىنػػا أكػػد رؤيػػة نػػزار ، فالمحاكلػػة تعنػػي اإلصػػرار  (ْ)(الشػػاعر

                                                           

(
1

 . 213:  2االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط( 

(
2

 . 215:  2( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ  ، ط

(
3

ـّ ٚاٌمق١ذ  :  –( ؽفشاد إٌـ   . 126ع١ٌّٛٛع١خ اٌم
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عمػػػى نشػػػر ثقافػػػة نػػػزار الشػػػعرية عبػػػر امتػػػداد زمػػػاني مػػػف خػػػبلؿ اعتمػػػاده عمػػػى حػػػرؼ 
إذا مػػا أراد الشػػاعر أٍف  )، كالمعػػركؼ أنَّػػو : (ُ)العطػػؼ " الفػػاء " الػػذم يكثػػر فػػي شػػعره

لكػػف ( ِ)(ؽ مسػػافة عمػػد الػػى حػػذؼ الػػكاك يكػػكف تدفقٌػػو أشػػد انحػػداران كأكثػػر كثافػػة كأضػػي
 .ى تصؿ إلى مرحمة القناعة الفكرية، حتاد لرؤيتو أٍف تأخذ بعدىا الزمنينزار ىنا ، أر 

ػػا   ، بػػدر فػػإفَّ ظػػركؼ الحيػػاة التػػي عاشػػيا ، جعمتػػو ينطمػػؽ مػػف اتجػػاه ذاتػػي  أىمَّ
، ظػات فػرح عاشػتيا ذاتػو ، بؿ إنَّنا نراه يصكر لحفيك ليس صاحب رؤية كما ىك نزار

 حزانو.أككثيران ما كاف يربط تمؾ األفراح بالحزف ، فنراه يعكد الى 
مما تقدـ نجد أفَّ الفرح في حياة الشاعريف لو نصيب قميؿ، فيما عاشا   

لحظات طارئة مع الفرح ، إال أنَّنا نمحظ أفَّ السٌياب قد فارؽ الفرح منذ طفكلتو ، ألنو 
سرة ، لذا نراه كثيران ما يربط أفراحو مف الحناف ، كمف كنؼ األ عاش اليتـ، كالحرماف

نزار فإفَّ عبلقتو بالفرح بدأت منذ طفكلتو التي كانت طفكلة طبيعية  أىمَّاباألحزاف، 
في مراحؿ متأخرة قياسان ببدر ، كعمى الرغـ  الفرح قد فارقوك قياسان بالذم عاناه بدر ، 

كما يصفو ، إال إنَّنا نرل أفَّ ىناؾ اختبلفان في  مف أفَّ الفرح في حياتو كاف عابران 
نزار فإنَّو امتمؾ  أىمَّامكقؼ الشاعريف منو ، فبدر ظؿ ذاتيان في التعبير عف أفراحو ، 

رؤية شعرية متقدمة عمى بدر ، فيك يرل أفَّ لمشعر كظيفة ، تيدؼ الى زرع 
اعر لـ يكف ذاتيان محضان االبتسامة، كالفرحة في حياة البشر ، كتغيير الكاقع ، فالش

في تصكيره لصكرة الفرح ، بؿ نراه صاحب رؤية تحاكؿ تقديـ العاـ عمى الخاص، 
شاعة لغة الفرح ، الٌسيما فيما يتعمؽ بجكانب ذاتو المتألمة .          حزافككبت األ   ، كا 
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  رىـة الموت والحزن وصورة الذات :  المـحث الثالت
بى بالكسػرة ، يىٍرىىػبي رىٍىبىػةن، كرىيٌبػان بالضػـ ، كىرىىبػان رىًىػ )جاء في لسػاف العػرب :  

: خافػػػو ... كفػػػي حػػػديث الػػػدعاء :  بالتحريػػػؾ أم خػػػاؼ ، كرًىػػػبى الشػػػيء رىٍىبػػػان كىرٍىبىػػػة
 .(ُ)(" الرىبة الخكؼ كالفزع ... كأرىبو كرٌىبوي كاسترىبو أخافو كفٌزعوي "رغبة كرىبة اليؾ

اإلنسػاف فػزع منيػا، أك   ىك الكممة التي إذا ما ذكػرت فػي حضػرة )كالمكت :    
ں ں ڻ  ، كىػك حػؽه عمػى كػؿ إنسػاف ، قػاؿ تعػالى  (ِ)(خكفان منػو  ارتجؼربما 

ظػػػاىرة  )، كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف عاطفػػػة الخػػػكؼ، كالفػػػزع التػػػي يكلٌػػػدىا إال أنَّػػػو :( 3ڻ ڻ 
 .(ْ)(متكررة معتادة مف البديييات لدل العقؿ الكاعي كالتفكير المنطقي

لػى يكمنػا كَّ إذف فالمكت ش  ؿ معضمة كبيرة كاجيت االنساف منذ نشأة الخميقة كا 
فيػػك كاحػػد فػػي كػػؿ زمػػاف كمكػػاف ، كلكػػف النظػػر اليػػو يختمػػؼ مػػف إنسػػاف إلػػى  )ىػػذا : 

، كىػذه النظػرة اختمفػت فػي تقػادـ (ٓ)(إنساف ، كمف عصر الى آخر كمػف ديػف الػى ديػف
السنيف ، كدكر الرساالت السماكية التي جاءت لتغير مف تفكيػر االنسػاف، كمػف مكقفػو 

دة أىنَّو كلد خالدان ، كقد فػرض عميػو مف المكت ، فاإلنساف البدائي عاش عمى كفؽ عقي
، (ٔ)المكت نتيجة خطأ قاـ بػو الرسػكؿ الػذم حمػؿ لئلنسػاف ىديػة الخػبلص مػف المػكت

كلػػػذا تٌكلػػػدت لػػػدل كمكػػػامش بانكرامػػػا رائعػػػة صػػػكرت نػػػزاع اإلنسػػػاف األبػػػدم بػػػيف المػػػكت 
ف بحتميػة ، كمف ىنا نجد أفَّ االنساف أيق(ٕ)المقدر عميو، كبيف رغبتوي في الخمكد كالبقاء

، إال أنيػـ كػانكا يعتقػدكف ( ٖ)بحتمية المكت ، فالبابميكف كعمى الػرغـ مػف كػرىيـ لممػكت
باسػػػػػتحالة البقػػػػػاء ، كأفَّ اإلنسػػػػػاف عبػػػػػارة عػػػػػف مػػػػػادة كركح إذ اختٌصػػػػػٍت الػػػػػركح بعػػػػػالـ 

                                                           

(
1

 . 261، ثبة اٌشاء ، ِبدح س٘ت :  4طٌغبْ اٌؼشة ، ( 

(
2

 .13( اٌؾضْ فٟ ؽؼش اٌؼقش اٌؼشثٟ االعالِٟ: 
(

3
 . 195 آ٠خ: /عٛسح آي ػّشاْ ) 

(
4

       : رشعّخ طٗ ثبلش ،  ) ٠ٕٚظش ٍِؾّخ وٍىبِؼ2 -1دساعخ ِٛاصٔخ:  –١بة ٚٔبصن اٌّالئىخ ( اٌّٛد فٟ ؽؼش اٌغّ 

غ١ٓ ؽ:      ، ٠ٕٚظش : ٚظ١فخ اٌؾؼش اٌجؾشٞ فٟ طمٛط اٌّٛد ٚا١ٌّالد  21: 1811،  1ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاالػالَ ، ثغذاد ،ط

اٌؾؼجٟ     ىبئ١بد فٟ االدة ج، ٠ٕٚظش : اٌ 1811( ، 1( ، اٌؼذد )9ػٍٟ اٌغجٛسٞ ، ِغٍخ اٌزشاس اٌؾؼجٟ ، اٌّغٍذ )

َ : 2229،      ِؾّذ ػٛدح ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، عبِؼخ إٌغبػ ، و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ، ٔبثٍظ فٍغط١ٓ  اٌفٍغط١ٕٟ : ػّش

5-22  . 

(
5

 . 14( اٌؾضْ فٟ ؽؼش اٌؼقش االعالِٟ : 

(
6

          ( ٠ٕظش : اٌّٛد فٟ اٌفىش اٌغشثٟ : عبن ؽٛسْٚ ، رشعّخ وبًِ ٠ٛعف ؽغ١ٓ ، ِطجؼخ اٌشعبٌخ ، اٌى٠ٛذ ، 

1894  :19 . 

(
1

 . 24 -23:  1855( ٠ٕظش: ربس٠خ اٌؼشاق : طٗ ثبلش ، ؽشوخ اٌزغبسح ٚاٌطجبػخ ، ثغذاد ، 

(
9

     ( ٠ٕظش : ٘بعظ اٌخٍٛد فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼقش االِٛٞ : ػجذ اٌشصاق خ١ٍفخ ِؾّذ اٌذ١ٌّٟ ، ٚصاسح 

 . 18:  2221اٌضمبفخ ، داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ ، ثغذاد ، 
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 .(ُ)المكتى
كىكػػػذا ظمٌػػػت جدليػػػة المػػػكت، كالبقػػػاء تسػػػاير اإلنسػػػاف كترىػػػؽ تفكيػػػره ، فيػػػذا    

سبلـ ، تأٌكد مف حتمية المكت كالحياة كأنَّو مدركػو ال محالػة ، إنساف عصر ما قبؿ اال
لػػـ يؤمنػػكا بكجػػكد  )، إال أٌنيػػـ : (ِ)كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ نجػػد الشػػعراء قػػد أكثػػركا مػػف ذكػػره

عػػالـ آخػػر إذ يعتقػػد االنسػػاف الجػػاىمي أفَّ كجػػكده محصػػكر كمػػو فػػي العػػالـ المحػػدكد ال 
البشػػرم إلػػى مجػػيء االسػػبلـ ، فأصػػبح مفيػػـك ، كىكػػذا يسػػتمر التفكيػػر ( ّ)(عػػالـ آخػػر

اإلنسػػاف لممػػكت نابعػػان مػػف تعػػاليـ القػػرآف الكػػريـ ، الػػذم أٌكػػد عمػػى حتميػػة المػػكت ، كأفَّ 
ىػػذه الحيػػاة الػػدنيا ىػػي مرحمػػة ينتقػػؿ بعػػدىا االنسػػاف إلػػى الحيػػاة اآلخػػرة ، كىنػػاؾ ييبعػػث 

 (ْ)رالجنة ، أك النا أىمَّاليمقى جزاء عممو في الحياة الدنيا ، ف
ػػػا  ػػػزفي فيػػػك :  أىمَّ نقػػػيض الفػػػرح ، كىػػػك خػػػبلؼ السَّػػػركر ، كمٍحػػػزاف : شػػػديد  )الحي
،  (ٔ)(حػكار السػجايا ، كىػك فطػػرم المنشػأ ككػؿ شػيء غيػره طػػارئ  )كىػك : (ٓ) (الحػزف

الشػعر العربػي  )، كىك عاطفة تختمج صدر االنساف كتدفعو الى بػث شػككاه ، كيعػد : 
خير مػا يمثػؿ العاطفػة  اإلنسػانٌية ، ككػكامف الػنفس البشػرٌية التػي ال يعػرؼ أسػرارىا إال 

، كىػذه العاطفػة ليػا دكافػع ( ٕ)(مف بث الركح فييا ، كالحػزف كاحػدة مػف ىػذه العكاطػؼ 
 ًعٌدة أثارت الشعراء ، كجعمتيـ يبثكف حزنيـ كشككاىـ منيا : 

كثػر إثػارة لمحػزف ، كأكثػر الشػعراء قػد عبػركا بحرقػة كمػرارة المكت ، فيك مف الدكافع األ
سػػرم الػػذم يعيشػػو الشػػعراء كػػاف دافعػػان عػػف فقػػدىـ ألحبػػائيـ ، ًإذ ًإفَّ قسػػكة المحػػيط األ

قكيان فػي تغميػؼ اشػعارىـ بػالحزف ، كمػا أفَّ لفػراؽ الحبيػب ، أك ىجػره اليػد الطػكلى فػي 
 . (ٖ)إثارة ىذه العاطفة

                                                           

(
1

 .  ٠2ٕظش : اٌّٛد فٟ ؽؼش اٌّغ١بة ٚٔبصن اٌّالئىخ : ( 

(
2

 . 4 – 3( ٠ٕظش : ٔفغٗ : 

(
3

 . 15 – 14( اٌؾضْ فٟ ؽؼش اٌؼقش االعالِٟ : 

(
4

       ، ٠ٕٚظش : اٌّٛد فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة  44( ٠ٕظش : ٘بعظ اٌخٍٛد فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼقش األِٛٞ : 

فىجبْ             ( : غٕٟ 232 -132اٌضِبْ ٚاٌّىبْ فٟ ؽؼش اٌؼقش اٌؼجبعٟ االٚي )  ، ٠ٕٚظش : 6 -5ٚٔبصن اٌّالئىخ : 

ِؾّذ ؽغ١ٓ      ، ٠ٕٚظش : ِبرا ثؼذ اٌّٛد :  124:  2221، اطشٚؽٗ دوزٛساٖ ، عبِؼخ ثغذاد ، و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سؽذ ، 

 . 13ٌجٕبْ :  -اٌطجطجبئٟ ، داس اٌقفٛح ، ث١شٚد 

(
5

 ثبة اٌؾبء ، ِبدح ؽضْ .،  2( ٌغبْ اٌؼشة ، ط

(
6

  3( اٌؾضْ فٟ ؽؼش اٌؼقش االعالِٟ : 

(
1

        ، ٠ٕٚظش : ظب٘شح اٌؾضْ فٟ دٚا٠ٚٓ ؽؼش اٌّؼٍمبد دساعخ ِٛضٛػ١خ ٚف١ٕخ : عبِٟ عبعُ ِؾّذ  1( ٔفغٗ : 

 . 1َ :  2224اٌغجٛسٞ ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، عبِؼخ اٌّٛفً ، و١ٍخ ا٢داة ، 
(

9
 .  65 -11دٚا٠ٚٓ ؽؼشاء اٌّؼٍمبد دساعخ ِٛضٛػ١خ ٚف١ٕخ :  ( ٠ٕظش : ظب٘شح اٌؾضْ فٟ
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كمف ىنا نجد أفَّ لعاطفتي الرىبة مف المكت كالحزف أسبابان كدكافػع عديػدة ،     
ذا مػػا جئنػػا إلػػى رىبػػة المػػكت كجػػدنا أفَّ :  المػػكت ظػػاىرة إنسػػانية كجػػدت مػػع الحيػػاة  )كا 

، كمػا (ُ)(نفسيا كلكف المكقؼ منو يتخذ اشكاالن شتى تبعان لعكامػؿ عديػدة بيئيػة كنفسػية 
 .( ِ)الظاىرة إال لقناعتيـ بحتميتيا الحاح الشعراء عمى كصؼ ىذه 

ذا ما حاكلنا الكقكؼ عمى صكرة المكت في شػعر بػدر شػاكر الٌسػياب، كنػزار   كا 
قباٌني ، الستطعنا القكؿ أفَّ عبلقتيما بػو تمتػد إلػى مرحمػة الطفكلػة ، فالٌسػياب فقػد أيمػو 
كىػػػك طفػػػؿ صػػػغير لػػػـ يتجػػػاكز السػػػت سػػػنكات ، فمػػػف ذلػػػؾ الكقػػػت كىػػػاجس المػػػكت قػػػد 

 . (ّ)زمو الى أيخريات حياتوال
تػػػػػوي الػػػػػى المػػػػػكت انطمقػػػػػت مػػػػػف كالػػػػػدارس لشػػػػػعر بػػػػػدر يػػػػػرل أىفَّ تصػػػػػكيرهي كنظر      

 :اتجاىيف
 كؿ : رثاء اآلخر .األ

 الثاني : رثاء الذات .
ذ كجػػدنا أفَّ     كىػػذه نقطػػة ميمػػة فػػي اخػػتبلؼ صػػكرة الػػذات بػػيف الشػػاعريف ، كا 

فػػػي تصػػػكيره لممػػػكت انطمػػػؽ مػػػف رثػػػاء اآلخػػػر ، أمػػػا رثػػػاء الػػػذات فمػػػـ نجػػػده ييعنػػػى  نػػػزار
 بتصكيرىا ألسباب سكؼ نفٌصؿ فييا الحقان .

كنحػػف إذ نقػػػؼ عنػػػد رثػػػاء الػػػذات لآلخػػر ، فيػػػذا يحػػػتـ عمينػػػا أٍف نكضػػػح مفيػػػـك  
 اآلخر حتى نستطيع أٍف نقؼ عمى صكرة كاضحة لمذات . 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى   تع   اىل اق   لقػػػد جػػػاء فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ  

ائ ائ
فػاآلخر ىنػا جػػاء بمعنػى فصػػيمة الشػيء ، كىػك مفيػػـك اسػتميمو صػػاحب ،  (ْ 

 .( ٓ)(أحد الشيئيف ، كيككناف مف جنس كاحد  )المعجـ الكسيط ، فاآلخر عنده 
كىػػػػذا المفيػػػػـك لػػػػـ يبػػػػؽ ثابتػػػػان ، بػػػػؿ نػػػػراه يتغيػػػػر عمػػػػى كفػػػػؽ التطػػػػكر الزمنػػػػي ،   

                                                           

(
1

 اٌّٛد فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة ٚٔبصن اٌّالئىخ دساعخ ِٛاصٔخ  : اٌّمذِخ  .( 

(
2

 . 8 -5( ٠ٕظش : ٔفغٗ : 

(
3

 . 13 – 12( ٠ٕظش : ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة ؽبػش اٌٛعغ : 

(
4

 . 36( عٛسح ٠ٛعف/ ا٠خ : 

(
5

( ، داس اٌذػٛح ، اعزبٔجٛي ، رشو١ب ، د.ط ،           ( اٌّؼغُ اٌٛع١ظ :اخشعٗ : ئثشا١ُ٘ ِقطفٝ ٚآخشْٚ  ِبدح )أَخشَّ

1898 : َ1 ،9 )  ِبدح )أخشَّ



 ادلثحث انثانث: زهثح ادلىخ واحلصٌ وصىزج انراخ  –:انعاطفح وصىزج انراخ  انثاَيانفصم  
 
 

139 
 

الػذم يختمػؼ معػي كيضػادني فػي الثقافػة  ):  فاآلخر أخذ مفيػـككالسياسي، كالديني ، 
 .( ُ)(كالسياسة كالفمسفة فاآلخر ذك داللة سمبية 

أمػػػا اآلخػػػر الػػػذم يظيػػػر فػػػي مفيػػػـك الباحثػػػة فيػػػك اآلخػػػر الغيػػػرم الػػػذم يشػػػمؿ   
اآلخػػػػر الػػػػذم أنتجتػػػػو الػػػػذات كأضػػػػافت عميػػػػو مػػػػف  )جػػػػنس الشػػػػاعر ، يضػػػػاؼ اليػػػػو : 

، كىػذا يعنػي أفَّ اآلخػػر (ِ) (متػزج بالػذات ال المنفصػؿ عنيػا مشػاعرىا ، أم اآلخػر الم
اآلخػر الػذم أنتجػو  أىمَّػااآلخر الكاقعي الذم أشار اليو المعنى المغػكم ،  )لو معنياف : 

الغيريػػة " بقػػدر مػػا  )خػػر م مشػػاعر الػػذات( : فيػػذا األخيػػر ال يعنػػي: الػػنص فيػػك ) اآل
 .(ّ)("الذاتية"يعني " الكصفية" ، كبقدر ما يعني 

كىػػذا كمػػػو جعػػؿ تفٌجػػػع الػػذات بمػػػكت اآلخػػر يختمػػػؼ مػػف شػػػخص الػػى آخػػػر ،   
كبالتػػػالي فػػػإفَّ الصػػػكرة التػػػي تظيرىػػػا الػػػذات تختمػػػؼ ىػػػي األخػػػرل تبعػػػان لتمػػػؾ العبلقػػػة، 

تيركػػػػز عمػػػػى محػػػػددات تكػػػػكف فػػػػي الكقػػػػت نفسػػػػو  )فعبلقػػػػة الشػػػػاعر بالػػػػذات المرثيػػػػة : 
ل ، فحػيف يكػكف الشػاعر راثيػان ، محككمة بنكع عبلئقي مع ذات الشػاعر كالػذات األخػر 

فيػػك إٌنمػػا يصػػدر فػػي رثائػػو عػػف القػػيـ االنسػػانية عبلقػػة أشػػبو مػػا تكػػكف بػػالتبلحـ لكػػي 
، كىػػذه العبلقػػة أقاميػػا السػػياب فػػي رثائػػو أليٌمػػو ، فنػػراه  (ْ)(تحقػػؽ نكعػػان قيٌميػػان بػػالمطمؽ 

يعكد بذاكرتو الى مرحمة الطفكلًة ليصكر حرمانو منيا، كالذم كقؼ المػكت حػائبلن دكف 
 ، ففي قصيدة " الباب تقرعو الرياح يقكؿ : (ٓ)ـ كعطفياحصكلو عمى حناف األ

ٍمؼى سكرو مف حجاٍر     ـٍ تىغيبي خى  أيماه ليتًؾ لى
 بىاىبى فيو لكي أدؽُّ كال نىكافذ في الجداٍر ال 

 كيؼى انطمقًت عمى طريؽو ال يعكدي الٌسائركفٍ 
 مف ظممةو صفراء فيو كأنيا غىسىؽي البحاًر 
ف غار يكلكلكى  ، كيؼى انطمقًت ببل كداعو الصّْ
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 . 6( ٔفغٗ : 
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 .  13( ٠ٕظش : ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة دساعخ فٟ ؽ١برٗ ٚؽؼشٖ : 
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 يتراكضكف عمى الطريًؽ كيفزعكف فيرجعكف
 (ُ)الميؿى عنًؾ كىـ ًلعدكًؾ في انتظاٍر   كييسائمكفى 

"، كىػػػػك فػػػػي مرحمػػػػة متقدمػػػػة مػػػػف  ُّٔٗلقػػػػد كتػػػػب بػػػػدر قصػػػػيدتو ىػػػػذه عػػػػاـ"         
لػى أيٌمػو بالتحديػد  المرض ، فما كاف مف البلكعي إال أٍف أعاده إلى مرحمة الطفكلػة ، كا 
فيػػي تشػػٌكؿ محػػكر األمػػاف الػػذم سػػمبو منػػو المػػكت ، كىػػك ىنػػا فػػي عتػػاب مػػع أيٌمػػو إذ 

، كمف المبلحظ أفَّ السػياب قػد في انتظارصغاران كىـ إلى عكدىا  تركتو كأخكتو أطفاالن 
، كىػي  تمػفو تسػتعمؿ فػي أمػرو يصػعب الحصػكؿ عميػو أداةاستعمؿ الفعؿ " ليت" كىػي 

، ( ِ)(ذم ال يرجػى حصػكلو لككنػو مسػتحيبلن في تكقع األمر المحبكب الػ)ىنا جاءت : 
عتػػاب ركحػػي منيػػة مػػا ىػػي إال كىػػك فػػي قػػرارة نفسػػو يعمػػـ أىنَّيػػا لػػف تعػػكد ، كأىفَّ ىػػذه األ

يعبػػر عػػف اشػػتياقو كحاجتػػو الػػى حنانيػػا ، فقػػد أىثػػر مكتيػػا فػػي نفسػػيتو ممػػا جعمػػو دائمػػان 
لذكرىا ، كىذا جانب ميـ كقفت عنده الكثير مف الدراسات النفسػٌية ، التػي أكػدت عمػى 

 (ّ)أفَّ فقداف الطفؿ ألمو يؤثر في شخصيتو كينعكس عمى حياتو المستقبمية .
 أداةأفَّ الػػػػنص يكشػػػػؼ الػػػػذات العارفػػػػة كمعاناتيػػػػا ، فػػػػ ): مػػػػف المبلحػػػػظ ىنػػػػا        

التمنػػي ليػػت )... ( جسػػدت المشػػيد المأسػػاكم لعػػدـ تحقيػػؽ الفعػػؿ ، ألفَّ التمنػػي كمػػا 
ىك معمـك مف المغة يراد بو استحالة تحقيؽ الغاية ، كال ريب في ذلػؾ ، فالماضػي ال 

لقد كظَّؼ بدر ىنا مف أجؿ رسـ صكرتو داللة األلكاف ، فتنٌقؿ بػيف الظػبلـ،  (ْ)(يعكد
كالصػػفرة، كالفسػػؽ ، كىػػي ألػػكاف تميػػؿ جميعػػان الػػى الحػػزف، كالكآبػػة ، كذلػػؾ مػػف أجػػؿ 
إبػػػػراز االسػػػػى كالكجػػػػع النفسػػػػي الػػػػذم يمػػػػر بػػػػو نتيجػػػػة فقػػػػده ألٌمػػػػو ، فػػػػالمعركؼ أفَّ : 

نفسػي آتو مػف الحالػة االنفعاليػة لمشػاعر اختبلؼ األلػكاف كالتنقػؿ بينيػا ىػك اخػتبلؼ )
فمػػيس المقصػػكد ىنػػا مػػزج األلػػكاف كاالسػػتمتاع بيػػا بقػػدر مػػا ىػػك المقصػػكد مػػف إيصػػاؿ 

 .( ٓ)(الحالة الشعكرية لممبدع 
اب بػػالمكت ، عبلقػػة عميقػػة الغػػكر ، فاسػػـ المػػكت يػػذكره بأيٌمػػو إفَّ عبلقػػة السػػيٌ    
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 . 116( اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ فٟ اٌغضي اٌؼزسٞ : 
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، يككر ؛ ألنَّيػا تػذٌكره بتمػؾ األـظبلؿ جالتي ارتبطت بأرض جيككر ، مما جعمو ييكل 
فكأفَّ ىذه الظبلؿ انسرحت مػف قبرىػا ، فيػذه األـ كعمػى الػرغـ مػف ابتعادىػا كغيابيػا ، 
إال إنَّػػو يشػػعر أنَّيػػا ترعػػاه كتحرسػػو فػػي أم مكػػاف كػػاف ، فيػػك يقػػكؿ فػػي قصػػيدة " أفيػػاء 

 جيككر ": 
  جيككر أىكاىا  أفياءي 
 ، ىا الباليقبرً  فٍ مً  حتٍ رى نسى ايا كأنَّ 
ٍيناىىا ياأضالعي  تٍ مي التي صارً أي  قبرً  فٍ مً   العتبى كىعى
   (ُ) رعاىاأاني ك عى رٍ تى  ... جيككر أرضً  فٍ مً 
كبػػيف الطبيعػػة ،  ،ذاتػػو، كذات اآلخػػر المتجسػػد بػػاألـً لقػػد كٌحػػد السػػياب ىنػػا بػػيف        

فالػذات أخػذت تشػعر بعشػؽ ركحػي لجيكػكر كأفيائيػا ، ألنَّيػا جػاءت مػف قبػر أيٌمػو التػي 
أفَّ أيٌمػو  )شكَّمت مبلذان آمنان لػو حتػى بعػد كفاتيػا ، إٌننػا نشػعر أفَّ الشػاعر عمػى يقػيف : 

قد صارت جزءان ال يتجزأ مف عناصر الطبيعة ، لقد صار يحسيا ماثمة أمامػو فػي كػؿ 
، فػػالنص الشػػعرم لػػدل السػػياب (ِ)(، لػػذلؾ نػػراه يكحػػد بػػيف جيكػػكر كبكيػػب كاالـ شػػيء 

بالمكػػػػاف كثيمػػػػة طبعػػػػت بصػػػػمتيا بقػػػػيـ إنسػػػػانية ، فقػػػػد تعاممػػػػت النصػػػػكص  )عينػػػػي : 
الشعرية مع المكاف ، ليس مف خبلؿ جغرافيتو، كفيزيائيتػو كجػكده كمػدل عبلقاتػو التػي 

يجابػان  ضػمف ثنائيػة ) المغمػؽ كالمفتػكح( ، بػؿ مػف يرتبط بيا الشاعر مع المكاف سػمبان كا 
يجابيػة أك غيػر إيجابيػة ، فالػذات ( ّ)(خبلؿ ما اكتسبتو ىػذه االمػاكف مػف قػيـ إنسػانية كا 

خرل ابتعدت عف حدكد المكػاف الجغرافيػة ، لتعبػر أفت عمى المكاف ركحان أضالشاعرة 
 عف مشاعر كاحاسيس الذات .

إفَّ عبلقة الٌسياب بالمكت في ىذه المرحمة نابعػة مػف حػزف عميػؽ مػرده مػرارة    
لػػى تػػأثره بالمػػذىب الركمانسػػي ، أمػػا المرحمػػة  اليػػتـ الػػذم عانػػاه الشػػاعر فػػي صػػغره، كا 

، فالسػٌياب رسػـ صػكرة ( ْ)الثانية مف شعره أم مرحمػة االلتػزاـ كمػا سػماىا حسػف تكفيػؽ
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نَّمػػا ىػػك بدايػػة ، فالشػػاعر حػػاكؿ الػػتخمص :     ثانيػػة لممػػكت ، فيػػك لػػيس نيايػػة الحيػػا ة ، كا 
 ففي قصيدة " انشكدة المطر " يقكؿ :  (ُ)(مف فكرة العدـ )

 كأفَّ طفبلن بىاىتى يىٍيذم قىٍبؿى أٍف يىنىاـ 
 بأفَّ أيٌموي التي أفاؽ مينذي عاـ

ـٍ يىجدىا ، ثَـّ حيفى لجَّ في السؤاؿ  فىمى
 قالكا لو " بعد غدو تعكٍد... "  

 ال بدَّ أٍف تىعيكد
ٍف تىيىاىمىسى الرفاؽ أنَّيا ىناؾٍ   كا 

 في جانًب التؿّْ تىنىاىـ نكمةى الٌمحكٍد  
 (ِ)تىًسٌؼ مف ترابيا كتشرب المطر

اعطػى لممطػػر صػػفة فعنػكاف القصػػيدة الػذم انػػزاح دالليػان أىظيػػرى رؤيػة السػػٌياب ك    
جػد أىفَّ السػياب حمَّػؿ عنكانػو" أنشػكدة المطػر" إشػارات دالليػة تشػير االنشاد ، مف ىنػا ن

إلػػى مكنكنػػػات الػػذات الشػػػاعرة، فػػالمطر ىػػػك رمػػز الخيػػػر كالعطػػاء كالحيػػػاة فػػي التقاليػػػد 
، كاالنشػػاد ىػػك الغنػػاء، كىػػك ىنػػا أراد أٍف يغنػػي لمخيػػر، الػػذم يحممػػو المطػػر، (ّ)القديمػػة

الكآبػة الفرديػة مػف )كىذا الغناء ما ىك إال رغبة داخمية فػي نفػس الٌسػياب تريػد تحكيػؿ: 
، كىػػػذا ( ْ)(منظػػػر المطػػػر باالستبشػػػار لمػػػا قػػػد يػػػتمخض عنػػػو المطػػػر مػػػف زكاؿ الجػػػكع

ـ، كعطفيا الذم سرقو المكت منو، لذا أصػبح الجكع ما ىك إال جكع الٌسياب لحناف األ
ذا مػػا عممنػػا أفَّ (ٓ)(جػػزءان مػػف صػػدل األمػػؿ الػػذم ينبعػػث مػػف دكرة الحيػػاة)مكتيػػا:  ، كا 

الماء في الثقافة المسيحية لو ارتباط باألـ، فيك رمز مف رمكزىػا، السػتطعنا القػكؿ إٌنػو 
لمبلقػػاة أيٌمػػوي ،  أبػػدع فػػي تكظيػػؼ ىػػذه االسػػطكرة ليبػػث مػػف خبلليػػا عطػػش ذاتػػو النفسػػي

 كالعكدة الى حنانيا.
إفَّ السػٌياب ىنػػا كمػػف خػػبلؿ ىػػذه المكحػػة الممتقطػػة مػػف ذاكػػرة الطفكلػػة يعبػػر عػػف        
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األلػػـ، كالحرمػػاف المػػذيف سػػببيما لػػو فقػػداف األـ، كىػػك فػػي محاكلػػة منػػو إلييػػاـ القػػارئ ، 
أفَّ المقصػكد ىػػك جعػؿ الحػديث عمػػى لسػاف طفػؿ آخػػر، إال أفَّ الػدارس لحياتػو، يعػػرؼ 

بدر، فيك مف فقد أيمو، كىك مف عاش طفبلن يتيمػان، كىػك مػف كػاف ييمػحُّ فػي السػؤاؿ عػف 
، كىك ىنا عمد إلى رسـ صكرتو عمى كفػؽ (ُ)كالدتو التي فقد بفقدىا الحناف كالطمأنينة

التشػػػػبيو يزيػػػػد المعنػػػػى )كذلػػػػؾ ألف:   كػػػػأف" التشػػػػبيو " أداةأيسػػػػمكب التشػػػػبيو، مػػػػف خػػػػبلؿ 
 .(ِ)(كيكسبو تأكيدان كضكحان 

، لذا نػراه يؤكػد ذلػؾ (ّ)(أٍف ييصٌدؽ أفَّ المكت نياية لمحياة)إفَّ بدر ىنا يرفض:        
، فيػػػػك ىنػػػػا ركػػػػٌز عمػػػػى فكػػػػرة (ْ)بقكلػػػػو: "البػػػػدَّ أٍف تعػػػػكد"، فأيٌمػػػػو مازالػػػػت تأكػػػػؿ كتشػػػػرب

 االنبعػػػاث، فمػػػا المػػػكت إال مرحمػػػة قاتمػػػة يػػػأتي بعػػػدىا الخيػػػر كالعطػػػاء ، الػػػذم رمػػػز لػػػو
، كما ىذا إال سػبب عٌمػؽ مأسػاة الػذات كحزنيػا الػذم سػاعدت عميػو ظػركؼ (ٓ)بالمطر

الحيػػاة القاسػػية التػػي عاشػػيا بػػدر مػػف مػػرض، كاضػػطراب فػػي عبلقاتػػو مػػع النسػػاء، لػػذا 
أخذ يشعر بأف المعيف الكحيد لو ىك عكدة أيمو كلقائو بيا في الحياة األخػرل، فانبعػاث 

مػػف جديػػد، كاآلخػػر المتمثػػؿ بػػاألـ، تحػػكؿ فػػي فكػػر األـي ال يعنػػي العػػكدة إلػػى حضػػنيا 
الشػػاعر مػػف حالػػة سػػمبية تثيػػر الحػػزف، الػػى حالػػة إيجابيػػة تبعػػث األمػػؿ كالطمأنينػػة فػػي 

 الذات.
إنَّنا نرل أفَّ الٌسياب حاكؿ أٍف يفمسؼ المكت، كيعطي لركحو العطشى لحنػاف األـ     

أمػػبلن يقكيػػو عمػػى مػػرارة الفػػراؽ، كىػػك ىنػػا يحػػاكؿ أٍف يػػربط مػػا ىػػك ذاتػػي بالمكضػػكع، أم 
أفَّ السٌياب حقؽ رؤية شعرٌية متقدمة، فمـ يعػد فػي رسػـ صػكره ذاتػي محػض، كمػا إنَّنػا 

دَّ لػدل بػدر شػعكر بػالحزف، كاالنكسػار، جعمػو يعػيش رغبػة قكيػة نمحظ أفَّ مكت األـ كلػ
. كبػػػدر الػػػذم فقػػػد األـ ، ذاؽ مػػػرارة  بػػػالعكدة إلػػػى الماضػػػي، ألفَّ فيػػػو صػػػكرة تمػػػؾ األـي
الحرمػػػػػاف مػػػػػف خػػػػػبلؿ مكتيػػػػػا  ، لػػػػػذلؾ نجػػػػػده قػػػػػد جعػػػػػؿ مػػػػػف صػػػػػكرة جدتػػػػػو، المعػػػػػادؿ 

اىػا بػدر مػف القػدر، المكضكعي لصػكرة األـ، التػي كػاف مكتيػا الضػربة الثانيػة التػي تمق
                                                           

(
1

 .55-45( ٠ٕظش: ؽؼش ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة دساعخ ف١ٕخ ٚفىش٠خ:

(
2

         اٌجغبٚٞ، ِؾّذ اثٛ ٘ـ( ، رؾم١ك ػٍٝ ِؾّذ385وزبة اٌقٕبػز١ٓ اٌىزبثخ ٚاٌؾؼش: الثٟ ٘الي اٌؼغىشٞ )د (

 .248: 1896ث١شٚد ،  –اٌفضً اثشا١ُ٘ ، ِٕؾٛساد اٌّىزجخ اٌؼقش٠خ ، ف١ذا 

(
3

 . 35اػالَ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة :  (

(
4

 .355، ٠ٕٚظش: فٟ ٔمذ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش دساعخ عّب١ٌخ:٠35ٕظش: ٔفغٗ: (

(
5

 .356-35فش دساعخ عّب١ٌخ: ٠ٕظش: فٟ ٔمذ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼب (
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فشػػػعر بأنَّػػػو أشػػػقى، كأتعػػػس مػػػف فػػػي االرض؛ ألنَّػػػو بفقػػػدىا خسػػػر آخػػػر إنسػػػاف يحنػػػك 
، فالمكت سرقيا كما سرؽ باألمس أيٌمو، ككأفَّ القدر عمى عناد معو، كلػذا فإنَّػو (ُ)عميو

 يرثي جدتو في قصيدة عنكانيا "جدتي" :
 جدتي مف أبثُّ بىٍعدىؾ شككامى 

        

 ليتني لـ أكف رأيتًؾ  
          

                    
                    

               
بدر ىنا يتحسر عمى عناد الدىر، فكٌممػا أحػسَّ باألمػاف ىجػـ المػكت كأخػذ منػو        

مػف يحػب، إذ أخػذ منػو المػكت جدتػو التػي كانػت قػد احتضػنتو، كقػدمت لػو مػا يعكضػو 
حناف كصدر أيٌمػو، كىػذا مػا جعػؿ رثػاء السػٌياب فيػو حػزف عميػؽ نػابع مػف نفػس معذبػة 

 أساليب ببلغية تشير إلى شدة االلـ، محركمة، كىذا الحزف ىك الذم دفعو إلى اعتماد
كالمعانػػػاة التػػػي تمػػػرُّ بيػػػا الػػػذات الشػػػاعرة، كمػػػف ذلػػػؾ اعتمػػػاده عمػػػى اسػػػمكب النػػػداء" يػػػا 

سكاء كاف شػاعرا أـ غيػر شػاعر يحػب إشػراؾ االخػريف معػو : (أنت"، فاإلنساف الحزيف
، ( ّ)في ىمكمو طالبان منيـ العكف كالمسػاعدة فيمػا يتعػرض لػو مػف ىمػـك كأحػزاف كآالـ

ينػػادم ال ألجػػؿ النػػداء، كلكػػف ليػػكحي بشػػدة كقػػع الحػػزف فػػي )الشػػاعر:   كالمعػػركؼ أفَّ 

 ى كقؿَّ معينيطكاني االس        
 أنًت يا مف فتحًت قمبؾً 

ٌبي أكصدت قبرًؾ دكني         باألمس لحي
 فقميؿه عميَّ أىٍف أىذرؼى الدمع

 كيقضي عميَّ طكؿ أىنيني ..           

 

 مف قبؿي كلـ القى منؾ عطؼ حنكفً 
 آه لك لـ تعٌكديني عمى العطؼ

  (  ِ)كآه لك لـ أكف أك تككني

                                                           
(

1
  .53( ٠ٕظش: ؽؼش ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة دساعخ ف١ٕخ ٚفىش٠خ: 

(
2

  . 124:  2( اٌذ٠ٛاْ، ِظ

(
3

  .121( اٌؾضْ فٟ ؽؼش اٌؼقش االعالِٟ: 
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 .(ُ)(نفسو
، كالمحبكبػة ىمػا         ػًرـ مػف الحبيبػة، فالحػبُّ ككما حيرـى بدر مف أيٌمػو كجدتػو، فإنَّػو حي

المعػػادؿ المكضػػكعي لحنػػاف األـ، كعطفيػػا، فيػػك فػػي رحمػػة حياتػػو ظػػؿ فػػي بحػػثو عمػػف 
المتػيف كانتػا تمػثبلف صػكرة  "ٌمو، كلكفَّ المكت سرؽ منو "ىيمة" ك"كفيقػةتعكضو حناف أي 

مة شىػعىر فييػا الٌسػياب بالصػفاء الركحػي، ففػي قصػيدة "جيكػكر ثانية لؤلـ، كتمٌثبًلف مرح
 أمي" يقكؿ:

 آه لك أفَّ الٌسنيف الخيضر عادٍت يكـى كيٌنا
ٍؿ بىٍعدي فتييًَّف لقبٌمتي ثيبلثان أك ريباعان   لـ نىزى

 كجنتي)ىالةى(كالشَّعر الذم ينشرَّ أمكاج الظبلـً 
 عميقةفي سيكؿو مف العطكر التي تحمؿ نفسي إلى بحارو 

 (ِ)ك لقٌبمتي برغـً المكًت ثغران مف كفيقة
ك "كفيقػػة" بأنَّيػػا السػػنيف الخضػػر،  لقػػد كصػػؼ سػػنٌيو التػػي عاشػػيا مػػع "ىيمػػة"         

كنايػػة عػػف السػػعادة التػػي تشػػعر بيػػا الػػذات، كىػػذا مػػا جعػػؿ السػػياب يعػػيش مػػع ذكريػػات 
فشػيئان، فيػذا الماضػي ، حتى: اضمحؿ السٌياب بكصفو جزءان مف الحياة شيئان  الماضي

و يبحػػػػػث عػػػػػف ذاتػػػػػو مػػػػػف خػػػػػبلؿ فيمػػػػػا يخصػػػػػو، ىػػػػػك الشػػػػػباب كالحػػػػػٌب كالعنفػػػػػكاف، إنَّػػػػػ
، كاصػػػبح اآلخػػػر المتمثػػػؿ ىػػػذه المػػػرة بالحبيبػػػة حممػػػان خطفػػػو منػػػو المػػػكت (ّ)(اسػػػتعادتو

لقػػاء كفيقػػة مسػػتحيؿه، فيػػك يقػػكؿ فػػي  أيضػػان، كىػػذا مػػا جعمػػو يػػدرؾ فػػي قػػرارة نفسػػو بػػأفَّ 
 قصيدة " شباؾ كفيقة ":

 كلك كافى ما بيننا محضى باب
 أللقيتي نفسي لديؾً 
 كحدٌقتي في ناظريؾ

ـي األسفؿي   ىك المكتي كالعال
 (ْ)ىك المستحيؿي الذم ييذىؿ 

                                                           

(
1

 .128ٔفغٗ:  اٌّقذس(

(
2

  .659:  1( اٌذ٠ٛاْ، ِظ

(
3

  .28( اٌّٛد فٟ ؽؼش اٌّغ١بة ٚٔبصن اٌّالئىخ دساعخ ِٛاصٔخ :
(

4
  .122:  1اٌذ٠ٛاْ، ِظ( 
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إنَّو يعيش ألـ الفراؽ، كقسكة المكت الػذم سػرؽ منػو أحبلمػو، كأخػذ ييػٌدد مسػتقبمو،     
، لػػذا نػػراه يحػػٌف (ُ)كىنػػاؾ مػػف يػػرل أفَّ الٌسػػياب كػػاف يجػػد فػػي كفيقػػة صػػكرة األـ الغائبػػة

 الييا إلى آخر يـك في حياتو، كيحف إلى ذلؾ الماضي الذم يربطو  بيا:
 شفاىًؾ عندم ألذَّ الشفاه

بىيٍ   تيًؾ عندم أحبُّ البيكتكى
 (ِ)كماضيًؾ مف حاضرم أجمؿي 

إنَّنػػػا نجػػػد أفَّ الٌسػػػياب يحػػػاكؿ العػػػيش ضػػػمف ذكريػػػات الماضػػػي، فينػػػاؾ رغبػػػة         
كامنػػػة فػػػي ذات الشػػػاعر تحثٌػػػو عمػػػى استحضػػػار الماضػػػي كالتػػػآلؼ معػػػو، كالفػػػرار مػػػف 

ية ىادئػػة، الحاضػر، فالػػذات الشػػاعرة ذات حالمػػة، راغبػػة فػػي العػػيش ضػػمف أجػػكاء نفٌسػػ
ًرـ منو في كاقعة المعيش، فما كاف منو إال النككص إلى ذلؾ الماضي .  كىك ما حي

، كىػذا (ّ)لقد شَّكىؿ المكت مع تراجع صحتو مشكمة حقيقية عانى منيػا الٌسػياب        
ال تسػػتطيع أٍف تتصػػكر حػػدكث المػػكت لآلخػػر، فيػػي تخاطبػػوي ككأنَّػػو  )مػػا جعػػؿ ذاتػػو: 

ـٌ بالػذات الشػاعرة ، (ْ)(حي يسمع ما تقكؿ كىػذا التصػكر نػاتج مػف شػدة الحػزف الػذم ألػ
ـٌ بيػػا، بسػػبب فػػراؽ اآلخػػر، الػػذم تٌجسػػد  كذات الشػػاعر ىنػػا تعٌبػػر عػػف حػػزف عميػػؽ ألػػ

ؿ فييػػا مػػف أجػػؿ االنقػػبلب بصػػكرة الحبيبػػة، كقػػد جعػػؿ مػػف ذكريػػات الماضػػي كاحػػة يتنقػػ
 عمى ذلؾ الحاضر المرير. 

ذا كػػاف مػػكت الحبيٌبػػة جعػػػؿ ذات السػػٌياب تعػػيش فػػػي حػػزف عميػػؽ ،كنكػػػكص         كا 
نحػػػػك الماضػػػػي ، فػػػػإفَّ مػػػػكت اآلخػػػػر المتمثػػػػؿ بػػػػاألب أظيػػػػر عبلقػػػػة  غيػػػػر متكازنػػػػة ، 
ف خػػبلؿ مراحػػؿ سػػابقة تمتػػد الػػى مرحمػػة الطفكلػػة  ارتبطػػت مػػف خػػبلؿ مكقػػؼ نفسػػي تكػػكَّ

ًرـ مف عطؼ االبكة صغيران ل ـ يحرؾ ساكنان لمػا سػمع بخبػر كفػاة كالصبا، فبدر الذم حي
أىبيػو، ففػي قصػيدة " لػكم مكنػيس" يصػكر البػركد الػذم تمقػى فيػو خبػر كفػاة ذلػؾ األب، 

 إذ قاؿ:
 لديارا، جابى أتى نعيوي 

                                                           
(

1
  .33( ٠ٕظش: اٌّٛد فٟ ؽؼش اٌّغ١بة ٚٔبصن اٌّالئىخ دساعخ ِٛاصٔخ:

(
2

  . 123: 1( اٌذ٠ٛاْ، ِظ

(
3

  .186( ٠ٕظش: ثذس ؽبوش اٌّغ١بة ؽبػش اٌشافذ٠ٓ: 

(
4

  .11( اٌشصبء ث١ٓ اٌزاد ٚ االخش ٚٚعٙخ اٌضِٓ فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚفذس االعالَ : 



 ادلثحث انثانث: زهثح ادلىخ واحلصٌ وصىزج انراخ  –:انعاطفح وصىزج انراخ  انثاَيانفصم  
 
 

147 
 

 كجابى المحيطات حتى أتاني
 (ُ)فمـ تجر باألدمع المقمتاف

السابقة بحركتيا ، مف خبلؿ اعتمادىػا عمػى حيٌكيػة  األسطرانمازت الصكرة في       
الفعػؿ ، فقػػد اعتمػػدت االفعػػاؿ ) أىتػػى ، جػػاب، تجػػًر ( كذلػػؾ مػػف أجػػؿ إضػػفاء االنفعػػاؿ 

 النفسّْي ، كتجسيده لممتمقي ؛ إذ معركؼ ًإفَّ لمفعؿ حيكيتو في رسـ الصكرة . 
ب، فخبػر، كفاتػو ال إنَّو حاكؿ ىنا أٍف يرسـ صكرة لمكقؼ نفٌسي متأـز مف ذلؾ األ    

يعنػػي بػػدران، فيػػك قػػد سػػمع بػػو آخػػر مػػف سػػمع، كرغػػـ سػػماعو بػػو فػػإفَّ عينيػػو لػػـ تصػػب 
دمعػػة عميػػو، فكيػػؼ يبكػػي كىػػك لػػـ ييعػػفَّ بخبػػر كفاتػػو  إذ إفَّ ىػػذا االب لػػـ يرسػػـ صػػكرة 
حقيقيػػػة لعبلقػػػة األب بػػػاالبف، كىػػػذا مػػػا دعػػػا بػػػدر إلػػػى أٍف يجػػػرد حادثػػػة مػػػكت أبيػػػو مػػػف 

، بخبلؼ مػا لمسػناه مػف لكعػة كألػـ بثيمػا بػدر أثنػاء شػعره حسػرة منػو محتكاىا العاطفي
يبقػػػى تسػػػميط الضػػػكء عمػػػى تمػػػؾ التجربػػػة مرىكنػػػان بنػػػكع )عمػػػى مػػػكت أيٌمػػػو كفراقيػػػا، إذ: 

يمثػػػؿ حقيقػػػة  )، كالسػػػٌياب ىنػػػا :  (ِ)(العبلقػػػة التػػػي يقيميػػػا الشػػػاعر مػػػع الػػػذات المرثيػػػة
 ( ّ)(مكقؼ نفسٌي كفكرم خالص

 ،اه في كقفػة أيخػرل يبػيف عمػؽ الحػزفالصكرة التي أظيرىا بدره ، نر  كرغـ ىذه        
فٍ  حػاكؿ إخفػاء حزنػو ، إال أنَّػو كبطبيعتػو الفطػرة  كاليـ الذم ألـ بو بمكت أبيو ، فيك كا 

 نجده يعمف حزنو كألمو لذلؾ الفراؽ فيك يقكؿ : 
 أبي مات لـ أبؾ حزنان عميو 

ف جيفَّ قمبي   كا 
   (ْ)اليو مف اليـ كانيدَّ شكقان 

  إفَّ الػػذات العميقػػة أظيػػرت مشػػاعر كامنػػة فػػي نفػػس الشػػاعر تجػػاه أبيػػو، فعمػػى        
رغػػـ البلمبػػاالة التػػي أظيرىػػا إال إنَّنػػا نجػػد حزنػػان ظػػاىران عمػػى نفٌسػػية بػػدر جعمػػو ييجػػف، 

ػػاكينيػػد شػػكقان إلػػى أىبيػػو ألػػذم حػػـر منػػو ،  الجانػػب اآلخػػر مػػف عبلقػػة الػػذات بػػالمكت  أىمَّ
خبلؿ رثػاء الػذات، كالتػي ظيػرت مػع بػدر ، ألسػباب تتعمػؽ بطبيعػة الحيػاة  فتظير مف

                                                           
(

1
  .684: 1( اٌذ٠ٛاْ، ِظ

(
2

  .16( اٌّٛد فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة ٚٔبصن اٌّالئىخ دساعخ ِمبسٔخ: 

(
3

 . 16( ٔفغٗ : 

(
4

 . 684:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ
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التػػي عاشػػيا الشػػاعر ، فػػنحف نعمػػـ أفَّ بػػدر شػػاعر عػػاش حيػػاة قاسػػية تجاذبتيػػا عكامػػؿ 
صػػعبة كثيػػرة منيػػا اليػػتـ المبكػػر ، كالفقػػر، فضػػبلن عػػف عامػػؿ آخػػر قػػكم كىػػك المػػرض ، 

مػو فػي معانػاة دائمػة ، فيػك مػف الذم أصػاب الشػاعر فػي مرحمػة عمريػة مبكػرة ممػا جع
الشػػعراء الػػذيف كقفػػكا طػػكيبلن أمػػاـ رثػػاء ذاتيػػـ، كنحػػفي نعمػػـ أىفَّ رثػػاء الػػذات لػػيس جديػػدان 

عنػػػد : العربػػػي، بػػػؿ نجػػػد كثيػػػران مػػػف الشػػػعراء أخػػػذك يرثػػػكف أنفسػػػيـ، كذلػػػؾ األدبعمػػػى 
حساسػيـ بػدنك اجميػـ فإنَّػو ، كبػدر ككمػا نعمػـ (ُ)كقكعيـ في شدة، أك أسر ،أك مرض كا 

، لػػذا نػػراه يرثػػي (ِ)أصػػيب بمػػرض عضػػاؿ جعمػػو يشػػعر بػػدنك أجمػػو كاقتػػراب المػػكت منػػو
ذاتػو، فيػػك كمػػا كصػفوي الناقػػد عبػػد الجبػار عبػػاس مػػف أركع الشػعراء فػػي فمسػػفة المػػكت، 

 .(ّ)كقدرتو عمى تصكير الحياة مف خبلؿ المكت، كالمكت مف خبلؿ الحياة
منػػػػذ مطمػػػػع سػػػػنة  اب"يٌ رز فػػػػي شػػػػعر "السػػػػلمرحمػػػػة الداميػػػػة تبػػػػىػػػػذه ا)ت : لقػػػػد أخػػػػذ    

، عنػػدما بػػدأ المػػرض العضػػاؿ" الشػػمؿ النصػػفي" يغػػزك جسػػده المنيػػؾ المحطػػـ، ُُٔٗ
كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت لػػـ يعػػد المػػكت بطكليػػان فػػي نظػػر الشػػاعر....ألفَّ المػػرض قفػػؿ أمػػاـ 
عينيو جميع نكافذ الحياة كلـ يترؾ لو سػكل كػكة صػغيرة ينظػر مػف خبلليػا إلػى أعماقػو 

، كبدر الذم كقؼ أماـ ذاتو راثيان، شاكيان معاناتيا، أصبحت الذات مكضكع  (ْ)(الذاتية
َـّ بيػػا مػػف مػػرض، كحرمػػاف، كفقػػر،  ذاتػػو، فقػػد انشػػغؿ بذاتػػو كتصػػكير معاناتيػػا ممػػا ألػػ
فأصػػػبح المػػػكت ىاجسػػػان قكيػػػان يػػػراكد الشػػػاعر لػػػذا نػػػراه يقػػػكؿ فػػػي قصػػػيدة "كصػػػية مػػػف 

 محتضر": 
، غىٍيرى كاًف ، أنا قد أمكتي غدان، فإفَّ   الداءى يقرضي

 حببلن يشدُّ إلى الحياًة، حيطاـ جسـً مثؿ دارً 
(ٓ)نخرٍت جكانبىيا الرياحي كسٍقفىيا سيؿي القطاًر 

 

لقػػػد ظيػػػرت رىبػػػة المػػػكت مػػػف خػػػبلؿ عنػػػكاف القصػػػيدة "كصػػػية مػػػف محتضػػػر"         
فػالعنكاف يؤكػػد خػكؼ الػػذات كتسػميميا لمقػػدر، فالشػاعر فػػي قػرارة نفسػػو يعمػـ أفَّ مرضػػو 

                                                           
(

1
ثٓ       ، ٠ٕٚظش : سصبء إٌفظ ث١ٓ ػجذ ٠فٛس 48( اٌشصبء ث١ٓ اٌزاد ٚاالخش ٚٚعٙخ اٌضِٓ فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚفذس االعالَ: 

  . 92-12َ : 1899ٞ ، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ث١شٚد ، ٚلبؿ اٌؾبسصٟ ، ِٚبٌه ثٓ اٌذ٠ت : اثشا١ُ٘ اٌؾبد

(
2

  .253بة دساعخ فٟ ؽ١برٗ ٚؽؼشٖ: ( ٠ٕظش: ثذس ؽبوش اٌغ١ّ 

(
3

  .243( ٠ٕظش: اٌغ١ّبة : 

(
4

  .1682( ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة ؽبػش اٌشافذ٠ٓ: 

(
5

 .292: 1( اٌذ٠ٛاْ، ِظ
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لػػيس فيػػػو أمػػػؿ بالشػػفاء، لػػػذا نػػػراه يكتػػب كصػػػيتو شػػػعران، ألنَّػػو يعػػػيش حالػػػة االحتضػػػار، 
ى حطػػاـ، كمػػا أحػػاؿ الزمػػاف داره فػػالمرض أخػػذ يقطػػع حبػػؿ الػػذات بالحيػػاة، كأحاليػػا إلػػ
كشػعكرىا بالفنػاء، بتمػؾ الػدار التػي  كحكليا إلى خربة، كبدر كثيران ما ييشٌبو خكاء ذاتو ،

، فالزمف في فكر بدر تحكؿ إلػى قاتػؿ كمػا (ُ)تحكلت الى ركاـ، مف خبلؿ دكرة الزماف
المرض، فنحف نجد أفَّ الشاعر ىنا يحػاكؿ التأكيػد عمػى عنصػر الزمػاف لػذا نػراه ينتقػؿ 
مػػف الحاضػػر الػػى الماضػػي، الػػى المسػػتقبؿ، كػػؿ ىػػذا مػػف أجػػؿ إظيػػار الشػػعكر المريػػر 

كيػان فػي الذم تعيشو ذاتوي بسبب خكفيا ، كرىبتيا مف المكت، كقد جاءت المغة عامبلن ق
 األسػػػطرإظيػػػار ىػػػذا الشػػػعكر، إذ نػػػراه أكثػػػر مػػػف اسػػػتعمالو لحػػػركؼ اليمػػػس فػػػي ىػػػذه 

فػػإفَّ ىػذه الحػػركؼ تحتػاج إلػػى جيػد ، كعٌنػػاء، كىػذا مػػا  -ككمػا أشػػرنا سػابقان  -الػثبلث، 
أظيػرت  األسػطرأراد بدر إيصالو إلينا، فيك في مكابدة بسبب المرض، كلػذا فػإفَّ ىػذه 

ليػػأس، فالزمػػاف لػػو سػػطكة، كقػػدرة قػػاىرة لئلنسػػاف، كىػػذه حجػػـ شػػعكر الػػذات بػػالخكؼ كا
 القدرة  ،كىذا الخكؼ نراىما ظاىريف في قصيدة" دار جدم " فيك يقكؿ :

عٍ كىؿ بكيتي أ عى البناءٍف تىضى  ضى
 كأقفر الًفناء أـ بكيتي ساكنيو

رىاًبؾى الفناء  أـ أننَّي رأيتي في خى
 محٌدقان إليَّ منًؾ ، مف دمي 

 الحجار   آه أىمَّ برعـ مكٌشران مف 
 ييًربُّ فيؾ  برعـ الردل!! غدان أمكت

 كلف يظؿي مف قكامى ما يىظىؿُّ مف خرائب البيكت
(ِ ) 

لقػػد كلػػٌدٍت رىبػػة المػػكت عنػػد الشػػاعر قمقػػان شػػديدان جعمػػو يبػػث شػػككاه الػػى داره          
ٍعضيع الػدار،  التي عاش فييا، كالتي تماىت في خرابيا مع صكرة ذاتو المحٌطمة، فىتضى
كخرابيػػا يشػػبو فنػػاء جسػػد الشػػاعر، بػػؿ نػػراه يػػرل أفَّ داره أفضػػؿ حػػاالن منػػو، فيػػي تبقػػى 

ػػاآثارىػػا  نػػرل أفَّ الشػػاعر قػػد أبػػدع فػػي تصػػكير سػػمطاف الزمػػاف عمػػى ىػػك فزائػػؿ، إنَّنػػا  أىمَّ

                                                           
(

1
     اٌزشاع١ذٞ فٟ اٌشٚا٠خ اٌّؼبفشح: عؼ١ذ ػجذ، ٠ٕٚظش: اٌضِٓ 212( ٠ٕظش: ؽٛي ِفَٙٛ اٌضِبْ: عّب١ٌبد اٌّىبْ: 

  .36: 1812اٌؼض٠ض، اٌّطجؼخ اٌف١ٕخ اٌؾذ٠ضخ اٌمب٘شح ، 

(
2

  .145 -144: 1( اٌذ٠ٛاْ، ِظ
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األشػػياء، فيػػك قػػاىر الكجػػكد،  لقػػد حقػػؽ بػػدر ىنػػا رؤيػػة شػػعرٌية، فالشػػاعر لػػـ يعػػد مغمقػػان 
بحػػدكد الػػذات بػػؿ نػػراه أخػػذ يػػربط بػػيف الػػذات، كالمكضػػكع، فالػػدار ىػػي عبلمػػة لتػػداخؿ 

 الزماف كدكرتو.
نجػػده فػػي صػػكرة أخػػرل قػػد تحػػٌكؿ إلػػى  إفَّ الخػػكؼ مػػف المػػكت الػػذم بػػدأ عنػػد بػػدر    

رغبة قكية في الخبلص، فكأنَّمػا يحػاكؿ عقػد صػداقة معػو، فبعػد أٍف كػاف فنػاءن كحطامػان 
ذرة أمػػػؿ لمقػػػاء األىػػػؿ، كاألجػػػداد، ففػػػي السػػػابقة، تحػػػكؿ إلػػػى بػػػ األسػػػطركمػػػا رأينػػػاه فػػػي 

 قصيدة "نداء المكت" يقكؿ:
 يمدٌكف أعناقيـ مف ألكؼ القبكر يصيحكف بي:

 أٍف تعاؿ،                
 نداء يشؽ العركؽ، ييٌز المشاش، يبعثر قمبي رمادان 

 أصيؿه ىنا ميٍشتعىؿ في الظبلؿ)
 (تعاؿ اشتعؿ فيو حتى الزكاؿ

 جدكدم كآبائي األكلكف سراب عمى حد جفني تيادل
 كبي جذكة مف حريؽ الحياة تريد المحاؿ

 كغيبلف يدعك" أبي سٍر" فإني عمى الدرب ماشو اريد 
 (ُ) (الصباح                          

إفَّ سػػيطرة فكػػرة المػػكت عمػػى ذات الشػػاعر كاضػػحة مػػف خػػبلؿ العنػػكاف "نػػداء         
المػكت" فػػالمكت فػػي نػػداء مسػػتمر لبػػدر، كىػػك كأنَّمػا عمػػى يقػػيف مػػف حتميػػة ىػػذا األمػػر، 
نَّمػا أىخػذنا  لذا نػراه أخػذ يميٌػدي لنفسػو حتػى تسػتقبؿ األمػر بيػدكء، كلػيس ىػذا فحسػب ، كاً 

،  (ِ)خػذ صػكتو يعمػك ، كيخفػت كػؿ صػكتو دكنػػوأ نجػد أىنَّػو جعػؿ المػكت رفيقػان لػو حتػػى
ضػػفى أكالمبلحػػظ أفَّ بػػدر جعػػؿ المػػكت يحمػػؿ صػػفات االنسػػاف كيقػػـك بندائػػو فيػػك قػػد 

، فاالستعانة بالتشخيص أغنى الصػكرة الصفات االنسانية عمى الحسيات ، كالمعنكيات
جػػػاءت  الشػػعرية فػػػالمكت أصػػبحى إنسػػػانان ينػػػادم الشػػاعر ، كيػػػدعكه اليػػػو ، كىػػذه الػػػدعكة

                                                           
(

1
 .  236:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
2

ٚإٌؾش           ( ٠ٕظش : فالح ػٕذ ضفبف ث٠ٛت لشاءح فٟ ؽؼش اٌغ١َّبة : د. عج١ش ؽبٌُ اٌمشغٌٟٛ ، داس ا١ٌٕبث١غ ٌٍطجبػخ 

 .12دِؾك :  –ٚاٌزٛص٠غ ، عٛس٠خ 
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نَّمػا  ءلممجيعمى لساف آبائو كأجداده، فيـ يدعكنو  الييـ، فكػأفَّ المػكت لػـ يعػد نيايػة كا 
ىك بارقة أمؿ لمقاء األىؿ كاألحبة، كحتى ابنو غيبلف يدعكه لمرحيؿ حتػى تأخػذ الحيػاة 
دكرتيػػا، كىػػك ىنػػا يركػػز عمػػى نقطػػة ميمػػة راسػػخة فػػي البلشػػعكر كىػػي خكفػػو مػػف مػػرارة 

، لكف القدر أراد لو ذلؾ لػذا نػرل أفَّ "أىالنػا" قمقػة، كالبلشػعكر  ابنوبيا  اليتـ التي سيمرُّ 
 خائؼ مف فكرة المكت الذم أخذ يشعر بو، كالذم سيىحـر غيبلف مف عطؼ االبكة.

