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 تقديم
 
 

ً  الزا  أدبنا العربي الحديث ليس بمعزل  نزا المعر زل الحيزا بلص ب  ز   نزاال
جزلا الززا  -إلزي المحلز ل-ن االز  الححز   الات اءزاا بزال ني اليءزاإلي الاي، زا،يص ال ز 

 الحجربل العاطفيل الالذ نيل لألالل   ها.
ال قززد المن عزز   يززا  الحزز ادت الا  الززا ص بزز   -الالشززعر النزز -إل ززي فءززد ا د 

اجزززاال   لزززي لوزززادف دال ف ال انززز  إلزززي ال اجهزززل ا غوزززا  الالححزززدفا ص الب ززز   إلزززي 
ق الظزززز ا رص ال ي،زززز  فومززززر أل فميزززز  دال  المعا فززززل الح ي يززززل الالززززرإل  ل زززز  أنمززززا

أشززلا  الهيمنزززل الالحوسيزززعص  زز اا ن زززق  زززعود اتغحززراق ايالسربزززالي الاللزززهو ،يص أ  
 ن ق ال ح ى ا ،ظمل الحاكمل الال ئا  ال  سيل الا ا الل.

الالزززززا ا دبزززززاا الزززززذيا ا،حزززززدب ا أ،  زززززهي لهزززززذف المهمزززززل الشزززززانر الحمزززززد الهزززززدف 
فص إلءد يح مس البا ث إلزي شزعرف قيزافا غووزرس اج زد  يااز  النلزرفص اللعز  الج ا ر 

ا ززل ن ززق الم ززح ى  -إلززي ج  ر ززا-أبر  ززا زأ الززل الم اطنززلزص ال ززي قيززيل اليوززرس ال   
الحيا ف الال نيص اجد  أل ادغ  إلي أال زع الشزرالن ،ءزدف   الزل الحلزي إلزي العزراق 

 الالسًد العربيل.
الجزز ا رف الززا أكيززر ا  الززا   اللعزز  اليزز   ززذف الءيززيل الحززي اظهززر إلززي شززعر

اعءودا  إلي الدال  المحخ  زلص لمزا لهزا الزا ازي ورا  الا زعل النميءزل ن زق نم يزل الحنميزلص 
-الا،علا زززا   ززز سيل ن زززق أ زززالول الم اجهزززل ل ححزززدفا  ال سزززرىص إلالشزززع   العربيزززل

اعيش إلي ظ  أ،ظمزل  لزي قمعيزلص الاعزا،ي  الزل ا،حزرا ص  ،هزا ال ز  بل الزا  -الو  
 ال ء ق اي، ال الغيا  العدالل الالدفمءراطيل. ق الم اطنل 

الإلزززي غيزززي  زززذا الحنزززاق  الحزززاد بزززوا الشزززعل العراقزززي الال ززز ول اشزززل  النزززي 
 صن زق ا  جزر -الج ا رفص الأ بر الح ووزر  اج ز  الاللزد  ق ءز  الزداهيص ال ز  الزذف

  ا،  شانرا  الي الالا  يحمر ل إلي قمل الشعر العربي الحديث.
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 البحث الالدا ف. الإل  ذف ال رفيل  ي الح    ذا
لي فلا العند الا اءالود الشعرص الت الا ال  زر اييزدي ل جي ال زاهد إلزي بزدافا  
الءززرل العشززرباص إلززي الر  ززل الززا ا  المجحمززع العربززي لمززا يحس زز   بعززد  مجحمززع الززد،يص 
إلءززد ،ح م زز  إلززي طبززع  ززذا الشززانر الأدبزز ص    ت ، ززحخ م الززا قلززاهدف المحمززردس  ت 

ن زق الحلزا  الاحزديهي الا زحن ا  الجمزا ور طز ا   يااز ص  ال خط ن زق ال اقزع الالنءمزل
إلززي  ززوا أل العظززي جوزز  الشززعراا الززذيا نا ززرالا الجزز ا رفص لززي فجززد أف   ززر  إلززي 
الحعاال  الع ال  ول الاييود اص ب   زال الحءزر  الزا الحزاكيص االحيزا ا  ت اليوز  لز  إل مزا ا 

 ا رد  ذا الشانر بالعند؟ الالا ال اا  ذا الرإل  الالححدف؟.
الجزز ا رف ل يزز  ا  إلززي العززراقص  ززي  ززر  الززا بوشززهاص الغززر  الززا الززسًد    زز -

 زززز ر الوززززدياص  حززززق  ززززا   ززززاا  الحززززاكموا الالميء ززززوا ن ززززق ال زززز ااص الززززا ا يربززززد 
الج ا رف؟ أيربد الحربل ل   الطزا الالز اطا؟ أيربزد الم  زل ا زا،د  ،سحز  الجاالحزل إلزي 

قزززا ل الجززز ا رف ا ووزززر ال اقزززع العربزززي المزززح  س بزززيف  مزززا الزززا د  ال،زززا ؟  حزززق أل 
 يح اا  نا النابع  ذف ا  الل الاداعيااهاص ال    ي ال  ءل أ  ال ح  ل؟

ال   ا  الل الحي فج د ا  ذا الشانر إلي شعرف  فجابيزل ازدن   لزق الحجزاال  أ  
  ي الجرد اع ب  نا اي باط الات،  ا  العربي؟

 ال يف اعاال  الج ا رف الع  ذف ا  الل الالًب ااها؟
قزززع أ  ا ،ززز  إلزززي أ،ززز ا ف الغ فيااززز ؟ الالزززا ا دالا  إلهززز  ظززز  ن زززق فززز ا  ال ا

الا  ززالول الحززي الظ هززا لح  ززو    ززالح   لززق الشززعل العراقززيص ب يززل ا عوزز  الشززا ن 
العربزززي الدإلعززز   لزززق ال عززز  اليززز  ف؟ البل مزززل الززز جلسي  ززز  زأ الزززل الم اطنزززل إلزززي شزززعر 

 الج ا رف زقييل الءنعل إلي نلر الع لمل؟
ا  زززئ ل الززا غزززً  شززعر  زززذا   االلززف إلزززي  ززذا البحزززث أل أجوززل نزززا  ززذف-

الشانرص إلءد ا،و ءف إلي د ا ل  ذف ايشلاليل الا ال   شزاال  السنزي ن زق إل زراوا 
  هي وحوا  ماي

 دالاني ظه   زأ الل الم اطنلز ن ق  عود ال اقع الال ا.-1
 الظا ر ا  الل الأبعاد ا ال طنيل الاي، ا،يل.-2

 -فع ال يا يلءد  ر  ن ق غول الافحل بدأ  إلوها بحمهود الليد نا ال  
اليءاإلي الا دبي إلي العراقص النذ الي  س العراقيل ال،ش ا الداللل العراقيل  حق العهد 

 (.1962-1920الجمه  ف )
القززد   ززل  إلززي  ززذا الحمهوززد ن ززق الحزز ادت البززا  س إلززي اززا ب  العززراق الحززديثص 
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الالحززي أ ززر  إلززي  يززاس الجزز ا رفص الا،عل ززف ن ززق أ الززل الم اطنززلص  ،هززا ا  ززر  يوززرا  
ً  يحيزما ال ه الزا  نزا ال ا الظرال  الحي أ اطف بءلاهدف الال اق  .  زي قزدالف الزدغ

ا  الزززززلص الالم اطنزززززل الات،حمزززززاا الزززززا النظززززز   إل  ززززز ي ال،  زززززي الاجحمزززززاني ال يا زززززي 
 الأيدي ل جي. ال لي لحءلي زأ الل الم اطنل إلي شعر  ذا الشانرز.

كمزززا ا حعرفزززف  زززورس الجززز ا رف اي، زززا،يل الال نيزززلص  ، هزززا ايزززيا ال زززا ا  
ال م  س بالظ  الا  يزاس  زذا الشزانرص  مزا الزنع  طزا ا  اا بخيزا  ل عديزد الزا المعزا   

 الحي غافها إلي أ ناا العهد الم  ي الالرها ي.
ً ص لد ا ززل قيزززيل الم اطنززلص إلحنااللحهزززا الززا جزززذال  ا  ً  طززز ب  ززي غللزززف إللزز
الن  ززززيل الاتجحماعيززززل الال طنيززززلص ال  ززززد  النحنيززززا  الححزززز   ال نززززي الال  ززززرف ننززززد 

نرص بداا  الا ظه   ا  الل إلي شعرف  لزق الر  زل النيز   الات زح ااص ال لزي الزا الشا
 غً  ،ربل ال ني  لق النوهاص البعدهذ بو نُف أبعاد ا  الل الاداعيااها.
  ي ا حنحجف الخلاهم الم ف عيل الحي طبعف شعر ا  الل.

القزززد أإليزززق  زززذا ال لززز   لزززق اح وززز  ظزززا رس ات،حمزززاا  لزززق الززز طاص ب  ززز ها 
  ً الززا ال ززانً  أ الززل الم اطنززلص  ززي اورقززف  لززق الظززا ر ات،حمززاا الززا غززً   ال ززان

    حي الهجرس نا ال طا الالع دس  لي  الاداعيا  ال ربل.
القززززد اقحيززززق البحززززث د ا ززززل ل ززززل ا  الززززل إلززززي  ء لهززززا الدتليززززل الالحشززززلوً  
السًغيل الايفءاعيلص  لق جا،زل اح وز  شزبلل ايبزًى  لزق ننا زر ا الرهي زلص ال لزي 

 ها  العًقل بوا ال اقعي الال ني إلي أبر  اج ياا .يظ
الأ،هوزف  زذا البحززث بخاامزل ا  ز ف إلوهززا  لزق النحزاهو الا  لززا  الا إلزاقص الالززا 
الجزدير بالمً ظزل أ،نزي شززدد  ن زق ظزا رس الحمززردص لمزا لهزا الززا ازي ورا  بال زل إلززي 

حماعيزل بعث الدينااليل إلي شعر ا  الزل  مزا   زل  ن زق بوئزل النجزد الوسيعيزل الاتج
الاليءافيزززل الا،علا زززااها ن زززق شخلزززيل الجززز ا رف الن زززق ا  الزززلص القزززد  االلزززف  بزززرا  
النلنزززل الدفمءراطيزززل ننزززد  زززذا الشزززانرص ال ززز  بزززذلي يرإلزززع  افزززرس النجزززد الالعزززراق 
الالعر   لق ال ح ى العاليص البعمق آإلزاق   بحنزا اليءافيزل العيزا  الالجزدا،ا  الات ا زان  لزق 

 فرال ا  ال حظل الحيا بل.
حل  إلي  ذا البحث النهجزا  ،ءزدفا  الا زدا  الزا النزا و النءزد المعرالإلزلص لمزا إلزي لي أل

الزا المززنهو  ُمزر   لزا ص الاو بززع النلز   لح لزي اتلحزلا  الزا اع ززد إلزي   زدا  ا 
 االززززز زص ت ب  ززززز   أداس ال زززززاندس إلزززززي محالم حززززل ص بززززز   أيزززززف أل أجزززززا ف زالمزززززنهو ال

الى  زز  د ا ززلص بزز ززدر   ل  ،زز  ف ززحجول لسنيززل الززنم ا ززحنواق الحزز ادت الالظزز ا رص الىجى
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حوززززززث يحءززززززاطع الززززززع المنززززززا و الحح و يززززززل بال  ربززززززل الال نيززززززلص البحلززززززد بالشززززززم ليلص 
الاتجحماعيززززل الالسنو بززززلص  مززززا ا ززززحنر  بززززالمنهو ال ززززيمياهي لحيالبزززز  شزززز را  الززززنم 

 الدتتا .
لءد نا،وف ال يور الا المحانل الالع بزا  إلزي  زسو  ا زح ما   زذا البحزثص الأ،زا 

ص الزززع شزززع  ف بج زززاالل  زززذف المهمزززل الحزززي إلوهزززا الزززا المشزززءل الزززا بزززوا طزززاالر الطزززاالع
 ززسر  ن وهززاص الإلوهززا الززا المحعززل الززا  ززعد  بهززاص البززوا المشززءل الالمحعززل إل ززحل أالزز  
أل فحظق  ذا البحث بءس   المعنووا بزا د ص الالنءزدص ال  زسي أل ُاعزد  د ا زحي  زذف 

 الحااللل الح افعل غدالل ل يءاإلل الال ا.
 

 وهللا ولي التوفيق
 
 

 حان اليحىيفر 
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 تمهيد
 
 

نا ززر الجزز ا رف  يوززرا  الززا الحزز ادت إلززي الطنزز  العززراق الالزز طا العربززيص إلءززد 
 .1920الاالا ا،وًق  الشعرف الع ا،دتن الحر  بوا العراقووا الاي،  ول نا  

 الحياة السياسية:-1

ن ززق الزززر،ي الزززا إلشزز  اليززز  س العراقيزززل  ت أ،هزززا أ ززد ف ا ووزززرا   االزززلص أبر  زززا 
ظ الحزس الز طنيص الا وزر الم زاايي العاالزل  ز   قيزافا ات زحعما  الالدفمءراطيزلص  فءا

ال،شززر الزز ني ال يا ززي لززدى العاالززل. الإلززي  ززذا ال ززياق أشززا  بعيززهي  لززق )أل  زز  س 
العشزززربا  ا،زززف بميابزززل الد  زززل اع زززي النزززاي إلوهزززا المبزززادل الحزززي  زززا، ا ف زززحهج ،نها 

 .(1)ا أشب (كالحربلص الات حءً ص الال طنيلص الالء اليلص الال
كمززا امخيززف  ززذف اليزز  س نززا ،شزز ا الداللززل العراقيززل  ززي انلززول فيلزز  ال  ززا  

العراقززي الاللززالر اي،  وززلص  لن وهززا. ل نزز  لززي ف ززحوع أل ي إلززق بززوا الوالززل الشززع
ً  الجزززد ،  ززز  ،ءوزززل الحززز ا ل بزززوا  الإلزززي  زززذا ال زززياق   زززر إلو وزززل ايرت،زززدي )أل فيلززز

شزز  لسربوا،يززاص الزا جهززلص بونمزا  ززال الححاجززا  اي،  وزل الالزز طنوواص إلءزد  ززال الزدينا  بعر 
 لزززززق الزززززاا  س العزززززراقووا الزززززا الجهزززززل ا غزززززرىص ل زززززي يزززززحملا الزززززا الحلززززز   ن زززززق 

 .(2)ات حءً (
ً ي ) ل نزززر  الم زززي بنزززي ن زززق أ ززززاي  كمزززا ن زززق بعيزززهي ن زززق الحلزززي قززززاه

. (3)بربوززا،ي بحجززا س نربيززلص ال زز  فيلزز   ت  ززا ي لملززالر اي،  وززل إلززي العززراق(
                                                        

ص 1992ص دا    إلال ل نشرص لندل 6ن ي ال  دفي لمحا  اجحماعيل الا اا ب  العراق الحديثص   (1)
 310. 

 .254ص  1949اير ت،دي العراقص ارجمل جع ر غياطص دا  الع ي ل مًيواص بورال  إلو ول  (2)
 ص 1972ص الوبعل ا دا ص ب داد 1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (3)

 430. 
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أ الززززا  الحلززززي إلزززي العززززراقص  مززززا بززززر   ن زززق الاجهززززل الحلززززي الشززززل ل  ال زززذف   ززززدى
المعا فل الدينيلص ال زي  زا،ي أ الزا  النظزا  الجديزدص  وزث  زال الححزالد قاهمزا  بزوا 
 جززا  الززديا الالزز طنووا  بززال اليزز  سص القززد  ززال لهززي دال  إلانزز  إلززي ا جيزز  ا  ززدات 

المءاالالزل فزد ال زلال  الاحربي الشا ن نا طربق ال حاالى الحي  زا، ا فلزد ال،ها بشزيل
ا جنسيص الشزل  الحلزي ال،وزر  لزي الزا أالز  ص الل زا  زرنال الزا  زدت الخزً  بزوا 

 العى ما،ووا الال ءهاا إلي اتاجا ا  ال  ربل الالرؤى ،ح  قيافا ال طا الات حءً .
إلالعى مزززا،و ل يربززززدالل إللززز  الززززديا نزززا ال يا ززززلص ال جزززا  الززززديا يزززدن ل  لززززق 

 ززززذا الخززززً   لززززق ، ززززي المجحهززززديا  لززززق غززززا   اوسوززززق الشززززربعل اي ززززًاليل. أدى 
العززراقص )ال ززال  ززذا الحززدت بدافززل احزز   إلززي الزز ني ال يا ززيص   ا أغ وززف ال ززا ل 
ل  ئززا  السرج ا بززل الايقوززانص إليغززذالا يحززداالل ل الحلززي بوززنهيص أالززا المعا فززل الدينيززل 

 .(4)إلءد ا، حسف الا ال يا ل   اظا  ن ق اللا،حها اتجحماعيل(
ا أ ززبحف ال ئززا  ال طنيززل امززا ي العمزز  ال يا ززيص الاخزززر  الالنززذ  لززي الحززو

دالل الرجزز ن  لززق  أف الززدياص  مززا  ززدت إلززي  بززرا  المعا ززدا   ص الززا لززق المظززا را 
 الإنًل الد ح  ص الاي يس المجالس النيابيل.

الالزا أنظزي المشزاك  الأشزد ا ازي ورا  إلزي الحيزاس ال يا زيل العراقيزلص  زي المشزل ل 
ً ص  ل لهزا المذ سيل بوا ال نل الال شيعلص ال ي  الث أ الا  النظزا  )القزد االحزد  طز ب

(. القزد (5)جذال ا  اا بخيل نميءل ار ف آ ا  زا البلزمااها ن زق شزل  الحلزي  حزق ا ل
 اكح ى الج ا رف بنا  ا  وا اعرض  كسر  دالل إلي  ميم  ال طني.

اق الاعززد إلحززرس العشززربنا  الززا الءززرل العشززربا أق ززق المرا زز  الحززي الززر  بهززا العززر 
إلءزد  أى أ ززد البززا يواي )أل  ززذف ال حززرس نلززوبلص  ا،ززف امهوززدا  ل مما  ززا  المودا،يززل 

 .(6)ل نخبل الميء ل الاالححا،ا  ن ورا  ل   ولص  شد نا الن عيل ال يا يل الحاكمل(
البعززد  ززذف ال حززرس دغزز  العززراق دال ا  جديززدا  اموززل بالنيززا  ال يا ززي المربززر بززوا 

أن ا،زز ص الإلززي  ززذا اللززدد إل ززر بعيززهيي )أل ال فززع الءزز ى ال طنيززل الجهززا  الحلززي ال 
   زززيادس الطنيزززلص الالزززع  زززذا إلهززز  احزززف ات،حزززدا . زالشزززا  ،زززااو نزززا  ززز ل العزززراق لززز

ً  -إلززال   اا العراقوزز ل  ال ززاالل ل أالززا  السرلمززال   ززل الد ززح  ص الالززع  ززذا إلهززي  -الززي
احززززف ، زززز   ال حشززززا بهيص ال زززز  الززززا ام ززززي الحل الززززل الززززا جززززيش الإدا س ت ا ززززحويع 

                                                        
 . )الرجع  ابق(.312ص  6ن ي ال  دفي لمحا  اجحماعيل الا اا ب  العراق الحديثص   (4)
اا ب  الحر ل الدفمءراطيل إلي العراق الحديثص الما  ل العربيل ل وبانل الالنشرص  نسد ال ني المًحي (5)

 .98ص  1980 2بورال ص ط
 .98المرجع ،   ص   (6)
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 .(7) ت بم اإلءل اي،  ول(احربلها 
اللززيس باياللزززال إلزززي الفزززع  هزززذا أل انمززز  الما  زززا  ال يا زززيلص الان زززو لهزززا 

 اءالود ا ور ن وهاص ال ذا  اجع  لق الحناق  إلي طسيعل النظا  الحاكي.
القززززد  اجمززززف اللززززحاإلل العراقيززززل النلبهززززل  يا ززززل ات ززززحً ص  مززززا جززززاا إلززززي 

مزع ال يا زل ات زحً  إلزي  زعود الا زدص  حي ل ال را ي ) ل ات حءً  الحزا  ت فجح
 .(8)(الغالإل جي   الويا ا  السربوا،يل ن ق أ ض العراق لدلو  دا

كمززا أل ا  ززلا  ال يا ززيل الحززي أ،شززئف إلززي العززراق لمزز ا ال ززراى ال يا ززي لززي 
ا ززحند  لزززق قززز س المبزززادلص بززز  ا زززحمد  ق اهزززا الزززا قززز س ا شزززخا ص ال زززال ا، زززحا  

 زدت ل حزل  الز طنيص  زوا ا، زحل  عيمز  زجع ززر الزلعيي يزادف  لزق ا،حًلز   مزا 
أبز  الزح م"ازص أفزد  لزق  لزي أل الحل الزل  ا،زف ايزع العراقوز  إلزي طربزق ا  ززلا  

 قلد  فعاإلها الاهميشها.
الل ي ادني ال  ول ال قعها بنف اياك  الداللل الزا الا  زا  د زح  بلص الجزيش 

ف فيززز  الرشززز س الجهزززا  أالزززا  زززرفص  زززذلي الفزززعف ،ظاالزززا  الاليزززا  الجهزززا ا   دا بزززا  ا شززز
الاتغحًيص  ما شل ف شب  طبءل  قواعيل الزا  نمزاا العشزاهر الالمز الووا ل حل الزل 
الاي،  وززززززلص الالنحززززززحهي االحيززززززا ا   يوززززززرسص الأط ءززززززف أيززززززديهي إلززززززي أ زززززز ا  ال ً ززززززوا 

 الالخما وا.
بونما أبءف الربف الحخ  ا ص  ل اليز  س ا،و ءزف النز ص ال ل أبنزااف فشزل  ل أ، سيزل 

راكززل الحلززي ن ززق ا شززخا  المابززديا ل نظززا  الاي،  وززلص إلززي ال ززلال  مززا ال نززف ال
 وا أل المز اطنوا الزذيا اشزحر  ا إلزي اليز  س أبعزدالا نزا النا زسهيص الا،حهزف قيزادااهي 

  لق ال ج ل الالمناإلي.
الاجزززد  ايشزززا س  لزززق أل الشزززل ل الواهفيزززل الالعرقيزززل الزززا أنززز   المشزززاك  إلزززي 

ا  الحلزيص ال زذا  اجزع  لزق نزد  العراق ال ي الا  وث طسيعحها اشل  أ الزل الزا أ الز
 لززززق ار وبزززززل  -أفيززززا  -  ززززً  ال زززز    ال يا ززززي الحزززز  ال زززز    الحء وززززدفص البعزززز د

المجحمع العراقي المعءدسص    فشزل  العزر  ،السيزل ال زلالص إلمزنهي الزا يحبزع المزذ ل 
الشزيعيص الالززنهي الززا أابزان المززذ ل ال ززنيص الدفا،ززا  أغزرى  ززال ات ززحعما  فجنززد ا 

  ل ال طنيل الا رب ها الا الحح ا ا الء الي الاي، ا،ي.الحر لير  ،البا  

                                                        
 .14ص  1946الجود الخدال في ،ظا  الحلي إلي العراقص البوعل المعا  ص ب داد  (7)
ص العددص 1920-9-12إلي  حي ل ال را ص  ا سها ال هيس احربر اي الحمد باقر الشسوسيص اي  ف  (8)

 .5ص  1922-3-9ص ال نل اليا،يلص 14
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 ززي ي زززوهي ا كززراد ال مزززل ق اليزززا   زز ورس أغزززرىص ال زززال ات ززحعما  فحزززر   زززذف 
ا ق يززا  ،البززا  فززد ال  زززدس ال طنيززل الامربززر الخوواازز  الاللزززالح   مززا  ززدت إلزززي 

ص ص  وا أ زا  النلانزا  العرقيزل الالواهفيزل الحزي ت فح زد العزراق ن وهزا1930العا دس 
 وث أل زي ات،حزدا  الأن زا ات زحءً ص الُ   زف ا  زلا  ال طنيزل بزدن ى أل الهمحهزا 
ا،حهزفص الإلززي  ززذف ا  نززاا  ززال اي،  وززل فعزدالل  ززذف المعا ززدس ي لززا  ال ززيورس ن ززق 

 النابع السحرال  المحدإلءل إلي زكر   ز.
القززد ظهززر ن ززق ال ززرح ا  ززدات شخلززيا  نراقيززل لعسززف أدالا ا  غووززرس أ ززر  

 زززل الحلزززي الن زززق ال زززحءس  الزززسًد أاليزززا  ،ززز  ف ال زززعود البا زززوا الهاشزززميص ن زززق  يا
ال زززالر جسزززرص ال شزززود نزززالي ال وً،زززيص ال ززز ا يص ال لزززي ب زززسل  يا زززحهي المحورإلزززل 

 .(9)الا اطا البع  الع اي،  ول  ن  ف ال عود
الإلززززي ،يزززز ل  ززززذف ال حززززرس  ززززال الجزززز ا رف ال ظ ززززا  إلززززي الززززسًط الن ززززق الززززً  

 ل الززل ال ززعود بعزز  ال قززفص الل نزز  الززا لسززث أل ،وززر ال زز ولص إلا، ززاق  لززق اييوززد 
  أف  بعد أل تقق ا،حءادا  نني ا  القويعل الا بع  أ دقاه  الالربدف .

الب إلززاس الم ززي فيلزز  ا ال  اززر . إلرا،ززا  لززي ف ززحوع ابنزز  ،ززا ف الززألفص المززا أدى 
 لززق ظهزز   اللززران ن ززق ال زز ول الالنلانززا  العرقيززل الالواهفيززلص إلظهززر الجززيش بءزز س 

 .(10)ل  فع المحد    ل فع  د
( ا الزف ن زق الحلزي  ل الزا  ن زلربل نرفيزل 1941 حزق  1936الالنذ نزا  )

أفززع ف السرلمزززال الأإلءداززز  الظي حززز  الاللززداقوح ص المزززا أدى  لزززق ظهززز   الدفلحاا  بزززلص 
ال،البا  الا يحدغ  الجيش إلي اشلو  الز  ا سص الإ زءاطهاص  حزق  ،ز   زسل ،لانزا  ال ز حا  

مززا  ززدت إلززي ا،ءززً   شززود ال وً،ززي  ززوا ا ززود  بززوا الداللززل الجززيش ات ززحً   
 الجيش العراقي بالء ا  السربوا،يل.

 رف ال يا يل. ا،ءً  بلزر  زدقي نزا  ا اللع  الا أ ي ا  دات إلي  ياس الج  
الززذف دبززرف اي،  وززل ي ززءاط  ل الززل فا ززوا الهاشززمي  ا  الح جزز  الءزز اليص  1936

ارفززي أ داإلزز  الطم  اازز ص  حززق   وززث انحءززد الجزز ا رف أل   ززذا الحززدت  زز  س شززاال ل
  دأ،زز  أط ززق ن ززق  ززحي ح  ا ززي زات،ءززً ز  ززي أيززد ا بشززعرف. الل ززا  ززرنال الززا اسزز

الحا  الإلش  ات،ءً ص اللي ي ق الج ا رف   ى ال زجا الالح قيزفص الالنزذ  لزي الحزوا 
اعاقسززف ا  ززدات ن ززق العززراق إلززي  فءززان  ززربعص إلززد ا ال وً،ززي يحمززرد ن ززق النظززا  

،  وززززلص البن ززززذ ا،ءًبززززا  الابززززدا   لما،يززززاص ال ززززال الجزززز ا رف الززززا أشززززد الحززززاكي الن ززززق اي
                                                        

 .82  1948نسد الر اق الح واي اا ب  العراق ال يا ي الحديثص الوبعل العرإلالص  ودا لسنال  (9)
 .146-145 ص 1961ناد  ،نييي او   الحر ل ال طنيل إلي العراقص الوابع الدا  العربيلص بورال   (10)
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المعا فزززوا لززز ي ) ر زززل ال وً،زززي ،وزززر شزززرعيلص  ،هزززا الابزززدس ل نا بزززل. إلزززد ا  ا،زززف 
 .(11)بربوا،يا غلما  الباشرا  ل طنيص إلدل النا بل غلي الباشر ل بشربل   ها(
ق الداغ يززلص البعززد  ززذا الحززدت نززاد  بربوا،يززا بءزز س إلحززدغ ف إلززي شززاالل العززرا

البدأ ،  ف ال عود بدقاالل الحل الل الس لي يلص  حق أ،  أ زس  لبزا  غا زا  بز  لحزدعيي 
ص الأط ءزف ن وهززا 1930 لمز . )الإلزي  زذف ا  نزاا نمزد اي،  وزل  لزق اعزدي  العا زدس 

ص اللعزز   ززذف المعا ززدس الززا أغوززر المعا ززدا ص الأشززد ا (12)(1948زب  ا ززم تز نززا  
إلززي العززراق ناالززلص الإلززي  يززاس الجزز ا رف غا ززلص لمززا لهززا  اززي ورا  إلززي الحيززاس ال يا ززيل

 الا القع نموق ن ق اللعود الن  ي الاتجحماني الال يا ي.
الإل  ذف المعا دس الالا اً ا الا الظا را  الا،ح افزا  الا،حلزا ا ص إلد،هزا ،وزر 
كافيززززل إلززززي  أف الجزززز ا رفص  ،زززز  أ اد الززززا الشززززعل اليززززاهر أل فميززززي  لززززق أ داإلزززز  

ل إلززي غيززي  ززذف ا  ززدات الشززا  ا  بشززعرف ال ززحي ح  الال اق زز ص ص القززد  ززا(13)النهاهيززل
 وززث بلزززق شزز يء  زجع زززرز الززذف  زززءط شزززهود ال اجززل بءلزززودس المهزز  س بالزززد ص القزززد 

،ز  أ زبر  نل  الج ا رف الا غً   ذف المشا  ل ال ان ل  ز ح  بالجمزا ورص  حزق 
ً  ل معا فل الل شعل العراقي    .  إلي ،ظر الشعل المي

الءزرل العشزربا الزر  العزراق بزينند العهز د الأغور زا ن زق الإلي الخم ونا  الا 
المززز اطنوا ال  يا زززل الس زززد الال زززحءس  ص إلءزززد أ زززلف ،ززز  ف ال زززعود ال يا زززووا الال حزززا  

 بزززززززززززززدجرااا  اع زززززززززززززفيل لزززززززززززززي ف زززززززززززززسق لهزززززززززززززا اليوززززززززززززز ص الاحززززززززززززز   العزززززززززززززراق  لزززززززززززززق 
 .(14) جا  سور

ص  ززي دغزز  1955كمززا ا،يززي  لززق أ ززً  ن ززلربل  ق يميززل  ح ززد ب ززداد نززا  
ً  نززا  يا ززل الحعحززيي الالحيزز و  الشززاإلززي   بع ق اليززل  لب ززل  اتاحززاد الهاشززميص إليزز

اينًالززيص  زز   ززذف المما  ززا  الءمعيززل أ ززد ف  دالد إلعزز  ن ززق اللززعود الزز طنيص 
امي زف بزالنه ض الشززعسي الال يا زيص إلح  ،ززف جسهزل اهزحً  الززا ا  زلا  ال طنيززلص 

 قا ي. بلناالل نسد ال ربي 1958الالحي امخيف نا    س ام   نا  
النززذ -القززد اززر   ززذا الحززدت ال سوززر آ ززا ف العميءززل إلززي  يززاس الجزز ا رفص     ززا ن

 لق اييود الي  س الال ا،داها ب  زا،  ال زحي ح ص ل نز  أ زس فيمزا بعزد  -السدافل ال عادا 

                                                        
 .380ص  1988ص دا  الراإلدياص دالشق 2رباايص  الحمد الهدف الج ا رف    (11)
 ص 1948 د  الديا شر  الدياي  حابل ب  ا م تص دا  الع ي ل مًيواص بورال   (12)

 179. 
 .47-46ص بورال   1960ص 1ام  ص دا  ابا غ دالل ل وبانلص ط 14 عاد غورفي    س  (13)
 .163الشقص  ص د1992ص دا  الراإلدياص 2الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (14)
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 ززد  البنززااص اللززيس -بالنززد ص ال ززذا دأبزز  إلززي  زز  ا ووززر  هززذاص  ل اليزز  س إلززي انحءززادف
 ا . الإلززي  زذا ال ززياق يا زد بعيززهي ن زق أل  ززذف الجزرد اسززدي  إلزي ا  ززماا الالشزعا

نزززا أف  ززز  س الطنيززل اومزززر  لزززق  -الززا  وزززث الوسيعزززل الالهززد -الحر ززل ت اخح زززد
داللززل  دييززل يس زززغ إلوهززا المزز اطا  زززدا  الززا النيزز   ال يا زززيص بحوززث فلززبر الززز تا 

 .(15)ل  طا بد  ال تا الحء ودف
 زز   ززذف الززرؤىص المززا  ت أل الززا  ززدت الززا ا،ء ززا  بززوا ا  ززلا  الالءززادس أ ززبط 

ب زسل الحبزايا إلزي اتاجا زا  الا  زدا  بزوا  زذف  ؛أدى  لزق  نزادس  ،حزا  ات،ءًبزا 
الحشلوً  ال يا يل  ا  الجذال  العرقيل الالمذ سيلص )الالحزي الزا  الزف الحاإلظزل ن زق 

 .(16)غلاهلها الء اليل الاليءافيل الالرال يل  حق ا ل(
ً ي ) ل ال زن ا  الحزي أنءسزف كما قي ي الج ا رف النظزا  الحزاكي إلزي العزر  اقص قزاه

   س العشزرباص الالزا  زدت إلوهزا الزا القزاهع الاوز  ا ص لزي احزر   ت النزل  الي زور الزا 
الحءد  اتجحماني الال يا يص اللي فلا  مل غزط الافزر لم هز   ال  زدس ال طنيزلص  مزا 
أل الداللزززل لزززي ا زززحوع أل اءح زززع جزززذال  الززز تا النخزززرسص  ل  زززذا الشزززعل الزززذف فعزززيش 

أ ض العززراق لززي يززر ق نسززر اا بخزز  المعا ززر الززا ف ززحويع ا،حشززال  الززا الاقززع  ن ززق
الحخ زززد الاللززززرانا  المربزززرس الحززززي اعززز د إلززززي العظمهزززا  لززززق  زززل الظهزززز   الشززززه س 

 .(17)المنا ل(
الالزا  نززا  زال الخززً  قاهمزا  بززوا الجز ا رف الالنظززا  الحزاكي طزز ا   يااز ص القززد 

لزلعيي نسزد ال زربي قا زيص الا،حهزق ب غ أقلاف إلي العهد الجمه  فص  وا اخا زي الزع ا
  لق الءويعل الالن ي غا   العراق.

 ذف  ي أ ي ا  دات ال طنيزل إلزي العزراقص ال زي إلزي ازداغ ها الاً مهزا اشزل  
 المرجع ا  ا ي   الل الشانر.

 الحياة األدبية: -ب

ال يا زززيص ال ززز اا  -ا،سيءززف الحر زززل ا دبيزززل إلزززي العزززراق الززا النهززز ض اليءزززاإلي
 ل اليءاإلزل  ؛ر زل  حابزا  أ  شزعرااص إلزد،هي جميعزا  احر ز ا  ءافيزا  ال يا زيا  كال  الاد الحأ

ال ل العًقزل بزوا ا د  الال يا زل نًقزل  ص ي الجذ  المشحر  بوا ا د  الال يا ل

                                                        
 .9ص 8ص  1974ص 1الجود الخدال في العراق الجمه  فص الدا  المححدس ل نشرص بورال ص ط (15)
الالي  ،ظمي جما ي الجذال  ال يا يل الال  ربل الاتجحماعيل ل حر ل الء اليل العربيلص الر ل ال  دس  (16)

 .146ص  1984ل د ا ا  العربيلص بورال ص 
 .63ص  2الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص ح (17)
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 اي وربل الحبادلل الع اتغحً  الالخل  يل ل   النهما.
 زززق الإلزززي فززز ا  زززذا المعيزززا   زززال النو يزززا  أل ازززنعلس المح وزززرا  ال يا زززيل ن

 ا ل ا د  الال ا. إلءد ظ ف الحر ل اليءافيل إلزي العزراق بووئزل الالحعيزرس  حزق الربزع 
ا ال  الززا الءززرل العشززرباص ال ززذا  اجززع  لززق  يا ززل الححربززيص الالعللززل الحيززا بل نززا 
ً  نززا ، بززل  الح المحاإلظززل ن ززق الذ نيززل العراقيززل الالعربيززل  العززالي المححيززرص إليزز

 (18)نم الا  
ق أ زززدات نا ززز ل أ زززر  ن زززق العحءزززدااهي الطبزززاهعهي )اللءزززد ا زززحر ا دبزززاا ن ززز

الاءالوزززد يص إلظهزززر شزززعراا  زززال لهزززي الززززدال  ال انززز  إلزززي الحهوئزززل ل يززز  س فزززد ال ززززلال 
 .(19)ا جنسي(

أالززا ا  ززدات ال يا ززيل الحززي أنءسززف اليزز  س العراقيززل إلءززد  ززال لهززا  يزز   قزز ف 
فززلص إلزي العويزا  الشزعر العراقزيص  وزث فزي الشزعراا أ ز ااهي  لزق  ز   المعا  

إلهزززاجم ا  يا زززل ات زززحً ص ال،زززددالا بالحل الزززل العراقيزززلص الزززدإل نوا بزززالحس الززز طنيص 
ً  نززا ا ززح ها  الحززرات ا دبززي الالحززا بخي  الالحززي ربا بمبززادل اي ززًح الالحنزز برص إليزز

 العربووا.
الر زاإليص الالل زاالفص البحزر الع ز  ص  -إلزي  زذف ال حزرس-الالا أبر   اتا الشعراا
  ا رف ال  ا ي.الأ مد اللاإلي النج يص الالج

ً  نسزززز د( شززززانرا  ،اقززززدا  إلززززي الحيززززاس  )الن ززززق  ززززعود الشززززعر العززززاالي ظهززززر المزززز
ال يا يل اتجحماعيلص اليورا   الابع الا النءد ال زاغر الزا ازلا  أال زاط الشزعل العراقزي 

 .(20)اذ ر ا
أالززا ن ززق  ززعود النيززر ال نززيص إلهززي الا الززف إلززي الرا  هززا الجنونيززلص ال ززي الحززي رس 

 ميص الغا ل إلي او برف  ياس ال ً وا الالوبءا  الشعسيل.بموالعل ا د  العال
اللعزز  العززراقووا لززي فح زز ا ي الززا   مززا أ  زز ا إلززي  ززذف ال حززرس بالحنززاق  الحززاد الززا 

 إلززيبززوا الءززدفي الالجديززدص الإل  ززذف الم ا قززا  اللززا غل اجززد أ ززداا ا. الا،وبانااهززا 
ا زززززيل ، ززززز ي الشزززززعرااص    شزززززهد   زززززذف المر  زززززل افزززززورابا  إلزززززي ا  زززززدات ال ي

الاتجحماعيززلص إلززي س ال ززرد العراقززي ال زز  يحيالزز   ززذا العززالي الجديززد بخوبززل ا الزز  إلززي 
ا جعز  الشزعراا م زالا حءً  الز طا البنزاا الدفمءراطيزل الال حزاق بالحيزا س المعا زرسص 

                                                        
 .398ص  1978ن ي عباي ن  الي او   الشعر العراقي العربيص ال ا س اليءاإللص ب داد  (18)
ص 161ش  ف الربيعيي ال ا العربي المعا ر الا الجهل ،ظر  و  و ل جيلص المعرإلل ال   بلص العدد  (19)

 .162ص 161ص دالشقص  1975ام   
ً  نس د ال رغيص ب داد (20)  .159ص  1951ص  ا د الحمدي د ا ا  نا الم
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ال ززل ،وا بززالء ق الالشززي الالحوززرس الا  ززئ ل اللززعبلص القززد ،جززد بعزز   ززذف المشززانر 
ص ال،وززززر يص  ت  أل  ززززذف (23)ص الالجزززز ا رف (22)  البحززززر الع زززز (21)إلززززي قلززززاهد الل ززززاالف 

ً  -النما   ت امي  اح ت  الافزحا  إلزي الرؤبزل الشزعربلص  ل الشزانر لمزا فلزد ف  -الزي
 شعرف نا ال قد غا  الا غً   ؤبح .

الاجد  ايشا س  لق )أل اللر  ا،ف المي  الزذف فححزذى إلزي العزراقص     ا،زف 
عزراقص ا،وًقزا  الزا ال زدس ال  زر الا د ص الءيافا الحي اورح  نا  اجد  دا ا إلي ال

 .(24) ل الءوربل الحي ،ر ها ات حعما  لي احملا الا الذ نيل العراقيل القف  ا (
 صالالمن  زززززز طي صال ززززززاإل  صإلززززززً نجززززززل أل الجززززززد،ا العززززززراقووا فحح زززززز ل بشزززززز قي

 ال ي فح  ل بيل  اتا ا دباا  غ ا،هي. ؛الالراإلعي
اللززر اززي ور نززا  إلززي ا ال ززاط  كمززا  ززال ل خلزز الل بززوا الءززدفي الالحززديث إلززي

 ا دبيل إلي العراق.
القززد أ ززهمف اللززحاإلل ا دبيززل إلززي الززدن ى  لززق قززيي جديززدس إلززي ا د ص المي ززل 

ال حزززوا ار زززحما غوزززق الحجديزززد إلزززي اللزززر ت  صز(26)ز الزالززز الي (25)بمج حززي زالحربزززل
 زززيما الد  زززل الزززدي ال الأدبزززاا المهجزززرص  ت أ،همزززا لزززي ا  ،زززا  ززز ى الء زززداوا لحمزززً  

   الإ زززا س المعزززا   فززد الءزززدفيص الل نهمزززا اا زززدال ن ززق   يءزززل  االزززلص ال زززي أل الهجزز
ايا  الحجديد إلي الشعر العربيص الالزذف بشزر بز  الوزرال ال مز   ايحز  جمانزل الزدي ال 

 قد أغذ طربء   لق  الق الميءد العراقي ال،ظرا  الأ ا ي  .
ا العجسزوا  زا،   -الزا بزوا الحزربوا-الالا الجدير بالمً ظل أل ا دبزاا العزراقووا

بالحيززززا  الرالالا، ززززي اخ لززززا  الززززا  افززززر العززززراق المحززززيغرص الانفي ززززا  نززززا المعا،ززززاس 
المالمل ب ج د الم حعمرص الالا أإلر ا  ا  زدات الدااليزل الزا افزورابا   يا زيل  ل 

 إلوها الحعسور العموق نا ا لي الذف ييء   ا   الميءد العراقي.
                                                        

ص يرجق النظر إلي قلاهدف )فا أ ص 1955ص دا  المعا  ص الءا رسص 1جمو   دقي الل االفي دي ا، ص   (21)
 (.180(ص ال)الشا د ال را ص  103(ص ال)،جمل اللبر  111 

( ال)الس س  268ص قلاهدف )جناح الشانر  1935العرال  الر اإليي دي ا، ص الوبعل النجدص ب دادص  (22)
 (.524ص ال)ا معي لي  ًالا   (245الال  د  

( 223ص قلاهدف )النج ى  1973ص الوبعل الرابولص ب داد 1الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (23)
 ( ال)جاهلس الشع  (.241ال)الشانر  

 .142ص  1976نل الديا ي  دي اا ب  ال  ر إلي العراق الحديثص ب دادص  (24)
ص الا ق ف 1924ام    25 إلاهو  بويص العدد ا ال  الج ل الحربلي  هيس احربر ا اللح ي ال االص  (25)

 .1926إلي ندد ا العاشر إلي الاف 
ص 1930الج ل ال الي ي  ا سها ال هيس احربر اي لو ي بلر  دقيص العدد ا ال  اشربا اليا،ي  (26)

 .1930 د  النها  ً ل أنداد  ي ا ق ف إلي  ا، ل ا ال  
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 ززي الاتجحمززاني الاتقحلززادف البعززد الحززر  العالميززل اليا،يززل  ززال ال فززع ال يا
إلززي العززراق قا ززيا ص ال ززال ال نززال الالشززانر فحززاال  أل فجززد الح ززعا  جديززدا  إلززي ا د  

اللمزا ازراكي إلزي  صييسف في  قيما  جديدس ال،ظرس جديدس  لزق الحيزاس ان زجي الزع أ ا ي ز 
،    الا ق ق ال وزرس الشزي. إلزي الفزع  هزذا  فءانز  ال زرنلص الغيزا  ا الزا الالحربزل 

حاا  بززل الالوبءززا  ال نيززلص  ززال طسيعيززا  أل يحخززذ اللززران ا دبززي طززابع الا زز ط الدفل
العنزززد الشزززو ن ظززز ا ر ات،حزززرا  الال ج دفزززل  نحيجزززل طسيعيزززل لظزززرال  الحزززر  الالزززا 
أنءسهززا الززا البززً  الالحززاص    اعززرض العززراق لهززلا  اجحماعيززل الإل ربززل نني ززل أ ززر  

جديزززد  إلزززي الميزززم ل الشزززعرف المزززيل  ص الط  زززف بززز  الا حعافزززف ننززز  بميزززم ل 
طابعزززز  الححززززرب  ال يا ززززي الالعززززاط ي ال،ءززززد ال زززز ول الالمجحمززززع. )ال وززززث ا ، ززززف 
الحجززززا   الشززززعربل إلززززي أنمززززاق الززززن سص  مززززا ااجهززززف  لززززق  ززززميي الحيززززاس اعل ززززها 
الا نوهزززززاص ال زززززذا الزززززا لم زززززناف ننزززززد شزززززعراا بزززززا  باي  زززززالج ا رفص الال زززززي ا ص ال،زززززا   

حءالوزززد الالحزززراتص الاوززز    المًه زززلص الالسيزززاايص    إلححززز ا جسهزززل اللزززران الزززع  ززز ول ال
 .(27)الرؤبل الشعربل الا الخا    لق اتالحلا  العموق بوا الداغ  الالخا  (

اللعزز  أإليزز  الززا نسززر نززا النهيززل ا دبيززل إلززي العززراق الززد ح   الحمززد الهززدف 
البلور  وا قا ي )ال ال ل شعر ،هيزل ازذ ر إلزي العزراقص  زي بزدأ  طًهزع الحجديزد 

الشزا  الاللزر شز طا  إلزي اليءاإلزل الاللزحاإلل  إلي  يا،ل الشعر الاليزاالون ص القوعزف
الالنشززرص ال ا،ززف بززدافا  ال  ززر الجديززد  ززدى ل ع ززي اللززر  إلززي أال البززاص ال ززال  ززذا 
ال  ززر المن نززا  الحرالززا  إلززي العززراقص البل ززي قززرااس جربززدس انشززر  ززذف ا إل ززا  ال ززحندا  

 .(28)ور الاتاها  بما ت يرايي  المجحمع البءرف العر ( ل ح 
أل الشزززعر العراقزززي أشزززد ا اباطزززا  بزززال اقع الأكيزززر االحلاجزززا   الاجزززد  ايشزززا س  لزززق

بال يا زززل البشززززل  الحزززرات الحززززا بخي الا دبزززي الءززززدفي اللزززد ا  الهمززززا  لشزززعر النهيززززل 
العراقيززلص ال ززي  ززمل ناالززل ان ززحل ن ززق الشززعر العربززي اتابززاني  ل  ر ززل  ززذا 

الهزد  ننزد الشعر إلي ،ش هها الاو   ا  ا،ف شزب  ال  زدس إلزي أ زداإلها الالنو ءااهزا )إل
 زز   فءززاظ الحززس الزز طني الالءزز اليص الالمنو ززق  زز  اي  ززاي ،وززر  -،البززا   - ززاتا

النافززو بيززرال س ا ووززر ال اقززع العربززيص ل ززا دالل العرإلززل الاايززل الح ووززر الت ااجا زز  
 .(29)الت ا م  الت  دالدف(

                                                        
 ص 1987  ا  الملحبل العلربلص  وداص لسنالص طراد ال سي يي إلي الشعر العراقي الحديثص النش (27)

 6. 
 .185ص  1946ب دادص  -الحمد الهدف البلوري النهيل ا دبيل إلي العراقص الوبعل دا  المعا   (28)
ص ام   171سي )نًقل ال يا ي با ديل إلي المجحمع العربي( الءا ص الم قد ا دبي العدد   وا الرال   (29)

 .19ص ااحاد ال حا ص دالشقص  1985
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إليمززل اغززحً  ،زز ني بزززوا شززعراا الجوزز  المخيزززر  الززذيا نا ززرالا ات زززحً  
 لا،يص الشززززعراا الحدا زززل إلززززي الرؤبززززل ال نيزززلص   ر ا  ززززل ن ززززوهي  ززززمالعيمزززا،ي الالسربوزززز

العم اليززل الاليززبابيلص ،وززر أل لهززذا ال اقززع ا ززحينااا ص البززرى ا ديززل الم  ززر   ززوا 
ي  بز)الظا رس الج ا ربل(.  الرالسص زأل ات حيناا ا  ي الا جد ص ال   الا أ م "

ل   زز ل المخيززراللص إلززدل الجزز ا رف ينحززلن اللا،زز  ا،حلانززا  غززا    ززرب  إلززي ا ززي ا
الزا  وزث ال يمزل  -لنراف إلي اللال الو يعل بوا  با  أدباهنا المعا ربا البرا زع شزعرف

ال نيزززل الجماليزززل  لزززق ال زززح ى الززز ني النافزززو الزززذف يزززد    دإلززز  بدقزززل البنو زززق الزززا 
 .(30)ال قد إل رف الأيدي ل جي الافر

 
 

 
 

                                                        
ص 5819ص ام   171العدد  -دبيد ا  قسي نًقل ا د  بال يا ل إلي المجحمع العربيص الم  وا الرال   (30)

 .19دالشق  
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 : الفصل األول

 مفهوم األزمة واالنتماء والمواطنة
 

 :تمهيد

نًقل اي، ال ب طن   ميمل جدا ص فملزا   زد ا الزا النظز   الزادف الالعنز فص 
إلءززد يززرابط المززرا ب طنززز  الأالحزز ص الادفززا ص الاجحماعيززا ص إلحنشزززي نًقززل الشززحر لص أ ا زززها 
الملززز حل المحبادلززززل بززززوا ال ززززرد الالجمانززززلص البشززززعر ا إلززززراد بحززززاجحهي  لززززق الحعززززاالل 

  احعوززز   زززذف الملززز حلص ف ءزززد الالحيزززاالا إلزززي دإلزززع الميزززا  الج زززل المنزززاإلع. الالحزززق
الزز طا العنززافص الببوزز  الحع ززق بززذ رافص البززرى بعيززهيي )أل ال ززءط الززرأي لززيس   ززد 
بز طاص   ا  زا  ب ءعزا ص أال ا زحح   ن يز  العزدال الب زقص اللزي يسزق فيز  أ ز  الت ال زي 

.  ل ال ءزر إلزي الز طا ،ربزلص الال نزق (1)الت جدالىص اللحق بمزا  ز  غوزر النز  الأاللزق(
  ما فءا . إلي ال ربل الطاص

القززد يززرابط اي، ززال ب طنززز  الأالحزز ص إل ربززا ص الالعن بزززا ص  اتنحءززاد ب  ززدس ا  ززز  
الالمنشززززي الالمعحءزززززد الال  ززززل الالحزززززا ب ص الشززززب  بعيزززززهي المجحمعززززا  البشزززززربل بالن زززززيو 

 .(2)العي ف ل  اها الحي
ال مززل الزززا يا ززد ن زززق  ربززل ال زززرد إلززي بعزززديها المززادف الالرال زززيص ا،وًقززا  الزززا 

حي ت فجمع بونها  ت المناإلع المشزحر ل الالءز ا،وا الحزي انزحظي أإلراد زاص طباهع البشر ال
الال ززيي الحززي احمززي المجحمززع الاحززاإل  ن ززق الحءزز ق العاالززل.  ل الزز طا لززيس الءد ززا ص 
بزز   زز  الجم نززل الززا الملززالرص إلززد ا اناقيززفر بززوا جمززانحواص ا ززححا  ن وهمززا أل 

                                                        
 اطع الحلرفي آ اا الأ اديث إلي ال طنيل الالء اليلص الر ل د ا ا  ال  دس العربيلص بورال ص لسنالص  (1)

 .15ص  1985ص 2ط
 .15المرجع ،   ص   (2)
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 فجحمعا لمجرد قرابل إلي الجن يلص أال ال دس إلي الديا.
الالا  ذا المنظز   فلزبر الز طا  يا،زا  الشزحر ا  بزوا النزاي لز    بزل اموزلف نزا 
ا الطززال ا غززرىص الالززا  نززا بززر   إل ززرس زال طنيززلزص الالشززع   بات،حمززاا  لززق الزز طاص 

اللززززو ر ،ربززززي ا،حء ززززف بززززذال ف الززززا الوززززاالف الع زززز    -كمززززا ف همزززز  الززززبع –ال زززز  
 .(3)اي، ا،يلص الأ    المد،يل الحدييل

راللي )أل الحزس الز طني اس ز   إل ربزا  الناطفيزا  الزا النا يزل إلي  وا يزرى آغز
 .(4)ات حعما ص إلظهر  إل رس زا الطالز الخا ل بل  شعل أال أالل(

ال مزززل الزززا فعحءزززدي )أل الزززديا الالززز طا ا أالزززالص إل ززز  ،لنزززف العءوزززدس الزززا الجزززدال 
البشزززدد بعيزززهي ن زززق ال طنيزززل الالم اطنزززل  (5)اي، زززالص لنلنزززف النهزززا الحبزززل الززز طا(

ًقززززا  النززززاي بعيززززهي بززززبع ص بززززدت  الززززا اتنحمززززاد ن ززززق الززززديا ال ززززدفص أ ا ززززا  لع
 .(6))ايفمال ب طا فل ل ال تا في  ل  يي ال طنيل الاتجحماعيل الاي، ا،يل(

دنززز س  لزززق ن منزززل الحيزززاس ال طنيزززل ن زززق أ زززاي  -إلزززي جززز  رف-إلزززال تا ل ززز طا
 الء ا،وا ال فعيل.

ض الز طني لزي انحز   حزق كما يا د البع  ا غزر ن زق أل )الزدن س  لزق النهز  
.  حزززق أل (7)الوززز   إلزززي ب زززدا،نا النااليزززلص  ،هزززا ابءزززق الززز ببا ص الا،حءزززادا  الط بزززا  ل حءزززد 

بعززز  الءززززادس فعحسزززر ال طنيززززل أ ا زززا  ل زززز  ،هيزززل الاءززززد ص الإلزززي ،ظززززرف أل  ،جززززا ا  
 .(8)الحيا س الا  ي  ت الا  ما  ال طنيل

ر ،حز ف بحع زق نزاط ي الاي، ال فحل الطن  احف اي ور النلنزل ال طنيزلص فيشزع
شديدص ال ذلي فحزل المزرا أالحز  احزف ازي ور النلنزل الء اليزلص البشزعر اجا هزا با ابزاط 

 ال وقص البعد ،    جلاا  النها.
ال، زززحويع الءززز  ي  ل النبزززع ال طنيزززل البزززذ اها  زززلا الززز طاص أالزززا النبزززع الء اليزززل 

 البذ اها إلحلا ا الل.

                                                        
 .239ص  1986ال طنيل إلي لسنالص الالسًد العربيلص دا  المشرقص بورال ص الليي الخا لي شعر  (3)
 .125ص  1973نلبلس الربدلي الشعر الء الي إلي المهجر الجن بيص دا  ال  رص دالشق  (4)
 .94ص  1935(  بيعا ص دا  المعا   بملرص 32اللو ق  اال ي ) (5)
ص 2ص دا  اي شادص الءا رسص ط2لحديثص  الحمد الحمد   واي اتاجا ا  ال طنيل إلي ا د  العربي ا (6)

 – 26ل لرإلانل الوهواالفص دا  المعا   بملرص  ببر ييرجق النظر إلي اخ يم ا 102ص 1970
27. 

 .59الليي الخا لي شعر ال طنيل إلي لسنال الالسًد العربيلص   (7)
 .127(  بيعا ص  32اللو ق  اال ي ) (8)
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الزززذف الا  زززح  الززززدال  ،حيجزززل لًفززززوهاد  - زززدييا  -القزززد اس ززز   الززز ني الءزززز الي
الم زززحعم"رس ن زززق الشزززع   الم زززحعمىرسص  الداللزززل العيما،يزززل الا ،ظمزززل الرأ زززماليلص  مزززا 

إل رس الء اليل  زرد إلعز   يا زل الحجلهزل الحزي إلرفزها ات زحعما  ال ربزي ن زق   اس    
ً ي )الإل  السًد العربيل الإلي  ذا ال زياق يا زد دنزاس الء اليزل ن زق أ زالل ات،حمزاا قزاه

  ابززايا بززوا ا قوززا  العربيززلص   ززخح  ظززرال  ال فزز عيل بحوززث أل ل زز  كززال  نززا
قور غل  زوح ص إلرفزها الاقزع الحزا ص الل نهزا ت فجز   أل اشزل  ناهءزا  دالل ايكوزد 
اله بزززل العربيزززلص الأف زززا   ا،زززف الظزززرال  الء اليزززل الالدالليزززلص إلزززً اعزززا ض بزززوا ات،حمزززاا 

ً  النها ي إلر أ با  الء س الا  .(9)ل يادس لآلغرال طني الالء اليص  ل  
الالنزززززذ قيزززززا  الداللزززززل الءوربزززززلص أغ ءزززززف إلزززززي ال اجهزززززل بعززززز  ا  الزززززا  الحزززززادس 
بالمما  ززا  المعحززادس لأل،ظمززل الحاكمززلص المززا أدى  لززق ا حجاجززا  الا ززعل بيشززلا  
الحعددسص  المظا را  الاتفورابا  الات،ح افا  الشعسيلص القزد ا،علزس  زذا اللزران 

 با  الحعددسص الإلءا  لوسيعزل ا ديزل الزا جهزلص ن ق ا د  الال ا ب ااهر الخح  ل الال ح
ً  نززززا الظززززرال  الم فزززز عيل  الطسيعززززل النظززززا  الحززززاكي الززززا الجهززززل ا غززززرىص إليزززز

 المحيول با ديل الالمجحمع.

 مفهوم األزمة:-1

 األزمة في اللغة:-

الزززا الأ الالززا ص إلهززز  أ "    اعنززي الشزززدس الاليززوقص  مزززا ا وززد الجزززد  الالءحززطص الأ "  أ ر
  ي    .الأى ال  أف ن   بال

ـــل ي أ لزززي إلح ززز ص الأ   الشزززياي ا، زززب  الا،يزززي ص الالنززز  ا   ي الءوزززع وَأَزَم الحب
بالنا  الال لوا الايال ا  الار  ا كز ص ال زنل أ الزل الأ الالزلي شزديدسص الازي   ي أ زابح  

ص )أالززا ا  الززل إلززي ات ززوًح إلهززي اللالززال الززذف الززبر فيزز  جميززع (10)أ الززل  ززادس
 .(11)الاحعرض لً،هيا (ال يي المح ا  ل ال ف ن شي أال اجربر 

الن ززززق  ززززعود ال اقززززع  ززززي ا،ءوززززان الا، لززززا  نززززا  ززززا   زززز بل أال اليل إلززززل أال 
ال ززززحمرسص الالزززززا شزززززيل  زززززذا ات،ءوزززززان أل ف زززززسل افزززززورابا  أال ألمزززززا .  ل المزززززيل   

 بوسيعح  الربرص ال ل ال  ف إلي ج  رف  حي.
                                                        

-9-21ص 529الء الي( الءا ص الج ل ا  س ن ا دبيص العدد  أالوا ا سري )ات،حماا ال طني الات،حماا (9)
 .1ص دالشقص  1996

 .8ص  1983بوري الب حا،يي قاال ي الحيط المحيطص اللحبل لسنالص بورال  طبعل جديدس  (10)
 .15ص  1979جس   نسد الن  ي المعجي ا دبيص دا  الع ي ل مًيواص بورال   (11)
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الإ ا ا،حء نززززا  لززززق المجززززا  ال يا ززززيص الجززززد،ا أل ا  الززززل  ززززي ظززززا رس  ززززحيلص 
ف زززسل الء زززق الاتفزززورا ص  -إلزززي  زززذا ال زززياق-رال  نزززا المزززيل   أال المعحزززادإلزززالخ
 ززي  -ت فعسززر نززا أف العنززق الززا المعززا،ي نززا المززرضص  ل أ الززا  العءزز  االل زز

قا  لءزز   الجزز ا رف إلززي ادلوزز   و بحزز  الإلان وحزز  ال،شززاط . اللززد-إلززي العظززي ا  يززال
 ي1967،  ل  لبرال نا  

ََ َلَهــمز  ــ َز َأززمَــةى َجّلــى َفَقلز ـــــار  َ    قــالوا َأَتــ عزمَ الط  ـــــن  َه َف ـــــهز ًَ َه و ـــــ   مَ ز األَ  َأهز
ـــَدصَ  ـــوصَ َوَتحزص  َْ َتبزل ـــ ـــاَرَا الَخطز عَـمَ    َتَب   (12)إن  الَخَطوَب إذا مـا اًـتَثزمَرتز ن 

إلالعءززز  ال يا زززي بخا زززلص  زززحح  إلزززي ا وزززرفص الإلزززي ا،حءالززز  ن زززق الزززدالا   لزززق 
 ال اقع جديدس.
ني  ززادق الاعسوززر الباشززر نزززا  ززي ا،علزززاي ال فزز   -بلزز ل ناالززل-الا  الززل

ً  اعزززا،ي  لزززا ا  غا،ءزززا  النللزززل  نزززا -الاقزززع الحزززا . إلالحر زززل ال طنيزززل إلزززي العزززراق الزززي
الجمززا ورص ال ززي ا حءززر  لززق الززدال  ال يززادفص الالزز ني الزز طني الالءزز الي فعززا،ي أ الزززل 

ل الموززلس  سززرى ل مجحمززع العربززي الززإل ربززل ال يا ززيل. الا  الززل بزًز أد،ززق شززي  ززي نً
 المعا ر.

الزززا نمزززق االزززا  المجحمزززع العربزززي بلززز ل الحزززي   أ،ززز  بزززا  فلزززر فيززز   القزززد ب زززغ
الءزز   بي،زز  الجحمززع يززراكي ا  الززا  )إل يززرس الززا الجحمعززا  العززالي الحززديث نرإلززف أ الززا  
طا نزززلص الل نهزززا  ا،زززف ن زززق  زززداها أ الزززا  غلزززبل أد   لزززق قيزززا   ززز  ا  ،ء زززف ا زززي 

شزززل  ،ءززًز  ، عيزززل المجحمعزززا   لزززق أطززز ا د أكيزززر اءزززدالا ص الأنوزززف لحو   زززا الحزززا بخي 
حى زززل -أاا زززف لهزززا ل زززا (13)أل احجزززاال   ااهزززا الاحءزززق فييزززا  الزززا الحوززز   -بمزززا فشزززب  العى

ازراكي ا  الزا   لززق  زد ات حعلززاا لزيس دلوزز   زحلص بزز   ز  نًالززل الحزردف الات،حءززا  
 لززق أ ززز أص ال بمززا الززز   لزززق  الززل الزززا العجززل ال االززز . الل ززي فلززز ل لأل الزززل  ئالززا  زززو " 

د أل فءززز   بزززوا ال اقزززع الال  زززر جزززد  الححزززدف الات زززحجابلص إلزززال  ر ،هافزززل أال اجزززاال ص إلًبززز
الزززذف يزززرإل  أل فلززز ل ا،علا زززا  ل  اقزززعص فمح زززي الءزززد س ن زززق الحخوزززي الطزززرح السزززدي  لززز  
باتنحمزززاد ن زززق بزززذال  الح ووزززر ال االنزززل فيززز . الالحزززا ب  الحزززديث  اإلززز   با الي زززل ن زززق أالزززي 

الجديزززد احديزززدا ص البهزززذا المعنزززق  نزززر  إلوهزززا ال  زززر ا،وًقزززل جبزززا س بحلزززي ازززردف الاقعهزززا
كا،ززف نظمزززل ال  زززر  ززي ال جززز  ا غزززر لسززاي ال اقزززعص ال ا،زززف  ززي الءزززاطرس الحزززي شزززدا  

                                                        
 .146ص  1984ا س اليءاإلل. دالشق ص ال  4الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (12)
ص 1988آ (  -)ام   47-46العدد  -الج ل ال  دس -،دفي السيوا ي )أ الل ال اقع الأ الل ال  ر( الءا  (13)

 .3الرباطص الم ر ص  
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 ن ق  لل الح وورص الي  ف أال اي ً ي.
اللي زززف ا  الززززل بحزززد  ااهززززا  زززي الجديززززدص بزززز  الجديزززد إلززززي اح لهزززا الززززا النزززز ن 

قزززع  لزززق اجديزززد إلزززي الم ززدالد  لزززق النززز ن الم حززز ح أف أ،هزززا اح لزززف الززا أ الزززل إلزززي ال ا
ال  ززر الال اقززع العززا . أالززا ا  الززل الحززي اححزز   الززا النزز ن الم حزز ح  لززق النزز ن الم ززدالد 

الا أ الل إلي ال اقع  لزق أ الزل إلزي ال  زر الال اقزع العزا  احح   إلهي إلي الحح و  ا غور 
 الإلي  ذا ارديها الا،حواطها.

ال يا زي  الال اجهل ا  الل إلي ا د  ت فخح زد  يوزرا  نزا ال اجهحهزا إلزي ال  زر
ل نهمزا يح ءزال إلزي ال افززلص  ل ال الزع أل ل ز  الزا ا د  الال  زر غل  زوح  الأدالااز ص 

  ً النهما  دإل  الحاال س ال اقع جدليا  القلد اجاال ف الا ووزرفص  زي  ل ال  زر جزلا إلانز   ك
الززا الل ،ززا  ا د  الال ززا. الالززا  نززا اسززدال نظمززل ا د  النظمززل ال  ززر إلززي احززدف 

ذال ف الأبعززادف الح ي يززلص  ززي اجززاال ف الا حشززرا  السززدي  ال اقززع الالً ءحزز  الاح و زز  إلززي جزز
 لزق  زور ا  الزلص يحعاالز   ز  النهمزا العهزا  يال . ت أل فظ  ا د  الال  ر الشزدالد

 كما ل   ا،ف ظ ا ر ال ل لل نا غ فيااها الحا بخيل الاتجحماعيل.
البملزززا أل ،شزززور  لزززق بعززز  المًالزززر الحزززي اموزززل الاقزززع ا  الزززل ن زززق  زززعود 

غيا  الشزا  ل الجمزا ور إلزي ال ز ول الاهمزيش دال  زا إلسزد  أل ا ز ل المما  ل النها 
ال زز ول أداس إلزززي غدالززل الشزززع   أ زززبحف الشززع   أداس ال زززخرس ل  زز ولص ال زززذا الزززا 

 أشا   لي  الج ا رف إلي شعرفي
ــــــهَ  ــــــاَد َجموَع ــــــاه أن َتَق ْ     وكــــــان ل  اَم ــــ ــــيَن لرا   ع  ُه مَهط  ُه َعــــرا   (14)َحفــــا

ل ردفزززل الالجماعيزززلص الإلزززي  زززذا الم فززز ن ال زززذلي اء زززيم الحربزززا  ال يا زززيل ا
  ابل الا لو ص إلءد ش   ال ا ل  سورس إلي إل زر الجز ا رف الشزعرفص  ل الحربزل بلز  

 أبعاد ا الناخ انم  في     ال عاليا ي
ـــاه  َب وَن وَاج  دا َِ ـــراراه  َـــ ـــوزمَ أحز ْ     َدَعـــوا الَق ـــ يامَـــاه   واج  َه ا  ـــهز ًَ   (15)والَ َتحزَســـبَوا 

غيزززا  الحءززز ق ال يا ززيل الاتجحماعيزززل ل مززز اطاص  -أفيززا  -الالززا العزززالي ا  الزززل
 الن ق  أ ها  ق الم اطنل.

ـــــه   َْ َجــــل  َحَقوق  ــــعز ــــراد  مَمزَتَلَكــــاَت    ألــــم تَــــَر أن  الش  ــــَي اليَــــوزمَ لمفز   ه 
اللع  أ الزل الم اطنزل إلزي المجحمزع العراقزي غا زل الالمجحمزع العربزي ناالزل الزا 

                                                        
 .561ص  1979ص ال ا س اليءاإللص دالشق 1الحمد الهدف الج ا رفص   (14)
 .560ص  1الملد  ،   ي   (15)
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د  ، زا،يل ال يزا بلص )إلزد ا  ا،زف ال طنيزلص اسززدأ أبزر  الجز ف ا  الزلص لمزا لهزا الزا أبعزا
-الززا   ززد الحزززاكي الال ززد النجلاازز ص  زززي ا جيزز  الحلززا  الالشزززع  ص إلززدل الم اطنزززل

 .(16)الا ا  ل الم ياي الح يءي لهذف ال طنيل( -،البا  
الالززا  نززا اظهززر أ الززل الم اطنززل إلززي الاجهززل النظززا  الحززاكي ب  زز ها جززلاا   سوززرا  

 الا أ الل الحلي الإل   ح .
ص (17)اتجحماعيزززززل الات،هيززززا  اتقحلزززززادف قن السنززززا  الززززا يربوهزززززا بحلززززد  إلهنزززز

البعيزهي )الززا فعلال زا  لززق ال يزادس ال يا ززيل الحزي الززد   المجحمزع قسزز  ات ززحءً  
 .(.(18)البعدف

كما يربط  زذف ا  الزل بالسرج ا بزل الخاهنزل لحا بخهزاي )إلالسرج ا بزل ف زرض ن وهزا 
اص ال ززي بالحززالي ،وززر الا  ززل أل ا زز ل الفززع بززداه  جديززدسص لززذلي ظ ززف قا،عززل بجه هزز

ً   يا با (  .(19) اال
الإلززي فزز ا الززا اءززد  يحيززر بززيل المجحمززع العربززي لززي يززدغ  طزز   الح زز با بعززد 
إلًز الداللززل  ززي داللزل الشززعلص الت ال ززرد  ز  المزز اطا الززذف فع زا التاف لهززا ن ززق  ززد 

 ق   الج ا رفي
رتز َمســـا يَن  ـــــــم     أمزَثـــالَ الَمَطايـــا َتَســــخ  ـــــــنزَهمَ وَتَفها ـــــــدزي  م  ـــــــى َغيزـــــــر  َه   َعَل

ـحيل  المَـَتم م   ــم     َفـَ الَحكزـمَ بـالَحكزم  الص  زمن  المَعَلّ  ْ  الــر  ــعز َْ بالش  ــعز   (20)وال الش 
 ذا ال اقع المل ف ل م اطنل    ا ربس ل ظ ي الحزا بخي ل يزعيف ) زوا  ا،زف 

ال ززززيادس ن ززززق  الم اطنيزززل الق ززززا  ن ززززق إلئزززل ق و ززززل الززززا النزززايص ا ح ززززر  لن  ززززها  زززق
  الزززا العاالززل أداس ا زززح ً  فعيشززز ل  ال ززاهملص دالل أل فلززز ل لهزززي عزززالشززع  ص لحج

 ق إلي أل فح ا ا أال ف  رالا إلي  ذف الم اطنيل الءاهمل ن زق ات ح زا ص  ا،زف اخ زق  
الزا ،  زها قزد س ا ز ق لها االحيا ا  ال ء قا  أبدفل ن زق ا الز ا  الالرقزا  العزا ص الاجعز  

ا ر إلي العاالل إلحخيزعها لمشزوئحهاص الاحز   بونهزا البزوا الحو زع  لزق الءد س ايلهيلص لح
 . اللداقا  لء   الج ا رفي(21) ياس أإلي 

                                                        
 196نظ    يا ف  الد ف الجيا ي الشعر الا ال (16)
 .56بورال ص   1970إلااد   رباي أ الل العء ص الج ل ال  رص ندد آ ا   (17)
 .6-6ص  1992ص 1 االد غ و ي أ الل العء  العربيص دا   نعالص دالشقص ط (18)
 .51الملد  ،   ي   (19)
 .20ص  4دي ال الج ا رفي   (20)
ص 3ن بدا ص بورال ص با بسي ط البوربو  ي الم اطا الالدالللي ارجمل ،هاد  فاص النش  ا   (21)

 6-5ص 1983
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ـــهَ  ََ َو لزَف َُ المََطـــا ـــيز م     إَذا أقزَبـــلَ الش  ـــوا   ـــلَ الس  ثز َْ م  ـــَن الـــ  ار عيَن اأَلر   م 
  ي فء   الشخلا  ال ًح الباهسي

ـــار م  رَاز    ـــي المََغ ـــق  ف َخلز ََ ل  ـــ بز ـــــان     َعج  َغ ـــــَداصَ ل  ـــــي َ  ـــــا َتجزن  مَ َم ـــــدّ    (22)م  يََق
 البعر ف أدعياا الديا المشع  ياي

عــا هَمز  ــــه  الط بَقــــاتَ    َفمَــا َكــاَن َهــ ا الــدّ  َن َلــوزال ادّ  ــــاَز فــــي َأحزكام  َتمزَت   (23)ل 
 لزززق أ،هزززا لي زززف إلزززي الحبعيزززل  -إلزززي  أف بعيزززهي-أالزززا أ الزززل الحلزززي إلمرد زززا-

تجحمززانيص الإ،مززا ا مززا إلززي غيززا  الشززرالن  االزز  ل داللززل ل  ززر ص الت إلززي الح ززاال  ا
.  زززي فيزززيف (24)الالسنززاا الززز طني الاتجحمززانيص اللزززيس البززاقي  ت الظزززا ر ل إلززًي(

)لززز  لزززي ا زززا ا  الزززل شزززاال ل لظهزززر  المعا فزززل ال ع يزززلص القززز ى ات حجزززا  بمظهزززر 
 .(25)الحعدد الالحبايا إلي الء س الالعءودس الالموالل(

لعزززراق ات،لزززرا  ال  زززي  لزززق غدالزززل اللزززالر اللعززز  الزززا دالانزززي ا  الزززل إلزززي ا
الوبءززل الحاكمززلص أالززا بززاقي إلئززا  الشززعل إلظ ززف الحرالالززل الززا  ء قهززاص المززا جعزز  

 اله س نميءل بوا ا ،نياا الالسا اا. ألي فء  الج ا رف؟
َلــــــهَ  ــــــرزد  َوَحوز ــــــى مَ ــــــيَن لَف َب ـــــدَقاَت     أَتجز َ  الص  ـــــ ـــــيهمز َحل    َألـــــولي َعل
لى  ـــــــــَس     يــوتى علــى أ وا  هــا البــَِح َطــاف  ـــــــــن  اأَلنز َلَه ـــــــــَهواتَ ودا     والش 

الن ق الم ح ى اليءاإلي إلمزا  ا  المجحمزع العربزي نم الزا  الحل الزا  بمنظ الزل قزيي 
 ءافيززل شززاال لص ال ظ ززل بداءزززال لح ززربس الحجلهززل إلززي الززز طا العربززيص  مززا أل الحيزززاس 

 الز   أ زو  بل اتجحماعيل ظ ف اح ذى ن ق ا الاءراطيل الدينيل الءاهمزل ن زق غ زق 
 ي(26)ا حعبادفل قد بلص ف نوها البدنمها ،ظا  طبءي  جعي

ــــا َ  هَاهَن ــــة  راَ   َــــدزل  ــــم  الث قاَف ًز ـــــــَتنزَكَر    با ـــــــوَصَ َمسز ْى َ طز ـــــــا مَرمـــــــ   وهََن
ِ  َيزـــــَنَهمز  ـــــم  ِالعَََقـــــة  ًز ا ــــ   ب  ـــــــــَتعزمَرَ    َومََثق  ـــــــــهَ َيسز روَن َو َنيزَن ـــــــــَتعزم    َيسز

ـــــََلمَ  َد الس  ـــــع  ََ ـــــ    ـــــداه  َومَث َق َع ـــى الحـــ   مقز ـــلَ الجـــواد  عل ثز ـــرَ م    واج   يطف 
                                                        

 . الم ا  ي الخ ا س.11-10ص  4دي ال الج ا رفي   (22)
 .34ص  2الملد  ،   ي   (23)
 .60ص  1996بر ال ، و لي   ا  الديا الالدالللص المر ل اليءاإلي العربيص بورال ص  (24)
 .35-34الملد  ،   ص   (25)
 5/6  556لء اليل( الءا  ز ا  س ن ا دبيص العدد إلا الق   ب ي ي ) بوا اتبدان الاله بل ا (26)
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َهــــا رَ    َأم ــــا الث قاَفــــَة فــــي العــــرا   ف ن  نزــــــهَ َنَخـــــــد  ــــــَقى وم  ــــــمي بــــــه  َنسز ًَ  
ــــــامَهَ  ًَ م ــــــا  ـــــراَ  المَــــــر  م  ــــــَت زَجرَ    َذاَ  الع  ــــــة  مــــــار  ى َمسز ــــــم  الث قاَف ًز   با
ـــــــ َهَمَ  ـــــــوَن يَمي ـــــــَد مَث قَف ـــــــاذا يَفي ْى أو َعنزَصـــــرَ    َم َه ـــــواهَمز مَـــــ ز   َعم ــــنز ً 
ـــــنز أمزر هـــــا ـــــةى م  َِقاَف ـــــراَد  ـــــنز َت رَ    َول َم ــــَتعزم  َْ الَمسز ــــَح ــــبََد َوملز   َتبزكــــي ال
ــلز  ــمز َيس  ــْق فَل ــه  َع ــَحايا هي ــرَ    َوَدمَ الل  َ  الطاــروح  َعبيــرَصَ المََتَنش    (27)َفــوز

 اجهزززلص اللزززيس العجزززل اليءاإلزززل الزززا النظززز   الجززز ا رف  زززي  ءاإلزززل النهززز ض الالم
الالحخزززديرص  ءاإلزززل اي،حزززا  الايبزززدان اللزززيس  ءاإلزززل ات زززحهً  الاتجحزززرا ص  ءاإلزززل ال عززز  
الالشهادسص الليس  ءاإلزل الحهزربو الالحيز و .  ز ول اليءاإلزلص اللزيس  ءاإلزل ال ز ولص الالزا 

  نا اسدال ا  الل الحعددس ال ج ف الا بعاد.
جمانززززا  العربيززززلص الن ززززق اللززززعود اتجحمززززاني اظهززززر ا  الززززل بجززززًا إلززززي ال

إلزززالحء ق المشزززرالنل ل  زززرد ال ززز  بلص  ززز اا أكا،زززف  ء قزززا  طسيعيزززل  المزززيالى الالميكززز  
الالم بسص أال  ء قا  اللح بلص  حق الحجنسص الالحنء  ال زق الزحع ي الالوبابزل الات،حخزا  

 الالحرشير الالنءد الالدإلان نا الن س الالعءودس الال طا ال،ور ا الا  ء ق.
ً  -الإ ا ا حعرفززنا  الزز اد الد ززح   العراقززيص ل جززد،ا أل أ، ززل بنزز دف بعزز   -الززي

 .(28)اححر   ء ق اي، ال الال ،ها
اعوززد  ،حزا   ااهززاص الززا غززً  العًقززل ال زز سيل  -الززا النظزز   اجحمززاني-الا  الزل

بزززوا ال زززرد الالداللزززلص ف ززز د ا الءهزززر الالح ززز طص الإلزززي اليززز   زززذف العًقزززل فيغزززذ الحزززرا  
د ا غًقززي الاتجحمززانيص الززا يززادف اتجحمززاني طززابع الحنززا رص الاشززيع ظزز ا ر ال  ززا

 لززق اغززحً  إلززي بنيززل المجحمززع الحححيززلص  مززا يح لززد لززدى المزز اطا الشززع   بال ربززلص 
ً  نززا ظهزز   الراكززل الءزز ىص ال ززات  الززا الحمززرد  ززرد  الفززعد الحززس الزز طني إليزز
إلع  ن ق  ذا ال فع المي اايص الإلي  زذا المجزا  فءزر  الوزان  ز دفي )أل الحمزرد 

 ززززد نززززا الحمززززرد ال يا ززززي الززززا  وززززث  دإلزززز  ال افززززر الالنوءزززز  اتجحمززززاني ت فخح
الززز انيص إلع زززق  زززسو  الميزززا ص  زززوا الزززدى الجززز ا رف ل حلزززا ص  اإلعزززا   افزززل الححزززدف 

 الالمنا للص ب يل إليحهي الالحط  الا اللا،حهي  ي ايلول الجيان فد يي
ـــَدها ـــلا األمَـــور  َوَعقز كَـــمز َح ـــي َكفّ  ـــــــات      ف ـــــــافَر اأَلَزَم ـــــــزا أَا ـــــــمز َتَق   و  َك

                                                        
 514-497/513 ص 2دي ال الج ا رفي   (27)
 ص الالا بعد ا.123ص  1977ص 1ص الوبعل ب دادص ط1نسد هللا نل الديا الءا، ل الداللي الخا ص   (28)
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هَا ـــدّ  ـــلا ب َح ـــ ّ  مَطرَقتـــي َأَف ـــــات     فـــي الَك ـــــََب أوغـــــاد  وَهـــــامَ َطَغ َز   (29)َأ
الالما يلبد ا  الل اعءودا  امادف ال  ول إلي ا حخدا  العندص إلح جزي  لزق ا زربس 
الواهفيززل الالعشززاهربل لحيسززف  لمهززاص الاززحهي أ يا،ززا  المزز اطنوا بالشززع بيلص  مززا  ززدت 

ص  وا   ل العديد الا اليزحافا إلزي  ز ادت الشز لص إلي ال اظميل ال االراا بالعراق
القززد ااهززي الززدجو ي اي،  وززل إلززي   زززا س ال ززحاي )لءززد ،ززذى ات ززحعما  النززلان الوزززاه ي 

. ال ذا الاشزر ن زق ازراكي ا  الزا  (30) حق ينلر  الم حعمر  لق ايالوا اللالح (
 الحي طالف ال اقع العراقي.

ق الازز ارص قززد انشززي الززا قززز ى إلهززي  الززل ق زز -الززا ال جهززل الن  ززيل-أالززا ا  الززل
غا جيل ال رالفزلص إل زحنسف قز ى داغ يزل شز  اا الح ز ول  ال زي  الالحوزرس الالشزي الالزا 

 .(31)أشب 
اعسور نا ند  الح يف الزع الفزع ،وزر نزادف يرا زي  -الا  وث الدتلل-ال ي

 .(32)ن ق الرافا الن س فيحدت ، نا  الا ات،حرا  الاي  اي بالييان
 ال الاللاج ص إلالشزخم الم ح ز ي ل  اقزع ينحابز  القد انشي ا  الل الا طسيعل اي،

ال شزززز  الالعجززززلص الأ يا،ززززا  يحمززززرد ن ززززق الززززذا  الن ززززق ال اقززززع الب ززززاالر ل حخفيززززف الززززا 
 العا،اا  الداغ يل.

ال،البزززززا  الزززززا ا ززززز ل ا  الزززززا  ال يا زززززيل الال  ربزززززل الاتقحلزززززادفل دلوززززز  العجززززززل 
 الات ح ً  ل  اقعص القد ا  ل داإلعا  ن ق الم اجهل الالححدف.

عاالززلص إلززدل ال اجهحهززا ،البززا  الززا ا زز ل  زز سيل ب ا،ززف أ الززل اي، ززال العربززي الإ ا 
إلسزززد  أل يحعاالززز  العهزززا بالعءززز  الززز اني يهزززر  النهزززا الأ يا،زززا  ين وهزززا أال يسزززر  الجززز دف 
بالء ل إل ق ال اقع. الإلي    الحات  فعسر نا نجزلف ال االز  نزا الم اجهزل الالبحزث 

 نا الح   .
العربزي  زي أ الزل ال عز ص ال ا،يزا     رل أ الل الال ذا  اجع  لق أ الل العء  أالت   

أ الززل الزز ني بالززذا  الالمجحمززع الالعززاليص ال اليززا  أ الززل الحربززل الالعدالززل ال ززي ،حززا  قهززر 
ال  ول )  ول ا  رس الالمد  زل الالمجحمزع ال ز ول الداللزل الات زحعما (. ال ابعزا  أ الزل 

                                                        
 .23-22ص  2دي ال الج ا رفي   (29)
 .367ص  1972بعل ا دا ص ب دادص ص الو1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (30)
 بحشا د شاغفي ات،حرا ص ارجمل  اال  الحمد   واص الما  ل العربيل ل د ا ا  الالنشرص بورال ص  (31)

 .87ص  1980لسنالص ط
 .89المرجع ،   ص   (32)
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اال ززا  أ الززل ات دالاجيززل اي،حززا  الايبززدان ب ززسل  ززيادس النءزز  الاتابززان الات ززحهً . الغ
 بوا النظربل الالحوسوق.

كزز   ززذف ا  الززا  ايزززع العءزز  العربززي أالززا احزززدفا  العلززرص الا و راازز ص ال ززز  
 بالحح و  ا غور الحح   الا أ الل إلي ال اقع  لق اجاال  إلي ال  ر الال اقع العا .

 مفهوم االنتماء:-آ

عسوززززرا  النززززذ ظهززززر اي، ززززال إلززززي  ززززذا ال جزززز د بززززدأ فعسززززر نززززا   يءززززل الجزززز دف ا
اجحماعيززا ص ال ززال  ززذا النززلالن اي، ززا،ي داإلعززا   لززق ال لزز   إلززي  زز    اجحمززانيص قززد  

 الا غًل  انا ت  إلردفل للالر الجمانل الحي ينحمي  لوها.
)الالزززع الحوززز   اتجحمزززاني ل بشزززربلص اا ززززعف ظزززا رس ات،حمزززااص إلشزززم ف أطززززرا  

اتجحماعيزززل  الابزززط  جديزززدس  العشزززورس الالءسو زززل الا الزززلص القزززد جمعزززف بزززوا  زززذف ا طزززر
  ززززا إلحم ززززل ا بهززززاص  ،هززززا الحو "ززززل  الهمزززل اللززززد  ال،مززززف ن ززززق أ ض ناشزززز ا إلوهززززا الأل

الملزا،ي الززذف شززهد ال ززورس ال زز د الالخ ززدص ال يشززهد ال ززورس ا جيززا  الءادالززلص ال ززذف 
 .(33)الدناالل ا اللق الا دناهي ا الل الال طا ا حءرا  ا الاو   ا

شززززحر  فح زززز  إلززززي  اكرازززز  ا  زززز  كمززززا أل ات،حمززززاا  لززززق الحززززرات الالحززززا ب  الم
الالن زلص البج زد المافززي الالحافزر بمزا فيزز  الزا ا،حلزا ا  الا،  ززا ا ص  مزا فيززيا 
الا غ    ا جزداد الزا  بزدانا  إلزي شزحق  ءز   الع زي الالمعرإلزل. ال ز  بهزذا الميزم ل 
فشززل  الدناالززل اليا،يززلص  ززذلي ات،حمززاا  لززق ل ززل  يززلص اعمءززف الززع الززلالا إلي ززبحف 

لحيزا ف لألالززل الحزي انحمززي  لوهززاص  مزا أفززحف الربزاط إلززي ا زز ق الحاالز  اليءززاإلي الا
ال  زززززل ال ا زززززدس ن زززززق ال هجزززززا  العربيزززززلص القزززززد  زززززا مف إلزززززي اعموزززززق لحمزززززل الءززززز   

 اتجحماعيل الا  ود اتاجا ا  الا إل ا .
) ززذف دنززاهي ات،حمززااص   ،ززف بززدافا  النززي الشززع   لززذااهاص الب زز    ا  ززس 

يحعمززق إلزي  زز    المنحمزوا  ليزز ص أل   ى اليءزاإليالء اليزل لألالزلص الالززا  زال لهززذا المححز
 .(34)ل ت الجذال  الحا بخيل المحي  ل إلي شخليل ا الل(

البهذا )ف دال ات،حماا ايطا  الحا بخي الالمعرإلي الزذف ا،و زق النز ص ال زا ي إلزي 
 .(35)ا  با ال جدال ال طني(

                                                        
 .35ص  1986  لويفي ال ني الات،حمااص الوبعل اللباحص دالشق بديل أ (33)
 .122ص  1976ات،حمااص ال ا س اليءاإللص دالشق  ج    جس  ي العرالبل الالظا ر (34)
 ص 1985ص 5نسد الءاد  الشا ال،يي ال  فيل الال طنيلص الا  ل ا بحات العربيلص بورال ص لسنالص ط (35)

 33. 
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 زز  شززع    ااززي لززدى المزز اطاص يززد   الززا  -بززالم ه   اتجحمززاني-واالنتمــاء
ًلزز  أ،زز  جززلا الززا  ززذا الزز طاص ينحمززي  ليزز  بحلززي المززوًد ن ززق أ فزز  الا اباطزز  غ

بي  زز  بززرالابط ال يءززل أبر  ززا  ابوززل ات،حمززاا بالعءوززدس بايفززاإلل  لززق الززرالابط ا غززرى 
 المذ   س  ذلي  ابول الجنس الالملالر المشحر ل.

ال ززززذف الحيززززاس المشززززحر ل إلززززي  طززززا  الجمانززززل اءحيززززي اشززززلو  ال ززززدس  يا ززززيل 
اال ززل لهززا قياداهززا الالا  ززااها ال ززي الززا ا ززمق بالداللززل اللهززا اعسوززر قززا، ،ي الالززادف الح 

يززرابط بالمافززي البحلزز  بالحافززر البحو ززع  لززق ات،حمززاا  لززق الزز طاص  ،زز  يززد   
 أ ميل  ذا ات اباط.

الإل  ز  الززا فيزز  غوززر الزز طا ال ززالر المز اطاص  زز  إلززي   يءززل ا الززر غوززر لزز  
ي المءابززز ص إلززدل  ززز  الزززا ف ززيا  لزززق الطنززز  الإلززي  زززالر أ  زز  ال  بحززز  الزززا بعززدف. الإلززز

 .(36)ف يا إلي ال قف ،     لي  الإلق أ    الن ق   بح  الا بعدف
الالززا  نززا اسززر  العًقززل بززوا الزز ني الات،حمززااص إلهزز  يززنعلس  ززذال الم ه الززال 

اطزززززل الززززز ني أ   إلزززززي ال ززززز    اتجحمزززززاني الال يا زززززي؟. الأيهمزززززا أكيزززززر شزززززم ليل الإ
 .ات،حماا؟ ال    مل نًقل بونهما؟

ي  ي ال زيلل الجز د أال ت الجز دص قزد فزياي الم قزد ط عيزا ص إلزي مس لة االنتماء
 زززذف الحالزززل ف زززسق الززز ني الايد ا  ات،حمزززاا ،  ززز  لزززدى المنحمزززيص البزززياي ات،حمزززاا 

 ،حيجل  حميل لهذا ال ني.
بعزز  ات،حمززااا  ا لززد الا نززق   ززل المح وززرا  ) ر ززل الززلالا(  ات،حمززااا  

ا  ا ززززيل إلهززززي أ ززززو ل إلززززي الجزززز د المنحمززززيص  ا ،حمززززااالحلبيززززل الال  ربززززلص أالززززا ات
 الا جوهاا  ال     ص  ،ها ابنل المعا،اس الو ب ل.

البعحءزززد بعيزززهيي )أل ات،حمزززاا  زززي فلززز ل ق اليزززا   ، زززا،يا  تبزززد الزززا  د اكززز  إلزززي 
 .(37)المافي الالحافر الا حشرا  الم حءس ص البل ل الا غً  العي  اا بخيا (

ا إلزي إل زر ال ز    المنحمزواص ال ز  النزي ام يز  إلال ني ف هي إلزي اعموزق ات،حمزا
فززرال ا  ق اليززل الإل ربززل ال يا ززيلص  وززث فشززل  غيابزز  فززيان ات،حمززاا الالمنحمززواص 

ال يا زززيص الات،حمزززاا ت فملزززا   ال  زززرف أ  اع زززق  لزززي إلزززي الززز ني الءززز الي أأ ززز اا 
 د اكزز   ت بزززال ني الزززذف فلشزززد  زززماا  الحءداليززل الالحيزززا بلص الببلزززر نمزززق ال زززيي 

ززا ات،حمززاا البنميزز  البحميزز  الززا الءزز ى ال،نززق ال حززرات العربززيص ب  زز    ززً ا  فحل 

                                                        
 الالا بعد ا. 35ص ال  بفص  446  ا    ب يي )ات،حماا ال طني( الءا ص الج ل العربيص العدد  (36)
 ص الالا بعد ا. )الرجع  ابق(.15مااص  ديل أب  لويفي ال ني الات،ح (37)
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اللزذلي  ؛المعادفل البجع     يءل الحجددس إلي  ياس أإلراد ا الذيا اقحر،ز ا بز  الاقحزرل بهزي
إلززدل الزز ني الات،حمززاا ينعل ززال إلززي ال زز    اتجحمززاني الال يا ززيص الالزز ني أشززم  

اشززحراط أ ززد ما بززا غرص اللزز  اي وراازز   الززا ات،حمززاا. أالززا العًقززل بونهمززا إلهززي نًقززل
ال يا يل إلي نم يل الدينااليل اتجحماعيل الالزا  نزا الا  زف الءز ى المعادفزل ل شزع   
 يا ل الحجهو  ل ل  الز ني نزا ات،حمزاا الا زربس الحخ زد الحيزا ف الاي، زا،ي. 

 ،هاص أ بحف الجرد   رى إلي الخو ل ا الي.االطأال 
 الزززلص بءزززد  الزززا اعسزززر نزززا أ زززالحها البءزززد   إلزززع ال زززح ى الززز ني لزززدى أإلزززراد ا

الء اليززلص ال لززي نززا طربززق  يززي الحززرات  ززي اوزز برف  لززق ال ززح ى الحدا ززل ل م ززا مل 
 الع ا الي ا غرى إلي ا  يع آإلاق الحءد  الال ً .

البعززد ات،حمززاا ال يا ززي أن ززق الرا زز  الزز ني الزز طني الالءزز اليص ل  ،زز  ا،حمززاا  
ذا ات،حمززاا ا  ززو   زز  الززذف ت  ززحيحا  فعسززر نززا النززي اي، ززال المنحمززي. الإل  زز

الاي ورااهززا الالح ورااهززا الحززي فملززا أل الززاد  المنحمززوا لهززذف الءزز ى المعادفززل فخيززع 
 إلي ال وراهي الحياايل.

ً  تبزززززد أل ف زززززحند  لزززززق العزززززايور ق اليزززززل الإ، زززززا،يل  الل زززززي فلززززز ل ات،حمزززززاا إلزززززان
 ال يا بل احر  اي ادس ال ردفل الالجماعيل.

ً  -)إلات،حمزززاا الءززز الي لززز   الابزززط نميءزززل إلزززي ،  زززيل اي، زززال الإلزززي نء ززز   -الزززي
الالعحءززدف الإ اداززز ص ت فخيزززع ل ظزززرال  الا  ززز ااص  ،ززز  الزززرابط به بزززل المنحمزززوا الإلزززي 
اززززا بخهي الل ززززحهي الاززززرا هي الالجزززز د ي  مززززا فعززززد ات،حمززززاا الءزززز الي أ زززز  ات،حمززززااا  

 .(38)الالحر هاص  ،  يا ر إلوها البو   ا الإلق الءحييا  المل حل الء اليل الع يا
الززا الزز تا إلهزز  فعنززي ارجمززل الشززع   بات،حمززاا ن ززق أ فززيل العمزز  الال ززز    أ

ال ززردف الالجمززاني ل مزز اطنواص ال بمززا فعنززي ايغززً  إلززي العمزز  الزز طني الالح ززا،ي 
إلززي  لزززي  لززق أقلزززق د جززا  ايغزززً   ززز  الزز اطا إلزززي اخللزز ص ال بمزززا فعنزززي 

و ززل ا الززر دإلززان المزز اطا نززا الطنزز ص الززع ا ززحعدادف ل حيززحيل إلززي  ززسو   ننززدالا يح
 لززيص الأل ف يزز  المزز اطا اللزز حل الطنزز  ن ززق اللزز حح  الذاايززلص   ا الززا اعا فززف 
العهزززاص  زززذا  لزززق جا،زززل ا حزززرا  قززز ا،وا الداللزززل الاتلحزززلا  بزززال يي المعن بزززل الا غًقيزززل 
الا نزرا  ال ززاهدس الحززي احلززي أغززًق المز اطنوا إلززي المجحمززع النززد  الخززرال  ن وهززاص 

اإلل  لزق  لزي اتنحزرا  الالح ز يي ب زيادس الداللزلص الالزا ب   مايحها الالذالد ننهزاص بايفز
فمي هززا الززا قيززادس  يا ززيل الأجهززلس ان وذفززل الاشززربعيل القيززاهيلص الأ،هززا المرجززع ا ن ززق 

                                                        
 . )الرجع  ابق(.37  ا    ب يي ات،حماا ال طني الاعدد ال تاا ص   (38)
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فيمززا فوززرأ بززوا المزز اطنوا الززا ،لانززا ص الأ،هززا الملززد  ال  وززد ل ززرض الءزز ا،وا الحززي 
هدسص الاززنظي العًقززل احلززي المجحمززعص الالحززي ا ززحند  لززق الد ززح   الق انززد الشززرعيل ال ززا

 بوا الحاكي الالمحل الواص القد ا ايا ا الجميع النهاجا  لهي.
 رفي )قزد فلز ل ات،حمزاا دإلانزا  نزا اغحيزا  المزرا ا الإلي  ذا المجزا  فءز   الجز  

الزززا ،وزززر اعلزززل أال امووزززلص ال نزززا  الزززا ت ينحمزززي  لزززق العرالبزززلص القزززد  إلزززع اليءاإلزززل 
ً  لززذلي لءززد نززا  إلززي النجززد العربيززل  لززق ال ززح ى الحيزز   العززالميص البيززر  الززي

العديزززززد الزززززا الجن ززززززيا  ال وزززززر نربيزززززلص ال ززززززا، ا فعحءزززززدالل با،حمزززززاههي ل عرالبززززززل دالل 
 .(39)البال ل(

اللزيس ات،حمزاا الز طني الالءز الي شزع  ا  إلح ززلص بز   ز   يز    بزداني ن ززق 
اللعود اليءاإلي الالع مي. إليمل أنمزا   بداعيزل إلزي الحزرات العربزي الالعلزر الحزديثص 

ه بل العربيزل باقحزدا ص ال ،هزا اجزاال    زدالد ات،حمزاا  لزق آإلزاق  ، زا،يل نسر  نا ال
 المع ءززززززا  الجا  يززززززلص الالرالاليززززززا ص ال  ززززززالل ال  ززززززرالص البعزززززز  الشزززززز قيا   ل  بزززززز

الميمخل بعسق الحا ب ص الجزلا الزا أشزعا  الجز ا رفص الالحمز د د البزشص ال نزا الونزاص 
 با .   ال،جول الح  ظص البع  النلا
ع زز   اي، ززا،يل  لززق ا الززل العربيززل ي جززل النا يززل  زز  كمززا أل ات،حيززا  إلززي ال

بحزززث أال ا جززز  ينزززا     بحنزززاص الالزززا  لزززي النزززبش إلزززي المافزززي الايالبززز  الحافزززر 
ص الالزززا  لزززي نززز دس با الزززل البزززال طا  لزززق نلزززر ال باهززز  العرقيزززللحي زززو  ال يا،زززا  

 الالحشر   الاملق اله بل الاش ف ات،حماا ا  و .
يزززل فعنزززي امزززايلا  بايبزززدانا  بزززوا ا الزززيص الت  ل امزززايل ا الزززي باله بزززا  الء ال

 ززيما إلززي الجززا  ا د  الال نزز ل الالع زز   اي، ززا،يل. الإلززي  ززذا اللززدد يززذ ر بعيززهي 
) ل  اإلحءززاد  بززدان ا الززل ل ه بززل المحموززلس لهززا فعنززي أالززرباي ا ال   بززف  لززي ايبززدانص 

 اجززل  ل المسززدن لمر ززل  يززا ف ف ززحءوب  الب ززرض ن يزز  ا جهززا  ي سززيالاليززا،ي ابعي زز
اللبزززدا  الزززا ايبزززدان العربزززي فعنزززي اللبزززدا  الزززا الشزززع    المر زززل ت  اجزززا  أالحززز  الأل  

. ال مززل  الززل  ا نززل أإلر  ززا (40)بات،حمززاا  لززق أالحزز  الاللبززدا  الززا ات،حيززا   لززق   بحنززا(
العلزززر الحززززديثص أ ززززد ف اغززززحًت  إلززززي ال ززززيي الالحلزززز  ا ص  مززززا أد   لززززق ظهزززز   

ي اجربزل ات، زًخ الالءويعزل الالعا،زاس ال لزي  ات  الزا ات،حزرا ص )الالحزي امي زف إلز
الالًا،حمززززااص شزززززع  ا  ال العيزززززا ص  ل الءويعززززل الاليزززززيان ت فحزززززد ال إلززززي ال زززززراىص بززززز  

                                                        
 ز  ا  المالد الع الشانرز. 184نسد الح وا شعبالي الج ا رف جد  الشعر الالحياسص   (39)

 1975ا أال  أال ح برص اشرب164الحمد اللايدي ) ات،حرا  ال   ووني( الءا ص المعرإلل ال   بل العدد  (40)
  110 
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 يز   ات،حزرا  ينشزي الزا ا زحً  الز ني الال اقزع نسزر  زران فمحزد الزا ال  زل  لززق 
 (. الالا  نا اسر   شلاليل الملال  معاد  ل  طا.(41)اتجحمان الالحا ب (

يحءززاطع ات،حزرا  ال يا ززي الزع ات،حزرا  ال زز ،ي. إلزالج ا رف الظززد  الالزا  نزا
 بداناا  إلي قيافا ال طا الاي، الص ال ي،  فعزيش إلزي الطنز  العزراق الالعزالي العربزيص 
 ،ي أ،ز   زال ال حربزا  داغز  الز طا الغا جز ؛ ال زذا دلوز  ن زق   ز  الز طني الا،حماهز  

 ا  و   لق العرالبل.
ي الا  زو    زالل الشزعر  لزق العزالي قزد غزد  أفد أ،  بم ق   الز طني الالءز ال

قيززيل ا الززل ال  ززالحها الحيززا بلص إلهززا  زز  فعسززر نززا ا،حماهزز  اللززادق ل طنزز  الززا 
 ي1969غً  الش ق الالحنواي إلي قلودس زأ ح   ابيز نا  

ــَدر ََ رزد  َوفـي  ر  فــي و  ــــَجر     َومَـا َأَ ــا الط يـز ــــى َش ــــ ي عل ــــهَ َع ــــوزم  َل ــــّل  َ  ــــي َك   ف
ــــــةه  َح ــــــاَن َيحمــــــلَ مَنزقــــــاراه وأزجن  ــــــــَفر  أَ ـــــــ ا مَـــــــالَ    َعرَم ًَ ــــــــنز زَاد  أَ ـــــــو    م  م 
َ ــهَ  َْ مَغر  ي ــد  ــوَرَُ الــَوَطن  المَهز ََ ــــَور     يَــا  ــــنز الصا ــــه  م  ــــا هي ــــَه م ــــَجى وَأ زَه   أشز
ـــــه   ـــــافي   َترز ت  مَ الَغ ـــــَر الـــــد  ي ـوَُ الَحـَ ر     َومَـــــا  َث  ـنز َغفز ـد  َأوز م  قز ـحزَوُ  الح  ََ نز    (42)م 

ا ات،حماا إلي الم ه   الديني إلهز  شزع   الجزدا،ي بات،حمزاا  لزق نءوزدس ا الزل أال
الحززي ا ززيي ن ززق أ ض العونززلص إلع ززق أ ض الزز طا ف ززيي المززرا شززعاهر دينيززل الالززديا 
نًقززل بززوا اي، ززال الغالءزز  الززذف فعسززدفص الاززنعلس إلززي العحءداازز  ال زز     الززع ،  زز  

يص إل يززف فلز ل  نزا  انززاق  أال الا غزربا الزع أ  زز  النشزورا . إلزد ا  ززال ا الزر  زذل
 اعا ض بوا ات،حماا  لق الديا الات،حماا  لق ال طا؟.

الإ ا ازر  النززاي أالطززا،هي ال جرال زاص احززف أف  نززي الزا المززلانيص إل مززا يحر زز ل 
؟  ،هززي يحر  ،هززا ال ززحبا ل  نززداا الزز طاص فحح  ،هززا إلززي ،وبززل أ  هززاص  أالطززا،هي  ونئززذد

 الا فيالر ب  الديا؟. الع أ،هي الدن الل ل دإلان ننهاص إله   ذا
الا اليابزف اا بخيزا  أل ا ،سيزاا لزي ف رفز ا ن زق أابزانهي الهجزرس نزا أالطزا،هيص 
بززز  بءززز ا إلزززي أالزززاكنهي ف يمززز ل شزززعاهر الزززدياص الأ  ززز  الزززا اللزززحابل لورشزززد ي  لزززق 
ديززنهيص  مززا إلعزز  الر زز    ززوا  ززاجر الززا اللززل  لززق المدينززل؛ إل ززي فززيالر  زز  ال باهزز  

                                                        
 1999-1-26ص ال سف 665إلا الق   ييي )بوا ايبدان الاله بل الء اليل( الءا ص ا  س ن ا دبيص العدد  (41)

 6-7 
دىُ ص    أل الد  409ص 408ص  2دي ال الج ا رفي   (42) . ال " رُدي    أل اىر"دى الماا لحشر  النهاص الل 

 ننها أف ارجع.
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 ص اللززي يززر،ي  زز  الم زز موا بحززر  اللززلص بزز  اززر  إلوهززا الحززي آالنززف بزز  الدغ ززف اي ززً
 ال  موا ف يم ل دينهي ن ق أ فها  ،ي  يورس المشر وا ن وها.

ال  ا غززً  الءززرل  -اللزز   جعنززا  لززق اززا ب  ا الززل اي ززًاليل إلززي  الززا ا  ،هززا
إل ززز   ،جزززد أل الر ززز   ننزززدالا دغززز   لزززق المدينزززل ال زززالر بزززوا ا الي  -الهجزززرف 

اص بز  أبءا مززا  مزا  مزاص  زذلي لزي ف زعى الخ  ززاا مزا أال  ناالحهمزالالخزل   لزي ي زغ"   بحه
الراشدالل  وا اي إلحر الشا  الالعزراق الاللزر  لزق   ابزل" اله بزل ال طنيزل لشزع    زذف 
الس دال الحي دغ ف اي ً ص أال  حزق ال باهز  الحزي ا،يز   احزف ل اهز ص بز    ظز ا 

 -أفيززا  -  ال ناالحزز ل زز  شززعل   بحزز  ال حابزز  ال،ظاالزز  إلززي الحلززي الززذف ا ايززافص بزز
طالما الحل  بحعاليي اي ً  اللي احا ب ص اللي فح  ات زحءً  الز طني ل ز  شزعل الزا 
 ززززذف الشززززع  ص دالل أل يحعززززاالل فيمززززا بونهزززززا إلززززي أالزززز   الززززدإلان الا الززززا الال يا زززززل 
الاتقحلززاد الاليءاإلززلص احززف ال يززادس المر لبززل ل داللززل اي ززًاليل إلززي المدينززل  بززال  لززي 

 لراشديا.الر    الالخ  اا ا
الل زا ننزدالا احز   المر زل  لززق دالشزق إلزي نهزد الداللززل ا ال بزلص  زي ب زداد إلززي 
أ نززاا الداللززل العبا ززيلص  ززي الءززا رسص الا زززحا،س  ص إلززي الداللززل العيما،يززل ال حززق بعززد الزززا 
ا ززحء ف الززسًد العربيززلص الأ ززبر ل زز  النهززا  يززال  ااززيص ال  بززل غا ززل ال ززحء لص المززا 

 ،حماا ال طني.يحو ل اعلبل الرالابط الادعيي ات
الإلزززززي فززززز ا  زززززذف المعويزززززا  ، زززززحنحو أل ات،حمزززززاا إلزززززي المنظززززز   الزززززديني ت 
يحعززززا ض الات،حمززززاا العرقززززي أال الءس ززززي أال الوززززاه ي أال الزززز طني. الات،حمززززاا الززززدينيص 
شزززرط أل ت فلزززز ل  مززززل الزززاد  أال ا ززززحعًا ) ل الحعززززا ض بزززوا ات،حمززززاا الالزززز تا 

 ا  زززل ن زززق أ ض الززز طاص الإلزززي  ززززا   يزززا  الالو اهزززد فشزززل الززز طنيص البزززوا ا ق  " 
ار زززي  ال زززاايي الززز طا إلزززي اليزززمور ال جزززدا،ي الالززز تا ل داللزززلص يرا زززع بزززال ني إلززز ق 

 يززا با ص  مززا  ابلززبر ات،حمززاا الزز طني الالزز تا ل داللززل ا،حمززاال ات،حمززااا  الحء ودفززل 
يحح    ذا ات،حماا  لق اعسور قزا، ،ي الافزرص فشزور  لزق  زلال داللزل الزا  وزث  زي 

 .(43)ل ل ابعوحهي لح ي الداللل  ما يذ ل بعيهي(بالحلا  قا، ،ي ال ف ن 
)الزديا فعزادف اجربزد اي، زال الزا  الابوز  اتجحماعيزل الا،حمااااز ص البا زد ن زق 
ال ني الذااي الاتجحماني الاي، ا،يص يحجزاال  الءسو زل الالجزنس الالملزالص  ل الرابوزل 

 .(44) ي  ابول العءودس الات،ح ا  لألالل نمءا  الأإلءا (
                                                        

 ص 1976بل الالظا ر ات،حماا ا غرىص النش  ا  ال ا س اليءاإللص دالشقص ج    جس  ي العرال  (43)
 122. 

 .47ص  1969النور   سونيي الشخليا،يل اي ًاليلص دا  المعا   بملر  (44)
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البهززذا فلززبر ات،حمززاا الات،ح ززا ص الززا الززدتت  المعا ززرس المشززح ،ل بم ززاايي 
 جديدسص امخيف نا اليءاإلل العربيل الارنرنف إلي الوءس ال ءهي.

)القززد نززر  العززر  قززدفما  فززرالبا  الززا ات،حمززاا ل زز طا امي ززف بمظززا ر الحعززددس 
  ً  ال زززز   الخح  ززززل ال ززززال الشزززززعر فج ززززد   يءززززل  زززززذا ات،حمززززاا ن ززززق ا  ض المزززززي

 . ،ح  ق   د بد با اللملي(45)بالءسو ل(
ـــوتز  ـــَة إنز َغ م  ـــنز َغ   ـــا إال  م  ـــا َأَن ََ َونز َترزَشـــــدز َغَ م ـــــ   َوَم   أرزَشـــــد   ةَغَومزـــــ

يزززرابط بزززال يي ال زززااليل الزززا   زززل ال، زززل  -قسززز  اي زززً -إلات،حمزززاا اللزززحير
ت الززا   بحزز ص  مززا  ززد فالشززر ص ال زز  الززا غززر  ن ززق  ززذف ال ززييص إلءززد ا،حمززاا الجزز در 

 ل لعاليي.
الززا  ال ززوا جززاا اي ززً ص دغزز  ال ززرد الجحمعززا   يا ززيا  جديززدا ص أد   أ،زز  جززلا  

المززاالنواص إلح ززف  ابوززل العءوززدس الحزز   ابوززل الززد  الالعلززسيلص إلحسن ززق الم اطنززل بززد  
 الءرابلص الاجاال  الءسو ل الالجنس الات،ح ا   لق ا الل.

 االنتماء فلسفياً ونفسياً:-

  الأإلعالززز  ايكوززد لذااززز ص الات،حمزززاا ن زززق  اإلزززل اللزززعد اي، ززال إلزززي جميزززع ال اق ززز
الاتاجا زا  الزا  زز   ت اعسوزر نززا الء زقص ال ز  الززرابط باتغحيزا ص إلاي، ززال ق زق إلززي 
كزز  شزززيا فلزززادإل  أال فجابهززز  أ نزززاا  يااززز ص ق ززق إلزززي ات،حمزززاا  لزززق  زززل   يا زززي 

 العواص أال إلي اغحيا  اللورفص أال إلي ال اجهل الذا  الالعالي.
العززززززالي الال زززززز ل ت فملزززززززا أل يححءءززززززا  ت الززززززا غززززززً  نمززززززز  فءزززززز ُ  ال ،يزززززز  )

. إلي  وا يرى آغزري )أل شزخم الجمانزل ،وزر شزخم السوئزلص إلًبزد (46)اي، ال(
در " ال اها اي، ا،ي ليل ل قزاد ا  ن زق  د ا   راالحز  ال ربحز   ل شخم أل فع د  لق غ"

 .(47)ال،افل غ ء (
لح يءزززي ننزززد اي، زززال الالزززا  نزززا يسزززدال ال زززا ق الحيزززا ف بزززوا أ الزززل ات،حمزززاا ا

العربي الالًالنحمزي ننزد اي، زال العربزي الالًالنحمزي ننزد ا ال البزي الزذف فعزيش إلزي 
.  ل الححزززز   الززززا اله بززززل الءس يززززل  لززززق اله بززززل الحيززززا بل لوسراليززززلظزززز  دفمءراطيززززل 

ف حززرض ا ووزززرا  جذ بززل إلزززي السنزززق اتجحماعيززل الال يا زززيل الاتقحلززادفل. الإلزززي  زززذا 
                                                        

 .22ص ي لو ص دالشقص  32ص 44  وا جمعلي ظا رس ات،حمااص الج ل الحرات العربيص ندد  (45)
 ص 1958ور شي  ا  ضص دا  بورال  ل وبانلص بورال ص أالا، ب  ال ،ي ي الشخلا،يلص ارجمل اي  (46)

 37. 
 .11-10ص  1969نسد العلبل الحبابيي الشخليل اي ًاليلص دا  المعا   بملرص  (47)
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أل أ الزل ات،حمزاا لي زف شزدا  الجزذبا  بزوا ال ز    ) يوا ن ق ال ياق يا د بع  البا
ات،حمزاا  ل   (؛ءودسص بوا النظربل الال اقزعص  ،هزا أ الزل الحربزل ننزد ا ديزل العربزيعالال

العوززق ال حزز ح ن ززق ات،حمززااا  ا غززرىص ت فملززا إللزز   نززا الحربززل الالعيززا  الءزز س 
ايفجززابي إلززي ال ززيلل ات،حمززاا  المادفززلص دالل امووززل إلززي ا لزز ال إلعنحززرس فميزز  العنلززر

الالححزززر ص  ل الزززدإلان نزززا الززز طا فعزززل  ات،حمزززااص البهزززذا ف زززدال ات،حمزززاا الات،عحزززاق 
 (48) ن ال لظا رس الا دس نند اي، ال العربي.

