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 املواجهة احلضاروة

 يف شعر بشرى البستاني

 قصيدة)أندلسيات جلروح العراق(

 امنوذجًا
 م.د.رائد فؤاد طالب الردوين

5/6/2013تأروخ القبول:  2/5/2013تأروخ التقدوم:  

 توطئة :      
ب لدددو جوا اددة اات دددديات ااتددو توا دددع ااددذات   لااعجددد وأ ددي    أساسددديا  يعددد لعددب اع دددداع    ددرا          
قوة س رية تستطيع جن خ اع ااذات ااتخفيف جن ااعزاة ااتو ت تا ادا   مجدا تسدتطيع جدن خ ادع  اع دا و

 اات ديات ااج دقة  اا وجوا اتاا و دها  جا تجتلك جن جقوجات ااتأثير .  إزاءااذات ااوقوف 
لددت تفعيددب جوا اددة درمددع قددد  جددب و فعاايددة سدد رية و  ددارة   إ أو اع سددان أدرك أنااشددعر ج ددذ  إن     

ال ياة واسدتئ اف  دوارا اا ددع جعادا   ودلدع ااجعادادة ااجؤاكفدة عشدماايتاجا  ات داا ااتعدادب ااتقري دو  اع سان
 أمثددرجواز ددة م ددر  جددن ااجواز ددات ااتددو اقتر تاددا ااط يعددة عرعدداء اوطددراف  جيعددا  وتسددوية  ادداأ   دائجددا  

عدب ااخد   الشدعر  اادذع يج  دع ذادك قددرا جدن ا طجئ دان ااف أداءااجشم ت تعقيدا وتدداخ     دو تعجيد  
وااسدد ،   ويقلددب اديددع  دددة ااتددوتر وااقلدد  واع سدداس  ااعزاددة  لجددن وظددائف ااشددعر ااخطيددرة ج ددع ااددذات 

جا دون ااخط اافا ب  ين ااجتن وااااجش  أج   لدو دلعادا  إاتاع سا ية جن ااتآمب واات شو وا  س اب 
ااجاجدة ااتدو ترلدد اات ر دة  اع ددا واا عارع واستثجارا ججو  جن ج ادر ااتجويدب   و استغ ب ااج  ز 
 . (1)وا دث أ د  ااشدعريدة  مب جا هو 

ذا      اا عيددددة   لدددان ااواقدددع اادددراهن  اوزجدددانهدددذا اا قيقدددة ج دددذ  إادددتما دددت اادددذات ااشدددا رة قدددد ا ت ادددت  وا 
راه دة توا ددع ت دديات  عددارية  آايدات  ديدددة   يتطلدب رؤيددة أ جد    و ظددرة ا عدد   لااددذات لدو اال ظددة اا

وااددذا لددان ااجوا اددة ااقديجددة ااقائجددة  لددت ااج اشددرة وااتقريريددة ادد، تعددد ت فددع لددو هددذا ااجر لددة   اذ يتو ددب 
                                                 

 البصرة / جامعة  قسم المغة العربية/ كمية اآلداب. 
 .   11-11ج جد  ا ر   يد : د.  1111   1  ط :  اوردن(  وت ااشا ر اا ديث    اا، اامتب اا ديث   1)



 م.د.رائد فؤاد طالب الردوين                   امنوذجًا )أندلسيات جلروح العراق( قصيدة يف شعر بشرى البستاني واجهة احلضاروةامل 

 222 

جسدددتو   إادددتأن يرتقدددو  -لدددو وسدددط ااتغيدددرات واات دددد ت ا سدددتراتي ية ااجعا دددرة  - اع دددداع لدددت لعدددب 
اج ددع واقدع  دداجات  دادة تسدتادف اوجد،  دد  ت دفية جقوجاتادا ورمدائز ااجوا اة   لااواقع اادذع يعيشدع ا

هويتاا  واذاك لاوجر يتطلدب ج دع جوا ادة  عدارية  و يدة تمدون  جسدتو  اات دديات ااتدو توا اادا اادذات 
ااجعا ددرة أل ون ارخددر )ااغددازع .. ااجسددتعجر( ادد، تعددد ت فددع جعددع ااجوا اددة ااتقليديددة ااتددو  اا ددا جددا تمددون 

ااجسدتو  اوجثددب   ي دعب  ليددع  إاددتي دب  أنادا ج اشدرة وتقريريددة   لااج ددع ااددذع ي درص  لددت خطا ات
قراءة ااواقع  مب سياقاتع وأ ساقع اا عارية وااثقاليدة   لعد   دن او عداد ااجسدتق لية ااتدو   دد جدن اات  دؤ 

ااجفمددر ااج دددع ااددذع يمددون قددراءة  جدداوا    قددراءة ااواقددع جددن خ ااددا  دقددة   ادديس قددراءة ااسياسددو    أو اددا   
ذا  أيعددا  وا يددا )) و ددودا اا عددارع ااجتمددون  عددياء جاعدديع   وسددؤاب جسددتق لع و قيقددة  اعددرا  ما ددت  وا 

  وهدددر ا سدددتق ب  اووطددان ددد تقسدددي،  إاددتااجددؤاجرة ا سددتعجارية ااتددو يقودهدددا ااغددرب قددد و دددلت اايددو، 
ج مفئدا   أويترا دع ج  سدرا  ان لعدب اع دداع    لد أرعدا،وت فية اا قو  ااتاريخية ااجستقرة العرب  لدت 

 ن اديدددع ااقددددرة  لدددت ت دددعيد وتدددائر هدددذا اع دددداع وتقويدددة ت لياتدددع وجظددداهرا ايدددوازع قدددوة ااا جدددة وخطدددورة 
ااجؤاجرة   وهذا   يع و س ب ااج دع اات جوا اة سط ية   يت سط لياا ااخطداب  تدت تتسدطن   ا درا 

 ا شدتغاب  لدت اا دوهر  اع ددا ويت، لعب ااجوا اة  جاوا    ياتع اافا لة     وتتأخر دي اج أسااي ع  وتترا ع 
اا و المتا ة ااعر ية   وتقوية  سور اافعب  دين ااج ددع وجتلقيدع   در اسدتيعاب تفا ديب اا اادة ودقائقادا   

ة   وااتع يددر   ادددا ل يدددا  أسددداايب جتقدجددة   تسدددتثجر لعددداء اا ريدددة   وت تددزع  قدددو  اا دددوح   و دددرأة ااتسدددجي
وتعثر  لدت أمثدر  قداط او دداث دراجاتيميدة وجأسداوية واسدتثارة   اتؤسدس و يدا  دادا  جدا ي درع  لدت هدذا 

  ( 1)اورض (( . 
ااج دددع ااعر ددو ادد، يعددد  عيدددا  ددن هددذا ااجشددمب اا عددارع   ااددذع جث ددب جسددارا  ددادا لددو خارطددة  إن     

لدو تو اداتا، اع دا يدة   ولدو ا  داز رؤيدات ااثقالة ااعر يدة   واادذع تو دب ليدع  لدت ااج دد ين ))اا ظدر 
وجشرو ات ج ددة ال فداظ  لدت  قداء ااج تجدع واوجدة واع سدا ية  قداء  ا عدا وتقددجيا   وهدو يتطلدب جد ا، 

جددن  وا  دددا اتا،ان يتخلددوا  ددن ا سددتع اب وااغددر  لددو )ااذاتويددة( ااجفرطددة   وت ديددد اا دد ت  ددين و دديا، 
رؤيويدة وقيجيددة ج اسد ة تتخلدد   أسددس   لدت أخدر ارن جدن  اددة   ادة   و دين جسددت دات  رمدة اا عددارة

  ( 1)ج اا ااجشرو ات ااثقالية اام ر  ااج اس ة ات دع اا قاء ااجطروح  لي ا مأجة(( . 
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ومجا يقوب هيد ر أن تاريخ ااملجات هو  فسدع تداريخ ااو دود   لشدعر ا إذن هدو تداريخ و ود دا   هدذا      
هدو  تداج  –وااف دون  اجدة  –ت ك  ااو ع وااو د وااع ف واات دع   لاودب ااو ود ااع و اعشمااو ااجش

مددذ تاا ااتاريخيددة  اع سداناا عددارة ااجعا درة مددذ ت  لددت  أنجخاعدات  عيشدداا و متددوع  عدذا اتاا   ذاددك 
يو، و دتع  ااسعادة ولرح ااج اا ة جع ااذات وارخر   وجع اازجن وااعاا، ام اا أ طتدع لدو ااواقدع جدا   

 د   جن ااعذاب وااخدوف واامدوارث   و علتدع يعديش أاوا دا جدن اع  داط وااجما ددة ل داءت آدا دع ول و دع ي
 تي ة ذاك طال ة  اارلض وااجرارة   ورا ت   و دع تستسدل، أجدا، طولدان اااج يدة ااقداد، جدن اد داءات 

ان   لمددأن  لددت هددذا اات ددرر وااسددعادة جددرة   وتوا ددب ااج ا اددة جددرات وهددو ت لدد،   يدداة أمثددر رألددة  اع سدد
تتسد،  اا يويدة واا رمددة وااتفداؤب  طاقدة اع سدان ااج ا درة   وهدو لددو  أناا  دوص ااتدو تدرلض ااجدوت 

( ااددذع يعدددجر لدددو داخلدددع مدددب  دددذاب ااج جدددوع وي ددد ض أ ددداأمثددر او يدددان ت طلددد    دددر عدددجير ااجدددتمل، )
واا وح  جعا داتا، لدو ت ر دة جو ددة  ر ا ة ااشعر واارؤيا قادر  لت ا توائا، و يش ااجا،  و ع جما داتا، 

وذب تشددردا وا ددد   وااددذ ر جددن اا ددورايخ وااجددوت  اع سددانوا ددد   و ددرح  اع سددا و  لددااجرض واا ددوع 
وا د  مدب جدا يد  ،  دن تلدك اامدوارث جدن ج دن واو دات   وااجعادادة  دين ااقاتدب وااجقتدوب جختلدة   لميدف 

 (1)ن هذا اا م ات ؟! .    عيدا   تتشمب   ا   أنات ر ة ااشا ر ااداخلية 
ولقا اذاك لان ت ر ة ااشا ر  أشدماااا وجرا لادا ااجختلفدة قدد  ظيدت  أهجيدة م يدرة لدو تو يدع ااد ص      

مفداءة لدو خلد  وعدع  جدااو و عدارع عدرورع   يؤسدس جشدادا  أمثدرجعي ة اي د ن   إجما اتوش  ع 
 أمثدرة لو ا رتقاء  دااروح و علادا وظائفع اا و ي أداءااخاص ويعخع  طاقة خ ب خ قة   تعي ع  لت 

يطجدن  ن يرتفدع  إ جدا جلدع ااشدعرع  أسداسارخدر وااتوا دب جعدع   لااشدا ر لدو  عدراكت عدرا وقا ليدة 
جر لدددة ت ددريض ارخددر  لدددت ا سددت ا ة اا عددارية افعددداءاتاا  إاددت لغتددع ذات ااطاقددة ااتع يريدددة ااجمثفددة 

 رليعدة ت  دع جدن ااج ليددة إ دا يدةذا اا ددفة ااعااجيدة ))جيدزة   وهد(1)اا  دية    جدا يدؤج ن اادا  دفة ااعااجيدة 
  اع جددن ارت دداط ااماتددب  ااجمددان وااثقالددة ااتددو ي  ددع ج اددا   وااعااجيددة  اددذا ااجفاددو، قيجددة  وهريددة يرتفددع 

                                                 

ستا و   متاب عجن سلسلة ت درها ااجديرية ااعاجة اتر ية  ي و  جديرية اا شاط ( ااد او لو ا يقا و   د.  شر  اا 1)
 .   1-5:  1111ااجدرسو   شع ة ااشؤون ا د ية   
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  ججدددا ي قددد  شدددم  جتقددددجا وجتطدددورا ادددت قن اا عدددارات  (1) ت ققادددا وي تشدددر لدددو ااعددداا، ا جدددع(( اودب
ستراتي ية  ة لو ااتقائاجا  لت أساس اع سا ية وااقي، ااجشترمة .  ديد وا 

ااشا ر ااجعا ر إ جا ي ظر إات شعرا واات  فسدع  و دفع  دوتا جدن أ دوات هدذا ااو دود    أنذاك      
تلددك او ددوات ااتددو تت دداوب أ ددداؤها   ددر ااتدداريخ   لددو ااجاعددو واا اعددر وااجسددتق ب   وااتددو ت دد ع 

وهدو جددن هدذا اا ا يدة يجثددب  لقدة جددن سلسدلة ااتداريخ   امددن ااتداريخ اافمددرع  ج جو ادا سديجفو ية اا يدداة   
  يجمدن تجثلددع لدو سلسددلة جددن اا لقدات   تسددل، ااوا ددة ج اددا إادت اوخددر    لددااواقع ان  اإل سددانواارو دو 

مب  لقات ااجاعو تعيش وتؤثر لو اا اعر   ث، ان اا اعدر يدؤثر لدو ااجسدتق ب  دب يتدأثر  دع مدذاك   
ريخ اافمددرع واارو ددو اإل سددان إ جددا يتجثددب لددو شددمب دوائددر تتسددع مددب دائددرة ج اددا  ددن سددا قتاا  تددت ااتدا أن

ايجمن تجثب اادوائر ااسا قة ملاا لو إطار اادائرة اوخيرة   لااشا ر ااجعا در اذن اديس  لقدة لدو سلسدلة 
رع اإل سدان لدو ااجاعدو هو يجثب اادائرة ااتو تع، لو إطارها  دوائر ااتراث اارو و واافم وا  جاججتدة   

جدن خد ب ذادك  –دراجدة ججتددة   در ااتداريخ   طرلاهدا اع سدان واازجدان   مجدا أدرمدوا  إ . لاا ياة ايست 
ورثددة ااجددأثور اع سددا و ملددع   ورثددة اا عددارات  دد  تفريدد  و  تجييددز   جددا داجددت هددذا اا عددارات  أ ادد، –

وجن ث،   ر ااشعر  ن هدذا ااجفادو، ااتداريخو الت ر دة هو ثجار اات ر ة اع سا ية ااججتدة   ر ااتاريخ   
  ( 1)اع سا ية . 

ذا ما ددت ااملجددات       تظددب ت جددب تدداريخ و ود ددا ااددت ااغددد ايددر  ارتددون جددا  دددث  –ولقددا اجددا تقددد،  –وا 
اإل سددان لددو ظددب  عددارة ااخطددر   لددان  ظريددات اا قددد ااغر ددو ااتددو  اواددت  ددزب ااج دددع واع ددداع  ددن 

شدماايات  ياتدع اد، تجمدث طدوي  لقدد داهجتادا جعا داة اع سد عدرورة قدراءة  إادتجدن  ظريدة د دت  أمثدران وا 
اا  دددوص توادددد   دددر جخددداض  أن  ذاددك  إ تا دددعاادد ص لدددو ج ظدددورا ااتددداريخو وااثقددالو وعدددجن سدددياقات 

يتطلدددب جدددن اا اقدددد  دددد، دراسدددتاا جعزوادددة  دددن مدددب ااجدددؤثرات  إذ   (1)ت تدددد، ليدددع وقدددائع اا يددداة وأ دددداثاا 
  دددجا يع ددر  ددن ألمددارا وجشددا را   لا ددع    اوديب  لددد)) اع دددا وياقات ااتددو جادددت امتا ددة ااعجددب وااسدد

                                                 

روت   ط: ( دايب اا اقد ا د و   د. جي ان اارويلو   د. سعد اا از و   ااجرمز ااثقدالو ااعر دو   ااددار اا يعداء    يد1)
5   1112  :133-134   . 
دار ااثقالدددة    –( ااشدددعر ااعر دددو ااجعا دددر قعددداياا وظدددواهرا ااف يدددة وااجع ويدددة   د.  زااددددين اسدددجا يب   دار ااعدددودة 1)

 .  112-111: 1421   1 يروت   ط:
  3( ااد او لو ا يقا و : 1)
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  لدداا ص اود ددو هددو (1) ددن ااواقددع ا  تجددا و ااج دديط  ددع((يع ددر  ددن تلددك اولمددار وااجشددا ر لددو  زاددة 
  ص جرت ط ارت اطا وثيقا  اال ظة ُواد لياا ولو ااجمان ااذع ُا تج ليع . 

   تجثدب أ جوذ دا  (1)اق يدة ااتو   ن   دددها )أ داسديات ا دروح ااعدرا ( الشدا رة  شدر  اا سدتا و وا     
الشعر ااذع يرت ط  اال ظة ااراه دة ااتدو تعيشداا اادذات وهدو توا دع  ددوا ا هج يدا  لدت  لددها ااعدرا  جدن 

  ثدع ووقائعدع و درا اتع دا  لدإن هدذا اال ظدة جشدت مة  ااتدارين وأيات ااجت دة اوجريميدة و لفائاداق ب ااو 
إذ   يجمددن ويددة ا ظددة  اعددرة أن تدد اض لار ددة جددن جعدداجي اا اازج يددة   لاددذا ااعدددوان ا تاددت  ددا ت ب 

هدذا  إن  ااسد ين ر فو رجتع ومب جا يت ب  ع جن ارث  عارع وثقالو ججتد  أرععااعرا  واست ا ة 
عر دددو وااعراقددو  لددت و ددع ااخ دددوص   اال ظددة ااجأسدداوية شددملت ج عطفددا خطيدددرا لددو جسددار اع سددان اا

سدداجية وج ددادئ   يلددة  دداء امددو ي ققاددا   لددان ااعدددوان ي قددت لددو  ددف ة  أهدددافوجاجددا اد ددت ااغددازع جددن 
ي قددت  أنهددذا اا لددد ااددذع قُدددر اددع  أ  دداءا  ددت ب ااغاشدد، ااددذع  دداء اُيمجددبع سلسددلة  ددزع  ددرح اا ريددة جددن 

اا ريددة وان ي قددت أسددير ااع وديددات ااتددو امتجلددت دائرتاددا  عيدددا  ددن اوجددن و ددن مددب جددا يشددعرا  اع سددا ية و 
ذا ددااغزو وا  ددت ب    اادمتاتوريددة وااظلدد، ااددذع  ددب   اددذا  أنما ددت ااشددعارات ااتددو رلعاددا ااج تددب جددن  وا 

 اا لد هو جا دلعع ع  ن اا رب  لت ااعرا    لان ااواقع  لت اورض اظار خ ف ذاك تجاجا . 
ذا       إايدع ددث جعديش هدو جدا ي د و  أواادروح واسدت طان اا دوادث جدن خد ب جوقدف  مان ))اسدتلاا، وا 

يدة امدب  اوجريمدو  لان ق يدة ااشا رة  شر  اا ستا و  اءت لاع ة الجشروع (1)ااشا ر ويشغلع(( وجعر 
ااتددو رلعاددا هددذا ااجشددروع   ج اواددة جعاا ددة هددذا ااقعددايا   ددر رؤيددة شددعرية  عددارية   وجددن  اوهددداف

اعرث اا عدددارع اادددذع تجتلمدددع اادددذات وهدددو توا دددع هدددذا ااعددددوان اااج دددو   سدددا ية اادددت  خددد ب اسدددت  ء
إ  ء ااقي، وااج ادئ اا عارية ااتو تشمب ااجرتمز او لت ااتو تتمئ  ليدع اادذات لدو ج  تادا ااجعا درة 

 وهو تسعت  ن ت  ع قدرها اا عارع ااجعا ر . 
ث ثدين  دف ة جدن ااقطددع اا دغير   و  داء ااق دديدة  تتمدون ااق ديدة جدن ث ثددين جقطعدا جوز دا  لددت     

ااجقطعددو أ طددت ااشددا رة لر ددة ات ددوير اات ر ددة ااتددو تعيشدداا ااددذات ا ظددة ا  ددت ب اوجريمددو العددرا  

                                                 

 .  14:  1431ااايئة ااج رية ااعاجة المتاب      يوسف جيخائيب اسعد  واودبلو اافن  اع داع( سيمواو ية 1)
ا روح ااعرا (   ااجؤسسة ااعر ية الدراسدات واا شدر    يدروت   دار اافدارس ال شدر وااتوزيدع    أ داسياتج شورة عجن ج جو ة )( 1)

  اا .( ا ط ع  لت سيرة ااشا رة  شر  اا ستا و و ص ق يدت1( و )1ي ظر ااجل   رق، )  1111   1  ط:  جان
 .  111:  1421  جط عة دار اا  رع    غداد   وستة شعراء   ط ب ساا، اا ديثو ( جقدجة1)
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ااجتجثلة لو تقطيدع ااشدا ر اق ديدتع اادت ج جو دة جدن  -،   لعجلية ااتقطيع ااشعرع 1111أع لو  ا، 
ااشا ر     يث ي عب مب جقطع  ورة جع درة  دن  إاياااد  ت يل أ  إ جا يأتو ولقا –ااجقاطع واافقرات 

د ادددة جعي دددة تو يادددا ا  يدددات ااددد ص وو داتدددع   لدددااتقطيع ولقدددا ادددذاك   يدددأتو ا ت اطدددا وا  جدددا يدددأتو  شدددمب 
 تفرعع سياقات ااق يدة اد  ت جتعددة ي جعاا جوعوع ااق يدة ذاتاا . 