 كالشاعر تقبَّؿ المكت ألنَّو يقربو إلى أيٌمو فيك يقكؿ:   
ني فبرد الردل في عركقي )كتدعك مف القبر أٌمي  بني احتضّْ

ء عظامي بما قد كسكتي ذراعيؾ كالصدر كاحـً   فدؼّْ
 الجراح                           

 جراحي بقمًبؾى أك مقمتيؾى كال تحرففَّ الخطى عف طريقي
 كال شيء إال إلى المكت يدعك كيصرخ ، فيما يزكؿٍ 
 كباؽو ىك المكت، أبقى كأخمد مف كؿ ما في الحياة

 فيا قىبرىا أفتح ذراعيؾ ...
 ( ُ)إني آلتو ببل ضٌجةو، دكف آه 

إفَّ دعػػػكة األـ جػػػاءت حػػػبلن لمعػػػذابات التػػػي مػػػرَّ بيػػػا الشػػػاعر، سػػػكاء كانػػػت           
جسػػػدية نتيجػػػة مرضػػػو، كمػػػا قاسػػػاه مػػػف اآلـ ، أك نفٌسػػػية نتيجػػػة حرمانػػػو مػػػف العطػػػؼ 

غربتػػػو عػػػف االىػػػؿ كالػػػكطف متػػػنقبلن كحيػػػدان بػػػيف غػػػرؼ المستشػػػفيات )كالحػػػٌب، ككػػػذلؾ:
، فيذه األـ ىي مبلذه اآلمف الػذم يظيػر كممػا (ِ)(رفيؽ كال جميس اء المظممة الالصفر 

شعر بألـ أك مػرَّ بمحنػو، كلػذا نػراه يستسػمـ لممػكت كيػدعك قبرىػا أٍف يفػتح ذراعيػو، فيػك 
يعكد إلى االستعارة التشخيصٌية، فيعطي لممكت صفة األحياء فقد جعمو إنسػانان فيػدعكه 

تختصػػػر تعمػػػؿ عمػػػى تقريػػػب المعػػػاني ك  سػػػتعارهنعمػػػـ أفَّ االأٍف يفػػػتح ذراعيػػػو، كنحػػػف 
التعبيػػر عػػف العػػالـ الػػداخمي )، كمػػا أفَّ ليػػا كظيفػػة أخػػرل ىػػي:(ّ)المسػػافات فيمػػا بينيػػا

نَّمػا ىػك الجػامع  لمشاعر، إذف فالجامع بيف المستعار لو لف يككف جامعان شكميان حسػيان كا 
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  .112( ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة ؽبػش اٌشافذ٠ٓ: 
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ف المسػػػتعار لػػػو كاحػػػدان تقريبػػػان أك النفٌسػػػي، أم أفَّ إحسػػػاس الشػػػاعر كمكقفػػػو النفٌسػػػي مػػػ
متشػػابو إلػػى ٌحػػد كبيػػر فقيمػػة االسػػتعارة حينئػػذ ليسػػت فػػي أٍف تقػػدـ لنػػا عبلقػػات نفٌسػػية، 
إنَّيػػػا تكشػػػؼ بػػػذلؾ عػػػف انفعػػػاالت الشػػػاعر كتحػػػددىا كتبػػػرز مػػػا فييػػػا مػػػف خصكصػػػية 

 ، فاالستعارة ىنا جػاءت لتصػكر استسػبلـ الشػاعر لممػكت كتقبمػو لػو، ألفَّ فيػو(ُ)(كتفرد
 نياية لكؿ تمؾ العذابات.

كمػػػػف المبلحػػػػظ أفَّ ىػػػػذا االستسػػػػبلـ لممػػػػكت ترافقػػػػو رغبػػػػات فػػػػي الشػػػػفاء، ففػػػػي         
 قصيدة "سفر أيكب" يقكؿ:

 يا رٌب أيُّكبى قد أعيا بو الداءي 
 في غربةو دكنما ماؿو كال سىكىفً 

 يىٍدعيكؾ في الدًُّجفً 
 يدعككـ في ظىممىكت المكت: أعباءي 

 (ِ)بيا، فارحمو إٍف ىتفانادى الفؤاد 
عمػػى الػػرغـ مٌمػػا كجػػدناه مػػف رغبػػة فػػي المػػكت، كاستسػػبلـ لمقػػدر فػػي الصػػفحات        

السابقة، فإنَّنا نرل أفَّ الشاعر مازاؿ فػي داخمػو بريػؽ أمػؿ فػي الشػفاء، لػذا نػراه يتكسػؿ 
ػػػف عمػػػى أيػػػكب عميػػػو السػػػبلـ، كأٍف ينجيػػػو مػػػ ف إلػػى الػػػرب أٍف يٌمػػػفى عميػػػو بالشػػػفاء كمػػػا مَّ

الػى خاشػػع ضػارع إلػػى اهلل يدفعػػو )المػكت كمػػا نٌجػى فمػػؾ نػكح، لقػػد تٌحػػكؿ الشػاعر ىنػػا:
 .( ّ)(األمؿ كالرجاء في عفك اهلل عز كجؿ كرحمتو التي كسعت كؿ شيء

ة يٌ عمػػى كفػػؽ الحالػػة الشػػعكرٌية النفسػػ إفَّ تصػػكير الٌسػػياب لممػػكت ىنػػا يختمػػؼ                  
بيف مستسمـ لممكت، كبيف راغب في الشفاء، كبيف غاضػب  التي يمرُّ بيا، فنراه متنقبلن 

 رافض لقضاء اهلل كما في قكلو:
 ليس يكفي أيُّيا اآللوٍ أ

 أىفَّ الغناء غايةي الحياه
ـٍ   فتصغى الحياةى بالقتا

                                                           
(
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 حيطاـٍ  –تحيمني، ببل ردلن 
ـٍ   ىىاىًت الردل، أريدي أٍف أنا

 سفينة كسيرةن تطفك عمى المياه   
 الردل ، أريدي أىف أىناـىات 

 المبعثرةبيف قبكر أىميى كراء ليؿ المقبرة 
 (ُ)رصاصة الرحمة يا إلو 

إنَّنػػػا نػػػتممس مػػػف خػػػبلؿ القصػػػيدة، أفَّ الشػػػاعر متمػػػرد عمػػػى قضػػػاء اهلل كقػػػدره،         
فصكرة العابد القانع التي أظيرىا في سفر أيكب، تحكلت إلػى رفػض، كتمػرد، كىػذا مػا 
نممسو مف خبلؿ الفاظ مثؿ]اليس يكفي، ىات الردل، اريد أف أنػاـ، رصاصػة الرحمػة[ 

عمػى شػيء إٌنمػا يػدؿُّ عمػى محنػة الشػاعر  فيي ألفػاظ رفػض لقضػاء اهلل ، كىػذا إف دؿٌ 
 في مرضو.

مف المبلحظ أفَّ صػكرة المػكت عنػد الشػاعر تأخػذ أبعػادان مختمفػة، منطمقػة مػف         
ػػػر بيػػػا ذاتػػػوي، كنحػػػف إذ كجػػػدنا ًإفَّ دافػػػع المػػػكت عنػػػد الشػػػاعر،  الحالػػػة النفٌسػػػية التػػػي تمُّ

ئػػة تتمػػٌزؽ" أفَّ المػػرأة كانػػت كاعتبللػػو، فإنَّنػػا نػػتممس فػػي قصػػيدة "ر  انطمػػؽ مػػف مرضػػو ،
دافعػػان قكيػػان قربػػت الشػػاعر مػػف المػػكت تػػارة، كأعطتػػو رغبػػة فػػي الحيػػاة تػػارة أخػػرل، فيػػك 

 يقكؿ:
 كـ ليمة ناديتي باسمؾى أٌييا المكت الرىيبٍ 

 ككدتي الطمعى الشركؽي عميَّ إٍف ماؿى الغركب
 باألمس كنتي أرل دجاؾى أحبُّ مف خفقات آؿً 

 (ِ)ء... فبميا الدـ كالمييب!ماؿ الظماآراقصف 
 -كقكلو :

 كاليـك حببت الحياة إلي، كابتسـ الزماف
 -في ثغرىا، كطفا عمى أىدابيا الغد كالحناف
 شع اليكل في ناظرييا...فاحتكاني كاحتكاىا

                                                           
(
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 (ُ)كارتاح صدرم، كىك يخفؽ بالمحكف، عمى شذاىا
 كقكلو :

 يا مكًت يا رب المخاكؼ ، كالدماميس الضريرة 
 اليـك تأتي ! مف دعاؾ  كمف أرادؾ أف تزكره  

 أنا ما دعكتؾ أييا القاسي فتحدمني ىكاىا
 دعني أعيش عمى ابتسامتيا كأف كانت قصيرة 

 ال! سكؼ أحيى، سكؼ أشقى، سكؼ تميمني طكيبلن 
 ( ِ)المصباح.. لكف سكؼ تحرقو فتيبلن  تطفرلف 
نشػػعر ىنػػا أفَّ رغبػػة الشػػاعر، بػػالمكت انطمقػػت مػػف فقدانػػو لممػػرأة فػػي حياتػػو،         

فتمؾ الحيػاة الخاكيػة جعمتػو ينػادم المػكت أكثػر مػف مػرة كيػكدُّ اال تطمػع عميػو الشػمس، 
عندما شعر بالحٌب يقترب منو، كأفَّ المرأة أصبح ليػا كجػكدان فػي حياتػو نػراه ينػادم  أىمَّا

عنػػػو، كيسػػػتغرب مػػػف اقترابػػػو منػػػو، كىػػػذا االسػػػتغراب نػػػراه  المػػػكت كيػػػدعكه إلػػػى االبتعػػػاد
كاضػػحان مػػف خػػبلؿ عبلمػػات االسػػتفياـ ، كالتعجػػب التػػي لجػػأ الييػػا الشػػاعر مػػف أجػػؿ 
إبػػراز الحالػػة الشػػعكرٌية التػػي يمػػرُّ بيػػا، لػػذا نػػراه يؤكػػد بأنَّػػو بعػػد أٍف شػػعر بالحػػٌب، سػػكؼ 

األمػػؿ قػػد اشػػتعمت فػػي ذاتػػو، يتحػػدل المػػكت كسػػكؼ يحيػػا، كيشػػقى، إنَّنػػا نجػػد أفَّ جػػذكة 
فأخػػػػذ يحػػػػٌب الحيػػػػاة كالعػػػػيش، كأفَّ شػػػػبح المػػػػكت أصػػػػبح مخيفػػػػان، بعػػػػد أٍف كػػػػاف مػػػػدعكا 
لممجير، مف ىنا نجد أفَّ عبلقة السٌياب بالمكت تتحٌدد عمػى كفػؽ الحالػة النفٌسػية التػي 

مػف ىنػا تمُّر بيا ذاتو، فيك مرة يجعؿ المكت صديقان يكدُّ لقاءه، كمرة  نراه راغبػان عنػو، 
 نجد أفَّ الدكافع التي حٌددت عبلقتو بالمكت انصبت باتجاىيف:

االكؿ: المرض كما رافقو مػف آالـ، كظػركؼ نفٌسػية قػاىرة جعمتػو يسػتقبؿ المػكت، ألنَّػو 
لػػـ يعػػد يشػػعر بػػالخطر منػػو، بػػؿ عمػػى العكػػس نػػراه أخػػذ ينظػػر إليػػو عمػػى إنَّػػو راحػػة مػػف 

ٍف كنػا نػراه رغػـ كػؿ ىػذا يرجػك اهلل بالشػفاء كالعػكدة إلػى حيػاة  عناء الحيػاة كمتاعبيػا، كا 
 .األلـخالية مف 

قكل فػي تقٌبػؿ المػكت أك رفضػو، اآلخر: المرأة ككجكدىا في حياتو كاف ليا العامؿ األ 
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إذ ًإفَّ اسػػتحالة المػػرأة مػػف حياتػػو، جعمتػػو فػػي حالػػة استسػػبلـ لممػػكت، كالعكػػس مػػا نػػراه 
 يرفض المكت كيرغب بالحياة.فإفَّ ظيكرىا جدَّد األمؿ بداخمو كجعمو 

ذا كػػاف المػػكت أحػػد بكاعػػث الحػػزف فػػي حيػػاة الشػػاعريف، فػػإفَّ لمحػػزف بكاعػػث          كا 
أخرل نجد صداىا في شعرىما منيا، خذالف الحبيػب، كىػك أمػر لػو تػأثير كاضػح عمػى 
ذات  الشػػػاعريف، فبػػػدر الػػػذم عػػػانى مػػػا عػػػانى مػػػف خػػػذالف المػػػرأة، كمكقفيػػػا المتذبػػػذب 

فػػي ليػػالي "  يرسػػـ صػػكرة حزينػػة لذكرياتػػو مػػع تمػػؾ المحبكبػػة ففػػي قصػػيدةاتجاىػػو نجػػده 
 الخريؼ" يقكؿ:

 في لىيالي الخريؼ الحزيٍف،
 حيفى يىٍطغىى عميَّ الحنيٍف 

بىاًب الثقيؿٍ   كالضى
كىايا الطريؽٍ   في زى

 في زكايا الطريؽ الطكيؿٍ 
 حيفى أخمك كىذا السككٍف العميؽٍ 

 تيكقدي الذكرياٍت ،
 ، (ُ)بابتساماتؾ الشاحباتٍ 

عنػػػكاف القصػػػيدة " فػػػي ليػػػالي الخريػػػؼ " فييػػػا فػػػي داللػػػة عميقػػػة تسػػػتطيع مػػػف         
خبلليػػا أٍف نستشػػؼ أحػػزاف الػػذات لنقػػؼ عمػػى الكثيػػر مػػف صػػكر الػػذات التػػي جسػػدىا 

، تتجمى مف خبلليػا تمػؾ األحػزاف الشاعر مف خبلؿ أشعاره، فالعنكاف ٌشكؿ بؤرة عميقة
مػػف خػػبلؿ دكرة الزمػػاف التػػي شػػكمت محػػكران أساسػػيان أقػػاـ الشػػاعر عميػػػًو كالتػػي ظيػػرت 

صػػػػكرتو الشػػػػعرية فػػػػالحزف غمػػػػؼَّ ليػػػػالي الشػػػػاعر، ألنَّػػػػو أخػػػػذ يتػػػػذكر أيامػػػػو مػػػػع تمػػػػؾ 
ػجى ذكرياتػو مػع مػف أحػٌب، كىػك  المحبكبة، كمما زاد مف حزنو ىػك ذلػؾ الحنػيف الػذم أجى

خريؼ، ففػػي ىػػذ الفصػػؿ ذبػػكؿ كػػؿ كألجػػؿ إبػػراز األسػػى، كالحػػزف نػػراه يػػربط أحزانػػو بػػال
شػػيء، كاصػػفرار، كجمػػكد لكػػؿ صػػكر الحيػػاة، كىػػذا كمػػو يشػػبو مػػا تشػػعر بػػو ذاتػػو نتيجػػة 
حرمانيػػػػا مػػػػف المحبػػػػكب، كنحػػػػف إذ نجػػػػد ًإفَّ الػػػػنص يعبػػػػر عػػػػف حالػػػػة شػػػػعكرية تنػػػػبض 

                                                           
(

1
 .65: 1اٌذ٠ٛاْ، ِظ (
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بػػالحزف، كالحرمػػاف ، نػػرل أىفَّ بػػدر كظٌػػؼ لغتػػو بأسػػمكب يعتمػػد البسػػاطة كالفطػػرة ، فػػبل 
دة ، بؿ نجد المفظة الخفيفػة الحزينػة المعبػرة عػف صػكرة الػذات المتألمػة نجد صكر معق

، ىػذه المغػة  (ابتسامات شػاحبات، الضػباب الثقيػؿ، الطريػؽ الطكيػؿ)،فمغتو حزينة مثؿ
سػػاعدت عمػػى إظيػػار الحػػزف، فػػالفراؽ كالحرمػػاف شػػكبل معانػػاة كبيػػرة لػػذات الشػػاعر لػػذا 

ة أحػاؿ كػؿ شػيء إلػى ظػبلـ، ففػي قصػيدة نراه يربط حزنو بمكف السحاب، ففراؽ الحبيب
 " أساطير" يقكؿ:

 تعالي فما زاؿى لكفي السحابٍ 
 حزينان... ييذىكرني بالرحيؿ

 (ُ)رحيٍؿ ! 
إفَّ حػػػزف السػػػٌياب اقتػػػرف بمػػػكف السػػػحاب فكممػػػا نظػػػر اليػػػو تػػػٌذكر حزنػػػو بسػػػبب         

بعػػػث مشػػػاعر  أثػػػره فػػػي)رحيػػػؿ المحبكبػػػة، مػػػف ىنػػػا نجػػػد أفَّ الحرمػػػاف مػػػف الحبيبػػػة لػػػوي:
، كما أفَّ حبَّ الكطف، كلدَّ حزنان عميقػان فػي نفسػًو، فػالحنيف إلػى (ِ)(الحزف لدل الشاعر

فطريػػة فػػي االنسػػاف، بػػؿ ال يخمػػك الحيػػكاف منيػػا، لػػذلؾ شػػبيكا حنػػيف  )الػػكطف عاطفػػة:
، كلػػذا فػػإفَّ البعػػد عػػف الػػكطف، كالظػػركؼ القاسػػية التػػي (ّ)(االنسػػاف بحنػػيف اإلبػػؿ لشػػدتو

األٌمػػة جميعيػػا شػػكمت دكافػػع إلثػػارة الحػػزف فػػي ذات الشػػاعر، كىػػذا مػػا جعػػؿ  تمػػرُّ بيػػا
 السٌياب يبث حزنو، كشككاه لفراؽ كطنو، ففي قصيدة "خذيني" يقكؿ :

ًزيفٍ  ًذيني فإني حى  خي
 كال تٍتريًكيني عمى الدرًب كىٍحدم أسير إلى المجيىؿ

 ككانت دركبي خيكط اشتياؽ
 إلى منزؿو في العراؽٍ 

(ْ)تضيء نكافيذهي ليؿى قىٍمبي 
 

" الػذم رسػـ دالػة عميقػة ،  لقػد انطمقػت الػذات فػي بػث حزنيػا مػف العنػكاف " خػذيني   
أظيرت تعمؽ الذات بالمرأة ، كالكطف المػذاف امتزجػا معػان فػي فكػر، كضػمير الشػاعر ، 

                                                           
(

1
  .36: 1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
2

  .42( اٌؾضْ فٟ ؽؼش اٌؼقش االعالِٟ: 

(
3

  .32( ٔفغٗ : 

(
4

  .243:  1( اٌذ٠ٛاْ، ِظ
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" كمػػا أىفَّ الصػػكرة الشػػعرية عنػػد الٌسػػياب اعتمػػدت عمػػى البنيػػة التكرارٌيػػة إذ كػػٌرر لفظػػة 
  "ثػػبلث مػػرات"  كمػػا أنَّػػو كػػرر لفظػػة كال تتركينػػي خػػذيني " فػػي القصػػيدة "خمػػس مػػرات"،

كىذا كمو جػاء إلبػراز الحالػة الشػعكرٌية الحزينػة التػي تمػرُّ بيػا ذاتػو لفػراؽ الػكطف، كىػذا 
 يكب" إذ يقكؿ :أالشعكر نجده كاضحان في قصيدة "سفر 

 إيُّيا الثمجي ريٍحمىاؾ، إني غريبٍ 
 في ببلدو مف البرد كىٍالجيكًع سكرل ،

 ًإفَّ لي منزالن في العراًؽ الحبيبٍ 
 (ُ)ًمؾي الصخرا صبيىتي فيو تىعٍ 

ب إفَّ الشػػاعر كمػػف شػػدًة حزنػػو، أخػػذ يسػػترحـ حتػػى الػػثمج فػػي لنػػدف التػػي ذىػػ         
كىذه الغربة المكلدة لمحزف جعمتو في حنيف شديد إلػى  ،الييا طالبان العبلج، فيك غريب

لػػى بيتػو فػػي العػػراؽ الػذم تػػرؾ فيػػو أبنػاءه بػػدكف معيػػؿ ، يحػيطيـ الفقػػر، فكػػٌؿ  كطنػو، كا 
 يكلد الحزف ، كيظير حنينان كاضحان إلى العراؽ.شيء 

الشػػاعر االسػػتعارة فػػي رسػػـ صػػكرتو الشػػعرية، فػػالببلد سػػكرل مػػف كظػػؼَّ قػػد ك         
التيـ بػأم أحػد، ىميػا، كعػدـ مبػاأشدة البرد كالجكع، كىػك إنَّمػا أراد إظيػار بػرد مشػاعر 

لػػدة لمحػػزف، كمػػا و، كىػػك تكصػػيؼ يعػػٌزز شػػعكر الػػذات بالغربػػة المك فالكػػؿ مشػػغكؿ بنفسػػ
أنَّػػو اسػػتعار لفقػػر عائمتػػو "عمػػؾ الصػػخر" كىػػك تكصػػيؼ يظيػػر شػػعكر نفسػػي قمػػؽ تجػػاه 

 أكالده.
لقػػػػد أصػػػػبح الحػػػػزف سػػػػمة بػػػػارزة تظيػػػػر حنػػػػيف السػػػػياب إلػػػػى كطنػػػػو كأماكنػػػػو          

 الخاصة، ففي قصيدة " النير كالمكت " يقكؿ:
 في دمي حنيفٍ  فىيىدلُّيـ

ٍيب  إلٍيؾى يا بيكى
 (ِ)نىٍيًرمى الحزيًف كالمطٍر يا 
إفَّ الحرماف ،كالحنيف، كالمرارة تختمج في صدر الشػاعر، كتشػٌدهي إلػى عالمػو           

، فالٌسػػػػياب فػػػػي أشػػػػعاره  (ُ)الخػػػػاص أك إلػػػػى كطنػػػػو الخػػػػاص كمػػػػا يسػػػػميو المسػػػػعكدم
                                                           

(
1

 .261 -262:  1اٌذ٠ٛاْ ، ِظ (

(
2

  .453( ٔفغٗ  : 
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يخاطػػب العػػراؽ بػػالكطف، كمػػا يخاطػػب جيكػػكر، كمرابعيػػا بػػالكطف أيضػػان، كبكيػػب ىنػػا 
 "كطػػف السػػػٌياب الخػػاص الػػػذم يحمػػؿ أحزانػػػو، فيػػك فػػػي خطابػػو يناديػػػو " بنيػػره الحػػػزيف

نَّمػػا ىػػك حػػزف ذات السػػٌياب المتألمػػة، كنحػػف نجػػد أفَّ  كىػػذا الحػػزف لػػيس حػػزف النيػػر، كا 
ان في لغة السٌياب، إذ تشدنا لفظة " يدليـ " كالتي تعني الظممة، كىػذه الحزف بدا كاضح

الظممػػة ىػػي ظممػػة خاصػػة بذاتػػو ايضػػان ، التػػي تعػػكدت الحػػزف، كبػػدر نقػػؿ أحزانػػو إلػػى 
أماكنػػو الخاصػػة، التػػي تربطػػو بيػػا عكامػػؿ كثيػػرة، كنحػػف كمػػا أشػػرنا سػػابقان فػػإفَّ االمػػاكف 

  كىذا يعكد لتناقض دكاخؿ أنفسنا.تتناقض مع نفسيا مف حيث الحزف، كالفرح، 
ػػا         فػػإفَّ انتحػػار أختػػوي كصػػاؿ كىػػك فػػي مرحمػػة الطفكلػػة كلػػدَّ لديػػو  قبَّػػانينػػزار  أىمَّ

.أسػيـ فػي اقتػػراب الشػاعر مػف المػكت مبٌكػػران ،كىنػاؾ مػف يػرل أفَّ حػػزف (ِ)جرحػان عميقػان 
 .  (ّ)الشاعر مردهي إلى تمؾ الحادثة

رثائػػو لآلخػػر المتجسػػد كالمبلحػػظ أىفَّ عبلقػػو نػػزار  بػػالمكت تجٌسػػدت مػػف خػػبلؿ         
بػػف ، كسػػبؽ أٍف أشػػرنا إلػػى أفَّ انتحػػار أختػػو كالزكجػػة، كاال ـ ،مػػف خػػبلؿ األخػػت، كاأل

كصاؿ كاف مػف أىػـ العكامػؿ النفسػٌية التػي جعمتػو يتجػو الػى شػعر الحػٌب، كيثػكر عمػى 
، لػػػذا نػػػراه يؤكػػػد أفَّ ( ْ) لمشػػػاعر الحػػػبٌ  مجتمعػػػو الشػػػٌرقي الػػػذم يقػػػؼ مكقػػػؼ الػػػرافض

، كيعػد خريسػتك نجػـ (ٓ)(كىي تمػكت مػف أجػؿ الحػٌب محفػكرة فػي لحمػي)مبلمح أختو: 
الصػػػػدمة التػػػػي فجػػػػرت العدكانيػػػػة المكبكتػػػػة فػػػػي نفػػػػس شػػػػاعرنا منػػػػذ (ىػػػػذا المػػػػكت ىػػػػك:

، فيػػذا الشػػعكر القاسػػي الػػذم تعرضػػت لػػو الػػذات مػػف خػػبلؿ مػػكت اآلخػػر، (ٔ)(طفكلتػػو
 .(ٕ)مكنكنات ذاتوً فجر 
كنحف إذ كجدنا بدر يعيش حالة مف الحػزف ،كالنكػكص بسػبب فقػد األـ، فإنَّنػا          

نجد أىفَّ نزار يعيش حالة الحػزف نفسػيا التػي عاشػيا بػدر بفقػده أليٌمػو، ففػي قصػيدة " أـ 
 المعتز" نراه يقكؿ:

                                                                                                                                                                      
(

1
 .322اٌذالٌخ ٚاٌجٕبء : ( ٠ٕظش : اٌٛطٓ فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة 

(
2

 . 12( ٠ٕظش : لقزٟ ِغ اٌؾؼش : 

(
3

 . 12( ٠ٕظش : ٔضاس لجبّٟٔ دساعخ فٟ فٕٗ اٌؾؼشٞ : 

(
4

  .12- 11( ٠ٕظش: لقزٟ ِغ اٌؾؼش:

(
5

  .11( ٔفغٗ:

(
6

  .68( إٌشعغ١خ فٟ ادة ٔضاس لجبّٟٔ:

(
1

     ( ٠ٕظش : ػٓ ػاللخ ٔضاس ثبٌّٛد : رغ١ٍبد اٌّٛد فٟ ؽؼش ٔضاس لجبٟٔ لشاءح ٔمذ٠ّخ ، د. فٛاص ع١ًٙ غضاي ، ِغٍخ 

 .312 – 261:  2213،  1اٌغبِؼخ االعال١ِخ ٌٍجؾٛس اإلٔغب١ٔخ ، اٌّغٍذ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾشْٚ ، ع
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 بمكت أميٌ 
سدىم   يسقط آخر قميص صكؼ أيغطي بو جى

 حناف...آخر قميص 
 آخر مظٌمًة مىطٍر...
 كفي الشتاء القادـ...

 ( ُ)ستجٌدكنني أتجكؿ في الشكارع عاريان 
ًإفَّ الحػػػزف يغطػػػي لغػػػة نػػػزار التػػػي انفتحػػػت عمػػػى أسػػػمكب تكػػػرارم بػػػٌرز معانػػػاة         

الػػذات كىػػػي تعػػػيش تجربػػػة المػػػكت مػػػع أعػػٌز مػػػا تممػػػؾ فػػػي الحيػػػاة، آال كىػػػي األـ التػػػي 
عػػاش فػػي كنفيػػا طفكلػػة ىانئػػة، كرجكلػػة متكازنػػة، لػػذا فمػػيس الحػػزف ىػػك الشػػعكر الكحيػػد 

غتػػراب النفٌسػػي، كالخػػكؼ، كالكحشػػة، الػػذم انتػػاب الػػذات، بػػؿ نراىػػا تعػػيش حالػػة مػػف اال
انطمقػػت مػػف الخػػكؼ مػػف المسػػتقبؿ الػػذم يكاجييػػا كحػػدىا بعػػد مػػكت األـي التػػي كانػػت 

 مصدر الدؼء، كالحناف، كمكتيا يعني مكاجية الحياة كحيدان.
،  رعايػػػةرجػػػؿ يعػػػيش فػػػي عػػػالـ طفػػػكلي سػػػاعدت عميػػػو ال نػػػزارى كنحػػػف كمػػػا نعمػػػـ أفَّ    
التػي كفرتيػا لػو أيٌمػو ، فيػي قػد ىٌيػأت لػو سػبؿ الراحػة، كاألمػاف، كعػالـ طفػكلي  عنايةكال

يعكد اليو كٌمما عصفت بو المحَّف، كىك عمى يقيف بأفَّ ىناؾ مبلئكػة تحرسػو، ألفَّ أيٌمػو 
كمفتيـ بذلؾ، لذا نراه يطمب مف أٌمو أٍف تكصي المبلئكة أال يترككه كحيدان بعػد رحيميػا، 

 :فيك يخاطبيا كيقكؿ
 فيا أيمي يا حبيبتي. يا فائزة...

 قكلي لممبلئكًة الذيف كمفتيـ بحراستي خمسيف
 عامان، أٍف ال يترككني...

ـى كحدم...    (ِ)ألنني أخاؼ أٍف أنا
، كالتكػػرار المػػذيف عمػػى بنيػػة اسػػمكبٌية اعتمػػدت النػػداء لقػػد انفتحػػت لغػػة الشػػاعر         

 مػرة يػا أيمػي :كٌرر نزار نداءه أليٌمو ثبلث مراتلقد زار، شكبل ظاىرة متفردة في شعر ن
، كمػػرة يػػا حبيبتػػي، كأخػػرل ناداىػػا باسػػميا يػػا فػػائزة، كتكػػرار النػػداء جػػاء لتأكيػػد الحالػػة 

                                                           
(

1
  .131: 2( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
2

 .135ٔفغٗ : اٌّقذس  (
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كىػػك كأنَّمػػا  الشػػعكرٌية العصػػيبة التػػي تمػػرُّ بيػػا الػػذات الشػػاعرة نتيجػػة لفقػػدىا تمػػؾ األـ ،
إعطػاء تعمػيبل لكػؿ مػا قػدُّـ، إذ نػراه ، كقد أجاد الشاعر في  يستغيث بيا كي تيٍقبؿ عميو

يقػػدـ تعمػػيبلن مريحػػان لكػػؿ مػػا قدمػػو، فيػػك يعػػيش حالػػة مػػف القمػػؽ، كالخػػكؼ النفٌسػػي سػػببو 
 فقدانو لتؾ األـ، جعمتو يطمب منيا أٍف تكصي المبلئكة المكمفيف منيا بأٍف ال يترككه.

يا الشػػػاعر، إفَّ الشػػػعكر بػػػالخكؼ، مػػػا ىػػػك إال أحػػػد صػػػكر الغرابػػػة التػػػي يعيشػػػ        
، ذلػػؾ الحػػدث الػػذم سػػٌبب لػػو الفػػزع كجعمػػو يناشػػد أيٌمػػو أكثػػر مػػف مػػرة،  بسػػبب مػػكت األـي

ذا كػػاف مػػكت األـ  (ُ) (ذعػػر، كفيػػو طمػػب لمغػػكث كالعػػكف كالمسػػاعدة )فػػالفزع فيػػو:  ، كا 
كٌلد لػدل نػزار شػعكران بػالخكؼ، كالغربػة ، فإنَّنػا نجػد أفَّ فقػداف الحبيبػة المتمثمػة بزكجتػو 

لتػػي قتمػػت فػػي تفجيػػر السػػفارة العراقيػػة فػػي لبنػػاف قػػد كلٌػػدى عدائيػػة كاضػػحة، فػػي بمقػػيس ا
 يقكؿ: ذات الشاعر انعكست عمى لغتو، ففي قصيدة "بمقيس"

 قسمان بعينيؾ الٌمتٍيًف إلييما ... 
 تأكم مبلييف الككاكٍب ...

 في العىرىب العجائٍب  سأقيكؿي ، يا قىمرىم ،
 فيؿ البطكلة كذبةه عربيةه  

 (ِ)أـ مثمنا التاريهي كاذٍب  
ذركتػػو عنػػد الشػػاعر عنػػدما تفجػػرت السػػفارة  : مػػف الكاضػػح  أفَّ الغضػػب بمػػغ         

كلبمقػػيس فػػي نفػػس الشػػاعر مكانػػة  العراقيػػة فػػي بيػػركت، كقتمػػت فييػػا زكجتػػو " بمقػػيس" ،
كبيػػػرة، كحػػػٌب عظػػػيـ يظيػػػر ذلػػػؾ جميػػػان فػػػي الرثػػػاء الػػػذم قالػػػو فييػػػا، كنكعػػػو، كمشػػػاعره 

، (ّ)(المتأججة، كاالحساس بالغضب العاـر مف العرب الذيف فعمػكا ىػذه الفعمػة الشػنعاء
كىػػذا مػػا دعػػاه إلػػى االتكػػاء عمػػى  أسػػمكب القسػػـ ، الػػذم أراد منػػوي االنتقػػاـ مػػف العػػرب 
الذيف حٌممىيـ مسؤكلية ىػذا القتػؿ، ككأنَّمػا ىػي مػؤامرة عمػى الشػاعر كحياتػو، فإنَّػوي يقسػـ 
أنَّوي سكؼ يكشؼ زيؼ التاريه العربػي، كزيػؼ بطػكالت العػرب كألجػؿ إيصػاؿ مػا يػرـك 

كٌظؼى عبلمات الترقيـ ، كالنقاط لما ليذًه العبلمات مف قدرة عمى الشاعر إيصالو نراه 
                                                           

(
1

  .84( اٌغشاثخ اٌّفَٙٛ ٚرغ١ٍبرٗ فٟ االدة: 

(
2

  .8: 4ط( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، 

(
3

  .122: اٌؾؼش اٌغ١بعٟ ػٕذ ٔضاس لجبّٟٔ ِٚغز٠ٛبرٗ اٌف١ٕخ ( 
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أنَّيػػػا تؤكػػػد بعػػػدان عميقػػػان ًإيحائيػػػان عميقػػػان  )إيصػػػاؿ معنػػػى محػػػذكؼ قصػػػدان ، كلقناعتػػػًو : 
 .(ُ)(تعجز إلى درجة مف الكممات عف ممئو كتحقيؽ الداللة المطمكبة 

و أليٌمو، فمػع بمقػيس أصػبح رثػاءن إفَّ رثاء نزار لبمقيس اختمفت صكرتو عف رثائ        
لكػؿ فضػػائؿ العػػرب التػػي ماتػت ، كقتمػػت كػػـ قتمػػت بمقػػيس، كىػك كأنَّمػػا يعمػػف ثػػكرة ضػػد 

باإلضافة إلى إنَّو تعبير عف األلـ الشػديد الػذم )كؿ نقاط الضعؼ في أيمة العرب، فػ: 
 اعتػػػرض قمػػػب الشػػػاعر، فإنَّػػػو اكتسػػػب شػػػيرة ليػػػذا المػػػزج بػػػيف الػػػذاتي كالسياسػػػي، بػػػيف
المكضكعي كالخاص، فمـ تعد القصيدة رثاء لبمقػيس كلكنيػا رثػاء لمعػرب لحالػة التػردم 

 ،  (ِ)(حمت في قمكبيـ   التي كصمكا الييا في التعامؿ كركح اليمجية كالقبمية التي
 : ىنا خرج لغرض اليجاء السياسي، فيك يقكؿفكأف الرثاء  

... بمقيسي ...  ىا نحفي
 الجاىميٍّْة ...نىٍدخؿي مرةن أيخرل لعصر 

ؿي في التكحيًش...  ىا نحف ندخى
 كالتخمُّؼ... كالبشاعًة ... كالكضاعًة ...
 (  ّ)ندخؿ مرةن أخرل ... عصكر البربرية ...

لقد صػبَّ نػزار جػاـ غضػبو عمػى العػرب، فأصػبحت القصػيدة رثػاء لكػؿ القػيـ          
عة بعػكدة األمػة إلػى كالبشػاالعظيمة التي ماتػت، كحمٌػت محٌميػا لغػة العنػؼ ،كالتػكحش، 

لقػػد تماىػػت صػػكرة مقتػػؿ بمقػػيس ، مػػع صػػكرة كصػػاؿ الشػػييدة ، لػػذا أصػػبح جاىميتيػػا، 
ثػػر تفجيػػر السػػفارة العراقيػػة فػػي بيػػركت قػػد أعػػاد أأفَّ مصػػرع زكجتػػو بمقػػيس ):  كاضػػحان 

شخصػية أختػو  كعيػة شاعرنا الى ذركة العدكانية مف جديػد، فػإذا بمقػيس تػتقمص فػي ال
كصػػػاؿ، بػػػديؿ أمػػػو فػػػائزة، فتٌتحػػػد ىػػػذه الشخصػػػيات الػػػثبلث فػػػي طبقػػػات العقػػػؿ البػػػاطف 

ف نمػػكذج الشػػييدة فػػي مٌجتمػػعو أبػػكم يعتػػدم عمػػى المػػرأة ، فقتػػؿ النسػػاء أصػػبح (ْ)(لتكػػكَّ
فالذم قتؿ كصاؿ ىك نفٌسػو الػذم فٌجػر السػفارة ، إذ  ،ىكاية يمارسيا، المٌجتمع الشرقي

 يقكؿ :
                                                           

(
1

 . 245( ؽؼش٠خ إٌـ ػٕذ اٌغٛا٘شٞ :  

(
2

  .121( اٌؾؼش اٌغ١بعٟ ػٕذ ٔضاس لجبّٟٔ ِٚغز٠ٛبرٗ اٌف١ٕخ: 

(
3)

  .23: 4األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط 

(
4

  .422( إٌشعغ١خ فٟ ادة ٔضاس لجبّٟٔ: 
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 جسمؾ الضكئي يا بمقيس يا لؤلؤة كريمةلما تناثر 
 فكرَّت ىؿ قتؿي النساء ىكاية عربية

 (ُ)جريمة  اصؿ محترفك أـ أننا في األ
لقػػد ميٌػػػد اغتيػػػاؿ بمقػػػيس إلػػػى تحفيػػػز البلكعػػػي، فيػػػذا القتػػػؿ لػػػـ يػػػأًت مصػػػادفة ،        

نَّمػػػا ىػػػك صػػػفة المجتمػػػع الشػػػرقي الػػػذم إعتػػػاد عمػػػى قتػػػؿ النسػػػاء ، فػػػاليـك بمقػػػػيس ،  كا 
خضػػػع ىنػػػا لعمميػػػة تحكيػػػؿ فػػػي الياجعػػػات  )كبػػػاألمس كصػػػاؿ ، ككػػػأفَّ الشػػػاعر قػػػد : 

  ط ػمػن تي كانتػة الػقيقة كاألـ إلى الزكجػؿ المكبكت الحي المتعٌمؽ بالشػالآلكاعية فانتق
مشحكنان بصػراخ المفجػكع كعكيػؿ  :  أصبح لذا فإنَّنا نرل أفَّ نزار  (ِ)(األـ أك الشقيقة 
، كىػػػك ىنػػػا يقتػػػرب مػػػف طبيعػػػة ذات بػػػدر فػػػي رثائػػػو لآلخػػػر، كأفَّ (ّ)(الممتػػػاع المترمػػػؿ
 كالضيؽ ظير، كاضحان جميان في لغتو. التفجع، كالحزف ،

ككمػػػػا نػػػػراه رثػػػػى أيٌمػػػػو كزكجتػػػػو ، فإنَّػػػػوي كقػػػػؼ راثيػػػػان كالػػػػده ككفقػػػػان لمصػػػػكرة التػػػػي         
أكضػػحناىا فػػي الفصػػؿ األكؿ ، عػػف طبيعػػة العبلقػػة التػػي تربطػػو بأبيػػو ، فإنَّنػػا نجػػد أفَّ 
مػػػكت األب لػػػـ يػػػؤثر فػػػي نفسػػػٌية نػػػزار التػػػأثير المفػػػركض ، ففػػػي قصػػػيدة " أبػػػي " التػػػي 

 كتبيا بعد كفاة أبيو يقكؿ : 
 أمات أبكؾ  

 ضبلؿه .. أنا ال يمكتي أبي 
 ففي البيًت منو ... 

 ركائحي ربٍّ كذكرل نبي 
   (ْ)ىنا ركنو .. تمؾ اشياؤه

لقػػػد سػػػٌجؿ نػػػزار صػػػكرة لػػػذلؾ األب التقطيػػػا مػػػف ذاكرتػػػو ، حػػػاكؿ مػػػف خبلليػػػا         
إظيػػار مكنكنػػات ذاتػػو تجػػاه أبيػػو  فيػػذا األب ال يمكػػف أٍف يمػػكت ، ألنَّػػو فػػي رأم نػػزار 
بمكانػػة الػػرب الػػذم يعبػػد ، كقداسػػة األنبيػػاء ، كعمػػى الػػرغـ مػػف أفَّ الٌشػػاعر حػػاكؿ أٍف 

 أنَّنػػػػا تممٌسػػػػنا صػػػػكرة أخػػػػرل لػػػػذات نػػػػزار يرسػػػػـ صػػػػكرة تظيػػػػر صػػػػكرة األب المثػػػػاؿ ،إال
                                                           

(
1

  .13: 4( األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
2

 . 422( إٌشعغ١خ فٟ أدة ٔضاس لجبّٟٔ : 

(
3

  .423:  اٌّقذس ٔفغٗ( 

(
4

 354:  1( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط
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الرافضػػة لػػبعض جكانػػب شخصػػية أبيػػو ، كىػػذا مػػا استشػػعرناه مػػف كممػػة الػػرب ، فيػػذه 
الكممة ليا داللة نفسٌية تختمؼ عف لفظة اإللو ، فاألكلى دالة عمى القػٌكة كالقسػكة ، أمػا 

أشػػػرنا فػػػي الفصػػػؿ لفظػػػة اإللػػػو فإنَّيػػػا تػػػدؿ عمػػػى الرحمػػػة كالرأفػػػة ، كمػػػا أفَّ الػػػربَّ ككمػػػا 
القػادر الحػامي  )االكؿ تدؿ عمى عبلقػة نفعٌيػة ، ألفَّ الػرب ىػك المالػؾ ، فيػذا األب : 

، كىػػذا مػػا دعػػاه إلػػى التسػػاؤؿ كاالسػػتفياـ حينمػػا ( ُ)(ىػػك أيضػػان األب الزاجػػر الخاصػػي 
لػػـ يفجػػع بخبػػر الكفػػاة ،  نػػزارسػػمع خبػػر كفػػاة كالػػده ، فػػالرب ال يمػػكت ، إنَّنػػا نشػػعر أفَّ 

فبل نشعر بحرقة الفراؽ بيف طيات لغتو ، بؿ نرل التعجب، كالصدمة مػف الخبػر ؛ألىفَّ 
األب ىنا كما قمنا يمثؿ سمطة قمعٌية ، كقد أجاد نزار في استخدامو، كتكػراره لعبلمػات 

 الترقيـ ، فالنقاط تعطي أفقان لمقارئ الستظيار مككنات الذات .
أفَّ طبيعة العبلقة بيف الذات كاآلخر قد حددت أيسمكب الػنص )نجد : مف ىنا         

كطريقػػة جريػػاف احداثػػو ، فمكقػػع اآلخػػر بالنسػػبة لمػػذات كرابطػػة الػػدـ بػػيف الػػذات كاآلخػػر 
، فعبلقػة الػذات بػاآلخر  (ِ)(مف االمػكر التػي سػببت حػزف الػذات كبكائيػا عمػى اآلخػر 

ذلػػػؾ اآلخػػػر ، كلػػػذا فإنَّنػػػا نجػػػد أفَّ المرثػػػي تحػػػدٌدت عمػػػى كفػػػؽ الشػػػعكر النفسػػػي تجػػػاه 
الػػػذاتيف أظيرتػػػا شػػػعكران متقاربػػػان فػػػي عػػػدـ االىتمػػػاـ لفػػػراؽ األب ، كذلػػػؾ حسػػػب طبيعػػػة 
العبلقػػة التػػي تربطيمػػا بأبييمػػا ، بخػػبلؼ مػػا لمسػػناه فػػي رثػػاء األـ فقػػد أظيػػرا لفراقيمػػا 

 ألمان كمعاناة حقيقية .  
ذا كجػػدنا أفَّ الشػػاعريف قػػد عاشػػا تج         األـ، كالحبيبػػة ، اربػػان متشػػابو فػػي فقػػداف كا 

بػة لػـ يعشػيا بػدر كىػي فقػداف األبػف ، فإنَّنا نجد أفَّ نزار عاش ألـ الفراؽ في تجر كاألب
، كالزكجة، كنحف نعمـ أفَّ فقداف االبف يمثؿ حالة شعكرٌية خاٌصػة ال تعادليػا أيػة حالػة 

" ، كىػػػك االبػػػف ُّٕٗعػػػاـ " ، كلػػػذا فإنَّنػػػا نجػػػد أفَّ مػػػكت تكفيػػػؽ نػػػزار قبػػػاني (ّ)أيخػػػرل
األكبػػر لنػػزار جعمػػو يظيػػر حالػػػة مػػف الحػػزف كاالنكسػػار لػػـ نجػػػد ليػػا مثػػيبلن فػػي صػػػكره 

 السابقة ، ففي قصيدة " إلى االمير الدمشقي تكفيؽ قباني " يقكؿ :
 مكسكرةه كجفكفي أبيؾ ىي الكمماٍت ..

                                                           
(

1
 . 66( إٌشعغ١خ فٟ أدة ٔضاس لجبّٟٔ : 

(
2

 . 6( اٌشصبء ث١ٓ اٌزاد ٚاالخش ٚٚعٙخ اٌضِٓ ِٓ اٌغب١ٍ٘خ ٚفذس االعالَ : 

(
3

         ( ٠ٕظش : سصبء االثٕبء فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼقش األِٛٞ : ِؾّذ ئثشا١ُ٘ ؽٛس ، ِىزجخ اٌّىزجخ ، أثٛ 

 . 51َ : 1891 -٘ـ  1421ظجٟ ، اٌؼ١ٓ ، 
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ةه ، كجناح أبيؾ ، ىي المفرداٍت  مٍقصيكصى  كى
   فكيؼ يغني المغنّْي

 كقد مؤل الدمع كؿ الدكاة ..
 كماذا سأكتب يا أبني  

 (ُ)كمكتؾ ألغى جميع المُّغاٍت ..
إفَّ الحػػزف طػػاغي عمػػى لغػػة الشػػاعر ، فالكممػػات مكسػػكرة مثػػؿ جفػػكف األب ،         

، ألفَّ الػػػدمع ،كالحػػػزف مػػػؤل كػػػؿ  كالمفػػػردات مقصكصػػػة مثػػػؿ جناحػػػو فػػػبل سػػػبيؿ لمفػػػرح
حت لغػػة الشػػػاعر عػػاجزة عػػف التعبيػػػر، ألفَّ مػػكت تكفيػػػؽ شػػيء، كأحالػػو ركامػػػان، فأصػػب

 شكَّؿ عائقان أماـ ذىف كمكىبة نزار. 
إفَّ الصكرة الشعريَّة عنػد نػزار تنفػتح عمػى مػا ىػك مجػازم، كتشػبييي كذلػؾ لمػا         

ليمػػا مػػف قػػدرة عمػػى تصػػكير المشػػاعر ، إذ: ) االسػػتعارة بظبلليػػا المشػػعة تعمػػؿ عمػػى 
نيػػة يقبػػؿ بتشػػابكيا العقػؿ المتمقػػي بمػػا تنطػػكم عمػػى اسػػتعادات صػياغة " ادعػػاءات " ذى

نصػػية تشػػػتغؿ فػػػي تركيبتيػػػا النصػػػية صػػكر المبػػػدع ، كالتقاطاتػػػو المتنػػػاثرة خمػػػؼ تخػػػـك 
بقػػػدر ميزتيػػػا  )،  ككػػػذا التشػػػبيو ، لػػػوي قػػػدرة عمػػػى إقنػػػاع المتمقػػػي فالصػػػكر: (ِ)(الػػػذاكرة 

 كحادثة ذىنيو ترتبط نكعيان باإلحساس ، كتػأتي فاعميػة الصػكرة مػف ككنيػا بقيػة كتمثػيبلن 
، كنزار مػف خػبلؿ اسػتعاراتو ،كتشػبيياتو ، أكسػب نٌصػو شػعرٌية ، كمػا أنَّػوي (ّ)(ساسان كاح

 قٌرب الصكرة عند المتمقي.  
إال إنَّنػػػا نجػػػده ال كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ىػػػذا الحػػػزف الكاضػػػح عمػػػى ذات الشػػػاعر،         

إلػػى  )مػػف خػػبلؿ ثيمػػة العنػػكاف   ، بػػؿ نػػراه يكاجينػػا بيػػذه النرجسػػٌيةيتخمػػى عػػف نرجسػػيٌتو
"أناه" الثانيػة ، "أنػاه" التػي أسػقط عمييػا  فيك ىنا يصؼ ،  (االمير الدمشقي تكفيؽ قباٌني

، كمػػاء البحػػر  (ٓ)، كىػػك مثػػؿ السػػنابؿ طػػكالن  (ْ)جميػػع صػػفاتو، فشػػعره حقػػؿه مػػف القمػػح
 .(ُ)بعينو

                                                           
(

1
 .211:  2( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

 123( ئضبءاد عشد٠خ لشاءاد فٟ ٔقٛؿ ػشال١خ : 

(
3

         ( ٔظش٠خ االدة : س١ٕ٠ٗ ٠ٍٚه ٚاٚعزٓ ٚاس٠ٓ، رشعّخ: ِؾٟ اٌذ٠ٓ فجؾٟ ِطجؼخ خبٌذ اٌطشث١ؾٟ، دِؾك،   

1812 :242. 