الاا د الد ا زا  ال   زفيلي أل ات،حمزاا لزدى المجحمعزا  الءدفمزل أكيزر اما زلا ص 
  جزلاا   سوززرا  الزا  يزااهيص ا الزر الززذف  وزث يحشزبع ا إلزراد ب زيي الجمانززل الحزي اشزل

فجع  شخليااهي ال ردفل احما ق إلي  طا  شخليل الجمانزلص فيلزبر الزدإلان نزا 
الءسو زل ن  بززا   اايززا ص بونمززا إلزي المجحمعززا  الحدييززل فلزز ل فيز  ال عزز  ال د ال عزز  قاهمززا  

 .(49)ن ق الني المل حل المحبادلل
حزدد ال قعز  إلزي  زذا ال جز د   اظزا  إلاي، ال داهي البحزث نزا  ااز  با زحمرا  لي

ن ززق   بحززز ص الال   ززز ل   ززدى ال  زززاه  الحزززي اعرإلزز  ن زززق   بحززز . الإلززي  زززذا اللزززدد 
ءزد   بحز  الأفزان أ زالح ص الالجزد ،  ز  إلا اللبزف هفء    جزا في )اي، زال الوز    زا

  زلزز نا بززا  نززا ،  زز ص أال  زز  فحززاال  بشززحق ا  ززالول الالززا الخح ززد ا قنعززل أل فجززد
ال ززذا ات، ززًخ نززا المجحمززع النززد  الشززع   بات،حمززاا الالعجززل نززا  .(50)  بززل بدي ززل

 الح يف فج د ات،حرا  الحاد.
الالا أغور ال يي الحي اهزدد ا،حمزاا ا إلزراد  لزق الز طا الا  ض الا الزلص ال ءزرص 
   ينء زززل البزززاا  ن زززق الززز طاص الا  ض؛ إلزززالظ ي الالجهززز  ي لزززدال قيمزززا   ززز سيل احزززدت 

ص الالززا  نزززا الززبر ال ززيي ايفجابيزززل اللززد ر قزز س لززز تا ا، لززاالا  بززوا المزززرا الجمانحزز 
 ال رد لألالل.

ن ززززق أل  زززززذف الرؤبززززل ال   زززززفيل لً،حمززززاا ت ا  ززززز  الخل  ززززيا  الالخسزززززرا  
اليءافيززل الالء اليززل الالعءاهدفززل إلززي  زز  ب ززدال العززاليص بزز  ا ززرض أل ا زز ل بعززدا  أ ا ززيا  

 إلي  ذا ال ني العءً،ي النءدف الجدلي الشاال .
ت ا  زي الخل  زيل الء اليزل الاليءافيززلص  -إلزي  أف بعيززهي -، زا،يلإلالرؤبزل اي

كمزا أ،هززا ت ا  ززي الح انزز  الميمززرص  ل العزا   ززاالا الحايززث إلززي الخززا ص الالخززا  
طاقزززززل اجديزززززد الاوززززز بر ل عزززززا ص بزززززال ني الم فززززز ني النءزززززدف الالمما  زززززل الايبزززززدان 

                                                        
 .3ص  1978ص 2 لق أيا؟ص دا  ا إلاق الجديدسص ط… ،الي شلرفي شعر،ا الحديث (48)
 .58ص  1988ص ي لو  32   وا جمعلي ظا رس ات،حمااص الج ل الحرات العربيص العدد (49)
 .138ص  1989ص 5اللو ق  جا في الحخ د اتجحمانيص العهد اي،ماا العربيص بورال  ط (50)
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 .(51)المشحر 
لعززاليص  ل ،ظراززز   لزززق إلززالج ا رف إلزززي  ززذا الحلززز   النززحيد  لزززق الطنزز  الأالحززز  الا

ال جززز د ،ظزززرس أالميزززل بززززً  زززدالدص لهزززذا إلءزززد ا،و ززززق الزززا  ؤبزززل شزززاال ل دالل أل ف ءززززد 
 ي1944غل  وح ص أليس    الءاه  إلي قلودس ا ،س 

ــا َن ــوزم  واألمــس  إن  ــاَء الَي ــا َحَلف ــــمز    وم ــــمز -َلَك ــــى -مــــا أردَت ــــا َقرَ  دتَن ــــي مو    ف
ـــه   ـــدزَ مز ب مثل  ـــا َ يزـــراه َنع  َن ـــمز ح  ز    َأرمـــدوا    ـــنز لَك ـــاهل َنَك ـــوا لنـــا ح  زَ  ـــاَوَكوَن  َ(52)  

إلات،حمززززاا العربززززي الن ززززحر ن ززززق ا الززززيص اح يءززززا  ل  ززززدس اي، ززززال بززززوا ا،حماهزززز  
 ال ج دفص الا،حماه  اي، ا،ي ال  ،ي.

 مفهوم المواطنة:-3

طىزا ن زق ا الزري أفزمر أل ف ع ز    بزانيالم اطنلي اللد   الشزحق الزا إلعز  الى
-لمشزززا  ل الالمداالالزززل الات زززحمرا ص الالزززا ال   ظزززا  الم اطنزززلالعززز ص  مزززا يزززد  ن زززق ا

الطزا فوزا الطنزا  بالملزالي أقزا  فيز ص الالط زا ،  ز  ن زق ا الزري ايي زا ل ع ز   -أفيزا  
الطنزا ص الا طنزف ،  ز  ن زق  زذاي  م زف ن يز .  فال م ها ن ي ص الا ح طا الس دي ااخذ

اص الال طاي المشهد الزا الشزا د الحزر  ص الالمز اطا الزا الالم اطاي/ جمع ال ردف ال ط"
 .(53)ف يي العي في 

البميززز  ال فززز ن الم اطنزززل جزززلاا  الزززا الشزززل ل اله بزززل الالم زززاايي المخح  زززل الحزززي 
ا ابوززف بهززاص النززذ بززدا ا ح ززا  العززر  بززال ر ص إل ربززا  ال ءافيززا  ال يا ززيا . ال ززي شززل  
ً  لألبعززاد المادفززل الالمعن بززل  أ ززاي ات،حمززاا الالنبززع ال طنيززلص ب  زز ها ال ه الززا  شززاال

 ل.ل ، ا
القززد نرإلهززا ا  ززحا   اشززد ال ن شززي بء لزز ي )الم اطنززلي ا،حمززاا  لززق اززرا  احززدف 
 دالد ج رافيلص إل   الا ينحم ل  لق  لي الحرا  ال اطن ل ف زححء ل الزا يحرازل ن زق 
الم اطنززل الززا الحءزز ق الال اجبززا  الحززي اززنظي بوززنهيص إلالرابوززل بوززنهي نى ما،يززلص ال ززذلي 

،يززل أفيززا ص اخيززع لمءززاييس الن ززع الاليززر ص بززوا المزز اطنوا ال ل الززااهي  ابوززل ن ما
، زززع المزززز اطاص ال، ززززع الززز طاص التبززززد الززززا ا،لززززها  المززز اطنوا جميعززززا  بلزززز  أدفززززا،هي 

                                                        
ص دف مسر 457الحم د أالوا العاليي )ال    ل اعود ال اا  نا ،  ها( الءا ص الج ل العربي  العدد  (51)

 .37-36ص  1996
 .479ص  1دي ال الج ا رفي   (52)
 .906ص  1973ص 21ا نً ص دا  المشرقص بورال ص لسنالص طالمنجد إلي ال  ل ال  (53)
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الالززززذا سهي الال  هززززي الجززززذال  ي العرقيززززل إلززززي  ززززذف الرابوززززل الحرابيززززل المشززززحر لص ال ززززذلي 
انززا لهي نززا أفززل غل  ززيا  احعززا ض الززع  ززذا ايطززا ص  مززا أل  ززذف الرابوززل اهززا 

 .(54)ءدا  الا يححءق الا ، ع لشر اا الحرا  ال ا د(الاء ى بم
ال ززي إلززي ،ظززر ال ززر  ال وسرالززي  زز     يززا ف فحززدد نًقززل المزز اطا بالداللززل 

لحءززز ق الال اجبزززا ص  مزززا ف ززززيي ا ا ،زززا  بزززوا الملززز حل الخا زززل ل  ززززرد ان زززق أ زززاي 
الالملزز حل الع يززا لألالززل. )ال ززي ا زز ل الحءزز ق الخا ززل الافززحل تبززد أل ا زز ل إلززي 

اللحزز   فعززر  ن ززق الحززدالد الحززي ت فملززا ل حل الززل أل احجاال  ززا الززا دالل د ززح   
 .(55)أل انحهي المجا  ال ردف(

الاع ززا المجحمعززا  الد ززح  بل بززيل ل زز  ال اهنززا  البشززربل  ء قززا ص الأل ال ظي ززل 
الرهي زززيل  فزززل  ل الزززل  ززز  ازززيالوا  زززذف الحءززز قص  وزززث اا زززد أقزززد  نءاهزززد الحءززز ق 

طسيعززل الحي ززز ل إلزززي  ززز   ززاها بشزززرفص ل زززا اللزززيغ  ال يا ززيل )أل الحءززز ق ال ردفزززل
 مززا  (56)النظربزل المعنيززل بززالحء ق المد،يززل  ا،ززف بعوزدس نززا ات حح ززال لمززدس ط ب ززل

حززق ل مزز اطا فاحيززما الم اطنززل اي  ززاي بالم ززاالليلص إل ززي الدفمءراطيززل ال وسراليززل 
 الحل بف الاتلحلا  بحمافل الحء ق العاهدس  لق المجا  الخا .

ا زززحي ر الزززبع  بزززالحء ق الأ، ر زززا ن زززق نزززدد  سوزززر الزززا ا شزززخا  الل زززا   ا 
 فيل ل النظا  أق  دفمءراطيل.

 لي ا  ل ا الزي ا كيزر دفمءراطيزل  زي الحزي ُامزا ي إلوهزا الم اطنزل ن ق البناا 
ن ززززق أال ززززع ،وززززاقص الإل أف ،ظززززا  دفمءراطززززي الشززززرالط ب جزززز د الا  ززززا  القزززز ا،وا 

ا  ززا ص البحبزع  لزي أل الزرأف العززا  الالحزاكي الأجهزلس أالزا قززاد س ن زق  مافزل  زذف الم
إلزي الدفمءراطيزل تبززد أل فلز ل الءززا، ل إلز ق  زز  اتنحبزا ا  الدينيززل الالءس يزل الالعرقيززل 
الاييدي ل جيززززلص الببءززززق الحززززلا  المزززز اطنوا بوانززززل الءززززا، ل أ ززززد اليززززما،ا  ل نظززززا ص 
البذلي يرا زع المجحمزع المزد،ي  لزق ال زح ى  يزا ف نزا ص البلزبر ات حمزا  النلزبا  

 زززق الملززز حل الع يزززا اللزززيس ن زززق أإلزززراد ناه حززز  أال ب داززز  أال الجم نحززز  الحلبيزززل ال ن
الوبءزززل اتجحماعيزززلص الالزززا  نزززا احر ززز  الحءالوزززد ال يا زززيل الاتجحماعيزززل الاتقحلزززادفل 

 الاحح    لق      الال اقد.

                                                        
 اشد با ال ن شيي  ء ق الم اطنلص المعهد العالي ل   ر اي ًاليص  ور،دلص إلورجونياص ال تفا   (54)

 الالا بعد ا. 10ص  1993ص 2المححدس ا الربليلص ط
دا  الن ر ل نشر الالح  بعص  دالا د با،  ودي الم اطنل الال     الحيا فص ارجملي  مور نل  ،لا   (55)

 الالا بعد ا. 64ص  1994نمالص ا  دل 
 ص )الرجع  ابق(.64 دالا د با،  ودي الم اطنل الال     الحيا فص   (56)
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الالج ا رف الا  ذا المنظز  ص ا،حءزد الما  زا  الد زح  بل إلزي العزراقص  ،هزا لزي 
نزززل البالحزززالي إلهزززي ،وزززر شزززرعيل ال،وزززر الا  زززل لحر زززي  الحءالوزززد اج زززد  ءززز ق الم اط

 الحيا بل إلي المجحمع المد،يي
مَــــا ن  ًــــَتوَر َحيزَفــــاه َو ــــــل م     َومَــــا َرَفــــعَ الدا ًَ ْ  ألزَطــــــَ   ــــــ ــــــه  للن هز َنــــــا ب    أَتوز
ــي َتف  يــْ لَيخز ــه ح  ــديعَ الن سز ــتارى َ  ــــدم     ً  ــــواله َتَلــــر َ  بال َت َْ مَقز ــــعز ــــه  الش    ب 
ْى  ــ ــَتَناَرتز مَمَال  ًز ــاتير  ا ًَ ـم  تَ    ب لــوزء  الد  ـَن الَجهزـل  مَمزل    (57)َخب َط فـي ليزـل  م 

)الإلزززي المجحمزززع المزززد،ي فزززياي ال زززرد أالت ص  ل الحءززز ق ال ردفزززل أقززز ى ب  ززز ها 
طسيعيزززا  النزززاص أالزززا الحءززز ق الملح زززبل  الم اطنزززل الداللزززل المد،يزززل إل ي زززف جزززلاا   ا  جزززلا

يزززا فص اللهزززذا ينشزززي الحززز ار بزززوا الحءززز ق الوسيعيزززل ال ءززز ق طسيعيزززا ص  ،هزززا ،حزززا   
الم اطنززل ت  ززيما إلززي المجحمعززا  المحخ  ززل. لززذا إلززدل ارقيززل اي  ززاي بال اجززل الززا 

 .(58)الظا ر المد،يل الحدييل(
الالا  نا يسر  دال  ال ني الزذااي الالز ني اتجحمزاني إلزي الحز ا ل بزوا الحءز ق 

ي ازنظي ا إلزراد الايزبط أإلعزالهيص ال زذا الزا الال اجبا  الزا غزً  ا طزر الحشزربعيل الحز
ا حءززر  ليزز  الس ززدال المحخ  ززل الالنهززا العززراق الالززسًد العربيززل نم الززا ص لهززذا  ا،ززف دنزز س 
الجززز ا رف  لزززق  قاالزززل الما  زززا  الحشزززربعيل الالحن وذفزززل ن زززق أ زززاي الزززد،ي لحجزززاال  

 الحالل الرا نل.
ا ززحهد  احربززر  زز   ا   يززا با ص إلد،هززا  -إلززي ج  ر ززا-اللززئا  ا،ززف الم اطنززل

أل الم اطا الا أشلا  العند الالءهر إلي  طزا  الداللزل الحدييزلص الاجزد  ايشزا س  لزق 
ال ه   ال طنيل الالم اطنل لزي فجزر ازدااللهما  ت بعزد اليز  س ال ر، زيلص )إلءزد شزهد العزالي 

ص  مززا أقززر  إلر، ززا أال  1786أال  ال يءززل نرإلززف با ززي  نززًل  ءزز ق اي، ززال نززا  
،ف   يا  الحء ق إلي الجاالعزا  ال ر، زيل  زي الراهزد ا ال  ص ال ا1791د ح   نا  

 .(59)إلي  ذا المجا (
 ل  ءزز ق الم اطنززل ال ززحمدس  لززق  ززد  سوززر الززا البززادل الدفمءراطيززل ال وسراليززلص 

 .(60)البملا اكح ابها الا غً  الحجنس
                                                        

 .21ص  4دي ال الج ا رفي   (57)
 .65 دالا د با،  ودي الم اطنل الال     الحيا فص   (58)
الالا  14ص   1976ا  ال ا س اليءاإللص دالشق ج    جس  ي العرالبل الالظا ر ات،حماا ا غرىص النش    (59)

 بعد ا.
 .166 دالا د با،  ودي الم اطنل الال     الحيا فص   (60)
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أالززا إلززي الززدال  العربيززل إل ززي الززد  أف ال يءززل غا ززل بحءزز ق الم اطنززل  ت الززا 
ً  غززً  الد ززااورص  الالعظمهززا لززي الززد  ،حيجززل ،ءززا  ن نززي ال حزز ح ال ززي أقزز  اميززو

ً  -ل   ززر ال يا ززي العززا  إلززي الءوززر الززذف  ززد   فيزز . إلالد ززح   العراقززي إلززي  -الززي
أ، ل ال ادف البن دف لي يح  زع إلزي ال هز   الم اطنزلص ال  مزل الطزا اعزا،ي الزا ،مز ض 

الداللززلص  ال هزز الي نززا . ال ززي ا ززحعم  د ززح  با  إلززي أكيززر ا  يززال لحشززور  لززق أ ض
ج راإلزي الافزر  ت  احديزدل ل  مزل شزعل إلزي العظزي ا  يزالص دالل العادلزال ي بزذلي 

 .(61) وا فياي النم الافحا  إلي   ر ال طا العربي ال سور
أالززا   مززل زالزز اطاز إلهززي اعسوززر قززا، ،ي فشززور  لززق  ززلال داللززل الززا.  مززا اشززور 

 .(62) لق المشا  ل إلي ال طا الاءربر اللورف ا ربءا  نا   مل ز عيلز
 -اماالززا  -البال عزز  إلءززد الززا ي النظززا  الم  ززي إلززي العززراق  زز   ا  شززا ا  يحعززا ض

الززع الد ززح   الالبززادل الم اطنززلص    غززالد الززا جززاا فيزز ص إل جززي  لززق غ ززق الراكززل قزز ى 
داغزز  الحلززيص الا ززحءول نززددا  الززا الميء ززوا الا دبززاا لحعلبززل النظززا  الحززاكيص لززذلي 

ر الزا د زح   ا الع زيي إلزي قلزودس  اجي الجز ا رف بشزعرف ال زحي ح  الحل الزلص ال زخ
 زكي بب داد أتنولزي

َقــــــــــــــــةى  ر  ِ مََمخز َْ    وِدًــــــــــــــــاتيرى ــــــــــ ــــــــــا العَنا ي َز فيه ــــــــــ َش   (63)َعش 
 المواطنة بالمفهوم النفسي:-آ 

كيوززرا  الزززا اقحززرل الززز طا بززا  ض الالحزززرا  الالم لززد ال،وزززر  لززيص المزززا فخ ززق إلزززي 
 النمءزا    مزا اءزدالف بز  المرا   ربا  نلبلس احردد أ داؤ ا إلي ،   ص الالداد   ز غا  

ال ا  حق   ا افورا  الظرال  أل ير ز  نزا الطنز  ا زحيءظف  زذف الزذ ربا  إلزي 
 ،   ص إلمألا  ش قا  ال نونا .

البزوا ل ظحزي الزز طا الالم اطنزل اءزا   شززديد الا ابزاط ال وزقص إلءززد ،زم ال   بزز ل 
جززا   قززدفما  ن ززق أل  نززوا ايبزز ي فعنززي ،لالنهززا  لززق أالطا،هززا الأالتد ززاص القززد قززا  ال

اللززز  ا   زززذف العاط زززل ال وربزززل ،حززز  الززز طاي ز ،زززي إلاالفزززف بعززز  الزززا ا،حءززز  الزززا 
الم زز   إلززي   ززر الززدفا  الالنززلالن  لززق الزز طاص إل ززمعح  يززذ ر أ،زز    ا ا،حززر  الززا ب ززد 
 لق آغرص أالهزد نزا الطنز  الأنمزر الزا اللا،ز ص الأغلزل الزا جنا،ز ص اللزي يزل  نظزيي 

ا  زززا  ليززز   نزززوا ايبززز   لزززق الشززيلص ج وززز  ال ززز والص إل زززال   ا   زززر الحربزززل الالززز ط
                                                        

 ص الالا بعد ا.125ص  1977ص 1نسد هللا نل الدياي الد ح   العراقيص الوبعل ب دادص ط (61)
 . )الرجع  ابق(123-122ج    جس  ي العرالبل الالظا ر ات،حماا ا غرىص   (62)
 .238ص  1الج ا رفي  دي ال  (63)
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 .(64)أنوا،هاز
أالزا زالم اطنزلز إلهزز  اللزو ر  زديث لزز  دتلحز ص ال مزا أ زز  نا  ،ز  ال زح  ق  الززا 
البززززادل ال  ززززر الززززدفمءراطي ال وسرالززززيص ل ززززا الجززززذ  ال  زززز ف المشززززحر  بززززوا زالزززز طا 
الالم اطنززززلز  زززز  ا  ض الات،حمززززاا بانحبززززا  الزززز طا ال ززززا ل ج رافيززززلص ال زززز  الززززادلو 

ل )ا  ض الحززززي ف زززيي ن وهززززا المزززز اطا الالداللزززل(. الالززززا  نززززا ا ح ززززي به بزززل  يززززا ب
الم اطنل   ل الشرعيلص  ،ها اشم  جميع الم اطنوا الذيا ينحمز ل  لزق ا الزل الحزي 

 اس     اا بخيا  ال ءافيا  ن ق  ذف ا  ض.
الالم اطنزززل بهزززذا الم هززز   الجززز  الزززا ال جززز ف ا غًقيزززل الاي، زززا،يل ال زززي بالحزززالي 

 الظهر  يا ف.
إل  زززذا ات ابزززاط المعنززز ف الالمزززادف بزززوا الم اطنزززل الالززز طا ي ل "زززد إلزززي ، ززز ي ال 

المز اطنوا    ا ززا  نميءززا  بات،حمزااص  ل  ززل الزز طا فشزب   ززل المزز اطاص البونهمززا 
الم اطنززلص ال ززل ا الزززل يح ل ززد ننززز   ززل ا  زز ص  وزززث ينظززر اي، زززال  لززق ال طنززز  

طنواص فحززل الطنز  الال طنزز  كجزلا الزا الزز طاص  مزا ينظززر  لزق أ  زز   جزلا الززا المز ا
 .(65)كما فحل ب دا  الأ  ها

اللعزززز  اجربززززل الن ززززي لززززدى الجزززز ا رف ال جرازززز  نززززا الطنزززز  لززززي اززززلدف  ت اشززززسيا  
با  ض الا    الا  دقااص إلما غً   قاالحز  إلزي زبزراىز ظ زف  ز  س ا  ز  نالءزل 
بالززذاكرسص  ،ززي أ،زز  جززرد الززا  ءزز ق الم اطنززل الت ززيما إلززي نهززد زنسززد ال ززً  نززا  ز 

 وا أ د   لما  فءيي بدلءاا الحجل ن ق أالً  الشانر الاللاد س أال ال . 
البذلي  سف قز س ات،حمزاا الأ زالح ص  مزا بزر ا الشزانر ن زق ال اطنحز  اللزادقلص 
بززدلو  أل الطنوحزز  الخاللززل  ززي ال حمززل بززوا الزز طا الالما  ززل الم اطنززل ن ززق شززءل 

 البعد بونهما ،ح  ق ل  إلي زدج ل الخورزي
ــــاءه  ُه وَ َ  ــــو  ــــع   َ  َن ي َوَل ــــَ  ذ  َترز َـــة  فـــي    لز ـــي   ين  اني تََغّط    (66)الَغـــد  الـــد 

القززززد ، حشززززعر ال ربززززل الاليززززيان ننزززززد ال يوززززر الززززا المزززز اطنواص ال لززززي ،حيجزززززل 
 رالزززا،هي الما  زززل  ءززز قهي المشزززرالنلص إلحنشزززي ننزززد ي  الزززل الزززا ات،حزززرا   مزززا  ززز  

ر إلنززززي الحززززا  ننززززد الجزززز ا رفي )لززززيس ننززززد،ا  جززززر  يا ززززي إلءززززط بزززز   نززززا   جزززز
                                                        

نمرال با بحر الجا  ي   الل الحنوا  لق ا الطالص  ححها الن ق ن وها الشي  طا ر الجلاهرفص  (64)
 .4ص  1952دا  المعا  ص الءا رس 

 اطع الحلرفي آ اا الأ اديث إلي ال طني الالء اليلص الر ل د ا ا  ال  دس العربيلص بورال ص لسنالص  (65)
 .14-13ص  1985ي ،و   2ط

 ص  4دي ال الج ا رفي   (66)
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 .(67)الأغًقي(
الم اطنزززل  ابوزززل  يا زززيل القا، ،يزززل بزززوا ال زززرد الالداللزززل. إلد،هزززا ننززززد  فالإ ا  ا،ززز

الج ا رف الشل ل العءدسص ال بما  ا،ف  سل   و   الاشزردف  حزق ب زغ الحزد  لزق ا،حزلان 
 الجن يل ب سل ند  الته  الطانح  ل نظا  الحاكيي

ــــــــز أَ  ـــــــَ َوك َدوَن   ـــــــر  ُى َمَش ـــــــدا ـــــ .....  َش ـــــ زو ي َل يَـــــور  َت   كزن  و ن  َوَ ـــــرزَح الطا
ــــرز  ــــنز التا ــــوَن َع ــــَنحزَن المَ َعز ََع ن     َأَف ــــــرز ــــــل  َق ــــــا َك مَاَ َن ــــــَقى د  ــــــة  َتسز   َب
ـــــوَن َعـــــن  الر  زــــــ ـــــنزحزَن المََمع َن َمعزـــن    .....  َأَف يـــه  ل  َُ ه  ـــَن الَحمَـــا   (68)ــــع  َوَنحز

ي )ال ،زي الجز د ق انززد الإلزي  زذا اللزدد ينززدد البا زث نسزد الح زوا بهززذا ايجزراا
د ززح  بل ناالزززل احزززدد الزززنر اكح زززا  الجن زززيلص  ت أل الداللزززل العراقيزززل احجاال  زززا إلزززي 

 .(69)كيور الا ا  يال السحعدس أكير نا الء اند الدالليل العاالل(
 ل   ل  ق الم اطنل ال ق الجن يل غرق ل نًل العزالمي لحءز ق اي، زالص 

لص الاتقحلزززادفل الاتجحماعيزززل الاليءافيزززل الاا اقيزززا   ءززز ق اي، زززال المد،يزززل الال يا زززي
 .1961لعا  

)القزززد ا زززحند  ال ززز ول إلزززي اسربر زززا ن زززق انحبزززا  أل المهجزززربوا ،وزززر الززز الوا 
لحربززل الززز طاص ال زززي الززا أ ززز   إلا  زززيل الإلززق النظززز   شززز إلوني طززاه ي. الق زززف فزززد 
تهحزل  ءزز ق اي، ززال  مززا أشززر،ا ال حززق الع ززي الحززديث )ا ،يرب ل جيززا( ن ززي اي، ززال 

عد يحشسث باللز اا العرقزي الالحعلزل الزديني.  ل إلزي  لزي غلز بل  مزا أ سزف لي ف
 .(70)اا ب  الحيا ا  العالميل(

الالززا أبززر  الم اقززد ال يا ززيل ن ززق  ززعود ال طنيززل  إلزز  الملززربوا  يا ززل 
الحوسيززع الززع الوهزز دص  ،هززا احنززاإلق الززع المعحءززدا  ال  ربززل الالحربيززل ال طنيززل الالء اليززل 

الملززرف ) ززوا قززاطع ال حززا  الالميء زز ل الملززرب ل الجنززاح الحزي اشززبع بهززا الشززعل 
ص 1980اي زززراهو ي إلزززي العزززرض ال حزززا  الزززداللي الزززذف أقزززيي إلزززي اليالزززث الزززا ينزززاير 

                                                        
 ص 1976-12-24ص بورال ص 1862 دالا د الب حا،يي ز  ا  الع الج ا رفزص جربدس ا  دص العدد  (67)

 7. 
 .298-297ص  4دي ال الج ا رفي   (68)

 ال  راي نش طاهرص المظعن لي المبعدالل الالمهجرالل.
ص 1997 1لص بورال ص لسنال طنسد الح وا شعبالي نا  ل ن ق بًد الشمسص دا  ال ن   ا دبي (69)

 266. 
 .228المرجع ال ابق ،   ص   (70)
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ال ززال  د الشززا ن الملززرف نني ززا ص    قززا  نشززرا  الززا ال حززا  الاللززح ووا الأ ززااذس 
الجاالعززززا  الالوززززً  بح  بززززع أنززززً  إل  ززززووا الا  بززززع بيا،ززززا  اززززدن   لززززق الءاطعززززل 

 .(71)ال حا  اللهو ،ي إلي المعرض(
 ا  أالا الم ه   الديني ل م اطنل إله  الج  الا ال جز ف ا غًقيزلص ) وزث ااخزذ بعزد

ً  اجه   ا ،ظمل ال فعيل إلي ال زر ص إلزً امووزل بزوا الزا  ز ى ن مزا،ي الالزا  ز   شاال
دينزززيص إلءزززد ا حزززر   ءززز ق اي، زززالص ال زززال الحربزززا  العاالزززل الالحرالزززا   زززالعرض 

 يززل ال ردفززل  ززي  ززاإل  ن ززق المززا ص ال انززق السززدأ ا ززاإلا ال ززر  الشززجع الالززن س الالم 
 .(72)المسدنوا الالمح  قوا(

)لءززززد  ززززاال  ال يوززززر الززززا قززززادس المشززززرالن ال يا ززززي لحي ززززو   يوززززر الززززا دنززززاهي 
المجحمززع العربززيص ال ززذا ا  ززحا   اشززد ال ن شززي فع ززا إلززي  حابزز ي ا ززحيعا  اي ززً  

رص البززدل  لهززذا الءسزز   البع زز  لزز  ليلزز ل ال هزز   الم اطنززل  مززا  زز  إلززي ال  ززر المعا زز
. الالززا  نززا يحًقززق الخوززا  (73)اجحهززادا  العحسززرا  شززرنا  ا ززحجول لزز  الء زز   الالعءزز  (

 الديني المعا ر الع الع ما،يل  حيا  إل رف الالنها   ياس.
الإلزززي  ززززذا اتاجززززاف أكززززد نززززدد الززززا ال ءهززززاا الالم  ززززربا المعا ززززرباي )ن ززززق أل 

 ليززز  بعزززد أل ا زززحءر  الاي  زززف العًقزززل بزززوا  اللززو ر أ ززز  الذالزززل لزززي اسزززق الحاجزززل
 .(74)الم  موا ال،ور ي ن ق أ اي الم اطنل داغ  المجحمع(

كمززا أشززا  بعيززهي  لززق أل الخوززا  الززديني فحمزز  دنزز س نالميززل لسنززاا الجحمززع 
 ، ززززا،ي ت السززززر   ف "  زززززاجل ف يم ،زززز  بوزززززنهيي الززززا لززززز لص أال جززززنسص أال ل زززززلص أال 

الميمزززززر الالعمززززز  الالحنزززززاإلس إلزززززي العزززززد   الززززز طاص إلا  زززززاي  ززززز  الحززززز ا  الالحعزززززاالل 
 .(75)الالم االاس 

الليس الج ا رف إلي       الشعرف بعودا  نا  ذا الم هز   الزديني ل م اطنزلص بز  
   إلزي اللزميي النز ص إلهز   ال ،لنزل نالميزل النو ءهزا اي، زال الجز  رص ال،ظراز   لزق 

 ال اقع ن ما،يلي
لءزد النزق العربزي  ااز  القد أكد البا ث الم ربي الحبزابي ن زق الز ني الزدينيي )

                                                        
ص ال نل العشراللص 238أ مد أب  الوري اليءاإلل ال طنيل الملربل إلي ظ  الحوسيعص الج ل المعرإلل العدد  (71)

 .27ص  1981كا، ل ا ال  لدف مسر 
 . )الرجع  ابق(59نسد العلبل الحبابيي الشخليل اي ًاليلص   (72)
 . )الرجع  ابق(24-26ال ن شيي الم اطنل إلي اي ً ص    اشد (73)
 . )الرجع  ابق(27المرجع ،   ي المءدالل )ا إلوق الشا ال،ي(ص    (74)
 .56الحمد نلبل الحبابيي الم اطنل إلي اي ً ص   (75)
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بعزززد اي زززً ص الأد   أ،ززز  جزززلا الزززا الجحمزززع الحما زززي  ءافيزززا  الأغًقيزززا ص ال ززز  االحزززداد 
لأل ززززرس بحر ززززل ،ززززلالن ،حزززز  الح ززززاالي ب يزززز   ززززذف الززززرالابط الجماعيززززل الحززززي اسنززززي 
الم اطنززل ن ززق الءرابززل الرال يززل الالء انززد الحشززربعيل بحوززث اجعزز   زز   ، ززال ال ززاالبا  

بر الح افززززززز  إلزززززززي العمززززززز  الاي،حزززززززا  العيزززززززا ا  بزززززززوا لآلغزززززززر إلزززززززي اي، زززززززا،يل البلززززززز
 .(76)الم اطنوا(

أل اليززمال اتجحمززاني أإليزز  ال ززو ل لحززيالوا )الإلززي  ززذا ال ززياق  أى بعيززهي 
 .(77)( ء ق الم اطنوا اتجحماعيل الاللحيل

الل جزز ا رف  أف الافززر ال ززربر إلززي  ززق الم اطنززلص بعوززدا  نززا أدعيززاا الززديا 
 الالرجعيل    قا ي

ــــَهَروزَنَها ْ  َيقز    َومَـــا الــــدّ  َن إال  شلــــةى َيشز ــــــــَر ــــــــى َغ َل ــــــــوَنهَ وأداَُ إ    (78)َل
ال ززذا الم  ززر نسززد الززر ما ال زز اكسي يا ززد ن ززق ال  ززدس بززوا ال طنيززل الالعءوززدسي 
)الززززا الخوزززززي أل يحلززززز    ، زززززال أ،ززززز  ت فلزززز ل الطنيزززززا   ت   ا اخ  زززززق نزززززا الزززززدياص 

ً ي لما ا فل ل اي،  ول  إلزي آل الا زدص الت فلز ل الملزرف الطنيا  البرالا حا،حيا   ف  الح اه
 .(79)الم  ي الطنيا  الال  ما (

 الخالصة:

يحيزر المزا  ززسق أل ا  الزل ظزا رس العءززدس أ زد ف اغزحًت  نميءززل إلزي السنيززل 
العاالززل ل   ززدس العيزز بلص إلهززي ن ززق  ززعود ال اقززع نم يززل اخ ززد نززا الخززط العززا  

 الاجربر.ل نم  الالحو  ص بحوث البر ال يي المادفل الا غًقيل ال فع شي 
أالززا ن ززق الم ززح ى الحيززا ف إلهززي ظززا رس اا بخيززل لززدى الجحمعززا  لززي احززر  

ً  -رص ال زي الحعزددس ال جز ف اللهزا الًالزر الأبعزاد. إلهزيولنل  الي االا الحو    ت   -الزي
أ الل إل زر أبزر  الظا ر زا الءلز   الالعجزل نزا ال اجهزل ال اقزع الاحدفز  قلزد اجزاال ف 

غا،ءزل احمز  ن االز  إلناههزا إلزي  ااهزاص  الالفع السدي ص الإلي  ذف الحالزل ا ز ل ا  الزل
القززد ا زز ل  فجابيززل انو ززق إلززي ال اجهززل ال اقززع الززا الزز ني بهززا الالعرإلززل أ ززبابها نززا 
طربق الح ،  إلزي أنماقهزا الزا غزً  نم وحزي الحح وز  الالحر وزل ب يزل الحجزاال  ن زق 

                                                        
 .5المرجع ،   ي   (76)
ع ي ل مًيواص بورال ص ص دا  ال1989إلهمي   بدفي ال اطن ل ت الو لص ،دالس الالوا ، إلمسر -  يي الع ا (77)

 .105  1990 1لسنالص ط
 .25ص  2دي ال الج ا رفي   (78)
 .87ص  1935نسد الر ما ال  اكسيي طباهع ات حسداد الاللا ن ات حعبادص دا  المعا   بملر  (79)
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السدأ العح ل ال ونئذد فلبر ال  زر  ز  ال جز  ا غزر لسزاي ال اقزعص البزذلي يح وزر ال  زر 
  اقع العا .الال 

الن زززززق  زززززعود المجحمزززززع العربزززززي الزززززا يزززززلا  فعزززززا،ي أ الزززززل ن زززززق الم ززززززح با  
اتجحماعيززززل الال يا ززززيل الاتقحلززززادفل الاليءافيززززل الالرد ززززا  لززززق أ الززززل ال  ززززر ال يا ززززي 

  ،ها ارجع إلي المءا  ا ال   لق أ الل ال ع  العربي. ؛نم الا  
الحا بخيزززل   زززد الحيزززا ف نسزززر المرا ززز خالإل  زززذف ا  الزززل ،حزززا  اراكمزززا  الح

 المافيلص الح   ا اي، ال العربي.
إلع ق  عود ات،حماا ب     ظا رس اجحماعيزل احميز  بزال تا المعنز ف ل جمانزل 
الحززي فعززيش إلززي   ابهززاص البنحمززي  لززق الحززا ب  الززذف فح زز  إلززي  اكرازز    ت ال زز د 
 الالا في  الا ا،حلا ا  ال لاهيص الالا غ    الزا نمزرال الن ز   الآدا ص  زي الح زاظ ن يز 

 بحو برف الإ،ناه   لق د جل المعا رس الالحي   العالمي.
 زززي  صالالءززز الي صالززز طني صاللً،حمزززاا ال زززح با  الحعزززددس النهزززا ات،حمزززاا ال يا زززي

ات،حمززززاا  لززززق اي، ززززا،يلص  ززززذلي ات،حمززززاا العززززاط ي الززززذف يحج ززززق بززززالحس الززززذااي 
الحززززي  الالشزززع   ال جززززدا،ي ل زززز طا الا الزززل. ال نززززا  ات،حمززززاا  لزززق العءوززززدس الالحيززززا س

ينح زززل  لوهزززا ال زززرد ال مزززل نًقزززل الطوزززدس بزززوا الززز ني الات،حمزززااص  ل الززز ني فعزززل  
ات،حمززززاا البنميزززز ص الالززززا  نززززا يسززززر  دال  ا د  الال يا ززززل الال  ززززر إلززززي ب زززز  س الزززز ني 

ظزززززا  ن زززززق اله بزززززل االززززز طني الالءززززز اليص اللم اجهزززززل ال زززززلال ات زززززحعما ف العزززززالمي   
 زززهي الززز ني إلزززي ال اجهزززل النلانزززا  الحيزززا بل نزززا طربزززق اي،حزززا  الايبزززدانص المزززا ف

 العرقيل الالءس يل المحورإلل.
الإلزززي  زززذا المجزززا   ززز  بزززر  الجززز ا رف شزززانرا  الحموزززلا  إلزززي الزززدإلان نزززا ا،حماهززز  
الزز طني الالءزز اليص الحلززدفا  ل زز  الززا  زز  ننلززرف ال اقززد  زز اا ننززد الحلززا  أ  لززدى 

 ال ئا  إلي المجحمع العراقي.؟
 ت بعزززد اليززز  س ال ربزززي عرإلهزززا العزززالي أالزززا الم اطنزززل إلهزززي ظزززا رس اجحماعيزززل لزززي ف

إلي أالاغر الءرل الياالا نشر المزوًدفص ال زي ال هز   قزا، ،ي فيزما  ءز ق  ال بيلا 
 اي، ال المادفل الالمعن بلص ال ي اللو ر جديدص اللهذا الم ه   ال ح با  الأبعاد.

إله  إلي النظ   الديا ا حرا   ء ق اي، زال إلزي الم  يزل الاتقحلزاد الاتجحمزان 
 ززززل الاليءاإلززززلص القززززد  ززززال الززززديا  ززززذف الحءزززز ق الالفززززع لهززززا ايطززززا  الءززززا، ،ي الال يا

 الع ما،يل الا  وث النظربل الالمما  ل. سالا غًقيص ال   بهذا ي حءي الع النظر 
أالززا الزززا الجا،زززل الن  زززا،ي الال   ززز ي إلالم اطنزززل اج زززود ي، زززا،يل اي، زززال إلزززي 
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اسززدال العًقززل بززوا ات،حمززاا  طززا  المجحمززع الالداللززلص اح يءززا  لألالززا الالبءززااص الالززا  نززا 
الالم اطنزل ال يءزلص    أل الم اطنززل اللزحيحل اعمزق ات،حمززاا الاجزذ ف  مزا أل ات،حمززاا 

 العي ف فء ف العًقل بوا الم اطا الالداللل إلي  طا  العدالل الالدفمءراطيل.
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 : الفصل الثاني

 ريـخصية الجواهــش
 
 

 تمهيد:

ً بززد الززا د ا زززح  إلززي  زززياق  اللالنززي الال زززو  ا ديززل ابززا بوئحززز  الالجحمعزز ص إلززز
اتجحمانيص إلءد اح شد نا  ذف الد ا زل غوز ط أ ا زيل إلزي شخلزوح ص ال سزذا لز  
اا ززعف العرإلززل البا ززث بي ززرا   حززق فعززر  جا،بززا  الززا المززا را  الن  ززيل الال زز   يل 
الحزي ازي ر بهززا أ نزاا ،شززيا  ا اللزقص  ززي العرإلزل اربوحزز  الظرالإلز  اتقحلززادفل الالزا  ززال 

اشززر ي  ونمززا ا ززحيءظف إلززي ،  زز  ال اابزز  ال،حع بزز  إلززي شززباب .  زز   ززذف المززا را  فع
 الخا جيل احر  آ ا ا  بال ل إلي شخليل ا ديل ال،حاج .

التبزد أل ،عززر  آ ااف إلززي ال يا زل الالمعحءززدا ص  مززا ،عزر  الحزز ادت الحززي الززر  
وئلص بهززا ا ديززل الا غززًق الحززي يحح ززق بهززاص الالززا ا دبززاا الززا ا زز ل لزز  أغززًق  زز

الل ززنهي يحخ لزز ل النهززا إلززي  حابززااهيص إلززد ا بهززي اليززالو لص الال قزز   ن ززق  لززي ف وززد،ا 
إلززي العرإلززل   يءززل ا ديززلص إلا دبززاا بشززر إلززوهي اناقيززا ص  ،هززي لي زز ا قدف ززوا الت 
الًه ززززززلص إلًبززززززد أل ، فززززززر دالاإلعهززززززي ال،ززززززلالااهيص الإت إلءززززززد  الشخلززززززيل  و بحهززززززا 

 الطسيعحها.
ليزززززعد. الالزززززنءم  د إلعززززز  ل ءززززز س الال مزززززا  التبزززززد أل ،عزززززر  الززززز اطا الءززززز س الا

لزز   ياازز  الخا ززل  -ال اهيززوا إلززي ،  زز ص ال ززذلي تبززد الززا العرإلززل المشززاك  العاالززل
الالعاالززل  ززيف أديززل إلززي المحززيط الززذف ا زز ل فيزز ص إلًبززد الززا ا ززحبوال ،  ززوح  الالززا 
إلوها الا الر با  ،ءمص  ،هزا  شزا ا  ا يزي  لزق العرإلزل اللزاالا الحزس الالحوز  ا  
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  ياا . الحي طرأ  ن ق
ل إلززز زززي اتطزززًن ن زززق اللزززاد  اليءاإلزززل الالمزززا را  ا دبيزززل الال  ربزززل ال لزززي لمعر 

الم ززح ى اليءززاإلي الالمعرإلززيص الال قزز   ن ززق الموزز   الات،حمززااا  ال يا ززيل الال  ربزززل 
 الا،علا ها ن ق ايبدان.

كما تبزد الزا العرإلزل ال اقزد ا ديزل الزا قيزافا المجحمزع الالعلزرص  ل د ا زل 
المنزاخ ال يا ززي الززذف  زال  ززاهدا ص الايززيا ج ا،زل  االززل الززا   زورس ا ديززل اعلززس

 ال ورس  ياا .
التبزززد الزززا ال قززز   ن زززق الج ا،زززل البزززا  س إلزززي أدبززز ص  ل الءزززا ل فوززز  ن زززق 
ال زززا ا  ال مززز  س بالظززز  الزززا  يزززاس ا ديزززل الإلزززي الحيزززاس اليءافيزززل نم الزززا ص لمعرإلزززل 

ي ور المسزززززدن العًقزززززل بزززززوا أدالا  الحعسوزززززر المخح  زززززل الزززززا ،ا يزززززلص القيزززززاي الزززززدى اززززز
 بالنحاجا  ايبداعيل الال نيل لسوئح  النلرف.

الالزززا الم وزززد أل فو زززع البا زززث ن زززق الزززذ را  ا ديزززلص ل  ،هزززا ا ءزززي أفززز اا 
كاشززز ل ن زززق الم زززورس ال نيزززل الاي، زززا،يل العزززا ص  مزززا ايزززع  طزززا ا  اا بخيزززا ص    ا زززحعود 

 اا  ن ززق المنززاخ الن  ززي الاللالنززي ل عديززد الززا المعززا   الحززي غافززهاص  مززا ا ءززي فزز
 الظرال  الحي  حسف إلوها  بداناا .
ا نا زرالا ا ديزل الت الزز ف ن زق ا قزز  الزا بءززي مززالبز د البا زث لزز  أل نزددا  ال

 يزززا . أل يززززدل ا بشزززهادااهيص الأل اجمززززع الزززع شززززهادا   زززاب ي   ززززي ا ززز ل  فززززااا  
 فزززافيل أ نززززاا قززززرااس ا ديززززل الززززا جديززززدص التبزززد أل اززززحي  ززززذف الشززززهادس بمعززززل  نززززا 

،يززززل الالح ززززابا  ال يا ززززيل الحززززي ط ززززف غززززً  إلحززززرس العونززززلص إللززززنعف المززززا را  ا 
 ا نما  ا دبيل الأ حابها بحي ور الع اال  ال يا يل ال د ا.

الا ديزل ال ز  ينخزرط إلزي قيزافا نلززرف البزا خ لهزا قزد فخيزع أ يا،زا  لحنززا ت  
 الحدت الا د  العا . لإلنيلص القد فل ل ط ن إلن  ل ي ف حجول لرا ني

ً  با  ززززززدات الاللزززززززرانا   -الشززززززانر  ززززززالج ا رف  ً   زززززززاإل نزززززززا  قر،ززززززا   ززززززاال
الالحسدت ص ال ال قرببا  النها بن بل أال بزيغرىص البعز  ا  يزال الشزا  ا  أال العا فزا ص 
بانحبززا ف النززاطق الشززعسيص  ززوا ا،حززد  ،  زز  لهززذف المهمززل لشززعلد الززر  ن يزز  ا ززي 

 ا  داتص تبد أل فل ل  ، ا،ا  آغر.
 الحي ي اجهها؟. إلما  ياس  ذا الشانر؟ الالا ا  الل
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 مولده:-1

الوًدفززل إلزززي الدينزززل  1900اللززد الحمزززد الهززدف الجززز ا رفص ن زززق ا  جززرص  زززنل 
النجزززد ا شزززر ص الإل بعزززز  العا زززرب  يا ززززدالل أ،ززز   زززسق  ززززذا المزززوًد ب ززززن ا  

 .(1)قًه 
الالزززا المعزززرال  ننززز  أ،ززز   زززال فما زززي  يوزززرا   ززز   نزززا  ال لزززدفص العحمزززدا  ن زززق 

 ا ززسح  بمززا ال د إلززي شززعرف الززا أ قززا ص أ، ززر أل   و بحزز  النشززء  الززداهي ل حيززاسص إلززدل
 ا  ل لهذف ا  قا  دتلل ن ميلص الإ ا  يلح  نا اا ب  الوًدف فجوبيي

 .(2)ص الا ال     ا  ر1903ص القو  1902ص القو  1903 ،ني اللد  نا  
أالززززا ا ديززززل الزززززدجو ي  ززززهر الشزززززانر ال ززززدفء  إلءززززا ي )اللزززززد الحمززززد الهزززززدف 

 جربززززل الم اإلززززق ل ززززنل  1318ع ا ال   ززززنل الجزززز ا رف إلززززي اليززززاالا نشززززر الززززا  بيزززز
 .(3)1903الوًدفلص أال  ما فح   ل  أل ا  ل  1900

 القد  رح لمج ل ط سف  لي  أل فلحل لها نا ،    بء م     قا ي
)أ،ززا الحمززد الهززدف الجزز ا رف إلززي اليا،يززل الال ززبعوا الززا نمززرفص إل ززي بوززف الززا 

 .(4) (1900بو   النجد اللد  نا  
 ب  الززززوًدفص إل ززززي فعحززززر ص القززززا  الما  ززززا ي ) ،ززززي   ا ال ززززوا   رازززز  المج ززززل بحززززا

 ص قالهززا 1907 ا زسف ن ززق ال  ززاهقص النهزا  زز   ا جزز ا   زز رفص ال زذا الززوًدف فيزز  
الحمنيززززا  أل فلزززز ل  زززززذا الحززززا ب   ززززحيحا ص  زززززي الززززا قيمززززل العمزززززر إلززززي الدتلززززل ن زززززق 

 .(5)الحياس(
 ال ال    اي الشانر باللالا نميءا ص  با  بالحياس الالشبا .

تَـــــــــــهَ  ــــــــــباب  َعبدز ْ  َوَ ر     َنــــــــــَ َ  الش  ــــــــي ــــــــم  الَمش  لز ــــــــنز ح  ََ م    (6) زـــــــ
الإلزززي  ا  يززز   ،ءزززع ن زززق الحيزززاس أال ،ءحزززر  النهزززاص أالزززا أ غزززف الزززوًد  شزززعرا ص 
ً .  ،هززي يا غزز ل شززعرا   فيجوززل بززالن ي الءززاطعص  حززق ل ززيل لززي ا ززا العززادس جا بززل إلعزز

                                                        
 ص 1986 1ص دا  ا ف ااص بورال ص ط2الحمد جع ر الحس بلي الافي النجد ال افر اص   (1)

 136. 
 .134ص  1954ص الوبعل العربيص النجد 1ي شعراا العربيص  ن ي الخاقا،ي (2)
 .5ص  1972ص الوبعل ا دا ص ب داد 1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (3)
 .5ص بورال ص  1972،ي ال  29الحمد الهدف الج ا رف زاليلرإل ل الج حيزص العدد  (4)
 .27ص  1الم لد  لق النشر(ص   ج اد ن ي طا ري الءدالل دي ال الج ا رف )ال ا رف الا (5)
 .330ص  1الحمد الهدف الج ا رفي الدي ال   (6)
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 زذف الزد،يا الزا ،وزر  كحل الحا ب  ن ق أقر   حا  لزديهي الإ،ز  لي يز  أ،ز  جزاا  لزق
 .(7)أل فعر  ل  اا ب  الوًد

ال، ي  ا  ي    زوا أ، زر الجز د الحزا ب  الشزعرف إلءزا ي )أ،زا أ ز ر الزا أغزي 
نسد العلبل با نحي نشرس  نلص الالوًد أغزي الزا خ شزعرا  ،ظمز  ال زود جع زر الخ و زي 

 الاليسف إلي دي ا، ي
ــــج لَ ال ــــداه ًَ ي مَوزل  ــــد  َُ مَهز ــــارم ـــــا َعبزـــــَد العَ مـــــ ز    ت  ـــــرَاا َي َز َبشز   (8)أعزَقبَـــــ

 1320  ا نحزززا نشزززرس  زززنل المزززد ناسص  زززال الزززوًد الهزززدف  زززنل زإلزززد ا أفزززيف لززز
 ص الت فخززر  بززذلي نززا 1903 جربزلص ال زز  الحززا ب  الم يز ص  ،زز  فءربزز  بزالموًدف 

لألالزززرص إلزززلاد ن زززق ال زززرق بزززوا  - ززز  ا  – زززدالد ال زززبعواص الالزززا يزززد بنا إل ع ززز  ا حزززاط 
 1903. إلهز  فحزح   بهزذف اللبزادسص  حزق ل ي،ز  اللزد نزا  (9)تالموًدف  نحوا أال  زً

 دالل ،ءا ص    فء  ي )كنف ابا  ابعل إل ي،  لي فلا ابا ناشرس الالا أشب (.
الإلي  حا  الشي  الحمد جع ر الحس بلص ال ز   زادق ال ءزلص ال حابز  قزيي فومزئا 

بخيزلص     لي  البا ي لص  ما يل ي  الج ا رف ،    إلزي ات زحدت  ن زق الحءزاهق الحا  
 ززص  زذا امزا ص ال زذا  1317قا ي )اللد الهدف لو ل ال ابع نشزر الزا  بيزع ا ال   زنل 

 .(10) حير(
الالمزززا شزززجع الجززز ا رف ن زززق ات زززحمرا  إلزززي الحييوزززد جه ززز  ال زززرق بزززوا الحءززز بي 

  .1900الهجرف الالموًدفص الال  في أل  ذا الحا ب  يرقق  لق الا بعد 
الزززا شزززعر الجززز ا رف فءربززز  الزززا  زززذا البنحهزززي ا  زززحا  غالزززد بلحزززا   لزززق بوزززف 

الحا ب ص إل ي ت فلز ل قزد أغزذف الزا الالزد الشزانر ،  ز ؟. دل أل ف زمر ل شزانر  يوزرا  
- زززز1342الزززدإلان نزززا ،  ززز  ليزززرال س الززز  ل الشزززعرفص إلءزززد قزززا  إلزززي  زززونوح  نزززا  

  ي1924
  َ َز َشــهرتي فــي َكــّل   َيزــ ــــاَوززَتَ َ مزســــاه    َوَذاَعــ ــــاز َج   (11)وعشــــرمنا َوَم

ص  وززززث  ززززال فززززما 1978ُيززززرالى نززززا الشززززانر أ،زززز   ززززوا  ززززئ  نززززا  الالمززززا 

                                                        
 .28ص  1الحمد الهدف الج ا رفي الءدالل الدي الص   (7)
جع ر الح يي ) حر باب  ال جع السًب (ص دي ال شعرص شرح الحمد   وا آ   اشد ال وااص الوبعل  (8)

 .53 زص  1330العرإلالص  وداص لسنالص 
 .29ص  1الج ا رفي الءدالل الدي الص  الحمد الهدف  (9)
 .136ص  2الحمد جع ر الحس بلي الافي النجد ال افر اص   (10)
 .139ص  1928الحمد الهدف الج ا رفي دي ا،  )بوا الشع   الالعاط ل(ص الوبعل النجدص  (11)
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جمانلص إلءد اظا ر أ،  لي ف مع ال اا . ال وا  ر  ال اا  ن يز  از لق أكسزر أبناهز  
)إلززرا ( ايجابززلي )يحززذ ر ال ززن   العاه ززل أل الجزز ا رف اللززد إلززي ،هافززل الءززرل المافززي 

جززز ا رف ابنززز  (ص الالعنززق  لزززي أ،ززز  فءحززر  الزززا اليمزززا،واص اللززي يزززدن ال1898-1987)
يحززززابع الحززززديثص إللززززرخ إلززززي الجهزززز  ب يززززل زا،شززززلز أفي ا ززززلف.. . أ،ززززف أكسززززر 

 .(12)الني(
الالع أ،ز  اءزد  بز  العمزر  ت أل  الح الشزبا   االنزل فيز ص الظز  نن ز ال الشزبا  

 ف الل شيخ غح .
ال يوزرا  الززا يحزردد إلززي قلزاهد الجزز ا رف نمززرف اللالنزيص الل ززا بح زرس ال،ززد   ء لزز  

 ي1962خورز نا  إلي قلودس زفا دج ل ال
َكمَــا ــبزعيَن مَوزَتــاه بَعزــَد َ وزم  ًَ َا  ــاه ب َســبزعين     َقــدزم  ــَتر ي مَوزَت   (13)يَــا َذل  َمــنز َيشز

كمززا يحج ززق    ا زز  المليززد بززاللالا   مززا اءززدالف بزز  ال ززاص ال ززذا دلوزز  ن ززق 
اشزسث الشززانر بالحيزاس الال البززل المز  . ) ززل الحيزاس بحززل المز   ُف ربنززي(. الن ززق 

دص إلززدل  ززذا الحيززا   بمزوًد الشززانر لززيس بمهززي جزدا  اجززاف النشززيس الال ززورس أف  زعو
 الالسوئل.

 نسبته:-2

ين زل الجز ا رف  لزق أ زرس نربيزل نربءززل نرإلزف بزر  الجز ا رفص القزد ال ت  ززذا 
 ال ءل نا جد قربل يدنق الشي  الحمد   ا أ د أنً  ال ء  إلي نلرف.

ال زز  الزززا  صشززراهع اي ززً ز القززد اشززحهر بلحابزز  ال ززيي زجزز ا ر ال ززً  إلززي شززرح
المراجززع ا  ا ززيل لوالززل الع زز   اي ززًاليل إلززي الءززرل اليالززث الهجززرفص    ت يرشززر 
الوالل لنوز  د جزل اتجحهزاد الزالي يد  زهاص  مزا فعزد  زذا المالزد الرجعزا  الزا الراجزع 

 .(14)الم  ي إلي العراقالعهد ال ء  إلي انظيي الءياا ال،ظا  ا  رس إلي 
حزززا ص  حزززق لءزززل بززز   زززا ب ص إل زززال الشزززي   ززززا ل ال انزززف شزززهرس  زززذا ال 

 الج ا ر.
الالززع الززرال  الززلالا ال يززرس الحززداال   ززذ  الميززا  الألحءززف فززاا الن ززبل لي ززمق 

                                                        
 .35نسد الح وا نشبالي الج ا رف جد  الشعر الالحياسص   (12)
 .229ص  1984نش  ا  ال ا س اليءاإللص دالشق ص ال4الحمد الهدف الج ا رفي دي ا،    (13)
 (ص الرجع الشيعل إلي نلرفص ا إلي إلي النجدص )المنجد إلي 1849- ز1266الحمد   ا باقر )  (14)

 .206ص  1973ص بورال  21ال  ل الا نً (ص ط
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ال ا زززد الزززا أ  زززادف بزززز)الج ا رف(. )الا ازززبط ا زززي أ زززرانا بجزززد،ا ال  يززز  الشزززي  الحمزززد 
 .(15)  ا النج ي( الم لد     ال بعل الا آباه  الالم مق با ي ال   نح  ال ءهيل

ً ي )ا زاد الدينزل النجزد ا ز ل  زياق الإلي  زذا ال ي فزر بعيزهي  زذا الحء وزد قزاه
بدنزززل المزززدل العراقيزززل إلزززي  ززز  شزززياص إلءزززد  زززنف اء وزززدا   يزززا با ص     زززم ف ا  زززر 
بي ززماا أ زززد  حزززا  أجزززداد اص إلهنزززا  بوزززف  اشززد ال وزززاا ، زززبل  لزززق  حزززا  جزززد ي 

 اص  زي ف زحد   فيءز  ي الشي  الحمزد الح زاص ال نزا  بوزف بحزر الع ز   النشزرا   ز ا 
) ل بوحنا  زال يزدنق زبوزف  زا ل المحلز   ، زبل  لزق  حزا  جزد،ا ال زود زالحمزد 
ا نرجيز زالمحل   إلي ن ي ا    زص  ي ا،ح ر  ذا ال ءزل ننزاص  حزق أل ال اإلزد 

ط بززا  ل ع ززي  ززال يحبززع  ززذا الحء وززد. إلال  يزز  الشززي  )آ،ززا بززل    -آ،ززذا - لززق النجززد
حزز  الل حزز  النززذ أل ززدى ال  زز نح  الممحززا س زالذ بعززل إلززي الززنيف الوهرا،ززي( قززد ، ززي  نو

ن مزززاا الشززززيعلز إللززززا  فعزززر  بلززززا ل الذ بعززززل ال ززززا  أ ززز  بوحزززز  ف ززززم ل بوززززف 
 .(16) ا ل الذ بعل

 والد الشاعر:
نسززد الح ززوا بززا الشززي  نسززد الع ززي الجزز ا رفص ال زز  الززا  جززا  الع ززي الا د ص 

الشخلزيل ال زدس الوبزعص  مزا  زال أ، قزا  كال إل ها  ظرب ا  ت ا  ا  الن حلص نزر  بءز س 
ابنزززز  الحمززززد الهززززدف  لززززق  ززززد الحوززززر ص  ربمززززا   لززززق د جززززل اي ززززرا ص فءزززز   ننزززز  

الج ا رفي )كال الالدف شيخا  بل  الا إلي  ذف ال  مل الزا العنزقص الن زق غزً . الزا 
أبيزز  نسززد الع ززيص د ي ن ززق أيززدف ن مززاا نلززرفص الاجحززا  أن ززق الح ءززا  إلززي ال ءزز  

 ءززق اللا،ززل الرال قززلص اللززيس  مززل الززا أ خ إلززي النجززد البو اهززا  الأ زز   الززدياص  حززق
 .(17)الا لي في  ن ق   رف

 والدته:
إلاطمززل بنززف الشززي  الجزز ا رفص ال ززي الاالنززل الحعسززدسص ال ا،ززف  ب ززل بوززف ،اجحززلص 
ً  الا ال حابل الشزوئا  الزا الحزذالق ل شزعر الا د ص القزد ال ت الهزدف  اع مف الءرااس الق و

 ق  لي ش يءح  ز،سوهلز.ننها  ذف اله افلص  ما شجعح  ن 
 أما إ وته فهم:

                                                        
 .46ص  1986  ا الع  في الج ا رف دي ال العلرص ال ا س اليءاإللص دالشق  (15)
-100بورال ص  24/2/1999نجد الدينل الع ي(ص الءا ص الج ل المدى العدد جيي )الر الحمد   وا ا ن (16)

101. 
 .44ص  1988ص دا  الراإلدياص دالشق 1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (17)



- 59 - 

الشزي  نسززد العلبزل أكسززر ي  زنا ص ال زز  نززالي الأديزل الالالززد الشزانرص  ززاإلر  لززق 
 يزززرال الأقزززا   نزززا . النسزززد الهزززادف أديزززل الشزززانر. ال ززز   يوزززر ا  ززز ا  الالحنءززز  بزززوا 

  زر  ر زل  شزود نزالي ال وً،زي. أالزا  1941نحء  إلي أ زدات الزاف ا الدال  العربيلص 
إلءزززد الزززا   ززز ورا  رالحمزززد جع زززر  قحززز  شزززابا  إلزززي أ زززدات ال  بزززل نزززا  ن زززي  فغززز  أ

1948 (18). 
أالا أ رس الجز ا رف إلزيكير ي أنزً  إلزي ال ءز  الا د  الالشزعرص القزد ا ح ز ا ال قعزا  
الحموزززلا  إلزززي المجحمزززعص فبعيزززهي الزززد  إلزززي اللناالزززل ال طنيزززل الالع زززي  الشزززي  جززز اد 

س الرال زززي النماد زززاص  وزززث الجززز ا رفص الالشزززي  الحمزززد   زززا الجززز ا رف  عزززيي ا  زززر 
 أ بر بع م  ال لبر المرجع الديني ا ن ق لألقوا  الحي احبع زايالااليلز.

الالنهي الزا الزد  ل حزد بس الب زغ الزا ال ءز  الس  زا  أاليزا  الشزي  ن زي بزا الشزي  
 مودص الالشي  ن ي با الشي  الح اص الآغزرالل الزا ا زي ا  زرس قزد ،ب ز ا إلزي الع ز   

 لشي    ا با  مود ال،ور ي.اي ًاليل  الشي  باقرص الا
كمززا بززر  الززا ا ززي ا  ززرس نززدد الززا الشززعراا أاليززا  الشززي    ززوا بززا  ززا ل 
الج ا رص الالشي   مود  ادقص الالشي  ج اد الج ا رف نمود ا  زرس إلزي نهزد الم زي 
فيلززز  ا ال ص ال زززذلي الشزززي  الح زززا الزززذف  زززال لززز  ال اقزززد الطنيزززل الشزززه دس الزززع 

 ميمزل الززع الززلعيي الزديني المعززرال  زالحمززد اي،  وزل إلززي العززا   النجزدص اللزز   زز ل 
 .(19) عود الحس بيز.  ما  ا ي بشعرف إلي ا،حءاد ال ئل ال  سيل الا ا الل

)ال ززذف ا  ززرس الماجززدس الشزززحبلل العززرالق بالملززا رس الزززع نززاهً  إلافزز ل  زززر  
كاشززززد ال وززززااص الآ  بحززززر الع زززز  ص الزالوباطززززاهيز الآ  الءلالبنززززي الالحسزززز بي القسو ززززل 

 .(20) بد(
 :زوجاته-

ابنزل نمزز  إلي،جسزف النزز  إلراازا  الإلً ززا  الأالوزرسص البعززد  1929ازلال  الجز ا رف نززا  
إلي،جسززف النزز  أ بعززل أالتد  ززيي ،جززاح ال  ززاح الغيززا   1939الإلااهززا اززلال  أغحهززا نززا  

الظزززً . القزززد  ا،زززف  الجحززز  اليا،يزززل اليزززات  إلزززي اللزززسر الايغزززً ص  وزززث احم زززف 
 .(21)لحي الر  بها الشانر  ن ق ا  الا  ازالشاق الحياسص إل ا،ف غور الع ال ل

 ا ي  ي أ رس الج ا رف  لق الجد ا الح ود قمي الشعر إلحم  ا مها بجدا س.
                                                        

 . )الرجع  ابق(122ص  2الحمد جع ر الحس بلي الافي  النجد ال افر اص   (18)
 رجع  ابق(. )ال29ص  1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيص   (19)
 .113ص  2الحمد جع ر الحس بلي الافي النجد ال افر اص   (20)
 .3ص دالشق  3/8/1997ص 72ال حق الي  س اليءاإليي العددص  (21)
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 نشأته:-3

زز  ال نافزل الالززدفص  مززا لءززي ننافززل  ،شزي إلززي بوئززل الحاإلظززلص الاربزق إلززي  يززا،ل أال "
غا ل الا غادالل ا  رس )ا ا ل(. ال ال أشد الا فعا،يز  إلزي ط  لحز   ز ول السوزف    

 .(22)الالجد  أالاالي نءدس احلي السوف(قا ي )لءد ،شي  
إل ززال أبزز ف يربززدف إلءوهززا  يززرت الجززد العاه ززل الززدينيص ال زز  ينززلن  لززق  ززل الشززعرص 
الالزززا  نزززا بزززدأ اللزززران يح   ززز  إلزززي أنمزززاق ،  زززوح  البزززدأ الحززز ار فو ززز  ن زززق  ززز     

 الال اق  .
إلززد ا  ا،ززف ال الززدس الالخادالززل ابال ززال إلززي الحززل الالززدت  لمهززدفص إلززدل ال الززد ت 

د أل ف ززززحر البززززا  ن ززززق اللززززراعي ص  ل أ ززززالول الحنشززززئل اخح ززززد بززززوا الرجزززز  يربزززز
الالمزززرأسص إلمزززا شزززدس  زززر  ا   ن زززق ابنززز   زززال فء ززز  ن يززز ص الأ يا،زززا  ينزززدإلع  لزززق 
 مايحززز  الزززا أغ اززز   بزززا  الإييزززا ا ص  ،ززز  يزززرى نًالزززا  النبا زززل الالزززذ اا بادفزززل ن يززز ص 

 ،وزر  زذا الإل  زذا ا  ز    فيومر أل فلبر نالما  الي  ص اللزي فع زي أ،ز  غ زق  الزرد 
الحرب ف قد اللد نند الو   اناقيا  أ زر ن يز  إلزي الرا ز  الشزبا  الالشزيخ غل الالهزر . 
إلءزد   ززل إلربزق الززا البززا يوا  لزق أل ا  ززرس  زي المجززا  الحوزز ف الزذف احشززل  فيزز  
شخلززززيل اي، ززززالص    أل أ زززز    الءمززززع الايكززززراف فلززززري الظززززا ر ات،حززززرا  لززززدى 

ميزز  إلززي النظ الززل الززا نءززد الززنءم  اي بززاط الاي مززا  الالحمززرد الشخلززيلص الالحززي اح
 .(23)ال  ا ا

إل زي ال ززن ا  ا اللززق نززا  الهززدف إلززي جز   ززادلص إليالزز  احنزز  ن يزز ص الغادالززل 
السوززززف اًط زززز  الااا، زززز  الاءززززم ن يزززز  الحلافززززا  الم زززز يلص الاززززرالف لزززز  ا  ززززاطور 

ببزل ال ز  بلص الم حمدس الا الاقع العسود المرص ال ي الا دس الزنهيص  وزث ازرى ،  زها ،ر 
إلححززذ ر  يززف يبززان العسوززد البشززراللص ال يززف ف ززا ق ا ط ززا  الززنهي آبززاا ي الأالهززااهي. 
إلحشززعر بزززالحملقص الامحززل  الحلافزززا  بالززدال نص البلزززعل أل فمززر  زززذا دالل أل يحزززر  
الزا الرقزل الالحعزاطدص ال بمززا ا  زق الالحزلل إلززي ، زس الهزدفص القززد شزل  ننزدف  ا ززبا  

 ح    لق ال اقد  ادس الا الحناقيا  اتجحماعيل.،  يا  الاجحماعيا  فيما بعدص  ي ا
الإلززي  ززذف ا  نززاا أ ززول الهززدف بمززرض الجززد فص  مززا اعززرض ل  ززر إلززي يززدف 
أجسر غوي الار  اش  ا  الافحا ص  ي  ءط إلي   ض الاا نموزق  زال يح  زط  زا ل 

                                                        
 .45ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (22)
 ص 1993إلربق الا البا يواي ن ي الن س الاليادين ص ارجمل الجي  أ عد الا  ل الر اللص بورال   (23)

 78. 



- 61 - 

 .(24)الدا ص ل ت ادغ  أال  ال ربع ت،حشال  ل ال الا نداد الم اق
لو  ص اللما فجحل ناال  اليالزث. ال زال الهزدف اليزا   ذف الح ادت دغ ف  اكرس ا

ززر أالز  بمز   جزدف  زي  ززدد لهزا الملزال الزذف ازز إلي  د شزل إلزي ال ونزل الالزذ ااص       
 .(25)في ص  ما  رد ن وها الظا ر الحلل الاءالود العلاا اللي يحخط  ناال  اليا،ي

ص البعزد  زنحوا أال  زًت الزا الإلزاس جزدفص  زد  ا   السوزف الءزدفي البنزاف الزا جديزد
 ي أناد اجديد الح ضص ال ال الهدف     ا  إلي ناال  الرابزعص الفزع لز  العاالز  الزا 

   ورا  جر ب  بابا نم .الءدا ا    با  العنافل الالدت
الظ   زذا السوزف الزذف د   فيز  للزيءا  بذاكراز ص اربوز  نًقزا   ميمزل اعزد  

سوززف الملززال الا    ززف إلززي ال ززا   ،  زز ص )الالهمززا فلززا الززا أالززرص إلءززد ا اززبط  ززذا ال
ب جزززدا،ي البلززز   يزززااي الً ءزززل الأكزززاد أ ى  ززز   االبزززل الزززا  الافزززافص الال زززءط الشزززمس 
الالظزز  فيزز ص بزز  الأكززاد أشززي  اهحززل قرالوززدف ال ززاغا ننززدالا يززر ا بالمززاا الغا ززل بعززد 
الظهوززرس الحززا سص الأل أ ى الالززداي النمحززي )ال ززع دس( الالربوحنززا ال زز داا ال ززا يححززر ا 

ي  زاي العموززق بات،حمزاا  لززق الملزال الالززع داغز   زا ل الززدا  بح زي ا ُل ززل البزذلي ا
.ال ززال أكيززر الززا (26)  ربزااي( لا ابزاطي بلزز   االبززل الزا  لززي السوززف الزذف أالدنحزز  أنزز

يززالي الهززدف الحناقيززا  اتجحماعيززل ال ءوززرس النهززا الال نيززلص )   أ ززبر المززا  الالءزززد س 
اليززيي ن زق الححايز  العيزا ا  اجحماعيززا  ال زال الالزدف الالالزداي يراقبززال  لزي بشزيا الزا 

الاي  ززاي الممزز  ب طززيس ال ءززر الالخلا ززلص الالززع  لززي إلءززد أ ززر أل ا زز ل إلززي 
 .(27)بوحنا غادالل يلءاا ال حا س ن ق ا ي اله س العميءل(

الالزا الم ا قززا  الميوززرس أل الالززدف   ا  يزر أ ززد المجززالسص فلززوحسني العزز ص 
  ً  قززد ال ززوا ف ززيلني الحيزز   نمززا ا ززديحيص إلززيجوسهي بع  بززلي جززسا ال ززراتص ال ززال قززس

 الالدف الذف ندد لهي أ ناإلا  الا الوعا . ا يل  
الالا شدس ال ءر الذف ناش  الهدف جع ز  يحزذ ري )يز    نزا أط زات  ،حزس بء ز س 
ال زز ا ق الوب يززلص ال ززوا ،جحمززع  كزز  الحمززر ال ا ززد  نززا ،يك زز  بالظ مززل  حززق ت ،ززرى 

 .(28)الا في  الا   ي أال دالد(
ي المجززالس ال و يززلص الالحززي فعءززد ا الإلزز ق  زز   ززذا ألززل  ال الززد ابنزز  اللززا سح  إلزز

                                                        
 .214ص  1ي ج اد طا ري الج ا رف الا الم لد  لق النشرص الءدالل الدي الص  ن  (24)
 .31ص  1الملد  ،   ي   (25)
 .54ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (26)
 .46ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (27)
 .37ص  1972  ربا  أفااليص دا  ال ا ابيص بورال  … إلا الق البءو يي الج ا رف  (28)
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الع مااص  وث يحبادل ل الرأف البححد النءزا  بوزنهيص بونمزا الو ز  الهزدف ت ف ءز  شزوئا  
ً   سوزززرا   إلءزززد  حزززل ن يززز  أل فعزززيش  ال بزززا  الزززا  جزززا  الزززديا الن يززز  أل فلززز ل ط ززز

اللزد الزا ،وزر ط  لزلص الشزاخ قسز  أل يحرنزرنص الشزل  حزق   الشيخا  إلي      ص ال ي،ز
   ا زز  باليززوق  ززال ي شززي أل فلززرخ لزز ت  ابززل ال الززدي )إلززد ا الززا ا، زز    أ،زز  الززا

المج زس بعززد النحلزد ال وزز  أفءظنزي الالززدف الززا ،ز الي اليءوزز  الأغزذ،ي ال ي،زز  ف ززح  
ً ص الأ،ا أجر  غواف غ     لق السوف(  .(29)بي  ح

 ززي فيززيف الشززانري )لءززد  ززال الالززدف ،يزز با   ززادا  إلززي طبانزز ص الل ززا  دازز  
ال بزز  ال  اإلحزز  ن ززق ،بززا حيص إلي،ززا ال  وززد بززوا أغزز اي الموالززُل بززيل ت اززلداد بززاطراد 

 …أقلر أبدا  إلي الححيور الالح  
الإ ا الززا ا ا سززف ي الززا  جربمززل  هززذفص إلال بزز  لززي الززا ،يززب  النءابزز . البل ونززي 
غ إلززززززززا  ال عبززززززززا  أل احمززززززززر نونززززززززاف ،يززززززززبا ص القززززززززد يحعززززززززدى ا الززززززززر  لززززززززق العء بززززززززل 

 .(30)الج دفلزال  ءلز(
ا  الن  ززيل المعا ززرس  ،ا ززد ن ززق أل اليزز   ززذف الحربيززل اخزز   إلززي فزز ا الد ا زز

بززالح ا لص ال،البززا  الززا اززادف  لززق ات،حززرا  نززا الززذا  الالمجحمززع  وززث ي جززي المءهزز   
 لزززق العنزززد الالعزززداا فيلزززبر زا ،زززا ا ن زززقز ) ززز ول ا  ( الحززز  )ا ،زززا( المءمززز نص 

 .(31)الالا  نا احج د جدليل الءمع الات،حرا (
ا ي الهززدف   افززل لعبززل الحززرا  الأ يا،ززا  فمززا ي الهززدف   افززل إلزًز ،رابززل أل فمزز

اقحنزاا الووز   الإطًقهززا إلزي ال ززماا اعسوزرا  نزا ال سززف الالحرالزال    فءزز  ي )إلزي  ززذف 
ا جززز اا الم رالفزززل ن زززق ا زززي الو  لزززل إلرفزززا   ا،زززف الوسيعزززل اعززز د لونحلزززر إلوهزززا 

الناشززلس  ا،ززف  . الالززا ا ززي ا لعززا (32)الوبززع ن ززق الحوبززعص الالميزز   ن ززق الحميوزز (
 لعسحي  ي  طًق الويا ا  ال  قيل الا  و ح السو   اع بيا  نا إلءدال الحربل.
 هاإلزي  ززذا الجزز  الخززا،ق شززل  الهززدف ن ززق   ززا  ط  لحزز ص الحززي ظ ززف أشززبا 

اوززا دف إلززي  ياازز . ) ،نززي دإلعززف ط زز لحي  منززا  لهززاص ال ا،ززف ال ززسل إلززي  زز    زز ااي 
 .(33)….(لهاال ءوااي الً ءل بداإلع طم  ا  لي أغ ق 

                                                        
 .54ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (29)
 .54ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (30)
 ص 1981 5اللو ق  جا في  يل ل جيل اي، ال المءه  ص العهد اي،ماا العربيص بورال ص ط (31)

 98. 
ص 1981 5اللو ق  جا في  يل ل جيل اي، ال المءه  ص العهد اي،ماا العربيص بورال ص لسنالص ط (32)

 98. 
 .54ص  1988ص دا  الراإلدياص دالشق 1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (33)
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الإلززي  ززذا ال ززياق يززرى ن مززاا الززن س أل الو زز  الملسزز   قززد فعسززر نززا  غباازز  
ال اجااززز  ال ززز   اشزززد إلزززي شزززل   الزززلفص يحج زززق بخزززرق الءزززا، ل الالحمزززرد ن زززق اءالوزززد 

 .(34)المجحمع الأنراإل  ال اهدس.(
ال، مززس الززا  ززذف الح يءززل إلززي  يززاس الجزز ا رف الشززعرفص  ززوا امززرد ن ززق ال اقززع 

 الالد  ح ص دالل أل يرانىي ال يي ال اهدس ال  ول المجحمع. إل ور لبا   البوح 
الالززا يززلا  الجزز ا رف يززذ ر )أل ال ززن ا  العشززر ا الاهزز  قززد أاعسحزز  الإلوهززا اعزز د 
العءد الالرالا زل الاغزحًط الح زنا  بال زوئا  اغحًطزا  فلزعل ، وهزا ال جز  الفزدفص 

 .(35)الالم قد ال، يي (
عيزهيي ) ل أط النزا فعيشز ل إلزي القد ،جد الا يا د ن ق  ذف الح يءل إلي ق   ب

 .(36)ا دالاجيل ل  بل الإل ربل الاجحماعيل اا ر إلي السنيل العء يل الال    يل(
إلءد غيع الج ا رف أ ناا ط  لحز  لنظزا   زا  ي )   انزاال  ن زق اع يمز   يوزر 
الززا المع مززوا اللءنزز ف العرإلززل فلززعل ن ززق ال بززا  ا ززحيعابهاص  مززا  ززا، ا ف ززحخدال ل 

ا . لزززي أاع زززي الزززا جنزززا  نزززالي  ت الخززز   الالرنزززل النززززالي أ زززالول الءمزززع الاي  ززز
 .(37)ا شباح(

الأ يا،ززا   ززال الهززدف فخززح س ال ر ززل لءززرااس الشززعر إلززد ا الززا اكحشززد أبزز ف  لززي 
اظا ر الو   بالسدي ي )كنف أ س ب محزل ،افزبل الزا نونيز ص ال ز  ف زاجئنيص البزوا 

أالززنع بالسزززدي  يززدف ديزز ال الززا ا ززي الززدالاالباص إلززيإلهي الززا ا ززي النظززرس أل ن ززي أل 
بززدالل قلززد أال اعوززوا أف  يننزز  نمززا يربززد  زز ص ت الززا أ بززدف أ،ززا بالززذا ص فيلزز ل النزز

 .(38)كحا  الا  حل ال ء  إلي اللحسحنا(
لءززد نززا   ززذا اللززسي ط  لززل الشزز بل بالرابززل الالء ززقص إلحم هززا بلزز  اناقيززااها 

 النءد اص إلا،عل ف ن ق  ياا  الشعرف.
أ،زز  النززذ بززدافا  ا ححزز   ززال  ، ززا،ا   الن ززق الززر،ي الززا  ززذا الح جيزز  الءا ززي  ت

 المززا ص إلءززد ظزز  فعحءززد النززذ القززف البلززر أ،زز  اللززدص إل دفزز     ززاي بززيل الززا فخززالوهي 
 كا، ا إلي نالي آغر.

                                                        
 ص/ 1975 1   ا  ا ي ن ي الن س ال رالبدفص ارجمل الحمد إلححي الشونويص اللحبل الءا رسص ط (34)

 104. 
 .39ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (35)
 . )الرجع  ابق(.31ص  1988 إلا الق غ  شودي  م    اال العلرص دا  الشرالقص بورال  (36)
 .49ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (37)
 .70-69ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (38)
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 حياته:-4

بال طا الالحزاكي الالشزعل ، زيو  يااز  ال اقعيزل الال نيزلص  ف اشل  نًقل الج ا ر 
 النذ الوًدف الشعرف ال حق   و   ننا.

 ل أإلي  اعسور نا  ذف العًقلص    جاا إلوهاياللع    ا بح  الراللب
)قزززا  لزززي القزززد نزززر  ن زززي الأ،زززا إلزززي النحلزززد الوربزززق  لزززق  وزززث أ بزززدي أأ،زززف 

 ي ت بززز  أ،زززا شزززربدص قزززا ي الالحزززق نهزززد  بالمدينزززل الأ  هزززا؟ زال زززاإلر الي زززي؟ إلء زززف لززز
سح ي النذ ار حهاص أالا نهدف بي  هاص إلمنزذ اشزاجر  الزع  اكمهزا ل يزرس الزا فحم هزي جإلي

لززز ل  حزززق بعزززد أل طرد،زززي ي إلءزززد ا زززحمرالا يرق زززالءرالدص قزززا ي البعزززد ن زززق الزززرقم
طرد،ي أ،ا الالا العزي. قزا ي أإلي،زف  اقزد ن زوهي الزا … الحاكي شر الورد الا أج هي

بزز  أ،ززا ،افززلص قززا ي أال ت اربززد أل اززرا ي؟ ق ززفي …. أبززدا  … أجزز   لززي؟ ق ززفي ت
 .(39) ل بربق ال يل الا نوني فلد،ي نا  ؤبحهي(

 ،ززززلهادالقززززل طزززز ا   ززززذف ال حززززرسص  ززززي نًقززززل غلززززا  الأ يا،ززززا  كا،ززززف ا ززززي العً
 الاالا .

إلءززد نززا   يززاس نا زز ل اغح وززف إلوهززا نزز الي بعزز اليي ال ءزز  بالشززعرص الالشززعر 
بال يا زززلص الال يا زززل باللززززحاإللص الاللزززحاإلل بالحزززلص الالحزززز طوا بالحر ززز ص الالسززززاي 

 .(40)بالنعييص الالو  لل بالرج لل
 جي فاإلعا ص الشا   إلزي  للزاق المناشزور شهد ا،ح افل النجد فد ال لال الخا

ال ززربل ن ززق جززد ال اللززحا الع زز فص  ززي نا ززر  زز  س العشززربا الا، جززر إلززي أنءابهززا 
 شانرا .

ً   بيززز ص  بعزززد   وززز  الالزززدف بزززدأ الجززز ا رف ف زززحعود شخلزززوح ص بعزززد أل  زززال ظززز
الغزر  الزا جبزل ال  يز   لزق   زا  الحيزاسص  زي ا،حءز  الزا الز ن  الالح ءزوا  لزق الح ز با 

ات، حزاحص البزدأ ال زا ا  جديزدا  ت ا،  زا  فيز  نزا السوئزل الاعءوزدااهاص ال ز  يحزي جر بزوا ال 
الءززدفي الالجديززدص البززوا الحح ززل الات،وززًقص  وززث بززدأ فعززي طسيعززل الحيززاس البشززعر أ،زز  
إلي الجحمع أد  الديا الإلءرص الأغذ   ا  الشعرف يحردد إلي المجزالسص الغا زل بعزد 

  (.1926-1924 با ا  ييرال الا بوا ناالي )
الالنذ  لي الحوا  أى فيز  المعا زرالل شزبحا  لهزي يهزدد الجزد ي ا دبزيص إلرا ز ا 
فلو ززز ل لززز  الزززحهي الالشزززل   إلزززي ا،حماهززز  ال  بحززز ص الا،سزززر  لززز  ا قزززً  قزززذإلا  ال زززبابا ص 

                                                        
 .107ص  1الحمد الهدف الج ا رفي ن ق قا نل الوربقص الءدالل الدي الص   (39)
 .138ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (40)
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إلءاب هي بيشد الا فءاب  ب   ، الص ال ز حا  بم ابزل إلنيزل ال ءافيزل أدبيزل  ا،زف غوزر دلوز  
 .(41)ن ق أ الح  النرالبح 

د اعرض لمحانل جمل ال زلا  نني زل اللزد  ننزدف  دالد إلعز   زربعلص شزل ف إلء
 ن ززق  ياازز  الشززعرف. لعزز  أبر  ززا ا قيززف قززرا  اعوونزز  الع مززا     بيء هززا أ الززل  ززادس أ ززر 

ب زززززسل ا حجاجززززز  الشزززززديد ن زززززق شزززززرالط الءسززززز   ال زززززي ل المع  الزززززا  الززززز ا دس إلزززززي 
ً  نززا ا بيززا  الحززي ال د  إلززي   ززدى  ات ززحما س الخا ززل بالجن ززيل الالمززذ لص إليزز

قلزاهدف ال  زفيل ييززرالص الالحزي فشزحي النهززا الز تا ل  زري  حززق أل  زاطع الحلززرف 
الززدير المعززا    ونززذا  قززا  فيزز ي ) ل نززرق الجزز ا رف ينززب  بال ا  ززيلص الإل  زززذا 

. إلززي  ززوا أل ال ا س المعززا   (42)الززاي بززالعراق إلززً فجززل اعوونزز  الع مززا (الززذف قالزز  
ل ززال ال بر ززاي ) ل الحمززد الهززدف الززا بوززف  ززبعل  را  المنززع قاه ززل ن ززققززالق ززف فززد 

 .(43)ظه   أشر  الا أل فحا  اعوون (
ل فزجل  سزرى ال ز ف  لزق أن زق الم زح با ص  مزا  زال د زالقد أ زا    زذف الحا

لها  دى الا ع إلي اللحاإلل العراقيل الا ال اط الشزعسيل الالر زميلص القزد غسزر الم زي 
ًط ت حزززز اا ال حنززززل ال  ززززما  بهززززذا النبززززيص إلو ززززل اعوززززوا الجزززز ا رف ال ظ ززززا  إلززززي الززززس

ل م فزز نص الالنززذ  لززي ال قززف أ ززبر الشززانر الززا المءززربوا ل م ززيص القززد  حززل  ززبع 
 قلززززززززززززاهد امجوززززززززززززدا  الاييوززززززززززززدا  لفيلزززززززززززز ص لم ق زززززززززززز  الحززززززززززززا   الززززززززززززا الح ا ززززززززززززيا  

 .(44)الواهفيل الالعلسيل
الالززا المززرجر أل اعوززوا الجزز ا رف إلززي الززدي ال الم  ززي  ززالى ا حرفززاا  لعاه حزز  

ل ات ززززززحً  العيمززززززا،ي  ب ززززززالدينيززززززل الال اق هززززززا ال طنيززززززل المشززززززرإلل ب ززززززسل اللا،حهززززززا ا
ً  نا  ز ل الشزانر  دف زا  ل ر زاإلي الالناإل زا  لز ص  وزث  زال الم زي سربواالال ،ي. إلي

  ز هي ززا  لححربر ززاص بعززد أل فج ززل لززفلزز ل ف ززرف الجزز ا رف بد ززدا   ززحي ل ي اليززل 
بعززد الحيشززور ن ززق البءززي الشززانر العاال،ززا  لمززدير المرا ززيص فعززد اللززحد (45)الموززابع

المهي إلوهاص  ما  ال ال  وزد الزا المز ظ وا يزدغ  ن زق الم زي   ا ا نزيص ال زال يزرى 
 .(46) ذا الملال ج ر نس    لق النا ل ن يا

الغً   ذف المدس إلي السًطص اعر   لزق شخلزيا   يوزرس الي ز  بعيزها أدالا ا ص 
                                                        

 .141ص  1انر العربيلص  نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف ش (41)
 ص الربر الشانر ل مالد.21ص  1970،الي شلرفي الذ را   ءاإلل اححيرص دا  الو يعلص بورال   (42)
 .162ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (43)
 .184ص  1المرجع ،   ي    (44)
 .145ص  1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (45)
 .184ص  1 رفي   رباايص  الحمد الهدف الج ا  (46)
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نسزد المح ززا غووزرس إلزي المجززا  ال يا زي أاليزا  ،زز  ف ال زعود الجع زر الع ززورفص ال 
ال ززعدالل ال زز ا ي المززا نرإلززز ا بااجا ززااهي ال طنيززل الالء اليزززل السرا،ماايززلص  مززا اط زززع 
ن ززق أ ززرا  الءلززر الالًب ززاا . إلاكح ززل غسززرس الا ززعلص الظ هززا إلززي الجابهززل النظززا  

 الحاكي الالءا نل الحلا  بيدق الح ا و .
نززد أالززا ن ززق اللززعود اتجحمززاني إلءززد اززي ر الجزز ا رف بمشززا د السززذخ الالحززر  ن

ال ئزززا  الحاكمزززلص إل حزززل قلزززاهد غا جزززل ن زززق الءزززا، ل  زززاجي إلوهزززا الحءالوزززد الباليزززلص 
 الا،حءززززززد بعنززززززد أدعيززززززاا الززززززديا الالرجعيززززززلص المززززززا أ ززززززا   فيظززززززل الع مززززززاا الال ئززززززا  
المحاإلظززلص إلي  زز  ا برقيززا  ا حجززا   لززق الم ززيص الوززالسوا ب فززع  ززد لهززذا الشززانر 

ت  الحززي  ززسسها ل م ززي ب ززسل القززد احززدت الجزز ا رف إلززي الذ راازز  نززا  جززي ايشززلا
أشززعا ف المحمززردس ال زز     المحوززر . )الالززع  لززي  ززال يححم نززيص إليمززل قلززاهد أقاالززف 
الززد،يا اللزززي اءعزززد ا اليزز  قلزززودس زالرجعوززز لز الزجزززدبونيزص الحززي ا،حءزززد  إلوهزززا الع مزززاا 
ن مززا  بززيل نززاه حي انحمززي  لززق  ززذف ال ئززل. إلءززد ا،حءززد  إلززوهي ا ،ا،يززل الم رطززلص  مززا 

سرج ا بزل الالحاشززيل ال زوئل الحزي احززيط بالم زيص  ،زي أ،نززي إلزي الر زل   ززاي نزر   ال
فزززربف  زززذف المءزززاييس نزززرض الحزززاهط  زززوا قزززا   زززاتا ل م زززيي ) زززذا الزززذف ينحءزززد 
الع ماا إلي  ما ص  حق أل بعيهي  ال فحاال  الحا زراي الإيزذاهيص  ونئزذد شزعر  

بززدق ،اق  زز  بءوززد ال ظي ززل فشزز  طززاقحيص ال ززيل فزز ا الشززعر فشززحع  إلززي داغ ززيص ال 
 .(47)ليجد،ي الحح لا  الع ،  ي الفد ،  ي(

الإلزززي ،يززز ل  زززذف ال حزززرس  حزززل الجززز ا رف قلزززاهد نني زززل نسزززر  نزززا ،لنحززز  
المحمززززززردس اليزززززز  زأيهززززززا المحمززززززرداللز الزا حجززززززا  ال جززززززدالز الزالنلنززززززلز الزإلززززززي  ززززززسو  

 الجما ورز الزالد  يح  يز ال،ور ا.
ذا  الل  اقززعص  وززث  ززذا الححزز   إلززي  يززاس الشززانر لززدلو  ن ززق بدافززل العيزز  ل زز

يززذ ر زأل العماالززل أد   ززًس ال اهززلص البززدأ  الر  ززل جديززدس الم زز اس بالشززي الالء ززق 
 .(48)الالحورسز

الالزززا غزززً   زززورس الجززز ا رف الاليزززم ل بعززز  أشزززعا ف ف زززحد  البا زززث ن زززق 
الوم  ززا  البعوززدس الحززي  ا،ززف اززراالد الشززانر. )إل ززي يززح ع" " ال حززقص اللززي يحراجززع نززا 

 .(49) برا (طم  اا  إلي أل فل ل ال 
ال ززال ا  وززرف ال  نززا  بززوا شززه س ال زز ول ال،لنززل الحمززرد الحززي الفززعح  إلززي غا،ززل 

                                                        
 . )  ا  المالد الع الشانر(146نسد الح وا شعبالي الج ا رف جد  الشعر الالحياسص   (47)
 .192ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (48)
 .194ص 193ص  1الملد  ،   ي   (49)
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ل ال إليز  لعزرض ال ززي بززالشزعل. إلهز   ززوا  زئ  نزا طم  اازز  نءزل أ زدات ال  
العززر  )نسزززد ايلززز (ي )أل أكزز ل ،اهبزززا  الزززا جديززد إلزززي المج زززس النيززابيص قوززز ي أأ،زززف 

ذا الظزر  بالززذا   ا،ززف احجمززع ،زاد ؟ ق ززف ب ززق أ،زا ،ززاد   حززق  ززذف ال زانلص إل ززي  زز
الزززا  ززز لي الزززا فشزززب  الحناقيزززا ص ال ززز  أل المءزززا  ا ن زززق يربزززد،ي ،اهبزززا  ل جمزززا ور 
ص الالحزززي ا زززد ن زززي الزززد ال ص ال زززي بزززدال  ا البم اق هزززا أل أكززز ل ،اهبزززا   ال افزززبل ن زززي 
أفيزا ص الد  الشزهداا الال  بززلص  زي فيززيف الشزانري بززالوبع  ز  أالززر لويزف أل فلزز ل 

ً  أل فلزز ل  هي زززا  ل حل الزززلص المززرا الاقعيزززا  إلزز ي أل فلزززبر ال بززرا   اكمزززا ص ،اهبززا ص إليززز
 .(50)ال لي بشيا الا الن اق البع  الححاي  الق و  الا الذ اا(

الل ززا طسيعززل الجزز ا رف المحمززردسص ال،  زز  النلانززل  لززق الحربززل جع حزز  ت فءززر لزز  
ي. قزززرا ص الت ييسزززف ن زززق  الززز ص إلهززز   زززوا قزززد  ا زززحءالح   زززال ال عمزززا  بهزززذا اي  زززا

ال ززوا قسزز  ط بزز  الشززرالطا  بعززد  العزز دس  لززق المززرالق ن ززق الززديا الالمجحمززعص ،ززاد  
الزززسًط ال ززز  فءززز  ي )الأ،زززا أق زززي بالوزززا ق الالزززنجي الياقزززل أل أنززز د..  زززي أنززز د( الأل 

 .(51)أفحي بيلد ألد الظي ل إلي  سو  أل أن دص الالع دس أ مد ن ق  د اعسورف(
شزززياص إلهززز   زززوا غزززر   الشخلزززيل الجززز ا رف المعءزززدس جع حززز  ت يرفزززق بزززيف

ن ززق  زز ول السوززف الالمد  ززل الالمجحمززع الالززسًطص  ززال يحلزز    ززذف ال زز وا  أ، هززا 
 ززج ل   وبززلص إلهزز   ززوا  ززئ  نززا  ززسل ا ززحءالح  الززا الززدي ال الم  ززيص لززي فجززل 
ب سل الءنعص   ى أ،  قا ي )كنف أشعر الي  الخزاد  أط زل إلزي أف القزفص اللزي فلزا 

 .(52)ا شيل الن س المحخا  (ب  عي  ت  أل أجول ن ق الو لص ال ذ
ال وا ا،حء  الشزانر  لزق ب زداد  أى إلوهزا الزا  ز  أنمزق الأشزدص    الاجز  اللزران 
الوزززاه يص الالحنززززا ن ن ززززق المنا ززززل الاتالحيززززا ا ص المززززا اللززززد ننززززدف  ءززززدا  ن ززززق  ززززذا 

 ال فع الباهسص إلا،ء ل ن ق المجحمع  اغوا   ا،ءا   اإليا .
الحناقيززا  ن ززق  زز  الم ززح با ص الإلززي  ززذا ال ززياق فعحززر  الشززانر أ،زز  ابززا 

الأ ،ززل أل فءرأ،ززي النززاي البعرإلزز ،ي بززذليص  ،ززي اللززد  إلززي بوئززل الحناقيززلص اللززذلي 
 .(53)ارى اللع د الالنلال ص ال ي  الل  ، ا،يل نادفل

 زسل ا،ززد ا فص الإلززي فال زال الخززرال  الزا الززسًط ف زسل   راجززا  لززي البءزاهي فيزز  

                                                        
 .941ص  1  رباايص   7نسد الح وا شعبالي الج ا رف جد  الشعر الالحياسص المءداللص   (50)
 .8-7المرجع ،   ي   ا  الشانر الع المالدص المءدالل   (51)
 )  ا  المالد الع الشانر. 501ص 500ص  1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (52)
 .172نسد الح وا شعبالي   ا  المالد الع ال االص الج ا رف جد  الشعر الالحياسص   (53)
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 .(54)ناق الحياس الالحر ل الالحبالجد  نالما  فلوخل  يغرالج
البعززززد غززززرال  الشززززانر الززززا الززززسًط دغزززز  الوززززدال اللززززحاإللص إلي ززززد  جربززززدس 

ص ال زززال إلزززي الفزززع اقحلزززادف  زززر ص الالجزززد إلزززي قزززدال  ا الوزززر 1931)ال زززرا ( نزززا  
فيلز  آ   زع د الحن  ززا  لمزا  ز  فيزز ص إلمد ز  بءلزودس أ ززا   ،يزل الم زي فيلزز  

الع مزا ص الالنزذ  لززي ا ال  إلزيالر بنء ز  الزا البلزرس  لززق الح زلص     زال إلزي  لززي الحزوا 
ال قززف بزززدأ ال   ززز  اللزززران بونزز  البزززوا الحلزززا ص إلااخزززذ الززا اللزززحاإلل ال زززو ل لنشزززر 

 قلاهدف المحمردس الالءاتا  العني لص الالحي  ا،ف البات  ن ي  الن ق ال حءس  .
الإلي  ذف ا  ناا إلجع الشانر بم   ط  حز  اللز ورس ز اال ،زلز ال ز  بعوزد ننهزاص 

ال   إلي طربء   لزق الءزا رس الزا ا  بسوزرال   1939ا  كما ، ل ب إلاس  الجح  زالنا  ز ن
 لحي   الماامر الع ميص القد   ا ا بءلودس بلاهيل الو عهاي

ــــدَ  ــــا ألَقــــى َومَــــا َأج  م ــــة  هللا  َم ــــــــــــدَ    فــــي ذ  ص  َكب  َرُى َأمز هَـــــــــــ   ـــــــــــخز ََ ص     أهـــــــــــ  
ـــــَتوزحي َ يَا  ًز ََ َقبزـــــَرا  أ ـــــهَ َناَجيزـــــ ــــدَ    َب َه َيف    َعــــنز َحــــال َ ــــيْز َعليــــه  مَعزَجــــ

ــترمَل إلــى ًز ــدزري أ ََ ــدَ    أي ــامَ إنز َ ــاَ   ــى ومــا يَع  هَر مَــا َوف  ــدزر  هَــَو الــد  ََ(55)  
كمززا اعززرض الجزز ا رف إلززي  ياازز  لظززرال  قا ززيلص الحززي را  با  ززدات ال يا ززيلص 
إلزي العزراقص الإفءانهزا ال ززربعص  وزث أظهزر الوز ت   لززق الي زا  الالحر زا  اتجحماعيززل 

د  ا  الححززز ى اجحمزززاني   زززً ي اليززز  قلزززودس )ايقوزززان( الحءداليزززلص إلزززنظي قلزززاه
ال)نءابوزز  داا( ال)العززد ( ال،ور ززا الززا الءلززاهد الحززي اح زز  بالملززو حا  ال يا ززيل 

طزززًن ار ن زززق شزززكالوبءزززا  الا  الزززا ص الاللزززدالا ص الالرجعيزززل الالزززا أشزززب  ال زززذا الا 
 زر الشانر ن زق ا إل زا  اتشزحراكيلص ب زسل المزد الي زا ف إلزي العزراقص  وزث بزدأ ال 

 .(56)الحءدالي يح     إلي ا ال اط الميء ل
اللع  أغلل إلحزرس إلزي  يزاس الجز ا رف  زي أالاهز  ا  بعونزا ص  زوا ا،حءز   لزق 
دا  اوززز  ن زززق ،هززززر دج زززلص إلح جزززر  قلززززاهد الشزززه  س زكالمءلززز  سز الز ززززحالون رادز 

أبززززز  الزززززحم از الزجمزززززا  ا إل زززززا،يزص  زززززي الءلزززززودس ال زززززاغرس  ى الز ززززز ا  زززززحس  ز الز  زززززر 
   ا ا الا الءلاهد الناجحل.ال  ذلي قلودس زإلي الهرجال المعرفز زص ال ازطرطر 

البملزززا الءززز    ل  ززز   الجززز ا رف الشزززعرف أغزززذ يحزززردد إلزززي  زززا ا  الززز طا 

                                                        
 .181المرجع ،   ي   (54)
 .132-129ص  2لج ا رفي  دي ال ا (55)
 )بحلر (. 142ص  1986  ا الع  في الج ا رف دي ال العلرص ال ا س اليءاإللص دالشق  (56)
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. لألالززل   هزززا الززا غزززً  (57)العربززيص الأ ززبر جزززلاا  الززا الحجربززل العاطفيزززل الالذ نيززل
ا،ززززا  الشززززعربل ن ززززق جال اكسحزززز  لأل ززززدات ال يزززز  ف ا دبززززي إلززززي ال يوززززر الززززا المهر 

 للعود الء الي.ا
فد العا دس  1948اللع  أ ي الحول إلي  ياس الج ا رف  ي ا،ح افل 

اي نال )ب  ا م ت(.  ،ها اعد ا،عواإلا  إلي ال ورس الشانر ب  إلي اا ب  العراق 
الا الحل الل  ال يا ي الحديثص    ا،حا    يا   لق قيافا الشعل الا اللص الالقد

ا  دنا في  ند  القد ات،ح افل إلي   ق ال ق ا  العادفا  الإلي  ذف ا  ناا أ د  بيا،
 زالش  جلزص الأدال المحخا لوا إلي قلودس المنل  سي

ـــــــا َف َن الك  ـــــــَروز ميَن َ  ـــــــل  َتسز ـــــــــدزَحّوُه َتمزَتَطـــــــــى   وَمسز رَاَء َم ـــــــــوز   (58)َ  َق
البعدهذ اعرض الشانر لعم يزا  المدا مزل الالح حزيش ب زسل احدفز  ل حلزا ص  مزا 

 ي1949إلي قلودس ) اشي ال ارف( نا  
ـــهيَدها ـــاَ  َش ـــةه  ََب ََ مَمزَلَك ـــ ـــــــا   َأَعَرفز َب ميَن َأجان  ـــــــاد  ـــــــا نيَن الَخ لزَخ   (59)ل 

كمززا أقيمززف فززدف الززدناالف الأ وزز  لً ززحج ا  الالح قيززفص  ،زز   ززاجي ال زز ول 
ص ا،وًقززا  الززا ،لنحزز  الدفمءراطيززل 1951الالم ززااللوا إلززي قلززودس زالززا اشززاؤاللز نززا  

 الاي، ا،يل.
ص 1951الحلزززا  العزززر ص يززز   دنزززي  لزززق لسنزززال القزززد تقزززق الوزززرد ن زززق أيزززدف 

 لييلحيبوا اللعيي ال طني )نسد الحمود  راالي( الألءق قلودا  الراه
َصـــــــارَ  َا عَـــــاطرى مَـــــوّارَ    بَــــــا   وأعزمَـــــــاَر الطاَغـــــــاُ  ق  ـــــد  ـــــفزر َمجز ـــــنز ً    م 
ـــــارَ    ولــو ارتَلــيَز الَحكزــمَ أعزــَر  أَهوزَجــاه  ـــــةه أوزَط َْ َعَجول ـــــ َز إلي   (60)لَمشـــــ

إلحزززرس الخم زززونا  الزززا أ  ززز  الأغوزززر المرا ززز  إلزززي  يزززاس الشزززانرص  ،هزززا الاعزززد 
دقيءززل ال ا ززمل ن ززق اللززعود الزز طني الززا جهززلص ال ،هززا قا ززيل ال ءو ززل ن ززق الشززانر 

ص 1958،    الا الجهل ا غرى. إلءد امخيف ا  دات المح ا نل نزا  ز  س امز   
 ال ء ط العهد الم  يص البدافل الر  ل جديدس.

يزد أ زبر الجز ا رف  هي زا  تاحزاد ال حزا  العزراقووا ال،ءوبزا  الإلزي  زذا العهزد الجد
                                                        

 .82ص  1969 ادف الع  في الج ا رفص د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعمالص ب داد  (57)
 . ق  ااي الا علص الد  سي الم  اس.423  -4دي ال الج ا رفي   (58)
 .27 -1الملد  ،   ي   (59)
 .652-65  -2الملد  ،   ي   (60)
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ل لح وواص الاعد نًقل الج ا رف بلعيي الي  س الا أكير الءيافا   زا سص لمزا إلوهزا الزا 
ال ا قا  ال  حلص الاح ت   ربعلص فبعزد أل  زال الجز ا رف الزا المءزربوا  لزق الزلعييص 

ص الل ززا  زززرنال الززا ا،ء زززل  ل بونهمززا نًقززا  الدف زززل ال زز ف  لزززق ال ززح ى اللبزززا ا 
 زززادسص  ززسسها الم زززا  اليزز  فص  وزززث أبززدى الجززز ا رف ال اقزززد  لالحززا   لزززق غلزز ال

جربئززلص احززدى الززا غًلهززا  عززيي اليزز  سص إلحززد ف الءويعززل بونهمززاص  ززي ،ززاد  الشززانر 
ص ل ززا أ الحزز  ظ ززف اا قز  الاشززحا ،ربحزز ص بززالحنوا الالشزز ق  لززق 1961العزراقص نززا  

  قيافا ال طا الالم اطاص ال زي إلزي  ز سها الحز   أ الزل ال طاص  ما اعود  لق  اكرا
 الشانر الاللد  شءاه  الاشردف.

الالززا  نززا  )إلززي بززراى( ظزز  الجزز ا رف ير ززد ال قززاهع إلززي الطنزز  العززراق الالززسًد 
العربيزززل البعيزززد المنافززز واص الع نزززا  ،يزززسح  ن زززق الو زززاس الال ززز ا وا الزززذيا أ زززال ا 

 .1965الدالاا إلي ش ا ن ب داد البو اها نا  
نززززاد الشززززانر  لززززق ب ززززدادص بعززززد  لحززززاح شززززديد الززززا ال يززززادس  1968نززززا   الإلززززي

ال يا زززيلص    أبزززرق  ليززز  ال بزززر الداغ يزززل ز زززالر الهزززدف نمزززا ز ) ل شزززعر الززز طا 
. القززد ا ززحءس  بالحر وززل بعززد أل أإلرجزز ا نززا دالاالبنزز  (61)بحاجززل  لززق شززانر الزز طا(

لعززراق  لززق بززراى    اابززا  الححرالززا ص ل نزز  لززي ي سززث أل غززر  الززا ازالأالًكزز  الغللزز ا لزز
 ص  وث اغحا  دالشق الطنا  ل .1978 حق نا  

ً   لالاءزديرا  لم اقزد الجزز ا رف ال طنيز الالء اليزلص أقاالززف ال ا س اليءاإلزل ال ز  بل   زز
 ص الالنحزز  قاهززد ا الززل ال ززا  ات ززححءاقص القززد ق دازز  ال بززر اليءاإلززل بال  الززلص زا ربميززا  لزز

مزا  القلزاهد ال زح  اس الزا ال ير  ذا الح ز  شخلزيا  أدبيزل العرالإلزلص الألءوزف   
 .(62) ياس الج ا رف الال ورا  النياليل

الظزز  الشززانر يحززابع   ززالح  ال نيززلص الححززدفا  أشززلا  المزز  ص  حززق الاإلحزز  المنيززل 
اليزز اف ا غوزر شززهد  يزز  ا    ززميا   قلزز (ص ال ززال اشزويع الشززانر 1997امزز    27إلزي

هززيس الحل الززل نززالي الم ززح ى اءززديرا  لشززانربح ص فززي الميزز  الززرهيس  ززاإل  ا  ززد ال  
الززا الزز   ااص الجمزا ور ، وززرس الززا ا ال ززاط الشزعسيل الالحسززي الشززانرص الألءوززف  ا  النزدد

 .(63) نا    ما  الحيبوا
ال لزذا  ا،زف  زورس  يزاس الجز ا رفص ال حمزل  اغزرس بزالم اقد الالمنعو زا ص ال ززي 

ل أ الززل الشززانر الززع الجحمعزز  النلززرفص  مززا فززاعلززس إلززي إللزز لها المحداغ ززل المحعا
                                                        

 .47ص  1996  ا الع  في الج ا رف  ؤبل ،ور  يا يلص اللحبل ا بحات    لص لسنال  (61)
 .1995-31  -385الج ل المعرإللص ال   بلص العدد  (62)
 .7  -1997ام    30272ال حق الي  س اليءاإليي العدد  (63)
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إلززي ا د   ساجعزز  الززا  ززذا الشززانر ظززا رس الحموززل  -يززااها الال ا قااهززاإلززي اناق–أ،هززا 
 العربي المعا ر.