ج جو ددة جددن ااق ددائد ااتددو مت ددت لددو سدد وات جتفاوتددة ق ددب وقددد  شددرت ااشددا رة ق دديدتاا هددذا جددع      
ا  دت ب و عدددا   إ  أن ااج جو دة أخددذت اسدجاا جددن اسد، ااق دديدة ااتدو   ددن   ددد ت ليلاددا )أ داسدديات 

: ج دور ااعت دة اا  دية )  دوان  أولهااا روح ااعرا (    اءت دراست ا اادذا ااق ديدة  لدت ج داور  ددة   
وهددو جددا جثددب  -ااثاددا لقددد مددان دراسددة الجددتن ااشددعرع جددن خدد ب  ددا  ين   اووب ااق دديدة(   اجددا ثا ياددا وث

لقدد مددان جوعدو ع  ددوب :  المحاور الاالااث أجدااا عددارية    او دا: ارخدر لدو جوا اددة  -المحاور الاااا  
 اا عارية وجوا اة ارخر .  او ا
 / ااعت ة اا  ية )ااع وان( :  أو   

ن   ا در ااق ديدة ااجعا درة مجدا ُيعدد جرتمدزا د ايدا ي  دئ ااجتلقدوع  جدا يشمب ااع وان    را  ارزا ج     
ا ددع  إ  ددص إ دددا و    أعج ريددات ااق دديدة   و ااقدددر  فسددع لددان ااع ددوان  ت ددة أواددت اقددراءة  إايددعسددتؤوب 

ااع دوان  لدت ا دع  إادتو ظرة ا عد ججا ي عب اا اقد ي ظر  أوسعلو ااعجب ااشعرع يأخذ  عدا أ ج  ود اة 
يغددوص لددو د  ت   يددة ااع ددوان امددو  أناب تددأويلو  در ددة  اايددة   يتددين اجددن ي لددب اادد ص ااشددعرع ج دد

 يتجمن جن اامشف  ن ج ريات ااق يدة . 
( 1)هددو د اددة ج تز دة جددن  ددجيجع  جداإ   ااع دوان  فا ليتددع ااد ايدة ادديس  جدد  جعدزو   ددن   ددع    إن     

ي دع   ددر اسدتم اا   ياتدع ااد ايددة واارجزيدة   وان يعددوء يدو و  تفميددك ااد ص جدن ا ددب ترم أنيسدتطيع )) 
ا ا لو  دايدة اوجدر جدا أشدمب جدن ااد ص و جدض   هدو جفتداح تق دو ي دس  دع ااسديجيواو و  د ض ااد ص 

 .  (1)وت ا يدا وترسا تع اا  يوية وتعاريسع ااترمي ية  لت ااجستويين : ااد او واارجزع (( 

                                                 

( ثريا اا ص   جدخب ادراسدة ااع دوان ااق  دو   ج جدود   دد ااوهداب   دار ااشدؤون ااثقاليدة ااعاجدة   آلدا   ر يدة   1)
 .  21:  1445 غداد    -عجن سلسلة ااجوسو ة اا غيرة   ااعرا  

  وي ظدر : شدعرية ااع و دة    41  اامويت :  1( ااسيجيوطيقا وااع و ة   د.  جيب  جداوع   ج لة  اا، اافمر   ع : 1)
 .  11:  1111 يسان    -  آذار 1اسجيك   را .. اسجو يدع اارجب ا جوذ ا   أ.د  شر  اا ستا و   ج لة ا ق ، ع: 
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ااع وان   ية ر جيدة توادد جعظد، د  ت ااد ص   لدإذا مدان  إن))   :عيقوب اادمتور  جيب  جداو          
 (1)اادد ص هددو ااجواددود   لددان ااع ددوان هددو ااجواددد اافعلددو اتشددا مات اادد ص  أ عددادا اافمريددة وا يداو يددة .((

واادذا لقددد ُ دد  ااع ددوان ج طقددة تأويليدة يجثددب جو اددا يقدف  ددين ااددخوب ااددت  دداا، ااد ص و ددين ااجتلقددو   و  
جدن  اعلد تادن يسدتطيع  أ ددا   أنمن ت ور  ص شعرع  جعزب  ن ااع وان   واادذا رأ  اج رتدو ايمدو يج

  ذادك ان ااع دوان هدو اادذع يشدرف  لدت ااد ص   ايعدوء جدا يعدت، ج دع  (1)ااع وان ااتدو يواددها إي اءات
ادد ز، اتت ددع ل سددب    ددب ايو ددع ااقددراءة ملاددا   لددااع وان لددو ا ت ئددع  دداوة اادد ص يسددجن   شددر اا ددور ا

  ( 1)  لادو  ا تا يتدع ااد ايدة يؤسددس سدياقا د ايدا يايدئ ااجسدتق كب اتلقدو ااعجددب (1)اادد  ت اا الدة الد ص 
ااشدعرع   ايمتسدب ااد ص (5)ش مة د اية يفتتن  اا اا ص ويؤسس ا قطدة ا  طد   ااط يعيدة ليدع ((إ ع ))

  (1)  و ع وجن خ اع تتأسس لا لية ااجتلقو .   وايجارس عغوطع  لت ااجتلقو عد ذاك لا ليتع  ااع وان
يددددرك هدددذا  أنووهجيدددة ااع دددوان ودورا لدددو تو يدددع ااددد ص لقدددد  دددار ازاجدددا  لدددت ااشدددا ر ااجعا دددر      

  وان يعو هدذا ااددور ا سدتث ائو لدو اع دة ااع و دة وت لياتادا ااعدا طة  لدت  سدد ااجدتن ويددرك  اوهجية
ويتأجدب وي تادد وي در ب وي  دت جليدا اإليقداع ااخفدو ااج  عدث  خطورة وععاا  لت رأس ااد ص   ليتفمدر

جر لددة امتشدداف   وا ددع   يددث  إاددتجددن أ جددا  ت ر ددة اادد ص وااغجددر افعدداء اات ر ددة ملاددا    تددت ي ددب 
قوتع ومفاءتع وس جتع االسا ية وااتع يرية وااد اية   ايست يب ااع دوان  لدت  إاتيرتمن إايع  اائيا ويطجئن 

زا    ديا جق  ددا وج رج دا  لددت ولد  آايدة جعي ددة يلتدئ،  لددت أ لدت اااددر، اا  دو ويدد اض هدذا اوسداس اختدد
  (2) وظائف شملية و جااية ود اية . 

                                                 

   111( ااسيجيوطيقا وااع و ة : 1)
ا عددور وااغيدداب لددو شددعرية اادد ص ا د دددو   جقار ددات  قديددة   د. سددجير ااخليددب   دار ااشددؤون ااثقاليدددة (   قددات ا1)

 .   12-11:  1113   1ااعاجة    غداد   ط : 
 .  111-115(   قات اا عور وااغياب لو شعرية اا ص ا د و : 1)
  15:  1443ئة ااج رية ااعاجة المتاب   ( ااع وان وسجيوطيقا ا ت اب ا د و   د. ج جد لمرع اا زار   اااي1)
( هوية ااع جات لو ااعت ات و  اء ااتأويب   شعيب  ليفو   دار ااثقالة ال شر وااتوزيدع   ااددار اا يعداء   ااجغدرب   5)

 11:  1115   1ط : 
 . 131ين   دجش  : ( لو  ظرية ااع وان   جغاجرة تأويلية لو شؤون ااعت ة اا  ية   خااد  سين  سين   دار ااتمو 1)
( ااع جددة ااشددعرية   قددراءات لددو تقا ددات ااق دديدة اا ديدددة   د. ج جددد  ددا ر   يددد    دداا، اامتددب اا ددديث   ا ردن   2)

 .  11-11:  1111   1ط:
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   سديجا و  دن ااخطيدر وااددقي  لدو ت ليدب ااق ديدة أثرهدا  يدة اادا  أجدا،ااع وان  مدون  إزاء  ن  إذن     
  و تددددع   مجددددا تعددددرف تق يددددات ااع و ددددة  يددددةوأهج قددددرأ ق دددديدة اشددددا رة  اقدددددة تعددددرف آايددددات   ددددك اادددد ص 

امتجداب   ائددع ااف دو اق ديدتع   اثدر جددن آثدار سديطرتع  لدت ااخلدد   أعواسدتراتي ياتاا   ل  داح ااشدا ر )) 
  هدو ااتدو تثير دا وت عدث لي دا ء ق يدتع  جا لياا جن  واجب ل يدةااشعرع ااسلي،   وهو اختفاء ااشا ر ورا

 ص اتق ت شدا رتع   داءا  شدمب واعدن   واامشدف واات ليدب  إزاء لإ  اذا   ا (1)او اسيس ااتو ي شدها ((
ااذا اا ص   د اع جدن قدراءة دقيقدة وتدأج ت واسدعة التعدرف  لدت تداخ تدع اا  دية وسدتراتي يات ااغيداب 

 اا عارية ااتو   ن   دد دراستاا وااوقوف  لياا .  أ ساقااااتو تخللت ج ريات ااق يدة واامشف  ن 
ا ددروح ااعددرا (    لي ددا ان  علدد، ان هددذا ااع ددوان  أ داسدديات لددج لددو ت ليددب   ددوان ااق دديدة ) أنب ق دد     

هو  فسع   وان اج جو ة ااشا رة ااتو ت وع ق ائد  دة   وهذا طريقة جدن طرائد  اختيدار ااع دوان ااتدو 
يدا الج جو دة     ت رع ا ت اطا    ب هدو تدت،   در اشدتراطات يتعدج اا   دوان ااد ص ااجختدار ايمدون ُثر 

وجدددن أوادددت هدددذا ا شدددتراطات   قتدددع  فعددداء   دددوص ااج جو دددة ااملدددو   وهدددذا ااع قدددة تجتدددد جدددا  دددين 
 دب إثدراء ااتيارات ااد اية ااجوازية جؤتلفة أو جشامسدة أو ُجغريدة أو جغويدة اسدتفزازية و تدت تعدليلية جدن أ

ذا   جلية ااقراءة وتعدددها دور لدو أطدر اا دديث  دن جأسداة ااعدرا  ااق ديدة لدو أساسداا تد أنجدا  لج دا  وا 
 قيدة ااق دائد قدد  أن،   لدان ذادك   يع دو 1111لدو  دا،  أع  اوجريمدو ا ظة ا ت اع جدن ق دب اا ديش

ذاسد تين    أو عض ااق ائد قد ُأرخت ق ب هذا ااتداريخ  سد ة  أن إذمت ت لو ااس ة  فساا    جدا  اوا دا  وا 
 دوب  دروح ااشدا رة    ااجعدجون تقري دا مدان ي دو، أنسد  د  تف ص   اوين ق دائد ااج جو دة لا  دا  أن

  ااددوطن ااعر ددو ولددو اا ددؤرة للسددطين وااقدددس   وأ ددزان  لقدديس ااعددارية لددو اادديجن وااججتددد  ددروح ااعددرا 
ااجتوسدط   و سديجا أن  دروح ااعدرا  اد، ت ددأ  تداريخ ا  دت ب  قددر جدا مدان  او يض داها   و سوا ب 

  اذ  داءت   داوين  ة لو هذا اا روح ااتو  لغتاا ااشا رة وهو تمتدب ق دائدهاا  ت ب هو ا ظة ااذرو 
 لت هذا اا  و ) غداد   جا روتع د لدة ال  در    دواريخ آخدر االيدب   جائددة ااخجدر تددور  اوخرااق ائد 

ة    اا ددد راء  رق ددد  اا خيدددب  اا يدددت  اادددزجن  اادددريناورض   دددروح    دددر  اؤادددؤة ااتددداج لقددديس أ دددزان  
ذا  وت قددت تفددر ااظدد ب(     اا ديقددة  دوار  االيددب   ددجت  دداء ما ددت  عددض ااق ددائد ت دددو روجا سددية  وا 

ما دددت ت دددامو آ ، ااشدددا رة و رو ادددا ااتدددو تجاهدددت جدددع  دددروح ااعدددرا    ات ددد ع  إ ادددا إ  اووادددتالوهلدددة 
واادذا  داءت    وااجعجون هدو ااعدرا   شا رية يمون ااجتمل، لياا ااذات ااشا رة جن هذا ااتجاهو جعاداة

                                                 

 111( اا قد اات ليلو   ج جد ج جد   ا و   جمت ة ا   لو ااج رية   ااقاهرة   د.ت : 1)
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 اوواويددة  اتؤمددد جق ددودية ااشددا رة واتعطددو هددر، ااق ددائد أ لددتلددو  ق دديدة )ا داسدديات ا ددروح ااعددرا (
ااذا ااق يدة امو اا ااق يدة ااتو تت دث  ن ا ظة ااذروة ااتو  لغتاا ذات ااشدا رة وهدو توا دع ااج  دة 

 جليددة  إن  ))ااتددو تجددر  اددا ااددذات  ظددة ا  مسددارااجعا ددرة ااجتجثلددة  ددا  ت ب اتؤمددد  شددمب او  ددآخر ا
ااق دددائد   وا دددا الج جو دددة يعمدددس ت دددورا اقيجدددة هدددذا ااع دددوان وخ ددد ع وجرو تدددع  إ دددد ا تخددداب   دددوان 

واسدددتيعاب جعطياتادددا ااسددديجيائية  لدددت   دددو  اوخدددرقدرتدددع  لدددت تجثيدددب ااع وا دددات ااتشدددميلية وااتع يريدددة   و 
 ددن   يددة د ايددة جمتجلددة   امددن هددذا ا متجدداب   يج ددع    ذاددك )) أن ااق دديدة داخددب ااددديوان   ددارة (1)جددا((

أ اا جايأة الدخوب لو   يدة د ايدة ام در تخدص اادديوان   ه دا يجثدب   دوان ااق ديدة   جدة  لدت امتجااادا 
ااتدو ت دتظ، ليادا اا  يدات ااد ايدة الق دائد مالدة  اوم درد ايا   اجا   وان ااديوان لع جة  لت تلدك اا  يدة 

 د ان يختر    وان ااديوان ااق دائد مالدة ايدتجمن جدن رد اخدت ف   اوي ادا إايدع  تع يدر آخدر   وجن ث،  
ان   وان ااديوان يتردد  ادذا ااشدمب او ذاك   داخدب  جيدع ااق دائد   اوجدر اادذع يخلد   دواة أوايدة ال  يدة 

وا دع لدان لدو ذادك د ادة   لااشا ر  ين يختار   وان إ دد  ااق دائد اتمدون اسدجا ادي (1)ااد اية اوم ر((
   سدديجا اذا  لج ددا ان ق دديدة شددا رت ا هددو  (1) لددت ان هددذا ااع ددوان قددادر  لددت ا تددواء تلددك ااجايج ددات

 اووات جن  يث ترتيب ااج جو ة . 
ذا. ااد ، .  دروح . ااعدرا (    أ داسدياتيتمون   وان ااق يدة ترمي يا جن  درف وثد ث ملجدات )       وا 

 رة قدد ا تددأت   دوان ق ديدتاا اااشد أن   دظ  لإ  دااع وان  لت جستو  اا  ية ااترمي يدة جا  اوا ا ت ليب ا
 خ ددر ج تددددؤا ج دددذوف تقدددديرا )هددذا(  و دددذف ااج تددددأ ادددع د  ت اغويدددة تتسدد  جدددع اعي ددداز االغدددوع اادددذع 

ليدة اادت ة تداي  لد))  اا ا جا ت دزع االغدة لدو اسدتعجا تاا اادت ا قت داد   اتعديف قدو دائجا إايعتسعت االغة 
. قدوة   و ذاك ل ذف "ااج تددأ" )هدو او هدذا( جدن ترميدب ااع دوان يجد ن ااجسد د ..ااع جة ااجائزة  اا عور

  واسددتثجار جددا تو  اات  ددب  دداا  ت اا  ويددة الغددة  وا  جددا أيعددا  لددت جسددادديس  لددت  ددعيد ااد اددة ل سددب
ذادك  إادت  يعداف (1)ا  داء ااشدعرع((يتي ع اا ظا، اا  وع جن إجما يات اا  ية   تعفو خ و ية  لت ا

هذا ااخ ر )أ داسيات( قد  اء  مرة   وا س، اا مرة يتين ا ا قراءتع  أو دع جتعدددة  قددر جدا ي عل دا أجدا،  أن

                                                 

 15ت لو تقا ات ااق يدة اا ديدة : ( ااع جة ااشعرية   قراءا1)
  35( ااع وان وسجيوطيقا ا ت اب ا د و : 1)
  14( شعرية ااع و ة : 1)
 131( لو  ظرية ااع وان : 1)
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تخجي دددات جتعدددددة وتدددأوي ت مثيدددرة يتي ادددا ا فتددداح ألددد  اا مدددرة  لدددت ااشدددجوب دون اات ديدددد   وهدددذا  ددددورا 
  أجدا جفدردة  دروح لقدد  داءت ج درورة   درف ااد ،   وهدذا فتداح أمثدراا ظدر اادت ااق ديدة  ا  يسا د ا لو

ج رورهدا يجلدك ج دازا    قيقدة    أنشد ع ااتجلدك  جع دت  أواا رف ي فتن  لدت د  ت  ددة ج ادا ااتجلدك 
 أن  ومددأن ااشددا رة أرادت  (1) ، ا خت دداص مجددا يقددرر اا  ويدددون  أووتسددجت اادد ، ه ددا  ، ا سددت قا  

جخت ة العرا  وهو لدو  ااتدع ج رو دا ل سدب  سديجا وان جفدردة  دروح )اا مدرة(  أ داسيات هذا إنتقوب 
قد أعيفت إات جفدردة ااعدرا  )ااجعرلدة( لاسدت اات جفردتدا ااعدرا  واا دروح جعدالا وجعدالا إايدع لدو  اادة 

  عددافج أووا دددة جعددا   ي ف دد ن ومأ اجددا لددو متلددة وا دددة   ))لددإذا أعددفت اسددجا إاددت اسدد، جثلددع جفددرد 
  وجدن ثد، (1) ار ااثدا و جدن تجدا، اووب و دار  جيعدا اسدجا وا ددا وا  در ارخدر  إعدالة اووب إايدع (( 

وجفدددردة اا دددروح  إ تمتسددب جفدددردة ) دددروح( ااجعرلدددة جددن جفدددردة )ااعدددرا ( ومدددأن ااعددرا  أ ددد ن   يعدددرف 
 جلت قة  ع . 