(
4

  .219: 2( ٠ٕظش : االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
5

  .292( ٠ٕظش : ٔفغٗ: 
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ليس غريبان في التحميػؿ النفسػٌي أٍف  )لقد تماىٍت صكرة االبف مع األب ، كىذا :       
 .(ِ)(يسقط االباء عمى أبنائيـ جميع رغباتيـ مف حيث الشكؿ كالمضمكف

كما تكصػيفو البنػو بػاألمير، إال ألنَّػو أراد إبػراز مكانتػو ىػك، فيػذه االمػارة ىػي امتػداد   
يسػػػتطيع أٍف يتخمػػى عػػػف نرجسػػػٌيتو  لمممكػػة نػػػزار األب، فيػػك كفػػػي أصػػػعب الظػػركؼ ال

 كعف حٌبو لذاتو.
لٌمػػا كػػاف مػػكت تكفيػػؽ مفاجئػػة ، فقػػد خطفػػوي المػػكت شػػابان، يػػنعـ بالصػػحة ، لػػذا         

مشاعر نزار قد اختمفت، فمكت  تكفيؽ لـ يكلَّػد فػي ذات نػزار الحػزف فحسػب،  نرل أىفَّ 
غتراب النفٌسي، كالذم لـ نشعر بو فػي شػعر نػزار حتػى فػي بؿ نراه يعيش حالة مف اال

 ابتعاده عف كطنو، لكفَّ مكت االبف جعمو يعيش ذلؾ االحساس، فيك يقكؿ:
 أكاجوي مكتؾ كحدم

 كأجمع كؿ ثيابؾ كحدم
 قمصانؾ العاطراٍت...كألثـ 

 كرىسٍمؾ فكؽ جكاز السفر
 كأصرخي مثؿ المجانيف كحدم

 ككؿُّ الكجكه أمامي نحاسه 
ٍر  جى  ككؿي العيكف أمامي حى

 فىكيؼى اكقاكـي سيؼ الزماٍف 
 (ّ)كسيفي انكسىٍر 

إفَّ شػػػػعكر الػػػػذات بالغرابػػػػة أك االغتػػػػراب، يتعمػػػػؽ بجانػػػػب نفٌسػػػػي خػػػػاٌص بػػػػو،         
، كىػذا مػا (ْ)(حالػة مػف فقػداف السػيطرة عمػى الػذات، كقػدراتيا كممكاتيػا)فاالغتراب ىنػا:

جعػػؿ نػػزار يشػػعر بػػاالغتراب ضػػػمف مكػػاف مػػألكؼ، فمنػػدف لػػػـ تكػػف يكمػػان كػػذلؾ، فيػػػي 
فػػي مسػػارح )، فيػػك يؤكػػد أنَّػػو: (ٓ)الطمأنينػػة الفكرٌيػػةالػػكطف الػػذم عٌممػػو الحٌريػػة، كمنحتػػو 

                                                                                                                                                                      
(

1
 .292: ( ٠ٕظش : ٔفغٗ

(
2

  .33إٌشعغ١خ فٟ أدة ٔضاس لجبّٟٔ:  (

(
3

  .218:  2( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
4

  .21( اٌغشاثخ اٌّفَٙٛ ٚرغ١ٍبرٗ فٟ االدة: 

(
5

  .299: 1( ٠ٕظش: االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ، ط
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، لكػػفَّ (ُ)(لنػػدف التػػي تحمػػؿ كػػٌؿ أمجػػاد العصػػر الفكتػػكرم، قضػػيت أخصػػب أيػػاـ عمػػرم
ر مػػع مػػػركر الػػذات بتجربػػة الفقػػػد مػػف حػػػبلؿ مػػكت اآلخػػػر ىػػذا االحسػػاس نػػػراه قػػد تغٌيػػػ

مػػكحش، كػػؿ المتمثػؿ بابنػػو تكفيػؽ، لقػػد تحكلػت لنػػدف مػػف كطػف ثػػاني لنػزار، الػػى مكػاف 
 شيء فيو مقفر فبل إحساس بكجكد أحد، فيك يقكؿ:

 ألمّْ سماءو نيمدُّ يدٍينا 
ده في شكارًع لندف يبكي عمينا...  كال أحى

... ٍكبو  ييياجمنا المكت مف كؿ صى
 (ِ)كيىٍقطفنيا مثؿ صفصافتيىٍف 

حالػػػػػة تػػػػػرتبط بالمكػػػػػاف الخػػػػػاكم الخػػػػػالي مػػػػػف )إفَّ ىػػػػػذا االحسػػػػػاس بالكحشػػػػػة:         
 – (أنػاه الثانيػة)، كىذا الشػعكر داىػـ ذات الشػاعر، ألنَّػو فقػد فػي ذلػؾ المكػاف،(ّ)(البشر

فأصػػػػػػبحت لنػػػػػػدف، فػػػػػػي نظػػػػػػر الشػػػػػػاعر مكانػػػػػػان غيػػػػػػر مػػػػػػألكؼ مػػػػػػكحش،  -أم تكفيػػػػػػؽ 
إحساس كجكدم مخيؼ، يرتبط بالفقد كالفقداف كاالفتقػاد كالخػكؼ مػف المػكت )فالكحشة:
شػػكارع لنػػدف ، كسػػمائيا بصػػكرة مجدبػػة لػػيس فييػػا ، كلػػذا نػػراه يصػػٌكر لنػػا ( ْ)(كالضػػياع

 غير المكت.
كالكاضػػػح أىفَّ ىػػػذا الشػػػعكر إنَّمػػػا سػػػٌيطر عمػػػى نفٌسػػػية الشػػػاعر ألنَّػػػو فقػػػد بسػػػبب        

المػػػكت أغمػػػى مػػػا يممػػػؾ كىػػػك ابنػػػو، كىػػػذا مػػػا جعػػػؿ التعػػػب، كاإلرىػػػاؽ، كالضػػػعؼ يبػػػدك 
الميمكسػػة، إذ نجػػد كاضػػحان يػػنعكس مػػف خػػبلؿ لغػػة الشػػاعر التػػي كثػػرت فييػػا الحػػركؼ 

الشاعر كفي ىذا المقطػع مػف القصػيدة يكػرر أحػرؼ اليمػس بكثػرة، كاليمػس ككمػا ىػك 
كىػك إنَّمػػا ، كنػزار فػي أشػػد حػاالت ضػػعفو، (ٓ)معػركؼ دليػؿ التعػػب كالضػعؼ كاالرىػػاؽ

 (ٔ) مس التي تحتاج إلى جيد في التمفظ، فمجأ الى حركؼ اليأراد إظيار ىذا الشعكر
(ٔ) 

                                                           
(

1
  .299( ٔفغٗ : 

(
2

  .219: 2( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
3

  .26األدة: ( اٌغشاثخ اٌّفَٙٛ ٚرغ١ٍبرٗ فٟ 

(
4

   26( ٔفغٗ: 

(
5

  .94: 1888( ٠ٕظش: ِجبؽش فٟ اٌٍغب١ٔبد: اؽّذ ؽغبٟٔ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، 

(
6

ثبرٕخ،           -( ٠ٕظش: اٌج١ٕبد االعٍٛث١خ فٟ ِشص١خ ثٍم١ظ ٌٕضاس لجبّٟٔ: سؽ١ذ ثذ٠ذح، سعبٌخ ِبعغز١ش، عبِؼخ اٌؾبط ٌخضش

  .28َ: 2211-2212ثبرٕخ، و١ٍخ االداة ٚاٌٍغبد، 
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إفَّ ىذا الشعكر إنَّما سيطر عمى نٌفسية الشاعر، ألنَّو فقد بسبب المػكت أغمػى         
 ما يممؾ كىك ابنو، لذا نراه يعمؿ ذلؾ السمكؾ كتمؾ المشاعر بقكلو:

 (ُ)لك كاف لممكت طفؿ الدرؾ ما ىك مكت البنيٍف     
لقػػد شػػعر نػػزار بإحسػػاس غريػػب كعػػاش حالػػة خاصػػة، اختمفػػت صػػكرتيا عػػف          
 ية الصكر التي أظيرىا مف خبلؿ مكت األـ ، كاألب، كاألخت ، كالزكجة.بق

ككمػا شػٌكؿ المػكت دافعػان لمحػزف فػي ذات الشػاعر ، فػإفَّ لممػرأة أىثػران عظيمػان فػي        
فيػك كعمػى الػرغـ مػف كثػرة النسػاء فػي حياتػو، إال أنَّػو تعػرض ألكثػر الشعكر بالحزف ، 

ػػؽ مػػف إحساسػػو بػػالحزف، فػػ كاحػػدان مػػف مكلػػدات الحػػزف أك مػػف )الجرح يعػػد:مػػف جػػرح عمَّ
ففػػي قصػيدة "مسػػافرة " يعمػػف  (ِ)(، إذ يفعػػؿ فعػؿ الغربػػة أىك التمػػزؽ أك الضػياع مذكياتػو

 الشاعر عف جرحو:
 جئتيا نازؼ الجراح فقالتٍ 

 ناشيد مابؾشاعر الحب كاأل
 ذاؾ منديمي الصغير...فكٍفكؼٍ 

 قطرات االسى عمى أىدابؾ
 كالتفٍت لي قميبلن أرفع الرأس 
 كأبتني باكتابؾأيا صغيرم، 

 ما تقكليف  كيؼى أحمؿي جيرحي
 بيميني...كيؼى احتماؿ اغترابٍؾ 

 (ّ)أيف تمضيف  كيؼ تمضيف  ردم
إفَّ جرح الشاعر بسبب الحٌب، كلَّػد لديػو حزنػان جعمػو يعػيش حالػة مػف التمػزؽ،         

ٌية مػػػػػف خػػػػػبلؿ تكػػػػػراره، لعبلمػػػػػات كالتشػػػػػتت، كنػػػػػزار نجػػػػػح فػػػػػي إيصػػػػػاؿ حالتػػػػػو الشػػػػػعكر 
،فيػػك  (ْ)االسػتفياـ، كنحػػف نعمػػـ أفَّ التكػػرار يؤكػػد حالػػة شػعكرٌية خاصػػة تمػػرُّ بيػػا الػػذات

كسػػيمة تظيػػر مشػػاعر الػػذات البلشػػعكرٌية ، كتسػػمط الضػػكء عمييػػا، كنحػػف نػػتمٌمس عمػػؽ 
                                                           

(
1

  .294: 2( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
2

  .68( ٔضاس لجبّٟٔ دساعخ فٟ فٕٗ اٌؾؼشٞ:

(
3

  .63-62: 1( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
4

  .243-242( ٠ٕظش: لضب٠ب اٌؾؼش اٌّؼبفش:
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الحػػزف الػػذم سػػبَّبو لػػو الحرمػػاف مػػف اآلخػػر مػػف خػػبلؿ االسػػتفياـ، فيػػك ىنػػا عامػػؿه قػػكمّّ 
 ( ُ)(الكشؼ عف شعكر الشاعر كما يعانيو مف تجارب)في:
أعتبػػػػػر الحػػػػػزف معممػػػػػي ):يقػػػػػكؿ نػػػػػزاركلػػػػػيس ىػػػػػذا فحسػػػػػب، بػػػػػؿ أىنَّنػػػػػا نجػػػػػد أفَّ        

" كلػذا نػراه فػي قصػيدة " الحػزف (ّ)نجحت في رحـ الحزف األعماؿ، فأركع (ِ)(كصانعي
 : يؤكد أفَّ الحٌب الذم يريده ىك الحٌب الذم يجعمو يحزف

بًؾ...أٍف أحزف  عمَّمني حُّ
 كأنا محتاجه منذي عصكر

 المرأةو تىٍجعىمىنيي أحزف
 المرأةو أبكي فكؽ ذراعييا

 (ْ)العصفكرمثؿ 
، لػػذا نػػراه يػػرل أفَّ (ٓ)(أفَّ الحػػزف ىػػك الػػذم يصػػنع االبػػداع)لقػػد أيقػػف الشػػاعر:         

المػرأة التػي تػػؤجج داخمػو عاطفػػة الحػزف، ىػػي التػي تقٌربػو إلػػى النجػاح، مػػف ىنػا جػػاءت 
 فمسفة المرأة ، فقد أخذ ينشد المرأة التي تغير تأريخو فيقكؿ:

بًؾ...  سيدّْتي أدخمني حُّ

...  ميديفى االحزافى
 كأىنا مف قبمؾ لـ أدخيؿٍ 

...ألىحميديفى ا  زافى
 لـ أعرؼ أبدان... 

 أفَّ الدمعى ىك االنساف
ٍزفو   إفَّ االنساف ببل حي

 (ٔ)ذكرل إنساٍف 
فػػػػالحزف ىػػػػك صػػػػانع االنسػػػػاف، فمػػػػف ىػػػػذا الحػػػػزف تنطمػػػػؽ المكىبػػػػة فػػػػي سػػػػماء         

                                                           
(

1
  .114( اٌؾضْ فٟ ؽؼش اٌؼقش االعالِٟ: 

(
2

  .522: 9( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
3

  .522( ٠ٕظش: ٔفغٗ: 

(
4

  .121: 1( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
5

  .522:  9( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
6

  .123: 1( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ، ط



 ادلثحث انثانث: زهثح ادلىخ واحلصٌ وصىزج انراخ  –:انعاطفح وصىزج انراخ  انثاَيانفصم  
 
 

169 
 

اإلبداع، كالحبُّ الذم يكلد مف رحـ الحزف يككف عامبلن قكيػان فػي نجػاح الشػاعر حسػب 
يقػكؿ  (ُ)(يأخػذ كػؿ يػـك شػكبلن جديػدان...كحجمان جديػدان  )رأم نزار، فيك يػرل أفَّ الحػٌب: 

لة مف المكسػيقار محمػد عبػد الكىػاب برقيػة عندما رحمت بمقيس جاءتني رسا) الشاعر:
 كانبغي ما في الحياة األلـ"ؿ: "قصيرة جدان تتضمف بيت شعر ألمير الشعراء شكقي يقك 

، مف ىنا نجد أفَّ الحٌب كاف عامبلن قكيان فػي بػركز الحػزف فػي ذات الشػاعر، ذلػؾ  (ِ)(
 الحزف الذم كٌظفوي الٌشاعر ليككف منطمقان إلبداعو.

ػػا         الػػكطف فػػإفَّ جراحػػو جعمػػت مسػػاحة حػػزف نػػزار بقػػدر مسػػاحة الػػكطف، ألفَّ  أىمَّ
كممػػػا طػػػاؿ بػػػو الػػػزمف تسػػػعت مسػػػاحتو حتػػػى صػػػار رآنػػػي النػػػاس تكممػػػكا مػػػع )الجػػػرح:

يػا ًإلػى ، إفَّ أحػزاف الشػاعر قبػؿ نكسػة حزيػراف كانػت فػي طفكلت( ّ)(جرحي: كلـ يركني
يصػػرخ  اال حػػيف يكػػكف مسػػاحة الجػػرح  الاالنسػػاف )دكيان ًإذ :أىٍف أىصػػبحت ليػػا صػػكتان مػػ

، لقػد كلػٌدت نكسػة (ْ)(كبر مف مساحة الطعنة ، ككمية الدمكع اكبري مف مساحة عينيػوأ
، كػؿ ىػذه  (ٓ)نكسة حزيراف جرحان عميقان في ذات الشاعر جعمت نزيفػو بمسػاحة جرحػوً 

ىػػذه اآلالـ التػػي يعانييػػا كطنػػو غيػػٌرت مػػف مسػػار حياتػػو الشػػعرية، فبعػػد أٍف كػػاف شػػاعر 
زؿ، أصبح شاعر احزاف الكطف، فيك يقكؿ فػي قصػيدة "ىػكامش عمػى دفتػر النكسػة الغ
: " 

 يا كطني الحزيف
 حكلتني بمحظة

ٌب كالحنيف  مف شاعر يكتب شعر الحي
 (  ٔ)لشاعرو يكتب بالسكيف

 نػػػػزارإفَّ أحػػػػزاف الػػػػكطف فرضػػػػت عمػػػػى الشػػػػاعر رؤل جديػػػػدة ، كالمعػػػػركؼ أفَّ         
شػػاعره صػػػاحب رؤل متجػػػددة
، حسػػػب المكاقػػػؼ كاألفكػػار المسػػػيطرة عمػػػى فكػػػره، لػػػذا (ٕ)

                                                           
(

1
  .444-443: 1( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
2

  .522:  9( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
3

 .621ٔفغٗ:  (

(
4

  .434:  1اٌىبٍِخ، ط (االػّبي إٌضش٠خ

(
5

  .435( ٠ٕظش : ٔفغٗ : 

(
6

  .415: 6( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ، ط

(
1

  .19-14( ٠ٕظش: اٌشؤ٠ب ٚاٌزؾى١ً دساعخ فٟ ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ : 
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، إذ (ُ)فشػػػػعره عػػػػف الحػػػػٌب ، كالغػػػػزؿ، تحػػػػٌكؿ إلػػػػى شػػػػعر العبػػػػكات الناسػػػػفة كمػػػػا يقػػػػكؿ
لكػػػػػػاميرات... كيصػػػػػػبح المجػػػػػػد باطػػػػػػؿ سػػػػػػاعات الحػػػػػػزف الكبيػػػػػػر تتكسػػػػػػر كػػػػػػؿ ا)عنػػػػػػد:

 زارنػػػ، كلػػػذا فػػػإفَّ صػػػعكبة الظػػػركؼ التػػػي تمػػػرُّ بيػػػا األيمػػػة العربٌيػػػة جعمػػػت (ِ)(باطيػػػؿاأل
، (ّ)كالػكطف العربػي يثػكر غضػبان  يخجؿ مف شعر الحٌب، فاألرض تمػكج بعػد حزيػراف ،

ميػػع الػػذيف يحبػػكف كمػػع احترامػػي لمحػػٌب كالحبيبػػات، كلج) كػػؿ ىػػذا جعمػػو يغيػػر خطابػػو:
كأىفَّ  قػػػكؿ أىفَّ الخطػػػاب السياسػػػي، غطػػػٌى عمػػػى الخطػػػاب الغرامػػػي...)االيػػػس كريـ(...أ

 .(ْ) (ندلس في قبر كاحداكـ عمره، كدفنكه ىك كاأل.قد أعط)زماف الكصؿ باألندلس(..
(ْ). 

القػدس، فػإفَّ حزنيػػا، فٌجػر أحػزاف نػزار ،كجعمػػو يعػيش حزنػان دائمػان، ففػػي  أىمَّػا           
 يقكؿ : قصيدة "القدس"

...حتى انتيًت الدميكيٍع    بىكىٍيتي
...حتى ذابًت الشمكع  صمَّيتي

مَّني الرككع سألتي عف   ميحمَّدو ركعتي حتى مى
 فيؾ، كعف يىسكيعٍ 

...يا مدينةي تفكح أنبياءٍ   يا قيدسي
 (ٓ)يا أقصر الديركيب بيف االرض كالسماءٍ 

نػػزار ىنػػا يعٌبػػر عػػف حالػػة شػػعكرٌية خاٌصػػػة بػػو، كىػػي حزنػػو عمػػى القػػدس، كمػػػا        
 " ، سػػػػػألتي ، ركعػػػػػتي ، صػػػػػميتي تعانيػػػػػو، لػػػػػذا يكػػػػػٌرر ضػػػػػمير المػػػػػتكمـ أربػػػػػع مػػػػػرات "بكيػػػػػتي
كالمعػػػركؼ أفَّ الشػػػاعر فػػػي خطابػػػو يتنقػػػؿ بػػػيف ضػػػمير المخاطػػػب" أنػػػا" كبػػػيف ضػػػمير 

متصػػػؿ كىػػػك" التػػػاء" ، الجماعػػػة" نحػػػف"، كلكنَّػػػو ىنػػػا اعتمػػػد عمػػػى ضػػػمير المخاطػػػب ال
كتكراره ليذا الضمير جاء ليكشػؼ الحػزف ،كاأللػـ الػذم يعتصػر ذاتػو ، لمػا تعانيػو ىػذه 

ذاتػي محػض  األسػطرفػي ىػذه  نػزارالمدينة العريقة بقداستيا، فيي مدينػة االنبيػاء، إفَّ 

                                                           
(

1
 .432: 1إٌضش٠خ اٌىبٍِخ، ط ( ٠ٕظش: االػّبي

(
2

 .415ٔفغٗ:  (

(
3

  .532: 9( ٠ٕظش: االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ، ط

(
4

  .531ٔفغٗ: ( 

(
5

  .161:  3( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ، ط
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في التعبير، أراد إيصاؿ حالة شػعكرٌية خاصػة بذاتػو، كىػذا مػا جعمػو يكثػر مػف حػركؼ 
كالتػػي تحتػػاج إلػػى جيػػد، كعنػػاء، فػػي التعبيػػر ، كػػؿ ىػػذا يقػػرب لمقػػارئ شػػعكر اليمػػس، 

الػػذات نفسػػيان مػػف شػػدة الحػػزف كاأللػػـ كالبكػػاء عمػػى تمػػؾ المدينػػة كمػػا تعانيػػو مػػف ظمػػـ، 
 كحزف.
أكضػػاع الػػكطف كتصػػدير حريتػػو أصػػبحت مػػف أسػػباب حػػزف نػػزار، بػػؿ إٌنيػػا  إفَّ         

 ي قصيدة "حزب الحزف" :أحزاف األٌمة العربية كميا، فيك يقكؿ ف
 إذا كاف الكطف منفيان مثٍمي ...

 كيفكر بشراشؼ أيمًو البيضاء مثمي ...
 كبقطة البيت السكداء مثٍمي...   

 اذا كاف الكطف ممنكعان مف ارتكاب الكتابة مثمي ... 
 كارتكاب الثقافة مثمي ...

ة التي نحفي فييا   فمماذا ال يدخؿي إلى المصحّْ
 يككف عضكان في حزب الحٍزفلماذا ال 

 (ُ) الذم يضـي مئة مميكف عربي 
لقد عٌبر الشاعر عف مكنكنات ذاتو مف خبلؿ العنكاف "حزب الحزف" فػالحزف          

أصػػبح حػػزب كلػػو أتبػػاع، ألٌنػػو أصػػبح منيجػػان يغمػػؼ القمػػب العربػػي، كلػػو أتبػػاع يمتػػدكف 
إلػػى إسػػكاتو، كلػػذا أصػػبح مػػف شػػرؽ الػػكطف العربػػي نتيجػػة سياسػػة حٌكامػػو التػػي تسػػعى 

الحزف بمنزلػة  مصػحة يػدخميا أبنػاء األمػة العربٌيػة لمػتخمص مػف جميػع األمػراض التػي 
يعانكف منيا، كمصحة الحزف أصبحت مجػاالن لمنقاىػة مػدٌعك إلييػا الػكطف نفسػو، الػذم 
ة يعيش الغربة كالنفي، كأنَّو مٌتيـه بارتكػاب جريمػة الثقافػة، كالكتابػة، كالمعػركؼ أفَّ لفظػ

، ككأنَّما  أراد أٍف يقكؿ إفَّ الثقافة أصػبحت جرمػان فػي كطننػا،  نزاراالرتكاب تككف لمجـر
 يحاسب مرتكبيا.

كالمبلحػػػػظ أفَّ الشػػػػاعر جعػػػػؿ صػػػػكرتو الشػػػػعرية مبنيػػػػة عمػػػػى التشػػػػخيص، فقػػػػد         
، كىػػك  أعطػػى لمػػكطف" المعنػػكم" صػػفات " األحيػػاء"، كػػالنفي، كالتفكيػػر، كارتكػػاب الجػػـر

                                                           
(

1
  .121:  6( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ، ط
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تقريب الحالة الشػعكرٌية التػي تمػرُّ بيػا الػذات، كلػذا نػراه يكػرر لفظػة "مثمػي" ىنا يسعى ل
يضع بيف أيدينا مفتاحان لمفكرة المتسػمطة عمػى الشػاعر كىػك )خمس مرات كىذا التكرار:

 ( ُ) (بذلؾ أحد االضكاء البلشعكرٌية التي يسمطيا الشعر عمى أعماؽ الشاعر فيضيئيا
كىػػػذا يعنػػػي أفَّ تكػػػرار لفظػػػة " مثمػػػي" يعنػػػي أفَّ مػػػا يقػػػع مػػػف ظمػػػـ كمػػػف حيػػػؼ          

ٍف لػـ يىنػؼى بالفعػؿ  عمى الكطف قد كقع عمى الشػاعر أيضػان، فيػك قػد نفػي مػف كطنػو، كا 
حػيف ال تسػتطيع أٍف تكتػب فأنػتى منفػي... كحػيف يكػكف شػرطي )المادم، لكنَّو يرل أنَّو:

ان ، فحزف الػكطف شػكَّؿ جرحػ (ِ)(عمييا فأنت منفيالمركر كاقفان عمى الكرقة التي تكتب 
 عماؽ الذات . غائران في أ

مٌمػػػػا تقػػػػٌدـ نجػػػػد أفَّ لمحػػػػزف مسػػػػاحة كاسػػػػعة فػػػػي ذات الشػػػػاعريف، إذ تعػػػػددت          
بكاعثو،  فقد كاف لرىبة  المكت، كالحزف عامبلن قكيان في إثارة عاطفة الحزف ، فالمكت 

شاعريف، إذ صبغت ىذه العاطفة شعرىما بػالحزف كاف لو النصيب األكفر في نفسية ال
 كالمبلحظ أفَّ نظرة الشاعريف لممكت قد اختمفت، فبدر نظر إلى المكت باتجاىيف:

 رثاء اآلخر . .ُ
 . رثاء الذات .ِ
ػػا         نػػزار فإنَّػػو نظػػر إلػػى المػػكت مػػف خػػبلؿ اآلخػػر، كذلػػؾ ألفَّ الظػػركؼ التػػي  أىمَّ

أحاطت ببدر مف مرض، كفقر، كحرماف مف المرأة، خمت منيا حياة نزار، لػذا فإنَّػو لػـ 
 يكف بحاجة إلى رثاء ذاتو.

ػػا         كيعاتػػب الػػزمف الػػذم  رثػػاء اآلخػػر، فػػإفَّ بػػدر كػػاف يبػػث شػػككاه إلػػى القػػدر ، أىمَّ
نَّػو أيٌمو، كجدتو ،كحبيباتو، كما أنَّو عاش حالة مف النككص نحػك الماضػي ألى حرمو مف 

يجد فػي ذلػؾ الماضػي مػالـ يحصػؿ عميػو فػي الحاضػر، كالمبلحػظ أفَّ السػٌياب اسػتمر 
فػػي رثػػاء اآلخػػر المتمثػػؿ ىػػذه المػػرة بالجػػدة، باألسػػمكب نفسػػو فقػػد ظيػػرت الػػذات معذبػػة 

حرمػػاف، عكػػس نػػزار الػػذم عػػدَّ كفػػاة كصػػاؿ محزكنػػة، شػػاكية، مظمكمػػة، تبػػث األلػػـ، كال
قتبلن فنراه صبَّ جاـ غضبو عمى مجتمعػو الشػرقي الػذم يقػؼ ضػد الحػٌب كضػد حريػة 
المرأة، كىذا يعني أفَّ مكقؼ نزار مف رثاء اآلخر يختمؼ حسب نظرتو لطبيعػة المػكت 

                                                           
(

1
  .211( لضب٠ب اٌؾؼش اٌّؼبفش: 

(
2

  .612: 9( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ، ط
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 فصكرة الذات ظيرت حزينة تشعر باالغتراب، كالخكؼ مػع مػكت االـ، ألنَّػو نظػر إلػى
مػع انتحػار كصػاؿ، فإنَّنػا نػراه أظيػر عدكانيػة تجػاه  أىمَّػاكفاة أيٌمػو عمػى أنيػا قضػاء اهلل، 

 أبيو، كتجاه مجتمعو الشرقي الذم رفض حرية المرأة.
 لقد كجدت أفَّ فقداف اآلخر كلَّد لدل نزار نكعيف مف األحاسيس:        
بمقيس، ألنَّو عدَّ  شعكر عدائي ،كىذا ما لمسناه مع فقده أليختو كصاؿ، كزكجتو .ُ

مكتيما استبلبان لحقيما في الحياة، كعزل ىذا االمر إلى طبيعة المجتمع الشرقي 
 مٌما جعمو يعمف عداكتو لذلؾ لممجتمع.

كىذا ما لمسناه مع مكت ابنو تكفيؽ كأمًو فائزة، إذ كاف مكتيما  رشعكر باالنكسا .ِ
ذا نراه يعمف استسبلمو لتمؾ قضاء كقدران، فيك كأنَّما مقرّّ بقضاء اهلل كقدره، كل

 االرادة.
ظيرا شعكران متقاربػان، انطمػؽ مػف نكعيػة العبلقػة مكت األب فإفَّ الشاعريف أ أىمَّا        

 التي تربطيما باألب كالتي كقفنا عندىا في الفصؿ االكؿ.
كمػػػا كػػػاف لممػػػرأة عػػػامبلن قكيػػػان فػػػي بعػػػث عاطفػػػة الحػػػزف، كالمعػػػركؼ أفَّ غيػػػاب         
عف حياة بدر كاف سببان قكيان في حزف ذاتو، ككجد البحث أفَّ الٌسياب كػاف يحػب المرأة 

العيش ضمف تمؾ األجكاء، فحزنو حالة خاصة فرضتيا الحالػة النفسػٌية لمشػاعر، أكثػر 
ػػامػػف ككنيػػا حالػػة حقيقيػػة، فالػػذات تعػػكدت الشػػككل كالعػػيش ضػػمف إطػػار الحرمػػاف،   أىمَّ

النسػاء حكلػو، عىرٌضػنوي ألكثػر مػف صػدمة، ممػا جعمػو نزار فإفَّ عبلقاتػو الكثيػرة ،ككثػرة 
يعيش الحزف مف خذالف المرأة، فيك فػي بحػث مسػتمر عػف الحػٌب الحقيقػي، لكػفَّ نػزار 
اسػػتطاع اٍف يكظػػؼ ىػػذا الحػػزف لصػػالح إبداعػػو، فػػالحزف صػػانع اإلبػػداع حسػػب رأيػػو، 

 .كىذا ما جعؿ المرأة القادرة عمى إثارة أحزانو ىي المرأة المفضمة لديو
كمػػػػػف دكافػػػػػع إثػػػػػارة الحػػػػػزف لػػػػػدل الشػػػػػاعريف ىػػػػػي أحػػػػػزاف الػػػػػكطف، فالغربػػػػػة،          

كالظػػػػػركؼ المضػػػػػطربة لمػػػػػكطف بسػػػػػبب  السياسػػػػػة كالحػػػػػركب قػػػػػد انعكسػػػػػت عمػػػػػى ذات 
الشاعريف، فبػدر ظيػر حزينػان بسػبب غربتػو، كابتعػاده عػف كطنػو، كالمبلحػظ أفَّ الػكطف 

 عند بدر لو مفيكماف:
 . يذكر أياميا بحزف ظاىر فتركطنو الخاص كىك جيككر التي ما  .ُ
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الكطف العاـ كىك العراؽ الذم كثيران ما شعر بمرارة الغربة عنو، فظيرت أحزانو  .ِ
 كاضحة.
ػػا          نػػزار فػػإفَّ الػػكطف فػػي مفيكمػػو يمتػػد مػػف شػػرؽ الػػكطف العربػػي إلػػى غربػػو،  أىمَّ

يػػو، لػػذا نػػػراه يتجػػو اتجاىػػان جديػػدان فػػػي فكػػؿ أكضػػاع األيمػػة قػػد أثػػػارت عاطفػػة الحػػزف لد
شعره، فيك شاعر صاحب رؤية، كىذا ما جعؿ ىمـك الكطف تطغػى عمػى شػعر الغػزؿ 

 كالحٌب.
كىذا يعني أفَّ عاطفة الحزف قد حددت ذات الشاعريف كأثرٍت فييا تأثيراي قكٌيػان،         

ػػػاكقػػػد اختمفػػػت المنطمقػػػات كالػػػرؤل فبػػػدر كػػػاف ذاتيػػػان محضػػػان،  نػػػزار فإنَّػػػو انطمػػػؽ فػػػي  أىمَّ
تصكيره ألحزانو مف الذات الػى المكضػكع، فقػد أخػذ يعػالج اآلـى أمتػو مػف خػبلؿ اآلمػو، 
مف ىنا نجد أفَّ مكت اآلخر كاف سػببان فػي إثػارة مشػاعر الرىبػة، كالحػزف، كاألسػى فػي 
ذات الشػػػاعريف كتباينػػػت، فالسػػػٌياب كفػػػي أكثػػػر مػػػف صػػػكرة كػػػاف يػػػرٌدد صػػػدل أحزانػػػػو 

ا أنَّو ظيرت لديو رغبة في النككص الػى الماضػي كالعػيش فيػو، ألفَّ ذاتػو كحرمانو، كم
ػػػاتعػػػيش ضػػػمف أجػػػكاء نفسػػػٌية متأزمػػػة تجػػػد فػػػي الماضػػػي مبلذىػػػا اآلمػػػف،  نػػػزار فإنَّػػػو  أىمَّ

كعمػػى الػػرغـ مػػف الحػػزف ، كالحرمػػاف المػػذيف ظيػػرا فػػي صػػكره، إال أفَّ مشػػاعره تطػػكرت 
مػػف المٌجتمػػع الشػػرقي، كأٌمػػة العػػرب مػػع كأخػػذت تصػػؿ إلػػى مرحمػػة العدكانيػػة، كالنقمػػة 

مكت كصػاؿ، كزكجتػو بمقػيس، ككصػمت إلػى مرحمػة االغتػراب كالكحشػة مػع مػكت األـ 
 كاألبف.

ؼ بحسػب عبلقػة لقد تبيف كاضحان أفَّ مشاعر الشاعريف في رثاء اآلخر تختم         
 الخػػكؼ ، ، فقػػد تكزعػػت بػيف البػػركد كمػا فػػي رثائيػػا ألبييػا، كبػػيفالػذات بػػاآلخر المرثػى

كالحػػزف كمػػا فػػي رثػػاء األـ، كانطمقػػت مػػع نػػزار إلػػى مرحمػػة الثػػكرة كالعدكانيػػة فػػي رثػػاء 
 األخت كالزكجة، كالى الذعر كالخكؼ كاالغتراب في رثاء االبف.

تتحػػػدد عمػػػى كفػػػؽ الشػػػعكر  د أفَّ عبلقػػػة الػػػذات بػػػاآلخر المرثػػػىمٌمػػػا تقػػػٌدـ نجػػػ        
، كحرقػػػة، كمػػػرة أخػػػرل نجػػػد ىنػػػاؾ فتػػػكر، النفسػػػي تجػػػاه ذلػػػؾ اآلخػػػر، فمػػػرة تظيػػػر ألػػػـ 

كبركد، كفي صكرة أخرل كخاصة مع نزار نجد ىناؾ حالػة شػعكرٌية صػعبة تصػؿ إلػى 
 حالة مف العدكانٌية كاالغتراب.
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ػػػا         نػػػزار فػػػإفَّ ظػػػركؼ حياتػػػو المختمفػػػة ًإذ أنعػػػـ اهلل عميػػػو مػػػف صػػػحة، كجمػػػاؿ  أىمَّ
جعمنو يعيش حياة مستقرة نكعان مػا قياسػان ببػدر، كلػذا لػـ نػره يحفػؿ برثػاء ذاتػًو كمػا فعػؿ 

 بدر.
كمػا أىنَّنػػا نجػد أفَّ شػػعكر الػػذاتيف بفقػد األـ اختمفػػت صػكرتو كتشػػابيت، فالػػذاتيف         

تيجة فقداف األـ إال أفَّ السٌياب أظيػر نككصػا كرغبػة فػي العػيش أظيرتا حزنان كاضحان ن
ضػػمف زمػػف الماضػػي الػػذم احتػػكل أيٌمػػو، كمػػا إنػػو كنتيجػػة اشػػتياقو العػػاـر ليػػا نػػراه أخػػذ 

نػزار  أىمَّػاينظر إلى المكت عمى أنَّو بداية لمرحمة جديدة تمكنو مف لقاء أيٌمو مػرة ثانيػة، 
مػػف االغتػػراب، كالخػػكؼ، كالفػػزع، بعكػػس بػػدر  فػػإفَّ إحساسػػو بػػالحزف تطػػٌكر إلػػى حالػػة

الػذم ظػؿَّ يبػثي الحػزف كالشػككل ألنَّػو بحسػػب رأم الباحثػة لػـ يعػش مػع أيٌمػو كمػا نػػزار، 
الػػػػذم رافقتػػػػو فػػػػي طفكلتػػػػو ،كشػػػػبابًو، كرجكلتػػػػو، لػػػػذا فاإلحسػػػػاس بػػػػالفراؽ يرافقػػػػو شػػػػعكر 

 مختمؼ.
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ة واالغتراب والصورة المشتتة لمذات : المـحث االو    الغـر

تجربػػػة المعيشػػػة ألنػػػاسو خضػػػعكا لعزلػػػة مكانيَّػػػة ، أىك طػػػان مػػػف تيعػػػد الغربػػػة نم                 
المعانػاة  )نفسيَّة ، أىك اجتماعيَّة ، أىك سياسيَّة ، صبغت ذاتيـ بحػزفو كاضػحو ، ًإذ أىفَّ : 

كالشػػػػعكر بالكحػػػػدة كالفنػػػػاء المحتػػػػـك ، تٌشػػػػكؿ سػػػػمة كاضػػػػحة فػػػػي شخصػػػػية المغتػػػػربيف 
 .  (ُ)(كسمككيـ 
كلمػػػا كػػػاف مصػػػطمح الغربػػػة يتقاسػػػـ كشػػػائج الداللػػػة ، مػػػع مصػػػطمح االغتػػػراب   

صار لزامان أىٍف نقؼ أىكالن عند مفيـك المصطمحيف لغػةن ، كاصػطبلحان ، حتػى يتسػنى لنػا 
يف ، كتحديػد مسػارىما ، كالمبلحػظ أىفَّ مفيػـك الغربػة  ، كاالغتػراب دراسة ذاتي الشػاعر 

جاء كاحدان في معجمات المغة ، فداللة المصطمحيف تتمحكر في معػاني منيػا  البعػد ، 
، كجػاء فػي مفػاىيـ عمػـ الػنفس بػأفَّ الغربػة : (ِ)كالنكل ، كالذىاب ،  كالنفي ، كالنػزكح 

ذاتػػًو ، كىػػذا االحسػػاس كالنتيجػػة النيائيػػة  ىػػي احسػػاس الفػػرد كشػػعكره بتباعػػدًه عػػف ): 
، حساس بػالبل معياريػة، كاالكر باالغتراب كىي االحساس بالعجزلؤلبعاد المحددة لمشع

ػػا، (ّ)(معنػػى  كالعزلػة االجتماعٌيػػة ، كاالغتػػراب الثقػػافي ، كاالحسػاس بػػالبل االغتػػراب  أىمَّ
   ْ(كمييما  شعكر الفرد باالنفصاؿ عف الذات ، أىك )االغتراب فقد جاء بأنَّوي : 

سػػيمت فػػي رسػػمو العديػػد مػػف الدراسػػات أأىمػػا مفيكميمػػا فػػي االصػػطبلح ، فقػػد  
غربة عػف المكػاف بالسػفر أىك النفػي ، أىك اليجػرة ، لكنيػا تكػكف  )بحاث ، فالغربة : كاأل

أىيضان غربة في المكاف كما كاف حاؿ أىبي حياف التكحيدم فػي حديثػو عػف الغريػب بػيف 
النػػػػزكح عػػػػف الػػػػكطف أىك البعػػػػد كالنػػػػكل أىك  )، كالغربػػػػة تعنػػػػي :  (ٓ)(أىىمػػػػو كفػػػػي كطنػػػػو 
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(
2

            ( ٠ٕظش : ٌغبْ اٌؼشة : ِبدح )غشة( ، ٠ٕٚظش : ربط اٌؼشٚط ِٓ عٛا٘ش اٌمبِٛط ، ٌٍغ١ذ ِؾّذ ِشرضٝ 

ثىش       ٘ـ ، ِبدح )غشة( ، ٠ٕٚظش : ِخزبس اٌقؾبػ : ِؾّذ ثٓ أثٟ 1326،اٌّطجؼخ اٌخ١ش٠خ ، ِقش ، 1اٌضث١ذٞ ، ِظ

 ٘ـ( ، داس اٌشعبٌخ ، اٌى٠ٛذ ، ِبدح )غشة(666ػجذ اٌمبدس اٌشاصٞ )

(
3

      ٌىٕذسٞ ، اٌّغٍخ ( اٌّذسعخ ٚاالغزشاة االعزّبػٟ دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌطالة اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ ، عبعُ ا

 .133: 1889، 12، ِظ46اٌزشث٠ٛخ ) عبِؼخ اٌى٠ٛذ( ،ع

)4 (Paik, chie and Michael, William  B. (2002) : Farther Psychometric Evaluation of the 

Japanese version of an Academic self concept Scale. Journal of psychology, may 2002,vol- 

136, Issue3.                                      

(
5

 .  26( اٌغشاثخ اٌّفَٙٛ ٚرغ١ٍبرٗ : 
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، أىمػػػػا االغتػػػػراب ، فيػػػػك حالػػػػة مػػػػف عػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى  (ُ)(االنفصػػػػاؿ عػػػػف اآلخػػػػريف 
، كىػػك قػػد يعنػػي انفصػاـ الفػػرد عػػف ذاتػػو ،  (ِ)االنسػجاـ مػػع الػػذات ، كقػػدرتيا كممكاتيػا 

. ، كلػػيس ىػػذا فحسػػب ، بػػؿ (ّ)بػػاطأىك اسػػتياءه ، أىك تػػذمره ، أىك شػػعكره باالنزعػػاج كاالح
أىفَّ ىنػػػػػػاؾ مػػػػػػف يػػػػػػرل أىفَّ االغتػػػػػػراب ىػػػػػػك االبتعػػػػػػاد كاالنطػػػػػػكاء ، كعػػػػػػدـ التكيَّػػػػػػؼ مػػػػػػع 

 (االغتػراب فػي شػعر المخضػرميف  )، أىما " أىحمػد عبػد العػاؿ " فػي رسػالتو (ْ)المجتمع
خػالج ذات ، فإنوي كضع تعريفان دقيقان لكؿو المصطمحيف ، ًإذ جعػؿ الغربػة شػعكران نفسّْػيان ي

االنٌسػػاف عنػػد مػػركره بتجربػػة االبتعػػاد عػػف الػػكطف ، أىمػػا االغتػػراب ، فيػػك شػػعكر الػػذات 
بالغربػػػػة داخػػػػؿ الػػػػكطف ، فالػػػػذات تنغمػػػػؽي عمػػػػى نفسػػػػيا مبتعػػػػدة عػػػػف محيطيػػػػا ، نتيجػػػػة 
تعرضػػيا لصػػػدمات ، كقمػػػؽ مػػف كاقعيػػػا االجتمػػػاٌعي ، كالعػػاطفي ، كالسياٌسػػػي ًإذ يأخػػػذ 

قػداف الصػػمة، بينيػػا ، كبػيف المٌجتمػػع الػذم تعػػيش فيػػو ، المكػاف يضػػيؽ بيػا ، فتشػػعر بف
، كالمبلحػػظ أىفَّ الشػعكر بالغربػػة قػد تىمخػػض (ٓ)ممػا يضػطرىا ًإلػػى االنطػكاء عمػػى نفسػيا

شػػػعكر  )عنػػػوي انفعػػػاالت نفٌسػػػية أيخػػػرل تكصػػػميا ًإلػػػى الشػػػعكر بالكحشػػػة ، التػػػي ىػػػي : 
حشػػػػة ىػػػػي مػػػػف تػػػػداعيات ، أىم أىفَّ الك (ٔ)(االنسػػػػاف بأنػػػػوي غريػػػػب عػػػػف بيئتػػػػًو كمحيطػػػػو 

ظػػػػاىرة قديمػػػػة قػػػػدـ االنسػػػػاف فػػػػي ىػػػػذا  )كالمعػػػػركؼ أىفَّ ظػػػػاىرة االغتػػػػراب االغتػػػػراب ، 
زمػػػات التػػػي فمنػػػذ أىٍف تككنػػػت المجتمعػػػات األيكلػػػى نشػػػأة معيػػػا كفػػػي ظميػػػا األ ،الكجػػػكد 

كانت تػتمخض بشػكؿ أىك بػآخر عػف أىنػكاع االغتػراب ، عػانى منيػا الفػرد ككجييػا عمػى 
ية كالركحية ، فقد تقػكده ًإلػى التمػرد كالعصػياف ، مثممػا قػد تفضػي بػًو كفؽ طاقاتو العاد

، كىػذًه الظػاىرة ليسػت غريبػة عمػى (ٕ)(ًإلى االستسبلـ كاالنعػزاؿ كاالنكفػاء عمػى الػذات 
أىكثػػر المجتمعػػات ، فيػػي مػػف ًإفػػرازات الكاقػػع ، كتداعياتػػًو عمػػى األفػػراد ، كىػػي ظػػاىرة 

                                                           
(

1
      ، ٠ٕٚظش : االغزشاة : ِؾّٛد سعت ، ِٕؾأح  25( اٌؾ١ٕٓ ٚاٌغشثخ فٟ اٌؾؼش االٔذٌغٟ " ػقش ع١بدح غشٔبطخ : 

فشٔغ١ٗ      ا٠خ اٌفٍغط١ٕ١خ : ثغبَ خ١ًٍ ، ٠ٕٚظش : االغزشاة فٟ اٌشٚ 43:  1َ ،ط1819االعىٕذس٠خ ،  –اٌّؼبسف اٌّقش٠خ 

 . 21، ِشاعؼخ خ١ًٍ أؽّذ ، ِإعغخ االثؾبس اٌؼشث١خ ، ث١شٚد : 

(
2

 . 26( ٠ٕظش : اٌغشاثخ اٌّفَٙٛ ٚرغ١ٍبرٗ فٟ االدة : 

(
3

 . 24( ٠ٕظش : اٌؾ١ٕٓ ٚاٌغشثخ فٟ اٌؾؼش االٔذٌغٟ : 

(
4

        ، ٠ٕٚظش : غشثخ اٌّضمف  131:  1818، 1،ع 12ِظ( ٠ٕظش : االغزشاة : اؽّذ أَثٛ ص٠ذ ، ِغٍخ ػبٌُ اٌفىش ، 

 . 126:  1819، رّٛص ،  2اٌؼشثٟ : د. ؽ١ٍُ ثشوبد ، َ. اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ،ع

(
5

:  2229و١ٍخ اٌزشث١خ /،  –( ٠ٕظش : االغزشاة فٟ ؽؼش اٌّخضش١ِٓ : اؽّذ ػجذ اٌؼبي ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، عبِؼخ ٚاعظ 

11. 

(
6

 . 25اٌؾؼش االٔذٌغٟ : ( اٌؾ١ٕٓ ٚاٌغشثخ فٟ 

(
1

            ( االغزشاة فٟ اٌؾؼش اٌؼشالٟ اٌّؼبفش ) ِشؽٍخ اٌشٚاد ( : ِؾّذ ساضٟ عؼفش ، ِٕؾٛساد ارؾبد اٌىزبة 

 . B، اٌّمذِخ : 1888اٌؼشة ، 
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كالبلىكت المسيحي ، ككجدت كذلؾ عند الفبلسػفة ًإنسانية كجدت في كتاب افبلطكف، 
الغربييف كردة فعؿ لمظركؼ السياسّْية، كاالجتماعيّْػة، كاالقتصػاديّْة التػي رافقػت التحػكؿ 

 . (ُ)الصناعي في القرف التاسع عشر
كمػػف ىنػػا نجػػد أىفَّ الشػػعكر بػػاالغتراب يػػنيض نتيجػػة تػػداعيات الكاقػػع السياسّْػػي   

دّْم ، كىك يعني حالة مػف عػدـ االنػدماج مػع الكاقػع المعػيش ، كاالجتماعّْي ، كاالقتصا
، فيخمػػػػؽ حالػػػػة مػػػػف االنطػػػػكاء (ِ)ممػػػػا يكٌسػػػػع المسػػػػافة بػػػػيف الكاقػػػػع ، كرغبػػػػات االنسػػػػاف

ذا كػػاف:  االنتمػػاء فػػي طبيعتػػو سػػمككان  )كاالنعػػزاؿ النفٌسػػي كعػػدـ الشػػعكر باالنتمػػاء ، كاً 
تمػػرد عمػػى ىػػذا االنتمػػاء ، كيصػػبح المػػرء اجتماعيػػان ، فػػًإفَّ الغربػػة تعنػػي االنسػػبلخ أىك ال

فػػػػي ىػػػػذًه الحالػػػػة غريبػػػػان عػػػػف أىرضػػػػًو كمجتمعػػػػو ، فػػػػالفرد ال يحقػػػػؽ كجػػػػكده اال بكجػػػػكد 
 الجماعة . 

كالمشكمة ليست في االنتماء الكطني بكصفو ظػاىرةن ًإنسػانٌيةن ، بػؿ فػي التشػكيمة  
ات المنتمػػيف كاضػػحة تكفػػؿ حاجػػ معػػاييراالجتماعيَّػػة، كصػػياغتيا عمػػى أيسػػس متينػػة ،ك 

ذا لػـ يتكيػؼ الفػرد مػع المٌجتمػع يشػعر بالعزلػة كالقمػؽ  كتحقؽ التمسؾ كاالسػتمرارٌية ، كاً 
 . (ّ) (كاالحباط ، كىي مف دالئؿ االغتراب

، نا نجد أىفَّ الشعراء كمنػذ القػدـكبما أىفَّ الغربة شعكر نفٌسي تعيشوي الذات ، فإنَّ   
يتمتػػػػع بقػػػػدر عػػػػاؿو مػػػػف  )ألفَّ الشػػػػاعر : قػػػػد عاشػػػػكا أزمػػػػة الغربػػػػة كاالغتػػػػراب ، كذلػػػػؾ 

، كىذا ما دعا أيمرؤ القػيس ، كطرفػة بػف العبػد ، كعنتػرة العبسػي (ْ)(الحساسية كالتكتر 
، كأىبػػػك تمػػػاـ ، كالمتنبػػػي ، كأىبػػػك العػػػبلء المعػػػرم ًإلػػػى عػػػيش الغربػػػة ، كاالغتػػػراب ، كػػػٌؿ 

 . (ٓ)حسب دكافعو الخاصة 
كال يختمؼ شاعر العصر الحديث ، عػف غيػره مػف الشػعراء الػذيف سػبقكه ، ًإال   

بطبيعػػػة الػػػدكافع التػػػي عمقػػػت شػػػعكره بالغربػػػة، كاالغتػػػراب ، كالتػػػي لػػػـ تجانػػػب الػػػدكافع 
                                                           

(
1

              ( ٠ٕظش : أَصِخ اٌّٛاطٕخ فٟ ؽؼش اٌغٛا٘شٞ دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ فٟ ضٛء إٌّٙظ اٌزىبٍِٟ ، فشؽبْ ا١ٌؾ١ٝ ، 

 َ .2221ِٕؾٛساد ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة ، دِؾك ، 

(
2

 . اٌّقذس ٔفغٗ( ٠ٕظش : 

(
3

ِبعذ         دساعخ عّب١ٌخ :  1895 -1845ٔفغٗ ، ٠ٕٚظش اٌّؼزة فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش فٟ عٛس٠ب ٌٚجٕبْ ِٓ ػبَ  (

 . 2:  1888ِبعذ لبسٚط ، ِٕؾٛساد ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة ، 

(
4

 ؼش اٌؼشالٟ اٌّؼبفش : اٌّمذِخ .( االغزشاة فٟ اٌؾ

(
5

     ،  1232( ٠ٕظش : ٔفغٗ : اٌّمذِخ ، ٠ٕٚظش : اٌغشثخ ٚاٌؾ١ٕٓ ػٕذ اٌغ١ّبة ، ٚػذ اٌؼغىشٞ ، اٌؾٛاس اٌّزّذْ ، ع

2221  . 
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االجتماعيَّة ، كالفكريَّة ، كالنفسّْية ، كلكف َّ أىعمقيا كػاف الػدافع السياسّْػي ، كيػرل محمػد 
ػية  )سػببيف الغتػراب الشػاعر المعاصػر : راضي جعفر ، أىفَّ ىنػاؾ  يتصػؿ األىكؿ بقضّْ

الحريػػة كمػػا يتعمػػؽ بيػػا مػػف مػػدخبلت السػػمطة السياسّْػػية كاالجتماعيّْػػة ، كيتعمػػؽ الثػػاني 
 .  (ُ)(بصدمة المثقؼ بسبب تعثر المشركع النيضكم القكمي 

كنحػػف إذ نجػػد ًإفَّ أىكثػػر الدراسػػات لػػـ تفػػرؽ بػػيف مفيػػكمي الغربػػة كاالغتػػراب ،   
فػػإفَّ االطركحػػة آثػػرٍت ًاعتمػػاد المفػػاىيـ التػػي حػػٌددىا الناقػػد " أحمػػد عبػػد العػػاؿ " ، فػػي 

ػػػػاجعػػػػؿ الغربػػػػة تتعمػػػػؽ بالشػػػػعكر الػػػػذم يخػػػػالج الػػػػذات فػػػػي ابتعادىػػػػا عػػػػف الػػػػكطف ،   أىمَّ
يعتمػػي الػػذات كىػػي تعػػيش ضػػمف مكانيػػا المػػألكؼ ،  االغتػػراب فإنَّػػوي ذلػػؾ الشػػعكر الػػذم

، كلمػا كػاف مكضػكع البحػث ىنػا يتعمػؽ  (ِ)ألسباب سياسّْػية ، أىك اجتماعيّْػة ، أىك نفسّْػية
بدراسػػػػة اليمػػػػـك كالمشػػػػاكؿ المتعمقػػػػة بػػػػالكطف ، فػػػػإفَّ الدراسػػػػة سػػػػكؼ تأخػػػػذ ، الػػػػدكافع 

   السياسّْية كالنفسّْية التي أدت الى الغربة أىك االغتراب .
ذا عدنا ًإلى الشاعريف ، بدر شاكر السٌياب ، كنزار قبػانّْي ، فإنَّنػا نقػؼ عنػد    كاً 

شاعريف معاصريف ، شكَّمت معاناة الػكطف السياسػٌية، كاالجتماعٌيػة اثػران بػارزان فػي بمػكرة 
تحٌمػؿ مػف اآلـ  )ذاتيـ ، كرسـ صكرتيا ، فيػذا بػدر شػاكر الٌسػياب المنتمػي سياسػيان : 

كاخفاقاتػػػػو ، أىكثػػػػر ممػػػػا تحممػػػػوي اآلخػػػػركف مػػػػف الشػػػػعراء ، فقػػػػد دخػػػػؿ  العمػػػػؿ السياسػػػػي
المعتقبلت ، كما فصؿ عف كظيفتو كعػرؼ الحاجػة كالفقػر ، كانتيػى بػًو األمػر مطػاردان 

، كالسػػٌياب عشػػؽ كطنػػو عشػػقان جعمػػوي يناضػػؿ مػػف أىجػػؿ إيقػػاظ الحػػس (ّ)(خػػارج كطنػػو 
لقػػػاء القصػػػػائد الػػػكطني لػػػدل شػػػػعبو ، فمػػػا كػػػػاف منػػػوي ، ًإال المشػػػػاركة فػػػي  الثػػػػكرات ، كا 

النضػػػالٌية ، كػػػؿ ىػػػذا جعػػػؿ منػػػوي شػػػاعران مطػػػاردان ، ممػػػا اضػػػطره ًإلػػػى مغػػػادرة العػػػراؽ ، 
كالشػػكؽ لكطنػػو ، ففػػي  فػػذىب الػػى الككيػػت ، كفييػػا عػػاش أىيامػػان أىحػػسَّ فييػػا بالغربػػة ،

 " غريب عمى الخميج " نراه يقكؿ : قصيدة  
 كعمى الرماًؿ عمى الخميجً 

 ، يىٌسرحي البصرى المحيَّر في الخميجً  جمسى الغريبي 

                                                           
(

1
 ( االغزشاة فٟ اٌؾؼش اٌؼشالٟ اٌّؼبفش : اٌّمذِخ ، ٠ٕٚظش : اٌغشثخ ٚاٌؾ١ٕٓ ػٕذ اٌغ١ّبة .