 التكوين األدبي:-5

أكد  الد ا ا  اتجحماعيل المعا رس ن ق أ ميل السوئل إلزي  زيا،ل اي، زالص 
)ب   ها الحافا الوسيعي الاتجحمزاني الاليءزاإلي ل  زرد الالجمانزلص ال لزي الزا غزً  

 ا  اززي ور الباشززر إلززي ااجا ززا  الشخلززيل –ص إلهززي بالحززالي نم يززل الحربيززل الم ززحمرس
 .(64)الاغحيا ااها الاو عااها(

 إلي ف ا  ذف الح يءل فملا   د الل ،ا  اليءاإلل ا دبيل نند الج ا رف.
اللءزززد ايزززاإلر  اللزززاد  الهمزززل ال الاإلزززد ،نيزززل إلزززي اشزززلو  السنيزززل ا دبيزززلص  مزززا 

 أ همف إلي ب   س العي  ال  رف الال نيص ال يي
 البيئة: -آ

النجززد أ ض احززرغق إلوهززا ا فززدادص إلززد ا الزز ادف يسح ززع الجسزز ص الال ززه  يحززد ر 
 الالاا ال را  قربل النها. صبالرالابي الالهيا ص الا  ض ال حيل نوشق

الاءع النجزد ن زق  ابيزل الرا عزل ،زر  ال  إلزلص اوز  الزا الشزما  الالشزرق ن زق 
  الزززا  زززه  إل زززير ا مزززرف ال بزززا  الالءسززز  ص ت ازززد   العزززوا الزززدى اا زززانهاص الاشزززر 

الجن   ن ق  ه   إل يحل النب ول  ا،زف النحل زا أفزا  المنزا  س الالعبا زووا. الناغهزا 
 ززحراالف جززا  أ ززر إلززي ، زز ي أبناههززاص إلافززور ي  لززق ،حززف أقسيززل احززف السوزز   
 ربززا  الززا شزززدس ال ززي ص أالززا شزززحاؤ ا إلهزز  قزززا يص ال ززماؤ ا  ززافيل )ال زززي الدينززل بزززً 

) ،زززي أ،نزززي ،ء زززف   زززالي الزززا ص   ر زززا الجززز ا رف إلزززي  زززورا ي (65)نشزززل الت شزززجر(
أ ض   ضص ال زززاإلرا ص أال الحنل زززا ص أال شزززربدا  إلزززدل جزززذال ف بءوزززف إلزززي ا زززي ا  ض 

 .(66)الممحدس بوا اللحراا ال،هر ال را (
ص ال زي احمز  (67)اللهذف المدينل أ ماا  يورس أشهر اي ال رفص الالمشزهدص الالنجزد

 دتت  ج رافيل ال ال يل ال ءافيل.
اشززز   ال قعزززا  الحموزززلا  إلزززي  ءززز  اليءاإلزززل الال  زززرص  ال ،زززي طسيعحهزززا الءا زززيلص إلهزززي

                                                        
بيلص الوبعل ايشعان ال نيلص ات لند بلص اللر إلادفل نمر ج ت،يي د ا ا      الشخليل العر  (64)

1986-  1527. 
 .41ص  1976ص دا  ا ف ااص بورال  1الحمد جع ر الحس بلي الافي النجد ال افر ا /  (65)
 .39  -1الحمد الهدف الج ا رفي   ربا    (66)
 .25ص  1964طالل ن ي الشرقيي النجد ا شر  نادااها الاءالود اص الوبعل ا دا ص ب دادص  (67)
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أ   هززا أل ا زز ل إلززي ط يعززل المززدل العراقيززل إلززي  بززال ات ززحً  العيمززا،ي الالسربوززا،ي 
ل عززززراقص إلززززً نجززززل أل انسززززف  جزززززات  الشززززا ور إلززززي ال ءزززز  الا د  الالشززززعر أاليزززززا  

لي الحسزز بيص البحزززر الع ززز   الالجزز ا رف ال ززز ا ي. القزززد قزززا  الربحززا،ي نزززا  زززذف المدينززز
. الالنجزد (68)النجد نظيمزل إلزي طسيعحهزا الت إلزي الءد زااهاص بز  إلزي  جالهزاز فزلي 

إلزي بعززديها اللالزا،ي الالملززا،ي اشزل  الخ فيززل ا دبيزل ل جزز ا رفص لمزا لهززا الزا اززي ورا  
 ليس    الءاه ي أنميءل إلي  ياا  الشعرفص 

يز ص )الا  لف الشدالدا   لق الدينحي النجدص الأ،زا الزديا لهزا الداهزا فيمزا ال ز ف  ل
 .(69)إلءد  ا،ف ال اا قلاهدف(

ال زززي الدينزززل ن زززي الإلءززز  الشزززعر باالحيزززا ص القزززد شزززهد  ،هيزززل ن ميزززل الأدبيزززل لزززي 
اشزززهد ا المزززدل العراقيزززل قاطبزززلص اللعززز  ا د زززا  ا د  الالشزززعر إلوهزززا ،حيجزززل النو يزززل 

 ت د ا  ن    الديا.
اللع  ال ر إلي  لزي فعز د  لزق )أل طالزل الزديا ت فحلز  ن زق ال زح ى نزا د 

 . (70)ي ال ءهي الا لي فلا الحملنا  بردا  العربيل الن  الها الإل   حها ال   بل(الا ال ن
اللهززذا ال ززسل ،بززغ العديززد الززا أدباهنززا العززر  إلززي أالاهزز  الءززرل العشززرباص  ،هززي 
اخرج ا الا المراكل الدينيلص أاليا  ن زي الشزرقيص رالحمزد جز اد الشزسوسيص الالجز ا رف 

الأ مزد أالزوا الزا   زا اللبزا ص  الا النجزدص الشز قيص ال زاإل ص الطز    زواص الأ مزد
ا   زر ال ززذلي أبز  الءا ززي الشزابي الززا ازز ،س رالحمزد العوززد آ  غ ي زل ال ززودف   ربززا 

الخاقزا،ي نززا شزعراا ال ززرف قزد ب ززغ ا نزي نشززر  ي حزق أل الززا  حبز  ن ززالزا الجلاهززر 
الج دا ص الج هي الا ط بل الع    اي ًاليلص ال ذا العدد اليزخي لز  دتلحز  ن زق اللا،زل 

 .(71)وح الشعر الأ م
ال زذا الجز ا رف فشززور  لزق أل )إلززي الدينزل النجززد يزرى المززرا العجزل العجززا ص 
 حزززززق الءلزززززا  الالبءزززززا ص   ا أ اد ات زززززحرا لص قزززززرأ شزززززوئا  المزززززا ي ءزززززق ن زززززق المنزززززابر 

 .(72)الح ونيلص أال الا أب غ الا يح نق ب  الشعراا )الشعسو ل(
االزززل الإلزززي الزززا غزززً   زززذا العزززرض ،زززح مس  زززمل بزززا  س إلزززي اليءاإلزززل العراقيزززل ن

النجززد غا ززلص ال ززي االحززلا  الززديا بززا د ص ال لززي بحلززي إللززا ل الءززرآل البً،حزز  
                                                        

 .242ص  1952أالوا الربحابيي العراقص دا  المعا   بملر  (68)
 .145نسد الح وا شعبالي الج ا رفص جد  الشعر الالحياسص   (69)
 .14ص  1995اللو ق جما  الدياي الءدالل الدي الص دا  الما خ العربيص بورال   (70)
 .237ز  6719الملحبل العربيلص  وداص لسنالص  -12ن ي الحاقا،يي شعراا ال رفص    (71)
 .65 -1الحمد الهدف الج ا رفي   ربااي   (72)
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اءززز بي ال  مزززلص الالززا  نزززا  اإلظزززف  اأدبيززا ص الأ زززر الحززرات ا دبزززي الال  ززز ف بمززا فيززز  الزز
النجد ن ق إللا ل ال  ل فد  يا ل الححربيص اللع  اليراا ا دبي إلزي  زذف المدينزل 

ل السوئزل اتجحماعيزل  ا،زف الحلالحزلص ال،ظزرا  لوسيعحهزا  اجع  لق الحءالود الشعربل. )   أ
ً  نززززا جدفززززل العمزززز  الززززداهل إلززززي  الءا ززززيل الغيززززا  ال ززززاه  الحرفيزززز  الايالحززززانص إليزززز
احلزززو  الع ززز  ص جعززز  طزززً  الع زززي الأ زززااذاهي يسحزززدن ل أ زززالول جديزززدس الخح  زززل 
فعسززرالل بهززا نززا النا ززبا  اجحماعيززل الدينيززل اع بيززا  نززا ج ززا   يززااهي الو اليززلص 

 .(73)رالبحا  نا ،   هي المحعبل الانا ي إلءر ي المدقع(الا
اا إلززززي  ززززذف الحظززززا را  اتجحماعيززززل الجززززات  غلززززبا  يلءززززاا ر لززززذلي الجززززد الشززززع

قلززاهد يص  حززق أ ززبحف  ززذف النشززاطا  اءالوززد  ا ززخلص إلهززذا الجزز ا رف فءربنززا الززا 
ا  ذف ا جز ااي لءزد اءزاطر ن زق الج زس نزلاا جزداي  ز  س الع مزاا الا دبزاا الالشزعرا

الإلززي ط يعززحهي )ال ززود الحسزز بي(. الإلززي  ززذا المج ززس  ززمعف  ال  الززرس  يززف يح نززق 
بالشزززعر إلولبزززد  لزززي المج زززس  و بزززل الاشززز بءا ص إلهزززذا الشزززانر )الحمزززد شزززربف( ب سززز  
ال را  ينشد أكير الزا قلزودس إلزي   زاا جزدايص ال زذا بحزد  ااز  امزرد جديزد إلزي  ءز  

 .(74)ا د  الالشعر(
ا غززرى فحوزز ل المنا ززبا  الدينيززل با ،اشززود الإ ا  ززال النززاي إلززي المجحمعززا  

الاتبحهززات ص إلززدل  ززذف المنا ززبا  إلززي النجززد ايغززذ بعززدا  آغززر يحجززاال  المجززاالً  
الر ميل  لق قيا  الم اجً  الشعربل ،حاجهزا الءلزاهد المعسزرس..  وزث  زال ل ،شزاد 

جزل إلزي طء ي غا زل ا زحيور الع مزاا الا دبزاا ن زق المناإل زلص الاءزا  لهزي أ ز اق  اه
 .(75)الشعر الالنءد

إلززززي اليزززز   ززززذا المنززززاخ ا دبززززي يسززززر  الشززززعراا المسززززدن لص البعززززر  المبشززززرالل 
 بم حءس  شعرف الاند.

الإلززي  ززذا المجززا  فلززد الجزز ا رف أجزز اا الشززعري )الالززا الززا النا ززبل  ت ال ززال 
الشزززعر  افزززرا  إلوهزززاص فجزززرف  الوعزززا  الالمزززااص إلزززد ا  ا،زززف المنا زززبل إلر زززا   ،زززرد  

ا ،ززززا،يص الإ ا  ا،ززززف المنا ززززبل  لبنززززل غيمززززف الءلززززاهد الزززززذ رس الءلززززاهد جمو ززززل  
 .(76)بالحادت الج  ص البعد  لي فيع الناي ا ي ا شعا  إلي الولال النءد(

 فاإلل  لق  ليص  ا،ف  نا    ءا  أدبيل اعءدص  وث ي ءق إلوهزا أجز د الشزعر 
                                                        

 )الرجع  ابق(. 15اللو ق جما  الدياي الءدالل دي ا، ص   (73)
 .65 -1الحمد الهدف الج ا رفي   ربااي   (74)
 .17اللو ق جما  الدياي الءدالل الدي الص   (75)
 .69 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (76)
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ً  نزززززا  الأنذبزززز ص  زززززذا  لزززززق جا،ززززل الجزززززالس الحزززززيبوا الداهمزززززل لعززززلاا الح زززززواص إليززززز
فيززززززلص  وززززززث فءززززززرأ ءوزززززا دا  الشززززززعربل الحززززززي امحززززززد ليززززززالي الأفاالزززززا   م ززززززابءا  الحالم

المح ززززاالرالل  ززززذا السوززززف أال  ا ص البحر زززز ل لآلغززززربا ا ززززحنباط الءافيززززل الب ززززحعرض 
ً ي )بزدأ  إلزي  زذف المجزالس ال زحمعا ص  ز ورا ص ال زح  ا  بدفءزان  الج ا رف ال  سح  قزاه

 .(77)فير  ب  المي ( الشعرص  ي أ بحف الأ،ا أالاند شوئا  إلشوئا  الما
 ززذف ال عاليززا  ا دبيززل الززء  الم ابززلص الانمززي الد بززلص الا ززحر آإلاقززا    بززل إلززي 

 الليا،ل الايبدان.
الالنززززذ الو ززززع الءززززرل العشززززربا ال حززززق ا  بعونززززا  النزززز ص  ا،ززززف النجززززد اززززلد ي 
بالن ادف الع ميل الا دبيل )إل   الح   لز  أ زدقاا ال الاد الزا  ز اس ا د  الالشزعر. لزي 

ادف بزالمعنق المزيل   الوز   اجمعهزا  ابوزل الع زي الا د ص ،زذ ر النهزاي بوزف ا ا الن  
 كاشد ال وااص البوف الءلالبنيص الالج ا رف الأاليالها.

ً  أدبيزا  فزخما  اجز د  -إلي  لي الحزوا–الإلي الاقع ا الر أل النجد  اميز  الح ز
 في  الءراهرص الاشق الم ا ل الجديدس طربءها.

ا زز ل الجززز ا رفص الاززي ر بالمسزززدنواص الزززدإل نا  )الإلززي اليززز   ززذف ا جززز اا ا دبيزززل 
 .(78)برغبل نا الل الالو  ق ف لألد  الالع ي(

 
ال مزل ،شزاطا  أدبيززل  زرس اعززر  بايغ ا،يزا ص ال ززي إلزي النحهززق السزراا الالحجززرد 
الززا أ ززالول المززدح الالح  ززدص  فززاإلل  لززق  ززذا   ءززا  النءززد الحززي اعءززل المجززالسص 

 ي الال  رف. وث ف  ط ن وها جها  النءد ال   ف الال ن
كمزا شززهد  النجزد العززا   أدبيزل  ززرس ،وزر الءوززدس بمنا زبل العونززل أال بم فزز ن 
الحزززددص إلءزززد ا ززز ل اجحماعيزززل أال دينيزززل أال ،وزززر  لزززي الزززا الشزززاك  النجزززد القيزززافا 
العلزر الا الزلص يحنزاال  إلوهززا الشزانر ال فز نا  فخح زد العزز  ا غزرالل إلزي العالجحزز ص 

ونحلززر الشززعراا ا غززرالل لهززذا أال فيززياي شززانر الح ءززل الءادالززل يززنء  ن يزز   أفزز ص إل
 ا  إلحنشل العا   ال،ءاه  شعربلص قد ا حمر أفاالزا  الليزالي   زل أ ميزل الم فز ن 

 .(79)الجدا 
الإلزززي اليززز   زززذف ا   زززا  ا دبيزززل الالمما  زززا  النءدفزززل ن زززق اغزززحً  أشزززلالها 

                                                        
 .70 -1المرجع ،   ي   (77)
 .25 ي طالل الشرقيي النجد ا شر  نادااها الاءالود اص  ن (78)
 .277 -2الحمد جع ر الحس بلي الافي النجدص ال افر ا   (79)
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الال ح بااها ،شي الج ا رف الأاليالز ص الا ححزف الز ا سهي إلزي  زا البلزرسص  مزا أ،ز  الحزاط 
. إل الززززدف نسزززد الح ززززوا إل يزززز  ؛العظززززي أإلراد زززا إلءهززززاا الأدبزززاا الن مززززاا نلزززر ي بي زززرس

الشزززانرص الأغززز اف نسزززد العلبزززل النسزززد الهزززادف شزززانرال  زززج هما الخاقزززا،ي إلزززي شزززعراا 
ص أالزززا أغ الززز  الح زززا النسزززد الر ززز   إلهمزززا الزززا أدبزززاا ا  زززرس (80)زال زززرف المخحزززا با

ن ززي الشززرقي  ااززل ؛ ال ززذلي ابززا نمحز  المعزرالإلواص الابززا غالزز    ززا شزانر الأديززل
الالالزززد الشزززه  . ال مزززل نشزززرا  الزززا أاليزززالهي اللززز ح ل القزززادس إل زززر ي أ زززرس الأديزززل 

الجزز ا رفص شززل بوززنهي الأإلززاد الززا ن مهززي اليززرص  مززا ،هزز  الززا إل ززر ي الاجززا بهيص المززا 
 أ،نق  ءاإلح  النمق  ؤبح  لألد  الالحياس.

 ال ززوا ب ززغ الجزز ا رف  ززا الرشززد أقسزز  ن ززق المجززالس اليءافيززل ف ززحمع با حمززا 
بالغ  لق الجد  الالح ا      قيزافا ال يا زل الا د ص السزدفا   نجابز     قزا ي )كنزف 

 .(81)أ حمع  لق أ ادييهي ب ه ل الأ،ا الخا   ا ا  الا ال افل الالدف(
ال ززال أ يا،زززا  فشزززا   إلزززي النءزززا  ال ززز  ي ا ززز  قزززرااس الشزززعر الالوالعزززل ال حزززل 

الالرالاهززززع  الالمجززززً   مج ززززل العلزززز   ي ززززمانو  الظهززززر ال حززززل  ززززًالل ال  ززززقص
المحرجمززل نززا ا د  العززالمي اليزز  ا الباشززي  الوزز   التص الال لزز   لشززو رص الابززا 
الوسيعزززل لهزززايل باشزززيفص الالزززلالا  اليزززاهع لس زززلا ص ال،ور زززا الزززا ا نمزززا  ايبداعيزززل 

 .(82)الال  ربل
الالزا ا، زي  زذا الشزانر يحزابع الحيززا ا  الحدييزل الزا إل زر الأد  الشزعرص ال ززحعودا  

 ديد. الءدفيص الال اكبا  الج
القززززد بززززدأ الجزززز ا رف الر  ززززل جديززززدسص اا ززززمف باتغحمززززا  الالحعاالزززز  الززززع الءززززرااس 

 الالح  ص إليالدا  بلغي الا،وًقل إلي نالي الشعر. 
أل النجزد الدينزل الحاإلظزلص  ت أل المجحمزع ا دبزي إلوهزا قزد شزهد الزا )البالر،ي 

 ززززا،ي ا، حا ززززا  ن ززززق  ءاإلززززا  ال اإلززززديا  لوهززززا ط بززززا  ل ع ززززي. إل ززززال الززززنهي الهنززززدف الا إل
الاييرا،ي الاللوني الالعربي ال،ور ي الا الجن زيا  ا غزرىص القزد أ زدت  زذا الحمزا   

 . (83)اليءاإلي الاتجحماني ان نا  ال راا إلي ال يي الا نرا  الالحءالود(
كمزززا أل النجزززد الدينزززل قا هزززلص ال زززي بزززذلي الزززا أكيزززر المزززدل العراقيزززل االزززات  

الززا الخح ززد   رد ززا با زحمرابالعزالي الخززا جي نزا طربززق اللزحد الالمجززً  الحزي ا
                                                        

 .137ص  1954ص الوبعل النجدص 7ن ي الخاقا،يي شعراا ال رفص   (80)
 .98 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (81)
 ()يرجق النظر 78 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (82)
 .34  1995اللو ق جما  الدياي الدي الص دا  الما خ العربوا بورال   (83)
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الس ززدال العربيززل  العرإلززال الالهززً  الالر ززالل الاليءاإلززل الززا اللززرص ال يوززر الززا  ززحد 
الي الحززي  ززد   إلززي ا ززي ال حززرسص )كمززا  ززد   إلززي النجززد  العززالي العربززي الاي زًز
 ززززحد الالجززززً  ،وززززرس  مج ززززل )النجززززد( ال)ال جززززر اللززززادق( ال)الهززززااد(ص ال مززززل 

نشززاط ا دبززيص العسززرس نززا إل ززر الجوزز  الجديززد الالززا الجززً  أ ززر  اززي ورا   سوززرا  إلززي ال
 .(84)يحسناف الا أ الول  دييل إلي الشعر الالرالافل الالءلودس النيربل(

الالغر النجد بالملحبا  العاالل الالخا زلص إلءزد أغزم البا زث جع زر الخ و زي 
إلي ال   نح  زالعحبزا  المءد زلز أكيزر الزا  زحوا اللحبزل غا زل  زال لهزا شزيل يزذ ر 

الالززا أشززهر  ززذف الملحبززا ي اللحبززل )الوززر ا   ززا النزز  ف(.  ززذلي   حززق ي النززا  ززذاص
اشحهر  ذف المدينزل بالموزابع الحدييزل الحزي أ زهمف إلزي ،شزر ال حزل الالمخو طزا ص 
 زززي ا ذفزززل الملحبزززا ص  مزززا  زززاند  ن زززق ظهززز   اللزززحاإلل الا د زززا   ر زززل الحزززيليف 

 ،ذ ر النها الوبعل )النجد(ص ال)النعمال(. 
عززززا  ا دبيززززل )كالرابوززززل الع ميززززل( الا دبيززززل حجمالكمززززا شززززهد  النجززززد ،شزززز ا 

ال)جمعيزل المنحزدى ا دبزي( ال حزوا ا حيززنحا ألمزع أدبزاا النجزد الشزعراههاص الأ ززد   
كحبزا  نديزدسص  مززا  زال ل ز  الا ززد النهزا الج ززل ال زحء لص  وزث أال زز ف  ز   الشززعر 
 لزززق الءززززرااص ال زززاند  ن ززززق اوزززز بر  ر زززل الشززززعر نززززا طربءزززل المما  ززززل النءدفززززل 

 .(85)ا دبيل( الالد ا ا 
)الالزززززا النجزززززد ،  زززززها اع زززززي الجززززز ا رف أد  ال طنيزززززل الاليززززز  س ال طنيزززززل فزززززد 
ات حً ص  مزا اميز  أد  الدفمءراطيزل الاليز  س الدفمءراطيزلص الالحزي  ا،زف  زذف المدينزل 

. الالج ا رف إلزي  زباف ازي ر بشخلزيا  بزا  س جمعزف بزوا ا د  الالزديا (86)الر ل ا
الحمزد  زعود  ف جزديرا  بات حزذااص أاليزا  الزلعيي اليز   الال يا لص إل ا،ف ،م  جا  الطنيا  

الحس بيص ال اظي الخرا ا،ي الالهدف الخاللي ال،ور  زاتا المزا ج زدالا قزيي ال زماا 
 .(87)ن ق ا  ض(

الاجززد  ايشززا س  لززق أل الجزز ا رف اززي ر بحيززا  الحجديززد الززذف  سززف  با زز  ن ززق 
 لوهزززاص الالزززا غزززً  الدينزززل الع زززي الا د  نسزززر اللزززحد الالمجزززً  الال حزززل الال اإلزززدس 
ا رف فمءزززف الءزززدفي   ا ح اكزز  بالنخزززل الميء ززل الطًهزززع الحجديزززدص الالززا  نزززا  زززال الجزز

الببحزززززث نزززززا الجديزززززد ا، زززززجاالا  الزززززع ،لنحززززز  الوما زززززل  لزززززق الحدا زززززل ن زززززق جميزززززع 

                                                        
 .162ن ي السهادليي النجد جاالعحها الدال  ا ال يادفص   (84)
 .145  -1975-1ص الا  ل ال إلااص بورال ص طفن ي السهادليي النجد الجاالعحها الدال  ا ال ياد (85)
 .84ص  1998 ال ص  ادف الع  ف الع ي ال طنيلص الج ل المدىص العدد ا (86)
 زيرجق النظرز. 295  -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (87)



- 77 - 

الم ززح با ص )القززد  ززال الززا الءًهزز  الززذيا يحززابع ل  ر ززا  الحجديززد الاي ززًح الحززي 
 . (88)ي شمو  ال ًالل ال  ق الآغرالل(،ادى بها ا إل ا،ي الال  اكسي الشس 

 القراءة:-ب

الج ا رف قا ل ،هيص  وث بدأ يحع ي أبجدفل ال حابزل الالءزرااس ن زق يزد أغيز  نسزد 
العلبززل الابززا نمحزز  ن ززي الشززرقيص  ززي ا،حءزز   لززق الد ا ززل الح ءونيززل إلززي ال حااوززل ننززد 

لزا  الغوبزا  الم ل )أ  جا ي( ال)جنا  نالي(. القد     غًلها    ا  الزا الءزرآل الء
الزا ،هزو السً،ززل ل الزا  ن ززيص البعدهزذد دغز  المد  ززل الع  بزلص إلززد ي ن ز   السً،ززل 
ننززد شززيخوا الءحززد با  مززاي ن ززي اززاالرص الالهززدف الظززالميص  مززا اع ززي أ زز   الززديا 

ا،ي.  الال ء  ن ق يدف ال  ق الجل 
)الإلزززق جا،زززل  زززذف الزززد الي اللزززعبلص  زززال يزززدإلع  لزززق الجزززالس الشزززو خ دإلعزززا  

لززدفص لي ززحمع  لززق الجززد  بززوا ن مززاا الززديا  حززق  ززانا  الحززيغرس الززا اللززح با  ب ا
.  زي فعز د  لزق الءزرااس الالح ز ص الل زا  زذف (89)دالل أل ف ءز  اللزسي شزوئا (الا ال و ص 

الززالي الءززالي أالمزرس أ ززعل الأقززر  لمو لزز  ا دبيززلص فيو ززل النزز  أل فح زز  قوعززا  الززا 
ايفززاإلل  لززق ال فزز نا  الززا الالسيززال الالحسززوا ل جززا  ص الأد  ال ااززل تبززا قحوبززلص ب

الءدالزززل ابزززا غ زززداللص الالزززع  زززذا لزززي فلزززرف ال لزززد ا د . )إلزززالمرا ت فيزززوق بمزززا  ززز  
إلزي  زذف ال ززن ا  الء و زل الزا لزي يحهيززي ل وزرف إلزي ال ززن ا   جحزا ،زز  ا الخ ز ق لز   حزق 

 .(90)ال يورسص اللما يس غ العاشرس(
حزز  إلززي )الإلززق جا،ززل  ززذا   زز   ززال الهززدف ف ززحمع  لززق قززرااا  أغيزز  الابززا نم

كحززل الحززرات الال حززل الالمجززً  الحدييززل الحزززي  ا،ززف الزز   لززق النجززدص الإل  زززذف 
ال نزززز   ا دبيززززل  ا،ززززف  ا  العنززززق ل  لززززدص بونمززززا ل وززززرف الززززا ا ط ززززا  أل ززززا  ايءزززز  

 .(91)الدالاى(
اللززي ي حززل  الو زز  الهززدف ،ظززا  الحززد   اللززا  ص لعززد   ،سحزز  الا ززحعدادف لمحابعززل 

ً  د ا ل ال ء ص  ،  غ ق  الر آغزر ص لزذلي  ا،زف الد ا زل طز ا   زذف ال حزرس نسئزا   ءزو
                                                        

 .185ص  1946الحمد الهدف البلوري ،هيل العراق ا دبيلص الوبعل دا  المعا  ص ب داد  (88)
 .67 -1ن ي ج اد طا ري الءدالل دي ال الج ا رفص الج ا رف الا الم لد  لق النشرص   (89)
ص الن ق ، ءحهي الخا لص الليس ل حل الل 1910اجا  الا  يرال إلي النجد نا   المد  ل الع  بلي أ،شي ا-

 اييرا،يل أف  شرا ص ال ا،ف ال ح  ل ل   الوً  ن ق اغحً  جن يااهيص البال  ل العربيل.
 .21ص  1960ب داد  -نسد الر اق الهًليي اا ب  الحع يي إلي العراقص الوبعل الشعل-
 .47 -1ف شانر العربيلص  نسد ال ربي الدجو يي الج ا ر  (90)
 .62 -1ن ي ج اد الوا ري الج ا رف الا الم لد  لق النشرص الءدالل الدي الص   (91)
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ن ززق  ززد ق لززز ي )اللززي أكزززا إلززي  يزززااي الد ا ززيل ننزززد الشززي  الإلزززي المد  ززل الع  بزززل 
الالعيما،يززل طالبززا  الجززدا ص  ل غيززالي فشززرد داهمززا ص ننززدالا  نززف أ دد الززع الحًالوززذ آفززل 

 .(92)الا ا فا  أال جم ل الا الجم (
رإل  الالحمزرد ن زق السوزف الالمد  زلص الأ زر  ز با  ن زق )لءد اللد الء ر الايكراف الز

 .(93) د اك  الالو ل  ب  الاعاال   الع الناي  ما أكد  الد ا ا  الن  يل(
أفيزا . فزوق ال قزف الالرابزلص ال ز  ينحءز  الزا  –الالما  ال ين  م  ياس الهزدف 

الج س ال با   لق قرااس الشعر الءدفي الاللزاد  ال ءز . اللعز  ال زسل إلزي نلالإلز  نزا 
ا الد ا زززل الع ززز   الدينيزززلص  مزززا يزززرى بعيزززهيي ) ل أ زززالول الحع زززيي الحء ودفزززلص الح ءزززو

الشزز د الجزز ا رف بززا د ص أفززد  لززق  لززي أل العلززر الززذف نززا  فيزز  الجزز ا رف 
. الالزززا  نزززا ااجززز  الو ززز   لزززق (94)ين زززر الزززا الحع زززيي(  نلزززر ،هززز ض الاحززز   جع ززز

حزل ا دبيزل الحززي ،ز  الززا شزدس اللعز   زال ف حن زز  الزدالاالبا الال  ا د  الالشزعر  حزق 
فلزززعل اقحناؤ زززاص الأ يا،زززا   زززال ف ح ززز ا غ  زززل دالاالبزززا الشزززعراا الزززا اللحبزززل أغيززز ص 
ً  غيابزز ص  وزززث  ززال الحاطززا  بالشزززعر أينمززا   ززل الإلزززي أف بوززف دغ زز ص النزززذ  ال ززح 

 .(95)العلر الجا  ي  حق العلر الحديث(
ال ززال ف زززحعور ال حززل ال يمزززل الززا اللحبزززل الشززي   اشزززد ال وززاا فيءرؤ زززا بزززنهي 
ال رنل  ي فعود ا  لق الملحبل إلي ال قف المحددص  حق أل  زا ل الملحبزل ا يز  
ن ززي بمج ززديا فززخموا  مززا ال ززد ما إلهر زززف الملحبززل تلززحءط النهززا  زز  الززا فشزززبع 
إليز لي. الل زي أكزز ل  لزق جا،زل دالاالبززا الشزعرااص ت  زيما ،وززر المحزداال  النهزا إلززي 

ً  نزا نلر،ا أاليا   بط ابا الحعاالبذفص الابا النسيز ص الا    جزا،يص الا بوز  دفص إليز
اللزززي فلحززززد الجزززز ا رف بءززززرااس (96)الشزززعراا ال حزززز   إلززززي العلززز   ا دبيززززل المححابعززززل(

الشززعر الءززدفي ال  ظزز ص بزز   ززال يهززحي ب ززورس الشززعرااص ال ززال يحنا ززل الززدالاالباص الالززا 
يحع ززق بهززا الززا  يززاس  ززاتا الشززعراا الاززا بخهي الالن زز  النززاد س النهززاي  داليززل الءلززر 

ا فززززي الال لزززز ل ل معززززرف. )ال نززززف أقيززززي النهززززا    زززز  الأشززززوا ا  الززززا ل بززززاغر فص ال 
 .(97)م نص ت أدن  حابا  بوا يدف  ت قرأا (ش حير ال يالي ن ق ف ا ا  رجل الال

الإل قزززرااس الشزززانر ل مراجزززع ا الهزززا  إلزززي ازززا ب  ا د   ا ،زززا،ي إلححزززف لززز  
                                                        

 .53 -1الحمد الهدف الج ا رفي   ربااي   (92)
 .54 -1986الحمد  باد  مدالي او   شخليل الو  ص دا  الحربيل الحدييلص نمال ا  دلص  (93)
 96 -1نسد ال ربي الدجو يي   (94)
 96 -1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (95)
 69 -1الحمد الهدف الج ا رفي   ربااي   (96)
 .89 -1الملد  ،   ي   (97)
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نجابز  بزا د   زال الزا  يزرس   ال ،اإلذس أط   النها ن ق  ياس الءدالاا ال ور ي الأإل زا  ي( 
الع طبع  الالو لز   شزعر المحنسزي المحمزردص  ن جييحعاطق الشعر الءدفي البخا ل الا ي

كمزا  ززال شز يء  نسززد العلبززل فجسزرف ن ززق   ز  ،لزز   أدبيززل الزا الال ززا  الجززا   
،زز    ز  دالاالبزا البححززرف  الابزا غ زدالل الشززعراا بزا  با إلزي العلزز   ال زابءلص  حزق 

لءززد شززل ف  ززذف الءززرااا  الم ززحدفمل  .شززعر المعززرف  سززي الالمع ءززا  الشززوئا  الززانالالمح
ي ن "ز  ءاإلل الشانر ا دبيلص ت  يما الشزعر الءزدفيص  مزا أ زهمف إلزي ا ز با ايطزا  ال

الخززا  بزز ص  حززق  ،زز  الززا  يززرس الح زز  انشززي إلززي ، ززس الشززانر ال  ززل ين ززو ن ززق 
لم  ززل ال ل ا ؛الن الهززاص ) ل اتالززحًا الززا الح زز  فشززحذ الم ابززل ل ن ززو ن ززق جن ززها

الحزززي اكح زززسها الجززز ا رف الزززا قرااااززز  ال  ظززز   زززي ، زززيا،  ل حزززرال  ل زززي يبءزززق  الح 
 .(98)الءلودس أال ال ،ها أال قاإلوحها تكح ا  ايطا  ب  ل جديدس(

ايطزززززا  الشزززززعرف  لى إلززززي فززززز ا  زززززذف المعويززززا  ا زززززحوان الجززززز ا رف أل فلزززز  " 
 ز ل.  حزق ل الزا غزً  الوالعااز  المح ااالخا ص الأل فلء  ال  سحز  بالزد ي الالمزر 

 ل  ذف العادس ظ ف اً ال  ط ا   ياا . 
)القد ا اإلر  ل شزانر ظزرال  النا زبل تكح زا  المعزا   غزا   المد  زلص إلهز  

ط ززع ن ززق  ر ززل الحجديززد ال نززيص  مززا ا لززق جا،ززل  يززم  المزز  الت ا دبززي الءززدفيص 
ازززي ر بشزززعراا بزززا  با أاليزززا ص شززز قيص ال زززاإل ص الإي يزززا أبززز  الافزززي ال ززز ا يص  مزززا قزززرأ 

لص الإلوزززز  ص   طربززززق الحرجمززززل أاليززززا  بززززايرالل ال، ازززز ص ال  لززززد ا  أ البوززززوا نززززل حززززا
اا   إلزرا،سص البز دلور الطزا،   ال،وزر يص ال ز  العجزل بمزا يحززرجي ،زالا الزاي  زا دف الأ

 .(99)نا الحيا س ا ال البيل الا د  العالمي(
ا دبزززي لزززدى الجززز ا رفي )،شزززي  –القزززد لخزززم ن زززي الشزززرقي الم زززا  اليءزززاإلي 

الا الززل المحهدالززل الا د  الملنزز   ا، ززل  البززوال لززعبال  الالجزز ا رف إلززي ا ززي الظززر 
ن ق ا د  الءزدفي الاح مزذ ن زق ا زي النز ادفص الل نز   زال اليمزرا ص ال ا،زف ،  ز  ،لانزل 
  ز لزق الحجديزدص القزد ا،وز ى ،زادف أبيز  قسز  أل فلمز  الح مزذس ن زق أبيز ص الزذف  زال لزز

الحربيزل الءدفمزلص الا،ح زر نزا ابنا  إلي الرالح ت إلي الحربيل الالحي يزفص إل زي ازحملا النز  
،     لي الظ  الذف ا،حء   لي  بال  ا لص ال يل  الالدف قزد  شزح  لزألد ص اللزي يزلد فيز  

  شخلززيل أدبيززل زشززوئا ص إلنشززي إلززي  لززي الززدال  الح ززايص البنززق ،  زز  بن  زز ص ال زز ل لزز
المحززا س لهززا أ زز  بها اللهززا  بززدانها. الااجزز  بيدبزز  ااجا ززا  جديززدا ص الاعززاطق الززع  غ ا،زز  

لمجزززدديا بنهيزززل أدبيزززل أغزززذ ن زززق ،  ززز  أل يسنزززي   نزززا  الزززا أ  ا،هزززا الل زززا ت  ا  ا
                                                        

 171 -1965اللو ق   بفي ا  س الن  يل ل بدان ال نيص دا  المعا   الءا رس  (98)
 .211نسد الح وا شعبالي الج ا رف جد  الشعر الالحياسص   (99)
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اجددف إلي  ال   أكير الا اجددف إلي أ   ب ص إلدل بوا أال اقز  شزوئا  الزا غبزا  الءزدفيص 
ال بمزززا اجزززد إلزززي ديباجحززز  الإلزززي بعززز  ق افيززز    ا  الزززا  لزززي ال بزززا ص  ت أ،ززز  ال زززا  

 .(100)الطم ح(
ءاإلزل الجز ا رف ا دبيزلص ال،مزف الاوز    ن زق الإلي  ذف السوئزل النجفيزل ا  ،زف  

 أ س  ابحل الق اند  ا خل.

 التراث التاريخي والحضاري:-ج

ا الشزحر  ل حزرات الال طنيزل الالحدا زلص  زددا  اللزاد ف النجفيزلص بالالجز ا رف ا ز  
 زززي  ءاإلحززز  العلزززربل الحزززي ا ءا زززا الزززا اللزززاد  ا الء و زززل إلزززي  الا،ززز . إلءزززد ا زززح نسها 

ل إلززي داغ زز  ،لنززل امززرد جع حزز  ين  ززف الززا أ ززر اليءاإلززل   ؛ليلززبر شززانرا  نلززربا  
الدينيزززل  لزززق اليءاإلزززا  ا غزززرىص القزززد غزززر  الشزززانر ن زززق الزززديا إلوزززرح العماالزززل إلزززي 

 ال نا ل ن ق  د ق ل .
فااـــاه  ـــةهِ واحت  م  ـــه   )أ ـــَن غـــاَدرزَت ِع  ًَ ـــي َطَرحزَتَهـــا فـــي الَكنا : إنّ  ََ ـــ   (101)َقلز

ا قيزافا ال   ز ل الحزي ت ف ءز  الشزانر النهزا  ت أ،  لي فع ا  لحادفص الايلحاد ال
 .(102)شوئا  الا ندا ال هي ال وحي ل   ر اتشحراكي(.

الاجزد  ايشززا س  لززق أل الجزز ا رف اززي ر بزالحرات العربززي بززداا  الززا الجا  يززلص الت 
نزز  س اعززابورف ال،رابحهززاص إل ززي المءلزز  س لزز ت ال فلززاد ف اد  ززا  ال ززا  الأ زز  با  الززا  وززث 

 لحعذ  ن ق الءا ل أل فح سها لشانر  ديث.  الم ميا  ال يا يل
الالحزززا ب  الحيزززا ف ل عزززر   ززز  ا قزززر  ليءاإلزززل الشزززانر الالعيززز  البلزززاد يحءا زززي 
الحسحززز  الازززي رف بزززالحرات الجزززا  يص ال زززذا  اجزززع  لزززق قرااااززز  الو ب زززل لزززألد  الجزززا  ي 

 طًن  ن ق الحيا س العربيل إلي أ  ق الرا  ها.اال 
ً   – م اقززد ت  معززا  ص إلهزز  اللءززد اعاالزز  الجزز ا رف الززع الحززرات  الحززي ر  -الززي

ببع   ال  ف ال،ما جز   اللزعالييص  وزث أنجزل بخشز ،ل عيشزهي ال زًبل نز د ي 
 ي 1948الامرد ي ن ق الءهر الءس ي.  ما إلي الءل  ا  

ــــ )َعلزَقمَـــَة الَفحزـــل  أزجـــى اليميــــ ــــــــــى ....    ــــــــــرّ  الَجَن ــــــــــ ا بَم ــــــــــي َأَل  َن َأّن
                                                        

-1928رقيي الج ا رف بوا الءدفي الالجديدص الءدالل دي ال الج ا رفص الوبعل النعمالص النجد ن ي الش (100)
 18. 

 .24 -1980النش  ا  ال ا س اليءاإلل دالشق  -3دي ال الج ا رفي   (101)
 -2/8/1997ا  د  -72 ادف الع  في الج ا رف الالحرات )الءا (ص ال حق الي  س اليءاإليص العدد  (102)

 .5-4دالشق  
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( أّن َعيزَنــــــــّي ال ّ َتَلـــّ ان  فـــي الّنـــوزم  َطعزـــمَ    َو  ــــــــ )الّشـــــــنزَفّر   (103)الكـــر

كما أنجل ببلورس المعرف الناإلذس الا،حماهز  اللزا   ل عءز  الاللزدق الالجزرأس إلزي 
الرأفص البءي قرببا   لق  ال   الق ب ص الإلر الجد،ا إلزي بعز  قلزاهدف بزذال ا  إل  زفيل نزا 

 ي1944الجد   ما إلي قلودا  )إلي الهرجال المعرف( نا  
ـــ ُه ََ أجزَللز ـــد َْ مـــن الميـــ ات   ال ــــ    هيـــ ــــة الفك ــــباَحرّم ــــاَن والغَل   ر  والحرم

ــّن  ــي  ــي فلزَســَفة  جَ لك ــاه عَــنز َوع  ــــّنَفَ َرَتبَــــا   َنَف ََ لــــي بــــ ّن البرايــــا    َتقز
َطبــا ــي الرا ــة  أَن يجتن َم كز ــنز ح  َْ الكر    َوّن م  ــ ــد  ألــول تعَل ــفــردى ب َجهز   (104)ا 

ً  فححززذى  الالومزز حص النًقحزز  ب ززيف الداللزززلص ايبززاا إلززي ال أى إلززي المحنسززي الززي
ال زززززاال  أل ف زززززيي نًقززززززل الزززززع نسززززززد ال زززززربي قا زززززي اشززززززسها  بززززز ي  مززززززا إلزززززي قلززززززودس 

 ي1960زالم حنلربلز نا  
ــم   َْ اَ  بــار    ورا ــَدها َعبزــَد الكــرمم   ــَن قاً  ــَع   (105) َ وزمَيزــه  الَحســيزَن وَمصز

ح افزا ص  يز  س ل ن  لي فءرأ اا بخنا العربي الحاإل  بالحر زا  اتجحماعيزل الات،
الززززل،وص ال ر ززززل الءراالوززززل الالززززلطص ال مززززل  الزززز   اا بخيززززل ليزززز  ا   سززززرىص  ززززيبي    
ال  زززا فص الالحزززً  الابزززا جسوزززرص لزززي يحزززي ر بهزززذف ا  زززدات الا زززي الشخلزززيا ص اللزززي 
ي ظ هززا إلززي ا  ززدات ال سززرى ال ززذا الاشززر فززعد يززد  ن ززق أل غسززرس  ززذا الشززانر 

الا ندا ازا ب  ا د ص إلهز  لزي يحعمزق إلزي بالحرات الحا بخي ال يا ي ق و لص ال وحيل 
الح  وززر لحززا ب  ال  ززر ال يا ززيص إل ززي  ئقززرااس الح ا ززو  الدقيءززل لهززذا  ززال أ يا،ززا   ززو " 

بعز  أشززعا ف لززي ف  ززر إلززي اجززاال  ا  اا ال ززاهدس إلززي قيززيل الميءززد الال زز ولص  ززوا 
جعزز  بشززا  بززا بززرد الزززا فززحافا ال  ززر  مززا  ززسق لززز  أل جعزز  ال ززود الم ززير إلزززي 

س ز  ززرى المعززرفز اللززي فلزا الززا فززحافا ال  ززرص بز  الززا فززحافا ال يا ززلص اللززي قلزود
فعذ بز  الرالالززال  ،ز  جززاا بمززذ ل إل  ز ي لززي فعجزسهيص بزز   ،زز   زرض ن ززوهي العسوززد 
الال ءزرااص ل ز ل ،ظزاالهي قزا  ن زق العس دفزلص أالززا بشزا  بزا بزرد إل زي فءحز  ن زق الل،دقززل 

لزي فمزدح الخ ي زل البيغزذ نوافزاف ال ز  ب  ن ق  جاه  ل خ ي ل الال برفص القد  ال قس   
فجززا ر بل،دقحززز ص إلزززً يححزززر  بززز  الخ ي ززل الت فحرالززز  الزززا نوافزززافص الننزززدالا ، زززحءرل 

                                                        
 ي أق يص أ  د.يص أ ج412  -1984ال ا س اليءاإللص دالشق  -4ل الج ا رفي  دي ا (103)

 ن ءمل ال ح  الالشن رفي شانرال جا  يال نر  ننهما غش ،ل العيش ال ًبل الع د.
 الجندي المو  الات،حرا ي ال رللي أ     عد النخ . 265-263 1الملد  ،   ي   (104)
 .294 -1دي ال الج ا رفي   (105)
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 زززات  الءمزززع الالءحززز  فزززد أ ززز  ال  زززرص ،جزززد أ، سهزززا ل زززسل  يا زززي ال وزززق بحهمزززل 
 المرالق أال الل،دقلص البناا ن ي  القع الشانر إلي ال الول  وا قا ي 

ُى  كزــــر  تَــــ رم رُ  الف  ــــوز َث ََِنا ل  ــــد ــــ   يَّح  ََ بَابــــ ّن ألــــَ  مســــيل  دوَنهــــا    (106)ل 
البملززا الءزز  ي  ل الحززرات اليءززاإلي ننززد الجزز ا رف ا،و ززق الززا الجا  يززل الالحززا ب  

ص ي جززززي  ليزززز  إلززززي حزززز الحيززززا ف  زززز  الززززذف فشززززل  اللززززد ا   و بززززا  الززززا اللززززاد   ءاإل
النعو زززا  شزززحق الزززا  يااززز  الشزززعربل الالحوزززا  النيزززا  القزززد ا زززحيمر   ،زززراض 

ل بزدد ا  نموزقص ال زز  ت فححزا   لزق ننزاا. أالززا  ءاإلحز  الحا بخيزل إلهزي فززح ل ال طنيز
 النم اليلص ا حءر  لق العمقص الالدقل ال حل الحيالب .

أالززا  ءاإلحزز  ا دبيززل الال   بززل إل ي ززف ال فززع ،ززلانص إلهزز  ابنهززاص الالعرإلحزز  بحززا ب  
عاب  ا د  الءززدفي الا ززعل النميءززل ال لززي ،حيجززل الً الحزز  دالاالبززا الشززعر الءززدفي الا ززحي

فلززز ل الحزززرات الشزززعرف اللزززد  اي وززز  أدبزززي البهزززذا  ا د . ال زززورس ا دبزززاا.  أالهزززا
باهزززز  رإلانززز  بمءزززدا  الزززا  ززز  ا،حمزززاا ال، زززلص ألزززيس زالشزززن رفزص الزن ءمزززلزص النزززرالس ب

 الشعراا. 

 األسفار:-د

انء  الج ا رف إلي ب دال  يورسص  زال بعيزها باغحيزا ف الالزبع  ا غزر اليزورا  
 لحر ا  شيل  ن ف المحنسيين ي ص إله   يور الح  الا

 

ََ فـي كـل  لـدُ     (107)ما تبتغي  ما أ تغي جـلّ أن يسـمى   يقولون لي مـا أنـ
ص بعززد الززرض غووززر أ ززاب ص 1942كا،ززف أال     ززل ا ززحجما   لززق  يززرال نززا  

ص إلزنظي 1926أالا   را  اليا،يل  لق طهرال إل ا،ف بدن س الا أغيز  نسزد العلبزل نزا  
الالحنززوا  لززق الزز طاص القززد أ ززا   بعزز  أبيااهززا   نززا  قلززاهد إلززي ال ززد الوسيعززل

ً  اح ززر  فززجل الا ززعل لززدى الجهززا  الر ززميل الا ال ززاط الشززعسيلص الظ ززف  النززا  طزز ب
 إلي  اكرا  الشعرفص ،ذ ر النها  ذيا السوحواي

ّْ النســــــيمَ فهبــــــَ األشــــــوا َ  ــــــ ـــــــــا إلـــــــــيكم قلبَـــــــــهَ الَخّفـــــــــا َ    َه   وهَف

                                                        
 .254 -1ج ا رف  دي ال ال (106)
أ مد با الح وا المحنسي الدي الص المج د الرابعص احءوق نسد الر ما السرق قيص دا  المعا   بملر  (107)

1945- 149 
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  (108)مــــا كــــان محبو ــــاه إلــــّي عــــرا َ    عصــــابَةى لــــوالهَمَ  لـــي فــــي العــــرا 
القززد  ا،ززف  ااززال الر  حززال ا،عواإلززا  جديززدا  إلززي  يززاس الجزز ا رفص  وززث الفززعح  
بالملززل  الجديززد الززذف ا جززر  بزز ص الجع حزز  ينحززق النحززق ال ززايرا  ل مافززيص يحززي جر 

 .(109)بوا الشي الاليءوا ن ق  د اعسورف(
 زززاإلر الشزززانر  لزززق لسنزززال اللزززواإلا ص الإلوهزززا ،ظزززي قلززززودا   1934الإلزززي نزززا  

 لمشه  س زالادف العراهسز إلي    ل الو عهاي ا
ْ  مَعزــدودَ  ــَن العَمزــر  فــي وَاديــ ــــودَ     ــومى م  َشــــاتى بــــه  أيّــــامَي السا توزح    (110)َمسز

 ززززال الجزززز ا رف فززززما ال إلززززد الوسززززي لو ءززززي قلززززودا  إلززززي  1938الإلززززي نززززا  
المززاامر الوسززي المءززر  نءززدف إلززي الءززا رسص ال زز  إلززي طربءزز   لززق اللززر الززا ا  بسوززرال  

بنبي الإلاس  الجح  )النا ز (ص إلء ز   اجعزا   لزق ب زدادص ال،ظزي قلزودس   زاا  لبنزلص  إل جئ
 الإلي العا  الحالي ناد  لق لسنالص  اهحا ص إليلد قلودا  الراهعل الحي ا حه ها بء ل ي

َ  مـــن شـــبا ي  ِّرت بالهلــــاب     ارجعـــي مـــا اًـــتطع ــــهواله تــــَد ًَ   (111)يـــا 
ن يز ص  -آ،زذا  -ر ال ر، زيالقد ا سسف  ذف الءلودس إلي   ا س ،يزل الم زحعم

 إلمنع الدغ    لق ا  افي ال   بل الال سنا،يل لمدس الا اللالا بء ل ي
ــــــى ــــــا ومــــــنَكمز  َأفيَبزَق ْ  وا رهـــاب   األحــــــراَر مّن ـــ ـــيَن ًـــوزر  الغرم  (112)  

ال زززذا دلوززز  ن زززق الشزززع   الءززز الي اجزززاف قيزززافا الححزززر  الزززا ات زززحعما ص إلهززز  
 ل الظ ي  ويما الجد.المنا با  إلي ال اجه -إلي ال الل–ي ظد 

 لززق  يززرال  ربززا  الززا  1941 ززي ا جزز  الشززانر إلززي أنءززا   ر ززل ال وً،ززي نززا  
ا  دات العا  ل إلي ب دادص ال ال اللح با  بعاه حز ص ال نزا  الحءزق لفي زا  الزا ال جز ف 
ال يا يل ال ا س أاليا ي  لمف  ز يمالص ال،زاجي ال ز بدفص البز ،س ال زبعاالف ال،وزر ي 

 الما  ا، ا إلي ال  ول.
الإلززي العزززا  ،  ززز  قلزززد لسنزززالص الحنل زززا ص الأ نززاا الزززرال ف إلزززي  ززز  بل ا قزززد ن زززق 
الحزززدالد ب زززسل النعززز  دغززز   لسنزززالص نندهزززذد ازززذ رص قسززز   زززًت  زززن ا   زززوا ألءزززق 

                                                        
 359 -1الملد  ،      (108)
 359 -1الملد  ،   ي   (109)
 .260 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايي   (110)
 359 -1الحمد الهدف الج ا رفي الدي الص   (111)
 359 -1الحمد الهدف الج  رفي الدي الص   (112)
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قلزززودا  إلزززي   ززز  )نوزززد الل ززز  ( أقززززيي إلزززي )بلفيزززا( القزززد ،زززدد بات،حزززدا  ال ر، ززززي 
العاال زززل   زززنلص  الالمنحزززديا ن يززز . ال نزززا  ن زززق الحزززدالد ال ززز  بل لءزززي الزززا الم زززاال 

لُي ه   ل  الهمل الزدغ    لزق دالشزق الالزا   إليااح إلر ل اتالا   اافيا  بي د العا إل
ص 1942 ي  لق بورال ص ال نا  ،ظي قلودس جمو زل احزف ننز ال )بنزف بوزرال ( نزا  

 القد ابحدأ ا بء ل ي ف أ دا ا  لق  دفء  نمر إلاغ   
بَـَة الــّرو  يـا فتّاَنـيَـ َُ الَبَلـد     الَجَســد   ةا َع ز َروزَت( يـا أنزَشـوَد ََ  َيـز نزـ   (113))يـا   

الإلززي  ززذف الر  ززل الحءززق الجزز ا رف الشززانر ز ليززاي أبزز  شززبللز الا ديززل ال سوززر 
 زاليخاهو  ،عيملز إل ا،ف إلر ل ل حعر  ن ق  ذف الو يعل النورس.

 زززال الجزز ا رف اللززواإلا  إلزززي لسنززالص  وززث ا ءزززق دنزز س الزززا  1944الإلززي نززا  
قيززل بدالشززق لًشززحرا  إلززي المهرجززال الشززعرف الززذف  زز  بل نززا طربززق ال زز ا س العرا

 فءا  إلي   رى المعرف. 
الإلزززي  زززذف ا  نزززاا  زززاد  الشزززانر  زززدفء  زنمزززر أبزززا  بشزززلز الطزززا  الحزززديث 
بونهمززاص إلرجعززا  لززق أفززا  اللززباص  مززا الحءززق الشززانر بززدالف الجسزز  الززذف  ززال  ززدفءا  

ً  ل وا ا دبزاا الزذيا شزا   ا   بالحد بس إلي زالر حميلز بب زداد. البزذ ر أل الزا بززال الو
ً ص ا ربميززا   إلززي  ززذا المهرجززال )طزز    ززوا(  هززيس ال إلززد الملززرفص الززذف أقززا    زز
لألدبااص  يرف ،خبزل الزا ال حزا  أاليزا  أ مزد أالزواص النسزد ال  زا  نزلا ص الإلزي  زذف 

 الحظا رس ألءق الج ا رف باهوح  المشه  سي
ْز  ــ ــالمَعرُّ  و ا ــا ب ــا لمزَس ــا وَ بــا    ــّدهَا الّتر  نيا ب َم ــدا ــنز طــّوَ  ال ــَتو   َم ًز   (114)وا

الإلي النحلد ا  بعونا  ا ءق الج ا رف دن س ناج زل الزا  اشزي جز اد النزدال  
ز  انزززل الشزززرقز يقاالزززل أال زززيل شزززعربل )بياإلزززا( احزززف  شزززرا  اي،  وزززلص الألءزززق  نزززا  
قلزززودا  الحما زززيل ق ب زززف با،زززدإلان  سوزززرص  ،هزززا انزززا   ات زززحعما ص الاا زززد ن زززق 

 الحرا  الالوربق    جاا إلوهايال دس الهد  ال 
ــــــدودَ  َز َح ــــــ َتَلَف ــــــا ا ز ــــــرابَ      أحقــــــاه  َيزَنن َتَلــــــَ  الّطرمـــــَق وال التا   َومَـــــا ا ز

ـــــوص ـــــنز َوَج ـــــوصَ َع َز َوَج ـــــ ـــابَ    وال افترَق َت ـــيَل وال الك    (115)وال الّلـــاَد الفص 
البززذ ر أل نززددا  الززا الءلززاهد ال طنيززل الالء اليززل قززد أ فعززف الززا الحوززل الشززرق 

                                                        
 .367 -2دي ال الج ا رفي   (113)
 251 -1الملد  ،      (114)
 .491 -1دي ال الج ا رفي   (115)
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 ر أب  الزحمازص إل  زووا الدااليزلص زدالشزقز. القزد أنزر  الشزانر نزا إلر حز  الي ي زجع
بهزززذف اللبزززا سص ال ؤبحززز  لألالزززاكا الحا بخيزززل الالدينيزززل )كالم زززجد ا قلزززق( ال)الءزززدي( 

 ال)الج و ( ال) ي ا(.  ما أقيمف ل    ً  ا ربميل إلي  ذف المدل الجمو ل.
 –ل السربوا،يززل   ززل الجزز ا رف  لززق لنززدل بززدن س الززا الجمعيزز 1947الإلززي نززا  

العراقيزلص ال زال فزما ال إلزد اللزح يص  وززث الحءزق شخلزيا  نراقيزل  زا الور  بززد 
النسزززد ال زززربي قا زززي الال ززز ور أ مزززد  اشزززد ال وزززااص ال زززذلي الحءزززق ال زززااللوا ا،  وزززل 

 .(116)أاليا  اللما  ل الال  ور السربوا،ي الالمندال  الر مي ل  الل ز  البحرز
لشزانر الال إلززد العراقزي ب ززسل الم قززد الإلزي  ززذف ا  نزاا القززع غزً   ززاد بززوا ا

الزز طني أالززا  اي،  وززلص  ززوا أ سززف أل العززراقووا أ ززحا  قيززيلص  ززي ا، ززحل الززا 
 ال إلد الر ميص السدفا  فيء  ال ر   ل ،  ول ن ق  د اعسورفي 

ــــــــدَنا ــــــــامَي فــــــــي َلنز ََ مََق ــــــــ ـــــــا   مََللز   (117)مََقـــــــام العَـــــــ اّر  ـــــــَدار  الّ َن
ـــــدار  اليهـــــو   ِ ـــــامَ ِالمســـــيل    نىد  مََقــــــام العــــــ ابل مََقــــــامَ الّلــــــ   مَق

 ززي الجهززف الززدن س  لززق الشززانر الززا الززاامر الميء ززوا العززالميص الززذف ا،عءززد إلززي 
 ل ،يززا نززا طربززق بززا بسص  ت  أل ال زز ا س العراقيززل  نززا  لززي امنحزز  سالدينززل زكززًالز ب

الحيشزززورسص الل نززز  ا زززحوان  يززز   المزززاامر الإلءزززاا غوزززا  ننيزززف ،زززدد فيززز  بزززالحلي 
 .(118)العراق الالما  اا  الءمعيلز الرجعي إلي

الالا الجدير بايشزا س أل الجز ا رف  ز  العربزي ال  وزد الزذف شزا   إلزي الزاامر 
 جزززا  اليءاإلزززل الال ززززا إلزززي العززززالي الزززذف ا،عءزززد إلززززي الدينزززل )إلرال ززززً ( بس لنزززدس نززززا  

ص الا،سيءزززف ننززز   ر زززل ال ززز ي العالميزززلص القزززد أ زززبر  زززذا الشزززانرص النزززذ  لزززي 1948
 ززس ال زز ي العززالمي. النززا  ززذف المشززا  ل احززدت الجزز ا رفي الحززواص نيزز ا  إلززي الج

ص الأل 1985)الشززاا  الملززادإلا  أل فلزز ل الجزز ا رف إلززي )بززراى( إلززي أالاغززر نززا  
احلزز  بزززي  ززحافيل ب لندفزززلص ال ح  زززرس نززا الجززز ا رف لح جززز  الززدن س  ليززز  لمزززاامر 

اليجزززراا الءاب ززل  زززحفيل العززز  بلززدد   ربااززز  نزززا  -1986الما زز  فعءزززد إلززي ينزززاير 
اامر ا ال ي ) ل الا فع ق بذاكراي قس     شزياص أ،نزي ت أ ا  إلخز  ا  بزيل ألحءزي الم

ا زززي الشخلزززيا  ال زززذس الزززا المسزززدنوا إلزززي  ءززز   الع زززي الا د  الال زززا  – ال  الزززرس 
الال يا ل الذيا فمهي  لي الماامر الها ص الت يلا  إلزي ،  زي أ زر ت فمحزق  اللئزي 

                                                        
 )بحلر (. 97 -1992  يي ط  الح ربحيي الج ا رفص دا  الربسص لندل  (116)
 .467  -1988دا  الراإلدياص دالشق  -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (117)
 98  يي ط  الح ربحيي الج ا رفص   (118)
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لززدس إلززي  ززز  الجززات  الحيزززاسص ال ززي الزززا الرجززا  العظززا  الزززذيا ار زز ا بلزززمااهي الخا
الش ا دي الزدا   ز  فص البزاب  ،ورالداص الإي يزا ا ر زس  ىص الأ ا،ز لص البيلا ز ص ال،وزر ي لزي 
ا زع ني الزذاكرس بي ززماههيص ال زا  ززي أ زداا دنزز اهي لشزجل الحززر  الامجوزد ال ززً  

بل  د   حق الو   إلي    بءعل الا بءان العاليص ال مزل ا،وبزان آغزر ن زق إلزي   نزيص  ال "
النذ أل شا د  )إلرال زً (ص القزد ا زححالف  لزق أ،ءزاض  ز   يزف فملزا أل ينء زل 
اي، ززال ال شززا  فشززيع المزز   الالززدالا  إلززي الززا اعسززف ا جيززا  إلززي  قاالحزز ص الأل فمحزز  
بيززززربل الا زززززدس الو  لزززززل السربئزززززل الالشززززبا  اليزززززاإلع الال ه لزززززل النافزززززجل الالشزززززيخ غل 

جزز ا رف نسززر اداعياازز ي )أقزز   .  مززا يززذ ر ال(119)المهوبززلص فيحو هززا   هززا  لززق يبززا (
الحززق أ،نززي غج ززف الززا ،  ززي الأ،ززا بززوا  ززاتا العظمززاا الززا  يززرس الززا  ا،ززف نونززاف 
ا حلزززءال بهزززيص ال زززي اهزززاالس )بيلا ززز ( الالزززدا   ززز  ف الحزززي اإلحححزززف المزززاامر ن زززق 

 .(120)أ ض الحرالقل(
 ززي  ززاإلر  لززق بززا بس الززع الإلززد الززا اللززح وواص الأقززا  إلوهززا  ززحل أشززهرص اعززر  

س إلر، زززيل ازززدنق زأ،وحزززاز النزززا  العهزززا قلزززل  زززل ت ان زززقص القزززد غًلهزززا ن زززق إلحزززا
ج د ا بشعرف العاط ي  وث قا ي ا معيص ا معي زأ،وحاز  زداف اجزدف نزا  زدى 

  ً الإلززي العززا  الحززالي دنززي الجزز ا رف ل مشززا  ل إلززي المززاامر اليءززاإلي  (121)اللالززال بززدي
اامر ألءزززق ل جاالعزززل العربيزززل بات زززلند بل غزززا   ،وزززاق ال إلزززد الر زززمي الإلزززي  زززذا المززز

 الشانر قلودس بعن ال ز لق الشعل الملرفز ا حه هاي
ــــرَ  هَوَر وَتعزَث ــــدا ــــَتبَق ال ــــَر َتسز ــــا مصز ــــــــلَ    َي ــــــــرَ  والّني ــــــــّلَة َت زه    َ  زَ ــــــــَر والمَس

ــى -الحلــاُربَيصــلَ الحلــاُر  ِ وما   مــا  ن ْ  ِالمعــ ا   (122)ِاالًــكندَرِ َدحــاهيـ
     وا ال برا .القد ،ل  في ا  ن ق ال ا س المعا   أفا   ال ط

س نا  ربحز  ال زل  ،يزب  الاجد ايشا س  لق أل الشانر إلي  ذف الءلودس ،   
ال،ءمحزز  ن ززق النظززا  الحززاكي إلززي العززراق الن ززق ات ززحعما  الززذف ي جزز  الحلززي   ززبما 
يربزززُد. ال زززال الجززز ا رف ال قنزززا  بزززيل ال زززجا الزززيالافص   ا نزززاد  لزززق الززز طاص الإلزززي  زززذف 

ر الأن زززا نزززا قسززز   أبناهززز  إلزززي الجاالعزززا  المنا زززبل أ نزززق طززز    زززوا ن زززق الشزززان
الملربل ن زق ، ءزل الداللزلص الإلزي الوز   الحزالي  زا نف الحل الزل العراقيزل  لزق    زا  

                                                        
 ص1998يناير  /19الجود الرافيي الج ا رف بوا قا نل الوربق الالحشردص الج ل المدىص العدد  (119)

 31. 
 .38 -1992دا  الراإلدياص دالشق  -2الحمد الهدف الج ا رفي   ربااي   (120)
 .45  -1992دا  الراإلدياص دالشق  -2الحمد الهدف الج ا رفي   ربااي   (121)
 .498*-497 -2الحمد الهدف الج ا رفي دي ا،    (122)
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الشزززرطل لمدا مزززل دا  الجززز ا رف إلزززي ب زززدادص فبعيزززر  ال حزززل الا ال اق الاقحزززاد  ابنززز  
 .(123)زإلرا ز  لق ال جا(

لحل الززل ال سنا،يززل الإلززي العززا  الحززالي لس ززق الشززانر دنزز س  بززاض اللزز ر  هززيس ا
 ل مشا  ل إلي ايبوا المر    نسد الحمود  راالي  ال نا  أ،شد قلودس الو عهاي

ـــــاُ   ـــــاَر الطاغ ـــــا   وأعم ـــــارَ قب َا عـــــاطرى مَـــــوّارَ    َص ـــــن ًـــــفر  مجـــــد    م
ها ـــــــةى تنهـــــــارَ    عبــد الحميـــد  ومـــا تـــ الَ كعزهـــد  ـــــــ لا وأّم   (124)شـــــــعْز َ 

لجديزززدس نهزززد ا بد،زززذا   لزززق البعزززد يززز الوا الزززا  لءزززاا الءلزززودسص دشزززنف الززز  ا س ا
ً  الزززا  الجززز ا رف ب جززز   ال زززاد س لسنزززال غزززً  أ بزززع النشزززربا  زززانلص ن مزززا  بزززيل  ززز
 بزززاض اللززز ر ال  زززوا العززز بني  ا،زززا الزززا بزززوا الحيززز   إلزززي   ززز  الحزززيبوا الالزززا 

 المعجسوا بءلودس الشانر.
زإلزززرا ز القززززا   فالإلزززي العزززا   ااززز   ززززاإلر الجززز ا رف  لزززق اللزززر لًالززززا  ب لزززد

هززا المءاالالززل ال طنيززل فززد ات ززحً  السربوززا،ي.  ززي  ززاإلر إلززي  ززذا قلززودس فمجززد إلو
 لززق إلوونززا بالنم ززا ل مشززا  ل إلززي الززاامر ال ززً  العززالمي الززذف احززدت  1951العززا  

ً ص الحءوززف غًلزز   ننزز  الشززانر بدفجززا ي )كززال الززاامر ال ززً  إلززي إلوونززا لوي ززا  الجمززو
اليزياإلل  ربمزلص ال جعزف  نددا  الا الشخلزيا  ا دبيزل الال يا زيل العالميزلص ال ا،زف

النحهيززا  الدازز ص الإلززي ال قززف ،  زز   ززال ن يزز  غززحي الاززا ب  الززدغ    ف ال ززال جزز ا   زز ر 
 ر  البخا زل إلزي الزاامر المحلاالا الع الماامر الذف فعد لدى الم االلوا إلزي العزراق 

 (125)نهد ،  ف ال عود(
 اإلر الج ا رف  لق دالشزق إلزي ظزرال   رجزل لحزيبوا الشزهود  1956الإلي نا  

لمززززال يز الالززززا الم عززززل الس ززززدفص  وززززث الجمززززا ور المححشززززدس ألءززززق  اهعحزززز  زنززززد،ال ا
الشززززهورسص الإلززززي دالشززززق ،ززززل  فززززي ا  ن ززززق ال ا س الززززدإلانص إلززززالحءق  شززززا  العظززززي قاهززززد 
الشزززرطل الع زززلربلص الح  إلزززا  بزززالح ربي الالحءزززديرص  مزززا اعزززر  ن زززق أدبزززاا إلزززي ايدا س 

 زعود    ا،يزلص رالحمزد ال يا يل أاليزا  )،خ زل  زًيص الشز قي ب زدادف ال نزا الونزاص ال 
 .(126)ال  ا ي( صالحربرف 

الغزززً   زززذا العزززا   حزززل الشزززانر قلزززاهد  ما زززيل ال عمزززل بالمشزززانر الء اليزززل 
                                                        

 )الرجع  ابق( 99  يي ط  الح ربحيي الج ا رفص   (123)
 .649 -2الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (124)
 .149 -2الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (125)
 151 -2الملد  ،   ي   (126)
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الاي، زززا،يل النسو زززل  ءلزززودس زالجلاهزززرز الزإل  زززوواز الإلزززي العزززا  الحزززالي  ا،زززف  ززز  بل 
 ً  ات زززحعما بلص ال ززال غيززا  ال  ززدس الورال ززا ص الإلزززي الحا ززرس الززا الخززا   بززا 

المحمززز   أ ززس الجزز ا رف بالميزززافءا ص  ززوا اشززحد الخزززً  بونزز  البزززوا  ززذا الجزز  
 شزززا  العظزززيص القسززز  أل ف زززاد  دالشزززق ،ظزززي قلزززودس  ا،يزززل إلزززي   زززرى المزززال ي نزززا  

1957. 
الأ نززاا  قاالززل الجزز ا رف إلززي  زز  بل امنززق أل يززلال  الجزز تلص البعسززر ننهززا شززعرا  

 .(127)كما نسر نا إل  ووا(
جزززز ا رف ن ززززق  أي الإلززززد   ززززمي  لززززق بعززززا    ززززل ال 1958البعززززد  زززز  س امزززز   

ال  بززززف لحيزززز   المززززاامر الرابززززع لألدبززززاا العززززر ص بلزززز ح   هي ززززا  تاحززززاد ال حززززا  
العززراقوواص ال نززا  الاجزز  ا ززح لا ا  ،رببززل  ززاد  اززادف  لززق ا، ززحا  ال إلززد العراقززي 

 . (128)الا قانل الماامر ل ت ادغ  الشانر الا ح اه  اليجل(
ال ربززل ال زز  إلززي الطنزز ص إلززر ر الر وزز   لززق الإلززي  ززذف ا  نززاا أ ززس  الجزز ا رف ب

 وززززث شززززا   إلززززي الهرجززززال ا غوزززز  اللزززز ور بشززززا س الخزززز  ف  1961زبززززراىز نززززا  
 سورال . القد قا  قلودس ال عمل بمشانر ال ربل الالحملق. ب

الالزززا زبزززراىز  زززاإلر  لزززق اتاحزززاد ال ززز فيااي بءلزززد العزززً ص  وزززث لءزززي ار وبزززا  
 (129) ززق نًجزز  طسوززل ز ززحالوازالا ربمززا  ال جززل لزز  جنززاح إلززي الملززرص الأشززر  ن

الغزززً   قاالحززز  إلزززي زبزززراىز  زززا ي إلززززي اي زززيس  ر زززل الزززدإلان نزززا الشزززعل العراقززززي 
 بالحعاالل الع الوًهع العراقيل المح اجدس  نا .

 ي أاا ف لز  ال ر زل أل ف زاإلر  لزق لنزدل فزما جمانزل الزا الشزبا  العراقزي 
هزا ال و  ز   اي،  وززلف لحراوزل بعز  ال ءزااا  الالحييوزدا  لحر ززل الزدإلان الحءزق غًل

زبراارا،د  زز ز المابزززد لحر ززل ال ززز ي العزززالميص الالززا لنزززدل   زززل  لززق بزززا بس الاالززز  
 .(130)بجربدس زل ال ،دز البرهيس احربر ا ال سنا،ي ا   (

الالهما اعدد  الظرال  الالزدالاإلع الحزي أ اطزف بزر ً  الجز ا رف الأ ز ا ف  لزق 
جربلالشزززانر النمززق العرإلحزز  بالحيزززاس ب ززدال العززاليص إلهززي اشزززل   اإلززدا   ءافيززا ص أ،نززق ا

الالنايص إلءد  ا،ف انءًا  غا   العراق ،اإلذس أطز  الزا غًلهزا ن زق العزالي الحيزا س 
الإ،جزززا ا  الشزززع  ص  مزززا اط زززع ن زززق طسيعزززل ا ،ظمزززل الحاكمزززل ال ززز    الحزززاكمواص 

                                                        
 .256 -2الحمد الهدف الج ا رفي   (127)
 .730 -2الملد  ،   ي   (128)
 .307 -2الملد  ،   ي   (129)
 .307 -2الملد  ،   ي   (130)
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يززح مس ال زز ا ق بززوا الطنزز  العززراق الالس ززدال الحززي  ا  ززا. إلهزز   ززوا  ززاإلر  لززق  حإلززرا
ل ربيزززل ال زززال العجبزززا  بحجزززا   الشزززع   القزززد اها ن زززق الحجزززاال  الالح ووزززرص الع ا زززي ا

إلاا زعف  ؤبحز  ل  اقزعص الا،حنزف اجربحز  الأ زبر أكيزر العرإلزل بزال ج د. إلزا،علس ن زق 
ً  نا ا  يع آإلاق  اي، ا،يل الر بل.   ياا  الشعرفص إلي

اللعززز  أ ززز ا ف العديزززدس  لزززق ب زززدال العزززالي  ا،زززف الحن  زززا  لززز ص ايزززي  لززز  المنزززاخ 
الخلززول لً،وززًق الززا جزز  ا  ززر الززذف ناشزز  إلززي العززراقص إلززا داد  غسرازز  إلززي 
ال اجهل ال  ول الال ئا  ال  سيلص  ما إلجزر  لدفز  الحناقيزا  الحزادس البخا زلد  زوا 
اط زززع ن زززق ات،جزززا ا  الحيزززا بل ل شزززع  ص الأ يا،زززا   زززال يزززربط بزززوا قيزززيل شزززعب  

ووا ال،ور زززا الززززا القيزززافا الشزززع   ا غزززرىص  مزززا  زززدت إلززززي لسنزززال الاللزززر الإل  ززز
الس دال الحي  زاإلر  لوهزاص القزد الاجز  لءزاا  زذف الم اقزد العني زل الوزرد الالم زاد سص  زذف 

ملززاد  اليءافيززل ا دبيززل الحززي أ ززهمف إلززي  ءاإلززل الجزز ا رف ال ززء ف ال  سحزز  ال ززي 
 الشعربل.
ـــه-6 ي بزززدأ الجززز ا رف فمزززا ي  زززل الشزززعر  زززرا ص اع بيزززا  نزززا  غبزززل موهبت

اللهذا ال سل غر  ن زق السوزف الال بزاي الالمد  زل الالمدينزل الءم نل الا حعداد داغ يص 
النظزا  الءا زي الزذف إلرفز  ال الزد ن زق الهزدفص ) ت أل الزا ر،ي ن زق الزالالمجحمع. ال 

. اللءزد (131)الشزعر بءزي لز  لعبزل ال زرالقل  ي،ز  اعز ب  نزا ط  لزل ال زس س  ز سوحوا(
 السوئززل  الشززعربلص حزز النج ززف با،وًق حزز ازز اإلر  لمهززدف ن االزز  غا جيززل إلجززر  ال  س

ً  نززا الرغبزل الجاالحززل ل شززعر. إلهز   ززوا  زئ  نززا  ززسل  الالءزرااس المح ا زز لص إليز
ا،هماكزز  بالشززعرص أجززا  )ت أن ززي ال ززسل إلززي  ززذاص  زز ى أ،نززي الح ززال فيزز   لززق  ززد 
اي زززرا ص الشززز    فيززز  بلززز  جززز ا  ي(. إلززززً نجزززل أل فجزززرف الشزززعر إلزززي دالزززز ص 

 الب ح رق      ا  ص  ما جاا إلي ق ل ي
َْ َنمــــــــــــ ــــــــــــَ لزَنا كيزــــــــــــ ًَ َنـــــــا فـــــــي الَجـــــــواب  مَ الّشـــــــعز ــــــــ   ـز َلــــــــــــّو  رز   ر ح 

ــــــــــــــي  ََ َأدري غيــــــــــــــر أّن ــــــــــــــ ـــــــــي   َلسز ـــــــــعزر  دا  ّْ الّش  ـــــــــ ـــــــــاَن َح  َ(132)  
  َعــــــــــــــــــنز َطعَــــــــــــــــــامي وشــــــــــــــــــرَا ي   َفهزــــــــــــــــَو  َلزهينــــــــــــــــَي حتّــــــــــــــــى
ََ ومــــــــــــــــــازا ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ا َكنز َصـــــــــــا ي   هَك ـــــــــــر  ن    (133)َد علـــــــــــى الَعشز

                                                        
 96 -1الحمد الهدف الج ا رفي   ربااي   (131)
 ي د أ بيي نادايص ال  ايحي المعحادس.-97 -1ي  دي ال الج ا رف  (132)
 .142 -1دي ال الج ا رفي   (133)
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أبر  زا  زل الظهز    ي )أل ن اال  اوز   الشزانر  يوزرسأفيا   ي يرى الج ا رف 
الالمناإل زززززل. إلءزززززد  نزززززف أقزززززرأ لزززززبع  الشزززززعراا المشزززززه  باص إلزززززيامنق أل أكززززز ل الزززززا 

الال ل ا ززززي الحززززي  ف "  زززز  إلهيص إلعنززززد  لززززي أقحززززي ،  ززززي إلززززي ،ظززززي قلززززودس ن ززززق  ال 
أ حح زززنهاص  زززذلي أ ى الزززا ن االززز  اءزززدالي إلزززي  زززذا ال زززسو  أل أ زززدن بمزززا أ،ظزززيص 

 .(134)الأجهر بما اج د ب  قربححي(
ل الشزززعر ننزززد الجززز ا رف النزززذ  زززبافص  زززوا  زززال يحهو زززُل الزززا القزززد ظهزززر   ابززز

ا ي )لءد نرإلف  ابزل الشزعر ننزد الإلزاس أبزي ا  زرا  االجالس ا د ص إلءا  نسر اداعي
إلززززي العاشززززرسص  ززززوا   سززززف  لززززق الجززززاالع  - ونززززذا  –)كززززاظي الخرا ززززا،ي(ص ال نززززف 

لشززعر الهنزدف الأ،ززا أاززردد  ززًت الزرا  إلززي الززدغ   ن ززق الجزالس العززلاا ال ؤبززل  الاد ا
أل  ،ززراا الشززعر  ززال ي ززر ن ززي بالززدغ    ت أل  الززعالززذيا اءززاطرالا ن ززق المج ززسص 

 .(135)  سح   ا،ف أشد(
الأال   دالل اعرض لها الهدف إلزي الشزهد ال ءزاا الزع الحسز بي  زوا دغز  ن يز  
ال زز  فج ززس  لززق جا،ززل أبيزز  فحمزز  أكزز ا  الشززاف الحززي  ززءوف ن ززق ا  ضص القززد 

 زززز  لهززززذف الرغبززززل الواالحززززلص الززززدإل نا  بنلنززززل أفءظززززف ال  سحزززز  الدإلونززززل الا ززززحجا  الو
الحمززردص الالنو ءززا  ،حززز  الهززد  الزززذف   ززمح  لزز  أ ًالززز  الاو عاازز  ليلززز ل إلززي نزززداد 
الشعراا البا  باص  حزق  ،ز  ت يحزر  إلر زل  زا،حل الت النا زبل  ت الظ هزا إلزي  ،شزاا 

 وزززل ال الزززدص  حزززق فعززز د  زززذا الو ززز   لزززق فالشزززعر ال  ظززز  ب زززذس الحناايزززل. الالزززا  ل 
 يح ص اع بيا  نا الممن نص الا  ودا  ل ذا ص الا حرناا لً،حباف.  ا

ال ال الشعر بالن زبل لمهزدف لعبزل غووزرسص  ،زي أ،ز  ،شزي إلزي بوزف شزعر الأد ص 
كما ،شي إلي بوئل اج   الشعرااص الزع أل  جز  الزديا فميز  النللزل ناليزل إلزي المجحمزعص 

  ت أل  وسح  بالن بل لمهدف اءاي بهوبل الشانر.
ايبزززدانص الزززذ ااص الالهزززدف النزززذ  ززز رفص  زززال اليزززر  الميززز  إلزززي  الالزززا ن االززز 

 ص إلمزا نزاد حُ و   نجزا  النزايص ال ان  زاالح   إلي ب د الشزعر الالح ز ص  حزق أ،ز  أ ز
الجهزز ت    ززدص الأ ززبر النززاي فء لزز لي ) ا  الهززدف.. جززاا الهززدف.. الا ززابق النززاي 

.  زذا (136) وا(إلي   راج ص الرس بداإلع اينجا ص الالر س بءلد الحعجوزلص الالزا  زي ب زان
                                                        

 .30 -1الهدف الج ا رفي   رباايص   (134)
 85 -1نر العربيلص  نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شا (135)

كاظي الخرا ا،يي نالي  سور الا أشهر ن ماا نلرفص أاءا ن ي ال ً  الأ    ال ء  الالدياص ال    ا ل 
 جربل إلي اليا،ي الا  ف الحجلص الدإلا إلي النجد  1329)ال  افل إلي أ    الديا(. ا إلي  نل 

 باللحل الشربف.
 .76 -1الءدالل الدي ال  د ن ي طا ري الج ا رف الا الم لد  لق النشرص اج   (136)
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ناالززز  الهززززي إلززززي النسزززز ى الالشززززهرسص الل ززززا الم ابززززل القزززز س الحاإلظززززل ت الززززنعال أديبززززا  
المحززززا ا ص الزززززا لزززززي فمزززززر المسزززززدن بمر  ززززل المزززززرال الالمما  زززززلص  ،هزززززا الزززززء  الم ابزززززل 
الاشززززحنهاص إلءززززد أكززززد  الد ا ززززا  الن  ززززيل المعا ززززرس ن ززززق أ ميززززل الءززززرااس الالح زززز  

 ي نا الرغبل الالذ اا(. بايفاإلل  لق  يرس المحاالت ص ،ااي
كما أشا  بعيهي  لزق أل  يوزرا  الزا امزر بنزا لحظزا  ايبزدانص ،حزا الزذيا ل زنا 

و   لززق أنمززا   بداعيززل ن ززق يززد حالززا الشززعراا الال نززا،واص ال ززال الززا المملززا أل ا ززح
ا إلوززق فءزز ُ  . الإلززي  ززذا اللززدد (137)،وززر الحزز إلر لززدينا ينززإلئززا  ال   بززل إلززي  طززا  إل
إلززي بززا بس  زز  الززذف أإلءززد،ي الحزز ا لص  ،مززا الززذف أغرجنززي الحلززييي )لززي فلززا الحززل 

 نزززززززا طززززززز    يزززززززااي  ززززززز   زززززززل ا د ص  وزززززززث   زززززززف الموزززززززاالر ا دبيزززززززل الحززززززز  
 . (138)المواالر العاطفيل(

اللعزز  النبززع ايبزززدان إلززي شخلزززيل الجزز ا رف طسيعحززز  المحمززردس الحزززي انززلن  لزززق 
ص بحوززث الحجززاال ص القزز س لززألد  الالشززعر الا انزز   ززذف العنا ززر الززع أ ززدات المجحمززع

فل ل المجحمع  ز  المسزدن الن زل ايبزدان  ز  إلزي ال قزف  ااز ص  مزا الز    النظربزل 
 . (139)اتجحماعيل

كمززا أل الء ززق الوسيعززي  زز  أ ززاي ايبززدانص  ،زز  فحززرض العءزز  ن ززق الحيالزز  
الالحززز ا  الزززع ال اقزززع قلزززد ا  يلززز  الإنزززادس بناهززز  الزززا جديزززد إل زززيس  مزززل  ززز ا  نء زززي 

ت ف ززحءر ن ززق  ززا ص لززذا إلهزز  إلززي امززرد ال ززحمر  بحززفص إلززالج ا رف إلززي ازز ار داهززي
 ن ق ،    الالمجحمع الالعاليص أفد  لق  لي إلهم  الظي ل الشعري 

  (140)اه عَــن  الفكــر  حــا را عــن الــ هن  مشــبَو    ومــا الشــعَر إال مــا تفتــَق نــورصَ 
ال ززز  يزززرى أل الشزززعر ت فلززز ل شزززعرا  الزززا لزززي ا حمززز  ننا زززر الجمزززا  الايبزززدان 

 . (141)الاللدق
ف الدينااليززززل اللززززراعيل اززززدن ف  لززززق الحجززززاال  الززززداهي ن ززززق شززززاك ل قزززز   الإل  ززززذ
 الج ا رفي 

ـــــــَدهَا َز َعَصــبي   أم ـــــــا الَقـــــــوافي َفَ نزَغـــــــامى َتوّل    َــَد الَخطَــوب  إذا مَــا َ ّيَجــ
                                                        

 223  -1964ي  د الرادي البادل ن ي الن س العا ص دا  المعا   بملر  (137)
 .63  -1944ا إلوق الحليي   رس العمرص دا  المعا  ص الءا رسص  (138)
 .171  -1965ي ا  س الن  يل ل بدانص دا  المعا   بملر فاللو ق   ب (139)
 .1944لودس الر اإلي الا ق -485  -2الحمد الهدف الج ا رفي   (140)
 .129 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (141)
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َمــةى  ــَي وهزــَي ناق  ُز لَتلزحــين  َروح  ــ  َ ْ     أ ــ و   إنز َتط  ــَن الـرا   (142)َفمَـا َ هَـ اَا َلحز
ححززدت نززا بدافاازز  ال نيززلي )لءززد ابحززدأ  الحززاالتاي الشززعربل ال ززا  زز  الشززانر ي

الب ززيول الزززا دالل ا  زززدص  ززي بزززدأ ،  زززي الشزززعرف فوزز   إلزززي العشزززربنا ص البلح زززي 
أبعززادا  الطنيززل الاجحماعيززلص ال لززذا ا جززر الشززعر ننززدف طسيعيززا ص ال لززذا  ا،ززف ال  ززرس 

ىص الإل زرس ا لزد الحدالدسص اللي ايغذ الدا ا العموزق  ت ناالزا  بعزد نزا ص الاجربزل بعزد أغزر 
إل زززرسص ال  مززززل اززززذ ر   مززززلص الال قززززد فحززززرض ال ق ززززا  ل ززززي ا زززز ل الءلززززودس الح اال ززززل 

. ال ززززز   لزززززي يزززززرابط بالسوئزززززل الالمجحمزززززع الالظزززززرال  (143)بحنا ززززز ها ال  زززززرف الال نزززززي(
 . (144)العاه يل

الالززا غززً   ززذف المعويززا  ، ززحنحو أل ال ابززل الجزز ا رف ا جززر  إلززي الناغززا  
لعنا زززر الداغ يزززل الالخا جيزززل نسزززر ال زززورا  ،نيزززل بزززا د  الالشزززعرص الاًقحزززف الزززع ا

 ال نيل الو ب ل.

 ميادين عمله:-7

شززز   الجززز ا رف نزززددا  الزززا ال ظزززاهد الالمنا زززلص اعزززرض غًلهزززا ل يوزززر الزززا 
المحانزززززل الالهزززززلا  العني زززززل جع حززززز  أكيزززززر ق ءزززززا  الاززززز ارا ص اللعززززز   زززززذف ال ظزززززاهد إلزززززي 

ا رف البنوحززز  الًب زززااها اشزززل  الجهزززا  الزززا الجززز ف ا  الزززلص  ،هزززا اعلزززس  ززز    الجززز  
 الن  يل الال  ربل الا جهل النًقح  الع ال  ول الالمجحمع الا الجهل اليا،يل. 

 ال ذف ال ظاهد  يي 

 التعليم:-آ

كزززال دغززز   الجززز ا رف الوزززدال الحع زززيي بدافزززل إلع يزززل لأل الزززلص  ،هزززا  شززز ف نزززا 
الذ نيزززل الحء ودفززززل  -إلزززي ال اقزززع–الحناقيزززا  الحزززادس داغززز  ال ززز ولص الالحزززي اعلزززس 

ص إلءزد ق بزز  ط زل اعوزوا الشززانر إلزي الحع ززيي بزالرإل ص ال لززي ل مجحمزع  العراقزي  ونئززذد
لداللززل أجنسيزلص أالزا ال ززسل     زبا  ظا ربزل احلز  ب زز    الجز ا رف الالتهز  الملنز  

الج  رف إله  يرجع  لق المشل ل المذ سيل الحي أشزر،ا  لوهزاص البعزد غزً  شزديد بزوا 
مهززدف المنح  ززي(ص اءززر  اعوززوا الززدير المعززا   ) ززاطع الحلززرف( الالزز  بر )نسززد ال

                                                        
 .556 -1الحمد الهدف الج ا رفي دي ا،    (142)
 .129 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (143)
الالا  591  -1967 -1الوبعل دا  الو يعلص بورال ص ط -1 اطع الحلرفي الذ را   اطع   (144)

 بعد ا )يرجق النظر(.
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ص الل ززا الجزز ا رف قززد  ا ززحءالح  بعزززد أل 1927الجزز ا رف الع مززا  إلززي ال اظميززل نززا  
 غر  الا المعر ل النحلرا .

 حززززق  ززززاد  أل اححزززز    لززززق إلحنززززل طاهفيززززل لزززز ت اززززدغ  الم ززززي فيلزززز  ا ال  
 حزرس ت ح اههزاص ال لزي بحعوزوا الجز ا رف أالونزا  ل حشزرب ا  الم  يزل الإلزي ،يز ل  زذف ال

كزال الشززانر اليزوربا  إلززي أإل زا ف الإلنزز  الالحمززردا  ن زق ال ززيي الم حب زلص إلشززعر بيززوق 
الملزززال ن زززق   ابحززز ص القزززد  ا زززحءالح  الزززا الزززسًط لو ا ززز  الحزززد بس إلزززي المد  زززل 

 زسل    ا ز  بزالحر  الال زساص إلشزلا أالزرف بالنم  جيل بب دادص الل ن  )لزي ف زحءر إلوهزا 
 زرنال الزا شزعر بالم ز  ال اابزل الحيزاسص بحيزا  نزا  ل   ا س إلنء   لزق الزدي الص ،وزر أ،ز 

 . (145)جماليا  الملال  عادا (
الغً  الج دف إلزي الز  ا س ،ظزي قلزودس إلزي الزدح ا الوزر فيلز  آ   زع د أ نزاا 
 با ا  ل عراقص النرض بالم يص إليبعزد  لزق البلزرسص  مزا  زد  بزًى فمنزع الجز ا رف 

 . (146)اجاال  الحدالد ال ع دفل
ليا، بل  لزق الد  زل الح زلص إللزا  قرببزا  الزا الدا  الع  دا س  ي ،ء  ن ق أ ر ال

أ  زز  ال البزز  إلززي النجززدص الإلززي  ززذف ا  نززاا القعززف  اد ززل قحزز  إلززي ناه ززل الجزز ا رفص 
إلافزززززور  لزززززق ات،حءزززززا   لزززززق دا  المع مزززززوا بالر زززززحميلص الب زززززسل ال اق ززززز  الجربئزززززل 

 زززززا( القلزززززاهدف المحمزززززردس اليززززز  )نءابوززززز  داا( ال)لعبزززززل الحجزززززا  ( ال) زززززذف يزززززد ف   
ال،ور اص اعرض الشانر ل ححءوق الالح قيف الالنء   لزق البلزرسص الل زا لزي ي سزث  ز ى 
الدس قلورس ا،حء  بعزد ا  لزق النا زربل ب زسل غزً  القزع بونز  البزوا الزدير اليا، بزلص 

لوح ززززززرى ل لززززززحاإلل  1937البعدهززززززذ ا ززززززحءا  ،هاهيززززززا  الززززززا الحع ززززززيي إلززززززي أالاهزززززز  نززززززا  
 .(147)الالشعر

ءرا  الجز ا رف إلزي الحع ززييص ال يزرس انءًاز   لززق الاجزد  ايشزا س  لزق أل نززد  ا زح
الدا ي نديدس لزي فلزا ب زسل نزد  الح يزفص بز   زال ال اا  لزي أنزداا الشزانر الزذيا 
اعرفزز ا ت،حءززاد الجزز ا رف الإ ززا س  فيظحزز  الالززا بززوا  ززاتا )،زز  ف  ابززف( المعززرال  

 .(148)( اهد ا د  الشعسي العراقي سلب  با ي )
جزز ا رف لزززي ين ززجيص الززع  زز ي الحع ززيي الززع أ،ززز  إلززي فزز ا الززا اءززد  يحسززوا أل ال

                                                        
 36-35 -1النجو يي الج ا رف شانر العربيلص  نسد ال ربي  (145)
 )يرجق النظر( -285-284  -1الحمد الهدف الج ا رفي   ربااي   (146)
 )يرجق النظر( -198  -1986  ا الع  في الج ا رف دي ال العلرص ال ا س اليءاإللص دالشق  (147)
ال نل ال اد لص ، إلمسر غورف العمرفي ؟؟؟  اهد ا د  الشعسيص الءا ص الج ل ال حا ص العدد ا ال ص  (148)

 93ب دادص   -11971
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النزززاخ غلزززل لحر زززي  ال زززيي ال طنيزززل الا غًقيزززل إلزززي نءززز   الشزززبا ص ال ززز  قربزززل 
ً  نززا شززر   ززذف المهنززل ال،ظاإلحهززاص  ت  لمهمززل الشززانر بزز  إلززي اللززميي النهززاص إليزز

ا جع ز  أكيزر  نءزا  م زأل الشانر شزهد ظز ا ر  ز سيل غزً  إلحزرس الجز دف إلزي الحع زييص ال
 ا  ن ق ال  ول الالمجحمع. ال   ال قد ،ابع الا بنوح  العاالل.الاي ال

 الصحافة:-ب

الزززا اللزززعل ن ززززق البا زززث أل ي زززي بالززززدال  الزززذف لعبززز  الجزززز ا رف إلزززي  ءزززز  
اللزززحاإللص الالزززرد  لزززي ،ززززد س الملزززاد  الرهي زززل الحزززي احميزززز  با نزززداد ال اال زززل الززززا 

 (. 1960-1930اللحد اللاد س غً  ا ي ال حرس الا بوا )
ا الززر اعءوززدا  أل الجزز ا رف ،  زز  ت فحززح   با نززداد الحززي أ ززد  ا  الالمززا يلبززد

الإ،مزا ف ززحند  لززق الع  الززا  غا ززل لززدى  ززا ب  ) زز يي الح ربحززي( الززذف نمزز  العزز ص 
 ال دفء  نسد ال ربي الدجو ي.

ً  الزززا جمزززع ا دبزززاا بزززوا الشزززعر الاللزززحاإللص الزززع أ،هزززي جمعززز ا بزززوا النيزززر  الق زززو
الالمجزً   الر زاإلي الالل زاالف الا  دفص  ت  الالشعرص الأقس  ا ن ق   زدا  اللزحد

 أل أف ا  الا  اتا لي فءححي الودال اللحاإلل ال يا يل الو اليل  الج ا رف.
.    أل (149))إلءزززد ااخزززذ النهزززا أداس   زززاح  هي زززل إلزززي  زززسو  اي زززًح الالحنززز بر(

العمزز  اللززح ي الززذف الا  زز   ززذا الشززانر طزز ا  اليً ززوا ناالززا  أال يلبززدص  زز  الززذف 
ً  نزا ا  الزل المادفزل الحزي  زال كشد الح يا ا  ال  ربل الال يا يل الحي احءا إل ص إليز

يحززي جر احززف الطياهززا أكيززر المززا ا شزز ها قلززاهدف الالنظ الاازز ص الززع أل شززعرف فعوززي 
 البا ث    س  يل ل اقع  الن  ي الاتجحماني.

ذيا ا ززونعهي اي،  وززل الززالأكيززر الززا  ززذا ا طمززان الحززي  ا،ززف احززر  ، زز ي 
فزز ص  مززا اعسززر نززا النلنززل الي  بززل ال االنززل إلززي  الح الشززانر ال  ا ززوح  لحن وززذ أ،را

 الم رطل اجاف الءيافا الرا نل.
اللعزززز  الززززا أ ززززي الززززدالاإلع الحززززي أ،زززززر  الشززززانر ن ززززق اقححززززا  اللززززحاإلل  زززززي 
الوم  ززززا  ال سززززرى  المنا ززززل الالشززززهرس ) وززززث  ززززال ينظززززر بززززا د اا  لززززق بعزززز  

نيزز بل السرلمززالص ال زز  ا ديززل ا شززخا  الززذيا ال زز  ا  لززق المنا ززل ال  ا بززل ال 
 . (150)المحو ع  لق   ى المجدص   ا الا قيس ب ورف الما  ي دال،  إلي نالي الءرب (

                                                        
  يي ط  الح ربحي الج ا رف  حفيا ص بحث إلي د ا ا  ،ءدفلص  شرا   ادف لع  فص الوبعل النعمالص  (149)

 .196ص  1969النجد 
 19لنداللص   -1983ال نل الرابعلص  131  ا الع  في   ا  الع الشانرص الج ل زالمج لزص العدد  (150)
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كما أ،  الجد إلزي اللزحاإلل  ز ى جديزدا  ف زح لي ن يز   لزق جا،زل الشزعر )اللءزد 
الاالا دغ   الج ا رف نالي اللحاإلل الع اشزلو  ال ا س ،ز  ف ال زعودص إلي زد  العزدد 

ص ال ا،زززف السدافزززل  اإل زززل بالم اجزززر  الالم ا قزززا ص 1930الزززا الزززاف ا ال  إلزززي ال زززابع 
 ززوا الط ززا ،  زز  ن ززق اييوززد  ل الززل ال ززعودص ،وززر أل ،لنحزز  الي  بززل  ا،ززف او ززق 

ص (151)ن زق  ز  الزا يربزدص الإل  زال الومئنزا  ل   زل الجديزدص ،جفيزا ص شزانرا  ال ززحفيا (
 .(152)ل(   قا ي )الانحسر الجمه   جربداي )ال را ( ل ال الءلر الالحل ال

 زال غافزعا  لحلز  ا   -نهزد  ا  -الالا المزرجر أل اييوزد الجز ا رف ل  ز ول
الم جل الدفلحاا  بلص الحزي  زال فء د زا  فزا به ز ف بزديرالص الال  ز لوني إلزي  فواليزاص 

ل الشززانر أ اد أل فيز ي  زز ل طوبززل ن زق زالززلا ي الباجزز  جزيز الززذف شززسه    حزق 
 .(153)بم   لونيز

ديد اي  ززاي أالززا  الززا اجززاال فص إل يززف بزز    ا الل ززا  ززذا اللززح ي الشززانر شزز
كال اجربحزا  البعزر  الزا فءزد ال ااف؟ إل حزل الءزات  شزديد ال هجزل فزد اللالزر الحاقزدس 
إلزززي المنظ الزززل الحع يميزززل أدى  لزززق اعووززز  جربداززز ص  حزززق أل الم زززي لزززي فءزززد  لزززق 

 جا،ب ص الع أ،  الا  ا  الح  با  الا ال ظ ي السًط.
 ف جربزززدس فلزززد  ا الجززز ا رفص الأ يا،زززا   الالنزززذ  لزززي الحزززوا ت فومزززئا الحلزززي

الشخلزيل الاء بز  الزا  زا   لزق  زا ص  حزق فلزبر الزا أشزد  حز ف حند  أفز   لزق قنان
 نهد نسد ال ربي قا ي.  المعا فوا إلي ال ا ل ال يا يلص الت  يما إلي

اللززي ا ززا اللززحاإلل بي  ززا  ززا  الززا الشززعرص إل ً مززا ،ءمززل ن ززق الجزز ا رفص 
لزززا ي  ززز    لزززق المج زززس النيزززابيص الأل اللزززحاإلل أف زززر إلءزززد أفءزززا أل الشزززعر ال زززدف 

(ص ،وزر أ،ز  الزا لسزث أل 1936طربق. الن ق  ذا ا  زاي أي زد ا،ءزً  بلزر  زدقي )
نززاد  لززق الززرأف العززا  الالززع الو لزز  الي ززا بلص  وززث الحززل  الشززو ني قززد اي ززس نززا  

1934 . 
ا  )الإلززي أالاغززر اليً ونيززا  اززيلق ،جززي الجزز ا رفص الأ ززبحف  ززحي ل الززرأف العزز

الزززا الجراهزززد المعرالإلزززل ن زززق اللزززعود الززز طني الالعربزززيص الالزززع  لزززي إل زززي ا ززز ي الززززا 
 .(154)الح قيف ب سل ااجا ها المحور  الا العالجل الءيافا الداغ يل بالعراق(

                                                        
 .39 -1989بحيص الحمد الهدف الج ا رفص دا  الربسص لندل   يي ط  الح ر  (151)
 .238  -1992دا  الراإلدياص دالشق  -2الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (152)
 -1995  ا الع  في الج ا رفص  ؤبل ،ور  يا يلص الا  ل ا بحات الالد ا ا ص    لص لسنال  (153)

 92. 
 .58  يي ط  الح ربحيي الحمد الهدف الج ا رفص   (154)
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الالزززا بعزززد الحزززر  العالميزززل اليا،يزززل  زززدت ا، زززرا   يا زززي ، زززسي إلزززي العزززراقص 
ا لص الالززنر النظززا  ل حخفيززف الززا ا، جززا ا  شززعسيل الححم ززلص  وززث أ،هوززف  الززل الوزز  

الحزاكي  االشززا  الزا الحربززل ل لززحاإلل الا  زلا  ال طنيززلص إل فزع الجزز ا رف  ززحي ح  
  احززززف الززززر  )اتاحززززاد الزززز طني(ص الل ززززا  ززززرنال الززززا  ززززاا ال فززززع الززززداغ ي إلززززي
العراقص الناد  ا  لا  العرفيل  لق  زابءحها إل فزعف اللزحاإلل الالموس نزا  احزف 

 الرقابل المشددس.
 ظزززف الززرأف العزززا  أ، ا زززها ب زززسل الءززا  ،شزززرا  ننزززد  ،زززلا  الإلززي  زززذف ا  نزززاا ل

جزز ف بربوززا،ي إلززي العززراقص )البعززد أل ايكززد  الحل الززل الززا ا، ززحا  الجزز ا رف الززا 
 زاتاحزززززززاد الززززززز طنيز النححززززززز  االحيزززززززا ا  جديزززززززدا  بد زززززززدا  ) زززززززدى الد زززززززح  ( نزززززززا  

1945(155) . 
ن ززق  ززوا أل الجزز ا رف ين ززي ننزز  اللزز ل الحلبيززل إلززي أكيززر الززا الززربر لززي 
أكا إلي ي   الا ا فا  النحميا   لق جمانزل أال  زل .. أ،زا الجزرد  ، زال الحوز   فزيبق 

 .(156)الظ ي البلرف ات، ياد(
ي )أ،زا ،وزر ال حزل   ت بيزمورف ال زدفص بز  أ،زا ال حزل  أكير الا النا بل البا د إلي

بملاجززي الشخلززي إلءززطص الالززع  زز  إلئززل اعمزز  الانحلززر ل ئززا  نديززدس لمجززرد النسزز ص 
 .(157)ل إلي  يااي(الإ،ي الا نرإلف الحلبي

اللع  اجرد الج ا رف الا ات،حماا الحلبي الاسرهزل ،  ز   اجزع  لزق قنانحز  بعزد  
ً  نززا الزز  ف العززا  بعززد   جززدالى العمزز  ال يا ززي إلززي العززراق الالزز طا العربززيص إليزز

 .(158)الج د إل ر  يا ي نند العر .   ل الربحاا 
ي أنءسزف إلشز  الالا أ    المرا   الحا بخيل إلي ازا ب  العزراق الحزديث  زي الحز

ص  ،هزززا الفزززعف العزززراق ن زززق  اإلزززل 1941 ر زززل  شزززود نزززالي ال وً،زززي إلزززي أفزززا  
ات،هيززا ص ال ززاد  أل اعلزززد بززالسًدص  وزززث  ززال الجزز ا رف نيززز ا  إلززي السرلمزززالص 

اعززرض الزز طا  غوززر الززااالرس لحءووززدف الا ززحعما ف الززا جديززدص نززا  1948الإلززي نززا  
 وها. طربق العا دس اي نال زب  ا م تز الحي أشر   ل

الإلي ،مرس النيزا  الشزعسيص ا، زحل الجز ا رف الزا السرلمزال لييغزذ اللا،ز  بزوا 
                                                        

 .58الملد  ،   ي   (155)
 41بورال   ص  1981-449 دالا د الب حا،يي الا  ديث الشانرص ا  س ن ا دبيص العدد  (156)
 .41المرجع ،   ي   (157)
)  ا  المالد الع  104  -1975إلا الق البءو يي الج ا رف   ربا  أفااليص دا  ال ا ابيص بورال ص  (158)

 الشانر(
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الجمززززا ور اليززززاهرس ليشزززززا  ها ،يززززسها بشززززعرف الالءاتاززززز ص  وززززث اعو ززززف  زززززحي ح ص 
إلافزززور  لزززق ا زززحعا س بعززز  اللزززحد المعا فزززل الزززا أ زززدقاه  ال زززي نزززادس د   

دفزلص ال زحي ل ن وها أ حا  اللحد ال طنيل القف  ا ص  لحي ل ا القزا  الب دا
 .(159)الجهاد ال،ور ما

ال زززوا  زززءط النظزززا  الم  زززيص ا زززحي،د الجززز ا رف   زززدا   زززحي ح  إلزززي نهزززد 
النظزززا  الجمهززز  فص  زززي اغحوزززر ،ءوبزززا  ل لزززح وواص  زززي لزززي ا سزززث أل  زززاا  ا الفزززان 
ال يا يل إلي العراق ب سل اللران الحاد ن زق الحلزيص الالخزً  الءز ف بزوا الشزانر 

م زززاد س الززسًد الا ق زززف  ززحي ح  ،هاهيزززا  إلزززي لالجزز ا رف  النسززد ال زززربي قا ززيص افزززور
 .(160)1960أالاغر نا  

الالمزززا فجزززد    زززرف أل الجززز ا رف  زززال إلزززي إلحزززرس قا زززي أشزززد الأننزززد اعسوزززرا  نزززا 
الجززرأس النززاد س الميززا  إلززي العززراقص فءزز     مززل الشززعل إلززي الحنحزز ص اللعزز  ا  ززورف  لززي 

إلءززد  زال العا فزا  شزديدا  ل حلززي  أ،ز  ا زح   العرإلحز  بءاهزد اليزز  س الاعاط ز  الزع أ زرا ص
 ال ردف الالا في  الا   سيا  الا غً  الءاتا  العني ل الال اق   العنودس.

ف ززحد  البا ززث الززا  يززرس أ ززماا اللززحد الحززي أ ززد  ا الجزز ا رف إلززي أ نززاا 
الحلزززي الم  زززي البزززدافا  العهزززد الجمهززز  ف نزززد  ا ايزززاح الحلزززي لهزززذف اللزززحد ،ظزززرا  

ما الشززبا  اللزاندص الازي ر ي بم اق زز  الشزجانح  إلززي لر زود الشزانر الشززعسيص الت  زي
الوزززززرح الزززززا ،وزززززر الجاال زززززلص البخا زززززل إلزززززي المحزززززا الالشزززززداهدص    قزززززا  ننززززز  أ زززززد 
العا ززرب ي )إلءززد ،ززدا إلززي ،ظززر الشززعل العراقززي الميزز  المعا فززل ال ع يززل فززد ،ظززا  
الحلي الأجهلا  الءمعيلص ال ذا الزا ف  زر  يزرس  ،زًق اللزحي ل الا قي هزا ال جسهزا نزا 

ً  نا اعرف  ل ح قيف الال جا الالمحاكملاللدال   .(161)ص الإلي
اللءزززد اا زززمف المءزززات  ال يا زززيل الحزززي  ر  زززا الجززز ا رف با  ززز    ا دبزززيص 
ال زززال ال لعزززا  باغحيزززا  بعززز  الم زززردا  ال لزززر ا بزززوا أقززز اي ل حزززدلو  ن زززق أ ميزززل 
المعنزق الزذف يربززدفص الأ يا،زا  احعيززر بعز  المءزات  لدفزز  إلوسزد  الززرا  نديزدسص ال ززال 
الززا نادازز  ا قيززع ا ززم  اللززربر إلززي اتإلححا يززلص ال يوززرا  الززا دإلعحزز  ا، عاتازز  الن  ززيل 
إلززي ا ززحعما  عبززا ا  نني ززل  ززوا  ززاجي الجهززل الحززي ينحءززد اص إلهززا  زز  فحمزز  ن ززق 
الم زززااللوا بشزززدس لحعوزززو هي الجربزززدس بزززدالل ا،زززذا ي )ت أظننزززي بحاجزززل  لزززق اعربزززف 

                                                        
 -1969فيا ص دا  د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعالص النجد   يي ط  الح ربحيي الج ا رف  ح (159)

 198. 
 .132  -1974الوبعل ا دا ص ب داد  -2نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (160)
 .89  يي ط  ا ربحيي الحمد الهدف الج ا رفص   (161)
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لص ال لي  ،زي أنحءزد أل الشزعل العراقزي لزي الءرا  ب اقع الشعل العراقي الا الل العربي
فشزي أبزدا  أ،نزي  ززيظ  العهزي إلزي  زز  الزي قص الالقز إلي  لزق جززا،سهي الإلزي  ز  غ جززا  

 . (162)الء    الحيل(
كمزا  ا،ززف  ززحي ح  ال ح  زل ل زز  ا  اا الاتاجا ززا  الت  زيما الززا فخززد  أ داإلزز  

غسزر إلزي  الاو عاا  ن ق  د اعسور بعيهيي )لزي فلزا الجز ا رف يحز  ن نزا ،شزر أف
ً  –. إلءزد ،شزر (163)جربدا ص ال ي،  يبحزث نزا المحانزل أينمزا الجزد ( غسزرا  إلزي  -الزي

إلززي نهززد  - ززحي ح  بعنزز ال )الززا ا فجززرف إلززي الميم ،ززل؟( ال ززادف أل جنزز دا  نززراقووا
نسد ال زربي قا زيص ا،حلزس ا إلحيزا  انح زل  لزق نزاهً  بعز  أإلراد زا انحنءز ا أإل زا ا  

 .(164)ف ا بل(
الجز ا رف شزانرا  إلز ق  ز  انحبزا ص الإل نم ز  اللزح ي الن ق أف  زعود يبءزق 

ت فخزر  نززا   ،ز  ايكوززدا  لم اق ز  ال طنيززل الاي، ززا،يلص الالنسزرا  فوزز  الزا غًلزز  ن ززق 
 أ دات ال طاص  ما  ا،ف  حي ح  الجات  لنشر قلاهدف الا  و ها  لق الءراا.

  حزززززززا  أ   هي زززززززا  لأ  ،اهبززززززا ص كزززززززال الع مززززززا  أ  شزززززززانرا ص أ   زززززززحفيا ص أال زززززز اا  
الاللح وواص إلد،  بالمحل ل  ، ال فلد  نزا بنيزل الحما زلل احزداغ  إلوهزا ال يا زل 
 باللحاإلل الالشعرص ن ق  د اعسورفص ال   إلي  ذف المياديا فعسر نا أ الح  الحادس. 
ال ذا الاشزر  لزق أل الجز ا رف الزا الشزعراا الءًهز  المزا جمعز ا بزوا اللزحاإلل 

يززا  إلززي اللززل الا ززدص إل ززال بززذلي شززانرا  الالشززعر الال يا ززلص  ززي ا ظيززف  ززذف ال عال
 ا حيناهيا  النًالل إلا قل إلي الشعر العربي المعا ر. 

 طريقة نظمه:-8

اعد طربءل ،ظي الج ا رف جلاا  الزا الشزرالن  يااز  البنوحز  الن  زيل الاتجحماعيزل 
إلهز  فعزد الءلزودس إلزي   نز   حزق اخحمزرص  زي يسزدأ  ؛الال  ربلص ال ي ،رببل إلي شزل ها

 ي بع  ا بيا ص إلدل أنجسح  بنق ن وها ب يل ا بيا .المحااللل إلي ،ظ
ال،البزززا  الزززا فلززز ل البانزززث لزززنظي الءلزززودس الحزززي   الالء زززقص    فءززز  ي ) ،زززي أجوزززد 

. الت ينظي  ت إلي الم فز نا  المهمزلص الت فءحزي ،  ز  ن زق (165)الشعر  وا أ، ح(

                                                        
 22/2/1951-114 الحمد الهدف الج ا رفي الءا  )بوا ا الس الالو  ( جربدس الرأف العا ص العدد (162)

 .1ب دادص  
 64إلا الق البءو يي الج ا رف   ربا  أفااليص   (163)
 .304جد  الشعر الالحياسص  نسد الح وا شعبالي الج ا رف  (164)
 )  ا  المالد الع الشانر( 43 -1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (165)
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ً  –ال حابزززل  ت   ا جزززاا ن زززق  ززز اف ال،ا زززل طبعززز ص إلهززز    زززر  لزززي فلحزززل إلزززي  -الزززي
بزززوا العزززر  الإ زززراهو ص  ،ززز  يزززرى أل ال فززز ن  زززر  إل  زززووا الهللزززل ننزززد  1948

المحزلنمواص زلز ت  لحزاح  زدفء  نسزد ال زربي الزدجو يص لمزا ،ظزي قلزودس احزف ننزز ال 
 .(166))احيل  لق الجو   العربيل(

ً ص دالل أل ف  ززر إلززي اليزز  ط الخا جيززلص الت  ال ززوا يززنظي فلزز ل  يزز  ف  ززاال
اللز  طربءزل اليوززرس يزدالل قلزودا  ن ززق أ،  زل ال حزلص الإلززي فعزرض شزعرف ن زق لجنززلص 

اليززز   زززذف الحالزززل ايزززيع ننزززدف بعززز  ا بيزززا  الزززا الءلزززودسص  مزززا  زززدت لززز  إلزززي 
المءلزز  س  ززوا أطززا  الهزز اا بعزز  ا ال اق المبعيززرسص القززد ف ززج  الءلززودس المو لززل 
ن ق ال قل   ورس جدا  يرالل  لزق السوزف إلزي   مزل أال بعز  الشزورص البح ز  الءلزودس 

ي ات ح ززات ص ال ززحعونا  بهززذف ال  قززلص ال ززذا دلوزز  ن ززق  اإلظحزز  الء بززلص الت فحززح   إلزز
بن زززخل  ا،يزززل الزززا  زززذف الءلزززودس الحزززي ي ءوهزززاص ال زززذا الزززا  لززز  إلزززي قلزززودس ) اشزززي 
 ال ارف(  وا اللقها  ي   ى أال اقها إلي الءانل. إلجاا الحي   لجمع الءلا ا .

أل فجزززد ال  مزززل المنا زززبلص ر  إلرا،زززا  إلزززي بعززز  أبيزززا  الءلزززودسص  لزززق حززز)القزززد ي
الززا البلززاد  أل فجززد ا بعززد طبززع الءلززودس فييززعها ننززد  لززي إلززي الح هززا. ال يوززرا  

 .(167)الا الح وور إلي ال  ما  إلي لل قلاهدف نندالا فلر  ،شر ا(،جد 
ت يزززاالا بات اجزززا  إلزززي ،ظزززي الشزززعرص  ل الءلزززودس ننزززدف جهزززد  اهززز  ف زززحن ذ 

  ت  بهزززا   نيززا  لوزز  ،هزززا ص البظزز  أ يا،زززا  طاقززل  سوززرسص القزززد ابءززق الءلززودس أفاالزززا  الشزز
يززززنظي الءلززززاهد ب ززززرنل اليزززز  )طرطززززرا( أغززززرى  ززززا را   حززززق الو ززززع ال جززززر الأ يا،ززززا  

 .(168)ال)ان بحل الجيان( ال)أطسق دجق(
الل  طء ي الاءالوزد  زيف شزانرص ي جزا  ونزا   لزق الزح  ي الزع ،  ز ص الأ يا،زا  يزردد 

. (169)  أل يزنظي الشزعر ال ز  الاقزدزا بيا  ،ناا  الإ،شادا  بل   الرا ع  مزا فح ز  لز
ال زذف العزادس اكح زسها النززذ ط  لحز   زوا  ززال فءزرأ الشزعر بلزز   الزدال إلزي ال ززردا ص 
ال زز  ت فيبزز  بمززا فلحززل إلززي أف ال فزز نص  ،زز  ت ف ييزز   ززدق الناقززدص الززا دا  إلززي 
 زز ل ال اقززعص إلهزز  يحنززاال  قيززافا الزز طا الالمجحمززعص الززدإل نا  بالنءمززل الال ززخط ن ززق 

ل يرا ززززع إلزززز ق المنا ززززبل الات ح اليززززل  ززززوا يابززززد الظززززا رس شززززعسيل أال ات ززززحسدادص  ززززي
 ا،ح افل    بلص أال امجود    ا  الشع   الأبوا  الحا ب . 

                                                        
 .279 -2دي ال الج ا رفي   (166)
 .41 -1يي الج ا رف شانر العربيلص  نسد ال ربي الدجو  (167)
 .267 -1الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص الءدالل قلودس ز اشي ال ارفز   (168)
 .37 ادف الع  في الج ا رف د ا ا  ،ءدفلص   (169)
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ً  الززا فلحززل الشززعر إلززي أالقززا  الرغززاا ال ززدالا البززا ص ال زز  شززسي  بززالمحنسي  )الق ززو
 .(170) لق  د  سور إلي  ذا الجا،ل(

نظي الالءزرااسص إلهز  الن عز  إلزي أالا أ ز  ب  إلزي ايلءزاا إلًز ين لز  نزا طربءزل الز
ا دااص ف ززحعوا بحر ززا  يدفزز ص الأ يا،ززا  يهحززل طربززا  الانحززدادا  بشززعرفص إلززً نجززل أل 
ف حه ف الم حمعواص الغا ل   ا  ا،زف المنا زبل الطنيزل أال  يا زيل  ءلزاهد ال  بزلي 

ود( ال) اشززززي الزززز ارف( ال زززز ا ا.   ا ألهززززل الجمزززززا ور ه)أغززززي جع ززززر( ال)البزززز   الشزززز
ص  مزا  زال فشزور بودفز   لزق  الز   النظزا  الزا 1948ا ل ب داد نا  المححشدس إلي  

،وزززر  زززر  أال غززز   الي مزززا  زززدت إلزززي الح ززز  الح ربمزززي الزززذف أقزززيي ل زززد ح    اشزززي 
ال ارف بمنا بل ا،حخاب  ني ا  شرإلا  إلي الجمعيل الوسيل السربوا،يزل. ال لزي إلزي شزهر 

يا يززدإلع  لززق  ززوا  ززال الجزز  ال يا ززي الححززدالا ص ال ززال  زز  شزز 1949 لبززرال نززا  
 الححدف الالم  .