جشداد ج فدتن زجا يدا  لدت  إزاء أ  دا إذ  اوااع دوان  لدت ااجسدتو  اادد  جعاا دة إاتوهذا ااشوء ي قل ا      
جما يددا  لددت  أو  جئددات ااسدد ين)او داس( أو  يخو ااججتددد ر ف ااسدد ين)ااعرا (ااجسددتو  اا عددارع/ااتار 

 ااعرا  :  إاتااجستو  اا غرالو )ااعرا /او داس(   وتتوسط  ي اجا جفردة ) روح( ااجعالة 
 __ جروح ______ العراق ____ األ دلس                          

التأويدب   وامدن جدا د ادة هدذا  أر دبوجثلجا جر سا قا لان ااق يدة ا تدأت   مرة وهذا يتين ا ا ج ا       
 وردت   يغة  جع ااجؤ ث ااساا، ثا يا ؟   إذ  وجا د اتاا  أو ااجفردة اذ  اءت  مرة 

 أ داسدديات أ اددا لددت  إاياددالددة ت عل ددا   ظددر جفددردة او ددداس وجددا  ددوت جددن  جددو ت  عددارية جثق إن       
  وه اادك أ دداس دويد ت جتعدددة وججزقدة إادتسدت اات ااطوائدف ااتدو ا أ دداس لثجةوا دة    أ داسا  وايست 

ا  مسارات ااجؤاجة ااتو ُل عت اوجة اعس جية آ دذاك  مثدرة ااجآسدو ااتدو  زادت  ليادا ا ظدة سدقوطاا   
ااتدو أ دادت اةجدة ااعر يدة اعسد جية أج داد اا عدارات ااتدو  شدأت لدو  اا عدارة وااثقالدة أ دداسوه ااك 

اا قاع ااعر ية   ايس هذا ل سب  ب هو او داس ااتدو  قلدت الغدرب ااجظلد، سد ب اات دور وااتطدور ات د ن 
ااف يعدددة واا دددزن واا مددداء وااجرثيدددات ااتدددو جدددا لتدددئ  أ دددداس أيعدددا  او دددداس  دددا عة ) عدددارات(   وه اادددك 

ذا   او دددداسلجون يرثدددون جاعددديا، ااعددرب وااجسددد قدددد  ددداءت   ددديغة اا جدددع وان  او دددداسما دددت جفددردة  وا 

                                                 

  511:  1433( جوسو ة اا  و واا رف وا  راب   د. اجيب  ديع يعقوب   دار ااعل، الج يين    يروت   1)
   1/111د   ت:   د ااخاا   عيجة    اا، اامتب    يروت : ( ااجقتعب   ج جد  ن يزيد ااج ر 1)
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  لددان ااجعاداددة وااعددرا  او ددداسجعاداددة جتواز ددة  ددين  إ   ااعددرا   دداء   دديغة ااجفددرد   وان ااع ددوان جددا هددو 
 اة دداسر سدتتمثف  جيعادا لدو جفدردة ااعدرا  ايسدت يب ااعدرا  و ادا آخد او داسديات أنتمتجب  ين  علد، 

 داسددددددديات مثيدددددددرة وايسدددددددت ا داسدددددددا وا ددددددددةأ  إزاءسددددددد مون جدددددددع جفدددددددردة ااعدددددددرا   إذن    دددددددورها ااجتعدددددددددة
  جددن قعددية ااطوائددف )ااطائفيددة(  عددد اا ددرب اوجددورج ريددات  إايددعشددا رة تت  ددأ  جددا سددتؤوب  إزاء  ومأ  ددا 

 او داسدياتاثدو ر ية   وجن جر ا  مسارات ااتو ستتعرض ااا اادوب ااع إات  (اوقااي،)او داسيةواادوي ت 
ذا  جراثددو ااعددرا  إاددت هددو اا سددر ااثقددالو ااددذع  قددب الغددرب ااثقالددة واا عددارة ااعر يددة  او ددداسما ددت  وا 

واعسد جية   لددان ااعددرا  ادد، يمدن ذاددك اا سددر ل سددب  دب مددان  ددا ع اا عددارة وجاددها ااددذع  لدد، ااعدداا، 
 أ دددداسجعادادددة دقيقدددة ت ريادددا ااشدددا رة  دددين  إزاءن   ددد إذن  ات عدددر و  فدددوان ااجعدددارف وا  تمدددارجاهيدددة ا
اايدددو،)ااعرا ( . و  يفوت دددا أن  دددذمر ه دددا جدددا الجوشددد ات او داسدددية ااتدددو تغ دددت   عدددارة  وأ دددداس اوجدددس

ااعرب لو او داس زهوا والتتا ا    ج ااس او س واا ب واافت ة   وجدا تخللادا جدن شدعر و  داء وجوسديقت 
لقدان وجراٍث وا مسدارات   ومدأن ااد ص ))يادهدد  دروح ااعدرا  اا ازلدة  تلدك ول ون شتت تت وب اايو، إات 

دددُد تلجي دددا   عدددودك ااجسدددت يب ااججمدددن   إ ادددا  ااجشددداهد اارائقدددة وهدددو تتخفدددت  لجدددا وأطيددداف  جددداب و ا دددة تعك
ااجفارقددة ااتاريخيددة ااتددو ت ددوب اافددرح ا قيعددع و  فددوان اا عددارة ا ددروح وا مسددار   وايددااو اوجددن واو ددس 

 ، جن اادذ ر وااجدوت   وهدو اات داقض ااتداريخو ااجشدت ك  دين  اعدر وجداٍض ي تجعدان ويفترقدان لدو اظ
  إجما يددةتشددميب   ددو وا ددد يطددرح جشدداهد اا ددروح ااقاتجددة  ددااو ع وااجما دددة وجعاددا أاغددا، د ايددة  ارجددة 

  (  1)ااخ ص وهو يت د  جن خ ب إشارات ااديجوجة ووجعات اوجب ااخاطفة(( . 
جدددتن  إادددتوهدددذا ي عل دددا  قدددف   دددد   يدددة اازجدددان وااجمدددان لدددو   دددوان ااجدددتن ااشدددعرع وميدددف تجدددددت      

يددردان لددو تجدداٍا جددزدوج  إ جددااازجددان وااجمددان  أن يتجيددز  ددص ااشددا رة اا سددتا و لددو إذااق دديدة ليجددا  عددد   
جتجاهيدة جدع  أيعدا  ااجتعدددة تدرد جتجاهيدة جدع  ععداا  ععدا وتدرد  اوزج دة أنلو ث ايا ق ديدتاا    جع دت 

ااجمددان   لدداازجن ااجاعددو واا اعددر وااجسددتق ب   دددا لددو ااق دديدة جتجاهيددا   ععددع جددع  عددض   يتمسددر 
  وااوقوف   دد اا اعدر جدرات   وهدذا جدا يظادر ا دا ت  ععع    ا ستر اع واات اص جرةاازجن ويلتف  ل
  هدو اجتعدددة جتجثلدة  دد)ااعرا (ا ا ادا أزجتت قدت جدع ااعدرا  و عدارات ااعدرا   لاو دداسلو   ية ااع دوان 

  وهددذا جددا يتعددن  ليددا لددو جددتن ااق دديدة (او داسجتجثلددة  ددد) واعسدد جيةلددو تدد ٍ  جددع اا عددارة ااعر يددة 
ددُر ااجلددك ااعراقددو ااقدددي،    ددا إاددت   ددب جددع خلفدداء   ددو ااع دداس   وااجت  ددو  أيعددا   ل  وخددذ تجددا،  وأ ددو   

                                                 

 .  13/1/1111( جقا لة جع ااشا رة  شر  اا ستا و  تاريخ : 1)
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ب  غداد قديجا وسعت اات تدجير ااقي، اا عارية هدا هدو يعدود وااسياب لو سيا  وا د   وهو مو ااذع ا ت
  لاال ظدة  (1)(األساوداا ية يقطع هوالكو شريان الحبار ) اوجريميةثا ية اي تب  غداد  لت ظار اا ار ة 

ا ظدددة اجتز دددت  اادددذات ااشدددا رة ااتدددو ت ددداوب أن توا دددع ا  تيددداح  و اددداااشدددعرية   ي ددددها زجدددن جعدددين 
 إادت لت اازجن لتلعب  ع   تقرب  عيدا وتدجج جاعديع   اعدرا   اتسدت يب هدذا اادذات  ااعدوا و  ااايج ة

جددن خدد ب  اوزج ددةجتعددددة ت جعاددا  ددؤرة ااددذات ااتددو ت دداوب اسددتد اء سددياقات هددذا  أزج ددة وو ددعجلتقددت 
 ر اال ظة ااشدعرية   دد ااشدا أن  ذاك  اوزج ةا ظة وا دة هو اال ظة ااشعرية ااتو تتو د   ر قدرتاا 

هو  وهريدا     قدة ت ا جيدة … لاو جدهشة وأايفة  –هو ))ا ظة جرم ة  ت رك  تدب   تد و  تؤاسو 
 ين جتعادين  لا اك دائجا شوء لو ااعقب لو ا ظدة ااشدا ر ااج ثوثدة  ا  فعداب وه داك دائجدا شدوء جدن 

ات جتعدددة وجختلفدة ااشدا رة وهدو لدو اسدتد ائاا تجظادر  إن  (1)ا  فعاب ااجش وب لو رلعدع ااعق  دو(( 
زجا ددا وجما ددا إ جددا تع ددر  ددن  ااددة جددن ااجعا دداة ااتددو ت تدداح ااددذات ا ظددة اا دددث اام يددر ااددذع تجددر ليددع   

 عدارة هدذا اا لدد  أ جدا  إادتو ااقدر  فسع هو تسعت اات ان تخفف جن وطأة اافا عة واذا لاو تجد يددا  
وااتفدداؤب خ  ددا جددن  ددؤس  واوجددب ااثقددة  جددن خدد ب ا سددتر اع اتسددتقوع  فسدديا و عدداريا  مددب جددا يجدددها

ا  ت ددار اددع جددن  أوا سددتقواء  أواال ظددة اا اعددرة ااتددو ترهقاددا   وااددذا لدداار وع ااددت ااددزجن   ددر ااتددذمر 
إ طداء ااددزجن  إادتااقدوة جدا ي عدب اادذات تت داوز أزجاتادا اا فسدية   واادذا لااشدا رة  شدر  اا سدتا و سدعت 

  جددا ي عددب زج اددا يت جددع لددو  ددؤرة ااددذات جعل ددا تو دددا   ددر تجظاددرات  قددوة  عددارية جليئددة  ااثقددة وااعددزة
ااجتعددددة   جت دداوزة هددذا ااددذات ااددزجنع اارياعددو وجستعيعددة   ددع  ددزجن آخددر   أو ااددااا عددارة ااعراقيددة 

  ستطيع تسجيتع  اازجن اا عارع . 
جسدالات   وهدذا يظادر ج دذ اااجتعدددة وااجت ا ددة ا اوجم دةااجمدان ليدرد جتجاهيدا جدع  ععدع جدن  أجا       
  ل غددداد أيعددا    وهددو جددا  ددراا لددو جددتن ااق دديدة او ددداس ددر  ااشددا رة قددد  جعددت ااعددرا  جددع  إذ  ااع ددوان

د جدع   وسجرق د و ر اطة ت جعاجا  غدداد   وللسدطين جدع او دداس   و ر اطدة لدو سديا  وا د   ب آشور
   (1)ر القدس يتدحرج فاوق مانذن بغادادوصخ   (1)  وااقدس جع ااجو باا  رة وذع قار وسوجر و ا ب

                                                 

 3ا روح ااعرا  :  أ داسيات( 1)
 .1431  س ة 1  ج لة جواقف   ع  45( اال ظة ااشعرية واال ظة ااجيتاليزيقية    استون  اش ر  تر جة اود يس: 1)
  15   11   11   3   2ا روح ااعرا  :  أ داسياتاا ف ات لو ج جو ة ( ت ظر 1)
 15ا روح ااعرا  :  أ داسيات( 1)
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اا  يدة ااجما يدة ت ددو واعد ة لدو ا لدب  لأهجيدة   (1)و هران يدوران عمى جيد البستان يصالن بغداد بعكا
ذاجقاطع ااق يدة جشملة ا ساقا   ائية الجتن ااشعرع ممب   وجشيرة  زدهارات وا تماسات جعدا     لج دا  وا 

رؤية داخلية خا ة الذات ااشدعرية   لدان اادذات لدو  إ ااجت ا دة جا هو ت جع هذا اوجم ة ااجتعددة و  أن
اادداخب ))لت د ن أ جدا  اادذات    مدب جدا ت طدوع  ليدع  إادتتت ع جن ااخدارج  أن إات قيقة اوجر تسعت 

جددن رؤ  وأشددوا  و ددذا ات أيعددا   لردوسددا داخليددا جوازيددا ا  ددي، ااخددارج     ددي، ااقاددر وااخددوف ور ددب 
ات اهددا  أوات اهددا سددل يا   جددع ج  ظددة أن ات دداا هددذا ااددذات ااشددا رة هددو ادديس  (1)اا ددذور((ا قددت ع جددن 

ااشددا رة وهددو  أنهددو ج اواددة اتشددميب ُ عددد جمددا و ت جعددع ا ظددة  عددارية وا دددة    جع ددت  وا  جددا  يوتيو يدا
و اادددداخب  راهدددا جشددددودة لددد لإ  ددداا ظدددة ا ايدددار ااواقدددع ااجمدددا و ار دددو ااخدددار و    إزاءلدددو قجدددة جعا اتادددا 

اتشددميب ُ عددد ) فسددو(  عددارع جتجاسددك وقددادر  لددت ج ا اددة ااقاددر ااغددازع وادديس ُ عدددا  فسدديا جقاددورا  جددا 
ي رع ارن ل سب   وتلك وظيفة اافن ااقادر  لت ت اوز ااج ن  ا ستر اع واا ل، جعا   إذ يعجدب  لدت 

   اء جا هشجتع اوزجة جن خ ب اات ويب وا ست داب . 
يقددو،  لددت اسددتد اء  ددداو يسددت يب  إ جدداد اا عددارع ال  يددة ااجما يددة لددو ااجددتن اا سددتا و وهددذا اا عدد     

))هويدة تاريخيدة ووط يدة   وان ي جدب طجو دات اوديدب ااثقاليدة أل  دان ي علدع أجدا،  إادتااجمان جن خ اع 
اافعدددب لدددو ااجمدددان لعددد   لدددو اا  دددث  دددن  –ادددد  اوديدددب  –اجت دددان ثددددقالو جدددع ااع دددر   وان يت دددوب 

ااجمددددان أمثددددر جددددن سددددواا يثيددددر إ ساسددددا جددددا  أنذاددددك  (1)اشخ ددددية ااجسددددتق لية وااجتطلعددددة إاددددت ااواقددددع ((ا
  و ع اا يز ااذع يع، اافعب اع سا و وجا يؤازرا جن   داء وجما ددات ولدرح   وهدذا جدا  دراا  (1) ااجواط ة

اجتداداتدع ااتاريخيدة لو ج  ت ااشا رة  شر  اا ستا و وهو ت درع  جليدة اسدتر اع الجمدان اا عدارع لدو 
ودج ع جع  ععع  ععا اتستخرج ا ا او دة  عدارية تشدت ك ليادا اوجم دة ااجختلفدة واوزج دة ااجتعدددة لدو 
 قطة ااتقاء ااذات  وهذا جا ي عل ا  قوب ان اا  ية اازجما ية ج دذ ااع دوان قدد ا  دارت لدو اادذات اتسدت يب 

اجمددددان وأ عدددداد اازجددددان جشددددملة و دددددة ااددددداخب ج ددددار م يددددر تتو ددددد داخلاددددا ))  ا دددر ا إاددددتهدددذا ااددددذات 

                                                 

  11( ااج در  فسع : 1)
 52:  1433   1  ا تداب  ثجان   دار اا داثة الط ا ة واا شر وااتوزيع    يروت   ط: اا ص إعاءة( 1)
 11:  1431 غداد  – ير . دار ااشؤون ااثقالية ( إشمااية ااجمان لو اا ص اود و   ياسين اا 1)
 .   5( ااج در  فسع : 1)
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  اادددداخب اادددذاتوع  مدددب جدددا  جدددب جدددن آ ، و دددذا ات   وااخدددارج  مدددب جدددا ي ددددث جدددن جدددآٍس  (1)وااخدددارج((
 و را ات .  

 أوادوااجتأجدب الع دوان يقدرأا لدو شدمب  أنتتجيجا ات ليل ا   يدة ااع دوان  – عد ذاك  – قوب  أن ستطيع      
ااقدراءة اادقيقدة تدر   أن إ تقدي،  لس، جن  وع خاص اتعجيد  روح ااعرا     اتإااشا رة تسعت  أن لت 

جددن دون ق ددد    اواددت ااشددا رة جددن خ ااددا است عددار  أوه دداك جفارقددة لددو ااق دديدة  دداءت  ق ددد  أن
جدا  ددث لدو لا عدة ااعدرا  وهدو يوا دع  إزاء  جو تاا ااثقيلة و را اتادا ااعجيقدة ووعدعاا  او داست ر ة 
جن  جدو ت اتعدعاا لدو  او داس أثقبتستد و مب جا  أن أرادت عاريا و سمريا شرسا   ومأ جا   زوا

 او ددداسجعاداددة  ر ددة جددع ااعددرا  وهددو يوا ددع  را اتددع    ددب وهددو يوا ددع  ددف ة  ديدددة جددن  ددف ات 
د .. .. ااخدد ف  لددت ااسددلطة وااطجددع لددو اا مدد، .. ااغددر  لددو اافسددا اعقليجيددةااسددوداء ... ااع  ددرية .. 

ت ددذير  عدارع خطيددر وج اواددة لددو اات  ددؤ  أجددا،  لااشددا رة تعدع ا ج ددذ   وا اددا او داسدديةزجدن اادددوي ت 
قا ليددات ااسددقوط اا عددارع وااسياسددو وااعسددمرع وجقدددجات مددب  أنوااتأميددد  لددت  اوجددور إايددع جددا سددتؤوب 

ااعر يدة  اةجدةوااتاريخو  قد  دأت  وادرا لو ااعرا  ااذع يشمب ااعج  اا عارع او داسذاك ججا  اشتع 
قددراءة دقيقددة التدداريخ او داسددو ت عل ددا  لددت   دديرة جددن قددراءة اا اعددر  أن لج ددا  إذا   سدديجا واعسدد جية

دا تع  جا ي ق  ااو و اا عارع ااجرت ت و  ن  وا ع اات ديات ااراه ة وااجوا ادة اافعليدة جدع ارخدر    وا 
 ع  اات ليب ليجا يأتو . وهذا جا أل ن   ع جتن ااق يدة ااذع س ت اوا

 اا يًا / اآلخر ف  مواجهة األ ا الحضارية : 
مددان  ددوع  أيدداااجوا اددة  أن إذيشددمب ارخددر جرتمددزا د ايددا لددو ق دديدة ااشددا رة  شددر  اا سددتا و           

  لاو دا جرت طدة ارت اطدا (او داااجوا اة   د ااا جن و ود قط ين ا دهجا )ارخر( يمون لو جوا ادة جدع )
ث ائيا جع ارخر   لد))ااشرط اادرئيس اادذع   دد ج دع امدو يو دد آخدر  تدت وادو اد، يمدن ااشدرط ااو يدد هدو 

  وااددذا لددان )ارخددر( (1)(او ددا) أو قدديض )ااددذات(  أولددارخر لددو ا سددط  ددورا هددو جثيددب  (1)((أ دداو ددود 
د اااويدة   ومدذاك جدن  اءت أهجيتع لو اافلسفات ااغر ية جن  وهريتدع اوساسدية لدو تمدوين اادذات وت ديد

                                                 

 11( اعاءة اا ص : 1)
و   عددجن متدداب  ددورة ارخددر ااعر ددو  دداظرا وج ظددورا اايددع   ت ريددر : 1) ( ارخددر  جددا هددو اختددراع تدداريخو    ددان لددار 

 .  15:  1444ااطاهر ا يب   جرمز دراسات ااو دة ااعر ية    يروت   
 11دايب اا اقد ا د و :  (1)
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 –سددارتر إاددتقددالو   لددارخر  اا سدد ة لددو تأسدديس وتو يددع ااج طلدد  ااددذاتو ااشخ ددو وااقددوجو وااث إسددااجع
ت ااو ددودع يتأسددس ت ددت ت دددي  و ددو ااددذا أنيددر  سددارتر  إذ   اجددب لا ددب لددو تمددوين ااددذات –جددث  
ااو دود  أو  و دع يعلد  اامي و دة  اب ي طوع  لت  داء يدجر إ سدا يت  امن ارخر ايس آخرا خيرا    ارخر

  واادذا  ظدر لومدو إادت ارخدر  لدت ا دع  ين ا ظتو )جا مان( و )جدا سديأتو( طريقة   رية و ير جستقلة 
 ( 1)  و   عرف ااذات دون ارخر . اا اعر دون ااجاعو وهرع امي و ة ااخطاب   ل  ن    عرف 

 إذ(   او داهدذا ارخدر جدن خد ب جوا اتدع جدع اادذات )قدراءة  إادتوقد سعت ااشا رة  شدر  اا سدتا و      
  اوات تعرية ارخر جاديا وقراءتع  عاريا   ر رؤية او ا اا عارية ااتو تشمب  دا ااذا ارخر .  