(
2

 . 19-11ٟ ؽؼش اٌخضش١ِٓ : ( ٠ٕظش : االغزشاة ف

(
3

 . 32( االغزشاة فٟ اٌؾؼش اٌؼشالٟ اٌّؼبفش : 
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 كييدُّ أىعمدةى الضياًء بما ييٌصعدي مف نشيج
 " أىعمى مف العبَّاب ييدر رغكيهي كمف الضجيج
 صكته تفجرَّ في قرارًة نفسيّْ الثكمى : عراؽ ،

 كالمدّْ يصعدي ، كالسحابًة ، كالدمكًع ًإلى العيكف 
 الريحي تصرخي بي : عراؽ ،

 يعكؿي بي : عراؽ ، ليس سكل عراؽ كالمكجي 
 البحري أىكسعي ما يىككف كأىنتى أىبعدي ما تككف

 (ُ)كالبحري دكنؾى يا عراؽ
ذ يكصػػؼ العنػػكاف بككنػػًو عتبػػة ، تتكاشػػج عبلئقيػػا مػػع الػػنص ، فًإنَّنػػا نجػػد أىفَّ   كاً 

" المنبثػة داخػؿ    العنكاف " غريب عمى الخميج " يشَّكؿ عبلمة تنفػتح عمػى رؤل " النػاص
متفاعبلن نصيان يسيـ مسػاىمة فعَّالػة فػي كشػؼ أىسػرار الػنص ،  )" النص " ، لتحقؽ : 

، تمؾ الصكر التي برزٍَّت الشػعكر العػاـر بالغربػة  (ِ)(كالتمكف مف فرز صكره كمعانيو 
الذم عاشتو الذات الشاعرة ، مف خبلؿ بعدىا عف " الكطف" ، فالسيَّاب لجأ ًإلى دكلػة 

 الككيت ىاربان مف مطاردة السمطة آنذاؾ . 
عمؿ العنكاف عمػى تكصػيؼ الػذات الشػاعرة ، ككضػعيا ضػمف المعنػى الػداللي  

بػػراز شػػعكر تمػػؾ الػػذات التػػي عاشػػت الغربػػة كالحنػػيف ، مػػف لممػػتف ، الػػذم يعمػػؿ عمػػى إً 
فػػي عػػكالـ  )خػػبلؿ اسػػتيبلؿ القصػػيدة " جمػػس الغريػػب " فالسػػيَّاب ىنػػا جعمنػػا نغػػكص : 

ال متناىيػػة مػػف عػػالـ الشػػعكر كالبلشػػعكر فينػػا ، فقػػد رسػػمت تمػػؾ الجمسػػة المشػػيد كمٌػػوي 
 .  (ّ)(كصبغتوي بمكف الغربة الكئيب 

ذا كاف الشعر ىك     فف المُّغػة الخالصػة الػذم تبمػغي فيػًو ذركة ككنيػا عمػاد  ): كاً 
، فػإٌف مػف المؤكػد أىفَّ بػدران لػـ يغفػؿ ىػذًه الحقيقػة ، فنػراه أىخػذ ينيػؿ (ْ)(التشػكيؿ االدبػي 

                                                           
(

1
 . 319 – 311:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
2

     ( اٌؼٕٛاْ فٟ اٌؾؼش اٌؼشالٟ اٌّؼبفش ، أّٔبطٗ ٚٚظبئفٗ : د. ض١بء ساضٟ اٌؾّشٞ ، ِغٍخ اٌمبدع١خ فٟ االدة 

إٌق١خ(         ، ٠ٕٚظش : فٟ ٔظش٠خ اٌؼٕٛاْ ) ِغبِشح رأ١ٍ٠ٚخ فٟ ؽإْٚ اٌؼزجخ  11:  2212، 2، ع8ٚاٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ، ِظ

، ِؾّٛد ػجذ     ، ٠ٕٚظش : ث١ٕخ اٌؼٕٛاْ فٟ لق١ذح اٌغ١َّبة  16:  2221: د. خبٌذ ؽغ١ٓ ، داس اٌزى٠ٛٓ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، 

 . 33:  1888،  6اٌٛ٘بة ، ِغٍخ االلالَ ، ع

(
3

 . 191( ِقبدس اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة : 
4
 .  6-5   :  2211،  سٔذ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 1( فٟ رم١ٕبد اٌزؾى١ً اٌؾؼشٞ ٚاٌٍُّغخ اٌؾؼش٠خ : د. صبئش اٌؼزاسٞ ،ط(
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مػػف مػػكارد تمػػؾ المُّغػػة ليٌجسػػد انفعػػاالت ذاتػػًو ، مػػف خػػبلؿ تكظيفػػو لتقنيػػات المُّغػػة ، مػػف 
ؼ لمجمػػػػؿ كاالنفعػػػػاالت ، كتقنيػػػػات البنيػػػػة ًإيقػػػػاع صػػػػكتي ، كصػػػػكر مجازيػػػػة ، كتكظيػػػػ

 الدرامٌية .
أىكؿ مػػػػا يشػػػػدَّ القػػػػارئ التكظيػػػػؼ الرائػػػػع أللفػػػػاظ األىصػػػػكات ، ًإذ ًإٌننػػػػا نشػػػػعر أىفَّ   

تصاعدان نغميان يتجو نحك األىعمى ، ليٍأتي متكافقان مع انفعاالت الذات ، كما في )يسػٌرح 
راؽ ، كالمػػكجي يعػػكؿ ، لػػيس سػػكل ، ييُّػػد ، ييٌصػػعد ، صػػكت تفٌجػػر ، الػػريح تصػػرخ ، عػػ

فضبلن عما تشيعوي في الصكرة مف تجسيد ، كرنػيف  )عراؽ ( ، كمعمـك أىفَّ األىصكات : 
ًإيقػػػاعي ، تعكػػػس كػػػذلؾ بػػػالتكثيؼ الشػػػعكرم كالػػػداللي ، عمػػػؽ التجربػػػة االنفعالٌيػػػة عنػػػد 

مػف جيػة ،  أىفَّ العبلقة كثيقة بيف البلكعي كتجربتػوً  )، كمما ال شؾ فيًو : (ُ)(الشاعر 
كاألىصكات التي يصكغ بيا تجربتًو لتشكيؿ ًإيقاعان صكتيان منسػجمان مػع االيقػاع الػداخمي 

 .   (ِ)(لوي 
الصكر المجازيَّة ، فًإنَّيا تمتاح مػف لغػة القصػيدة ، حيػث االسػتعارة ، تيمقػي  أىمَّا 

ؿ ينمػػاز بقػػدرة بظبلليػػا ، لتفػػتح أيفقػػان لمتكاصػػؿ بػػيف الػػذات الشػػاعرة ، كالقػػارئ ، ًإذ التأكيػػ
عمى رصد االنفعاالت القابعة في أىعماؽ النفسّْ ، كالمبلحظ أىفَّ استعارات السَّػياب فػي 

االسػتعارة  أىمَّا،  (ّ)أىسطره ىذًه تنقَّمت بيف االستعارة السمعٌية ، كالحركٌية ، كالتشخيصٌية
السَّمعية تمثمت في صكت العراؽ المتفجر في ضمير الػذات الشػاعرة ، ليبػٌرز الشػعكر 
الطػاغي بالغربػة ، مػف خػبلؿ اتجاىاتػو نحػك االسػتعارة الحركٌيػة ، كالتػي اعتمػدت عمػى 
المسػػػتكل العمػػػكدم المتجػػػو نحػػػك األىعمػػػى ، مػػػف خػػػبلؿ لفظػػػة " المػػػد يصػػػعد " ، فيػػػذا 

رم ، يقابموي تصاعد انفعالي ذاتي يجيشي في صػدر الشػاعر، التصاعد الحركي االستعا
بسػػبب شػػعكر الغربػػة القاسػػي ، كتػػٍأتي االسػػتعارة التشخيصػػٌية محاكلػػة اسػػتثمار مبلمػػح 
البعد االنساني كمػا فػي " الػريح تصػرخ " ، فالػداؿ " الػريح " أىخػذ داللتػوي الجديػدة داخػؿ 

العػػالـ الحػػي ، كبػػذلؾ أىخػػذت  الػػنص ، مػػف خػػبلؿ داللػػة الفعػػؿ " تصػػرخ " المنسػػرح مػػف

                                                           
(

1
داس       ١ف اٌغٕبثٟ ، ، ٠ٕٚظش : فٟ اٌشؤ٠ب اٌؾؼش٠خ اٌّؼبفشح ، د. اؽّذ ٔق 191( ِقبدس اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌغ١َّبة : 

 . 81، د.د :  9اٌؾش٠خ ٌٍطجبػخ ، وزبة اٌغّب١٘ش 

(
2

 : ِٖ  . 296( ثذس ؽبوش اٌغ١َّبة دساعخ أَعٍٛث١خ ٌؾؼش

(
3

       ، ػبٌُ اٌىزت 1( ٠ٕظش : اٌّٛضٛػخ  االعزؼبس٠خ فٟ ؽؼش اٌغ١َّبة ، ا١ًٌٍ ّٔٛرعبً : د. فب٠ض ػبسف اٌمشػبْ ، ط

 . 59 – 31:  2212سثذ ، اٌؾذ٠ش ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ،ا
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الصػػكرة تنػػبض باالنفعػػاالت مػػف خػػبلؿ تشخيصػػيا ، كلػػيس ىػػذا فحسػػب ، بػػؿ ًإنَّنػػا نجػػد 
عتمد تقنيات الدراما مف حكار داخمي ، نيؿ مف مجمكعة مف الخصػائص اأىفَّ السيَّاب 

سػػمٌية ، كذلػػؾ مػػف أىجػػؿ تسػػكيف حركػػة ذات ، منيػػا : اعتمػػاده عمػػى الجممػػة األ المُّغكيػػة
ال كجػػكد ليػػا ًإال فػػي مخيمػػة  )شػػاعرة ، ًإفَّ أىم حركػػة أىشػػاعتيا القصػػيدة ىػػي حركػػة : ال

، ككػػػذلؾ اعتمػػػاده عمػػػى البنيَّػػػة التركيبيَّػػػة المتمثمػػػة بػػػالتكرار ، فقػػػد (ُ)(الغريػػػب كذاكرتػػػو 
كرر لفظة " عراؽ " المجرد مف " اؿ " التعريؼ " سبع مرات " كذلؾ ألىفَّ العػراؽ قيمػة 

ى قمػػًب الشػػاعر كضػػميره ، فػػبل تحتػػاج ًإلػػى مػػا يعرفيػػا ، كيػػرل الناقػػد عميػػا اسػػتكلت عمػػ
ثػػػػػائر العػػػػػذارم أىفَّ تكػػػػػرار الٌسػػػػػياب لمفظػػػػػة العػػػػػراؽ " سػػػػػبع مػػػػػرات " جػػػػػاء محاكلػػػػػةن لػػػػػػ: 

استحضار ركح العراؽ مػف خػبلؿ التكػرار السػباعي الشػائع فػي الرياضػيات الركحانيػة )
فػػػػػي المػػػػػكركث االنسػػػػػاني ، كمػػػػػا أىفَّ ، ًإذ يؤكػػػػػد أىفَّ الػػػػػرقـ سػػػػػبعة يقتػػػػػرف بالسػػػػػحر (ِ)(

االطركحة تمحظ التصاعد كاالنخفاض الرقمي في لفظة العػراؽ ، ًإذ ابتػدأت كاحػدة فػي 
السػػػطر التاسػػػع ، كالحػػػادم عشػػػر ، مػػػف القصػػػيدة ، ثػػػـ ترتفػػػع ًإلػػػى ثبلثػػػة مػػػف السػػػطر 

، كذلػؾ يػدؿ (ّ)الثاني عشر ، لتعكد كاحدة في السطريف الرابع عشر ، كالخػامس عشػر
 شدَّة الشحنات العاطفية التي تخالج الذات الشاعرة . اختبلؼ عمى

، جعمػػػت مػػػف ذاتػػػًو ،  ياب مرحمػػػة مػػػف العػػذابات بسػػػبب غربتػػػةلقػػد عػػػاش السَّػػػ   
، كىػػػػك بسػػػػبب اخفاقاتػػػػو  (ْ)ذاتػػػػان مشػػػػتتة معذبػػػػة ، ًإذ إفَّ العػػػػذاب مرادفػػػػان حتميػػػػان لمغربػػػػة

السياسّْػية عػاش غربػة انتيػت بػًو ًإلػى عزلػػة مريػرة ، كالمعػركؼ أىنَّػوي قػد عػانى الفقػر فػػي 
غربتًو ، كليذا انصبَّ كٌؿ ىموي في الحصكؿ عمى كظيفة أىك فرصػة عمػؿ ، ممػا جعػؿ 

ػػػػية  كحسػػػػب رأم احسػػػػاف عبػػػػاس ، كالػػػػذم تبنػػػػاه كػػػػريـ ميػػػػدم  –قضػػػػية الػػػػكطف السياسّْ
، كيعمػػكا صػػكت الغربػػة ، ليعبػػر عػػف ىمػػـك الػػذات (ٓ)تيفػػت فػػي قصػػيدتوً  –المسػػعكدم 

 كما تعانيو مف فاقة كحرماف . 
                                                           

(
1

 .111( فٟ رم١ٕبد اٌزؾى١ً اٌؾؼشٞ ، ٚاٌٍُّغخ اٌؾؼش٠خ : 

(
2

 .  111:  اٌّقذس ٔفغٗ( 

(
3

 . 319 – 311:  1( ٠ٕظش : اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
4

         : ٌإٞ ؽٙبة ِؾّٛد عؼ١ذ اٌؼبٟٔ ، اطشٚؽخ دوزٛساٖ ،  2222 -1859( ٠ٕظش : اٌّؼزة فٟ اٌؾؼش اٌؼشالٟ 

 . 41:  2225، و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سؽذ ،  عبِؼخ ثغذاد

(
5

ِٗ ٚؽؼشٖ :         ، ٠ٕٚظش : اٌٛطٓ فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة اٌذالٌخ  114 – 112( ٠ٕظش : ثذس ؽبوش اٌغ١بة دساعخ فٟ ؽ١بر

، ِٚؼبٔبح          ، ئِر أَوذ إٌبلذ أَُٔٗ ال ٔغذ ٌٍؼشاق ٚعٛداً فٟ اٌمق١ذح ثبٌٕظش ئٌِٝ لض١خ )اٌٛطٓ( ثبٌزاد اعزالثبً  93ٚاٌجٕبء : 

 ثغجت رغٍظ اٌؾىبَ
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ًإال أىفَّ االطركحة ليا رأم مخػالؼ ، فالسػٌياب كعمػى الػرغـ مػف أىنَّػوي حػاكؿ أىف    
الذاتيَّة ، كىمكمو مف فقر كعازة فػي غربتػًو ، ًإال أىفَّ ىػذا يصػٌب فػي صػمب  يبث شككاه
مثػؿ السَّػياب ذلػيبلن فػي بمػد غريػب تعػكزه  ف السياسّْية ، فمماذا يعػيش شػاعركطقضية ال

النقكد ، كىك أىبف أىغنى بمػد اسػمو العػراؽ ، لػكال ظمػـ الحٌكػاـ كتجبػرىـ ، كقػد أىشػار ًإلػى 
 ىذا في القصيدة نفسيا حينما قاؿ : 

 ًإني ألعجبي كيؼى يمكٍف أىٍف يخكفى الخائنكًف!
 (ُ)ببلده  أىيخكفي ًإنسافه 

فبسػػبب تسػػمط الحكػػاـ كخيػػانتيـ عػػاش السَّػػياب ذلػػؾ الفقػػر، كالغربػػة ، كلػػذا نػػراه  
 ثر النقكد حيف  يقكؿ :أيؤكد عمى 

 كاحسرتاه ... فمف أىعكدى ًإلى العراًؽ!
 كىؿ يعكدي                                

 مف كاف تعكزيهي النقكد   ككيؼى تيدَّخري النقكدي 
 تأىكؿي ًإذ تجكع   كأىنتى تينفؽي ما يجكدي كأىنتى 

ـي ، عمى الطعاـً     بًو الكرا
     (ِ)لبكيفَّ عمى العراؽً            

ًإفَّ ىذا المقطػع فيػًو بعػد سياسّْػي ، يجسػد الػكطف الػذم تيسػتمب فيػًو الحقػكؽ ،          
يػدخره ، فيػك ال يممػؾ ًإال فمكال الظمـ لما كاف بدر فقيػران مغتربػان ، ال يجػدي مػف المػاؿ مػا 

ػػػػامػػػػا يجػػػػكد بػػػػو الكػػػػراـ ،  الػػػػذم يتمتػػػػع بػػػػالعراؽ كخصػػػػبًو كعطائػػػػًو آنػػػػذاؾ  ًإنيػػػػـ  ):  أىمَّ
، كىػػػك كأىنَّمػػػا أىراد أىٍف يبػػػيف  ّ)(المسػػػتعمركف كالعمػػػبلء الػػػذيكؿ كالخكنػػػة مػػػف كػػػؿ طػػػراز 

تمرده عمى ذلؾ الكاقع بأىٍف يرفض العكدة الى الػكطف المسػتمب الحقػكؽ ، بسػبب الظمػـ 
، كاالستبداد المستشرم في كطنو ، مما جعموي فقيران ، فالفقر ىنا عنكافه لمظمػـً ، كألجػؿ 

كالمعػػػركؼ أىفَّ  ىػػػذا نػػػراهي يكػػػٌرر االسػػػتفياـ المػػػرتبط بػػػالتعبير عػػػف الفقػػػر ثػػػبلث مػػػرات ،
انبثقػت تبعػان لمبكاعػث النفسّْػية التػي تفرزىػا ظػركؼ  )التكرار يشَّكؿ ظػاىرة فػي الشػعر: 

                                                           
(

1
 . 322:  1( اٌذ٠ٛاْ  ، ِظ

(
2

 . 323:  اٌّقذس ٔفغٗ( 

(
3

 . 259( اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ٚسٚػ اٌؼقش دساعبد ٔمذ٠خ ِمبسٔخ : 
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المرحمػػػػة؛ ًإذ يصػػػػبح الػػػػنص بػػػػؤرة مػػػػف التسػػػػاؤالت تجسػػػػد قمقػػػػان كحيػػػػرة تػػػػؤطراف الػػػػذات 
 .(ُ)(االنسَّانية كتيدداف كجكدىما 

الغربػػة الركحٌيػػة ، مػػف خػػبلؿ ًإنَّنػػا نمحػػظ أىفَّ السػػٌياب عػػاش الغربػػة المكانيَّػػة ، ك   
" كالتػي كتبيػا بعػد ىربػو ُّٓٗابتعاده عف الكطف ، كلذا نجدهي في قصيدة " قػرار عػاـ 

مػػف العػػراًؽ إلػػى ًإيػػراف ، كمنيػػا ًإلػػى الككيػػًت ، عنػػدما كػػاف مطػػاردان بسػػبب اشػػتراكو فػػي 
ـ" ، يبػػث ىمػػـك غربتػػو ، كيتمنػػى العػػكدة ًإلػػى كطنػػًو ، ُِٓٗمظػػاىرات الطػػبلب عػػاـ "

   -يث يقكؿ :ح
 خرل ... يكادي العراؽ في الضفًة األ

 يكمي   يا أىىبلن بأبنائي 
 لكننَّا ، كاحسرتا ، لف نعكد 

 أىكاهي لك سيكارة مف فمي 
 لك غيٍنكةه ... لك ضمَّةه ، لك عناؽ

 لسىعفةو خضراء أىك بيرعـ 
 في أىرضيى السكرل برؤيا غدً 

 رغـ الدجى .. يا عراؽ 
 الشط بيف النخيؿٍ ريؼه كراء 

مـو طكيؿ طكيؿ ،  (ِ)يغفك عمى حي
ًأفَّ المعنػػػػى المباشػػػػر لؤلىسػػػػطر الشػػػػعرية ىنػػػػا ، ال يخػػػػرج عػػػػف شػػػػعكرو جػػػػارؼو   

بالغربػػػة ، كالحنػػػيف ًإلػػػى الػػػكطف ، كلكػػػفَّ السػػػؤاؿ الػػػذم يخػػػالج الشػػػعكر ىػػػك أىم كطػػػفو 
 يدغدغ مشاعر السَّياب ، كيدعكه ًإلى العكدًة   

ًإفَّ السٌياب يحفُّ ًإلى  كطف الطفكلة فػي جيكػكر ، أىك كطػف الػذات كمػا يسػميو      
، ذلػؾ الػكطف المتمثػؿ بػالريؼ ، كالػذم يمثػؿ أىيػاـ زىػكه ، (ّ)" كريـ ميػدم المسػعكدم" 

كربمػػػا يعػػػكد ىػػػذا ًإلػػػى أىفَّ تمػػػؾ االيػػػاـ ، تمثٌػػػؿ بالنسػػػبة لمػػػذات الشػػػاعرة ، أىيػػػاـ الصػػػفاء 
                                                           

(
1

      ، رغش٠ذ ِٛعٝ ػٍٝ اٌجضاص ، سعبٌخ ِبعغز١ش ،  1868 – 1841( االرغبٖ اٌزق٠ٛشٞ فٟ اٌؾؼش اٌؼشالٟ اٌؾذ٠ش 

 . 131َ : 2224ٌغبِؼخ اٌّغزٕقش٠خ ، و١ٍخ اٌزشث١خ ، ا

(
2

 . 222 -221:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
3

  .32( ٠ٕظش : اٌٛطٓ فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة اٌذالٌخ ٚاٌجٕبء : 
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ػػي  ـي أىفَّ السَّػػياب لػػـ يػػنعـ بالحػػبّْ كالراحػػة النفسَّػػية ، ًإال فػػي النفسّْػػي، كالركحّْ ، فػػنحفي نعمػػ
بػػة الػػذات الشػػػاعرة جيكػػكر ، كىػػك قػػد عػػانى القيػػر كالظمػػػـ خارجيػػا ، لػػذا أىصػػبحت غر 

كفي عكدتػًو تمػؾ يثػكم أىممػو  ،عكدتو ًإلى جيككر بصكرتيَّيا الخضراء كالجرداء )تعادليا
سَّػػياب أىٍف يؤسػػس باسػػـ كربمػػا اسػػتطاع ال ،ز غربتػػو الكحيػػد فػػي اسػػتعادة عافيتػػو كتجػػاك 

،  (ُ)(نيػػا كمػػف بكيػػب رمػػزيف حسػػييف خالػػديف" يكتكبيػػا" قركيػػة ، حػػيف خمػػؼ م جيكػػكر
 .(ِ)كىك بذلؾ يقترب مف شكسبير الذم ارتبط أسموي بنير " ًايفف " 

 مف المبلحظ أىفَّ نظرة الذات لمكطف مف خبلؿ الغربة تتمحكر باتجاىيف : 
 كطف الصفاء كالنٌقاء ، كالحٌب، كىك متمثؿ في الريًؼ .  .ُ
 كطف العذابات ، كاأللـ ، كالمطاردة ، كىك متمثؿ بالمدينة .   .ِ

، ًإذ ًإفَّ ذلػؾ غربتًو ًإلى كطف الصفاء )الريؼ( كىذا ما يفسر عكدة السَّياب في       
مفرحػػػة مػػػف  مػػػرتبط بمػػػدلكؿ نفسّْػػػي ، يؤكػػػد رغبػػػة الػػػذات المغتربػػػة فػػػي اسػػػتعادة صػػػكر

كعنػػدما فػػؼ مػػف حػػدة الشػػعكر الجػػارؼ بالغربػػة ، ، يخاكرتيػػا ، لتحقػػؽ معػػادالن نفسػػيّْان ذ
 ال يجدىا ًإال في ريفًو المنشكد . ، السَّياب عف ىذًه الذكريات يبحث

كعمى الرغـ مف أألىثر الذم تركتو أىسطر السَّياب ، لما تحممو مف معنى جسَّػد         
ػػػية فػػػي  ز الشػػػعكر لػػػيس المعنػػػى ( ّ)الغربػػػة المعانػػػاة النفسّْ ، ًإال أىنَّنػػػا نجػػػد أىفَّ الػػػذم بػػػرَّ

فحسػػػػػب، بػػػػػؿ ىػػػػػك الصػػػػػياغة المغكيػػػػػة ، المتمثمػػػػػة باإليقػػػػػاع الػػػػػداخمي ، مثػػػػػؿ التكػػػػػرار، 
 .كالبستوي ثكبان آخر ، كميا مظاىر جسَّدٍت المعنى ،كظيؼ الطبيعة ، كالمُّغة المحميةكت

فاإليقػػاع الحاصػػؿ مػػف تكػػرار حػػرؼ الشػػرط " لػػك " أىعطػػى دفقػػان شػػعكريان قكيػػان،   
يبػػػٌرز الشػػػعكر بالغربػػػة ، فيػػػك قػػػد كػػػرر " لػػػك " ثػػػبلث مػػػرات ، ليعػػػزز ىػػػذه المعانػػػاة ، 
كيظيػػر حجػػـ االمنيػػات التػػي تخػػالج الػػذات الشػػاعرة ، ًإذ معمػػـك ًإفَّ الشػػاعر المعاصػػر 

لمتمنػي كفػي نطػاؽو  أداةيا عمى نطػاؽو كاسػعو ، كػلتؤدم كظيفت داةًإلى تمؾ األ )يعمد : 
استمياـ عناصر الطبيعة ، فًإنَّوي قرَّب الصػكرة ، فألفػاظ  أىمَّا، (ْ)(لمشرط  أداةأىقؿ منو ك

                                                           
(

1
 . 12( اٌغشثخ ٚاٌؾ١ٕٓ ػٕذ اٌغ١َّبة : 

(
2

       غ١َّبة ، د. ع١ذ سضب ١ِش ، ٠ٕٚظش : أَؽىبي اٌؾ١ٕٓ ئٌِٝ اٌّبضٟ فٟ ؽؼش ثذس ؽبوش اٌ 12( ٠ٕظش : اٌّقذس ٔفغٗ : 

         اؽّذٞ، د. ػٍٟ ٔغفٟ أ٠َٛوٟ ، ٔغّخ فزؾؼٍٟ صادٖ ، َ. دساعبد فٟ اٌٍُّغخ اٌؼشث١خ ٚأداثٙب  )فق١ٍخ ِؾىّخ (       

 .2212٘ـ.ػ، 1381، خش٠ف  11،ع

(
3

 .    13ٔفغٗ :  اٌّقذس ( ٠ٕظش : 

(
4

 . 85:  1896،  داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ ، ٠22ٛعف اٌّطٍجٟ ،ط ( اٌغ١ّبة ٚٔبصن اٌّالئىخ دساعخ ٌغ٠ٛخ : د. ِبٌه
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مثػػؿ ) سػػعفة ، ريػػؼ ، شػػط ، النخيػػؿ ( كميػػا عٌبػػرت عػػف الػػذات الشػػاعرة كميميػػا ًإلػػى 
محميتػو ،  الفاظػو أىخػذت تنطمػؽ مػفتمؾ البيئة ، كليس ىػذا فحسػب ، بػؿ أىننَّػا نجػد أىفَّ 

، (ُ)(كممػػػة "الشػػػط " قػػػد ال تعنػػػي النيػػػر ًإال فػػػي الميجػػػة العراقيػػػة )فمػػػف المعػػػركؼ أىفَّ  
 ككذلؾ السعؼ كميا مفردات نابعة مف محمية الشاعر .

ذا كػػػاف السَّػػػياب ، قػػػد عػػػاش الغربػػػة المكانٌيػػػة ، بسػػػبب خركجػػػو مػػػف كطنػػػوً      كاً 
ػػػية سػػػببيا لػػػو بعػػػده عػػػف كطنػػػًو بسػػػبب العػػػراؽ مجبػػػران ، فًإنَّنػػػا نػػػ راه قػػػد عػػػاش غربػػػة نفسّْ

المػػرض ، فيػػك قػػد أيصػػيب بمػػرض عضػػاؿ ، جعمػػوي يتنقَّػػؿ مػػف مكػػاف ًإلػػى آخػػر طمبػػان 
، كالمؤكػػػد أىفَّ ىػػػذا  (ِ)لمشػػػفاء ، فقػػػد تنقػػػؿ بػػػيف بيػػػركت ، كلنػػػدف ، كبػػػاريس ، كالككيػػػت

  التنَّقؿ قد صاحبو خكاء نفسّْي ، كيأس مف الشفاء ، مما ضاعؼ عميػًو شػعكره بالغربػة 
 ففي قصيدة " ًإقباؿ كالميؿ " يقكؿ : 

 أىلقٍت بي االقداري ، كالحجًر الثقيؿ
 فكؽ السريًر كأنَّو التابكت لكال أىنَّةه كدـه 

                                                                     يراؽٍ        
 في غرفةو كالقبًر في أىحشاًء مستشفى حكامؿه 

 سرَّة باأل                             
 ليؿي أىيفى ىك العراؽ    يا

 (ّ)أىيفى االحبَّةي   أىيفى أىطفالي  كزكجي كالرفاؽ 
لقػػػد جسَّػػػد العنػػػكاف " ًإقبػػػاؿ كالميػػػؿ " بػػػؤرة تىمىٍركيػػػٍز ، تيظيػػػر شػػػعكر الػػػذات التػػػي   

تعػػيش حػػالتيف متناقضػػتيف : الحمػػـ بالبيػػت، كالسػػعادة ، كالشػػفاء ، كالػػذم تمثمػػوي ًإقبػػاؿ ، 
كالكاقػػػع الممػػػيء بػػػالمرض كالغربػػػة ، كالػػػذم يمثمػػػو الميػػػؿ ، فالسَّػػػياب جعػػػؿ عنكانػػػو داالن 

، فيا ىك ميمقى مثؿ الحجػر ، فػكؽ سػرير كأنَّػو تػابكت فػي غرفػة  يكضح حالتو النفسّْية
تشػػبو القبػػر ، فػػي ظممػػات المستشػػفى ال يسػػتطيع ًإال أىٍف يبػػث شػػككاه ، كشػػعكره المريػػر 

 بالغربة ، فيأخذ بالسؤاؿ عف كطنًو ، كأىحبتًو ، كأىطفالو ، كزكجتو ، كرفاقو .

                                                           
(

1
 . 55( فٟ رم١ٕبد اٌزؾى١ً اٌؾؼشٞ ٚاٌٍُّغخ اٌؾؼش٠خ : 

(
2

ِٗ ٚؽؼشٖ :   . 211 – 254( ٠ٕظش : ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة دساعخ فٟ ؽ١بر

(
3

 . 119 – 111:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ
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عمػػى مجمكعػػة مػػف التشػػبييات ،  سػػطر السػػابقةنفػػتحي المُّغػػة الشػػعريَّة ، فػػي األت  
أىغنػت الصػكرة ، كقربػت المعنػى منيػا تشػػبييو نفسػوي بػالحجر ، كنايػة عػف عجػزه ، كمػػا 

ػػاأىنَّػػوي شػػبو سػػريره بالتػػابكت ، فػػي غرفػػة شػػبييا بػػالقبر ،  االسػػتعارة التشخيصػػٌية ،فقػػد  أىمَّ
ة اسػتعارية ، جسدت المكقؼ النفسّْي ، متآزرة مع التشبيو ، فالداؿ " أىحشػاء " مثٌػؿ بػؤر 

تشير ًإلى االنساف ، ككػذلؾ الػداؿ   " حكامػؿ " التػي تشػير ًإلػى االنسػاف أىيضػان ، كميػا 
زت حػالتيف شػعكريتيف تعيشػيما الػذات ، ىمػا المػكت  قربت شػعكر الػذات بالغربػة ، كبػرَّ

 بداللة القبر ، كالشفاء كاالنبعاث مف جديد بداللة الكالدة المتمثمة بمفظة حكامؿ . 
ىػػػذا االنزيػػػاح فػػػي المُّغػػػة ، خمػػػؽ فجػػػكات بػػػيف المشػػػبيات أىغنػػػت الصػػػكرة ،  ًإفَّ   

كأىعطتيػػا بيعػػدان ًإيحائيػػان يجعػػؿ القػػارئ يتفاعػػؿ مػػع الشػػاعر ، كيعػػيش معػػو تمػػؾ العػػذابات 
المميئة باالسى كالغربة ، كلتقريب ىذا المعنى أىكثر يعمد الشاعر ًإلى أىسػمكبي النػداء ، 

ليػػػػؿ " جػػػػاء مػػػػف خػػػػبلؿ حػػػػرؼ النػػػػداء " يػػػػا " ،  لػػػػو " يػػػػاكاالسػػػػتفياـ ، فالنػػػػداء فػػػػي قك 
يمتمػػؾ  )كالمعػػركؼ أىفَّ الشػػعراء يكثػػركف مػػف اسػػتعماؿ ىػػذا الحػػرؼ فػػي النػػداء ألىنَّػػوي : 

نغمػة مكسػيقية عاليػة تمٌكػف مػف مػد الصػكت ، كرفعػو بنسػب متفاكتػة بمػا يخػدـ غػرض 
، كبػػػدر ىنػػػا أىراد مػػػدَّ صػػػكتو فػػػي نػػػداءه الميػػػؿ مسػػػتفيمان عػػػف العػػػراًؽ ، أىٍف  (ُ)(الشػػػاعر

ييظير معاناتو النفسّْية ، بسبب غربتػو الركحيّْػة ، كالتػي جعمتػو يعػيش فػي حيػرة ظيػرت 
مػػف خػػبلؿ تكػػراره لبلسػػتفياـ ثػػبلث مػػرات ، فػػنحف أىمػػاـ بنيػػة اسػػتفياميَّة ؛ تقػػدـ مػػدلكالن 

ػػيان ، كيكضػػػح حالػػة الػػػذات مػػػف  المشػػتتة بسػػػبب المػػػرض كالغربػػة ، كػػػؿ ىػػذا أىظيػػػرهي  نفسّْ
حقػػػػػؽ المشػػػػػاركة بػػػػػيف الشػػػػػاعر يسػػػػػتبطف طاقػػػػػة انفعاليػػػػػة ت )خػػػػػبلؿ االسػػػػػتفياـ الػػػػػذم: 

 .(ِ)(كمتمقيو
مػػاف ، كينشػػدىا متمثمػػة فػػي بيتػػو ، ًإفَّ بػػدر فػػي غربتػػًو يبحػػث عػػف مػػكاطف األ  

 : كزكجتو ، كأىطفالو ، لذا نراه يقكؿ في قصيدة " سفر أىيكب "
ٍؽ السيدفا   يا منجيان فيٍمؾى نكحو مىزّْ

 (ّ)عني . أىعدني ًإلى دارم ، ًإلى كطني!

                                                           
(

1
 . 51( ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ اٌغ١بعٟ دساعخ ٔمذ٠خ : 

(
2

 . 153اٌّقذس ٔفغٗ : ( 

(
3

 . 251:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ
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لقد أىسيـ حضكر النداء ىنا ، ًإلػى ًإثػراء الػنص بصػكرو تعبيريّْػة أىغنػت المعنػى   
الػػداللي ، كركػػػزت معانػػػاة الػػػذات الشػػاعرة ، تمػػػؾ المعانػػػاة التػػػي طفحػػت أىلمػػػان مػػػف شػػػدة 
الشػػػعكر بالغربػػػة ، كالتػػػي جعمػػػت الػػػذات الشػػػاعرة تقػػػدـ كطػػػف الػػػذات ، عمػػػى الػػػكطف " 

عمييػا بالشػفاء ، ًإذ مػف المؤكػد ًإفَّ المكقػؼ النفسّْػي يمػفَّ  بػأفالعراؽ" عنػد مناجاتيػا هلل 
الػػذم تعيشػػوي الػػذات يحػػتـ عمييػػا البحػػث عػػف مصػػادر الراحػػة ، كاالمػػاف ، متمثمػػة فػػي 

ػػاالبيػػت، كالزكجػػة، كاالطفػػاؿ غالبػػان ،  الػػذات الشػػاعرة فإنَّيػػا جعمػػت مػػف جيكػػكر ذلػػؾ  أىمَّ
 ر " بأنَّيا داره ، إذ قاؿ  :البيت المنشكد ، فقد كصفيا بدر بقصيدة " أىفياء جيكك 

 جيككري لمي عظامي ، كانفضي كفىني 
ؿ الجارم  مف طينًو ، كاغسمي بالجٍدكى

 قمبي الذم كاف شبَّاكان عمى النارً 
 لٍكالؾ يا كطني ، 

 لٍكالؾ يا جنتي الخضراء ، يا دارم
 تارملـ تىمؽى أىك 

 (ُ)ريحان فتنقؿ آىاتي كأىشعارم ،
ػف الييػا  افتقدىافجيككر ىي الكطف ، كىي الدار ، كىي الجنة التي    بػدر ، كحَّ

مغتربػػان ، مػػف ىنػػا يمكػػف لنػػا أىٍف نقػػكؿ ، أىفَّ شػػعكر الحنػػيف فػػي ضػػمير الػػذات المغتربػػة 
 يصَّب في محكريف :

ية عنػػد السَّػػياب كالمتمثػػؿ بحنينػػو  - االكؿ : الشػػعكر الطػػاغي عمػػى الصػػكرة الشػػعرّْ
 ًإلى جيككر لككنيا كطف الصفاء الركحيَّ الذم تنشدهي الذات. 

 اآلخر : شعكره بالشكؽ كالحنيف الى العراؽ بكصفًو الكطف العاـ  -
 لذات الشاعرة .       
ػػر بيػػا كمعمػػـك أىفَّ العبلقػػة بالمكػػاف تتحػػدد عمػػى كفػػؽ   الحالػػة الشػػعكريّْة التػػي تمُّ

ػػكر ليػػؿ لنػػدف بأنَّػػوي المػػكت،  الػػذات الشػػاعرة ، لػػذا نجػػد أىفَّ بػػدر الػػذم اغتػػرب مريضػػان صَّ
 -كالغربة فييا سكداء فيك يقكؿ في قصيدة " سفر أيكب " :

                                                           

(
1

 . 198:  اٌّقذس ٔفغٗ( 
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 في لندفى الميؿي مكتي نٍزعوي السَّيىري 
ري   كالٍبردي كالضجَّ

 كغربةه في سكاد القمب سكداءي 
 ليتى أىنيّْ لي ًإلى كطني  ربُّ يا يا

 عٍكده لتمثمني بالشمس أىجكاءي 
 (ُ)منيا تنفستي ركحي : طينيا بىٌدني 

ًإفَّ الصكرة التي رسميا بػدر لذاتػًو المعذبػة المشػتتة ، فػي الغربػة ، نابعػة مػف     
الحالػػة النفسَّػػية التػػي عاشػػيا ، فيػػك غريػػب فػػي بمػػد ال أىىػػؿه كال كطػػف ، يعػػاني المػػرض 
كالفقػػػر ، لػػػذا أىصػػػبحت لنػػػدف فػػػي نظػػػرًه مكتػػػان ، كبػػػردان ، كضػػػجران ، كفييػػػا عػػػاش غربػػػة 

راه يػػدعك اهلل ، كيتمنػػى أىٍف يعػػكد ًإلػػى كطنػػو ، لكػػي سػػكداء، عٌششػػٍت فػػي قمبػػًو ، لػػذا نػػ
تمثمو شمس العراؽ ، كالمبلحظ أىفَّ بدر يكرر النداء في أىكثػر مػف كقفػة ، ففػي قصػيدة 

 " مف ليالي السياد " يقكؿ : 
 أىعدني يا ًإلو الشَّرؽ كالصحراًء كالنٍخؿً 

 ًإلى أىياميى الحمكة ،
 (ِ)ى أىىميًإلى دارم ، ًإلى غيبلفى الثميو ًإل

كىػػذا فيػػًو داللػػة نفسّْػػية  ًإفَّ نػػداء الػػذات الشػػاعرة ، يتكػػرر فػػي أىكثػػر مػػف كقفػػة ،  
عميقػػة، فبػػدر يعػػيش غربػػة مكحشػػة ، جعمتػػوي يسػػتغيث بػػاهلل ، أىٍف يقبػػؿ دعكتػػو ، كيعيػػده 

التكػػرار ، فقػػد كػػٌرر ًإلػػى دارًه ، كابنػػو ، كأىمػػو ، كلتأكيػػد ىػػذا الشػػعكر ، نػػراه يعمػػد ًإلػػى 
" ًإلػػى " أىربػػع مػػرات ، كىػػك تكػػرار أىحػػدث تناغمػػان مكسػػيقيان ، أىضػػفى جمػػاالن لجػػر حػػرؼ ا

عمػػى الصػػكرة ، فػػالتكرار مػػف الظػػكاىر األسػػمكبية ، التػػي تغنػػي الصػػكرة دالليػػان كتقػػٌرب 
 دالالت الذات كحاجاتيا . 

كيسػػتمر بػػدر فػػي تصػػكير معاناتػػو ، كشػػعكره الجػػارؼ فػػي الغربػػة ، فيػػك يقػػكؿ   
 سيا : في القصيدة نف

 لياؿو مف عذابو ، مف سقاـو ، لستي أىنساىا:
                                                           

(
1

 . 259:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
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 . 622( اٌّقذس ٔفغٗ : 
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ـي ، لستي في جيككر  غريبان كنتي حتى حيفى أىحم
 (ُ)كال بغدادى ، أىمشي في صحارل قمبي المسعكر

مػػػف المؤكػػػد أىفَّ المُّغػػػة ىػػػي جػػػكىر العمػػػؿ الشػػػعرم ، كىػػػي سػػػبيؿ الشػػػاعر فػػػي   
، أتي مػف قدرتػًو عمػى تطكيػع المُّغػةًإظيار مشاعره ، كمكنكنات ذاتو ، كابداع الشاعر ي

إًلظيار جكىر تجربتو، كبدر مف الشعراء الذيف تمكنكا مػف جعػؿ لغػتيـ مفتػاح لمػدخكؿ 
ًإلػػى عالمػػو الخػػاص ، كىػػذا مػػا نجػػده فػػي األسػػطر السػػابقة ، فالمُّغػػة كظفػػت مػػف أىجػػؿ 

ؼ ًإشراؾ المتمقي ، كجعمو يقؼ عمى جانب مف التجربة الشعكرية ، فاإلكثار مػف حػرك 
التشخيصػٌية بداللػة لفظػة اليمس ، كتكػرار حػرؼ الجػر " مػف " كالجنػكح ًإلػى االسػتعارة 

مسعكر" ، كؿ ىذا جعمنا نعػيش كنػدرؾ الحالػة المأسػاكية التػي تعيشػيا الػذات ، كالتػي "
 كلدَّت لدييا شعكران جارفان بالغربة .

، قطٌػع أىكصػالوً ة مػف االغتػراب ، تي ككما عاش بدر الغربة ، فًإنَّنا نراه يعيش حال 
 -ففي قصيدة " العكدة لجيككر " يقكؿ :

مـً  عمى  األىشيبً  جكاًد الحي
 أىسريتي عىبرى التبلؿٍ 

 أىىربي منيا ، مف ذيراىا الطكاؿ، 
ًقيا المكتٌظ بالبائعيف  مف سيكي

ٍبًحيا المتعىبً   مف صي
 مف ليميا التىابح كالعابريف ،

   (ِ)مف نكرًىا الغىييب
 حتى يقكؿ :

ميـ االشيب عمى  جكاًد الحي
 كتحتى شمس المشرؽ األىخضرى 
 في صيًؼ جيككر السخيّْ الثرم

 أىسريتي أىطكم دربي النائي
                                                           

(
1

 . 618:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ
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 . 618:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ
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 بيف الندل كالزىر كالماءً 
 أىبحثي في االفاؽ عف كككب 
 عف مٍكلد لمركًح تحتى السماٍء 
 عف منبعو ييركم لييبى الظماء

 (ُ)عف منزؿو لمسائح الميٍتعىبٍ 
، فالػػذات الشػػاعرة تحػػاكؿ  (ِ)تسػػتقي  الصػػكرة ىنػػا عكالميػػا مػػف عػػالـ التخيػػؿ   

مػػـ المتمثػػؿ بجيكػػكر ًإذ  االنقػػبلب عمػػى عػػالـ الكاقػػع الػػذم تمثمػػوي المدينػػة ، ًإلػػى عػػالـ الحي
ـه ميسػػتىؿ مػػف صػػكرة  تنيػػؿ أىجكائيػػا مػػف عػػكالـ المػػكركث الػػديني ، فػػالجكاد االشػػيب ، حمػػ

يو الصبلة كالسبلـ " ، كالػذم يؤكػد ذلػؾ قكلػو " أىسػريت البراؽ الذم أىسرل بالرسكؿ "عم
عبر التبلؿ " ، كألفَّ القصيدة الحديثػة لػـ تفصػؿ بػيف الشػكؿ ، كالمعنػى ، بػؿ نراىػا قػد 
كظَّفت الشكؿ إًلبراز المعنى الغائر بيف السطكر نجد أىفَّ السَّياب قد اعتمد عمى البنيػة 

بلؿ أىسػػمكب التكػػرار ، فقػػد كػػٌرر الحػػرؼ " التركيبيػػة ، إًلظيػػار مكنكنػػات ذاتػػًو ، مػػف خػػ
مف  خمس مرات" ، كالحرؼ " عف " أىربع مرات ، كمعمـك أىفَّ التكرار لوي مدلكؿ نفسّْػي 
سيككلكجي ، يعمؿ عمى ًإظيار أىبعاد الذات الشاعرة ، كما يعتمييا مف شػعكر ، كنحػفي 

د لديػو عنػدما أىنتقػؿ إلػى ىنا نجػد أىفَّ السَّػياب عػاش مرحمػة مػف االغتػراب النفسّْػي ، تكلَّػ
فػػي المدينػػة ،  أىحػػسَّ الشػػاعر أىفَّ طبيعػػة الحيػػاة التػػي يحياىػػا )العػػيش فػػي بغػػداد ، ًإذ 

كخصائصيا المتشػبَّعة بقػيـ المػادة ، قػد أىبعدتػو شػيئاى فشػيئان عػف قػيـ " الريػؼ " كميثيمػو ، 
التي تعَّػكد عمييػا ، كنشػأ عمييػا ، كطابػت بيػا نفسػوي . ًإفَّ ىػذا الشػعكر الػذم تكلَّػدى لديػًو 

اسػػان عميقػػان مػػف جػػراًء ىػػذًه التجربػػة الشخصػػٌية التػػي مػػرَّ بيػػا ، قػػد أىنبتػػت فػػي نفسػػًو ًإحس
بػذلؾ النػػكع مػف الغربػػة كاالغتػػراب ممػا دفعػػوي ًإلػى البحػػث عػػف عبلقػات معنكيػػة ، يػػركم 

د العكدة ًإلى الريؼ ، حيثي جيككر   .(ّ)(بيا ظمأه الركحي ، كليذا فيك يكَّ
ًإفَّ الصراعات السياسّْية التي عاش تفاصيميا السَّياب في المدينة ، فضػبلن عػف  

الجتماعيَّة التي تربط أىفرادىا ، كؿ ىذا كلَّػد لػدل الػذات الشػاعرة ًإلى طبيعة العبلقات ا
                                                           

(
1

 . 422 – 421( ٔفغٗ : 

(
2

      ٠ٕظش : اٌشِض٠خ اال٠ؾبئ١خ فٟ ؽؼش ثذس ؽبوش اٌغ١َّبة : خ١ش٠خ ػغشػ ، ل١ظ خضػً َ. اٌزشاس االدثٟ ، اٌغٕخ  (

 ٘ـ. 1398،  6اٌضب١ٔخ ، ع

(
3

 .  85( ِقبدس اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة : 
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، ف الريؼ ، حيث العبلقػات النقيَّػةًإحساسان عميقان باالغتراب دفعوي ًإلى العكدة ًإلى حض
كاليػػػدكء النفسّْػػػي ، فالمدينػػػة كحػػػش كاسػػػر ، تحتػػػاج ًإلػػػى قػػػكة مماثمػػػة ، فيػػػك يقػػػكؿ فػػػي 

 قصيدة " جيككر كالمدينة " :
 مف دكًنيا قاـى سكره  كجيككر

 كبكابةه                   
 كاحتكتيا سكينة .                       

 فمٍف يخترؽي السكرى   يفتحى البابى  يدمي عمى كؿ قفؿو يمينو 
 كيمنام اال مخمبه لمصراع فأسعى بيا في دركب المدينة 

 لكنيا محض طينة 
 كجيككر مف دكنيا قاـ سكره 

 كبكابةه                    
 (ُ)كاحتكتيا سكينة                  

لقػػػػد جسَّػػػػدت االسػػػػتعارة التشخيصػػػػيَّة " يمنػػػػام  ال مخمػػػػب لمصػػػػراع " الشػػػػعكر   
الجػػارؼ بػػاالغتراب النفسّْػػي ، كاالجتمػػاعٌي الػػذم تعيشػػوي الػػذات الشػػاعرة ، فػػنحفي نقػػؼ 
أىمػػػاـ صػػػػراع عػػػػالميف صػػػراع بػػػػيف الخيػػػػر المتمثػػػػؿ بجيكػػػكر ، كصػػػػراع الشػػػػر المتمثػػػػؿ 

ػػػية كاال نكسػػػارات التػػػي تعرضػػػت ليػػػا الػػػذات فػػػي بالمدينػػػة ، كقػػػد شػػػٌكمت اليػػػزائـ السياسّْ
المدينػػػة منزلقػػػان خطيػػػران فػػػي الػػػذات الشػػػاعر جعػػػؿ تمػػػؾ المدينػػػة صػػػكرة لممكػػػاف المعػػػادم 
الػػػذم اصػػػطبغ بػػػالظمـ ، ًإذ يمعػػػب المكػػػاف اثػػػران كاضػػػحان فػػػي رسػػػـ صػػػكرة الػػػذات فيػػػك: 

مػػػع مسػػػاحة الػػػداخؿ  يػػػتبلءـمسػػػاحة الخػػػارج الميػػػددة بػػػالمحك كالتغييػػػر بالقػػػدر الػػػذم )
 .(ِ)(اغطة الض

ذلػػؾ الصػػراع ، الػػذم كٌسػػع دائػػرة االغتػػراب النفسػػي خػػتـ بػػدر قصػػيدتو  بػػرازكإل 
بتمؾ األسطر ذات النسؽ الشػكمي المغػاير ، كالػذم كػرره مػرتيف ، مػف أىجػؿ أىفَّ يعطػي 
انطباعان لمقارئ بأىفَّ ، الصراع لـ ينتًو فيك قد يسعى الى تكظيؼ الصكرة البصػرية فػي 

                                                           
(

1
 . 418:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
2

سعبٌخ      اد : ضفبف ػذٔبْ اعّبػ١ً اٌطبئٟ ، ، ٠ٕٚظش : اٌّذ٠ٕخ فٟ ؽؼش اٌشٚ 329( اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌشٚاد : 

 . 86 – 85:  1888ِبعغز١ش ، عبِؼخ ثغذاد ، و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سؽذ ، 
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فياـ ،كالتكػرار، المػذيف يجسػداف دكاخػؿ الػذات ؛ ًإظيار مكنكنات ذاتو ، مستعينان باالسػت
مف ىنا نجد أىفَّ بدر شاكر السَّياب ، قد عانى الغربة ، كاالغتػراب المػذيف كسػعا نطػاؽ 

 اليمـك المحيطة بالكطف . 
أىمػػا نػػػزار قبػػػاٌني ، الممحػػػؽ فػػػي السػػػفارة السػػكرية فػػػي كثيػػػر مػػػف البمػػػداف ، مثػػػؿ   

غيرىمػا مػف المػدف ، فًإنَّػو يرسػـ صػكرة ، يجسُّػد مصر، كلندف ، كاسبانيا ، كالصػيف ، ك 
 -فييا حنينو، كشكقو ًإلى دمشؽ ، ففي قصيدة " مف مذكرات عاشؽ دمشقي " يقكؿ :

 ىذم البساتيفي كانىٍت بيف أىمتعتي
اء ميٍغتىربا   لما ارتحمت عف الٌفٍيحى
 فبل قميصى مف القمصاًف أىلبسيوي 
 ػا ًإال كجدتي عمى خيطانًو ًعنىبػػػػػػػ

با   كىاربو مف قضاًء الحيبّْ ما ىىرى
ػػػٍبػػحػػرو كىمـك الػػػبػػػٌر تػػػػػػػػسػػػكينيػػػػػػػوي   (ُ)كػػػػػػػػـ مي

يتمػػػاز الشػػػعكر بالغربػػػة عنػػػد نػػػزار ىنػػػا ، بحنػػػيف جػػػارؼ كشػػػكؽ عظػػػيـ ، ًإلػػػى    
مكطنػػػػو دمشػػػػؽ ، كالػػػػذات الشػػػػاعرة عاشػػػػت شػػػػعكر الغربػػػػة ، لكنػػػػو شػػػػعكر مختمػػػػؼ ، 
فالشػػػاعر لػػػـ يعػػػاًف الػػػذؿ ، كالحرمػػػاف فػػػي غربتػػػًو ، بػػػؿ العكػػػس ىػػػك الصػػػحيح ، فيػػػك 

كثػػر مػف بمػػد ، كىػػذا مػػا جعػػؿ اغتػربى ليمثَّػػؿ بػػبلده ، ممحقػػان فػي السػػفارة السػػكريَّة ، فػػي أى 
تصػػكيره لغربتػػو ينطمػػؽ مػػف ذات متفػػاخرة حممػػت معيػػا ، طبيعػػة دمشػػؽ ًأينمػػا رحمػػت ، 

لقػػد سػػافرتي كثيػػران ... كابتعػػدت عػػف دمشػػؽ مكظفػػان فػػي السػػمؾ الدبمكماسػػي  )كىػػك أىكػػد: 
نحػػػك عشػػػريف عامػػػان ، كتعممػػػتي لغػػػات كثيػػػرة أيخػػػرل ، ًإال ًإفَّ أىبجػػػديتي الدمشػػػقية ظمػػػت 

سكة بأصابعي ، كحنجرتي ، كثيابي ، كظممتي ذلػؾ الطفػؿ الػذم يحمػؿي فػي حقيبتػًو متم
 .(ِ)(كؿ ما في أىحكاض دمشؽ مف نعناع ، كفؿ ككرد بمدم 

مػػػػادة متطػػػػكرة متجػػػػددة ، حاليػػػػا حػػػػاؿ الحيػػػػاة البشػػػػرية، كىػػػػذا  )كمعمػػػػـك أىفَّ :   
لحػػػػاجتيـ  عمػػػػى كجػػػػو الخصػػػػكص قانكنيػػػػا الػػػػذم أىدركػػػػو االدبػػػػاء كالشػػػػعراء المعاصػػػػريف

                                                           
(

1
 . 422 – 418:  3( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

 . 219:  1( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط
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، فًإنَّنػػػا نجػػػد أىفَّ لغػػػة نػػػزار، معٌبػػػرة عػػػف ( ُ)(المسػػػتمرة فػػػي التعبيػػػر عػػػف تجػػػارب جديػػػدة 
لغػػة اتجيػػت لتعػػانؽ ( ِ)شخصػػيتو ، نابعػػة مػػف أىعمػػاؽ ذاتػػًو ، الممتزجػػة بطبيعػػة دمشػػؽ

اليكميَّػػة ، كعمػػى الػػرغـ مػػف عشػػؽ نػػزار ، لدمشػػؽ   البسػػاطة ، فمغتػػًو اقتربػػت مػػف المُّغػػة
كتعمقػو بيػػا ، ًإال ًإنَّنػػا لػػـ نجػػد شػػعكران حػػادان بالغربػػة عنػػد ابتعػػادهي عنيػػا، بػػؿ عمػػى العكػػس 

أىيييػػا  –نجػػده يعػػد المنفػػى كمػػا يسػػميو " صػػديقان ثانيػػان " ، ففػػي قصػػيدة " صػػباح الخيػػر 
 المنفى " يقكؿ :

 ةو ما عدتي في المنفى أيًحسُّ بغيٍرب
 أىك كحشة و ... 

 أىك أىشتكي ىذا الرحيؿى القاسيا 
 (ّ)قد أىصبح المنفى صديقي الغاليا

ممػػا ال شػػؾ فيػػو ، أىفَّ االحسػػاس بالغربػػة ، ينبػػع مػػف الشػػعكر النفسّْػػي المترتػػب    
مف ذلؾ االبتعاد ، فنزار المبتعد عف الكطف ، ليمثموي سفيران ، لو مكانتو الكبيرة ، ال بَّػد 

ػا لػك كػاف مبعػدان ، أىك مطػاردان ، كمػا ىػك الحػاؿ أىٍف  تككف لمغربة عنػدهي صػكرة أيخػرل عمَّ
 مع بدر .
أىفَّ الغربة مع نزار ، رسمت صكرة مغايرة ، لمصكرة المعركفة عند المغتػربيف ،  

فيػػي لػػـ تعػػد شػػعكران مكحشػػان ، بػػؿ تٌحكلػػت ًإلػػى عبلقػػة صػػداقة ، ًإذ المبلحػػظ ًإفَّ عبلقػػة 
تتحدد عمى كفؽ قػدرة المكػاف عمػى تػكفير الحريَّػة الفكريَّػة لمشػاعر كىػذا  نزار بالمكاف ،

 ما تحقؽ لوي في غربتًو حيث الحرية ، كالكرامة معان ، كالذم عبَّر عنوي شعران  ًإذ قاؿ: 
ـى أىصابعي   لـ يكسٍر المنفى عظا
 (ْ)أىبدأ .. كلـ يىٍخًفض جبيني العاليا

لقد حقؽ نزار لذاتًو في الغربة صكرتيا المنشكدة في فكػره ، كالتػي لػـ يسػتطيع   
فػػػي طريقيػػػا ًإلػػػى الػػػزكاؿ ... ألىنَّيػػػا ال  )ًإٍف يحققيػػػا فػػػي بػػػبلدًه ، فاألصػػػابع العربيػػػة : 

                                                           
(

1
ػض       ٌؼشثٟ اٌّؼبفش لضب٠بٖ ٚظٛا٘شٖ اٌف١ٕخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ : ، ٠ٕٚظش : اٌؾؼش ا 12( دالٌخ األٌَٛاْ فٟ ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ : 

 . 116اٌذ٠ٓ اعّبػ١ً ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، اٌمب٘شح : 

(
2

      ، داس اٌفىش ث١شٚد ، 2( ٠ٕظش : ؽٛي ٌغخ ٔضاس ، ؽشوخ اٌؾذاصخ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش : وّبي خ١ش ث١ه ،ط

1896  :121 . 

(
3

 .  261:  8، ط ( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ

(
4

 . 266:  8( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط
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ـ نػزار ، مػا دامػو ال يقػؼ أىمَّػا؛ مف ىنا نجد أىفَّ المكاف ال يشَّػكؿ معضػمة  (ُ)(تتحرؾ..
 عائقان أىماـ حريتو الفكرية . 

ًإفَّ لغة نزار ىنا تأخذ عكالميا مف ًاتجاىات عدة ، فيذًه المُّغة التػي نيمػت مػف   
ػػاالمُّغػػة اليكمٌيػػة المتداكلػػة ، قربػػت رؤل الػػذات ، كخمجاتيػػا ،  االسػػمكب الكنػػائي الػػذم  أىمَّ

ى دفقػان شػعكريان لمقػارئ كسػع أيطيػٍر التأىكيػؿ ، فعظػاـ أىطرَّ السطريف السابقيف ، فًإنَّو أىعط
االصابع  كناية عف الحريَّة الفكريَّة ، كالجبػيف العػالي ، كنايػة عػف الكرامػة ، المتػيف لػـ 
يحصؿ عمييما نزار فػي بػبلده ، بػؿ حصػؿ عمييمػا فػي المنفػى ، كلتثبيػت ىػذا المعنػى 

الجػػـز " لػػـ " ، فيػػذا التكػػرار  داةنػػراه يعمػػد ًإلػػى اسػػمكب التكػػرار ، مػػف خػػبلؿ تكػػراره أل
ًإضػػافة ًإلػػى جمػػاؿ االيقػػاع الػػذم أىحدثػػو ، فإنَّػػو عػػزز شػػعكر الػػذات كقػػرَّب المعنػػى عنػػد 

 المتمقي .
كمثممػا قمنػػا بػأىفَّ النرجٌسػػي ال يسػتطيع أىٍف يتخمػػى عػف نرجسػػٌيتو ، فًإنَّنػا نجػػد أىفَّ   

ػػػية عاليػػػة مػػػف خػػػبلؿ قكلػػػ و " جبينػػػي العاليػػػا " فالشػػػاعر نػػػزار يطالعنػػػا مػػػرة أيخػػػرل بنرجسّْ
 مستمر في رسـ شخصيتو المتألقة ، شخصية النرجٌسي العارؼ كالمتباىي بكينكنتًو .

مػػف ىنػػا نجػػد أىفَّ االبتعػػاد عػػف الػػكطف ، لػػـ يقػػؼ عائقػػان نفسَّػػيان أىمػػاـ نػػزار ، ألىفَّ  
 الغربة طكرٍَّت ذاتو ، كأىعطتو مجاالن لمتجدد ، فيك يقكؿ :

 جميًؿ ... فًإنَّوي شكران لمنفام ال
 ىدل ًإلي حضارة ... كخرائطان... كمكانئان أ

 (ِ)كقصائدان ... كقكافيا ...
ًإفَّ رؤيػػػػػة نػػػػػزار لمغربػػػػػة تأخػػػػػذ  أىنسػػػػػاقتيا مػػػػػف مكقػػػػػؼ نفٌسػػػػػي مػػػػػرتبط بطبيعػػػػػة      

االيدلكجيا الفكريَّة لمذات الشػاعرة ، كالتػي تقػـك عمػى قػدر الحريَّػة المتحققػة لمقمػـ ، فػًإذا 
تحقػػػؽ ىػػػػذا فمػػػػيس ىنػػػػاؾ غربػػػػة ، بػػػػؿ ممكػػػػف أىٍف تكػػػػكف الغربػػػػة مرفػػػػره يتخػػػػذه اإلنسػػػػاف 
لتطػػكير رؤاه الحياتيػػة ، كىػػذا مػػا حصػػؿ مػػع نػػزار ، الػػذم رققػػت الغربػػة مػػف طباعػػو ، 

كمة فػػي نظػػره ال تتعمػػؽ باالبتعػػاد عػػف الػػكطف ، أىك البقػػاء ككسػػعت مػػف قناعاتػػو ، فالمشػػ
فيػػًو ، بقػػدر مػػا تتعمػػؽ بمقػػدار الحريػػة التػػي تعيشػػيا الػػذات فػػي ذلػػؾ المكػػاف ، كىػػذا مػػا 

                                                           
(

1
 . 323:  9( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
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 . 266:  8( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ : ط
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   -دعاه ًإلى التعامؿ مع السفر ، كالغربة تعامبلن مختمفان ، فيك القائؿ :
 ًإفَّ المسافىة ال تخيؼي مراكبي

 فإذا ابتعدتي ...
 ككفى الرائيا ...فكي أى 

 ما دمتي أىكتيبي ... ليس عندم ميشًكؿ
 فأنا أيحددي كجيتي ... كمكانيا 

 أىنا قادره أىٍف أىصنىعى الكطف الذم أىختارهي ...
 بدقائؽو 

 (ُ)كأىشؽُّ فيًو جداكالن كسكاقيا
تمتػػػاز أىسػػػطر نػػػزار ىنػػػا بطغيػػػاف صػػػكت " األنػػػا " مػػػف خػػػبلؿ تكػػػرار ضػػػمير   

 ،" ، مكانيػا ، أىنػا قػادره ، أىشػؽُّ  مراكبي ، ابتعدتي ، ما دمتي ، فأىنا ، كجيتػيالمتكمـ  " 
ًإفَّ ىػػذا التكػػرار الطػػاغي لضػػمير المػػتكمـ بصػػيغو المختمفػػة، فيػػو اشػػارة كاضػػحة عمػػى 
عمػػك صػػكت النرجسّْػػي داخػػؿ الػػذات الشػػاعرة ، ذلػػؾ العمػػك الػػذم يضػػعيا ، فػػكؽ الكثيػػر 

نرجسّْػي يتكلػد عنػده أىحسػاس بػالجبركت ، كتقػدير عػالي مف الثكابت ، ًإذ معركؼ أىفَّ ال
لمذات ، كىذا ما لمسناه مع نزار ، فيك قادر عمى صناعة الػكطف الػذم يريػده ، كليػذا 
التصريح مدلكؿ عميؽ يجعمنا نتممس نرجسٌية الذات، كتعالييػا ، حتػى فػي تعامميػا مػع 

ييميػػا البعػػد ، بػػؿ ىػػي  قيمػػة عميػػا مثػػؿ الػػكطف ، فالػػذات تظيػػر ىنػػا مػػأخكذة بنفسػػيا ال
قادرة عمى صناعة كطنيا بنفسيا ، كقادرة عمى أىٍف تشؽ فيػًو  جػداكالن ، كسػكاقي ، كمػا 

، فػذات الشػاعر أىفَّ المسافة، كاالبتعاد ال تخيؼ الػذات ، مػا دامػت قػادرة عمػى الكتابػة 
ب كأىىمية الػذات ، كأىنَّػو شػخص تاز بشعكر غير عادم بالعظمة ، كحتم )النرجسّْية : 

نػػػادر الكجػػػكد، أىك أىنَّػػػوي مػػػف نػػػكع خػػػاص فريػػػد ال يمكػػػف أىٍف يفيمػػػوي ًإال خاصػػػة النػػػاًس ، 
فالنرجسّْػي يمغػي كػؿ (، ِ)(ينتظر مف االخريف احترامان مف نػكع خػاص لشخصػو كأىفكػاره 

 .(ّ) شيء اال ذاتو

                                                           
(

1
 .266( ٔفغٗ : 

(
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 . 112( ع١ىٌٛٛع١ب اٌؾخق١خ : 

(
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 . 111( ٠ٕظش : اٌّقذس ٔفغٗ : 
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ظػكر النرجسّْػي ، ًإذ كتستمر الذات الشاعرة في تصكير الغربة ، مػف خػبلؿ من  
 يقكؿ في قصيدة : " مف أىنا في أىمريكا   ... " 

 ما لشًعرم كطفه أىك كيٍجيىةه 
 هي في أىمريكاأي فمقد أىٍقرى 
 هي في الصيًف ، أىك في الينًد أىك في أكلقد أىقر 

 الٍسنًد ...
 أىك فىكؽى جباؿ اليىمىبليا 

 )ًزٍحمةو(أىك في الشاـ ، أىك في مصرى ، أىك في 
 بيف أىحضاف الدكالي ... كأىغاني ) الميىٍجنىا (

 ًإنني أىحمؿي أىكراقي ، كأىقبلمي ، كأىحزاني عمى ظىٍيرم
 كأىبني بحركفي ميدينان 

كا شمسى ببلدم   فًإذا ما صادىري
 (ُ)فبشعرم سكؼ أىٍبني كطنا ...