ً ي )ال نززف أ ززدال بءلززوداي الأ،ززا  ال ززا  زز  ف ززحعود  اكرازز  إلززي  ززذف المنا ززبل قززاه
ن ززق  ززور الززدا ص ال ا،ززف  الجحززي اليا،يززل ا ززر  ال ززور أفيززا  ال ززوا ال زز ف  لززق 
بعزز  ا بيززا  الم  يززل بالححززدف  ح ززفي نزز ا  أبززا إلززرا ص الغززً   لءززاهي الءلززودس 

 .(171)أال ال االرس ليس إلوها  ت الشجانل الايقدا (كنف أشعر بي،ني إلي العر ل 

 سماته الشخصية:-9

  ا  ا،زززف الشخلززززيل إلزززي النظزززز   بعزززز  ن مزززاا الززززن س بي،هزززا الجم نززززل الززززا 
. (172)العنا زززر الحزززي اشزززل  ال ززز     دالد أإلعزززا  الشزززخم   اا الم اقزززد الحياايزززل 

  جديزدص إلدل شخليل الج ا رف الا النا يل العء يل الال  ربل دينااليل الن ححزل ن زق  ز
بزرإل  الءوز د الا نزرا  الحزي ال إله  فمءف العءي الالجم دص  مزا فلزرف الراابزل الالح زرا ص 

ا رض ن ي  البحا   الحعلزل الزديني الالعرقزيص إلهز  الا زع ا إلزقص لز  ،ظزرس  ، زا،يل 
 اشم  العراق الال طا العربي الالعالي.

 ص ال ز   لزق جا،ززل  لزي داهزي ال ززعي نزا جماليزا  الملززالص ت فعزر  ات ززحءرا
الت ييسزززف ن ززززق  ززززا ص فعززززر  بالحناقيززززا  الالحء بززززا  إلززززي الم اقززززد الالموزززز  ص ال زززز  

 بالحالي فجمع بوا الرقل الالخش ،لص  ما فءرل الحور  باتنحدا  أليس    الءاه ي

                                                        
 268 -1الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص الءدالل قلودس ) اشي ال ارف(ص   (170)
 .279 -2دي ال الج ا رفي   (171)
 311  -1978دالفي العجي اللو حا  الع    اتجحماعيلص اللحبل لبالص بورال ص أ مد   ي ب (172)
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ْ  وَتســكين     واهاه لنفسـي مـن جمـع  النقـيه   هـا ــ ــهَ جمــعَ تحرم   (173)نقيَل
ا اللنزل الا  النززلص ال لززي لخ  ززلد فجز  ا بوززا  الالعبززاقرس ن زق جميززع الم ززح با  ال 

ً   –با  سدص إله   يرى إلزي جمزا  الزديا ا إل زا،ي الرجز  الم  زر لميزم ل دن از   -الي
 .(174) لق الحق الالعد  اتجحمانيص البححر  الح وا با ن ي شهود الءييل

 إلا ال، از  الشز ي هزكما فءد  عباقرس ال ا الا د  أاليزا ي بيلا ز  الشل زسور البح
الزززذيا ف يززز هي البعجزززل بهزززي إلهزززي  زززالبححرف  ،ززز  فشزززسه  إلزززي ال،وزززر ي أالزززا الشزززعراا 

نشزززق الجمزززا  الوسيعزززيص البلسزززر المحنسزززي الي ززز  إلزززي الشزززعر الالم قزززد. إل زززي  أفززز  أل 
شخليل المحنسي أكسر الا شعرف ن ق غً  البححرف. أالا ش قي إلهز  شزانر السزدن 

فمز    اإلي بم از  أديبزا  قسز  أل ز ت أ،  قود ،    بزيطر   نيزلص  مزا فحلزي ن زق الر 
 (175)ج دفا  

الحلر  )إله   وا قرأ  الافل زالزلالا  اليزاهعز لس زلا   ئال     ا الح  ور  و " 
ً ي  ا أ،ذا(  . (176) رخ قاه

ال    لق جا،ل  لي ن ما،يص  ،  اي ر بالنظربزا  المادفزل المعا زرس الل نز  لزي 
 -الززززا النظزززز  ف –ف زززح نسها اماالززززا ص ال زززز  الززززع  لززززي فححزززر  البعززززد الرال ززززيص الالحيززززاس 

مرس بالح الززد الالح ا زز ص البززرى  زز  ا،حءززا  ف ززرض ،  زز  طسيعيززا ص الأل العززالي لززيس ال ززح
ً     ن ق ا حعداد أل يحخذ اليم ،ا .  ل  ،هافلص الالشيا الذف فيغذ شل

الإ ا  زززال اعربزززف بعيزززهي ل شخلزززيل بي،هزززا النظ الزززل الزززا المعويزززا  الن  زززيل 
طبعززززز   زززززاد ص إلزززززدل شخلزززززيل الجززززز ا رف الحززززز ارسص  ل (177)الالمعن بزززززل الاتجحماعيزززززل

الاللاجز   زز  فص لزذلي إلهزز  ت فح زا ا ززحيما  الزلالا الا،حنززا  ال زر  للززالح  ب ززسل 
ا، عالززز  ال زززربعص لهزززذا ازززراف ،ادالزززا  ن زززق الزززا فزززيع الزززا إلزززر   مونزززل  زززال ب  زززع  أل 
فخحززل     ززل الشززءاا الالحشززرد الاليززيان. ألززي فءزز   ا  الززرس )لءززد أفززعف ال يوززر الززا 

( الإل إلزززي داغ زززي  يوزززرا  الزززا العنا زززر ال زززر  لمزززا  ززز  إلزززي اللزززا،حي ، زززبا  الا،حمزززاا  
 .(178)المح جرس دالر  جلاا  الا  يااي(

                                                        
 .215 -4دي ال الج ا رفي   (173)
 .135 -1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (174)
 .36-35  -1نسد ال ربي الدجو ي الج ا رف شانر العربيلص   (175)
 62  ا الع  في الج ا رف دي ال العلرص   (176)
(177) paris1989.  –Dubois: dictionnair du Francais contemporain, Larousse  -Jean

P 1825 
 -1970ي ،و   -72الحمد الهدف الج ا رفي الشانر الالحربل )الءا ( الج ل الميءد العربيص العدد  (178)

 133. 
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الإلززي  أفزز  أل ال   زز ل ،حيجززل ت الءدالززلص ال ززي غً ززل اللززسر الا ت  الا إلززراح 
الالهزلاهي الات،حلززا ا ص إلمززا النزاي الززا فمززر بهزذا   زز  فيلزز ل النهزا إل ززرس يسنززي ن وهززا 

   إلي ا  با  أف  الأ،ا الا د النهي.ال  اا  الإل   ح ص الالنهي الا ت ف ح ود الا اجا ب
 سربززااف  ززوا فءزز  ي ) ،نززي أدنززق  ف ال زز   ززربر  لززق  ززد الحوززر ص إلهزز  فعززر 

النيزز   الالزز ني الل ننززي ننززدالا اعحرفززني أقزز   اد ززل يحززدانق  ززذا ال ززرال ص إلحنء ززل 
 يززااي  أ ززا  ن ززق نءززلص إلحجززد،ي أاراجززع  لززق نززالي اليززيان الالحمززلق الج ززد الززذا ص 

 .(179) ا (إلءد أنا،ف يداف الحاد
ال زز  الززا النا يززل الن  ززيل الال زز   يل الحء ززل الجززرفا  لززق  ززد الحهزز  ص ال ززادل 

  لق د جل الجساي
ــــــعى  ــــــَجاعَة فــــــّي َطبز ــــــي والّش   َجبَـــــــــــانى فـــــــــــي مََناَزلـــــــــــة  الفـــــــــــرَا      وََّن
َســــــان  طــــــا رُى َشــــــعَاعاه  ــــــَي َنفز ــــــي   َول  ق    (180)وَأ ـــــرَّ َتســـــَتهيَن ب مـــــا تََ

  ط ب زززززلص ل نززززز  ال حززززز ح الء زززززل فحزززززل الالزززززا نو بززززز  أ،ززززز  ت فحزززززح   بلزززززداقا
 المجاال ل.

القوززز ي ) ،ززز   يوزززر الحشزززلي الالسزززر  الزززا العزززيشص القززز س الزززد رص فحزززل ا ززززحد ا  
العوزززد الالشززز ءل ب زززسل الفزززع  المزززادفص لزززذلي ا،عل زززف  زززذف الظزززا رس ن زززق شزززعرف 

ً ي  الال اق  ( إلعيش  الي
ــل  األ لز ــَن الم  يَأَمــّر م  د  َُ زادي   َجــا   َمــوار  ـــنز َشـــوزا  القتـــاد   (181)وََأوزَجـــعَ م 

فمحا  باي  اي الشزفيفص البلز ل أكيزر  ز اا  الا، زجاالا   زوا فلز ل الحما زلا  
 الا الداغ ص فحل اللدق الإ دا  ا  لا   ت لما أ اا  لي .

فلرف الظ ي البعا  ات، يزاد )أ،زا أكزرف العنزدص الأشزعر أ يا،زا  أل ُنن زي إلزي ،وزر 
 .(182) ل  ذلي(الح   إليشجل ،  يص الل ا ت أ حويع  ت أل أك

ال    يور المحا بل   ما قلر أال اءانسص يحءس  النءد الزذااي الل زا إلزي  زدالد 
 العاابا  ،   ي 1957المنوق الالعء  الالمءاييسص إله  فء   إلي قلودس المال ي نا  

هـــــــا َُ تردا َنـــــــا ََ نفســـــــي واأَل ـــــــبز ًَ يمــــــاء    َحا ْ  التصــــــرمل  ل     فــــــي مَعزــــــر 
                                                        

 .104إلا الق البءو يي الج ا رف   ربا  أفااليص   (179)
 .367-366  -3دي ال الج ا رفص   (180)
 الءحادس الش   المدب ل الذف فشب  ايبر -289 -2الملد  ،      (181)
  -1993 ود  ا إلوق بيي لي الج ا رف شانر العرالبل ا كسرص دا  ال حل الع ميلص بورال   (182)

 66 
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ــــــيمةى مَــــــ ــــــــي   اذا يميــــــَ َا والســــــكوَت َقس  ــــــــادن  ومَرا    عــــــــن  ــــــــانع  ومََه

ــي ــى الحــرول  وأوغل ــاَر عل ــي الّنَق َجـاء     َ ّل َز َحـروَل ه  ـع   في الجهر مـا وً 
َشـــــاه  َ  إذز ال تصـــــَدعيَن فواح  ـــــ   (183)إالّ كرا ـــــــية  َعـــــــن  الفحزَشـــــــاء     مـــــا أن

 ال يورا  الا يحردد إلي شعرف ج د الذا  ال ذا دلو  ن ق الند  الالح د.
 إلي الجدفل الاللرا ل ن ق شاك ل ق ل ي طإلراالأ يا،ا  فشعر باي

ــةى  َل ــاَح هَاز  ــّد َحيزــَث الّن ـــــَرون     أل مََتهــا الج  ـــــدّ  مَقز ْ  بالزج  ـــــي مواـــــ لَ ف ـــــ ز   والَه
َهـا    ََ ـ ََ  نفسي قدز َأحقز َنعز ََ ـَ  َنيـرون     ماذا  ــ ِرومـاِ َعسز ـهَ   قز   (184)ما َلـمز يَح 

 ص ال زز  ت فجوززد ال يا ززل لص ت فعززر  المهاد،ززل الأ،لززا  الح زز  يززأ لاالزز  قوع
ن ززق  ززد اعسوززرف )أ،ززا ت أنحسززر ،  ززي  يا ززيا  الححرإلززا ص الا  ززف ال يا ززل ال نززف إلززي 
العحر هاص ب  الا أشد المحير با بهاص الل نني الزع  لزي لزي أكزا  يا زيا ص اللزي أنزر  

 .(185) و  ال يا ل الأ ابو ها
بحز  نززا أالزا  أفز  إلززي المزرأس إلهززي أجمز  الززا إلزي ال جز دص إلززً ،رابزل أل فءززرل ،ر 

ص  ما فعد ا أالزا  ال الجزل النشزيءل النيز ا  ال زاالبا  (186)ال طا ب ربح  نا ج د المرأس(
 ل رج ص فجل اي ي ها الا نوحها لحنه  إلي بناا ال طا الع الرج  جنبا   لق جنل. 

الالجزز ا رف إلخزز   بن ززب  الا،حماهزز  العززاه ي الالءزز اليص البعحززد بعرالبحزز  ال زز  ،وزز   
ف فحززرض الجمززا ور ن ززق ، زز  غبززا  الززذ  ن ززق شززعب  الأالحزز ص لززذا اجززدف إلززي شززعر 

الالحخ زززد نزززا  ا  هزززا الات،وزززًق  لزززق نزززالي الءززز س الالحءزززد ص  مزززا  زززال داهمزززا  غلزززما  
ط زززاس  - أفززز –الشاك ززا  ل  ززز ول الالم زززااللوا. يححزززدا ي الب زززحع ي ن زززوهيص  ،هزززي إلزززي 

جبززابرسص فجززل الحززا بحهي ن ززق  اإلززل ا  ززعدسص البءزز  ي )لززيس ننززد،ا  يا ززي  سوززرص 
إلززززي  ي دف زززز  ال يا ززززي ي جززززد العبءززززرف البيززززر  اليززززات  لززززذليي البءزززز   وززززث ي جززززد 

ال يا ززززززل فءاب زززززز  الشززززززانر المسززززززدن أ ا،زززززز لص الاشرشزززززز  فءاب زززززز  الشززززززانر العبءزززززززرف 
 .(187)لو  ( 

                                                        
 125-124  -1دي ال الج ا رفي   (183)
 .223 -4الملد  ،   ص   (184)
 )  ا  المالد الع الشانر(. 80ياسص  نسد الح وا شعبالي الج ا رف جد  الشعر الالح (185)
 148الحم د أالوا العاليي   19702 -1،الي شلرفي  ءاإلل اححيرص دا  الو يعلص بورال  ط (186)
 104  -1974إلا الق الحسو يي الج ا رفص   ربا  أفااليص دا  ال ا ابيص بورال   (187)
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أالزا الززا النا يززل الج زميلص إلهزز  العحززد  الءاالززلص الا زع الجسززواص ، ززي  الحززاجسوا 
ءزل اعسزر نزا الجزرأس ط بز  العنزقص ن زق الجهز  آ زا  الجزد فص الإلزي ،ظرااز  أبعزاد نمي
 الالسرااس الاللدق ألي فء  الخاطبا    نااف إلي قلودس زجربونيزي

ـــل  َوجزهـــي ـــــــــــعَ َشـــــــــــِوني   ال تقيســـي علـــى مَم  ـــــــــــه  َجمي   َوَتَقاطيع 
ـــقى  ـــاُ  طبـــعى رقي ـــي الَحَي ـــا لـــي ف ــوَن وجهــَي الحــ من     أَن ــافي ول   (188) تَن

اقيزل الل  شزل ال   العحد  إلي ال ب ز  ال،ظاإلحز ص الالنزذ دغز  بزراى ،وزق  أ ز  بو
  ديف ل ص ت يرإلعها أبدا  نا  أ   لح شي الل ع إلي  أ  يأُ 

ال زز  أ  ززحءراطي إلززي  ياازز ص ال زز  يززرى بي،زز  فجززل أل فعززيش إلززي اززر  اللهزز  
 الدنلص  ،  الخ  ق  ي يحمحع إلي الحياسي ال ، ي

َســــهَ َكــــلّ  ــــَس المَــــرزَء َحار مــــاه َنفز ـــــــة   َتع  ًَ ـــــــّ اذات  قانعـــــــاه بالقدا   (189)الل
خليل الج ا رف إلي أبعاد ا الن  زيل الاتجحماعيزل الالعء يزل الاليءافيزل  ذف  ي ش

ل الاتجحماعيززلص ال ززي بالالج زميلص ال ززي ،حزا  ليءاإلززل المجحمززع الأ زالول الحنشززئل ا  زر 
بالحزالي النظ الززل الح اال ززل انوزز ف ن ززق ال ززدس الزا المشززانر الداغ يززل الحززي احميزز  إلززي 

 الشع   بات حمرا بل الالحجاال  الالدفم الل.

 :ومذكراته  اوينهدو-10

 ل جزززززز ا رف ،حززززززا  شززززززعرف فززززززخيص ا ززززززح رق الززززززا فءززززززر  الززززززا  ززززززبعوا ناالززززززا  
( انزززززاال  غًلززززز  أ زززززدا ا  الطنيزززززل الق اليزززززل الإ، زززززا،يل نالميزززززلص ال زززززي 1921-1985)

ال ززززح  اس الززززا الاقززززع العززززراق الالززززسًد العربيززززل الالعززززاليص الإل العظززززي قلززززاهدف ا ابوززززف 
 جم ها  ياس الشانر النلرف.مبمنا با  الالقاهع ج د  ب

ال مززل  ززمل او ززق ن ززق دالاالبنزز ص ال ززي الخ ززط اللالنززي إلززي اراوززل قلززاهدفص    
فجززد البا ززث  ززع بل  سززرى ل ززي ف ززحسوا غززط ،مزز ف الشززعرف. الإ ا  ززال لهززذا الخ ززط 
الززا غوززلص إلد،زز  فحجسهززاص  ،هززا احلزز  بالم فزز ن أال المنا ززبا  أال البحززر الالززرالفص 

بح ا زززو  ص ،وزززر أل  ال ي،ززز  يربزززد أل ،يغزززذ شزززعرف  عمززز  إلنزززي الا زززدص ت شزززيل ل زززلالا
ال زززي اشزززور أ يا،زززا   لزززق  الزززاص إلزززي أكيزززر الزززا ،ظزززي فجع هزززا الهمزززلص  ،ززز   -المنا زززبل

 ف ل ها إلي أ، ل ا  يال إلي الحاشيلص إلو ءي ا ف اا ن ق غ افا الءلودس.

                                                        
 303 -4دي ال الج ا رفي   (188)
 .69 -3الملد  ،   ي   (189)
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الالاقززع ا الززري  زز  أل الح   زز  اللالنززي شززيا الهززي إلززي إلهززي الجزز ا رفص الاحبززع 
 إلي غط اا بخي  اند. أإل ا فص  ل شعرف يرابط بي دات العراق

 ال ذف الدالاالباي
ــة األدب-1 ي ال ززي الجم نززل شززعربل ايززي نشززر قلززاهدص نززا ض بهززا شززعراا حلب

نلرف البا  با أاليا ي أ مد ش قيص الإي يا أب  الافي الن زي الشزرقيص رالحمزد 
  فا الشسوسي ال  ا ي.

)القزززد بزززا ى  زززاتا بي  زززا ،حزززاجهي ا دبزززيص ل ززز  الا زززد الزززنهي إلزززي قلزززودسص  ت  
الذف  اكاف بخمس قلاهد الا ُ،ر  شزعرفص  ل الجز ا رف  زال ينظزر  الشسوسي

 .(190) لق  ذا الشانر بي،  ن ي الا شعراا نلرف(
القد طبع  ذا الدي ال بموبعزل دا  ال زً  بب زدادص الرإل قزا  بشزرح ا ديزل فزياا  

ص  مززا ألحززق الجزز ا رف  ززذف المجم نززل بحيززا  1928الززديا أإلنززدف النج ززي نززا  
الم  زديا  حزق العلزر الحزديث. القزد أنوزد طبزع  زذف  نا الم شر إلزي نلزر

 .1965المجم نلص بالموبعل الحود بل إلي النجد نا  
ي فحح ف  ذا الزدي ال بعز  الءلزاهد المدال،زل إلزي )  بزل  ين الشعور والعاطفة-2

ا د (ص القزززد أ زززداف  لزززق الم زززي فيلززز  ا ال  أ نزززاا الجززز دف إلزززي الزززسًطص إل ءزززي 
باص إليشزاد بز  العًالزل )الحمزد الح زوا آ   اشزد  نجابا  لدى ا دباا المعا ر 

ال وزززاا( الالشزززي  )جززز اد الشزززسوسي( الابنززز  بزززاقرص ال اهزززد الشزززعر الحزززديث )ن زززي 
 .(191)الشرقي( الجمو   دقي الل االف 

 .1928أند طبع  ذا الدي ال بموبعل النجاحص ب داد  
فيزززي  زززذا الزززدي ال قلزززاهد  يا زززيل الاجحماعيزززل اعسزززر نزززا د ـــوان الجـــواهري: -3

الشزززانر ال  زززرف الا دبزززيص  مزززا اسزززر  ظزززا رس الحمزززرد ج يزززل الاليززز  س ن زززق  اوزز  
 ا الفان ال وئل إلي العراقص الاعلس  الل اتفورا  الالء ق.

را ز طبزع بموبعزل العربزي إلزي النجزد نززا  إلززالقزد أ زدى  زذا الزدي ال  لزق ابنز  ز 
1935. 

ا  ي ال   فشحم  ن ق جميزع قلزاهدف  حزق نزد وان الجواهري في َِِة أج اء-4
ص القززد  ززد ف بمءدالحزز  الراللبززل )ن ززق قا نززل الوربززق( طبززع  ززذا الززدي ال 1949

 .1949بموبعل ا دا ص ب داد  1 
                                                        

 128 -1الدجو يص الج ا رف شانر العربيلص   نسد ال ربي (190)
 .129  -1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلي   (191)
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ص الالجزلا اليالزث بموبعزل ب زداد 1950أالا الجلا اليا،ي إلءد طبع بموبعل ب زداد  
 . 1953نا  

الالززززا الجززززدير بالمً ظززززل أل الجزززز ا رف نمززززد  لززززق  جززززراا بعزززز  الحعززززديً   
ي بعززز  قلزززاهدف النناالبنهزززا اليززز  قلزززودس )إلزززي  زززسو  ا غززز با( الالح ووزززرا  إلززز

جع هززا الززا )فززحافا ات،حخززا (ص  مززا  ززذ  أبيااززا  النهززاص ال ززذا دلوزز  ن ززق ،مزز  
 د المادفل ال اإلدس ن ق العراق.هال ني ال يا ي الاتجحماني الاي رف بالعءا

ي طبزززع بموبعزززل الجمه  بزززل بدالشزززق نزززا  ه مقدمـــة َوهـــداءـد ـــوان الجـــواهري لـــ-5
 ص الوبعل الرابعلص أ ناا  قاالل الشانر إلي دالشق.1957

 .1958ي إلي  ً ل أجلااص طبع بموبعل الرابول بب داد نا  د وان الجواهري -6
 .1959ي طبع بموبعل ا دا ص بالنجد ا شر  نا  د وان الجواهري -7
البححز ف  1959ي ال    زراي أ زد ا  الج زل النجزد نزا  مكسْ الثوُر األد ي-8

 .1958ً وا قلودس قو ف إلي  ر ل الرابع نشر الا ام   ن ق ا نحوا ال 
إلزي أ بعزل أجزلاا فيزي  ز  أشزعا ف  وزث أشزر  ن زق طبعز  د وان الجـواهري: -9

لجنززل الززا ااحززاد ا دبززاا العززراقوواص اززي طبعزز  بموبعززل الرابوززل ا دبيززل بب ززدادص 
 الوبعل الخاال ل. 1960الجلا ا ال  

 . 1961 نا  –الالجلا اليا،ي الاليالث الالرابع  
   ً الاجزززد  ايشزززا س أل الجزززلا ا ال  أجزززرى الشزززانر ن زززق بعززز  قلزززاهدف اعزززدي

انززاال  العنززاالبا ال ززذ  بعزز  ا بيززا ص اليزز  )ا حجززا  ال جززدال( بززدلها احززف 
 نن ال )   س ال جدال(.

ص أ نزاا 1965ال ز  ديز ال الوسز ن إلزي زبزراىز بجيل  ز  إلاكيا نزا   رمد الغر ـة: -10
ق أ بززع ال ً ززوا قلززودس الالءو نززل احمحزز    زز    قاالحزز  إلوهززاص ال زز  فححزز ف ن زز

الحنززززوا الزززز طني القيززززافا العززززراق الا الززززل العربيززززلص القززززد أشززززر  ن ززززق الوبززززع 
 الملحل الحن وذف لحر ل الدإلان نا الشعل العراقي.

 إلزززززي ب زززززدادص نزززززا   -ي إلززززي جزززززلأياص طبعزززززا بزززززدا  الو يعززززلد ـــــوان الجـــــواهري -11
1967. 

ـــة-12 هزززاص دا  الو يعزززل إلزززي ب زززداد نزززا  ي الحزززي أ،جزززل  طبانحالمجموعـــة الكامل
قسو  ن دس الشانر الا المن ق اتغحيزا فص القزد أ زهي ال اازل اللزح ي  1968
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 .(192)  ا الع  ف إلي  غرا   ذف المجم نل بيجلاهها ا  بعل
ي ال ززز   زززراي بمنا زززبل السيزززال الحزززا بخي ي زززً  ال زززً  الالزززنر  رمـــد العـــودُ-13

 .1969بموبعل ا دا  ب داد ات حءً  الذااي ل شعل ال ردفص القد طبع 
 طبعل  ا،يل.  -1970 - ي طبع بدا  الو يعل إلي ب داد 

ي ال زززز   ززززراي فيززززي الجم نززززل قلززززاهد الءو نززززا  اعسززززر نززززا طيــــْ تحــــدر-14
 .1970ات،حرا  نا ال طا الالحنوا  لي  طبع بدا  الو يعل بب داد نا  

،  زز  إلززي أ بعززل أجززلااص القززد أشززر  ن ززق طبعززل الشززانر د ــوان الجــواهري: -15
 .1970 وا  ا  لسنال قادالا  الا براىص طبع بدا  الع ي ل مًيواص بورال  

ي الجم نل شعربل ،ظمها الجز ا رف ال ز  إلزي بزراى طبعزف إلزي ال ا س أ ها األر  -16
 .1971نً ص بب داد نا  يا

ي ال   غم ل أجلاا فشزم  العظزي قلزاهدف الالنظ الااز ص ال ز  د وان الجواهري  -17
يزززلص القزززد أشزززر  ن زززق طبعززز  الجمعززز  الزززد ح   الرازززل   زززل الحزززرال  الهجاه

نززد،ال د البززشص القززد ا ززح رق طبززع  ززذف ا جززلاا غمززس  ززن ا  )الجززلا ا ال  
ص 1981ص أالزززا الجزززلا اليالزززث إلءزززد ازززي طبعززز  نزززا  1980ص الجززلا اليزززا،ي 1979

 .1984الالجلا الرابع الالخاالس نا  
ا ،زر  ص ال ي الخحزا ا  ا،حءا زا الشزانر الزالجواهري في العيون من أشعارص-18

قلزاهدفص ال ززي الززا أإليز  الززا ،ظمزز  الأقزر   ليزز ص طبعززف  زذف المجم نززل بززدا  
 .1989طًيص دالشق 

إلزززي جزززلأياص يحنزززاال   زززذا ال حزززا   زززورس الشزززانر النزززذ التداززز   حزززق ذكرمـــاتي: -19
أالاغززززر  ياازززز ص ال زززز  اللززززد  الهززززي ل با ززززثص ي ءززززي ا فزززز اا ن ززززق ال ززززا ا  

 الززا ال مزز ض الت  ززيما ال مزز  س الززا  يززاس الشززانر الال اق زز ص  مززا فيززيا  يوززرا  
إلي بع  قلاهدف ال يا يلص ال   ،ني بالح ا و  نا ازا ب  العزراق ال يا زي 

 النًقح  بالحلا   بال الحلي الم  ي الالجمه  ف.
 -1988طبززززع  ززززذا ال حززززا  بززززدا  الراإلززززديا إلززززي دالشززززق إلززززي ال حززززرس الززززا بززززوا )

لجزي  (193)( الالزا الجزدير بالمً ظزل أل الجز ا رف إلزي طبعزا  دي ا،ز  الحدييزل1992
                                                        

 125  -1986  ا الع  في الج ا رف دي ال العلرص ال ا س اليءاإللص دالشق  (192)
انءد  إلي  رد دالاالبا الج ا رف الالجم ناا  الشعربلص ن ق اللاد  الالراجع الحددس   ورس الشانرص  (193)

ال حا  الدجو ي الذف يححدت نا  ياس الج ا رف.  ذلي بع  المجً  الا بحات ا دبيلص القد أشر  
  لوها إلي  ذا البحثص إلً داني لح را  ا.
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  لق  ذ  بع  الءلاهد البع  ا شعا  الحي ت ان جي الع ااجا  . 
ال ؤبحززز   ءلزززاهد المزززدح الا بيزززا  الحزززي احمززز  العزززا،ي الحورإلزززلص ال لزززي   اظزززا  

 ن ق ال ا ف ال  رف الا دبي.
ال لزذا  ا،زف ال زورس الجز ا رفص اللزد إلزي النجزدص ا زي السوئزل الع ميزل الحزي شزهر 

الدينيزلص البزحع ءهي بزا دا  العربيزل ازذالقا  الالعا،زاسص ال زال  أ  ها بالعنافل البال ل بزالع   
خا ل   ق  اهجزلص الالجزالس اعءزدص الالعا فزا  الالوزا دا  المزا    زف بز  بل شعر 

 كحل الحراجي.
ال،شزززي إلزززي بوزززف ظ  حززز  ال يزززو ل الالحءززز ىص الاززز ا ت أ  ززز  د ا زززل الع ززز   الدينيزززلص 

  أل فحزززيط بززززالم  الت ل لم  سحزززز  الشزززعربل ال اإلظحزززز  الء بزززل الم ززززع ل الااي زززي لززززاال ززز
ا دبزي الالشززعرف   اطززل   رانززا بمززا يززرالى نزا أكززابر الززرالاس الالشززعراا الح ززاظ الأ  حزز  

 أل فءد إلي اللاإلهيص  حق أ بر آفل إلي الح   إلي ب د الح  .
البززدأ الشززانر فءززر   الشززعر ال زز  إلززي الرابعززل نشززرس الززا نمززرف زبززدأ  الحززاالتاي 

لززي أ ززحوع أل أبزز ح بشززعرف  ،ززي  نززف ل حابززل الشززعر الأ،ززا إلززي الرابعززل نشززرسص ل نززي 
،وزر الحيكززد النزز ص إل ززي النجززد يحمحززع الشززعر بحززل أبنززاا المدينززل ال  هززي فعززر  جوززدف 

 .(194)الا  ديئ ز
ما ن زق ي ي قد  لهذف الم  ل المسدنل أل انو ق الا   ا  الحء ود الزذف  زال يهز

فلزز ل ا ززي السوئززل المحاإلظززلص الأل ان  ززف الززا فزز ط ال الززد الززذف  ززال يربززد ل لززدف أل 
الا ن ماا ال ء  الالزدياص لحن زحر ن زق الجديزد إلزي الحيزاس الا د ص الاا زي الشزانر ن زق 

 ،    القرااا  المح ا  لص الاتبحعاد نا الجم د الالحء ود. 
أ زر  سوززر إلزي ا،دإلانزز  إلزي قززرااس  1917ال زال ل إلززاس الالزدف )نسززد الح زوا(  ززنل 

لزعدااص الابحزدأ  يزا،ي الزذف الجديدص الا دفزاد  نجابز  بز . فءز  ي ) ،نزي  ،مزا ان  زف ال
غ ءزززف  ج ززز  الغ زززق  ج زززيص بعزززد الإلزززاس الالزززدف الج وززز  الءزززد س الالملا،زززل إلءهزززا  الأدبزززا ص 
الشهرس إلوهماص إلي طبءح  الإلي جو ز  الأبنزاا جو ز ص  لزي أ،نزي  نزف  حزق الي انزلص الأ،زا 
ظزز  الززا الظززً  اللززيس شخلززا  الززا الشززخ  . لءززد ابحززدأ  أكزز ل غ ءززا  جديززدا  بعززد 

 .(195) يورا  الإ ادا  الأب ا ( الا  ايمنح  ال 
الا زحوان الشزانر ال سوزر أل يز إلر لشززعرف ننا زر ايبزدان الالجمزا ص الأل فح ززق 

 ب  البحعالق  حق ب غ ال افل الا جح   ب ُل الشعر بيكالو  ال ا .

                                                        
 .64 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (194)
 ص   ا  المالد )الع الشانر(123إلا الق البءو يي الج ا رف   ربا  أفااليص   (195)
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كززال الشززانر  ربلززا   زز  الحززر  ن ززق ا ززح ما  ننا ززر الجمززا  لشززعرفص ت 
 ر.يرفق بمي    الء   الت الا فجيا ن   الخاط

ال ززال يززد   ايد ا    زز  أل غيوززا  ال يءززا  فلزز  شززعرف بحززرات العززر  الءززدفي بمززا 
يزززززا،س قا هيززززز ص إلززززًز قويعزززززل الت ا،حزززززرا ص الإ،مزززززا  ززززز  اجزززززدد الشزززززعر بحجزززززدد الحيزززززاس 

 الالحو بااها.
إلزالج ا رف إلززي النسحزز  الالنشززئ ص  جزز  المبززادل الال ززيي الا  ززدا  النسو ززل. قززد ،ززذ  

ا  بيالحزز ص الالهمززا طزز    إلززي ا إلززاقص إلد،زز  فظزز   ،  زز  الالقززد  ياازز  ليلزز ل أبززدا  للززيء
 الشدالدا   لق ال طن  الأالح ص يناإلر ننهاص الب مل الا قناس الا أ اا  لوها. 

 كال  لي دأب  الدي ا،  إلي شعرفص الإلي اغحيا اا  أفيا .
ال ال يحو ع  لق نالي جديدص لزذلي اجزدف داهمزا  ت ف زحءر ن زق  زا ص  ز اا إلزي 

الزسًطص اللززي ف زحوع الززلالا  ،زي ناداازز  أل يرالفزز  أال الدينحز  أال إلززي الحع زيي أال إلززي 
فحح بززز ص إلءزززد املزززا  ززز وال الشزززعر النززز  الاالح  ززز  بلززز  العنزززق ال  مزززلص ال لزززذا  زززال 
الحمردا  ،ور قاب  ل حدجواص  حق اللحاإلل الحي الجد إلوها  ز ى لزي ا زحوع أل ا زرق 

ءززد  بززر النزز  بربززق الشززعرص ال زز ص الإل دإلززع  مززا قلززاهدف المحمززردس الالءاتازز  العني ززلص إل
 ال  مل الشانرس.

لءززد الززد  الشززانر ال سوززر   ززل الشززعراا ال حزز   الززذيا   زز  بهززي قر،نززاص القززد 
أالاي الم ابزل الحاإلظزل الالحزس ا دبزي المزا جعز  ،ظزي الشزعر طز ن قياداز ص فلز ،  

 كيف شااص البوا يدف   غاهر العربيل ال، اه ها البنحءي الا فعجب  البرالق .
 سص الالا أكير الو تا  الالا أ،  ها.القد نر  ب لا س الشعر الط   الن 

  ذف  ي شخليل الج ا رف بيبعاد ا الن  يل الاتجحماعيل الال  ربل الاليءافيل. 
اللعزززز  أإليزززز  الززززا  حززززل الشززززانر نززززا ،  زززز ص  وززززث  مزززز  ن ززززق  اازززز  الن ززززق 

 غل ال  إل شد نا شخلوح  الاللاجوح  إلي ال  ل الايفجا 
 ََ ـــكز ًَ ْ   َقـــاَلوا  ََ أفمـــعَ مَلهـــ ـــــــــّدا      وأنـــ ـــــــــدهَا َق   َوعزـــــــــَي الَجمـــــــــوَ  ل نز

ــــبيَلهَ  ًَ ـــَن َدم  َو نزـــَدَا م  ــــــــا    الَحـــرَل ع  ــــــــى َدم  َنّل َ  إل ــــــــرا ــــــــوزمَ الّص  َ  
َز  ــابََك ــَث َتَش ــا ذاَا حيز ــَ َجبزَتَهمز أَن ََ غـــــاب  ر مَـــــا      َف   هَــــامَ الفـــــوارح  َتحزــــ

َْ أنز  ـــ ََ أرزَق ـــ ــــــــــالرّا      ّر راحـــاتهمأقـــدز َكنز ــــــــــع َعــــــــــنزَهمَ ب َف   مَــــــــــّدتز ألدز
ــنز وَ  ــة  جــَلك  ــََحَهمز فــي َعطزل ََ فـــــــــي قَفَرم  دزَت ً  ـــــــ    الَجحـــــــــي م  عــــــــر    يـز
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ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح   ً(196)  
 
 

 
 

                                                        
 .57 -2ف  دي ال الج ا ر  (196)
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 :الفصل الثالث 

 أزمة الجواهري 
 
 

 تمهيد

الززا الع ززور أل ،حءلززق أ الزززل الم اطنززل إلززي شزززعر الجزز ا رفص قسزز  أل ،زززح مس 
 العًقل بوا ا ديل البوئح ص الأل ،حدد الل ل بوا ا د  الال اقع. 

دباا فخح   ل إلي ال اق هي الااجا ااهي  يزا  المجحمعزا  الحزي ينحمز ل  لوهزاص إلا 
إلمزنهي الززا فلززادالل ين لزز  ل نززا بوئززحهيص  حزق  ززيل أ الززل غوززرس القعززف بوززنهي البززوا 

 ال وهي.
ص االالزززززززا ا دبزززززززاا الزززززززا يحمزززززززردالل ن زززززززق الجحمعزززززززااهيص فيشزززززززل  ل بمنظ الااهززززززز

 .االا وور  االبنحلرالل لمبادل جديدس قلد اجاال  
  بعيهي نا بوئحهيص فيظ  ل إلي داهرس المعا،زاسص الازدإلعهي أ يا،زا   لزق القد ين  

 ات،ححا ص ا حجاجا  ن ق  ر  أ  يل ظالمل. 
الأ يا،ززا  يسززدأ ا ديززل الحززي را  بسوئحزز ص  ززي يحيززاا   ززذا ا  ززر   مززا اءززد   ززنل الززع 

 اللالاص    ف  ل ن ي  ات حجداا الا داغ   الالا نء   الايالًا .
د الالزززرؤى ننزززد  زززاتا ا دبزززااص الاباينزززف إلزززد،هي جميعزززا  الالهمزززا اعزززدد  الم اقززز

 فظ  ل إلي داهرس اللران الالمعا،اس. إلييا الج ا رف الا  اتا؟
إلالعًقززززل بززززوا ا ديززززل البوئحزززز  ال يءززززل جززززدا ص ال ززززي الحززززي ا  ززززر لنززززا  يوززززرا  الززززا 
ال مزز ض الززذف يززدال  إلززي أنماقزز ص الا شززد الززدى الززا يحمحززع بزز  ا ديززل الززا د جززا  

 زززالحي الح ا ززز  الالح ا ززز  ال وزززث يح ،ززز  ا ديزززل إلزززي أنمزززاق  العءزززي الالززز تدس إلزززي
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المجحمززع يحسززدى لزز  الجم نحززال الززا ال ززييي الجم نززل فححرالهززا البعحنءهززاص الأغززرى فجززد 
 .(1)،    العها الحناقيا   اإليا  

الالا  نا يسدأ اللرانص ف ذف  الح ز با الن  زي الاتجحمزاني الاليءزاإليص  زي فحزاال  
 الا جديدص الا غً  شعر الرؤبا.ا  يي  ذف السنق  ي  نادس بناهها 

أالزا العًقززل بزوا ا د  الال اقززعص إلهزي الززا  الززف إلزي أدبنززا العربزي غززا   اللززران 
الالز ني ال نزيص إلزي  زوا أل ال  زرف ) ل الني اليرال س الا  ا  ،اهبا  غيزا  الز ني 

الم ززززاإلل بزززززوا اللالزززززال الالملزززززال بزززززدأ  انح زززززر  لزززززق أقلزززززق  زززززدالد ا إلزززززي نالمنزززززا 
 .(2)المعا ر(

ووزززر ال اقزززع المزززادف ل مجحمزززع ال زززدف لزززيس  افيزززا ص ي زززدات الح ووزززر إلزززي الإل ا 
 طربءل ا داا الشعرفص الا لي يحي الح وور إلي نء يل المجحمع. 

الزززا  ززززذا الحلززز   فملززززا العاينزززل أ الززززل الجززز ا رفص ال  ززززد النحنيزززا  الححزززز   
ال  ززرف الززا غززً  المعويززا  الشززعربلص بززداا  الززا أ الززل الزز ني بززال اقع الا د   لززق 

 .(3)اءحيي ايفمال بمحااللل الحجاال  الداهي( -ي بها. )إلالحياس إلي ج  ر اال ن
الان ززحل  ززذف الظززا رس ن ززق أدبنززا العربززي المعا ززرص    فعززد الح وززر  ززمل الززا 
 ززززماا  ال سززززرىص البعيززززا  الززززا دالاإلعزززز  الرهي ززززلص يززززرى بعيززززهيي )أل الززززا فموززززل بززززوا 

ل الح  زد بونهمزا. ال،البززا  الشزعراا الفز ح الرؤبزا ال اقعيززلص الالفز ح الرؤبزا ال نيزل الد جزز
 . (4)الا يادف ال ني ال  رف الا دبي  لق الح ا  الا بوا الداغ  الالخا  (

الالح وززززر الشززززعرف أ زززز  با  الالححزززز ى يحبززززاد  ا  ززززر الززززع ا وززززر الرؤبززززلص    انحءزززز  
 الافا زززا الأبعاد زززاص با،حءزززا  الشزززعر النمزززق أبعزززادفص البزززالعلس إلزززد ا اللززز  س الالرالزززز   

ودفزل المححيزرس  لزق ا ،مزاط الجديزدس الحيزلص البلزبر الح وزر احح   الا ا ،مزاط الحء 
 . (5)الشعرف ظا رس الا ظ ا ر الن س الاحر ها الداهل ،ح  الم حءس 

الالا  نا فلبر الجد  بزوا ا د  الالحيزاس فزرال سص ف رفزها المنوزق ال ر حز ص 
  ل  ر يل ا د  ا حمد  و بحها الا  ر يل ال  ر.

                                                        
 9 -175جسرا  براايي جسراي النا  الالج  رص دا  الءديص بورال   (1)
 .9  -1975جسرا  براايي جسراي النا  الالج  رص دا  الءديص بورال ص  (2)
 142* 1974الحمد الجلاهرفي البل ل الحجاال ص الوبعل الشعلص ب داد  (3)
 .605 -1986ل العلربلص  وداص لسنالص الحمد طراد ال سي يي إلي الشعر العراقي الحديثص الملحب (4)
 65 -1969الج ا رفص د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعمالص النحد  ي ادف الع  ف  (5)
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 جذور األزمة:-1

 ا  طا هززا  فملززا ا حزز اؤفص الت  ززي ال ززيلل جلهيززل فح ززا نللهززا لي ززف ا  الززل  ززد
الالعالجحهزززاص الإ،مزززا  زززي الشزززل ل العءزززدس يحزززداغ  إلوهزززا الزززذااي بالم فززز ني الالخزززا  
بالعززززا ص الالمافززززي بالحافززززرص إلزززًز فلززززر اح و هززززا الاجاال  ززززا  ت الززززا ال اقززززع الززززذف 

 ا حنسحها  ما أل لهذف ا  الل جذال ا  الب انث  يي

 الجذور النفسية:-أ

 ل اي  ززززاي الحززززاد بالملززززالص الالزززز ني الشززززديد باللالززززالص الالشززززع   بي،همززززا ت 
ف زاندال ن زق احءوزق الومز ح ال سوزرص  ز   لزي ف جزر إلزي الزن س  زرانا  ق بزا  الألمززا  

 شديدا .
 لذلي نسر الج ا رف نا  ذا اي  اي  ،   الي

ـــــ   ة  َوحيـداه يَحــامي َعــنز مبــاد  َجمّــ ِازرصأَم ـــــ ـــــ ى فَي   ا فـــــي البرايـــــا منزص 
ـــرّاه فين  ً رزص ارَ ـــــ ّن رقيبـــــاه فـــــي الـــــّدي   يثنـــ هـــيمَل  َبَـــثا الـــّنجزمَ    (6)يََحـــــاذ 

 ذف الاشرا  ،  يل لذا  الشانر الم زل ،ل بالرنزلص  زوا  زال فمزا ي   افزل 
الشزززعر غي زززل أ  ززز ص ال ي،ززز  شزززيا الحزززر ص ال زززال ال وزززدا  فيزززو ع بمهمزززل الزززدإلان نزززا 

الشزززرالنا  ل حمزززرد الاليززز  سص البظززز  البزززادل جديزززدس إلزززي ال زززط الحعلزززلص ال ي،ززز  فحمززز  
  الالابزديا لسنزاا  زذا المشزرالنص الل نز  ز اج ا  فء ق الج ا رفص إلوبحزث نزا أ،لزا  لز

 الحا ر الالراقلص ت فجد الرنافل الحي ف ححءها. 
احزف ننز ال )الشزانر  1920ال ذال السوحال الا قلزودس ،شزر   ال  الزرس نزا  
ا، جزا  إلزي الًالنزيص ن زق  زد  المءس  ( نن ال اليورص ال   ابا العشزرباص فعسزر نزا

 .(7)اعسور إلرالبدص )   فعحءد أل الشعر الالجنس  شبان ل رغبا  الملس ال(
 ال ا    ف لر نا العا،اا  ال،ربح  الم  شلي

ــه ًــرا رصز  َز لدي ــوزَت فاًــتحَل ــا الَم رَصز    َدَع َز عليــــه  َمَصــــاد  رد  َ ــــاَق   أ ــــو مَــــوز
                                                        

أفا   5الخميس  -285الحمد الهدف الج ا رف )الشانر المءس  ( جربدس العراق إلي ناالها ا ال ص العدد  (6)
ي ا حرابفئ الالسو  . ب د إلي المخاي الدال ص الالمءلا ص اللي ينشر ا بدي ا، . الدف2  1920)الاف( 
  ا   .

 .1940ص الا ق ف نا  1920 ا ل الجربدس ال هيس احربر ا   ق ،نا ص  د   أالاه  
-1964ن ي الن س الحح و يص ارجمل الحمد إلححي الشن يويص دا  المعا   بملر  - ي م ،د إلرالبد (7)

 27. 
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ــــــرَ  ــــــهَ َع َز َعداَت ــــــَكوتى فاًــــــترا  ًَ رَصز    اصَ  ــــلّ  ــــاط  رى ك ــــَو إالّ شــــاع  ــــا َه   (8)وَم
لززيس إلززي  ززذف المءو نززل اإلحخززا  الشززانر برباهزز  ال، ززب  الأ ززرا ص الإ،مززا انحززلا  

 بن    البشانربح .
اللعززز   زززذف الزززن س المح  بزززلص ال زززذا الوزززابع الزززد االي الحزززادص ينبزززع الزززا طسيعحززز  

 الشخليل الجذال ف ال  ا يل  ما فء   إلي بع  شعرفي
ــــــــــر ص  هــــــــــ ََ فــــــــــي َتَبصا ــــــــــ ْ      ا التعّن ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد الله ـــــــــــــــــدى كتوّق   متوق

ْ     إذ ال  َ ــــــــــــمَ مَعزــــــــــــدني َبَشــــــــــــرى  ـــــَل ََ ن   ـــــنز مـــــَن مَعزـــــد  ـــــمز يَك   مـــــا ل
ــــــــن   ــــــــَبس   ش  ـــــــلَ هيــــــــه  لمَلز ْ     الَفلز ـــــــــــــــهَ ولمَطزعـــــــــــــــمَ َجشـــــــــــــــ   عودَت

ـــــــــــه   ــــــــــنز َدم  ََ م  ْ     ول وَالــــــــــد  َوّرِزــــــــــ ــــــورَُ الغلــــــ ــــــاء  ًو   َمحــــــَه ا ب
ْى  َـــــــ ـــــــاه قلـــــــ ـــــــــ   َدّ  إلـــــــى العنـــــــا طرَ  ـــــــــتاقاه إل ـــــــــّن َمشز ْ  ىَ وَمح  ـــــــــ    الّتَع

ــــــ  زن هَمَــــــا ــــــّي الل ــــــيزَن َجنزب ــــــا َ  ـــــَرب     َم ـــــعَ الَك ـــــَز الهمـــــوم  َومجزَم   (9)َقَف
 ،هززا أبيززا   االززل لشززانر الززي ال ص أ ء حزز  ابعززا  المافززي ال مزز   الحافززر. إلءززد 
أكززززد ن مززززاا الززززن س المعا ززززرالل ن ززززق دال  ال  ا ززززل الالحربيززززل إلززززي  ززززيا،ل اي، ززززال 

 . (10)الاشلو       
ا  اليز  ف. إلهزز  ل أل  زذا اتنحززداد بزالن س الالملزابرس اللوززد الوبزع الحزاد الالمززكمزا 

 زوا  زئ  نزا امزردفص أجزا  بيءزواي )أ،زا أنحسزر ،  زي  زاهرا  بالوسيعزلص البزا لوحنزي لززي 
أكزززا  زززاهرا ص  ،زززي دإلعزززف الزززيما ،اليزززا ص اللزززي أنزززر  ،وزززر الزززنحس الزززا ال اا اللاجزززي 

 .(11)الي  ف(
 ،زز   صرس إلزي  زذف اليز  سص الإلززي  زذا الزنحس العزا  الل زا ال اا  زذف ايجابزل لزذس  سوزز

جسزز  الاوزز   ن ززق أ ض  ززذيا الزز جهواص الن ززق   ززا   ززذف الءشززرسص الحززي ف ززموها 

                                                        
 2 -285العدد الحمد الهدف الج ا رف الشانر المءس  (ص جربدس العراقص  (8)
 429  -1979ال ا س اليءاإللص دالشق  -1دي ال الج ا رفي   (9)

 العناي الحعل الاي  اق -جشلي غشا
-1997إلادفا نمر الج ت،يي د ا ا  إلي الشخليل العربيلص الوبعل ايشعانص ات لند بلص اللر (10)

 12-13 
ال نل العاشرسص  -38الايلص العدد   ا  الع الشانر أجراف إلا الق البءو يص ،شر إلي الج ل )شعر( السور  (11)

 39 -1968،ي ال )أبرب ( 
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ل يززالرغبززلص إلززي أل فلززبر    بززا ص اللمززا  ا،ززف ايجابززل ،وززر السززر سص إلد،هززا ،وززر   ي 
 ال،ور دالل.

 اا الالزززا المزززرجر أل بنيزززل الجززز ا رف الن  زززيل  ا،زززف ال اا أ الحززز .  مزززا  ا،زززف ال 
قلاهدفص ألي فءز   ا  الزرسي ) ل إلزي داغ زي  يوزرا  الزا العنا زر المح جزرسص  زانحلا ف 

 .(12)بن  ي ال،رال ف الذف دالر جلاا  الا  يااي(
البنززززاا ن يزززز  يحيززززر أل الجزززز ا رف فم ززززي ،  ززززا  نظيمززززلص ال لززززي  ل اي، ززززال 
الب يط العادف ت فعا،ي الزا الشزل ل اللالزالص الت الزا فزوق الملزالص بز  يرفزق بمزا 

  ق وزز ص الت فحززس  بمززرال  اللالززالص  ،مززا  ززا ل الومزز ح ال سوززر الالززن س ا دبيززلص  زز
 ز  الززا فشززعر بمشزل ل اللالززال الالملززالص لززذلي إلزدل طمزز ح  ززذا الشزانر قززد قززادف  لززق 

 ي1934الم االرس الالححدف الا اياد المجه  ص  ما إلي قلودس ز   س ، سز نا  
َا  ــَك ــي مراجــلى ًَ ــــَكوت  المَــــرزء للمــــرء  قاتــــلَ     وَــدري هيــه يَغل ًَ   َو َعزــــَه 

ــوَ  المَعاجــلَ     المَــَد ر  قــادني   َطمَــو ى إلــى الحتزــ ــنفَس الّطَم ــدز   زهــَق ال   وَق
ــــةه  ــــالتوطين نفســــاه أ ي ََ ب ــــ ـــــاَ لَ    ورّو ز ـــــه ال تتَش ـــــا تبزاي   (13)َترَانـــــي َوَم

 كما قادف  ذا الوم ح  لق الشع   بال ربل إلي الجحمع ت فعحر  بم  سح ي
ـــــه   ََ أّنــــي بــــالعراَ  وَأهزل  لزــــ ـــــ   ومَــــا    َد َح ق  ـــــَ فز لَ ًَ ـــــا   ـــــي َيَس غيب ـــــَن م    رّاه َع
ــةه  ــرمَن حّج شز ـــــــلَ    أهــ ا مصــيري بَعزــَد ع  ـــــــّن أواه  َز ب شـــــــعاري َفَه ـــــــ   تَحّل

ــوافي الَومزــلَ إن لــمَ يَقــمز لهــا  ــلَ    ألمّ  الق نزَهــا الَمَحاف  ــرزَته م  ــمز َت   (14) ــجيهى وَل
جع ز  فيزوق   نزا  بالملزال الاللالزالص الأ  الهمزا ال ذا اتنحداد بالن س الالح ز قص 

با ززحمرا ص اللززذلي  ززال ير ززي آإلاقززا  بعوززدس للالززال ت ينحهززي الاللززال ت فحززدص  مززا ،وززر 
الملال الميل   الاللالال المعزرال ص  مزا  الزال العزلس الالءز سص الاللزال المجزد الالومز حص 

 ا بعد الا  مق الا بءق. -الا ،ور شي–ال ما 
خيزززززع ل لهززززذيا البعزززززديا )اللالززززال الالملزززززال( إلزززززدل الإ ا  ززززال العظزززززي النززززاي ف

 الج ا رف الا الء ل الذيا يدغ  ل العهما إلي احد  ال ران  ما فء  ي

                                                        
 -1997نسد الح وا شعبالي الا الءدالل الج ا رف جد  الشعر الالحياسص دا  ال ن   ا دبيلص بورال   (12)

 ص )  ا  المالد الع الشانر(7 
 .435-434 -433  -3دي ال الج ا رفي   (13)
 يعا .ص ا الا  ي ال438-437 -3دي ال الج ا رفي   (14)
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ــفزوَصَ  ََ  َْ ب ــهَ َيَصــاح  ــّدهَر قار عز ََ    هــَو ال ــار  ــامَ إالّ المَق َْ األّي ــا َــاَح   (15)َفَم
الالززا  نززا بززدأ  بززذ س الحمززرد اظهززر إلززي قلززاهدف البلززرص البززدأ  ا  الززل ايغززذ  

 عاد ا الن  يل الاتجحماعيل.أب
إلاي  ززاي ال زززاجع الزززذف ،مزززر جوززز  الجززز ا رفص ال ززز  يحيالززز  ال اقزززع المي زززااي 
الززذف آلززف  ليزز  الززسًدص  وززث غوبززل ا الزز  إلززي ا ززحءً  الزز طا الغيززا  الدفمءراطيززل 
الالعدالززل الالحءززد  الال حززاق بحيززا س الءززرل العشززرباص اللززد إلززي ، زز ي الشززبا  العراقززي 

س الا  زززئ ل اللزززعبلص القزززد نسزززر الشزززانر نزززا  زززذف الحالزززل نسزززر الء زززق الالشزززي الالحوزززر 
 ي1924الحيالً  إلي قلودس زالشانرز نا  

ــــــــــلى فــــــــــي الّصــــــــــدر  نايَــــــــــا   ال أرمــــــــــــــَد الّنــــــــــــــاّي إنـــــــــــــــي   َحام
ــــــــــــــــــاه  ــــــــــــــــــاه ف َن ــــــــــــــــــا شَن   باألمَــــــــــــــــــــــــــاني والّشــــــــــــــــــــــــــكايا   عازَف

ـــــــــ ـــــــــى أنز ـــــــــَ  الهـــــــــمّ عل ـــــــــــــــــــــــــــــــه  إالّ البقايـــــــــــــــــــــــــــــــا   فاـَحَج  ً  
يَـــــــــــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــــــــــــا أنطقتـــــــــــــــــــــــــــه البَ   ًـــــــــــــــــــــــــــامَل هللاَ البََ

ــــــــــــــوز  ــــــــــــــهَ الَم رى أدزَرَ  ــــــــــــــاع  ـــــــــــــــا   َش ـــــــــــــــي الّ واي ـــــــــــــــاه ف   َت غرمب
ــــــــــ ل  فـــــــــي الَحفز عزـــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــوزتى للمنايَــــــــــــــــــــــــــــا   َرّنـــــــــَة الم  ََ   َرُ  
ي  ــــــــــام  ــــــــــا أَم ََ أدري َم ــــــــــ ـــــــــــا    َلسز ََ أدري مـــــــــــا ورَاي ـــــــــــ   (16)َلسز

 ،هززا ا جوززرا  ل واقززل الشززعربلص بعززد غززرال  الشززانر الززا الملززال المحززدالد  لززق 
عءودا  العلزرص ال زي اج زد ال حظزل اللزافيلص  وزث ف زححو   لزق العحر  الحياس الا

زززمُق بعزززد  زززنواص المي زززل بالم اجهزززل ال اعيزززل  جزززذال  نميءزززل ل شزززجرس النااليزززل الحزززي  ح ر
 ل  اقعص ال لي الهاجس الح يءي لمشرالن الحمرد الالي  س.

كمزا احج ززق  زذف ال اليززا  بال ربزل الحززادس المبلزرس ل شززانرص الإلزي  ززذف ا بيززا  
انر المهجزززرف ) ي يززا أبززز  الافزززي( إلززي قلزززودا  زل زززف أد فز     ا،زززف أ ززداا ل شززز

الحزززاإلل الءززز ف ن زززق الجهزززر بهزززذف ا  اا إلزززي بوئزززل ال  ءزززل  زززالنجدص الححدفزززل الذ نيزززل 
المحاإلظلص ال زذا الاشزر ن زق ا، حزاح الو يعزل العراقيزل ن زق الحيزا ا  ال  ربزل الا دبيزل 

                                                        
 232 -3دي ال الج ا رفي   (15)

 المءا ني المحا   المنحلرص ال الل
 404-401،403 -1984ص النش  ا  ال ا س اليءاإللص دالشق 4دي ال الج ا رفي   (16)
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 إلي الو ع الءرل العشربا.
   اي  زاي الشزديد بزال سا الاليزيي الزذف تقزاف  اللع  الا أبر  ب انث ا  الل

الجز ا رف ن زق أيزدف أ زز  ال ز ولص  ،ز  طعزا إلززي ، زب  الا،حماهز  الز طني الالءزز اليص 
 ززوا ااهززي بالشززع بيلص القززد ار ززف  ززذف الحاد ززل آ ا  ززا الن  ززيل العميءززلص  ززي ا،عل ززف 

 ن ق  ياا  الشعرفص    قا  النددا   وثي
  ُ ـــَد ـــلّ ال هـــوَن َعـــنز َشـــكزوَّ َوموج  ـــــــات  وأوز    الَك ـــــــنز لبَاَن ـــــــمز م  ـــــــار  بمـــــــا َلَه   َط

ـــى وأعممَـــهَ  ـــا ألزَق ـــــــــي ألَـــــــــَنام  وأحجـــــــــار     فـــي ذمّـــة  الّشـــعر  َم ـــــــــي أغّن   إّن
ََ الغيزَث عَـنز َوَطـن   ََ الّسلزَســل الجــار ي    لو في  دي لحبس م  وقطعــ ــل    (17)َمسَتسز

الحافزرص اللي فءزد الشزانر إلزي  زدالد الشزل ى الا لزي إلح زلص بز  ا، ز   نزا 
الع نا  ا،حمااف  لق المافيص  وث آباؤف الشعراا ف حنجد ي  زي فل ،ز ا ن ،زا  لز  ن زق 

 زززذف المناجزززاس ال زززالبل إلزززي قلزززودس  ي ؤبزززل النززز   إلزززي  يزززاس  زززئي ظًالهزززاص  مزززا إلززز
 ي1928زالمحمرداللز نا  

ـــعَور  الـــ  َن هَـــمز  ـــات تي أهزـــلَ الشا ًَ ــــــدزرمب   أ ــــــي َت ــــــار َي ف يتمََن ــــــاد    ي وعَم
ََ ح   أرونـــي انبَجـــاه فـــي حيـــاتي فـــ ّنني َز بالّســـــــواد  ًـــــــ م ُه َجّللـــــــ   يـــــــا

ـــــهَ  ْ  ف ّن ي   َ ـــــَ وا  يـــــديز هـــــ ا الغرمـــــ َكـــــلّ  َـــــد  مَـــــّدتز إليـــــه  مَعَـــــاد    (18)ل 
نزمــــا ّنــــي َو ــــاذا  َرمــــَد الّنــــاَح م  َنفز    وم ــَحي أو َعلــّي فســـاديِســل  ََ   َي 

د ال افزا  الءرببزلص ل الالملزالص الإلزي  زدال ا ،  ال ربل ال اللص الل ن  داغ  اللال
الليس ،رببا  زالوحاإلولب يا ز غا   ال جز د. إلزالج ا رف فم زي ،  زا  الم ز اس بالشزي الالء زق 

العءزز  الالعاط ززل  -الاتفززورا ص البشززعر باليززيي ) ل  ون ،ززل اي، ززال إلززي ج  ر ززا
الالحربززززل الات،حمززززاا ال زززز  الززززا الززززا شززززي،  أل فمززززس  ززززذف ا بعززززاد ا  ا ززززيل لجزززز  ر 

  الل الا ات،حرا (  ما يرى ن ماا الن س.الشخليل يدإلعها  لق 
  ي يزززلص لززيس لهزززا جززذال  إل  زززفيل قاهمززل ن زززق  إلززز   - نززا –ال،ربززل الشزززانر 

المحومزل الأ لا،ز  الباه زلص  حز ال  ل  إليزا  الو ءزا ص إلهز  يزرى ال اقزع الزا غزً  الويالو
إلالوم ح ال سور الالرغبل إلي الح وور ال لز   نزا ال اقزعص  ل الشزانر لزي ف زحند  لزق 

                                                        
ا الطا ي ال ابا ص الالملالر  752ص  1980النش  ا  ال ا س اليءاإللص دالشق  -2الملد  ،   ي   (17)

  حي ال،هجي الال   ي.. اد بسحيي طربءال با،ا ي الحاجا 
 .387 -3دي ال الج ا رفي   (18)
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ق الح ووززر ال ر حزز ص لززذلي ظزز  إلززي داهززرس المعا،ززاس الال اجهززل الززذا ص الززا غززً  النوزز
  ذف النلالنا  الحادس الالحءربرا  المباشرس  ء ل  إلي قلودس ا ،ا،يلي 

 
نزـَدهَا ـَقطَ الكَـلّ ع  ـي َيسز َي الّنفزَس َنفزس  ـــــا   ه  َب َن َعاط  ْ  الَكـــــوز َه َز َفليـــــ ز َم ـــــل  ًَ   إذا 
ــفاه   َ ََ عا ــلز ًَ ََ َنفزســي ألرز ــ ــو مَكنز   (19)حاَـباعلى الّناح   ـ روهم وفّجـرزَت    ول

نزززالي الءلزززودس ننزززد الجززز ا رف لزززي ف زززح نل اناقيزززا  ال اقزززعص الالعمززز  ن زززق 
ال وحهاص بحيا  نا ات، جا ص اللهزذا لزي فحءزق ال افزل المو  بزلص )   أل  زذا الح انز  

ت يححءزق  ت بوا الشانر الالمجحمع  ال النعدالا ص  ل الح انز  بزوا الزذا  الالجمانزل 
 .(20) عءودس الجماعيل(لالا غً  الم قد الا ح اه  

اليزززور ص إلهززز   ونزززا  فجزززا ف الحءالوزززد  –الالجززز ا رف إلزززي فززز ا  زززذا المعيزززا  
اتجحماعيززل البززن مس إلززي  مززيس الجززنس الط ززل ال  ززرال اتجحمززانيص ،حزز  ق لزز  إلززي 

  ا غا  إلي ،   ي 1929قلودس زالنلنلز نا  
ـب هي الـدّ  َتفيقي ال  َـّد أن َتشز ًز ـــــا ي   ا ـــــاه وأنز َتَح ـــــهز  هزـــــَر انقَب ًَ   َأَنا
ــا ــي الّن ــَد ف َْ الّتقالي ــ ــةى تَغزل  ـــهز    َليزَل ًّ رَاه َحّسا ـــاع  ـــي َمَش   (21)ح  وَترز  

 ل الجززززا اس الحءالوززززد الالخززززرال  ن وهززززا انززززاق  الافززززرص الدلوزززز  ن ززززق افززززورا  
،  زز   ا  زز  فءززد  ززالرؤبززل ننززد الشززانرص إلهزز  لززي ف ززحوع الخززرال  الززا   ءززل الززذا ص ال 

الزززا غزززً  العوززز  )ال زززي  شزززا س  النيزززل( إلهزززي  ززز  شزززيا بالن زززبل لززز ص الوزززاالف ،  ززز  
حىء"زززُد أ،ززز  إلزززي  الأ ززرا ف ال غبااززز  المءم نزززل الإغً ززز  الشزززل  المشزز   بزززاليءواص  ،ززز  فىعر

 نالي اليإل ل يهاجم   ذهل جاهع ال   فخاطل   ناافي
ــــــوني   يزـــــــوفرمـــــقى مــــــَن َوجزَنتَـــــيزن  َشَحو  ــــــعَ عي ــــــَ الجمي ــــــدز فاَت   ن  وَق

ـــــــرّ  دفـــــــين     اقر ينـــي مزنهـــا ففيهـــا مطـــاوي الــــ  ً ـــــــس  َطـــــــرّاه وَكـــــــلّ    ّنفز
ْي مخـــــــــامرى لليقـــــــــين  صى    فيهمـــــــا ر بـــــــةى تفـــــــيَه َو ـــــــَ      وشـــــــــ
ــــــي فقــــــولي َ  َعّن ذا مــــــا ًــــــ ل َِـــــــَة المســـــــكين     َو   َلـــــــيزَس  ـــــــدزَعاه إغا

                                                        
 539 -1دي ال الج ا رفي   (19)

 الحا لي الرباح الء بلص العاطلص ال ا دص الخر ص المدال ر
 .407 -1981-3نل الديا ا مانو ي الشعر العربي المعا رص دا  الع دسص بورال ص ط (20)
 .481 -3دي ال الج ا رفي   (21)
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ـــلميني   َأتجـــد ني فـــي عـــالم  َتـــنزه  الـــّ  ز  ـــه وال َتسز ـــي هي ـــان َلحزم   (22)َب
إلالشانر يبحث نا  اا  الا غً  الجزنس الالم زاالرس الالجزرف ال اا الم زححو ص 
إله  يربد    شيا الت فمح ي شوئا    ى ،ربحز  الباه زل الاليالوحز  المهزلال سص الالزا  نزا 
كزال ال قزد ال ربزل بهزذا المعنزق ا،حءاليزا  فمزحم فيز  الشزانر  ز  ألز ال المعا،زاس الحززي 

 دالاج  في .اباند بون  البوا ال اقع الاح   دالل ا،
 ،ها    س الن س الا النظ   زا اليزوقص ال ر حهزا الحزي ت اخيزع لحر زل الز ني 
اللمنوء ص الالا  نا اظهر الن س    جزاا إلزي ق ا،ونهزا ) ل ال  زر إلزي الشزعر فشزل  
ال ني المراقل ل  ا الل ذا ص بحوث فحو  المشانر  لق العاد  إلنزيص فيز  الزا الرؤبزا 

 .(23) عحها الشم لوحها(
 إلي    ا  الخا ل إلي قلودس زا ،ا،يلزي إلها    فء  

ــــــا ــــــاَمى َأَحوزََه ــــــوَال اليََت ََ أمز ــــــ ـــــبا   َتناهَبز  َ ـــــة  غا ـــــم األماَن ًز ـــــا با   وَأجزمَعََه
ـــــا َِـــــمّ األقار َـــــا   ومَّهـــــدزَت لـــــي َنيزَشـــــاه أنيَقـــــاه بمّلَه ـــــهَ  نز ََ نفســـــي م    ومَّتعزـــــ

ــنز  ََ م  ــ َز وَلــوز َكنز ــمز أَد ــة  َل ًَ ــا    أهزــل  الّسيا  َ ــاَب فــيهمز وغار  مــنز ارت ــَناماه ل  ًَ(24)  
إلي فز ا الزا قدالحز   زذف ا بيزا ص فج زد  ز  س ال يزل إلزي  – ل  ذا الشم خ 

 الادا  الخا ص إلالشانر  وا ت فجد إلج س ف ا فلرخ  ما يح    إلي النهافلي 
ي ج  بَـــا   َدعَـــوني دَعـــوني ال تهيجـــوا لـــواع  ّنـــى َشـــَجونا لوا     (25)وال َتبزعََثـــوا م 

فزززورا  ال زززذا الحنزززاق  إلزززي ، زززس الشزززانر دلوززز  ن زززق البحزززث اللعززز   زززذا ات
ننهززاص الالءدالززل ل زز نيص  ل العرإلززل الززذا  الززدغ  لزز ني ا غززربا الال اقززع إلهززا  زز   ا 

 يراد  لق اللالا الا غً   اا ي
ـــرا ــرا   َأحـــاولَ َ رزقـــاه فـــي الحيـــاُ فمَـــا أجز ك ــي ذ  ــمز َأ زــق  ل ــَ  أنز أملــَي وَل ًَ   وش

ـاَعةه َحـولو  ًَ ـــــــَوّلى فـــــــيَهمَ النّ    مّ لـي أن أحَكـمَ الّنـاَح  ـــــــَي واألمزـــــــراوَأنز أَت   هز

                                                        
 309-304 -4دي ال الج ا رفي   (22)
-1965 .ي. لو  ي الءات  إلي النءد الدبيص ارجمل لوي ل اللبا ص اللحبل ا ،ج   اللربلص الءا رسص  (23)
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 540 -1دي ال الج ا رف   (24)
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ََ َوجزَهــــــاه بالخديعَــــــة  باًــــــمَاه  تَــــرّا   لمّ َقــــــ ََ ِغزــــراه بالّلــــغيَنة  مَفز   (26)وال شــــيز
 ل الشزززانر فحزززاال  إلزززي  زززذف ال حزززرس أل فلحشزززد  ااززز  الزززا غززًز  الياليزززل ال طنيزززل 

اكحشزززا  ال اقزززع الالعيززز ص لزززذلي  إلر زززل ئالاي، زززا،يل با زززحعًا  سوزززر ال،زززلق  زززادص الت يهو "ززز
ظزز  ق ءززا  اللززابرا ص نلززوبا   ئوبززا   ربززل الرفززيلص يبلززر الب ززمع دالل أل فعززيص البءززي إلززي 

  دالد ال  فق ال يميلص الالع  بل الجماليلص ال ي،  بهذا الجهد بً ال قد.
ـداه وقرزَحـةه  قز َز َــفزرا   َوَعدزَت ملـيَء الّصـدزر  ح  ــنز َكــلّ مــا أملــ   (27)وعــاَدتز  ــداَي م 

)البدأ ال ربل يحمرد إلي داغ زي ن زق  اازي(  زي بزدأ الشزانر يحخ زق نزا اليالوحز  
المهشملص البحجاال  الع أ زدات ال اقزع الإفءزان العلزرص ال زذف    ا زا  النزي الزذا  

 الالني ا  الل.
ــا ُر ــا ي َــفَحاه عــَن مََك ــا أحّب   (28)ومَلَهــــــم  بغــــــرور  الــــــّنفس  مَــــــرَتهن     وَم

اج ززد  –ال ززي إلززي ج  ر ززا  -ً  شززعرف زذف  ززي جززذال  ا  الززل الن  ززيل الززا غزز
 الم اإلل بوا طم ح الشانر ال س  اح يء  ال بحعسور أدق بوا ال افل الال  و ل.

ــلّ َشــيء  أنالَــهَ  ــوَ   رمنــي َك ــكزرا   َطَم ــل  الشا ي بــالَخير  لــم َأط    (29)إذا َمّســن 
 ل  زززززذا الحززززز ار بزززززوا الح زززززي الال اقزززززع   الزززززذف دإلزززززع الجززززز ا رف  لزززززق الم زززززاالرس 

الدااليززززلص الل زززز ،ا  بززززالحمردص ال ززززذف الدينااليززززل  ززززي الحززززي أ،وءززززف الشززززانر  الالنلالنزززا 
بلزربر الحناقيززا ص الالربزر اتنحراإلززا . ألززي فءز  نسززر اداعياازز  ي )السوزف الززذف أ ززر 
ن ززززق ،شززززياي الشززززعربل ا اللزززززق الن ززززق  يززززااي الميزززززوربلص احززززف اززززي ورا  السوئزززززل 

 .(30)الاناقيااها(
إلزي السوزفص  -وزف  زل النزاي أفيزا  لءد ا ءوف    س ال يل إلي السوفص  مزا ا ء

إلا،وبعف  ذف الم ا قا  إلي الجدا،ي النمءها إلي الحياسص الالزا  زي اجزذ  الز نيص القزد 
كزززال النززززي ينززززاق  المجحمززززع البلززززرا  البا دالاجيزززل ال ززززرد النج ززززي.. إلا شززززياا ال زززز سيل 

 .(31)الءرال،ل  لق ا شياا ايفجابيل
                                                        

  ُي ي إلي ا    قر  الد،اص ال   يربد قد   481-475 -2دي ال الج ا رفي   (26)
تشوفي  ر  ص ال   النح   الا )ت شيا( الالن  ت شيا الًشاس  477 -2دي ال الج ا رفي   (27)

 الشياي  ورف  لق العد 
 285 -4الملد  ،   ي  (28)
 478 -2الملد  ،      (29)
 180-179نسد الح وا شعبالي الج ا رف جد  الشعر الالحياسص   (30)
 )  ا  الشانر الع المالد( 180الملد  ،   ي   (31)
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 الجذور االجتماعية:-ب

إلح ززلص الإ،مزا  ززي  يبزع الحززاد الالح ز با الن  زلي زف أ الزل الجزز ا رف اللوزدس الو
ً  الززا  -،حزا  ظززرال  ال فزز عيل البوئيززل الحداغ ززلص اشززل  إلززي ا ان هززا الاشززابلها نززاال

 ن اال  ظه   ا  اللص  ما اعلس الجها  الا الج ف أ الل الحلي إلي العراق.
إلءززد ال ت الجزز ا رف نززا أبيزز  ال ءززر الالخلا ززلص    ،شززي إلززي أ ززرس نفي ززل لززي 

الً ص  ما  ظوف ا  ر النجفيلص المزا جعز   زذا الشزانر أ زور اح  الا الما  الا 
المنزاخ الن  زي الاتجحمززاني الءا زيص إلهزا  زز  يحزدانق لزز   زذا ال اقزع المززالي ال ز  إلززي 

 ي1962ال ربل فيء   إلي قلودس زدج ل الخورز نا  
َز  ــنز جلزـــدي إذا اّ ـــَطَرَ  ـــَرَ  م  ــــــــــين     أَ ــاَد َأ ز ــــــــــا   وتمزن ــــــــــيزَن إيق َس َ  ــــــــــواج    َه
ََ َكَفافــــــاه والكفــــــاَل بــــــه     (32)َت الَمَســــــاجيناَْ الَحيَـــــاُ  وأقـــــو رحزـــــ   أقــــــولَ: ليــــــ

 ززي ف ززحعود المافززي نسززر   رباازز ي )لءززد ال زز ف الملززابرس  لززق  ززد ايإلززراط إلززي 
 زززانا  ال ءزززرص     زززال با زززحوانل الالزززدف أل يزززلبر غيمزززل ال ءزززر نزززا السوزززفص الأل 

ا س العزا إلهي الأقزا بهي الزا ال باهز  ف  ي الا      ال يور الا  الف العمزاهي الال حزقص بلبز
ال نمزاا العشزاهر إلززي النزاطق ال زرا  المحلزز ل بزالنجد.. فيعز دالل الززا   ًاهزي القززد 
أشزززبعف أيزززديهي بءزززسً  الحسربزززيص الال ئزززف جوززز بهي بمزززا فل زززوهي لعزززا  أال أكيزززر.. ل زززا 

 .(33)الالدف  ،ي  اجحنا الما ل فمحنع نا  لي ب سل ن ل الن س الال جا ل(
النزذ السزدافا   حزق ي النزا  زذا آكز   –ع فءز  ي ) ،نزي  نزف البشزيا الزا الح افز

باللحا  العحيءل المح ا  لص البما اي ر الا لءمزل العزيش الل وزدسص أا ءزق بيبزا   هوزر 
ً  نا ن اا الذها  الا السها ال ي  يرس(  .(34)ا   د ال ي ق لص إلي

 الزززذف نا،زززاف الشزززانرص  زززال داإلعزززا   لزززق اي  زززاي ئال زززذا ال اقزززع المزززادف ال زززو " 
بزززالساي اتجحمزززاني ل  ئزززا  ال ءوزززرس إلزززي العزززراقص المزززا جع ززز   اقزززدا  ن زززق ا ،نيزززاا 

 المحخموا الا  لا  الال ح  وا.
اللعزز   زززذا الظ ززي الالعززز   الالءهززر اتجحمزززاني قززد ف زززحنسف لززدى  زززاتا السا زززاا 

 .(35)ق ى داغ يل ادالر إلوهي ال يي اي، ا،يل النسو ل إلي ،ظر بعيهي
هر نميءززززا  الالالمزززا ص إلهزززز  إلزززي الززززاغرس ال زززز ي إلءزززد  ززززال    زززاي الجزززز ا رف بزززالء

                                                        
 425-224 -4دي ال الج ا رفي   (32)
 المالد الع الشانر   ص   ا216نسد الح وا شعبالي الج ا رف جد  الشعر الالحياسص   (33)
 30 -1988دا  الراإلدياص دالشق  -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (34)
 .112 بحشا د شاغفي ات،حرا ص ارجمل  اال  الحمد   واص   (35)
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 اتجحمانيص بونما الا  ي دال،  اللا،ل الاقحدا ا  إلي اللدا س. 
حابَهَ  ََ أرزَ ــى اَــط  ــ ــنز َلسز ــّدمني َم   (36)وطاولني َمنز َلـمز يَكَـنز بعـدادي   َتَق

ال،البا  الا  ال يزربط أ الحز  ب فزع  اتقحلزادف الحزر   مزا إلزي قلزودس )ننزاد( 
 ي1928نا  

ــــــ َ  ــــــام  هــــــ ا الّتعسا ــــــَن األّي ــــــادى م  َن ـــــــ   ع  ـــــــامَ وشَنـــــــ َ َتح ّنـــــــي أنز َأَ  لَ م    او 
ـَتلّ فـي غيـر طا ـل   َْ مّنـي أن َيسز َْ    وتطل ــــــّي الملــــــارب  مَرز َــــــ ــــــانى فرات  َس   ل 
ــــقى  ــــا مَرزَه ــــ ي أَن ــــى الهــــمّ ال لـــــــى الحـــــــال  التـــــــي أتكّلـــــــ َ    تعــــّرل إل   بــــــه  َو

ــــــــَدها وتعــــــــّرلَ    ُه ال يشـــتهي الحـــّر مثلهـــا تجـــدز َـــور  نز   َيَســــــــوَء وقــــــــولى ع 
ـــــلّ نافخـــــاه  ـــــاه كـــــاألرقم الّص ـ َ    تجـــــدز حنق ًَ   (37)وذا لَبد  غلباَن فـي القيـد   رز

 ل نمزززق المي زززاس ي لزززد إلزززي الزززن س نمزززق اي  زززايص  ،هزززا أبيزززا  اعسزززر نزززا 
 فر  اا ص  ما اسدأ بذ س الرإل  انم  ن زق فز ا  ال اقزعص إلالشزانر حشانر بدأ ف 

الززا غزززً  اللزز   الحززي ير زززمها بحً ززق  ززربع )كاللززز ص أغززذ فشززق ال زززا ا  لذاازز  
ق ن زق ،الا  د ال يبالص ال   إلي الءود(. الإل  زذف اللز    زي لزذا  الشزانر الحزا

 الحناق  اللا خ بوا ا ،نياا الال ءراا الجيان.
الالزززا ازززلا  الشزززا د ال ءزززر الالحرالزززال الا  زززل إلزززي العيززز ص الالزززا يزززلا  يزززذالق طعمهزززا 

اهر الووبلص ال وا ي زبس الشزي   زذا ال زراا المزبوا الحنظ  ) وا اعو المواب  بالرال 
إلززي الشززحااص الالحربززر باللززيفص إلززي  ززوا أل ال يوززر الززا أإلززراد نشززورا  ت فم  زز ل 
شززرالى ،ءوززر.  ززذف الم ا قززا  ت ف ززحويع الززلالا أل فمح  ززاص الت فجحززث العءززد ننززدف 

 .(38)النند ،ورف(
غزذ أبعزادا  أكيزر نمءزا  الالزا  نزا بزدأ  أ الزل الشزانر احس ز   إل ربزا  الاجحماعيزا  الاي

الاا زززانا ص إلهززز  يحزززداغ  ننزززدف الحزززرا  اتجحمزززاني بزززال ني ال يا زززيص البححززز   الزززا 
ال اجهزززل الزززذا   لزززق ال اجهزززل ال اقزززع الا غزززربا  مزززا إلزززي قلزززودس زالززز طا الالشزززبا ز 

 ص    يهاجي  اطع الحلرف الا غً  الحنديد بال ئل ال  سيل الا ا اللي 1927
َز َزمَـــــــرَاه َفَهـــــــّددت  الــــــــبَدا   اداَ طَــــــوبى هَــــــّ ت  الحجــــــَر الَجمَــــــ   أتَـــــــ

                                                        
 389 -2دي ال الج ا رفي   (36)
 .292-291 -3 الملد  ،   ي  (37)
 .171نسد الح وا شعبالي   ا  المالد الع الشانرص جد  الشعر الالحياس   (38)
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ـــــــو  َل ـــــــَفو مـــــــوارَدهَمز وَتحز ـــــــــــَدوَن زادا   وأنز َتصز ـــــــــــوَا ال َيج    َلَهـــــــــــمز و ن
  ْ ــــــ ــــــال  َطيز ــــــوز بخي َ  وَل ــــــا ًَ ـــــادا   أال  ـــــم  ب ـــــَر الّملز   (39) َبّشـــــَر أّن َعصز

نزا الحلزا  غزً  إلحزرس الجز دف إلزي  ئالالا الل ،ا  أ الل الشانر ات،وبان ال و " 
طص  وززززث اط ززززع ن ززززق أ ززززرا  الءلززززرص الشززززهد  زززز    الم ززززااللوا الالما  ززززحهي الززززسً

–إلحر ززف آ ززا ا   زز سيل إلززي ،  ززوح  ال ياازز ص الأ ززبر ال جزز د اتجحمززانيص إلززي النظزز  ف 
الهمشززا ص العيشززز  إلززي  زززذا ايطززا  الهزززددا ص يحنا نزز  نزززاالًلي الززادف  ابزززفص الالعنززز ف 

 فلما إلي  غبل الشانر إلي الح ووري
ََ ب وطـــــاني ًـــــبيلَ    وَلـوز أّن مقاليـد الجمــاهير فـي  َــدي ـــــَلَك   الّتمـــــّرد   ًَ

ــــــة   ــــــل  مِوَف ــــــي أًــــــَعى  رجز   (40)ومَـــــا ر ّمـــــا أًـــــطو ب َغيـــــر   َـــــد     ولكّنن
كمزا أل ات دالاجيزل الحزي احلزي المجحمززع العراقزي غا زل الالعربزي ناالزلص  ا،ززف 
 ا  اززي ور إلززي أ الززل الشززانر.  ل الجحمعززا  اللدالجززا  لزز  ال ززرح ن نززيص الآغززر  ززرف 

  قزززززز ا،وا الحجززززززا  الالذ نيززززززل الحء ودفززززززلص ت بززززززد أل فحمزززززز    بززززززل اللدالجززززززل احلمزززززز
الالحناقيزلص الالجزز ا رف فحمزز  الشززرالن الحمززرد النززذ ط  لحزز  الشززباب ص لهززذا إلززً شززي أل 

 يي  ي
  (41)َمسـتاءه فيبكـي علـى الغـد   -اليـوم– ـّر    علــى َكــلّ رجعــّي بــ ل  منــاهه  

فءز    ز   -غزر لأل الزل( حق  ،  الا شدس  نء  ن ق المجحمزع )ال ز  ال جز  ا 
شززززيا دالل الراقبززززلص    يحء ززززل  لززززق داعيززززل الشززززرص نسززززر طء  زززز  الباه ززززل ال لمحزززز  

ل فحزززدت  زززدالل اعوزززد أ  زززال الم لززز لوا  لزززق ال اقزززع إلزززي أال زززا جلص ال ي،ززز  يربزززد 
 ز  ا  الح ي يززل.  زوا ان  ززق ال زر  أالززا   م زل المبززادل اللزحيحل.  ل ال زز ول 

 اليلاإلو   ، ي ير الج د ا. إلها    فحواحاال   جل الح يءل نا الناي لحسرب
ـــــوّر ًـــــتراه عليهـــــا وحاجبـــــا   أبــــان لنــــا وجــــه الحقيقــــة بعــــَدها   أقـــــامَ ال
ــــة   ــــر عاشــــبا   إلــــى رو   ِميكافيــــلَِ نفــــَل تحّي ــــرَا القب   وَــــوَب غمــــام   ت
ََ للعــورات  كشــفاه أرمــتكم ــو رمــ  (42)مــن النــاح حّتــى األنبيــاء عجا بــاه   ول

                                                        
 .372-371 -2دي ال الج ا رفي   (39)
 الاالإلل فعي ل. -385-357 -2الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (40)
 358 -2الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (41)
 . الاالإللي فعي ل.538 -2الملد  ،   ص   (42)



- 125 - 

  
الحلزا   ا،زف  زسبا  الزا أ زبا  الزعود ا  الزلص  أفد  لق  لزي أل اليزافءا 

ً  نززززا المدا مززززل     اعززززرض الجزززز ا رف لحزززز ادت ننززززد  ززززالح قيف الال ززززجاص إليزززز
 الالح حيش الاعوو  جربدا . إل يف ت ف يل الت يي  ؟

ـــــــــــــــا لي َعمّـــــــــــــــا  َـــــــــــــــِّرقني  ـــــــــم     ًَ ـــــــــّو وال َتَح ـــــــــعز علـــــــــى البزَل   َق
ـــــــــا مَهمَـــــــــا اشـــــــــتّط مته ــــــم   مـــــــــيأن ــــــنز فحــــــ   وال لم ََ م    (43)لســــــ

كمززا أل  يززرس اء بزز  إلززي ال ظززاهدص الإللزز   الانءًازز   لززق الخح ززد أ،حززاا العززراق 
أنززدااف ال  ززادف ا،ء سزز ا فززدف ال ا ززرالف  ل   الالمنززا   أإلءدازز  ا الززا الات ززحءرا ص  حززق 

 ألي فء ي
ـــا   عَـــــــــــَوت  الـــــــــــّ  اَب علـــــــــــّي نــــــــــــا َْ مفتًر ـــاه تثيـــَر الـــّ   ََ ـــَ ُه َفر   ه 
ــــــــنز لحمــــــــي وَكــــــــلّ دم   ــــــــنزَهَ  م  َســـــا   َ    هيـــــه  لخيـــــر  الّنـــــاح  قـــــدز َحب 
ــــــــةى  ــــــــّ  نفســــــــي وهــــــــي جامح ــــــا   ألَ  ــــــرو  لايمهــــــا فًر ــــــنز أنز ت   َع

ََ َعـــنز شـــرح   ـــــا   وأَـــوَنها مـــا اًـــتطع ََ الحاقـــــَد الّشًر ـــــ   (44)َون ا تلي
إلهزززي ،اهبززززل  -ب  ززز ها داإلعزززا  ق بززززا  الزززا دالاإلزززع ا  الزززل–أالزززا  ربزززل الجززز ا رف 

 ربززل  يوززرا  الزا يحشززبع بح زي اللزز   الحززي الالعادلزل لحر ززل الم زاالرس الالجزز نص الال هز   ال
اءززد إلززي  ززدالد العًقززا  الال ابززا  الالحززي اززرابط بهززا أالا،يزز ص ال بمززا الح ززد الال وززرسص 
كمزززا احج زززد بزززوا الح ي يزززل الالاقزززع الشزززانر البزززوا   يءزززل ا ال،زززاد ا ،نيزززاا الالاقعهزززيص 
ال ززي ا حشزززد الززا غزززً  اتفززورابا  الاله   زززلص  وززث ات ح زززً  الن ززسي ل اقزززع 

 ززي الززن س )س الالززلالاص إلوحخ ززق ننزز  اززد بجيا ص ليعزز د  لززق ال ززيورس ن ززق الززذا  الحيززا
 ،  ي إل ي ءط ال   نند ا(ص الالدن س  لق اجاال  العندص الام ي الء س الالجرأسي

ــــى َز َقــــّوَُ الشــــعوب  ب ًر ـــاقَتلعزَن اقتَعـــا   َعَصـــَف ْ  ف ـــم  األر   (45)أَم
نزز  ت ف ززحويع أل فءزز   نسززر أ الحزز ص  ززال يربززد أل فءزز   أشززيااص الل –الالشززانر 

نسر مزززا الاحزززف  يااالحخويزززا  الزززذا  الا غزززرباص لءزززد جع همزززا أالاالززز  داهمزززا ص القزززا  أشززز
                                                                                                                             

اإلو ي     ا ل )كحا  ا الور( إلي ال يا ل. الالءاه  ب ج   ا حعما  الشدس الالعند إلي الحلي ال،سذ اليل
 الر مل .

 95 -4الحمد الهدف الج ا رفي دي ا،    (43)
 الا قلودس الهداس  لق ال ءود الد ح    ًح غالم. 135 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (44)
 ا  ض  ل الااها الم حسدس فءلد بيالي 121 -3الملد  ،   ي   (45)
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ظًلهمزززاص الا ا ززز   زززذا اتفزززورا  ن زززق ال زززا  ط بززز  بزززوا النوزززق الشزززانر إلزززي 
النظزر  لزق العزالي الا شزياا ن زق الم زح ى ال  زرفص البزوا ال  زل الالسنزاا الشزعرف ن زق 

ت فءد ن ق شزياص الت ف زحءر ن زق أ ضص إلزد ا ا زحءرص اللعود ال نيص إله  بونهما 
إلد،ما ن زق أ ض ال وئزل بال  شزل الال ربزل إلزي أ يزال  يوزرس الحنزاق ص احجا بز  ق ازالي 

حزز  الحززي يربززد دالل  فززقص  ززال هإلهزز  إلززي الحوززرس بزًز قززرا ص ف ززد الت فءززع ن ززق الج
لززرص فءز    زز  شززياي ا غززًق الحززي ت   يءززل لهززاص الا غززًق الحززي امززا ي إلززي الء

الشزز ق لنلززرس الحززقص الال ززخربل الحززادس الززا  بززف ال اقززعص  ل  زز  شززيا  نززا فعنززي 
 اتفورا  الال ربل بً  دالد.

البهزذا  ا،ززف  ززذف المر  زل  االززلص ل  ،هززا الجززات  غلزبا  لظهزز   ا  الززل ال ع يززلص 
 بعد أل  ا،ف قنانا  ت جذال  لها.

 الجذور الوطنية: -ج

جززلاا  الززا ال ززيلل اله بززل ب  زز ها  فميزز  ال فزز ن الم اطنززل إلززي شززعر الجزز ا رف 
العيززززا ا   يززززا با ص فعلززززس نًقززززل المزززز اطا بالداللززززل الالمجحمززززع إلززززي  ززززات  الح اإلززززق 

 الالح ا ق. 
ال طنيل ننزد الجز ا رف لزي يح ءا زا إلزي الد  زلص اللزي فيغزذ ا الزا  حزا ص بز  الزا 
اززا ب  ال حزز ح نززا  بعزز   زز حاا  الحمززراا إلززي الدينززل ا   )النجززد(ص الا ززحخ م 

 ل زززرا  الج ا ربززززل. إل الززززدف نسزززد الح ززززوا  ززززا   ات،  وزززل إلززززي ال قعززززد ال زززها الززززا أ
 ص النم  )ج اد الج ا رف( الا ال طنووا ا الفياا.(46)ال   

ال مل  جا  لهي ال اقزد الشزه دس الزع اي،  وزل إلزي العزا   النجزد  الشزي  ن زي 
بززا الح ززاص الالشززي  الحمززد   ززا الجزز ا رف رالحمززد  موززد الجزز ا رف ال زز ا ي المززا 

 لدينيل الال طنيلص إله    و  ناه ل لها اءالود الطنيل اذ ر.الد الا اللناالل ا
إلي  ذا ال  ط ،شي الجز ا رفص الاشزبع بزال يي ال طنيزلص الازي ر بشخلزيا   اهزدس 
جمعزززف قزززيي بزززوا ال زززماا الا  ض  الشززززي  الحمزززد  زززعود الحسززز بيص الالشزززي   ززززاظي 
 الخرا ززززا،يص الالهززززدف الخاللززززي. ال ززززال  ززززاتا ،م  جززززا  فححززززذى إلززززي ال طنيززززل إل ززززرا  

العنزززد الم ززز ر إلزززي  -بحزززي ور النشزززيس–الالما  زززل. إلزززً بزززدن أل فلززز ل غيزززا  الشزززانر 
 الءيافا ال طنيل ال   الءاه .

ــــــى َُ الّشــــــعوب  إذا تبّن  (47)دمَ األحــــــــــرَار ال يمزَحــــــــــوَصَ مَــــــــــا     وَتــــــ رم
                                                        

 .81 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (46)
 81 -1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (47)
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اللزدالل الحزي اعزرض  -ن زق اللزعود الز طني–اللع  الا أ ي الل ،زا  ا  الزل 
وحز ص الااهزي با،حماهز  الءز الي العربزيص )ال ز  ينح زل لها الج ا رفص  وا طعا إلي الطن

 .(48) لق بوف  بعل ظه   أشر  الا أل فحا  اعوني  الع ما (
القززد  ززال لهززذف الحاد ززل اززي ور نموززق إلززي شخلززيل الجزز ا رف غا ززل ال ززدى 

–الا عا  إلي ا ال اط الشعسيل الالر ميل نل زف الذ نيزل الحء ودفزل الحزي احلزي العزراق 

الحل الزززل الال وززز  ال بزززر المعزززا   فءززز  ي )الزززا العوزززل أل ي  هزززيس مإلهزززذا طززز  الهاشززز
أظهزززر اشزززيعا  أل يحزززردد الج زززس الززز   اا إلزززي  غزززرا  نسزززد الهزززادف الزززا الززز  ا سص بعزززد 

 .(49)ل  ا  ي الج ا رف(
ً ي )لءزد ط زل النزي أل أ سزف أل   ي فعءل الج ا رف ،    ن ق  ذا الحزدت قزاه

د العربيزل الا جنسيزل ،ظوززر فلز ل الالزدف  ز  ال زبعل الزا آباهز  نراقيززا ص اللزيس إلزي الزسً
 .(50)لمي   ذف ال ييحل(

البيززيفي )أف نوزززل إلزززي أل ي ححزززق المزززرا بهززذف ا الزززل أال ا زززي  ل  زززال النهزززا 
ً ص اللمزا ا ينحءز  اي، زال الزا أال زل نربءزل ظ زف  زحل آت  نزا  احءا زي العزالي الزع  إلعز

 .(51)اي،ربقص  يا ل ال يا سص ال ا مف الع العر  إلي بناا  رالح الحيا س(
الزدى لهززذف ال حنزل نززدد الزا ال حزا  أاليززا ي الزدجو ي الن ززي الشزرقي النسززد القزد 

الح ززوا شززعبالص الا ززديا ن ززق نرالبززل الجزز ا رف )إلززا ارا   ززي الززذيا  ززس ا الظ ززي 
الالحءززد ن ززق العززر ص الالززا  نززا الححءززف أ ززر نديززدس بالحبعيززل اييرا،يززلص اخ لززا  الززا 

بعيل أجنسيزلص إلزً إلزرق بزوا  لي الحع دص ال،جاس الا الخدالل الع لربلص الالا داالف الح
 .(52)ات نوا(

)الالززا يززلا  الحهديززد بنززلن الجن ززيل جززا لا  لمهاجمززل شززانر غززد  الءيززيل العربيززل 
 .(53)برالحهاص  ،ي دن ا  الج ا رف ال  دالبلص الال اق   الء اليل(

الالج ا رف الا د الا اليزحافا الن اشزل إلزي الطزنهي العزراقص  حزل ن يز  أل يزدإلع 
  ال طنيززل الالنززذ  زز  س العشززربا ظهززر شززانرا  الطنيززا  بءلززودا  الززيما با ظززا  لءززاا ،لنحزز

ا اللززق زاليزز  س العراقيززلزص الالززدى لمحززاالت  الحوسيززع الالخيا،ززلص  ززي داإلززع نززا الجزز دف 
                                                        

 21 -1970،الي شلرفي الذ را   ءاإلل اححيرص دا  الو يعلص بورال   (48)
 44يي الذ را ص دا  الوبانلص بورال ص لسنال.  .   مط  الهاش (49)
 145 -1اايص  الحمد الهدف الج ا رفي   رب (50)
(51)  
 371 -1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رفص شانر العربيلص   (52)
 122نسد الح وا شعبال الج ا رفص جد  الشعر الالحياسص   (53)
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الءزززز الي )إل يززززف يززززحهي بعراقوحزززز  النرالبحزززز  بهززززذا ا  زززز    الميوززززر ن ززززق  ززززد اعسوززززر 
 .(54)الشانر(

  نيما،يزززل لززز ص ال ززز  الززز طني ننزززد الجززز ا رف أ،ززز  ت جزززذال  الالزززا النزززابع الحزززس  
الحمزز   ن ززق الم جززل العربيززل ال ززي الززود  بموززاالع ال ززر ص ال،شززيا  الد ا ززح  إلززي 
النجززدص  وززث العربيززل ن ززق أإللززحها الأ،لززعهاص الالحززرات ال زز إلي الززا  ا  قاهمززا  إلززي 
شززززعرف )المحنسززززي بززززا غم( ال ززززس  المي ززززاس نموززززق الالحجززززددص النززززذ الءحزززز  الح ززززواص 

الالسربوزا،ي  لزق  ز  س العشزربا الالزا أنءسهزا  ات زحً  العيمزا،يفزد الا،ح افل النجزد 
 . أفد  لق  لي  ناهيل الح  با بوا اللحراا الالمدينل.(55)الا القاهع الالًب ا (

القززد نمززق الجززذال  ال طنيززل ننززد الجزز ا رف ال اقززد الخيا،ززل الززا اليزز  س العراقيززل 
فززد ات ززحً  السربوززا،يص الاجززا  هي شززهداا الزز طاص إلززي س بخوبززل ا الزز ص إلهززا  زز  

 ( 1931ف دناس ال طنيل إلي قلودس )الد  يح  ي بعد نشر ُفعر  
َز  ـــــــــ ـــــــــوز ًـــــــــ لنا الـــــــــدماَء لقال ــــــدفاعاه    َل ــــــةه وان ًَ ــــــي حما ــــــَي تغل   َوهز
ــــراه  َن الــدروَب مــمّ  ـــباَعا   تحســــبوَن الــــوّر عقــــارَب َ لز   (56)وتــروز
َز  ــــاَر شــــب ََ الّن ــــ ــــــدالعا   َدمَ ِالشــــهداء َكنز ــــــدلعَ ان ــــــاغيَن تن ــــــى الَب   عل
ــــرز  ِ اهــــد  القــــومَ  َبزص  َْ       َدمَ الشــــهداء    (57)دهـــــَر التماعـــــاطرمقـــــاه منـــــ
ي ــــــَة قــــــوزم  ــــــي بــــــ ّن نيَش   ال تســـــــــــاوي حـــــــــــ ءَا اللمّاَعـــــــــــا    بّرون
ـــــــ يء   ـــــــنز  ـــــــا ن    ْ  شـــــحزَن القطـــــار  المََتاعـــــا   شـــــــحَنوهَمز م  ـــــ م   ومَر 
ـــــ ــــوطن  المنز ــــى ال ــــمّ َــــبوهَمز عل ــهَ التياَعــا   َِ نز ََ م  ــوزَطاه  لتــا ًَ   (58)َ ــوب  

ا،حمززااف ل حيززا س العربيززل إل ززرا  الل ززا،ا  ال  ب ززل الززا أقزز ى الجززذال  ال طنيززل  اللعزز 
ً  إلي قلودس الم حنلربلي  لدى الشانر إلها    فمجد ا قاه

ــــة   ــــَد أّم ــــدز َمجز ــــداد تَع  ــــدز مجــــَد بغ َْ    أع  َن  َ َهـــى والحلـــاراَت َتخصـــ ـــه  الَكـــوز   ب 
ــدّ  َ  ال ــا انســا  َز َعصــارُى هن ـَربَ   نيا وراحــ ـَن الّلـاد َتشز  من الفكـر فـي كـ ح م 

                                                        
 )  ا  المالد الع الشانر( 190المرجع ،      (54)
 47  1969 ادف الع  في الج ا رفص د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعمالص النجد  (55)
 117 -3لج ا رفي  دي ال ا (56)
 109-108 -3الملد  ،   ص   (57)
 119 -3الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (58)
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ـــــة   تـــــ ّوبَ    هَ وأ ــفى علــى شــر  وغــرب  َــباغَ    (59)ًـــــنى شـــــفق  فـــــي دجَل

 دشززر ح)كززذلي  ب زز  ل عززراق الا  ززدف الززع ا  ضص  زز  اللززد  الطنوحزز ص ال ززسل ال
. (60)الالن زي  ء لزز ي الز طا العززي أينمزا انء ززفص الإ،ززي الزا ، وززف الز طا الهمززا اشززرد (

 الإ ا ا حءر العراقص  دأ الج ا رف التل.
الإلززي فزز ا الززا اءززد  ، ززحنحو أل جززذال  ال طنيززل لززدى الجزز ا رفص احميزز  بززالحرات 
ا دبزززي الالحيزززا فص  زززي النشزززيس العربيزززل إلزززي النجزززدص الالمنسزززف اتجحمزززاني الالسوئزززيص 
ً  نا الي  ا  الات،ح افا  الحي قا  بها الشعل العراقي فزد ال زلال الخزا جيص  إلي

 الامي   ا بوا  الالشهداا.
ززا الل ،ززا  ا  الزز ل ن ززق اللزززعود الزز طني إلهززي الحززاالت  الحشززليي ب طنوحززز  أال 

النرالبحزز ص الال اقززد الخيا،ززل الالحخزززا   الززا قيززافا الززز طا الالدفمءراطيززلص أفززد  لزززق 
ً  نزا الما  زا  الءمزع الاي  زا  فزد  الح اطا بوا النظزا  الحزاكي الات زحعما . إليز

الالزززسًد  خا زززلبالمززز اطاص الالميءزززد الزززنهي  زززي الحززز ار بزززوا ال اقزززع الالمملزززاص إلزززالعراق 
عاالل لي انجزل الزا الحءزد  اي، زا،ي الالع مزي  ت الء وز  المزا اللزد لزدى ا دبزاا بالعربيل 

   ا ا  بالء ق الالحراجعص الإلي  زذا ال زياق قزا  إلزي جميعا  الالميء وا الالشع   العربيل 
 ي 1955قلودس )قا .. الق ف( الحي ،شر  نا  

ــ ـــــــــــرهمز أجـــــــــــراءَ    يءى هــراءى قــال: والنــاح  قلــَ: َش ـــــــــــَد غي نز    ـــــــــــَدم ع 
ـــــــــــد همَ النبغـــــــــــاَء    والبعيــــــــــــدون عــــــــــــنهمَ العممــــــــــــاءَ    اللـــــــــــحايا ل

َْ كّلــــــهَ  س  مــــــأ   (61)لـــــــــْ واليــــــــــومَ كّلـــــــــهَ أًــــــــــواءَ    عجــــــ اتى موالشــــــع
 زززذف  زززي جزززذال  ا  الزززل ن زززق الم زززح ى الززز طنيص ا ان زززف الزززع النزززابع الحزززس 

 ال طني الا غً  شعرف الال اق  . 
نزززا ص  زززال اليزززوربا  إلزززي إلنززز  الاجزززد  ايشزززا س  لزززق الجززز ا رف إلزززي إلحزززرس اليً و

بالمباشززززرس  -الإل ززززرفص إلع ززززق الم ززززح ى ا دبززززي اا ززززمف اجا بزززز  الشززززعربل إلززززي ال الززززل
 الالخوابيلص  ما ا حءر  لق الف ح الرؤبل.

الإلي  زذا اللزدد فءز   أدال،زيس )ت فعنزي أ،نزي أالزا ي ، نزا  الزا ال حابزلص الإ،مزا 

                                                        
 300-298-295 -3الحمد الهدف الج ا رف دي ا، ص   (59)
 193 -1992دا  الراإلدياص دالشق  -2الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (60)
 204-203 -1الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (61)
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 س ت   الزززززززززا  ززززززززز  ا  الءدفمزززززززززل  ززززززززز  ا  جديزززززززززدزأ وززززززززز  العزززززززززالي شزززززززززعرا ص أغ زززززززززق لززززززززز
 .(62)نهد لنا بها(

 ،ززي ات، ززجا  بززوا الززداغ  الالخززا   –كمززا أل شززعر ا  الززل إلززي  ززذف المر  ززل 
ظززز   ززز ا  أ ادفزززا  الزززا جهزززل الحعاالززز ص الأقززز  قزززد س ن زززق الحزززي ور الالن زززا  الزززا جهزززل 
المح ءي الإل  ال أ رن إلي الح  زو ص  ل ال زا فءزاي بايفحزاا الإ زا س   زا المح ءزيص 

الالحجربزل إلزي جا،زل البونهمزا الزذاكرس الحزي أإلر،زف العمز   لهذا بءي الحدت إلزي جا،زل
ال ني الا د شح ص ال  لح   لزق غوزا  ،يزرف ،وزر قابز  ل حيالبز ص  ل ال فز ح يزدالر 

 الءلودسص البء   الا إلان يل النم الجمالوح .
بنززاا ن ززق  ززذا إلهزز  إلززي أ الززل النززي ل  ززاص لززي يحم ززي ال  ززاه  ال نيززلص اللززي فززع 

 ل. النوق الشعر ال ر ح  إلي السداف

 وعي األزمة -2
 )على الصعيد الفني والواقعي(:

كزززال الجززز ا رف اليزززوربا  إلزززي إل زززرف الإلنززز ص اللعززز  ،مززز ض الرؤبزززل  اجزززع  لزززق 
نززاال وا الحً الززوا يححلمززال إلززي  يوززر الززا ا،وًقززا  الشززعر ال يا ززي ناالززل الشززعر 

الال يا زززيص الفزززعد الح ززز با  –الجززز ا رف غا زززلص  مزززاي ازززد،ي الم زززح ى اليءزززاإلي 
  ف حويع أل فخيع الخا   ل داغ  الا غً   ؤبل إلنيل.ال  رفص بحوث ت

إلءزززد  زززال الشزززانر يزززرى ا  الزززل الزززا غزززً  ،لنحززز  ال طنيزززل الاي، زززا،يل الالزززذاكرس 
 )الحرات الإ،راه (.

 ت أل الجم نزززل الززززا الزززدالاإلع الالظززززرال ص أ زززهمف إلززززي ،يززز   العيزززز  ال  ززززرف 
ال  زز فص الا ززحيعاب ص الال نزيص النهززا الزا  ززال غا جيزا   مراجعحزز  ال اعيزل ل حززرات ا دبزي ال 

 ي السدا با حل اه  الاجاال  بع  ال اق   اللحظاا  الميزوئلص الالزا  زي  الحعاالز  العز  
ت الزا ،اإلززذس اينجززا  الالحء وززد إلح ززلص بزز   -إلزي ا  بعونززا  الززا الءززرل العشززربا –

 الا با  النءد الاتغحيا .
 لززق لءا ززا  فءززع إلززي  ال زز  الأنماقزز  إلويور مززاص البززدإلعهما  -بانحبززا ف–)ف وززد النزز  

الحجديززد الالخلززل الالنمزززااص الإلززي اليزز   لزززي ا ززحوان الشززانر أل فجمزززع بززوا ننزززد 
 .(63)ا  دات الجماليل ال ا(

                                                        
 -1977أال   سحمسر  -9الهً  العدد  -أ عدي )  ا  الع أدال،يس إلي الشعر الال ا(أ مد أب   (62)

 161 
 304 -1990ن ي عباي ن  الي او   الشعر العراقي الحديثص الشاالل اليءافيلص ب داد  (63)
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الإلززي  ززذا ال ززياق يا ززد البا ززث المر زز     ززوا الززرالس ن ززق )أل الحززرات لززيس 
ب  زز    ر ززل  -الجم نززل الززا المعززا   إلح ززلص الإ،مززا  زز  الجم نززل الززا الم اقززد

ووزززرفص ال ززز  ازززرات ت يا زززد  يززز  ف ت فعزززد ال زززحمرس ا زززا ي إلزززي اوززز بر الحزززا ب  الا 
ً ص ت بزززد الزززا النظزززر  ليززز  إلزززي بنوحززز  الحا بخيزززلص البعزززد  لزززي ،خيزززع   دالاانزززا  أ زززو
المعرفيززل المعا ززرس اللم اق نززا ا يدي ل جيززل.  ل  ززذف الع ميززل ا شززد جزز  ر العًقززل 
بزززوا الحزززرات إلزززي  زززياق  اللالنزززيص البزززوا الحافزززر بحراكمااززز  الاناقيزززاا ص ال لزززي نزززا 

 .(64)ق ا جورف البعي  الا جديد(طرب
إلززي فزز ا  ززذف المء لززلص  زز  ا ززحوان الجزز ا رف  ززيا،ل الحززرات الا ظي زز  إلززي 

 شعر ا  الل؟
ل الوربززق(  نززإلنيززا  الإل ربززا  الءدالحزز  الراللبززل )ن ززق قا -الززا بزز اد  الزز ني با  الززل

 ص القد ا ح  ا ا الا الحرات الءدفي ال ياس الناي إلي العراق    جاا إلوهاي1949نا  
 ال اإلر الي ي؟.. ت..! ب  أ،ا شديد)أأ،ف 

الأيزا الجهحززي؟.. الجهحزي أل أفززع الشزمس ن ززق جسونزي الأ،ززذ  ال زورص  حززق   ا 
 . (65)جنني الظً  إلي ال و ص أقمف  حق فجنن ي.. ال ر  نند ط  ن ال جر(

 ،هززا نًالززا  فزز اص ال ززح س إلجززر إلززي  يززاس الجزز ا رف ال اقعيززل الال نيززلص  ،زز  
فحجبززز   جزززا  الحء وزززدص الت  نزززوا النءوزززع  لزززق الءلزززودس ا زززحر الل ززز ا  بزززً اللزززابرسص ت 

الءدفمززل الل نزز  ازز  د إلززي   ززي العلززرص الا ززححا   زز اا  الح جززرا  بززالي  س الالحمززرد ن ززق 
ب نوهزا اي، زا،ي ال زي انمز   - نزا -الاليز  س–الحرات بمعناف العم دفص الن ق العلزر 

 ن ق ف ا  الرالالا، يل.
فزيءا ص  مزا احز    لزق المحمزرد إلءد أ بر  ا غل  يلص بعد أل  ال نم اليزا  

الرالالا، زي نسززر ال اقززع الالعيزز ص  زي  ززا  الززرإل  )الخززا ( الا نزا  الداإلعززا   لززق الحر ززل 
 الال ع ص بعد أل  ال    س الاميات  فءودا، .

ْز علــى الــّدهر  ارتجــل ََ مََتــى أغلــ ـــرا   وَكنزـ ـــةه َجمز ـــات  قاذف ـــَة األ ي   (66)محّرق
قلزودس )ا حجزا  ال جزدال( الحزي ،ظمهزا الالا دته  اليءظلي أ،  ا حسد  نن ال 

اللهزززذا الح ووزززر دتت  ال،افزززا ص ال ي،ززز   1953بزززز ) ززز  س ال جزززدال( نزززا   1928نزززا  
 يبحث نا اللو ر لم ورس  ياا  الإلن . 

                                                        
 23 -1981-2 -1  وا الرالسي النلنا  المادفل الال   فيل الاي ًاليلص دا  ال ا ابيص بورال    (64)
 101  -1979النش  ا  ال ا س اليءاإللص دالشق  -1دف الج ا رفي الءدالل الدي ال  الحمد اله (65)
 480 -1980النش  ا  ال ا س اليءاإللص دالشق  -4الحمد الهدف الج ا رفي الدي الص   (66)
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النزذ اليً ونززا   -الإلزي ،مزرس ا  زدات الحززي نا زر ا الجز ا رفص الا ان زز  العهزا
دغز  العحزر  الحيزاس الزا  الا الءرل العشرباص  وث جمع بوا ا د  الاللحاإللص  مزا

باب  ال ا زعص الغسزر النزايص  لاالزا  الأإلزرادا ص الإلئزا  شزعسيل ال يا زيل الأدبيزلص  زي ا حزي 
ً  نزززا ا، حا ززز  ن زززق العزززالي الخزززا جي نسزززر  بهزززي الزززا غزززً   زززحي ح  الشزززعرفص إليززز
  ًازز  ال،شزززاطاا  البحزززي ور الزززا المزززد ال  زززرفص  وزززث اط زززع ن زززق الحيزززا ا  ال يا زززيل 

  ر الما   ي ال ونونيص ال ر زا  اي زًح الالحجديزدص  مزا اط زع الال  ربل الت  يما ال
  فززن زق اجزا   الشززع   الإ،جزا ا  الحيززا س الحدييزلص  زز   زذف ال عاليززا  نزل   لد

الحعاالززز  الزززع ال اقزززع جزززدليا ص    اخوزززق ا لزززي الالشزززل ىص ال،زززيى نزززا أ ززز    الززز ن  
الالحززز ا . إلزززد ا الاي شزززادص ال زززحندا   لزززق النوزززق الحيزززاس ال ر حهزززاص الإلزززق قزززا، ل الجزززد  

 الع  بل او     لق الما  ل الاعيل لأل دات الال وحيل ا ححالف  لق نمق.
إلءززد اجا زز  الءيززاا الالءززد ص الاسنززق ال ززسسيلص إلززربط بززوا المءززدالا  الالنحززاهو إلززي 
العالجل الءيافا الرا نل. إلها    فشور  لق ال زيلل الح زاال  الوبءزي النزذ إلجزر الحزا ب  

ً  إلي قلودس   ي1944)أب  العًا المعرف( الحي ،شر  نا  الا النظ   الادف قاه
ــّن  ــي  ــنجلك ــي فلَســَفة  ف ـــا   اه عَــنز َوعز َز َرتب ـــّنف ََ ـــا  ـــ ّن البراَي   تقلـــي ب

ــي الّرَطبَــاه  ــة  أنز يجتن َم كز ــنز ح  َْ الَكَر ــا   َوّن م  ــ ــول  تعَل ــرزدى بجهــد  أل   (67)ف
حمجوززد ا،وًقززا  الززا إلهمزز  لجزز  ر اللززرانص فميزز  أطراإلزز ص شززا را   زز ا  الرانززد ل

 ،   الشمس الشجل أابان الظً .
 ال ال النيا  إلي ا  بعونا  الا الءرل العشربا  بوا طرإلواص ال ماي

ال زززززز ولص الالشززززززعلص ال ززززززذا دلوزززززز  ن ززززززق إلهززززززي الجزززززز ا رف لمعويززززززا  الحززززززرا  
 اتجحمانيص الالمادفل الحا بخيلص الإل  ال ا حيعاب  فعي ا .