تفتتن ااشا رة ق يدتاا  اا دديث  دن ارخدر )د ا دات ااغدزو تددور( هدذا اا جلدة ااتدو تتمدرر اتأخدذ        
تددر  ااشددا رة  فسدداا لددان تمددرار هددذا اا زجددة ه ددا ا جددا ))يع ددو اسددتجرارية ارخددر  شددمب  زجددة ق ليددة   ومجددا

داجتددع ايمددون ااسدد ب لددو ت ددرين ااددذات / ااعددرا       فعلددع اااج ددو   ودورا اا اسدد، لددو تدددوير ااعدددوان وا 
ايدة   وهدذا اا د (1)ومون اا زجة ق لية تأشير اسد   ارخدر وا  درارا  لدت لعدب ا  تدداء ااشدرس وااجسدلن((

الع قددة جددع ارخددر   جثلجددا هددو تع يددر  ددن جوقددف  ددداو جددتجخض   ددع  إشددمااوإ جددا هددو تسدد يب ا عددد 
 ددخب لدو ت ليدب هدذا ااقعدية  أنجسدااجة   وق دب  واوخدرجعتديدة  اووات عارتين    راع  عارع  ين

خدر ااغر دو لو ااجدتن ااشدعرع    دد ا دا جدن ااوقدوف   دد ا درز آايدة ا تجددتاا ااشدا رة لدو رسد،  دورة ار
 .   )الالزمة الشعرية(وهو  إ 

 اايددة  إاددتيتمددون جددتن ااق دديدة جددن ث ثددين جقطعددا ا تدددأ مددب جقطددع ج اددا  تلددك اا زجددة ااتددو اجتدددت      
جددا  أوااق دديدة  ددوت  لددت ث ثددين  زجددة تمو ددت جددن ثدد ث ملجددات )د ا ددات/  أنااق دديدة    جع ددت آخددر 

  لقددد ث ددت مجددا هددو ج  ددظ لددو اا زجددة ااج تدددأ ) د ا ددات   (او جددا اشدد ااا(  )تدددور (   )ااغددزو/أشدد ااا
وق دب ااوقدوف   دد د  ت  إايدعواافعب ااجعارع ) تدور ( ااذع شمب خ ر ااج تددأ    ي جدا تغيدر ااجعداف 

 ( ؟ .1( او )11    د جن ااسؤاب  ن  سر اارق، )وأش اهااهذا ااملجات 
 أوا ت اددع جددن ق ددب دوب  ر يددة ماجريمددا  أوب ااعددرا  ااتددآجر  لددت   لددد  ر ددو جثدد أنجددن ااجعددروف       

ت دررت ااددوب ااعر يدة جدن ا سدتعجار ااغر دو وأ ل دت اسدتق ااا  أن لفائاا ايس أجرا  ديدا و خا ة  عد 
( لددو تدداريخ ااجوا اددات ااعسددمرية  عددد ا سددتق ب يددذمر ا  جددوا اتين 11(   وااددرق، )1  وااددذا لددان ااددرق، )

                                                 

  11-11( ااج در  فسع : 1)
 .  13/1/1111( جقا لة جع ااشا رة  شر  اا ستا و  تاريخ : 1)
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  أجدا ااجوا ادة ااثا يدة ليدذمر ا   دد اا ا در أيدا،وان ااث ثو( ااذع  دث  لدت ج در اووات سجيت  د)ااعد
 جدا سدجو  ددد)ااعدوان ااث ثي دو( اادذع  دددث  لدت ااعددرا  أيدا، اا ظدا، ااسددا     ذادك ااعددوان ااددذع اد، يمددن 
جو اددا عددد شددخص جعددين  قدددر جددا مددان جو اددا عددد ااشددعب ااعراقددو و عددارتع ااعريقددة وطاقددة أ  ائددع   

 أ داسدياتتعلدن لدو ق ديدتاا ) أن أرادتااشدا رة  أن إادتهذا ااتخريج اعدد جقاطع ااق يدة ي عل ا   ظدر و 
 اوجدددةتتجيجدددا اجسلسدددب ااعددددوان  لدددت  إ وا ت ادددع اددد، يمدددن  1111 دددزو ااعدددرا  لدددو  أنا دددروح ااعدددرا ( 
جدا هدو  اوخيدرةوا ادة هدذا ااجوا ادات ااتدو سد قت ااج أن إادتاادذع ي عل دا   ظدر  اوجدرااعر ية وتراثاا   

وقطددع اجتدددادها  اةجددةتدددجير ااقددي، اا عددارية  إ وادد، يمددن  ايتاددا  اوواددتجوا اددات  عددارية  اادر ددة  إ 
 ج ريات ااق يدة ااتو   ن   دد ت ليلاا .  إايعااتاريخو ااعري    واادايب  لت ذاك هو جا ستؤوب 

اريددة توز ددت  لددت ث ثددين جقطعددا تتمددون مددب ومجددا سدد   لددان ااق دديدة تتمددون جددن ث ثددين  زجددة تمر      
طددة  جعددجون ااق دديدة وسددياقاا  زجددة جددن ثدد ث ملجددات   وتمددرار اا زجددة لددو ااق دديدة اددع د  ت جرت 

  جدا تمتسد ع تلدك اوافداظ جدن د  ت  إذ )) ان إ ادة أافاظ جعي ة لو   اء ااق يدة يو و  أهجيدة اا  و
  لددااتمرار  ددذاك ))أ ددد اوعددواء (1)او يددان افادد، ااق دديدة ((ججددا ي عددب ذاددك ااتمددرار جفتا ددا  لددو  عددض 

ا ع  زء جدن ااا دسدة  …شا ر ليعيئاا   يث  طلع  لياااا شعورية ااتو يسلطاا ااشعر  لت أ جا  اا
 ( 1)(( . يث يقي، أساسا  اطفيا جن  وع  جاي ظ، ملجاتع    أنااعاطفية الع ارة ي اوب ااشا ر ليع 

  ججدددا ( 1)ة ااتدددو تلدددن  ليادددا ااشدددا رة ))تعدددد ظددداهرة جوسددديقية وجع ويدددة لدددو آن وا دددد((وتمدددرار اا زجددد     
جدددن خ اادددا تتشدددمب  دددؤرة ااق ددديدة و عدددب ااد ادددة  دددادرة   ادددا   ))لااع دددارة  أن لدددت  إاياددداي عل دددا   ظدددر 
هددذا  إاددتدر ددة  يددر  اديددة و اسددت اد ااشددا ر  إاددترلددع جسددتو  ااشددعور لددو ااق دديدة  إاددتااجمددررة تددؤدع 

خ ار ااقارئ  اعل احتمرار يستغ و  ن   اء اا  (1) ن جد  مثالدة اادذرورة ااعاطفيدة((  اوافاظااج اشر وا 
 ت ليتع واامشف  ن د  تع ا  ب جن ث، اات جعجون اا ص ااشعرع .  إات  وهذا جا س سعت 

                                                 

   11: 1423  اذار 1( ظاهرة ااتمرار لو ااشعر اا ر  د.  اان ا و ا  ع   ج لة ااثقالة ااعر ية  ع : 1)
 .  112-111: 1421   1ل، الج يين    يروت   ط : ( قعايا ااشعر ااجعا ر    ازك ااج ئمة     دار ااع1)
 .  11( ظاهرة ااتمرار لو ااشعر اا ر : 1)
     151( قعايا ااشعر ااجعا ر : 1)
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رت هددو او تمددر  -مجددا سدد    –لاا زجددة ااشددعرية ااتددو ا تجدددتاا ااشددا رة تتمددون جددن ثدد ث جفددردات      
جثي تاا  لت ث ثين جقطعا   وهذا ااجفردات هدو : )د ا ات/ ر دات   ااغزو/ااقتب/ااسدلب/اا قد/ااجوت   
 تدور(   و ر  جن ااعرورع اامشف  ن د  ت استخدا، هذا ااجفردات وتمرارها  و فاا  زجة شعرية.

آادددة تُت خددذ ال دددرب وهعددد ، ااُ  دددون   ولدددو  لجفددردة )ااد   ا عدددُة(   وردت لددو ااجعدددا ، ااعر يددة  لدددت ا اددا     
دذ د  ا داٍت   ديث  جر    ن اارسوب ) لت اهلل  ليع وسل،( قاب : ميف ت  عون  ااُ  دون ؟ قداب :  ت خك
يدددُخب لياددا اار دداب   وتطلدد  لددو اا ددرب اا ديثددة :  لددت سدديارة  ليظددة ج ددف  ة   تا دد،  لددت  ددفوف 

ااعُدو    وُترجت ج ادا ااقدذائفُ 
تتخدذ لدو اا  دار يددخب ااجقداتلون  آادةباباة د لدو جع د، آخدر : اادد  وور  (1)

هدددو آادددة  ما دددت تُت خدددذ قدددديج ا  أولدددو  ولادددا ويتقددددجون جدددن اا  دددن ج تجعدددين  ادددا لي ق و دددع أو يادجو دددع   
ُجع .  ن لت ُق ع وتادك ب وهعد ، ااُ ُ ون   يخت ئ اا  وُد لو  ولاا ث،  ُتدلعُع  شد ة ت اا اا ك   ر    (1)ال ع

سديارة  ليظدة  أو -ااد ا دة هدو ))آادة  أو دافجن  أنإذ  ر  وجن خ ب جا ورد لو ااجع ، ااعر و      
تُتخدددذ ال دددرب و  دددار ااخ ددد،   ُترجدددت ج ادددا ااقدددذائف   يخت دددتء اا  دددود لدددو  ولادددا   وظيفتادددا هدددد،  -

   دن ااجع دت   لعد (1)اا  ون ااج يعدة وااتقدد،  شددة   دو ااخ د، ج تجعدين  ادا لي ق و دع أو يادجو دع((
اا رلدو املجددة )ااد ا دة( ااددذع يع دو ااجشددو اااددين وااخفدو جددن اادد يب   ورد لددو اسدان ااعددرب : أعدكب  دك  ددة  
دد بك ااددذع هددو  ليددع جددن ااددد  كيبك ودعب  ااقددوُ، إكاددت ااععددُدَو دع ي ددا  إكذا جعشع ددر  فكددو  ااَد  ددة أعع ااع  فكي ددة  ... وا ك ددع اخع و ا خع

 (1)، ا، ُيس ركُ وا. لت هيك عتكاك 
تعطددو جع ددت دقيقددا اا ددو، ارخددر  أنااشددا رة اسددتطا ت  أنت عددا اجددا تقددد، جددن جع ددت )ااد ا ددة(  ددر       

 أنااد ا ددة جددن خد ب رؤيددة اخددر  اقل ددا  إاددت  ظدر  أن أرد ددا لددإذاوا تيا دع جددن خدد ب هددذا ارادة اا ر يددة أل 
   ا  ااع ف وااظل،  عيدا  دن أع  دوار  عدارعارخر اتخذ آاة  سمرية ) ليظة( اجوا اتع اا عارية جع

ا ختفاء وا خت اء لو  دوف ترسدا تع ااعسدمرية ج داو  ااتو دب  إات  واذاك سعت جدرما قوة هذا ااجوا اة
(  ددن  عددد جددن خدد ب اا  ددار ااددذع طدداب  لددت ااعددرا  وااددذع ادد، اةجددةاا  ددن )ااعجدد  اا عددارع  إاددت

                                                 

 1ا  دان   ط :  –ااتراث ااعر و   جؤسسة ااتداريخ ااعر دو    يدروت  إ ياء( ي ظر : اسان ااعرب   ا ن ج ظور   دار 1)
   د.ت : جادة : د ب . 

 ن ااعرب : جادة د ب . ( اسا1)
   1/153:  1431   1 يروت   ط :  ( ي ظر : اارائد   جع ، اغوع   رع     ران جسعود   دار ااعل، الج يين  1)
 ( اسان ااعرب : جادة : د ب 1)
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  دن وج اوادة هدجدع جن خ ب ااتقدد،  شددة   دو اا أخر   وتارة  يشاد تاريخ اا شرية جثي  ا شا تع تارة
    سيجا وان ااشا رة استخدجت افظ )د ا ات(   يغة اا جع إجعا ا لو ااشدة وااقوة . ورجيع  ااقذائف

توظيف ااشدا رة اجفدردة )ااد ا دة(  داء جع درا  دن  دورة ا  تيداح اا شدعة ااتدو شدادتاا ااجوا ادة  إن     
ايس جن خ ب ت وير ااقوة ااتدو يجتلمادا ارخدر جدع جوا اتدع جع دا ل سدب    دب جدن خد ب جع ارخر   

ااقوة ااتو يتجيز  ادا اا  دن اا عدارع اادذع  جتلمدع   دن   لفعد   دن اسدتخدا، د ا دات   ديغة اا جدع 
ين ما دت ااجعرمدة جتمالئدة  د إذا إ )ااد ا دة(   تسدتخد، لدو اا دروب  أنلا ع جدن ااجعدروف  –مجا جر  –

جدن خد ب  إ مدان ااخ د، ج يعدا   يدث   يسدتطيع ااجادا ، ا  ت دار  ليدع او جوا اتدع  إذا أوخ جين 
 أرد ددا إذاجوا ادة ج اشدرة يمدون سد ح ااد ا دة هدو ااجتقدد، ويمددون اا  دود جخت ئدين ليدع او جدن ورائدع   هدذا 

عددد مثيددرا  ددن ااجع ددت ااسددا     ااجع ددت ااقدددي، لاددو   ي ت أجدداااجع ددت اا ددديث وااجعا ددر اجفددردة ااد ا ددة   
 إذا إ   يسددتخدجون هددذا اراددة  اوقدددجونلااعر ددة ااقديجددة ما ددت وظيفتاددا هددد، اا  ددون ااج يعددة   ومددان 

هزيجتدع   لعد   دن ذادك ملدع لدان  أومان ااخ ، جت   ا    دن قدوع وج يدع   يدث ي دعب جوا اتدع 
وان آاددة ااجوا اددة   دد طءااجوا اددة تسددير  أن أمدددااجع ددت اا رلددو املجة)ااد ا ددة( وهددو ااجشددو اا طددوء قددد 

ااخ دد، ااددذع يت  ددن ه ددا  عجدد  تدداريخو  عدراكهدددلاا لددو خفيددة و ددذر  إاددتاا عددارية تسددعت الو ددوب 
ي علع رجزا اقوة جع وية تجتلك اشتراطات ااتوا ب جدع ااغدد   وهدو اشدتراطات يددرك ااعددو أ عادهدا   لادو 

ايس جدن ااسداب جوا اتدع واقت اجدع   و دذاك يت قد  ااجع دت    ن ج يع أجا،لو جوا اة  ير يسيرة و ع 
ااوظيفو  ستخدا، جفدردة )ااد ا دة( لدو سديا  ااق ديدة و علدع ااجرتمدز اادذع تعتجدد  ليدع د ادة ااق ديدة   

 لدددإذا سددديجا وان اا زجدددة ااشدددعرية )د ا دددات ااغدددزو/...... تددددور( قدددد اتمدددأت  لدددت هدددذا ااجفردة)ااد ا دددة(   
( جدرة جقا دب 14( جرة   لدان جفدردة )ااد ا دة(  داءت جت ددرة اادذا اا زجدة )11د تمررت )ما ت اا زجة ق

 إ جفردة )ااعر ة( ااتدو هدو اوخدر  اد، تخدرج  دن ااد ادة ااجق دودة اجع دت )ااد ا دة( لدو د اتادا ااقديجدة 
جوا اددة  أجددا،ود اددة لددو ااسدديا  ااعددا، الق دديدة     سدديجا و  ددن  إي دداء أمثددرما ددت  اوواددتااجفددردة  أن

  عارية جعا رة . 
ذا      تعطي ددا  أناسدتطا ت  وا  اددا –مجددا رأي دا  –ما دت جفردة)ااد ا دة( قددد اتمدأت  لددت  جدو ت د ايدة  وا 

رس،  ورة جتماجلة الجوا ادة اا عدارية  إات ورة  زئية  ن ااجوا اة ااتو  دثت   لان ااشا رة سعت 
ن خ ب لعن ااجشدروع اا عدارع ا سدتعجارع ا خدر   ج اواة اادخوب لو  ج  هذا اا راع   وذاك ج

جق دودا وتو ادا  هددلا     ر ش مة جن اا فات ااتو تمشف  ن و اع اا قيقو   وتظار لو ااوقدت  فسدع
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وقجعاددا   وهددذا جددا   دددا لددو ااث ثددين  زجددة ااتددو تمددررت لددو  او دداواعدد ا جددن ق ددب ارخددر  لددت تاجدديش 
)ااغزو/ااقتب/ااسددلب/اا قد/ااجوت(   وهددو جددا ت جلددع د ا ددات  جددتن ااق دديدة   ل عددارة ارخددر قائجددة  لددت

ااايج ددة  لددت  إاددتارخددر جددن جعدداٍن تعمددس  ددورة اا عددارة ااجتسددلطة ااجتجرمددزة  ددوب ذاتاددا   وااسددا ية 
  ورة : أ شعاء ارخر وتاجيشع لو ااعاا،   ر لرض ا جوذ اا ااقائ،  لت إاغ

 اآلخر                                 
                                              

 
 

 السمب        القتل      الغزو       الحقد        الموت      
هذا ااش مة جن اا عوت ااسل ية ااتو   رت   اا ااشا رة وهو تسعت ارسد، جشداد  عدارع  إن          

اتاريخيدددة واا عدددارية واا فسدددية ت ددداوب  اهددددة أن تمشدددف  دددن در دددة ا مراهدددات وااعدددغوط ا إ جدددا شدددع   
و  ج دررا و   –مجدا اد دت  –وا  تجا ية ااتو يت رك جن خ ااا ارخر اا عارع   لاو ا، يأتك لات دا 

 اق  ا عارة    قدر جا  اء ج رما وجسي را  ارث تداريخو  اقدد و يدة جسد قة لدو اا در، وااقتدب  – أيعا   –
 ااسلب ااثقالو واا عارع أيعا . وااسلب   ايس ااسلب ااجادع ل سب   وا  جا 

( جدرة وا ددة   1( جرة   لو اا زجة ااشعرية جقا دب ااقتدب)11إن ااشا رة آثرت استخدا، جفردة ااغزو)     
ااغددزو لددو  قيقتددع  أن( جددرتين   إذ أن جددن ااجعددروف 1( جددرات   وااجددوت)1( جددرات   واا قددد)1وااسددلب)

جعا ددا لددو لعددن ارخددر وا  ددراز  قيقتددع أ ددرت ي جددب ااجددوت وااقتددب وااسددلب واا قددد واادددجار    إ  أ اددا وا 
ااتدو  اوادت جدن خ اادا ت دوير آادة )ااقتب/ااسدلب/ااجوت/اا قد(   ااتدو  اوخر  لت استخدا، ااجفردات 

تلددك  ع ددرازرسدد، او ددات تشددميلية  إاددتيت ددرك ارخددر لددو ظدد ب جعطياتاددا ااجدددجرة   وقددد سددعت ااشددا رة 
 ا خر ااجعاد وع لعب  عارع .  ااجشاهد ااتو  مست ت ويرها
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  عارة ااقتب :  أ االجن هذا ااجشاهد  ورة اا عارة ااتو ا، تر ،  تت ااطفب    
 األطفال) كتب 

 /دفاترهم ../
 تتمفت حيرى

 /الج دي االمريك /
 يطمق  ارا فوق جبين صب 

 /م تفخ الصدر
 ،  (1)/سقط الطفل ببركة دم(
 عب جن  راءة ااطفواة وقودا : ي  أن إات ب ي ب  ر، ارخر 

 يا ويم  ... )
 /قمر الحمم

 /صار وسادة ...
 ،  (2)وقود . ( األطفال/وعظام 

و عددارة ااسددلب ااتددو سددرقت مددب شددوء   لاددو جغت دد ة أجددواب ااشددعوب   وما ددت م ددوز اورض ااعر يددة 
ون   تدزاع جدا هدو ااتو رجزت ااا  اا  راء جرجت  ا ا،   وه،   يمتفون  سلب جا هو ظاهر    ب يسع

جخ ددوء لددو اا يددوب مددذاك   وذاددك تع يددر دقيدد   ددن ا  طدداط ااقددي، ااغر يددة ااتددو جثلتاددا اا عددارة ااجاديددة 
 ) دبابات السمب تدوروجن  اافاا :  أجريما ايج ة 

 جيوب الصحراء األمريك /تفتش كفُّ 
  (3)(األسود/تجاو فوق عرين الزيت 
 لاو ا، تترك شيئا : اع سان يةإ سا ا تياب  إات  وقد و ب ا  طاطاا 

 ) دبابات السمب تدور ... 
 /ف  حجرات المشفى

                                                 

 .  13ا روح ااعرا  :  أ داسيات( 1)
 .  12( ااج در  فسع : 1)
 11( ااج در  فسع : 1)
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 غطاء الموتى األمريك يقت ص  
 يعدو ف  الردهات وعبر ال ار المرضى 

 ت هض ف  مفترق الطرق الميمية
 اشباح القتمى ..