ينفػػػتح العنػػػكاف " أىنػػػا فػػػي أىمريكػػػا   " ، كالػػػذم امتػػػاز بنسػػػؽ االسػػػتفياـ ، عمػػػى   
 )معنػػى داللػػي يغتنػػي مػػف خػػبلؿ ترابطػػو مػػع معنكنػػو ، ًإذ معمػػـك إفَّ العنػػكاف يشػػٌكؿ : 

بنيػػة افتقػػار تغتنػػي بمػػا يتصػػؿ بيػػا مػػف معنػػكف ) قصػػة ، ركايػػة ، قصػػيدة ( ، كيؤلػػؼ 
، ذلػؾ المعنػى الػذم يتضػح بنرجسّْػية عالٌيػة ، ًإذ (ِ)(معيا كحدة عمى المستكل الداللي 

ًإنَّنػػا نستشػػؼ مػػف العنػػكاف أىفَّ تعظػػيـ الػػذات الشػػاعرة  لنفسػػيا ، ينسػػييا غربتيػػا ، فيػػذًه 
الػػذات ال يعنييػػا ابتعادىػػا عػػف الػػكطف ، كغربتيػػا ، بقػػدر مػػا يعنييػػا قػػدرتيا عمػػى قػػكؿ 

 الشعر ، فالشعر ىك الذم يبني الكطف . 
السػػابقة حػػددت مكقػػؼ الػػذات الشػػاعرة مػػف االبتعػػاد عػػف الػػكطف ، سػػطر ًإفَّ األ 

فالشػػعكر بالغربػػة ، ال يػػرتبط باالبتعػػاد عػػف الػػديار ، بػػؿ لػػو تصػػكرات أيخػػرل تعػػيش فػػي 
فكر الشاعر ، ًإذ ًإفَّ لنزار فمسفة معينة ترتبط بالمكػاف ، كىػذًه الفمسػفة تقػـك عمػى قػدر 

                                                           
(

1
 . 432:  8( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

       ( : عؼ١ذ عبٌُ عؼ١ذ اٌغش٠شٞ ، اطشٚؽخ دوزٛساٖ ،  1812 -1849 2( أَصش اٌغ١ّبة فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش 

 . 65:  2221اٌغبِؼخ اٌّغزٕقش٠خ ، و١ٍخ ا٢داة ، 
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عمػػى تشػػكيؿ  )األلفػػة مػػع المكػػاف تعتمػػد : ، ف(ُ)الحريػػة التػػي تكفرىػػا لػػو ىػػذًه االمػػاكف 
نسيجوي ابعادان نفسّْية ترتبط باألىلفة بمكاف معيف ... كالمكاف األىليؼ ىػك عػكدة مصػيرية 
ًإلػػى منبػػع الينػػاء الصػػافي الػػذم ييعمػػف فػػي كالدة جديػػدة لمكػػاف لػػك تطػػابؽ مػػع المكػػاف 

لػػى الغربػػة بمنظػػار ، كىػػذا الشػػعكر ىػػك الػػذم جعمػػو ينظػػر إً (ِ)(الكاقػػع النمػػاز بالغيريػػة 
 -مغاير ، فيك يقكؿ :

قان   ما عيدَّتي في ميديًف الشماؿ ممزَّ
 متسٌكعان ...
دان ...  متشرّْ

 ما عدتي في باريسى أىك في لندفً 
 أىمشي عمى ثمج الشكارع حافيان ...
 ما عدت أىركضي في الحدائًؽ عاريان 

 (ّ)قد أىصبح المنفى قميصان ثانيان 
ٌممػا ال شػؾ فيػػو ، أىفَّ الػذات الشػػاعرة ال تنظػر ًإلػى المكػػاف نظػرة مكضػػكعٌية ،   

بػػؿ تنظػػر مػػف منظػػكر نفسّْػػي ، فالشػػعكر بالغربػػة ، أىك عدمػػو مػػرتبط بقػػدر مػػا تػػكفره مػػف 
حرية ، كقد ساعدت البنيػة التركيبٌيػة مػف حػذؼ، كتكػرار عمػى ًإظيػار الداللػة ، فحػذؼ 

مػػػف السػػػػطر الثػػػػاني ، كالثالػػػث ، أىعطػػػػى دفقػػػػان  عبػػػارةو " مػػػػا عػػػػدت فػػػي مػػػػدف الشػػػػماؿ "
شػػعكريان بػػأفَّ الػػذات الشػػاعرة تعػػيش كسػػط حػػالتيف شػػعكريتيف مختمفتػػيف ، األىكلػػى كىػػي 
الضػػياع ، كالتسػػكع ، كالتشػػرد ، كالتيػػاكم ، االخػػرل الثبػػات كالقػػكة كىػػي نقػػيض الحالػػة 

لمػػذات الشػػاعرة الشػػعكرٌية االكلػػى ، كالتػػي تحققػػت لمػػذات فػػي غربتيػػا ، فالغربػػة حققػػت 
شػػعكران مغػػايران لمػػا كػػاف متكقعػػان ، أىمػػا تكػػرار عبػػارة " مػػا ٍعػػدىتي " ثػػبلث مػػرات ، لحػػاالت 
شػػػعكرية متقاربػػػة ، أىكػػػد المعنػػػى الػػػداللي ، الػػػذم سػػػارت االسػػػطر السػػػتة إلظيػػػاره فػػػي 
السػػطر السػػابع ، كالػػذم أىكػػد فيػػًو أىفَّ الغربػػة أىك كمػػا يسػػمييا الشػػاعر بػػالمنفى أىصػػبحت 

                                                           
(

1
            ( ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّىبْ ٚدٚسٖ داخً إٌـ اٌؾؼشٞ ٠ٕظش : ثٕبء اٌشٚا٠خ دساعخ ِمبسٔخ ٌضالص١خ ٔغ١ت 

  :ٚرطج١مبً   رؾ١ٍالً  ، ٠ٕٚظش : ِذخً ئٌِٝ ٔظش٠خ اٌمقخ15:  1894ِؾفٛظ : د. ع١ضا اٌمبعُ ، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، 

 . 95:  1896رشعّخ ع١ّش اٌّشصٚلٟ ، ٚع١ًّ ؽبوش ، داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ ، ثغذاد ، 

(
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 . 313( اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌشٚاد : 

(
3

 . 262:  8ش٠خ اٌىبٍِخ ، ط( االػّبي اٌؾؼ
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ػػػية ،  كطنػػان  ثانيػػػان ، مػػف ىنػػػا نجػػد أىفَّ الػػػذات الشػػػاعرة لػػـ تعػػػش الغربػػة المكانٌيػػػة أىك النفسّْ
 تنظر ًإلى المكاف مف منظكر نفسّْي  ألنيا

ذا كػػاف نػػزار لػػـ يعػػش الغربػػة مػػف خػػبلؿ المنظػػكر النفسػػي خػػارج بمػػده ، فًإنَّنػػا    كاً 
ريػػػػات ، ، كقمػػػػع الح حيػػػػث التسػػػػمط –نجػػػده قػػػػد عػػػػاش االغتػػػػراب داخػػػػؿ كطنػػػػو سػػػػكريا 

قد يمنع أىحيانان الحركة النفسجسػمانية بكػؿ أىبعادىػا ، ليصػؿ الفػرد ًإلػى حػد  )فالمكاف : 
،  (ُ)(التجمػػػد ، عنػػػدىا يقطػػػع شػػػكطان بعيػػػدان عػػػف عالمػػػو ليسػػػتحيؿ ىػػػذا العػػػالـ معاديػػػان 

فعبلقة العدائٌية ، كاألىلفة مع المكاف ىي التي تجعؿ نػزار يعػيش االغتػراب ، كمػف ىػذا 
نَّػػػػوي يػػػػرل أىفَّ أاال بيػػػػركت ، كتػػػػرؾ بمػػػػده " سػػػػكريا "  المنطمػػػػؽ قػػػػٌرر الشػػػػاعر العػػػػيش فػػػػي

ال تقػػاس بػػالطكؿ أىك بػػالعرض ، كال تحسػػب بالمقػػاييس اليندسػػية .  )العبلقػػة بالمػػدف : 
... كعمػػى ًإعطػػائي ي بالمػػدف ىػػك قػػدرتيا عمػػى )تحريضػػي شػػعريان ( إفَّ مػػا يحػػدد عبلقتػػ
بػػدأ بالكتابػة . كبيػركت كانػػت مػف ىػذًه المػػدف النػادرة التػي حَّرىضػػٍت الضػكء االخضػر أل

ػٍت دفػاترم عمػيَّ ... ًإنَّيػا لػـ تتركنػي  ػٍت صػكتي عمػيَّ ... كحرضَّ أىصػابعي عمػيَّ كحرضَّ
تجػكؿ فػكؽ أىكراقػي بعػد السػاعة السادسػة لحظة كاحدة في سككف ... كلـ تمنعني مف ال

مسػػاءن ... كلػػـ تأىخػػذني ًإلػػى محكمػػة أىمػػف الدكلػػة ، ألىدفػػع رسػػكمان جمركيػػة عمػػى أىفكػػارم 
... كأىشعارم . ًإفَّ بيركت لـ تضطيدني شعريان ... بؿ كانت تحمؿ فنجػاف القيػكة ًإلػيَّ 

ي ... أىك تسػرؽ أىصػابعي ... فأىنا ال أىستطيع أىٍف أىتعامؿ مع مدينػة تجمػس فػكؽ أىصػابع
 .(ِ)(... أىك تكسر أىصابعي ...

ًإفَّ الشعكر باالغتراب عند الذات الشاعرة ، شعكر نفٌسي ناجـ مف عدـ قػدرتيا  
عمػػى التػػأىقمـ مػػع المٌجتمػػع ٌممػػا أىكصػػميا تقريػػب االحػػرؼ ًإلػػى مرحمػػة الكحشػػة ، فأىصػػبح 

ؿ فػي قصػيدة " مػع الػكطف الكطف كالمشنقة ، التي يصمب عمييا المجرمكف ، فيك يقػك 
       -... في زجاجة براندم " :

ـي الكطفى عمى شكؿ ًمٍشنىقىةٍ   أىرسي
 تتدلى منيا قصائدم في احتفاؿو مىييبٍ 

 يحضرهي البابي العالي ...
                                                           

(
1

 . 311 – 316( اٌقٛسح فٟ ؽؼش اٌشٚاد  : 

(
2

 . 241 – 242:  9( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط
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 ككمبيوي السمكقيٌٍ 
 كرئيسي مصمحة السيجيكفٍ 

 كرئيسي مصمحة دىٍفف المكتى 
 ككزير التعميـ العالي 

 اتّْحاد الكيتّْابكرئيس 
اٍة ...  كرئيس الكينة ... كقاضي القيضى

 كجميع كزراء الدكلة الذيف عييّْنكا بمراسيـى مستعجمة
 (ُ)ليقيتيمكا الشاعر ... كيمشكا في جنازًتٍو ...

ًإفَّ أىسػػػطر نػػػزار تتٌنقػػػؿ بػػػيف صػػػكرتيف متحركػػػة ، كسػػػاكنة األيكلػػػى متىحركػػػة مػػػف  
خػػػبلؿ اعتمادىػػػا عمػػػى الفعػػػؿ المضػػػارع ، كجػػػاءت لتبػػػيف ديمكمػػػة الشػػػعكر النفسّْػػػي ، 
كديمكمػػة الفعػػؿ المعػػادم كمػػا فػػي " أىرسػػـ ، تتػػدلى ، يحضػػره، ليقتمػػكا " ، فػػالكطف مػػا 

االفكػػار ، كمػػا زاؿ يمػػارس فعػػؿ القتػػؿ زاؿ يمثػػؿ فػػي داخػػؿ الػػذات مشػػنقة لمحريػػات، ك 
ػػاضػػد القمػػـ كالفكػػر ،  كمبػػوي  )الصػػكرة السػػاكنة فاختػػار ليػػا الجممػػة االسػػمية ، مثػػؿ  أىمَّ

السػػمكقي ، كمستشػػاره السػػمكقي ، كرئػػيس مصػػمحة السػػجكف ، ككزيػػر التعمػػيـ العػػالي ، 
ة منػو ككف ، فػي محاكلػتمؾ الجممة التي تشيع السػ (كرئيس اتحاد الكتاب العرب ... 

العقمٌية التي تحكمنا كاحػدة منػذ العيػد العثمػاني بداللػة " البػاب العػالي "  فَّ إلشعارنا بأ
ًإلى عصرنا الحػديث ، الػذم أىصػبح فيػو رئػيس اتحػاد لمكتػاب، ككزراء ، كمػا أىفَّ فعػؿ 

اتيا مػف خػبلؿ تعػدد النمػاذج القتؿ تشترؾ فيًو جميع اصناؼ الدكلة عمى كافة مسػتكي
 الذات الشاعرة في رسـ الصكرة .شركتيا التي أ
ٌممػػا تقػػٌدـ نجػػد أىفَّ الػػذات الشػػاعرة ، تبحػػث عػػف نسػػؽو حضػػارم ، يػػركم عطػػش  

الشاعر فكريان ، كاجتماعيان كحينما يكػكف ىػذا النسػؽ يكػكف الػكطف ، كعمػى الػرغـ مػف 
يػا االنتماء العميؽ الػذم يشُّػد الػذات الشػاعرة ، ًإلػى كطنيػا دمشػؽ ، ًإال أىنَّنػا نشػعر أىنَّ 
ال  )لػػـ تكػػف ذلػػؾ النسػػؽ المنشػػكد ، بػػؿ كػػاف النسػػؽ ىػػك بيػػركت ًإذ يؤكػػد ًإفَّ بيػػركت 

تيػػدمت  كأبػػديؿ لبيػػركت سػػكل بيػػركت، ىػػي انتمػػاء شػػعرم كبيػػر ... فػػًإذا احترقػػت ،
                                                           

(
1

 . 125:  6( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ط
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 .(ُ)(...، أىك سقطت ، فيذا ال يعني سقكط االنتماء 
فيقػكؿ فػي قصػيدة   كلذا نراه يشعر بالغربة لمغادرتػًو بيػركت بعػد الحػرب االىميػة 

 " محاكلة تشكيميةه لرسـ بيركت " :
 عندما ترجعي بيركتي ًإلٍينىا 

 بالسىبلىمىٍة 
 عندما ترجع بيركت التي نعرفيا 

 مثمما تىًرجعي لمدار الحمامة
 سكؼ نىٍرمي في مياه البىٍحرً 

 أىكراؽى السىفىٍر 
 كسنستأجري كيٍرًسيّْيًف في بيت القمر

 كسنقضي الكقتى ، 
 في زرع المىكىاكيؿ ...

ٍر   كفي زرع الشىجى
 (ِ)آًه ... يا بيركت كـ أىتعبنا ىذا السىفىٍر 

زٍت المُّغػػػة شػػػعكر الػػػػذات بالغربػػػة ، كالرغبػػػة الحقيقيػػػػة بػػػالعكدة ًإلػػػى حضػػػػف    بىػػػرَّ
بيركت ، ًإذ نمحظ في أىسػطر الشػاعر ىػذًه مػيبلن كاضػحان ًإلػى تضػخيـ ذلػؾ الشػعكر ، 

عنصػػر الػػزمف الػػداؿ عمػػى االسػػتقباؿ ، كالػػذم تجسَّػػد بداللػػة مػػف خػػبلؿ التأىكيػػد عمػػى 
" سكؼ "  التي تطرؽ عكالـ المستقبؿ البعيد حسب رأم عمماء المُّغة ، ككػذلؾ  داةاأل

 " السيف " الداؿ عمى االستقباؿ كما في "سنستأجر ، سنقضي " .
مػػػػػف المبلحػػػػػظ أىفَّ االسػػػػػطر ىنػػػػػا تنفػػػػػتح عمػػػػػى تجربػػػػػة ذاتيَّػػػػػة تجٌسػػػػػٍد صػػػػػكرتيف  

 مختمفتيف: األيكلى: تعبر عف كاقع مرير عانتو الذات الشاعرة ممثبلن بالغربة .
االخرل: تستقي رؤاىا مف عالـ التخيؿ المرتبط بكينكنة الذات الحالمػة بػالعكدة ، كقػد 
عمػػؿ مػػد الصػػكت فػػي   " آه " الػػذم دؿَّ عمػػى التػػأكه ، مػػع حػػرؼ النػػداء " يػػا " عمػػى 

 ف الغربة، كاالبتعاد .ًإظيار معاناة الذات ، كألميا م
                                                           

(
1

 . 521:  9االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط (

(
2

 . 241-242:  6االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ط (



  ادلثحث األول: انغستح واالغرتاب وانصىزج ادلشررح نهراخ-انىطٍ وصىزج انراخ : نثانثاانفصم  
 
 

204 
 

كاالغتػراب كانتػا قػدر الشػاعريف المحتػـك تبقػى كمػا  ٌمما تقػدَّـ نجػد أىفَّ الغربػة ،  
ىي، شأنيما في ذلؾ شأف الكثير مف الشعراء الذيف سبقكىـ ، كذلؾ لرىافة الشػعكر، 
كاالحسػاس ، كلكنَّنػػا نجػد أىفَّ ، طبيعػػة الػذاتيف قػػد اختمفػت فػػي رسػـ صػػكرة الحػػالتيف ، 

يّْػة ، كنفسّْػية عنػػد كذلػؾ عمػى كفػؽ اخػػتبلؼ الشػعكر النفسّْػي ، فبػدر عػػاش غربػة مكان
ابتعاده عف كطنو ، فيك قد غادر العراؽ مطاردان فقيران ، كما أىنَّو غادره مريضػان ، كػؿ 
ىػذا كلَّػد لديػًو شػعكران مريػػران ، فبػدر المنتمػي سياسػيان ، كالػػذم تحمَّػؿ مػف تبعػات العمػػؿ 

كص السياسػػي الكثيػػر عػػاش احساسػػان مريػػران بالغربػػة ، رافقػػو انطػػكاء عمػػى الػػذات كنكػػ
نحػػػػك الماضػػػػي ، ًإذ لغػػػػة السػػػػٌياب أىخػػػػذت تمػػػػكر فػػػػي اعمػػػػاؽ الػػػػذات مخاطبػػػػة كطػػػػف 
الطفكلػػة ، المتمثػػؿ بجيكػػكر ، فقػػد اسػػتطاع أىف يحقػػؽ " يكتكبيػػا " قركيػػة ، فقػػد ارتػػبط 
أىسػػمو بيػػا ، كمػػا ارتػػبط أىسػػـ شكسػػبير بنيػػر " ايفػػف " مػػف ىنػػا نجػػد أىفَّ صػػكرة الػػكطف 

 يف:خذت اتجاىعند السَّياب في غربتًو أى 
اب مػػف األىكؿ: يمكػػف أىف نسػػميو عػػراؽ الحمػػـ ، أىك عػػراؽ الطفكلػػة كالػػذم رسػػموي السَّػػي

 خبلؿ العكدة ًإلى الماضي .
خر: عراؽ الكاقع ، أىك عراؽ الظمػـ كاالسػتبداد ، الػذم مثَّػؿ البمػد الػذم تسػتمب فيػًو اآل

 الحقكؽ .
و أغتػػػػرب أيضػػػػان بسػػػػبب ككمػػػػا أىغتػػػػرب السَّػػػػياب مكانيػػػػان بسػػػػبب السياسَّػػػػة ، فإنَّػػػػ       

المرض ، فقػد أىضػطر ًإلػى مغػادرة العػراؽ لمعػبلج فػي أىكثػر مػف دكلػة ، كخػبلؿ رحمػة 
عبلجػػو عػػاش الغربػػة المكانٌيػػة ،كالنفسػػٌية ، كأىخػػذ ينظػػر ًإلػػى المػػدف مػػف منظػػكر نفسّْػػي 
يػػرتبط بطبيعػػة الحالػػة الشػػعكرٌية التػػي تخالجػػو ، كىػػذًه الصػػكرة نراىػػا تختمػػؼ مػػع نػػزار 

رب عف كطنًو سكريا ليمثميػا ممحقػان فػي السػفارة السػكرية فػي أىكثػر مػف بمػد ، الذم اغت
كاالطركحػػة تجػػد أىفَّ لمظػػركؼ الحياتيَّػػة أىثػػران كبيػػران فػػي تخفيػػؼ حػػدة الشػػعكر بالغربػػة ، 
فنػػزار اغتػػرب ليمثَّػػؿ بمػػده كسػػفير لػػو مكانتػػو، بخػػبلؼ بػػدر الػػذم خػػرج مطػػاردان فقيػػران ، 

الغربة ، بؿ لػيس ىػذا فحسػب ، بػؿ نجػد أىفَّ النرجسَّػية كؿ ىذا خفَّؼ احساس الذات ب
كالتفاخر الزمت أىكثر صكر الشاعر فػي تعبيػره عػف ذاتػو فػي غربتػو ، كىػذا مػا دعػاه 
ًإلى مخاطبة المنفى كما يسميو الشاعر بالكطف الثاني ، ألىفَّ الشاعر لو رؤيػة فكريػة 
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قػان أىمػاـ نفسَّػية الشػاعر ، ًإذا تنطمؽ منيا في رسـ صكرة لمكطف فالمكاف ال يشكَّؿي عائ
مػػا اسػػتطاع التعبيػػر عػػف افكػػاره كمشػػاعره بحريَّػػة ، كىػػذه نقطػػة جكىريػػة فػػي اخػػتبلؼ 
ذات الشاعريف ، فالذاتيف كالختبلؼ الظركؼ التي أىحاطت بيما في غربتيمػا جعمػت 

ػػػااالكؿ ينطػػكم عمػػى ذاتػػػو ، لػػيس لػػو ىػػػدؼ ًإال بػػث شػػككاه ، كىمكمػػػو فػػي غربتػػو   أىمَّ
كىػػػك نػػػزار فقػػػد اسػػػتطاع بنػػػاء عبلقػػػات اجتماعيَّػػػة جديػػػدة ، كحقػػػؽ لنفسػػػًو فػػػي  خػػػراآل

غربتًو مجػاالن اكسػع لتطػكير ذاتػًو ، أىم أىفَّ الشػعكر بالغربػة عنػد السَّػياب حصػؿ لعػدـ 
قدرتػػًو عمػػى بنػػاء عبلقػػات اجتماعيَّػػة فػػي الػػكطف الجديػػد ، كىػػك خػػبلؼ نػػزار الػػذم لػػـ 

طاع خمؽ عبلقات متكازنػة ، كىػذا االمػر كحسػب يعش شعكر حاد بالغربة ، ألنَّوي است
رأم االطركحػػة ، يعػػكد ًإلػػى طبيعػػة الظػػركؼ التػػي تحػػيط بيمػػا ، فػػاألكؿ خػػرج مجبػػران 

 .لفقر ، كعدـ الشعكر بتقدير الذاتضمف ظركؼ نفسّْية صعبة حققتيا عكامؿ مثؿ ا
ف بمػا االغتراب فإنَّو كمف خبلؿ تحميػؿ الػنص الشػعرم لمشػاعريف ، قػد تبػي أىمَّا  

ػػػيان ، كمكانيػػػان ، سػػػببتو ليمػػػا عكامػػػؿ  ال يقبػػػؿ الشػػػؾ أىفَّ الػػػذاتيف قػػػد عاشػػػتا اغترابػػػان نفسّْ
 كثيرة ، تتعمؽ بطبيعة المٌجتمع الذم تتعامؿ معو ذاتييما . 

ػػا   بػػدر شػػاكر السَّػػياب ، فإنَّػػو عػػاش اغترابػػان نفسَّػػيان ، كمكانيَّػػان داخػػؿ المدينػػة"  أىمَّ
ة منيػػا ًإخفاقاتػػًو فػػي السياسػػة ، كالحػػرب التػػي شػػنيا عميػػًو بغػػداد " كذلػػؾ ألسػػباب كثيػػر 

اتباع الحزب الشيكعي ، ًإضافة ًإلى االخفاقات الكثيػرة التػي تعػرض ليػا فػي عبلقاتػًو 
الغراميَّة ، كاالجتماعيَّة ، يضاؼ ًإلػى ذلػؾ طبيعػة العبلقػات الماديَّػة التػي تػربط ابنػاء 

ان حػػػادان بػػػاالغتراب ، دعػػػاه ًإلػػػى الرغبػػػة المجتمػػػع المػػػدني ، كػػػؿ ىػػػذا كلَّػػػد لديػػػًو شػػػعكر 
 بالعكدة ًإلى كطنًو الخاص ، أىك كطف الطفكلة جيككر .

ػػا   نػػزار قبػػانّْي فػػإفَّ االطركحػػة كجػػدت أىنَّػػو عػػاش االغتػػراب النفسّْػػي، كالفكػػرٌم  أىمَّ
داخؿ كطنو سػكريا ، كذلػؾ بسػبب السػمطة القمعيػة التػي كانػت تمػارس ضػد الحريػات 

عػاه ًإلػى تػرؾ بمػده ، كالعػػيش فػي بيػركت التػي عػدىا كطنػان ثانيػان لػػو ، الفكرٌيػة ، ممػا د
كىي المدينة التي ال بديؿ ليا ، ألىفَّ التعامؿ الحضارم ، كالحرية الفكريػة لػـ يحصػؿ 
عمييػا ًإالَّ فػي لبنػاف ، كلػذا عنػدما حػدثت الحػرب األىىميػة غػادر لبنػاف ، كعػاش غربػة 

نمػػػػا كاغتػػػػراب عنػػػػد ابتعػػػػاده عنيػػػػا ، فػػػػالكطف  فػػػػي فكػػػػر نػػػػزار لػػػػيس األىرض فقػػػػط ، كاً 
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مجمكعػػة مػػف الػػرؤل ، مػػف أىىميػػا الحريػػة الثقافٌيػػة، كالفكرٌيػػة ،كالتعامػػؿ الحضػػارم مػػع 
 الذات المبدعة .

ٌمما تقٌدـ نجد أىفَّ ىناؾ اختبلفان جكىريػان بػيف ذات الشػاعريف ، : السػٌياب عنػد    
ىب ًإلػى جيكػكر أىم أىنَّػوي حقػؽ شعكره باالغتراب طمب المبلذ داخؿ كطنو العراؽ ، فػذ

ػػاتكازنػػو داخميػػان ،   طف ، كىػػذا يعػػكدنػػزار فنػػراه قػػد اختػػار تكازنػػو المطمػػكب خػػارج الػػك  أىمَّ
ريػػة فػػي ألسػػباب ، منيػػا الحالػػة الماديػػة المختمفػػة لمػػذاتيف ، ككػػذلؾ طبيعػػة الػػرؤل الفك

   النظر ًإلى الكطف .  
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 المـحث الثاني : اليزائم السياسية وانكسار الذات
ٌمما الشؾ فيًو أىفَّ انكسػار الػذات ، كضػعفيا يكلػد مػف رحػـ المعانػاة ، فػالكطف         

تمؾ الرقعة الجغرافيَّة التي تقبع في مكػافو مػا عمػى سػطح الكػرة كما قمنا سابقان ىك ليس 
 ، ، كثقافيّْ ، كاجتمػاعيّْ ، كسياسػيّْ األىرضيَّة ، فحسب ، بؿ ىك خميط مف شعكر نفسيّْ
كمػػػػف تمػػػػازج ىػػػػذه العكامػػػػؿ جميعػػػػان تشػػػػعر الػػػػذات بانتمائيػػػػا لتمػػػػؾ الرقعػػػػة الجغرافيَّػػػػة ، 

، كىػػذا مػػا جعػػؿ اليػػزائـ السياسّْػػية التػػي عاشػػتيا  فاالنتمػػاء ركحٌيػػان قبػػؿ أىٍف يكػػكف مكاٌنيػػان 
ػػة العربيَّػػة تسػػبَّب انكسػػاران كاضػػحان لمػػذات العربيَّػػة عامػػة ، كلػػذات الشػػعراء خاصػػة ،  األىمَّ

 لما لمشعراء مف رىافة احساس ، كشفافيَّة مشاعر .
ذا كػػػػاف االنكسػػػػار ىػػػػك الضػػػػعؼ كاليزيمػػػػة   ، فإنَّنػػػػا نجػػػػد أىفَّ ىػػػػذا المفيػػػػـك (ُ)كاً 

زائـ العربيَّػة ينسحب عمػى الكثيػر مػف مفاصػؿ الحيػاة السياسّْػية العربيَّػة نتيجػة تػكالي اليػ
 "ُْٖٗفمسطيف كقياـ الدكلة الييكديػة عػاـ" " الذم شيد تقسيـ ُْٕٗابتداءن مف عاـ "

"، كبعػػػدىا تكقيػػع معاىػػػدة كامػػػب ديفيػػػد ، كغػػػزك  ُٕٔٗمػػركران بنكسػػػة حزيػػػراف عػػػاـ"  ؛
لمػػػػا كػػػػاف الشػػػػعر، كاحػػػػدان مػػػػف أىرفػػػػع الفنػػػػكف التػػػػي تبػػػػدعيا  )، ك(ِ)"ُِٖٗلبنػػػػاف عػػػػاـ "

المجتمعػػػات البشػػػرية عبػػػر تاريخيػػػا الطكيػػػؿ فػػػإفَّ االبػػػداع الفنػػػي فػػػي الشػػػعر خصكصػػػان  
ًإنَّما كاف دكمان كما يزاؿ يفصح عف أىرؽ ما يختمج في حيػاة كحركػة المٌجتمػع مػف شػتى 

، كالحكادث ،كاالىػداؼ المطػامع ذا فإنَّنػا نجػد أفَّ الشػعر عػايش لػ (ّ)(القضايا ، كاليمـك
حالػػة االنكسػػار التػػي أكىنػػت الجسػػد العربػػي ، كالشػػاعريف مكضػػكع الدراسػػة تميػػزا بحػػس 

ف بمػكف الػذات المنكسػرةكطني جعميما يتفاعبلف مع قضايا أىمتيـ ، كيثمراف شػ ، عران تمػكَّ
لػى شػعره، ، نجد ظبلليا قػد انسػرحت إً الذم اتسمت حياتو بمأساكية قاتمةفيذا السيَّاب 

فقد أسيمت اخفاقاتو في السياسَّة ، فضبلن عف اليزائـ السياسّْية التي لحقت بكطنًو فػي 
   -بركز ظاىرة االنكسار في شعره ، فيك يقكؿ في قصيدة " تمكز جيككر " :

 نابي الخنزير يشٌؽ يدم 

                                                           
(

1
 ِخزبس اٌقؾبػ ، ثبة )وغش( .( ٠ٕظش : 

(
2

١خ : د. ِؾّذ ساضٟ عؼفش ، َ. اٌط١ٍؼخ االدث١خ ، اٌغٕخ           ( ٠ٕظش : اعزذػبء اٌزشاس ادث١بً اٌذٚاػٟ اٌف١َّٕخ ٚاٌغ١بعِّ

  5-3:  2222، 3اٌضب١ٔخ ، ع 

(
3

،       ، ١ٔغبْ  12، اٌغٕخ 1ع ( ِٓ أَعً لشاءح ل١ِٛخ رمذ١ِخ ٌزشاس اٌؼشة اٌؾؼشٞ : لؾطبْ اٌط٠ًٛ  ، ِغٍخ االلالَ ،

1811  :128 . 
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 كيغكصي لظاهي ًإلى كبدم ،
 كدمي يتدفؽ ينسابي : 
 لـ ييعدي شقائؽى أىك قمحان 

 (ُ)لكف ممحا 
أىىػػـ مػػا يميػػز الصػػكرة السػػٌيابية ىنػػا ، ذلػػؾ الػػتبلقح بػػيف الػػذاتي، كاألىسػػطكرم ،   

كالػػػػذم ينثػػػػاؿ عمينػػػػا مػػػػف العنػػػػكاف " تمػػػػكز جيكػػػػكر " ، ًإذ كحػػػػٌدٍت الػػػػذات الشػػػػاعرة بػػػػيف 
االسػػطكرة تمػػكز ، كبػػيف جيكػػكر التػػي مثمػػت كطػػف السَّػػياب الخػػاص كمػػا أىشػػرنا سػػابقان ، 

الشػعراء تعبيػران عػف  عممياالكطف مف جديد بداللػة " تمػكز " التػي اسػت في محاكلة لبعث
، كالمعركؼ أىفَّ العنكاف مف خبلؿ عبلقتػو التكاصػمية يحػاكؿ ًإقامػة :  (ِ)البعث كالتجدد

تمتد ًإلى المػتًف ،  كىذا ما جعؿ داللتو المؤسطرة (ّ)(عبلقة جدلية مع النص الرئيس )
حاجػػة مكضػػكعية كمػػا ىػػي حاجػػة  )مػػف خػػبلؿ لكحػػة فنيَّػػة ، ًإذ أىصػػبحت االسػػطكرة : 

كاسػػػػتبطاف  –عمػػػػى اسػػػػتكناه الػػػػذات المبدعػػػػة  -فيمػػػػا تنطػػػػكم عميػػػػو –فنيػػػػة ، تنطػػػػكم 
بػػيف عالميػػا الػػداخمي  –الػػذم اختػؿ  –مخزكنيػا الرؤيػػكم ، فػػي محاكلػة إلقامػػة التػػكازف 

 .(ْ)(كعالميا الخارجي 
لقػد رمػػز السػػيَّاب لمحػػاكـ بػػالخنزير الػػذم أىدمػػى الػػذات الشػػاعرة جسػػدان كركحػػان ،   

كسػػػبَّب انكسػػػارىا ، كالػػػذم ظيػػػر مػػػف خػػػبلؿ لغػػػة القصػػػيدة التػػػي انفتحػػػت عمػػػى مػػػا ىػػػك 
كنػػائي ، بداللػػة ذلػػؾ الػػدـ الػػذم غػػدا ممحػػان ، كلػػـ ينبػػت شػػقائقان كقمحػػان ، كالمبلحػػظ أىفَّ 

اسػػتيحاء ركح األىسػػطكرة ، ليكظفيػػا تكظيفػػان ذاتيػػان مػػف خػػبلؿ كعػػي السَّػػياب قػػد أىبػػدع فػػي 
، فيك قد نجػح ، معبران عف الظمـ كاالنكسار(ٓ)فني استطاع مسَّ تجربة الشاعر الكاقعية

في أىٍف يكَّظػؼ أىسػطكرة تمػكز الػذم ييٍقتػؿ عمػى يػد الخنزيػر كػؿ عػاـ عمػى جبػؿ لبنػاف ، 
ؿى دمػو ًإلػى شػقائؽ نعمػاف كى لييحَّ
ضػيفان آخػر يعبػر عػف معانػاة الػذات كانكسػارىا ، ، تك  (ٔ)

                                                           
(

1
 . 412:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
2

 5( ٠ٕظش : اعزذػبء اٌزشاس ادث١بً اٌذٚاػٟ اٌف١ٕخ ٚاٌغ١بّع١خ : 

(
3

       ( ػزجخ اٌؼٕٛاْ فٟ اٌشٚا٠خ اٌفٍغط١ٕ١خ ) دساعخ فٟ إٌـ اٌّٛاصٞ ( : فشط ػجذ اٌؾغ١ت ِؾّذ ِبٌىٟ ، سعبٌخ 

 . 45:  2223فٍغط١ٓ ،  –إٌغبػ ، ٔبثٍظ ِبعغز١ش ، عبِؼخ 

(
4

       ، ٠ٕٚظش : اٌزؾذ٠ش فٟ إٌـ اٌؾؼشٞ دساعخ ٔمذ٠خ فٟ  6-5( اعزذػبء اٌزشاس ادث١بً اٌذٚاػٟ اٌف١ٕخ ٚاٌغ١بع١َّخ : 

 . 55:  2212، داس اٌشضٛاْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 1ؽؼش ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة : د. ػالء ٘بؽُ ِٕبف ،ط

(
5

 . 2212،  46سح ٚاٌشِض فٟ ؽؼش ) ثذس ؽبوش اٌغ١َّبة ( : ؽ١ّبء عزبس عجبس ، َ. د٠بٌٝ ، ع : ( ٠ٕظش : االعطٛ

(
6

 .153    : 1892( ٠ٕظش : االعطٛسح ٚاٌشِض، د. عجشا اثشا١ُ٘ عجشا، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش، ث١شٚد،
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( كمػا أىفَّ ؤكؿ ًإلى الحياة بؿ الى الجفػاؼ )الممػحالدـ في القصيدة ال ي)فيك قد جعؿ : 
 حيف تسرم دمػاؤه نسػفان فػي جػذكرىا؛ قتؿ )تمكز( ال يصير ًإلى بعث األىرض كخصبيا

 .   (ُ)(كلكف )الثكرة ( تقتؿ تمكز ، الشاعر ، فيمكت الكطف ، جيككر 
ممػان    ًإفَّ المخيمَّة المتدفقة صكران ، بدءان مف العنػكاف ، الػذم مثٌػؿ ثيمػة جسَّػدت حي

راكد الػػػذات الشػػػاعرة ، باسػػػتعادة الزىػػػك كالكبريػػػاء ، نػػػراه يتبلشػػػى فػػػي نيايػػػة القصػػػيدة 
السػػػػػٌيابية ، فغػػػػػدا االنكسػػػػػار ظػػػػػاىران ، كالحسػػػػػرَّة كاضػػػػػحة ، ألىفَّ الخنزيػػػػػر بػػػػػثَّ حقػػػػػده ، 

قبمة ًإلى برعـو لمقتؿ ، كالغيمة ما ىي اال رمؿه منثكره ال يغني كال يسػمف مػف كتحكلت ال
 جكع ، فيك يقكؿ : 

 ىييات . أىتكلدي جيككر
 مف حقًد الخنزير المدثرّْ بالمٍيؿ

 كالقيٍبمة برعىمةي لمقتؿ 
 كالغيمةي رمؿه منثكر

 (ِ)يا جيككر
، سياسي ىك تغيَّر الداللة المفظيةأىىـ ما يميز المُّغة الشعرية في معجـ بدر ال   

، فالسَّياب تمكفَّ مف كفقر مثؿ القبمة التي تحكلت ًإلى بذرة لمقتؿ، كالغيمة ًإلى جذبو ،
 تكحي بدالالت جديدة مستمدة مف طريقة تكظيفيا بغرض االيحاء  ):  جعؿ الفاظو 

 
، ًإذ االنكسػػار، كتبلشػي االمػػؿ بسػػبب  (ّ)(المباشػر  لممتمقػي بمػػا ال يقػكل عميػػًو التعبيػػر

 الظمـ كالتجبر .
ية انفتحػػػػت عمػػػػى داللػػػػة لكنيَّػػػػة جسػػػػدٍَّت معانػػػػاة الػػػػذات    كمػػػػا أىفَّ المكحػػػػة الشػػػػعرّْ

الشػػػاعرة ، كانكسػػػارىا ، ًإذ تنقَّػػػؿ بػػػيف داللتػػػيف لػػػكنيتيف مشػػػحكنتيف بػػػرؤل تمػػػؾ الػػػذات ، 
  لميؿ ، فمعمػكـه أىفَّ ليػذا المػكف حيث المكف االسكد الذم استدعى لو ًإحدل دالالتو كىك ا

                                                           
(

1
           اٌغ١ّبة ٚأَعطٛسح رّٛص ث١ٓ االعبط١ش : ، ٠ٕٚظش : ثذس ؽبوش  61( اٌٛطٓ فٟ ؽؼش اٌغ١َّبة اٌذالٌخ ٚاٌجٕبء : 

 . 2211ػ، وبْٔٛ االٚي ، 1382، ؽزبء .  ٠4ٛعف ٘بدٞ ثٛس، ّٔٙضٞ، ع

(
2

 . 413: 1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
3

،        فٍغط١ٓ  -( اٌزغ١ش اٌذالٌٟ فٟ ؽؼش ع١ّؼ اٌمبعُ : سل١خ ص٠ذاْ ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، عبِؼخ إٌغبػ اٌٛط١ٕخ ، ٔبثٍظ

2221 : 1 . 
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حمػر الػذم دلَّػٍت عميػًو ، كالمكف األ (ُ)(ارتباطو بالميؿ كالظبلـ كجمبو لمشاعر الخكؼ )
 .(ِ)(لفظة " القتؿ " ، فيك لكف : " يذكرنا بالقتيؿ كيحثنا باستمرار لمثأر ليذا المغدكر 

االتكػاء عمػى الرمػز ، كتستمر الذات الشاعرة في تصكير انكسارىا مػف خػبلؿ   
ففػي قصػيدة " مدينػة السػػندباد " نجػد األىلػـ كالحسػرة يغمفػػاف الػذات بسػبب تبلشػي األمػػؿ 
الذم طػاؿ انتظػاره ، فبعػد طػكؿ انتظػار ثػكرة تخمصػيـ مػف كاقعيػـ ، يصػدمكف بتراجػع 

 تمؾ الثكرة عف مسارىا لتتحكؿ الصكرة الشعريَّة ًإلى كياف محطـ ببل أىكصاؿ .
 فيك يقكؿ :

 كعاٍف في القبًر ببل غذاءٍ ج
 عرياٍف في الثمًج ببل رداءٍ 

 صرختي في الشتاء
 اقًض يا مطٍر 

 (ّ)مضاجعى العظاـ كالثمكج كاليباٍء ،
ميػػة ، ، تغػػكر فػػي " ًإلػػى عػػكالـ تخيٌ  ينطمػػؽ بنػػا عنػػكاف القصػػيدة " مدينػػة السػػندباد 
االسػػػػتدعاء لػػػػؼ ليمػػػػة كليمػػػػة " ، فيػػػػذا ات الماضػػػػي لتصػػػػؿ بنػػػػا عنػػػػد حكايػػػػة " أصػػػػفح

عطانػا دفقػان شػعكريان بػأفَّ مدينػة السَّػياب ألشخصية " السندباد " ، كٌسعى أىطر التخييؿ ، ك 
 –أىفَّ رحػػػبلت السػػػندباد  )المنشػػػكدة ، ليػػػا مػػػف مدينػػػة السػػػندباد الكثيػػػر ، فػػػالمعركؼ : 

عػػػكدة مميئػػػة باألمػػػؿ كاالنتصػػػار، أىٌمػػػا  (ْ)(تنتيػػػي دائمػػػا بعكدتػػػو  –ميمػػػا طػػػاؿ أىمػػػدىا 
سندباد السَّياب فإفَّ مدينتػو ال تشػبو المدينػة الحمػـ ، بػؿ ىػي جػكعه ، كعػرم، كصػراخ ، 

 مدينة فييا تيـز الذات ، كتنطكم عمى نفسيا ، تنكسر، كتضعؼ .
مػػػػف ىنػػػػا نجػػػػد أىفَّ السَّػػػػياب ، قػػػػد أىخػػػػرج االسػػػػطكرة مػػػػف ًإطارىػػػػا المكضػػػػكعي ،  

معبرة عف ذاتو كما يخالجيػا مػف انكسػار ، فيػك  أداةاه الذاتّْية ، كتككف لتتطابؽ مع رؤ 

                                                           
(

1
     ( اٌٍْٛ ٚأَثؼبدٖ فٟ اٌؾؼش اٌغبٍٟ٘ ؽؼشاء اٌّؼٍمبد ّٔٛرعبً : أًَِ ِؾّٛد ػجذ اٌمبدس اثٛ ػْٛ ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، 

 . 9:  2223فٍغط١ٓ ،  -و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ، عبِؼخ إٌغبػ اٌٛط١ٕخ ، ٔبثٍظ

(
2

       ، ػبٌُ اٌىزت ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌمب٘شح ، 2، ط، ٠ٕٚظش : اٌٍغخ ٚاٌٍْٛ : د. اؽّذ ِخزبس ػّش  18( اٌّقذس ٔفغٗ : 

     1818 :194. 

(
3

 . 463:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
4

 . 121( : 1812-1849( أَصش اٌغ١ّبة فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش )
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ية  لتتبلءـقد أىبدع في تكظيؼ االسطكرة  ، ًإذ معمػـك ًإفَّ أىسػاليب (ُ)مع تجربتو الشخصّْ
بمسػػتكل النضػػكج العقمػػي الػػذم يبمغػػو الػػكعي االنسػػاني فػػي  )الصػػكرة الشػػعرَّية تػػرتبط : 

كتتنػػػكع تمػػػؾ االسػػػاليب كتتعقَّػػػد عمػػػى كفػػػؽ شػػػركط ذلػػػؾ  مسػػػيرتو التطكريػػػة عبػػػر التػػػاريه
 . (ِ)(التطكَّر 
، كاالنتياؾ عالـ تسػتمب فيػو الحقػكؽلقد كشؼ السَّياب عف عالـ مميء بالظمـ،        

مػػػر خاٌصػػػان بالػػػذات الشػػػاعرة مػػػف خػػػبلؿ تكػػػرار ا الظمػػػـ ، كاالنتيػػػاؾ ظيػػػر أىكؿ األكىػػػذ
ؿ ًإلػػى معانػػاة،  الضػػمير المنفػػرد " عريػػاف ، جكعػػاف ، صػػرخت " ، ثػػـ مػػا لبػػث أىٍف تحػػكَّ

 كانتياؾ جماعي ، ًإذ قاؿ :
 فآًه يا مطٍر !

 نكدُّ لك نناـ مف جديد 
 (ّ)نكدُّ لك نمكت مف جديد

تنفتح أىسطر السَّياب ىنا عمى بنية تركيبيَّة اعتمدت التكرار الذم أحدث ًإيقاعػان  
فَّ الػػػذات الشػػػاعرة تحػػػاكؿ تأىكيػػػد شػػػعكرىا عطػػػى دفقػػػان شػػػعكريان لممتمقػػػي ، بػػػأداخميػػػان ، أى 

أىفَّ  )باالنكسػػار ، كالػػذم أىكػػدَّ ىػػذا الشػػعكر ىػػك التجػػانس الصػػكتي بػػيف القػػافيتيف ، إذ : 
 . (ْ)(التماثبلت الصكتية تؤدم إلى تماثبلت داللية 

أىمَّا " النػداء " الػذم ارتػبط بػالمطر ، كالػذم تكػرر مػرتيف فػي القصػيدة " اقػًض   
ا متكافػؽ مػع شػعكر آه يػا مطػر" جػاء األىكؿ بصػيغة االمػر " أىقػًض " كىػذ يا مطر" ك "

ؿ فييا السَّياب عمى قدرة المطر ، تمؾ القػدرة الذات بجذكة األ مؿ المشتعمة ، كالتي يعكَّ
ػػا النػػداء الثػػاني فإنَّػػوي ارتػػبط بالتػػأكه ، ألىفَّ الػػذات الشػػاعرة  الباعثػػة لمخيػػر كالخصػػب ، أىمَّ

ذا كػػػاف ثمػػػة مػػػف يػػػرل أىفَّ ىػػػذًه فقػػػدت األىمػػػؿ بجػػػذكة  االنتصػػػار فأىصػػػبحت منكسػػػرة ، كاً 
:  أف ر فػػػػػي شػػػػػعر السَّػػػػػياب تنتيػػػػػي بانتصػػػػػار الخيػػػػػر ، ًإذالمقابمػػػػػة بػػػػػيف الخيػػػػػر كالشَّػػػػػ

                                                           
(

1
 . 229( ٠ٕظش : اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش لضب٠بٖ ٚظٛا٘شٖ اٌف١ٕخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ :

(
2

 21       ، اٌغٕخ  9-٠1خ " ِٓ اٌٛعٙخ إٌفغ١خ : ِغٍُ ؽغت ؽغٓ ، َ. االلالَ ، ع : ( اٌقٛسح اٌؾ١ٍّخ ٚاٌقٛسح اٌؾؼش

 . 112:  1882اة ،  –، رّٛص 

(
3

 . 464:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
4

              ( اٌجٕٝ االعٍٛث١خ فٟ ؽؼش اٌغ١َّبة دساعخ فٟ ِغّٛػخ " أؾٛدح اٌّطش " : ؽغ١ٓ ٔبظُ ؽغٓ ، اطشٚؽخ 

 . 86:  1885اٌّغزٕقش٠خ ، و١ٍخ اٌزشث١خ ،  دوزٛساٖ، اٌغبِؼخ
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ؿ ) نجػد  فًإنَّنػا ىنػا (ُ)(داللة اليزيمة ًإلى داللػة انتصػارالنصكص السٌيابية غالبان ما تحكَّ
 لمطر فقد تمؾ القدرة عمى العطاء. ا فًإفَّ ا، كلذالعكس، فاالنكسار كاضح كالشر طاغ

كتستمر صكرة الكطف الذم تستمب فيًو الحقكؽ طاغيػة عمػى صػكرة السَّػياب ،   
 -ففي القصيدة نفسيا نراه يقكؿ :
 أىىذًه مدينتي   جريحة القباب 

 فييا ييكذا أىحمر الثيابٍ 
 يسمّْط الكبلب 

 عمى ميكد ًإخكتي الصغار ... كالبيكت،
 تأىكؿ مف لحكميـ . كفي القرل تمكت 

 عشتار عطشى ، ليس في جبينيا زىىٍر ،
ٍر  جى  كفي يدييا سمَّة ثماريىا حى
ـي كؿُّ زكجةو بو كلمنخيؿ  تيرجى

 (ِ)في شطيا عكيؿ 
" ة استفيامٌية اعتمدت عمى الحػرؼ "اليمػزةتنيض أىسطر السَّياب ىنا عمى بني  

اسػمكب تعبيػرم  )شعكرىا باالنكسار ، فاالسػتفياـ : لمتعبير عف نكازع الذات الشاعرة ك 
، (ّ)(دائيان عاليان بمقدكره التكيؼ مع مختمؼ االنفعاالت كالنػكازع الذاتيػة أيمتمؾ مستكل 

 فيػػذًه المدينػػة الجريحػػة ممزقػػة يمػػارس فييػػا ييػػكذا القتػػؿ مسػػتعينان بكبلبػػًو ، فػػبل حيػػاة ؛
 ، كتحكلت ثمارىا ًإلى حجر . كحتى عشتار رمز االنبعاث كالتجدد جؼَّ عطاؤىا

أىمَّػا االسػتعارة التشخيصػيَّة فػي قكلػو " لمنخيػػؿ فػي شػطيا عكيػؿ " ، فقػد حققػػت   
انزياحػػان دالليػػان أىحػػدث تخمخػػبلن فػػي البنيػػة المعجميَّػػة ، أىعطػػت بعػػدان ًإيحائيػػان جسَّػػد شػػعكر 

س ثكبػان آخػر ، الذات الشاعرة الحاد باالنكسار ، فكأفَّ النخيػؿ انسػمه مػف عالمػو ، ليمػب
فقػػد صػػكرتو مخيمػػة الشػػاعر ، كأنَّػػو نسػػاء ثكػػالى مفجكعػػات ، فمفظػػة " العكيػػؿ " تحيػػؿ 

                                                           
(

1
 . 223( اٌجٕٝ االعٍٛث١خ فٟ ؽؼش اٌغ١بة دساعخ فٟ ِغّٛػخ " أؾٛدح اٌّطش " : 

(
2

 .413 - 412:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
3

         ( اعٍٛة االعزفٙبَ فٟ ؽؼش اٌغ١َّبة :٘بٟٔ فجشٞ ػٍٟ ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، عبِؼخ اٌّٛفً ، و١ٍخ ا٢داة ، 

1898  :68. 
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 . (ُ)ًإلى ىذا المفيـك
مف ىنا نجد أىفَّ الذات الشاعرة جسَّػدت شػعكرىا باالنكسػار مػف خػبلؿ لغػة فنيَّػة  

اسػػتميمت تقنيػػػات الشػػػعر الحػػػديث فػػػي محاكلػػة مبدعػػػة تمػػػزج الػػػذاتي بالمكضػػػكعي فقػػػد 
 عمؿ الرمز مع االستفياـ ، كاالستعارة عمى ًإظيار مكنكنات الذات .

كتستمر الذات الشاعرة في رسػـ صػكرة االنكسػار، كاألىلػـ الػذم أىصػابيا بسػبب   
 " ُٔٓٗاليػػزائـ ، كالحػػركب التػػي أىحاطػػت بكطنيػػا العػػراؽ ، ففػػي قصػػيدة " رؤيػػا عػػاـ 

   -" في المكصؿ ًإذ يقكؿ :ُٗٓٗ، التي صكَّر فييا المجزرة التي حدثت عاـ "(ِ)
 ما الذم يبدك عمى األىشجار حكلي مف ظبلؿ

 منجؿه يجتٌث أىعراؽ الدكالي 
 قاطعان أىعراؽ تمكز الدفينة

 كعمى القنٌب أىشبلء حزينة :
 رأس طفؿو سابح في دمو

 نيد أيـو تنقر الديداف فيو ، في سكينو ،
 أىم آهو مف دـو في فمو  

 حممتو ، مف لحمو  ما الذم ينطؼ مف 
 يا حباؿ القنًب التفّْي كيحيات السعيرً 

 (ّ)كاخنقي ركحي كخمّْي الطفؿ كاألىـ الحزينة  
، تنقَّؿ بػيف اإلخبػار، كاالسػتفياـتنفتح أىسطر السٌياب ىنا عمى نسؽو استفيامي   

دكات ًإذ إفَّ األ )اسػػػػػتفيامية ، كسػػػػػعَّت مػػػػػف أىطػػػػػر الداللػػػػػة :  أداةمسػػػػػتعينان بػػػػػأكثر مػػػػػف 
ٍف كنَّػػا (ْ)(االسػػتفيامية غالبػػان مػػا تحمػػؿ ظػػبلالن لمعػػافو أيخػػر تػػزاحـ المعنػػى األىصػػمي  ، كاً 

نرل أىفَّ الذات الشاعرة سػعت جاىػدة لتصػكير األىلػـ ، كالمعانػاة التػي عاشػيا الشػعب ، 
          .                                                                 (ٓ)بسبب الظمـ كالتجبر

                                                           
(

1
 ( ٠ٕظش : ٌغبْ اٌؼشة ِبدح " ػٛي " .

(
2

َّْ اٌزبس٠خ اٌزٞ صجزٗ اٌؾبػش ػٍٝ اٌمق١ذح ١ٌظ ثقؾ١ؼ ، فبٌمق١ذح رقٛس          ( ٌمذ أَؽبس وش٠ُ ِٙذٞ اٌّغؼٛدٞ أَ

 . 68-69، ٠ٕظش: اٌٛطٓ فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة :  1858االؽذاس اٌذ٠ِٛخ اٌزٟ ؽذصذ فٟ اٌّٛفً ؽّبي اٌؼشاق ػبَ 

(
3

 . 433:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ

(
4

 . 68( اعٍٛة االعزفٙبَ فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة : 

(
5

 . 2211   ،  122( ٠ٕظش ثٛاػش األٌَُ فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة ، ٔغبح ػٍٛاْ اٌىٕبٟٔ ، َ دساعبد اٌجقشح ، اٌغٕخ اٌغبثؼخ ، ع
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مشػػػػيدان مرعبػػػػان ألىجػػػػزاء بشػػػػرية ممزقػػػػة تنتشػػػػر فػػػػي  )لقػػػػد صػػػػكرَّت القصػػػػيدة :         
، فيػػذا رأس طفػػؿو ، كتمػػؾ أىـه ٍتنخػػر الديػػداف جسػػدىا ، تمػػؾ الصػػكر التػػي  (ُ)(السػػاحة 

عادتػػو ًإلػػى ، كأ اسػػتكحاىا السَّػػياب ، مػػف مشػػيد حقيقػػي ، حفػػزَّت البلكعػػي عنػػد الشػػاعر
ؾ الصػػكرة ، مػػع صػػكرة السَّػػياب الطفػػؿ الفاقػػد ألمػػو ، ٌممػػا جعػػؿ طفكلتػػو ، فتماىػػت تمػػ

انفعاؿ الذات يبدك كاضحان ، لينطمؽ نداءن لمحباؿ بأىٍف تتحكؿ ًإلى حيػات السػعير كتقتػؿ 
ميػػػـ بػػػأىٍف  السَّػػػياب الرجػػػؿ ، ليتحػػػكؿ ًإلػػػى منقػػػذ ييػػػب الحيػػػاة ، تمػػػؾ الحيػػػاة التػػػي طالمػػػا حى

سرية فػي بأىفَّ العبلقات األ ىكراناماريف رل كيحصؿ عمييا قرب أيٌمو ، ًإذ كحسب ما ت
فكلة المتعمقة بيذا الجانب ىػي الطفكلة ىي محكر البلكعي ، فيي تؤكد أىفَّ خبرات الط

 . (ِ)ساس في بناء الشخصية في المستقبؿاأل
ًإفَّ ىػػػذًه المعانػػػاة، كاآلالـ ، سػػػببت انكسػػػاران كاضػػػحان لمػػػذات ، ففػػػي القصػػػيدة  

 -نفسيا نراه يقكؿ :
 أىييا الٌصقر االليٌي الغريبٍ 
 في صمًت السماءٍ  أىييا المنقضُّ مف أىكلمب

 رافعان ركحي ألىطباؽ السماء
 غنيميدا جريحان ،  –رافعان ركحي 
 تمكزان ، مسيحان ، –صالبان عينٌي 

 أىييا الصقر اإًلليٌي ترفَّؽٍ 
 ًإفَّ ركحي تتمزؽ ،

 (ّ)ًإنيا عادت ىشيمان يـك أىف أىمسيت ريحان 
لقد انفتحت أسطر السٌياب ىنا عمػى عػالـ مػف التخٌيػؿ ممػيء بالػدالالت التػي     

ـ تمػكر برزٍَّت شعكر الذات باالنكسار ، ككسعَّت أىفؽ التخييػؿ لمقػارئ لينطمػؽ ًإلػى عػكال
صػػحاب الفيػػؿ " ككيػػؼ ارسػػؿ الػػييـ اهلل " طيػػران أبابيػػؿ " فػػي الػػزمف لتقػػؼ عنػػد قصػػة " أ

ثكبػػان  ف خػػبلؿ بانكرامػػا شػػعرٌية ، جسَّػػدت المعانػػاة ، كالبسػػتيافكػػأفَّ المشػػيد يتكػػرر ، مػػ

                                                           
(

1
 . 69( اٌٛطٓ فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة  اٌذالٌخ ٚاٌجٕبء : 

(
2

 . 119 ( ٠ٕظش : ع١ىٌٛٛع١ب اٌؾخق١خ :

(
3

 . 432 – 428:  1( اٌذ٠ٛاْ ، ِظ
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سطكرم ، فيذا الطائر االليػي الغريػب ، حمػؿ ركح السَّػياب مازجان بيف المكركث ، كاأل
آؿ اليػو مصػير  ، كالسيَّاب تمكز ، كالسػيَّاب المسػيح تمػؾ الػركح المتألمػة لمػا( ُ)غنيميدا

تعمػف انكسػارىا ، مػف خػبلؿ قكلػو " ًإفَّ ركحػي أىخكتيا ، فأىصابيا الضعؼ حتى جعميػا 
 تتمزؽ " .
ذا كاف السيَّاب قد أىظير انكسار ذاتو لما أىصاب كطنو العراؽ مف ىزائـ ،   كاً 

بسػبب السياسػػة ، فإنَّنػػا نػػراه قػػد عينػػي بقضػػايا كطنػػو الكبيػػر مصػػكران معانػػاة أىبنػػاء أىمتػػو ، 
 -كما في قصيدة " بكر سعيد " ، ًإذ يقكؿ :

 ما رئةو  مف أىم قيثارو مف أىيَّ 
 تنيؿُّ أىشعارم

 مف غابًة النار 
 بيف أحجار الصباياـ مف عكيؿ أى 

 منيا تنزُّ المياه السكدي كالمبف المشكم كالقار  
 مف أىمّْ أىحداؽ طفؿو فيًؾ تيغتصىبي  

 مف أىمّْ خبزو كماءو ما حمبكا  
 مف أىيّْما شيرٍفةو   مف أىيّْما دار  

 أىشعارمتنيؿُّ 
 (ِ)كالنكر في رايات ثكار 

ثمة شعكر جارؼ باأللـ ، كاالنكسار حققتو المُّغة الشعريَّة ىنا ، فػنحف نتنقَّػؿ   
بػػيف بنيَّػػة معجمٌيػػة عمقػػٌت االنكسػػار ، مػػف خػػبلؿ أىلفػػاظ مثػػؿ " غابػػة النػػار ، عكيػػؿ ، 

ار ، حيػػث عممػػت المشػػكم ، القػػار " ، كبػػيف بنيَّػػة تركيبيَّػػة اعتمػػدت االسػػتفياـ ، كالتكػػر 
سػػػـ االسػػػتفياـ " مػػف " متبكعػػػان بػػػػ " أىم " عمػػػى ا كيػػب االسػػػتفياميَّة المؤسسػػػة عمػػى الترا

ًإبراز الكظيفة الجماليَّة ، ثـ تأىتي القافية عبر حرؼ الركم " الراء " لتعاضػد االسػتفياـ 

                                                           
(

1
ِٗ      ( غ١ّ١ٕذا ؽبة ٠ٛٔبٟٔ ٠ؼًّ ثبٌشػٟ أَؽجٗ وج١ش االٌٙخ االٌّٚت االغش٠مٟ ص٠ٛط ، فأَسعً فمشاً اخزطفٗ ٚؽٍّٗ ا١ٌ

َّْ ٘زا اٌطبئش اٌّزخ١ً فٟ اٌمق١ذح  432:  ٠1ٕظش : اٌذ٠ٛاْ ، ِظ َّْ عبء ١ٌخط ، ٚاٌغ١ّبة ٕ٘ب عؼً ٔفغٗ غ١ّٕذا ٚأَ فٗ ، ألَ

َّْ ٘زا اٌزّبٟ٘ ث١ٓ اٌزاد ٚاالعطٛسح ٠قٛس عبٔت ِٓ اٌالٚػٟ اٌزٞ  ٠ظٙش ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚا٢خش ،  االٌٗ ٚلغ فٟ ؽجٗ ، ئِ

َّْ اٌقٛسح ٕ٘ب رٕف١ظ ػٓ ٚالغ ِإٌُ ػبؽٗ اٌغ١ّبة  ٚ٘ٛ فمذأٗ ٌٍٛعبِخ ، ٚاٌؾّت ِؼبً . ١ٌقٛس اٌغ١ّبة اٌّؾجٛة ، فىأ

(
2

 . 486 – 485( ٔفغٗ : 
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ـ القػائـ القائـ عمى التكرار في ًإظيار تمؾ الكظيفة ، أىم أىنَّػو مػف خػبلؿ تػرابط االسػتفيا
، عممػػػت مػػػع  (ُ)عمػػػى التكػػػرار ، مػػػع التماثػػػؿ الصػػػكتي ، أىسَّػػػس السَّػػػياب لبنيَّػػػة شػػػكميَّة 

 البنيَّة المعجمية عمى ًإظيار انكسار الذات .
ذا مػا عػػدَّنا ًإلػى القافيػػة فػي األىسػػطر السػػابقة فًإنَّنػا ككمػػا قمنػا ، نراىػػا تنتيػػي   كاً 

بحػػػرؼ الػػػركم " الػػػراء " ًإال فػػػي السػػػطريف السػػػادس ، كالسػػػابع ، فًإنيػػػا قػػػد تغيَّػػػرت ًإلػػػى 
حػػػرؼ " الػػػكاك " ، كىػػػذا يكمػػػف فػػػي تغيَّػػػر المػػػكارد التػػػي نيػػػؿ منيػػػا السَّػػػياب ، كجسَّػػػدت 

أىنَّوي في ىػذيف السػطريف قػد تعامػؿ مػع الطفكلػة " ، أىم أىحػداؽ طفػؿ معاناتو ، ًإذ نمحظ 
فيؾ تغتصبي " كمع الفقر " مف أىم خبزو كماءو فيؾ ما صمبكا " كىما داللتػاف ليمػا أىثػر 
عميػػػؽ فػػػي البلكعػػػي ، ًإذ تمسَّػػػاف ذات الشػػػاعر، كىػػػذا مػػػا دعػػػاه ًإلػػػى تكظيػػػؼ القافيػػػة 

 عاالت النفٌسية لمذات . تكظيفان مغايران ، يتناسب كتغيَّر االنف
أىٌمػػا نػػزار قبػػانَّي ، الشػػاعر الػػذم ابتعػػد عػػف االنتمػػاءات السياسَّػػية كالحزبيَّػػة ،  

كصػػبَّ كػػؿ اىتماماتػػًو نحػػك عػػالـ المػػرأة ، حتػػى عػػٌده كثيػػر مػػف النقَّػػاد ، شػػاعران متفرغػػان 
ضػػع المتػػردم الػػذم يعيشػػو كطنػػو ، لػػذلؾ العػػالـ ، نجػػده يعػػيش حالػػة مػػف االنكسػػار لمك 

متو العربيَّة منذ مرحمة مبكرة مف حياتو الشعريَّة ، ففي قصيدة " خبز كحشيش كقمػر كأي 
ـ " نػراه يصػكَّر حالػػة االنكسػار التػي تعيشػػيا الػذات بسػػبب ُْٓٗ" كالتػي كتبيػا عػػاـ " 

ػػػة سياسػػػيَّان ، كاجتماعيَّػػػان ، كفكريَّػػػان ، كلػػػيس ىػػػذا فحسػػػب ، بػػػؿ نػػػراه  تػػػردم أىكضػػػاع األمَّ
األلـ ، مجسدان مف خبللًو رؤيتًو الصادمة عف الشرؽ ، كالتػي جسػدىا  يكتب شعران ممؤه

مف خبلؿ قصيدة " خبز كحشيش كقمػر " ، تمػؾ الرؤيػة السػكداكيَّة القاتمػة ، التػي تجػد 
االطركحػػة أىفَّ ليػػا ارتباطػػان بمخػػػزكف ذاكرتػػي فػػي البلكعػػي عػػػف الشػػرؽ ، الػػذم اغتػػػاؿ 

ة مػع أىمػراض المٌجتمػع ، ٌممػا كلَّػد لديػو أىختو كصاؿ، لقد كجد الشاعر نفسو في مكاجيػ
انكساران حادان ، كتمزقان جعمو يصؼ الشرؽ بشرؽ الخرافات ، كالفقر ، كاالنحراؼ  ىذًه 
 الرؤية التي تطالعنا مف خبلؿ العنكاف " خبز كحشيش كقمر " الذم انماز بالكاقعيَّة .