الاعيزززل الحم  زززل  الا،هززززا  ل نززز  أ زززس بم زززاالليل ال  مززززل الإلان وحهزززا   ا الزززا  ا،ززززف
الاللا،هزززززاص النزززززر  أل  مزززززل  الا،زززززا  فحا زززززلص الأل نو ،زززززا  ارقزززززل الزززززا ال اا الحجزززززل 
الا  ززززحا ص إلح ززززي  نمززززا قززززد   الشززززعراا   ا ا،حززززدب ا أ،  ززززهي ل مهمززززا  الالمحززززاص ال ززززي 

 المحمردالل الذيا نرإل ا بج ا يس الم حءس  الالشرني العالي ،ور المعحر  بهي.
    فء  ي  الالا  نا ، حشعر الي اس الشعراا

يـــا  ّــر  ـــي َأن َتَمـــلّ َكمَـــا    ـــــــا  َت  نفزس  َي ـــــــاَل دوا   ـــــــراباه أو َتَخ ًَ ـــــــي   َترّج
                                                        

  -265-251 -1الحمد الهدف الج ا رفي دفا،    (67)
 ال ر ي أ     عد النخ  

 الجندي المو  الات،حرا .
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مَ ــــــــةه  ــــــــي ال أزالَ َدر  ــــــــرَت أن  ـــا   وََأ زَب َ ـــوَن المَرامَي ـــا المَغزر  َب فيه ـــرّ    (68)يَج

أل يبءق فعي ار فعيش ن ق ال  ي الخادن. البظز   زدإلار ل رالزاس؛ ال زذا  بقإله  في
 الني الج ا رف لذاا  الل  اقع. الاشر ن ق بدافا 

 (69)البهززذا  ي،زز  يحميزز  قزز   شززو ري )أياهززا الشززعراا   ،زز ا الخ لززوا   ًاللززي(
 الح وور.. س كما ،ب  الشعراا  لق دال  ال  مل إلي ا عو  ا  داتص ب   ها أدا 

ص   َِاد  ــنز َفـــ ــــــــــــــا   َلــهَ كــل   َـــوزم  قطعــةى م  ــــــــــــــ يَن َقوَاهَي اش  َطها للن    َيســــــــــــــاق 
َْ بَاَتــهَ  ــه  َكيزــ لى َعــنز ليل  ــا   ًَ ــَوَد داجيــاوال كيــْ الَقــ   وال  ًز ــبزَل أ   (70)ى الصا

الالززا أ ززبا  الزز ني لأل الززلص أ،زز  نززر  الًب ززا  ال يا ززل الحاكمززل الالراالوهززا 
ل طنيزلص  زذف الخسزرس العميءزل الالحجزا  ص البخا زل غزً  إلحزرس االأشخا ها ال، عيااهي 

ص لززززذا ،زززدا الززززا غززززً  شززززعرف أ  حزززز   ل فلززز ل أكيززززر الجابهززززل –الجززز دف إلززززي الززززسًد 
 ال يا ي الاتجحماني  اكرس أالل.

 كذلي أ،لر  نا الشعر   عبل تنل  لق   الل الير  الالجمر.
  ْ ــ ُزبَــَة الع  ــَبَل َوهزــَو َل َز ـعزَر َأ ـــرَا اله   الّش  ـــَرمَاه وَجمز ـــلز َ  ـــمز َيَس ـــاز بإنز َل   (71)َن

الزززا  ئيهو "زز حززق بززا  النززاي   مززا اشززحد  ا  الزززلص يح قعزز ل الززا الجزز ا رف أل 
 أشب  بالحوهور الرال يص ال لي بنظي قلودس ا هل المشانري

الالزا ن االز  الزز ني با  الزل ا ززحعداد الشزانر الززداغ ي ل حجزاال ص إلهزز  إلزي امززرد 
 داهيص ينلن  لق    جديدص البرإل  أل يبءق ن ق ال با .

ـــ ـــاصَ الت َم ـــنز َتبن  ـــا َم ـــاه وَم َع َد ياف  ــــرا    را ـــــاَغى الت مـز َه َومَـــــنز َن ـــــ ـــــيَبَا دَ َوَكهز   َأشز
ـــوَز  ِ فَتما دى مـــَتَغـــن   ــــ َِتماـــوز  ــــــا   ار  ــــــور  وأتَُب ــــــات  الَعَص ــــــى َعقيم   تخط 

                                                        
 389ص  1984ص النش  ا  ال ا س اليءاإللص دالشق 4رفي دي ا، ص   الحمد الهدف الج ا  (68)
( شانر الال ر ي ألما،يص  ديق ، ا  الالد ال ر يا  د االا 1805-1795 بش إل ل(ي )دشو ر )إلر  (69)

الشه  س النهاي )قوان  الورق( ال )دالل  الرالي( ال )الا ف  وح  ا ( ال )إلحاس أال ليال( القلاهد 
ص   1952ارجمل إلااد الرا،يص دا  المعا   بملر –بيال( ،ناهيل.  ذا السوف اليغ   الا قلودس )

69. 
 .391ص  4الحمد الهدف الج ا في   (70)
 .276ص  1الملد  ،   ص   (71)
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َْ ِعمَقــاِه عليــه  مخا ــلى  ــ ــا   تنص  ــه  فــي ِالعشــرمَنِ شــيخاه مَغر     (72)َتَ  يّ 
الإلزززي  زززذا المجزززا  فءززز   الناقزززد جسزززراي )اجربزززل الجززز ا رف ابءزززق اجربزززل المحمزززرد 

يحمزرد ن يز  با زحمرا ص إلزد ا احءزق الزا فلزس   ليز ص إلد،ز  يحمزرد الزا  الذف تبزد لز  المزا
جديززدص  ،زز  ت ف ززحويع ات،لززيان  حززق لمززا يربززدص ا ززح مات  لميالوحزز  المو ءززل )امززرد 
الح ا  ( الا غً  جدليل ال اقع  زذلي شزع  ف الما زد بي،ز  غ زق شزانرا  اللزيس شزوئا  

 (.آغرص  فاإلل  لق الوسيعل الالملا  الالمومر الن  ي
 زززززماا  الشخلزززززيلص أ،ززززز  دينزززززاالي  ال بنيزززززل د االيزززززل ال ال زززز  الزززززا غزززززً   زززززورا  

 زززراعيلص الاليززز   زززذف الشخلزززيل ا زززعق دالالزززا   لزززق الح ووزززرص ب عززز  غا زززيل الحمزززردص 
 الالملا  الي  ف.

أفزززد  لزززق  لزززي أل   ًاززز  أ ززز ا  نسزززر أ،حزززاا العزززالي أ،نزززف  ؤبحززز  ل حيزززاسص 
 النمءف ،ظرا   لق العالي.
احز   الجز ا رف الزا اتنحمزاد ن زق الزذاكرس الالنمويزل  لزق أالا ال ني ال ني  إلءزد 

 اتنحماد ن ق المخو ل الالحيال  ال ا  اد بجيا  يحخ ق نا الحرات الالحاكاا .
الامززري بال  مززل اللزز  العهززا العا،ززاس ،رببززل ن ززق  ززد ق لزز ي ) ل ال  مززل اللززالحل 

  باقيززلص ال ززي اجربززل قا ززيل الالعا،ززاس الإد ا  نموززق ال ززس الر ززد القززد س ن ززق الحح بزز
.  وززث أقززا  بونهززا البونزز  (73)الالحوزز   الن ززق المززلا ص  ،هززا قززد س ن ززق الخ ززق الايبززدان(

نًقل دينااليلص إلهي اعرإل  البعرإلهزا الزا غزً  قراااز  الم زحمدس  حزق الا جزف  ال ز  
 ي فييفي ) ل أديبا  لي فح   البححرف الأبزا ،ز اي الابزا الرالالزي الالمعزرف الأبزا امزا ص 

ءزرآل ال،هزو السً،زلص ت فملزا أل فلز ل شزانرا  أال أال لزي يزد ي الجزا   الا غوز  الال
كاابززا   أبززدا ص الإل قززرأ ال وزز ل  الافززل ال حززا  أجنسززيص الإل د ي غم ززوا ناالززا  أ ززالول 

 .(74)الشعر الا د ص الإل ا ح نل    النظربا  الالمبادلص الألي  بيءاإلا  العالي(
بزززل القزززد أكزززد الءزززدالاا ن زززق  زززذف المما  زززل لح ززز با ايطزززا  ال نزززي ال زززء  الم ا

أاليززا  الجرجزززا،يص الابزززا غ ززداللص الالخززز ا  اليص الابزززا ا  وززر الزززذف قزززا ي )الب زززحجول 
الإلزززي  لزززي اء بزززل لوبعززز ص البززز  فعزززر  … ل شزززانر أل فليزززر الزززا   ززز  شزززعر العزززر 

                                                        
. البعنق بز 1968. المءل د زبحم  ز    س ال ابع نشر الا ام   نا  224ص  1الملد  ،   ص   (72)

 ات حً  السربوا،ي. فد 1920زالعشرباز الي  س العراقيل ال سرى الحي ا،دلعف نا  
الحمد الهدف الج ا رفي الءا ي )الم ردس  ياس  اإل ل اللي ف  رالإلا ص الج ل ا ديل العراقيص العدد ا ال ص  (73)

 .(.165ص  1962ب داد 
 .165ص 155المرجع ،   ص   (74)
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 .(75)المءا دص الب ه  ن ي  ال    البح ع المذ ل(
ً ي ) ل لززي فلززا  كمززا ،بزز  بعيززهي  لززق دال  اليءاإلززل إلززي انميززل الزز ني ال نززي قززاه

ر أال ا ديل أال ال نال  ا  ءاإلل الا زعلص أجهزد نء ز  إلزي اكح زابها )الل ،زا  بزذلي الشان
ايطا  الخا  بز (ص لمزا أازير لز  أل اح زع آإلاقز  اي، زا،يل الاليءافيزلص البلزبر أال زع 

 .(76)إلهما  الإد اكا (
 إلد ا الا أف نا  ذا    ص ا ان   الع أ دات نلرف الأإل ا ف.

 زاإلل بزوا ال اقزع الال زا  مزا إلزي قلزودس البذلي ا حوان الجز ا رف أل فء  زم الم
 ي1951زإلي الاامر المحاالواز 

ر   ـــــــا   َِ ـــــــد   ـــــــى َحاق  ـــــــَمى َعَل ر     ًَ ـــــــا   ًَ ــــــنز َدم   ْ  م  ـــــــ   َعَلــــــى اَلح 
مــــــــــ ـــــــــمَ أن  الط ر  ْا َومَعزَل ـــــــــ ــــــر     َيَخ ــــــه  إلــــــى ش   ــــــَق ال َــــــد  مَف   ـ

ـــــــــ ن   ـــــــــا َ  ــــــــــبقاي قي اب  ــــــــــر     َدم الس  لزَحا   ــــــــــَد ل  ْ  يَمّه    َن مـــــــــا
ـــــــــتَ    َهمَ َأنزَجـــــــــــــمى مَ  ـــــــــــــ ن  َرمـــــــــــــي ـــــــــنز َذل َد م  ـــــــــدّ  ـــــــــاِر   ل  َس   الَع

ع   ـــــان  ـــــع  َ  ـــــى َ اش  ـــــيزَس َعَل ـــــــــه َـــــــــا ر     َوَل ـــــــــى َذل    مَقـــــــــيمى َعَل
ْ  َعـــنز أنز َتمَـــد   ــعز م  الَجـــــــا ر     يََغــلا  َـــَد الش  ـــــــر   َـــــــد  الَحـــــــا   َكسز   ل 

لي ــــى َجــــاع  ــــَمى َعَل ــــوًَ ْ  ال   َن الَحَت ــــ ــــى المَوزك  ــــراه إل سز   ر     اع ــــَل ج 
ـــــى مَثزَقـــــل  بالَحد  ـــــد   ـــــَمى َعَل ر     ًَ ــــــــــاف  ــــــــــد  الم  َُ كالَقا   ــــــــــَم   َوَمشز
ــــى مَعزَصــــمَيزه   ــــ ن  الَقيَــــوَد َعَل ــــــــر     َ  َبل  زَاه  ــــــــَتقز يَل َمسز ــــــــات    (77)مََف

الززا الحعسوززر باللزز   الءاهمززل ن ززق الحبززايا  -إلززي بنززاا الززنم–ينو ززق الشززانر 
 –الالنجززز   ال ززاطعل( ال )الححززز   –يي الهاالززد الالحءابزز  بززوا الن زززي  ال، ييزز  )الزززرال

الم ززحءس (ص  ززذا الحبززايا الالحءابزز  ي لززد ، نززا  الززا الحزز ار  –الج ززر الممحززد( ال )الءوزز د 
 الززززززا غززززززً  الجزززززززد  اليزززززز  ف الالحر ززززززل الداغ يززززززلص البزززززز  ي بالمخززززززاضص الالح ززززززاؤ  

                                                        
 ابا ا  وري لءد  سق ايشا س  لق  ذا العاال  أ ناا الحورق  لق ال ابل الج ا رف. (75)
 .706ص 699ص  2الهدف الج ا رفي  دي ا، ص  الحمد  (76)
 .705ص 704ص 700ص 699ص  4الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص  (77)
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 بوا الظ ا ر.
زد فالن ق  ذا اللران الداهر بزوا  زذ اللزران  ا فزداد إلزي ال زردا  الزنم ُفج  

 المححد  بوا الجما ور البوا جًديها الا  لا  الال حعمربا.
الإلززي  ززذا الززنم ،لنززل د االيززلص اعلززس النظزز   الشززانر الن  ززيص  ،زز  الر ززل 
ار وبزززا  د االيزززا  فعسزززر نزززا أ الزززل الززز اطا الشزززعل القزززع احزززف الطزززيس الءهزززر اتجحمزززاني 

 الال يا ي ن ق أيدف الو اس.
حمززرد الخززا   لززق الحمززرد العززا  كمزا ، مززر الززا غززً   ززذا الززنم الححزز   الززا ال

الالزا الشزي بزالمجحمع  لزق الشزي بال زز ولص ال مزل قلزاهد أغزرى اج زد النزي الشززانر 
ال)ان بحززل  (79)ال )أغززي جع ززر( (78)با  الززل ن ززق  ززعود ال اقززع الال ززا )كوزز   الشززهود(

 ص ال) اشي ال ارف( ال  ا ا.(80)الجيان(
ؤبزززل الشزززانر ال زززذا ات،حءزززا  الزززا أ الزززل الززز ني  لزززق الززز ني بهزززاص الاشزززر ن زززق   

 الجدليل ال ي احيال  جماليل الحياس الا أفداد العيشي
ـــــا حزَنَتَه نزيَا َوم  ـــــدا ـــــا وال مـــــا أَن ْ  المَـــاء     وََ ن  ـــ المَـــاء  لمـــا َ َطال    َغـــاَص ب 
ـــي ـــَمَ الَقبزـــر  يَغزمََرن ْا َا ـــــوَاء     وال أحـــ ــــــعا ب  مَــــــال  وََأهـز   (81)أَنــــــا الَمش 

 ال  ما اللد ال لواقل ت انيليالإلي  نافا  ذا اتغحراق احج ق إل را
الحلز حالص الالنهمزا ينبزع الححزدف الامجوزد   ماالحمرد ال يا يص الالنرج يلص ال  حا

البو لززل ال حززال اعمءززال اللززران بززوا الشززانر الالحلززا ص  ء لزز  إلززي قلززودس )الزز ارف( 
 ي1949

ـــــ َه مََتَجبّ  ـــــا َذا َأمَامَـــــْ مَـــــاِ  ــــاَُ    راه َأَن ــــَ  الطغ ــــا َأَط  َ ــــَي َعاز  ــــع  َنعل   بشسز
 ّ ــ زءاه أنز َأَر ــنز شــفتي  َه ــطا م  ــا   وََأَم ــاُ  َتَكاَلَب ــاص  علــى الَحَي َب ــَر الج    (82)َعفز

،ور أل  ذا اتغحراق ااخذ  الافا  ادس أكير  الالا، يلص ا،وًقا  الا  ذف 
 ي1948النرج يلص ا ،ا المحيخمل نند الشانرص  ما إلي )المءل  س( 

                                                        
 .59ص  4الملد  ،   ي    (78)
 .43ص  4الملد  ،   ي    (79)
 .123ص  4الملد  ،   ي    (80)
 .212ص  1الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (81)
 .284ص 267الملد  ،   ي جذص   (82)
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ــــــــم َها ســــــــَي إذا َ  َنفز ــــــــولَ ل  ــــــــــــلى  َ زَدَهــــــــــــى   أَق   وََأتزراَ َهــــــــــــا َمحزف 
ــــوح   َف ــــَر النا َْ َ يز ــــ ن  ــــاَميز َف   ّ    َتَس ـــَو ـــا انزَط ـــى َم ـــلى َعَل ـــيَس َك   إذا ا 
يرَ  ــم  َْ أن  )الل  يــ ـــا   (وَأحزَســَن َمــا ه  ـــي هََن ْ  َأنّ  ـــ ـــَن الَقلز ـــيَل م    (83)َيص 

الإلي ف ا الا اءد  ، حد  ن زق أل  زذف الزن س ال يز   ال اا  زذف ا  الزل إلزي 
 ابحها الاح تاهاص الإلزي  زذا ال زياق يزرى بعيزهيي )أ،ز    مزا إلزاض الشزع  ص الط زق  

ن ق ال نيص ا حمد الا الي  س الن  يلص الا زح  ق الزا الظزً  الشزع  بلص  مزا فجزرف 
 .(84)إلي الودا،  ا  و (

كما أ،هزا ،ابعزل الزا اناقيزا  الزداغ  الالخزا  ص إلءزد بزدأ الزا الزن س الاناقيزااها 
 ا .الا،حهف بالشعل ال رانا

الالحزززززل  الشزززززانر بي  اززززز  الداغ يزززززلص )أ،زززززا ،وزززززر ال حزززززل   ت بيزززززمورف الاللاجزززززي 
مززا أغ ءززف نززاد  الشخلززي إلءززط(ص  وززث فجعزز  النهززا  أي  الززر ن ززق  ززد اعسوززرفص  

  لق الشعلي
ـــدى  َز َ  ـــا َ ـــم  ـــ ا َم ـــواَد أَع َ رَ    َهـــ ا الس  ـــــَت ز ــــَر مَـــــا َيسز َ ـــــات  وَ يـز   (85)للط ار 

 نهي ي   الحلاد يوا  يف يحخ ق نالبالبد ش ل محر 
مَـــاَت َ ـــرَاَعةه  َفـــوح الَخاو  م     أهـــ ي النا ي  َهــا األقزــرَاَن  َــوزمَ الت َصـــاد     (86)َنبَــاه 
ــمى  ــلَ َمطزَع ــمز َيحز ــر  ــيَن َل ــالَ َمحز ــا َب ــــــَرَب    َفَم ــــــَ  َمشز   َلهَـــــمز َفيَلــــــيزهمَ وَلـــــمز َيصز

ــ ــيَن ال َقرَ  يّ  ــَها ىَ ل  ََ َقا َشــى انزت  َْ    َهيَخز ـــــــــَل ـــــــــ ا َهَيسز ـــــــــد نهمز وال مَـــــــــالى  ََب   ل
َْ الَحـــدّ  مَ  ـــََ  الـــب َد  المَرزَ ـــ ــَربَ    َلـــهَ اً  ــوزم  الت َصــاَدم  َملز ــهَ فــي َ  نز ــا م    (87)َنَب

الإلزززق المحمزززرديا الزززذيا فءححمززز ل المززز  ص إلزززد ا الزززا ا حشزززهدالا  ا،زززف جزززرا هي 
 أإل ا ا ي

                                                        
 .417ص  4الملد  ،   ي    (83)
 ود قولي الءا ي )ال ني إلي الشعر(ص الج ل ال اال الملرفص العدد الياالاص المج د الياالاص الءا رس  (84)

 .629ص  1946
 .501ص  2الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (85)
 .12ص  4الملد  ،   ي    (86)
 ي الا   ل الال  الانحدى ن ي .414ص  1الملد  ،   ي  ي (87)
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عيَن ا ــــيَل َعَلــــى المَــــدزق  َ  َتص  يَــــا ـــــــــــــــاَءَ مَ تَ    لج  ـــــــــــــــوا دم ـــــــــــــــوا)أرمق   (طزعََم
ــــــــهَ  َل ي َقوز ــــــــيزَس َكالمَــــــــد ع  ــــــــمى َل ر  يَ    َف ــــــــــــــ    ــــــــــــــيزَس َك مَ وَل ــــــــــــــَترزح    (88)سز

 ت أل  ؤبل الجز ا رف ل ظز ا ر اظز  ن زق ،حز  أ ز د الأبزي ص ا زاد اخ ز  الزا 
الظزززً ص  ل أ لاالززز  قاطعزززلص ال   لززز   ا زززمل ت اءسززز  الم زززاالالل. إلالحلزززا  داهمزززا  

ال لززي الززا  صلززل   ا الشززع   امززرد النوهززاط ززاس الأنمززا  ي قلززا . الالنلززر آ د ت الحا
 غً  ،ظرا  الح اؤليلي

ــه   ــنز َليزل  ــوا إنز َلــمز  َلــلز م  ًَ ـــــوزء  َنَهـــــار     ال َتيَ ز َل نز ب  ذ  ِز ـــــ ـــــمز َت ـــــرى وَل   َفجز
ـــي ـــاَن َومَنزَثن  َم َْ ال   ـــ ـــد  أنز  َث  ـــــار     الَ  ـــــمَ األازَف ـــــاُ  مََقل  ـــــمَ الطاَغ   (89)َحكز

ق أقززززد  المما  ززززا  ال طنيززززل إلززززي قلززززودس ) زززز  س الإل الح ززززاؤ  اليزززز  ف فمحززززد  لزززز
العشزززربا( آإلزززاق النيزززا ص  زززذف المبزززادل اح زززر  بدلحزززاحص  مزززا ف زززحند  لزززق الرجعيزززل 

أكيززززر ا، ززززجاالا  الززززع غ ءزززز   –الشززززبعل بززززالرالح الع ميززززل الي  بززززلص ال ززززي إلززززي ج  ر ززززا 
   ززذا ات، ززجا  اح لهززا إلززي شززعرف  لززق  زز   إلنيززل االززًالشخلززي الزز نرص الالززا ن

عا . فحااور الا اياحمحع بءد   س  الالح ارص بعودا  نا ج ا  ال  رس ال وحيل الش 
 إلها    يربط بوا المما  ل الال ني إلي )ي   الشهود(ي

َز  َفــوَح َتَفت َحــ َْ النا ــ ــهيد  ب  ـــــــامَ     َـومَ الش  ـــــــا َتَتفـــــــت َل األ َم يَـــــــاه َكَم   (90)َونز
 الززززل الم اطنززززل الالززززا غزززًز  ا ززززحءراا  يززززاس الجزززز ا رفص شززززانرا  الإ، ززززا،ا ص يحسززززوا أل أ

اع بيززا  نززا ال شزز  الاي بززاطص الإ،مززا  ززي أ الززل اا بخيززلص ت اززلا  ا ززرض ،  ززها  فلي زز
 ت الء وزز . الالززا  نززا  ززال  –نسززر ال ززنوا  –بءزز س ن ززق الجحمعززا  لززي احززر  الززا الحوزز   

 الشانر ف حمد أإل ا فص ال ؤبح  الا الاقع الشعل العراقي المظ   .
يززززال الالحمززززلق الاليززززيان الالء ززززق اللززززيس إلززززي  ززززذف ا  الززززل ظزززز ا ر ،رببززززل  ال ي

المعا زززرص أال أ الزززل نلززززر أال الي زززاس الجززز دص بزززز   مزززل  زززران بززززوا الجهزززي الحيززززاس 
اي، زززززا،يلي الشزززززعل ال زززززادح الالنظزززززا  الحزززززاكيص بزززززوا الحخ زززززد الالحءزززززد ص  زززززذلي بزززززوا 

 ات حعما  العالمي الالشع   الرا  ل احف ،ورف.
إلززززي ا  وززززر  القززززد ،ززززدا الافززززحا  أل  ززززذف الم فزززز نا  االززززد المززززادس ا  ا ززززيل

                                                        
 .43ص  4الملد  ،   ي    (88)
 .463ص  2الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (89)
 .67ص 4الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (90)
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 الج ا رف.
إلءزد بزدأ  الزا الززن س الالعا،ااهزا الا،حهزف بالشزعل الآتالزز  ال زي  لزو ل ظززرال  
 اايززززل الال فزززز عيل شززززل ف بمجم هززززا الحزززز   اللززززران بززززوا الشززززانر الال زززز ولص  مززززا 

 ا حن ذ  طاقل شعربل  اه لص الظ ها الج ا رف إلي الحن بر الاي ًح.
الاتجحمزززاني إلززززي  القزززد ا زززحمد   زززذف ا  الززززل  زززدقوحها الزززا الزززز ني ال يا زززي

 العراق غً  الحلي الم  ي الباهد.
اللمززا  ا،ززف أ الززل الم اطنززل إلززي شززعر الجزز ا رف جززلاا  الززا أ الززل الحلززيص إلهزززي 
 يا يل الاجحماعيل إلي المءا  ا ال ص  ل الم اطنل اعسور قزا، ،ي إلزي  طزا  المجحمزع 

 الالداللل.
 يززل ال فاللعزز   ززذا الححززدف ال ززاإلر إلززي العويززا  شززعر الجزز ا رف فءززد ال اا

ً  نزززا الزز ني ال يا زززي  المززا ق الالززن س الح اقزززل  لززق الحربزززل الالحززق الالجمزززا ص إليزز
 اللدى الشعل العراقيص ب     المحر  ا  ا ي ل حياس ال ا،ع الحدت.

اللززي فلززا الحززلا  الشززانر بالشززعل القيززافاف الملززوربل قنانززا ص بزز   ززال اغحيززا ا  
 عزز  الم اجهززل غيزززا ا  ن  بززا  الالحزز  طسيعززل الززلا  ن ززق  ززد اعسوززرفص الل نزز  احزز   ب

 الاعيا  أليس    الءاه ي
ُى  ــدى َشــام  ََ  َمجز باه    مَــاذا َيَلــَر الَجــو ــــا   ًَ ي ــــة   ّنـــي َأَاــــلا مَــــعَ الر ن    (91)إ 

الإلي   ا بح  اعسور نموق نا شخلزيل الجز ا رفص النًقحز  بالمدينزل ال اكمهزا 
 الجمه   اص ا ي العًقل الحي  ا،ف اج ودا    الل الم اطنلي

أ،زززف  -أ،زززا إلززي النحلزززد الوربزززق  لزززق  وزززث أ بزززد -لزززي القزززد نزززر  ن زززي)قززا  
بالمدينززل الأ  هززا؟   نهززد حززقت! بزز  أ،ززا شززربدص قززا  الال …ال ززاإلر الي ززيص إلء ززف لزز ي 

ق في النذ اشاجر  الع  اكمها ل يرس الا فحم هزي ن زق الزرقم  زالءرالد قزا  البعزد..! 
الالززا العززي. ق ززفي البعززد.. إلءززد ا ززحمرالا يرقلزز ل  حززق بعززد أل طرد،ززي الحززاكي أ،ززا 

ص قزا ي أال ت  قا ي أإلي،ف  اقد ن وهي الا أجز   لزي؟ ق زفي ت.. أبزدا  بز  أ،زا ،افزل 
 .(92)ي  ل  بربق ال يل ليلد،ي نا  ؤبحهي(فارا ي؟ إلء 

 ل نًقززل الشززانر بالشززعل نًقززل  ززل الإشزز اق المززلال  ب يززل نززا   أ يا،ززا  
كي. اللعز   زذا ابالحزن ق المدينل الأ  هاص ت لشيا  ت  ،همزا ت ف زحويعال ايطا زل 

                                                        
 .283ص  1دي ال الج ا رفص   (91)
ص الا دي ال 105الحمد الهدف الج ا رفي  الا الءدالل الجلا ا ال  )ن ق قا نل الوربق(ص   (92)

 .107الج ا رفص  
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 الا ف  ر  دس ا  الل نند  ذا الشانرص  ما إلي قلودس أطسق دجق(ي
ـــــــــــــــ ــــــــــــــقز َعلــــــــــــــى مَتبّلد   بَابَ    َأطزب  ــــــــــــــ ا   َن َشــــــــــــــَكا َ مَــــــــــــــوَلَهمَ ال
ـــــــــما َن الس  ـــــــــوز ـــــــــوا َل َف ـــــــــمز يَعزر  ـــــــــابَ    َل َق َ  الرّ  ـــــــــ ـــــــــا انزَحَن ـــــــــرزر  َم َف   ء  ل 

ـــــــــــ ـــــــــــرزر  َم َف َز َرَ وَول  يَســـــــــــ ـــــــــرابَ    ا د  يـــــــــَس التا ـــــــــَهمَ َكمَـــــــــا د  ًَ(93)  
 ل قيمزززل الجززز ا رف ا مزززا إلزززي اماايززز  الزززع شزززعب  الأالحززز ص ال ززز  فء ززز  ن وهمزززا 

اص اللزي يحخزز   نزا شزعب  ننزدالا أبعززد مزا إلزي ال قززع ت ي وزق بهمزننزدالا يرا  ماالبحا زسه
نززا ال ززاح ق ززرا . ال لززذا أ ززبر  ززذا الشززانر جززلاا  الززا ال جززدال اليزز  ف الالعززاط ي 

عزددس. الإلزي  زذا الجا،زل يزذ ر بعيزهيي )يز   ط سزف  شعل العراقزي إلزي  اتاز  المحل
النزي  ابوززل الميء ززوا ب ز  باص ق ززفي   ا جززا  لنزا أل ،حلزز   العززراق بًز  اإلززديا البزًز 
فزز اإل ص البزًز ،خو زز ص الت جبالزز ص الالدفا،زز ص الب ادفزز ص جززا  لنززا أل ،حلزز   العززراق بزًز 

ر  ززززدقار . ال ززززذا فعنززززي أل شززززعرف  ززززال الحعسوززززر ال نززززي ا كيزززز(94)شززززانرف الجزززز ا رف(
ال،يجا  نا العا،اس الشعل العراقي الالي زاا  الدااليزلص الالزا ف زحويع أل يحجا ز   زذف 
 اللزززززززززززززز  س الم  يززززززززززززززل نززززززززززززززا د  الشززززززززززززززهود إلززززززززززززززي قلززززززززززززززودس )أغززززززززززززززي جع ززززززززززززززر( 

 ي1948
مَاء   ــــــــــدّ  ــــــــــع ال َنجي ـــــــــــــــــمَ    َأرَّ َأَفَقــــــــــا    َ  األنزَج ـــــــــــــــــ َتَف َر وا ز ـــــــــــــــــو    تَن

ـــــــــاه َتمَـــــــــدا  َجــــــــــاب   وَكف  ــــــــمَ    َوراَء الح  ًَ ــــــــق  مَــــــــا َتر ــــــــمَ فــــــــي اأَلفز ًَ   َفَترز
ــــــيءَ  َه َيج  ــــــي َه  َــــــروَ  وج  ــــــي ـــــــــــــــاراه إزَاءَهمَـــــــــــــــا تَ    َوج  ـــــــــــــــَرمَ َوَن   (95)لز

حًشزف النجز  ص  ل  ز  س الزد  ،وزف الجز  ال جز د إل  بالد ص    ن  ا ا إلق قد ا
ك   بعد أل ،وف  يال الشانر الالعي ص ألي ف  ذف اللز  س الشزعربل  افيزل نزا أل 

ط أال زززق ات ابزززاط بشزززعب . ال زززذا ال مزززر الزززا الًالزززر ا ززز ل  ؤبزززل نميءزززل لشزززانر ا ازززب
دغزز   الشززعر العربززي النززي اي، ززال العربززيص ال ززا ما  إلززي  ززيا،ح   زز با  الإفجابزززا ص 
 حززق  أى أ ززد يي )أل الشززانر المعا ززرص الالشززانر العربززي بخا ززل الحلزز   ن يزز  

                                                        
 .290ص 289ص  1ي ا، ص  دي ال الج ا رفص د (93)
ص 1998يناير  19لج ا رف بوا قا نل الوربق الالحشربد(ص الج ل المدىص العدد االجود الرافيي الءا   (94)

 30. 
 .50ص  4الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (95)
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 .(96)بال ني بال فع اتجحماني إلي الطن ص  حق الإل اغحا   الشعر الطنا  ل (
الاإلع الالظززرال  الحززي ظ ززف قرابززل ا  بعززوا ناالززا  احرفزز  ن ززق ال ززخط أالززا الززد

الالحءززد الايزز بر الجمززا ور ن ززق الحلززا  الالم ززح  وا إلهززي ا مززا إلززي    ا زز  بززالظ ي 
ً  نززا اززي رف بالمبززادل الحززي اززدن   اتجحمززانيص ال،لنحزز  الدفمءراطيززل الاي، ززا،يلص إليزز

ص إلءززد أ،رازز  بب ززاطحها ال ر ززف  لززق العدالززل الالززدن س  لززق ا غززذ بحءزز ق ال ءززراا بززالء س
ع   الءززز ف با  الزززلص  د ن زززق  لزززي  العزززال ال ززز ول إلزززي قهززززر شزززإلزززي أنماقززز   زززذا ال

الشززعل العراقززي الإ تلزز ص المززا جعزز  الشززانر ف ززحمر إلززي  ززران  الالجابهحزز  ل حلززا  
 الم حسدياص الدإل نا  بنلنل الحمرد الداهمل ألي فء ي

ــــــــا ــــــــي َشــــــــعَو أم  َد ف ــــــــرا َِــــــــا ز    الت َم َِــــــــر  الو  ــــــــنز َأ ــــــــَو م    (97)ر َي َفهز
ال لززززذا اجحمززززع  ززززذف ا  ززززبا  الا  زززز ا   زززز   الحزززز   الا ززززد  زززز  ا  الززززل إلززززي 
المجحمززع المحخ ززدص لح ززرض ن ززق الشززانر الهززا  الحعززددس ال جزز فص الل نهززا الا ززدس إلززي 
المنشززيص الادإلعزز   لززق نززد  الءنانززل بززالح    الجلهيززلص الإلززق اسنززي اتاجا ززا  الي  بززل 

ع الرا اص ال لي بححوزيي جهزا  الحلزي الأدالااز ص  ،ز  فءزد الحي اهد   لق ا وور ال اق
 إلي طربق الحءد  اتجحماني الالحيا ف.

اللززي ا ززا أ الززل الم اطنززل إلززي شززعر الجزز ا رف طا هززلص بزز   ززي قيززيل  يززا بل 
 لها ظً  أبعادص إلما  ي  ذف ا بعاد؟.

 أبعاد األزمة:-3

ال طنيزل الاي، زا،يلص ا حمد أ الل الم اطنل أبعاد ا الا  يزاس الجز ا رفص الال اق ز  
كمززا احخززذ اليززاالونها الدتتاهززا الززا ا  ززدات الالمًب ززا  الالححزز ت  ن ززق ال ززا ل 
العراقيزل الالعربيزل الالعالميزل. ال زي إلزي ازداغ ها الاً مهزا اشزل  السنيزل ال  ربزل الال نيززل 

 ل شانر.
 الالا أبر   ذف ا بعادي

 البعد الوطني:-آ

لحياس ا دبيزل إلزي الز طا العربزي الع  طًلل العلر الحديثص ،هد ن ق ال رح ا

                                                        
ص 1998يناير  19الجود الرافيي الءا ي )الج ا رف بوا قا نل الوربق الالحشربد(ص الج ل المدىص العدد  (96)

 30. 
 .74ص   1928الحمد الهدف الج ا رفي  بوا الشع   الالعاط لص الوبعل النجاحص ب دادص  (97)
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شززعراا الطنوززز لص الاكسزز ا  ر زززل الححزززر ص ال ززي اخززز ض العززا   الحربزززل الات زززحءً . 
)الالشززعر الزز طني ،مززط جديززد إلززي أدبنززا العربززي(؛ الالززا  الادف ا الاهزز ي أ مززد شزز قيص 
ال ززاإل   بززرااييص الالعززرال  الر ززاإليص الغ وزز  الوززرالص الغوززر الززديا الل   ززيص الجموزز  

 حمد العود آ  غ ي لص ال،ور ي. دقي الل االفص رال
الززا ظززرال  المر  ززلص  وززث  -أ ا ززا  –أالززا اليززاالوا شززعر ي )إلهززي ال ززح  اس 

المززززدا ات ززززحعما ف العززززالمي ن ززززق الززززسًد العربيززززلص ال،مزززز  الزززز ني الزززز طني الالءزززز اليص 
الظهززززز   المبزززززادل الجديزززززدس الالزززززدن س  لزززززق  قاالزززززل  ل الزززززا  برلما،يزززززل ن زززززق الوزززززرا  

 .(98)ال ربي(
اموززل نزا شززعراا الجوزز  ال ززابق الالجوز  الً ززق بنشززيا  إلززي  أالزا الجزز ا رف إلءززد

بوئزززل الطنيزززلص امحعزززف بءزززد  ال حززز ظ الزززا ات زززحءً  نزززا الحلزززي المر زززلف لً زززحً  
 العيما،يص ال اإلظف إلي ال قف ،    ن ق قد  ال ح ظ الا اليءاإلل العربيل ا  و ل.

لزو ر )الالع بدافل ال لال ات زحعما ف الجديزدص اوز   ال هز   ال طنيزل غزا   الم
الزدينيص بحززي ور اليءاإلزل ال اإلززدسص ال،مز  الزز ني ال يا زيص إلاالزز ف ال طنيزل بالج رافيززاص 
اللزززز  أ،هززززا لززززي احخزززز   نززززا اله بززززل الحيززززا بل العربيززززلص الاكح ززززل النيززززا  اليززززم ،ا  
 يا ززيا ؛ الالززا  نززا  ززال الو ززل  زز  س العشززربا العراقيززل ات ززحءً  الزز طني إلززي ظزز  

. القزززد شزززهد الجززز ا رف إلزززي شزززباب  (99)الزززديا(  لزززي نربزززي بم هززز   اله بزززل ت بم هززز  
المبلزر أال  ال اجهززل بززوا الشززعل العراقززي القز ا  ات ززحً  السربوززا،ي بززداا  الززا نززا  

 .1920ص الا حمر   حق ات، جا  الشاال  إلي اليً وا الا  لبرال نا  1915
ال ا،ف أاللق اجا ب  الشزعربل النافزجل الو لحز  إلزي احيزل اليز  س القاهزد ا الشزي  

زززدى )الهزززدف ال الي ابزززف ال طنيزززل الاي، زززا،يل لحر زززل  –ب  زززل الشزززانر –خاللزززي(. إلج  
الححززر  العراقيززلص الالحززي اوزز    إلززي الرا زز  النيززا   لززق قززيي الالبززادل    بززل نسززر 

 اجا   الشانر الً ءل.
إلءزززد الجزززد البوززز ت  ال ردفزززل إلزززي شزززخم الزززلعيي الززز طني الحمزززد اءزززي الزززديا 

س العشززززرباص  وزززث قززززد  اليززززات  فءحززززدف ص أ ززززد الءززززادس البزززا  با إلززززي  زززز   (100)الشزززورا ف 
 بالحً   بوا ال  ر الالمما  لص    قا ي

                                                        
 .141ص  1967ص 4أ،يس المءد يي اتاجا ا  ا دبيلص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص ط (98)
 .706ص  1998يناير  23 ادف الع  في اليا  )الع ي ال طنيل(ص الج ل المدىص العدد  (99)
ءي الديا الشورا في    أ د  نماا ال طنيل الالدياص الالا المعا فل ال يا يل ل حليص الشي  الحمد ا (100)

 جل الحا بل اي،  ولص ال   الا أبوا     س العشرباص ، ي ييرالص الا إلي  نا  نا  اأ د  إلح ى 
1925. 
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ــــدَ  ــــهَ  ّ  وَم َهَر َهم  ــــد  ــــَ  ال عَ    ر  رأي  َكل  ل َوهزـــــــَو َاـــــــال  ــــــه  يَـــــــا ب    فنــــــاَء ب مَـــــــا أنز
ْى إذا رامَ الـــــــبََد  لفز  ــــــــــعَ    َمـــــــة  مَهيـــــــ واً  ــــــــــراَفهن  الش  ــــــــــهَ أط َز َل ــــــــــداَن   َت

ــــــي ــــه  ومَت ق  َلتيـز حزـــــدّ مَقز ــوَ     ََنـــــام ب    ي َفهز ــاد  ــَ  زرَّ األَع عَ  ب    (101)َيقمــاَن هــاج 
ــيول  إذا مشــى ــعَ السا ْ  ًـاجعَ    يَطار َحــهَ َوقز   (102)َ مَا َطارَ  المشتاَ  فـي األيـز

 ي ف حنه  الهمي الالعلاهي لم اجهل ات حً  ا جنسي  ما ينعزي ن زق الح اكز  
 اقيالالخم  ص النسئا  نا ،هيل ا رف إلي أ،حاا العر 

  ي المَــــوزَت هَــــ ا الت َنــــاَزََ ن  علــــى المََتــــوا   إالَم الت واني فـي الَحيَـاُ  َوَقـدز َقَلـى
ــــب ةى  ًَ ََ و ــــ ــــلز َأ لز ــــمز َت زَ  ََ َل ــــ عَ    إ ذا أنز ـــــا   ـــــَرَا َش ـــــى َوَغيز ـــــَ نز تَنزَس َْ ب  ـــــ   َعَليز

َنهز  ـــــرَا      ـــــاَن الع  َي دز َد و  ـــــدّ  ـــــة  َتَح ََ    َل ـــــــــــــوار  ـــــــــــــوَاَقها والش  ًز ـــــــــــــا أ َدَه   َتردّ 
مز  ْ  َشـــعزب ه  يَـــار   نزَهــا ــرزَ َة َأ ز ََ عَ    َو نزَهـــــــا الَمَســـــــام  ْا م  ـــــــَت ـــــــه  َتسز   وَ نزعَاش 

كما فيع  ءح  بالشبا  اللاند إلي لحظل الحراجزع الاي،  زا ص الالحزي ا زححو  
 ن ق أيدف ا جيا  الءادالل  لق ج ت ي

ـــا َْ َي ـــ ـــا هي ْى  لَن ـــ ـــرا   رََغا   َء الع  ـــ ز عَ    َن يَهـــــا َدهزَرنـــــا َأمز يَمـــــان  َ  ف  ـــــُ    َأَيسز
دي ـــا   ـــرا   َقَص ـــلَ الع  فز ـــا ط  َْ َي ـــَت َتي عَ    ًَ ـــــاف  ََ َي ـــــ ـــــواَهن  إذز أنز   َوَتعزـــــر َل َفحز
ــَنهَ  َ  العـيَن َحسز ف ـَتل  ـي الـَوَطن  الَمسز ـــــــــــةى     َن  َح عَ  َأباط  ـــــــــــال  ـــــــــــةى والمَت   َفيزَناَن

ل  زدس ال طنيزل الأبر  دال  النيا  الءز الي فزد اتغحزراق العزالميص داعيزا   لزق ا
 الاجاال  الرالا ل الحا بخيلص الالحو عا   لق ال ها  الرال ي بوا ا دفالي

  َ ــــ ــــنز ردا َفا   ــــمز َيح  ــــي إ نز َل ـــعَ    َهيَــــا َوَطن  ْ  وراج  هزَر مـــا ـــد  ن  ال ـــ   َْ َف ـــ   َعَلي
دى  َ  الشمَل المَجم َع َحاد  عَ   َ مَا فر  ــام  َ  َج ــر  ــمزلَ المََف ــعَ الش  ــدز َيجزَم   َفَق

                                                        
 .239ص  3دي ال الج ا رفص   (101)
 .239ص  1981لص دالشق ص النش  ا  ال ا س اليءاإل3الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (102)
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ُه  ــَد ــدز َ ب رونــي أن  فــي الشــر   َوحز ــــعَ  َ    َوَق َســــهَ تَــــدزَعو َفَتبزكــــي الَجوام    َنا  
 ززي فحززر ض الشززعل ن ززق اللززم د الالحلززدفص الإل غ ززر العر ززلص إل ززا فخ ززر 

 الي  سص  ل العر  الا  ال ا قاد با ن ق ا حعادس  ءهيص الادا  إلوها  مي ل الشر ي
ـــا مَـــا   َجَهوَدَن ــــــاَء يَعزــــــَرَب َناعَ فَ    َفـــ زنز َذهَبَـــَ َطـــي  الرّ  َْ يَــــــا َأ زَن ــــــعَ رزَ ــــــ  َ  
َِباتَــــهَ  ــــراه  َْ المَــــرزء  َفخز ــــ َى وَحسز ــاب عَ    َِبزــــ ََ َز فــي الــر احتين  اأَل ــ َِبََت   (103)َ مَــا 

الب ززززحن ر جززززراهي ات ززززحعما  الأ ززززالوب  ال  شززززيلص الززززع أ،زززز  فعحنززززق دينززززا  فززززيالرف 
 !ي، ا،يل   ها؟بالح االر الالمحبل الال ً ص أليس  ذا انحداا ن ق ا

َز  ـــدز َنَهـــ ـــ زر  َتحزمَلَـــوَن َوَق ـــى َأّي  َع عَ    َعَل ـــــــرا   ـــــــمز والش  َك عل  ـــــــنز ف  يَنَكمَ َع ـــــــوان    ق
ــتَمَ  ــر  نيَســى َأَذلز ــم  َرو   الطاهز ــى رَغز عَ    َعل َنتزَهــــــــا الَفَمــــــــا   مَــــــــاء  َهو  ــــــــرَاَء د   َ  

  النيززا  البشززود بات،ح افززا  الشززعسيل الالمعززا   البو ليززل إلززي ال  إلززل ال ززا ا
 ا غرىص ال ح  يا  النها قيي الحق الالعد ص النذ ا  المحح وا ب ند قربلي

ـــلى  َز مَراج  ــاز     َوفـــي الَكوفـــة  الحمـــراء  جاَشـــ َز زَع ــدأز َوهَاَجــ ــمز َتهز ــَن الَمــوزت  َل   ََ م 
ـــــة   ـــــاء  َ رمَ  َم ـــــنز د  ـــــِوحى م  ـــــَرتز َك ــــعَ    َأد  ــــدال  َفواق  مع  الَم ــــد  ــــَن ال ــــا م    َعَليزَه
َز َأًـــــاَتهَ  ـــــ ـــــاه ف عزَي ـــــ وا َجرزَح ـــــمَ أنَك ـــــعَ َوهَــــمز أَ    َه ـــــعَوا َ رزَقـــــاه فـــــ عزَوَز رَاق  ًَ   وز
ــــــه   ي ب  ــــــد  ــــــَوَغى َ هزَت لز ّْ  ل  ــــــ ــــــّل  َمش  َك عَ    ب  ــــاط  ًَ ـــة   َجن    َ مَـــا الَ  َنجزـــمى فــــي الدا
ــنز  ــمز يََك َيهــا َوَل ــوزَت الَحــقّ  ف  ََ ــدز بَــل   عَ    َوَق   (104)ليســـمع إال  مَــــا َتَقـــولَ المَــــداف 

 زززي ف حبشزززر بالنهيزززل العربيزززل بعزززد نلزززر الظ زززي الالجهززز ص اللسزززرا  إلزززي  الاد زززا 
 ات،حماا ا  و   ما فحوي شعل اللر ال   يداإلع نا  ء  الأ ف ي

ــــــي أن  للعَــــــرزب  َنهزَلــــــةه  ـــــعَ    َوَقــــــدز َ ب رون  ـــــا َوَطَ   َز َلَه ـــــ ـــــدز اَلَح َر َق ـــــا     َبَش
ــــــاَوَقــــــدز  َ  َه ــــــَر بَعَ زم  عَ    ب رونــــــي أن  َمصز ـــــلَ عَـــــنز َحــــــقّ  َلَهـــــا وتَــــــداف    تََنا  

                                                        
. 240ص 238ص 234ص 233ص 232شاهعي الشه  ص المحالعي   ا عص ال ادف المنخ  ص الدي الص   (103)

241. 
 .242ص 239ص  3الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (104)
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ا ص الهما طا  اللالاي  ال   الح اه  بال د الب  
ـــةه  يَع ـــاَن َود  َ  َك ـــرز ـــ ا الش  ـــوا أن  َه ـــــعَ    هََب ـــــد  َ وزمَـــــاه َأنز تَـــــَرد  الوَاّد     (105)َفََ 

البهززذا )فعززد الجزز ا رف الززا شززعراا اليزز  س العراقيززل البززا  باص أظهززر الززا غًلهززا 
ل الالحيززززحيا  الج ززززا ص  مززززا أنوزززق  زززز  س نززززا اتلححززززا  الزززز طني الزززدالاإلع ال طنيزززز

ً  بححالد  جا  الديا الال طنووا(  .(106)الالدينيص المي
اللءزززد  شززز ف  ززز  س العشززززربا نزززا الفززز ح الرؤبززززلص إلالحل الزززل الجديزززدس جززززاا  

الحززززي ال طنيززززل ال ل ال ئززززا   ؛الخوبززززل لآلالززززا ص  ،هززززا إلززززي ظزززز  ات،حززززدا  السربوززززا،ي
نززززا ال اقعهززززاص البعيززززها ، ززززي غززززا   الزززز طاص ال ززززجا شززززا  ف إلززززي اليزززز  سص نللززززف 

آغززززراللص الااخززززذ اللززززران شززززل  النيززززا  ال يا ززززيص ،ظززززرا  لوسيعززززل الحلززززي الزززز طني 
الم ززيس الززا الخززا  ص إلحززداغ  الزز طني بال يا ززيص النلززبا  ن ززق قيززافا ات ززحعما  

 الالدفمءراطيل.
ً ص ال زح  يا  الادنزا اللي يحخ   ا د   از   زذف الءيزافاص إلءزد  زج   يز  ا  إلزان

الززززا ا  ززززدات ال طنيززززلص الالززززا ال وززززرس الالوسيعززززل الحززززي ت اعززززر  الززززداغ  ال يا ززززل 
 الالخا جها.

إلهزززا  ززز  الشزززانر ينحءزززد الحلزززا  إلزززي العزززراقص البسزززدف  زززخوا  الازززذالرا  الزززا  مزززو 
لزي فخ ززق  حزق ا ل لهززا  -إلزي النظزز  ف–ا زنم ا الحلززي الطمعز ا فيزز ص الإل  زذف الززسًد 
ً  ل حجزززا   ص ا شززد ل ، زززال العراقززي الالعربزززي  جززا  ف   ززز ،هاص إلهززي ت ازززلا   ءزز

عاالل ، عيل  اتا المخادنوا الالواالعوا الذيا ابح وف بهزي الشزع   اليزعي لص  مزا ب
 ي1924إلي قلودس ) بحال الا غ ق الرجا ( الحي ،شر  نا  

ـــدز  َجـــالَ َفَلـــمز َيج  ـــبزحاَن مَـــنز َ َلـــَق الرّ  ـــــا   ًَ َلَق ني أنز يَخز ـــــوزط  َم ـــــقا ل  َه َيح  ـــــ   َرَج
ـــــــــحاه أَلمَـــــــــور ص   ـــــــــ الَ مَرش  ـــــــــا إن َ  ـــــــــامََتجَ    َم ـــــــــاه أو َأحزمََق َع ـــــــــراه أو طام    بّ 

ــــــــــ َفــــــــــسى مَمزَل ُى و َوَطنــــــــــي َودا ا أنز ــــا   َء َق ــــل  وَتفزر  ــــي أنز تَب  ــــنز ل    َجَشــــعَاه َفَم

                                                        
 .331ص  1981ص النش  ا  ال ا س اليءاإللص دالشقص 3الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (105)
 .176ص  1يي الج ا رف شانر العربيلص  نسد ال ربي الدجو  (106)
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عَــوزا َعوَن إ ذا اد  ــعَوب  َمَخــاد  ــا   َ لزــوَّ الشا َق عَــالَ المَنزط  َ  الف  ــ    ــل  َك   (107)للناصز
آغززر فح زززي بزز طا يراءزززي إلززي العزززا   الحءززد  الحيزززا ف بعززد فزززيي الإلززي الءوزززع 

 ط ب ي
َْ أنز َتعَــــوَد َفَترزتقــــي يَــــا وَعــــ   المَرَتقــــ   َوَطنــــي َومَــــنز َلــــ ــــنز بَعزــــد  مَــــا أنز   ىم 
ــــــهَ  ي أنبت  ــــــ   ــــــَجَر ال  ــــــمَ الش  ــــــوز يَعزَل َرَقـا   َل َن األذّ مَـا َأوز   (108)مَا َحل  هيْ م 

الززززا أنءسهززززا الززززا القززززاهع اززززي ور ن ززززق ا د  الال ززززاص اللءززززد  ززززال ل يزززز  س العراقيززززل ال 
ً  اا بخيزا  إلزي  يزاس الشزعل العراقزيص  وزث اخ زق ا دبزاا نزا النظزرس  ب   ها ال لز
الحء ودفزززل لزززألد ص ،حيجزززل انزززاالي الززز ني ال يا زززيص إلظهزززر شزززعراا الطنوززز لص  بوززز ا 
اللزززور ي بملزززور الشزززعل الالززز طا  زززالج ا رفص الالحسززز ،يص الالر زززاإليص الالشزززسوسيص 

 ي.ال  ا 
القززد  ا،ززف الر  ززل الحلززي الزز طني إلززي العززراق  ربززل با  ززدات الج ززا  الالهززلا  
الات،ح افزززا  الشزززعسيل فزززد المعا زززدا  الظالمزززل الاتغحزززراق ال يا زززي الاتجحمزززانيص 
إلهزززذا الجزززز ا رف  يززززربط بزززوا ات ززززحعما  الالنظززززا  الحززززاكيص الحزززذ ا  الززززا الح اطززززا الززززع 

ودس ) ززز  س ال جزززدال( نزززا  الزززدغو ص ال زززذف بزززدافا  احززز   إلزززي الززز نيص  مزززا إلزززي قلززز
 ي1928

ـــهَ  يمَت ََ ا  ـــ َليز ـــاه َأغز ـــا َوَطن َر َي َـــ ز ـــار ي    الع ع  الش  ـــا   ـــلزعَةه للَب ـــرَّ ً  ـــنز أن َ    َع
َددز َلـهَ  َـداه  َ  الـد  يل فـَ َتمـز ـــــــــنز    وا ز ـــــــــه م  ـــــــــا َل ار  جَ َهَي ـــــــــع  غـــــــــد    ش 

َجــــــال  ألوزَطــــــ ــــــة  يَــــــا للرّ  ّْ  مَهـان  الـّنفزس  َدع ـار     ان  مََوز َع   (109)في َكل  َكـ
ل المنزززدال  السربوززززا،ي إلزززي ب ززززدادص الززززذ را ص بززززال زززوا ،شززززر  )كرال،زززد بزززز ( ،اه

ف دال ا  غووزززرا  إلزززي ايسوزززف ال اقزززع الي  زززشزززهر  الزززا غًلهزززا بالشزززعل العراقزززيص  وزززث 
الحلزززي الم  زززيص ال لزززي نزززا طربزززق اتنحمزززاد ن زززق إلئزززا   جعيزززل ت ام زززي الزززا ً  

                                                        
. 17ص  1927الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص )بوا الشعر الالعاط لص الوبعل النجاحص ب دادص  (107)

ص ايبً ي الش ااص ايإلراقي الش اا الا 402ص  1981ص ال ا س اليءاإللص دالشقص 3دي ال الشانرص  
 المرض.

 . المراءقي المءل د  ناي الحو   الحيا ف.340ص  2الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (108)
ص 261ص  1935. دي ال الشانرص الوبعل النجدص 752ص  3الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (109)

 .40ص 39ص   3دي ال الج ا رفص  
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يا ززززحها ال اشززز لص الشززززودا  بالشززززعل  ءافيزززلص إلحلززززدى لهزززا الجزززز ا رف بعنززززد ال زززاجي  
 ي1929العراقي إلي قلودا  )ن ق الخاا ل المس ب ( ،شر  نا  

ْ  اّلتـــــي ـــــرز ـــــس فـــــورُ  الع  لزم  ـــــلز ل  ــــاح     َق َب ــــاح  َ يزــــَر ل  ــــم  الن  َحكز َز ل  َســــ   َلب 
ــرَيز  ــ ّن َت ــرا   ب ــراا  فــي الع  ًَ ــاَن  ــــــــاه    إنز َك ًَ ــــــــاح   هــــــــا َنا ــــــــرو َةه بَ َن   َملز
ــــي ْ  اّلت  ــــت  ًَ يَا ــــنز ً  ــــ ّ ي َع ْ  الت َع ــــ ــــــَح  َعــــــاَدتز َعَليزــــــ   َفَل َقة  ا فز   ْ  َبَصــــــفز
َز  ـــَبَح َز ْ  أ ـــ ـــا َحيَاَت َ  َلَه ـــ ـــطى َوَقفز َ  فــــي األرزمَــــاح     َ َط ــــ ْ  وََأنز مَاه َعَليــــ ِز   َشــــ
ــــــمَ  ــــــوز اَلَه ــــــدى َل ــــــرا   َأمَاج  ــــــلَء الع  ـــاح     م  ًَ ـــان  ب َغيزـــر  َأ ـــلَ  َنَي ثز ـــَو م    (110)َه

نيل الجز ا رفص ال ز  ينخزرط إلزي قيزافا نلزرفص البزا خ لهزاص لزي الا،وًقا  الا الط
 فءد  أف انا  ص ا حجابل لرا ونيل الحدت الالشعر العا .

إلءززد ،ظززي قلززودس بمنا ززبل الززربر اشرشزز  بات،حززدا  ن ززق العززراقص ال ززال  لززي 
ي الزززا  الشزززه دا  إلزززي الزززسًدص  وزززث أفزززر  الشزززعلص الأن زززا يززز   نوزززد ال وزززر  زززدادا ص 

لحلززززربرص  مززززا قاالززززف الظززززا را  إلززززي أ،حززززاا العززززراقص الع نززززل ا حجاجززززا  ن ززززق  ززززذا ا
  خوها ال إليها ل   شل  الا أشلا  ات حعما .

اللي فءحلر ال قد الشانر ن ق ال اجهل ال لال الخزا جي الالحنديزد بي زالوب ص بز  
  ث الم ي ن ق اتلحلا  بءيافا الشعل الا اللص الخاطبا   فافي

ـــه   َْ فـــي َ َطوات  ـــع ـــمز مـــاا  َهـــ ا الش  ـــــــَناد     َق ـــــــي ب َغيزـــــــر  ً    الَ َتتزـــــــَرَ نز َوَطن
ــــــال همز  ــــــنز شَم ــــــدّ  م  ــــــمز ب الل  ــــــرّ  ز لَه ـــــاد     ََ لل  ـــــَحوا با  َص ـــــنز أفز م  ََ م  ـــــ   َأَوَلسز
ـــــ زَتم   ـــــي َم ـــــّر ف ـــــَجاني أن ت ـــــدز َش ــــــــــــاد     َولَق ــــــــــــَد اَلوف  ـــــــــــ   مَرق    أم  الَخَ  

رز  شز ــلز ِ  َه ًَ ــ ّ ِ كَ ش  ــَو َْ الَه ــه   يزــ ــرَّ ب  ــــى    أغز ــــطَ احت  ممَ األمزجــــاد  َا فاَز      مَــــَتّم 
َها َل  قز ــــــت  ًز َز َعَلــــــى ا ـــــــعزهَ  َـــــــَد األ بَـــــــاد     ومَــــــواطن  َحــــــَدَ  ْ  َتو   ــــــي   بالّس 

                                                        
لءد  ا،ف )كرال، دب (   ولس الحلي الرجعي بالعراقص ،شر  الذ را  إلي لندل بال  ل اي،  ولبل إلي  (110)

ص 1926-1917 ال فحم  ا مهاص القد غللف المج د اليا،ي اجربل ات حً  بداا  الا الج ديا بعن
ال نع لها اميا  اخ ودا  لذ را اص أ ال  المحظا رالل إلي  1923ص أ س الحح ا  21/7/1926ا إلوف إلي 
 . ا  الايي الءس  .1958   س ام   
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َتَلــــامَة   ــــعوب  الَمسز ــــي الشا َقـــاد     َنهزلــــةه  أ َن  ـــي الَجـــَدوَد َفـــََت حـــيَن ر    َترز  
ـــــــــالفيَن و  ـــــــــراَد الس  ـــــــــ ا َت ـــــــــةى َه ــــَداَد باأَلحَفــــاد     ديع ــــوا األجز َل   (111)ال َتخزج 

البهذا اتاجافص غر  الشزانر نزا الم قزد الحء وزدف ننزد العظزي شزعراا النهيزل 
  وا جمع بوا ات حعما  الالحلي ال طني إلي الملالر الال افا .

الالهمزززززا اعزززززدد  ال اقزززززد الجززززز ا رف الاناقيزززززف إلهزززززي إلزززززي  زززززميي ا  زززززدات 
ل ز طاص الالمح ورا ص اللءد ار ف  ذف ال قاهع اي ور ا إلي إل زر الشزانرص إلي،نزف  ؤبحز  

عف الا أإلء ص ال بوح  بءيافا الطن  الشعب .  الال  
اللع  النيا  ال يا ي الال بر ا  دات إلزي العزراق الالز طا العربزي فشزلًل 
ايطززا  الم فزز ني   الززل الم اطنززلص  ت  أل  ؤبزززل الجزز ا رف ل م فزز نص  ززي الحزززي 
 انءزذف الززا الحمزاي الوززا،ي الشزرا  الشززعا ا ص  ل الشزانر ت يحنززاال  الم فزز ن  ت  
الزا غزً  ل  زا  دااليزل إلزي  زران  فزد الم زحعمربا  الالحلزا .  ء لز  إلزي قلزودس 

 ي1949) اشي ال اررف( 
رمَن َوفزرَ ــــَها ــــَتعزم  َز  َــــَد الَمسز ماء  َ ــــرا بَا   َشــــل    هَـــ ي العَلــــوَ  علـــى الــــدّ 

ــــا يَن  ََ للش  ــــ ــــدز َقلز َنبَـــاه ز غـــ   ةهِبَ ن  َِعَصــــاإَق َز َحقـــوَ  األ ثـــرمَن تََ    َـــ
ـــــــــَهمز  ًَ ـــــــــيَن األجزَنبـــــــــي  َنَفو بَـــاوَ    ب مَمَلكّ  د َن علـــى الَجمـــوَ  مََنا   ـــع    (112)َمص 

الل زززا نًقزززل الشزززانر بهزززذف الءيزززافا ال طنيزززل لزززي ارا زززع  لزززق ال زززح ى العًقزززل 
ال نيززلص    لززي اححزز    لززق قيززيل شززعربلص الززا غززً  النظزز  ف ال نززيص بحوززث الززبر 

إلزززي  زززذا  –س. الالجززز ا رف قيزززيل الححزززر  الززز طني قيزززيل شخلزززيل ج ا،يزززل الج زززد
ظززز  إلزززي  طزززا  العمززز  ص البخا زززل إلزززي الر  زززل اي  زززا .  ل البانزززث  –الحلززز   

الرهي زي إلزي انزاال  الم فزز ن ،البزا  الزا فلز ل ات، عززا  أال العاط زلص الأ يا،زا  ال يززل 
الالحنزززق الال وزززرس ال طنيززززلص اللزززيس الرؤبزززل أال المرجعيززززلص زالنظربزززلز ب  ززز ها ايطززززا  

 نزززل  اه زززل الزززا العنا زززر( )إلال يا زززل  زززي أ زززد العنا زززر الحعسوزززرف المعءزززد. )الجم
المل ،ل ل عم  ال نيص   اا ب ني ال نال أال ب ور الني ال ي إلزي الشزعر اجزاال  ا ،زا 
الا غززرص الالخزززرال  الزززا داهززرس ال زززرد  لزززق العززالي. نسزززر االحزززلا  ال  ززرس زالعءوزززدسز بززز ني 

                                                        
 .266ص 265ص  2دي ال الج ا رفص   (111)
. الع  قي   ال رد ا ن ءلص ال ي دالدس امحم 284ص 279ص  1ي ا، ص  الحمد الهدف الج ا رفي  د (112)

 الدالاا.
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ا  ا دالا ص  زززي الشزززانر ال ءاإلحززز  الالمنزززاخ اتجحمزززاني الغسرااززز  الجماليزززل إلزززي ا زززحخد
 .(113)يحح   بعد  ذا اتالحلا  الحا   لق اجربل شعربل(

ال لززذا يبءززق الجزز ا رف إلززي شززعرف الزز طني يحززي جر بززوا الحءربززر الايفحززااص البززوا 
 الزززا اليززز  س الالزززا بعزززد اص الزززا غزززً  الحززز ار الءزززاهي بونهمزززاص إلءزززد ا،و زززق الزززا ،زززلنحوا 

 حوا إلزي إليزاا الو زقص بز  جزاالححوا  مزاي الحمزردص الات،حيزا ص  ت أ،همزا ،وزر الن لز
اححر ززال   ززا فزز ابط ، ززسيل الأ ززدا  الحززددسص إلززالحمرد ،ايحزز  الححزز   الالح ووززر ل زز  
الا   قاالع ال اهد الالهيماص الات،حيا  الرالاف ال قز   المو زق  لزق بيزاض النزاي  مزا 

 فح   أل ف موهي.
الاسن ززززق ال ززززيي ال طنيززززل الاي، ززززا،يل المي ززززق  ززززالحق الالحربززززل الالم ززززاالاسص ال م هززززا 

ا     ح  ال نيل الال اقعيلص الع أل  مل ال اقزد الهاد،زل الا ح زً  ل جسهزل المعادفزلص ط  
 الل ا احف ف  ط الادفل الاجحماعيل آ رس.

إله  إلي ال اق ز  ال طنيزل يحنزاال  الم فز ن با حمزا  بزالغص  ت أ،ز  فظز  إلزي داهزرس 
 ززاجي الحززي ص 1927ال  ءززلص ت احعززدى المززيل    مززا إلززي قلززودس )الزز طا الالشززبا ( 

 ا الحلرف الأن ا،  بعد اليجل الحي أ ور  إلي ال ا س المعا  يإلوه
َ  الرازمَــــــــا َهـــــــــــاداحَ    هيـــــــا وَطنــــــــاه تناهبــــــــ َ  الم  لَقـــــــــــ   َشاَشـــــــــــَتهَ وأقز

ــــــــــــــه   ــــــــــــــَي أن  داَءَا ال أاي ـــــــمَادا     رَغزم  َْ ال َأطيــــــَق لَــــــهَ      وَجرزَحــــــ
َْ الـــــَوَطن  المَ  ـــــ ّأرمهـــــمز واج  ـــــد  َهــــاد   َف ــــهَ الج  ــــنوا َعنز كيزمَــــا يَحزس    (114)ل 

إلالمناجزاس ،وزر إلان ززلص ا حءزر  لزق ايفحززاا الالد شزلص الت ايوزر أجزز اا جديزدس إلززي 
   ا المح ءيص ال ي بالحالي ت اراءي  لق الم ح ى ال  رف الال اقعي لأل الل.

،ور أل ل ج ا رف قلزاهد ،افزجل اليز  زالزد  يزح  ي بعزد نشزرزص  وزث شزخم 
 لعشرباص  ء ل يالع اطد الا غً  الدالاا الحي  الف إلي    س ا

ــــــاءه  َط َز ب  ــــــ ــــــر  َمَش ــــــاالِ  بَعزــــــَد َعشز ـــــــراعا   َق ـــــــا ى ش  َم َز ر  ـــــــ ـــــــا َعاَ َس ثزَلَم   م 
َْ الـــــ لزـــــ ـــــَ لزنا ت  ًَ َز دّ  َلـــــوز  ـــــــدَفاَعا   ّ مَاَء لَقالـــــ ـــــــةه وان ًَ   َوهزـــــــَي َتغزلـــــــي َحمَا

ـــــــــالي ـــــــــنز َ َي ـــــــــمز م  ـــــــــَم هللاَ َدوَرَ  ــــــــا   َم َخاَع ــــــــ ا النا ــــــــاه َ هز َب ــــــــَبَحاه مَرزن    َش
ََ أ ـــــَليزـــــ ـــــي األرز نّ  م  ف ـــــوا   ـــــعَ الس  ــــر   ي َم ــــاْ  َش جاَع ــــاَد انت  ــــى الَقَت  ودى َ رزَع

                                                        
 .180ص  1968،الي شلرفي شعر،ا الحديث  لق أيا؟ دا  المعا   بملرص  (113)
 . الءحادي الش  .117ص 116ص 115ص  2الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (114)
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ـــــــــ يَاَر وال َتسز نــــي مــــ   ال تـــــــّر َعيزَنـــــــي الـــــــدّ  ــــعَ َأذز مَاَعا اَم ــــت  ًز   ال َتطيــــَق ا
َْ احتقــــاَر الـــــ مـــ َلــــةه َتر  ــــَي َجوز ـــــل     َجـــلز مَع  ْ  والَجهز ـــــعز ـــــقاء   ش  ـــــا والش  ماَع   ج 
ـــّو نبلـــات  الــــ ـــدز ً  َز َ ـــوزَل    واًـــتمعز ال َتج  ـــ ْ  َدق  ـــ ياعـــاَقلز َســـاب  ارت    الح 
ـــــــــــــَحى ـــــــــــــَ ا َهرزقَتمـــــــــــــون ي وأ ز ــــاعا   أله  ْ  َمَش ــــ ــــَ  مَل ْ  وأل ــــرز ــــَ  ع    أل
ـــــــيَكمز  ـــــــَجاعَة ه  ََ الش  ـــــــ ي َكنز ـــــــد  ـــــَجاعا   أَفَوحز َكـــــوَن بَعزـــــَد الش    (115)أَو ال َتمزل 

فخ ز  الزا ننلزر إلالل   اليا،ي )الد (    الذف أشان إلي النم  و بزلص ت 
الد شزززل الاي زززا س إلزززي   زززا المح ءزززيص إلءزززد نزززر ى الحلزززا  بوربءزززل ال  يزززل. ، زززذ   لزززق 
الءزززا لص  مزززا نمزززق اي  زززاي بال  مزززا  الحززززي اعحمزززد ن زززق  ءزززاهق أالليزززل الالسدأفززززل 
ب ززيول اليزز  )ا حءززا  العشززلص الجهزز ص الءمززع الاي  ززا ص غزز   الح ززا ص ا ايانززا(. 

الشززانر قرببززا  الززا الشززعلص الاح لززف أ الززل   ززذف الءززراها الح ززيل الالعاطفيززلص جع ززف
(ص نزا  ي "  المزال ى الم اطنل   رد  لق أ الل الشعل الا الل. إلي بوزف لخلز  )إلزي   زر 

 ي1957
ســاني َقلزبَــهَ وَدمـــي ــــطارَ    َأَنــا ِالعــراَ ِ ل  ــــهَ أشز نز ــــاني م  ي ــــهَ وك    (116) َفراَت

ئزززا  إلززال طا ي حزززئي  زززي ينشززور الزززا جديزززدص إلززي جزززد  ال زززحمرص  لززق أل يزززحي اتلح
ال ع يص  ذا ايفءان الداغ يص الالحنا،ي الع أ زدات الز طاص فج زد أ الزل الم اطنزل إلزي 
شزززعر الجززز ا رفص  ل العزززراق الالشزززعل الالشزززانر ،  ززز  إلزززي  زززران الزززع ات زززحعما  

 الالحلي الالحخ د.
اللءزززد اا زززمف   ززز   الشزززانر ل ءيزززافا ال طنيزززل بزززالعند الم ززز رص ال لزززي بحزززي ور 

لال الخزززا جيص ال زززال  زززذا الخيزززا  ا غوزززر السزززدفار ،شزززيا  إلزززي أجززز اا الءحزززا  فزززد ال ززز
 ززخربل الززا الح زز   ال زز ميل الحززي ف ززموها أ،لززا  الح زز  ص الالززا ال يا ززووا الززذيا 

 فجمع ل بوا ال وا الالشدس الع العدال.
ال زززززال فلحزززززل بحسزززززر النزززززا  الالزززززد ص ال زززززوا يحنزززززاال  الجززززز ا رف  زززززد ا   جرااليزززززا  

ي بحءز ق الحيزا سص  ،مزا يزرد ب  زل ل م حعمربا ت فححو الت يبليص  ما أ،  ت يناشد 
 ال ًح إلي قلودس زإل  وواز

َقةه  دي إنز َكنزَ ناط  ه  َتشز ًز مزَدفع  ا ـممَا  بال  ي الص  ـَتك  ي مَـنز يشز ع  ـم   أوز َرمزَ  أنز َتسز
                                                        

 ،يي أ  ح ،يص ا قح ا دالي.ص  رقحم  119ص 118ص  3الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (115)
 .543-523ص  2الملد  ،   ي  ي (116)



- 151 - 

  
ــــــة ْ  َممزَلَم ــــــ ي َعنز م   َردّ  ــــــال  ــا   و الَمَم َم ــَ حزَقَر َمــنز فــي الَكــوزن  َمــنز َال    (117)ال َف

 مززل الالجربمززل بالجربمززلص الالجززرالح قلززا ص إلززد ا ااجزز  لحظززل إلالمظ مززل بالمظ
ص ال لزذا  الاص  لق ات حن ا ص  زال ا زحن ا ف إليزحا  ت ا حجاجزا ص ال زخربل ت ا زحجداا 
   إلي  زخربح  بالحء قيزل ال ر، زيل أفزا   زر  الجلاهزرص  مزا إلزي قلزودس )الجلاهزر(ص 

 ي1956الشق نا  الحي قو ف بمنا بل أ س ن الجلاهر الذف أقيي إلي    بل بد
ْ  ِبــارمَسِ أما الَحَقــو َز َلــ ــ ـــــــع     َمَش با علـــــــى أرزَ  ـــــــد    (118)   َوحزَشـــــــاه َ 

مززر إلززي جميززع أشززلال  الاح تازز ص ل نزز  ال زز   الات ززحعما  ننززد الجزز ا رف غززط أ
فلززود  بهززذا الخززط ا  مززر البرجززع  لززق العيزز ص فيلززور ا  مززر ال زز  غززط الزز طا 

لزززا لدفززز  ات زززحعداد تغحزززراق أاللزززي الملزززال بعرفززز ص  ،ززز  أ زززرا  الالزززً فص اللزززي ف
 ،عمح ي

َـــــــــــــــــــــهَ ـأَـــــــــــــــــــــبو لـــــــــــــــــــــ   َوَطنـــــــــي الَغلـــــــــيَه إهابَـــــــــه   ه وَأهَاب
ي ن  ــــــــــوزط  ــــــــــدَأ َم ــــــــــاَء مَبز ًَ   َفعَســــــــــــــــــــى َيَســــــــــــــــــــرا مَ بَــــــــــــــــــــهَ    إنز 
نى  َــــــــــــــــهَ    هَيزَهــــــــــاَت  َــــــــــنزَهَه مَــــــــــوزط  ــــــــــــــــمَ الَقســــــــــــــــيّ  دشب   (119)َحكز

ن ززق شززعراا الات زحعما  ننززدف أفيزا  فشززم  اللززهو ،يلص ال نزا يحموززل الجز ا رف 
جو زززز  العمزززز ديواص )إل ززززي  ززززن اا  ا غوززززرس أغززززذ الر ززززاإلي يهززززاجي اي،  وززززلص البنززززدد 
بات حعما  النمًه ص ل ن  لي يهزاجي اللزهو ،يلص بز   زال فمزدح الم إلزديا اللزهاينل 
 لزق العزراق. المزا أ ززا  ،يزل شزعراا إل  ززووا إلزي  لزي اللالززالص إلزردالا ن يز  القب حزز ف 

 حززل الجزز ا رف قلززودس إل  ززوواص  ززوا لززي  1929إلززي القززف البلززر يرجززع  لززق نززا  
ا ززا الءيززيل قززد ا اقمززف ن ززق النحزز  الززذف آلززف  ليزز  فيمززا بعززدص ل ننززا ،ءززرأ الءلززودس 

م الحز   الأ ز    ص اللزيس إلزي  ا  الحزا ب ؛    شزخ  1948إلنح زُل أ،هزا  حسزف نزا  
الخزززً ص إلحلزززر ا بالمزززدإلعص البهزززذا فلززز ل الجززز ا رف أال  الراإليزززوا ل حوسيزززع الالزززا 

لززق الححززر  ال االز ص الت أنززر  شززانرا  احززدت نزا إل  ززووا إلززي  ا  الززلالا انوا  دالز

                                                        
 .160ص 157ص  4ي   دي ال الشانر (117)
 . أ  الحء قي  نافل نا البادل الي  س ال ر، يل.221ص 215ص  3الملد  ،   ي    (118)
ص دي ال الشعر 285ص  1935ص الوبعل ال رفص النجد )العراق( 2الملد  ،   ي دي ا، ص   (119)

. الء ي ي 2ص  1927ي ،و   9ص  ما ،شراها جربدس العراق 40ص  1935ص الوبعل النجد الالعاط ل
 الظالي الم حسد .
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 (120)البعود بهذف ال  ل ال افحل الالمباشرس

 االجتماعي: -البعد السياسي -ب

يحزززداغ  ال يا زززي باتجحمزززاني إلزززي شزززعر الجززز ا رفص  ،همزززا الجهزززال لءيزززيل 
ي بعززززديها إلزززز–بط أ ززززد ما بززززا غر ا اباطززززا  جززززدليا   ل أ الززززل الم اطنززززل االا ززززدسص البززززر 

بنيززززل العءززززدسص يززززدغ  إلززززي ار وسهززززا ننا ززززر الحعززززددسي  يا ززززيل –اللالززززا،ي الالملززززا،ي 
ال زززيلل  –إلززي  زز سها –اجحماعيززل ال ءافيززلص الأغززرى ن ميزززل الاقحلززادفلص ال ززي اشزززل  

 يزززا بل  سزززرىص احميززز  إلزززي اللزززران بزززوا الحخ زززد الالحءزززد ص أال بحعسوزززر أالفزززر بزززوا 
ل طاغيززززلص أ  انظيمززززا   جعيززززل ا ق بززززاا  زززز اا   ززززا، ا  لاالززززا  الح زززز وواص أ  أ،ظمزززز

   ابيززل الح اطئززلص أ  أ،نيززاا جبززابرسص البززوا اليززع ااص أف ززا   ززال النسززحهي الززا العمززا  أال 
 ال ً واص أال الشراهر ال ءورسص أال الشع   الميوهدس.

إل زي العلززر الحززديث الاجزز  ا دبززاا الال حززا  ظرالإلززا  العءززدسص بززر   الززا غًلهززا 
 الباشزرا  بال يا زل الاتجحمزان الاليءاإلزلص ال زي قيافا   ا ل الاللوربلص ازرابط ا اباطزا  

اهززززدد  يززززال ا الززززل الالج د ززززا اي، ززززا،ي الالحيززززا فص الايززززعهي  يززززا  الهززززا  جديززززدس 
ال ززززعبل ل  افززززل. ،حيجززززل لأل الززززا  الحززززي اعا،وهززززا المجحمعززززا  المحخ  ززززل الززززا جهززززلص 

 الأ الا  العلر الحي أإلر اها الحيا س الحدييل الا الجهل ا غرى.
،ي ل زز طا العربزززي الال ززلال ات ززحعما ف العززالميص نزززا،ق الالنززذ ات ززحً  العيمززا

ا ديززل العربززي الاقعززا  الي الالززا  يحميزز  بمنا يززل ال ززلال الخززا جيص دإلانززا  نززا الجزز دف 
الزز طني الالءزز اليص النززا   بحزز  الحيززا بلص ال ززوا ا،حلنززف الززسًد العربيززل ا ززحءًلها 

ل الززا  الن ززسي. ايززان ف الهمززل ا ديززلص ب ززسل اا ززان  جززي الم اجهززلص إلززد ا الح
ال طنيززززل الحززززي أ،شززززئف الر  ،ززززل بالحبعيززززل اتقحلززززادفل الالحءنيززززلص  ل  ر ززززل الححززززر  
الززززز طني إلزززززي العزززززالي العربزززززي  ا،زززززف الشززززز  لل بءيزززززيل ات زززززحءً  الاحءوزززززق ال يزززززال 
ال يا ززي. أالززا الءيززافا اتجحماعيززل الاتقحلززادفل إلظ ززف الهم ززل ال لززي ل يززا  ال  ززر 

مزا  اد ال فزع الزرا ا اعءوزدا  إلظهزر  ال يا ي الاتجحمزاني الالع مزي الاتقحلزادفص ال
قيززززافا جديززززدس  الدفمءراطيززززل الالعدالززززلص ال ءزززز ق الم اطنززززلص الالحع ززززييص الاحززززر  المززززرأس 
ال،ور ززا الززا الم ززاه  الم حززلص   اا  ززذا ال اقززع العيززا،ي المعءززدص دغزز  ا ديززل العربززي 
العحزززر  الحيزززاسص ال ززز  فخززز ض العر زززل اللدالجزززل إلرفزززها الاقزززع الحزززا  الطسيعزززل الحلزززي 

يل الأ بر النيا  ن ق اللعود ال يا زي الاتجحمزاني. فزرال س الزا فزرال ا  اليناه
 ا د  الال ا.

                                                        
 .7ص  1999يناير  23 ادف الع  في الءا  )الج ا رف الع ي ال طنيل(ص الج ل المدىص العدد  (120)
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اللءززد امخيززف  زز  س العشززربا العراقيززل نززا ا زز با الداللززل الجديززدسص الل نهززا إلززي 
ظز  ات،حزدا  السربوززا،يص المزا أدى  لزق اا ززان الهز س بزوا الحل الززل الالشزعلص ب ززسل 

  ال يا ززيص ،ظززرا  لوسيعحزز  الملدالجززل الحبعيززل ا جنسيززلص الااخززذ اللززران شززل  النيززا
 )الح اطا بوا النظا  الحاكي الات حعما (.

ً ي )كزال الجز ا رف ن زق  إلها    الدجو ي ينحءد اعووا الجز ا رف إلزي الزسًط قزاه
ن ززي بمززاامر الءززا رس الززذف ارأ زز  اشرشزز ص الا،سيززق ننزز   ززذا الحلززيص  ت أ،زز  بعززد أل 

  يربززد أل فجعزز  لزز   ززندا  فحميزز ص البززرد  ، ززل إلززي ال ا س المعززا  ص الأغززر  النهززاص إلهزز
الالحاقززدياص الت  ززندا  الززا الززسًدص  اح فمززدح الم ززي البمجززدفص الززع  اننزز  ،اه ززل ا نززدا

 .(121)ن م  أل نر  الم ي بني ن ق أ اي بربوا،ي بحجا س نربيل(
ال ذا الاشر ن ق  ناهيل )الحلي الات،حزدا (.  ت أل الجز ا رف  زال قسز  الحعوزوا 

 لمعا فل.إلي الءلرص الع ا
الحلززديق ن ززق المعا ززدا  الجززاهرس بززوا  -القحئززذد –الالززا أ ززي ا  ززدات ال طنيززل 

العراق الاي،  ولص الإ،شاا الما  زا  ل زسًدي  الد زح  ص الالسرلمزال الالج زس ا عيزالص 
 الاللحاإللص الانظيي السنيل الحححيل ل حل الل ال،ور ا الا دناهي النظا .

 زحا ا  فخ زي الما  زا  ال ز ولص  إلءزد نزا ض الجز ا رف الد زح   بشزدسص الانحسزرف
القنانززا  فخززدن إلئززا  الشززعل العراقززيص ال زز  يززرى أل الد ززااور إلززي الداللززل المححيززرس 
دلوززز  ا زززحنور بززز  إلزززي الشزززداهد الالمحزززا إلزززي قلزززودس )يزززدف  زززذف   زززا(. ،شزززر  نزززا  

 ي1931
ـــــــَتوَر َحيزَفـــــــاه وَ ن   ًز ـــــــعَ الدا ــــــل م     مَـــــــاَومَـــــــا َرَف ًَ ــــــَ   ْ  ألزَط ــــــ ــــــه  للن هز ــــــا ب    َأتزوَن

ـــــي َْ َليزَختف  ـــــ ي ـــــه  ح  ـــــديعَ الن سز ـــــَتارى   م     ً  ــــد  ال ــــواله َتَلــــر َ  ب  َْ مَقت ــــعز ــــه  الش    ب 
ــــ ي   ــــم  َكال  لز ــــوزلة  الما ََ ــــنز  ــــه  م  ــــوَذ ب  ـــي   َنل ـــار  َيحزَتم  ـــاء  بالن  مزَل ـــَن الر  ـــرا م    َيف 

ــــــاتير   ًَ ْى َبَلــــــوزء  الد  ــــــ ــــــَتَنارتز مَمَال  ًز ـــم     ا ـــل  مَمزل  ـــَن الَجهز ـــل  م  ـــي لي ـــب َط ف   َتَخ
ـَتكي ـور  َنشز ـَن النا ـر  م  ــــبزَهم     َوهَا َنحزـَن فـي َعصز ــــ ّ  َم ــــَن الغ  ــــَتور  م  ًز   َغوايــــَة َد
ــــــهَ  باَب تز ا  ِ َأعــــــد  ــــــر  َْ فــــــي َِقصز ــــــ ــــــــو م   هَنال  ــــــــاليَن هَــــــــو   وَن   لتــــــــدجين بط 

                                                        
 .430ص  1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رفص شا ن العربيلص   (121)
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ز  ْ  الر  ـــــعز ـــــى الش  ْا عل ـــــ مـــــاَتص  ن  ـــــا َو   (122)َيصــــباوَنها هيـــــه  بَشــــكزل  مَـــــَنم م     اي
ص ال زال الشزانر فمزر إلزي ظزرال  1932الإلي قلودس ا ،ا،يل الحي ،ظمزف نزا  

نوززز   الد زززح   الأغوزززا فص إلهززز  يزززحءمم شخلزززيل  (123) رجزززل  جزززدا ص  وزززث أبزززر  
 الحاكي ال ي،  الءاالع الالمءم ني

  ُ ـــتور  فـــي َكـــّل  شـــد ًز ـــاِ   َلَجـــ زَت إلـــى الدا َلَب خز ـــداه وم  ـــاهل حد  ـــي ِناَب   أّر هيـــه  ل
ــــــــيزفاه أمَــــــــه  وايعــــــــةه  ًَ ــــــــهَ  َت دز ــنَ    وَجر  نزــدي اه وأمزَلــى َملــار  َام  ْ  ه  ــي    الس 
َه  ـــــــاط  ـــــــاه وَ  ـــــــه  األفـــــــواصَ حق  بَـــــــــــــــا   َأَ ـــــــما ب  ـــــــــــــــاه َوموا   ًَ َنــــــــــــــَق أنزَفا   وََأ ز

َســـــــــاه َأهَــــــــدّ     َون  ــــــم  أحـــــــراراه َ يــــــاّر أطا بـــــــا   ال أرمـــــــــدصمَ هيـــــــــه  َمجزل 
ــــــَرت ي ًز ي وَأ َقا   ــــــد  َز ــــــَد هيــــــه  أ ــــــوا   َأَحّش  ََ َى أًــــــرُه َو ــــ بَاَ مَـــــا َ ــــــم   َيـز   ح 

َْ را  أَ  ه  َ َ  مَـــــنز َلــــــمز يَعزــــــرل  الشــــــع   باًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
َقــــــــــوا وَأَقار  َــــــــــا  ــــــــــَد َعنزــــــــــهَ َلفّ    َأبَاع 

ــــــــي وَتــــــــاَرُه  َنفزس  راه ل  رَهَمز َطــــــــوز ــــــــخّ  ًَ ـــنزَهمز مصـــا با   َأ ْا َعَلـــى األوزَطــان  م  ــ ََ   َأ
راه  ــــاع  ــــَحَر َش ًَ ْ  َأ ــــالّتلزطي ََ ب  َرمزــــ بَـــــــ   وََأغز ََ َكات  ـــــــَد ََ بـــــــاألموال  أ ز ـــــــَدقز   اوََأغز

ـــوز  ـــّمى الَج ـــ ا َيَس ـــةه  رَ َفَه َم كز ـــاه َوح  ـــــا   َح زَم َب ـــــاز ي مََناا  ـــــدا الَمَخ َْ يَعزَت ـــــ   (124)َوذل 
 ززذف الح ا زززو  الدقيءززلص ازززد  ن ززق غسزززرس الشززانر ال ا زززعل إلززي شزززاالل الحلزززيص 

ب زا  ال ز ول الأ زالول  وث  ال شزربلا  إلزي الزدي ال الم  زيص نزر  الزا غًلز  الً
الحلزززززا .  مزززززا  زززززخر الزززززا الد زززززااورص  ،هزززززا ن يمزززززلص ت ا زززززحجول لحاجزززززا  ال زززززرد 

 الاو عاا ي
ـــــــــــــــــــــــــاتيرى  ًَ َقـــــــــــــــــــــــــةى ِوَد ر  َْ    ِ مََمخز يــــــــــ َز فيَهــــــــــا العَنا   َشــــــــــ   (125)َعش 

ــــــلَ الّدًــــــتوَر عــــــن أحكامــــــه ـــــامَ    وَتعط  ـــــه الحك ـــــوَّ ب ـــــا أل ـــــرر م   مـــــن ف
ظزززا   ،ززز  الحا زززر الال فززز ن كمزززا أل الشزززانر إلزززي  زززذا الزززنم  اقزززد ن زززق الن

                                                        
. الءلري يربد ب  زالسرلمالز العراقي. الحيفي الظ ي 22ص 4ي  دي ا، ص  الحمد الهدف الج ا رف  (122)

 الاتفوهاد. الحدجواي الحرالب  الالحربيل.
 .541ص 540ص 537ص  1الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (123)
 ص المناقلي الخلا  الحمودسص الجى ر ي الظ ي. 541ص 540ص  1دي ال الج ا رفص   (124)
 . الُمىخر"قلي الهحرهلص باليل.68ص  4ص  238ص 235ص  1الملد  ،   ي  ي   (125)
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احزف الرقابززلص إلا،ء ززل ن ززق ال اقززع  ززاغوا ص ال ززذا الظهززر الززا الظززا ر ا  الززلص  وززث 
  د  ا ب ا  إلي الجه ص الالنع الا الح ظيف إلي الا  ا  الداللل.
 ي1925 ي ا،حءد أنياا السرلمال ا،حءادا   اغرا  إلي قلودس )السرلمال( 

ـــــــ عيَن َأَـــــــاب عَاه َوَلَق ـــــــراف  ـــــــولَ ل  ــــــابَ    دز َأَق ــــــا أحزَط َه ــــــسا َكَ ن  ــــــيزَس َتح    َل
ـــــي َتفـــــي أو َتعزَتل  َشـــــاُر َتخز َْ وا يَجــــابَ    رَهزـــــَن ا   ــــلز نزَهــــا الس  ــــال م    ومََن
تي هَـــــلز أنزـــــتَمَ  ـــــاد  ًَ ـــــابَ    مَـــــاَذا َنـــــَومزتَمز  َش ص  أ ز ـــــد  ـــــّر يس  َكعَهز   بَعزـــــَد ال

ـــ ًز َكمز أنزَصـــابَ    تَثيرتز َنَخـــَوُى َهـــلز تنزهَلـــوَن إذا ا  ـــ ن  ـــدوَن َك   (126)َأو تجزَم
 ي نسر نزا أ ا زيس الشزعل العراقزيص الغوسحز  المربزرس الزا  زذا الحلزي المسرقزع 
إلززززي ات،حخابززززا  الملب ززززل الحززززي جززززر  با ززززي الدفمءراطيززززلص بعززززد ا ززززي المعززززا   الحززززي 
غافززها بدالاهزز ص ليحزز  العززد  الحزز  الظ ززيص الال نززق الحزز  ال ءززرص  ء لزز  إلززي قلززودس 

 (ي1928)فحافا ات،حخا  
ــــي ــــ َح يَمزش  ــــاه والَي َن َْ مَوزط  ــــ ــــا َل ـــــــوز    َهَي ـــــــاَفَل ـــــــا َحلمـــــــاه لَخاَب َج   رَامَ الر 

َنا  ى   َلـــــــمز َيحَصـــــــلز َعَليزـــــــه   أراَد الـــــــرأَح  ــــــــــــ   ــــــــــــ  مَ ال ــــــــــــاَ رُه وال َل   مََك
ــــــال   ــــــنز َ َي ْ  م  َشــــــعز ــــــَفاه ل  ًَ ــــــا َأ نزـهَ َقابَــا   َوَم َُـيزَ  أقــرَب م    (127)َيمَـنا ال

يل الجزززز  قززززد  زززز ا لهززززيص الأل ا الزززز   قززززد البحززززذ  المحززززلنموا الززززذيا فظنزززز ل بزززز
ا طزززد  لحلمهزززيص البنزززذ  ي بزززالج  ال يا زززي المشزززح ل بالمر زززي الالع بزززا  فزززد ي. 
اللززز  أل جميزززع الشزززعل ن زززي ، افزززا النززز ا ص الالزززا فيزززمرال،  لززز  الزززا  ءزززد ال ززز اص لزززي 

 فوالل بدجراا ا،حخابا  بعد ايحيا  ج ا  إلي  سو   قاالح ي
ـــــفـــــي الَكفَ  َدمَ اأَلَ ـــــوزمن   ـــــين  َطابَــــا   يزَن يَغزل  َطــــابى َلــــوز َوعَــــى َقــــوزمى        

ـــــفز  ََ ـــــيَعزَلمَ مَـــــنز َيَخـــــالَ الَجـــــو   ــــــــوءى َ ــــــــبَا   واه ًَ   ابَ بَــــــــ ن  الَجــــــــو  مَمزَل
ـــــعزب ي ـــــميمَ َش ََ ـــــنز أراَد  ـــــــــــابَا   َومعزـــــرَل َم ََ َكة  أ ـــــــــــا   ـــــــــــا أي  َش   َرمي 

                                                        
 .125ص  1957ص الوبعل ا دا ص 1الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (126)
. زإلي 133ص  1927الحمد الهدف الج ا رفي  دي ال )بوا الشعر الالعاط ل(ص الوبعل ال رفص النجد  (127)

  سو  ا غ باز الذ،ابقي الذهلص الذي .
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مَـــا يزه  ـــوز َكـــَد م  ّ  َوَل ـــَحار وا الص  َِ َز َلمَــا رأت  انقَبَـــا   مََلـــ ـــاَل ًَ   (128)َدمَــاه 
الالشززانر إلززي السوززف ا غوززر  ي،زز  قززد فززيي الززا  ززذا الحلززي ن ززق قززر  نهززدفص 

ر بال ربززززل نززززا ال زززز ولص  ل المشززززا  ل نال ززززذا ال مززززر الززززا الًالززززر    ززززاي الشززززا
ً  إلزي الفزع  ال يا يل نم يل اجحماعيل دفمءراطيلص ي عزل ال زرد الزا غًلهزا دال ا  إلزان

هي إلزززي الفزززع ال  زززاه  لححءوزززق ا زززي ا  زززدا  ا  زززدا  العاالزززل ل مجحمزززعص  مزززا ف ززز
كات،حخابزا  الالحرشززير الالما  ززل العمزز  ال يا ززيص بعوززدا  نززا العنززد الاي  ززا  الالززا 
 ززززذا المنظزززز   اح شززززد طسيعززززل النظززززا  الحززززاكي إلززززي العززززراقص اللعزززز  أجمزززز  الزززز بر 

 ي1946ل حل الل العراقيل الا جاا إلي قلودس )أب  الح م "ا( نا  
َْ ال  مــــــاَن َفَصــــــوَلَها ــــــــــو    َوَروايَـــــة  َحبَــــــ ــــــــــا مَمزَس ــــــــــَدتز َلَن   َ َة األدزوار  َفَب

َُ ولف   وا ــرا ــَق ال ــا ا تل ــرّ  َم ــنز َش ــم  ـــــــةَ    َز َق َز دف  يَـــــــلىل َوَ ـــــــم  ــــــــَفار   ح  ًز   اأَل
ــــــــــراه   َ بَاه وَعَنا ــــــــــَ ا   قيَن َم ــــــــــرّ  عزمَار     َومََف ــــــت  ًز ــــــَة ا ًَ ــــــيَن ًيَا ف   (129)مََتَكل 

يزززاالا بهزززا المجحمزززعص اللزززذلي احظزززق امزززرد الجززز ا رف يسزززدأ أ ا ززز  الزززا قانزززدس 
ال اق ززز  بزززالءس  ص الا ززز ل أ داإلززز  آ،يزززلص  مزززا ف زززحند  لزززق  ءزززاهق أالليزززل ال م  زززلص إلهززز  
فوعزا إلززي الحززاكمواص البجززر ح بززالمحلنموا الً ززوا نمززا فجززرف إلززي الززسًد بالملززالر 
الشخلزززيلص  زززي ينعزززي ن زززق الزززدغًا الزززذيا ا زززحح  الا ن زززق الحلزززيص إل ا،زززف بوزززد ي 

 ي1928ًد الالعباد  ء ل  إلي قلودا  ز   س ال جدالز نا  ال د ي اللاهر الس
َرُ   ــــوء   ــــا   ــــاُ  السا ــــنز َدَع ـــــار     َوطغزمــــة  م  ـــــد تز وال َغ ـــــوزا  إذا َع َش َز ب    َليزَســـــ
ــــــى هَ    مَــــازَجوَرُ  لــــم َتَقــــمز َ وزمــــاه وال َقعَـــــَدتز  ــــــإال  عل ــــــتار  تز ًز ْ  وَأ ــــــرا   ْ  أعز

ــــــة   فــــــي َط ــــــَكال  وأنزم  ــــــــــــــوار     َكــــــّل   َــــــوزم  ب شز   َوَكــــــــــــــّل  شن  َ هزيَ ــــــــــــــات  وَأطز
ــــــَدهَمَ يَ  نز َُ أقــــــوام  َوع  ــــــارم ـــــَحا   ى    حَصــــــون َت ََ   ُ ـــــال َز ب  ـــــ   والعَـــــار   ي  زز    مَلَ 

ــد   ــوزَت الَحــقّ  فــي َ َل ََ ــَمعَ  َْ َيسز ـــــ َ    َوَكيزــ ـــــه  أل ور  هي ـــــ ا ْ  وال ـــــ ـــــار   ل فز   م  زَم
                                                        

الا  ذف الءلودس  بوحا  الا ال ذ  ص 136ص  1935ص الوبعل ال رفص النجد 1  دي ال الج ا رفص (128)
أبيااهاص  ما ،ور نن ا،ها )فحافا ات،حخا ( الالمنا بل أ ور جد  ننيف بوا الرجا      ات،حخابا  
الحشربعيل ال د ف الشاجرس بوا العاالل الدير ايط اهيلص ال شود  غوا  الناهل ال ابق أ  ر  نا الءح  

ليل بال اظميل الأغي ص الما  اد إلي ألي الشعل ن ق  ذيا ا غ باص زنسد ال ربي الدجو يزص الدير الما
 .467الج ا رف شانر العربيلص 

 .  . ا   ا ي ال رد ا   رص ال   ال حا457ص 456ص  2الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (129)
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ــــ ــــاذا السا ــــَوَتَكمز َم ــــاَ  َنخز َطــــار  حَ إن  العَرو َـــَة َقـــدز    كوَت أال َتهزَت َ  ز َز ب  ـــ   (130)ف 
إلهزززز  فلشززززد نززززا ظززززا راوا الحناقيززززحواي الاقززززع الشززززعل الميززززوهدص الالحلززززا  

 المح  ووا.
البرى بعيهيي )أل الشزانر العراقزي  لز   يا زي نراقزي إلزي اليً ونزا ص  زال 

 ت  ز   أشزخا  العونزواص – فف حمد ،شزاط  الزذ ني الزا أإلزقد فزوقد ت يزدال  الحز   
الززززلالا ال ززززاإلي ليظهززززرالا ن ززززق   يءززززحهيص ال ا،ززززف المر  ززززل  –  القززززف  ا –لززززي فمززززر 

 ال طنيل ا اللق الحي فجحا  ا العراق امحا  بالحها  الرالح ال طنيل إلي أبناه .
ا بهزذف الززرالح البد،هزاض  ززذا ال يزال الجديززدص  ا،زف  ززذف والاظزا ر  زاتا المعنوزز

 .(131)دالع اال    ها  ي الحي ادإلع الشانر الال يا ي  لق  ،ءا   ذا الم ق
ال ززززززوا ُ ززززززئ  الجزززززز ا رف نززززززا الحء بززززززا  إلززززززي ا  اا ال يا ززززززيل ننززززززد بعزززززز  
الشخليا  ال طنيلص أجا ي )إلي الح يءل أل  زذا الءز    يزر الحزديث ننز ص الال اقزع 

  " أل الشززززززانر ت فملززززززا أل يحوزززززز   إلززززززي آ اهزززززز  ال يا ززززززيل الاتجحماعيززززززل  ت بحوزززززز   
 .(132)المجحمع(

د الززز انيص تبزززد الزززا  ءاإلزززل الححزززر سص )الات،حءزززا  الزززا الحمزززرد الع ززز ف  لزززق الحمزززر 
ب  د اليءاإلل ال و ل ت ،افزل لححربزر ،  زها الاحربزر المحمزرد العزا ص ا زهي إلزي اليز  س 
اتجحماعيل ن ق ن اال  ات ح ً  الالحخ زدص ال زذف ،افزل الزا ،افزا  الحءزد  البشزرف 

 .(133)ال د  الا أ داإلها ا  و ل(. الليس  مل    س اجحماعيل بدالل    س  ءافيل(
الجززرد  –إلززي اليً ونيززا   – ا  ززذا المعيززا  يحسززوا بززيل امززرد الجزز ا رف إلززي فزز

إلعز   جززاهي الشز   بززالء ق الالزرإل  المو ززق ل  ز ول ال ال   ززاص  ،هزا أ ززاي العنززد 
الشززز  طاقزززا  الشزززعل المادفزززل الالمعن بزززل.  مزززا إلزززي قلزززودس ) زززسو  الجمزززا ور( نزززا  

 ي1931
َنهزَلـة  َلعَمزَراَ  َقارى ل  ت  ْ  افز عز ي الش  ــــــــد         مَا ف  ــــــــَ مَ َأرزَ  ــــــــل  أشز ــــــــهَ َك نز   َتهــــــــيّ َه م 

ــــــــــتقيمةى  ــــــــــَرُى َمسز ُى َح ــــــــــا ــــــــــا َحَي م  َدد     َف   ِز ـــ ًَ يَـــان  َو ي ك  ْ  ذ  ـــَع يـــَق ب شز   (134)َتل 
                                                        

ص 5ص ط1961ب دادص ص الوبعل الرابولص 2ص الدي ال الج ا رفص  754ص  2الملد  ،   ي    (130)
 457. 

 .56نسد الح وا شعبالي الج ا رفص جد  الشعر الالحياس   (131)
 ص )  ا  المالد الع الشانر(.57نسد الح وا شعبالي الج ا رفص جد  الشعر الالحياس   (132)
 .111ص  1966ص أال  يناير 74الحم د أالوا العاليي الءا  )اليءاإللص الج ل الهً (ص العدد  (133)
 . أشي ي  اإلع الرأي. أ بدي العابس الال افل.359ص  2ا رفص  دي ال الج   (134)
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ـــــَدها نز ـــــَد ع  ـــــي الَجهز ُى  َنزَته  ي   َوم ـــــا َحيَـــــا ــــــد  َت َْ َترز َِوز َيزــــــ َترز َأي     َفتَعزــــــَ َر َفــــــا ز
ــــــــة   ْى أَلم  ــــــــو ــــــــى َنَه ــــــــََ  َرَج ــــ   َوال  َف ــــاح  المََه ًَ ــــ ا األ ــــى َه ــــومَ َعَل د  َتَق   د 
ــــــعزَرُ   َش ــــــَد  ب  ــــــنز    ــــــي م  ــــــاذا َتَرج  ي   وم ينز َ هزتَــد  ــلّ  ْ  بالَمل  ــاَد َوَشــعز   (135)َتَق

الإلززي النحلزززد اليً ونزززا  الزززاند المزززد الززز طنيص الظهزززر  أ زززلا  الجمعيزززا  
ا فزززلص  يا زززيل  ا  الححززز ى  ززز  ف  جمعيزززل ا  زززاليص ال زززال الجززز ا رف الابزززدا  ل مع

العظززي قلزاهدف إلزي فززر  اياكز  ال زز ول  - وزث  زري –الحزي را  با إل زا  الي ززا بل 
كال  زززاد ايدا فص الالزززا شزززان الزززا  شززز س ال زززراا ،وزززر الشزززرالن ال،ظزززا  فزززراهسيص أ  زززق 
ً  نززا  كا زز  الشززعلص ،اايززي نززا ا  بززع الراكززل الحلززي ن ززق المزز الوا ل نظززا ص إليزز

ر ال،ءمحزز  إلززي قلززودس زلعبززل اتالحيززا ا  الحززي النحززف لهززيص المززا أ ززا  ،يززل الشززان
 ي1934الحجا  ز نا  

ـَن الَخَطـى َْ مَنزَهوَا الَقـوَّ وَاه  عز ْ     َمَشى الش  ـــــــرا   َز ب الل  ـــــــ َل ـــــــدز َأِق  ـــــــهَ َق َل   َ واه 
َصـــــــــابَةى  ـــــــــوَز ع  ـــــــــاه أنز َتَح ْ     َفَكـــــــــاَن ل  اَم ــــ ــــى المَرات  ــــّل  الَجــــاص  َأعزَل َز ب م    َتَفي ــــ

م   ـــــــــــت  ـــــــــــاه أنز َت ـــــــــــاَن ل  اَم ُى  َوَك ـــــــــــيَاَد ِ ا   ً  وات  ــــه  أل زَنـــــاء  ِالـــــ   ْ  َعليـز ــــــ   أَلَطا  
ــــــــــهَ  ــــــــــاَد َجمَوَع ــــــــــاه أنز َتَق ُه    َوَكــــــــــاَن ل  اَم ـــــــا ِ َحَف  ْ ـــــــ ـــــــيَن َلرا   ع ُه مَهزط    عَـــــــرَا
ــــــــــنزعَةى  ََ ــــــــــلَ  ــب لَ    َوَكــــــــــاَن ل  امَــــــــــاه أنز تَعط  ْ   وََأنز َيصز ــ َْ أغلــى المََكاً    الت وزايــ

ــمز  ــَو الزَحَك ََ  –َه ــ قز ْ   –إنز َحق  ــ ــَة الع  ُزَب الت َجــــــــــار     َل ــــــــــه  ب    ب  َيســــــــــماوَن َترزايعات 
ــــــــــ    ــــــــــَق مَوا  ــــــــــم  َ لز ــــــــــةى للزَحَك  َ ْ     َفَتجزر  ــــــ ــــــرمَه َنا   ْ  َتخز ــــــع ــــــةى للش   َ   َوَتجزر 
ْ     فمــــــــــا دامَ حكــــــــــمى للتجــــــــــارب  راهــــــــــنى  ــــ ــــر انتمــــار العواق ــــيَس لنــــا غي   فل

َز َون  ــــــــــــــَداه با َم ْ  ي  َو    لتجــــــــــــــارب  هَــــــــــــــدّ    (136)َع أهزَلوهَـا  حزـدّ العََجا ـ
ال زززز ول الا  ززززا  قمعيززززل الززززا جززززيش الشززززرطل الأالززززا  ززززرفص  ف ززززححد االقززززد 

ص إلززراح الشززانر يهززاجي  الالنحززف لزز  االحيززا ا  ال مززف أإل ا ززا  ال ززيل العززراق  ززجا   سوززر 
 ي1948 يا ل العند بجرأس ال را ل إلي قلودس زي   الشهودز نا  

ــــــــ ــــــــالَوعزَي بَغز ــــــــب ةى ف ًَ َر  ــــــــرا ــــــــرامَ   يى والت َح  والَهمزــــــــَس َجــــــــرزمى والَكــــــــََمَ َح
                                                        

ي اظ   فص الانع مف.360ص 359ص  2الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (135)  ص اى و فر
 .362ص 361ص 360. 559ص  1الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (136)
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ـــــــــد  َن مََخـــــــــرّ بى  ـــــــــا َ  عى َعم  ـــــــــَداف  امَ    َوَم ــــــــــــــد  ــــــــــــــه  َه ْى َبَحَقوق  ــــــــــــــ   ومََطال 
َهـــــــــــا َوَكرامَـــــــــــةى  ــــــــــَتامَ    َفكرامَـــــــــــةى  َهـــــــــــ َا    ــــــــــةى َتسز ــــــــــا َوَكراَم    َرَِــــــــــى َلَه
ـــــــرَ  َْ َاهز ـــــــ ـــــــوزَر  َله  ْى والسا ـــــــ ــــــــــَمَ    صَ َومَعَاَق ــــــــــه  َوَم راح  بى َبج  ــــــــــ     (137)َومََع

ــــــــــــامََهمز  ــــــــــــوا َأي  ــــــــــــاَردوَن َتعَجلا ـــــــة  َهـــــــامواَوَمَشـــــــ   َومََط ـــــــَن المَ ل  وَن م    رد 
فج زد  الزل ا،حزرا  إلع يزلص انبزع الزا نزد  الح يزف الزع ال اقزعص  – نا –الشانر 

   الزززبر الم زززاإلل بزززوا ال اقزززع ال اجحززز  بعوزززدسص البخا زززل بعزززد أ زززدات ال  بزززل نزززا  
د اص فيلززز ل ات، جززززا  ص إلهززز  يربزززد أل اميزززي ات،ح افزززل  لززززق أقلزززق  زززدال 1948

الشززاال ص البهززذا ينوسززق الح ززي ن ززق الح يءززل الحززي ينشززد اص ال ونئززذد يززلال  ات،حززرا . 
ً  لحزز   ال زال الجزز ا رف يززرى إلززي الشززهادس فززالح  المنشزز دسص  مززا فعززد ا ننلززرا  إلززان

  ،هيي ؛ا  اللص القهر ال اقع المحخ دص لذلي  ال فج  الشهداا
ـــَدور  وَأوزَغلَـــوا  ـــى الصا ـــوا الر َـــاَص عل مَا   َحمََل ــَن الــدّ  ــدور  م  ــامَ َفعََلــى الصا ًَ   ء  و 
ــــــــــروا أعراَقهــــــــــا زَامَ    َنكــــــــــروا النفــــــــــوَح وفج  ْى وال إرز ــــــــَخ ََ ــــــــمزَتاه َفــــــــَ  ََ  

 ال ،هي فعودالل  لق الم اطا  ربح  بعدالا   سفي
ـــــــــرَ  ـــــــــَهمز َن ويَقز ًَ ـــــــــب َد  َنَفو عَـــــــــَة ال ـــــــــومى مـــــــــنهم وعمـــــــــامَ    جا   ـــــــــا َلَح   َفَلَه

ــــــــــاَُ  ــــــــــوَاهَمَ  َوَدَع َرجــــــــــوَن ً  ــــــــــق  يَخز ـــــــــارى إ   َح َـــــــــوَت وذامَ َع   ذا َل  مَـــــــــوا البَي
ـــــــــاَرُى  ـــــــــعَوب  َفَق ـــــــــَحايَا: للشا ـــــــــَن الل  ـــــوامَ    َنحز ـــــعَوَب َق ـــــا  بنـــــي الشا ـــــّل  َم   َول َك
ـــــــهَ  ـــــــت مَ بَعزَث ـــــــلَِ المََح ي َْ  َبزعَـــــــَث ِالج  ـــــــ ـــــــامَ    ب  ـــــــاُ  َتَق ـــــــَةِ للطاَغ َْ ِالقياَم ـــــــ   َو  
يزحزَشـــــــَروَن َوَجـــــــوهََهمز  ًَ  َُ َْ العَتَـــــــا ـــــــ ــــــــَو َأَنــــــــو    َو   ــــــــودى وَحشز   َفَهمز إ رزَغــــــــامَ ًَ
َتةى  ـــــــــكز ًَ ــــــــبَوَن َفـــــــــ ن َعـــــــــَرتزَهمز  ًَ يََحا َق ا َِــــامَ    ًَ ــــَتنزط  ــــة  َفَس يَف ــــنز      (138)م 

الالجزززز ا رف المحمززززرد  ،ززززي ا،حماهزززز   لززززق المجحمززززعص إلد،زززز  فحززززاال  اجززززاال  أ الززززل 

                                                        
عي ال71ص 79ص 68ص 59ص  1الملد  ،   ي    (137) ا ينظر إلي   ى . الهوعواي النءاديا. المُهو"

 الغي ن ت يرإلع بلرف ا حاال ي  اال  ُ ت .
ص غر س الظهر الحي ف ح يي بهاص الذا ي العولص 62ص 61ص  4الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (138)

 الالخ ق المذال  .  اال اي اشردالا الفان اص اي  ا ي ال يلي ال يلص الاللراخ الشديد الاا  ا.
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ا،حماهززز  ال االززز ص  زززال أ يا،زززا  يسززز ا الم اطنزززل الالززز طاص طبءزززا  لمزززا يزززراف  زززالحا ص لعزززد  
بال ش  فيما فءد  ن ي ص  حق أ ول بالزذنرص الت زيما  زوا ت ايز   الجمزا ور ن زق 

ً ديهززاص إلونء ززل ن ززوهي  وا ص  ،هززا ق زز س الر مززل  مززا إلززي قلززودس /أطسززق دجززق/ غا ززج
 إلي قلودس زان بحل الجيانز. اغرا   ال 

الزلص  زالحمرد اتجحمزاني الظزا ر ا    -إلزي العظمهزا –الامي  قلاهد الجز ا رف 
بحيا اا  المخح  لص الالنابعل الا بوئحز  الالظزرال  ال يا زيل ال زاهدس إلزي الز طا العربزي. 