    (1) هبت ف  غبش الفجر مقابرهم ... (
جدب سدر اادروح   ولدو  ذادك ملدع لادو لعد   دن سدرقة  يداة لغطاء ااجوتت رجز   ترا، مراجة اا سد  ا

ها دة  سددا  عدد ا ت دا ع وقتلدع تجتدد اجاعديع سدارقة   عدارتع و  فدوان جاعديع  اع سدان وثدروات وط دع وا 
 ااذع ير  اا :

 متاحف بغداَد بكف الريحْ ... ألواح) 
 والاور اآلشوري الباسم مرتعب 
 غادر مرتبكا وبكى ..... 
 حف والم عطفاتالمت أركانف   

 كا ت قيااراْت 
  (2)سومَر تعزف لحن الحزن .. (

إن اا ص ه ا ))يعتجد تمثيفا  ااغ ااترجيز وهو يشير   مسدار  عددين  عداريين يخت دران                
  ثدور  درأس اوسدطورية ؤر ااتراث ااجشع جاديا وجع ويا   ااثور ااج  ن  جو يدات ااقدوة وااعظجدة وااايج دة 

  وقيثدارات سدوجر تعدزف ا دن اا دزن  ا ت داب أرعداا وأ   دة  سدر   جدة الشدجوخ واو فدةتوج  شرع ج
زر ددت ثقالددة  جدداوا      إن  عددارة ااسددلب ادد، ت اددب ل سددب (1) عددد أن  زلددت ا ددن اافددن وااجعددارف طددوي ((

 ) دبابات السمب تدور ااسلب واا اب :
 /بغداد ت ام عمى عطب الورد

 الياقوت وأسالب/

                                                 

 11( ااج در  فسع : 1)
 11ااج در  فسع :  (1)
شددمااية ااغيدداب لددو ااشددعر ااعر ددو اا ددديث   د.  شددر  اا سددتا و   دار اات ددوير   اا زائددر   ط1)    1( ي ظددر : اا ددب وا 

 وج ادرها . 115 – 111   1111
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 .  (1)السالبة ( أيدي ها ف  /مرجان منذ
 ايتادا  شدر ااجدوت وااخدراب واا دزن لدو  – د  شدك  – عارة تد و اا ريدة هدذا شدأ اا سديمون  إن       

 )هدير الدباباتمب شوء : 
 ، (2)/يزرع ف  قمب األرض/دموعا أخرى(

 إن دموعا أخرى تخف  مسكوتا ع ه بالغ الخطورة ) شواطئ دجمة غبراء/ 
 ا فض السماْر/ 

 ع ها ../
 السمك المّيُت يعمو ضفتها 

 الطحمب كدَّر صفو الماء ...
 تبك  دجمة ف  قمب الميلِ  

 زفير الاعبان يريق ال اَر 
 ، ( 3)عمى أعمدِة الكوْن (

 ) يتكئ الزيتون عمى ورد الشيِح 
 ، (4)ويبك  .. (

 ) معابر بغداْد .. 
 األ هارتبك  

   األسماك
 الشرفاتْ 
 ، (5)تبك  (

 الموْت ... ) رذاذ 

                                                 

 11( أ داسيات ا روح ااعرا  : 1)
 11( ااج در  فسع : 1)
 11( أ داسيات ا روح ااعرا  : 1)
 15( ااج در  فسع : 1)
  12( ااج در  فسع : 5)
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 ي ااُل عمى قمم الصخرِ 
 /وف  الودياْن ..

 شمٌع يذبل خمف ستائر بغدادْ 
 ،  (1) سمات الحزن عمى اشجار الميمون (
   (2)) وتدلى من اقب الشمس حصان مّيْت(

 (  1)من الحمى(. األرُض ،)تبك  
 إذا عددا جددن ااخيدداب    لياددا ط أعددفتلياددا رو ددا شددعرية  وأاقددت ددور ل يددة ا تقتاددا ااشددا رة  إزاء إ  ددا     
يعلدو  أنجدن شدأ ع  اوجدرواسدتخدا، ااتشدخيص واات سدي،   وهدذا  واوشدياءا س ة اا جادات  إاتسعت  إ اا

وتأميددا   لااشدا رة  أهجيدة إث اتادا إادتجن قيجدة ااد ص ااشدعرع جثلجدا يعطدو القعدية ااتدو تسدعت ااشدا رة 
طدا ع رؤيدوع خداص يعمدس ت ر تادا ااتدو  اءإعدفا  داء ت ر تادا ااشدعرية   در  إات شر  اا ستا و سعت 
ااددداخلو ااددذع يجددور لددو تجددوج طددالن  اا يويددة ااججزو ددة  دداوا، واوجددب    إ ساسددااتعيشدداا   ويع ددر  ددن 

  ااجاعو ااجثقب   جو تع اا عارية   واا اعر ااج مسر اامئيب   وااجستق ب ااقاد، . 
تتمئ لو ق ديدتاا  أن اوات  –جريمو وهو تسعت افعن ااجشروع ا ستعجارع او -ااشا رة  إن

ااق ديدة قيجتادا  أ طدت لت جرتمز د او ثرع  –جن عجن جا اتمأت  ليع  -ا روح ااعرا (  أ داسيات)
 أن اواددت  ادداأ   اقيجتاددا ااجعددجو ية ر دديدا ثددرا جددن اع ددداع واا يويددة واا رمددة   إذ  أ طددتااشددعرية جثلجددا 

تجيددزا  أ طاهدداااخروقددات االغويددة وا   رالددات ااد ايددة ججددا ت  ددو اغتاددا ااشددعرية  لددت جسددا ة واسددعة جددن 
جتفدردا لدو ااتع يددر  دن اال ظدة ااتددو تعيشداا   وااتدو هددو  ااعدرورة ا ظدة ا  مسددار ااتدو تقا دب ا ظددات 
ااقددوة ااتددو تجيددزت  اددا ااددذات وااتددو تجثلددت لددو اال ظددات اا عددارية ااجتأاقددة   لقددد دلعددت تلددك اال ظدداُت 

ذا  ت ر تادددا ااتدددو تعا يادددا قدددوة جع ويدددة  دددر او دددات شدددعرية جمثفدددة أ طدددت ا رسدددجاا إادددتااشدددا رةع  ما دددت  وا 
ااق يدة ااتو لياا ااقوب  ب تمجن لو شمب ااقدوب وطريقتدع   لدان  أوشعرية اا ص   تتواد جن ااجوعوع 

ُتعلو جن شأن ت ر تاا وجعجون ق يدتاا جدن خد ب شد مة ااع قدات  أنااشا رة  شر  اا ستا و  اوات 
ج ازية واارجزية ااجعقدة وا  زيا ات ااتدو  علدت جدن ااق ديدة تدؤدع وظائفادا اا جاايدة لدو ااتع يدر  دن اا

                                                 

  14( ااج در  فسع : 1)
 11( ااج در  فسع : 1)
 11( ااج در  فسع : 1)
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تلددك اات ر ددة   ددر ا   رالددات وااخروقددات االغويددة ااتددو تجتعددت  اددا ااق دديدة   وااتددو ت لددت لددو  ددورها 
عفاء ااروح  لي إاتاات ريدية   واا ور ااتو سعت جن خ ااا   اا . أ س ة اا جادات وا 

واا جدادات  اوشدياءسجة اغويدة لدو ااشدعر ااعر دو ااجعا در تلدك ااقددرة  لدت ا سد ة  أه،واعب            
  وج  ادا اا يداة  تدت  ددت اوشدياء وااتقجص واات اسدخ اوق عةن خ ب وجظاهر ااط يعة واا لوب ج اا ج

اا يداة لدو ااج طقدة  إ دادة جليدات لا ليدة   ومدأن ااشدعر يدرد ردا اا اسد،  لدت  إ سدا يةملاا ترلب   وارية 
  ا سددطرة أوااخدار   اع  ددازوء  دد اا يدداة  لدت مددب شد  إعدفاءااعر يدة ملادا جددن ااج ديط  تددت ااخلديج 

اايوتيو ية  لغة  ديددة   اغدة  وأ  جا،وجعاداا، ااجوعو و  وأساطيره،وهمذا يست دب ااشعر رجوز اارواد 
ااجعرليدة ااجترا طدة  او سدا  و دفاا ج جو دة جدن  وا  جدا  باا اديس امو ادا  ظاجدا إشداريا ل سدتمتفو  دذات

داخليا  قوا ي ادا اا ديددة ااقدادرة  لدت ا  سد ة وااتلدوين و عدث  يداة  ديددة لدو زجدن  ديدد هدو  يداة ااشدعر 
 ( 1)وزج ع . 

جدن ق دب ااشدا رة  إعدالةهدو  إ جداان ااجشاهد اا دورية واا عدوت ااتدو  دورت جدن خ اادا ارخدر        
سدعت  إ جدااة ااخ ،)ااد ا ات(   وجا   رت   ع لو جتن اافقرات ااشعرية   وااشدا رة لدو مدب ذادك آ إات
ااددواه، ااددذع يتز جددع ارخددر وتعريددة  او جددوذجلعددن ااجشددروع ا سددتعجارع ااجاددين   و اواددت تفميددك  إاددت

ة اا دددراع ال دددوار اا عدددارع   لدددد))لمر  اوساسددديةا تفددداء ااجرتمدددزات  أ دددرزتو ادددع ااجتسدددلط   لدددو  دددورة 
اا دددراع ااط قدددو   هدددو  أو   اةقدددو جدددا يسدددجت  دددراع اا قددداء  أواات ددددع اا عدددارع    أواا عدددارع   

 –ااددذع تقددو،  ليددع اا عددارة ااغر يددة    جددذاه اا ااجتعددددة   وط قاتاددا ااجت و ددة   واا ددراع يع ددو  اوسدداس
ثقالددة   تفتقددد  أو عددارة    أيددةاددذاك لددان  وااوسددائب  اوسدداايبارخددر  شددتت  إاغدداءج اواددة  –ليجددا يع ددو 

ااط قدددة   هدددو  عدددارة تجييدددز  أواالدددون    أواا ددد س    أواا دددر   وتقدددو،  لدددت ااعدددر     اا دددزوع اع سدددا و
ارخر   ادذاك ت د ن ااط يعدة   إاغاءا  تقاد  ان اا قاء جرهون  إاتااذع يقودها  اوجروتعاب  ط يعتاا   

ت ظدر  و اداتقدو،  لدت اافمدرة ااعدوا يدة    او دبلو  اإ اااعدوا ية جن اخص خ ائ اا   وان ا،  قب : 
ت ددر ع   وتتغلددب  ليددع   وهددذا يسددتد و اسددتعجارا   واسددترقاقع    أنااددت ارخددر  ظددرة دو يددة   وت دداوب 
لدداا رب لددو أساسدداا قائجددة  لددت اعمددراا   إمددراا ارخددر  لددت ق ددوب  (1)واسددت فاد طاقاتددع   اي قددت  ددريعا((

                                                 

 .  11( شعرية ااع و ة :1)
   اعس جيةوااشؤون  اووقافاا ادر  ن وزارة  اوجةو وار اا عارات   د. ا جد ااقديدع   سلسلة متاب  اعس ،( 1)

 .  11-11:  1445   1قطر   ط : 
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 أدواتدددعطرلدددا   أن إذ دددوار  عدددارع    وعااعددددو  دددااقوة   وت عدددا اجدددا سددد   لدددان ارخدددر  يدددر جسدددتعد  إرادة
يدخب لو  وار جتمالئ جع  يدرا   ل عدارة هدذا شدأ اا    أن)ااغزو/ااقتب/ااسلب/اا قد/ااجوت(   يجمن 

 يمون خارج ج ظوجتاا ااجرمزية .  إ سان أعا ترا، اقيجة  أد تيمون   دها  أنيجمن 
مددب جددا  إ ددراز إاددتتسددعت  لإ ادداترسدد، ا ددا  ددورة ا شددا ة هددذا اا عددارة  أنااشددا رة وهددو ت دداوب  إن     

تشدمب ااشدا رة جدن اافعدب ااجعدارع  إذيعزز هذا ااجشاد ااجأساوع     ر  رمدة اافعدب ااشدعرع )تددور(   
  لااشدا رة وهدو  ج ظوجة جن ااجعا و ااجتعدددة ااتدو تعدفو  شداطا  رميدا جمثفدا ا دورة اا زجدة ااشدعرية

تست عدر جاعديا أايجدا   در سلسدلة جدن ا  تماسدات ااتدو تعرعدت  االإ   ت ور ا ظة تاريخية  اعرة   
 ددف ة جددن ا ددت ب  غددداد  لددت يددد ااتتددار    أجددا،لددو تاريخاددا ااطويددب   لاافعددب )تدددور( يعددع ا  اوجددةااددا 

 :   أخر اتااتاريخ  ادت هذا اا روب جر و دوران   لة 
 ل هوالكو ف  قمصان المدن التعبىاا ية يوغ) 

 اا ية يقطع هوالكو
 شريان الحبر االسود ...
 هوالكو يترصد   ...

 يقطع رأس  ،
 يودعه ف  ص دوق مقفل ....

 يرميه ف  البحرِ 
 يدور البحرُ 

 (1)( .  المعبة ترتدُّ عمى  حر البارجة األمريكية ...
ااشرير    ي جدا تتمثدف إرادة شدعب  اوجريموير يد إن هو مو جن خ ب اولعاب ااتو  س ت اايع ي      

هج يددة ااتتددار ااتددو قتلددت  إنتجثددب ااج جددوع هددو ااددذات ااشددا رة    ماجددب وج يددين أجددة  فيددرة ات ددير ذاتددا  
(   اد، ت تدع  ا تاداء اوسودلو  غداد)شريان اا  ر  اع سا يةو  ثت ودجرت و اوات قطع شريان اا عارة 

  ت جدب  قددا جتوارثدا    اوجدةاقدرون مثيدرة  لدت  تدور  لة ااتاريخ  قيت  أنذاك ا ت ب ااتتار ا غداد   
لجدرة ترلددع رايددة اا دروب اا ددلي ية   وجددرة ا سددتعجار/ ا سدتخراب   وجددرة تددأتو ادتعلن رايددة اات ريددر و شددر 

                                                 

  3سيات ا روح ااعرا  : ( ا دا1)
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  و خا ددة دجددارا   أمثددر وأهددداف ديددد و  وايددا جتعددددة     أسددلوبااتقددد، وا سددتقرار   االع ددة  فسدداا وام اددا 
  ي جا يرت ط هذا ااغزو اا ديد  ااخيا ة ااعر ية : 

 ) بغداُد... 
 الموعاُت ...
 العبراُت ...
 الطع اْت ...

 ظهرك ي زُف ...
 مفتاحِك اا ية ف  جيب األمريك   

به الدْم ...   (1) ( . /يخض 
وايددد ج دداان  أوعددرة تاريخيددة وادديس وايددد اال ظددة اا ا أسددسه ددو، اسددتعجارع ج  ددو  لددت  إزاء إ  ددا     

(   لااجقا ددد دبابااات الحقااد تاادورآ يددة   واددذاك لددان اسددتخدا، ااشددا رة جفردة)اا قددد( يعددزز هددذا ااجع ددت )
  لت ا ت ب ااعرا  .  اوجريموااتو  رمت ااجعتدين قديجا هو  فساا ااجقا د ااتو  رمت ا ستعجار 

راع ااددذع تجدر  ددع اا عددارة ااعر يدة   لا ددع ولددو اافعدب ااجعددارع )تددور( جثلجددا يؤمددد تاريخيدة اا دد إن       
جع دت  إزاء أيعدا  ااوقت  فسدع يعدع ا أجدا، جع دت ا سدتجرارية اادذع يت دف  دع هدذا اافعدب   جثلجدا يعدع ا 

 اوواددتااجر لددة  إ   وان ا ددت ب ااعددرا  ادديس أيعددا  اا دددث  دددأ و  يددزاب وسيسددتجر  أنااجسددتق ب    جع ددت 
 لدت ارخدرين   لدااعرا  اديس ا   دزءا جدن ميدان م يدر  الادوائر  وسدتدور جن جسلسدب ا سدتعجار اا ديدد 

 اسجع ااوطن ااعر و   وهذا جا أمدتع او داث اا ارية لو ااج طقة ااعر ية .
تقد، ا ا جشدادا رائعدا و دورة جتجيدزة   تع در جدن خ اادا  دن رؤيدة لريددة ال ظدة  أنوت اوب ااشا رة      

 را / اا عارة   وهو يوا ع ااعدوان اا عارع) عارة ارخر(  ااتاريخية ااتو يجر  اا ااع
 
 
 
 

                                                 

 12( ااج در  فسع : 1)
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رسدددد، او ددددة جددددن خدددد ب اسددددتعارتاا وتوظيفاددددا الو ددددة  يماسددددو ااجسددددجاة  إاددددتتسددددعت ااشددددا رة  إذ         
 :    د) ر يما(

 بيكاسو يرسم جر يكا أخرى ... 
                                                 

 اا ر يما( او ة Guernica  جن اشار ا جاب  يماسو   وق ة هدذا االو دة هدو ان لدو اايدو، ااسدادس وااعشدرين جدن )
قاجت طائرات هتلر اا ر يدة ااتدو ما دت لدو خدجدة اا  دراب لرا مدو و دزب اامتائدب أث داء  1412شار إ ريب ) يسان(  ا، 

وهليدة اوسد ا ية    ق دف ااجدي دة ااواد دة ) ور يمدا( اا دغيرة ااتدو تقدع لدو إقلدي، اا اسدك اوسد ا و وااتدو خلدت اا رب ا
جن اار اب و ا، ما وا  جيعا لو اا  اة   وا، ي   لياا إ  اا ساء واوطفاب وااشيوخ و عض ااجدالعين  دن ااجدي دة. وقدد 

ف   يث سويت ااجدي ة  اورض   وقد مدان ااغدرض اوساسدو جدن استجر هذا ااق ف ااو شو اجدة ث ث سا ات و  
هذا ااق ف هو اخت ار ارثار ااتدجيرية اا ات ة  ن  وع  ديد جن ااق ا ب اا ارقدة شدديدة ا  ف دار  لدت ااسدمان ااجدد يين 

ب  يماسدو جددن جتدر   وقدد  عد 3 2/  5 1   لدت اثدر ذادك قدا،  يماسدو  رسد، او تدع )اا ر يمدا( وهددو او دة  داريدة م يدرة 
هدذا االو دة ااعظيجدة شداهد ا جتوقدد ا ي عدن  داوا، عدد ااقدوة ااعدوا يدة اا ر ريدة لدو أع جمدانأل وادذا لدإن هدذا االو دة ت جدب 
دد هدا اا قاد  ت ذير ا ال  س اا شرع ملع عد ا  دلا ات ااج  و ة ااتو أطلقت قو  ااظ ، اتعيث لو اورض لساد ا   وقد  ع

ددُع  داالو ين او ديض واوسدود جدع در دات جتفاوتدة جدن أه، وثيقة تدين ااعد وان  لت جر ااتاريخ   وقد أاز، لياا  يماسدو  فسع
االون اارجادع   إشارة إات سوداوية اا رب و شا تاا   و امن لو جقا ب ذاك أ ر  يماسدو  لدت أن تمدون أع اجسدة لدو 

دددتعا، شدد ن اا قتددب   مجددا    ددظ أ ددع   أثددر الجعتدددين   يددث تدد، ا متفدداء االو ددة رجددزا  لددت ااجأسدداة ااتددو يعا ياددا أ دداس  ا ع
  ت وير ااع ايا واو رياء واوطفاب ع ايا أع  دوان يجارس جاجا ما ت   سية ااجعتدع وجاجا ما ت دوالعع .

جزا  وقد استعجب  يماسو لياا  عض اارجوز ااتو تدب  لت اا رب مااسمين واا  ان وااثور   ور جا ااثور  اء ه ا ر      
الاج ية وااع ف ااججارس لو اا روب   اجا اا  ان ليرجز وس ا يا اا ري ة ااتو تتأا، وت رخ جن آثار ه و، اا ازع   
واادرأس ااتدو ت ددين و اادذراع ااتدو ت جددب ااج د اح يشديران إاددت ااعدجير اا شدرع ااددذع يلقدو عدوءا  لددت هدذا ااجأسدداة و 

 يط   عض اا شر أث اء  دوث ا تداء  ليا، .. جد ا، جدن ي درخ وجد ا، جدن يلوجاا   ولياا  ر  جشاد ذ ر وأا، و ل لة ي
ي مدو وجدد ا، جددن يسددتغيث أو جددن ي دداوب اااددرب   وجدد ا، جددن أاقدو أرعددا   ددريع هددذا اا دددث اادددجوع   لعدد   ددن إجددرأة 

 ت رخ وهو ت جب طف   . 
وجآسددياا   ورجددزا  ا ت ا يددا   لددت  قددو   وقددد أ دد  ت اايددو، او ددة " ر يمددا" رجددزا   ااجيددا  جعددادا  ال ددرب وهج يتاددا     

اع سان ااعائعة لو مب اا روب   وجن اا دير  ااذمر ان هذا االو ة قد ت، توظيفاا جن ق ب ااج اهعدين ا درب أجريمدا 
، . ي ظر : ا  دداع لدو اافدن   قاسد،  سدين  داان   دار اارشديد ال شدر   ج شدورات وزارة ااثقالدة 1111 لت ااعرا   ا، 

  وي ظر ايعا : او دة اا ر يمدا ا يماسدو   جقداب ج شدور  لدت شد مة  ا  تر دت  35:  1431، ااعراقية    غداد   وا   
 :www.islamonline.net //http:  وي ظددر :  ددين اودب واافددن واادد فس .. اافددن ي  ددع جددن اوادد، واا ددزن : ااجر لددة  
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 يرسم بغداد طريحة أقدام الغوغاْء 
 والحريَة عود 

 ..  يعزفه القزم الموؤد 
 ألواُح متاحف بغداد بكف الريح ... 