مبكػػر ، فقػػد  مػػف ىنػػا نجػػد أىفَّ الشػػعكر باالنكسػػار بػػدأ مػػع الشػػاعر منػػذ كقػػت 
 كتب في قضيَّة فمسطيف ما يؤكد ىذا الشعكر ، فيك يقكؿ في قصيدة " فتح " 

                                                           
(

1
 . ٠138ٕظش اٌجٕٝ االعٍٛث١خ فٟ ؽؼش اٌغ١بة دساعخ فٟ ِغّٛػخ " أؾٛدح اٌّطش " : ( 
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 يىا فىٍتحي شابى الدٍَّمعي في عييكننىا 
ري ًإٍسرىائٍيؿى في ظيييٍكًرنا ًؿ خٍنجى  كلـ يىزى

 كلـ نزؿ نبحث في الظبلـً عىٍف قيبيكًرنىا
ٍؿ كىاألىٍمًس أىغبياء   (ُ)كلـ نىزى

أىىـ مػا يميػز لغػة نػزار فػي شػعره السياسّْػي ، قػدرتيا الفنيَّػة ، العاليَّػة عمػى خمػؽ 
يكػػػف مػػػف أىصػػػحاب النظريػػػات  )تػػػكازف بػػػيف لغػػػة الشػػػعر ، كالمُّغػػػة اليكميػػػة ، فيػػػك لػػػـ : 

بػؿ اتخػذ مػف الكاقعيَّػة  منطمقػان لػو  (ِ)(المُّغكية التي تستغمؽ عمى منظرييا قبؿ شػرّْاحيا 
تمػؾ الكاقعيػة التػي نشػػيد آثارىػا مػف العنػكاف ، الػذم شػكَّؿ معممػػان  فػي صػياغة اشػعاره ،

كاقعيػػان كمػػا فػػي " خبػػز كحشػػيش كقمػػر " ك " فػػتح " كغيرىػػا مػػف القصػػائد التػػي سػػنقؼ 
 . (ّ)عندىا

عبلقػػػػات لغكيػػػػة مثمػػػػرة  )تمتػػػاز البنيَّػػػػة التركيبيػػػػة ىنػػػا بقػػػػدرتيا عمػػػػى ًإقامػػػة :  
ًإذ النػػداء الػػذم جسَّػػد انكسػػار الػػذات ، كمعاناتيػػا مػػف خػػبلؿ تكاشػػج العبلئػػؽ ( ْ)(الداللػػة

المعجمٌية بينو كبيف االسػتعارة " شػاب الػدمع " التػي حققػت انزياحػان معجميػان ، ًإذ نقػؿ " 
الدمع " ًإلى عػكالـ الحيػاة مػف خػبلؿ لفظػة " شػاب " ، لقػد قىربَّػت االسػتعارة بمػا أىحدثتػو 

عجميَّػػة ، مػػف ًإظيػػار شػػعكر الػػذات الشػػاعرة باالنكسػػار مػػف تػػردم مػػف خمخمػػة لمبنيَّػػة الم
أىكضاع األىمَّة بسبب ما أىصابيا مف ىزائـ ، تمؾ اليزائـ التي انمػازت باسػتمراريتيا مػف 
خبلؿ تكػراره لجممػة " لػـ يػزؿ " الدالػة عمػى اسػتمرار العػدكاف ك " لػـ نػزؿ " الدالػة عمػى 

كطف، ىػػذا مػػا جعمػػو يكػػٌرر الجممػػة " لػػـ نػػزؿ " اسػػتمرار الخنػػكع كالػػذؿ مػػف قبػػؿ ابنػػاء الػػ
الدالػػة عمػػى الخنػػكع مػػرتيف، كربمػػا يعػػكد ذلػػؾ ًإلػػى رغبػػة الػػذات الشػػاعرة فػػي اسػػتنياض 

 اليمـ مف خبلؿ جمد الذات .
ذا كنَّػػػا قػػػد رًأينػػػا أىفَّ الػػػذات الشػػػاعرة ، أىظيػػػرت انكسػػػاران مػػػع القضػػػايا الكطنيَّػػػة   كاً 

الشػعرم ، فًإنَّنػا يمكػف أىٍف نقػكؿ أىفَّ " نكسػة حزيػراف عػاـ كالقكميَّة ، منذ بدايات االبداع 

                                                           
(

1
 . 145:  3( االػّبي اٌغ١بع١َّخ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

ؽغ١ٓ    ٟ :، ٠ٕٚظش عّبد االدة اٌٛالؼٟ فٟ ؽؼش ٔضاس لجبٟٔ اٌغ١بع 1( ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ اٌغ١بعِّٟ دساعخ ٔمذ٠خ : 

 . 3، ع  1ٌِٛٛٞ ٔبفغٟ ، َ . اٌزشاس االدثٟ ، اٌغٕخ  ؽّظ آثبدٞ . ِٙذٞ ؽب٘ش . افغش

(
3

 ( ٠ٕظش : عّبد االدة اٌٛالؼٟ فٟ ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ اٌغ١بعٟ .

(
4

 . 49( ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ اٌغ١بعٟ دساعخ ٔمذ٠خ : 
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" أىحػػػػدثت جرحػػػػان عميقػػػػان ، كلَّػػػػد شػػػػعكران مريػػػػران باالنكسػػػػار ، تجسَّػػػػد مػػػػف خػػػػبلؿ  ُٕٔٗ"
 -مجمكعة مف القصائد ، ففي قصيدة " ىكامش عمى دفتر النكسة " يقكؿ :

 أىنعي لكـٍ ، يا أىصدقائي ، المغةى القديمٍة ...
ٍة ..كالكيتيبى   القديمى
 أىٍنعي لكـٍ 

 كبلمنا المثقكب كاألىحذية القديمىةٍ 
 كميٍفرداًت العير ، كاليجاء ، كالشتيمىةٍ 

 أىنعي لىكيـٍ 
 أىنعي لىكيـٍ 

 (ُ)نياية الفكر الذم قاد ًإلى اليزيمة 
، ، عمػى لكحػة تصػكيٌرية ، فيػك شػاعرتنفتح البنيَّة المعجميَّة السياسّْية لدل نزار 
تتجمػػى  )، كالصػػكرة عنػػده :  (ِ)التصػػكير منياجػػان فػػي صػػياغة اشػػعاره السياسّْػػيةاعتمػػد 

، مػػف خػػبلؿ أىسػػاليب ببلغيَّػػػة (ّ)(فػػي أىفَّ مػػا شػػاىده يكػػػكف منعكسػػان عمػػى شاشػػة حسػػػو 
تنحػػك نحػػك االسػػتعارة ، كالكنايػػة ، كالتشػػبيو ، كالتكػػرار ، كمػػا فػػي أىسػػطره السػػابقة التػػي 

،  (ْ) (ىػػكامش عمػػى دفتػػر النكسػػة  )تمتػػاز بالكاقعيػػة كالتػػي ظيػػرت مػػف خػػبلؿ العنػػكاف 
ال يتكقػػؼ عنػػد حػػدكد التشػػكيؿ  )فيػػك شػػاعر صػػاحب رؤيػػة ، تنطمػػؽ مػػف أىفَّ الشػػعر:  

لشػػػعرم أىك البنيَّػػػة الشػػػعريَّة أىك االسػػػمكب الشػػػعرم حسػػػب ، بػػػؿ يػػػرتبط االمػػػر بمنطقػػػة ا
ػػػػية ثقافيَّػػػػة كرؤيكيػػػػة كفكريػػػػة  التمقػػػػي أىيضػػػػان ، بكػػػػؿ مػػػػا تعنيػػػػو ىػػػػذًه المنطقػػػػة مػػػػف حساسّْ

 .(ٓ)(كحضارية 
ًإفَّ رؤيػػة الشػػاعر تنطمػػؽ مػػف عقػػًده ركابػػط شػػعرٌية ، كفكرٌيػػة بينػػو كبػػيف المتمقػػي  

كػػاف شػػعر الحداثػػة قػػد كسػػـ بببلغػػة الغمػػكض القػػائـ  )قاتػػو ، فػػًإذا : عمػػى اخػػتبلؼ طب
                                                           

(
1

 . 11:  3( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

 . 219خ : ( ٠ٕظش : اٌؾؼش اٌغ١بعِّٟ ػٕذ ٔضاس لجبّٟٔ ِٚغز٠ٛبرٗ اٌف١ٕ

(
3

 . 69( ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ اٌغ١بعِّٟ دساعخ ٔمذ٠خ : 

(
4

ِٖ اٌٛالؼ١خ رغغذد فٟ ػٕٛأبد لقبئذٖ راد اٌخطبة اٌغ١بعِّٟ ، وّب فٟ " لقخ ساؽ١ً ؽٛاسص ٔجشؽ " ٚ"  سعبٌخ  ( ٘ز

ٌٕىغخ " ٚ " اٌمذط ا ئٌٝ عٕذٞ فٟ اٌغ٠ٛظ " ٚ " ع١ٍّخ ثٛؽش٠ذ " ٚ " اٌؾت ٚاٌجزشٚي " ٚ " فزؼ " ٚ " ٘ٛاِؼ ػٍٝ دفزش

 " ، ٠ٕظش : عّبد األدة اٌٛالؼٟ فٟ ؽؼش ٔضاس لجبٟٔ اٌغ١بعٟ .

(
5

     ( ؽذاصخ اٌقٕؼخ اٌؾؼش٠خ : د. ِؾّذ فجبس ػج١ذ ، د. ػٍٟ ف١ٍجٟ اٌّشعِٟٛ ، َ. اثؾبس و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ ، 

 . 122:  2212،  12، ِظ14ع
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عمػػػػى االسػػػػتعارات المعقػػػػدة كالرمػػػػكز الممتبسػػػػة كاإًلشػػػػارات المبيمػػػػة ، بمعنػػػػى أىفَّ شػػػػعر 
الحداثة يقـك عمى " الغياب " غياب المدلكؿ حتى غدت كظيفػة القػارئ معػو تتمثػؿ فػي 

ًإشػػػػارات الػػػػنصّْ كرمػػػػكزه  –بػػػػان مبلمسػػػػة غائمػػػػة غال –اصػػػػطياد ذلػػػػؾ الغائػػػػب لػػػػيبلمس 
المغمقة في دىاليز مخاتمػة الداللػة ، فػًإفَّ شػعر نػزار قبػاٌني قػد اتسػـ بببلغػة الكضػكح . 
فالػػداؿ فػػي السػػمع مػػدلكؿ مباشػػر ، كبيػػذا لػػـ تكػػف المغػػة حجابػػان بػػيف الشػػاعر كمتمقيػػو ، 

 . (ُ)(ي أىيان كاف األىمر الذم أىدل ًإلى أىٍف يككف نص نزار قباٌني متاحان كمفتكحان لممتمق
ًإنَّنػػا نممػػػح فػػػي أىسػػػطر الشػػػاعر تكاشػػػجان عبلئقيػػػان بػػػيف المعنػػػى المعجمػػػي ، كبػػػيف  

االيقاع الداخمي ، المتحقؽ مػف خػبلؿ التكػرار ، ًإذ إفَّ تكػرار عبػارة " انعػي لكػـ " أىربػع 
مػػرات جػػاء معبػػران عػػف مػػرارة اليزيمػػة ، كشػػعكر الػػذات بانكسػػارىا ، حيػػث عػػدُّ االيقػػاع 

التجربػػػة االبداعيّْػػػة ذاتيػػػا ، كنػػػاتج كعػػػي خػػػبٌلؽ ، فيػػػك  حصػػػيمة صػػػيركرة )الػػػداخمي : 
فػػػي  )، كلػػػذا ال يجػػػب أىٍف ينظػػػر اليػػػو :  (ِ)(دائمػػػان يختػػػار شػػػكمو مػػػف داخػػػؿ صػػػيركرتو 

ًإطػػار الكظيفػػة التأكيدٌيػػة ، كاالفيامٌيػػة فحسػػب ألىنَّػػوي بتفاعمػػو مػػع بقيػػة العناصػػر المككنػػة 
يضػيا أىم السػاكف كالمتحػرؾ ، كبػذلؾ لمقصيدة يدخؿ في منطقة الصراع بيف البنيَّة كنق

المنسػربة فػي كػؿ أىجػزاء القصػيدة ، كعنػدىا يشػير  يحمؿ التكرار حركة االيقاع الػداخمي
 .(ّ)(ًإلى االحساس المييمف عمى الشاعر لحظة االبداع 

مػػػف ىنػػػا نؤكػػػد أىفَّ التكػػػرار فػػػي لغػػػة نػػػزار ىنػػػا فيػػػو دفقػػػات شػػػعكرية تشػػػير ًإلػػػى  
انكسار عميؽ أىصاب الػذات غيَّػرى الكثيػر مػف مفاىيميػا ، فأصػبح طعػـ ذلػؾ االنكسػار 

  -ظاىران حتى في اشعاره ، فيك يقكؿ في القصيدة نفسيا :
ةه في فىًمنا القصائدٍ   ماًلحى
فىاًئري الًنسىاءٍ   مالحةه ضى

قىاًعدٍ كا  لميؿي ، كاألىسىتاري ، كالمى
امىنا األىشياءٍ   (ْ)مالحةه أىمى

                                                           
(

1
          ٠ٕٚظش : أَفٛاد غبضجخ فٟ االدة ٚإٌمذ : سعبء إٌمبػ ،  ، 12( ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ اٌغ١بعٟ دساعخ ٔمذ٠خ : 

 . 11:  1812، 1ِٕؾٛساد داس االداة ،ط

(
2

 . 111( ٔفغٗ : 

(
3

 . 112( ٔفغٗ : 

(
4

 . 12:   3( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ِظ
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ككمػػػا أىظيػػػر االيقػػػاع الػػػداخمي المتمثػػػؿ بػػػالتكرار فػػػي األىسػػػطر السػػػابقة معانػػػاة      
الػػذات، تجػػد االطركحػػة ، أىفَّ االيقػػاع الخػػارجي المتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ القافيػػة ىنػػا جسػػد 

القافيػة ، عبػرَّ عػف خمجػات الػذات المنكسػرة ، كذلػؾ المعاناة ذاتيا، ًإذ نمحػظ تغيَّػران فػي 
ألىفَّ قصػػػيدة نػػػزار كظفَّػػػٍت االيقػػػاع الخػػػارجي المتمثػػػؿ ىنػػػا بالقافيػػػة لخدمػػػة القصػػػػيدة ، 

ت عػػف كالمعنػػى القػػار فػػي الػػنفس ، فالقافيػػة أىصػػبحت ىنػػا فػػي خدمػػة القصػػيدة ، كعبػػر 
تػنظـ لػذاتيا كلمػا تعبػر عنػو القصيدة ال تنظـ لقكافييػا ، ًإنَّمػا  )كجداف صاحبيا ، ًإذ : 

مػػػػػف كجػػػػػداف مضػػػػػطرب ، ال يسػػػػػتقر عمػػػػػى حػػػػػاؿ ، كأىكلػػػػػى لمقصػػػػػيدة أىٍف تصػػػػػكر ىػػػػػذا 
، مػػػف ىنػػػا نجػػػد أىفَّ  (ُ)(االضػػػطراب فتتغيػػػر كحػػػداتيا المكسػػػيقية بتغيػػػر خػػػكالج الػػػنفس 
 تغٌير القافية جاء ليعبر عف مرارة اليزيمة ، كانكسار الذات .

لقػػد تحكلػػت مػػرارة اليزيمػػة ، كالشػػعكر الجػػارؼ باالنكسػػار الػػى جمػػد لمػػذات فػػي  
   -قصائد نزار السياسّْية ، فيك يقكؿ :

ٌيتىةي اإًلحساس  جمكدنا مى
 أىركاحنا تشكك مف االفبلٍس 
 أىيَّامينا تدكري بيف الزاًر ...

 كالشطرنج
 كالنيعىاٍس 

ٍت لمناٍس  ٍيري أيمَّةو أيٍخًرجى  (ِ)(   ىؿ ) نحفي خى
يتجمى لنا ىنا كمف خبلؿ لغػة الشػاعر المنفتحػة عمػى عػالـ الكضػكح ، كالتػي     

تنبثؽ مف رؤية اعتمدتيا الذات الشاعرة كما أىشرنا سابقان ، انكسػار الػذات ككفرىػا بكػؿ 
ػػة العػػرب ، مػػف خػػبلؿ اعتمػػاد ضػػمير الجماعػػة " نحػػف " الػػذم  القػػيـ التػػي تنػػادم بيػػا أىمَّ

أىنػػا الشػػاعر تتمػػاىى  )يػػا أىعبػػاء الفشػػؿ ، ًإذ أىفَّ : يحػػاكؿ مػػف خبللػػو لػػـك نفسػػو، كتحميم
في معظػـ االحػكاؿ مػع نحػف الجماعيػة ، كتتجػاكز غالبػان حػدكدهي الفرديػة ، لتمقػي بظميػا 
عمى " أىنا " القارئ ، كتحتضنوي ، كما تعتمد أىٍف تجعؿ مػف الػذات القكميػة بػؤرة مركزيَّػة 

                                                           
(

1
 . 128:  1866، داس اٌّؼبسف ، ِقش ،  2( فٟ إٌمذ االدثٟ : د. ؽٛلٟ ض١ف ،ط

(
2

 . 96:  3االػّبي اٌغ١بع١ّخ  اٌىبٍِخ، ط( 
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 .(ُ)(ليا 
اسػػتعادت الخطػػاب اليػػكمي حتػػى عػػدَّىا  كعمػػى الػػرغـ مػػف اعتمػػاد الشػػاعر لغػػة  

كثير مف النقَّػاد عيبػان يقػع فيػًو الػنص الشػعرم ، ًإال ًإنَّنػا نجػد أىفَّ شػعر نػزار قبػاني لػيس 
، كتمػؾ الشػفرات (ِ)(تكاصػؿ ًإعبلمػي ، بػؿ يتميػز بشػفرتو الجماليَّػة الخاصػة  )مجرد : 

عي مػف ناحيػة ، كتيػدؼ عمى المكركث المستقر في الػك  )التي تأخذ أىنساقيا معتمدة : 
لتكسيع مداه بابتكار أىنماط جديدة مف البيانات الجماليَّة المسػتحدثة مػف ناحيػة أيخػرل ، 
اعتمادان عمػى ًإمكانيػة تكظيػؼ االسػتعداد المتػكفر لػدل المتمقػي فػي ىػذًه المحظػة لتنميػة 

 .(ّ)(قدراتو عمى التقاط ىذًه البيانات الجديدة كفؾ شفرتيا 
و الجماليَّػػػة فػػػي االسػػػطر السػػػابقة سػػػعى الػػػى مطارحػػػة الػػػنص كنػػػزار فػػػي شػػػفرات  

ػػػة أخرجػػػت لمنػػػاس  ) المقػػػدس، كمػػػا فػػػي قكلػػػو ، كىػػػك ىنػػػا يسػػػتثمر  (ىػػػؿ نحػػػف خيػػػر أىمَّ
التنػاقض الحػاد بػيف الكاقػع كالتػاريه ، بػيف  )الطاقة الركحيػة لمػنص المقػدس ليكضػح : 

الفعؿ كالقكؿ ، بيف المقدس كالدنيكم كالطريؽ في ىذا الصدد أىنَّػوي يقػـك بتطكيػع العبػارة 
المحفكظػػػة حتػػػى تنػػػدمج فػػػي النسػػػيج الشػػػعرم ، فيخمػػػؽ ليػػػا أىكالن بيئػػػة مبلئمػػػة لتجػػػانس 

أىٍف يبلحػػػػظ حػػػػرؼ  القافيػػػػة بػػػػإيراد مفػػػػردات االفػػػػبلس، كالنعػػػػاس ثػػػػـ يضػػػػيؼ ًإلييػػػػا دكف
 .  (ْ)(التحقيؽ " قد " الستقامة الكزف فيمارس لكنان مف تشعير النص 

كتستمر الذات الشاعرة ، في جمد ذاتيا مف خبلؿ تماىييا مػع الػذات العربيػة ،  
ككػػأىفَّ الػػػذات تيكىفٌػػر عػػػف أىخطائيػػا مػػػف خػػبلؿ تمػػػؾ االدانػػة ، فينػػػاؾ مػػف يػػػرل أىفَّ أىدانػػػة 

  (ٓ)نيا رغبة في الدفاع عنياالذات صكرة ظاىرية تتبط
كيستمر االنكسار مران في مػذاؽ الػذات الشػاعرة ، ًإلػى أىٍف يصػؿ ًإلػى التشػكيؾ   

 -بتاريه العرب ، كاعبلميـ ، فيك يقكؿ في قصيدة " ىكامش عمى دفتر اليزيمة " :

 لـ ننتصر يكمان عمى ذيبىابىةو 

                                                           
(

1
     ( ٔجشاد اٌخطبة اٌؾؼشٞ : د. فالػ فضً ، ِىزجخ اٌطفً ، عٍغٍخ االػّبي اٌفىش٠خ ، ِٙشعبْ اٌمشاءح ٌٍغ١ّغ ، 

2214  :23 . 

(
2

 . 23( اٌّقذس ٔفغٗ : 

(
3

 . 23( اٌّقذس ٔفغٗ : 

(
4

 . 25( ٔجشاد اٌخطبة اٌؾؼشٞ  : 

(
5

 . .355فٟ أدة ٔضاس لجبّٟٔ : ( ٠ٕظش : إٌشعغ١ّخ 
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لقػػػد أىكصػػػمت ىػػػزائـ العػػػرب المتبلحقػػػة الػػػذات الشػػػاعرة ، ًإلػػػى مرحمػػػة انكسػػػار   
أىفَّ ىػػػػذا خطيػػػػرة ، جعمتيػػػػا تشػػػػكؾ فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف قيمنػػػػا، كتاريخنػػػػا ، كاالطركحػػػػة تجػػػػد 

،  الغضػػػب عمػػػى المٌجتمػػػع الشػػػرقي ، لػػػو ترسػػػبات فػػػي البلكعػػػي لػػػدل الػػػذات الشػػػاعرة
ػػؿ المٌجتمػػع مػػرتبط بمرحمػػة فػػي عمػػر االنسػػاف أ ال كىػػي مرحمػػة الطفكلػػة ، فيػػك قػػد حمَّ

الشػػرقي القمعػػي مسػػؤكلية انتحػػار أختػػو كصػػاؿ ، كمنػػذ ذلػػؾ الحػػيف كاالطركحػػة ترقػػب 
 عكامؿ .تفٌجر ىذًه العدائية كمما حفزتيا 

ذا قيػػؿ يكمػػان أىفَّ االسػػمكب ىػػك االنسػػاف ، فًإنَّنػػا نجػػد أىفَّ نػػزاران قػػد اخػػتَّط لنفسػػًو   كاً 
أيسػػػمكبان خاصػػػان بػػػًو ، كنحػػػف نمحػػػظ ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ  لغتػػػًو ، فألفاظػػػو ال غرابػػػة فييػػػا كال 

فييػا تعقيد، بؿ أىنَّػؾ لتشػعر بأىنَّيػا لغػة الحيػاة اليكميػة ، لكنَّيػا صػيغت بذائقػة مبػدع بػثَّ 
 الجماؿ ، كالبسيا ثكبان جديدان .

ففي قصيدة " الممثمكف " ، كالتي فاضت انكساران ، كأىلمان نجد لغتو التي تركبَّػٍت  
مػػف بنيػػة معجميَّػػة مػػأىخكذة مػػف لغتنػػا اليكميػػة ، لكنػػو البسػػيا ثكبػػان جديػػدان جعميػػا تفػػيض 

كب السػػػػخريَّة كالػػػػػتيكـ جمػػػػاالن ، ًإذ البنيػػػػة التركيبيَّػػػػػة التػػػػي اعتمػػػػدت االسػػػػػتفياـ ، كاسػػػػم
   -كالتشبيو، فيك يقكؿ :

ٍف    متى سترحمكي
 المسرحي ًإنيارى عمى رؤكسكيـٍ 

 متى سترحمكٍف  
 كالناسي في القاعة يشتمكف ... يبصقيكٍف ...

 لكنَّيا تجارةي األىكىىاـٍ 
ٍمزىةه فخالده ، كطارؽه ،   كحى
 كعيٍقبىةي بف نافعو ،

اـٍ  ٍمصى  كالزير كالقعقاع ، كالصى
 ميكىدَّسكف كيمُّيـٍ ...

 (ُ)في عمب األىٍفبلـٍ ... 

                                                           

(
1

 . 499: 6االػّبي اٌغ١بع١ّخ اٌىبٍِخ ،ط( 
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 كانت فمسطيف لكـٍ 
 دجاجةن ، مف بيضيا الثميف تأكيميكٍف ...

 كانت فمسطيف لكـٍ 
   (ُ)قميص عثماف الذم بو تتاجركف

أىىػػـ مػػا يميػػز لغػػة نػػزار التنػػاغـ بػػيف البنيَّػػة المعجميَّػػة ، كالبنيَّػػة التركيبيَّػػة ، مػػف   
اجؿ الباس المغة ثكبان جديدان ، فالمغػة فػي االسػطر السػابقة اقتربػت مػف المغػة اليكميَّػة ، 
حتى لنراه يستعمؿ الفاظان نشازان لك أىنَّيا لـ تكظؼَّ في سياقيا الصػحيح ، كمػا فػي قكلػو 

يشػػػتمكف ، يبصػػػقكف " لكػػػفَّ الشػػػاعر كٌظفيػػػا لتناسػػػب الحالػػػة الشػػػعكريَّة التػػػي تعيشػػػيا  "
الذات الشاعرة ، كتناسب الحدث الذم جيئت ألىجمو ، فيما لفظتاف جيء بيما لمتعبيػر 
عػػف اسػػتيجاف النظػػاـ السػػمطكم العربػػي الػػذم فقػػد العػػرب مػػف خبللػػو جميػػع كرامػػاتيـ ، 

 ىزيمة .كىك قابع ال تيزه أىم خسارة أك 
ػػا االسػػتفياـ الػػذم شػػكَّؿ ظػػاىرة فػػي شػػعر نػػزار قبػػانيَّ كالػػذم خػػرج بػػو لمعػػافو   أىمَّ

كثيػػرة، نػػراه ىنػػا يخػػرج لمتعجػػب مػػف طبيعػػة النظػػاـ السػػمطكم العربػػي ، الػػذم فقػػد أىدنػػى 
مقكمػػات الكرامػػة ، كخػػرج حتػػى عمػػى مقػػاييس النظػػاـ السياسّْػػي ، فالعركبػػة أيسػػتيًبيحت ، 

ـ قػػػابعكف ، ال يشػػػغميـ سػػػكل بقػػػائيـ بالسػػػمطة ، كيػػػأتي التشػػػبيو ككرامتيػػػا ىيػػػدرت ، كىػػػ
 (ِ) الػػذم شػػكَّؿ ظػػاىرة فػػي قصػػائدًه السياسّْػػية ، حتػػى تكػػاد أىكثػػر قصػػائده ال تخمػػكا منػػو

ات الشػػاعر ال ترنػػك ليضػػفي بعػػدان جمالٌيػػان عمػػى الصػػكرة الشػػعرٌية ، كالمبلحػػظ أىفَّ تشػػبيي
طرافيػػا كاضػػحة عناصػػر تكػػكف العبلقػػة بػػيف أتزعػػو مػػف فغالبػػان مػػا ين )ًإلػػى الغمػػكض :

   (ّ)(ليس فييا ًإيياـ يستيمؾ المعنى أىك غمػكض كتغمػيض يحتػاج ًإلػى اعتصػار الفكػر 
كىذا ينطبؽ عمى تشبيو الشاعر في أىسطره السابقة ، فيك قد شبو فمسطيف بػ " قمػيص 

اف " تكظيفػان المػكركث الػديني كالتػأىريخي " قمػيص عثمػ )عثماف " فقد كظؼَّ نزار ىنػا: 
داالن مػػف خػػبلؿ التشػػبيو الػػذم ميػػد لػػو بتشػػبيو أىكػػد فيػػو صػػكرة المػػكركث ... ليّْقػػدـ لنػػا 

، صػكرة اسػتطاعت أىٍف تقػرب المعنػى القػار فػي (ْ) (صكرة عصريَّة فػي ًإطػار تػأريخي 
                                                           

(
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 . 112:  3( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ط
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 . 12( ٠ٕظش : ؽؼش ٔضاس لجبّٟٔ اٌغ١بعٟ دساعخ ٔمذ٠خ : 

(
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 . 12( ٔفغٗ  : 

(
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 . 11( اٌّقذس ٔفغٗ : 
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الػػػذات الشػػػاعرة كمكقفيػػػا مػػػف سياسػػػة الحكػػػاـ العػػػرب التػػػي جعمػػػت مػػػف فمسػػػطيف تجػػػارة 
مػػاعيـ السػػمطكية ، كلػػذا نػػراه يسػػتمر بتصػػكير حالػػة االنكسػػار يحققػػكف مػػف خبلليػػا اط

 -التي تعيشيا الذات الشاعرة بسبب السياسات المتصمة بالقادة العرب ، ًإذ يقكؿ :
بى لكيـٍ   طيكى

ـٍ أىصبحٍت حدكدينا  عمى يٍديكي
 مف كىرىؽ ... 
 فألؼ تشكركفٍ 

أىصبحٍت ببلدينا   عمى يديكـ ى
ةن ...  امرأةن ميبىاحى
 (ُ)فألؼ تيٍشكىركفٍ 

ًإفَّ المغة التيكميَّة في أىسطره ىنا ، تيػدؼ ًإلػى تفجيػر الػركح الثكريَّػة فػي أىبنػاء   
ػػػة ، ضػػػد حكػػػاميـ الػػػذيف اسػػػتباحكا حػػػدكد الػػػكطف ككرامتػػػو ، مكظفػػػان لػػػذلؾ الصػػػكرة  األيمُّ
البصػػريَّة ، مػػف خػػبلؿ اشػػتغالو عمػػى عبلمػػات التػػرقيـ ، التػػي تيشػػير ، ًإلػػى معنػػى خفػػي 

راد الشػػاعر اشػػراؾ المتمقػػي فػػي تأكيمػػو ، كمػػا أىنَّػػوي عمػػؿ عمػػى تكظيػػؼ الصػػكرة الحسَّػػية أى 
أىفَّ  )باٍف جعؿ ببلدنا مثؿ المرأة الميباحة ، فيػذا التشػبيو يقػـك عمػى فكػرة أىساسػيَّة ىػي: 

ػػػية تتأسػػػس عمػػػى فكػػػرة مركزيَّػػػة ، كىػػػي فكػػػرة االسػػػتفزاز الصػػػادـ  مدكنػػػة الشػػػاعر السياسّْ
، الػػذم يحققػػػو ال ػػػـر شػػاعر مػػػف خػػبلؿ االقتػػػراب بػػػؿ الكقػػكع فػػػي دكائػػر المحظػػػكر، كالمحَّ

كالممنػكع ، كالمسػػككت عنػػو ككػػؿ مػػا اسػػدؿ عميػو سػػتار مػػف خػػبلؿ : المػػرأة ، الجػػنس ، 
ػػػية كاالسػػػتجابة لبلسػػػتفزاز فػػػي  كالسياسَّػػػة ، الفضػػػيحة فػػػي مجتمػػػع شػػػرقي شػػػديد الحساسّْ

ز ذلؾ أىسػمكب اسػتفزازم صػا دـ ، كلغػة اقتحاميَّػة جريئػة التعبيػر محيط ىذًه الدكائر يعزَّ
ـر  . (ِ)(عف المحظكر كانتياؾ المحَّ

لقد كلَّد انكسار الذات لدل الشاعر ركحان تمرديَّة أىخذت ، تكيػؿ التيػائـ ، ضػد   
ػػة العػػرب مػػف جانػػب ، كتحفيػػزىـ عمػػى الثػػكرة مػػف جانػػب آخػػر ، لػػيس ىػػذا فحسػػب ،  أيمُّ

الفرديػػة ، التػػي كانػت تتمػػاىى مػع " نحػػف " الجماعػػة ، بػؿ أىننػػا نجػد أىفَّ " أىنػػا " الشػاعر 
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 . 111:  3( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

 . 11ٔضاس لجبّٟٔ اٌغ١بعٟ دساعخ ٔمذ٠خ : ( ؽؼش 
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عادت تظير مفردة مرة اخرل لمتعبيػر عػف تمردىػا ، فيػك يقػكؿ فػي قصػيدة  " ىػكامش 
 -عمى دفتر النكسة " :

ده يمنحيني األىمافٍ   لك أىحى
 مف عسكر السيٍمطىافٍ 

 قمتي لو : يا حضرة السيٍمطىافٍ 
 لقد خسرت الحربى مرتَّيفٍ 

 (ُ)انفصمتى عف قضيَّة اإًلنسافٍ ألىنَّؾ 
ػػػػية ،      ػػػػة السياسّْ مػػػػف الكاضػػػػح أىفَّ انكسػػػػار الػػػػذات الشػػػػاعرة بسػػػػبب ىػػػػزائـ األىمَّ

أىكصػػػػمتيا ًإلػػػػى مرحمػػػػة التمػػػػرد عمػػػػى الكاقػػػػع المتيػػػػرم ، فأخػػػػٍذت الػػػػذات الشػػػػاعرة تعمػػػػف 
ىػػػك صػػػرخة االنسػػػاف فػػػي كجػػػو  )صػػػراخيا بكجػػػو الحػػػاكـ الظػػػالـ ، ذلػػػؾ أىفَّ التمػػػرد : 

الرتابة ، كحالة مف حاالت الرفض كالمقاكمة ، كزعزعة كياف االخر كىك في الشػعر : 
خػػػرؽ لقاعػػػدة المػػػألكؼ، كاالعتيػػػادم ، كالرتيػػػب كصػػػكالن ًإلػػػى تحقيػػػؽ نمػػػط مػػػف الكتابػػػة 

، كىػػذا مػػا سػػعت الػػذات الشػػاعرة ًإلػػى  (ِ)(المغػػايرة التػػي تسػػتمد أىدبيتيػػا مػػف فسػػاد الكاقػػع
تضػخيـ  )ًإعبلنو ، فنجدىا قد أىعمنت تمردىا عمى كاقع األيمَّػة المتيػرم ، مػف خػبلؿ : 

الػػذات فرديػػان ، كتقػػزيـ اآلخػػر الجمػػاعي، تيصػػبح " االنػػا " فػػي كفػػة تعػػدؿ ، ًإٍف لػػـ تػػرجح 
مػؼ مسػافة جميع العرب اآلخريف الػذيف يػزج بيػـ فػي غياىػب الغيػاب ، يتقضػى ىػذا خ

أيخػػػرل كجدانيػػػة يتحػػػكؿ فييػػػا التكحيػػػد كالتمػػػاىي مػػػع القػػػـك ًإلػػػى السػػػخريَّة المريػػػرة ، بػػػؿ 
، كىذا ما نممسػو فػي قصػيدة " ىػكامش عمػى دفتػر النكسػة  (ّ)(كالنفي الشديد لكجكدىـ 

 -" إذ يقكؿ :
 ما قيمةي الشعًب الذم

 ليسى لو لساٍف   
 ألىفَّ نصؼى شعبنا 
 كالجرذافٍ محاصره كالنمًؿ 

                                                           
(

1
 . 83:  3( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

        ( اٌزّشد االعزّبػِّٟ ٚاٌفٕٟ فٟ ؽؼش اٌغٛا٘شٞ : عالي ػجذ هللا خٍف ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، عبِؼخ د٠بٌٝ ، و١ٍخ 

 . 18:  2225اٌزشث١خ ، 

(
3

 . 32( ٔجشاد اٌخطبة اٌؾؼشٞ : 
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 (ُ)في داخًؿ الجدراٍف ...
ًإفَّ تمرد الشاعر جعمو ، يسخر مف عقميػة الشػعب العربػي ، المتيػاكف ، الػذم         

ػػة  ، كىػػذا قبػػؿ اليزيمػػة ، فقػػد أىكصػػمو االنكسػػار ًإلػػى حالػػة مػػف الػػرفض ، لكػػؿ كاقػػع األىمُّ
 الكبرياء العربي . الرفض الذم يأمؿ منو ايقاظ

ًإنَّنا نشعر أىفَّ الذات الشاعرة تعيش حالة مف التمزؽ النفسّْي تسكف داخميػا منػذ  
طفكلتيػػػا ، كأىنَّيػػػا أىخػػػذت تبػػػرز مػػػع تعػػػرض الػػػذات لكثيػػػر مػػػف االنكسػػػارات فيػػػذًه المغػػػة 
ػػة ، ليسػػت حديثػػة عيػػد فػػي شػػعر نػػزار ، بػػؿ ىػػي نتيجػػة قيػػر  المتمػػردة عمػػى كاقػػع األىمَّ

ذات منػػػذ مرحمػػػة الطفكلػػػة كمػػػا كجػػػدنا فػػػي الفصػػػكؿ ، نفسّْػػػي تعرضػػػت لػػػو الػػػ اجتمػػػاعي
السػػػػابقة كىػػػػذا مػػػػا جعػػػػؿ ، شػػػػعكر االنكسػػػػار ، كالتمػػػػرد يسػػػػتمر فػػػػي لغػػػػة الشػػػػاعر ًإلػػػػى 
اخريات حياتو ، كىذا ما يجسده قكلو في قصيدة " ىكامش عمى دفتػر اليزيمػة " كالتػي 

 " :ُُٗٗكتبيا سنة         " 
 ليس جديدان خكفينا 
 صديقىنا فالخكؼي كافى دائمان 
 مف يـك كينَّا نيٍطفىةن 
اـٍ   (ِ)في داخؿ األىٍرحى

مػػف ىنػػا نجػػد أىفَّ انكسػػار الػػذات ، جػػاء نتيجػػة اليػػزائـ السياسّْػػية التػػي لحقػػت    
ػػػػة، ليتحػػػػكؿ الػػػػى تمػػػػرد مػػػػف قبػػػػؿ الػػػػذات عمػػػػى كاقعيػػػػا ،كفضػػػػح الفسػػػػاد السياسػػػػي  باأليمَّ
المستشػػػرم فػػػػي المٌجتمػػػع العربػػػػي ، فػػػي محاكلػػػػة مػػػف الػػػػذات الشػػػاعرة لتغييػػػػر النفسػػػػيَّة 

 كجو أىماـ سمبياتيا . العربية الخانعة ، مف خبلؿ كضعيا كجيان ل
كىذا يأتي مرة مف خبلؿ التماىي مع ذات الجماعة، كأيخػرل مػف خػبلؿ ًإبػراز "   

االنػػا " كتحجػػيـ " االخػػر الجمعػػي " كمػػا فػػي قكلػػو فػػي قصػػيدة " ًإلػػى أىيػػف يػػذىب مػػكتى 
   -الكطف ":

 بحثتي طكيبلن عف الميتنىبّْي
ـٍ أىرى مف ًعزَّة النىٍفسً   فم

                                                           
(

1
 . 483:  6اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ط( االػّبي 

(
2

 . 529:   6( االػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ ، ط
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 ..  ًإالَّ الغيباٍر .
 بحثتي عف الكبرياء طكيبلن 

 كلكنني لـ أيشاًىدٍ 
 بعىٍصر المماليؾ 

 (ُ)ًإالَّ الًصغىارى ... الًصغىاٍر ...
عرة ًإلػػػى المٌجتمػػػع العربػػػي بعػػػد سػػػطر السػػػابقة ، نظػػػرة الػػػذات الشػػػاجسػػػدت األ  

" ، كىػذا ُٗٗٗربع كعشريف " سػنة مػف نكسػة حزيػراف ، فيػذًه القصػيدة كتبػت عػاـ " "أ
عمى أىفَّ تمػرد الػذات الشػاعرة ، بسػبب االنكسػارات المتتاليَّػة ، لػـ يقػؼ عنػد حػدكد  يديؿُّ 

النكسة، بؿ أىفَّ االطركحة تؤكد ، أىفَّ نكسة حزيراف كانت الشػرارة ، التػي انطمقػت منيػا 
الػػذات فػػي تمردىػػا ، كالػػذات فػػي ىػػذًه االسػػطر تتحػػدث بمسػػاف " أالنػػا " المفػػرد ، بداللػػة 

، فمػػػـ أىرى ، لكننػػػي " لتصػػػكر معاناتيػػػا كانكسػػػارىا ، ذلػػػؾ االنكسػػػار ، األىلفػػػاظ " بحثػػػتي 
الذم أىظيرتػو البنيَّػة التركيبيَّػة المعتمػدة عمػى التكػرار ، ًإذ جػاء تكػراره لمكممػة " بحثػتي " 
لمداللػػة عمػػى شػػدة التعػػب الػػذم تعانيػػو الػػذات كىػػي تفػػتش عػػف كرامػػات العػػرب ، التػػي 

اىا ، فبل عزة نفػٌس ، كال كبريػاء مسػتعينان فػي كػؿ تحكلت الى شعارات مفرَّغة مف محتك 
 ىذا " بالرمز " الكاضح الذم ال يحتاج ًإلى جيد .

ٌمما تقٌدـ نجد أىفَّ الشعكر باالنكسار نتيجة اليزائـ السياسّْػية بػدل كاضػحان فػي    
شعر الشاعريف مما رسـ صكرة كاضحة لذاتييما ، كىما تعبراف عف حٌبيمػا لكطنيمػا ، 

ػػػؿ مػػػف الظمػػػـ كانتماء ػػػا بػػػدر شػػػاكر السػػػٌياب المنتمػػػي سياسػػػيان ، فقػػػد تحمَّ ىمػػػا اليػػػًو . فأىمَّ
كاالضطياد ، ما جعؿ حياتو تمرُّ بمراحؿ قاتمة ، جعمػت انكسػار ذاتػو كاضػحان جميػان ، 
سكاءن بسبب اليزائـ التي لحقػت بػو جػراء ذلػؾ االنتمػاء ، أىك اليػزائـ التػي لحقػت بكطنػو 

ر ، مػػف ىنػػا يمكػػف أىٍف نقػػكؿ أىفَّ انكسػػار ذات السَّػػياب قػػاد اليػػو العػػراؽ ، أىك كطنػػو الكبيػػ
   -عكامؿ ثبلث :

، زب الشػيكعي ، ثػـ تركػو لػذلؾ الحػزبىك مطاردة السَّياب بسػبب انتمػاءه لمحػ األىكؿ :
كػػػؿ ىػػػػذا سػػػبَّب لمػػػػذات الشػػػاعرة انكسػػػػاران كاضػػػػحان ، جعميػػػا تحمػػػػـ بػػػالعكدة ًإلػػػػى كطنيػػػػا 

                                                           
(

1
 . 629( ٔفغٗ : 
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الطركحة أىفَّ الذات الشاعرة تتخػذ مػف جيكػكر عنكانػان الخاص " جيككر " ، لذا كجدت ا
مػي ، العػكدة كز جيكػكر ، مرثيػة جيكػكر ، جيكػكر ألكثير مػف القصػائد ، كمػا فػي " تمػ

 الى جيككر ... " كذلؾ لمتعبير عف رغبات الذات بالعكدة الييا .
الظمػـ كالتجبػر بنػاء كطنػو العػراؽ ، كذلػؾ نتيجػة سياسّْية التي لحقت أاليزائـ ال الثاني :

الذم الحقو الحاكـ ، بأبناء الكطف ، مما سػبَّب انكسػاران حػادان لمػذات ، كمػا فػي قصػيدة    
" كالػػػذم صػػػكَّر فػػػي األيكلػػػى االنكسػػػار الػػػذم  ُٔٓٗ" مدينػػة السػػػندباد " ك " رؤيػػػا عػػػاـ 

أىصاب الذات الشاعرة ، بسبب خػركج ثػكرة تمػكز عػف مسػارىا ، كالمبلحػظ أىفَّ السَّػياب 
لقصػػػيدة يعمػػػد ًإلػػػى ًإظيػػػار انكسػػػاره الخػػػاص مػػػف خػػػبلؿ الضػػػمير المفػػػرد ، كذلػػػؾ فػػػي ا

لمتعبيػػر عػػف فرديػػة المأسػػاة ، ثػػـ نػػراه يتمػػاىى مػػع " نحػػف " الجماعػػة ، كذلػػؾ مػػف أىجػػؿ 
تكسيع دائرة االنكسار ، فالذات الشاعرة أىخػذت تحقػؽ رؤيػة شػعرية تنطمػؽ مػف خبلليػا 

ت عػف انكسػارىا مػف خػبلؿ قصػيدة " رؤيػا ًإلى ربط الذاتي بالمكضػكعي ، ككػذلؾ عبػر 
 " كالتي صكرت المجزرة التي حدثت في مدينة المكصؿ .ُٔٓٗعاـ 

يد " ًإذ اليػزائـ التػي لحقػت بأبنػاء الػػكطف العربػي ، كمػا فػي قصػيدة " بػكر سػػعالثالػث : 
 بناء كطنو الكبير .أىظير انكسار ذاتو لما أصاب أ

ي صػػػكَّر فييػػػا انكسػػػاره نػػػراه يعمػػػد ًإلػػػى كالمبلحػػػظ أىفَّ السَّػػػياب فػػػي قصػػػائده التػػػ 
و فييػػا تمكيػػو ، اعتمػػاد الرمػػز كاالسػػطكرة منيجػػان لػػو فػػي صػػياغة قصػػائده ، فجػػاءت لغتػػ

    -مر يتنازعو اتجاىيف :كتكرية ، كىذا األ
رغبػػة الػػذات فػػي تمكيػػو السػػمطة الحاكمػػة ، ًإذ قػػدَّـ السَّػػياب نقػػدان الذعػػان لرمػػكز  األىكؿ :

 السمطة آنذاؾ .
 جعؿ صكرتو الشعرية مكازية لمستكل النضكج العقمي الذم بمغو . -ر :خاآل

أىٌما نزار قبانّْي ، كالذم لـ ينتـً ًإلى أىمَّ اتجاه سياسي ، فًإننا نراه يظير انكساران  
شػػػديدان لمػػػذات فػػػي مرحمػػػة متقدمػػػة مػػػف حياتػػػو الشػػػعرية ، ففػػػي قصػػػيدة " خبػػػز كحشػػػيش 

كضػاع بمػده سياسػيان ، كاجتماعيػان ، كاقتصػاديان كقمر" يظيػر ذاتػان منكسػرة بسػبب تػردم أى 
كما أىنَّوي أىظير انكساران كاضحان لمذات مف خبلؿ قصائد تناكلت قضايا أىمتػو ، ًإذ صػكَّر 
مأساة فمسطيف ، ثػـ تػأتي نكبػة حزيػراف لتبػٌرز الشػعكر الجػارؼ باالنكسػار ممػا أىصػاب 
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سػػػػعت ًإلػػػػى جمػػػػد الػػػػذات ، فػػػػي أيمتػػػػو مػػػػف ىػػػػزائـ كذؿ ، كالمبلحػػػػظ أىفَّ الػػػػذات الشػػػػاعرة 
محاكلػػػة منيػػػا لمتنفػػػيس عػػػف معاناتيػػػا ، كمػػػا أىفَّ االطركحػػػة كجػػػدت أىفَّ الػػػذات الشػػػاعرة 
أىخػػػذت تتمػػػاىى مػػػع " نحػػػف الجماعػػػة " لتحقيػػػؽ رؤيػػػة مكضػػػكعية ، ًإال أىفَّ االطركحػػػة 

ات كجدت أىفَّ نػزاران يتمػاىى مػع " نحػف الجماعػة " أىكثػر مػف بػدر مَّمػا يػدؿ عمػى أىفَّ الػذ
الشاعرة تحاكؿ تصكير المعاناة الشػاممة لتحقػؽ رؤيػة شػعرية أىكسػع مَّمػا عنػد بػدر ، ًإذ 
بػػدر ظػػؿَّ مشػػغكؿ فػػي تصػػكير معاناتػػو الفرديػػة ، كمػػا أىفَّ االطركحػػة تجػػد أىفَّ ذات نػػزار 

يػػا أىخػػذٍت تسػػعى ًإلػػى تسػػتمر فػػي جمػػد الػػذات ًإلػػى مرحمػػة متػػأخرة مػػف حياتيػػا ، كمػػا أىنَّ 
في مقابؿ تحجيـ " نحػف الجماعػة " فكأنَّمػا الػذات الشػاعرة تحكلػت ًإلػى  نا "تعظيـ " األ

جيػػة رقابيػػة ، تسػػعى ًإلػػى ًإبػػراز تفكػػؾ المجتمػػع العربػػي ، كفضػػح مسػػاكئو ، كىػػذا لػػو 
ارتبػػاط حسػػب رأم االطركحػػة بنظػػرة الػػذات الشػػاعرة ًإلػػى المٌجتمػػع الشػػرقي منػػذ مرحمػػة 

يا عمى ذلؾ المٌجتمع كعاداتػو منػذ أىٍف انتحػرت الطفكلة ، ًإذ كجدنا ًإفَّ الذات تعمف ثكرت
بسػػبب رفػػض كالػػدىا تزكيجيػػا مٌمػػف تحػػٌب ، كلػػذا فًإنَّنػػا نجػػد  –خػػت الشػػاعر أ –كصػػاؿ 

أىفَّ ىػػذًه النظػػرة ، ليسػػت بجديػػدة ، بػػؿ أىفَّ اليػػزائـ السياسّْػػية كانػػت بمثابػػة شػػماعة تعمػػؽ 
ىػذًه نقطػة اخػتبلؼ كاضػحة فػي  عمييا الذات تحامميا عمى الشرؽ ، لذا فإنَّنػا نؤكػد أىفَّ 

تصػػػكير االنكسػػػار بػػػيف الػػػذاتيف ، فبػػػدر انطمػػػؽ فػػػي تصػػػكير انكسػػػاره مػػػف معانػػػاة آنيػػػة 
ٍف جسَّػد معانػػاة المرحمػػة ، ًإال أىنَّػوي صػػبَّ جانػػب  تػرتبط بػػرؤل المرحمػػة ، أىٌمػا نػػزار فإنَّػػو كاً 

حمػة التمػرد ، مف غضبًو المخزكف فػي البلكعػي ، ليظيػر انكسػاران حػادان أىكصػمو ًإلػى مر 
 عمى الكاقع ، فأىخذ يعمف صرخاتو عٌمو يستطيع تغيير كاقعو .