ا  بن  اليءاإلي الال  زرف  مزا إلزي قلزودس زأالزي  اجزدا  ىكما    ،ابع الا شخلوح  الالد
ال وززززرس ال طنيززززل الالخزززز   ن ززززق ال ص    فج ززززد إلوهززززا  الح اليزززز  س 1944الا عززززلز نززززا  
ص  مزا اسزر    يءزل اللزران بزوا الشزانر الالمجحمزعص  وزث امحزل  إلوهزا ال حءس  العر 

ال اقعيل النءدفل بال اقعيل الي  بزل الال اق ز  الي  بزل الجربئزل الزا ايقوزان الا اباطز  فزد 
 –ال ً زززواص البا زززد ال زززا،دا  لهزززذف ال ئزززل الم زززح  لص النو ءزززا  الزززا ال اقزززع اتجحمزززاني 

  ل  اقزززع العراقزززي ببعدفززز  الملزززا،ي ال يا زززي إلزززي ب ززز  س ااجا ززز  النءزززدف فزززما  ؤبحززز
الاللالززا،يص فيءززد   زز  س شززاال ل ل زز  الزززا فلحنززد الزز طا الززا اناقيززا  أ ززهمف إلزززي 

 ي1944ل( عاحجيي الشعل الا،حراب  نا ال ني  ء ل  إلي قلودس )أالي اجد الا 
 َْ لزعَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــَد َون  ـــــــــــــــــمى َتج    َومَعــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَن وَنطزــــــــــــــــــــــــــــــَربَ    َأَم

ــــــــــَونَ  ـــــــــَن َكمَـــــــــا يَعي َْ    ُـــــــــيَ  َنحز ــــــــــَفال  الطاحَلـــــــــــ   َا َعَلــــــــــى اللّ 
ــــــــــــى الَوَجــــــــــــو ــــــــــــيَن َعَل ل َْ    مَتطفّ  ـــــــــــــــــ ًَ ـــــــــــــــــه  َوَنرز ي ـــــــــــــــــومَ ه    د  َنَع
يَن َكمَــــــــــــــا َيَشـــــــــــــــا َْ    مََتخــــــــــــــاذل  ـــــــــــــــــــــــــــــ َى وَتَعصا ـــــــــــــــــــــــــــــ   َء َتعنا

ـــــــــــــرَا ـــــــــــــدَ   إن  الع  ّش  َْ    بمَـــــــــــــا َنح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لّ  َِ صَ وَن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد      
ـــــــــــه   ـــــــــــد  أهل  َى َعَلـــــــــــى َ  ـــــــــــ ــــــــــــــــــــر بَ     َيز ــــــــــــــــــــوا  ََتَخ م ــــــــــــــــــــا َجَن   م 
ــــــــــــــ وا ــــــــــــــباب  َتَحف  ــــــــــــــلز للش  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ل بواوَتي قَمــــــــــــــــــــــــــــــــوا و    َق   َت
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدوا إن  الطبي َْ    ال َتجزَم ــــــــــــــــــــــ ُى تتقل  ــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــعَة َح   ـ
ـــــــــــــــــــــــةى  م  َْ    إن  الن لـــــــــــــــــــــــالَ مَه  ـــــــــــــــ َهـــــــــــــــا المََترَّه  ُزيَـــــــــــــــا      (139)ي

لءزززد  زززال الجززز ا رف فعزززيش إلزززي ظززز   ززز وا   زززًت  زززيي  ززز ول الحل الززززلص 
                                                        

. اُلورح ُلي الادس غيراا اح  ل ن ق ف ا  460ص 455ص  1ص  الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا،  (139)
 الم حنءعا  الا ،ها .
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ا،وًقزززا  الزززا ،لنحززز  –ن يززز   ال ززز ول الحءالوزززد الال زززيي الم  ال زززلص ال ززز ول الزززدياص ال زززال
 الخرال  الا     ذف الدالاهر الحي اظ  اً ء   ظ  . – بلالي   

  ول الداللزل أك زسح  الححزدف الالزرإل ص     شزد الءنزان نزا الجههزا الح يءزيص 
الشخ م نو بهاص  زي ا ،ز  إلزي أنماقهزا بزيدق الح ا زو ص ال لزي لحعموزق اللزران بزوا 

لززا  إلززي قلززودس )إلززي  ززسو  الحلززي( نززا  الشززعل الالنظززا . إلهززا  زز  ينززدد بجززراهي الح
ً ي 1935  قاه

ر     َو َــــيزَمَن إ رزهَــــابى َعَلــــى َكــــّل  َ طزــــَرُ   ــــــاج  ــــــى وَالَحَن َه ــــــيزَن اللا ــــــا َ  َد َم ــــــرد    ت
َز  ز ورَ  َقــــ ــــ روا   البَــــرم يَن َأززه  ر     صــــاه ب  ـــــنز َ َســـــا     وأمـــــواَلَهمز َطـــــاَرتز َ بَـــــاه م 

ر   ــرا   ــي ب َخبزــث  الس  لزم  ــاَءني ع  ًَ ر     َوقــدز  ــــــى َتطهير هَــــــا َغيــــــَر َقــــــاد  ــــــي َعَل نّ    َو
َكيز  َـنزعَمَ  ـاداتَ  ل  ـالَحكزم  َترزتَـو ي   َ الس  ر     ب  ــــــواه  ــــــاء  َط َم ــــــنز د  ــــــاء  م  َم ََ ا  ــــــا َق   ب 

ـــة   َِل   ََ َْ َأوَ ـــا ـــعز ــوافر     َلَقــدز مَـــل  هَـــ ا الش  ثــلَ الَحــرول  الن    (140)َغــَدتز  َيزَنــهَ م 
أ ززز    الحلززي  ززز  الم يزززايص  دل  إلززيس فززد الداللزززلص الإ ا  ززال النوزززق الحيززاس لززز

الززززذف فحززززدد ، عيززززل الحززززاكي الطسيعززززل الحلززززي.  مززززا إلززززي قلززززودس )نءابوزززز  داا( نززززا  
 ي1934

َـــــــوا   َتــَداولَ هــ ا الَحكزــمَ َنــاحى َلــوز أن هــمز  ب ـــــــام  َلَخيّ    أرَادوصَ َطيفـــــــاه فـــــــي المََن
َز  ل  َوَد ــا   ًَ شــت ى َو َه ل  َقـــاَب وَقر  َـــوا  هـــا مَلّ     عنــْ تفصــي   (141)َكـــوا هَـــ ي الرّ 

 ي يهاجي المم  ل الالم ي؛ الشورا   لق ا الي الحلا  الزا ،ربزاا الال ز  بواص ال زذا 
 إلي ،ظر الشانر الهللل يرإليها الحا ب ص الامجها ا قً  الحرس ال اعيلي

ــــــــ   ومَمََلكــــةى رَهزـــــَن المشـــــي ات  أمرَهَـــــا ــــــــةى  َلَه َْ وأنمم ــــــــ ــــــــن  ومَلزَع َه   ى   
َِم رى  ـــرا   مَـــ ـــي َكـــّل   َـــوزم  فـــي الع  ـــــــه     َأف  ْى ب  ـــــــهَ وال األبَ َغرمـــــــ نز   ال األما م 
َُ َفـــارزف هز مََهـــاز اله  م ـــار  َْ    َهيَــا أ اَهـــا الت  َلــها أقَمََنـــا حــيَن َتكزتَـــ َترف  ًَ(142)  

                                                        
ال هقي لحمل. الحرال  الن اإلري  .ص الخورسي المرس291ص  2الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (140)

المءل د  نا ال ئل الحاكمل الشا س. ،شر   ذف الءلودسي إلي جربدس اي ًح الاعو ف ب سسها الجربدسص 
 جق النظر إلي ) حاإلل الج ا رف( الا  ذف الر الل.ير 

 .413ص 412ص  1دي ال الج ا رفي   (141)
 .413ص 412ص  1الملد  ،   ي    (142)
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 نم يل ا  بع المنا ليق البشور  ل
ــــــولى  ــــــنا َذَ  ــــــلل َتَس ــــــوانين   َنزبَغ  ر     يق ــواغ  ــوم  للَكراًــي الش  َْ ق ــ ــا َجلز َه   (143)  
ظر الظ ر بالعدال ل ي ف زلح  نزا الشزعرص بز   زال الحزي    ز  الزذف حلي فلا ين

 . فو ق ل ا،   ً ا ص فشهرف إلي الجه
 ال ئل الحاكمل الالم حعمرالل.    -داهما  –الالعدال 

اللعزز  الززا أبززر  ال اق زز  الجربئززلص  ززوا ألءززق قلززودس الححززدفص  وززث  ززال الجزز  
،ز  ف ال زعودص ال زال الجز ا رف ال طنزا  ،  ز  ن زق المز   ال يا ي الححدالا  إلي نهزد 

 ي1949ن ق  د اعسورف.    قا  إلي الو لح  ز اشي ال ارفز نا  
ــــيَهمَ  ــــوَت َعل  ــــَه البَي ــــتزَفَهمز أل  ــــا َح ـــــــا   َأَن َب مز والَحاج  ه  ـــــــتزم  َش ـــــــَد ب  ـــــــر ي الولي   َأغز

َْ مَــــــــاِ   ــــــــراه أَنــــــــا ذا أمَامَــــــــ ــــــا   َه مَتجبّ  ــــــَي عازَ  َُ بشســــــع  َنعزل    َأَطــــــَ  الطاَغــــــا
ــــاُ  مََفــــاجراه  ــــنز َشــــرّ  الطاَغ َْ َع ــــ ــــــــــــبَا   َأنيزب راه ومســــــــــــانياه ومَكاً  ــــــــــــا     ومََف
ــــــا ــــــب َد  ألَنه ــــــى ال ــــــد َن َعَل ــــــــر    وَالَحاق بَاتَحَق ــــــــال  ْ  الس  ــــــــَر الســــــــلي   همَ َحقز

َز  َـــــدَ  مَاء  َ ـ َه ي العلـو َ    المســــتعمرمَن َوَفرَ ـــــَها َشــــل  بَاَعَلـى الـدّ    (144)را  
مز  ــعير  عــ ا  ه  ًَ ــي  ــي ف ََ ر جزل ــ ًز ـــــــاوَِ    َوَغر َب َعي  الكاذ  ـــــــد  ـــــــَث أّر ال َا َحيز ـــــــ   َب
دي ــــم  ال  مَــــان  َقَصــــا   ــــلَ َف   َأ َـــــــــداه َتَجــــــــــوب مَشـــــــــار قا ومَغار  َــــــــــا   َ ــــَ  َوا َفم 

ــــَتلا  ــــنز  َتسز مز وَتَحــــطا م  ــــنز أازَفــــار ه  ــــــــلا َمجــــــــداه كاذبــــــــاه    م  مز َوَتَث   (145)أقــــــــدار ه 
،يززبا ص إل ززيس لدفزز  الززا فخززا  ن يزز   ء لزز  إلززي زالمءلزز  سز نززا  الإ ا ا حشززاط 

 ي1946
ــــــــــــوّ   ــــــــــــاذا يََخ َم ــــــــــــونَ فَ ب  َذَل ي اأَلرز ــــــــــــَ   ن  ََل الَف ــــــــــــ  َ ــــــــــــاَل  ــــــــــــم  َتَخ   َوم 

ـــــــر   ي ـــــــيمَ الَهج  ـــــــا َنُ  َْ َعنزَه ـــــــَل ــــــــــلَ    َأَيسز َ  العَــــــــــرا   وَلفز ــــــــــ ز ــــــــــال َو  َم   الرّ 
                                                        

 .3ص  12/10/1935ص 215جربدس اي ًحص العدد  (143)
 ص ش ع ،ع يي أ    الحذاا.284ص 270ص  1دي ال الج ا رفص   (144)
ص )يال    شيا يدإلع  لق 267النا بل الءلودسي   ص281ص 280ص 270ص  1دي ال الج ا رفي   (145)

شخم الج ا رف(. الا الءدالل الءلودسص … الحدف لي الج  ال يا يص المنا بل.. شخم ،  ف ال عودص
 267. 
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ََ َأنز  ـــ ز ـــواء  إذا ش  ـــَه الش  ََ َنلز ّ    َلـــجز ــــــــــَتو ــــــــــا َتشز َز َفَم ــــــــــ ــــــــــوداه َتَعص    َجَل
ــــا َب ي فــــي الج  ــــم  ــــنز مَيزَس ََ م  ّ  ه     وَأَبَقيزــــ ــــــــم   َنــــــــات  الَهـــــــــو ــــــــمَاه َكَوشز   وشز
ـــــــاُ   ـــــــرزَب الطاَغ ـــــــَي َح ـــــــر ّأنّ  ـــــــمز َت ــــــــََمى    َأَل مَال   ًَ ــــــــ ّ  ْ  ال ــــــــّل  َ ــــــــُي   (146)َك

الإل ا  زدات الحززي نلزز ف بززالعراقص الا    زف إلززي الجززدال الجزز ا رف الالعيزز ص  
 زلص حنندف الرإل ص ال زي قيمزل  ابحزلص الل نهزا لي زف قيمزل دتليزل إل ي الحي اللد  

ب   ي اشلو ل جماليلص ا ما ال اا ا قيمل إلان لص احميز  إلزي ال عز  اي ادف الزراإل  
 ل  اقع.

الإل لهزذا الزرإل  أشززلات  الازداعيا د أبر  ززا ال يزلص إلءزد ف ززححو   لزق ،يززل 
 الا ق ن ق ال  ول ال ال   ا  ء ل ي

ـــــــــدامَ أن  الحَكومـــــــــَة بال   َتب ـــــاه لدولـــــة  عَـــــاج مَن َتوه مَــــــوا ـــــــــيار  َت   ّس 
ــــدورَ  ــــَرت  الصا ذا َتَفج  ــــا َو َه ــــــــَر األلَغــــــــامَ    بايم  ــــــــا تتفج  ــــــــاه َكَم   َحَنَق

َه َ رتمـــي ـــي ـــَفاه أ  ـــمز َعصز ـــــامَ    فـــ ذا   ه  ذا ب مَـــــا َر نـــــوا إليـــــه َرَ    (147)َو
إلزد ا بز  فءزذإلهي  ص زاسط فننزد –داهمزا    الأ يا،ا  فلور  عورا  فش بهيص  ل الحلا

 ي1967بحمي قلاهدف  ما إلي قلودسي )أطيا  الأشباح( نا  
 ََ ــبَبز َُ إلــــى احتــــرا      علــى العََتـــاُ  َشــواَ  نـــار   ََ ــــَفا   َتعــــوَد  هــــا الصا

ـــــواَد علـــــى َوَجـــــوص   ََ الس  ـــــ ــــرَا      وَنّفصز ــــَدم  َم ــــى      (148)َمصــــب غة اللَح
ــــــــد ّ ال ب ــــــــدوَن انعتاقــــــــاه ع  تَــــــا     َ وأطمــــــا     َرم   العبيــــــد  إلــــــى انزع 

َفــــــوَن علــــــى َزنــــــيم     َ مَــا َعطــَ  الَجَنــاَح علــى الط بَــا      َزَنـــــامى يَعزط 
  ُ ــنز َغــوا ََ )شــيوَ  لنــدَن( م  ــ ــــة     َلعنز ــــي مََحا َل َ  ف ــــَنا ــــََ   (149)َ ا   ح 

                                                        
ً ي ال ردف   ص ال     ور ا إلانيص المعرال  416ص 415ص 407ص  4الملد  ،   ي    (146) ص  "

 بال دى ال ربع. الذالااي ب يل الرالح.
  هييي لئييص غسوث.–ص الحنقي ال يل الشديدص الالحءد الب ي  60ص 59ص  4الملد  ،   ي    (147)
. الشا اظي ال هلص الل اسي اللخرس الل دس. الالن     الي الحجر 369ص  1دي ال الج ا رفص   (148)

 الل  ال
 ص ال   ليس النهيص بات،حماا  لق الء   ي. نسد في العسود. الل،ييي المد ن371ص  3دي ال الج ا رفص   (149)

 الالمءل د أفيا  ال ئييص  ناني با ن إلي اللنعلص الجمع   نعق.  ذاقي جمع ال ردفي  ا ق.
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الآ،ززززا ينء ززززل  لززززق  ززززخربل ت نززززلص إلهززززي فعشززززء ل  حززززا  الجمززززا ورص البنعمزززز ل 
 الح يءيص  ما إلي زالءلودسزيبالنعييص  ي ير ي    س اللعيي 

ــــاَل الَجمَــــوَ   ـــــا   وهَــــمز يَعزَشــــَقوَن هََت ـــــنز َعَن ـــــا بَعزـــــَدصَ م  َن َم ـــــوز   َوَمَخَش
ـــــَل  الَقَصـــــور   ــــى   َوَمجزمَـــــعَ  ـــــيَن ا  َم ــــ   الل  ــــور  َوَرشز ــــر  الَخَم   َوَعصز
ـــــــــــــَطفى ـــــــــــــَة ال َتصز ّ    وأّن ال  عاَم ـــــــــَتر ـــــــــجون  وال َتشز ـــــــــر  السا   ب َغيز
َْ يََكـــــوَن الـــــ  نيمَ  ـــقإذا َلـــمز يََكـــ   َوَلـــــمز َأدزر  َكيزـــــ  َ ّ اه نز ال   (150) ه بـــالث َر

ًديهزاص الل نهزا  زخربل الشز  نل جكما ف خر الا الجما ورص  ،ها لي اير ن ق 
 ،ها جمانح  الحي ا،حا   لوهاص ال  زودف الزذف فعحزل بز  إلزي الجابهزل العحزاس  ؛لش ءبال

 ي1951 الالءا نحهيص  ما إلي قلودس زان بحل الجيانز نا 
ي ـــــــام  ْ  َن ـــــــع ََ الش  ـــــــا َي ي ج  ـــــــام  ـــــــــــَة الط عَـــــــــــام     َن َه َْ شل  ـــــــــــتز ًَ   (151)َحَر
ــــــــــو ــــــــــى َز زــــــــــد  الوََع ي َعَل ــــــــــام  ـــــــــَم     َن ـــــــــي َعَســـــــــل  الك َـــــــــداَل ف   د   

ــــــــــم  ال ــــــــــى َنَغ ي َعَل ــــــــــام  ــــــــــوَن ـــــــــــــجزعَ الَحمَــــــــــــــام     بع ًَ ـــــــــــــهَ    ْ  ك ن 
ــــــــــــد  األَذّ ــــــــــــى مَهز ي َعَل ــــــــــــام  ــــــــــــــــد  الر َغــــــــــــــــام     َن ي َ  ــــــــــــــــد   ً   َوَتو
ــــــــــا َم َْ الع  ــــــــــ لز ــــــــــى ت  ي َعَل ــــــــــام  ـــــــــــــنز ذاَا ا مَـــــــــــــام  ت     َن ـــــــــــــرّ  م    الَغ
ــــــــــــــــــــا َ  المََت زز ــــــــــــــــــــي ر  ل والمَ    ال َتَقَطع  ــــــــدح  ل والمََهنز ــــــــر  ي ج    َحــــــــام 

ي تَ  مـــــــــــــــَنــــــــــــــام  محــــــــــــــي الَحا   ــــــــــام     ر  َح ــــــــــنز اشــــــــــتبَاا  والزت     ــــــــــَن م 
ـــــــــــــَجو ـــــــــــــدراَن السا ـــــــــــــامي فج َ ام     َن ـــــــــــــها بـــــــــــــالمَوت  بـــــــــــــال ا   ن  َتع 
ـــــــــ ا  ْ  ِال ـــــــــ َـــــــــَر ز بَمََنام  ي   ـــــــــام  ــــــــــن    َن   (152)داء  َعَقــــــــــام  َعمَــــــــــاَءِ  م 
ــــــــامي ــــــــر  َن ي َشــــــــَ اُ الطاهز ــــــــام  َ ـــــــــــــــــــام     َن ُه  َـــــــــــــــــــيزَن الرا   يَـــــــــــــــــــا َدر 
ـــــــــــــــــوَّ ومَـــــــــــــــــا ََ فــــــــــــي اهزَتَلــــــــــــام     يَاَنبزَتـــــــــــــــــَة الَبلز   َورزَداه َترَعزــــــــــــَر

                                                        
 ص426ص 425ص  4الملد  ،   ي  ي   (150)
 . العناي الجهد الالم االليل الم ءاس ن ق الل عيي.126ص 125ص 124ص 123ص  2الملد  ،   ي   (151)
 .126ص 125ص 124ص 123ص  2الملد  ،   ي   (152)
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ـــــــــــي ت ـــــــــــور  ال  رَام     يَـــــــــــا َشـــــــــــعزَلَة النا ــــط  ــــََ ا ز ــــي العَيَــــوَن      (153)تَعزش 
الزززد االيص ينحهزززي بخاامزززل  لبنزززلص ال ي،ززز  فخحزززل  العا،زززاس الشزززعل  مشزززهدال  زززذا

العراقززيص ال زز  فلابززد آت  ال ءززر الالعززرف الالجزز ن الالءهززرص الاي ت ص  ،زز   زز ا  د االززي 
بزززوا الءززززرا  الالجزززز ا ص أال بززززوا السدافززززل الالنهافززززل. ينبززززع الززززا الء ززززق الال ززززخربل المززززرسص 

دسص ال ي،هززا الحززن س نززا أ الحزز  الال جيعززلص احشززعل شززعا  الحيززاسص إلززي ال ززدس الحلززان
 الداغ يل النا الي اس شعب ص إلي  ات  ات،حرا  الات، لا .

الاجزد  ايشززا س  لززق أل  زذف الءلززودس الززا ،حزاهو أ ززدات ال  بززلص  ل الجزز ا رف 
كززال فعزززا،ي أ الززل إلع يزززلص إلحمزز  ن زززق ال ززز ول الالشززعل بزززال    الال ززخطص  ،ززز   زززال 

 يحعج  النهافل لحلي ظًالي   ول.
ال ياق فء   جسراي )قلاهد الجز ا رف ا زحهد  الحزي ور إلزي الجمزا ور  الإلي  ذا

ال    إلزي النزي ا الزل الإلزي ت بعودس آ،يا  بعندص ال حخدالا     ا  الإشا ا د لها جذال  
النوهزززاص المززززا فحزززر  إلوهززززا ن اطزززد النءمززززل الاي  زززاي بالخوبززززل الاتفزززوهادص بي،هززززا 

 (154)اليحوها(ن ق فحيل فجل أل اي   
ل يززززل  لزززززق طسزززز   ،ززززذير بالزززززدالا  الالخززززرا ص ان زززز  فيززززز  الأ يا،ززززا  ف ززززححو  ا

ك زززوا الزززيك لواص ال زززيل العزززالي ا زززححا   لزززق يبزززا ص آاليززز ا ف الال  ا زززر الالديزززدالص 
إلال ززحا  الاليززبا  الالنززا ص الالززدجق الال ززا  ال ززذلي الخنززاجر الالحززرا  الاللا  ززا ص 

يعزل  ،ها الشا د الرعبل الالظ مل اح اال  إلزي  طزا  د االزيص يزني نزا شزدس ا  الزل الال ج
الاليززييص ت ا حشززد  ت ننزززد أاللئززي الشززعراا ال جززز ديوا الززذيا ت ينبززع ،يزززسهي  ت 

 نا أ، ا  الء ق الالشيص الالش ءل ن ق اي، ا،يل الاللور ا.
الأبززف  صل زا الحءززحهيال ناس  لزق   ززرس الشززمسص ق ز س الر مززل ن ززق أالزل دإلعهززا الززدا 

اليزز  س ن ززق ال ززي نززدس  ص ت المزز   إلززي الحيززاسص الالززا إلززرط  ززل الشززانر ل جمززا ور
بالزذ   ق ،هزا ارفز ؛واص في يزل ن وهزاسزالحلا  المح  ووا فخا مها غلزا  المح

الاله الص فيلزرخ إلزوهيي أيهزا العسوزد ا زحيءظ اص إلءزد ط زع ال جزر الالزأل ال ز ل اليزيااص 
 ي1952ال ال الم ورص  ما إلي قلودس )أطسق دجق( 

ــــــقز  ــــــقز َدجــــــىه َأطزب  ــــــــــَحابَ    َ ــــــبَابَ َأطزب  ًَ ــــــــــا  ــــــــــاه َي ــــــــــقز َجَهاَم   َأطزب 
م ـــــــَن الل  ـــــــقز َدَ ـــــــانى م  ـــــــــــقز َعـــــــــــَ ابَ   ـيـــــــأطزب  ـــــــــــاه أطزب  َق  ــــــــــــر  مَحرّ 

                                                        
ص يدا ي فخ ط البمل ص الر،ا ي ا  ضص الحرا ص يُرحي ف حربر 428ص 427ص  4دي ال الج ا رفص   (153)

 البهنيي اعشيي اعمي.
 ص )الرجع  ابق(.35جسرا  براايي جسراي النا  الالج  رص   (154)
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ـــــــــقز َدمَـــــــــاراه َعَلـــــــــى َحمَــــــــــ ــــــــــابَ    أطزب  ــــــــــقز َتَب مزل َأطزب  ــــــــــاُ  َدمَــــــــــار ه    ـ
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــى مَتبلّ  ــــــــــــــــقز َعَل بَابَ    أطزب  ــــــــ ا ــــــــوَلَهمَ ال ــــــــَكا َ َم ــــــــد  َن َش   ـ

ي ال ـــــ   ـــــى َه ـــــقز َعَل ـــــروا  أطزب  ـــــــــــــــــ   َك ـــــــــــــــــحزمى َم ـــــــــــــــــا َش   َ ابَ يَمَطاَه
ــــــــــــي لــــــــــــى أنز  َنزَته  ــــــــــــقز إ  َْ احتطــــــــــــــابَ    أطزب  ــــــــــــــ   للَخــــــــــــــاب طيَن ب 

ـــــــــــبل ـــــــــــقز دجـــــــــــىهل ال  ن ـــــــــــــَهابَ    هز أطزب  ـــــــــــــقز ش  ـــــــــــــبزلى وال يخف ََ  
ـــــــيءَ  ـــــــى يق ـــــــقز َدجـــــــىه َحت  ــــــــــابَ غــــــــــ مــــــــــولَ أهــــــــــل  ال   أطزب    اب  َغ
مَـــــــــا اجي ر  َْ الـــــــــد  ـــــــــ ـــــــــنز َلوزن  ــــــــــــــــــــــــــابَ    م  َى وارتي ــــــــــــــــــــــــــا تَي   ءى وَار 

ـــــــــأ ص  السا ــــــــ   َه ََ ل  ــــــــ ــــــــقز َف ن ـــــــــــــــــابَ    طزب  َج ـــــــــــــــــةه ح  ـــــــــــــــــوات  َعارَم   ـ
ــــــتزرَها ال  َ  هز َ ــــــنز ً  ــــــبل  ــــــبزلى  نز ـــــــــــــــــــــَهابَ وال يَ    ََ ـــــــــــــــــــــقز ش    (155)َخَف

 كذلي يحح   ال يل نند الشانر ا حعًا  ن ق الحلا  المحجسربا
ي يَعزطـي ال  مـاَن ايـاَدصَ  ـ   ََ ال  ـ سز بـــــا َومَـــــَروَ  عَـــــنز َنهزـــــه     ل    تَـــــَنه َه نا  
 ّ ـــنز َشـــَفتي  َهـــ ءاه أنز أر ــــى    وَأمَـــط  م  ــــاص  عل َب ــــَر الج  ــــاَعفز   الَحيــــاُ  تكاَلَب
ـــــــي َشا صـــــــاه  ـــــــي َ ران  ـــبَا   هلل  َدرا أ   َ ـــَي َنا َحـــرّ  َوجزه  رَات  ل    (156)َللزَهـــاج 

 1958الأ يا،زززا  يزززاال  ال يزززل المزززا ق ا زززذ ا ص  زززوا أال زززي قزززادس اليززز  س نزززا  
ا غزر  لزق أ زرى بخناق  جزا  الحلزيص إلححز   بعيزهي  لزق جيزث  االزدسص البعيزهي 

الباهزد   داغ  ال ج لص إلا حعذ  الج ا رف ا ي ال حظزا ص القزد نزد ايطا زل بزالعر 
،لزززرا  ي،ذا ااززز  المبلزززرسص إلهزززا  ززز  يه ززز  ل ح زززا  إلزززي قلزززودس )جزززيش العزززراق( نزززا  

 ي1958
ـــــابََكمز  َت َســـــاب  ك  لزح  ـــــــيَ    واليَـــــومَ  َنزَشـــــَر ل  ن   ف  ـــــــا مَـــــــوزط  َن َســـــــاَب وَدو  ـــــــعَ الح    َجَم
ـــــا ـــــا َكـــــاَلوا َلَن ـــــالوَن َم َت ـــــــدزاله    واليـــــومَ يكز ـــــــاَع َن ـــــــَخروا    ًَ ـــــــَخَر مَثزَلمـــــــا     وَنسز

                                                        
 غابويلي الوا ق المجه  ص الخابطي ال اهر –ص الخابو لي   294ص 289ص  1دي ال الج ا رفي   (155)

 إلي ال و ص غبط نش ااي الحلر  ن ق ،ور بلورس أال اعء .
 .285الملد  ،   ص   (156)
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ــ نز َع ــ   ــبَوَن َف ًَ َتحا َتةى تز دَ ًَ ــكز ًَ َقمَ الَخبيــــــ   َ َ مز  ــــــر  َق ال ــــــيَنزط  ــــــا َجَنــــــى ثَ َفَس َم   ب 
رتز  ــوَ  َتَســخ  ــَ َلوَن َعــنز الَجَم َتسز ًَ ــر هَمَ َوعَـنز فَ    و َنــىعَـنز َفحزــ   َفقز   (157)حزــ   الغ 

كمززززا ف ربزززز  الحشزززز يص    شززززا د  الزززز   الحلززززي الززززا  ؤ ززززااص الال  ااص الأعيززززالص 
ال،ززز ا ص أاليزززا  ا إلوزززق ال ززز بدفص الإلافززز  ال زززبعاالف داغززز  ال زززجاص الباشزززي أعيزززال 

لزز   ي إلززي إلالغ وزز   نزز ص الال زز ي طززا ر الُ،زز  ف ال ززعود ال،وززر ي قززد قو ززدالا أالاالزز ص 
 ي1958الشهد ا ح الي  اغر إلي قلودس )با ي الشعل( 

 

ـــــروت همز  ـــــي َجَب ــــــــطَ    واألذ َب األَـــــحاَ  ف ًَ ْى أقزَحــــــــاَو ــــــــ ــــــــَجون  أران     َ  السا
مَــــــا َ  َفــــــاح  الطاَغــــــاُ  ر  َ نز َز ب  وا َ    َعَصــــــَف ــــــــــــــــــــة  األرز َز بالَفرزَح َســــــــــــــــــــ   َوَتَنف 
َب َطـــــبزعََهمز  َحـــــوَن هَـــــ   َُ الَوق  ـــــاد ــــــــا َ    والس  َق   َزَردى يَعَــــــــها علــــــــى اليــــــــد ن و 

ـــــــــو    راه عا شــــا حوَن عــــن الجمــــوَ  َتَصــــوال   مشـــــــــا َ و عـــــــــنهمَ  ّ  رقـــــــــون  ل
ــرا وح  َوَجــوهََهمز  ــاه فــي ال باَح َز ا  ــ ــَ َ    َ اَن ــدور  م    (158)واليــومَ َوهزــَي علــى الصا

إلززي –ال زذا ال يززل إلززي   ابحزز  الاح تازز ص فشززل  داإلعزا  الززا دالاإلززع ا  الززلص ال زز  
أل فل ل الا أ با  ا قد الحجربل إلزي شزعر ا  الزلص  ل  زذا ال يزل إلزي  -ا  جر

شزززد  اتاززز  يححززز    لزززق اززز ار داغ زززيص القزززد يحءزززاطع الحززز ار الشخلزززي الزززع الحززز ار أ
ص 1958ال يا يص  ما  دت إلي أ دات ال  بزلص الا،ءزً  بلزر  زدقيص ال ز  س امز   

ال  ا ا الا القاهع ال لا  القعف إلي العراق الالز طا العربزي الالعزالي. ألزيس  ز  الءاهز  
 .(159)شخلي الع الح ار ال يا ي()أ،ا بوبعي  اد الح ارص الأ يا،ا  ي حءي ا ارف ال

أالززززا  زززز ول الحءالوززززد إلءززززد  إليززززها الجزززز ا رفص ال مززززا اجززززرد الززززا الززززدياص  حززززق 
 ي1929الجما ور الحي ا،حا   لوهاص اخ  ق ننها.  ء ل  إلي قلودس زجربونيز نا  

ــــــــــا َُ فــــــــــي الن  ــــــــين     الت قاليــــــــــَد والمَــــــــــداَجا ــــــــرّ  َفط ــــــــّل  َح َك ــــــــَدوي ل    ح  َع

                                                        
 .330ص  4دي ال الج ا رفي   (157)
ص الل دي ال ً  . الشاهح لي الما   ل ارإلعا . اللعري ال سر. 621ص 61ص  2الملد  ،   ي    (158)

 شاهيل.م الا    لأقحاحي غاللل الا    شيا الالُءر ي اللاإليص ا  و ص الالخا
ص الرجع  ابق )  ا  المالد الع 10نسد الح وا شعبالي الج ا رفي جد  الشعر الالحياسص   (159)

 الشانر(. 
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ـــ ــيز   والت فك َُ ــور  فــي ال ــدا الَجمزَه ــا    صَ    أَن ـــدا ـــير  َطـــر اهل َو   ـــدّ  ن  ـ   (160) فـــي ال
 إلز  الشززانر المو زق ل زز ول المجحمزع الززسهي الا ءزاهيص  ،زز  الجزرد  د إلعزز  لززي 

 فلد  نا الحيال  بالحربل الالحو ع  لوها.
الالحربل ال ج دفزل ننزد ال ً ز ل ال جز ديواص  زي جز  ر ال جز د اللزيس اتإلححزال 

إلززي ،ظززر ي ال جزز د  ززر. )إلءززد جعزز   ززا ار الحربززل الرادإلززا  ل  جزز د  بهززاص  ل اي، ززال
. القززد  أى (161)اي، زا،يص  حزق أ زبحف  زي الءيززيل ا اللزق إلزي إل  ز ح  ال ج دفزل(

إلزي ال ج دفززل غً ززا  الززا العس دفززلص ال زي المجززا  الحوزز ف لًغحيززا  الالعززيش الحززرص 
 البهذا  بط بوا الحربل الال ج دفل.

ياص ال ززر ض الشززعل ل يزز  س ن ززوهي  ،هززي  جسزز ا لءززد  ززاجي الشززانر أدعيززاا الززد
الح يءززل نززا النززايص الااخززذالا الززا الززديا ال ززو ل لححءوززق ،افززااهي.    نززا ض  ززاتا 
إلزززحر الد  زززل ل سنزززا  إلزززي النجزززدص المزززا أدى  لزززق  زززران قززز ف بزززوا ال ئزززا  الرجعيزززل 

،لالت  ننزد  غبزل الشزعلص  لزق إلزحر –الالمحن  باص الإلي  ذف ا  ناا افور  الحل الل 
د  زززززلص بعزززززد العا فزززززل ق بزززززل الزززززا المحعلزززززسوا. القزززززد ،ظزززززي الجززززز ا رف قلزززززودس الم

 ص قا  إلوهاي1929زالرجعو لز نا  
ــــــــاتَ  ص  األَزَم ــــــــ   َه َه م ــــــــو  ــــــــَتبقى َط ــــــَدمَاتَ    ًَ ــــــرز َعمزرَهَــــــا الص    إذا َلــــــمز َتَقّص 
ــــــلى  َحوَن َ واً  ــــــل  ــــــــَجرم   إذا َلــــــمز  َنلزَهــــــا َمصز ــــــــاَُ   َعوَن َكَف ــــــــد  ــــــــا َ    وَن هيَم
ـــــه   َْ َجـــــل  َحَقوق  ـــــعز ـــــمز تَـــــَر أن  الش  ـــــــــَي اليَـــــــــ   أَل   وزم لمفـــــــــراد  مَمتلَكـــــــــاتَ ه 
ــاه  َْ مَكزرَه ــعز َهل َيحمــلَ الش  ــيَبزَقى طــوم َ  الَفَتـــراتَ    ًَ   (162)َمَســـاو َ مَـــنز َقـــدز أبزَقـــ

كمزا ألءزق ال ز   الالم زاالليل ن زق الملزز حوا الالم  زربا  ،هزي لزي فء ز ا فزد  ززذف 
 ال ئل ال  سيل.

ــــــي  َ ليَصــــــاه أنز َتَقــــــومَ َجرم ـــــــةى  ـــــــــدّ  أ ـــــــــ   َأَرّج     ّ  الهـــــــــادمَيَن  ََنـــــــــاَُ َلَص
لَـــــــوا ْ  أن  الـــــــ  ن َتكفا ـــــــنز َعَجـــــــ ــــــــــراتَ    َوم  ــــــــــمَ العََث ــــــــــه  َه   ب نقــــــــــاذ  أهلي

 ي1929ي  م  ن ق أابانى  اتا المحلالحوا الالر،هي إلي قلودس زن م  از  
                                                        

. زأ ا    ذف الءلودس فجل الا عل نند ن ماا الديا الإلئا  305ز3.4ص  4دي ال الج ا رفي   (160)
 شعسيلز.

 .20ص  1964دا  المعا  ص الءا رسص  –  ربا  برااييي ال    ل ال ج دفل  (161)
 .31ص  2دي ال الج ا رفي   (162)
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ـــَلمَوهَا أمـــر  ًز ـــاأ ُ  َعمزَي ـــيز ــــــارا   هَمز إلـــى الش  ًَ َفوَنــــــهَ َحيزــــــَث  ــــــاروا َيقز ًَ   نــــــاه و
ـــــــاه  ـــــــالَ بَاَي ـــــــى إذا َن ــــــــــ    وامتَطـــــــاهَمز َحت  َجــــــــــمَ عَـــــــــنزَهمَ والع    رااَ َ َلـــــــــعَ الل 
ــــــــار   َق ــــــــَر َنَحــــــــوزهَمز ب احزت  شز يَـــــــــار    َنبَــــــــَ  الق  ْ  وحــــــــَدصَ والخ    اَوَحــــــــّو الَلـــــــــ

ــــــعز  ْى َلَش ــــــَو ــــــَ  َرَتجــــــى َنَه مز    ْ  أوز َف ــــــبزراه يَعَــــــقز أشــــــبارا إنز يَقــــــدّ    (163)ش 
بزالر،ي أل الجز ا رف الزا أبززر  العزاهً  الدينيزل   ز غا  إلززي  لزي المجحمزعص بزز  

العا فززح  ل ززحر المززدا يص الالززع  ززذا  ززال فززد ا إلززي الح  وززر الاتاجززافص  حززق  فكا،زز
أ،زز  لءزززي اييوزززدا  الزززا الم ززيص  زززوا غاطبززز  ) زززر ن ززق طبعزززيص الت ا ح زززف لميززز   زززذف 

ص  مززا   ززل اييوززد الم  ززربا (164)ات حجاجززا ص ال ززال يززدإلعني دإلعززا  لم اقززد  يوززرس(
 الا دباا المحن  با.

ال ززوا أد   الشززانر أ،زز  فعززيش إلززي الجحمززع الحخ ززدص فخيززع لمنوززق العشززورس 
الالواه ززل الالعرقيززلص ا وززر  ،ظرازز   لززق الحيززاسص البززدأ يحعاالزز  الززع الظزز ا ر الززا غززً  
أإل ززززا  الالبززززادل ن ميززززلص  ل الحمززززرد ن ززززق الززززديا  زززز  س الززززا  زززز   الحمززززرد ن ززززق 

الالزا يحيزمن  الزا قزيي الاليز  ن يزا الاءالوزد  ا زخل الإل أ زبا  إلحز   العًقززل المجحمزعص 
بزززوا الشزززانر ال جزززا  الزززدياص يرجزززع  لزززق إل زززاد النظزززا  ال يا زززي الءزززاهي ن زززق العنزززد 
الاتفززوهادص الالززا شززهدف الززا الما  ززا  لززدى العززاهً  الرال يززل إلززي النجززدص الالحززي 

 أ ر  الا ال اا الدياي
ــَهَروَنها ومــا ــةى َيشز ــد َن إال  شل ْ  يقلــــــــونه وأداَُ    ال ــــــــَر ــــــــى َغ   (165)إل

، ززحد  المززا اءززد  أل ال ززيي الم حب ززل الالحءالوززد الم  ال ززل جززلا الززا أ الززل الم اطنززل 
ً  الزا ن االز  الحخ زد اتجحمزاني اإلي شعر الج ا رفص  ،هزا اشزل  إلزي اي ور زا نز ال

الالحيززززا فص إلززززً بززززدن أل ينحءززززد الذ نيززززل الرجعيززززل لززززدى أدعيززززاا الززززديا الاي ززززًح 
 زز   هي أالزا  المجحمززعص ال لززي الززا غزً  الم اقززد الا  ززدات ن ززق  ف اص البعززر  الم  ءزو

 ال ا ل العراقيل.
 ف ف زحند  لزق أدلزل داال زلص    فعزل –اضد إلزي العا فزح  لهزاتا المحو  زوا الال   

 مع  لق اد    ال يي ا غًقيلص الغيا  العد  الالم االاسيحاغحً  المج
                                                        

ص 724ص 722ص  3. دي ال الشانرص  136ص  1935رف  ص الوبعل ال1دي ال الج ا رفص   (163)
 فء  ، ي يحبع ، .

 ز  ا  المالد الع الشانرز. 459ص  1نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص   (164)
 .35ص  2دي ال الج ا رفي   (165)
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ــــ ــــوز َك َز وَل َم لى َلَتهــــد  ــــاد  ــــم َع ـــــى أه   اَن َحكز ـــــاتيكم هـــــا لَعَل ـــــَرَفاتَ ه   الشا
َعــا هَمز  ــاتَ    َفمَــا َكــاَن َهــ ا الــدّ  َن َلــوزال ادّ  ــه  الط بق ــاَز فــي أحزَكام  َتمَت   (166)ل 

اللعزززز  الحااللززززل )إلو  بززززاخ(  نززززادس الززززديا  لززززق ال اقززززع اجززززد  ززززدا ا إلززززي أ الززززل 
الجز ا رف  وزث يززرى أل الما  زل الززديا ن زق ،حزز   ز ييص ف يززر أ زالول المنززاإلءواص 
البهززززذا فءيززززي ن ززززق ا،حززززرا  اي، ززززال. البنحءزززز  الززززا المياليززززل  لززززق ال اقعيززززلص الالززززا 
المز  الت  لززق النءزد.  ل الحيزز بر بًز انزز بر الجزرد ا ووززر اجحمزاني فءزز   ن زق أ ززاي 

اليزززاالنل لززز ص البالحزززالي فظززز  غا جيزززا ص ت  ال ززز ول …الحخ زززدص اليبءزززاا لززز   ت  ببءزززاا
 .(167)فحدت اي ورا  الت فخ ق العيا  

ـــنزَهمَ  ـــرَّ وم  ـــمَ األًـــباَر َتتز ل    َوَ لزَفَه ــــــــنزَهمز الَطــــــــةى وزَ َلَصــــــــوصى ــــــــاَُ وم    َن
ـــمَ  ـــد  المستلـــعفيَن َأرمَه ـــدي  ي مَــاتَ    َ  ــه  الَكل  ــا ب  َُي ــَن الملــم  مَــا َت   (168)م 

إلال شززززززززد نززززززززا ات،حززززززززرا  الززززززززديني أ ززززززززاي ات،حززززززززرا  ال   زززززززز ي الالن  ززززززززي 
الزززز ني الززززذااي ت احززززدت الاتجحمززززاني.    أل أإل ززززا  الحربززززل الالعدالززززل الالم ززززاالاسص ال 

بزززززذااها ا ووززززززرا  اجحماعيززززززا  دالل نمزززززز  جمزززززاني فحءءهززززززا بال عزززززز ص )أف  بززززززط ال  ززززززر 
 بالمما  ل(.

يزززحخ  م الزززا  زززذا ات،حزززرا ص الا  زززور الظززز ا ر  لزززذلي  زززال  زززي الجززز ا رف أل
  يي . ال ذف  ؤبل إلو  باخ  لق الديا.،ا  ورا  جدليا  قاهما  ن ق الشيا ال 

لايداازززز  ن ززززق ايفمززززال. الأ اد الحززززا ب  الح يءززززي )القززززد  ززززاجي ، ززززاق العلززززر الال
البهززذا الحح بزز   .ق" الملحز   بززدالاا الء ززلص اللزيس الحززا ب  الملحزز   بززالحسر ن زق الزز   

 .(169)فملا قهر ال اقع الات،حرا (
ــــــى َ ليَصــــــاه أن َتَقــــــومَ َجرم ــــــةه  ــــــــاَُ    َأَرّج  ــــــــ ّ  الهــــــــادميَن  ََن   َلَصــــــــدّ  أَ 

ري قَ َفَقــدز أي ــيل ولــيَس َبَلــا   َز َنفزس  ــــــَ اَُ    َنــ ــــــون  َق َْ العي ــــــ لز ي فــــــي ت  ــــــ نّ    ب

                                                        
 .34  الملد  ،   ص (166)
ص 1979ي ،و ص  - برب  -1  ا  ن يي ات،حرا  الديني نند إلو  باخص الج ل نالي ال  رص العدد  (167)

 .43ال  بف  
 .34ص  2دي ال الج ا رفي   (168)
ي ،و (  –  ا  ن يي ات،حرا  الديني نند )إلو  باخ(ص الج ل نالي ال  رص العدد ا ال ص ) برب   (169)

 .45ص  1979ال  بفص 
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ـــــــا روَنَه ـــــــَي إال جمـــــــرُى تَنزك  ـــــــا ه  ــــنز بعزــــَدهَا َجمَــــراتَ    َوَم ــــت تيَكمَ م  ًَ(170)  
اللهززذا إلءززد ،ززدا الجزز ا رف إلززي ،ظززر المشززع  يا الجرالززا  إلززي  ززق اي ززً  الي مززا 

الحززي  كززال زإلو  بززاخز الجرالززا  أفيززا  إلززي  ززق الم ززيحيل.  ززوا  ززاجي ال   زز ل الحيال يززل
ابح عزززززف الزززززدياص القيزززززف ن زززززق غل  زززززوح  لح زززززا  ال  زززززر.  مزززززا ا،حءزززززد ال   ززززز ل 

 .(171)ال فعيل الحي   لف اي، ال  لق  ني
إلززال ني اتجحمززاني الززا غززً  النززي ا ،ززا الا غززرباص اح  ززد الززذا  بالم فزز ن 

الجزز ا رف  لززق الحا بززل دنزز س بمعنززق ااحززاد العءزز  بززاي ادس الالء ززلص الالززا  نززا  ا،ززف 
ربززل الززديا نززا   ززالح ص الإلززي  ززذا اللززدد فءزز   البا ززث   ززا  ن ززيي الحلبيززف الا 

) ل المجحمع الناالي النا  ص الذف ينحءز  الزا الءزدفي  لزق الجديزدص الالزا الح ز يي  لزق 
 .(172)الح  ورص الالا الم  الت  لق الحءد  إلي  اجل  لق الحن بر أكير الا الحي بر(

جززز ا رف أك زززسح  ، زززحنحو الزززا  زززذا   ززز  أل ال ززز وا  الزززيًت الحزززي الاجههزززا ال
الححزدف الالحجديززد الال اقعيززلص الإلززي  ززذا اتاجززاف أشززا  أ ززد ي  لززق )أل الجزز ا رف  ززال 

 .(173)ا  إلي ال اق   ال طنيلص الإلي اغحراق الحءالود اتجحماعيل(ئبر ج
اوززرق الجزز ا رف الززا غززً  شززعر ا  الززل  لززق ظزز ا ر اجحماعيززل الأيدي ل جيززلص 

–ن زززززق اللزززززعود ال يا زززززي  ا زززززحدني ال قززززز   ننزززززد اص ل  ،هزززززا   ا زززززل الاليوزززززرس
 اتجحمانيص ال ي ادغ  إلي   ل ا  اللص الالا  ذف الظ ا ري 

 الحرية:-آ

لي ززف الحربززل السززدأ  باطنيززا  ا حشززعرف إلززي لحظززا    زز د ا ،ززاص الإ،مززا  ززي الاقعززل 
دينااليززل ت ،عيشززها  ت إلززي لحظززا  ا حماالنززا بالعززاليص الا،شزز النا بززا غربا. )الالززا  لززي 

 ؛بعا فزز إلززي نًقحزز  بززذلي ين ززرف ال أل فشززعر ب جزز دف  ت  ت  ل اي، ززال ت فملززا 
بمعنزززززق أل المزززززرا  ززززز  الم جززززز د الزززززذف فم زززززي أل فعزززززي  ااززززز ص دالل أل فعزززززي  الا  

 .(174)ا غربا(
العا فززل ال ززحمرس ل ززذا  الززا  –إلززي  ززميمها  –الالزا  نززا اسززدال الحيززاس البشززربل 

                                                        
 تطلي الا ال  اط. ص قذاس العواي ايإللا ا ص المرض.32ص  2الج ا رفي  دي ال  (170)
 )الرجع  ابق(. 43  ا  ن يص ات،حرا  الديني نند إلو  باخص   (171)
 .137ص )الرجع  ابق(.  43  ا  ن يي ات،حرا  الديني نند إلو  باخص   (172)
 .27ص  193عددي أكر   نوحري الءا  )الج ا رف إلي شانر الححدف( الج ل الر اللص ال (173)
ال ع دفلص  –ص الرباض 1984 زص 1404ص 4ص 1ن ي شحاي ،ظربل ات،حرا ص دا  ل نشر الالح  بعص ط (174)

 41. 
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 أج  اتاجاف ،ح  ا غربا الذف يلبد الا شع  ،ا بال ج د.
المعرإلل يحير ج يا  بزيل ال جز د اي، زا،ي الجز د اجحمزانيص الأل إلي ف ا  ذف 

 الحا ب  البشرف  ران الح ا   الا أج  انحرا  ا غربا بحربل الذا  الا حءًلها.
أالزززا العًقزززل بززززوا الززز ني ال زززز ول الداللزززلص ال زززي نًقززززل الجزززلا بال زززز . أف أل 

ي  يززززاس ينظززززر  لززززق الداللززززل ن ززززق أ،هززززا ال  ززززدس المشززززحر ل  وززززث اززززنظ يالززز ني الززززذاا
 الشعلص الا    ل   ء ق  الإلءا  لءا، ل ال   الشاال .

ن وهزززا الزززا  س ال هززز   ات،حزززرا  الءزززاهي ن زززق  ززز ل  يال زززذف الءيزززيل الحزززي يسنززز
 الحربل )ا ح ً  جهد العاال ( إلي الن ق الرأ مالي.

رالزي الزا ال اا  لزي  لزق ال شزد نزا ،ءد   طًلل ن زق ال هز   الحربزلص  ،نا    ،
الأبعاد اص القد اسنا ا الناشزها بلز  الًالحهزا إلً ز لص انحءزدالا  ال ه   الج ا رف ل حربل

)بزززيل ال جززز د البشزززرف لزززا فحءزززق العزززد  الال ززز ي  ت   ا نزززا،ق  ربحززز  الجع هزززا نزززوا 
 .(175)الج دف(

 ززخ ر الجزز ا رف  ياازز  الشززعربل دإلانززا  نززا الحربززلص البعززث اي ادس إلززي أ  ززال 
وا لهزززي الُهزز  س العميءزززل الشززعلص البالمءابزز   شزززد لهززي نوزز   الحلزززا  البشززانحهيص لوسزز

بوزززنهي البزززوا جًديهزززيص الب زززحر أالزززاالهي الوربزززق ال افزززر البلززز    ال جززز د اي، زززا،ي 
الح يءززيص ل نزز  لززي فلحززد بالنءززد الالحجززربرص بزز  قززد    زز  ا  ج يززل ل ، ززال الحززرص  مززا 

 فجل أل ا  لص الا غً   جاه  ال يا ي.
بز   زذا الءزد  بشزجانلص   الم  ص إلما ن يز   ت أل فجادالإ ا  ال المرا ي اج  ق

فيمزززز   الوحززززل الشززززجعالص لهززززذا إلعزززز  الجزززز ا رف  ززززوا اززززر  النيابززززل الالززززسًطص الإلززززر ط 
 .(176)(القر  أل فل ل شانرا ص إل  ل ،    الالعالي ن ق  د ق ل )بال  ا سص 

 وسر   وا قزا ي )أ،زا أالجزد  ،نزي أغحزا ص الت أب زغ الرابزل فاال ذا الا نناف  ا   
. القززد ج ززد الشززانر  ززذف الح يءززلص إلززي (177)تغحيززا (ال جزز د  ت الززا غززً  نم يززل ا

 ي1956قلودس )غ  ف ،اشيل الخن ن( نا  
ـــَها ماء   نفس  ََ إيمـــاَن الـــدّ  ــبَاَ  مســاء     شمنـــ ََ َهــا     َِ ــبي ــا الص    (178)ف َن

                                                        
 .21ص  1961  ربا  برااييي ال    ل ال ج دفلص دا  المعا  ص الءا رس  (175)
 .162نسد الح وا شعبالي الج ا رفص جد  الشعر الالحياسص   ا  المالد الع الشانرص   (176)
ص 61ص  1962الءا رس  – سر ي ال    ل ال ج دفلص ارجمل نسد الر ما بدالفص دا  المعا   فا ا    (177)

 (.1969-1883ال   الا أكسر إلً  ل ال ج دفل الم يحيلص ال   الا أ   ألما،ي )
 .117/122ص  1الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (178)
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 إلالحربل الال ج د الحً الالص    ت  ربل بً الج دص الت الج د بً  ربل.
الل ال  ز    لزق  ربزل ا غزرباص  مزا الت فملا أل فل  اي، ال  لق  ربح  د

أل اي، ال   ا  اال  اتنحداا ن ق  ربل ا إلرادص إلد،  إلزي الح يءزل فعمز  ن زق  زد  
 ربحزززز ص ال ززززذا الززززا اابززززدف الشززززراهع ال ززززماالبل الال فززززعيلص الت ززززيما ال   زززز ل ال ج دفززززل 
 الماالنلص إلهذا  ا ار يا دي )أل اي، زال الزذف فظ زي ا غزربا لزيس  زرا ص  ،ز  فخ زق

 .(179)ج ا  الا الظ ي ف ءد  ربح (
اشزززل  قيزززيل اي، زززال  -إلزززي ج  ر زززا–،خ زززم الزززا  زززذا العزززرض أل الحربزززل 

ال سززرىص الالززا  الززف اوززرح  شززلات   ززادس ن ززق  اإلززل اللززعد الالنظربززا  النززذ ا   ص 
الالززا ا،  ززف العززا   الحربززل الالدفمءراطيززل اح   زز  إلززي ا د  الال ززاص الاحخززذ اليززاالوا 

 أكير نمءا  الشم ت .
فملززززززا أل ، لزززززز  بززززززوا الحربززززززل الال يا ززززززلص  ،هززززززا ،حززززززا  إل  زززززز ل الحلززززززي الت 

 الالما  اا ص اللهذا إلدل أ الل الحربل انبع الا أ الل النظا  الحاكي.
 ززز  ال عاليزززا ص الاحزززير فيززز  النزززاخ انمززز   -الزززا  زززذا الحلززز   –كمزززا أل الحربزززل 

 لمما  وها الء الا  الحياسي المادفل الالمعن بلي
ُى َمســــــــتقيمةى  ُى َحــــــــر  ــــــ   ف م ــــــــا َحيَــــــــا ًَ ْ  ذي َكيــــــان  و َشــــــعز   ِدد  َتليــــــَق ب 
نـــَدص ـــَد ع  ـــي الَجهز ي   َوم ـــا مَمَـــاَت  َنزَته  ــد  َْ َترَت َِو َيزــ َترز أي   ــا ز   (180)َفتَعزــَ َر َف

البرى الشانر أل   ربل ال  ر إلزي العزراق الهزددسص الغزم  ب زداد ل  ،هزا ال اجهزل 
الا جزر  اليز  ا ص لهززذا إلزديا الراال يا زيل الاليءافيزل ل زسًدص الالنهزا ا،و ءزف  يزا ا  

ا ززي بززً ال ززم قص النهززد ا بزززالظ ي  -لأل زززد–فجززل أل ا زز د إلوهززا الحربززلص الل نهززا 
 ي1929لز ال بعود النذ العل   الءدفملص ن ق شاك ل ق ل  إلي قلودس زأيها المحمرد

ـــــا َه ـــــر  إن  كز ـــــَة الف  وا َحرم  ـــــــــَفاد      َفـــــَ تَنزشـــــد   َ ـــــــــى َنكزبَـــــــــة  و   بغـــــــــداَد مَعزن
  ْ ــــــارى بــــــ ول  ذاهــــــ ـــــــــل     َفمَــــــا َكــــــاَن بش  مَـــــــــاد   ـــــــــحيَة َجهز ن  وع     شـــــــــا  
ــراحة   ََ ــَق  ــــــــل  شحــــــــاد     إلــى اليَــوزم  فــي بغــداَد َ نز َْ شالل  أَلجز ــــــ     (181)وَتعـز

كمزززا ينعزززي ن زززق اي  زززا  ال  زززرف الالسربربزززل اليءافيزززل الحزززي اما  زززها ا ،ظمززززل 
                                                        

 .21ص  1965دا  المعا   بملر  جال ب    ا اري ال ج دفلص ارجمل   ربا  براايي (179)
 .3600ص  2الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (180)
. ال شد نا  يا ل الءمع فد الحربا   لق 387/390ص  23الحمد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص   (181)

 الو   إلي ب داد غنق  را لد اعذيل آت   ج  آ اد.
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 ي1946(الدفلحاا  بل نسر الحا ب  اي، ا،ي.  ء ل  إلي )الهرجال المعرف 
ََ َشــــواَ  الَحــــقّ  َأرزَهَقــــهَ  صَ َ َشــــــبَا   هَـــ ا اليَــــرا عَ رَأي  َرد  ـــــيزفهاه وَ ـــــان  ًَ(182)  

فص ال، زززا  البلزززورسص  مزززا فحسزززذ فيززز  أالبجززز  المعزززرف  ،ززز  فمحزززا  بشزززجانل الزززر 
 امردفص ن ق ال يي ال  ربل الالعءاهدفلص إله  بهذا الج دفي

ُه أَ  ـــد يـــ ات  َ ال  ـــَن الم  َْ م  يـــ ََ ه  ـــ رزمَــــــــاَن والَغَلــــــــبَا   جزَللز ــــــــر  والح    َحرم ــــــــَة الفكز
ـــات  الّنقـــد  الذعـــةه  ـــعَتَهمز قاَر ًَ قاه َعَجبَــــــا   أوز ــــــاد  ََ ــــــيَهمز مََقــــــااله  ََ ف  ــــــ   وَقلز
  ِ ََ َكـل  َدَعــاُ  الحـقّ  عَـنز َزمَــ ـنز ََ ــا   و ــمَ والعََرَ  َُل العَجز ــدا ــل حيَن الَه   (183)والَمصز

   أشززا   لززق الي ززاس الميءززد  كمززا ،ظززر  لززق الحربززل ،ظززرس اا بخيززل الالعا ززرسص
 نسر الحا ب ص  وا احدت نا العا،اس المعرف إلي الجحمع ي

نيَا َْ الـــــــــدا ـــــــــ ـــــــــَتوز   مَـــــــــنز َطي  ًز ـكبَا   وا ـه  ً  ـا مـن روح  ه    (184)َوَمنز عَلـى َجرح 
ــــــَدها ــــــدنيا وأقَع ــــــام باللــــــجة ال بَا   أق قاه َحـــــــد  ـــــــغ  ُى أطـــــــل  علَيهـــــــا َمشز   َشـــــــيز
ـَدصَ  .. وَكـوَز المـاء  َ رف  ــــــــهَ    َعلى الَحصـير  هَن ــــــــلَ الَكتَ … وذ  ــــــــاورفــــــــوَل َتحم    َب
َ  ما ــــيها وحا ــــر ها ـــــــــا   بََكــــى أَلوزَجــــا َتَقَب ـــــــــا ومَرز َه منَه   وَشـــــــــامَ مســـــــــتقب
ـــــــــــــا ـــــــــــــوانى وأفجعََه ـــــــــــــة أل بَــــــا   وللك ب ــــــَر الَفيلســــــوَل الَحــــــر  مَكزَت     أن تَبص 

ُى يَ  ــــــــ رم ــــــــر  َت كز رُ  الف  ــــــــوز َث ََِنال  ـــــلبا   حــــــــدّ  ََ ــــ ن  ألـــــَ  مســــيل  دوَنهـــــا    (185)ب 
إلهزززي  -ب  ززز ها المظهزززر ا  زززمق لحربزززل اي، زززال الالجززز دف–أالزززا  ربزززل الء زززي 

الءم نل إلي العراقص  ،هزا احعزا ض الزع إل  ز ل الحلزي الءاهمزل ن زق ا زحً  اي، زال 
 يالاش ب  قيي الحق الالعد  الحي ينشد ا ال اال

َهاداه  ـــــــــاَت ا ـــــــــط  ْى َم ـــــــــ ـــــــــــي   َذازَا َأد  راق َر الع  ـــــــــــاع  ـــــــــــَو الش    (186)ذاَا َه
 ززززي ينعززززي ن ززززق ال  ززززر الحء وززززدفص البنحءززززد ات،حهززززا بوا الززززذيا ي ظ زززز ل أإل ززززا  ي 

                                                        
 .263ص  1الملد  ،   ي دي ا، ص   (182)
 .264ص 262ص  1ي ا، ص  الملد  ، سي د (183)
 .251الملد  ،   ص   (184)
 .254ص  1دي ال الشانري   (185)
 .381ص  3الملد  ،   ي   (186)
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 ي1931لحدعيي ال  ولص الاسربر ال اقد الحلا  إلي قلودس )شبا  يذالف( 
ــــــةَ  ُه  َحرم  د ــــــد  ــــــر  مَازَالــــــَ مََه كز ــــــــــاء     الف    فـــــــــي الر افــــــــــد زن   َهم ــــــــــاز  َوَمش 
ــــالقو  ــــَرُه مــــا اميس  َو  َز مََفس  ــــ َصـــــــــال ل هَيزَ ـــــــــات  وأًـــــــــماء     كان   (187)إال ل 

ززا  ربززل اللززحاإلل إلززي العززراق إل ي ززف بي  ززا  ززا  الززا  ربززل الززرأف الالء ززيص  أال 
إلهي الءودس بالرقابل اللا اللص  ،هزا ل زال ال ز ول الجها  زا اينًالزيص ال زي ال جهزل 

 مزا فءزز   إلززي قلززودس  -الال بزز  لمزا فحوززد ننزز  –بد لزا  إلززي  طززا  الزنهو ال يا ززي 
 ي1936)إلي ال جا( 

ـــــــــوَ  َســـــــــََمة  ال ـــــــــاه ب  َث ـــــــــا َعا     ن  الع مــــــــــــــــــــ   واألمَــــــــــــــــــــان  َطــــــــــــــــــــ   َي
ُى  ــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــحاَفَة َح َهـــــــــــــــــــا َشـــــــــــــــــــرزرَ    إن  الص    اللـــــــــــــــــــمَان   لكن 
ـــــــــ ــــــــى َ َد ز ــــــــد  عل ْا الحد  ــــــــ ــــــــدان     ََ َ  الي ــــــــ ــــــــا َجَن ــــــــ اَء م   (188)َا َج
ـــــــــــــــــــــبّ لز بـــــــــــــــــــــ نعمهم َونز  ــــــــــــنزهم مــــــــــــا تعــــــــــــان   ًَ ََ م    يَ عانيــــــــــــ

ال ز  إلزي ال زجاص ب زسل  م زل بزدأ ا  ذف أبيا  الا قلزودس ،ظمهزا الجز ا رفص 
الززا المعا فززل إلززي جربدازز  زات،ءززً ز لحل الززل ات،ءززً  الززذف ، ززذف بلززرف  ززدقي 

ص  ،هززا اخ ززف نززا ال نزز د الحززي قوعحهززا ن ززق ،  ززهاص ننززد أال  اززيليف 1936نززا  
ل   ا س ال لي بد،جا    زً ا  جذ بزل إلزي جميزع ،ز ا ي الحيزاسص ال ، هزا شزن ف  م زل 

 ى ال طنيززل الحززي  ززا،د  ات،ءززً  شززم ف الشززانر ،  زز  بلززدال     ابيززل ن ززق الءزز
 لي  جن ص ال ذا دلو  قزاطع ن زق طسيعزل النظزا  الوزا،يص الالما  زاا  الءمعيزل ل ز  

 إلئا  الشعل الغا ل النخل الميء لص ب   ها غورا  ن ي .
اللزززي ا زززا اليءاإلززززل بعوزززدس نززززا ال  زززر الاللززززحاإللص الإ،مزززا  ززززي ال زززحهدإلل  ززززذليص 

ل الع يززا لألالززلص إلءززد  ززاالها الءهززر الالحهمززيشص الجززاا  ن ززق الءززاي بانحبا  ززا الحاجزز
ال ززز ولص البزززد  أل ا زززهي إلزززي الززز ني ال يا زززي الاتجحمزززاني  ا،زززف ا زززري اي ت  

 ي1951الات حعباد  ء ل  إلي قلودس ز لق الشعل الملرفز 
ــــــامَهَ  ًَ ــــــا  م  ــــــر  م  ــــــراَ  الَم رَ    ذاَ  الع  ــــــــَت زج  ــــــــار ى َمسز   باًــــــــم  الثقافــــــــة  َم
هـــــا ـــــرا   ف ن  ـــــا الثقافـــــَة فـــــي الع  ــــــــمي    أم  رَ  ًَ ــــــــهَ َتخــــــــد  نز ــــــــَقى وم  ــــــــه  َتسز   ب 

                                                        
ااي المعادفص الخلي. –.  ما ي العي ا ص الوع ال 215ص  1الملد  ،   ي   (187)  الش 
 .269ص 268ص  4الملد  ،   ي   (188)
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ـــا ـــا هََن َ  َه ـــدل  ـــة  راَ  َ  ـــم  الثقاف ًز ـــــــــَتنكَر    با ْى َ طـــــــــوَصَ َمسز   وهََنـــــــــا مَرمـــــــــ
ـــــهَ: َأَ ـــــا  رى  لَ الَجمزَهـــــوَر َعنز ـــــــــرَ    َهَيســـــا   ب  َفـــــــــاه َأمز مَخز َُ مََثق    َجــــــــاَب الَحيَـــــــــا
ــــــنزَهه   ــــــب ََد ب م ــــــي ال ــــــ    رم ــــــــاصَ ِالَتيز    َومَثق  ــــــــهَ المي نز ــــــــرَ م  ط  ــــــــي َةِ َتقز   َمس 
ـــــــمز  َك َقافـــــــة  إ ن  َتمَر  الث  ِز ـــــــياَ  مَـــــــ بَــــــرَ    َأشز ــــــَكو الث قاَفــــــَة أ ز شز ــــــي ب مَــــــا ت  نّ    م 
ــد   ــلا َشــيزء  َجام  ــنوَن َوَك ــي السا ـــــــــــــــو    َتمزل  ني ا وال  ََتط  َر الـــــــــــــــدا   رَ َتتَطـــــــــــــــو 
ــــــعَوا ــــــمز تَبزل  ــــــوَدَ مَ إذا َل نزَهـــــا اللـــــميَرل وَكـــــمز َجَهـــــود     َهــــــدر َجَه    َتهـــــَدرَ م 
َز  ــَتَه ــي  َكمَــا اشز ْ  اأَلَجنب  رَ    َوَوَجـدزَت َكــ ـــــَد تصـــــو  ـــــلَ الَجد  ـــــه  الجي ـــــنز َ لزف    م 
ـــلز  يـــه  َعـــق  َفَلـــمز َيس  ـــحايَا ه  ـــــــرَ    وَدمَ الل  ـــــــرَصَ المَنزَتش  ي ـــــــروح  َعب  َ  الطا ـــــــوز   َف
َفــــــــوَن يَميــــــــ َهَمز  ْى أو    مَــــــــاذا يَفيــــــــَد مََثق  َه ـــــ ز ـــــوَاهَمل َم ـــــنز ً  ـــــَر َعم    َعنزَص
ـــــا  ـــــنز أمزر َه ـــــةى م  ََِقاَف ـــــراَد  ـــــنز ت رَ    ول َم َْ الَمســَتعزم  ــَح   (189)َتبكــي الــب َدل َوَملز

بزر  الزا غززً  الءزد أ زهل الشزانر إلزي الاايزل اليءاإلزل الدال  زا إلزي المجحمزع  زي 
 لب ززل فززح ل  -،ظززرف– الاقززع اليءاإلززل الالميء ززوا إلززي العززراق. إلهززي إلززي – ززذا العززرض 

ا ززحهًكيلص  ،هززا أإلر،ززف الجوزز  اللززاند الززا الححزز اف الزز طني الالءزز اليص  مززا أشززا  
 لززق إل ززرس اُلهمززل  ززوا  بززط الزز ني اليءززاإلي بات،حمززاا النسهززا   لززق دال  الميءززد ال انزز  
إلي ار ي  ال يي النياليل الال إلاا لشهداا ال طا. الإلي  لزي اعلبزل ل حر زل  مزا ،عزق 

كيص  ززززوا  بززززط اللززززورف بالم ززززحعمرص إل ززززال البززززات  ن ززززق اليءاإلززززل ن ززززق النظززززا  الحززززا
 الالميء وا.

يبحزث نزا الحربزل الح ي يزل إلزي ال  زر الاللزحاإلل –الالج ا رف الزا  زذف الرؤبزل 
 الاليءاإلل المححر س  ي الءاد س ن ق ايبدان الالحءد .

اللي فءد الشانر نند  ذف الحدالد ب  داإلع نا  ربل الشعل النزا  راالحز   زي 
ف المززادف الاي، ززا،يص  ززي شززجل أ ززالول الءهززر الاتفززوهادص  ء لزز  إلززي فحمززي الجزز د

 ي1934قلودس زلعبل الحجا  ز 
ـــاه  َب ِّدوَن واج  ـــرَاراه  ـــ ـــومَ أحز ْ     َدَعـــوا الَق َه ايامَـــــاه  واجـــــ ـــــه ًَ   وال تحســـــبوا 

                                                        
 .516ص 515ص 514ص 497ص  2دي ال الشانري   (189)
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ــَر  يَنــهَ  ََ تعث ــ ْ  َلسز ــع ــَر ش  ــا َ يز ْ     َوَم ــ ــ   َكات  ــل  أل ــنز َك ــار   م  ــى ق   (190)عل
لمجززا  يززرى أ ززد يي )أل الشززعراا فعززدالل أ،  ززهي أ زز ا  اليززمور الإلززي  ززذا ا

اتجحمانيص الن وهي أل فء  ا فد الم زق الال  زاد الالحخ زدص اللزيس  مزل شزانر ير،زل 
 .(191)جس ل اي، ال( األ فل ل  ليما  أال  ال ا،يا ص با يا  ن

الإلي ف ا  ذف المء لل فل ل الج ا رف إلي اللزميي الزا  زاتا الشزعرااص يحسنزق 
اي، ال المظ    إلزي الطنز  العزراق الالز طا العربزي الالعزاليص ل نهز ض بز  فزد قييل 

الو يزالص إلهز  لززيس بداعيزل أال البشززر الأ يا،زا  فلزز ل الجز ا رف يززدإلع الحزدت الب جهزز  
ص 1957ص ال  زززاا )المزززال ي( 1948لوززادف الظي حززز  ال ان زززلص  مززا إلزززي أ زززدات ال  بززل 

 الا دي إلها    فل   العراق  ي،   جا  سورص لخل   إلي بوف
ـــب ةى  عيفـــالو  ًَ َر  ـــيى والت َحـــرا ــــَس َجــــرزمى والَكــــَمَ َحــــرَامَ    بَغز   (192)والَهمز

البزززرى الجززز ا رف ال زززجوا  الزززلا  ل حربزززلص ال ززز  بوززز  لم اقزززع الحعزززددسص ال زززجناا 
العءوززدس نسززر الحززا ب   ززجنهي الا ززدص ال ززجا،هي الا ززدص ال ززي أ زز  ل يززادس ا الززيص  ،هززي 

 مززززا إلززززي قلززززودس زإلززززي الززززاامر المحززززاالواز يززززادالل فززززرببل المءلززززربا الالءا ززززرباص 
 ي1949

ــــــاَر الر جــــــاء   ََ من ــــــ ََ َف ن مز ــــــل  َْ فـــــــــــي    ًَ ُزب َشـــــــــــ ر  َغـــــــــــل  ص  البَــــــــــــا     د 
ر   ــــــام  َْ الل  ــــــم  سز َب فــــــي ج  ــــــَ وّ  ر     َت ــــــــواف  ــــــــَها ال ــــــــى َعرز   ي َعَل ــــــــف    َفَتلز
ـــــــَفو َْ الصا ـــــــ تل ََ ا مـــــــامَ ل  ـــــــ ر     وَأنز ــــــاف  ــــــد  الم  ــــــا الَحاش  َه ــــــي َزحزف    ل  َوف 
ي عَــــن  اأَلرزَشـــــد نَ  دّ  َِ ََ المَــــ ــــــــــ   وأنــــ َي ــــــــــر  د   َ ــــــــــر  والَقا   (193)ات  المََقّص 

  ً كمززا  بززط الشززانر بززوا بو لززل ال ززسل البو لززل الحالززلص إلززد ا  ززال الرغيززف بوزز
ل  ززسلص إلززدل ال ززجا بوزز  الحالززلص الإل البوزز لحوا الححززداال إلززي قلززودس زأطزز  الليززا ز 

 ي1948نا  
ـــ    ـــ   ألز ـــنز َألز َنى م  َْ    وَلـــمز َتـــَ ل  الـــدا َهــــــــا الر  يــــــــ ت  َل فــــــــي َأَعن    َيَصــــــــر 

                                                        
 .561ص 560ص  1مد الهدف الج ا رفي  دي ا، ص  الح (190)
اللربل  –الولابوف د الي الشعر  يف ، هم  ال،حذالق ؟ ارجمل الحمد  براايي الش باشيص الوبعل ا ،ج    (191)

 .212ص  1961
 .68ص  4دي ال الج ا رفي   (192)
 . الدف ا ي  ص دفلي ال دفل.699ص  2الملد  ،   ي   (193)
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َدات   َ  الَحـــــــــدوَد َمَصـــــــــّع  نزَهــــــــا األَلــــــــولَ    َتمَر َغـــــــــ َز م  َم ــــــــَترزغ  ًز ل وا ــــــــه    ب 
ر اه  ـــَمخ  ( َمشز ن  ـــاح  ـــل  )ا ـــَن الَمَط ــــولَ    َوَا َ  َعَك ــــَ  ــــنز َف ــــامَ م  ــــه  الَه   (194)َعَليز

 ربززل الأنززداهها جدليززل  يرالززل  لززق الحربززلص الالعًقززل بززوا الح -كززذلي–الد  الشززهود 
 ي1931فج د ا إلع  الد ص ن ق شاك ل ق   الج ا رف إلي قلودس زالد  يح  يز نا  

ــــ ََ يـــا َدمَ  َـــيزَن الش  ـــرا ــراَعا   إن  هَـــ ا الّص  ََ الّص  ــ ــدز َأطلز ــم  َق ْ  والَملز ــ   (195)عز
إلالززدالاا الحزززي  زززالف لزززي ا زززد ي،جزززا  اليزز  س. إلءزززد  بزززط ال  زززاح الالحربزززل  بوزززا  

 جدليا .
 زززي  ربزززل الشزززعلص الاحزززر  شزززانرص  -إلزززي شزززعر ا  الززل–ال لززذا إلزززدل الحربزززل 

ال زز  س قززيي الاغحيززا  أالززًف الءمززع الات ززحسدادص المززا فجع هززا الحااللززل  اهززدسص جززديرس بززيل 
 ادغ  إلي أكسر الشرالن نربي العا ر لنءد الحلي الالحلا .

 مشكلة الفقر: -ب

ات ح زززاا بززز ص )الالزززع ق  مززا اجزززد أالزززل غ زززف آدابهزززا اتجحماعيزززل الزززا ن"  زززل ال ءزززر ال 
ا،حشززا  الع ززز   اي، زززا،يلص الالايززد الح ا ززز  اليءزززاإلي الززع ال زززر ص ا داد النزززي ا ديزززل 
العربزي بهزذف المعيز لص اللززيس ب ربزل أل فلز ل لزألد  يززد ق بزل إلزي  ظها  زاص ل زز ل 

 .(196) ذا ا ديل أدق    ا ا  بمرا س الحياس إلي أإل اف ال ءراا(
رف ل  فززع اتجحمززاني إلززي  ززيا،ل الززا الع ززور العرإلززل الززدى الشززا  ل الجزز ا 

ص إلهز  أقزر  إلهمزا  لءيزافا  أإل ا فص الل ا الا نا  الخلا لص الارب ق إلزي أ ض ال زد 
 ال ءر الالحخ د.

–)الإ ا  ال الا الجاهل الزنيف الشزانر طب يزا  فزما الشزراهر المعدالزلص إلد،ز  

 أبعززد نززا ال ئززا  ايقواعيززل الالسرج ا بززل.  ل ال  ززط العززاه ي الززذف -بززن س المءززدا 
أقزر   لزق فزحافا ال ءزر النز   لزق المززا   -بالحزالي–،شزي فيز  الجز ا رف الححزا ص إلهز  

 .(197)ال  ول(
                                                        

،ظي  ذف الءلودسص إلي ظ  العهد الباهد القد أشان ا  لما     ابيا   .286ص  3دي ال الشانري   (194)
إلظيعا ص  وث  ال الج ا رف ف لا بوحا  قرببا  الا بنافل ال جا المر لف إلي ب داد. ابُا الموا اي  نافل 

 نا الرغيف. الشمخرا ي  اإلع الرأيص أبي ا .
 .121ص  3الملد  ،   ي   (195)
 .227ص  1978ص 7دبيلص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص طأ،يس المءد يي اتاجا ا  ا  (196)
 .35ص  1969 ادف الع  في الج ا رفص د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعمالص النجد  (197)
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اللئا  ال الق إل   لق جا،ل الشعل المءه  ص إلهز  الحز  طسيعزل الالزلا ص ُ ر زا  
 ل حلي الجاهر الممي  اللالر ات حعما  الأن ا، .

ي ااجزا وا ات حعما ص  زا  الشزانر إلز –)الب سل ا دالاجيل المجابهل )ال  ول 
فلمز  أ زد ما ا غزرص إلهز  ا زحمرا  الحوزز   لشزعراا ال طنيزل الزا الجوز  ال زابق الززا 

اتجحمزانيص لن زد  –،ا يلص الشانر  ر ل اجحماعيل انو ق الا النيا  ال يا زي 
ال اقزع ات زح ً ص الاززرإل  أل فلز ل الز طا ال  ززا  لح نزلد الزا الم ززح  وا الزا النا يززل 

 ا غرى(.
دنزززاهي ا زززونعها النظزززا  الم  زززي  -غزززً  شزززعرفالزززا  –القزززد الاجززز  الجززز ا رف 

اشززل  أبعززادا    ي يززل   الززل الم اطنززل. ب  زز ها – ص ال ززي إلززي  زز سها مززلحيسوززف  ل
،حاجززا  ل ظ ززي اتجحمزززاني الززذف ازززر ح احززف الطياززز  الجمززا ور ال اد زززل البهززذا فلززز ل 

 الشانر الالجما ور إلي  الل ا،حرا .
 الالا  ذف الدناهيي

 ا قطاَ:-1ً
شززب  طبءززل  قواعيززل الززا شززو خ العشززاهر الالمزز الوا  -الم  ززي إلززي العهززد-اشززل  

ا  افزززززي الشا زززززعلص الالنحززززز ا ن زززززوهي ل نظزززززا  الحزززززاكي الات زززززحعما ص  وزززززث ال نزززززف 
ال زي الزا أبنزاا الربزف ت  –االحيا ا   يا يل الاجحماعيل  فيعزل. بونمزا ب يزل ال ً زوا 

لحززي شززم ف فم  زز ل المززيالىص أد   الجزز ا رف  ززذا الحبززايا اللززا خص إل  ززد الحالززل ا
ال ً زززواص بعزززد أ الزززل اقحلزززادفل اجحا زززف العزززراق إلزززي بدافزززل اليً ونزززا  الزززا الءزززرل 

 ي1931العشربا إلي قلودس )الد  يح  ي( نا  
ــــ ـــار ال َْ احتق ـــ ـــةه َترم ـــي َجوزل ـــلز مَع  مَاَعــــــا   َج ــــــَقاء  ج  ْ  والجزَهــــــل  والش    ـــــــشع

ــــــــداَعى   طــــام  الـــــتجــــد الكــــوَ   اليــــاه مــــن حَ  ــــــــاه  ت َم ََ َ او  ــــــــ ــــــــد هر  والبي   ـ
ــــ الواًـــتمعز  ـــّو نبلـــات  ال َســـاب  ارتياَعـــا   تجـــدز ً  َز َ ـــوزَل الح  ـــ ْ  دق  ـــَقلز   ـ

َز  ُى  َفَلَقـــــــدز أقبلـــــــ ــــــــةه واّتلــــــــاعا   تســـــــومَ الــــــــ جبـــــــا   حــــــــي ل َعنفــــــــاه ومهزَن
ــــــ ـــــَق إال  ال ـــــم  َبز ََّ  ل ـــــ ــــهَ أن  َبَاعَــــا   إن  هـــــ ا الَف لا ــــهَل يَج  نز َْ م  ر ــــع    (198)ـ

 لق ال ج  المعاكسي ي ا،حء  الشانر  
                                                        

. ا يي اذ ص اهوا.    ي الءواناي قوان الورق الالما ق لص 118ص 116ص  3دي ال الشانري   (198)
 الال ل  .
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ــــــاه  ـــــــــهَ إقزَطاَعـــــــــا   فــــــي ًــــــبيل األفــــــراد  هَوجــــــاه ركا  َْ َكلا ـــــــــعز َْ الش    َذهَـــــــــ
عزــــ ــميم  مَــنز  ــرَكَن الش  ــــــــــــا   َطعَنــوا فــي الص  ــــــــــــبَوا الَقط اَع ــــــــــــه وَنص    َب إلي
ن  و َـــــــــ يء   ـــــــــنز َ ـــــــــا   َطــار  المَتاعَــا   َشــــــــَحَنوهَم م  ْ  َشــحزَن الق    (199)ومَرمــ
ـــــــ ــــــوطن المن ــــــى ال ــــــمّ َــــــبوهم عل ــــاَ م   ِ ــــوب ًــــوطاه  لت ــــه التياعــــا    ن

 ال ما بو ا أ ر ايقوان إلي  ياس ال ً وا الالدالللي
ــــــــ ـــــــا احتي ـــــــةى َطالم م  ـــــــَدتز َنبزَقر  ـــي علـــى الَخَطـــوب  َشـــعَاَعا   َ َم َز لَتلزق    َجـــ
ُى َحــــــــر   ـــــــرا   أف ـــــــد ـــــــلَء َدور  الع  ى مــــــــــن األذّ أنزواَعــــــــــا   م    ّ َتَشــــــــــك 
يـــــ مز ح  ــــي جــــور ه  َن ف قز ــــح  ًَ ــــودى  ــــــ   َوَجَه ــــــا ال نزَه َز م  ــــــ ــــــاَن َتَرج    ب ََد انتفاَع
 الالا  ذا اللران يح لد النيا ي
ــــــى هَـــــــ ــــــرَاَر طَــــــر اه َعَل ــــــ ن  األحز ــــــــا   َفَك َــــــــوا إ جزمَاَع ــــــــات  َأجزمَع َكاَي ي النّ    ذ 

ـــــ يز ــــى الل  ــــَن َعَل ــــاه َحبسز ــــ ر ي أنزَفسه ِز ـــــاَعا   إ ََ   َ ـــــا ـــــر  بالص  ـــــي للّش    م  وكيل
  ْ ر  وأد ـــــــــــــ ــــــــاوَأزمحــــــــي عَ    واًـــــــــــــتعيني بشـــــــــــــاع  َناَع ــــــــرمزَن الق  ــــــــا َت   م 
ـــــوَن الشـــــرّ   ـــــا َأهز َه ـــــاَر إن  ـــــوا الن  َج   باَعـــــــا زـــــــن  َوقزعَـــــــاه وال َتهي َجـــــــوا الّط     َ يّ 
ـــــــى ًَ َُ الشـــــــعوب بَ رز ـــــــو  َز َق تَعَــــا   َعَصـــــــَف عزَن اق  ْ  َفــــاقزَتل    (200)َأمَــــم  اأَلرز

لباه زززززواص ال زززززي فعزززززا، ل ظ زززززي نر الاقزززززع ال ً زززززوا اا  زززززي الجززززز ا رف ب  زززززل شززززز
ايقوزززانص نسزززر  زززذف اللززز   المحً ءزززلص الإل  زززذا الحبزززايا بزززوا النا زززل الالمنهززز   
ب ززا ق الءزز س الاليززعدص تبززد أل فحززدت ازز ارا  إلززي الززن س الالعءزز  العززا ص ال ونئززذد فلزز ل 

الحزي ور الالحنز برص ا زحجابل  الف زحهدإل -نسر  زذف ال   زا  الد االيزل –ر الالشانر اهالي
ق بززال اقع الاشخيلزز . البهززذا المنوززق ف ءززد الحنزز بر وززحءداليززلص دالل النززي نملمو لزز  ال

 إلع  ص ال بما يحح    لق  ر ل طاهشل.
جعزز  ا ديززل الالشززانر إلززي  –ا،وًقززا  الززا الشززرالن الحمززرد  –كمززا أل الشززانر 

 غندق ال ًح ال ذف بدافا  ال ني با  الل الذف يح اال  إلي ا  بعونيا .
                                                        

 ا ي. المراد بهي قوان الورقص الالُشو ا .. شحن  يي نس  119ص  3دي ال الشانري   (199)
 .121ص 120ص 119ص  3دي ال الشانري   (200)
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رف فعزالو الشزل ل ال زًح بهزدالا الاازلالص إلزي  زوا الاجد  ايشا س  لق أل الج ا 
 أ،  إلي الءا نل الحلا  شديد ال يلص فو ق ن ي  ات، عا  الالح ار العالي.

ال ززذا  اجززع  لززق اتغززحً  الززا بززوا الحلززا  الو ززاسص الال ً ززوا الم ززاكواص  ،ززي 
 ززززا  لززززق العءزززز  أكيززززر الززززا   أل  ززززاتا الم ززززااللوا طززززر  الباشززززر.  ت أل الشززززانر 

ً  العاط ل الا لشع  ص ال بما طسيعل الم ف ن ا زرض ، نزا  الزا الحعاالز  الخزا . إليز
نا نًقح  المح ارس الع  ال   النظزا  الحزاكي. جع حز  يح جز   لزق ال ً زوا بعءً،يزلص 
قلزززد انززز بر ي الاعسئزززحهيص أفزززد  لزززق أل الشزززانر قزززد اط زززع ن زززق ال  زززر الما   زززي 

 الذف ينا   ايقوان الالرأ ماليل.
ن ززق أدعيززاا الززدياص ال ززي الززا ايقوززانووا الززذيا أ ززرالا كمززا شززا  م ززل شززع اا 

 ن ق   ا  ال ءراا الجيان  ء ل  إلي قلودس )الرجعو ل(ي
ــــــــهَ  َل ـــــــَدَقاتَ    أَتجزبَــــــــى مََ ــــــــينى لفــــــــرد  َوحوز َ  الص  ـــــــ مز َحل  ـــــــيزه  ـــــــولى َعَل   أل
روَنَهـــــــا َهـــــــمز  َنزك  َْ منهـــــــا أن  مزل َوهَــــمز َلــــوز  َنصــــَفوَن َجبَـــــاَُ    وأعزَجـــــــ   َعَلــــيزه 

َز  ــ ًَ ــلميَن َتَكد  ُ  الَمسز ــاب  َشــيز ــــــــــــــــــــَة وَعَـــــــــــــــــــــراَُ    علــى َب َى َذل  يــــــــــــــــــــا   ج 
َهمز  ـــــولَ َكـــــ ن  ـــــوزمَ أحيـــــاءى َتَق ـــــمَ الَق ُ  المســــلمين     َه   واتَ مــــعلــــى بــــاب  شــــي
لى  ــــــــــهواتَ     َيوَتهــا علــى أ وا  هــا البــَِح َطــاف  ــــــــــَس والش  ــــــــــن  األنز َلَه   َوَدا  
َ  األديــــاَن أنز ال تــــ يعَها كــــراتَ    َفَهــــلز َقَلــــ ص  الن    (201)علــــى النــــاح  إ ال  َهــــ  

،افل الشزانر اليز  س ن زق ال اقزع الإ الزل ات،حزرا ص الل زا الحزرا  اتجحمزاني ت 
ل نسززر نزفءز ى ن زق النهزز ض الزا لزي يرا ززل  لزق طبءزل الاعيززلص لزذلي اظز  أ الززل الم اط

وا شزززعر الجززز ا رف إلزززي  زززدالد المشزززانر العاطفيزززل اليزززاهرسص  ،زززي ال إلزززاق الظزززا ر بززز
 الداغ  الالخا  .

ص  ا  اتاجزززززاف (202)الالزززززع المزززززد ال  زززززرف اليززززز  فص الظهززززز   زجمانزززززل ا  زززززاليز
الي زززا فص الاعزززاطد الجززز ا رف العهزززا بلزززحي ح  الإل زززرفص اعزززل   لدفززز  العاال زززل ال اقزززع 
  نيزا  الإلنيززا ص إلي زبر أكيززر نمءزا  الززا  ف قسز ص الأغززذ فمزا ي طرال اازز  ال  ربزل ن ززق 

ل الءانزززدس المادفزززل ل نظزززا  اس ززز   ص بم جزززل ا  ززدات الالءيزززافاص أفزززد  لزززق  لزززي أ
ً  نزززا إلشززز   ر زززل ات،ءزززً   , الحزززي 1936قزززا، ل الح ززز بلص إلح االززز  ايقوزززان إليززز

                                                        
 .36ص 34ص31ص  2دي ال الشانري   (201)
 .54ص  1969النجد  ادف الع  في د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعمالص  (202)
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اسنف أإل ا  اءداليزلص  ز   زذف ا  زبا  دإلعزف أدبزاا  زذف المر  زل  لزق انزاال  الشزاك  
ال ً ززوا الززا ج ا،ززل  ، ززا،يل, طززالس ا برإلززع الحيززف نززا  ززذف ال ئززل المحرالالززلص الالززا 

ا الشعرااي الحمد  فزا الشزسوسيص الالعزرال  الر زاإليص الأ مزد اللزاإلي النج زيص  ات
 الن ي الشرقي ال  ا ي.

  ززيللمهززذف البا ززم ص الأنوززق الحزز  الجززذ ف ل ق ايقوززانأالززا الجزز ا رف إلءززد  ززم
 ي1939بالي  س الشعسيلص إلي قلودس زايقوانز نا  

ــــــتط   ُى َتسز ــــــالم  أال َقــــــو  ــــــعَ َمَم ّل  َنــــا م     يعَ َدفز لـــو   علـــى الـــ ا نعـــاَا َمخز   َو
َز  ـــ َل ـــى تعَط  َ  َحت  قزَطـــا َز  َـــَد ا   م     َتعَاَلـــ ـــا   ـــَد َح ـــا َ  َه ـــي َأحزَكام  َّ  ف  ـــ ـــن  الَب   َع
ـــواد  زَعـــان  ى  تز بالس  ـــَتبد  ًز ـــى ا م     َوَحت  ــــا   ــــَتاَفهَ كالَبَه ــــا َتسز َه ع    (203)إلــــى َنفز

ي الشزهد اليوزرص ي الات زح ً  إلز ز ي  م   ال ً زوا ال زاالليل ال زل   ن زق الظ
 إلً فلح ي بنلن الما  الا الً  النهيص ب  يربد ،لن العظمل الالذ اا الا  ؤال هيي

ــــارم  رَاز    ــــق  فــــي المََغ ل ََ َلخز بزــــ م     َعج  ـــــــان  َغ ـــــــَداصَ ل  ـــــــي َ  ـــــــا َتجزن  م َم ـــــــدّ    يََق
ـــــنز هَـــــ ا الت َغـــــا ن  َقرَحـــــةى  م     وَأَنَكـــــَ  م  ــــــــدوم  وف طزَنـــــــَة َ ــــــــاد    َ بَـــــــاوَُ َمخز

 ل ال ًح ال  غ  المظ ي الج ن ص ف حلرخ اليماهر الحيليالبلد  ال
ـــا َََلَه ـــي ا  ـــوا   َتلزَق ـــنز األ ز م     َحَنايـــَا م  ـــات  ـــور  َق َ  النا ـــ ّْ  باه  ـــل  َجـــ ثز   َعلـــى م 
م   ـــــر  مََكـــــر  َ  َاهز ـــــيَارى َفـــــوز ـــــم     َتَلــــو تز ً  َســـــوزر  ا    ـــــ زَ وذ  ب  م  َم ِز ـــــ ـــــَن الَل   م 
ّه  باتى علــى َطــَو ــا   ًَ َز بََطــونى  ــــأَ و    و َاتَـ َ  األ ــــّر بطيــــْ الَمَط ــــ   اعم  تزخَم
ل وتجومــــــعَ أم ــــــة   ــــــَة إفقــــــار  ًَ يَا  ً     ُ ــــــــا ــــــــم   وَتســــــــليَط أفــــــــراد  َجَن   غواش 

 كما ف حن ر الشانر نس دفل ال ً واي
ََ َوَ لزَفــهَ  َُ المََطــا ــيز م     إذا أَقبزــلَ الش  ـــوا   ـــلَ الس  ثز َْ م  يَن اأَلرز ـــَن الـــ  ارع    م 
ـــا روَنَه ـــى أعتابـــه يَمزط  يامـــاه عل ـــــوا م  َ َنوعَـــــاه وَ    ا  ـــــفاص  الل    (204)َذاله بالّش 

 اال   قنان الحاكموا بالحجل الالمنوق ب ج   ال اندس ال ًح ال إلع ال ح اف 
                                                        

 ص ا حاإل ي ا حهم .9ص  4دي ال الج ا رفي   (203)
ي جمع ال ردف  اهمل ال ي الدابلص  نا،دي المءل د الرناس , ال  اهي12ص 11ص  4دي ال الشانري   (204)

 العسودص ،ا،يي الا ف نم  المحا   إلي المعر ل. أ، يي أشد. ال  اغبا ي البو ل الجاهعا .
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اتجحماني ليل ل شعب  ق با  إل يف فحمي اليعيف الطن  ال    لب ؟  ي فححو 
 ياوسيء  ن ق قا، ل الحجنود ايللاالي الوالبا  بالعد  الالم االاس إلي

ــــــَ تز  ــــــدز َتهي  ــــــة  َق ــــــا َأم  ــــــ ي رََعاي م     أَه ــــــاج  نيَا ب عزــــــ م  المََه ــــــدا ب لَ ال ــــــَتقز َتسز     ل 
قاه  ـــاد  ََ َْ العَـــ زمَ  ـــَل ــَن الَملـــم  أنز َتسز م     م  ْ  مَنزَقـــوَص الَقـــوَّ والعَـــ ا   ـــعز ــَن الش    م 

ـــــاَعد  رَ  ًَ ـــــنز  ـــــو  ه مـــــل  وَكاهـــــل  َأم  م       ز عا   ََ الـــد  ــ َِبـز  َْ   َعَجـــوز  َترمـــَد المَلزـــ
ه   َََص فــي تلــحيات  ــ ـــــــــم     وَأنز َننزَشــَد ا   ز ـــــــــَن َتركَنـــــــــاصَ َ ـــــــــحي َة َغاش    َوَنحز
ــــواد  َعميمــــةى  نزــــَد الس  ـــــــم     لَنــــا َحاَجــــةى ع  ـــــــوزمَ اشـــــــتداد  المَح  َدها َ  ق  ـــــــَنفز ًَ  

كمززززا أ ززززءط ،ظربززززل ايقوززززانص ال لززززي بززززالرج ن  لززززق الم  يززززل العاالززززلص الالحء ززززيي 
 و  ي الح اال  الوبءيص البن ي الع  ات حعباديالعاد ص إل

كـاه  َْ َلمز َيخزَصزز لَهـا هللا مال  َي األر م     ه  ــــــــــالَجرا   راه ب  ــــــــــَتهزت  َفَها َمسز   َيَصــــــــــرّ 
ـــــا ـــــوَن َنَتاَجَه ـــــا أنز يََك نزَه ِ  م  ـــــمز  َبزـــــ م     وَل ــــال  ــــوم  ونعمــــَة َا   (205)َشــــَقاَوَُ َممزل

ً  بال زد ال أى الح  الجذ ف لهذف المشل ل إلي الي  س ن  ق النظزا ص أ ا زا ص الح زاه
 المشرقي

ُه  َ  َحر َــــاه مَبيــــد قَطــــا ــــنا علــــى ا   ـــم   يشـــتز وال َيخ   َيَش ـــَة ال   ـــقّ  َلوزَم ـــي الَح   ف
زَ    َوَمجزتَـــــــثا إقزطاعَـــــــاه أقـــــــر تز َجــــــــَ ورَصَ  ـــــــوز ـــــــق  َوَح ـــــــَة َتفزرم ًَ يا م   ًَ ـــــــان    مَغ

َز َغــــداه يَ  ــــَتفيَق الَحــــال موَن إذا َمَشــــ ـــاز م     سز َم ه  َكال   ـــنز َغَلـــبات  ـــَد م    (206)َرواع 
الزززا ال افزززر أل الجززز ا رف قززززد ازززي ر بالنظربزززل اتشززززحراكيلص ال لزززي الزززا غززززً  
ا ززحخدا  بعززز  المبزززادل اليزز  الم  يزززل العاالزززلص اللززران الوبءزززيص المححززز ى اليززز  فص 
ً  نزززا ا دلزززل الالسزززرا وا الداال زززل, بهزززد  ايقنزززانص  الالحززز  الجزززذ فص الالح زززاؤ ص إليززز

الشززعرف  لززق الشززعل الميززوهد الإلززق ال زز ول إلززي آل الا ززد.  مززا الا  ززو  غوابزز  
أ،زز  ،هززو إلززي العالجحزز  لهززذف الءيززيلص طربءززل  ن ميززل ص  ززوا  بززط المءززدالا  بالنحززاهوص 

 الإلل  إلي الم ف نص  ي طرح الح  المنا ل.
                                                        

 .14ص 13ص 12ص  4دي ال الشانري   (205)
. اللالا  ي جمع  اللاللص ال ي فجيو الرند ال هور ا  د أال طءوءل 15ص 13ص  2دي ال الشانري   (206)

النورال. الم ا  ي الخ اهرص اليراهلص اللالا  ي الرن دص  هور ا  دص دالفٌّ أال قعءعل ال ًح الالمداإلعص 
 النء   الء ىي النه   الء ىص أال الهدالد اص فيخ  هاص غاهر الء ى.
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لءد ظ ف الشا د ال ءر الالحرالال قابعل إلي  اكراز ص اليزاإلا   لزق  زذف الحراكمزا  
اعا،يز  الزسًد الالعبززاد الم   بزل ن زق أالر زاص  ز   زذف المعويززا ص   اقزع المحزي   الزذف ل

شزز   ا الحززا ب  البشززرف إلززي العززراقص  ادإلعززف الشززانر  لززق العنززد )اليزز  ف ن ززق الززذي
الإلززي  زز  بءعززل الززا بءززان العززاليص إلهزز  الززا شززدس اً مزز  الززع اليززع ااص الغسرازز  بهززيص 

لص ال زز  الن ززولص أالززا جعزز  لهززي أ  ززابا  الأ، ززابا  ينحمزز ل لهززا. إلالم حيززا   زز  الحسوزز
 الجاهع ل إلهي أغ س إلي ا لي الالير ي

بَهَ  ــــــــاح  ََ  ََ ــــــــ ــــــــوى َلسز ــــــــعَ َر ز فز ــــــــرا    الن  َُ اللا ــــــــام  ــــــــَوا َذاَا الش    (207)وأ 
القززد نززلا الجزز ا رف  ززذف الجززراهي الالمظززالي  لززق  يا ززل الحلززي الأن ا،زز ص الاشززحرط 

اقززع برالحزز ص ال ززيا،ح  لححربززر  ززاتا العسوززد   ا ززا   يا ززيا ص  دإلزز  النهززاهي ا ووززر ال  
الا جديد ن ق أ اي الحزق الالعزد . البزذلي يزلال  ات،حزرا ص الا زح يي الحيزاس. الظز  

  ذا الح ي يراالد الشانر ط ا   ياا  أليس    الءاه ي
َز  َم لى لَتهــــد  ــــمى َعــــاد  ــــاَن َحكز ــــوز َك ـــــَرفاتَ    وَل َهـــــا هَـــــاتيكمَ الشا   (208)َعلـــــى أهل 

النميءزززل العزززا ص ال ززز  النبزززع الحيزززاس   يءزززل  سزززرىص ب زززيول  -إلزززي  أفززز  –إلالعزززد  
الززز ا  ا الزززيص القانزززدس  ززز بل اسنزززق ن وهزززا الممالزززي الالزززدال ص  مزززا أ،ززز  ، زززي   يفحوززز

الظ ززي النززدالفص ف ززر النزز   زز  جب ززا ص البحسنززاف  زز  الء ززطص إلهزز  الززً  الجيززانص الإلززردالي 
 ي1936اليع ااص الن ق  د ق   الشانر إلي قلودس زالعد ز 

ــــــــ ى أدا ص ــــــرَ    َلعَمَــــــــَرَا إ ن  العَــــــــدزلَ َلفز ــــــنز َكنزَهــــــهَ مََتَعّس  ــــــيطى َولك    (209)َبس 
ـــــــــــلى َنشـــــــــــيطى أراَدصَ  ــــــروا   َتَخي َلـــــــــــهَ َعقز َقــــــوزم  فــــــي الَحيــــــاُ  َتعَث  َه ل    َدلــــــي
َلـــــاه  ـــــوَب أمزـــــراه مَناق  َل ـــــرَصَ المَغز ـــــــــــرَ    يََفس  ْى ومََفّس  ــــــــــ ــــــــــمَ  رتثيـــــــــــه  َغال    ل 

مَوَن َق يَفـــــــــةه  ولم ـــــــــا رَشصَ  رَ    الَحـــــــــا   ـــــــَدّم  مز وَت ه  ـــــــنز أهـــــــوا   ـــــــعَ م    َتَلعزل 
ـــــــــَدوَنهَ  مز يَفزس  ه  ـــــــــ زومَت  َت ـــــــــوزصَ    ــــ زمَرَ    أَت ــــى وت ــــوانيَن باًــــم  العَــــدزل  َتنزَه   َق
َنى ـــالغ  ـــاص  و   َف ـــى بالر  ـــاَن أوزَل ـــدز َك رَ    َلَق عى  َتَلــــــــــو  ِاد  َجــــــــــا   ــــــــــيا فــــــــــ   َذ  

ــى با ــاَن أوزَل ــدز َك ّ َوَق ــالعَر ــاء  و  ـــرَ   لَحف ت   (210)و  ـــالَجوَ  هَـــ ا األ زَلـــه المََتَبخز
                                                        

 .419ص  4دي ال الشانري   (207)
 .35ص  2الملد  ،   ي   (208)
   يءح ص الحح اف..  نه ي اليم ، ص 566ص 565ص  2الملد  ،   ي   (209)
 . يحي  ي يحيلي الا ال نص المحبخحري المح سر المل  .566ص  2دي ال الشانري   (210)
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ال لزززذا  إلززز  الجززز ا رف دنززز س ا ،نيزززاا  لزززق  ،لزززا  ال ءزززرااص الاسن زززق الح ززز   
الع ميززلص المززا جع زز  ينززيى نززا الجززالس ال نززاظ الالملزز حوا الال ززخربل الززا ا إل ززا  
المياليزلص إلءزد ا زح نل ال جز ف المحعزددس الزا غزً  الحح زوً  الم زهبل ل قوزان أ زد 

قص  مزا   ززل ن زق قوسزوا  مززا طرإلزا العادلزل اللززراني أنمزدس الحلزي الم  زي إلززي العزرا
 باطز  الاليزعدص إل ا،زف  ؤبحز  ن زق ،حز  أ ز د الأبزي  لس الالحقص الال ءر  ء   لال نق 

ت ظززززً  بونهمزززززاص ال مززززا بالحزززززالي فشزززززلًل الم انزززز  اليززززز  ف الززززذف فحزززززر  الجزززززدال 
 الج ا رف الإل رف.

 الجهل:-2ً
محع مزوا النلزد إلزي الماهزلص غر  العراق الا الداللزل العيما،يزلص ال ا،زف ، زبل ال

ال ززال شززعل ت ،جززد فيزز   ت  الحع مززا  الا ززدا  بززوا  زز  الئحززوا الززا ا إلززرادص إل يززف ا زز ل 
ز ي )أالزا الحع زيي بزوا ال ً زوا إلمحزيغ ر جزدا ص ئو "  ال ؟ أشا  أ د ي  لق  زذا ال اقزع ال  

  اللاإلحزززل جبزززا سص البراعسززز ل النززز  غ إلزززا  الزززا أل فشزززعر ،ززز ل شزززو خ العشزززاهر فلاإلح  
  أل ال ظزززد الداللزززل ف ززاند ايقوزززان الشزززو خ ز سا ال اقزززع ن ززوهيص الالمزززا يا زززد لززبززال

 .(211)الحع يي   فاا  لهي( نال باه  ن ق  ناقل شو  
ال يوززززرا  الززززا  ززززدد  أ الاح المع مززززواص ال ززززرقف أالحعززززحهيص  حززززق جلنزززز ا الار زززز ا 

،هزززي  زززا، ا فعزززاال  ل با حءززززا  الزززا الززز ظ ي الداللزززل  مزززا  ا،زززف ال ئززززل  العمززز ص  حزززق 
 احر  المحع موا قرااس اللحد الالمجً  المح يل.المحاإلظل 

أالا النظا  الحع يمي إل زال اء وزدفا  الحلز  ا  بال حااوزل الالمراكزل الدينيزل  زالنجد 
الا نظميزززل الال اظميزززل ال ززز ا ا. إلزززي  زززوا أل الحع زززيي الر زززمي  زززال الحزززدالدا  ال زززال 

م ل الءلزززز  ا  ن ززززق أبنززززاا الززززذالا  الالم ززززااللوا ال بززززا ص  وززززث  ا،ززززف ال  ززززل الم ززززحع
 الحر يلص طبءا  ل يا ل الححربي الرااليل  لق نيمنل العر .