 والاور اآلشوري الباسم مرتعٌب 
 غادر مرتبكا 
 وبكى .....

 ف  أركان المتحف والم عطفاْت 
 كا ت قيااراْت 

 (1)سومَر تعزف لحن الحزْن .. 
إن ااشددا رة  قدددر جددا تدد  ن لددو توظيددف او ددة )اا ر يمددا( لددو ق دديدتاا وهددو ت ددور جشدداهد اادددجار      
 ب  ااعرا  و ا جتع  غدداد   لادو لدو ااوقدت  فسدع ت تمدر  ر يمدا  ديددة   تمدون  دا  تاا اادذات  ااذع

ااشددا رة  فسدداا   ل ددين او ددة  يماسددو واو ددة  شددر  اا سددتا و   قددة تقا ددب وتشددا ع اعددب أ رزهددا ان  يماسددو 
  أجددا اا ر يمددا ساأل اادلا سدد ا و رسدد، او تددع تع يددرا  ددن اادددجار ااددذع  ددب  وط ددع اسدد ا يا ااتددو هددو  دد د 

  ولدو ذادك ااتفاتدة جتجيدزة جدن ااشدا رة  علدت او دداس  لمعراقاا ديدة ااتو رسجتاا ااشا رة ااعراقية لادو 
أ دلسااايات لجاااروح جتآ دددرة وجشدددت مة لدددو آ جادددا وجعا اتادددا جدددع ااعدددرا    جدددن خددد ب   دددوان ق ددديدتاا )

اسد ا يا وااعدرا  جدن خد ب اا ر يمدا (   لعد   دن ذادك لقدد اسدتطا ت ااشدا رة ان ت عدب جدن آ ، العراق
جتقار ة شم  وجفترقة لو  عض جعجو اا   لداذا ما دت جدي دة  ر يمدا ا سد ا ية قدد ُدجدرت  فعدب اااج يدة 

هج يدة وا  تدت  واومثدر او شدعاا ازية   وذهب عد يتاا اامثيدر جدن او ريداء   لدان  ر يمدا  غدداد ما دت 
، تمددن عددد اع سددا ية ل سددب  ددب ما ددت ه جددة  عددارية   ادد، يسددل، جددن  ازيددة أاجا يددا   لااا جددة اا ديدددة ادد

جتددا ف  غددداد  مددف ااددرين / وااثددور ارشددورع اا اسدد، يغددادر وهددو جرت ددك ي مددو / اجددا  لددأاواحج اددا شددوء   
 عددارة ت اددد وت تعددر  فعددب هج يددة ااعدددوان ااددذع  أجددا، أ  دداقيثددارات سددوجر لاددو تعددزف ا ددن اا ددزن   

 و ائيددة تت ددوب لياددا  إاددتوي وااددا جددن ثدد،  أوردتاددااي تددث  ددذورها ويقطددع تو ددع ااددت  جدد  هددذا اا عددارة 
جعا و اا رية اات اوتار جزيفة يعزلاا جن  ارب اا رية ومان  دوا ااا   لااجفارقة ااتو  د عتاا ااشدا رة 
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ااج تددب ااددذع  دداء ي ددادع  اا ريددة وهددو  إاددت إشددارة(   هددو والحريااة عااود يعزفااه القاازم المااوؤدلددو قوااددا )
 قدددر جددا  رلدت لددو جددوطن اا عددارات  أجريمددا عيددد مددب اا عددد   لاا ريدة وااديجقراطيددة ادد، تعددرف لدو    ادا

ااراسددخة اا ددذور   ددر ااع ددور ولددو طليعددة هددذا اا عددارات ااشددرقية ااعددرا    لددااعود وهددو آاددة جوسدديقية 
 اا .  ر ية تق دتاا ااشا رة و اا اا رية ااجت عرة  اافن   وااتو   يعرف ااعدو ااعزف  لي

هدو ت  دؤ جدن  إ جداتوظيف ااشا رة الو ة اا ر يمدا  جر عيتادا ااتاريخيدة واال ظدة ااتدو مت دت ليادا  إن     
رسدجاا و د دا  إ جدااوجور  عد اا رب لو ااعرا    ل يماسو ااذع رسد، او تدع  إايعجا ستؤوب  إاتااشا رة 

  ور جدا افظدة )ااغو داء(  او ريداءر جدن اس ا يا ما ت  ارقة لدو اا دروب اوهليدة ااتدو راح عد يتاا اامثيد
 اا  د  عد ا  ت ب .  أ واب إايعواع ة الجسار ااذع ستؤوب  إشارةهو 
إ طدداء ت ددورها ااددذا اال ظددة جددن ااددزجن وجددا ي دددث جددن ا ددت ب ا لدددها وجددا  إاددتوتسددعت ااشددا رة      

اات ليددب وااتأويددب واات  ددؤ ت لددب هددذا او ددداث جددن و اددة  ظددر سياسددية   ددر  أنت دداوب  إذسددي دث  عدددا   
 ومأ اا تقرأ ارخر قراءة لمرية سياسية : 

 دبابات الغزو تدور 
 ف  مائدة قرب  االمريكيُة كا ت 
 تفتح تحت الشمس ضفائرها 
 وتشك ل من ُخَصِل الشعْر 

   أروقةً 
 دواًل 

 وخرائط اخرى 
 ومج دٌة عاشرٌة 

 كا ت تتأمل ف  وهج الشمس مغازلها 
 واألفْق 
 يتموى ف  ظهر معتْم...  اعبانٌ 

 والشمُس العربيُة سوداْء 
 كا ت عبر  وافذ بيت  
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 (1)تبك  ف  عز الصيْف ... 
 ددص ااشددا رة ااسددا   يظاددر و يددا  اعدد ا لددو قددراءة ااواقددع اافمددرع وااسياسددو لددو هددذا اال ظددة  إن     

ت دور  عددارة  أن إاددت يسدعت إذ إ دع اافددن ااجستشدرف اا دادس ااماشددف ااراه دة جدن تاريخ ددا وجدا يلياددا   
االمريكياااة كا ااات تفاااتح تحااات الشااامس  عدددارة أجريمددا ) إادددتارخددر جدددن خددد ب رجددز ااجدددرأة اادددذع يددوجئ 

  در تو ااتادا  إايدع أجريمداجدا تسدعت  أن إذ  (أخارضفائرها وتشكل من ُخَصِل الشعر أروقة دواًل وخارائط 
خعدا ع اج ددأ" ت اوب  اهدة ال إ جاااجتعددة جن ا ت ب  سمرع و زو ثقالو لمرع  سديطرة  لدت ااعداا، وا 

 إ دادة إادت"اا ديدة"    دب تسدعت  أسداس" ااتو تتفرد  ااايج دة  لدت ااعداا، ملدع و  تق دب  دوارا  لدت او ادية
 اويتدددع  اوو دددداادددذع يعمدددس ججارسدددات ااقطدددب  اوجيرمدددو او جدددوذجتشدددميب ااعددداا،  اا دددراع  لدددت ولددد  

اغائدع وج ار دة جقوجاتدع اا عدارية وطجدس  وجر عيتع   ج اواة لرض إستراتي ية تقو،  لت ج و ارخر وا 
وتفميدك   يتدع  إرادتدعدائرة جغلقة يت، جن خ اادا ا تدواء  قدب اع سدان وج دادرة  إاتهويتع ايست يب ااعاا، 

 ت لياتادددا ااجتعدددددة ثقاليدددا وسياسددديا  اوقدددو ااثقاليدددة وأ ظجتدددع اافمريدددة ا ددداان  عدددارة وا ددددة هدددو  عدددارة 
يا واغويا  ومأن اجريما   عارتاا وطرو اتادا تلدك قدد آج دت  جقوادة ادد"اي شتاين" ))ااعداا، واقت اديا وا  ج

جامب وا د  إجا  .   (1)  شوء(( وا 
واالفاْق / اعباان يتماوى ) اووادت(   دد ااشدا رة ترسد، ا دا  دورتين أجريمداولو جقا ب  عارة ارخدر )     

و ُيرجدز اادا  ااثع دان ودورهدا لدو اا دراع اا عدارع اا ايو ية ااتد إاتجن ااشا رة  إشارة( ف  ظهر معتم
 اوجدددةاا دددورة ااثا يدددة لادددو جوقدددف  أجدددا ج دددائر اا شدددرية    أجريمدددا    جدددة  لدددت ت مددد، اا دددايو ية جدددع 

ذاددك ااجوقددف جددن ج ظددور سددل و  فعددب جددا قدجددع  إاددتااشددا رة ت ظددر  أن إذمددب جددا ي  ددب    إزاءااعر يددة 
جددن جواقددف ج ز ددة يادديجن  لياددا ااددوهن وااسددل ية وتسددلط اا مددا، ااعددرب   ددر مددب اات ددديات ااتددو وا اددتا، 

 ليددددع  او دددداءاا دددرة و سددديجا جدددن خددد ب جدددواقفا، جددددن جوا دددع ااعدددرا  و  دددارا وتماادددب  اعرادةو يددداب 
ااشدجس  أن(   لعلدت اادر ، جدن والشمُس العربيُة سوداْء / كا ت عبر  وافذ بيت / تبك  ف  عز الصيف)

ااغرب لو ا ظات تاريخية ج يدة وهو  يعاء  ا عة  اجلة جعادا اا دور اادذع  لت  أشرقتااعر ية ااتو 
لددو يدو، جددا سدجاء ااغددرب ااجعدت،    ددر  ااشدجس ااعر يددة اايدو، وهددو لدو  ااددة مئي دة سددوداء ت مددو    أعداء

                                                 

 .  15 – 11( ا داسيات ا روح ااعرا  : 1)
د.   يددب  لددو   سلسددلة  دداا، ااجعرلددة ( ااثقالددة ااعر يددة و  ددر ااجعلوجددات  رؤيددة اجسددتق ب ااخطدداب ااثقددالو ااعر ددو  1)

 111:  1111   1 اامويت ط:
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ااج دور ااثدا و جدن   ث دا وهدو  إادتوهذا اا ااة جن ت دوير اادذات ااعر يدة جدن ق دب ااشدا رة ت عل دا   تقدب 
    اا عارية وجوا اة ارخر( . ااو )

 االاًا / األ ا الحضارية ومواجهة اآلخر : 
اا عدارية اديس  و دفاا )ا دا(  او داتت رك ااذات ااشعرية لو ااق يدة لو  ورة ت علاا تع يدرا  دن      

(  تقددف  لددت جسددالة جددن ارخددر    و ددف هددذا ارخددر  دددا  تسددتطيع أ ددا   ددب  راهددا )أجرهدداااجغلددوب  لددت 
ذات  يدر جستسدلجة الواقدع  ااأ    لت  إايااتع   وهذا ااجوقف اا عارع الذات ااشعرية ت عل ا   ظر جطاوا

ااذع تت دث هو  ن جأسداتع   لعلدت اادر ، جدن اال ظدة ااج مسدرة ااتدو تجدر  ادا اادذات وهدو توا دع  ر دا 
ت علاددا ذاتددا   دداجدة ااددروح ااجع ويددة ااتددو تت لددت  اددا  أن إ شرسددة  يددر جتمالئددة جددن اا ا يددة ااجاديددة   

 تتخطت مب ااجعوقات ااتو توا ااا .  أن إاتجت دية وجتسل ة  مب جا تجتلك جن ارث  عارع سا ية 
ا ددروح ااعددرا ( ت دددو روجا سددية  أ داسددياتااشددا رة لددو ج جو تاددا ) إنومجددا قل ددا لددو جقدجددة   ث ددا :      

جاهت جع  روح ااعرا    ات  ع ااشا رة جدن ما ت ت امو آ جاا و را اا ااتو ت أ اا إ   اوواتالوهلة 
هذا ااتجاهو جعاداة شعرية ااجتمل، لياا ااذات وااجعجون هو ااعرا    لذات ااشا رة ايسدت ذاتدا ج ف دلة 
 ن ج ور ااق يدة و  هو ذات روجا سية تت دث  ن واقعادا ااخداص    دب هدو ذات جتداخلدة وجتغلغلدة 

 وجاعياا ااذع تع ر   ع جن خ ب تجظارات  دة . ( اا عارية اشع اا وأجتاا أ الو ااد)
(  لت اافعب ااجعارع   دورة جمثفدة   وهدذا جدا يظادر ج دذ او اوقد اتمأت ااشا رة لو ااتع ير  ن )     

  داية ق يدتاا : 
 ااعز ء  ن ااسر  اوسل ة تسائم       
  ن   ض ااف ر وأسألها     
   د خزائن  غداد وآشور وأجاو
 و جن و ع ااتفاح قل  امسك
   او واد  اقيد اا خب  لت       

   يعاود  ااما وس 
 لو قاع اا باشهق          
  ن سيارة اهلو وابحث
   ي امان   ين  اسأل
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  لت  درع ..     
  ن سر اا  ب اا اجت لو قلب اا  راء 

 در ات ااو د أرقت
 جغجعة ااعي ين       
 (1) ر ع اا لور ....  وامسك
اافعب ااجعارع  لت هدذا ااجقطدع هيج دة ااواقدع ااُجددان   إذ ت ددأ اادذات ااشدا رة ق ديدتاا جدن  جنياي     

خ ب ج ظوجة لعلية جت لية لو اا اعر ااجستجر ااجتتا ع   ر سلسلة جن اا دور ااشدعرية ااجمثفدة ااتدو 
 ددور واقعاددا تع ددر  ددن قدددرة جتجيددزة لددو رسدد، ااجشدداد ااجمثددف ااددذع تريددد أن ت ددب إايددع ااشددا رة وهددو ت

 و ددفاا ذاتددا  يددر ج ف ددلة  ددن واقددع ااعرا /اا عددارة   اذ تعتجددد  لددت  رمددة اافعددب ااجعددارع لددو   دداء 
(    سديجا وان اشاهق/ي اماان/اساأل/امساك/ابحث/يعااود  /امساك/اجااو/أساأله/تسائم   دثاا ااشدعرع )

ا لدو  اعدر اسددتعجاب اافعدب ااجعدارع ))يعدد جرمددز اادزجن االغدوع لادذا ااددزجن ادع جرمدز جوادد ج ددورع جعد
اام ، ومب جرة يستعجب لياا ااجدتمل، ااشدمب اا  دوع ال اعدر أو اادذع يقار دع  جوعدوع اا ددث مجعا در 
 ستعجاب اا ديث ااذع ي  يع وهذا اا اعر ي دد ا تمارا ملجا تمل، اع سان و ع  رليا ا ظدة  ديددة  يدر 

 لددة الت دددد جددع مددب قددراءة  و  يددة اازجددان لددو جعيشددة  عددد وهددذا جددا ي عددب اادد ص يختددزن طاقتددع وت ر تددع ااقا
اا ص وهو ااج  ورة لو اا اعر تعطي ا إجما ية جاجة عدراك ااعداا، ااجقدد، ا دا جدن طدرف ااشدا ر(( . 

لاقت ار ااجقطع ه ا  لت ااجعارع ااتا،   را دون ا ستعا ة  ااجاعو و  اوجدر و  اافعدب اا داقص ( 1)
  مجدددا تدددر   (1) ددددث  لتدددا وهجيدددة ااوقدددائع ااسدددوداء ااتدددو ت دددرع ليدددع((يؤمدددد ))ا  اجددداك ااتدددا،  ل ظدددة اا

 ااشا رة .  
رسد، جشداد جدن ااواقدع ااجدؤا، اادذع  إادتإذ جن خ ب هذا اولعاب ااجعدار ة تسدعت اادذات ااشدا رة       

و رد  يدر جفعلدة لد أ اا إ اا عارية ااتو تجتلماا اوجة  او اتجر  ع هذا ااذات   لاو تست عر قدرات 
ااعددز ء(  ددن ااسددر   تلددك اوسددل ة ااتددو  قيددت  دداجتة    اوسددل ة ددزو ارخددر   وااددذا  راهددا تسددت ط  )

اا ددار  ااددذع يمشددف  ددن  اوجددب ددن ) دد ض ااف ددر(  اوسددل ةت طدد  سددام ة   تت ددرك   وهددو تسددأب تلددك 

                                                 

   3-2ا روح ااعرا  :  أ داسيات( 1)
 . 12د. سجير  لو اادايجو:  ( ي ظر: اا ورة لو ااتشميب ااشعرع  1)
 .  13/1/1111( جقا لة جع ااشا رة  شر  اا ستا و  تاريخ : 1)
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ت دد  دع  أنيع تجتلدك جدن ااقددرات جدا تسدتط لاوجدة  ااتو تجر  ادا اادذات اوزجةطري  ااخ ص جن  دة 
ااواقع ااجرير ااجشت ك  سل ياتع وااذع تعيش خذ  ع  علاا  عيدة مدب اا عدد  أن إ  ن اا يب ج اا  أ داءها

 دون  ل، ج اا تجد ن تلدك ااقددرات العددو أسدل ة جعدالة وسدل ة  دوا دع  أو ن تلك ااقدرات  ب هو  عل، 
 :تستعرض  ععا جن هذا ااقدرات أنب  رة ت او   واذاك  ر  ااشا اسية هذا اا قيقة وجستاي ة  اا  لياا

 /ع اقيد ال خْل /  خزائن بغداد وآشورَ ) 
 اسأل غص ين ي امان عمى صدري  
 عن سر الجبل الصامت ف  قمب الصحراِء  

 ( .وامسك برَق البمور
تست عدددددر قددددددرات ااعدددددرا  ااجع ويدددددة وااجاديدددددة   لادددددو جدددددوطن  أن إادددددتاادددددذات ااشدددددا رة تسدددددعت  أن        

لددو ااعدداا،)خزائن  غددداد وآشددور( وهددو مددذاك جددوطن ااخيرات)اا خيددب / د لددة واافددرات /  اوواددتعددارات اا 
وهدذا  اوجدةجدا تجتلدك هدذا   ألعدبتخدت، جقطعادا  أ ادا إ   اا  راء وجا لياا جن م وز اا فط وااجعادن (   

 ايددة  ددن  دد  ة إ سددان اا لددد )واجسددك  ددر  اا لددور(   واا لددور لددو ا ددد جعا يددع )اار ددب ااعددخ، ااشدد اع( م
ااتدو  اوجدةواديس ليجدا تجلدك تلدك  اوجدةااسر هو لو ااخيا ة ااعظجت اادذا  أن   إ   هذا ااوطن ااجست اح   

(   اشهق ف  قاع الجاب / وابحاث عان سايارة اهما   )اوثجانو ا تع  ا خس  اة داءترمت  لدا  ظيجا 
اق ة ااتو تع ر  دن خيا دة اعخدوة وخديا، اا  دو لااشا رة توظف ق ة اا  و يوسف ) ليع ااس ،( تلك ا

 ا ب اارسااة لو إشارة خفية اشجواية ااجؤاجرة جدن  ادة ومو ادا جمشدولة جدن  ادة أخدر    لعد   دن 
 يقين خفو  ا ت ار اارسوب  اجب اارسااة واو  عد  ين  . 

وااخ ددوع وااعددعف  ا  دداء هددذا ااجشدداد اا ددزين جددن ااخيا ددة إاددتوااشددا رة لددو جددتن ق دديدتاا تسددعت      
 اوجدةاارو و جن خ ب جشاهد  دة   لجرة تستعير  ورة جدن اا دديث اا  دوع ااشدريف اادذع و دف ليدع 

 ) ثاء مغثاء ااسيب( :  ع أ   لو  اب ععفاا ااذع سيمون ليجا  عد 
 دبابات الغزو تدور ... 