كنحػػف ًإذ كجػػدنا بػػدر يعمػػد ًإلػػى االسػػطكرة التػػي غٌمفػػت لغتػػو بػػالغمكض ، نجػػد   
أىفَّ نزار يصٌكر شػعره السياسّْػي الػذم أىظيػر انكسػار ذاتػو الحػاد بمغػة سػيمة تقتػرب مػف 
المغػػة اليكميّْػػة ، ألنَّػػو كػػاف ييػػدؼ ًإلػػى اشػػراؾ المتمقػػي فػػي ىمكمػػو التػػي عػػدَّىا ىمكمػػان 

لتمكيو كما كػاف بػدر ، كربمػا يعػكد ذلػؾ لمسػاحة الحريػة جماعية ، فيك ال ييدؼ ًإلى ا
التي يتمتع بيا نزار عف بدر ، فيك بمقدكره السفر ، فيػتمكف مػف االفػبلت مػف مطػاردة 

 ؼ بدر ، الذم تعكزه النقكد .  السمطة بخبل
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 المـحث الثالث : الوطن وىموم الذات
كمػػػا يقػػػاؿ فػػػي أىنػػػكاع األىسػػػمكب ىنػػػاؾ " السػػػيؿ الممتنػػػع " فػػػًإفَّ مفيػػػـك الػػػكطف          

يشػػارؾ ىػػذه المقكلػػة الداللػػة ، ًإذ يخيػػؿ لمفػػرد أىنَّػػوي لػػك سيػػًئؿ عػػف مفيكمػػو لمػػكطف ، فػػأفَّ 
حاضػػرة ، بانَّػػوي تمػػؾ الرقعػػة الجغرافيػػة المرسػػكمة عمػػى الخريطػػة كلكػػفَّ االجابػػة سػػتككف 

، مف التسػميـ المطمػؽ بيػذا المفيػـك ىناؾ ما يمنع):   ىذا التعبير يبدك مقتضبان جدان ًإذ
فيك قد يصػمح تحديػدان لمفيػـك الػكطف جغرافيػان كسياسػيان ، غيػر أىنَّػو سيصػبح فكػرة غايػة 

، فمػػك سػػممنا بفاعميػػة ىػػذا  (ُ)(أىعمػػاؽ الػػكعي كالكجػػداف فػػي التجريػػد ًإذا مػػا ضػػربنا فػػي 
المفيػػـك ، فإننػػا نقيػػر بػػأفَّ األىرض ىػػي الػػػرابط الكحيػػد الػػذم يػػربط الفػػرد بكطنػػو ، كىػػػذا 
اقػرار يفتقػد ًإلػى الكثيػػر مػف الفاعميَّػة، فػػنحف نشػعر بكثيػر مػػف الػركابط تربطنػا بكطننػػا ، 

بػة الػكطف كىذا مػا يفسػر شػعكر الشػاعر الجػاىمي باالنتمػاء ًإلػى قبيمتػو التػي كانػت بمثا
ألىفراد القبيمة ، فمف المؤكػد أىفَّ حيػاة البػداكة التػي يعيشػيا اإًلنسػاف الجػاىمي تحػتـ عميػو 
التنَّقػػؿ فػػي بقػػاع كثيػػرة ، كىػػذا يعنػػي أىنَّػػوي لػػـ يممػػؾ الػػكطف بػػالمفيـك الحػػديث ، أىم رقعػػة 
األىرض التػػػػي تحػػػػدىا حػػػػدكد ؛ كلكػػػػف عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف ىػػػػذا فإنَّػػػػوي كػػػػاف يعػػػػيش شػػػػعكر 

) كطنػو / قبيمتػو ( ، كىػذا مػا جعػؿ الشػاعر الجػاىمي ة ، كيشعر باالنتماء ًإلػى نالمكاط
 يعبر عف ذلؾ ، ًإذ قاؿ :   

تٍ   كما أىنا ًإال مف غزية ًإٍف غىكى
      

 
ٍف افتقػػػػػدى مفيػػػػػـك لقػػػػػد عػػػػػاش االنسػػػػػاف الجػػػػػاىمي شػػػػػعكر المك     اطنػػػػػة ، حتػػػػػى كاً 

حمى القبيمة كأينمػا حمػت القبيمػة يكػكف كطنيػا ،  )( ، فالكطف عنده : )الكطف، االرض
كليذا ال يككف التعمؽ بمكاف محػدد ًإال بمقػدار مػا يطػكؿ المكػث الػذم يسػمح بتكػكيف " 

 . (ّ)(الذكريات"
مف ىنا نجـز بأفَّ ربػط مفيػـك الػكطف بالحػدكد السياسّْػية المثبتػة ًإداريػان ، أىمػره    

ٍف ترشد غزيةى أىرشدي   (ِ)غكيتي كاً 

                                                           
(

1
 . 21( اٌٛطٓ فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة اٌذالٌخ ٚاٌجٕبء : 

(
2

 . 228:  1892( د٠ٛاْ اٌؾّبعخ ، ألثٟ رّبَ ثٓ أَٚط اٌطبئٟ : د. ػجذ إٌّؼُ فبٌؼ ، ثغذاد ، 

(
3

 . 23الٌخ ٚاٌجٕبء : ( اٌٛطٓ فٟ ؽؼش اٌغ١َّبة اٌذ
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ف الػػػركابط النفسَّػػػية كاالجتماعيَّػػػة ، كالفمسػػػفيَّة ، التػػػي تػػػربط الفػػػرد فيػػػو ًإجحػػػاؼ لكثيػػػر مػػػ
بكطنػػػو ، فبػػػالرغـ مػػػف ىيمنػػػة فكػػػرة الػػػكطف كػػػأرض عمػػػى كثيػػػر مػػػف المفػػػاىيـ ، ًإال ًإنَّنػػػا 

مفيػػػـك الػػػكطف فػػػي العصػػػكر الحديثػػػة ، كتشػػػعب أىكجػػػو العبلقػػػة بػػػو ،  )بػػػإزاء اتسػػػاع : 
صػبحت أىسػماؤىا عنكانػان أكتعددت دالالتو بعد أىف صارت األىكطػاف كيانػات سياٌسػية ، ك 

ثػػػػؿ )االسػػػػتعمار( ك ) القكميػػػػة( كلعػػػػؿ قضػػػػايا م ،بػػػػؿ )ىكيػػػػة( لمػػػػداخميف فػػػػي حػػػػدكدىا 
مػػػػػف مرشػػػػػحات العصػػػػػر حركػػػػػات التحريػػػػػر( كظيػػػػػكر نظريػػػػػات سياٌسػػػػػية كاقتصػػػػػادٌية ك)

 .(ُ)(الحديث أىٍسيمت في تشظي مفيـك الكطف كتطكر العبلقة بو 
ذا كاف رابػط األىرض يشػٌكؿ عػامبلن قكيػان يػربط الشػاعر فػي العصػر الحػديث     كاً 

، قعة سػببَّ شػعكران مريػران بالغربػةبكطنو ، فقد كجدت االطركحة أىفَّ االبتعاد عف تمؾ الر 
ػػػية بسػػػبب الحػػػركب أىقمػػػؽ الػػػذات الشػػػاعرة ، كشػػػتت يا ، كمػػػا أىفَّ تعرضػػػيا لميػػػزائـ السياسّْ

ز شػػعكرىا باالنكسػػار ، فػػإفَّ االطركحػػة كفػػي ىػػذا المبحػػث سػػكؼ تقػػؼ عنػػد  كغيرىػػا بػػرَّ
جتماعٌيػػػػػػة ، كنفسػػػػػػيّْة ، مفػػػػػػاىيـ أخػػػػػػرل لمػػػػػػكطف تيظًيػػػػػػر ىمػػػػػػـك الػػػػػػذات منيػػػػػػا عكامػػػػػػؿ ا

المكػاني ، كالسياسّْػي ، فيذا بدر شػاكر السػيَّاب الػذم شَّػكؿ الػكطف بمفيكمػو كاقتصادية
مممحػػان ميمػػان فػػي رسػػـ صػػكرة لذاتػػو ، نػػراه يقػػؼ عنػػد قضػػايا كطنػػو االجتماعيّْػػة ليرسػػـ 
صػػكرة متكاممػػة لذاتػػو المعنٌيػػة بيمػػـك كطنيػػا ، ففػػي قصػػيدة " المػػكمس العميػػاء " عػػالج 
قضية المرأة اجتماعيان ، ًإذ كقػؼ عنػد أىسػباب انحػراؼ ىػذه المػرأة كأىرجعيػا ًإلػى طبيعػة 

، ثػـ يعػكد ليصػكَّر مأسػاة ذاتػو  (ِ)مٌجتمع الذم يسيطر عميو الماؿ كتفتنػوي آلػة الحػربال
مػػف زيػػؼ العبلقػػات العاطفيَّػػة التػػي مػػرَّ بيػػا ، ليربطيمػػا بطبيعػػة المٌجتمػػع المػػادم الػػذم 

نػراه يصػٌكر معاناتػو الذاتيػة فػي  ،مػف ىنػا  (ّ)يجعؿ المرأة تبيع جسدىا مف أىجؿ المػاؿ 
 ية خالية مف الركح ، ًإذ يقكؿ : عبلقات جسدٌ  اقامة

 يا أىنتى ، يا أىحد السكارل  
 يا مف يريد مف البغايا ما يريد مف العذارل 

 ما ظؿَّ يحمـ ، منذ كاف ، بًو كيزرع في الصحارل 

                                                           
(

1
 . 28( اٌٛطٓ فٟ ؽؼش اٌغ١ّبة اٌذالٌخ ٚاٌجٕبء : 

(
2

 . 146( ٠ٕظش : ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة دساعخ فٟ ؽ١برٗ ٚؽؼشٖ : 

(
3

 . 121( ٠ٕظش : ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة ؽبػش اٌٛعغ : 
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 زبد الشكاطر كالمحارا 
 مترقبان ميبلد " افركديت " ليبلن أىك نيارا

 المستباحٍ أىتريد مف ىذا الحطاـ االدميّْ 
 (ُ)دؼءى الربيع كفرحة الحمؿ الغرير مع الصباح

رغػػـ محاكلػػػة الػػذات الشػػػاعرة التمكيػػو مػػػف خػػبلؿ جعػػػؿ النػػداء لممخاطػػػب ، فػػػي        
قكلػػػو " يػػػػا أىنػػػػتى "  ًإال ًإفَّ االطركحػػػػة تػػػػتممس ذات السَّػػػػياب كىػػػػي تعمػػػػف صػػػػرختيا مػػػػف 

، ًإذ ًإفَّ :  (ِ)دكر البغػػاء  طبيعػػة العبلقػػات الماديػػة التػػي تضػػطر االنسػػاف الركػػكف إلػػى
قصػػر ذات يديػػو يحػػكؿ دكنػػو كدكف التغييػػر فػػي نمػػط حياتػػو . فمػػك كػػاف ثريػػان ، لربمػػا )

حمػػر " أك سػػكاىا ، كلكػػفَّ االقحكانػػة " أك " ذات المنػػديؿ األحقَّػػؽى حممػػو ، كفػػاز بقمػػب " 
بينػػػو كبػػػيف الحبيبػػػات بكنػػػان شاسػػػعان ، ككىػػػده عميقػػػة مػػػف الفقػػػر كالمسػػػتكل االجتمػػػاعي . 

 . (ّ)(كمف ىنا نقمتو عمى المٌجتمع 
تنفػتح األىسػػطر الشػعريَّة ىنػػا عمػى بنيَّػػة تركيبيػة اعتمػػدت النػداء ، كاالسػػتفياـ ،   

الػػى الػذات الشػػاعرة ، كلكػػف بصػػيغ  إذ نػراه يكػػرر النػػداء ثػػبلث مػرات ، كجميعيػػا مكجػػو
مختمفة ، ) يا أىنت ، يا أحد السكارل ، يا مف ( ككؿ ىذا لتأكيد الحالة الشػعكرية التػي 

 تمرُّ بيا ذاتو بسبب الكضع االجتماعي الذم تحكمو الماديات .
ػػػا االسػػػتفياـ ، فإنَّػػػوي خػػػرج لئًلفيػػػاـ أذ صػػػكَّر طبيعػػػة العبلقػػػات الميتػػػة التػػػي     أىمَّ

يػا الػذات الشػاعرة فػي المبغػى ، كطبيعػػة العبلقػات الركحيػة التػي تحمػـ بتحقيقيػػا ، أىقامت
 .قد ًإلى الدؼء، كالحناف، كالفرحةففي المبغى تتحكؿ المرأة الى ) حطاـ مستباح ( يفت

كالػػنص السػػيَّابي كمػػا ىػػك معمػػـك نػػص مػػزدحـ باألسػػاليب كالمكاقػػؼ فمػػف رحػػـ    
نصػنا السػػابؽ ، ًإذ نػػراه كمػػف خػػبلؿ تعبيػػره عػػف  معانػاة الػػذات تنبثػػؽ االسػػطكرة كمػػا فػػي

معاناتو يمجر ًإلى االسطكرة ليكسع دائػرة المعانػاة ، فذاتػو المعذبػة مػف طبيعػة عبلقػات 
    المبغػػى الميتػػة نػػراه يحمػػـ بمػػيبلد " أىفركديػػت " " كأىفركديػػت " ىػػي مػػف أىسػػاطير االغريػػؽ 

كالسػيَّاب كمػا عػالج قضػية  ، (ْ)محػارزبػد البحػر كتػأتي محمكلػة عمػى صػدفة تكلد مف 
                                                           

(
1

 . 514:  1اٌذ٠ٛاْ ، ِظ (

(
2

 . 121( ٠ٕظش : ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة ؽبػش اٌٛعغ : 

(
3

 . 126ٔفغٗ : ( اٌّقذس 

(
4

 . 514:  1( ٠ٕظش : اٌذ٠ٛاْ ، ِظ
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المٌجتمػػع مػػف خػػبلؿ المػػرأة ، نػػراه يعػػالج فػػي قصػػيدة " انشػػكدة المطػػر " قضػػية الفقػػر ، 
 -فيقكؿ :

 أىكادي أىٍسمىعي النخيؿ يشرب المطر
 كأسمع القرل تئفَّ ، كالمياجريف 
 يصارعكف بالمجاذيؼ كبالقمكب 

 عكاصؼ الخميج ، كالرعكد منشديف 
 " مطر ...

 ...مطر 
 مطر ...

 كفي العراؽ جكعٍ 
 كينشر الغبلؿى فيو مكسـ الحصاد 

 (ُ)لتشبع الغرباف كالجراد
ػػدىت  تنفػػتح المُّغػػة الشػػعرية عمػػى صػػكرة مجازيػػة ، خمقػػت انزياحػػات      دالليَّػػة عضَّ

شػػعكر الػػذات بقضػػايا كطنيػػا مػػف جيػػة ، كحققػػت بنيػػة فنيَّػػة جماليػػة مػػف جيػػة أيخػػرل ، 
حيث االسػتعارة الحسّْػية " اسػمع النخيػؿ يشػرب المطػر " ك " اسػمع القػرل تػئف " فػنحف 

بتجاكزىػا الحػدكد الفاصػمة بػيف األىنسػاف كالحيػكاف  )ىنا ًإزاء صكرة اسػتعاريّْة ًإنمػازت : 
مػف أىجػؿ رسػـ صػكرة ( ِ)(جكدات األيخرل بشكؿ يتكشؼ فيػو التخييػؿ بجػرأة بالغػة كالمك 

 لمكطف المثقؿ باليمـك ، كالفقر عمى الرغـ مف خيراتو .
لقػػػد أىقػػػاـ السػػػيَّاب أىسػػػطره الشػػػعرية االربعػػػة االكلػػػى ىنػػػا معتمػػػدان عمػػػى الجممػػػة   

يصػػارعكف " كذلػػؾ مػػف أىجػػؿ الفعميػػة   " اكػػادي اسػػمعي ، يشػػرب المطػػر ، اسػػمعي القػػرل ، 
لجممػة األىسػمية " أىٍف يحقؽ لصكرتو ، الحيكيَّة ، كالفاعميّْػة ، ثػـ تػٍأتي المغػايرة باعتمػاد ا

: لتحقػػؽ لمقػػارئ نكعػػان مػػف المفاجئػػة الدالليَّػػة تجعمػػو يعػػيش حالػػة مػػف  كفػػي العػػراؽ جػػكع
عػػػراؽ السػػػككف يتأمػػػؿ مػػػف خبلليػػػا ىػػػذا التنػػػاقض الػػػذم جػػػاء معاضػػػدان لتنػػػاقض كاقػػػع ال
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المميء بالخيرات ، فنحف نشعر أىفَّ تغٌير الجممة بيف الفعميَّة ، ثـ االسميَّة ، ثػـ الفعميَّػة 
كما في " ينشر الغبلؿ، لتشػبع الغربػاف " جػاء متكافقػان مػع تنػاقض الكاقػع المعيشػي فػي 

 العراؽ ، فعمى الرغـ مف الخيرات الكفيرة ، يعيش إبناء العراؽ جكعان .
 -ـ متناقضات تمثمت :ًإننا نقؼ أىما 

 المطػػػر : الرامػػػز ًإلػػػى الخيػػػر ، كالعطػػػاء ، كفيػػػو ًإشػػػارة رمزيػػػة ًإلػػػى طبيعػػػة العػػػراؽ   -
 الرافمة بالخير .

 الجكع : كىك الطرؼ الضد لمرمز األىكؿ ، ًإذ ىناؾ جكع ، كفقر .  -
الحصػػػاد : كىػػػك يقػػػؼ ، متعاضػػػدان مػػػع الرمػػػز األىكؿ ، ليحقػػػؽ الغرابػػػة لمرمػػػز الثػػػاني  -
 كعالج
الجػػراد : الرامػػز ًإلػػى المسػػتغميف كالطػػامعيف ، كالمبػػيف لسػػبب الجػػكع المستشػػرم فػػي  -

 العراؽ . 
ػػٌؿ    لقػػد جػػاء الػػداؿ " الجػػراد " الرامػػز ًإلػػى الطبقػػة المتنفعػػة بخيػػرات العػػراؽ ، ليحى

العػػراؽ يجػػكع ال محالػػة حػػيف تأكػػؿ  )التنػػاقض الحاصػػؿ بػػيف الػػدكاؿ السػػابقة ، ًإذ ًإفَّ : 
ه الغربػػػػػاف كالجػػػػػراد حيػػػػػث يأكمػػػػػو المسػػػػػتغمكف ، كاالتكػػػػػاليكف كالمتنفػػػػػذكف مكسػػػػػـ حصػػػػػاد

 (ُ)(بسمطتيـ، كالذيف يصنعكف سياسة البمد كفؽ أىغراض خاصة 

لقػػد سػػعت الػػذات الشػػاعرة جاىػػدةن ًإلػػى ًإبػػراز معانػػاة كطنيػػا اجتماعٌيػػان ، فػػنحف   
ذا كنَّػػا قػػد نشػػعر بػػأفَّ الػػذات منشػػغمة بيمػػـك كطنيػػا لمػػا يعانيػػًو مػػف جػػراح  اجتماعٌيػػة ، كاً 

كجدنا أىفَّ الذات الشػاعرة عبػرت بالضػمير المفػرد فػي االسػطر السػابقة، فإنَّنػا نممػح فػي 
االسػػػطر التاليػػػة تغيػػػران نحػػػك الضػػػمير " نحػػػف " كذلػػػؾ مػػػف أىجػػػؿ اإلشػػػارة ًإلػػػى شػػػمكلية 

، فالذات تسعى ًإلػى أىٍف تحقػؽ نسػقان تفػاعيبلن يبعػدىا عػف الذاتيػة المفرطػ ة ، ففػي اليمـك
 -القصيدة نفسيا نراه يقكؿ :

أٍف كينَّا صغاران ، كانت السماء  كمنذي ى
ـي في الشتاء  تغي

 كييطؿي المطر ، 
                                                           

(
1
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 نجكعٍ  -حيف يعشب الثرل  -ككؿَّ عاـو 
 (ُ)ما مرَّ عاـه العراؽ ليس فيًو جكعٍ 

لقػػػػد أىعطػػػػى المعنػػػػى المعجمػػػػي فػػػػي السػػػػطر األىكؿ ، كالثػػػػاني ، كالثالػػػػث بعػػػػدان   
ًإيحائيػػػان يفػػػتح أىفػػػؽ التخييػػػؿ ، فػػػالعراؽ يعػػػيش خيػػػرات كىبتيػػػا لػػػو الطبيعػػػة ، مػػػف خػػػبلؿ 
المطر المنيمر شتاءن ، كلكنَّنا نقؼ في السطريف الرابع ، كالخػامس عمػى تنػاقضو تثيػره 

مرار الطبيعػػة بكظيفتيػػا المانحػػة لمعطػػاء ، فيػػي مػػا البنيػػة المعجمٌيػػة، فبػػالرغـ مػػف اسػػت
ًإال أىفَّ الػػػذات الشػػػاعرة بػػػرٌزت صػػػكرة  –زالػػػت مسػػػتمرة بػػػالمطر شػػػتاء لتيػػػب الخيػػػرات 

حػػيف  –متناقضػػة ًإذ ىنػػاؾ جػػكع ، ىػػذا المعنػػى الػػذم اصػػطدـ مػػع الجممػػة االعتراضػػية 
 جػاءت لػػ : (ِِ)كالتي عٌدىا الناقد " حسف نػاظـ عبػد " كسػيمة اسػمكبية  –يعشب الثرل 

تخيب التكقع  كبفضميا يتحكؿ السطر الشػعرم مػف ككنػو اعتياديػان فػي ) ككػؿ عػاـ "  )
 .(ّ)(حيف يعشب الثرل نجكع –ككؿ عاـ  -) في  الى ككنو فريدان  ... " نجكع (

أىٍف كنػػا صػػغاران " مػػع السػػطر األىخيػػر " مػػا مػػرَّ لقػػد حقػػؽ السػػطر األىكؿ " منػػذ   
عمػػى نحػػك  –اسػػتغراؽ زمنػػي معػػيف ، كربمػػا يشػػير  )عػػاـ " امتػػدادان زمنيػػان يشػػير ًإلػػى : 

 .(ْ)(ًإلى جكع أىبدم أىقترف كيقترف كيستقرف بػ " الثرل العشب "  –نبكئي 
لمػا يعانيػو  مف ىنا نجد أىفَّ الذات الشاعرة رسمت صكرة لذاتيا المتعبة بػاليمـك 
 كطنيا .
ذا كػػاف لمفقػػر كالحرمػػاف الػػذم عانتػػو الػػذات الشػػاعرة متشػػاركة فيػػو مػػع أىبنػػاء    كاً 

جمػػدتيا ، جػػرحه غػػائره فػػي أىعماقيػػا ، فػػإفَّ لمطفكلػػة كمػػا تعانيػػو مػػف كيػػبلت الحػػركب ، 
جرحه يمكر في طيات السنيف ، ليعمف صػرخة عمػى لسػاف الػذات ، محاكلػة الػدفاع عػف 

دة " االسػمحة كاالطفػػاؿ" كقفػػت الػػذات الشػػاعرة الطفكلػة بمسػػتكاىا االنسػػاني ، ففػػي قصػػي
ػػو الكسػػػب ، ًإذ  متعبػػة بيمػػـك الطفكلػػة ، كمػػا تعانيػػو مػػف كيػػبلت فػػي عػػالـو مػػادم ، ىمَّ
الػػػدمار ال يفػػػرؽ بػػػيف طفػػػؿ كآخػػػر ، فيػػػذا العػػػالـ المػػػادم يقػػػـك عمػػػى ثنائيػػػة ) الحديػػػد ، 

  -الرصاص ( ، فيك يقكؿ :
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 كأىصغي ًإلى التاجرً 
 الصبية الضاحكيف ،كأىصغي ًإلى 

 ككالنصؿ قبؿ انتباه الطعيف ،
 ككالبرؽ ينقٌض في خاطرم
 -ستار ، ككالجرح ًإذ ينزؼ 
 (ُ)أىرل الفكَّىات التي تقصؼ

 ثـ يقكؿ :
 حديد عتيؽ لغزكو جديد 

 حديد .. ليندؾ ىذا الجدار 
 بما خط في جانبيو الصفار

 كما استكعدكا مف أىماكف كبار ،
 (ِ)) كسبلـ ( 

تقػػػػٌدـ البنيَّػػػػة التركيبيَّػػػػة المعتمػػػػدة عمػػػػى تكػػػػرار التشػػػػبييات القائمػػػػة عمػػػػى حػػػػرؼ   
التشػػػػبيو " الكػػػػاؼ " كمػػػػا فػػػػي " كالنصػػػػؿ ، كػػػػالبرؽ ، كػػػػالجرح" صػػػػكرة لػػػػذات الشػػػػاعر 

يػة " الحػرب كالسػبلـ المعذبة بسبب قساكة الحضارة المادية ، فالقصيدة قامت عمى ثنائ
ارنػػػة بػػػيف التػػػاجر الػػػذم يرمػػػز أىفَّ الشػػػاعر يعقػػػد مقسػػػطر السػػػابقة نجػػػد " كنحػػػف فػػػي األ

ؼ أىفَّ الػػذات أىخػػػذت ، كبػػيف الصػػبية الضػػاحكيف كالػػذم رمػػػز بيػػـ لمسػػبلـ ككيػػلمحػػرب 
، دمار الػذم تمحقػو الحضػارة الماديػة، لتصكر لنا مشيدان بانكراميان يجٌسد التستبؽ الزمف

االرتطػػػػاـ ، ك بالطفكلػػػػة كالبػػػػراءة ، فمػػػػيس ىنػػػػاؾ غيػػػػر" الحديػػػػد ، كالنػػػػار ، كاالنفجػػػػار ، 
كأىشػػػبلء قتمػػػى ، كأىنقػػػاض دار " ، كفػػػي خضػػػـ ىػػػذه الصػػػكرة المأسػػػاكية ، تبػػػرز صػػػكرة 
األىمؿ متمثمة باألطفاؿ ، الذيف سػكؼ ينيػكف ىػذًه المأسػاة ، كيعمنػكف انتصػار الحػٌب ، 

أىفَّ الذات الشاعرة تسعى ًإلى زرع الثقة في األىجياؿ القادمػة ، ًإنَّنا نممح  ؛عمى الدمار 
فعمييـ المعكٌؿ في تغيير ىمـك الػكطف ، كىمػـك العػالـ اجمػع ، فيػـ مػف سػكؼ يعمنػكف 

                                                           
(

1
 . 512 – 511:  1اٌذ٠ٛاْ ، ِظ( 

(
2

 . 513 -512( ٔفغٗ : 



 ادلثحث انثانث: انىطٍ وهًىو انراخ-انىطٍ وصىزج انراخ : نثانثاانفصم  
 
 

238 
 

، (ُ)(قسػػاكة حضػػارة المدينػػة الظالمػػة ، التػػي تبيػػد أىكؿ مػػا تبيػػد األىطفػػاؿ  )ثػػكرة عمػػى: 
ية كالفعؿ االنساني ، كىي نغمة مػف االيمػاف صكرة لحرية اإلرادة االنسان )فالقصيدة : 

 .(ِ)(بقدرة االنساف عمى التغيير كالثكرة 
ٌممػا تقػػٌدـ نجػػد أىفَّ الػػذات الشػػاعرة حاكلػت التركيػػز عمػػى قضػػايا اجتماعيَّػػة ليػػا    

ارتباط بعكامؿ اجتماعيّْػة عاشػتيا فػي طفكلتيػا منيػا : الفقػر ، كسػمب حقػكؽ الطفكلػة ، 
را فػػػػي تكػػػػكيف شخصػػػػية بػػػػدر ، فالبلشػػػػعكر يحػػػػدث صػػػػرخاتو ثَّػػػػفيمػػػػا جانبػػػػاف ميمػػػػاف أى 

المدكيػػة، كممػػا تعػػرض لمثيػػر ، كذلػػؾ حسػػب نظريػػات التعمػػيـ االجتمػػاعي التػػي تعػػزك: 
العمميات البلشعكرية ًإلى مؤشرات كاستجابات كانت في يـك مف األىياـ شػعكرية لكنَّيػا )

 .  (ّ)(كيبتت 
ذا مػػا جئنػػا ًإلػػى نػػزار قبػػانّْي فإنَّنػػ    ا نػػراه يرسػػـ صػػكرة لمػػكطف مسػػاحتيا تشػػمؿ كاً 

عصػػارات فكػػر بشػػرم ترسػػمو عكامػػؿ نفسػػيّْة ، كاجتماعيّْػػة ، كسياسػػيّْة ، اقتصػػاديّْة فيػػك 
كصػػػكرة الػػػكطف  ،ًإف مفيػػػكمي لمػػػكطف كالكطنيػػػة مفيػػػـك تركيبػػػي كبػػػانكرامي  )يقػػػكؿ : 

المطػػر ، شػػياء ... ابتػداءن مػػف حبػػة كالبنػػاء السػمفكني ، مػػف مبليػػيف األعنػدم تتػػألؼ ، 
ًإلػػى كرقػػة الشػػجر ، ًإلػػى رائحػػة الكتػػب ، ًإلػػى طيػػارات الػػكرؽ ، ًإلػػى حػػكار الصراصػػير 
الميمية ، ًإلى المشط المسافر في شعر حبيبتي ، ًإلػى سػجادة أىمػي ًإلػى الػزمف المحفػكر 

 .(ْ)(عمى جبيف أىبي 
لجػػػت مػػػف خبلليػػػا الػػػذات قضػػػايا مػػػف ىنػػػا نجػػػد أىفَّ لمػػػكطف صػػػكران عديػػػدة عا   
، كأىظيرت صكرة متفردة لمذات ، كأىكؿ ىذه الصكر ىي صكر المرأة ، ًإذ عػدَّىا الكطف

 نزار مفصبلن ميمان مف مفاصؿ الكطف ، فيي مرآة تعكس صكرة الكطف ، فيك يقكؿ : 
 كممَّا غنَّيتي عف امرأةو 

 أىٍسقىطيكا قكميتي عني كقالكا :
 كيؼى ال تكتيبي شعران لمكطٍف  

                                                           
(

1
 . 212اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ٚسٚػ اٌؼقش : ( 

(
2

 . 133( ثذس ؽبوش اٌغ١ّبة دساعخ فٟ ؽ١برٗ ٚؽؼشٖ : 

(
3

 . 185( ع١ىٌٛٛع١ب اٌؾخق١خ : 

(
4

 . 311:  1( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط
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 (ُ)آخره غيري الكطفكىؿ المرأةي شيءه 
تطكرت المرأة في معجـ نػزار ًإلػى مرحمػة الػرؤل الفكرٌيػة ، كالسياسػيَّة ، حتػى     

فعنػػػدما يختػػػار رجػػػؿ امػػػرأة  )ارتبطػػػت بقػػػيـ عميػػػا ، فقػػػد أىصػػػبحت فػػػي مفيكمػػػو كطػػػف : 
الػػزكاج  )كعنػػدهي :  (ِ)(ليسػػكف معيػػا أىك ليسػػكف الييػػا ... فيػػذا يعنػػي أىنَّػػو اختػػار كطنػػان 

مف امرأة كالزكاج مف كطف مشركع قكمي كاحد ... ال تصدقكا مف يقػكؿ لكػـ أىفَّ المػرأة 
، كألجػػؿ ىػػذا شػػكَّمت المػػرأة ىمػػان مػػف ىمػػـك الػػكطف (ّ)(شػػيء ... كالػػكطف شػػيء آخػػر 

سػػػعت الػػػذات الشػػػاعرة ًإلػػػى معالجتػػػو ، ًإذ مػػػف المبلحػػػظ أىفَّ الػػػذات الشػػػاعرة ، لػػػـ تكػػػف 
عيّْػة ، بػؿ نراىػا تسػعى ًإلػػى كضػع الحمػكؿ ليػا ، كىػذا مػا دعػػاه تطػرح المشػاكؿ االجتما

ًإلى الكقكؼ عند قضية المػرأة باعتبارىػا مفصػبلن ميمػان مػف مفاصػؿ تطػكر الػكطف ، ًإذ 
ًإفَّ الكتابػػػة عػػػف المػػػرأة ، كالػػػكطف تكػػػكف بقمػػػـ كاحػػػد ، كالػػػدعكل ًإلػػػى حريتيػػػا مػػػف بػػػراثف 

، مػف ىػذا المنطمػؽ دعػا المػرأة ًإلػى الثػكرة  (ْ)الجاىمية تعني الػدعكة ًإلػى تحريػر الػكطف
عمػػى كاقعيػػا ، ألنَّيػػا كيػػاف يشَّػػكؿ نصػػؼ المٌجتمػػع ، كتحريرىػػا كاجػػب ، فيػػك يقػػكؿ فػػي 

 -قصيدة " يكميات امرأة ال مبالية " :
 ثكرم ! أيًحبيًؾ أىٍف تثكرم

 ثكرم عمى شرؽ السبايا ... كالتكايا ... كالبخكيرً 
 مى الكىـ الكبيرً ثكرم عمى التاريه كانتصرم ع

 ال تىٍرىىبي أىحدان ، فإف الشمس مقبرة النسكرً 
 (ٓ)ثكرم عمى شرؽو يراؾ كليمةو فكؽ السريرً 

تنفػتح األسػطر الشػعرية عمػى لغػة اعتمػدت البنػاء التكػرارم الػذم ييمىكّْػف الػػنص   
مػػف التمكضػػع حػػكؿ بػػؤرة مركزيػػة يجعىميػػا الػػنص منطمقػػان لػػو ، ًإذ يسػػتطيع الشػػاعر مػػف 

، فقػػد يعمػػؿ تكػػرار مجمكعػػة مػػف األىلفػػاظ سػػكاءن  (ٔ)ليػػا التعبيػػر عػػف حالتػػو النفسػػٌيةخبل
 –أىكانت حركفان، أىك أفعػاالن ، أىك أىسػماءن تكػراران غيػر منسػؽ ، كال يخضػع لقاعػدة بعينيػا 

                                                           
(

1
 . 553:  9( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

 . 259 – 251( اٌّقذس ٔفغٗ : 

(
3

 . 251( اٌّقذس ٔفغٗ : 

(
4

 . 59( ٠ٕظش : ٔضاس لجبّٟٔ ٚاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ : 

(
5

 . 513:  1( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
6

 . 132 – 131( ٠ٕظش : ؽؼش٠خ إٌـ ػٕذ اٌغٛا٘شٞ : 
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لى خمؽ ركح تفاعميَّة بيف المتمقي كالمبدع . ( ُ)ًإلى ًإبراز داللة معينة  ، كاً 
الػػنص ىنػػا تمٌيػػزه لغػػة تحريضػػيَّة ىػػدفيا ًإحػػداث خمخمػػة فكريَّػػة ، كالمبلحػػظ أىفَّ   

ربػػع " ثػػكرم " كالتػػي كررىػػا الشػػاعر " أ لمجمكعػػة مػػف القػػيـ الباليػػة ، حيػػث تعمػػؿ لفظػػة
مػػػرات " بصػػػيغة آمػػػػرة ، عمػػػى تحفيػػػز المػػػػرأة لخػػػرؽ تمػػػؾ القػػػػيـ التػػػي ارتبطػػػت بػػػػالزمف 

ذاكػػرة الشػػاعر ، كبػػذلؾ  الماضػػي، فػػالثكرة انفتحػػت عمػػى فضػػاءات زمانيػػة انبعثػػت مػػف
اسػػػتطاعت الػػػذات خمخمػػػة رؤل الماضػػػي القػػػائـ عمػػػى السػػػبي ، كبيػػػع النسػػػاء ، كعمػػػى 

 الخرافات ، كالشعكذات ، كتضع مقابميا الدعكة ًإلى الحريَّة ، كالتطكر . 
، لكطف كاحدة فػالمرأة نصػؼ المٌجتمػع ، كقضية امف ىنا نجد أىفَّ قضية المرأة  

عنػػي تحريػػر الػػكطف  ، فيػػك ال يفػػرؽ بػػيف كتاباتػػو عػػف المػػرأة ، كالػػدعكة ًإلػػى تحريرىػػا ت
، فػػػالمرأة فػػػي ابجدياتػػػو كيانػػػان لػػػو قيمػػػة عميػػػا ، أىم تخمصػػػت  (ِ)ككتاباتػػػو عػػػف الػػػكطف 

درؾ العبلقػة أ )، فيػك قػد :(ّ)الذات الشاعرة مف عبكدية الجسد ، كدخمت مرحمػة الفكػر
كجميػػػع الصػػػراعات القائمػػػة ، كمػػػا  بػػػيف المػػػرأة كالمٌجتمػػػع ،كبػػػيف المٌجتمػػػع كالسياسَّػػػة ،

، كىػػذا يعنػػي أىفَّ المػػرأة (ْ)(ادرؾ أفَّ جمػػاؿ المػػرأة بعقميػػا ، كقمبيػػا ككفاحيػػا فػػي الحيػػاة 
 صبحت قضيَّة يعالج مف خبلليا جراح الجسَّد العربي سياسيان ، كاجتماعيّْان .أ

سعت قضية المرأة ، في فكػر نػزار ًإلػى مرحمػة جعميػا مػف كسػائؿ تحريػر لقد    
الفكػػر العربػػػي ، فيػػػك يػػػرل أىفَّ تحريػػػر الػػػببلد العربيػػػة ، ال يكػػػكف ًإال مػػػف خػػػبلؿ تحريػػػر 

كمػػا داـ جسػػد المػػرأة عنػػدنا  )جسػػد المػػرأة مػػف سػػمطة المٌجتمػػع القمعػػي ، فيػػك يقػػكؿ : 
نيف ]...[ فػػػػإف مجتمعنػػػػا سػػػػيبقى معاقػػػػان ... محػػػػتبلن .. كمقيػػػػكران كمسػػػػتثمران لمبليػػػػيف السػػػػ

، ًإذ بقػػػى المٌجتمػػػع  (ٓ)(كعػػػاجزان عػػػف القيػػػاـ بػػػأم ًإنجػػػاز حضػػػارم ألىنَّػػػو مٌجتمػػػع أىعػػػرج 
، كىػػذا مػػا دعػػا الػػذات  (ٔ)العربػػي ينظػػر ًإلػػى المػػرأة دجاجػػة ميمتيػػا الحمػػؿ ، كالػػكالدة 

، ًإذ يقكؿ فػي قصػيدة "  الشاعرة ، مساندة المرأة ، لعمميا المسبؽ بقدرتيا عمى التعبير

                                                           
(

1
        ( ٠ٕظش : اٌمق١ذح اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ ث١ٓ اٌج١َّٕخ اٌذال١ٌخ ٚاٌج١َّٕخ اال٠مبػ١خ ، د. ِؾّذ فبثش ػج١ذ ، ِٕؾٛساد ارؾبد 

 . 228: 2221اٌىزبة اٌؼشة ، دِؾك ، 

(
2

 .425:  1( ٠ٕظش : االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
3

 . 122( ٠ٕظش : ٔضاس لجبّٟٔ ا١ِش اٌؾؼش اٌؼشثٟ : 

(
4

 . 35( ٔضاس لجبّٟٔ ٚاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ : 

(
5

 . 546:  9( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
6

 . 546:   9، ط( ٠ٕظش : االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ 
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 التنقيب عف الحيبّْ " :
 منذي خمسيفى عامان 

...  بدأتي أىعماؿ التنقيًب عف الحيبٌٍ
 في داخؿ األينثى العربيٍَّة ...

 فقد كنتي أعتبري األينكثىةٍ 
 أىىَـّ مف الذىىىًب ... كالمىاًس ... كالببلتيٍف...

 كمف كؿ المعادف الثمينىٍة .
  كينتي أىعتبريىا

 ثركةن قكميَّة ، كشعكريَّة ، كتشكيميَّة ...
ٍيًرىا ...  كشجرةن ثقافية نأكؿي مف خى

ٍيًتيا المقدٍَّس   (ُ)كنتبارؾي بزى
ككعادة نزار نراه يقترب في لغتو مف المغة اليكميَّة ، فنحف ال نجد ما يسػتكقفنا    

مف معنى غريب ، أىك شاذ ، بػؿ ىنػاؾ انفتػاح عمػى مفيػـك جديػد لمتجديػد يشػمؿ جميػع 
ذا كانت أىسطر نزار ًإنمازت بمغتيا السيمة ، فإنَّيا انفتحػت  مفاصؿ النص الشعرم ، كاً 

رؾ بزيتيػػػا قكلػػػو " كشػػػجرة نأكػػػؿ مػػػف خيرىػػػا كنتبػػػاعمػػػى مطارحػػػة الػػػنص المقػػػدس فػػػي 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ؽ مػػػع الػػػنص القرآنػػػي المقػػػدس"، فيػػػك ىنػػػا يتعػػػان

لينػػػتج لنػػػا نصػػػان شػػػعريان فيػػػو مػػػدلكالت جديػػػدة  (ِ) ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ
الصػكرة تركيبيػة لغكيػة قبػؿ كػؿ شػيء ، ىػي تنػتج  )كسعت أيطر الصكرة ، ذلؾ ألىفَّ : 

 .(ّ)(مف العبلقة بيف الكممات 
ذا كانت المرأة بكؿ تمفصبلتيا ىمان اجتماعٌيان كقؼ عنػده نػزار طػكيبلن ، حتػى   كاً 

 لنراه يعمف فرحوي بقياـ دكلة النساء ، ففي قصيدة " انقبلب ... بقيادة امرأة " ًإذ يقكؿ :
 كـ أىنا سعيده بثكرتؾ

                                                           
(

1
 . 615:  8( االػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
2

 35( عٛسح  إٌٛس / ا٠خ 

(
3

        ( ثٕبء اٌمق١ذح اٌفٕٟ فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌمذ٠ُ ٚاٌّؼبفش ، ِشؽذ اٌضث١ذٞ ، داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ ، ثغذاد ،

1884 :48 . 
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ٍسناٍء ...   أىيتيا االنقبلبيَّة الحى
أٍف تىحكمىني كردىةه    فيؿ أىجمؿي مف ى

 أىك غىزىالىةه 
 أىك قصيدةي ًشعر 

 كىؿ أىجمؿي مف أىٍف تقكـى الدكلة األينثى 
 نثى   ...كالعدالةي األ

 (ُ)ك الحريُّةي األينثى   ...
ـٌ كاضػػحان ، حتػػى أىخػػذت الػػذات الشػػاعرة تعمػػف أىحبلميػػا ،    لقػػد ظيػػر  ىػػذا اليػػ

ككأنَّيا حقيقة كاقعة ، تمػؾ األىحػبلـ التػي تشػكبيا الحيػرة التػي نتممسػيا مػف خػبلؿ تكػرار 
 االستفياـ ، الداؿ عمى حاجة ممحة تعمؿ الذات عمى ًإظيارىا . 

الػذات الشػاعرة ، تنتابيػا ىمػكـن  ًإذا كاف ىذا اليـ االجتماعي كاضحان فإنَّنا نجد 
مػػػػػأخكذة بتػػػػػراث أيمتيػػػػػا الضػػػػػائع فػػػػػي أيخػػػػػرل تتمفصػػػػػؿ فييػػػػػا صػػػػػكرة الػػػػػكطف ، فالػػػػػذات 

 ندلسية" يقكؿ : أ" ففي قصيدة " مذكرات "األىندلس
 ما تمنَّيتي أىٍف أىككف

 عٍركةه في رداءٍ 
 ًإال في المتحؼ الحربي في مدريد

 الرداء ألىبي عبد اهلل الصغير
 سيفوي ...كالسيؼ 

 السائحكف األىجانب ...
 ال يستكقفيـ الرداٍء ...

 كال السيٍؼ ...
 أىما أىنا ...

 فيربطني بالرداءٍ 
 كبصاحب الرداءٍ 

                                                           
(

1
 .222:  8( األػّبي اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ ، ط
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 (ُ)ألؼ سببٍ 
لقػػػد ظيػػػرت الػػػذات الشػػػاعرة مػػػأىخكذة بيمػػػـك تاريخيػػػا الضػػػائع ، ففػػػي األىنػػػدلس   

جػػػزء مػػػف أىرض ، كمجتمػػػع ، كتػػػاريه ،  )أىمجػػػاد العػػػرب ، كالشػػػاعر كمػػػا ىػػػك معمػػػـك : 
ككػػػؿ كممػػػة يضػػػعيا الشػػػاعر عمػػػى الكرقػػػة  ،كمكركثػػػات ثقافيَّػػػة ، كنفسػػػيّْة ، كعضػػػكية 

كالتجربة الذاتية التي تظنيا صغيرة تأخػذ فػي بعػض  ،تحمؿ في ثناياىا االنسانيَّة كميا 
العرب فػي  ، مف استذكار لتاريه، فما تعيشو الذات الشاعرة  (ِ)(األىحياف حجـ الككف 

ندلس ، يمثٌػؿ مشػاعر جيػؿ بأكممػو ، ذلػؾ الجيػؿ الػذم يسػعى السػتعادة أىمجػاده مػف األ
مخطػػػطه ثػػػكرٌم يضػػػعو كينفػػػذه  )خػػػبلؿ الشػػػعر،  ألىفَّ الشػػػعر كفػػػؽ تصػػػكرات الػػػذات : 

ًإنسػػػافه غاضػػػب ، كيريػػػد مػػػف كرائػػػو تغييػػػر صػػػكرة الكػػػكف ، ال قيمػػػة لشػػػعرو ، ال يحػػػدثي 
ارتجاجػػػان فػػػي قشػػػرة الكػػػرة االرضػػػيَّة ، كال يحػػػدث شػػػرخان فػػػي خريطػػػة الػػػدنيا ، كخريطػػػة 

  -، فالشعر كما يقكؿ في قصيدة " مف فكرة عاشؽو دمشقي " : (ّ)(االنساف 
 مىامىاتو نيطيّْرىيا الٍشًعٍر ليس حى 

بىا   نحك السماء ، كال نايان كريحى صى
 لكنَّوي غضىبه طالٍت أىظاًفرهي 

بىا... ، ًإٍف لـ يٍركًب الغىضى    (ْ)ما أىٍجبىفى الشعرى

مػف ىنػا نجػد أىفَّ الػػذات الشػاعرة ، تنظػر إلػى ىمػػـك كطنيػا مػف جكانػب ًعػػدَّة ،   
مسػػػرح  )بػػؿ ىػػك خمػػيط مػػف عكامػػؿ عػػدَّة ، فيػػك : (ٓ)فمػػيس الػػكطف كسػػيمة حػػرب فقػػط 

، كيعشػػػقكف كيتشػػػاجركف  ، حؾ النػػػاس فيػػػو ، كيبكػػػكف ، كيضػػػجركفبشػػػرم كبيػػػر يضػػػ
كيمارسػػػػكف الجػػػػنس ، كيسػػػػكركف ، كيصػػػػمَّكف ، كيؤمنػػػػكف ، كيكفػػػػركف ، كينتصػػػػركف ، 

 .(ٔ)(كينيزمكف 
، يغيػػػػر صػػػػكرة كألىفَّ الشػػػػعر فػػػػي مفيػػػػـك نػػػػزار عميػػػػو أىٍف يحػػػػدث انقبلبػػػػان فكريػػػػان  

                                                           
(

1
 . 18 – 19:  1بي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط( االػّ

(
2

 . 462( اٌّقذس ٔفغٗ : 

(
3

 . 42:  9( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
4

١خ اٌىبٍِخ ، ط  . 425:  3( االػّبي اٌغ١بعِّ

(
5

 . 312:  1( ٠ٕظش : االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ، ط

(
6

 . 312: 1( االػّبي إٌضش٠خ اٌىبٍِخ ط
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، نػػرل الػػذات الشػػاعرة تقػػؼ عنػػد ىمػػـك الػػكطف االقتصػػاديَّة ، كتعػػالج قضػػية جػػد الػػكطف
ميمػػػة ، اال كىػػػي ثػػػركات الػػػكطف النفطيػػػة ، ككيػػػؼ أىفَّ حكػػػاـ البتػػػركؿ يضػػػيعكف ىػػػذًه 
الثػػركة التػػي ممكػػف أىٍف تقمػػب المعادلػػة لصػػالح العػػرب فيػػك يقػػكؿ فػػي قصػػيدة " ىػػكامش 

 -عمى دفتر النكسة " :
 فى ييكٍسًع نٍفًطنىا الداًفًؽ في الصحارمكا

 أىٍف يستحيؿ خنجران ...
 مف لىيىبو كنارو 

 لكنَّوي 
 شراًؼ مف قيرىٍيشو خٍجمىة األ كا

 حرار مٍف أىكسو كمًف نزىاركخٍجمة األ
 (ُ)يراؽ تحتى أىرجيؿ الجكارم 

يشػػتغؿ نػػزار ىنػػا عمػػى قضػػية خطيػػرة ، لػػك تنبػػو ليػػا العػػرب لتغَّيػػرت حػػاليـ ،    
كألىصػػبحكا قػػكة عظمػػى ، أىال كىػػي اسػػتغبلؿ طػػاقتيـ الماديػػة المتمثمػػة بػػالبتركؿ ، كلكػػفَّ 
ػػػاف الػػػذات الشػػػاعرة لتخػػػاذؿ العػػػرب ، كانشػػػغاليـ بػػػالمتع ، كتػػػرؾ  الحسػػػرة ، كاألىلػػػـ تبرحَّ

 قضايا كطنيـ .
تطػػػػرؽ الػػػػذات ىمػػػػـك كطنيػػػػا ىنػػػػا بأسػػػػمكب رمػػػػزم ، مػػػػف خػػػػبلؿ تػػػػذكير حكػػػػاـ   

البتركؿ بأجدادىـ " قريش ، كأىكس، كنزار " ككيػؼ أىنيػـ تنكَّػركا  ليػذا التػاريه ، كبػاعكا 
قضػػية كطػػنيـ ، كأىخػػذكا يريقػػكف خيػػرات الػػببلد تحػػت أىرجػػؿ الجػػكارم ، كػػؿ ىػػذًه اليمػػـك 

القادمػػة ، فػػي قػػدرتيا عمػػى تغييػػر صػػكرة  جعمػػت الػػذات الشػػاعرة تػػذكر بقيمػػة االجيػػاؿ
   -الكطف ، ففي قصيدة " ىكامش عمى دفتر النكسة " نراه يقكؿ :

 يا أىيُّيا األىطفاؿ :
 مف المحيط لمخميج ، أىنتـ سنابؿ اآلمىاؿٍ 

 كأنيتـي الجيؿي الذم سيكسري ، األىغبلؿٍ 
 كيقتيؿي األىفيكفى في رؤكسنا

                                                           
(

1
 . 91:  3اٌىبٍِخ ، ط( االػّبي اٌغ١بع١خ 



 ادلثحث انثانث: انىطٍ وهًىو انراخ-انىطٍ وصىزج انراخ : نثانثاانفصم  
 
 

245 
 

 (ُ)كيقتيؿي الخياٍؿ ...
كجيػػت الػػذات الشػػاعرة نػػداءىا إلػػى األىطفػػاؿ مػػف المحػػيط ًإلػػى الخمػػيج فػػي  لقػػد  

، ذلػػػؾ ألىفَّ فػػػي الطفكلػػػة بػػػذرة ًإشػػػارة ًإلػػػى شػػػمكلية مفيػػػـك الػػػكطف عنػػػد الػػػذات الشػػػاعرة 
مػػؿ التػػي سػػتغيّْر كاقعنػػا ، تنتشػػؿ أيمتٌنػػا مػػف عػػالـ الخػػدر ، كالخيػػاؿ الػػذم تعػػيش فيػػو األ

ة أىمجادىػا ، فيػك يريػد كمػا يقػكؿ جػيبلن جديػدان ، ًإذ قػاؿ ًإلى عالـ الكاقع الذم يعيد لؤليمُّػ
 في القصيدة نفسيا:
 نيريدي جيبلن غاضبان 

 نيريدي جيبلن يىٍفمىحي اآلفاؽٍ 
ذيكرهً   كينكيشي التاريهى مف جي

 عماؽٍ كينكيشي الفٍكرى مف األ
 نريدي جيبلن قادمان مختمؼى المبلمحٍ 
 ال يغفري األىخطاءى ... ال ييساًمحٍ 

 ال ينحني ... ال يعرؼي النفاٍؽ ...
 (ِ)نريدي جيبلن ، رائدان ، عمبلؽٍ 

مػػػف ىػػػذًه الشػػػرفة  )مػػػف ىػػػذا المفيػػػـك ينظػػػر نػػػزار ًإلػػػى كطنػػػو ، فيػػػك يقػػػكؿ :    
ػد معػو فالكتابػة عػف الػكطف ليسػت مكعظػة ، كال  الكاسعة أىرل الكطف ، كأىحتضػنو كأىتكحَّ

طريقػػة دراماتيكيػػة عػػف خيكلػػو ، كبيارقػػو ، خطبػػة ، كال افتتاحيػػة جريػػدة يكميػػة تتحػػدث ب
كفرسػػػػانو ، كأىعدائػػػػو ، الػػػػذيف " نضػػػػجت جمػػػػكدىـ قبػػػػؿ نضػػػػج التػػػػيف، كالعنػػػػب "، كعػػػػف 

دىل كىك نائـ   .(ّ)(بطكالت أىمير المؤمنيف الذم يمٌد رجميو فكؽ جفف الرى
ٌممػػػا تقػػػٌدـ نجػػػد أىفَّ ذاتػػػي الشػػػاعريف مػػػأىخكذتيف بيمػػػـك كطنيػػػا ، ذلػػػؾ الػػػكطف    

الػػػػذم امتػػػػدت داللتػػػػو لتشػػػػمؿ قضػػػػاياه االجتماعيّْػػػػة ، كاالقتصػػػػاديّْة ، فػػػػالكطف لػػػػـ يكػػػػف 
بالنسػػػػبة لمػػػػذاتيف أىرضػػػػان ثكريّْػػػػة ، أىك نزاعػػػػان سياسػػػػيّْان بػػػػؿ اتسػػػػع ليشػػػػمؿ تفاصػػػػيؿ الحيػػػػاة 

كالطفكلػػة ، كانطمقػػا ليصػػكرا الجانػػب االقتصػػادم كأثػػره فػػي  االجتماعيّْػػة متمثمػػة بػػالمرأة ،

                                                           
(

1
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 رسـ صكرة لمذات ،ًإذ الفقر الذم يزيد ىمـك الذات االنسانيّْة .
فيػػػذا بػػػدر شػػػاكر السَّػػػياب الػػػذم شػػػكَّؿ ) الػػػكطف ، األىرض( مممحػػػان بػػػارزان فػػػي    

ان ، رسػػػـ صػػػكرة ذاتػػػو ، نػػػراه يرسػػػـ صػػػكرة أيخػػػرل لذاتػػػو المتعبػػػة بيمػػػـك كطنيػػػا اجتماعيّْػػػ
اقتصاديّْان، ًإذ صكَّر ىمـك ذاتو المعذبة بسبب اتساع السمطة المادية لممٌجتمػع ، كالػذم 
راحت ضحيتو المرأة ، فقد كقؼ عنػد قضػية المػرأة طػكيبلن  راسػمان عبلقػة ذاتػو بيػا مػف 
خبلؿ سمطة ذلؾ المجتمع ، كما أىنَّو انطمؽ ليصػكر كطنػو مػف جانػب اقتصػادم ليقػؼ 

ؾ الفقػر ، ككقػؼ عنػد المستشػرم ، كربطػو بعكامػؿ سياسّْػية سػببت ذلػ عند ظاىرة الفقػر
ال كىػك عػػالـ الطفكلػػة، كاالطركحػػة تجػػد أىفَّ مممػح ميػػـ لػػو أثػػر فػي رسػػـ صػػكرة الػػكطف أ

كقكؼ الذات عنػد ىػذه   العكامػؿ لػو ارتبػاط نفسّْػي يعػكد ًإلػى مرحمػة الطفكلػة ًإذ عانػت 
فقد عاشت طفكلة فقيرة ، كما ًإنَّيػا حرمػت الحرماف مف المرأة ، كالحرماف مف النقكد ، 

 مف الطفكلة اليانئة .
أىمَّا نزار قبانّْي فًإنَّنا كجدنا أىفَّ مفيـك الكطف عنده يتسع ليشمؿ مفاصػؿ الحيػاة   

كافة ابتداءن مف حبة المطر ، ًإلػى كرقػة الشػجر ًإلػى مزاريػب المػاء ، ًإلػى ، ًإلػى ، ًإلػى 
فَّ  لمشعر دكر ريادم فػي ًإظيػار تمػؾ الصػكرة مػف خػبلؿ  فالكطف لو مساحة الككف ، كاً 

الكقػػػكؼ عمػػػى جميػػػع ىػػػذه المفاصػػػؿ ، حتػػػى نػػػراه يعػػػد جػػػؿَّ شػػػعره شػػػعران كطنيػػػان ، كأىكؿ 
الصػػكر التػػي تتمفصػػؿ فييػػا صػػكرة الػػكطف ىػػي صػػكرة المػػرأة ، ًإذ شػػٌكمت المػػرأة صػػكرة 

 معجمو . أيخرل لمكطف ، فالكتابة عف الكطف ، كالمرأة تككف بقمـو كاحدو في
لقػػد أىظيػػرت الػػذات الشػػاعرة صػػكرة المػػرأة المعذبػػة لمػػا تعانيػػو المػػرأة اجتماعٌيػػان   

مف ظمـ ، كقيػر ، كلػذا سػعى ًإلػى تحػريض المػرأة لمثػكرة عمػى كاقعيػا المتػردم ، حتػى 
تمػػػع  تمػػع ، كبػػيف المجَّ يتحقػػؽ التقػػدـ لمػػكطف فقػػد أىدرؾ دقػػة العبلقػػة بػػيف المػػرأة ، كالمجَّ

م أىنَّػػوي أىدرؾ أىفَّ لمػػكطف صػػكر عػػدة متمثمػػة فػػي دكاخػػؿ الػػذات الشػػاعرة  ، كالسياسَّػػة ، أى 
كما أىفَّ الذات ظيرت مػأىخكذة بيمػـك تػاريه أيمتَّيػا ، ًإذ ًإفَّ التػراث فػي مفيػـك الػذات لػو 
داللػػػة كبيػػػرة فػػػي رسػػػـ صػػػكرة الػػػكطف ، فػػػالكطف لػػػيس سػػػاحة حػػػرب ، أىك بقعػػػة أىرض 

كقيمػة الشػعر تػأتي مػف قدرتػو عمػى ًإحػداث انقػبلب نفارقيا ، بؿ ىػك تػاريه كحضػارة ، 
فكػػػرم يبػػػدد ىمػػػـك الػػػكطف ، كيػػػزرع الثقػػػة فػػػي النفػػػكس ، كلػػػذا نػػػراه يقػػػؼ عنػػػد مفصػػػؿ 
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اجتمػػػاعي ميػػػـ آال كىػػػك االطفػػػاؿ ، كدكرىػػػـ فػػػي بنػػػاء المسػػػتقبؿ ، مػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ 
 أىخػػذت الػػذات تػػزرع االمػػؿ فػػي االجيػػاؿ القادمػػة ، مػػف خػػبلؿ ركح ثكريػػة منغرسػػة فػػي
الذات منذ طفكلتيػا ، كنحػف ًإذ كجػدنا ًإفَّ الػذاتيف كقفتػا عنػد نقػاط مشػتركة فػي تصػكير 
ىمػػـك الػػكطف ، ًإال ًإنَّنػػا يمكػػف أىٍف نقػػكؿ أىفَّ ىنػػاؾ فػػكارؽ فػػي طػػرؽ الطػػرح ًإذ السَّػػياب 
كمف خبلؿ معالجتو قضايا المجتَّمع متمثمػة بػالمرأة ، كالمػادة ،كالطفكلػة كػاف شػارحان ال 

اضعان لمحمكؿ ، بخبلؼ نزار الذم عالج قضاياه بركح ثكريَّة ، فيػك كفػي أىكثػر مفندان كك 
 الصكر امتمؾ حماسة افتقدىا بدر ، الذم ظؿ يدكر في فمؾ ذاتو .