ال ززوا دغزز  العززراق إلززي ا ززحعما  جديززد لززي يح وززر ال اقززع  ت إلززي السنيززل ال  قيززلص 
 وزث بزدأ  الو يعزل المحنزز  س اوالزل ب زحر المزدا يص الإ،شززاا الراكزل اللاإلحزل ا اليززلص 

زز ل إلززي العهززد الم  ززي القززد كمززا دنززف  لززق اع ززيي الع زز   اي، ززا،يل الالحوسي يززلص الغا  
ً ي  نسر الج ا رف نا  ذا ال فع المحردف قاه

ـــا ـــوَ  َ َه اَه ـــَب  الَجَم َز  َ ـــــــــــقامَ    َومَشـــى ب  ًز ََ واأَل ـــــــــــا ـــــــــــلَ وا دَق   الَجهز

                                                        
 .47ص  1976ي  د نل الدياي او   ال  ر الحديث إلي العراقص دا  المنا  ص ب داد  (211)
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َز  ــــــ ــــــَوتز َكرَامــــــاتى َتَول  ــــــاأَ وَه َطـــــط تَـــــول ى أمزرَهَـــــا إ حزَكــــــامَ    مزرََه   (212)  
وا قززا  إلزززي قلززودس )إلزززي  زززسو   ززي  بزززط بززوا الجهززز  الالحخ ززد  بوزززا  جززدليا   ززز

 ي1930الجما ور( 
َِـــوزبَ  َز  َز إ ذز َنَلـــ نى  َمَشــ د  َلـــــــــرأت َوِزبَـــــــــةه َحتزمـــــــــاه فَ    الَجمَـــود  مَـــواط  ـــــــــرد    مز َتَت

ـــــر ص   َخيز ـــــاه ل  ْ  َبطي  ـــــعز ـــــنز َش َْ م  ـــــ ـــــا َل ــــد     َهَي   (213)َمَشــــى َوحثيثــــاه للعَمَــــى والَتبلا
أس إلي قلودس زالرجعو لز كذلي الدى ل حيا  الرجعي  وا أي د اع يي المر 

  ي1929الالد  ل السنا  نا  
ــــــاَن أنز  ََتعل مَــــــوا تزي ــــــعَ الف  ـــــعَ الَفَتيـــــاتَ َ مَـــــا اليَـــــوزمَ اَ    غــــــداه يَمزَن   لزمَـــــاه َتمَن
ــــــمَ  َتَلــــــعَفيَن َأرمَه ــــــد  الَمسز َي ي    مــاتَ     َــــــد  ُزيـا ب ـه  الَكل  ـَن الَملزـم  مَـا َت   (214)م 

ا الي زل الالجهز  ن زق شزاك ل ق لز  إلزي قلززودس ال يوزرا  الزا  بزط ال ءزر الات،حوزاط ب
 ي1956)ا  ض الال ءر( نا  

بزراًــــــا اجيَن ن  ــــــَن الَحـــــقّ  للــــــد  ـــ   أجزراًـــااو    أوقـــــدز م  َز  يقـــا   أهزـــل  الَكهز ـــَر   قز
دَت َحرزمَتَـــــهَ  ـــــا عَـــــو  ََ َكَم ـــــط  اليَـــــرا رزطاًـــا   واعز رزَطـــاَح ق  ـــَد الق    وامزـــمز ب مَـــا يَخلّ 

َْ ِواأل  ان  إن الَتَقــى َطــَرلى ر ــَرِ  ــد  ــ َ َر  َــرز     والَفقز ــايَحزيَــى ب  ًَ بزــلَ والبَا ي النا   (215)د 
الالجه  إلي النظ   الشانر ندالٌّ داغ يص فجل الحا بحز ص ال ،ز  أ ز  ا  الزا  
الالمحزززاص ت فملزززا اجزززاال فص  ت  بزززالع ي الالمعرإلزززل إلزززي قلزززودس زلعبزززل الحجزززا  ز نززززا  

 ي1934
ـــد زن  َفَحل هـــا َْ الر اف  ـــلَ أر ـــــَتجاَا الك   غـــ ا الَجهز ـــــرايَا َمسز ـــــَر الس  ْ  َ ثي ـــــ   َتا  
دتز  ْ  هَـــــد  لَمَصــــا   ْ     َطليعــــَة َجــــيز   ل  ــــــــلَ رَأزَح الَمَصــــــــا     َ رامََتــــــــهَ والَجهز
ََ َتعزثَــَر  َيزَنـــهَ  ـــ ْ  َلسز ْ     ومَــا َ يزـــَر َشــعز ــ ــنز َكــّل  ألــ   وكات    (216)َعلــى قــار   م 

                                                        
 .69ص  4دي ال الشانري   (212)
 غر. الحس دي الجم دص الالر  د.. ،يفي الل قفص الحس دي الجم د الالحي358ص  2الملد  ،   ي   (213)
 .32ص  2دي ال الشانري   (214)
 .30ص  3الملد  ،   ي   (215)
 .561ص  1الملد  ،   ي   (216)
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د  المجحمزعص إلزدنا ا جيزا   لزق ايقبزا  اللهذا أد   الج ا رف دال  الع زي إلزي اءز
ن ق الع زي الالحنزاإلس إلزي احلزو   ن زق شزاك ل ق لز  إلزي قلزودس )الع زي الال طنيزل( أال 

 ي1922)المودال( 
َء الَجد ـــَد َتَســـاَبَقوا لزم     يَـــا أ اهـــا الـــن  ز ــــــــــــالع  ـــــــــــدانَ إّن ب   َحيَــــــــــــاَتَكمز مَيـز

ـــــوَنوا   َ مَـــــا َعَ مَـــــاتََكمز ََ ن  ـــــــانَ    َدَ ـــــمز َف   ََ َكــــــمز َ ر ــــــنز أقزَم  ْى َوم  ــــــ   َقلز
َهـــا ـــعَوب  وَأهزل  ـــاه ب الشا َق فز ـــلَ ر  ـــا َجهز ـــَغانَ    َي َْ َقَلوَ هـــا األ ز ـــ   ـــاَدتز َت  َ(217)  

كمززا انحسزززر الع زززي أ ا زززا  ل ززز    زززًحص إلوالزززل بحع زززيي المزززرأس ب  ززز ها ،لزززد 
 ي1929ا إلي قلودس )ن م  ا( والمجحمعص النحءدا  الظًالو " 

ــــــــدز َكَفــــــــاَ مز َشــــــــَنارا ــــاراوَكَفاهــــا أنز َتحز    َعل موَهــــــــا َفَق ــــمَ َع لز َْ الع  ــــ   (218)َس
ـــــــــا ـــــــــر  أن  ـــــــــَن الت َقهزَق ـــــــــا م  ـــــال هز    وَكَفاَن ـــــمز َنَع ـــــَغارا َل ـــــوَر الّص    َحت ـــــى اأَلَم
ــــــَن التهـــــــ ــــــعوها م   ً موهــــــا وأوز ـــــدارا   َعلّ  ـــــوَح اقزت  َف ـــــعَ النا ـــــا  َوً  ْ  م ـــــ     ـ
ــــــــ ـــــــاء  الـ َس َكمز لن  ـــــــار  ق ـــــــمز باحزت  َك َقـــــــــ   إ ن  ـــــــــالَ احزت  ـــــــــعزتَمز الرّ ج  ًَ   اراـــــــــَيوزم  أوز

 ًَ ــَن َعــــنز َحرزمَـــة  اأَلمومــــة  دا ّ    ـتزــــأ ـز ـــــار َحوَن الَاَي ـــــل  ل الَمصز ـــــها َوَحـــــواى   ـ
ـــرز  ـــل  فـــي الش  ُى للَجمَـــود  والَجهز عزمارا   قـــاد ــت  ًز ْ  َتنزَصــَر ا ــعز   (219)   َعلــى الش 

 اخح ززد نززا شززعراا لءززد ،ظززر الشززانر  لززق الشززل ل الجهزز  ،ظززرس   ززً يلص ت
 زواليس( نزا     ال اد النهيل الع ميل إلي قلزودس )فزا بنزف  ياي ًحص إلها    فحو

 ص أ،شد ا إلي     اإلححا يل  ا، بل الجع ربلي1947
ـــدا ص  المشـــن ت  مَعَاه  ـــ   ـــمز َحـــيّ  َه ــــــــدا   َق ــــــــوم  َ وَال  َج ــــــــعَ النا لــــــــات  َم اه    الن 

ــــ ُى َي ــــر  ْ  َح ــــ ــــطاليَس َأما ًز ََ ر  ــــ ــــــــدا   ا  َنز ــــــــدا وَ را   ــــــــيَن َفرا   ــــــــَد البَن   (220)َتل 
بر ززالل المع ززي النسو ززلص ب  زز هي الن  ززا   ززي يسززر  دال  المززدا ي إلززي ،شززر الع ززيص 

                                                        
. غر الي  ًح  الرالرص جربدس دج لص 55ص  1935ص الوبعل ال رفص النجد 1دي ال الشانري   (217)

 .134ص  يف 144العدد 
 .719ص  2دي ال الج ا رفص   (218)
 . الشنا ي العول الشديد.719ص  2انري  دي ال الش (219)
ص ال ااحا ي ا ي العو   ن ق المنشر  الجرال  النًالل جرف ال  رس 211ص  2الملد  ،   ي   (220)

 الظا رس.
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 بناس   يءوواص الخاطبا  )بً ي اليا وا( الذف  ا ي إلي بناا اليا، بلي
ـــ اه  ـــود  َنوَاف  ـــى الَخل ـــات  َعل َح ــــــدا   والَفات  ــــــور  َرواف  ــــــعَ اأَلَم ــــــات  َم َم   والمَجزر 

ــــهَ  ط  َفــــاعز  ــــمَ َحق   ً ــــا  ََ ــــمَ َي ـــدز َفَقـــدز عَـــد     المَعلّ  ـــدا مَ واعزَل ـــمَ َعا     المعلّ 
ــــَجوَد َتعَباــــدا دا   َلــــوز َجــــاَز للَحــــرّ  السا ـــــــاج  ًَ ـــــــم   ـــــــداه للمعلّ  ـــــــدزَت َعبز   َلَوَج
ــــــدا   والمَــثَخن  الَمجزَهــول  َلــمز  َنزَشــدز  َــداه  َْ َناش  ــــــ ــــــراَ  وال َتَطلّ  ــــــو الزج  ًَ   َت ز
ــــه   هزن  ــــنز ذ  ــــتبيل  َعَصــــارُه م  ـــدايَ    والَمسز َْ واح    غزــ و اأَللَــوَل   هـــال ومَحزَســ

َز َ لز  َق األجزيـــال َأ زـــد  َقـــــــــا    َوتَــــــــو   هـــاقَ يَـــا َ ـــال  َه َ ال  َ  جـــــــــي   ا  ـــــــــدا
 ّ ــَوَر ــنز ال رمَن م  ــا   ْ  الث  ــ مزــهَ َح ــدا   َعلّ  ل صــيَن َعَقا   ْ  المَخز ــ ــرّاهل َوَح   (221)َط

مزززززاا القززززززادس ال  ززززززرص  ،هزززززي يهسزززززز ل  يزززززااهي ل ع ززززززي الالح يءززززززلص كمزززززا فجزززززز   الع 
 البحعرف ل ل حعذيل الالم   إلي  سو  الحربل الالخً ي

دوا ـــتَعزب  ًز ـــا ا ـــاَتَهمز َم ــــــدا   َعـــنز وَاهبـــيَن َحي ــــــَ ماوا الزَجاح  ــــــمز َ  رمَنل َوَل ــــــا     للش 
د َن إلى المَ  اع  ق  مَثزَلمـا ارز والص  دا   …شـان  ـواع  ََ ماء   َز الناَسوَر إلى الس    (222)َتَق

الالززا غزززً   ززذف المعويزززا  يحسزززوا أل الجزز ا رف فءزززد داعيززل  لزززق اي زززًحص 
إلهز  ينو ززق الززا الشززرالن الحمززرد ن ززق  زز  ا الززراض الالعا ززا  الحززي ا ززري الحخ ززدص 
ل  ،هززا اللززد   زز  أ الززلص إلءززد شززخ م الجهزز  ال فززحا  أغوززا ف ن ززق المجحمززعص  ززي 

ي الالمعا ززدص الشززورا   لززق   ززالل المع ززي  ززث  ن ززق ط ززل الع ززيص الطالززل ب ززحر المززدا  
زززد دال  الع زززي با الهزززا   الالميءزززد إلزززي ارشزززود الشزززبا  الاي ي ززز ص  مزززا أل الشزززانر ج  
ال زززز ااي ي ززززدل ا بلززززا ص دتلززززل ن ززززق الحجديززززد الايبززززدانص الا ززززحعم  ل ززززل ا الززززر )قززززيص 
ن م  زززززا( الحزززززي اهزززززد   لزززززق الح ووزززززر ت  لزززززق الح  زززززيف الالحعسوزززززرص  زززززوا غاطزززززل 

 زززي اليا زززواز إلزززي   ززز  ادشزززوا  زززذا اللزززرح الحيزززا فص ال زززال بزززوا ايقوزززاني زبً
الحيزز    ززالر جسززر  هززيس الحل الززلص  ونززذا  القززد أبززدى  نجابزز  بالءلززودسي  وززث 
قززا ي أشززا  الجزز ا رف إلززي الذ راازز   لززق أل  ززذف اليا، بززل إلززي الحززيط اجحمززاني  اقززد 

فيززز   ن زززق ايقوزززان ال الززز  ف الزززا آ  فا زززوا النسوزززدص ال زززال المشزززرالن جربئزززا ص ال أيزززف
                                                        

ي ال حاس البلر )العذ اا(ص العافدي  . الخراهدي جمع غربدس ال 223ص 220ص  2الملد  ،   ي   (221)
 اي  ي اداالفص ايم د.النلورص المعواص الميخاي المحعلص ال ا اص 

 .213ص  2دي ال الشانرص   (222)
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ال زززو ل فخزززر  بهزززا  لزززق الحيزززاس جوززز   جديزززد الحنززز     زززاهرص الإلزززي ال قزززد  هزززذا فحزززر  
 .(223)اي، ال الالشانر بخا ل ن ق ا ربي    إلع  غو رد ال،اإلع

ال زززا  ززز  يناشزززد الءزززاهموا ن زززق الحع زززيي باللزززسر الا ،زززاسص ل زززي يزززادالا ا الا،زززلص 
 حهايالبس   ا الر اللص غدالل لألجيا  اللاندسص  رالس ا الل النماد ،هي

ــــــا ن  ــــــي األوالَد إ  ــــــنا احزَفم  ًَ َِادا   مَدار ـــــــــ ْ  الَف ـــــــــَلع  ـــــــــيزَن َأ ز   وَ ـــــــــعَنا َ 
لزم  َننزمَــــــــو ــــــــالع  ــــــــا ب  َن ــــــــمز أن  َهــــــادا   َأرمه  َي الع  ــــــق  ًَ ــــــّر    َ مــــــا  َنزمَــــــو الث 
ّ ــــد  ــــَوَطن  المََف َْ ال ــــ ــــمز واج  َهـــــادا   أرمه  ـــــهَ الج  ـــــَنوا َعنز ـــــا يَحزس  كيزَم   (224)ل 

 البعد القومي:-جـ

ا زززا أ الززززل الم اطنزززل إلزززي شززززعر الجززز ا رف الح يزززلص بزززز  لهزززا االحزززداد قزززز الي  لزززي
الإ، ززا،يص ينبززع الززا طسيعحهززا الحا بخيززل الالحيززا بل الآإلاقهززا البعوززدسص إلءززد ظزز  الحيززا  
الززز طني بزززالعراق إلززززي ا انززز  ال ززززحمر الزززع ا  ززززدات الداغ يزززل الالخا جيززززل النزززذ  زززز  س 

 الالًب ا . العشربا  حق ات،ح افا  الشعسيلص الالا اً ا الا القاهع
فشززل  العمززق ات ززحراايجي  –الالعززراقص بم قعزز  المحوززر  الززا الزز طا العربززي 

لألالل العربيلص إلءزد أد   ات زحعما  أ موحز  الغو  از ص  وزث الفزع  احزف ات،حزدا  
السربوززا،يص الأقزززا   ل الزززل الطنيززل اابعزززل ل يا زززح ص  مززا أد   غوززز  س الحيزززا  الءززز الي 

يزدس اح ز ل الززا بءافزا ايدا س الحر يزل ال، ززر  العربزي ن زق اللزالح ص )إلابحززدن نرالبزل جد
الززززا أنزززز ال اي،  وززززلص ال لززززي ليززززر   ززززذا الحيززززا  الإإلرا،زززز  الززززا اليززززم ،  الءزززز الي 

 .(225)الحءدالي(
الغا ززل بعززد أل ا ززح نل اي،  وززل الظززرال  المحيوززل بززالعراقص النرإلزز ا السنيززل 

ع االزز  ال زلا،يل ل شززعل العراقززيص  مززا  بززط ات ززحعما  بززوا الء اليززل الال طنيززل البززوا ال
ً  نا الدال  ال ان  ل حيا  العرالبي إلي    س العشربا  .(226)اتجحماعيلص إلي

الا،وًقزززا  الزززا ا ززز با الجززز ا رف اليءزززاإلي ال،شزززيا ص إلد،ززز  فعزززد الزززا دنزززاس العرالبزززل 
الالززا أ،لززا  ال  ززدس الء اليززلص ل ززا،ا ص الإل ززرا ص الال ق ززا ص إلهززا  زز  يا ززد ن ززق المء الززا  

                                                        
 .438ص 437ص 1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (223)
 . العهادي المور.374ص  2دي ال الشانري   (224)
الالي  ،ظميي الجذال  ال يا يل الال  ربل الاتجحماعيل ل حر ل الء اليل إلي العراقص الر ل د ا ا   (225)

 .24ص 17  1985ص  1ال  دس العربيلص بورال  ط
 .128ص  1985 اايل قدال سي اا ب  العر  الحديثص دا  النهيل العربيلص بورال ص لسنالص  (226)
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   أ،شزد ا الشزانر إلزي    زل ا ربميزل إلزي ص يز1945ا  ا يل إلي قلودس )فاإلا( نزا  
 ع اليءاإلي إلي فاإلا ب   ووايالمجم  

َز َحـــــَدوَد  َتَلَفـــــ ـــــاه  َيزَنَنـــــا ا ز ـــــرابَ    أَحق  َتَلـــــَ  الط رمـــــَق وال التا   ومَــــا ا ز
َز َوَجـــــوصى َعـــــنز َوَجـــــوص   َتَرَقــــ ــــــابَ    وال افز َت ــــــاَد الَفصــــــيَل وال الك    وال الل 
ــــــــَدَنا هَمَـــــــــومى  ــــــــا َتَوّح  َقــــــــوا أن  ـــــــــــا َمَصـــــــــــ   ِ    ابَ َمشـــــــــــار كةى َوَمجزمَعَن
  ْ ـــــي َكـــــّل  َقلزـــــ لةى دمَـــــاه ف ـــــا   ًَ ــــــــيّ  َجــــــــر وَحكَــــــــمَ الرّ غــــــــابَ    و راق   ع 
ــــــرادى  ــــــي َت ــــــَن الما   ــــــا م  يَن ل  ن      َ كّ  بل  َجــــ   ــــَتقز ــــي َمسز   (227)صــــابَ َوف 

 الالعرالبل إلي شعر الج ا رف لي ف ، با ص ب   ي ا،حماا  الاند  لق أالل نربءل.
 .(228)إلخ   با،حماهي  لق العرالبلص الانحلا ف بالشع   العربيلزز ،ني 

ال ززز  فعحزززد بشزززهداا ال  زززدس العربيزززلص  ،ززز  الزززا دنااهزززا المخ لزززواص  مزززا إلززززي 
 ي1957قلودس )غ  ف ،اشيل الخن ن( 

ــــاه دَعــــدزناَن إن   ــــالةه  َم ًَ ََ ر  ــــاء     وهَبزــــ ــــا اأَلمََن َه ــــميم  َدَعات  ََ ــــنز    َأنــــا م 
 فح ق بدال  إلي  سو  ال  دسي ي فخاطل المال ي الذف 

ـــــــَد َأم ـــــــةه  ـــــــا أ  هـــــــا الَبَطـــــــلَ المََوّح  ـــــــــاء     َي ـــــــــنز  َن  ََ م  ـــــــــ ًز ل َقد  ـــــــــه  مَا   د      
َشــــــاَرُى  لزــــــ   الَهجــــــين  ب  ي َة الح  ــــــح  ـوزءُ  الَهَجَنــاء     َأَ  ًَ ــ      (229)َلـْ فـي َتَكشا

ـوَل يَُ أًطور  ًَ  ِ َهـا الت ـا ِاألحـَل  ِ   مَجا ـــــاء  ـــــة  ِالَحلَف ـــــلَ َ راَف ثز َُ م  ـــــ   (230)رم
كمززا أل الحززس الءزز الي  زز   يحج ززق إلززي بزز اكور قلززاهدفص إلهزز  يه زز  لوًهززع 

 ي1921النهيل العربيل إلي قلودا  ا اللق زالي  س العراقيلز 
ـــــةه  َـــــرزب  َنهزَل ـــــي أن للع ـــــدز َ ب رون َز    َوَق ـــــ ـــــدز الَح ـــــا بشـــــا َر ق ـــــعَ له   وطَ  
                                                        

 .128ص  1985 اايل قدال سي اا ب  العر  الحديثص دا  النهيل العربيلص بورال ص لسنالص  (227)
 .163ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (228)
. الح د الهجواي   د ب داد الذف في  العراقص ال ال 512ص 123ص 21ص  1دي ال الشانري   (229)

يرالي  لق فر  الحر ل الء اليل العربيل ال بط العراق بالمع لر اتالسربالي. النل  العراق نا ال طا 
 العربي. القد   ل ند،ال المال ي شهود ال  دس العربيل.

  د ب دادز الذف  ال الشهود . ال  اسي الع  سص الح دي المءل د  نا    ز125ص 1دي ال الشانري   (230)
 ند،ال المال يص إلي جم ل ا  را  الذف ينا س ،  العداا.
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ـــــدز  َ  ـــــاوَق ه ـــــَر ب ع زم  صز ـــــي أن  م  عَ    ب رون ـــلَ َعـــنز َحـــقّ  لهـــا وَتـــداف    (231)تَنا  
ً  فححززذى – زي يحبزا ق بالمد  زل الشززااليلص ب  ز ها  إلزي الشزعا  الالم قززد  -الزي

 كء ل ي
 ّ ــــَو َْ الَه ــــ يي إذا َنس  ــــ م  ــــي َش راقـــــي   إنّ  ع  ني ف  ـــــوزط  َم ََ ل  ـــــبز ا َنس  ذ    (232)َو

 البرإل   يا ل الحجلهلص  ،ها الا  نع ات حعما  الات، لالوواي
ـــوا   َنـــا الَحـــدوَد وَلـــمز َتَكـــنز ال َلـــنز تفرقَ  ـــدزر ي الَح ـــران  َت ي ـــَوَُ الج  َ  إ  ز   (233)ج 

القزززد نزززافش الجززز ا رف أ زززدات الززز طا العربزززيص الي مزززا نزززافش  ززز ادت العزززراقص 
 –،وًقا  الا الملور المشحر ص الالي ابف الرهي زل الحزي ارا زل ن وهزا ا الزلص إلا الزل ا

حزززز  ال  ززززدا  إلززززي ا  زززز  الحنززززل ق اليززززلص البجززززل أل فلزززز ل ا  زززز    الال -إلززززي  أفزززز 
فءزززد الزززع  غ ا،ززز  العزززر  إلزززي  ززز  بلص ال زززي فخ فززز ل العر زززل   الالم اجهزززل. إلهزززا  ززز

ال راالزززل الال زززيادس فزززد الم زززحعمر ال ر، زززي  زززوا ا،زززدلعف اليززز  س ال سزززرى إلزززي أ،حزززاا 
؛ إلحمحزززززل  المشززززانرص الازززززلال  الحززززز اجل أالززززا  الشزززززع   الءززززز الي 1925 زززز  بل نزززززا  

 المشحر ي الفياضص الإلي الشهد الح  د بالهي العربي
ـــــــــ َمشز ــــــــا د  ْ  ي ــــــــ ــــــــ ي ب  ــــــــلَ ال ـــــي   مث ـــــا    ن  َم ـــــى والَحـــــ ز ًَ ـــــَن األ ـــــَق م    ـ
ــــــــــــــــا م ــــــــــــــــَق ف ن  َمشز ــــــــــــــــوري د  ََبِ   َِ   *َِنيزـــــــــــــــلَ األمـــــــــــــــاني بـــــــــــــــالّط 
ـــــــــــــــ ــــــــــــــد  َمجز َب     إنز َتغزَلــــــــــــــب ي لتلي ــــــــــــــــــــت  ًز ــــــــــــــــــــوصَ با ــــــــــــــــــــد  شَذَن   ـ
ـــــــــــــــــــــــي ي أو تَكرَه  ـــــــــــــــــــــــك  ًَ ــــــــــــاب     فتما َق ــــــــــــ ّ  الرّ  ــــــــــــى َح ــــــــــــبزراه عل ََ  
نيا وال ـــــــــــــــدا ـــــــــــــــَر فـــــــــــــــي ال ـــــــــــَب  مَعزـــــــــــروَل إال  فـــــــــــ   ال َنكز   (234)ي الغ 

ينبعزث شزع  ف الءز الي الزا إل  زل ال يزل الالعنزدص إلهز  يزاالا  - نا –الشانر 
 بالء س أ   با  إلي الم اجهلص  ل  الجلاا الا جنس العم .

                                                        
ص النش  ا  3. دي ال الج ا رفص  213ص  1935ص الوبعل ال رفص النجدص 2دي ال الج ا رفي   (231)

 .234ص  1980ال ا س اليءاإللص دالشق 
 .255ص  3الملد  ،   ي   (232)
 .271ص  3دي ال الشانري   (233)
 ،و  الموالل بالحمنيص  ذا الشور الءس ي الا ق   الشانر أ مد ش قيي الا  *
َْ بالتمنيو  ِا   الدنيا غَبا   ما نيَل المطال   ولكنز ت
 

 .465ص 464ص 463,  1الملد  ،   ص   (234)
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ال ززذا النوززق الحززا ب . الالم ززحعمر أ زز  ا  الززا  الحززي اُلنوززف بززالهلاهي الالمحززاص 
 وهززا ل ززل الززحظ ي الالشززل ىص  ل الحزز  فخززر  الززا إل  ززل بعززد نززل الالنعززلدص الب ززحن ر ن

 ي1929اليلز اال ًحص  ما إلي قلودس زإل  ووا الد
َن واألَلمــا ََ َنَشــرزَت الَحــ ز ــَتَطعز ًز ــــا   َلــوز ا ــــا َعَلم ــــَوّداه َله ــــطيَن َمسز َلسز ــــى ف    َعل
َُ هــل َعرفـــا ــل ي الحــوادَد والتـــ رم ــــــّوُ  اَحَتر مــــــا   ًَ ــــــاه بغيزــــــر  الَق   َحّقــــــاه َورَأي
ــــــــةه  ْ  َممزَلَم ــــــــ ي َعنز م  َردّ  ــــــــال  ــا   و  الَمم ــنز َالَم ــي الكــوزن  َم ــا ف   أوال فــ حقَر َم
ـــار  مَرزَحمَـــةه  ـــد  الَجب  ـــنز َ  ـــي م  ي َعلـــى هَامـــة  َجب ـــارُ  َقـــَدمَا   ال َتطزَلب    (235)َ ـــع 

 ي يربط المءدالا  بالنحاهوص إلد ا الح  ي فعدص الالنظزا  الهلبز  النزاخ غلزول 
نسئززا  نززا ال ززحءس  الشززاال ص ينززذ  بالهلبمززل الاي،  ززا  إلززي الءلززودس ل نهززل الال زز لص ال

 ،  هاي
َز حتَفهـا أمَـمى  م  الّنمامَـات  الَقـ ًز ـــــــوم     با َممَـــــــا ةللَفوزَ  ـــــــمَ النا لزَك ـــــــَكو ت    َتشز
ـــــدَلس   قوَن ِفلســـــطيناِه بَ نز ـــــيَلح  ــــــا   ًَ ََ والَحَرَم ــــــوَن َعليزهــــــا البَيزــــــ   ومَعطَف
َقــــــةهِ ل  َْ ِبغــــــداداِه و ِج  ــــــَلبوَن َْ ال َلحزمـــــــــــاه وال    َوَمسز   وَ ـــــــــــمَاومَتزركوَنـــــــــــ
ــــيَةه  ــا   يَــــا أم ــــةه َغرّهــــا ا ابــــال َناً  هــا َأمَم ــنز َقبزل  ــاَن َطــوَّ م    (236)َأن  الّ َم

 ،هززززا  ؤبززززل  جززززادسص الا حشززززراق  ل م ززززحءس  الءززززاايص الززززذف ينحظززززر العززززر ص ال ززززيل 
لزق العويزا  اا بخيزل إلزي ن ق الحا ب ص ببلورا  الناإلذس  ذفص ا حند    ب الشانر ف

 ياس العر  ال يا يلص أفا  الحلزي إلزي ا ،زدلسص  زوا   نز ا  لزق الدنزل الات ح زً ص 
الا رق ا شيعا  الأ لابا ص ،لاهي ا الي الء بزل الا،حلنزف الزنهي بزًدا  أقيمزف ن وهزا  يزا س 

 شاالخل.
ال ززال الجزز ا رف يحنززا،ي الززع اليزز  س فززد ا ،ظمززل العربيززل ال ل الااهززا الءا زززيلص 

  ي ءزززي الم زززاالليل الحا بخيزززل ن زززق الحلزززا  العزززر ص البحم هزززا أال ا  الن  زززلص  مزززا إلهززز
ن زززق شزززع بهيص إلزززي  زززوا أل الحلزززا  ُفعزززر ف  يا زززل الءمزززع الالحج بزززع الحزززي فما  زززها 

الزز طا العربززي فمح ززي طاقززا  الادفززل  اه ززلص  ززي ينعززي ن ززق الحخززا   الالحراجززع أالززا  
 آلف  لوها ا الل العربيلي الوه د ال ا سواي ال حن را   الل الحشر   الحي

                                                        
 .160ص 157ص  4دي ال الج ا رفص   (235)
 .160ص 159ص  4الملد  ،   ص   (236)
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َز    وتنــــــــــــــاِرتز وك ن هــــــــــــــا أمَــــــــــــــمَ    أف مــــــــةى هــــــــ ي التــــــــي هََ مَــــــــ
ــــَنمى  ََ ــــَنم  هــــا  ََ ــــى  ـــــــمَ    يســــطو عل ـــــــم   هـــــــا َعَل   َومغـــــــاَر مـــــــن َعَل
  الَخصـــــوم  كـــــ نهم َحَكـــــمَ  ّأعـــــد   وَمَســــــــاومون علـــــــــى شـــــــــعو هم
ْى  ــــــــ ـــــــــــمَ    أمشــــــــردوَن وأر ــــــــهم ذَه   ومجو عـــــــــــوَن ونبَتهـــــــــــا َعَل

ليــــــــــــون  وق   ــــــــــــأفــــــــــــ لَ  م  ــــــد  الَيهــــــ   تَهمَ بَل ــــــفز  ي ــــــمَ ر  ود  الصا َتَس      َتقز
َز  ـــَب ـــــــ   مــاذا علـــى الراعـــي إذا اغَتص  ـــــــم تتمـــــــَعنز ـــــــَنمَ  د  ر   ى ول   (237)الَغ

الق  مزا اخ زز  قلززاهد الجزز ا رف ال يا ززيل الزا الهمزز   الء اليززلص  ،زز  فعززي   ززالح  
هززا الآتالهززاص  ء لزز  البزد   ا،حمززااف الح يءززي  الحزز ص إلوحمززا ق ب جززدا،هاص البءا ززمها آالال

 ي1971إلي ز  رى نسد النا رز 
ــــــا ر  ــــــاتى فـــــــي َحنايــــــا َأم ـــــــة   ــــــعَداءَ    إ ن  َس الصا ــــــَنف  ــــــا َتَت   راحــــــَ  ن

ـــدزَعاه فـــي البيـــا مـــا نَلـــمز نـــ ت     ن  ـــداءَ    َو َز ـــه  أ َز ب ـــ ـــا َحَلَم َم ـــا ل    (238)َ ن 
الحرفزا    ي ي ح ف  لق الءدي الحي د،  ها اللهاينلص فيءزر ن العزر  الالم ز مواص

  فا ي ن ق احربر الءدي الا الوه دي
ــــــةه وَعرو ـــــــةه  ل  ـــــَس م ـــــــيَن م  َِــــــةه َلَقَطــــــاءَ    َ مـز ََِ ــــــغاَر    تَعطــــــي الّص 
ِ مَباَحـــةه  ـــــَد ِالمعـــــراَ ِ وا ًـــــراءَ توَ    َتلزَهـــو و ِأولـــى القبلتـــين    (239)عّي

الت فلززد  الجززز ا رف نززا ،ءزززدف الززً ن ل  يا زززل العربيززلص ال زززي امعززا إلزززي قهزززر 
العربيزززلص  حزززق قاداهزززا  لزززق الهزززاالف الخنززز ن الات ح زززً ص  مزززا أالقعحهزززا إلزززي الشزززع   

 ي1971المحا الالن  ا ص ،ح  ق ل  إلي )  رى نسد النا ر( نا  
هـــــــا َْ ك ن  َد الفكـــــــَر الشـــــــرم ِ َوَو َـــــــاءَ    َوَتطـــــــار  ـــــــةه َد َِ يزَل ـــــــار  ـــــــهَ َتَط نز   م 

ــوَر العَ  ــَ  الَج ـــَوَتفلزس  ــَد ال ل ـــــاءَ    َســوَل وَتج  َيســـــتحيلَ َعَط َْ ل  ـــــ ـــــّد َن الحني   ـ
َز  ــــ َي ق  َدلّ  ــــوز   أعنــــا   المَشــــان   َ يــــــَر الــــــر وح شــــــهامةه ووفــــــاءَ   مَــــنز َف

                                                        
 .161ص  4الملد  ال ابقص   (237)
. غمس الئوا ال ل النرالبلي غم ماهل ال و ل ال  ي النربي. الل ا ي الذ  168دي ال الج ا رفص   (238)

  ً ل لءوااي  ً ل الًيوا الا ال ءواا أف اللهاينل.
 .251ص  1985ص النش  ا  ال ا س اليءاإلل ص دالشق 5دي ال الج ا رفص   (239)
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ـــــَة الســـــجون  َغَلاَ ـــــةه  ـــــاَد أقبي ـــــرزَحمَ    وتك َت ـــــجَناءَ  وأًـــــىه َتصـــــيَل ل    السا
ـــــــا ـــــــل وزَرَن َْ  ال نحّم  ـــــــ ـــــــيمَ الت عَجا ــه  َقَلــاءَ    ه    (240)قــدراهل وال مــا نحــن هي

ت حجداا الالشزل ىص  ،ز  دلوز  اليزعد الالهلبمزلص البحسنزق كما يرإل  أ     ا
 يا زل الءزز سص  ،هززا ال ززسو  ا ال زد ت،حززلان الحززق الال ززيادس الشز ا د الحززا ب  الا  ززل إلززي 

 ز ًح الدياز  وا  ر  بوف المءديي
ــــَد َجواَ هــــا ــــي ال َأرم ََ َنفزس  ــــاَءلز ــــــــاءَ    ًَ ََ والبَك  ََ الَلــــــــر ا ــــــــا أمقــــــــ   أَن
ــان محمّقــاه  ِ َك ــّر َِــََ  الــدّ  ن  تشـــــــــــيَط َحمَ    أت بَــــــــــــاءَ إذز َيسز   ي ــــــــــــةه َو
ــه   ــدزَحِ الَهــواَن بعين  ـــــَن المســـــلميَن    أم َعــادت  ِالَق   مَـــــاَء ر أمز عـــــاَد د 

ف ززززحنوق الحزززا ب  ال زززز  يرجززززع  ليززز  إلززززي النعو ززززا  غوززززرسص  – نززززا  –الشزززانر 
ي ظ هززززا لشززززحا الحافززززرص النو ءززززا  الززززا الحزززز ار الحززززاد بززززوا المافززززي إلززززي لحظاازززز  

الززا بنوحززز  الد االيزززلص  رُ حميززوئلص البزززوا ال اقززع المهزززلال ص  ززذف اليناهيزززل اللززراعيل امزززال
 ،هزززا ديناالليزززل الححدالزززلص ازززدن   لزززق الحجزززاال  الزززداهيص بم ردااهزززا النًقااهزززا الداغ يزززل 

 الدتتاها المباشرس.
اللعزز   ززذف النلنززل الد االيززل إلززي شززعر الجزز ا رف  ززي الملززد  ا كسززر لجماليززل 

 زب   الزا  زرا س ال،يزا س الازدإلق الالعا زرس  ،زي  طا  زا الحء وزدفص بنوح  الشعربل بما ا
بز  لعز  الشزانر ،  زز  فلزاد يزرى أل الززا فحد ز  شزعرف الززا ا جوزر جمزاليص أال اوهوززر 

س ال ززدا  –،  ززي  ن ززق  ززد الحعسوززر ا   ززويص  ،مززا اللززد ف الززا إلززي شززعرف الززا  ززد 
)الخوز    الشع   بال يل الالنءملص بز  الال ربزل أ يا،زا  ألزيس  ز  الءاهز  إلزي قلزودس

 ي1967ل( قالخً
ــــا َن ـــــــيَمَ    يَــــا أ اهــــا الّطــــاَعوَن َحــــل     ـــــــَ  الق  َْ تَكزَش ـــــــ ـــــــل  َوجزه  ثز   (241)َو  م 

الإلزززي  زززذا ال زززياق فشزززور بعيزززهي  لزززق زأل ظزززا رس الحمزززرد إلزززي الشزززعر العربزززي 
فززز  ل  فززززع  –المعا زززر ط زززق ن وهزززا الوزززابع ايفجززززابيص الأ يا،زززا  ف  زززل  ن زززق احد 

ر المي ززاالف المززي ال ص بونمززا  ززبغ الحمززرد بوززابع العداليززل العنلزز -ال يا ززي الالءزز الي

                                                        
انر ال  ر بال باا. الير اني  يور ص الهييلي الباا ال  لورا. شب   الش170ص  1دي ال الشانرص   (240)

 الحير ن الالحذل  إلي الدناا.
 .171ص  1الملد  ،   ص   (241)
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 .(242)إلي ا د  ال ربي(
كمززا يا ززد بعيززهي ا غززري )أل ظزز ا ر الحمززرد إلززي شززعر،ا المعا ززر إلعزز   إلنززي 

د   ل     ا ا   يورس أنوف لحر ل الشعر ال   ى قياالحها(  .(243)الشرالنص الهى
الزل ال اقزع العربزيص ص أد   الجز ا رف أ  1948الإلزي قلزودا  زالداليزلز زإل  زوواز 

بززوا  -جززدليا   –الالززا أإلر ازز  الززا الر ززيص لعزز  أغور ززا زا،حلززا  إل  ززوواز إلءززد  بززط 
 الداغ  الالخا  ص الغ م  لق  ذف الءاندسي

ـــــى يَن لَتبَق ـــــط  َلسز َز ف  ـــــ ـــــــــَدا   ومـــــا كاَن   د  وجيرَتهـــــــــا َيصـــــــــاَ    هـــــــــا َ 
َا جهاَتهــــا َأ ــــ تز بجــــوَ   ــــ هاد     وً  ل وا ــــــــــط  ل واحتقـــــــــار    َوَجهزـــــــــل 

ـــــ ـــــا  َبزق  ـــــَتر ا َفَم ـــــعَوبى َتسز ـــــــــى أ   يَش ـــــــــَفاد  عل ـــــــــر  لهـــــــــا َذلا الّص  ِ  
َْ والمَ ايــــا ــــ ي   َتَســــار  هــــا المواه  ـــــــــــاد  ـــــــــــَد والمََب   وَتحزَتَجـــــــــــَ  العقا  
 ّ ــــــَر ــــــة  وأ ز ــــــين شوَن ــــــعَ   ِ   وَتطزَل ـــــــاد  َم َْ أو ِز  ـــــــ ِ  َ مّ  ـــــــا     (244)ِبحج 

ًلهززا قيززافا الالءلززودس النظ الززل  يا ززيل ال وئززل بات حجززا  الالنءززدص طززرح الززا غ
 ا نززل زكالدفمءراطيززلز ال زالعءً،يززلز الجدفززل العمزز ص  سززداه  الملنززل. إلهزز  ،وززر الءحنززع 
بالحز  العربزيص ال حرشزدا  بحجزا   الشززع   الملاإلحزلص الا زحيما  المافزي الالحافززر 

 إلي جدليل داهملص بعودا  نا المءاالرس الالح ي  ء ل ي
ــولى و  َســها انــَ َحل ــتَمز َفرا   بَهَ    هــا َأنز ـــــرا   ـــــتم َ  ـــــا أن ـــــمى وه ـــــاَن َحلز   وك

وار   َـــَردا الغـــنمَ غانمَـــ ـــالح  ــَد المغصــوَب غاَــبَهَ     هَ أو ب  ــعَ البل   أو  َرَج
  ي يديا بالد  الالشهادسي
ِى  َم مََقاه فَ ز  م  ع  ََ بالد  م بَـــهَ   أقسز ــيََتيزه  والَ عَــوز ى مَنا   شز   (245)فــي م 

                                                        
ص 1986ص 1985العاليل الحديدفي ظا رس الحمرد إلي الشعر العربي المعا رص جاالعل دالشقص  (242)

 ص   الل الاج حورص  شرا ي إلهد نلا .539 
ص 1995ص 1حديثص دا  العد ل وبانلص دالشقص ط باض ن ابدسي ظ ا ر الحمرد إلي الشعر العربي ال (243)

 15. 
ص الحجا  با ي  د اليء يي  اكي ب داد  الا ا ال بوا. الطا ق با 279ص  2دي ال الج ا رفي   (244)

 باد قاهد  ال حر اي ًالي إلي شما  أإلرب يا. البرالل بها الشانر  لق الم االربا الالجبابرس. بدادي الح رق 
  اطي اير  بال ياط. المبادىي المبادل ال ه ل الهملس.الالحمل ق. الل  ادي الءود. اُ 

 .282ص  1985ص ال ا س اليءاإللص دالشق 5دي ال الج ا رفي   (245)
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المحح زززلص ال زززح ودا  الزززا البا زززد  ا،يزززل ن زززق السزززدأ العنزززد إلزززي ا زززحرجان ا  ض 
 د الي المافي النسرفي

ــا ًَ ــَد الحــقّ  والَحَر ـــــــــــوَد فلســـــــــــطينى ك ندلَســـــــــــا   ناشــدَت جنــدا َجنز   أن ال تع
ــدماَء غــداه  َْ هللاَ أن تســقي ال ــــــا   ناشــدَت ًَ هــــــا َغر  ــــــدَا فــــــي أرجا   ج  ــــــاه ل  ًَ   َغرز

َْ هللاَ والملمــــــــاَء  َقــــــــةى ناشـــــــدَت ي لهـا َاَبَسـا   َمطزب  ـطيَن أنز َتهزـد  َلسز   (246)على ف 
ـــاه  ـــَدّد الراًـــي تجـــد َلَهب ـَمعز للّصـدّ َنَفَســا   تل مـــس  الَج ـكاء  وَتسز ـَن الش    (247)م 

كمزا فعحسززر الجزز ا رف إل  زووا الحزز   الءيززيل العربيزلص الالنو ززق النيززا ص ال زز  
يلاال  بوا المافي الالحافزر إلزي الحوااز  الميزوئل الالمظ مزل إلزي قلزودس زإل  زووا 

 ي1929الدااليلز 
ـــَرُه  ـــدمزْ  زَاه  ـــا فلســـطيَن إنز نَع َ  أ   هي ــــــــ ــــــــةه هَ َفَلسز يَل ــــــــقّ  غ  لَ َح   مَالــــــــو 
ــــ  ى َدمَ َعَر ــــيي فــــي عــــروق َهمَ  ــب َل العََر ــيا الَحــرا مَهزَتَلــمَا   َي   (248)أن َيصز

البظز  الشزانر ن زق امزاي الزع ا  ززدات الدااليزل إلزي الز طا العربزيص ير ززد ا 
شززعل الملززرف القزز ا  ات ززحً  إلززي الزا ال قززع اتلحززلا ص ال ززوا ا حززدا  الءحززا  بززوا ال

ال ز بس الاي زمانو يلص  ززال الشزانر الهزاجرا   لززق اللزر إلزنظي قلززودس زالزد  ال ززاليز 
ص فشد أ   ال  احص البءدي الدالاا الحي  الف الزا أجز  الحربزل الال زيادسص 1951نا  
ً ي  قاه
ــــــــال ي َيســــــــيلَ  ّل   ــــــــ م  الَغ ــــــــد  ــــــــــــــلَ    ال ــــــــــــــَو الَقتي   إن  الَمســــــــــــــيلَ َه

َتـــــــــ مَ المطلـــــــولَ يَخز ـــــــــه  الط ومـــــــــلَ ــــــــــَصَر الط     هَـــــــ ا الــــــــد    رمـــــــــَق ب 
ــــــــالي َيســــــــيلَ  م  الغ ــــــــد  ــــــــّل  ال ـــــــــــبيلَ    َ  ـــــــــــه  الس    َ ـــــــــــوزءاه  َنـــــــــــاَر ب 
ــــــــــــــ ـــــــــــــة  ال َل ـــــــــــــَ ا َأواَن الَجوز   َ بزـــــــــــّر َتبَـــــــــــاَرَا مَـــــــــــنز َيَجـــــــــــولَ    َه
ماء  عَــــــــنز المَــــــــوا ــــــــعَ الــــــــدّ  ـــــــــــــلَ    َدفز ـــــــــــــنى َقلي ََِم ُى  ـــــــــــــر  ـــــــــــــن  َح   ط 

                                                        
 . الش لااي الشل ى. الجدتي الءسر.282ص  5دي ال الج ا رفي   (246)
. اللبغي ات،حرا  نا الل ا . الجدتي الءسرص الشلااي الشل ى أال 148ص  5الملد  ،   ص   (247)

  حجا .ات
 . ،و ل ي ،د ا . الهحييي ال    ص ال حلل.162-161ص 4اللد  ،   ي   (248)
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ـــــــــا ـــــــــرَاَ  َر   قز مَ الر  ـــــــــدا ـــــــــَ ا ال ــــــــــــــــــــــــــه  َعَجــــــــــــــــــــــــــ   َه َغا َت    ولَ ْى ل 
ـــــــــــا المََن ـــــــــــلَ ب  ـــــــــــلَ المََنا   ـــــــــولَ    َيص  ََ ـــــــــيَن يَعزييـــــــــه  الَو ــــــــل  ح      
ـــــــــولَ َحــــــــــ مَ الَمطزَل ــــــــــيَن َتعزَتــــــــــاَص الَحَلــــــــــولَ    َهـــــــــَ ا الـــــــــد    ــــــــــلي ح 
ــــــــــ ُ  َتنز ـــــــــارم ــــــــلز َ يزَكـــــــــلَ الت  ــــــَدولَ    ًَ ــــــه  الَع ــــــَهوَد ب  َْ الشا ــــــب  ز   (249)ـ

لجز ا رف ظزا رس بزا  سص ق مزا اخ ز  قلزاهدف الزا   زرفص ال يوزرا  الزا الد  إلي شزعر ا
أنوززززق الززززدالاا دتت د ازززز  ي باللززززرانص الالءززززز س الالحربززززل الالوهززززرص  ززززذلي النلزززززر 
الالح زززاالي الالحزززلص ال ي،هزززا ا زززححالف  لزززق دلوززز  نمززز  إلزززي الشزززرالن الحمزززرد الالحجزززاال  

لبءزاا الالحجززددص   الزل الشزانرص إلزًز بزدن أل ف زءط ن وهززا  زذف المعزا،يص  ،هززا اعنزي ا
القزززد ا زززح  ق النهزززا الح ززز   الناجعزززل إلزززي الءاالالزززل أشزززلا  الظ زززي الات زززحسدادص  حزززق 

ا كسرص ال ً   ا ال د إلي غ ض المعزا   ن زق  ز  الجسهزا  أإلءزا    أفحف نشء
 النمءا .

ص  زززل الشزززعل الملزززرفص 1956البزز   اعرفزززف اللزززر ل عزززدالال اليً ززي نزززا  
بز    ززعودز  لزق  ززا ا  قحزا  دااليززلص الزداإلعا  نزا أ فزز  بب زالل ال ززم دص الاح لزف ز

أ   زززف العزززدالص الأ زززا   فزززمور العزززالي. بوزززد أل الجززز ا رف  زززال إلزززي  ززز  بل الشزززعب  
 زذا الحزدت نزا المز اطنواص ب زسل ا الفزان  يالحا رص  وث  جل النظزا  الحزاك

 المحي اللص إلنظي الج ا رف قلودس زب    عودز ال   إلي دالشقزي
ــــــدَ  َز َرواع  ــــــد  َمَشـــــ َز زَ    يـــــا دارَُ الَمجز ــــــــــا.. وَارزَتمَــــــــــ َه ي  ــــــــــدزر  ف  لزَغ لَ ل    الز 
َى  ــَر ــه مَتز نز ــواَنِ م  ًز ــاه َأ ــي َِدَم ـــــرَ     و   ـــــــلَ  َعبـز ــــــعيَدِ َحاف    الَقــــــرون  ِوالص 
َى  ــــــ ْ  َفا   ــــــعَوَن ملزيَوَنــــــاه َعَليزــــــ سز ـــــــــــــــلَ    ت  ـــــــــــــــرى وَقا   َفهـــــــــــــــا وَحا     يَعزط 

ْ  ال ــ ــمزر  َغــو   ـم غــاَص فــي ر مَال  ـــــلَ    سا َز   هـــــا َجَحاف  يَســـــ .. وكـــــم د    َغـــــار 
ـــــــار ص   نزق ـــــــى م  ـــــــَي َعل ـــــــعَ البَغز ــــــــلَ    َتَجم  ــــــــهَ َغاً  ــــــــمز  َ  حز ــــــــعَوب  ل    َدمَ الشا
ـــــار حى  ـــــلَ َوهزـــــَو َف ََ الزبَاط  ـــــَطَر َز ـــــــــلَ    وا   مَــــــــَدج هى.. والحـــــــــقا َوهزـــــــــَو رَاج 

ـــــى َِحنز  ـــــة  َ َـــــبراه عل ـــــة  َمل  َ ـــــلَ   ِ مَكزر  ـــــنز مَرمر َهـــــا الَحناا  َجـــــلَ م   (250)َتخز
                                                        

 . اعحاُ ي احعءد الاحي   ُ.557ص 556ص 554ص 553ص  4دي ال الج ا رفي   (249)
ي بمعنق ،االد أفي فا . الحناظ ي    نظ  ال   572ص 568ص 567ص  4دي ال الشانري   (250) . ، د

 ،با  شديد المرا س.
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افززا  إلززي الزز طا العربززيص إلهززا  زز  الشززعل الجلاهززرف   ا  الات،حالاحزز الق اليزز  

فخزز ض العزززا   الححربززر فزززد ال زززلال ال ر، ززيص إلح زززا ن الشززع   العربيزززل لم زززا،دا  
الشزززد أ  فص الاهحزززل الشزززانر ا دبزززاا العزززر  لحييوزززدفص الشزززودس بزززالبو ت  الالحيزززحيا  

رى إلزي   زا هي الج ا  الحي قدالها قربا،ا  ل  طاص الالا بوا  اتا الج ا رفص  وزث يز
المربزر االحزدادا  لبوز ت  زن بزلز إلزاار الم زر  العربزيص  مزا فعحءزد أل  زا ا  الءحزا  

الز الا ززدسص  ل ات ززحعما  الا ززد.  ء لزز  إلززي قلززودس زالجلاهززرز ر إلززي زدالشززقز ال زال زز
 بمنا بل أ س ن الجلاهر الذف  أقيي إلي    بلي 1956الحي ،ظمف بدالشق نا  

يز َحَقـــــــود   َصــــــاع  يلــــــي ب  ــــــَر ك  َ     َج ا   ـــــــــــــ     َعـــــــــــــم  فـــــــــــــي َ ـــــــــــــراوت ه  مَقز
ـــي ـــر ص  وانز َع  فز ـــنز ا  ي الـــَوحزَ  م  ــــــــــــي   َ ـــ   َلع  داه واقز ــــــــــــر  ــــــــــــه  َح ــــــــــــنز َناب    َوم 
ي مَرَاَرَتــــــــــــهَ وامزَلــــــــــــغي ي   وَشــــــــــــقّ  ـــــــــــــــــاجز َع  ـــــــــــــــــه  َف َر َقرارت  ِز ـــــــــــــــــ ًَ   و
ـــــعَوبَ  ـــــَ  ز مـــــا َأذاَ  الشا َمـــــــــــع     َدنيـــــه  َ  ل  والَفـــــــــــَ َ  األفز ـــــــــــَن الَهـــــــــــوز   م 
َ  رََغـــــــــام  أَجــــــــــر   مـــــــــه  َفــــــــــوز َبهــــــــــــــــــــا َ رزَ ــــــــــــــــــــع  عليزــــــــــــــــــــه     وَجرّ    موا  
ي ع  ـــــــــَتجزم  ًز ْ  وا ـــــــــَفوَف ََ ـــــــــي  ـــــــــــــــَتنز  عي   َفَلّم  َُ وَتسز ـــــــــــــــا ي الحي ِدّ  ـــــــــــــــ   َت
ـــــــر قيزن   َْ الَمشز ـــــــ ـــــــا َكوزَك ـــــــَر َي ي   ج ا  ــــــاطزَلع  ــــــة  َف ــــــنز َكرزَ  َ  م  ــــــرز ــــــا الش    َدَج

ـــــــرَ  َْ الَع ـــــــ ـــــــا َعق  ـــــــَر يزن  َوَم بَـــــة     ب  المَغز ــــــَدّ َعقز ََ يأعيـــــدي )) ــــــمَع    (( َتسز
ِاد   ــــــالَف ـــــَق(( ب  لّ  ـــــي ))ج  َرَ     وَتطزعَـــــَن ف  ــــــــــي األذز ـــــــــــ))َوهزرَاَن(( ف  ــــــــــى      َوَتمزَن
بيـــــــ  َ ــــــَر(( يَــــــا َجــــــَدَد الَغا ــنز مَرز َــع     ))َج ا   ــوزت  م  ــي الَم َ  ف ــ ــن   َور كز   (251)ـ

البهزاجي إلر، زا إلززي  يا زحها المحناقيززلص     يزف اززدني الحربزل الالدفمءراطيززل؟ص 
 . أبعد  ذا  بف الغدان؟..ا  جع ف الا الجلاهر ))با حو (( جديد القد

ي ــــد ع  ــــَبَل الَم َرنزســــا(( ومــــا أاز ي   ))ف  بَــــــــــَث المَــــــــــد ع  ــــــــــ اباهل َومَــــــــــا أ ز     
رمنَ  ـــــــــــا   َصـــــــــــَلة  الث  مقز ـــــــــــداءى ل  ـــــــــــــــع     ف  ْ  والرا   ـــــــــــــــي ـــــــــــــــازَر للّش    َمَج

                                                        
 .  اني ال دس الليا  الح يل اُ ا  ب  الحس  .225-223ص  3انري  دي ال الش (251)

المءل لي المشنءل.  اهيي ا   المرفعل ال ي إلر، ا. الوب  الي  سص فعني البادل الي  س ال ر، يلص ))با حو (( 
  جا  سور إلي با بس.
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ـــــنز رَا ـــــلَ م  ـــــْ الَومز َز َل ـــــ َم ـــــم  َأطزع  ـــــــــــــــَبع        يَن َوَلـــــــــــــــمز َتشز ـــــــــــــــع    َدمَ الر ا  
َز  َقـــــــــ رُى عل  َ     َلـــــــــْ الَومزـــــــــلَ فـــــــــاج  ــــَد ــــى الَمخز (( َعَل َْ الَمســــيل  ــــلي ََ ((  

يلَ َتَهـــــدّ   ـــــت  ـــــع  مَ ))َبسز ـــــي مَوز   يلَ    (( ف  ـــــــي ))َبســـــــات  ـــــــع  َوَتبزن    (( فـــــــي مَوز  
ـــا َتحزـــر قينَ  ـــور  َم ـــعَل  النا شز ـــنز م  ــــــــمز َترز َــــــــع     أم  ــــــــيزم  َل ــــــــى الل  ُه َعَل ــــــــا   َأب
َعا (( المَـــد  َرُ  ـــوز ُ  الث  ـــنز ))َمطزـــَب ـــــــ   َوم  َ  ُ  مـــــــا َرحز ـــــــيَن للَجـــــــو    (252)َ  َتطزه 

الالي مزززا قزززا ن الجززز ا رف  لزززا  العزززراق قزززا ن الم زززحعمرباص ال زززي فعحزززدالل ن ززززق 
الشززع   العربيززلص ينززدد بي ززالول ال ززلاس ال  شززيلص الب يززر جززراهمهي الحززي ا ا س  زززاص 

الالحجززززو لوززززدال هيص البالمءابزززز  كمززززا يززززديا  يززززا اهي الملب ززززلص ال زززز  فءززززد  السززززرا وا 
الزززا –فحززرض الشزززع   ن زززق الءحزززا  فزززد ي بلززز  الزززا ننزززد اص البلزززاد  زززذا الخوزززا  

يح زر ص الل زا ب زا ق ا  زماا الا الزاكا البعز  الح ا زو  الخا زل  - وث المححز ى 
 بل   دت.

الالمهزي أل الشزانر بم اق ز  ال طنيزل الالء اليزلص فشزل  ال حمزل  اغزرس بالمنعو زا  
ً  الالحناقيزززززا  الالملزززززاد ً   بزززززداعيا   زززززاإل –الا  الحزززززي فلزززززاد شزززززعرف أل فلززززز ل  زززززج

 بدبرا  لحظا  الحا ب  النيالي ل شعل العراقي الا الل العربيل ناالل. - هال " ف 
الالززا غززً  العويززا  شززعر ا  الززلص اسززر  ظززا رس الح ززردسص احميزز  بالحززداغ  الززا 

اإلع بززوا الزز طني الالءزز الي الاي، ززا،يص إلالشززانر الطنززي اللززاإلر ال،وزز   ن ززق أالحزز ص يززد
نا الج د اص ،ا  ا   ال   الدال  إلي  سو  ال داها  ء لز  إلزي قلزودس )فزا بزا ال زرااوا( 

 ي1969
ََ َلَهــمز  ــ ُ  الَكبزــّر َفَقلز ــد  ـــــدَ    َدَعــوا إلــى الَوحز وَ  وَالَجَس ـــــرا ـــــي ال نّ  َْ م  ـــــَ ل  ـــــ زراه ل    َن

ـــا نَ  ـــا َكَم يه ََ َأناغ  ـــ ـــيَن َالز َز َ مزس  ـــ ـــــــدَ    َغَم ـــــــَدها الَوَل نز ي ع    أما الَوليـــــــد   َنـــــــاغ 
ـــــــرى  َس ـــــــهَ ك  ـــــــمزلى َكلا ـــــــَتما َش ََ َ لز ـــــــ َصــــدَ    َوَليز ــــهَ ق  ــــدى َكلا َــــنزَممَ َقصز   ََ   (253)َوَليزــــ

 البخحل  الر ي العر  الأال ا  ي بمرا س ال ءدي
مَــةى  يَن َ يزــلَ الــرّ جس  مَحزك  ــط  ــي َفلسز ـــــــدَ    َفف  ـــــــدح  الَوت  ََ المَقز ــــــ ـــــــا و َيـز   ر  اَطه
لزـــَدَتها ـــياَر البَغزـــي  ج  َز ً  ـــدز أَطاَلـــ لزـــــَد أحــــــرار  وتَعزتَ   وَق َهــــــا ج  ـــــوَّ     بَــــــد  َيشز
                                                        

 .227ص 222ص  3الملد  ،   ي   (252)
 ا( فع د ن ق ال  دس ال سرى. اُعحسىدي ا حعسد.. اليمور إلي )أ،ا،وه160ص  2دي ال الج ا رفي   (253)
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َنها ـــــدا   يلى َم ـــــاط  ًَ ـــــيه  أ ـــــي الَخل ـــى َرمزـــَث يَحزَتَصـــدَ    َوف  ين  َعل  ـــياط  ـــعَ الش    َطلز
ـــَ رَهَمز  ـــيَن َتحز ـــى واع  ـــداه َعَل قز ـــيَء ح  ــــرزَ ةَ    َتق  ََ ــــَدوَن    إيَقــــا   ب مَــــنز َرَقــــَدوا َيحز
ـــــنز َوَطـــــن   لزعََر  ـــــيّ  اليَـــــوزمَ م  ــنز أوزطــان     َفَلـــــيزَس ل  ــل  َفــاَدوَن َع ــا َا دوام مز طَــر    ه 
ــَلَحوا ََ ــنز  َم ــَدود  أَ ــا يرى ل  ــى الَح ـــم  َومَـــنز َفَســـَدوا   َعَل مَن َعَلـــى َالز ر  ـــنز ِـــا     م 
ـــــنا َمَصـــــا رَصَ  شز ـــــدَ    َنــــ اَد َعـــــنز َوَطـــــن  ع  َق ـــــة  الن  روَع ـــــنز المَ ز ـــــَ اَد َع ـــــا َت   َ َم
ــهَ  طاه و الَدَت ــقز َز ً  ــاألمزس  إذا أجزَهَلــ ــد  مَرز    ب  ــدَ واأَلمزــَس َكالَغ ــا َ ل  ــونى ب َم   (254)َه

 ذف المءو نزل اج زد أ الزل الم اطنزل إلزي شزعر الجز ا رفص الا زسر أ،ز ا  ال اقزع 
العربي المي ال . ن ق اللعود ال يا ي. اللع  الج ا رف إلزي شزعرف الءز الي  زال أقز  

فا العربيززلص ال ززذا  اجززع  لززق بعززدف اا ززانا  النمءززا  الززا  وززث الح ا ززو  الدقيءززل بالءيززا
الملزززا،يص الإل  زززال انااللززز  ل م فزززز ن الزززا ال قزززع ا  الزززل الحززززي فعا،وهزززا  ززز  الشززززعب  
العربززيص  مززا فمحززا  نززا شززعراا جو ززز  بات حشززرا ص البخا ززل إلززي الءيززافا الرا نزززل 
ً  نززا الجززرأس إلززي النءززد  كءيززيل إل  ززوواص الالح  ززي الززذف أ ززا  ا الززل العربيززلص إليزز

الإل بعزز  قيززافاف  -لأل ززد–ل العربيززلص ) ل الزز طا العربززي المززلق الزز اقعي ل  يا زز
ال يا ززززززيل الالحدالدفززززززل يززززززححلي بهززززززا أإلززززززرادص يززززززرالل العززززززالي الززززززا غززززززً  اللززززززالحهي 

 .(255)الييءل(
الاجززد  ايشززا س  لززق أل  زز ول الخوززا  الشززعرف الحجززذ س إلززي اا بخنززا الءزز اليص 

ر اليز  الجزز ا رف الزذ  زال الشززانر ال  زال الالعززوا البا زرس  الحز ص الننززدالا فزياي شززان
لوبعززث  ززذا الززدال ص البومززر أل فميزز  اليززمور الءزز الي بلزز  أالجانزز  الاو عاازز ص إلد،زز  
فحززاال  أل فجمززع إلززي ،سززرس  ، ززا،يل بززوا ا قززد الحززس الحززا بخي الالرغبززل العا الززل إلززي 

 اجاال ف.
الالي مززززا  ززززاجي  لززززا  العززززراقص  ززززاجي  نمززززاا العززززر ص الا،حءززززد  يا ززززل الحوسيززززع 

 ززخر الززا الح زز   ات ح ززًاليلص إلززي قلززودس ))اليززيي  الالءسزز   بززا الر ال اقززعص  مززا
 ي1947المنش د(( نا  

                                                        
 . ا فابوري ق اهي الممن نوا الا الدغ   الا الس دال العربيل.164-160ص  2دي ال الشانري   (254)

ي  النءدي جنس الا ال ني قلا  ا  ج ص قبو ال ج في فءا     أ   الا ،ءد. ط ع الشياطواي  ؤال ها.  ىبرثى
.   لق ألر

 .227ص  2رفي   رباايص  الحمد الهدف الج ا  (255)
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ــــــَدهَمَ  نز يناه َوع  ــــــط  َلسز ــــــاد  يَن ف  ـــــدز    يــــــا َن ـــــتزمَ َق ـــــ ن  القلـــــاَء الَح ـــــمى ب لز ـــــاوَ ع    َقع
َه(( َز ))أمَـ َي ـّم  ًَ م ا  َز َلكَــــمز َ ــــَدَعا   َ َفى ب ما َفاَت م  يَلــــ ــــي ك  ت  ــــَن الَحلــــول  ال    م 

ــــ ــــَدّ َنواج  ــــ ز أ ز مَ َم ــــر  ــــلى َتَص ي َبلز    صَ  َ ج  ـــــــدى ل  ـــــــاَوعز ع هَا َقط  ـــــــد  م ـــــــوَر فـــــــي َتهزو    َف
نا َلَهــــمز َتبَعَــــا ِز ــــ ًَ ــــةى  ًَ ا ًَ ــــَدنا  نز ــــــي الَهــــــدزي  مَت بَعــــــا   وع  مــــــا ف  ــــــاَ وا ل  ًَ   َذاْل و
ــــــراه  َتخ  ــــــد ل  مَفز نز الم  بَايا-   َرد  الَمصــــــيبََة ب  ثزَل الص  َن َقدز َدمَعـا -م    (256)ب  ن  الَجفز

 ززي  شززد الءنززان نززا أ ززالول الءمززع الاتفززوهاد ل شززع   العربيززل ن ززق أيززدف 
ً  ل لناالل.   لا  ال حسدياص لي  ا أ 

ــــانى ب مَ ز  طزَع ــــَن ق  ــــا َنحز ــــَن َم ــــة  أَوَنحز يا   َب ــــَديز رَنز ــــي َ  َز ف ــــان  َتســــاَقَط َطع ــــا ق    ه
ـــ ـــّل   َـــوزم  زَن  ـــي َك ـــراه ف  ـــدز َ َب َتر عـــا   يمى َلـــمز َنج  يـــَر وا ز ت  َْ ا ز ـــهَ َوَلـــمز َنـــدزر  َكيزـــ   َعنز

ـــمز  ـــمز هيمـــا أَعـــد  َلَه َـــو َر  َه ـــــا   أعزطـــا هَم ـــــا المََتع وا َفوزَقه ـــــفا ََ م   ـــــوال   ـــــَن ال   م 
: َك ًــاه َلَهــمز بالشــهد  مَتزرََعــةه  ــيزن  ًَ ــــماها َنَقعَـــــا      ًَ ير  َك ًـــــاه    (257)َول لزَجمــــاه 

ت نراقيززا ص الإ، ززا،يا   ال لزذا ظهززر الجزز ا رف الززا غززً  ا  الزل الطنيززا  ت  ق يميززا ص
ت شزززع بيا ص إل زززال بزززذلي ل زززال ا الزززل المعسزززر نزززا قيزززافا ا الاو عااهزززا إلزززي الححزززر  
الال  زززدسص  وزززث الجزززد بوززز ت  شزززع بهاص الداإلزززع نزززا  ء قهزززاص  مزززا ،زززدد بال ا زززسوا 

 هيص ال ال  ربا  ن ق الم ح  موا لألجنسي الدغو .مالظالمواص ال،عق ن وهي جراه

 ني:البعد العالمي واإلنسا-4

سص ال زذا الزا فملزا ا زحنحاج  ابر ،لنل الج ا رف اي، ا،يل أ و لص اللي ف ،لالس نز
الززا ال  زززل الحزززي نزززالو بهزززا الءيزززافا العالميزززلص الالزززا غزززً  ا بوزززا  الاللنمزززاا الزززذيا 
الجزززد ي ن زززق اغزززحً  الملزززال الا  الزززالص  ل  زززاتا فشزززحر  ل إلزززي المسزززدأ الالهزززد  

  لززززززززق جا،ززززززززل  ززززززززاإل ص يص إلززززززززي شززززززززياص أل أكزززززززز ل ،ن ززززززززق  ززززززززد ق لزززززززز ي )أفيززززززززور 
النمر الخيا ص الالمحنسيص ال، ا ص ال،وحش ... الالزا ا  زال فعز  ،ي الزا  لزي   ز  لز ت أل 
فجرف إلي نرالقيص النذ غم ل قزرالل الزد  العربزي الالعراقزي الالنج زيص اللز ت أ،نزي الزا 

                                                        
ئ ل.85ص 84ص 83ص  3الملد  ،   ي   (256)  . ُ ارلي إلع  ل ذ  أف ،حا  و "
 . الذأبلي ،ابل الذها .87ص  3الملد  ،   ي   (257)
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. أالا أبوزا  الجز ا رف إلهزي الزلبو  ، زا،ي ن زق االحزداد (258)ال اطا المنا  س الالنعاالنل(
ء لزززز ي ) ،نزززي إلخزززز   بحسزززي ل ززز  الشززززع  .. الطسيعزززي أل فلزززز ل  الزززا،ي الاللزززا،يص  

شزززعسي العربزززي إلزززي الو يعزززل النهزززا. لءزززد بلوزززف شزززهود  ززز  س العشزززرباص ال ووزززف قحوززز  
. اللعزز  أ زز    ززذف النلنززل ارجززع  لززق طسيعحزز  (259)الع مززوا إلززي   ا زز  فززد النا بززل(

ً  نززا المحمززردس ن ززق الملززالص الاززي رف بززالحرات ال  ززرف المشززبع بززال يي اي، ززا،يلص  إليزز
اطًنزز  ن ززق  ءاإلززا  الشززع   الالنظربززا  ال   ززفيل المادفززل الحززي اززدن   لززق الحربززل 

 الالعدالل.
الالا المرجر أل فل ل لحءالود الشعل العراقيص  وث االحلجف إلزي نرالقز  دالزاا 
الحعززددس ا لزز الص ال،سحززف ن ززق أ فزز  أن ززق ، ززبل الززا الحيززا ا  الءدفمززلص )البً زز  

 ززززًاليل لززززي فعرإلزززز ا  ت الء وزززز  الززززا أشززززلا  الحمووززززل أل العززززراقووا النززززذ العلزززز   اي
العنلززززرفص القززززد نززززا  إلززززي العلززززر العبا ززززي ال  ززززرالل الق زززز ا بءزززز س فززززد الحيززززا با 

الي  -آ،ززذا –المحلززا نوا  –الشززع بيل ال ا  ززيلص الالشززع بيل العربيززل. الال  ززر اي زًز
ص الب يزززز  ار وبززززل (260)فلززززا ا حراالززززا  لحززززرات ا الززززي الغلاهلززززها الء اليززززل( -نم الززززا  
 ،ززززي –مززززع العراقززززي المعءززززدسص البمززززا ال  زززز  الززززا الحءالوززززد الحيززززا بلص إلءززززد الاجزززز  المجح

– بزززاح العالميزززل با، حزززاح ف زززحيور اينجزززا ص الاي، زززال العراقزززي  -ساناقيزززاا  ال يوزززر 
يحززابع أ ززدات العزالي الخززا جي بالحمززاي ،  ز  الززذف يحززابع بز  أ ززدات الطنزز ص  -الوز  

ا  زززدات العالميزززلص الإل  زززال ت القزززد ف  زززر  زززذا الحزززرجير  زززرنل ا، عزززا  الجززز ا رف ب
فيززززعد الززززا أ ميززززل الززززدال  الحا ززززي الززززذف أ ززززهمف بزززز  بوئحزززز  ال ءاإلحزززز  إلززززي ا ويززززف 

 الليا،ل المادفل  إل ا ف إلي  ذا المجا .
البيزا   لزق  زذف المنزابع اي، زا،يل أ ز ا  الشزانر  لزق ب زدال نربيزل الأجنسيزلص 

زززعف ،ظراززز   لزززق الحيززاس الال ززز ل. الاو زززر ن زززق ا  وزززر الجززز ا رف  أ،نززف غسراززز ص الال  
الو   أالميلص فج د ا اعاطد بعود المدى الع   اح الشزع  ص ال زال شزعراا ال طنيزل 
قزززد أظهزززرالا قس ززز  ،لنزززل شزززرقيلص    اسنززز ا قيزززافا شزززع   الشزززرق الملاإلحزززل الزززا أجززز  
ات ززحءً  الزز طني الالنهزز ض الحيززا فص الإلززي أالاهزز  شززعرف  ززا  الشززانر ن ززق  ززذا 

 النهو إلي قلودس ))   س العشربا((ي
يعَــةه  َ  َكــاَن َود  ــرز ــعَ    هَبَــوا أن  هــ ا الش  ــَرد  الَودا     (261)))َفــَ  َــد  َ وزمــاه أن َت

                                                        
 .196ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (258)
 ص  .1الملد  ،   ي   (259)
 .45ص  1969ص ب داد  ادف الع  في الج ا رفص د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعمال (260)
 . ))الم حق الشعرف((.491ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (261)
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 ززي اوززز     زززذف الرؤبزززل  لزززق نالميزززل اح اجززد ن زززق ال زززح ى الا زززد الزززع  ر زززا  
 الححر  ال طني ل شع  .

فلزززززرف الحعلزززززل الءززززز اليص البمءزززززف  -الزززززا غزززززً   زززززورا  الشزززززعرف–الالجززززز ا رف 
الزززل الم اطنزززل بعزززدا   ، زززا،يا ص  مزززا اا زززمف بزززالعند   ح زززف أاك–الواهفيزززلص الالزززا  نزززا 

 الالرإل   شلا  الظ ي الحي  اقف بالشع   اليعي ل.
الالززا دتهزز   ، ززا،يل الجزز ا رف دن ازز   لززق  ر ززل الززدإلان نززا ال زز ي العززالميص 
 وث  رحي )كنزف الزا ا الاهز  الزذيا دنز ا  لزق  ر زل ال ز يص ال ا،زف ايزي اليء زوا 

البززاي  ،ورالداص الالززدا   زز  فص الززذيا الحءوززف بهززي إلززي الززاامر  الإلنززا،وا أاليززا ي بيلا زز ص
 .(262)الميء وا إلي الا   (

القزززد  زززال الجززز ا رف  ا    زززاي نموزززق بملزززور اي، زززا،يلص    ،ا زززر جسهززززل 
الشزززع   المنافزززز ل الززززا أجزززز  الحربززززل الالدفمءراطيزززل إلززززي ،يزززز ل الحززززر  العالميززززل 

 ا بل الال اشيل.اليا،يلص بحوث  حل قلاهد العسرسص       ذف الشع   فد الن
ال ززززوا اعرفززززف المززززدل الرال زززززيل  كسززززر  جزززز   ،زززززا فص الززززد  لزززز  الءززززز ا  
ال زززز فياايل بشززززجانل ال بززززا  القززززد أ زززز ر  ززززذا الءحززززا  نززززا  لبمززززل الءزززز ا  ا لما،يززززل 
الا،حلززا  الززراليص المززا أ ززا   نجززا  العززاليص الا، عزز  الجزز ا رف بهززذا الحززدتص الززدإل نا  

وز ت  الءزادس الزرالي  زز)) حالوا((ص  اشزدا  بمو ل  الي ا بل ال،لنحز  الي  بزلص إليشزاد بب
 زززز  ا  اليوززززرس الإفءانززززا   ززززربعل انا،مززززف الززززع  ززززرنل الحر ززززلص إلززززي قلززززودس )) زززز ا 

 ي1942 حس  (( نا  
ـــــــَمَ  ًَ ـــــــبولَ((  ًز ـــــــوا  ًَ َشــــــــــــــــــــــــــــــــامَ او    يَـــــــا )) نــــــــــــــــــــــــــــــــاءى واحزت    نزح 
ْ  شيَــــــــــــــــا ــــــــــــــــ َمـــــــــــــــــــــــــــــــــامَ    َوَعلــــــــــــــــى أرز   يَغـــــــــــــــــــــــــــــــــاتى ع    تى َ ل 

ـــــــــــار  ـــــــــــَد العَـــــــــــايـــــــــــا مَن ـــــــــــــــــــــــَمَ    اه  َرزش  نزيا َا ـــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــمَ وال   َل
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاَن إ َث ــــــــــــــــهَ ا يَم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدزلى َوو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ    إن    رى وَع
ــــــــــــــــو ــــــــــــــــلى زَالَ   هــــــــــــــــا َج كـــــــــــــــــــــــــامَ    مََث ـــــــــــــــــــــــــلى واحزت    (263)َى وَجهز

القزززد ا زززح  ق الزززا  زززذف المعر زززل الشزززا د الرعبزززلص إلوهزززا السحزززر الال زززح  الجزززد ال 
 الجيث الا ا ط ا  الالن اا الالرجا ي

                                                        
 ص )  ا  المالد الع الشانر(.198نسد الح وا شعبالي الج ا رفص جد  الشعر الالحياسص   (262)
 .25ص  4دي ال الج ا رفي   (263)
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ـــــــــبَ  ًز وا ًَ ـــــــــَقاا  الــــــــــيـــــــــا  ًَ مَ َ  زَ ــــــــــــــــــــو ال الَغمَــــــــــــــــــــامَ    ولَ    ـــــــــــــــــــــد 
بزل  اًــــــــــــتبا ى  ــــــــــــ   ــــــــــــى ال ــــــــــــامَ    أَعَل َح ــــــــــــى المــــــــــــوزت  اززد    (264)أَعَل
ــــــــــــ َْ والَر   ـــــــــــَي ـــــــــــالَقّر والّش  ــــــــــــــــــــــــار  َطعَــــــــــــــــــــــــامَ    َف   ـــــــــــــــــــــــــعَ للن 

ـــــــــ ـــــــــددَ َجَم ـــــــــى الث  ـــــــــلَ َعَل فز ـــــــــــــــــَجامَ     الّط    ي  َفَهـــــــــــــــــلز َهـــــــــــــــــ ا انزس 
َى  ـــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــ َامَ    وَهـــــــــــــــل  البَتزـــــــــــــــَر ا زت  ـــــــــــــــــــمزلَ الزت  ـــــــــــــــــــل الس    وَه
ــــــــــــــ ـــــــــــــاَن باألح ـــــــــــــل الحيط ــــــــــــــــياء     َوَه ــــــــــــــــامَ ـ ــــــــــــــــى وَتَق   (265) تَبزَن

بهزززذف ا بيزززا  اعسزززر نزززا اعزززاطد الشزززانر الزززع الشزززع   المنافززز ل الزززا أجززز  
ال ززً ص ال ززي اززني نززا ،ظززرس  ، ززا،يل  لززق العززالي ا   ززلص    فعحسززر الجزز ا رف ،  زز  

جزد جلاا  الا    س نالميلص ت يدغ  إلزي ا ا زو  شزاال،ها ال  ربزل الال يا زيلص الل نز  ف
لز  اللا،زا  أكوزدا  إلوهزاص  شزل  الزا أشززلا  الحعسوزر نزا أالموحز  الا،حماهز   لزق اي، ززا،يلص 

 الالحءد  إلي العالي.  الإلق الء ى المحعوشل ل ححر 
ا حيورف  زذف المعزا  ص  زوا ا ز ل بزوا قز اوا الحناقيزحوا  -بوسيعح –الالشانر 

ل    وهزززا إلززي المنوزززق الالهززد ص إلهزززا  زز  فشزززود بلزززم د المززدل ال ززز فياايل الحززي  زززا
  م د الشه د إلي الدإلان ال د " المعحدياي

ـــــ ـ))ال ــــا    ــــَتوَل(( َله ًز َْ ))َر ــــ صــــــــــامَ    َ يز ي اعزت  ــــــــــام  (( الط  ــــــــــود  ًز   أ
َْ ))َ رزَ ــــــوَل(( وهَــــــل بَعزـــــــ ـــــــــــــــــَمَ    َ يزــــــ ـــــــــــــــــابى أو َم َت ـــــــــــــــــَد ع    ـ
َقــــــــــــاَح كالعَهزـــــــــــــ ــــــــــــل  الَقفز ـــــــــــــــوامَ    وَه ًَ يـــــــــــــــادى و   (266)ـــــــــــــــد  ج 

قزز ى الب ززي الالعززدالالص ال لززي الززا غززً  ،ظرازز   ززي فعحءززد بالنلززر المحززحي ن ززق 
 الح اؤليلي
 ًَ ـــــيَر الــــــو يـــــا )) ـــــبَولَ(( َمص  ًز  ــــــــــــــــــبَغزي  مـــــــــــــــــا َدو ّ رََغـــــــــــــــــامَ   ا

                                                        
 .24ص  3دي ال الج ا رفي   (264)
 .27ص 26ص  4الملد  ،   ي   (265)

 وا اشحداد المعا   اليا بل إلي )  ا حس  ( الءاندس البحربل الرال يل  1942 ذف الءلودس نا  ،ظمف 
غً  الحر  العالميل اليا،يل.. القد ا حب  ف الء ا  الرال يل المداإلعل نا المدينل ا حب ات   ال اليا  

  نجا  العالي.
الالن  ال يف ال ها  ال  و  الذف  . ال ها ي الذف ت ف ني الت ين عص27ص 26ص  4الملد  ،   ي   (266)

 ت فءوع.
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ــــــــــ ْ  فـــــــــي َمسز ـــــــــ ََ ـــــــــدى  ــــــــــــــــــر  َكَهــــــــــــــــــامَ    َوحد     ـــــــــــــــــــَتنزَقع  العَهز
ــــــــــَمَ  ًَ ــــــــــبَول((  ًز وا ًَ ــــــــــا ))   (267)ال  َنـــــــــــــــــــلز َمجزـــــــــــــــــــَدا  ذامَ    َي

جزززز ا رف لمززززا  ززززدت إلززززي العر ززززل )اللعزززز  الززززا قسوزززز  الملززززادإلا  أل الزززز   ال
))  ا زززس  ((  زززال  ززز  الح يءزززل بعونهززززاص فبعزززد أل ا زززحرد الجزززيش ا  مزززر المونززززاا 

ص نزززرض ال ززز إلووف إلزززي  يوزززر الزززا ب زززدال العزززالي أشزززرطل  زززونماهيل 1944اللزززاالد 
لمعززا    زز    الشززا د ا ننززد الق نهززاص الالززا بززوا ا ززي ا شززرطل شززربط نززا  ززذف 

نزززا  زز  ا  الزززا الوزززدال المعر ززل  الجيزززث الاالزززرأس المعر ززل ال ا ززز لص ال ززي د شزززنا أل  أي
الرفززعل  ززءوفص القززد  بززا ط  هززا الرفززيع ،ح  ززاص الالفززع إلمزز  ن ززق  ززديها ال ي،زز  
يرفع الن . فا لشزدس    زاي الجز ا رف القز س الخو حز  الخًقزلص ال يزف يسزدال الحلز   

 .(268)ال ي،  الاقع ال م ي(
ً ي )لءزززززد ُ زززززعق المشزززززا دالل الزززززذيا قزززززرؤالا قلزززززو دس  زززززي فيزززززيف ال اازززززل قزززززاه

الجززززز ا رف نزززززا ))  ا زززززحس  (( ال  ظ  زززززاص  زززززوا اسزززززد  لهزززززي  ززززز  س  لزززززي الو ززززز  
 الرفيعص ال   فحس  ،ح  أال .

اللي فلحد" الشانر بحلز بر المعزا   الزداهرس بزوا الزرالي الا لمزالص بز  ، زذ  لزق 
ا بوا  الذيا قادالا ا ي المعا  ص الا زا، ا إلزي  دا اهزا الا جوههزاص إل زرا  الالما  زل. إلءزد 

يززز  شزززجانحهي الإفمزززا،هي بعدالزززل الحزززر  إلزززي  الحلزززا  الميزززرال  املزززا الزززرالي ب 
ن ززوهي الزززا قسززز  ا لمزززالص إلزززدغ  الجزز ا رف  لزززق المعر زززل شزززانرا ص الا زززحعرض نززز الي 

ص اص  ي نسر  دالدا  الآإلاقا  الا زعل إلزي قلزودس  دبزاا الشزه  باالأ ماا  دباا الشه  ب
 ي1934إلي قلودس )) حالون راد(( نا  

ــــــا ــــــا أعَممَه ــــــتاليَن(( وم ًَ ــــــا )) ــــ  ى   ي ــــاه ت ــــي أحرف ــــي التهّج  ــــاءَ  ف َج   اله 
َن   هـــــــا ـــــــوز َر الَك ـــــــَتمزط  ـــــــَرلى َيسز ــــــــــــــاءَ    أحز ق هــــــــــــــاراه وارزت  تاقــــــــــــــاه واززد    انزع 
ـــــــــهَ  َل ـــــــــيَمنز َحوز ـــــــــع  ه  ـــــــــيمى َش ـــــــــاَنوا ال اَعمـــــــــاءَ    وزَن نزـــــــــهَ َفك ـــــــــَبسى م    َا
َز  َي ـــــــــّم  ًَ ص  الَتر َـــــــــَة ال مـــــــــا  ــــــــــرَاءَ   هَـــــــــ   ََ َجوعــــــــــاه وَع ــــــــــ ــــــــــاه  َنزب   َوَطن

                                                        
 .32-31ص  4دي ال الج ا رفي  (267)

ا ُي العوُل.  الر،ا ي الحرا . الذ 
 الدابلص )) ُ ح  (( ال))غر   (( الا المدل ال  فياايل الحي قاا  أ  ها بشجانل الإقدا  فد الء ا  النا بل.

الالا  22ص  1989ل وبانل الالنشرص لندل    يي ط  الح ربنيي الحمد الهدف الج ا رفص  باض الربس (268)
 بعد ا.
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َز َأم ــــــــةى  نـــــــــاءَ     َــــــــور ا البــــــــاني وعاَشــــــــ ي َحَقوقـــــــــاه والب  َ  البَـــــــــان  ـــــــــ   َوف 
زوَن الَخطـــــا َُ مَـــــوز ـــــارم َعـــــــاءَ    وَمَشـــــى الت    مــــــا انزَحنــــــى َذاْل وال َ ــــــه  ادّ 

لَحـــــــــــــرزب  ر جـــــــــــــااله  ـــــــــــــرب  نســـــــــــــاءَ    يزـــــــــــــَتَهمز لَ إن  ل  ـــــــــــــا أن  للَح   َ ب َرون
ـــهَ ل)َأما غـــوركي(( ) ََ عنـــدي َوحزَي ـــــــاءَ    يـــ ـــــــوزمَ الثن (( الَي  ْ ـــــــ نزت ـــــــي ))     ألَوفّ 

بَغــــــــاءَ     َــــــــلز ولــــــــوال أن  غــــــــوركي َأماــــــــهَ  ــــــــلَ هَــــــــ ي َلــــــــمز  َبَــــــــ   النا ثز   م 
ّه  ــد ًَ ْز  ــ ه ـــــر  وال طـــــارتز َ بـــــاءَ    يــا ))تولســتوي(( ولــم َت كز   (269)ِـــــورَُ الف 

كمززا فشززود ببوزز ت  الززرالي إلززي  زز   الشززح ،ل بززالح ار نسززر ل  ززا  د االيززل 
هززا ال  مززل الززع ، ييززهاص  مززا يحءابزز  المززداإلع الززع ال ززا ف إلززي  ززران اليوززرسص احءابزز  إلو

دا دص ت بد أل ف يي  لق النهافلص ال نزا فجمزع الشزانر بزوا ننزد ا  زدات الجماليزل 
 ال اي

ـــا َدمى  (( والَفلزَغ  ِ ـــ ـــَروَح ))الَفلز ـــا َع ءَ    ي َ  الـــــــبََ ـــــــنز ـــــــاءت  الَبلزـــــــوَّ َف حزَس ًَ  
ــــا ــــاَء زن  هََم م وَن(( د  ــــد  ــــبَِ ))ال ــــَد  َـــــيزَن الــــــرّ جزس  والطاهزـــــر  ا   ََ َقــــــاءَ بَعـز   لن 
ـــــــــــــةه  َل ـــــــــــــهَ َحام  ـــــــــــــَرتز أمزواَج ــــــــبزحاه وَمســــــــاءَ    وَج ََ ــــــــد  زن     َفوزَقهــــــــا اللّ 
(( هَمَـــا ــــــــاءَ    وَعَلـــى الَجـــرفيزن  ))َعمزمَـــان  ق طاطــــــــاه وارزت  ــــــــد زن  انزح    َرمزــــــــَ  َعهز

ــــَرمزن   ــــَة الن هز ــــي َشــــَبحاه يــــا ا زَن ْ   َتـــــــــــــــــراَءّ   َدوم  ي َقــــــــــــــــو يّ  وَ ــــــــــــــــُ    ل 
ـــــــــــــ َاءه  ـــــــــــــاه وَج قاب ـــــــــــــيَن ع  ـــــــــــــــاءَ    للمَهن  َب فا ـــــــــــــــاه َو يَن انزت  ـــــــــــــــان    والمََه

 َْ ـــــ َْ الَغال  ـــــ ــــــهيـــــه  َغَل َ     وانزَثنـــــى ال ــط وز ــل  –ـ َنــاءَ  - الَحبز ــوز   انزث  ــى الط    عل
  َ ــــ ــــداءَ  َ نز ــــلَ الف  ي ــــمَ الج  ــــ اه ألزَه   وهَـــــَدّ األعزقـــــاب  مـــــا شـــــاَءتز وَشـــــاءَ    َرمز

ـــــ ْى ي ـــــ ا َنَســـــ ـــــَة الن هـــــرمن  ه ـــــــنز والء    ا ا َن َ  الــــــــوالءَ م   (270)لــــــــو تقب لـــــــ
                                                        

 .181ز 179ص  1دي ال الج ا رفي   (269)
أ  ،   يي المءل د بها  الافل ا   الحي الي  ف دال  ا   المناف لص  وا قاالف بح  بع المناشور ال ربلص 
 ن فا  نا ابنها المعحء  الا قس  جها  ا الا ال يلرف إلي أ ناا النيا  الشو ني فد الحلي

 الوا،ي.
 .184ص 183ص 182ص 181دي ال الج ا رفي  ص   (270)
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اللءزززد  زززال الشزززانر  ا    زززاي نموزززق بملزززور اي، زززا،يلص ا،وًقزززا  الزززا أ الزززل 

 اي، ال المءه  ص إلي الطن ص الإلي العالي ن ق  د اعسورفي
ه   يم  ـــم  ََ ــي رَأوا فـــي  م     وَلــوز َفت َشـــوا َقلزب  ـــــــاَلم  المَتَـــــــ لّ  ـــــــ ا الَع ـــــــَة َه ََ َ َ  

 حززق  ل ،لنحزز  الدفمءراطيززلص دإلعحزز   لززق امجوززد قززادس ن ززلربوا  ززا ب ا النا بززل 
با ززي الدفمءراطيززل إلززي العززا   الشززه  سص  مزززا  ززدت بززوا جوزز   الححززالدص الجوززز   
المحزز  ؛  وززث  ا،ززف المعر ززل بززوا ال ززر  الال ززر ص الل ززا الجزز ا رف الزز   ا بززوا 

 مرف(( السربوزززا،يص الزززذف الشزززرق الال زززر  نسزززر ازززداعيا  الح زززيص    أشزززاد بززززز))ال ،ح
ص الاميززز   زززذف الحزززر  1943ا،حلزززر ن زززق الءززز ا  النا بزززل إلزززي شزززما   إلرب يزززل نزززا  

الززززداهرس بززززوا نءوززززداواص إلي ززززءط ن وهززززا أ ززززماا ال الزززز  ا  اا بخيززززل الززززا غززززً   نجابزززز  
ش لً،حلزا ا  العربيزل إلزي  الزا الزذ  الات،  زا  الزذف  بالبو ص ال يل الشانر الحعو "

عزز ب  نززا ال ح لززل العربيززلص  ء لزز  إلززي قلززودس ))ازز ،س(( آ   ليزز  العززر ص ال ي،زز  ا
 ي1943

بَا ْ  العَــــــــــ ز ــــــــــ ي َ يــــــــــولَ هللا  مَنزَهَل ــا   َردّ  م  الَغرز  ــاقزَتح  ــرزب  ف لزَغ ــدز ل  َ  َع ــا َشــرز   وَم
تــــــاه  َ  الجيـــــل  الَجد ــــــد  َتَلفا ــــــا   ومَـــــا َطــــــار  ــــــار  ى َدرز  ــــــازَصَ َط ــــــل  اجزت ــــــى َجَب   إل
ــــــا ــــــروان  َعروَقه ــــــوزمَ الَقيز ــــــ   َ  ــــــدى َج ــ   َ  قــاح  َمسز ــرى َعلــى الَقفز ياه َجب ــاوَاهز   َتعزل 
عَ َدعزـــَوُه  ـــم  مـــَد(( َتسز ََ َعلـــى ))مَدزر  ـــ مَعَ مَـنز َلب ـى   أَطلز مَس(( َتسز اَرتز إلى ))بَار  ًَ   و
حـاه  لَ َفات  ـَقى الَقـوز ًَ َغمزري(( َلوز  ــفزوَها ا   ومَا ))مَونزت  ََ ي  َْ الَقــواف  ــَقتز   لَســل العَــ زباسز ل  ًَ
ـــى ))َروميـــلَ(( َكرز ـــاه وَقبزَلهـــا ََ َعَل ـــ ــــبّا   َحَللز ََ ــــه   ــــىه ب  ــــرزَحمز مَعَن  ــــمز َت ــــه  وَل   َعليز

                                                                                                                             

 نظمالي فلد  إلا  ا لمال  الل الظ يص ال إلا  الرالي  الل العد .
 ال  لغي ،هر إلي  ال ياص ))الدالل(( ا ي ،هر إلي  ال يا بمدينل  حالون راد.

الشو ني  (  يا ي  ال ي الا  جا  الي  سص الأالوا نا  الحل 1953-1879 حالواي ) حالوا ج   (ي )
ص القيق 1927ص  حق الإلاا ص أبعد ارالا لي 1924ص غ د لونوا إلي  ناالل الحل  الالداللل 1922

ن ق الناالهي  الا حسد بال  ولص ال   الا اكسر قادس الح  اا إلي الحر  اليا،يلص أط ق الحر  البا دس إلي 
إلشجل عبادس  1956الخم ونا  فد الداللل الرأ ماليلص   جي ا  او  بعد ال ا ص الدا،  الاامر الحل  

 الشخليلص الأناد اتنحبا   لق بع  فحافاف.
( اشحهر  1961-1925ي ا ي الدينل ))إل ل  ،راد((  م ف ا ي )) حالوا(( بوا )Stalingrad حالون راد  

 .1943-1942بمءاالالحها ل حلا  ا لما،ي إلي شحاا 
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َتهَ مَحزَكـمَ  ـَتقز ًز (( ا ـَن ))العََلمَـيزن  ّ  م  ــاه َلاز    الَقـَو ــهَ راز َح ــونس (( أدزَر زَت ــي ))َت ــاَوف    (271)ب
  ي يرادا  لق ال اقع فيحاال  الح  ااي

ـــا َن ـــوزم  واألمزـــس  إن  ـــاَء الَي ـــا َحَلف َدتَـــــ   وَم نـــــا َقرز َـــــىَلكَــــمز مَـــــا َأرز ت    مز فـــــي مََود 
ــــه   ثزل  ــــدزَ مز ب م  نــــا َ يزــــراه َنع  مــــَدوا    ــا   َأر  ــمز ح  ز  ــنز َلَك ــاه َنَك ــا ح  ز  ــوا لن   (272)وَكوَن
ــــــــــه   ثزل  ــــــــــاه ب م  َتاب ــــــــــوصَ ع  يَل ــــى   َوال  َفك  ــــنز أرزَ  ْى بَعزــــَد َم ــــ ــــا مَعزت  َن ــــا وك    لن
ــيَكمز مَبَغ لــاه  باه َعل ــاز ــوا َش َط ل  باإليزنــــــا وحَ    وال َتخز ـــــــه  َشـــــــاز ـــــــاه ال َنرمــــــَد ب    ق 

ا  الزززذاكرسص   سزززف بالشزززانر بعوزززدا ص إلحلززز   المعر زززل بزززوا العزززر  ي ،هزززا ازززداع
 الال ر ص الأ ءط ))طا ق با  باد(( ن ق قاهد ن لرف ،ربي.

نا بززل اللعزز  الززا دالانززي  ززذا الحميزز   زز  ا،حلززا  الجزز ا رف ل دفمءراطيززل ن ززق ال
 الال اشيلص  ،  فلرف العند الالعنلربل ل  ،ها اش  "ف الج  اي، ا،يل الا ح ل الج د ا.

الإلزززي العزززرض  دييززز  نزززا ال زززر ص دنزززا  لزززق الحززز ا  المحبزززاد ص ن زززق أ زززاي 
الحنزززاظر بززززوا  يزززا اواص لززززرد  الهزززز س بونهمزززاص الاجززززاال  العززززدااص ب يزززل غ ززززق أجزززز اا 

الإل  ذف الدن س  لزق الحز ا  بزوا الشزما   النا بل ل ح ا يص ال  ت   لق ال ً  الال ها .
الالجنز  ص  يوززرا  الززا ،زادى بهززا نززدد الزا الم  ززربا الالميء ززوا العزر  الا جا،ززلص الززذيا 
ينحمزز ل  لززق الززدال  النااليززلص ل نهززا لززي ا ززق ا حماالززا  لززدى جبززابرس المززا  الط ززاس ال زز ول 

 إلي ال ر  اتالسربالي.
أفيززا  بالءزززادس ال يا زززوواص إلءزززد الالي مززا أشزززاد الشزززانر بالءززادس الع زززلربواص أشزززاد 

اللعيي الهندف ،ا،دفص  ،ز  دنزا  لزق احربزر الهنزد الزا ات،  وزل البنزق ،هيزحها  أج   

                                                        
 .475ص 472ص 470ص 467ص  1دي ال الج ا رفي   (271)

 بعي الملد .المنه ي الم  دص المن
 .479ص 468ص 467ص  4دي ال الج ا رفي   (272)

لر نا  م( الا شا  ا،  ولف  ل   الال  إلي الع موا ب1976-1887ي )Montgomeryال ،ح مرف بر،ا د 
ص الالنح مرفي الدينل أالربليل نا مل 1944ص الشا   إلي ،لال  الح  اا ن ق   ا   )،  الا،دف( 1942

(ي الا شا  ألما،ي قاد 1944-1891لسًد.  الال  )  إلوا(ي )أتباالا أ ي   ق الاشيل إلي جن   ،ر  ا
-1769الحم ل ن ق  إلرب يا الإلش  إلي الع موا. شي  ح ر بدغً   إليالرف بات،ححا ص لن ح ل )

-1828الا لق  ها ل ال   اا الا بوا ) 1815(ي قاهد ا،  ولف ا،حلر ن ق ،اب و ل إلي الاارل  1852
1830.) 

) الالو ((. أ بقي  اد الاور . الشعلي الء   بهي الن وهيص الالشعل المو  ل لي طربد النهيص الالمءل د ب  )
 نا الوربقص الالمءلد  ناي أ ب  ا ا  ءاد الحافخيل الاإلحح ا الح ا  الا دالل نءد.
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الحدييلص إلوسق أ     اتكح زاا الزذاايص أ،شزد الجز ا رف قلزودس إلزي ا ح زا  اللزًس 
  زا، ل اليزا،ي 30الحذ ا بل الذف أقاالح  ال  ا س الهندفل إلزي ب زداد ل ا،زدف ال زاا يز   

 ي1960نا  
ـــــــ َْ والتم  ي ــــــعال  ــــــى الص  ــــــا زَنيمــــــاه شَ  ـــــــــه  تَ    ي َز َعَليز ـــــــــ ـــــــــوزَصَ الَفَقـــــــــراءَ ـ   ح
ـــــ حز ــــر حز اللّ  ــــر  َلــــمز َتخز الب شز ي ــــــــــــةى وَعَنــــــــــــاءَ  ـــــــــــــكةَ    يــــا هَتوفــــاه ب  ــــــــــــهَ َ ل  نز   م 
ــــيَن(( َفَلب تزـــــ لهــــي(( ))ب كّ  ــــــــهَ    َِــــم  نــــاَدتز ))د    َرد  النــــــــداَء منهــــــــا النــــــــداءَ  اـ
َْ المََ يــــــــ ـــــــ لز يَر ت  ـــــــه   ـــــــم  ي ََ ه  ـــــــ ــــن  أفا   َ نز شــــاءَ ـ ــــ َاَ  َعنزهــــا الغ  َز وانز   َقــــ
ـــــــــــ ها الَكبـز ـــــــــــاه َعَلـــــــــــى ر ًـــــــــــاَلت    ــــــرَّ وَقــــــدز َحـــــاَن فرزَ ــــــها واألداءَ    وأمين
ــ ـــاَن الــ ََ ي(( َدمَ الَجمَـــوَ  و ـــد  ـــاَن ))غانز ـــــعزواءَ    ََ يَحها َش ـــــَتب  ـــــهنَد أنز َتسز   (273)ـ

لعيي الهنزززدف  زززالححر  الات زززحءً ؛ الأي زززد ال مزززا نسزززر الشزززانر نزززا  ،جزززا ا  الززز
ال اق ز  إلزي المءاالالزل ال زز ميلص بعوزدا  نزا العنزد )) ززال الهنزد الزا أل ا زحسيحها قزز س 
نمياا((ص  ي أشان الدفمءراطيلص الدنا  لزق ال ز ي العزالميص إل زال بهزذا جزديرا  بالحءزدير 

ف الوما زل الايكبا ؛  ل الي   ذف الشخليا  البا  س ا ءزق  ز ى إلزي ، زس الجز ا ر 
  لق الححر  الات حءً .

ص ال ززعد  الززا 1947ال زوا  ززا   ))أ،دال،ي ززيا(( ن زق ال ا ززل المححزز  نزا  
الاورس ال  احص  عيا  لً،عحاق الا ،ور ات حعما  اليحيل بل  الزا لزديها الزا طاقزا ص 

 ،الف  نجا  ال و  با ن ق العد  الال ً .
ل أقاالحهزززا جمعيزززل القززد نظزززي الجززز ا رف  ززذا النيزززا  بءلزززودس أ،شزززد ا إلززي    ززز

 ا حه هاي 1947الشبال ا ،دال،ي يل إلي ب داد 
ــوا   ــَدَنوَح(( إنز اًــتمات  ََن ــــــــوا     يَــا ))أنز ــــــــاَ  أَ  َف ْ  والك  ــــــــ ــــــــالَحرزَب َأما   َف
ه   ــــــَفحات  ََ ــــــى  ُى َعَل م ــــــار  ــــــَديزْ  َت ــــــَفوا     َوَل م  الَمسز ــــــد  ــــــَن ال ََ م  ــــــو   أَر ى َيَل

                                                        
 . شع ااي  ر . الحم في الح  ف   ل  جم ن ال ءراا الالم اكوا الهن د.205ص  1دي ال الج ا رفي   (273)

( إلو     الالناف   ندف اللد إلي برال،د (ص اشحهر ب ءل 1948-1869ا،د( )،ا،دف )ال  ا،داي  را ش
)المهااما( أف )الن س ال االيل( دنا  لق احربر الهند الا ات،  ول بالورق ال  ميلص ال ال  ً   
ا ق ىص ايفرا  العا ص أد  جه دف  لق ات حءً ص ا،حال  بر ما،ي الحعللص البعد  ذا اللعيي الا 

   إلي العالي.أبر  دناس ال ً
 اح  في ا حد   ل  ال ءرااص الا ور غ   . شع ااي  ر  طا نل.
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ــــــه   ــــــنز أهزل  د  َع ــــــر  ــــــّل  َمَش ــــــا أم  َك ــــــاَن وَعــــــاَا َكــــــالمَمزَلوا     َي َن َْ الج  ــــــ   وَه 
ـــن  الج   مز ب َم ـــَتم  ـــمز  َنز يـــَق إنز َل ـــاَد َ ل  ْ     َه مــــــــ ــــــــه  َر وَح َذو  يــــــــَق ب    َتاَجــــــــاه َتل 

ـــور ا  طـــا   ى  ـــنز َقَب ـــر  م  ـــّل  َقبز ـــي َك ــــدزَعوا     ف ــــار  ى َ  ََ ْ  و ــــ ــــي إَليز   (274)يَمزش 
َيَشـــــد  حَ  ـــــرَصَ ل  ُ  َنحز ـــــَرا  الَمَلـــــم  ــــــيْ     ا   ــــــنز مَا   ــــــيان  م  ًز ع  األ ــــــالمَوج    ب 

  ي أشا   لق ال دس النيا  بوا الشع   الميوهدسي
ــرزَ ةى  ــق  ش  ــي الَخَ   ــَدَنوَح(( َوف  مْ     يَــا ))أنز ـــــــــر  ـــــــــَر هللا  َدوَن َش ـــــــــيزَء َغيز   ال َش
ــه   يم  ــَطَلى َبَجح  َز َ  ا ــرز ــَلوزا  مــا الش  َز ــــــــــمَوا     أ ًَ ــــــــــة  و ــــــــــنز َذل  ــــــــــم  م    َو  مَيزَس
ـــــةه  َم ـــــَه َنقز ـــــدز َتَمخ  َ  َوَق ـــــ ـــــَ اَا أن ـــ   َوَك ل  ـــبَوا  َتَتَمخ    (275)يَن علـــى الَقَنـــا الَمشز

أالززا ال ززيلل الحززر  الال ززً ص إلءززد أبززدى الجزز ا رف ال اقززد الحباينززلص إلهزز   ونززا ص 
إلزي المزاامر  ألءا زاص يز   1959الابد ل   يص  ما إلي قلودس ))أ،ش دس ال ً (( نزا  

  الززدانوا  لوهززاص الإلززي  ززذا الح زز   يززرا  ا ال  لحر ززل ال زز ي إلززي العززراقص ال ززال أال 
 الإل د الا الخح د أ،حاا العاليي

ــرَ  َف ــه  الم  ــلم  مَعزَقــودى ب  ــَن الّس  ـــــــرَ    َجــيز ى م  َ  الَفجزــــــر   َنزَتش  ْى َكَشـــــــعَا ــــــ   َومَوزك 
ـــــهَ  ـــــرا   َ لزعََق هز م  الم    َون  َهـــــيزَه الـــــد 

 
 

ــــــــرَ   ــــــــا ى ومَحزَتك  ــــــــر  أف    َلعزــــــــَق الَكواً 

يلَ  ــَتط  ــرَّ َكـيز َيسز ـَحى يَمَــدا الث  ــه   أ ز ـــلزم  غَ    ب  لس  ـــرَ ل  ـــون  َ  زَده  ـــَن ال مزَت ـــنى م    صز
ـــــ ى  ـــــهَ أَن ـــــلزمَ َشـــــهزماه َكلا ـــــاَرَا الّس  ـــــهَ َ َفـــــرَ    َتَب ُ  وحييّـــــاه َكلا ـــــ   ـــــنز ع    (276)م 

 ززي شززجل الحززر  الجراهمهززا البشززعلص إلززي  زز   الحً ءززلص ا ززحمد ا الززا أازز ل 
 يل الاتجحماعيليا  اللص الالا الحراكما  الن  

ـــَل ى  ََ ـــَدصَ  نز َ  الَحـــرزَب َق زمـــاه ع  ــــــيقا   و  َســـ ــــــي ً  ــــــَن الت عَــــــال ي َوف  َصــــــرَ ن  م    ه  ق 
لَحـــرزب   ََ ل  بزـــ ـــا–َعج  َقَه ــــ رَ   -َ لزهـــاءه ومَنزط  ــــقى َه ل مَنزط  َز ــــ َز أو أبَاَن ــــ َمَل  إن أغز

                                                        
 .428ص 427ص  3دي ال الج ا رفي   (274)
 .429ص  3دي ال الج ا رفي   (275)
 .614ص 613ص  2دي ال الج ا رفي   (276)
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ــــار  َوَن د   ــــاح مَــــا  َــــ َلواالش  ــروا   مــــاَء الن   َ ــا اد  نزيا وَم ــدا ــهزَوُ  ال ــى الش  ــا َعل نزَه   م 

ــه   ــيَل ب  ــعَوراه َأط  ــَن الــَوحز   َمسز ــَد البَشــرَ    نــابى م  َتحزص  ًز   (277)والَهــان  وَن إذا مــا ا
 كما ا ححير    ا  الا المافيص ار وبا  الا الحر  الاي  ا  ال با  بال  يي

ـــنز  َم ـــلزم  ال د ـــنى ل  ََ بالّس  ـــ ـــَرواشمَنز ــــــــــه  ود ــــــــــنى ألهزليــــــــــه  َونز َكَفــــــــــَروا   كَف   ب 
ص   ــي )رومــا( َعَلــى  َــد  ـــــون     َومنزعَــَق البَــومَ ف  مزَت ـــــى ال   ـــــرَ  َدمَ الَمســـــيل  َعَل   يَعزَتَص
ـــرى  ـــا أش  ـــاَرَُ أنز َيجزَتاَحه ـــ زَ ى الَحَل ــــــــــرَ    َت هــــــــــا َبَط ــــــــــنز أ زنا     وأنز  َــــــــــ ب َل م 
ــــــ ــــــةى َزَم ــــــى َطغزَم َتبزَق ــــــــرَ    رى وأنز َتمَــــــوَت ل  ْى أش  ــــــــ  َ ــــــــا َغا َيهزن ــــــــاَدل ل    وأنز تَب

ـــداه  ـــّو ألن  َ  ـــحزَكَة الن شز َنـــَق اللّ  َر    أَتخز ــــ زَتم  ــــَفور  َت ــــى الَعصز ــــراب  َعَل ــــَن الَغ   م 
ََ ب ــ َز اشمَنز ــ ــدز َن َف ــرزَب َق ــلزم  إن  الَح ها الَخـــَدرَ    لّس  ـــال  ََ ـــي أوز   (278)َدمـــاه وأوزَغـــلَ ف 

 زي بززوا أغوزا  الحززرال  الشزرال  ا ن ززق البشزربل ال حعرفززا  الشزا د اليوززرسص الززا 
عزززالي الت  زززيما الس زززدال الحزززي  زززاإلر  لوهزززا الاط زززع ن زززق آ زززا  الزززدالا  الالخزززرا  الحزززي ال

غ  حهزززا الحزززرال  الظالمزززلص الالحزززي  اح فزززحوحها الًيزززوا الزززا البشزززرص الزززا نزززدا العزززالي 
 الحيا س الاي، ا،يلي

َز ب ســــاح   ــــ ــــا ألزَق بَــــــَر    َكمز َعــــن  الَحــــَروب  َوَم َ  الع  زَايَـــــا ومــــــاذا َكاَنـــــ ـــــَن الر    م 
حزَنَتهــــا نزيا وم  بَــــر  الــــدا ــــمز أ ز ي َوَل ــــد  نز ـــــــوَذ ى    ع  ـــــــَورَ  َنم ََ ـــــــعَاَفهَ  نزـــــــَدَ مز أ ز   ع 
ــــَد َمَ  وف ي(( وَعنز ََ ــ))َفرز ــ ـــــرَ    مَـــَررزَت أمزــــس     ـــــا َ َب َه ـــــا وَحلـــــاراتى    ـــــنز زهزو ه   َع
َز  َهـــــا َنَلـــــَج َِقاَفـــــات     مَـــــار   َِمَــــــرَ    وعَــــنز ِ    إذا الثقافــــــة لــــــم  َنزَلــــــهز َلهــــــا 
ـــــــه   ــــــراه  َبابَــــــاه ال أنــــــيَس ب  ََ َقفز ـــــ ُى وال   رَأ ـز ـــــــــــا ـــــــــــَجرَ وال َحي    مـــــــــــاءىل وال َش
ــــــــــثى  ل وال َهــــــــــامىل وال َجَث ــــــَروا   وال َقبَــــــــــورى ــــــازاه: َهَهنــــــاه َقب  ــــــنز يَقــــــالَ َمَج   َلك 
يـــلَ لـــي َهَهنـــا أمـــس  انزَطـــَوتز َ بَـــراه  ــــــرَ   َوق  َِ َــــــار ل  ال  بزــــــدو لهــــــا أ  َشــــــم المَع

                                                        
 . أ    ي  رق   الدالرال .615ص  2دي ال الج ا رفي   (277)

 يباا الالحرإلع.الخ ري الحياا الالخج ص ا ،دي العل الا
 البوري الشبع الالحر  اللاهد. ا شري ال  اح.

 . لوهناي لوهني.617ص 616ص  2الملد  ،   ي   (278)
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رَصَ  ــــــــــوّ  َز تََن ــــــــــ ْى َكاَن ـباب  ب ـه  األوز ـاَ  والغَـ   َوَهَهنــــــــــا مَلزعَــــــــــ َن الش    (279)َررَ م 

 الب  ل الشانر ال   دناس الحر ص الاجا  الدالااي
ـعََفةه  ـلزمَ َملز م  َلـيزَس الّس  َتَخــــــــرَ    يَا َشـار َب الـد  َهــــــــا َ لزَهــــــــى ومَفز   وال َشــــــــكاُ   
َرُى  ــــــــــد  مـــــــــا هَــــــــــَو إيمــــــــــانى ومَقز ن  ْى ومَعزَتبَـــــــــــــــرَ    َو مـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ُى وَتجار    َوع 
م  مَــــر تز َليزَلــــةى َطَرفــــاه  ـــــن تَ    يَــــا َشــــار َب الــــد    (280)مَـــــر  َليـــــال  بَعزـــــَدها َأَ ـــــرَ وَل

الأ يا،ززا  يززرإل  الجزز ا رف ال ززً ص بعززدالا ا ززحن ذ  ال ززر  الالشززرالطص اللززي يسززق 
 ي1957 ت غيا  الحر   ء ل  إلي قلودس )إلي   رى المال ي( 

ــ ــنز بَعزــد  الَجَنــو   َلــهَ َ َفــرزَت بالّس  ـــــــهَ وأعزـــــــ ارَ    لزم  م  نز َز َحَجـــــــهى م    َفَقـــــــدز َوهَنـــــــ
َى َمــ   ى  ــلزمى  ــاد  ــَن الَحــرزب  ً  هزـ ارَ    َشــري م  ـي ا بعَـاد  م  ي الَوعزد  َعيي وف    (281)ف 

البعحءززززد بززززالحر  العادلززززلص  ل ال زززز ي ت فجحمززززع الززززع اليززززعدص الززززا دا  العززززدال 
النزززد  المعنزززا  إلزززي اتنحزززدااص إل زززيس  مزززل  زززسو   ت ال  زززاحص  مزززا إلزززي قلزززودس )  زززرى 

 ي1945ب    ( الحي أ،شد ا الشانر إلي     أقيي إلي ب داد نا  
َز  ـــَكوت  وَقـــدز َأ ـــيَع ـــعَ السا ـــــــــيا      ومـــا َنفز ـــــــــدارُ  بالّص  ـــــــــوَ  ذوي الَج   َحق
ــــــــى ــــــــعوب  إذا َتبَن  َُ الشا ي   َوتَــــــــ رم   َدمَ األحـــــــــــرار  ال يَمزَحــــــــــــوصَ مَــــــــــــاح 

َُ دام  أأما ا ـــــــــــــــارم ـــا      لَقــــــــــــــدزح  والت  َف ـــي الك  ـــْ ف  ـــلَ أمزس  ثز ْ  م    (282)وَموزمَـــ
ـــــــــر ي  ـــــــــَمَ هللا  َيسز ًَ ـــــــــطيَن  َلسز َْ الَمشــــــــار ل  والب طــــــــا      ف  ــــــــ لز ــــــــى ت    عل
ــــي   ــــب َط َكــــّل  َوحز ــــَدا  وهزــــَو مَهز مَـــــا      ومَهز َر الرّ  ــــَتج  ـــَو َمشز ْ  َوهـز ــــ   (283)َ َنعزش 

الاو ر ن ق شعر ا  الل الو   أالميلص فج د ا اعزاطد بعوزد المزدى الزع   زاح 
هزززا  ززز  الجززز ا رف فشزززجل إلل زززلال ا الربلزززي إلزززي الحزززر  ال   بزززلص الشزززع   فزززد ا

                                                        
 .621ص 617ص  2دي ال الج ا رفي   (279)

 يي إلر  فيا. الىيع لي   بعلص ال و ل.إلال ر ي الوًهع. الرالاد. إلر   
 .622ص  2الملد  ،   ي   (280)
 الجن حي المو . المذقي ،ور المخ مص اللبف. .534ص  2دي ال الشانري   (281)
 .50ص  2الملد  ال ابقص   (282)
 . الشحجر الرالاحي الشحبي.50ص  2دي ال الج ا رفي   (283)
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الحززدغ  اتالسربززالي احززف  ززحا  ال ززً  الخززادنص  مززا إلززي قلززودس ))أط ززا  العززالي((ص 
 ي1962أ،شد ا إلي الاامر ،لن ال ًح بم  ل  نا  

ــــــــي ــــــــان  َدم  ــــــــــــــــــان  َدمـــــــــــــــــــاه َكـــــــــــــــــــالعَلزَقم     َ ــــــــّل  َشــــــــدزَايْز يََمص    ومَمَج 
ـــعَوب   ـــم  الشا ـــى َلحز َْ َعَل ـــ ن  الَكلز ـــّم  ــــــنز َعرز    ًَ ــــــه  م  ــــــلز وا زس  ــــــى الَحَل   م هــــــا أ زَه
ــــَحوب   ــــا والشا َح َعَليَه ِز َــــ ــــع  الب َل ـــــــلز    وا ز ـــــــلز َذوزَب األًـــــــى َعنزهـــــــا المََق   وأً 

 زززي ينزززدد با  زززالول ال  شزززيل الحزززي اما  زززها أالربلزززا ن زززق الشزززع   اليزززعي لص 
 رباايالب ير الجراهي الحي ارا سها إلي  ق ا ط ا  ا ب

َ ــى الَوَحــوَا  ــا أذز ــا الــَوحزَ  وَم َتَرح     أ اه ـــــــــالمَفز ََ ب ـــــــــو ّ الَج ـــــــــد    (284)َتَتَح
ـــــــا َتَنـــــــوَا  ـــــــا هيم َله فز ي ط  ـــــــ ّ  َجى والَغَلــــــــس     وتََغ ــــــــدا ــــــــَتار  ال ًز ََ أ ــــــــ   َتحز
ــي ــَروَح المَحزَتم  ــَوحزَ  اللا ــا ال ــــــــــــق     َو  َه َغــــــــــــى والمَنزط    لفصــــــــــــاحات اللا
ـــــــــــم   ـــــــــــنز َنَم ـــــــــــر َعهَ م  ـــــــــــا َش ــــــــــهَ ا   و  َم ــــــــــنزَهن  َوجز َتــــــــــ  ي م    لــــــــــور   َيخز

كمززا ينززدد الجزز ا رف بززالحموول العنلززرفص الب ززحن رف بشززدسص  ،زز  السززدأ قززاهي ن ززق 
 يا زززل الح ربزززق بزززوا البشزززر إلزززي ال ززز ل الالعزززرقص إلهزززا  ززز  فلزززد النظزززا  ا الربلزززي 

 المح  ش بينند النع  ي
ــا الــوحَ  الــ ي ذا   ـــــــــه     ال نــو ز أ اه ـــــــــنز أنياب  ـــــــــَكرات  المَـــــــــوزت  م  ًَ  

ــــــــــــنز أنزســــــــــــاب ه     َجـــرزمََهمز أنز أعزـــَدمَوا َلوزنـــاه يَمَــــو ز  َر   م  م  األزز ــــــــــــد  ال   ب 
ـــامَ الَفـــَرو ز  ًَ ـــ ي  ـــَد ال  ـــــه     أ اهـــا الوغز ـــــنز أتراب  ـــــدزَن البـــــيَه م    (285)أن َ ل 

 ،هزا أبيززا  ازني نززا  ءزد الشززانر ن زق الو ززاس الزذيا ا ززحعسدالا الشزع  ص  حززق 
 ذ الل بد ا،ل اي، ال القهرف. اللعز  الجز ا رف إلزي ال اق ز  الزا  ،هي أ بح ا  اديوا يح

قيززززافا الشزززززع   الملاإلحززززل إلزززززي  ززززسو   ربحهزززززاص ت فخح ززززد نزززززا ال اق زززز  ال طنيزززززل 
الالء اليزلص  ،هزا الززد  نزا بنيززل الحما زلل ال زل ،ل بززالحمرد الاليز  س ن ززق الظ زي أينمززا 

 كال.
                                                        

 .223ص 221ص  1985ص النش  ا  ال ا س اليءاإللص دالشق 5الملد  ،   ي   (284)
و  ال ا د. ال  سي . فخحلفي فخج . أاراب ي جمع ار ص ال ي أبناا الج223ص  5دي ال الشانري   (285)

الظً  الشديد. ال  قي ال   ص ال اقط الذف ت فُعحد ب  الا ال ً  ال،ورفص اي ي إلي الح د. ال رال ي 
 الن اا.
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لء زززق الرال زززي اللززي فعزززالو أفزززا  الزززا المشزززلً  العالميزززل  ال زززء ط الحيزززا فص الا
الايبا يزل ال،ور ززا الززا أالزراض العلززرص الحززي أإلر اهززا الحيزا س المادفززل. ال لززي  اجززع 
 لزززق طسيعزززل ا  الزززل الحززززي امخيزززف نزززا الفزززع نززززا  قزززاهي بال عززز ص بزززوا الشززززع   
الميززوهدس الجًديهززا. ال زز  بززذلي فلززد  نززا النززاخ ،  ززي الإل ززرف الشززح ل بالحءززد 

اليزززع اا الالزززدإلان نزززنهيص الالزززا  نزززا  الات،حءزززا  الزززا أنزززداا الحربزززلص البالمءابززز  ال ا زززاس
 ااخذ  ا  الل بعد ا اي، ا،ي.