 فوق الدبابة قبر رسول اهلل يصيح :       
 غااء السيل ،           

  (1)الميل ..                
                                                 

  11( ا داسيات ا روح ااعرا  : 1)
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خددواء ااجقاوجددة اا عددارية ااجطلو ددة جددن اوجددة وهددو  إاددتوجددرة جددن خدد ب  ددورة )ااطلقددات ااخلددب( إشددارة 
  اوية مب ااجاديات ااقادرة  لت ااج ا اة : 
 غبار الطمقات الخمب يوجع قمب األرض 

 يتكئ الزيتون عمى ورد الشيح 
 (1)ويبك  .. 

ة أمثدددر  شدددا ة جددن )ااطلقدددات ااخلدددب( لاسدددت ا ة شدددرف اا ددد  ء  فتيددداتا، وتسددعت ااشدددا رة اادددت رسددد،  دددور 
دلعادد،   تيددااان  ر ددا  لدديان جددن ا  ت دداب   لاددب ما ددت ااشددا رة تستشددرف جددا سددي رع لددو سدد ون 

 ااعرا  جن ظل، وا تاامات :
 اآلباء 

 يخفون الطمقات بصدر العذراواِت 
 ضفائرهن عمى الرمِل 

 يخضبها الدْم 
 (2)عراق ٌّ  وجع ف  اعي هن

.................................. 
 دبابات الغزو تدور 

 فوق الدبابة ز ار مقطوع
 عطر صحراويٌّ يتدحرج ف  الم عطفات 

 (3)تالحقه العربات 
............................... 
 م كفئ مال حصان مهجور .. 

 جرح  ... 
 تمفحه الشمس العربيُة 

 (4)ي خره الدوْد ... 
                                                 

  15-11 فسع : ( ااج در 1)
  12( ااج در  فسع : 1)
 11( ااج در  فسع : 1)
  15( ااج در  فسع : 1)
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( ااشدا رة ه دا  دورا  ددة التع يدر  دن ذاتدع ااتدو هدو  ااعدرورة ذات أ داوقد اتخذ عجير ااجتملجة  )     
   ( الحضارية المحااِورةاأل ا) دورة   ااعرا / اوجة / اا عارة / اع سا ية ااج رو ة   وجن هذا اا ور

  و دورة  والتفااؤل ساتقبل( األمال ..الحمام ، المأ اا، وصاورة ) )األ ا( الدالاة عماى الحاب والساالم  ورة
 اا عارة ااقوية   ذورها .. وااج مسرة اايو،  : 

 األ ا                                        
 

 
 األمل(    األ الحوار    حضارة )الحب        السالم      ا            

ر   اددا ألعددا  جعددار ة دااددة أجددا  ددورة او ددا )ااج دداورة( لقددد ا تجدددت ااشددا رة لددو ااتع يدد              
(   ولددو هددذا د اددة  لددت تسائم  /اسااألها.. يستدرج  /اسااتدرجه .. تعطي اا / أعطيهااا لددت ااج دداورة : )
ااددذات ااجتملجددة داخلددة لددو  ددراع جددع ارخددر لددو جوا اددة ج تدجددة وجتمالئددة    أن أهجادداجعددان  دددة اعددب 

اولعداب ااسدا قة ليادا  أنلججدا   يخفدت  لدت ا دد ااجع دت ااثدا و  أجدا  و تقاو، ااج تب جقاوجدة اا دد ال ددلا
 إ ااددذات   توا ددع ارخددر  أند اددة  لددت ااجفا لددة ااتددو تدددب  لددت ااجشددارمة وااج دداورة   وهددو إشددارة إاددت 

جددن خدد ب اا ددوار اا عددارع  ددد  جددن اا ددراع ااعسددمرع وااثقددالو   ل عددارة )او ددا(  عددارة إ سددا ية .. 
ة  قددد و ددراع .. هددو وا تسدداب   وا تددراف  ددارخر   وايسددت  عددار   عددارة ر جددة   و ددب   وهدايددة  

  ااددد وة  اا مجددة وااجو ظددة اا سدد ة   وتعتجددداا ددوار  لددت ملجددة سددواء إاددتو تددد و   ااتدد عددارة اع سددان
  هدد، ج ددب ااخطدداب ا  اار جددة  ااعددااجين   ن اا دداس  مددب اا دداس  وت تغددو إا ددوتت مددر اإلمددراا لددو اادددين

 (1) و اعس ، إ جا تشرع  تت ُت جت  رية ا ختيار وت قي  إ سا ية اع سان .ااسجاوع .. وااقوة ل
( الدالااة عمااى الحااب األ ااا) وجددن اا ددور اوخددر  ااتددو ا تجدددتاا ااشددا رة لددو إ ددراز  عددارتاا  ددورة     

ترس، ا ا جشادا رائعا تظار جن خ اع اا ب اادذع يمت دف  عدارت ا  ي جدا ارخدر  أن اوات  إذ والسالم ،
 يطو  هذا اا ب ويخ قع    ب ي ل ع ويعدجع : 

 
 قميص حبيب  ف  أعمى الدبابة 

 أعدو خمف عبير الَعَرق المتصّبب من كتفيِه 
                                                 

 11( ا س ، و وار اا عارات : 1)
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 وراء ع اقيد الرطب المصموب عمى عي يه 
 حبيب  يركض خمف رواق اخضَر 

 خمف شتاء صهوته الحبُّ 
 وصبوته الطير الواكن ف  العش  
   حبيب  يحمل وسط عويل الريح

 أوراد األرض 
 (1)وحكمة ربان مجروح ... 
.......................... 

 فوق الدبابة م ديٌل لحبيبين التقيا 
 وسط عباب القصِف 

 وتحت ال يراْن 
 ضّمي   قال لها .. 

 فا همر البجع األبيُض من عي يها 
 وتوارى الغيْم 

 ف  اعمى الدبابة زهرة فلٍّ 
 من بستا   

 من قطع الزهرَة 
 أعطاها الج ديَّ األمريكْ  .. ؟  من

 قالت عن بعد وه  تفوْح 
 من باب الشمس سأطمع اا ية العوْد 
  حو تراٍب ي هض من أرديِة الحمى 

 (2)ويممُّ شظايا الروح ... 

                                                 

  11-11( ا داسيات ا روح ااعرا  : 1)
  11( ااج در  فسع : 1)
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ان ااشدددا رة جدددن خددد ب تع يرهدددا  دددن اا دددب إ جدددا تسدددعت ع طددداء اا دددب جع دددت ا سدددتقرار وااخ دددب      
ااتوا ددب جددع اا لدد، واا يدداة جددن أ ددب ااديجوجددة ااعراقيددة / اع سددا ية ااتددو  دداء وااطجأ ي ددة واات ددجي،  لددت 

ااعدددو اج قاددا   ججددا يعددزز ااقدددرة  لددت إ  دداط جشددروع ارخددر لددو ااقاددر ومسددب اا واددة اا اددائو أل لفعدد  
 إاددتسددعت  إ جدداو ااقدددر  فسددع  لإ ادداتع ددر  ددن ذاتاا/ راقاا/ عددارتاا  اا ددب  أناشددا رة  اواددت ا أن ددن 
ااعدداا،  إاددتفو  لددت اا ددب قددوة رو يددة  اايددة تسددتطيع  اددا أن تعيددد ااتددوازن وا سددتقرار وا  سدد ا، تعدد أن

و قدا ومراهيتع وهذا جدا  داوب ارخدر  شدرا وزرا تدع لدو أ دقاع اورض   أجدا  عدارة  أ ا يتعااغار  لو 
اعب هدذا ااجفادو،  اا ب جفاوجع اا عارع و عدا ااثقالو واع سا و ااشاجب إ طاء إاتااذات لإ اا تسعت 

( الحابيرسخ   د اا اس روح ااتسداجن وااسد ، وي عدده،  دن روح اا قدد واامراهيدة واا دروب   وهدب  دين )
   (  ير تلك ااراء ااتو تقف  ي اجا ؟!الحربو)

ف))اافر  واعدن  دين جوقدف ااعددوان اادذع تجثلدع ااد ا دة وللسدفة اا دب ااتدو تعت قادا اادذات ااشدا رة      
ا و   ددو روا  )أخعددر(  مددب جددا لددو ااخعددرة جددن رجددوز ااتددوازن وااخ ددب   وشددتاء دالددئ و  ي اددا ااسدد

 ااج  ة يعجع ااس ، واوجن   وأ شاش طيور   ت عثرها اا واريخ وااجتف درات   إن اا  يدب وسدواء مدان 
ااعددرا  أ، اافددارس لاددو يرسدد، جشدداد اا ددراع جمثفددا لددو  ددورة وا دددة : هدد،  ويددب ااددرين   و  ددن تسددا ين 

ورض ااجتوا ددلة جددع ااسددجاء  قيجاددا ااعليددا وسددجو جراجياددا     ددن اا مجددة ااتددو تدددرك وت دد ر ثدد، ت دد ع ا
  :   (1)قراراتاا   ام اا اايو، ج رو ة   اره، و دوان  ديده، ((

 حبيب  يحمل وسط عويل الريح 
 أوراد األرض 

    وحكمة ربان مجروح
ادددين  لدددت جدددا ت دددورا وهجدددا االدددون او ددديض واالدددون وااشدددا رة لدددو   دددياا ااسدددا قين توظدددف ادددو ين دا     

اوخعر   وهذان االو ان وردا لو أمثدر جدن جوعدع لدو ق ديدتاا   لداالون اوخعدر ورد خجدس جدرات : 
(   أجدا االدون رواق اخضار(   )برياق اخضار(   )أج حاة خضار(   )الطل األخضر(   )التاريخ األخضر)

(   وجعدروف جدا اادذين االدو ين جدن البجع األبايض  ) (عباءات بيضاءاو يض لقد ورد لو جوععين : )
د  ت   لاالون او يض داب  لت اا قاء وا طجئ ان وااس ، واارا ة لادو )) ادون ااعدياء اادد يوع واا دور 

                                                 

 .  13/1/1111( جقا لة جع ااشا رة  شر  اا ستا و  تاريخ : 1)
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  مجدا ارتد ط هدذا االدون ج دذ اوزج دة ااقديجدة  اا ادار وجدن ثد،  دااقوة  (1)وهو ادون اورواح ااطي دة (( اعااو
جع ت اا فاء واا قاوة هدو ااجق دود لدو اختيدار االدون  أن  و سيجا  (1)و ت دد اوسود أع االيبااس رية اات

  مجدا  (1)اا دج وااعجدرة ومف دا الجيدت   لعد   دن د اتدع  لدت ااطادارة أث داء  د ااجسلجين ا اسدا  او يض
 واع  دات اات ددد  اوخعدرارتد ط االدون  إذ   لت ااخ ب واا يداة اا جيلدة واا دبداب  اوخعراالون  إن

 إادددتااعدددودة  إن  ))واا  دددب واوجدددباا جدددو وااخلددود  إادددت  ورجدددز  (1)مجددا دب  لدددت اا عدددث واا اعدددة واات ديددد
مو يدة   لادو ادون ااجداء وااسدجاء  أ عدادتؤمدد مو دع او دا ذا  اع سدا يةجداو ت االون اوخعر لو ااجعدارف 
جدز ا طجئ دان اار يعدو اادذع يخدرج ااعداا، جدن  دقيع   ا دع ر  اوجوجدةواا ار   وهدو رجدز اا جايدة ااجقتر دة 

وااجسدددي ية    اعسدد ،مالددة و سددديجا لددو  اوديددانااشددتاء ااددت دفء اار يددع   وادددذاك لاددو اددون ج دددارك لددو 
  لاددو  ددورة ال يدداة وااجددوت  واو ددفر اوزر يددأتو جزي ددا جددن  عو  ددلعدد   ددن مو ددع ي جددب سددرا   ي ددا 
جدن جعرلدة  جيقددة خفيدة تددرت ط  سدر اع  ددات  إايددعياتدع سدرا اجددا يرجدز وااقددر وااج دير   مجددا ي جدب لددو ط

اجددا ت جددب  إشددارة( هددو واوخعددر او يض  وتع يددر ااشددا رة  اددذين االددو ين) (5)وااعفددة وا  سدد ا،(( واوجددب
ااذات/ااعرا /اا عدارة جدن هدذا ااجعدا و ااعاايددة وااقدي، اا  يلدة   لعد   جددا يخفيدع توظيفادا اادذين االددو ين 

ااجسددتق ب ااقريددب  ا زيدداح ا  ددت ب وت دددب اا دداب   ددو  ددد    ددد  أن يمددون ألعددب  ددا     إاددت إشددارةجددن 
 وزجن أمثر   وا  لت اع سان . 

 واوادد،الد اددة  لددت مددب جددا ي يددب  لددت اايددأس واا ددزن  اوسددودلددو  ددين ان ااشددا رة ا تجدددت االددون      
)األ اا( الحضاارية ولكان بصاورة ور تع يرهدا  دن وا عدا، اوجب   وهذا جا يظار لو  دورة أخدر  جدن  د

 لدو د اتدع اوسودواالون ، األخر األلواناكار من استخدامها  اوسود  لااشا رة استخدجت االون  م كسرة
 لددت جددا يسددتمرا ويتشدداء،   لااشددعراء يع ددرون جددن  اوسددود  مجددا يدددب االددون  (1)لقدددان االددون  إاددتيشددير 

                                                 

   11ر و ا س جو   د.  ياض   د اار جن اادورع : ( د  ت ا اوان لو اافن ااع1)
   135( اارس، ميف  تذوقع   لردريك جاا ز   ت : هادع ااطائو : 1)
  15( د  ت ا اوان لو اافن ااعر و ا س جو : 1)
 .  112( ي ظر :  جاايات اافن ااعر و    فيف  ا سو : 1)
ن :  داية ااغياب واا عور لو شعر  شر  اا ستا و   اخ ص ج جود ( جقا لة جع ااشا رة  شر  اا ستا و    ق   5)

   1111   1  داهلل   دار لعاءات ال شر وااتوزيع    جان   ط : 
( ي ظر اات : اارجوز لو اافدن / ا ديدان اا يداة   لليدب سدير ج   تر جدة :   دداااادع   داس   دار دجشد    سدوريا   1)

  111:  1  ط:  1444
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  اذ اقتددرن هددذا االددون  دداا زن واا ددداد ودب ج ددذ زجددن طويددب  لددت ااجددوت او خ اددع  لددت ااجعا دداة وار ، 
ااشر   وو ف ااعرب  ع ا شياء ااتو مرهوا رؤيتاا لا م اد سدود واا  دان ااخدائف و ادع اسدود وااغر دان 

  وااذا لاالون ا سود وا د لو ااشعر  ظرة سوداوية سدل ية دادت  لدت اايدأس وااق دوط   وادذاك   دد  (1)سود
بااين الي بااوع وبااين المشااهد   ددد ااشددا رة  شددر  اا سددتا و مثيددرا جددن ا افدداظ ااتددو توشدد ت  ااسددواد مجثددب )

 . (1)(قمر اسود
 القفص االسود يعمو ف  االفق) 
   (1)(القفص االسود يقت ص الشرق 
 ، (1)(الموْج / يقتحم القافمة السوداء) 
 (5))والسيرك تحركه الزوبعة السوداء( 
الددون ا سددود جددن ق ددب ااشددا رة يعطددو اجشددادها ااشددعرع  ددوا جددن ا ادد، وااجعا دداة وااعددذاب  وهدذا ااتوظيددف 

 ااذع تما دا لو واقعاا ااجتأز، .
(   در تجظادرات  ددة اعدب ا رزهدا تلدك اا دور ااتدو سدعت اال اا الم كسارةوهذا جا ت لت لو  دورة )     

 ااة ا مسار : لددددددااشا رة اات ت سيدها جن خ ب  رض اارجوز اا عارية وهو لو  
 ج ائن بابل ظمأىد)
 يرتعش الصمت عمى شفتيها   
   (1)(وعمى كتفيها يذوي الورد 
 اجا ق ور   و ااع اس لقد 
   (2)(عمى قمب االرض اتعبها زحف العربات)
 لو  ين  ات 

                                                 

 .   11:  1414   11  ع : ورع  جودع ااقيسو   ج لة ا ق ،  د.  ا ساس ااشا ر اا اهلو  اا وميفية( ا اوان 1)
  4( ا داسيات ا روح ااعرا  : 1)
  11( ااج در  فسع : 1)
  11( ااج در  فسع : 1)
 14( ااج در  فسع : 5)
  11-15( ا داسيات ا روح ااعرا  : 1)
  12( ااج در  فسع : 2)
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  بوخذ ّصُر والخمفاء )
   و دت  (1)(بجالل يبكون بصمت الميل 
 يح الواح متاحف بغداد بكف الر )
 والاور اآلشوري الباسم مرتعب 
   (1)(غادر مرتبكا / وبكى  
 اجا قيثارات سوجر لقد ما ت لو 
 اركان المتحف والم عطفاتْ ) 

.................... 
 (1) .. تعزف لحن الحزن .. ( . 

ع هدذا ااشا رة تعتجد  شدا جن اا ور ااتو تستلا، لو تشميلاا جر عيات تاريخيدة  عدارية تتدوز  إن       
 غدددداد .. ااثدددور  أادددواحاا دددور  دددين تدددراث خاادددد جدددن ااجظددداهر اا عدددارية ااتاريخيدددة ...   دددائن  ا دددب .. 

ارشورع .. قيثارات سوجر .. ق ور   دو ااع داس .. لعد   دن ااشخ ديات اا عدارية ااتدو ت سددت لدو 
ددُر وااخلفدداء   وهددذا اا ددور ااتددو تعرعدداا ا ددا  اجتجاهيددة لددو اازجددان ت سددد و دددة اا عددارة ا جدداإ     وخذ   

لدو  اعسد جيةوااجمان   جثلجا ت سد اات دا، ااجعطيدات اا عدارية ااعراقيدة ااقديجدة  ااجعطيدات اا عدارية 
ددُر ااجلددك ااعراقددو ااقدددي،    ددا   ددورة وا دددة   ت ف ددب   يددث  ددر    وخددذ   ددب جددع خلفدداء   ددو  إاددت   

ة  جعدت لدو سدياقاا  عدارات جت ا ددة ا ظدة ا  مسدار هدو ا ظدة وا دد أنااع اس ي مدون   د ادة  لدت 
   لدددو هدددذا ااق ددديدةج دددد اا وا دددد هدددو اع سدددان ااعراقدددو ام ادددا جلت جدددة   ععددداا وجتواشددد ة ون اوزجدددان

  مجدا ت دد  غدداد جعزوادة  دن  ر اطدةااتاريخ وجذا  ع اشت اما  جيجا و  يفا   لا دت    أ راس)) تشت ك 
ا عيددة    دب تأخدذ جما ادا لدو جدذا ن هدذا اازجدان ااجو دب لدو ا واوجم دة اوزج دةان  ا ب   تغر  لو رما، 

   دب تتأجلع   ر ذامدرة جسدترخية جترلدة ت و تع   ...   تقف اا ستا و  لت ج عدة جن  رمة ااتاريخ   و 

                                                 

  14 فسع : ( ااج در 1)
  11( ااج در  فسع : 1)
  11( ااج در  فسع : 1)



 م2014/هـ1435                                                                 (          66العدد ) –آداب الرافدون 

 

 
262 

... يدت، مدب ذادك لدو  أيعدا  ج ادهجدا  ت عب جن ذاتاا  قطة اات دا،  دارة امدوارث اا اعدر وااجاعدو   و 
  (1) لت ااف ، (( .  جزيج د او   و

 اوجدامنواختلفدت  اوزجدانان ااشا رة تعلن لو وعوح ان ااجعطيدات اا عدارية وا ددة وان ت ا ددت      
وااسير  ع   و ااتطور وااتقدد،   و ااقددر  فسدع لدان  اع سان ايتاا هو خدجة  جاإ      ن اا عارات ملاا 

تعددزز  جدداإ   ااجظدداهر اا عددارية ااتددو سدداقتاا ااشددا رة ) ااددة ا  مسددار واا مدداء واا ددزن( ااتددو ت لددت أجددا، 
رلض هذا اا عارة ااججتدة ر ف ااس ين ا ااة ا  ت ب ااتو ا تا تاا  عارة ارخدر اا ديديدة اادجويدة 

 أسددد ابتقدددود اا شدددرية اادددت  دددر ا جدددان جثلجدددا تايدددئ  أن عيددددة  دددن روح اا عدددارة اا قدددة ااتدددو ي دددب  اددداو   
ااتو شقيت  اذا اا روب وجظاهر اادجار ااتو تو تاا  عارة ارخدر   در ا ت اادا ااسعادة ااذا اا شرية 