مػػف ىنػػا يمكننػػا القػػكؿ أىفَّ صػػكرة الػػكطف ، فػػي مفيػػـك الػػذاتيف مػػف السػػعة ، مػػا   
عالجػػػاف ىمػػػـك كطنيمػػػا مػػػف جعمنػػػا نؤكػػػد أىفَّ الشػػػاعريف امتمكػػػا رؤيػػػة جديػػػدة جعمتيمػػػا ي

رض يعيشػػاف اقتصػػاديّْة ، فػػالكطف لػػدييما لػػيس أجكانػػب عػػدة، اجتماعيَّػػة ، كفكريَّػػة ، ك 
 عمييا ، بؿ ىك تاريه ، كركابط ، كعبلقات اجتماعيّْة ، كمكاقؼ نفسيّْة .  
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 الخاتمة
بعد أىٍف طفنا مع صكرة ذاتي الشاعريف : السٌياب ، كقباٌني، كغرضنا المكازنة         

 بينيما تكصمت االطركحة إلى ما يأتي : 
كاف لؤلـ أثر بارز في حياة الشاعريف ، فقد كانت سببان قكيان في جعؿ الذاتيف   .ُ

تشعراف باالضطراب ، كاأللـ ، كالتمٌزؽ ، فاألكؿ كىك بدر أنطمؽ مف الحرماف ، 
إذ تكفيت أيٌمو كىك في السادسة مف عمره ، مما كٌلد لديو شعكران بالحرماف مف 

عمو منطكينا عمى ذاتو ، ليس ىذا فحسب العطؼ ، كمشاعر األيٌمكمة ، كىذا ما ج
بؿ نراه ذىب ينشد الحناف مف الجٌدة ، كمف الحبيبة ، التي عشقيا ألٌنوي كجد فييا 

 صكرة لؤلـ المفقكدة .
التي خصتيا بو أيمُّو ؛ اذ كانت تكرس  رعايةالفائقة كال عنايةأىمَّا نزار فأفَّ ال       

دكر الطفكلة المدلؿ إلى أخريات حياتيا، لو جؿَّ كقتيا، جعمت الذات عنده تعيش 
كليس ىذا فحسب بؿ نراه اخذ يتعامؿ مع المرأة بنرجسٌية عالية ، كاألطركحة 
كجدت أىفَّ الذات لـ تستطيع التأقمـ مع المرأة بسيكلة ، ألنَّيا كانت تنشد األيٌمكمة 

ج عقؿ نزار قبؿ الحٌب ، إذ إفَّ المرأة التي لـ تستطع أىٍف تؤدم دكر األـ ىي خار 
دت دكره مختمفةه ، ففقداف أكقمبًو ، مف ىنا نقكؿ: ًإفَّ األـ في حياة الشاعريف 

قكية السٌياب ألٌمو في كقت مبكر كٌلد لديو قمقان نفسيان شديدان ، كاضطرابان ، كرغبة 
مرأة أخرل ، أىمَّا نزار فيك عمى العكس مف في الحصكؿ عمى العطؼ مف أم ا

اٌمو إلى مرحمة متأخرة مف عمره ، عاش خبلليما في  يةرعابدر ، فقد عاش في 
فائقة ، مما كٌلد لديو نرجسٌية عالية في التعامؿ مع المرأة تمٌخض  عناية، ك  رعاية

ا ) لؤلخر   .  المرأة ( –عنيا رفضن
رسـ األب صكرة مضطربة لذات الشاعريف ، فكبلىما كانت لو معاناة مع أبيو ،  .ِ

يا امبل مع تمؾ الصكرة مف خبلؿ نكعيف مف الذات منكلذا نجد أىفَّ الذاتيف تع
ة التي تظير مف خبلؿ البلكعي ، فكالد السٌياب تزٌكج الذات الكاقعٌية كالذات العميق

مرًه ، ككالد نزار قتؿ ابنتو ألىنَّيا تممست طريؽ الحٌب رةو مف أليترؾ األبف في حي
 فحسب .
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تمؾ البيئة انعكست عمى  لمبيئة أىثره كاضحه في ذات الشاعريف ، حتى أىنَّنا نجد أىفَّ   .ّ
، كامتدت لتشمؿ جكانب عديدة مف شخصيتيما ، فظيرت الذاتاف متباينتاف لغتيما

بيف القكة كالضعؼ ، الفرح ، كالحزف ، أىمَّا بدر فقد ظيرت ذاتو حزينة ، قمقة 
ة متفائمة مفعمة باأللكاف كالطبيعة التي تربى بخبلؼ نزار الذم ظيرت ذاتو قكيٌ 

 فييا . 
شكمت الييأة الجسدٌية عامؿ اختبلؼ كبير بيف الذاتيف فييأة بدر الفاقدة لمكسامة   .ْ

جعمت ذات بدر تشعر بالدكنية ، كتبخيس الذات ، فالكتاب الذم تستعيرهي الفتيات 
مف اآلخر ، أىمَّا نزار فإف  مف السٌياب عندهي أىىـي مف ذاتًو؛ ألىنَّوي في مكضع حبٌ 

ىيأتو الجسدٌية المتسمة بالكسامة جعمتو يظير تقديران عاليان لذاتو ، بؿ نراه أىخذ 
 .ييظًير نرجسٌية، فيك قد كٌظؼ الكثير مف قصائده مف أجؿ إبراز " أناه " 

ًإفَّ عبلقة المرأة بالشاعريف ، أظيرت صكرتيف مختمفتيف لمذات إذ عبلقة بدر   .ٓ
ة تنطمؽ مف الشعكر بالدكنية ، كبتقدير منخفض لمذات ، فبدر أصبح عمى بالمرأ

يقيف أىفَّ عبلقة المرأة بو تنطمؽ مف عبلقة اشفاؽ أكثر منيا عبلقة حٌب ، أىمَّا 
نزار فإفَّ   العكامؿ النفسٌية ، كاالجتماعٌية جعمتو يشعر بتقديرو عاؿو لمذات ٌمما 

 جعؿ الذات تقترب مف النرجسٌية . 
فَّ الظركؼ النفسٌية ، كاالجتماعٌية التي عاشتيا الذاتاف جعمتيما يختمفاف في إ  .ٔ

طريقة النظرة إلى المرأة ، فبدر المحرـك مف العطؼ ، كالحناف نراه طمب الحٌب 
منذ مرحمة مبكرة مف حياتو ، بخبلؼ نزار الذم كجدناه شاعر غزؿ أكثر منو 

 شاعر حٌب في بداية حياتو . 
طركحة أىفَّ ذات بدر ظمت لنفسٌية ، كاالجتماعٌية كجدت االابسبب الظركؼ   .ٕ

تدكر حكؿ نفسيا ، فيي مشدكدة إلى عالـ المرأة الجسد ، أىمَّا نزار فإٌنو تقٌدـ 
خطكة عمى بدر ، إذ كجدت االطركحة تبدالن  في نظرتو لممرأة ، فمـ يعد مأخكذان 

نَّما نراه صاحب رؤية ، إذ أى  خذ ينظر إلى المرأة عمى أىنَّيا بعالـ المرأة الجسد ، كا 
 فكر كقضية . 

عاشا لحظات طارئة مع الفرح،  فاالثنيف، رح في حياة الشاعريف مساحتو ضيقةالف .ٖ
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منذ مرحمة الطفكلة ، إذ فقد  انتيتكاألطركحة كجدت أىفَّ عبلقة بدر مع الفرح 
قد عاش طفكلة أىٌمو، كفارؽ أباه ، أىمَّا نزار فإفَّ مساحة الفرح في حياتو أكبر ، ف

ىانئة ، فيك فارؽ الفرح في مرحمة متأخرة قياسان ببدر ، كاالطركحة كجدت 
اختبلفان آخر بيف الذاتيف ، فبدر كبسبب ظركفو النفسٌية ، كاالجتماعٌية ظؿَّ ذاتيان 
في التعبير عف أفراحو ، بخبلؼ نزار الذم حقؽ رؤية شعرية ، إذ جعؿ لمشعر 

 مة ، كالفرحة في نفكس البشر ، كتغيير الكاقع .كظيفة تيدؼ إلى زرع االبتسا
لممكت أىثره بارزه في نفسٌية الشاعريف ، فقد كاف أبرز دكافع الحزف في حياتيما ،  .ٗ

ككجدت االطركحة أىفَّ نظرة الشاعريف لممكت قد تباينت ، فبدر نظر إلى المكت 
ره لممكت جاء مف مف اتجاىيف : رثاء الذات ، كرثاء اآلخر ، أىمَّا نزار فإفَّ تصكي

خبلؿ رثاء اآلخر ، كاالختبلؼ ىنا جاء نتيجة الظركؼ النفسٌية التي أحاطت 
بالذاتيف ، كجعمت النظرة تختمؼ ، فبدر كما تعرض لو مف مرض ، كفقر ، 
كحرماف مف المرأة نراه يتجو إلى رثاء ذاتو ، بخبلؼ نزار ، الذم لـ يتعرض إلى 

 ىذه الدكافع . 
عبلقة الذات باآلخر المرثى يف في رثاء اآلخر تختمؼ بحسب ًإفَّ مشاعر الذات .َُ

، فقد تكزعت بيف البركد كما في رثائيما ألبييما ، كبيف الخكؼ كالحزف كما في 
رثاء االـ ، كانطمقت لتصؿ مع نزار إلى الشعكر بالعدكانية ، كىذا ما لمسناه في 

، ستبلبان لحقيما في الحياةكتيما ارثائو ألختو كصاؿ ، كزكجتو بمقيس ، ألنَّو عدَّ م
كربط ىذا بالمٌجتمع الشرقي الذم تعٌكد الظمـ ، كالقير ، حتى أىفَّ االطركحة 
كجدت أىفَّ مقتؿ كصاؿ كاف بذرة العدائية المترسخة في ذات نزار ، كالتي تستثار 
كمما تعرضت لمحفز ، إمَّا عاطفة المكت مع فقداف األبف ، كاألـ ، فقد انمازت 

االنكسار إذ عدَّ مكتيما قضاء كقدران ، كىذا ما دعاه إلى الشعكر بالحزف، ك 
 بالكحشة ، كاالغتراب المكاني كالنفسي . 

المرأة كانت عامبلن قكيان في إثارة حزف ذاتي الشاعريف كلكف الدافع مختمؼ ،  .ُُ
فقد شعر بدر بالحزف بسبب افتقاده لممرأة في حياتو ، أىمَّا نزار فإفَّ كثرة النساء 
عىٍمنىو يعيش الحزف بسبب خذالف  في حياتو عرضفَّ ذاتو ألكثر مف صدمة ، مما جى
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في تكظيؼ عاطفة الحزف فنيان ، فقد جعؿ  المرأة لو ، كنزار كاف صاحب رؤية
يبحث عف المرأة التي تثير أحزانو مف تمؾ العاطفة منطمقان إلبداعو حتى نراه أىخذ 

 ، ألنَّيا تحفزه عمى االبداع . 
 أىظيرت الذاتاف حزنان بسبب أكضاع الكطف السياسٌية  .  .ُِ
الصكرة الغربة قدر الشاعريف ، كلكفَّ االطركحة كجدت ىناؾ اختبلؼ في  .ُّ

التي رسمتيا الذات لمحالتيف كذلؾ عمى كفؽ الشعكر النفٌسي ، فبدر عاش الغربة 
المكانية ، كالنفسٌية عند ابتعاده عف كطنو ، كذلؾ بسبب الظركؼ التي احاطت 
بو ، فيك قد غادر العراؽ مطاردان ، فقيران ، كما ًإنَّو غادره مريضان ، كؿ ىذا جعمو 

بة ، رافقو انطكاء عمى الذات كنككص نحك الماضي ، يعيش الشعكر النفسي بالغر 
فذاتو كفي تمؾ الظركؼ أخذت تخاطب كطف الطفكلة ، المتمثؿ بجيككر ، أىمَّا 
نزار فإفَّ شعكره بالغربة، كاالغتراب عف بمده سكريا لـ يكف بالحدة التي أظيرىا 

ممحقان  بدر ، كذلؾ ألفَّ الظركؼ التي عاشيا نزار اختمفت ، فيك غادر سكريا
بالسفارة في مصر ، كغيرىا مف البمداف، كالمبلحظ أىفَّ الذاتيف قد اختمفتا فبدر 
أظير ذاتان قمقة ، متألمة تبث حزنيا ، أىمَّا نزار فإنَّو أظير ذاتان نرجسٌية متفاخرة ، 

فكاره كآرائو ، ائقان أذا ما استطاع التعبير عف أفالمكاف ال يشٌكؿ في مفيـك نزار ع
 دعاه إلى مخاطبة المنفى بالكطف الثاني . كىذا ما 

الذاتاف عاشتا اغترابان نفسيان ، كمكانيان ، فبدر عاش االغتراب النفٌسي بسبب  .ُْ
كبسبب إخفاقاتو السياسٌية ، كالغرامية ، أىمَّا  سمطة المدينة المادية عمى المٌجتمع ،

مطة القمعية نزار فإٌنو عاش االغتراب النفسي في كطنو سكريا ، كذلؾ بسبب الس
 التي كانت تمارس ضد الحرية الفكرية .

الشعكر باالنكسار نتيجة اليزائـ السياسٌية التي لحقت باألٌمة كاف كاضحان جميان  .ُٓ
في شعرىما ، فبدر الذم تحٌمؿ الظمـ ، كاالضطياد ، ظير االنكسار كاضحان 

 نو الكبير ،جميان عمى ذاتو سكاء بسبب اليزائـ التي لحقت بكطنو العراؽ ، أىك كط
كالسٌياب كظؼ االسطكرة لمتعبير عف انكساره إذ نراه يخرج االسطكرة مف فحكاىا 

كاالنكسار النفسي الذم تعيشو الذات ،  يتبلءـالتقميدم ليكظفيا تكظيفان جديدان 
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صاحب رؤية شعرية تعمد إلى ربط الذاتي بالمكضعي ، أمَّا نزار فإفَّ االنكسار 
ليزائـ السياسٌية ، جعمتو يعمد إلى جمد ذاتو ، كما أنَّو النفٌسي الذم سببتو لو ا

سعى إلى إبراز تفكؾ المٌجتمع العربي ، كفضح مساكئو ، كىذا لو ارتباط حسب 
رأم األطركحة بنظرة الذات الشاعرة إلى المٌجتمع الشرقي منذ الطفكلة كما أىفَّ 

التمرد عمى الكاقع ، اليزائـ السياسٌية التي لحقت باألمة اكصمت نزار إلى مرحمة 
كىذا يمٌثؿ نقطة اختبلؼ مع بدر ، الذم ظؿ يمثؿ انكساراتو الفردية في أىكثر مف 
ذا كجدنا لغة بدر في تصكير انكساراتو تميؿ إلى الغمكض مف خبلؿ  صكرة، كا 
استمياـ االسطكرة ، فإنَّنا نجد لغة نزار تميؿ إلى سيكلة ، بؿ إنَّيا تقترب مف 

 المغة اليكمية .  
بقضايا الكطف االجتماعٌية ، كاالقتصادٌية ، كانعكاسات  عنايةالذاتاف اظيرتا  .ُٔ

 ذلؾ عمى ابناء جمدتيـ .
ذ تنتيي االطركحة مف تسجيؿ استنتاجاتيا فًإنَّيا تكد أىٍف تطرح المقترح          كاً 

اآلتي : مف الضركرم أىٍف تقكـ دراسات أيخرل في المستقبؿ تيدؼ ًإلى دراسة الذات 
الجمعٌية مف خبلؿ الشعر ، أىك الركاية ، أىك القصة ، لغرض اإلمساؾ باألنساؽ 

 المتغيٌرات التاريخٌية التي عاشيا المٌجتمع .   الجمعٌية لذكاتنا ، كتحميميا في ضكء 
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 .  َُٖٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب ، 
، ِلنفسية لئلبداع الفني في الشعر خاصة : د. مصطفى سكيؼ ، طسس ااأل  .ٕ

 .  ُٗٓٗدار المعارؼ ، مصر ، 
االسطكرة كالرمز : ترجمة جبرا ابراىيـ جبرا ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر   .ٖ

 .  َُٖٗ، بيركت ، 
 ٔاالسمكب دراسة ببلغية تحميمية ألصكؿ االساليب االدبية : احمد الشايب ، ط  .ٗ

 .ُٔٔٗبعة السعادة ، مصر ، ، مط
 .َُٕٗ، دار االدب ، ُ: رجاء النقاش ، طصكات غاضبة في االدب كالنقدأ .َُ
، ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السٌراج البغدادم ُصكؿ في النحك ، جاأل  .ُُ

 ، تحقيؽ : د. عبد الحسيف الفتمي ، مؤسسة الرسالة ، د.ت  .ّ( ، طُّٔ)ت
ة : د. فاضؿ عبكد التميمي ، اضاءات سردية قراءات في نصكص عراقي  .ُِ
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 .  ََُِالمطبعة المركزية ، جامعة ديالى ، 
، ّاعبلـ الشعر العربي الحديث بدر شاكر السَّياب : ريتا عكض ، ط  .ُّ

 .  ُٕٖٗالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، بغداد ، 
 .ي ، منشكرات نزار قباني ، بيركت: نزار قبانٌ ّالسياسية  الكاممة ،ج األعماؿ .ُْ
، منشكرات نزار قباني ، ِ: نزار قباٌني ، طٔعماؿ السياسية الكاممة ،جاأل  .ُٓ

 .  ُٗٗٗلبناف ،  –بيركت 
، منشكرات نزار قباني ٕ: نزار قباٌني ، طِ،جُاألعماؿ الشعرية الكاممة ، ج  .ُٔ

 . ُّٗٗ، بيركت ،
، منشكرات نزار ِ: نزار قباٌني ، طٓ،ج ْاألعماؿ الشعرية الكاممة ، ج  .ُٕ

 .  ُٖٗٗلبناف ،  –قباٌني ، بيركت 
، منشكرات نزار قباٌني ، ُ: نزار قباٌني ، طٗاألعماؿ الشعرية الكاممة ، ج .ُٖ

 .  ََِِلبناف ،  –بيركت 
قباٌني ، ، منشكرات نزار ُ: نزار قباٌني ،ط ٖ،جٕاألعماؿ النثرية الكاممة ،ج .ُٗ

 .  ُّٗٗلبناف ،  –بيركت 
 ، بيركت ، د.ت.صفياني، مطبعة بكالؽ، دار صعب: ألبي الفرج األاألغاني .َِ
ؿ احمد ، مشأة فرنجية ، مؤسسة االغتراب : محمكد رجب ، مراجعة خمي .ُِ

 بحاث العربية ، بيركت ، د.ت . األ
ؤكف ، دار الشُأقنعة النص قراءات نقدية في االدب : سعيد الغانمي ، ط  .ِِ

 .  ُُٗٗالثقافية، بغداد ، 
مراض النفسَّية كالعقميَّة كاالضطرابات السمككيَّة عند االطفاؿ : د. عبد األ .ِّ

 –، دار الفكر العربي ، بيركت ُالمجيد الخميدم ، د. كماؿ حسف كىبي ، ط
 .ُٕٗٗلبناف ، 

االنساف بيف الجكىر كالمظير : أىريؾ فركـ ، ترجمة سعد زىراف ، سمسمة  .ِْ
 . ُٖٗٗلمعرفة ، الككيت ، عالـ ا

 . ُُٖٗ، دار النيار ، ّ: عيسى ببلطة ، طعرهبدر شاكر السٌياب حياتو كش  .ِٓ
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، ُبدر شاكر السٌياب دراسة اسمكبية لشعرًه : د. ايماف محمد الكيبلني ، ط .ِٔ
 .  ََِٖدار كائؿ لمنشر ، 

، المؤسسة ٔبدر شاكر السٌياب دراسة في حياتو كشعره : احساف عباس ، ط .ِٕ
 .  ُِٗٗالعربية لمدراسات كالنشر ، 

بدر شاكر السٌياب رائد الشعر الحر : عبد الجبار داكد البصرم ، سمسمة   .ِٖ
 . ُٔٔٗالكتب الحديثة ، دار الجميكرية ، بغداد ، 

بدر شاكر السٌياب شاعر الكجع : د. انطكنيكس بطرس ، المؤسسة الحديثة  .ِٗ
 لمكتاب ، طرابمس ، لبناف ، د.ت . 

، العارؼ ُبدر شاكر السٌياب ىكية الشعر العراقي : ناصر حجاج ، ط  .َّ
 .  َُِِلبناف ،  –لممطبكعات ، بيركت 

طميعة ، ، دار الُالبطكلة ك النرجسية في الذات العربية : عمي زيعكر ، ط .ُّ
 .  ُِٖٗبيركت، 

بناء الركاية دراسة مقارنة لثبلثية نجيب محفكظ : د. سيزا القاسـ ، الييئة   .ِّ
 . ُْٖٗالمصرية العامة لمكتاب ، 

بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديـ كالمعاصر : مرشد الزبيدم ، دار  .ّّ
 .  ُْٗٗالشؤكف الثقافية العامة ، بغداد ، 

لمصكرة الفنية ، درس تطبيقي في ضكء عمـ االسمكب : د. البنية التككينية  .ّْ
 .  ََُِمحمد الدسكقي ، دار العمـ كااليماف ، دسكؽ ، 

: لمسيد محمد مرتضى الزبيدم ُتاج العركس مف جكاىر القامكس ، ج  .ّٓ
 ق .َُّٔ( ، المطبعة الخيرية ، مصر ، َُِٓ)ت

ق( ، ّٖٗم )تتاج المُّغة كصحاح العربيَّة : اسماعيؿ بف حماد الجكىر  .ّٔ
 .ُٔٓٗبتحقيؽ: احمد عبد الغفكر عطار ، دار الكتاب العربي ، القاىرة ، 

 . ُٓٗٗتاريه العراؽ : طو باقر ، شركة التجارة كالطباعة ، بغداد ،   .ّٕ
ـ بكرا ، ترجمة سبلؼ حجاكم ، منشكرات  التجربة الخبلقة : البركفسكر س. .ّٖ

، دار الحرية ُّكتب المترجمة كزارة االعبلـ ، الجميكرية العراقية ، سمسمة ال
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 ـ .ُٕٕٗ -قُّٕٗلمطباعة ، بغداد ، 
التحديث في النص الشعرم دراسة نقدية في شعر بدر شاكر السَّياب : د.  .ّٗ

، دار الرضكاف لمنشر كالتكزيع ، دار الصادؽ الثقافية ، ُعبلء ىاشـ مناؼ ، ط
 .  َُِِعماف ، 

، دار ُالكريـ الناطكر ، طالتحفيز كميارات تطكير الذات : د. فايز عبد   .َْ
 .َُُِاالردف ،  –اسامة لمنشر كالتكزيع ، عماف 

، دار صفاء ُتحقيؽ الذات كارادة العطاء : د. فضيمة عرفات السبعاكم ، ط .ُْ
 . ََُِلمنشر كالتكزيع ، عماف ، 

، منشكرات دار عبلء ُالتحميؿ النفسي لمعقمية الشامية : سميرة عبدة ، ط .ِْ
 . ُٗٗٗالديف ، دمشؽ، 

تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ اتجاىات الرؤيا كجماالت النسيج :   .ّْ
جميكرية العراؽ ، سمسمة  –د. عمي عباس عمكاف ، منشكرات كزارة االعبلـ 

 . ُٕٓٗالكتب الحديثة ، بغداد ، 
، ُالتعريفات : عمي محمد عمي الجرجاني ، تحقيؽ كتقديـ ابراىيـ بيارم ، ط .ْْ

 .  ُِٖٗركت ، دار الكتب العربي ، بي
 تقدير الذات جكاز سفرم مدل الحياة : جيرماف ديكمكر ، ترجمة مصطفى  .ْٓ

 . ـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، د.ت، كبساـ الكردم ، سمسمة االىؿ ، دار القمالرقا
، عالـ الكتب ، ِالتكجيو كاالرشاد النفسي : حامد عبد السبلـ زىراف ، ط  .ْٔ

 . َُٖٗالقاىرة، 
دراسة العنكاف القصصي : محمكد عبد الكىاب ، دار ثريا النص مدخؿ ل .ْٕ

 .  ُٓٗٗالشؤكف الثقافية العامة ، بغداد ، 
، دار ِحركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر : كماؿ خير بيؾ ، ط  .ْٖ

 .  ُٖٔٗالفكر ، بيركت ، 
خصكبة القصيدة الجاىمية كمعانييا المتجددة دراسة كتحميؿ كنقد : محمد  .ْٗ

 . ُِٕٗ ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، صادؽ حسف عبد اهلل
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الخياؿ مفيكماتو ككظائفو : عاطؼ جكدة نصر ، الييأة المصرية لمكتاب ،  .َٓ
ُْٖٗ  . 

، ِدراسات عف المرأة كالرجؿ في المجتمع العربي : نكاؿ السعداكم ، ط  .ُٓ
 . َُٗٗالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، 

، منشكرات ذات السبلسؿ ُدراسات في الشعر الحديث : د. عبدة بدكم ، ط .ِٓ
 .  ُٕٖٗ، الككيت ، 

الداللة الزمنية لمجممة العربية في القراف الكريـ : د. نافع عمكاف بيمكؿ  .ّٓ
، سمسمة الدراسات االسبلمية المعاصرة ، دار الكتب كالكثائؽ ُالجبكرم ، ط

 . ـ ََِٗ -ق  َُّْالعراقية ، بغداد ، 
: د. عبد المنعـ صالح ، بغداد ، الحماسة ، ألبي تماـ أىكس الطائي ديكاف   .ْٓ

َُٖٗ  . 
 .  ُْٕٗ، دار العكدة ، بيركت ،  ِديكاف بدر شاكر السَّياب ، مج  .ٓٓ
، دار العكدة ، ُديكاف بدر شاكر السَّياب األعماؿ الشعرية الكاممة ، مج .ٔٓ

 .ُُٕٗبيركت، 
، ُربية : د. عبد الكاسع الحميرم ، طالذات الشاعرة في شعر الحداثة الع .ٕٓ

 . ُٗٗٗالمؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ، 
رثاء االبناء في الشعر العربي حتى نياية العصر االمكم : محمد ابراىيـ   .ٖٓ

 ـ . ُٕٖٗ -قَُُْحكر ، مكتبة المكتبة ، أىبك ظبي ، العيف ، 
الريب : رثاء النفس بيف عبد بف يغكث بف كقاص الحارثي ، كمالؾ بف  .ٗٓ

 .  ُٖٖٗابراىيـ الحادم ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، 
، المطبعة ُالزمف التراجيدم في الركاية المعاصرة : سعيد عبد العزيز ، ط .َٔ

 . َُٕٗالحديثة القاىرة ، 
 .ُِٕٗالحرية لمطباعة ، بغداد ،  ، دار السيٌاب : عبد الجبار عباس ، د.ط .ُٔ
، دار ِد. مالؾ يكسؼ المطمبي ، ط السيَّاب كنازؾ المبلئكة دراسة لغكية : .ِٔ

 . ُٖٔٗالشؤكف الثقافية ، كزارة الثقافة كاالعبلـ ، بغداد ، 
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السيرة الذاتية الشعرية قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية : د.  .ّٔ
 . ََِٖمحمد صابر عبيد ، عالـ الكتب الحديث ، االردف ، اربد ، 

حمد غٌبارم ، د. خالد محمد أبك شعيرة ، سيككلكجيا الشخصٌية : د. ثائر ا .ْٔ
 .  ََُِ، مكتبة المٌجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ، ُط
سيككلكجية الذات كالتكافؽ : د. ابراىيـ احمد أبك زيد ، دار المعرفة الجامعية   .ٓٔ

 . ُٕٖٗ، االسكندرية ، 
سيمكطيقيا العنكاف في شعر عبد الكىاب البياتي : د. عبد الناصر حسف  .ٔٔ

 .  ََِِدار النيضة العربية ،  محمد ،
، منشكرات المكتب التجارم لمطباعة ِشظايا كرماد : نازؾ المبلئكة ، ط .ٕٔ

 . ُٗٓٗكالتكزيع كالنشر ، بيركت ، 
الشعر السياسي عند نزار قباٌني كمستكياتو الفنية : عبد اليادم عبد العميـ   .ٖٔ

 .ََِٖحمص ،  –صافي، دار االرشاد لمنشر ، سكريا 
الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي : رشيد يحياكم ، افريقيا  .ٗٔ

 .  ُٖٗٗالشرؽ، دار البيضاء ، المغرب ، 
الشعر العربي الحديث كركح العصر دراسات نقدية مقارنة تتناكؿ عبد الكىاب  .َٕ

 –خميؿ يحياكم  –نزار قباٌني  –بدر شاكر السٌياب  -نازؾ المبلئكة –البياتي 
، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، ُصبكر : خميؿ كماؿ الديف ، طصبلح عبد ال

ُْٗٔ. 
الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية : عز الديف  .ُٕ

 . ُِٕٗ، دار العكدة ، بيركت ، ِاسماعيؿ ، ط
شعر اكس بف حجر كركاتو : د. محمكد عبد اهلل الجادر ، دار الرسالة  .ِٕ

 . ُٕٗٗلمطباعة، بغداد ، 
، المؤسسة ُشعر بدر شاكر السٌياب دراسة فنية كفكرية : حسف تكفيؽ ، ط .ّٕ

 . ُٕٗٗالعربية لمدراسات كالنشر ، بيركت ، 
-ُْٓٗالشعر كالتصكؼ االثر الصكفي في الشعر العربي المعاصر )  .ْٕ
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(: د. ابراىيـ محمد منصكر ، دار االميف لمطباعة كالنشر كالتكزيع )د.ت( ُٓٗٗ
 :ِٗ-ّّ. 
ق( ، دار ِٕٔعراء : البي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة )الشعر كالش .ٕٓ

 . ُِٔٗلبناف ،  –الثقافة، بيركت 
شعرية المغايرة دراسة لنمطي االستبداؿ االستعارم في شعر السَّياب : اياد   .ٕٔ

 . ََِٗ، دار الشؤكف الثقافيَّة العامة ، بغداد ، ُعبد الكدكد الحمداني ، ط
االيقاع كالمضمكف : د. عمي عزيز صالح ، شعرية النص عند الجكاىرم   .ٕٕ

 .َُُِلبناف ،  –، دار الكتب العالمية ، بيركت ُط
شفرات النص ) بحكث سيمكلكجية القص كالقصيد ( : د. صبلح فضؿ ، دار  .ٖٕ

 .  َُٗٗالفكر لمدراسات ، القاىرة ، 
 صبلة عند ضفاؼ بكيب ) قراءة في شعر السٌياب ( د. جبير صالح القرغكلي .ٕٗ

 دمشؽ ، د.ت .  –، دار الينابيع لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، سكرية 
، عالـ الكتب الحديث ، ُصكت الشاعر الحديث : محمد صابر عبيد ، ط  .َٖ

 . َُُِاالردف ،  –اربد 
، دار االندلس لمطباعة ِالصكرة االدبية : لمدكتكر مصطفى ناصؼ ،ط .ُٖ

 ـ .ُُٖٗكالنشر كالتكزيع ، 
، ُعبد القاىر الجرجاني : د. احمد عمي دىماف ، طالصكرة الببلغية عند  .ِٖ

 . ُٖٔٗدار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر ، 
صكرة الذات بيف ابي فراس الحمداني كمحمكد سامي الباركدم دراسة مكزانة  .ّٖ

دمشؽ ،  -: ياسر عمي عبد سمماف ، دار نينكل لمدراسات كالنشر ، سكرية 
ََِٖ. 

، دار الحكار ُرم : دالؿ ىاشـ الكناني ، طالصكرة الشعرية في الغزؿ العذ .ْٖ
 . َُُِلمنشر كالتكزيع ، سكرية ، 

الصكرة في التشكيؿ الشعرم ) تفسير بنيكم( : د. سمير عمي سمير الدليمي   .ٖٓ
 . ُُٗٗ، دار الشؤكف الثقافيَّة العامة ، بغداد ، 
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الصكرة في شعر الركاد دراسة في تشاكبلت الصكرة : د. عمياء سعدم ،  .ٖٔ
 . َُُِار الشؤكف الثقافية بغداد ، ، دُط
، مطبعة الركضة ، ُعركبة نزار قباٌني : احمد الخكص ، ىناء برىاف ، ط  .ٕٖ

ََِٔ . 
العصبية القبمية كأثرىا في الشعر االمكم : د. احساف النص ، منشكرات دار  .ٖٖ

 اليقضة العربية ، بيركت ، د.ت .
، دار االصالة لمطباعة كالنشر ، ُعمـ اساليب البياف : د. غازم يمكت ، ط .ٖٗ

 . ُّٖٗبيركت ، 
عمـ االضطرابات السمككية : ميخائيؿ ابراىيـ أسعد ، االىمية لمنشر كالتكزيع ،  .َٗ

 .ُٕٕٗبيركت ، 
، دار البحكث العممية ِعمـ النفس التربكم : د. محمد عبد العزيز عبد ، ط  .ُٗ

 ،ُٕٗٓ . 
، دار النيضة العربية ، بيركت ِنفس المعاصر : حممي المميجي ، طعمـ ال  .ِٗ

 ،ُِٕٗ . 
، مكتبة ُالعنكاف في االدب العربي النشأة كالتطكر : محمكد عكيس ، ط .ّٗ

 .ُٖٖٗاالنجمك المصرية ، القاىرة ، 
العنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ االدبي دراسات ادبية : د. محمد فكرم الجزار ،  .ْٗ

 .ُٖٖٗمة لمكتاب ، الييأة المصرية العا
الغرابة المفيـك كتجمياتو في االدب : د. شاكر عبد الحميد ، سمسمة عالـ  .ٓٗ

 . َُِِ، الككيت ، يناير ، ّْٖالمعرفة 
، دار ُالفضاء الشعرم عند بدر شاكر السٌياب : د. لطيؼ محمد حسف ، ط .ٔٗ

 . َُُِالزماف لمنشر كالتكزيع ، 
كالنقد مع التطبيؽ عمى االدب  فف االستعارة دراسة تحميمية في الببلغة  .ٕٗ

 ، عيف شمس ، د.ت .  اآلدابالجاىمي، احمد عبد السيد الحاكم ، كمية 
، دار البحكث العممية ُالبديع : د. احمد مطمكب ، ط –فنكف ببلغية البياف   .ٖٗ
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 ـ.ُٕٓٗ -قُّٓٗلمنشر كالتكزيع ، الككيت ، 
دار الحرية حمد نصيؼ الجنابي ، أفي الرؤية الشعرية المعاصرة : د.   .ٗٗ

 ، د.ت .ٖلمطباعة، كتاب الجماىير 
 .ُٔٔٗ، دار المعارؼ ، مصر ، ِ، طفي النقد االدبي : د. شكقي ضيؼ   .ََُ
، دار الكتاب المبناني ، بيركت ْفي النقد كاالدب : ايميا الحاكم ، ط .َُُ
،ُٕٗٗ. 
، رند ُ، ط في تقنيات التشكيؿ الشعرم كالمغة الشعرية : د. ثائر العذارم  .َُِ

 . َُُِلمطباعة كالنشر كالتكزيع ، 
في نظرية العنكاف ) مغامرة تأكيمية في شؤكف العتبة النصية ( د. خالد حسيف  .َُّ

 .  ََِٕ، دار التككيف لمطباعة كالنشر ، 
، ُفي نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية : د. رمضاف الصباغ ، ط .َُْ

 . ََِِدار الكفاء لمطباعة كالنشر ، 
امكس عمـ االجتماع : د. محمد عاطؼ ، دار المعرفة الجامعة ، ق  .َُٓ

 االسكندرية.
، دار ُقراءة معاصرة في التراث الشعرم : د. محمكد عبد اهلل الجادر ، ط  .َُٔ

 . ََِِالشؤكف الثقافية العامة ، بغداد ، 
 –، منشكرات قباٌني ، لبناف ُقصتي مع الشعر سيرة ذاتية : نزار قباٌني ، ط  .َُٕ

 . ََُِبيركت ، 
، دار العمـ لممبلييف ، ُْقضايا الشعر المعاصر : نازؾ المبلئكة ، ط  .َُٖ

 .ََِٕلبناف ،  –المؤسسة الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ، بيركت 
ق( ، تحقيؽ ّٓٗكتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر : أىبك ىبلؿ العسكرم )ت  .َُٗ

عمي محمد البجاكم ، محمد أبك الفضؿ ابراىيـ ، منشكرات المكتبة العصرية ، 
 . ُٖٔٗبيركت ،  –صيدا 

الككف الشعرم عند نزار قباٌني : محي الديف صبحي ، دار الطميعة لمطباعة   .َُُ
 . ُٕٕٗكالنشر ، بيركت ، 
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ف العرب : لئلماـ العبلمة جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر لسا  .ُُُ
 -قُِّْق( ، دار الحديث لمطبع كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، ُُٕ)ت

 ـ.ََِّ
لغة الشعر العراقي المعاصر : عمراف خضير حميد الكبيسي ، اشراؼ د.   .ُُِ

 . ُِٖٗ، ككالة المطبكعات ، الككيت ، ُسيير القمماكم ، ط
: ابراىيـ السامرائي ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، بيف جيميف لغة الشعر   .ُُّ

 بيركت . 
: د. ناصر َََِ-َُٕٗالمغة الشعرية كتجمياتيا في الركاية العربية   .ُُْ

 .ََِْ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، ُيعقكب ، ط
، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ، ِالمغة كالمكف : د. احمد مختار عمر ، ط  .ُُٓ
 .ُٕٗٗاىرة ، الق
لمحات مف الشعر القصص في االدب العربي : د. نكرم حمكدم القيسي ،   .ُُٔ

 .  َُٖٗدار الطباعة ، بغداد ، 
 .َُٖٗما قالتو النخمة لمبحر : عمكم الياشمي  ، كزارة الثقافة كاالعبلـ ،   .ُُٕ
 لبناف .  –ماذا بعد المكت : محمد حسف الطبطبائي ، دار الصفكة ، بيركت   .ُُٖ
المسانيات : احمد حساني ، ديكاف المطبكعات الجامعية ،  مباحث في  .ُُٗ

 . ُٗٗٗالجزائر ، 
، ة عزيز، مطبعة دار الفكر ، عمافمبادئ القياس كالتقكيـ في التربية : سمار   .َُِ

ُٖٗٗ  . 
مجاالت عمـ النفس : مصطفى فيمي ، دار مصر لمطباعة ، القاىرة ،   .ُُِ

 د.ت. 
ق( ، دار ٔٔٔدر الرازم ) مختار الصحاح : محمد بف ابي بكر عبد القا .ُِِ

 الرسالة ، الككيت .
مدخؿ الى نظرية القصة تحميبلن كتطبيقان : ترجمة سمير المرزكقي ، كجميؿ   .ُِّ

 . ُٖٔٗشاكر ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، بغداد ، 
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، محمكد عمر ،  ، ترجمة د. سيد الطكابمدخؿ عمـ النفس : لنداؿ دافيدكؼ  .ُِْ
 ، الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع.ّد. نجيب خزاـ ، مراجعة د. فؤاد أىبك حطب ، ط

، دار الفكر العربي ِالمرأة في الشعر الجاىمي : د. احمد محمد الحكفي ، ط .ُِٓ
 . ُِٔٗ، بيركت ، 

، سمسمة رسائؿ ُالمرأة في شعر السيٌاب : فرح غانـ صالح البيرماني ، ط  .ُِٔ
 .  ََِٖالشؤكف الثقافيَّة العامة ، جامعية ، دار 

، دار مجدالكم ، لمنشر ُمرايا التخييؿ الشعرم : محمد صابر عبيد ، ط  .ُِٕ
 . ََُِاالردف،  –كالتكزيع ، عماف 

، مؤسسة المطبكعات الحديثة ُالمرجع في عمـ النفس : د. سعد جبلؿ ، ط  .ُِٖ
 .ُٖٓٗ، القاىرة ، 

، ُفي كؿ فف مستظرؼ: شياب الديف بف محمد االشبييي ، ط المستظرؼ  .ُِٗ
 .ُُٗٗمؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر ، 

معالـ جديدة في ادبنا المعاصر : فاضؿ ثامر ، منشكرات كزارة االعبلـ ،   .َُّ
 .ُٕٓٗدار الحرية ، بغداد ، 

المعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة في العربية كاالنكميزية كالفرنسية   .ُُّ
انية كااليطالية كالركسية كالبلتينية كالعبرية كاليكنانية : د. عبد المنعـ كااللم

 . َََِ، مطبعة مدبكلي ، القاىرة ، ّالحفني ، ط
 .ُٖٖٗلبناف ،  –معجـ العمـك النفسية : فاخر عاقؿ ، مطبعة بيركت   .ُِّ
المعجـ الكسيط : اخرجو ابراىيـ مصطفى كآخركف ، د.ط ، دار الدعكة ،   .ُّّ

 .  ُٖٗٗتركيا ،  –استانبكؿ 
، مكتبة ُمفيـك الذات : د. غازم صالح محمكد ، د. شيماء عبد مطر ، ط  .ُّْ

 . َُُِاالردف ،  –المٌجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ، عماف 
، دار ِمفيـك الذات بيف النظرية كالتطبيؽ : د. قحطاف احمد الظاىر ، ط  .ُّٓ

 .  ََُِكائؿ لمنشر ، عماف ، 
تراث النقدم : د. جابر عصفكر ، المركز العربي مفيـك الشعر دراسة في ال  .ُّٔ
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 . ُِٖٗلمثقافة كالعمـك ، 
، ، دار الحقائؽ ، بيركتْليكسؼ ، طمقاالت في الشعر الجاىمي : يكسؼ ا  .ُّٕ

ُٖٗٓ  . 
، كزارة الثقافة كاالعبلـ ، بغداد ، ُممحمة كمكامش : ترجمة طو باقر ، ط  .ُّٖ

ُٕٕٗ . 
ترجمة يكسؼ حسيف ، مطبعة  المكت في الفكر الغربي  : جاؾ شكركف ،  .ُّٗ

 .ُْٖٗالرسالة ، الككيت ، 
مكسكعة الطب النفسي الكتاب جامع في االضطرابات النفسٌية كاسبابيا   .َُْ

، دار نكبميس، ُ: د. عبد المنعـ الحفني ، طٓكنشأتيا كطرؽ عبلجيا ، مج
 .ََِٓلبناف ،  –بيركت 

الحنفي ، دار مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسجسمية : د. عبد المنعـ   .ُُْ
 .  ُٖٕٗالعكدة، بيركت ، 

المكضكعة االستعارية في شعر السَّياب ، الميؿ نمكذجان : د. فايز عارؼ   .ُِْ
 . ََُِاربد ،  –القرعاف ، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ، االردف 

نبرات الخطاب الشعرم : د. صبلح فضؿ ، مكتبة الطفؿ ، سمسمة األعماؿ   .ُّْ
 .  َُِْلقراءة لمجميع ، الفكرية ، ميرجاف ا

، دار الرائد ، العربي ُالنرجسية في ادب نزار قباني : د. خريستك نجـ ، ط  .ُْْ
 .ُّٖٗبيركت ،  –، لبناف 

، مؤسسة االنتشار العربي ، ُنزار قباٌني الكجو االخر : جياد فاضؿ ، ط  .ُْٓ
َََِ. 

، دار ُنزار قباٌني امير الشعر العربي الحديث : صالح الدسكقي ، ط  .ُْٔ
 . ََِٕلبناف ،  -النفائس لمطباعة كالنشر ، بيركت

 –نزار قباٌني قنديؿ اخضر عمى باب دمشؽ : د. خالد حسيف ، سكريا   .ُْٕ
 . ََِٖدمشؽ، 

، بيساف لمنشر ُنزار قباٌني كالقضية الفمسطينية : ميرفت الدىاف ، ط  .ُْٖ
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 .ََِِـ، كاالعبل
نظريات الشخصية : كالفيف ىكؿ ، جاردنرليندزم ، ترجمة : د. احمد فرج ،   .ُْٗ

 –، دار الشايع لمنشر ، القاىرة ِد. لطفي قطيـ ، د. لكيس كامؿ مميكة ، ط
 .ُٕٖٗامسترداـ ،  –الككيت 

نظرية االدب : رينيو كيمؾ كاكستف كاريف ، ترجمة محي الديف صبحي ،   .َُٓ
 . ُِٕٗ، دمشؽ ،  مطبعة خالد الطربيشي

، دار ْ: عمي كماؿ ، طِ،جُالنفس كانفعاالتيا كامراضيا كعبلجيا ، ج  .ُُٓ
 . ُٖٗٗكاسط ، بغداد ، 

لبناف ،  –النقد االدبي الحديث : محمد غنيمي ىبلؿ ، دار الثقافة ، بيركت   .ُِٓ
ُّٕٗ. 

النمك النفسي لمطفؿ : بي : إيج مكسف ، ترجمة شياب احمد الناصرم ،   .ُّٓ
مي الجسماني ، مطبعة كزارة التربية ، دار الكتب كالكثائؽ ، بغداد مراجعة عبد ع

 ،ُٖٗٗ . 
مكم : عبد الشعر العربي حتى نياية العصر األىاجس الخمكد كالمكت في   .ُْٓ

دار الشؤكف الثقافية العامة ،  ، كزارة الثقافة ،ُالرزاؽ خميفة محمد الدليمي ، ط
 . َُُِ( ، بغداد ، )آفاؽ عربية

كاقعية ببل ضفاؼ : ركجيو غاركدم ، ترجمة : حميـ طكسكؼ ، د.ط، دار   .ُٓٓ
 .  ُٖٔٗالكتاب العربي ، القاىرة ، 

كحدة المكضكع في القصيدة الجاىمية : د. نكرم حمكدم القيسي ، مؤسسة   .ُٔٓ
 . ُْٕٗدار الكتب لمطباعة كالنشر ، بغداد ، 

 طاريحالرسائ  واأل
( : تغريد مكسى عمى ُٗٔٗ-ُْٕٗالعراقي) االتجاه التصكيرم في الشعر  .ُ

 .ََِْالبزاز، رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ، كمية التربية ، 
( : سعيد سالـ سعيد َُٕٗ -ُْٖٗأثر السٌياب في الشعر العربي الحديث )  .ِ

 . ََُِ،  اآلدابالجريرم ، اطركحة دكتكراه ، الجامعة المستنصرية ، كمية 
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شعر عمر بف ربيعة كبدر شاكر السٌياب دراسة مكازنة :  داء القصصي بيفاأل  .ّ
شيماء جبار عمي الدليمي ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية التربية لمبنات 

 ،ََِٗ . 
اسمكب االستفياـ في شعر السَّياب : ىاني صبرم عمي، رسالة ماجستير ،   .ْ

 . ُٖٗٗ،  اآلدابجامعة المكصؿ ، كمية 
االغتراب في شعر المخضرميف : احمد عبد العاؿ القريشي ، رسالة ماجستير ،   .ٓ

 . ََِٖجامعة كاسط ، كمية التربية ، 
بدر شاكر السٌياب شاعر الرافديف : احمد صالح محمكد عبد ربو ، اطركحة   .ٔ

 ق. ُّٕٗ -ُّٔٗدكتكراه ، جامعة االزىر ، كمية المغة العربية ، 
بي الفمسطيني : عمر محمد عكدة ، رسالة ماجستير ، البكائيات في االدب الشع  .ٕ

 .  ََِٖفمسطيف ،  -جامعة النجاح ، كمية الدراسات العميا ، نابمس
البنى االسمكبية في شعر السٌياب دراسة في مجمكعة " انشكدة المطر " : حسف   .ٖ

 .  ُٓٗٗناظـ حسف ، اطركحة دكتكراه ، الجامعة المستنصرية ، كمية التربية ، 
القصة العراقية نمكذجان : ثائر عبد المجيد العذارم  –ناء الفني لمقصة القصيرة الب  .ٗ

 .  ُٓٗٗ، اطركحة دكتكراه ، جامعة بغداد ، كمية التربية ابف رشد ، 
البنيات االسمكبية في مرثية بمقيس لنزار قباٌني : رشيدة بديدة ، رسالة   .َُ

-ََُِكالمغات ،  باآلداماجستير ، جامعة الحاج الخضر ، باتنة ، كمية 
َُُِ. 

البنية الدرامية في شعر نزار قباٌني : بيداء صاحب عنبر الطائي ، رسالة  .ُُ
 .  ََِٕماجستير ، جامعة بغداد ، كمية التربية لمبنات ، 

التغٌير الداللي في شعر سميح القاسـ : رقية زيداف ، رسالة ماجستير ،  .ُِ
 . ََُِفمسطيف ،  –جامعة النجاح الكطنية ، نابمس 

التمرد االجتماعي كالفني في شعر الجكاىرم : جبلؿ عبد اهلل خمؼ ، رسالة   .ُّ
 .  ََِٓماجستير ، جامعة ديالى ، كمية التربية ، 

ثنائية الذات كاالخر في شعر السٌياب : عمي عبد الرحيـ كريـ المالكي ،   .ُْ
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 . ََِٕرسالة ماجستير ، جامعة بابؿ ، كمية التربية ، 
الحٌب كالحزف عند الشعراء العذرييف االربعة في العصر االمكم : عمي رسكؿ  .ُٓ

 .  ََِٔكاظـ ، رسالة ماجستير ، جامعة بابؿ ، كمية التربية ، 
الحزف في شعر العصر االمكم : شيماء صباح عبداؿ التميمي ، رسالة  .ُٔ

 .  ََِّماجستير ، جامعة ديالى ، كمية التربية ، 
(: ق" ٕٖٗ-ّٓٔر االندلس ) عصر سيادة غرناطة " الحنيف كالغربة في شع .ُٕ

 –ميا ركحي ابراىيـ الخميمي ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الكطنية ، نابمس 
 .  ََِٕفمسطيف ، كمية الدراسات العميا ، 

داللة االلكاف في شعر نزار قباٌني : احمد عبد اهلل محمد حمداف ، رسالة   .ُٖ
فمسطيف ،  -ة ، كمية الدراسات العميا ، نابمسماجستير ، جامعة النجاح الكطني

ََِٖ. 
الذكاء االنفعالي كعبلقتو بأساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة   .ُٗ

االعدادية: ضمياء ابراىيـ محمد سبع الخزرجي ، رسالة ماجستير ، جامعة ديالى 
 . ََِٕ، كمية التربية االساسية ، 

مف في الجاىمية كصدر االسبلـ : عمي الرثاء بيف الذات كاالخر ككجية الز  .َِ
 .  ََِٕاحمد عبد الرضا ، رسالة ماجستير ، جامعة بابؿ ، كمية التربية ، 

الرؤية كالتشكيؿ دراسة في شعر نزار قباٌني : ىشاـ عطية القكاسمة ، رسالة  .ُِ
 .  ََِٗماجستير ، جامعة مؤتة ، عمادة الدراسات العميا ، 

( : غني ِِّ-ُِّالعباسي االكؿ )الزماف كالمكاف في شعر العصر  .ِِ
 .  ََُِصكباف ، اطركحة دكتكراه ، جامعة بغداد ، كمية التربية ابف رشد ، 

شعر نزار قباٌني السياسي دراسة نقدية : حيدر فاضؿ عباس الحميرم ،   .ِّ
 .  ََِٕ،  اآلدابرسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ، كمية 

تماعي : نادرة جميؿ حمد ، رسالة صكرة الذات كعبلقتيا بالتفاعؿ االج .ِْ
 .  ََِْ،  اآلدابماجستير، جامعة بغداد ، كمية 

صكرة الشعراء الفنية قبؿ االسبلـ مف منظكر المنيج النفسي : اكراس نصيؼ  .ِٓ
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 .ََِْد ، كمية التربية لمبنات ، جاسـ محمد ، رسالة ماجستير ، جامعة بغدا
الصكرة الشعرية عند السٌياب : عدناف محمد عمي المحاديف ، رسالة ماجستير  .ِٔ

 .  ُٖٔٗ،  اآلداب، جامعة بغداد ، كمية 
ظاىرة الحزف في دكاكيف شعر المعمقات دراسة مكضكعية كفنية : سامي   .ِٕ

،  اآلدابجاسـ محمد الجبكرم ، رسالة ماجستير ، جامعة المكصؿ ، كمية 
ََِْ  . 

في الركاية الفمسطينية )) دراسة في النص المكازم ( فرج عبد  عتبة العنكاف  .ِٖ
فمسطيف  –الحسيب محمد مالكي ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح ، نابمس 

،ََِّ. 
العبلقة بيف مفيـك الذات كالسمكؾ العدكاني لدل الطبلب الصـ دراسة مقارنة   .ِٗ

ض محمد عكض بيف معيد كبرنامجي االمؿ بالمرحمة المتكسطة بالرياض : عك 
 . ََِّالحربي ، رسالة ماجستير ، 

المكف كابعاده في الشعر الجاىمي شعراء المعمقات نمكذجان : أمؿ محمكد عبد  .َّ
القادر ابك عكف ، رسالة ماجستير ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح 

 . ََِّفمسطيف ،  –الكطنية ، نابمس 
يؿ الطائي ، رسالة ماجستير ، المدينة في شعر الركاد : ضفاؼ عدناف اسماع .ُّ

 . ُٗٗٗجامعة بغداد ، كمية التربية ابف رشد ، 
المرأة في االدب في العصر العباسي نياية القرف الرابع اليجرم : كاجدة عبد  .ِّ

 . ُٕٖٗ،  اآلداباهلل االطرقجي ، اطركحة دكتكراه ، جامعة بغداد ، كمية 
اعيؿ ظاىر ، رسالة مصادر الصكرة في شعر السٌياب : ايماف خميفة اسم .ّّ

 .  ََُِماجستير ، جامعة ديالى ، كمية التربية االصمعي ، 
المكت في شعر السٌياب كنازؾ المبلئكة دراسة مكازنة : عيسى سمماف  .ّْ

 .  ََِّدركيش ، اطركحة دكتكراه ، جامعة بابؿ ، كمية التربية ، 
: لؤم شياب محمكد سعيد  َََِ -ُٖٓٗالمعذب في الشعر العراقي  .ّٓ

 .  ََِٓاني ، اطركحة دكتكراه ، جامعة بغداد ، كمية التربية ابف رشد ، الع
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المكاف كداللتو في الركاية العراقية : رحيـ عمي جمعة الحربي ، اطركحة  .ّٔ
 . ََِّ،  اآلدابدكتكراه، جامعة بغداد ، كمية 

نزار قباٌني دراسة في فنو الشعرم : حكيـ حسف محمد عمي الجراح ، اطركحة  .ّٕ
 ـ . َََِ،  اآلدابجامعة البصرة ، كمية  دكتكراه ،

الكطف في شعر السَّياب الداللة كالبناء : كريـ ميدم المسعكدم ، اطركحة  .ّٖ
 .  ََِٕ،  اآلدابدكتكراه ، جامعة بغداد ، كمية 

الكىـ االجتماعي كمفيـك الذات عند مجيكلي النسب كااليتاـ دراسة ميدانية  .ّٗ
االجتماعٌية : محمد غازم صبار القيسي ، رسالة  رعايةفي دكر الدكلة لم

 . ََِْ،  اآلدابماجستير ، جامعة بغداد ، كمية 
   

 الدوريات
زمة المكاطنة في شعر الجكىرم دراسة تحميمية في ضكء المنيج التكاممي : أ  .ُ

 . ََُِفرحاف اليحيى : منشكرات اتحاد الكتاب العرب ، دمشؽ ، 
http://www.awu_ dam.org.                                              

استدعاء التراث ادبيان الدكاعي الفنية كالسياسية : د. محمد راضي جعفر ، ـ.  .ِ
 .  َََِالطميعة ، ع الثالث ، السنة الثانية ، 

ى ، االسطكرة كالرمز في شعر بدر شاكر السَّياب : شيماء ستار جبار ، ـ. ديال .ّ
 .ََُِ، َْٔع 

www.iasj.net/iasj ? Func= fulltext & ald = 17625 . 
 
سيد رضا مير شكاؿ الحنيف الى الماضي في شعر بدر شاكر السٌياب : د. أ  .ْ

حمدم ، د. عمي نجفي أيككي ، نجمة فتحعمي زادة ، ـ. دراسات في المغة أ
 . َُِِق . ش، ُُّٗ، خريؼ  ُُكادابيا ) فصمية محكمة ( ع. العربية 

www.almaktabah.net    . 
 .  ُٕٗٗ، َُ، مجُحمد أبك زيد ، ـ. عالـ الفكر ، عاالغتراب : أ .ٓ

http://www.iasj.net/iasj
http://www.almaktabah.net/
http://www.almaktabah.net/
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االغتراب في الشعر العراقي المعاصر ) مرحمة الركاد ( : محمد راضي جعفر ،   .ٔ
 .ُٗٗٗمنشكرات اتحاد الكتاب العرب ، 

بدر شاكر السَّياب كاسطكرة تمكز بيف االساطير : يكسؼ ىادم بكر نيمزم ،  .ٕ
 . َُُِش ، كانكف اكؿ ، َُّٗ، شتاء ْع

، ٔبنية العنكاف في شعر السَّياب : محمكد عبد الكىاب ، ـ. االقبلـ ، ع  .ٖ
ُٗٗٗ . 

بكاعث األلـ في شعر السيَّاب : نجاة عمكاف الكناني ، ـ. دراسات البصرة ،  .ٗ
 .  َُُِ، السنة السابعة ، ُِع

www.iasj.net/iasj? Func= fulltext & ald = 57289.  
تجميات المكت في شعر نزار قباني قراءة نقدية : د. فكاز سييؿ ، ـ.   .َُ

 .  َُِّ،  ُِالجامعة االسبلمية لمبحكث االنسانية ، ع االكؿ ، مج
جدؿ االنا كاالخر في الشعر الجاىمي : عمي مصطفى عشا ، ـ. العربية   .ُُ

 . ََُِ، ٕٔلمعمـك االنسانية ، ع
محمد صبار عبيد ، عمي صميبي المرسكمي ،  حداثة الصنعة الشعرية : د.  .ُِ

 .  َُِِ،  َُ، مج ُْـ. ابحاث كمية التربية االساسية ، ع
الرمزية االيحائية في شعر بدر شاكر السٌياب : خيرية عجرش، قيس خزعؿ ،  .ُّ

 ق. ُّٖٗ، السنة الثانية ، ٔـ. التراث االدبي ، ع
Cls. Iranjournals.ir/ pdf-250- ed3e59b92049 
f73106ccb77093abef570html   

سمات االدب الكاقعي في شعر نزار قباٌني السياسي : حسيف شمس آبادم ،   .ُْ
 ، السنة االكلى . ّميدم شاىر ، اصغر مكلكم نافجي، ـ. التراث االدبي ، ع

Sid. Ir / fa/ vewssid/j-pdf/34513880306.pdf 
، ّيقا كالعنكنة : جميؿ حمداني ، ـ. عالـ الفكر ، الككيت ، عالسيمكط  .ُٓ

 . ُٕٗٗ، ِٓمج
دب نزار قباني : خريستك نجـ ، ـ. حكليات ، جامعة الشعر السياسي في أ  .ُٔ

http://www.iasj.net/iasj
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 .   َََِ، َُبممند، لبناف ، ع
الصكرة في القصيدة العراقية الحديثة : عناد غزكاف ، ـ. االقبلـ ، العدد   .ُٕ

 .ُُٕٗ، بغداد ، ُِ-ُُ
الصكرة الحممية كالصكرة الشعرية مف الكجية النفسية : مسمـ حسب حسيف ،   .ُٖ

 . ُِٗٗاب ،  –، السنة السابعة كالعشركف ، تمكز ٖ-ٕـ. االقبلـ ،ع
، منشكرات اتحاد ُعمـ النفس في القرف العشريف : بدر الديف عامكد ، ج  .ُٗ

 .ََُِالكتاب العرب ، دمشؽ ، 
صر ، أىنماطو ككظائفوي : د. اياد راضي العنكاف في الشعر العراقي المعا  .َِ

 . ََُِ، ٗ، مجِالعمـك التربكية، عالشمرم، ـ. القادسية في االدب ك 
، تمكز ، ِغربة المثقؼ العربي : د. حميـ بركات ، ـ. المستقبؿ العربي ، ع  .ُِ

ُٕٖٗ . 
الغربة كالحنيف عند السَّياب : كعد العسكرم ، ـ. الحكار المتمدف ،   .ِِ

 .  ََِٕ، َُِّع
www.ahewar.org/ debat / show.art.asp,aid= 106739. 

 القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية االيقاعية حساسية االنبثاقة  .ِّ
الشعرية االكلى جيؿ الركاد كالستينات : د. محمد صابر عبيد ، منشكرات اتحاد 

 .ََُِالكتاب العرب ، دمشؽ ، 
،  ْٕال لممرأة نعـ لمقصيدة ، حكار اجرتو ىناء العمرم ، ـ. الؼ باء ، ع  .ِْ

 ، بغداد .ُْٕٗ
) ماتت بمقيس فترمؿ الشعر ( حكار اجراه جياد فاضؿ ، ـ. الحكادث ،  .ِٓ

 .ُِٖٗ، ُُّٖع
ب التعميـ الثانكم بدكلة المدرسة كاالغتراب االجتماعي دراسة ميدانية لطبل  .ِٔ

   ُٖٗٗ، ُِ، مجْٔعالمجمة التربكية )جامعة الككيت(، ،الككيت: جاسـ الكندرم
المرأة في شعر كعب بف زىير : د. فاضؿ بنياف محمد ، ـ. جامعة صداـ   .ِٕ

 ـ  . َََِ -قُُِْ، السنة السابعة ،ٖلمعمـك االسبلمية ، ع

http://www.ahewar.org/
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-ُْٓٗالمعذب في الشعر العراقي الحديث في سكريا كلبناف مف عاـ   .ِٖ
 . ُٗٗٗدراسة جمالية : ماجد قاركط ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،  ُٖٓٗ

قراءة قكمية تقٌدمية لتراث العرب الشعرم : قحطاف الطكيؿ ، ـ. مف أجؿ   .ِٗ
 . ُٕٕٗ، السنة الثانية عشرة ، نيساف ،  ٕاالقبلـ، ع

ىمكـ االنساف العربي بيف الديف كالتحميؿ النفسي : د. زيداف عبد الباقي ، ـ.   .َّ
 .ُٖٕٗ، السنة الثالثة ، آيار ، ٗافاؽ عربية ، ع

المكت كالميبلد : حسيف عمي الجبكرم ،  كظيفة الشعر البشرم في طقكس  .ُّ
 .ُٕٕٗ، ٖ، مجُـ. التراث الشعبي ، ع
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