 ااعرا    و ذاك لان ارخر يمون جسلوب اوجن اا فسو وااس ،  اذا اافعب  ير اع سا و . 
 لإ ادددا   اوجدددةاسدددتد اء ااجر عيدددات ااتاريخيدددة واا عدددارية اادددذا  إادددتوجثلجدددا و دددد ا ااشدددا رة سدددعت      

جا يمرس رلعاا ااذا اا اج اا ر رع لو ااعددوان وا  دت ب    اود ية فسع و دت لو ااجر عيات و ااقدر 
مددب  ددورة جقطعددا جسددتق    تجثلددت هددذا  أخددذتوااددذا لددان ااشددا رة  اواددت تشددميب ثدد ث  ددور جتجيددزة 

، قددد تجددا وأ ددواا ددور لددو شخ دديات ث ثددة : ااجت  ددو وا ددو تجددا، وااسددياب   واذا ما ددت شخ دديتا ااجت  ددو 
التتددا يين   لددان توظيفاددا اشخ ددية ااسددياب قددد اخددذ  اسددتد اءوظفتاجددا ااشددا رة لددو  دايددة ااجقطعددين لددو 

 ا تشارا لو ااجقطع ملع   
 ل ورة ااجت  و ت دأ  د : 

 دبابات الغزو تدورُ 
 المت ب  يشعل اشجار الكوفِة 

 واالقماْر 
 (1)تتساقُط ف  قاع الجْب 

رات سيف اادواة  لت اارو،   يعلن رلعع امب  ا ت ااغدزو وااددجار جدن لااجت  و ااذع ج د ا ت ا     
ددااددذع هددو د اددة  لددت ا تددرا  مدددب جددا هددو  جيددب لددو هددذا اا يدداة    اوشدد ارخدد ب اشددتعاب  تسددداقط  اأج 

د اددة خا ددة لددو ااددو و اا جعددو ااعر ددو   لددااقجر رجددز الخ ددب وااخيددر   وااددذا  اةقجددار  لددان  اوقجددار

                                                 

 1( جن جقدجة د.  لو  عفر ااع   اج جو ة ااشا رة  شر  اا ستا و )ا داسيات ا روح ااعرا ( : 1)
  11( ا داسيات ا روح ااعرا  : 1)
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 ااددة ا  مسددار ااتددو تعددا و ج اددا ااددذات    لجددا أن ااشددا رة اسددتخدجت  إاددتيشددير  إ جددا اوقجددارلتسدداقط 
دادي   لدت  (1)جن جمان لو ق يدتاا   لجدرة تسدتخد، ااقجدر  لدون ااسدواد )قجدر اسدود( أمثرااقجر رجزا لو 

 تعطيددب ااخ ددب و جليددة اات ددوب وااتطددور   ون ااقجددر   يسددتقر  لددت  دداب   وجددرة تسددتخد، رجددز ااقجددر
  وجددرة ثااثددة تسددتخدجع جت ددو  ااددت  (1) شددرون ا مسددرت لددو شدد ر اادددجع( أقجدداروهددو لددو  ااددة ا مسددار )

وسادة )ياويلو قجر اا ل،  /  دار وسدادة(
  دادي   لدت جغدادرة لا ليدة اا رمدة   وا تجداع هدذا ااجعدا و  (1)

 . اوا،د اة ا  مسار..اا زن .. إاتيشير  جاإ   ملاا لو ااقجر 
 ة ا و تجا، لت دأ  د :  ور  اأج  

 دبابات الغزو تدور
 ابو تمام ي شر بائيته فوق ضفاِف 

 الكرخ ، الدباباْت 
 صدقت ف  كتب العرافاِت 
 (4)ا كسرت ُمَقُل العذراوات 

يرلض اا ف ة ااجخزيدة ا عدارة ارخدر  –ااذع هو و ع جن و وا اا عارة ااعر ية  –لا و تجا، ااشا ر 
ب وااددددجار   واادددذا لا دددع اذا مدددان لدددو  ائيتدددع اا جاسدددية ااجو ادددة إادددت ااخليفدددة ااجتجثلددة لدددو ا ظدددة ا  دددت 

ااع اسو ااجعت ، ااذع ا تفض ا  رة ااجرأة ااتو است رخت  ع  ين  طقت )واجعت دجاا( قدد مدذ ب ت  دؤ 
 ااعرالين  ين قاب : 

 (5)الشك والريب  بيض الصفائح ال سود الصحائف ف        متو هن جالء
ارن تغيددددرت   وان ااعددددرالين وااعرالددددات قددددد  دددددقوا لددددو ت  ددددؤه،   وااعددددذراوات قددددد اسددددت ي ت لددددان اا ااددددة 

 ا راعان وا مسرت جقلان  وايس اان جن جعت ، . 
اجددا ااشددا ر ااسددياب وهددو مددااجت  و ا ددن ااعرا /اا عددارة لقددد ا لددن رلعددع ااددذا اال ظددة   إذ وظفددت      

جددن جقطعددو ااجت  ددو وا ددو تجددا، ااسددا قين االددذين اخددذا ااشددا رة رجددزا ايغطددو جقطعددا  امجلددع  لددت ااعمددس 
                                                 

 4( ااج در  فسع : 1)
  13( ااج در  فسع : 1)
  12( ااج در  فسع : 1)
 11روح ااعرا  : ( ا داسيات ا 1)
   1/41:  1442   1( ديوان ا و تجا،   تقدي، وشرح د. ج و اادين    و   دار  ادر    يروت  ط : 5)
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توظيدف رجدز ااسدياب لدو جقطدع  أنلدو  – سد جا  در   –جن جقطعياجا   وااسد ب لدو ذادك   زءا   غيرا  
ااعرا /ااج تدددب هدددو  لدددد ااشدددا ر  أن  و لدددت أو   هدددو د ادددة  لدددت  دثيدددة ااجوقدددف ا ظدددة ا  دددت ب   أمجلدددع

ان سددا ة ا  ددت ب قددد  دددأت   و ددا  يددث اا  ددرة جددوطن شددا ر ا   لعدد   ددن ذاددك ملددع لددااسددياب ثا يددا  
 ااسياب .

 تقوب ااشا رة : 
 دبابات الغزو تدورُ 

 السياب يشك ل رأسًا ي زف م ه الحمْم  
 ويخطط حورياٍت تعدو بين ال خِل 

 وتشعل ف  اذيال ال هر ال ار
........................ 

 السياب 
 يعزف أغ ية األمطار وآْب 

 ٌش من رمل  يتأمل أحذية الج د األمريكيَة م ده
 باسم الحرية تهوي األبراُج 
 التمااُل يغادر شط العرِب 
 البصرُة تجرح معصمها 

 ك  ال تغفو ف  زاوية الخ دِق 
 والسياْب 

 يرفع فوق  ش اشيل الحزِن 
   جراح وفيقةَ 

 (1)تتبعه األشجاْر  
ج جو ة جن تجظارات ااجدتن ااسديا و )اا خدب .. اا ادر لفو هذا اا ص   د ان ااشا رة ت شد            

.. ق ددائد اوجطددار .. أ  يددة آب ااتددو تعددااج إشددمااية   قددة ط قيددة .. اا  ددرة .. ااش اشدديب .. وليقددة .. 
تجثداب ااسدياب لدو شدط ااعدرب .....(   وهدذا ااتجظادرات  جددا ليادا رجدز ااسدياب  راهدا تعلدن  ز ادا و ااددة 

                                                 

  11   11   11( ا داسيات ا روح ااعرا  : 1)
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اادذات ااشدا رة ااتدو تددرك  سدااة جقاوجدة اا  درة الج تدب  داار ، جدن آاتدع ااجددجرة ا  مسار ااتدو تجدر  ادا 
و يرا ددع اا ويددة   وااددذا لااشددا رة اسددتخدجت ااجفددردات ااتددو تع ددر  ددن تلددك اا ااددة   ) ي ددزف   يشددعب   

ي طلددد  جدددن  جددداإ   رلدددض ااشدددا رة اا عدددارع  إن دددراح   ج ددددهش   يغدددادر   ت دددرح   اا دددزن   تادددوع(   
طة ااتدو  داءت جدع ا  دت ب   لدااغزو يسدعت اادت ان يعدفو ااشدر ية  لدت مدب شدوء يفعلدع  تدت ااجغاا

  لمب شوء ج اح  اس، اا رية   وااذا لااسياب  جا ت قت ااذا اارجز جدن جظادر  اإل سا يةوان مان ج اليا 
تقدو،  لدت جتجثب لو ااتجثاب ااجعد و ااجو ود  لدت عدفاف شدط ااعدرب يغدادر رالعدا تلدك ااج دادئ ااتدو 

 قتب مب شوء  اس، اا رية !
))إن  ددص او داسدديات يلددوذ  رجددوز ااقددوة لددو ااتددراث ااعر ددو وااعراقددو   لااسددياب  دداار ، جددن جعا اتددع      

وجدددن جرعدددع إ  أ دددع وا دددد جدددن رواد ااثدددورة وااتغييدددر وااتطدددوير لدددو ااشدددعر ااعر دددو اا دددديث   وأ دددد أهددد، 
ادرة سددمو يتع واارمددود ااددذع رالقددع قرو ددا  ات دداا  رمددة ل يددة ااج ددد ين ااددذين  اعددوا  اددذا ااشددعر   ددو جغدد

 ارجة رالعدا جااد دة ااتقليدد   جتطلعدا ات درر ثدورع تقددجو  قيقدو ي فدز اافدن   دو او جدب أل واادذا مدان 
 (  1)دورا لو هذا اا ص  ارجا  اارلض واست مار تزييف ااشعارات (( . 

ااج مسددرة  او داجددن  - أيعدا   –ادا ااددذات   و لدت ااددر ، و لدت اادر ، جددن اال ظدة ااجؤاجددة ااتدو تجددر       
ااتو   رت جن خ ااا ااشا رة   إ  أن روح اوجدب وااتفداؤب وااغدد ااجشدر  ت قدت  ا عدة  يدة جتوقددة لدو 

)ا اا( األمال .. ا سا  ق يدة شا رت ا ااددمتورة  شدر  اا سدتا و وهدذا جدا يظادر لدو  دورتاا ااجشدرقة  دن 
اا درة ااتدو ت ظدر اادت اولد  لدو توه دع ااج ت در تطلدع  لي دا ج دذ اا دف ة اووب    وهذا اادروحالمستقبل

الى قمر عراقا  ااشا رة تادع ج جو تاا هدذا ) أن إذلو ج جو تاا ااشعرية )أ داسيات ا روح ااعرا (   
 اعدفة اوخدر   يدث  وهذا اعهداء يعزز روح ااشا رة لدو ت داوز أزجتادا اا اايدة و  ورهدا اادت ا(سيطمع 

   سدديجا وان ااشددا رة   ددرت  ددن هددذا اال ظددة  اافعددب ااجعددارع ااجددرت ط   ددرف ااسددين اا لدد،  ا  ت ددار
  وهدذا  (1)يفيد ااو دد    دوب اافعدب –  سب رأع اا  اة  –هذا اا رف  أنااداب  لت ا ستق اب    يث 
اجعا ددداة ااتدددو تتخلدددب جدددن ااشدددا رة لدددو اا ددددء إادددت ان اواددد، واا دددزن وا إشدددارةا سدددتفتاح  ادددذا ااتع يدددر هدددو 

لددو ااخدد ص وهددذا اوجددب هددو ادديس  لجددا جسددت ي  وا  جددا هددو  لدد،   قيقددة  أجددبيمجددن وراءا  جدداإ   ق ددائدها 

                                                 

 . 13/1/1111( جقا لة جع ااشا رة  شر  اا ستا و  تاريخ : 1)
ا، ا   دارع   ت : جدازن ااج دارك   ج جدد  لدو  جدد اهلل   ( جغ و اال يب  ن متب ا  اريب    جاب اادين  ن هشد1)
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ستت د  لو ااواقع وااوقت و دا هو اافا ب  ي  ا و ي ع   وجدا أسدرع جدا يجعدو اادزجن ايلدوح اا لد،   وهدذا 
 ددع  قيقددة واردة وااقعددية جتعلقددة  ا تظددارا   طلو  أن إذ( قماار عراقاا  ساايطمع إلااىجددا  لجسددع لددو تع يرهددا )

رجدددز الت ددددب اازج دددو وااخ دددب وااخيدددر  -مجدددا سددد    - سددديجا وأن ااشدددا رة جواعدددة  ا  تظدددار   وااقجدددر 
 اب   واذا لان ااشا رة تعتجدا رجزا ت جلع  جدو ت جمثفدة جدن ااتفداؤب  إاتواا جاء وت دب اا اب جن  اب 

ا  عددب ااقجددر ادددياا ومأ ددع ااج تظددر او ااجخلددص   وهددو جددا ت ددد  وتعقددد  ليددع اوجددب لددو ااخدد ص   ججدد
 أيعا لو ث ايا ق يدة ااشا رة:

 حقل الزيتون الغارق ف  قطرة دمع 
 يتحداهم ف  القمر الطالع 

 (1)خمف الدار 
إن ااجفارقة اا ادة ااماج ة لو  ر   قب اازيتون  قطرة دجع تع ر  ن لدا ة ااظل، ااواقدع  لدت اجدن      
اة وس جاا جن  اة   و ن   ، اادجعدة/ اا دزن ااقدادرة  لدت إ درا   قدب اازيتدون . إن تشدميب جثدب اا ي

  يع دددو ااخدددروج   دددو ااددد  جعقدددوب جدددا دا،  -مجدددا تدددر  ااشدددا رة  –هدددذا اا دددورة داخدددب إطدددار سدددوريااو 
دجددع  اا جعقددوب  ددار هددو ااقا دددة ااتددو تشددمب ااواقددع ااجريددر   و    ددب لددو  ددر   قددب اازيتددون  قطددرة

 ي جددا تمددون اادجعددة    دد، و ددع ااعددرا  وآ ، شددع ع و ددروح إ سددا ع   امددن ااجفا ددأة تمجددن لددو أن  قددب 
اازيتددون وهددو  ددار   ااددد،   يستسددل، الددوهن و  ااعددذاب    ددب يت ددد    إ ددع  شدد را اامثيددف اا دداذخ واادددائ، 

 عد جن ااجغداجرة ااخاا دة ااخعرة ي  ر ااقجر طااعا خلف موارث اادار   وهذا جا ي عب ات ديع جع ت أ
اا رة ااتو يؤازرها و و  جي    راع اا عارات وأهجية اا جود واا  ر لدو  اعرادة  جع ت قائجا  لت 

  (1) ااجخلص وااوا و ا وار  عارات . اع سا و ل ة هذا اا راع  تت يت وب  اا اد 
ق دب  اراادةو ااتدراث ااعر دو قدسدية إن ا تظار ااجخلص او ااج تظر ااجتجثب  د )ااقجر( ااذع ي جب ل     

 قيقددة  إاددت    يقددف   ددد ااشددا رة لددو  ااددة سددل ية سددام ة  اجدددة    ددب تسددت يب  ااددة ا  تظددار  اعسدد ،
 أوا قطددداع اار ددداء  أو اايدددأس  او يدددان أمثدددر اادددة ا  تظدددار تدددو و لدددو  أن إذواعددد ة   اددد س ليادددا   

ر يت ددوب ااددت  قيقددة يددتجخض   اددا ا  ت ددار وا زيدداح لددو  ددص اا سددتا و لددان ا تظددار ااقجدد أجدداااتجلجددب   
 ااج تب وخرو ع : 

                                                 

  15( ا داسيات ا روح ااعرا  : 1)
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 تهوي األلواح عمى مائدة ظمأى 
 يشتعل الورُد برمل الحزِن 

 وارداِن ال خْل 
 (1)ويغادر   المحتْل 

ان جغادرة ااج تدب هدو إيدذان  ا  ت دار    دب هدو ا  ت دار  ي دع   اديس ا  ت دار ااجدادع ل سدب      
ا زيدداح ااج تددب  ددن ارض اا عددارة    ددب ا  ت ددار ااجع ددوع أيعددا وااجتجثددب لددو ا ت ددار  وااجتجثددب لددو

ااج دددادئ وج ظوجدددة ااقدددي، ااتدددو تدددؤجن  ادددا اادددذات ااشدددا رة  يدددث ج ددددأ اا ددد  واا ريدددة وااعددددب وا سدددتق ب 
وجوا اددة ااعدددوان وااسددعو ااددت اات ريددر   لعدد   ددن اعرث ااتدداريخو واا عددارع وااثقددالو ااددذع تجتلمددع 
ااذات وهو لو جوا اة جع ارخدر   ان هدذا ااقدي، وتلدك ااج دادئ هجدا جدا  عدب اادذات ااشدا رة تقدف  لدت 
ارض  ددلدة قويددة جددن خدد ب تشددمي ت ل يددة ر ددي ة  اعددت  اددا ااق دديدة لما ددت ااجعددادب ااجوعددو و 

وهدو اعذاب ااداخب   ذاك ااجعادب ااذع تجمن جن ت ويب  ؤس ااواقع وق  ع إات  جاب ل دو   در ااد ص 
توا دددع أزجتادددا اا اعدددرة ااجتجثلدددة لدددو ا  دددت ب اوجريمدددو العدددرا    و لدددت اادددر ، جدددن ان ااشدددا رة ختجدددت 

 ق يدتاا خاتجة جأساوية  قوااا : 
 مرهقة بغداد 

 ومجروح معصمها 
 سرُّ الرمان عمى وج تها 

 (2) يذبل ف  األصفاد
 

 ت دار قدد ا تثدرت لدو سدياقات ااق ديدة أقوب  لت اار ، جن هذا ااخاتجة ااجأساوية لان وجعات ا      
مجا س     لاعرها  يزوب  قليب جن اارا ة واا رح يشفت  اادواء وااع ايدة   وااددواء  –لو أمثر جن جمان 

رادة واسددتعا ة  وسددائب ااجقاوجددة   وسددر اارجدان جعددروف لددو ديجوجتددع   إذ أن ذ واددع جوسددجو  ه دا  زيجددة وا 
 جر  اجب سر اا ياة وتوه اا وجعدجر لا ليدة  رمتادا   واعدب ااجطلدع جا يل ث أن ُيطلع زهرا يتأا   او

 لت أسرار زهرة اارجان وش رتاا يدرك أع رجز اةجن وااس ، وااددواء واوسدطرة هدو   أجدا او دفاد للدن 

                                                 

  11( ا داسيات ا روح ااعرا  : 1)
  11( ااج در  فسع : 1)



 م2014/هـ1435                                                                 (          66العدد ) –آداب الرافدون 

 

 
223 

تدددو، ون ااتدداريخ  لج ددا أ اددا سددتؤوب إاددت تمسددر وا  دد ب   ددر ااددزجن أجددا، ت ددجي، ااشددعوب وا ط قتاددا أل 
ااشددا رة جؤج ددة  ا  ت ددار لددو مددب ملجددة تقوااددا ولددو مددب سددطر تمت ددع ولددو مددب  أن اددة  لددت ولددو هددذا د

تفعيلددة تشددملاا   وان روح ا  ت ددار تسددرع لددو   عددات اسددطر ق دديدتاا ااتددو تسددتجد لا ليتاددا جددن و ددو 
  ددذور جاعددياا و ددؤرا ااتراثيددة ااجتأاقددة وجددن لادد، وسدد اب جددا ي ددرع جددن  دددوا ات  لددت وط اددا وشددع اا 

  واذاك مدان اوجدب يطلدع  واوجةتاا   وجن ت اوب جع ااطاقات ااماج ة لو عجير إ سان هذا ااوطن وأج
جن  جي، اوا، جع مب خفقة جن خفقات قل اا   وان روح ااتفاؤب ج ثوثة لو ث ايا ااق يدة   وجدا ااخاتجدة 

 رة اق دديدتاا   وان د ا ددات د اددة  لددت ا فتدداح  ددزن  غددداد واسددتجرارا لددو ا ظددة متا ددة ااشددا إ   ااجأسدداوية 
ااغزو جا زاات تدور  لت جع جاا ااجم ب  ارهات وااو دع وااجآسدو    سديجا وان ا ظدة ا تاداء ااشدا رة 
جن متا ة ق يدتاا هو ا ظة ا  ت ب ااتو تعيش  ذا اتاا ااذات لو اوشار اووات جن دخدوب ااج تدب 

 ااغازع . 
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Civilizational Confrontation in Bushra Al Bustani Poetry 
Andalusia to Iraqi wounds As amoded 

  
 
 Lect.Dr.Raid Foad Talib 

 
Abstract 

        The current study tries to explain the bitter experience of the poet, 

describing the invasion of her country ... She compares herself with her 

occupied country Despite the fact that the poet concludes a tragic end but it 

embodied the occupation by all the main points  ...  