القزززززد  ا،زززززف  زززززذف النلنزززززل الدفمءراطيزززززل اي، زززززا،يل  زززززي ،ءوزززززل اتإلحزززززراقص بزززززوا 
الجز ا رفص ال،ظززا  الحلززي إلززي العززراق؛ ال ززال ،لززوب  الحشززرد ن ززق أيززدف الحلززا ص  مززا 

ا أجز  الحربزل كا،ف  ذف ال ورس ال  يمل  زاإللا  ن زق النا زرا  الشزع   المنافز ل الز
الالدفمءراطيزززل؛ بحوززززث اززززداغ  الءزززز الي الاي، ززززا،ي بد  ززززاي نموززززقص اللهززززذا ا  ززززد  
بو ت  ا إلراد الالشع   ن ق اغحً  النابحهزا؛ إل زيس  مزل إلزرق بزوا  ز  س العشزرباص 
الا،ح افززا  الشززع   العربيززل الالعالميززل إلززي  زز  بل الالجلاهززر الاللززرص الالمعززا   الحززي 

فزد ا ،ظمزل ات زحعما بلص اللززيس  مزل ال زاإلل بززوا ا يغافزها الزرالي الالهنزد الأ،د،  زز
ا بوزززا  الالعبزززاقرس  زززالحس بيص ال زززحالواص ال زززًح الزززدياص البزززوا ا إل زززا،يص ال، اززز ص 

فج ززدالل  -إلززي شززعرف–الأ ا،زز لص ال ززاإل   بززرااييص البحززر الع زز  ص ال زز ا ي.  ل  ززاتا 
 ال يي ا غًقيل الالي  بل.

 السمات الموضوعية لشعر األزمة:-4

الج ا رف ب ما  ال ف عيلص شل ف بمجم هزا ايطزا  العزا  لهزذف اا مف أ الل 
ايطززا   االزلص  مزا   زمف العًقزل بزوا الشززانر الايطزا  العزا  ل  اقزعص الداغز   زذ  ا 

يححزر  الشزانر الاحعزدد ال اق ز ص الالزع  لززي اظز   زذف الم اقزد الج  زا  الخح  زل لحجربززل 
 الا دس.

ا  زي ال زانً ص الإل  ذف الخلاهم لي ف الحلً  لمءدالا  إلح لص الإ،م
أفيززا  بعيززف الدينااليززل الالحر ززل الداهمززل ال اشزز لص  وززث فجززد الشززانر ،  زز  يححززر  
باليرال س إلي الحااللل الميزي ت حشزرا  أبعزاد جديزدسص الزدإل نا  بزرالح الحمزرد الزداهيص 

  حق احءق الي  س أبعد ،افااها.

 التمرد: -آ

زيل لع  الا أبزر  غلزاهم الجز ا رف ن زق اللزعود ال نزي الالز اقعي  ز ي غا  "
الحمزردص ال ززوا ا ا زمف أالززا  الشززانر  ز  س الاقززع الحوزي؛ غززيي فيزز  اليزيي ن ززق  زز  
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شياص  زاال  البحزث نزا ال زسل ال زاالا ال اا  زذا العءزيص إلزاكح ق بحلز برفص ا،وًقزا  
 ص زالا اليالوح  ال ؤبح  الميوربلص ال ال الحمرد ن زق ال اقزع جم زل دالل الفزع بزدي  لز

اليززززز  )) زززززسو  الجمزززززا ور((ص ال))الزززززز طا ا اللزززززق  فالقزززززد دلزززززف ن زززززق  لزززززي قلززززززاهد
ال))المحمززردالل(( ال))ننزززاد((ص ال،ور ززا. الننززدالا اجزززاال  الر  ززل الحلززز بر  صالالشززبا ((

كززززال ت بززززد الززززا فززززم   البانززززث الرالالا، ززززي إلززززي ،  زززز  ال،مزززز  الززززداإلع اتجحمززززاني 
ً  الزع الزا  زدت إلزي المجحمزع العربزي  ااز   الال يا يص ال ال  ذا النم  ا،علا ا  الا ان

 .(286)الي  س ايفجابيل الا اح    لق
 ي )الحمزرد  ر زل ا زحدني فزمنيا  الجز د قيمزل الالإلي  ذا اللدد فء   ألسوزر  زا

ف زززح  ها ،وززززرفص  زززز اا ننززززدف أال ننززززد ا غزززرباص إلوح لززززد لدفزززز  ،زززز ن الززززا اتفززززوهادص 
إلوندالو الع الذا  الميوهدس دإلانا  نا  زذا ال يزالص البءزد الجهزا  ل جز  فزدى قز ى 

ر بالعسث(ات ح ً ص الإ ا الا يئس ا،ح  .(287)هق  لق اللمف الذف ف   
الززا أال  ال  ززل فخززر   -أ يا،ززا  –)أل المحمززرد ف ززاغر بن  زز   -أفيززا  –كمززا يززرى 

إلوها  لق ال اقعص البلا ن الءد ص البدلي بيالاالرفص  ي فءز   با،حشزال  إلزي نزالي لزي فعزر  
فيزززززز  ،وززززززر الحع ززززززد الايكززززززرافص الالي مززززززا ي اجزززززز  المجحمززززززع بززززززالرإل ص إلد،زززززز  فءابزززززز  

 .(288)بالن اق(
أالززززا إلً زززز ل الحمززززرد إلونظززززرالل  ليززززز  ظززززا رس  يا ززززيل غاللززززلص ل نهززززا لي زززززف 

 .(289)ال ل لل نا اليءاإلل الاتقحلاد
)الإ ا الززا  ززبغ الحمززرد إلززي ال ززر  بوززابع العداليززلص إلد،زز  إلززي الطننززا العربززي قززد 

يززز  الوزززابع ايفجزززابي  ززز اا ن زززق اللزززعود النظزززرف أ  العم زززيص القزززد الجزززد  ط زززق ن
الجزات  الا زعا  ل حعسوزر بلز   ربزل داغز   زذا النظزا ص  وزث بع  الشعراا إلزي الحمزرد 

 .(290)كال فمي  فيما اليق    س الءمع الالءهر اتجحماني الداهي(
إلي فز ا الزا اءزد  ، زحنحوي أل الحمزرد اج زود   الزل الء زق الاللزران بزوا الزذا  
الالمجحمع. القزد ا ح زف  زذف الظزا رس ال زا ل  سوزرس الزا اليءاإلزل المعا زرس إلزي ال   ز ل 

                                                        
ص 1966نسد ال  ا  السياايي ))اتلحلا  الالحجربل الشعربل((ص الج ل ا دا  السورالايلص ندد الا ي  (286)

 5. 
ص 1983نا   3،هاد  فاص النش  ا  ن بدا ص بورال ص طألسور  اال ي اي، ال المحمردص ارجمل  (287)

 19. 
 )الرجع  ابق(. 20ألسور  اال ي اي، ال المحمردص ارجمل ،هاد  فاص    (288)
 .135ص  1970ادالا  باا   ي إل   ل الحمردص ارجمل  االي الر ا ص دا  اليءاإلل الجديدسص الءا رسص  (289)
ص 1986بي المعا رص   الل الاج حورص جاالعل دالشقص العاليل  ديدفي ظا رس الحمرد إلي الشعر العر  (290)

 540. 
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حمزززرد اجحماعيزززا  أ   يا زززيا  أ  نسييزززا ص إلزززدل لكزززال اأ د  الالرالافزززل الالشزززعر. ال ززز اا الا
 دالاإلع  ،ابعل الا  الل ،  يل بححل إلي اي، ال.

الالشززززانر العربززززي المحمززززرد يسززززر  ال ق زززز  بححززززدف ا شززززياا الا الفززززان ال ززززوئلص 
جميززع البزدن   لزق العدالززل الالدفمءراطيزلص الالزا  نززا قاالزف ال  مزل بمهمحهززا ال عالزل إلزي 

المجزززات  الحزززي ا،خزززرط إلوهزززا الشزززانرص ال زززي ال  زززو ل ال سزززرى لح عيزززل الشزززعل أينمزززا 
 كالص الاحربي اي ادس الاي را  ن ق المءاالالل.

الالحمززرد إلزززي شزززعر الجززز ا رف  زززمل  سزززرىص ا زززاد او زززق ن زززق العظزززي قلزززاهدفص 
اللع  الا أبر  دالاإلع الحمرد نند  ذا الشانر الءو د الحي إلرفزف ن يز ص القزد ال زد 

الع  ف الج ا رف )أ،  إلي  الل امرد داهي إلزي طبعز ص دإلانزا  نزا  ربحز ص لزذلي   ا 
،جدف  اهرا  ن زق المجحمزع الالوسيعزلص الأ يا،زا  ينء زل  لزق الن زي ص إلهز  أ زور لن ا نز  

 .(291)الحي ام ي ن ي   ات  الحناقيل(
الاجزززد  ايشزززا س  لزززق أل امزززرد الشزززانر لزززيس ))الوحاإللب يزززا ((ص )أف الجزززردا  نزززا 

(ص بز   زز  امزرد اززا بخي ا،ءًبزيص فعسززر نزا إلزز  س الج دفزل أالززا  الزذا  الالعززاليص ال اقزع
 فملا أل يادف  لق اسربر ا ،ا،يلص ال ي بوسيعحها ا حجا  ن ق قد  ظاليي

عى  ــن َ َشــرا   ًَ  )) ــات  ي  ــ   ))األَنان  فز ح  حَنـةه َوَمَصـا بَا   ل  َز م  ـب  ََ   (292)َعَلـى الَخلزـق  
 س ن ق    العزاليص الالزا فيز  الزا إل زادص الإ،زي أاهزي ي ) ل لدف    -أفيا  –البء   

،  زززززي  ،ززززززي ت أ ززززززحويع الحعسوززززززر نززززززا  ززززززذف اليزززززز  س الحززززززي اشززززززم  داهززززززرس الزززززز طا 
 .(293)الالعالي(

د فص  وززث ف ززحند  لززق قززراها حزز ت أل  ززذا اليابززف لزز  أبعززاد الاحزز ت  أ مهززا الح
   نيزززل الشززز ا د  زززا غل ال زززح  اس الزززا النزززي ا الزززل. إلهززز  يزززرى إلزززي دالزززاا الشزززهداا
ننا زر الءز سص ال ززي اشزل  احززدفا  ل ظ زي ال،فيززا  ل مز  ص الت ،رابززل أل اح زر  ال ززردا  

 -إلزي بعزديها المزادف الالمعنز ف –الد  إلي    د الحعددسص إلها  ز  فلز   دالزااى اليز ا  
 إلي جدليل اعحمد ن ق الحر ل الالحجاال ي

قيـــــــــ اب  ــــــــا َدم  الس  ــــــــ ن  َبَقاي ـــــر     َ  لزَحا   ـــــَد ل  ْ  يَمَّه    (294)ــــــَن مـــــا
ال يوززرا  الززا ف ززحخد  الشززانر الززد    عزز   ا ززي ي،هززاا  الززل اللززرانص ال لززي الززا 

                                                        
 .20-19  ا الع  في الج ا رفص  ؤبل ،ور  يا يلص   (291)
 .538ص  1دي ال الشانري   (292)
 .142نسد الح وا شعبالي الج ا رفص جد  لشعر الالحياسي   (293)
 .200ص  2دي ال الشانري   (294)
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غززً  الح ،زز  إلززي  ززات  الززد ص الحززي احعززدد بحعززدد اللزز ا  الا إلعززا ص ن ززق شززاك ل 
 ق ل ي

ــــــــــــولَ  مَ الَمطزَل ــــــــــــد  ـــــــلَ    َ ــــــــــــّل  ال م ـــــــه  الط و  ـــــــَق ب  م ـــــــَر الطر  َتَص   يَخز
مَ الر   ـــــــد  ـــــــ ا ال ـــــــاَه ـــــــرَاَ  َر   ــــــــــــــــــــه  َعَجــــــــــــــــــــولَ    قز َغا َت    (295)ْى ل 

الالا ن االز  الححزرب  ن زق المجابهزل الالححزدفص النهز ض اليز  ف إلزي العزراقص 
الا،حلززززا  الدفمءراطيزززززل ن زززززق النا بززززل الال اشزززززيلص اللهزززززذا  ززززال الشزززززانر يزززززربط العزززززالي 
الخززا جي بالززداغ يص لحلززعود الاززي ر المءاالالززلص الغا ززل بعززد  ززء ط اا اقيززل اي نززال 

،حلزززززززا  شززززززعسي ن زززززززق  يا ززززززل الحل الزززززززل الحزززززززي اعززززززد أال  ا 1948)ب  ا ززززززم ت( 
ً ي  الات حً ص    الج  الج ا رف أنند  ج    لق  ل الل ب داد الالمعا فل قاه

َقــوا ــةى َقــدز َأوِ  ًَ : َفَسا ِزَنَتــيزن  ــــــــةى َجبََنــــــــاءَ     َــيزَن ا ًَ ا ًَ ــــــــاألجزَنب يّ  َو   (296)ب 
ال زززذف الءزززد س الهاه زززل ن زززق الححزززدف  ا،زززف الجا،زززل ا كيزززر إلان يزززل إلزززي الشزززبا  

حزززز اق  لزززززق ات،عحزززززاق الالحجديزززززدص إلهززززز  يحززززلني الوالزززززل شزززززعلص البزززززرإل  أل يزززززرا ي ال
يرقل ل  الءرالدص الببءزق  ز ا  الزدالبا  إلزي آ ال  الحزاكي الالمحلز الوا ن زق ال ز اا. 

يحخزززذ  ززز   ال يزززل الالززززرإل   -إلزززي بعدفززز  الززززذااي الالم فززز ني–ال زززذا الححزززدف 
 الالحهديدي

ـَه البَيَـوَت َعَلــيزَهمَ أَ  بَــــا   َنـا َحـتزَفَهم َأل  مز والَحاج  ه  ــــتزم  َش ــــَد ب  ــــر ي الَول ي   َأغز
يَدها ََ مَمزَلَكـــةه  َبَــاَ َشـــه  ــ ـــــا   َأَعَرفز َب ميَن أَجان  ـــــاد  يَن الَخ ن  ـــــا   لزَخ   (297)ل 

الأ يا،زززا  فلززز ل دإلزززان الجززز ا رف نزززا ،وزززرف أقززز ى الزززا دإلانززز  نزززا ،  ززز ص  ،ززز  
ل نزز  يززرإل  أل ُا ززحق طبءززل ال يرفززق أل فءززد  ،  زز  فززحيل إلززي بعزز  الحززات ص 

لاال هززاص بحوززث  ززذف اليززحيل احجززاال   ااهززا  لززق الجمانززلص الززدإل نا  بعمززق المي ززاس ب
 الالشا د الءمع الاي  ا ي

ياه  ـــهَ َتَشـــكّ  ـــمز َنَقلز ـــمز  َبزـــَق َشـــيزءى َل ــــــَرَحات  و  ـــــــالَكَنى   َل   هيمــــــا َمَلــــــى بالَمصز
ــمز َحــَ ار   ــا َنَقــولَ َلَه ــىَ ن  ــَن الل َم ـــــى   م  َن ْ  إذا اد  ـــــ ي ـــــَن الل ه  ـــــى َوم  ـــــا اعزَتَل   إم 

ـــا َه يات  َف ن  اج  ـــد  ـــَجون  ال ـــَن السا بَـــــــــا   مَـــــــــدزَفنا  َوم  َز ل  ـــــــــ َز َومَـــــــــا زَاَل  َ اَنـــــــــ
                                                        

 .533ص  3الملد  ،   ي   (295)
 .152ص 135ص  1ري  دي ال الشان (296)
 .238ص  1الملد  ،   ص   (297)
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هَا ـــيد  ـــ ن  َحـــر  َنش  ـــيَار  َف ـــَن الّس  ــــــــــــا   َوم  َن َ د  َكــــــــــــاَن مََلح  َهايَــــــــــــة  الَجــــــــــــ ن      

ـــــوزقَ  ـــــلَ َف َََ هَمز وَاليَـــــوزمَ َتثزَق ـــــ ـــــــــا   َهمز أشز َلهـــــــــا الَقَن ـــــــــرزداء  َثزق  ـــــــــة  الَج َل   َ الن خز
يمََها ـــم  ََ ـــراَ   ـــاَء العَرو َـــَة والع  ـَنى   ًَ ـَن الل  يَل م  ـتَب  ًز ي وَقد  ا َتك    (298)أنز َيشز

الإلزززي ا  بعونزززا  الزززا الءزززرل العشزززرباص دغ زززف ا  الزززل الر  زززل الحموزززلس ال، عيزززلص 
 حززق طالززف  زز  ال ززا ا  ال اقززع العراقززيص إل فززعف ا ديززل العراقززي أالززا  احززدفا  

فزززحها الظزززرال  الداغ يززل الالخا جيزززلص إلاقزززدا  بززذلي ال ق ززز  الحيزززادف اجزززاف اا بخيززلص إلر 
قيززافا اي، ززال الالزز طاص إلءززد ا ززحوان الجزز ا رف أل فحزز   أفززل النا ززبل  لززق إلر ززل 
لحءربع الحلا  الجزر ي  لزق   بزل اللزرانص الزدإل نا  بالشزم خ الالححزدفص  مزا إلزي الح ز  

ل ا،حخابززز  نيززز ا  شزززرإلا  إلزززي الح ربمزززي الزززذف أقزززيي ل زززد ح   ) اشزززي الززز اررف( بمنا زززب
 ي1949الجمعيل السربوا،يلص ال لي إلي شهر  لبرال نا  

راه أَ  َ  َْ عَـــنز َشـــرّ  الطاَغـــام  مََفــــاج  ــــــــبَا   نزبيـــ راه وَمَســــــــانياه ومََكاً    (299)ومَفــــــــا  
ــــــــــهَ  ــــــــــباب  ألن  ــــــــــار  يَن َدمَ الش  ـــــار  ا   الش  ـــــمز َلَكـــــاَن الش  ه  ـــــنز َدم  ـــــالَ م  ـــــوز َن   َل
ــــــا َه ــــــب َد  ألن  ــــــى ال ــــــد َن َعَل ــــــــَرتزَهمَ حَ    وَالحاق باَحَق ــــــــال  ْ  الس  ــــــــلي ــــــــَر الس    قز
ُه  ــــر  ــــَة َح ــــَ ل  الراَجوَل ــــمز َت ــــَ وا: َفَل بَـــــــا   َ س  ـــــــل  َ اط    َتـــــــ زَ ى َلَهـــــــا َغيـــــــَر األمَاِ 
َُ َمَصـــــــرّ حاه  مَ الطاغـــــــا ـــــــَتح  ََ اقز ـــــــــا   شَليزـــــــ ب ـــــــــوَن الر ا   دز أنز َأَ  ـــــــــو  ـــــــــمز َأَع   إذز َل
مز  ــَ ا  ه  ير  َع ــع  ًَ ــي  ــي ف  ََ ر جزل  ــ ًز َا َحيزــــثَ    َوَغَر ي  الَهار  َــــاَوَِبَـــ   (300) أرَّ الـــد ع 

 الأ يا،ا  ينء ل الححدف  لق ،يل الا قي
هزر  ارزتَ  ْز َعَلــى الــد  َلــ ََ مََتــى َأغز ــَوَكنزـ ــــةه َجمزــــرَا   لز ج  َف ــــات  َقاذ  ــــَة األ زَي َق   (301)مََحر 

،يززل غزًقص ي هززل  مززاي الل زا إلززي الر  زل المءا نززل الالمنا لزل يححزز    لزق 
 ي1948الجما ور البء ق الحلا   ما إلي قلودس ))أغي جع ر(( 

  َ ــــــــــــافهمز    َيَقولَـــــوَن مَــــــنز هَـــــم أوالء  الر َعــــــا ــــــــــــَدم  مَــــــــــــنز هَــــــــــــمَ هَ َف   مَ   
                                                        

 . الءناي ننء د الس ر.331ص 330ص  4الملد  ،   ص   (298)
 .268ص 267الملد  ،   ص   (299)
 . الراهباي اللاالفص الم ح وا. الو ا ي الحلا  الم حسدالل.267ص  1دي ال الشانري   (300)
 فل نا الءلودس المحمردس.. الحرقل ا بيا ي  نا480ص 475ص  2الملد  ،   ص   (301)
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ـــــــــــــــــمز  َه ـــــــــــــــــدم  أن  ـــــــــــــــــمَ    ــــــَدمَوا   وأفزَهمزَه ــــــَدعزَهمز َيخز ــــــَدَا إنز َت   (302)َعبي
ءزد ،ءزد الجز ا رف ،  ز  ،ءزدا  الالا أبعزاد ال يزلي العنزد إلزي الحا زبل الزن سص إل

نني ززا    مزززا اءزززانس أال دا زززاص  ل المحمزززرد ت فعزززر  الحزززر اليزززورا   لزززق المجاال زززل 
 ن ق  د اعسورفي

بَرزَت َعَلى األَذّ ََ راراه وَقدز  ط  ـط را  َأَقولَ ا ز   (303)َعَلى أنن ي ال َأعزـر َل الَحـر  َملز
 الإلي ال فع آغر فج د  اا ي

ـــــــا َه َُ َتَردا ـــــــا َن ـــــــي واأَل ََ َنفزس  ـــــــبز ًَ م   َحا ــــــر  ْ  الت صز ــــــي مَعزــــــر  ــــــاء  ف    ل  ال ا يَم
  َ نز ْ  – َيني َلع  نز ََ م  ــنز    َوَقـدز َمَشـى -َفَلسز َ  م  ــ ْ  الَخمَــولَ َوَلسز يــ ي ه    (304)َ َلَطــا  

  ً البحو   زذا ال يزل ال زردف  لزق ،يزل جمزانيص الحماايزا  الزع أالحز ص الجزان
الشززعرص البعوززد  الايحزز  ب ه ززل ال ززرا س  ي ب ززد  ززالعراقص فعشززقإلززالشززعر ال ززو ل ،اجحززل 

 كيي
ـــــــــــــَوُ   ـــــــــــــة  ر  ز ـــــــــــــوَّ َأم  ـــــــــــَد    َيَشـــــــــــــدا َق ـــــــــــد  َومَوق  ـــــــــــا الَخام  ـــــــــــنز َجمزر َه   م 

أالززا العنزززد الم زز ر فملزززا أل فلح ززل طزززابع اليززرال س إلزززي ال ززياق الحزززا بخيص 
 ال ذا الا اا دف قلاهد الج ا رف الي  ))إل  ووا((ي

َقةه  َ  َناط  دي إن َكنز ه  َتشز ًز دزَفع  ا ـتَك ي    بالم  عي مَـنز َيشز ـم  ـمَمَاأوز َرمزَ  أنز َتسز   (305)الص 
القلودس ))الجلاهر(( القلودس ))ب    عود(( ال))الشعل الملرف((ص الإلي 

 . ))ي   الشهود((ي1952النا بل ا،ح افل الشعل اييرا،ي ن ق  لي الشاف 
ــــ ــــا َتَش ــــي م َز لَتمزل  ــــاَل ــــاًَ مَاَ ه ــــــَهدا هَا   اَء د  ــــــعَ َشــــــ زَنها َش َترزَف ــــــَوتز ل    َوَه

ــَرَا أرزَ ــها ــاَءتز و المََهَجــات  َتفز ـــــمَا هَا   َ  ًَ ـــــرات   يّ  ـــــات  الن    (306)بالمَكزَرَم
إلزدل الو ز  ل لزران ين زجي  -إلي طسيعحهزا–البما أل شخليل الج ا رف  دااليل 

 الزززززززع بنوحززززززز  الد االيزززززززلص إلهزززززززا  ززززززز  فخاطزززززززل نسزززززززد النا زززززززر بعزززززززد ،  زززززززل  لبزززززززرال 

                                                        
 . الرناني    ل الناي.46ص 43ص   4الملد  ،   ص   (302)
 .467ص  2الملد  ،   ص   (303)
 .1957الا قلودس زالناقداللز نا   -251/257ص 2  -124ص  1الملد  ،   ص   (304)
 .160ص  4دي ال الشانري   (305)
 .217ص  1دي ال الشانري   (306)
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 ي1967
ـــراه أنز َتَصـــار َعهَ  َْ َفخز ـــاَا والَخطزـــ ـــــــــ   َ َف ََ ـــــــــى  ََ أن  ـــــــــَرمَ إن  الَمَصـــــــــار  َت   اَر مَحز
كزســـاه وال َج  عـــاه  ـــوار َد ال ن  ـــه  الَك ــمَ    َ  ــه  الَقَل ــر ي ب  ْ  َمــا يَجز   (307)واتزــَراز إلــى الَغيزــ

 لزززق نزززالي اللزززران  -كعاداززز –الإلزززي غوابززز  ل شزززعل الملزززرف ينحزززا  الشزززانر 
 الالم اجهلي

ــا َر الَقَن ــَتج  ــيمَ ب َحيزــَث َتشز ــا المَق ــــــــــا تَ    وَأَن ــــــــــوزق ي َوَحيزــــــــــَث َكعَو ََه ــــــــــرَ َف   َتَكس 
ــــه   ي  رمَن   َونز ـــَتعزم  ي الَمسز ف  ــــ   ــــــــــرَ    َِـــم  اقز قاه  ََتَمط  ــــــــــاع  ََ ل و ْا ــــــــــ ــــــــــاراه َتَش   َن
ـــَتم   ـــدزَرَا مَحز ََ ـــي الَغمَـــرَات   رَ    وَتَقح م  ـــــــــف  َْ َمسز ـــــــــ   ومَـــــــــَداَا مَت َســـــــــعى َوَوجزَه
ــــــد   ــــــي َ َلــــــْم وَاح  ــــــتَمَ ف  َلَنــــــــا   َأَنــــــا وَأنز ــــــــرَ  مَــــــــوزَ  المََنايَــــــــا َحوز   (308)َتَتَكس 

 البجع  اللران قا، ،  الو اليص  وث ير ل بالحعل البل  "ق ل ر قي
َلـــــى العََنـــــا َطَر َـــــاه  ْى  َـــــَد ا إ  ـــــ ْ     َقلز ـــــــَتاقاه إلـــــــى الت عَـــــــ ـــــــنا َمشز   (309)َوَمح 

 كما يحح   ال يزل  لزق  نزق ال زخط ن زق الشزعل الخزا،عص الن زق الم زحسديا
 إلي قلودس ))أطسق دجق((ي

ي الَمَســـــــو ــــــقز َعَلـــــــى هَــــــ   ََبَ    َأطزب  ـــــــــــــ ـــــــــــــَتها الك  يَش      َتعَـــــــــــــاَل ن 
ـــــــَرو ي الَك ـــــــ   ـــــــى َه ـــــــقز َعَل ـــــــــــــــحزمى مَـــــــــــــــ ابَ    أطزب  ـــــــــــــــا َش   ا يَمَطاه

َِــــــــــــــــى ًــــــــــــــــغابَ    وزل َهـــــــــا َبَقـــــــــرى َيَخــــــــــوحَ مـــــــــنز  َلـــــــــــــــهَ َغرز   َر َوَحوز
ــــــــــــقز إلــــــــــــى أنز  َ  ــــــــــــيأطزب  ـــــــــــابَ    نزَته  َط َْ احزت  ـــــــــــ ـــــــــــاب طيَن ب    (310)للَخ

 ز   هي الشزاها ن زق الالزا أبعزاد الححزدفص ال زخربل الزا  الز   النظزا ص الالزحهلي 
 إلي الشهد ا ح الي اليوري

ــــــدورَهَمز  ََ ـــــبَوَن  مَن  ََنّص  ـــــر  ـــــــــا  مََتَنّم  َ  َ ـــــــــرَاَوُه وَتَكاَلب ـــــــــبَا ـــــــــلَ الس  ثز  م 
                                                        

 . الن سي اليعيفص المحخا  ص الجبال.614-145ص  4الملد  ،   ي   (307)
 . اشحجري اشحبي. الءناي الرالاح.508-502ص  2الملد  ،   ص   (308)
 . العناي الحعلص ايعياا.433ص  2الملد  ،   ي   (309)
 .291-290ص  1دي ال الشانري   (310)

ياهعص ،ر قي   ا . نوا ي جيان. اغحوا ي الخولي المنيلص ال اجعلص الخابو لي جمع غابطص ال
ا .  الي 
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تز َوَغــىه وَتَلــر   َز َحت ــى إذا َجــد  ـــــــــداه وََأقار  َـــــــــا   َم ـــــــــ ا َأبَـــــــــا ع  ـــــــــارى َتَل   َن

ـــوا َجَحـــورَهَمَ وَطـــاَر َحلـــيمََهمز  َم بَـــــــا   َل   ــــــوَد أران  ًَ َ  اأَل َل   (311)َذعزــــــراه و َــــــدّ 
ص ،ءد الحلزا  الدنزا  لزق اليز  س ن زوهيص 1951الإلي قلودس ))الاامر المحاالوا(( 

–الحل الززل العراقيززل  ل  ال ززال فشززور  لززوهي بي ززابع اتاهززا  إلززي جززرأس الاحززدفص  حززق 

 ص الن ززق المحززاالي نسززد الززر اق الشززيخ يص  هززيس احربززر ن يزز ى أقاالززف الززدن   -آ،زذا 
ص  ززوا 1952-2-7انزا  الا زحيء   حزق  ى ص الظ زف الزدن  زالجسهزل الشزعسيلز زحي ل 

 أإلر  نا الج ا رف ال ا ل الجربدسي
 ََ ــــ ــــال   مى ًَ َل ــــرَات  النّ  ــــى َغَم ر     َعَل ـــــــــــاه  ـــــــــــاب ل  َم ًَ ـــــــــــى  ـــــــــــََمى َعَل ًَ  

ب   َوَلــــــيزَس  َ  َكـــــــاذ  ر     َعَلـــــــى مَـــــــد  َْ الّطـــــــــــــ    ًـــــــــــــاَدَتهَ زََغـــــــــــــ   (312)و 
الإل  زذا الححزدف الاللزران الالحجزربر إلززي شزعر الجز ا رفص ظز ا ر بزا  س ا شززد 
نا الدى ا ار الشانر ال نءز  ن زق أشزلا  الظ زي الات زحسداد أينمزا الجزد ص الإل  زذف 
الل   الهجاهيل ال اغرس  ي ا جور ل حالل الن  يل ل شانرص  مزا أل  زذا الحمزرد إلزي 

عسوززر نززا نجززل ال اقززع نززا النهزز ض  لززق ال ززح ى الومزز حص الغ ززق أبعززادف ال،افاازز ص ا
 قيي  ، ا،يل جديدس.

 ا  الإ ا  زال امزرد الشزانر  ر زل اليزادس ل ءز ى ال ابحزلص إلزدل بزوا الحزر حوا از ار 
نسزززر ننززز  ب ازززاهر الحباينزززل  زززالرإل ص الالعنزززدص الال يزززلص المزززا قص الال زززخط  ا   زززاد

الززززذا   لززززق الزززز طا  ينوزززز ف ن ززززق أ الززززل اجززززاال   -إلززززي   يءحزززز –المربززززر.. ال زززز  
الالم اطاص إلي أبر  اج يااها. اللع  أ زي ،افزا  الحمزرد  ز  الح ووزر الزذف يحج زد إلزي 
أدالا  الحعسوزززر للزززيغ ا الزززر الححربيزززيل المشزززح ،ل بزززالرإل  المو زززق ل  اقزززعي إلهزززا 

 فخاطل الجبال المحخا  ي  ا   
ــمز  ََ –َتَقح  نزــ ـــاص  أزمــَ   -َلع  ََ ـــَن الَحـــّ   مـــا يََقَســـمَ    الر    (313)وَجـــرّ بز م 

                                                        
 .278ص  1الملد  ،   ي   (311)

 الحنمراللي   الحنمرص الحشب  بالنمرص فراالسي شرا ل الال شيل. ال ،قي الحر . ايرالفي اشحع فص ااءد .
 /15/12ص 122. ))الجسهل الشعسيل(( ل ال  ل  الجسهلص العددي699ص  2الملد  ،   ي   (312)

1951. 
 ،ل الواهري   ا   بش الواهر.   

. الإلي  الافل أغرىي الح ي ا الر. دي ال الج ا رفص  ً ل أجلااص طبعل 45ص  4ال الج ا رفي  دي   (313)
 .151ص  3ص  1958ب داد  -الوبعل الرابول
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ال وا ، ذ بلر  دقي نم يل ا،ءً  إلاش لص ا،دإلع الج ا رف لحييودف الا غً  
 ي )احر  ال حد(ي1936غواب  لرهيس الحل اللي  لمف   يمال نا  

ــعى  ــَدام  مَنزَطب  ــى ا قز ََ َعَل ــ مز َفَ نز ــد  رَ    َأقز َتــد  يــل  مَقز ََ علــى الت نزك  ــ   وابزَطــ ز َفَ نز
ــــــرزَتَهمَ  ــــــوَام  وَت ــــــَر أقز ـــَدوا فَ    ال تَبزــــــق  َدا   ـــمز إذا َوَج ـــ َرواَفَه َِ ـــةه  ََ   (314)رز

الإل  ززذف اللززيغ الححربيززيلص  ززي ال اقززد الطنيززل الاجحماعيززل الإ، ززا،يلص دإلانززا  
–مزا هنا قيافا العد  الالحربلص  ما أل ،افل الشزانر ا حوزف ال اقزع الإنزادس بناهز ص إل

 نم وحال الحجادلحالص القد نسر نا  لي بء ل ي -إلي النوء 
هَا ــي َأَفــلا ب َحــدّ  طزَرَقت  ــي الَكــ ّ  م  ــــــاُ     ف  َََب أوزَغــــــاد  َوَهــــــامَ َطَغ ــــــ َز   (315)أ

كمززا أل الحا بززل الخراإلززل الالزز  ي الالن ززاق جززلا الززا الشززرالن الجزز ا رف؛ لهززذا إلهزز  
لي يا خ لهذا الءرل إلل ت  الحداغ ل الالحً ءل الزا ال اقعزا  إلح زلص بز   حسهزاص ب  زل 

  الحمززرد غززط الح ا زز  الززذف ينززحظي ننا ززر شززانرص ن ززق ،حزز  اليوززرص  وززث فشززل
ال اقززع ببعدفزز  اللالززا،ي الالملززا،يص  ززذف اليناهيززل بززوا ب ززداد العلززر العبا ززيص الب ززداد 
الءرل العشرباص البوا أبوا  ا الس الال دص  ذلي بوا الحخ زد الالحءزد .  زذا الح ا ز  

 الالح ا   المشح ل بالح ارص    الذف  ع د الا أ الل الج ا رف.
الحمرد النلبا  ن ق الحلي العراقزي الا ،ظمزل العربيزل إلح زلص بز  االحزد اللي فلا 

العالميزلص ال زذا الزا أكداز  قلزاهدف ))  ا زحس  (( ال)) زحالون راد((    لق قيافا الححزر 
 .(316)ال يل الشانر ف حعود الء لل  اال ي ))أ،ا أامرد إلنحا ال ج دالل((

 مزززا اللزززد ال  الالزززا الجزززدير بايشزززا س  لزززق أل إلزززي  نافزززا الحمزززرد اسزززر  إل رازززال
لواقزززل ت انيزززلي ال يزززل الخزززًقص الال سربزززااص ال  حزززا الظزززا راوا اشزززلًل السززززا س 
المر لبل   الل الج ا رف؛  وث القد ن زق ظزا رس ات،حلزا ص الا ،ز  إلزي أنماقهزا 
تكحشا  النوءها الداغ يص ا،وًقا  الا ج  ر اللران بوا أفزداد الحيزاسص إلءزد جمزع 

مل.  ما إلزي قلزودا  المهزداس ) لزق نسزد النا زر( بوا الخوي الالل ا  إلي جدليل داه
 ي1970

ـــــاءَ  َِ ـــــوَن ر  َْ َأنز يََك ـــــ ـــــرزَت َ وزَم َتَهمز أحزيَـــــــــــاءَ    َأ زَب ـــــــــــَدوَن َعهـــــــــــدز   الَخال 

                                                        
 .554ص 553ص 549ص  2دي ال الشانري   (314)
  ا  باص أف ينحظرالل إلر ل لألغذ باليي .ال. الاراهيي جع حهي 554ص  2الملد  ،   ي   (315)
 .82اي، ال المحمردص ارجمل ،هاد  فاص   ألسور  اال ي (316)
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ــــا َم ن  ــــالَ َو َج ــــَد الرّ  ــــمَ الَمجز ـــاءَ    ال يَعزص  َط ـــَد واأل ز ـــيمَ الَمجز ـــاَن العَم  َ(317)  
ل((ص    ق زي النزاي  لزق الاج ق شم خ الشانر إلي قلودس ))كمزا ف زح  ل الزذي

أ را   ابربا داغ  ال ج لص ال زي الا  ز ل ل يزادس الشزع  ص الإلزق نسوزد  زا،رباص 
 الآغربا ال الوا ل نظا  الحاكيص البرج ا بوا ا،حها بواي

 َْ َْ الــــــ   ــــــَتكزل  َْ    عَـــــَدا َعَلــــــي  َكمَـــــا َيسز ــــــ ي ــــــارى أَعاج  ــــــَداَد أنزَم بَغز ــــــقى      َ لز
ـــــــــرَاراه إذا َ ر مَـــــــــوا ـــــــــي أَلعزـــــــــَ َر أحز ْى وتَ    إنّ  ــــــ ــــــه  َترزغي م ــــــالَحرّ  َ لزو  َْ ب  ــــــ ي   رزه 
ـــوَّ إذا َعَصـــَفوا ـــا  رمَن َعَلـــى الَبلز ــــهزم     والص  ــــا  ر  الش  َْ أبالص  يــــ تزــــهَ الَمَطال    د 

ــــــا ))لَ  ــــــواء  وَعنزــــــَدهَمَ عَ َفَم (( أه ـــَلوبَ    بــــــدان  ًز ـــد  ر  أ ـــَن الت قز ــي َكـــّل   َـــوزم  م    ف 
َلـــــةى  ــــَتد تز مََجلزج  ـــروبى    ))القاعــــدوَن(( إذا اشز   ومَكزـــروبَ وَطـــاَ  َ ـــحزيَاَن َمحز

ـــــ َقوَن(( َ  ـــــاف  ـــــمَ ))مَن َه ـــــاَح أن  َْ    َروَن الن ي ــاح  ــدى َمَص ي ُىل أمَاج  ــا ــميل َأَب   (318)َش
الالا أبعاد الحمرد ال  يال الزداغ ي الال ز  س ال جدا،يزل ننزد الجز ا رفص إلهز  ف زءط 

هرص الالنخوز ص  وزث يسزدال دج زل  ذا اي  اي المشزس   ن زق ننا زر الوسيعزل  زالن
ً ص الالا غا ص ال يا با ص قد  الا باب ص البهزذا ا ح زي أ الزل الجز ا رف بعزدا  اا بخيزا    بو

 ي1962ال يا با  ن ق شاك ل ق ل  إلي قلودس )فا دج ل الخور( نا  
َز  ــ ي َطَفَحــ ال  : أدزر ي ب  جزَلــَة الَخيزــر  ـــــى َدون     يــا د  ـــــوز   إل ـــــنز َف ْ  م  ـــــ م ـــــه  َمجار    ب 
ــــَدراه  َز َه ــــنز ألــــ   َمَلــــ ْ  م  ــــ ــــ   أدزر ي ب ن  ين  َل ــــَط  ــــنز َحكزــــم  الس    آلَن َتهزــــ مَن م 

  ْ ــــ ــــنز َ صز ــــَ مزَن م  ــــَرُ   َتهز ــــات  مََنّش  ِزح  المََ ـــين     َجن  ـــنز  َـــ ـــَفال  وم    َعَلـــى اللّ 
ـرز   َشـار  َت َ َتهزَ مزَن أنز َلمز  ـي الش  ُه لز ف  ين     َد ـــــــــراع  ـــــــــواومس  أرواَ  الَف ـــــــــَن الن    م 

ــق   ــنز َحَن ْ  م  يــ ــا يَغل  ــَة الَخيزــر  َم جزَل ِادَ    يــا د  يني يَ يَغزلي َفـ ـج  يْ  َيشز ـج    (319)ومـا َيشز
البنزاا ن زق الززا اءزد  ا ززحد  ن زق أل امزرد الجزز ا رف لزيس الززذابا  إل  زفيا ص الإ،مززا 

                                                        
 .161ص 159ص  1الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (317)
 .161-159ص  1دي ال الشانري   (318)

 فحيالي فحيا،لي فحيلي اليحيل. الحرال ي ال    . اللرال ي الي ال ص الن   .
 .230/208ص  4الملد  ،   ي   (319)

 ع  فُ  ي الربانيي ،ً. الن االبسي الح ابوف.اهلباي اهلهوا بح هو  الهملس. أ اد الشانر ب 
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 زز   إلزز  ل  اقززع الشززا ص  وززث الحلززا  فمي زز ل اي ادس ال ززالبلص ال ززي إلززي شززعرف ،وززر 
نززاا ن ززق اللززالر ا الززلص إلهززي بالحززالي أال،ززاد فجززل الءززا نحهي بعنززد  ززادقوا الت أال

ال خربل الاحد ف قلد   زءاطهيص  حزق ا زح يي الحيزاسص الب زحعود ال ءزراا الز اقعهيص   ا 
 امرد النوهي.

ً ص ال زز  الززا المح همززوا باتإلحءزززا   البهززذا إلززدل الشززانر ت فحمزز  الشززرالنا  الح ززاال
نزاق ص الا ح ز ي نزا طوبزل غزاطر  لق غط إل زرف  ابزفص  ،ز  ال زد بزات دالا  الالح

لهذف ا  لا  الحي يرجعهزا  لزق طسيعزل المر  زل الحا بخيزلص الإلزق ن االز  بوئحز  ا اللزق 
ً  نزززا المبزززادل الا إل زززا  الحزززي ا زززحءا ا الزززا اتيزززدي ل جيا  (320)))النجزززد(( ص إليززز

المادفزززل الالمززززذا ل ال   ززززفيل المعا ززززرس الالحززززي تقزززف قسزززز ت  لززززدى الئززززا  نديززززدس الززززا 
 لعر  بعاالل.الميء وا ا

اللعزززز  الء لززززل ،يلزززز تي ا خززززم دالاإلززززع الحمززززرد ننززززد الجزززز ا رفي ) ل الحنززززاق  
الرهي ززي إلززي ا  وززرف الخزززا  فلمززا إلززي اعززافش إل زززراوا  مززاي إل ززرس ا   زززحءراطيلص 
الإل زرس الحززق إلزي الحيززاس ل زز   ، زال.  ززذا الحلزا ن بززوا  ززذيا العزالمواي نززالي ن زز ف 

نحهززيص ال ززوا أ ى أ،لززا  الًال ززاالاس طمزز حص النززالي  زز  ي الحززيلي. انززاق  أ لززي ت ي
نززززا االحيززززا ااهيص الأ ى الرأ ززززماليل ا ززززحق الوبءززززل  -ب قا ززززل–اتجحماعيززززل يززززداإلع ل 

الشزع   ،  ز  الالحاجزل  ااهزا يزدإلُع العاال لص الاح   اي، ال  لق شزيا أبزدفص نندهزذ 
 .(321) لق الحمردص إلي  ذف الحالل أ، ر أ اي  ذا العالي الحديث(

 -إلزي أ، زل ا  يزال–إلزي شزعر الجز ا رفص ال زال يدإلعز  البظ  الححدف طاغيا  
  ا لق الم االرسص إلودإلع  منها المحاكمل الال جا الالحشربدص ألزيس  ز  الءاهز ي ))الالزا أ  

 .(322)اليات   لق الم االرسص غاطئل أ  اللوبل((
ـــار   َم ـــهَ َ ـــرزَب الق  ي ََ التّ  ـــــــــــَ ا   َ ـــَر ز َهـــــــــــ ا َوم ـــــــــــا ل    (323)ف م ـــــــــــا ل 
 لص إله  ت يح ا،ق نا اتنحرا  بيع   ال ناا يال ،ي  ذا العند الال ي

ـــــــــي َبَشـــــــــرى  ن  َْ أن  ـــــــــ   َن  ــــــــرَ    الَ أ ز ــــــــمى أش    (324)َجــــــــما الَمَســــــــاو   شِ 
 البءر بهلبمح ي

                                                        
 .52ص  1969 ادف الع  في د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعمالص النجد  (320)

 )321(Bordiaf-Niclas: de L'e’s clavage et de la liberte de L’homme-Ed. Montaigne 
Oulsire- 1945. P.7-8 

 .1935ربيص النجد الوبعل الع -دي ال الشانري )بوا الشع   الالعاط ل( (322)
 .1935الوبعل العربيص النجد  -دي ال الشانري )بوا الشع   الالعاط ل( (323)
 . جوًلي الحج  .405ص  2ص  131دي ال الج ا رفي   (324)
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ــاه  َُب ََ مَتز ــ ــال  واعزَتلز ََ َعَصــا الت رزَح ــ َ     َطَرحز َُ المََقــار  َُ المََجــار ي ال َحيَـا   (325)َحيَـا
 ))ا ح   ابي((ي البرجع  لق الح يءل الا دا  إلي قلودس

ــر   ــنز َعَث ــن  َوم  ــنز أ ز َْ م  ــ َكاَب ــيَن َمحزمَــواله َعَلــى َ َطــر     َأر  ز ر    (326)َ َفــاَا ج 
ً  ق بزا  إلزي اجربزل الجز ا رف الزع  ال لذا طبع الحمرد شزعر ا  الزلص ب  ز   ال زان

الزززززع الظززززز ا ر الا شزززززياا ن زززززق  ززززز   ٍد الزززززذا  الال ززززز ول الا غزززززرباص إلهززززز  إلزززززي احزززززدد  
جززد لزز  ،ظوززرا  إلززي الشززعر العربززي المعا ززر. الالحمززرد ننززدف ،ايحزز  الم ززح با ص ق مززا ،

الحجديزد الالححز   إلززي  يزاس المجحمززع بيز  س نا الزل ن ززق المزيل   الال ززاهد الزا نززادا  
الاءالوزززد ال،ظزززيص القززززد انحمزززد الززززرإل  النهجزززا   ابحززززا ص الجابهزززا  ال زززز وا  المخح  زززل إلززززي 

–أل الحبعيزل ل  ز ول الحيو  المحلالزفص الجابز  ب ازاهر الحلزاندس  زذف المنظ الزلص    
ا ززحً  ل ، ززال الززا قيمحزز  الا ربززل لألديززل الالميءززدص الشزز  قد ازز   -إلززي النظزز  ف

 ن ق المجابهل.
أل يززربط ،لنززل الحمززرد بات،حيززا   لززق الشززعلص ال مززا ،لنحززال –ال ززرفٌّ بالبا ززث 

حززاس عاححر ززال إلززي الحززيط الحززدالدص إلءززد ا جززر  قلززاهد الجزز ا رف ،يززبا  إلززي الجزز  ال
لس ا  ءز ق ا كيزربا اًعبزا ؛ ال زال ال اا  زذا الحمزرد الات،حيزا  المح  وواص الذيا ،

، س الشانر ال ل ،ل بهاجس اي، ال المعزذ ص البح زي الخزً  إلزي آل العزا ص إلمزا 
 .؟أيا اياونا الءد س ن ق ا حيعا  إلياااا  الاي اطل بمًنل شم  

 الكبرياء:-ب

ل  ززززي شززززل  الززززا أشززززلا  النرج ززززيلص اللززززد  ا الززززن س الشززززاالخلص ال ززززي ،لنزززز
جاالحلص إلالج ا رف فحم  قنانزا ص ت ف زحويع أل يزدالر ا الء زقص الت فملزا أل انزا  

لهززذا الجززد،اف  ززوا فشززل  أالجانزز  ينززح    الن ززر  -الهمززا ب ززغ  جمهززا–النزز  ا ت  
الجززربر ليعززاالد الحح وززق الززا جديززد بءزز س أكسززر الا،ززدإلان أقزز ىص ال ززال ينو ززق الززا إل  ززل 

 الحمرد.
ج دفززل الحززي نا،ا زززا ال يوززر الززا ال ً ززز ل البملززا أل ، ززحخ م أل ال   ززز ل ال  

–المعا ربا قد ناشزها الجز ا رفص الطزرح ال يوزر الزا الءيزافا الا إل زا  الحزي امزسا 
ال جززز د اي، زززا،يي  الحربزززلص الاتغحيزززا ص الالم زززاالليلص الاتلحزززلا ص الالزززا  -إلزززي ج  ر زززا

س إلعزز  ن زق الحلززا  الأشزلا  الءهززر الحزز ي يحرازل ن يزز  الزا ق ززقص إل زال بززذلي أننزد  د 
                                                        

 .3ص  136دي ال الج ا رفي   (325)
 .405ص  2ص  131دي ال الج ا رفي   (326)
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 نا،ا ا اي، ال العربي.
الالزا غزً  المعويزا  الشزعربل ،جزد  ز   ))ا ،زا(( يحزردد  يوزرا ص  ،زي القز   

 الج ا رف الع الجما ور الياهرسص الإلي  ذا الحناق  الا يسر في
َصـــــاه  ـــــي َشا   ـــــي َ ران  ــــــــبَا   هلل  َدرا أ    َ ــــــــي َنا رات  لَحــــــــرّ  َوجزه  ــــــــاج  لزَه   ل 
ــــراه  َه مََتَجبّ  ــــاِ  َْ َم ــــ ــــا ذا أمَاَم ـــ   َأَن ـــع  َنعزل  َُ ب َشسز ـــا ـــاَأَطـــَ  الطاَغ  َ   (327)َي َعاز 

إلعز    ادفص فلزد  نزا العرإلزلص  مزا ف زحند  لزق قانزدس  ز يمل  - نا–إلالشم خ 
)الحنززاق  بززوا الشززانر الالحززاكي(. إلهززا  زز  فلززرح الححززدفا ي )أقزز   قلززوداي الليززياي 

  الخاطبزززززا  بعزززززد ا الو إلزززززالص ال ،زززززي اي زززززااا  الالحزززززاالت  النوززززز  النزززززيص إلي،زززززا الءاهززززز
 ي(328)،  ي

ـــــوح   َف ـــــَر النا ْ  َ ي ـــــ ّ    َتســـــاَميز َف ن    إذا اــــــيَس َكــــــلي َعَلــــــى مَــــــا انزَطــــــَو
يرَ  ــــم  َْ أن  الل  ــــ ــــا هي ــــَن َم ــــا   وََأحزَس ــــي هَن : إنّ   ْ ــــ ــــنز الَقلز ــــيَل م    (329)َيص 

الإلي  ذا ال ياق يا زد بعيزهي )أل المحمزرد المعا زرص  ،زي إلرديحز ص إلد،ز  يسنزي 
 .(330)لوها( بهاص الت فومئا ،ورف إلع   ن ق أ س ياالا 

الالجززز ا رف إلزززي  زززذا المجزززا  يزززد   الًب زززا  ال اقزززعص الالعرإلحززز  قززز س فحزززاال  أل 
ي اجزز  بهززا ال زز ول ال يا ززيل. ال ززذا الززا   ززل  ليزز  أ ززد يي )الحمززرد اتجحمززاني امززرد 
إلردف يحمي  إلي بع  الشخليا  المححر س الحي جع ف الزا ،  زها د نزا  ا اجز  بز  

ال،ظم ص الاحاال    ن بذال  اي زًحص الالزحير بعز  ا الز   الحزي اءالود المجحمع 
 .(331)أ بحف إلي ،ظر المحاإلظوا   ابف ت فج   ا وور ا(

الالحمزززززرد اتجحمزززززاني ت فخح زززززد نزززززا الحمزززززرد ال يا زززززي الزززززا  وزززززث المنو زززززق 
الالهززد . الالززا ب انززث انحزززداد الجزز ا رف )با ،ززا(    ا ززز  بززالح  ق الالعظمززلص  حزززق 

                                                        
 عي  عل. ش ع ،ع يي فد الء و  اص شح. الهاجرا ي الم ما ص الم284ص  1دي ال الشانري   (327)

الا الما  ن ق الحشسي  بش ع النع  ال يور الا الما ص الالمراد الن ي الشم خ الايباا. نا  ي ال ود 
الن رد. ا يراي الحعل الايعياا. الشانر يربد بالجو وا  نا الخم وا ناالا  الحي   خها الا  ياا  إلي 

  ال يا ل الالجا   الحياس الالعا،اس المجحمعص الالا الياديا الشعر الا د ص الإلي الجات  ال  ر الإلي ،ما
 احمخ  ننها الحنها الا أغوا  الالحانل.

 .150نسد الح وا شعبالي الج ا رف جد  الشعر الالحياسص   (328)
 .417ص  4دي ال الشانري   (329)
 .127ص  1961ص 1دا  الو يعلص بورال ص ط –الوان   دفي العربي الي  ف  (330)
 .127ص  1961ص 1دا  الو يعلص بورال ص ط – ف الوان   دفي العربي الي   (331)
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رس ا،عل ززززف ن ززززق  ياازززز  الشززززعرفص ال ززززمل الززززا  ززززماا  أ ززززبحف  ززززذف الحالززززل ظززززا 
الشخليلص اذ ر،ا بلن ف المحنسي الا زرف البا زث أل فعءزد ال ا ،زل بونهمزا إلزً نجزل 

 أل يرجع ال يور الا أ داه ص الل ا بيل اظ أغرىص  يل فء   إلي قلودس ال ارفي
ــمَ ال مــان  ــلَء َف ــَ  َوا َفم  ديَ  ـــــداه َتَجـــــوَب َمَشـــــار قاه ومََغار  ـــــاه    َقَصــا     (332)أَ 

 إلي  وا قا  المحنسيي
دي ــا   ــنز َرواُ  َقَص هزَر إال م  ــدا ــا ال ــداه    َوَم هَر مَنزش  ــَبَل الــدا َز ــعزراه أ ََ ش    (333)إذا َقلزــ

 ا حل ا  الحلا  الات حعًا ن وهيي -أفيا  –اللع   ذا الشم خ اللد ف 
ـــــــَي َحـــــــرزَب الطا  ما   َغـــــــاَأَلــــــمز َتـــــــَر أنّ  ْ  الـــــــــــ ّ  ي َكـــــــــــّل  َ ـــــــــــُ  ـــــــــــلزمى ل   ً  ُ  

ــــــــــونَ  َذَل َفني األرز ــــــــــوّ  ـــــــَ     بمــــــــــاذا يََخ ـــــــَلَ الَف  َ ـــــــاَل  ـــــــم  َتَخ   (334)وم 
ال    وا ف حع ي ن ق الو اسص يرالل  لق ،  ز  با  زد الاللز  " الالن زر الالزنجي 

 الًالعص  نافل نا الء س الاليبا  الال م  الالحيب ي.
ــ َُــيز   ال  َل إلــى ال ي َأَنــا مَرزَهــقى َتعزــر  ـــــــ َ       ـــــــ ي أتكل  ـــــــال  ال  لـــــــى الَح ـــــــه  َو   ب 

ــــاه  َخ ــــّل  ناف  ـ َ    تجــــدز َحَنقــــاه كــــاألرَقم  الّص  ًَ د  َ ر بَاَن في الَقيـز   (335)وذا َلَبد  َغلز
الإ ا القزززع ا، لزززا  بزززوا الشزززانر الالمجحمزززعص يحعزززالق  ززز   ا ،زززا الزززدالبا ص  مزززا 

ص ال لزززي ب زززسل القزززد المظزززا را  اللجززز ا ال ززز ول 1948 زززدت إلزززي ا،ح افزززل نزززا  
الحزز ا ص إلا،ء ززل الجزز ا رف ن ززق المجحمززع الال زز لص  ززاغوا  إلززي   فززل  لززق ل ززلاالالمع

قلزودس ))أطسزق دجزق(( ال))المءلز  س(( ال ززوا فزان   زي اليز  سص أ زول الجزز ا رف 
بخوبززل ا الزز ص إلخززر  ،افززبا  الززا العززراق بعززد أل اخا ززي الززع  ززيف داللحزز  المززيال   

 ززا  ال زز   ا  نسززد ال ززربي قا ززيص إلحميزز  ،  زز   عززيي اللززعاليي ))نززرالس بززا الزز  د((ص ال ق

                                                        
 .267ص  1دي ال الج ا رفي   (332)
يص دا  المعا   ق  قدي ال المحنسي. أ مد با الح واي دي ا، ص المج د اليا،يص احءوق نسد الر ما السر  (333)

 .67ص  1945بملرص 
 ص فشور  لق أبيا  نرالس با ال  د المشه  سي415ص  4دي ال الج ا رفي   (334)

َْ واحدَ وأ   إّني امر ى عافي إنا ي شركةه    نَ امر ى عافي إنا 
  را  الماء والماَء بار دَ قوأحسو    وم كثيرُ  سأفر  جسمي في ج

 
 .292ص 291الملد  ،   ص   (335)
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 ي1961إلي قلودس أ،شد ا إلي الهرجال ))بشا س الخ  ف(( 
(( َرمزـــــــ يا ــــــَورزد  َوَُ ال ــــــرز ــــــا ))َع ْ     أن   ــــــــــَ  مَـــــــــَروَءُ  العَـــــــــَرب  العَرمـــــــــ
ـــــي الَجســــــو ي ف  ـــــم  سز ََ ج  ـــــــي  َـــــــيزَن الَقَلــــــــوب     َوز عزـــــ   (336)م  ومَهزَجت 

الالززززا المززززرجر أل  زززز ل الحعززززالي إلززززي شززززعر الجزززز ا رف اعزززز ب  نززززا غيززززا  
نسززر -لمعززايور الي  بززلص  المجززد الالشززر  الالحززق الالجمززا  )إلززدل  الززذيا ،وززرالا العززالي ا

 ززا، ا داهمززا  ن ززق غززً  العز ص قززد فلزز س ل أال يرجمزز لص ل ززا المهززي  - ءزل الحززا ب 
ات، ززجا  الززع ا ززي الرؤبززل؛  ل ال هزز   اليزز  س قززاهي ن ززق أ ززاي اتغززحً  لمززا  ززز  

 ي1973قني(( .  ما إلي قلودس )) اه ي نما يا  (337)قاهي(
ََء مَجزَتمَــــــــع   ـــــــ ــــــــنز أشز ـــــــــــــــــالر َ م     أَنـــــــا م  ـــــــــــــــــاَن ب  ـــــــــــــــــَد العقب   َيجزل 
ََب  مَعزَتــــــــَرا   ــــــــ ًز ــــــــنز أ د  َكــــــــــــــــــالَوحز   مَغــــــــــــــــــَتلم     أَنـــــــا م    َحــــــــــــــــــر 
َحـــــــة   ـــــــنز إعزَصـــــــار َجام  ــــــــراه َعَلـــــــى الَحمَــــــــم     أَنـــــــا م  َز َقسز مَـــــــ   (338)َطو 

ص إلهز  إلزي ،ربزل نزا ألُي الجز ا رف  ز  ألزي ال بزا  الالمسزدنوا إلزي ا الزي اليزالل
الجحمع ص  الم ير بوا الوه دص ال لالر إلي  مز د ن زق  زد قز   المحنسزي ال زذا ا لزي 

     ما المجد الالعظملي
َجـــــــــــــــا ََ َلبزَنانـــــــــــــــاه ب  ـــــــــــنز رمـــــــــــل  َغَلـــــــــــوب     وأَتيزـــــــــــــــ َحَتـــــــــــيزن  م    ن 
ــــــمَا ــــــى الس  ــــــلَ الَمســــــيل  إل ثز ْ     م  ي ــــــل  ََ ــــــى  ََ َعَل ــــــ لز ــــــدز َحم    (339)ء  َوَق

 ود ل سرباا العربي المنهزا س ن زق أقزدا  الجنزاس الالخ ،زلص  مزا كسرباا الشانر اج
زحهي  اعسر نا النءمزل الحزي فحم هزا أبنزاا  زذا الجوز  ن زق ال فزع المحزردف الزذف أالقعى
إلي أ ابو  ال يا ل الد اه ها الإلي قلودس ))أ ح نزا  زد   اللبزدا(( ا،حءزاد ل لبزف 

 يالالخدان
ــــــــــ ََ ـــــــــــــدا   دزر َا ال   َــــــــــَداأز ز َعــــــــــنز  ـــــــــــــا َوَج ـــــــــــــثا َم ـــــــــــــهَ  ََب   َوَدعز

ي د  ــــــــر  ــــــــَس ال َت  َعَلـــــــــــــــى أعزَقـــــــــــــــاب  مَـــــــــــــــنز َوَرَدا  وَقــــــــلز يَــــــــا َنفز
                                                        

 .337ص  1الملد  ال ابقص   (336)
 .133ص  1988ورال  جسرا  براايي جسراي العء  الالح ي الال ع ص الما  ل العربيل ل د ا ا  الالنشرص ب (337)
 . الرغيي ال  ا رص ال ح يي  اهو.  ردي ،افل.102ص  4دي ال الج ا رفي   (338)
ل  لسنال   . الجا،حلي الا دس ا فًنص البشور بالسوف  لق ال 332ص  1دي ال الج ا رفي   (339)

 بالواهرس.
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ــــــــنز َأَحــــــــد   ََ َتَخــــــــاَل م  ــــــــ عى َأَحـــــــــــــــــــدا   َأَأنز ََ َمَصــــــــــــــــــان    َأَأنزــــــــــــــــــ
ــــــــَجعََهمز  ــــــــاَح أشز َشــــــــى الن  دا   َأَتخز ـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــبَاه َح َْ مَغزَل ـــــــــــــــــ   َيَخاَف

مز َأ َـــــــــــــدا   رَهَمَ وال يَعزَلــــــــــــــــــــــوَا َ يزــــــــــــــــــــــ ــــــــــــر ه  ََ ب َخيـز ـــــــــــــ   (340)َوَلسز
الإ ا  زال اي، ززال إلزي ،ظززر ال جزز ديوا  ز  الززذف فخحززا  لن  ز ص إلززدل الجزز ا رف 
بشززم غ  فجعزز  لحياازز  العنززقص البخرجهززا الززا    د ززا ال ززبااهاص إلهززا  زز  يحسنززق نظززي 
اليززززحيل النهجززززا ص ف ززززحنور بزززز ص لوسززززدد ظ مززززا  الززززذ  الات ززززحعبادص  مززززا إلززززي قلززززودس 

 ي1957))غ  ف ،اشيل الخن ن(( 
مَشــت ي ي ة  ر  ــح  ــمَ الل  ــا َعمز ــَ ا َأَن ـــــــــ   َه يَأ َـــــــــداه َوَلفز ـــــــــوا   َهـــــــــا أ ز مَا     َل د 
  ُ يـَد َر َعق  مَاَء َغيـز ـــــــــمَاء     َأَنا ال َأرَّ الَعصز ـــــــــَرُ  َعصز كز ـــــــــي ف  ـــــــــابَة  ف    مَنزَس
ـــي ن  يد  َتَجرا ـــه  ـــسا أن   َـــَد الش  داء     وَأَح ـــــــــــر  يرَصَ    ـــــــــــي َوَ ـــــــــــم  ن  َتَلفا   (341)ل 
ج ا رفص  ت أ،ز  الن زحر ن زق ا غزرباص ت يزرى  ااز  الن ق الر،ي الا ،رج يل ال

  ت جلاا  الا  ذف ا اللي
ــــــة   ــــــا َأم  ــــــي َحناي ــــــاتى ف   َ ــــــا ر  ـــــــعََداءَ    أَن َس الصا ـــــــَنف  ـــــــا َتَت َن َز      رَاَحـــــــ
ـــرز  َتك  ـــمز َتفز َز َل ـــ َع ـــوَح َتَرف  َف ـــرَاءَ    وَ ذا النا ـــا وال ا طز َه ـــاَص    َق   (342)ال االنزت 

ياازز ي )أل نًقحززي الززع الجمززا ور قدفمززل جززدا ..  ،نززي البا ززد الشززانر نسززر اداع
نزا اللزالحهي الال زحءس هيص  - ،زي  ز  الع اهزق– لوهيص أداإلزع  -النذ الو  لل–النحا  

 .(343)لمجرد أ،ني إلي اللميي النها(
ال يوززززرا  الززززا  ززززال الجزززز ا رف إلززززي أ الحزززز  ف ززززاغر بن  زززز ص الب ززززعق  لززززق ال مززززا ص 

حنا ص ليظهززر أالززا  ا نززداا الح يءوززوا ال ززحخدالا  طاقحزز  إلززي الالبززد الميزز  الع يززا بالشزز
ل شزززعل العراقزززي الالعربزززيص بززز  الالعزززالي اليزززعيف.  مزززا إلزززي قلزززاهد )) زززاه ي نمزززا 

 يا قني(( ال))المءل  س(( ال))أطسق دجق(( ال،ور ا.

                                                        
الا   جد  نايال. الحردي ال يبال. الملا،عي المجاال . 184ص 367ص  2الملد  ،   ي   (340)

 المى رجدسص ال ي ال يل.
 .119ص  1الملد  ،   ص   (341)
 . ايطرااي المدح الاليناا.161-160ص  1دي ال الج ا رفي   (342)
 .213ص النش  ا  ال ا س اليءاإللص  2الحمد الهدف الج ا رفص   رباايص   (343)
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 و بزززل ا كزززراد إلزززي الوززز ،  للءزززد ألءزززق الجززز ا رف قلزززودس إلزززي اجحمزززان الجمعيزززل 
ر اليص الءا ،ززل لمززا  ززدت الززا اززذص ي مززر لززدال  نسززد ال ززربي قا زز1968بيلما،يززا  ززيف 

 إلي    ا الفان ال يا يل بالعراقي
َْ مَحــر بى  ـ َفاح  َْ فـي ك  ـ ثزـلَ َدأزب  مَ    أَنـا م  ممَـــــة  أعزــــَ لَ مَـــــَتَقّح  ي العَ     (344)َشــــا  

ً   لززق العززد   الالشززانر إلززي  سرباهزز  ،البززا  الززا فجعزز  أبوالزز  قززادس ل يزز  ا ص ال  زز
 صلزززاهد ال  بزززل ))أغزززي جع زززر((قإلزززي الال زززً ص  مزززا يحلززز   ي أ زززي   ززز   ا  الزززلص 

 ال ارف((ص ال،ور ا.ال)) صال))جع ر أب  الحما(( ص وا((حال))ال صال))ي   الشهود((
لءزززد  ززز   الشزززهود  لزززق العزززرض   زززاح يرا زززل ن زززق ،ءزززد اليوزززر لي ابزززف النظزززا  
الم  يص يديا الءمع الالحلالبرص الب خر بالعنلربلص  مزا يسزدال الجز ا رف الحما زلا  الزا 

ال ززيل  ززذا ايبززاا  زز  الززذف  ززهر الززذااي الالم فزز ني إلززي ب اءززل  الززداغ  الالخززا  ص
 الا دس.

الالبو لززل الحلززز  س فيمززا يرفزززي  سربزززاا الشززانرص البيوزززر الو لزز  الي  بزززلص إلهزززي 
 غورازززز  إلززززي  ززززا ل اللززززرانص  مززززا اشززززل  قزززز س إلان ززززل إلززززي اعموززززق الحززززس الزززز طني 

 ي1936الاي، ا،ي  ء ل  إلي قلودس )) ر إلي جهاد (( 
َلــــــــو َةى  ــــــــحيَفةى َمخز ََ ــــــــاَد  َه مَــــــاءَ َجمَــــــَدتز َعَليزهــــــا    إن  الج  ــــــعوب  د    للشا
ــَطور هَا ًَ ــَدّب   ــى َم ــَوت  العــروا َعَل ــــراءَ    َه َهــــا الَكَب َحروف    (345)وَتَصــــاَغَرتز ل 

 ي1957البء   إلي قلودس ايبوا المال ي )غ  ف ،اشيل الخن ن( نا  
ــشَ  ََ بــالَحمزر  الن  ــ ّ منز ــر ــــــــراء     وافل  فــي الث  ــــــــة  الَخلز ــــــــَه الواَح    َبزســــــــاه أرم

ــــــة   َم ــــــَة َر ز يات  العَمزــــــَي شَي ــــــــــــــــاء     المَهــــــد  م زَن ــــــــــــــــاء  ل  ــــــــــــــــاَلَة ا َب ًَ   ور 
ص ــــد  ــــيه  بقصز ــــاَن الَحج  ََ إيم ــــ   *(346)فهناَا لـي َجـَددى علـى البطحـاء     شمَنز

ال لذا القد الج ا رف شاالخا  إلي الج  ا البزا  المزيج  باص  اإلعزا   افزل الححزدف 
ً  إلزي أنماقز ص  مزا بل   ))ا ،ا((ص  وزث ا ً  الحزداغ غزح ط الحزدت الشخلز  الحلز

 اداغ  الخا  بالعا ص الالذا  إلي ا غربا.

                                                        
 . دأبيي ناداي.214ص  1935ص الوبعل النجد 2دي ال الج ا رفي   (344)
با .136ص  1 دي ال الشانري  (345)  . ال ُسرااي جمع  سورص الاجمعي  "
. الحمر الن اإلري الدالاا الذ يل. الءميي العميال اليال ل. * جدتي 121ص  1الملد  ،   ي   (346)

  شا س  لق قسر أغي  ))جع ر الج ا رف إلي النجد((.
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 :)اليوتوبيا(/التفاؤل-ج

ً   - ،ززززي  زززخو  ن ززززق ال اقزززع–لزززي فلززززا الجززز ا رف  الحشززززاهما ص بززز   ززززال الح ززززاه
بالم حءس ص الارجع  ذف النظرس  لق أقد  الما  زاا  ال طنيزل إلزي قلزودس ))العشزربا((ص 

 عما   اه  الهما طا  أال قلرص الالنلر آ  ت الحالليإلات ح
ـــاَن َوديعَـــةه  ـــر  َك ـــوا أن  الش  ــــعَ    هََب ــــَرد  الَودا   ــــاه أنز َت ــــد  َ وزَم ــــَ َ    (347)َف

القد ا حمد  ذف ))الرؤبل(( الا النظربا  الي  بلص الاجزا   الشزع   المنافز لص 
ً  نزززززا انزززززاالي  ر زززززا  الححزززززر  ال طن يزززززلص الإل  زززززذف الا،حلزززززا  الدفمءراطيزززززلص إليززززز

أكيززر ا، ززجاالا   -إلززي  زز سها–اي،جززا ا    ،ززف ،ءززاط جززذ    ززً  الشززانرص ال ززي 
 الع طبع  الشخلي الاو عاا .

ال زز  النززذ بدافززل ا ححزز   ، ززا،ا   المززا ص فيززوق   نززا  بالملززال الاللالززال الأ  الهمززا 
رص البلزززس   لزززق المحزززا  أ يا،زززا ص البعوزززد لزززبا ززحمرا ص إلحزززراف يححزززالد الزززع الءاهزززد المنح

ل ال اقززع الززا غززً  ،ظرازز  ال ا ززعل  لززق ال جزز دي  مززا إلززي قلززودس ))فززا دج ززل ار وزز
 الخور((ي

فـــاه َعار مـــاه  ـــفاه َجار   َ ــــيني   َلعَـــل  َ وزمـــاه َعا بــــاصَ ومَرز   َْ َعقز   (348)شت  َفَترز ــــي
الأ يا،ززا  ف ززحبوا الشززانر الززا الوسيعززل العززا،ي ا الزز  الات حشززراقص ال  هززا الرافززا 

 ززل لخلززا  الشززانر الززع ال زز ول الالحلززا ص إلززد ا ال جززر احزز الق إلوهززا ا،علا ززا  الحداغ
 ُفشرق الا جديد الع     ا  را ص الا ،ا  بنهافل الظ يي

ــــهَ  يَك ــــَة د  ــــَر ال َمَحال ــــَر  َنزَص ـــــــامَ و    والَفجز َب ـــــــاه نان  ـــــــل  َغراَب ـــــــنز لي ـــــــَر م  ي   ط 
َز  َقَهوَن إذا انزَجَلــ مَوَن ًــَيفز ــال  يـــــــوَل َ وادعـــــــاه وكواذبـــــــا   والَح   هَـــــــ ي الطا
ــــــها ُى إلــــــى أعزشاش  لـــ   ال  َــــــد  َعا ــــــد بـــات  ـــبزَن َذوا     (349)َْ العَهـــوَد َون َحس 

ززا  إلززي قلزززودس  ال ززا  زز  يززل ن الح زززاؤ  إلززي ، زز ي ال ززاد واص البشزززرا  بال ززد الب  
ص الحززززي أ،شززززد ا الجزززز ا رف إلززززي المززززاامر ا ال  لحززززل  1946)) لززززق المنافزززز وا(( 

  في ي))اتاحاد ال طني((ص ال ال الشانر أ د الا  ي  الني ا  
ــــــرز  حـــــــاه  وَ ّش  لزــــــو  الَجَنــــــى َكاد  ــــــر بَ    ب ح  ــــــنز َشــــــَجر  َيلز ــــــى الَجــــــ زر  م    َعَل

                                                        
 .238ص  3الملد  ،   ص   (347)
 .210ص  4دي ال الشانري   (348)
 . الوو  ي جمع طيف ال   الشبر.287ص  1الملد  ،   ص   (349)
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ــــــ    ــــــ ي األَ  ــــــوا إن  َه َن ــــــَ َته  َْ    َف هر  مـــــا يكتـــــ ــــي َعَلـــــى الـــــد    (350)َتمزل 
الال ززد بالن ززبل ل جزز ا رف أاليززق  ززًحص الأجمزز  ،لززا  بحزز ل؛ إلهزز  يهززدد بزز  

ن زززل ال محززرالالوا الغززً  المءو زززدياص الإلززي   حزززا الو ززاسص إلززي ال قزززف ،  زز ص فلزز   ف جى
ً  بم زحءس   الحالحوا قا  ق  وا أال أد،قص اللعز   زذف الرؤبزلص  زي الحزي جع حز  الح زاه
الشزززع   الميزززوهدسص   ا الزززا ا زززحر النوهزززاص ال لزززي الزززا غزززً  جدليزززل اللزززران بزززوا 
أفززداد الحيززاسص إلهززا  زز  يززرى الحربززل ال ززر نسززر ال ً زز  الا  زز ادص    فءزز   إلززي 

 ي1949امر المحاالوا( نا  قلودس )الا 
ــــــمَيزه   عزَص ــــــى م  ــــــوَد عل ــــــ ن  القي ـــــــــــــــــر     َ  َبل  زاه  ـــــــــــــــــَتقز يَل َمسز   مََفـــــــــــــــــات 
ــــــاء   ــــــاَر الّرَج ََ مََن ــــــ ََ َفَ نز مز ــــــل  ر     ًَ ــــــــا   ص  الَب ــــــــد  ــــــــي َغ َْ ف ُزي  َســــــــ   (351)ل 
ِّدي عــــن األرشـــــد نَ  ََ المــــ ـــــــــــــــر والقاَـــــــــــــــر     وأنــــ   ديـــــــــــــــات  المقّص 

ي   الشهود((  ،ز  يزرى إلزي الشزهادس البربط المافي بالحافر الالم حءس  إلي ))
    س  ا مل ن ق الو يالي

ــهَ  ــت مَ بَعزَث ــلَ المََح ي ــَث الج  َْ  َبزَع ــ ــــــــامَ    ب  ــــــــاُ  َتَق ــــــــَة للطاَغ يَاَم َْ الق  ــــــــ   َو  
ــنز َدم   ــل  م  َنلز ـيَعاَلَه البَــاغي    ن َشـــــهزَوُى وَعـــــرامَ    ًَ ـــــى َتَســـــك    (352)َحت 

 زالء س الاللزم د  يزا  أنزداا الحزق  كما  اى ا اؤل  بناا ن زق العويزا  أالليزل
الالحربززززل إلززززي قلززززودس )) ززززر إلززززي جهززززاد (( الخاطبززززا   عززززيي  ززززل  ال إلززززد الملززززرف 

 ي1936
ـــــمَدز َفح َز ـــــَفا ـــــةى قا ُى مَرزهَوَ  مَــــــــــــــــــــاَء إزَاَءصَ َ ــــــــــــــــــــعََفاءَ    َْ َقـــــو    األقزو 

ـــا َه ـــي    ـــه   َنزف  ـــوزم  أ زَل ـــّل  َ  ــــاءَ    فـــي َك ــــرى َو   ــــَكوا  وأززَه ــــمَ الشا   (353)َالز
ال،البا  الا ينشد الخوزر الزا أال زع ا بز ا ص الزدإل نا  بزالي  س ن زق ال اقزعص الاحزدف 
الشر ال ي ال مل ا كير امولا  إلي شزعر ا  الزلص ال لزي لح ظيزف أإل زا ف إلزي النهز ض 
الات اءززااص الافززعا   ءحزز  المو ءززل بالشززبا ص  ،زز  فجززد إلززوهي الخززً  الات،عحززاق الززا 

ي ،   زهي ا الز  ال زل الحيزاسص إل زي الزا الزرس قو د الزذ  الات زحعبادص إلهزا  ز  يبعزث إلز
                                                        

 . الجنقي اليمر.408ص 405ص  1الملد  ،   ص   (350)
 .706ص 705ص  2الملد  ،   ي   (351)
 ص العُرا ي الء س الالشدس.64ص  4دي ال الشانري   (352)
 ص أب وي الشرق الافرص شديد السياض.138ص  1الملد  ،   ي   (353)



- 233 - 

القزززد إلزززي ال زززا ل العاالزززلص داعيزززا  الجمزززا ور  لزززق اليبزززا  الالحما زززي البشزززرا  بالنلزززر 
 ي1946الءربلي  ء ل  إلي قلودس )أ   الشبا ( 

ـــــرَصَ  ْى َفجز ـــــ م ـــــدى َقر  ـــــَكوا َفَغ ًَ َْ    َفَتما مــــــ ــــــل َلَقر  َِج  ــــــنزَكمز وَكــــــلا َم   (354)م 
  الع الشزعل فءز     محز ص البعلزس أالا،يز  الآالالز ص ت فحود نا الخط العا ص إله

فشزززعرف داهمزززا  بزززالء س. )إلشزززعرف الح زززل ت زززحرجان الحءززز ق الم زززح بلص الالزززا  نزززا فوزززرح 
 .(355)شعرفص البح ظ  الجمه    ،  إلي  ميي ال اقع( ق" بالشعل شعا اا  نا طر 

الت يحز ا،ق نزا شزحذ العززلاهيص البحزرض ن زق الحمزرد ينززادس الحز ا ل  لزق الحيززاس 
الزززد  ا  أل شزززعرف فملزززا أل  صلحزززرس بد  زززاي شزززفيفص ال زززط أالزززل فزززاهعل الاليزززيعلا

 ي1948فل ل ال و ل ل ح وور  ما إلي قلودس ))ي   الشهود(( 
هـــا ـــَدوَر ب َايزم  ـــَرت  الصا ذا َتَفج  ـــــــــامَ    َو ـــــــــر األلزَغ ـــــــــا َتَتَفج    َحَنقـــــــــاه َكَم

ــفاه أَ  ــمز َعصز ــ ذا   ه  َه َ رزَتمــيَف ــي ذا ب مَـــــا َرَ َنــــــو         (356)إليــــــه  َرَ ــــــامَ  اَو
ال   ياالا بححميل النلرص البزد    ر زل الزلالا الزا غزً  المرجعيزل الحا بخيزل 
المادفززلص داعيززا  الجمززا ور  لزززق ،سززذ اليززيي الات ح ززً ص  ل ل ظ زززي ،هافززل  ء لزز  إلزززي 

 (357)ي1946ا((   الحم  بقلودس ))  رى ال ءود أ
ــو  ًَ ــةال َتيزَ  ــنز ليل ــلز م  ــمز َ َل َلــــــوزء  َنَهــــــار     ا إنز َل ِّذَن ب  ــــــ   فجــــــرى َوَلــــــمز َ 

َْ ال  مَـــاَن ومَنزَثنـــي ـــ ــــــمَ األازفــــــار     ال  َـــد  أن  َث    (358)َحكزــــــمَ الطاَغــــــاُ  مَقل 
القززد  ززال لهززذف ال ززمل الحززي طبعززف شززعر ا  الززل اززي ور ن ززق الشززانر الشززعل 
العراقزيص  ،هززا الز بر جمززالي اوهوززرف الاعسوزر نززا او عاازز  ،حز  الم ززحءس ص اللهززذا 

ا الا  الززا ص ف ززحمد الززا شززعر الجزز ا رف العلبمززلص حززعل   مززا اشززحد  الم)كززال الشزز
البجد في  ا ال  المشزرق الزذف فشزيع الح زاؤ  إلزي الن ز ي. الايكوزدا  لهزذف الح يءزل قزا  
الشانر المسدن الحمد الما، ط بمنا زبل الإلااز  )لءزد أ خ الجز ا رف لم زورس  زذف ا الزل 

الما غزز لص إل ززال  ززادقا  إلززي شززعرفص إلززي ا،حلززا ااها ال لاهمهززاص أكيززر المززا يززا خ لهززا 

                                                        
 .517ص  1الملد  ،   ي   (354)
 .41ص  1969  في د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعمالص النجد  ادف الع (355)
 .65ص  1الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (356)

الحم اي ، ن الا الوعا  العرال  إلي العراقص فشب  طعا  الر  المخ  ط بال حيص لءل ب  جع ر ال    (357)
 ي آ،ذا .ااجر الطني أ هي إلي النيا  ال يا ي  بال العهد الم  يص ال ال  عيي الحل  ال طن

 .463ص  2الملد  ،   ي   (358)
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ً  إلي ا  داتص ،ور الن ل  ننها(  .(359)اليات   لق الح اؤ ص إلان
الاح ززر  ال ززردا  ال جززرص الالبشززرص الال ززد المشززرقص الاللززبرص البالمءابزز  الظززً ص 
الالوزززان لص الالب ززززيص ال زززذلي الءمززززلص الال وزززز ص  زززذف ا فززززداد بونهزززا نًقززززل الشززززح ،ل 

منو يل ))الم زحءس  اللا زرص الحيزاسص ال ياالزلص النلزر((. بالح ار ا يي  لق النحيجل ال
الالا  نزا ، زحد  أل أ الزل الشزانر ظزا رس  فجابيزل ا زحمد  ر وحهزا الزا بنوحز  الد االيزل 

اعيل. ،ايحهززا الحجززاال  الات حشززرا ص  ء لزز  إلززي قلززودس )) زز مف  زز  س البزز    ر اللزز
 ي1974نود(( 

ـــــــــــلى وََأرَّ التلـــــــــــحيات  ت ــــــدَ    قـــــــــــبس جي ــــــي  ــــــو  ها وم م ــــــل  ف ــــــد جي   بع
ـــــ َتشز ًز ــــبزَل وا ــــى الصا ــــَد وانزَجَل ـــــودَ    َأز َل الَوعز ـــــرَصَ المَوزَع ـــــيزن  َفجز لَع ـــــَرَل ل    (360)ـ

 اال ،ززي ا ززاؤ  الجزز ا رف الميززالي  ت أ،زز  فيززع الشززع   الملاإلحززل أالززا  غيا ااهزز
 الحا بخيلي

ــرا َ  ــَعى الع  ــد  أنز َيسز ــُ   ل  وال َ  ـــر     ة  يزش  ـــوزت  مََحـــت م  َيَش يَهـــا أوز ب َم   (361)َل ف 
ال ززي يرشززد ا ،ظمززل الالجمززا ور  لززق الحعءزز  الا غززذ بي ززبا  الءزز س إلززي ال اجهززل 

 ي1937الن با ص  ما إلي قلودس ))الييي المنش د(( 
ــــَدعزتََكمَ  ََ ــــطيناه  َلسز ــــاد  يَن ف  ــــَدعا   يــــا َن ََ ــــمز  َه َلَك ــــ ــــرَاه َفلز ل  ال مَنزك  ــــالَقوز   ب 
بَـــــهَ  يزــــلَ يَعزق  ـــــَ ن  الل  ــــمَس مَط لَ    والَ َجَحــــودا ب  نزــــهَ الش  ــــَر م    (362)عــــاَفجزرىَتَفّج 

ال   إلي ا اؤل  فمل  بوا ا ال  الالعندص  ،ز  فعزي أل ات زحسداد ن زل اللزرانص 
 ي1921الالنهافل الحل ل  ء ل  إلي قلودس ))الي  س العراقيل(( 

ــَر الما  كزمَــة  َومَــا َطــالَ َعصز ح  ََ    لزــم  إال  ل  َنو الَمَصــار  ــدز ــد  أن َت ــ َ أنز ال َ    (363)تََنبّ 
ال زز   لززق  لززي فجمززع بززوا ال نززد الال نوززد  مززا إلززي قلززودس ))إلززي نوززد العمززا (( 

ص الإلوهزززززا اعزززززرب  الافزززززر بزززززز)نسد ال زززززربي قا زززززي(ص  وزززززث  زززززال  افزززززرا  إلزززززي 1960
 المهرجالي

                                                        
ص دالشقص 7ص  29/7/1997ص 6871الحمد الما، طي )شهادس انحرا (ص جربدس اشرباص العدد  (359)

    بل.
 . أ " ي  الص ا حشر ي نً البال الا ا ع.272ص  2دي ال الشانري   (360)
ع   الالعاط ل(ص الوبعل النجد  (361)  .131ص  1927دي ال الج ا رفي )بوا الشا
 .  دني ظهر.85ص  3دي ال الج ا رفي   (362)
 .241ص 231ص  3الملد  ،   ص   (363)
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ـــــــَداه  ـــــــا ًـــــــي هبون َغ ـــــــمَ والخن ـــــدَ    َه ـــــاح  مســـــعى جد  ـــــي الن ـــــد ف   ومخل
ــــــــعَوبَ  ــــــــيَبيزَدوَن إن  الشا ًَ ــــــــداه  يـــــــــــــدَ فَ َونز أبزَطـــــــــــــَ تز َزحز    َغ   هـــــــــــــا ال َتب 
ــــــــد   ي ــــــــَيَ و َوَن َذوزَب الَجل  ًَ يــــــــدَ    َغــــــــداه  ــــــــيَ  َوَشمزَســــــــاه َجل  َْ يَُ  ـــــــ   َوَكيـز
ــــــَغارَ  ــــــوزَل َيَقــــــولَ الّص  ًَ  َْ ــــــ ـــــــ ا الن شـــــــيدَ    هَنال  رزَب َه ـــــــد  َر ال ـــــــو  ـــــــدز َن   َلَق

ـــفولَ  ـــــــــدَ    الصـــفولَ  َغـــداه إذز َتَجـــرا الصا ـــــــــَد الوقي ـــــــــتثيَر الوقي ذز َيسز   (364)َو
القزززززد اا زززززي البعزززززد ال يا زززززي الاتجحمزززززاني لأل الزززززل بزززززالمحح ى اليززززز  ف الآإلاقززززز  
الم زززحءس يلص شزززرط أل اعزززي الجمزززا ور الرا  زززل احزززف الطزززيس ا  الزززل   يءزززل اللزززران 

 ((ي1939كء ل  إلي قلودس ))ايقوان نا  
مَوَن  يَق الَحـال  ــَتف  َز َغـداه َيسز ــــاز م     إذا َمَشــ َم ه  كال   ــــنز َغَلــــبات  ــــَد م    (365)َرواع 

ص فحزث الشزانر ن زق اللزسر الالحزرالف الحزق 1956الإلي قلودس ب    عود نزا  
 احسوا ال اطا اليعد إلي العدالي
ــَوَنى ــَي ال ــدزر َا البَغز حــيَن َ  ــبزراه ل  ـــلَ    ََ ـــَ  المَقات  ـــوزم  تَكزَش َي ـــبزراه ل  ََ(366)  

 ززي يززربط الشززانر بززوا الزز ني الالنهزز ض اليزز  فص  مززا إلززي قلززودس ))الجلاهززر(( 
 ي1956  نا

ـــــــو ـــــــعَوب  الَهَت ـــــــَر الشا ــــــع     وشذَن َفجز ــــــة  الَهج  َم ــــــنز َيقز ــــــقا َع   َل  َنزَش
عي ـــــــَتجزم  ًز ْ  وا ـــــــفوَف ََ ـــــــي  ـــــــتنز  عي   َفَلّم َُ وَتسز ـــــــا ي الَحي ـــــــَردّ    (367)َت

، ززحنحو المززا اءززد  أل أ الززل الم اطنززل إلززي شززعر الجزز ا رف لي ززف الن  ءززلص الإ،مززا 
الززا غززً  جززد  ال  ززر الال اقززعص  مززا   ززي الن ححززلص فملززا ا  يلهززا الالعالجحهززاص ال لززي

أ،هززا ال ح  زززل ل منافززز وا الزززذيا يحع مززز ل النهزززا إلن ،زززا  شزززحق الزززا النيزززا ص امهزززد لهزززي 
الم الي؛  ل إلي شعر الجز ا رف ا داس ا قزد  ن زق الخزرال  الالحجزاال ص الالنزا  الحزي 

ف بالواقزل ال حزي احرق  شيي الهزلاهيص الا زح ا الزا ، زس البزاهس ، افزا  اي جزا ص الاُمزدا
فءححي بها أ ز ا  الهلبمزلص البخا زل العزر ص ال زي ي اجهز ل احزدفا  غوزرسص الأ الزا  

                                                        
 .232ص  2الملد  ،   ص   (364)
 . اللالا  ي جمع  اللالل ال ي     ال هور ا  د. الخناي ال حش.15ص  4دي ال الشانري   (365)
 . ال ،قي اليعد الال    الالعيا الال ح  .572ص  3الملد  ،   ص   (366)
 . الُهج عي النا  ص جمع  اجع ال   ال اإل  ا  مق.229ص 220ص  3 ص  الملد  ،   (367)
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العءزدس. الإل  زذا المححز ى اليز  ف الالنظزرس الح اؤليزل إلزي شزعر الجز ا رفص يزل ن ا الز  
ززا ص القززد ،ززذ  أدبزز    ززالل الشززح ،ل بززالء ق  إلززي ، زز ي المعززذبواص البر ززي لهززي ال ززد الب  

 الالحمردص أليس    الءاه ي
ــمز يَقــمز َلهــا  مّ   ي   القــوافي الَومزــلَ إنز َل ــلَ َ ــج  نزَهــا الَمحاف    (368)هى َوَلــمز َتــرزَته  م 

 الواقعية وااللتزام:-د

أ الل الم اطنل إلي شعر الج ا رف القعزف بال عز ص الإ ا  ا،زف أإل زا ف ال زحءاس الزا 
ً  نزا  زذا ال اقزع. البالحزالي إل زي س ال اقع ال يا ي إلً فعني  لزي أل فلز ل شزعرف بزدي

ل با زززث أل يح قزززع الجزززرف ال اا ا إل زززا  الحزززي اعرفزززها اللزززحاإلل العراقيزززل إلزززي غزززط 
ال ا د لألإل زا  الحزي فور هزا الجز ا رف الزا غزً  شزعرفص ال لزي أل ل شزانر شخلزيل 

 ال حء ل احم  العويا  ال اقع  ما يراف.
القززززد ا ززززح نل ننا ززززر ا  الزززززل  ات ززززح ً  اتجحمززززاني الالءهززززر ال يا زززززيص 

،حءزززد ا الززززا أ ض ال اقزززعص ال ززززحندا   لزززق  وييززززا  القزززراها الادفززززل القيزززافا الححززززر ص إلا
ل   ززز    لزززق الحزززي ورا  الذ نيزززل الالعاطفيزززل ل جمزززا ور.  مزززا ازززي ر بيإل زززا  الال زززاايي 

أكيزززر اجاالبززا  الززع طبعززز  اليزز  فص الالزززا نًالززا   زززذا  -إلزززي ج  ر ززا–جديززدسص ال ززي 
 ززا  ال  ززر ات، ززجا  اح لهززا  لززق  زز   إلنيززل امحززا  بززالعمق الالحزز ارص بعوززدا  نززا ج

 ال وحيل الشعا .
 ززز  ات ابزززاط بءيزززيل اجحماعيزززل أال  -بمعنزززاف اتيزززدل جي–اللزززئا  زززال اتلحزززلا  

 يا ززززيلص إلززززدل الجزززز ا رف ا،سيززززق ا  وززززرف الإلنزززز  الززززا الحمززززرد الات،حيززززا   لززززق ال ئزززززا  
 الم ح قل.

الإلززي  ززذا ال ززياق فءزز    ززا اري )قززد فلزز ل بانززث الززنم ات، عززا  أال العاط ززل 
الزززززداإلع ال يزززززل الخزززززًقص الالحنزززززق اتجحمزززززاني الالحفيظزززززل  ،  زززززهاص اللزززززي ت فلززززز ل 

 .(369)ال يا يل؟(
القززد الجززد،ا إلززي شززعر ا  الززل البززادل  ، ززا،يل ال ززح  اس الززا النظربززا  المادفززلص 
الا لززوً  اليوززرس اخززم ال ئززا  الحاكمززلص الامحززد  لززق ال يا ززل ات ززحعما بل اشززل  

 يل.الع الحلا  العدال الوسيعي ل شعل العراقي ال اهر الشع   العرب

                                                        
 .1934. الا قلودس ))   س الن س(( نا  438ص  3الملد  ،   ص   (368)
ص 1961اللربلص الءا رسص  –جال ب    ا اري الا ا د ؟ ارجمل الحمد ،نيمي  ً ص اللحبل ات،ج    (369)

 21. 
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الالهمززا فلززا ا ابززاط الشززانر أال الحلاالزز  بايدي ل جيززل الززاص إلد،زز  يبءززق بعوززدا  نززا 
قوزز د ايلززلا  الاتلحززلا  بعءوززدس   يا ززيلص الززا نززدا الحلاالزز  ال  وززد بيززمورف الا،حيززا ف  لززق 

 الجما ور ال اد ل ن ق  د ق ل  إلي قلودس ال ارفي
ــــعَ ال ــــة  مَرزَهقــــاه إنــــي أاــــلا َم ــــــة  ال بــــــا   ر ني  ــــــعَ الر ني  ــــــي أاــــــلا َم   إنّ 

ُى  ـــة  ًـــا با   مــاذا يلــرا الجــَو  مجــدى شــام   (370)إنـــي أاـــلا مـــع الرني 
الإل فلززززا الجزززز ا رف ال رطززززا  إلززززي إلرديحزززز ص إلهزززز  ت يززززرى ،  زززز   ت الززززا غززززً  
الززد ماا. )كنزززف قا زززما  الشزززحر ا  بزززوا النزززايص ال ززذف النا يزززل  ا،زززف قززز س لزززي. إلالنزززاي 

 .(371)العي الال طا إلي دالي أينما  نف(
الإلززززي  ززززذا المجززززا  فشززززور بعيززززهي  لززززق )أل يححزززز   ال نززززال بالءيززززافا العاالززززل 

اححزز   الءيززيل الززا الم ززح ى   لززقالخا جيززل  لززق قيززيل شخلززيل ج ا،يززل الج ززدسص 
ال يا زي الاتجحمززاني الالعززاط ي أف الم زح ى الشززعرف. إلح ززححو   لزق قيززيل غوززرس 

 ءا  الإلعاليل(.إلي  ياس الشانرص الال ربل أل اي ور ا إلي ا غربا فلبر أكير نم
نًقزززل الشزززانر بهزززذف الءيزززافا ال يا زززيل الاتجحماعيزززل لزززي ارا زززع  لزززق ال زززح ى 
العًقززل ال نيززل أف لززي اححزز    لززق قيززيل شززعربلص لززي فلحززد" بززيل يززدننا ،ززرى ب ززدادص 
الب    عودص الالجلاهرص الالو اس الايقوان الزا الخزا   البمنظزا  اليزور ص بز  أ زر  

أف الزا غزً  ا،علزاي  زذف الحجزا   جميعهزا  ن ق أل ،رى  ذا    ص الا غًل    
ن زززززق العيززززز  ال نزززززي الخزززززا . ال اقزززززع الال اقعيزززززل الال اقعوززززز ل جميعهزززززا ايوزززززر الشزززززل ل 
اتيززدي ل جيا إلززي الشززعرص ال ززي إلززي ،ظززر بعيززهي الززداغ  غاطئززل ل هززي اتيززدي ل جيا 

 .(372)الال ا(
بحر ززل ا د  الزز اقعي الززا ،ا يززل  - لززق  ززد  سوززر–لءززد اقحززرل الشززعر الحززديث 

بالنيزا   -اجحماعيزا  –مد الي  ف ل شع   العربيل الا ،ا يزل أغزرى )أف أ،ز  الحزل  الال
 الجما ورف إلي العالي العربي.

إلززززالج ا رف إلززززي  ؤبحزززز  ال  ربززززل ل  ززززا الال اقززززعص ا اززززبط  يا ززززيا  بحر ززززل الء اليززززل 
ً  نززا الو زز  واالعربيززلص  مززا اززي ر اززي را  ق بززا  بززالحرات ا دبززي الالحيززا ف العززربو ص إليزز

لما   زيص الزذف ا،علززس ج يزا  ن زق  يااز  الشززعرف الزا غزً  الح ز   النظربززل ل   زر ا
                                                        

 غبا..  اغباي ت283ص  1دي ال الشانري   (370)
)  ا  المالد الع  56ص  1975إلا الق البءو يي الج ا رف   ربا  أفااليص دا  ال ا ابيص بورال   (371)

 . الد مااي ناالل الناي .الشانر(.
 .169ص 164ص  1968،الي شلرفي شعر،ا الحديث..  لق أيا؟ دا  المعا   بملر  (372)



- 238 - 

 ي1948ا ((.  يف نا  يالحي طر ها لحجاال  ا  الل  ء ل  إلي قلودس ))أط  الل
ـــ    ـــ   َألز ـــنز َألز َنى م  َْ    َوَلـــمز َتـــَ ل  الـــدا ـــــــــ ي هـــــــــا الر    ت  ن  ـــــــــي َأع  ـــــــــرّ ل ف   َيَص
ـــــــــْعرات   ـــــــــدوَد َمَص َ  الَخ ـــــــــ ــــــولَ    َتمَر َغ َن ــــــهَ اأَل نز َز م  َم ــــــَترزغ  ًز ــــــه  وا   (373)ب 
يــــــــداه  كزــــــــَر َجبّــــــــاراه َعن  َْ     َـــــــَدوَر الف  يــــــــــ ــــــــَث  َــــــــــَدوَر والَقَلــــــــــمَ الر      ب َحيـز
ـــرى  لا َفجز ـــيَط  ًَ ـــوَّ  ي الَك ـــنز َهـــ   ــــــولَ    َوم  نزيا َكَش ــــــدا ــــــَحواى يَمزــــــَم ال  َ(374)  

لجزد  بزوا إلي  ذف ا بيا  احج ق  ما  ال اقعيزل الجديزدس  زالنظرس الح اؤليزلص الا
ً  نا المحح ى الي  ف.  أفداد الحياسص إلي

البشززززور أ زززززد ي  لززززق )أل ايزززززدي ل جيا الشززززانر المعا زززززر انبززززع الزززززا    زززززاي 
الحزرا ووا بالءيزافا ال سزرىص لزذلي إلهز  ت ينحلزر إلزي أطزرد  يا زيل أال اجحماعيززل أال 
اقحلزادفلص الإ،مززا فلح زل ايدي ل جيززل إلزي ايطززا  الحيزا ف الشززاال  لمي زاس اي، ززال 
)أف احزز   اتيززدي ل جيا ال يا ززيل إلززي الشززعر  لززق ايدي ل جيززل  يززا بل )الاقعيززل بزًز 

 .(375)إلنيلص الي ق الجنافل ن ق العنق اتيدي ل جيل(
ً ي )شعر،ا ال زيا بالءيزافاص الل نز  فخ ز  الزا الشزعربل. إلالءلزاهد   ي فييف قاه
 عبززا س نززا غزز اطر النظ الززل ال  ال،ززل الء ززاسص غزز اطر   نيززل الح رقززلص  ززي إلززي ،ظمهززا
أقر  لوسيعل النيزر إلوهزا السنزاا المنوءزيص الالزع  لزي ا حءزد  لزق ال  زدس الدينااليزل الحزي 
ً  الا ززدا . لهززذا ال ززسل ا،عززدالف ال يمززل الح ي يززل اتيدل جيززل  الزز ى  ؤبززا الشززانر  زز

 شززانرص  ،هززا لززي ارا ززع قززط نززا ال ززح ى الجلهيززا  اللزز ورس  لززق ال  يززا  ال سززرى. ل
ي ل جيزل بًز شزعر. الات ابزاط فحزدت بزوا الشزانر لذلي  ا،ف قييل بًز شزانرص الايد

إلزي اي، زال الالءيزيل الحزي ا زح همها نًقزل  ميمزل بزوا الزذا  الشزانرس الايدي ل جيززل 
أف لزززي ف زززحوع الشزززانر أل فحززز   اتيدي ل جيزززل  لزززق قيزززيل إلنيزززل الزززا .(376)الشزززعر(

الحلزززي  االإلززي فززز ا  ززذغززً   ااززز  الإل  ززال شزززعرف الزز طني يح زززي بالنلنززل الد االيزززل 
لنءززززدف فملززززا أل ، ززززيي الاقعيززززل الجزززز ا رف الالحلاالزززز  إلهزززز  الززززا الشززززعراا المعا ززززربا ا

الجززز ف الحيززززاس ال يا زززيل الاتجحماعيززززل ن ززززق  -،وززززر اي ززززابوا–الءًهززز  الززززذيا ا،حءزززدالا 
الخح زززد الم زززح با  )طبءزززا  ال لاالزززا  الأإلزززرادا ( الا زززحي بالح ا زززو  الدقيءزززلص القزززد بزززر  

                                                        
ع را ي الع ري أالا  غد  286ص  3دي ال الج ا رفص   (373) ال  في المءل د  نا ي  ف اهاال،ا  ال "سىرا .. اُللى

 ، اإلذ ا إلرال الحي اسيع الخسل ل ناي
 . ابا المواضي الرغيف.287ص  3دي ال الشانري   (374)
 )الرجع  ابق(. 174،الي شلرفي شعر،ا الحديث..  لق أيا؟   (375)
 .179،الي شلرفي شعر،ا الحديث..  لق أيا؟   (376)
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ألززيس  زز  الءاهزز  إلززي قلززودس )نحززا  الززع  بززذلي شززانرا  النحميززا   الحزز  إل ززرا  الاللززورا .
 ي1930الن س(ص نا  

  ْ ــــ نزك ــــى م  ي َعَل ــــوم  ََ هََم ــــ ْ     َحمَلز ــــــــــــ ــــــــــــوَاَي َعَلــــــــــــى مَنزك    َوهَــــــــــــم  ً 
ـــي فـــي األبزعَـــد  ن   ََ َنفزس  ــــــــيَهمز وفــــــــي األقــــــــرب    وال َشـــيز ــــــــَر ف    (377)َأَفكّ 

القززد آالززا بءزز س الشززعلص  ززي غززم الشززبا  بمءززاطع شززعربل إلززي أ، ززل قلززاهدف 
جحماعيززل الال يا ززيل اليزز  ))الزز طا الالشززبا (( ))إلززي  ززسو  الجمززا ور(( ال))لعبززل ات

الحجا  (( ال))نود العما (( ال  ا ا. ا،وًقا  الا  د اك  لزدال   زذف ال ئزل ال ان زل إلزي 
 ي1944بناا ا اللص  ء ل  إلي قلودس ))أالي اجد الا عل(( 

ــــــــــــَ وا ــــــــــــبَاب  َتَحف  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ل بوا   َقــــــــــــلز للش  َمــــــــــــــــــــــــــــــــوا وَت   وَتَيق 
ـــــــــــــ ــــــــــــَفة  َتَط  َ ــــــــــــوا َكعَا َْ ــــــــــــــ   َ وَن مـــــــــــــال  وَتلزعَــــــــــــــ الرّ    (378)وّ َ  ب 

الأ يا،ززا  الزززا إلزززرط اع ءززز  بالجمزززا ورص ينء ززل ن وهزززاص  زززاغرا  الشززز ءا ص  ،ززز  يزززربط 
اللززورف بملززور ا الهمززا ينحءززد اءان ززها الغم لهزززاص إلهزز  يززرى إلوهززا الوهززر الاللززز ااص 

  يكما يحل   ا الداا الالدالااص ال ي المنا س الحي اسدد الظً
ي ــــــام  ــــــر  َن ي َشــــــ اُ  الطاهز ــــــــــــــــــام     َنــــــام   َ ــــــــــــــــــيزَن الرا   يَــــــــــــــــــا َورزَدُ َ 
ــــــــــا ــــــــــوَّ َوَم ــــــــــَة الَبلز لـــــــــــــام     يــــــــــا َنبزَت ـــــــــــــي اهزت  ََ ف ـــــــــــــَر   َورزداه َترَعز
ـــــــــي ت  ـــــــــور  ال  رام     يَـــــــــا َشـــــــــعزلَة النا ـــــط  ـــــوَن  ـــــَ ا ز ـــــي العي   (379)َتعزش 

ذااي الالزززززا الظزززززا ر اتلحزززززلا  الحيزززززا ف با الزززززل الححزززززا  الخزززززا  بالعزززززا ص الالززززز
 بالم ف ني. ن ق ،واق الا عص إله ي

ـــــــــَوُ   ـــــــــة  َر ز ـــــــــوَّ أم  ــــــد     َيَشـــــــــدا َق ــــــنز َجمزر هــــــا الَخام  ــــــَد م    (380)ومَوق 
 -ابعزززززا  لزززززذلي–الالححزززززا  الجززززز ا رف بالشزززززعل. اليززززز  ،ءوزززززل السدافزززززلص الاوززززز    

ايدي ل جيززل اي، ززال المعا ززرص الت  ززيما إلززي الزز طا العربززيص القززد  ززال شززعرف غوززر 
لزززز   ا الززززا  ززززرانا  داغزززز  السنززززاا اتجحمززززاني ف  ززززلص الالززززا العسززززر نززززا  ززززذف المر 

 الاغحً  الولااهاص الا ور الر ل ا حءوابها.
                                                        

 تشوفي اما وفص الا،لهر . .424ص  1دي ال الشانري   (377)
 . اُو  حي اء ضص ان د. ا حيا ي إلي ظ ي الج   القهر.458ص  1دي ال الشانري   (378)
 .123ص  4الملد  ،   ص   (379)
 .257ص  2الملد  ،   ص   (380)
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الالزززا غزززً  اليزززاالوا شزززعر ا  الزززل يحيزززر بزززيل  زززذا الشزززانر ن زززق اللزززعود 
ال يا زززي فعزززا،ي ،ربزززل جلهيزززل )اجحماعيزززل(ص اللي زززف ،ربزززل  يزززا بل شزززاال ل ن زززق 

ل يا ززززي   ززززدى الحوززززا  ال ززززح ى الززززرإل  ل حيززززاس  ااهززززا. إلززززالن ي ن ززززق الم ززززح ى ا
ال  زز    لززق قسزز   شززاال  )أف أل الن ززي  نززا ، ززي  الن ززي  نززا (ص اللهززذا أفززحف 
ال ربززل ننززد الجزز ا رف العززادت  لأل الززلص اللززيس    ا ززا    ،يززا  الأبززدفا ص ال ززذا الززا اا ززدف 
قلززززاهدف اليزززز  ))أغززززي جع ززززر(( ال))جع ززززر أبزززز  الززززحما(( ال))نسززززد الحموززززد  راالززززي(( 

،ور ززا الززا الءلززاهد الحززي ا ززحهد  الحززي ور ا اززي ن ززق ال))ايقوززان(( ال))الزز ارف(( ال 
الجمزززا ور. البالحزززالي إلزززدل  إلززز  الجززز ا رف ل  اقزززع ال زززاهد  إلززز  اجحمزززاني الاقعزززيص 

 ل شعل ال ح ل بالعند.الالليس ،ربل الوحاإلولب يلص إله  يحسنق الو
رى َ رزَتَجوَنــــهَ  ــــاع  ــــا إال َش ــــا أَن ي   َوَم ـــــَرُ  َحـــــقّ  َول َملزمَـــــة  مَعزَتـــــد    (381)لَنصز

ال،البزا  الزا  ززال فلز ى شززعرف الزا غززً  أ الحز ص ألززي فءز ي )).. أ،ززا الجزرد  ، ززال 
ص الإلزززي  ززذا اللززدد اا ززد البا يززلي )القزززد (382)الحوزز   فززيبق الظ ززي البعززا  ات، يززاد((

كزال ت زح حا  الظزرال  ال يا زيل الاتجحماعيزل القزع الزا ر ن زق ،  زيل الشزانر الززا 
ي ال ززدق ات،حمززاا الالحجززذ   وززث  زز  الحمززردص الا ززحءق النهززا البززادل ات،ززدالا  الرال زز

. الق مزززا اخ ززز  قلزززاهدف ال يا زززيل الاتجحماعيزززل الزززا (383)بءيزززافا الززز طا الالمززز اطا(
ايشا ا  الحا بخيل الالحرا يل   اا  زال ن زق  زعود ا  زدات ))كيزيان ا ،زدلس((ص 
البوززززف المءززززديص الب ززززدادص الدالشززززقص أال ن ززززق ال ززززح ى الشخلززززيا  اليزززز  )) ززززًح 

بززا ال لوززد(( ال،وززر ي الززا أبوززا  العززر . ال لززي  الززدياص الالح ززواص الاللززعلص الغالززد
لربط المافي الالحافر. اللي فءد الج ا رف ن زق الز بر ا  زدات الال اقعزا ص بز  
فحززاال  ا عو هزززا الدإلعهزززا أ يا،زززا   لزززق أقلززق  زززدالد ا. ب يزززل ا جور زززاص الأ يا،زززا  أغزززرى 

ص الالززا اً ززاص اليزز  ،ززاالي ))جيززان 1948ل نززا  بززيززدير اللززرانص  مززا إلززي قلززاهد ال  
لشزززعل(( الطرطزززرا  ال))الزززا اشزززاؤالل(( الحزززي انوززز ف ن زززق النءزززد الالححزززرب ص  زززذلي ا

قلزززززاهد ))أطسزززززق دجزززززق(( ال))المءلززززز  س(( ال)) ززززز ا  زززززحس  (( ال))الجلاهزززززر((  زززززذف 
المو ت  ا حمد الياالونها الا  ياق الحا ب  الببعدف  اللالزا،ي الالملزا،ي. ال زذا دلوز  

ف بعيزهي الزا  م زل الر زالل الافر ن ق الاقعيل ا  الل بيبعاد ا الاج يااها.  حزق نزد
ي ا ززز    ززالل الشزززعر العربزززي الحزززي  ف ال نيززل إلزززي الشزززعر العربززي ))ت يزززلا  الجززز ا ر 

                                                        
 .357ص  1دي ال الشانري   (381)
ص بورال ص 449العدد  يث أجراف ال اال الع الج ا رفص الج ل ا  س ن العربيصدادالا  الب حا،يي )الا   (382)

 .41ص  1968
العاليل  ديدفي ظا رس الحمرد إلي الشعر العربي المعا رص   الل الاج حورص  شرا  إلهد نلا ص  (383)

 193. 
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دأ  ن وهززا الزززا نهزززد المحنسزززي  لززق نهزززد  زززاإل ص ال زززال  ،ززوا ق افيززز  ف  زززر إلزززي   زززا س 
 .(384)الجما ور أ يا،ا  

بونمززززا يزززززرى آغزززززرالل غزززززً   لزززززيي  ل الجزززز ا رف شزززززانر إلاشززززز ص  ،ززززز  يهزززززحي 
 .(385)قلاهدف لي ف  ه ل ال هي الإ،  إلاش   م  ر اجحمانيص  ل  با غًقص 

الالهمزززا فلزززا الزززا أ لزززا  ،ءدفزززلص إلزززدل الشزززانر  زززاال  ا  يزززي ال اقزززعص الإ زززًح 
قززززد العني ززززل. اللعزززز  امززززرد الشززززانر ن ززززق ال اقززززع االمجحمززززعص البال  مززززل ال ان ززززل الالم  

قزد أشزا   لزق الا،حيا ف ل جمزا ور  مزا ال زذال جعزًف أكيزر  يز  ا  إلزي  اكزرس ا الزلص ال 
 زذف الح يءزل الزد ح   إلافز  ا ،لزا ف إلزي   ز  ا ربمز   زوا قزا ي )ننزدالا فيززوق 

 .(386)بنا ال طا ،جد إلي بوف الا شعر الج ا رف الميالى العلبل(
ال ززززذا دلوزززز  ن ززززق ا ابززززاط الشززززانر بءيززززافا نلززززرفص البمشززززلً  الحيززززاس إلززززي 

ايص بز   بمزا المجحمع العراقيص  ،  فحس أل الشلًا  ت ان ل  نا الشزلً  النز
كا،ف الشلً  الناي بالن بل  لي   ي الح   الشلًا ص إلهز  ي اجز  ،  ز  الالجحمعز  

 بيمور الا د.
اللززي فلززا الجزز ا رف ال حلالززا  باليززرال سص الإ،مززا احءززق اتلحززلا  ننززدالا اقحززر  الززا 
 يززاس الشززعل العراقززي الالشززلًا ص ) ل النززاي إلززي  اجززل داهمززا   لززق الززا فمهززد لهززي 

ل ب طياهزززا ن زززوهيص   نززاجلس لءيزززافا ي الالشزززلًاهي الحززي فح زززالوربززق  لزززق الح ززز   ال
ال زززي لززززا فل ،زززز ا الحززززي سوا ت ززززحيعا  قيزززيل ناالززززل قسزززز  أل يح ر،زززز ا الززززا قيززززافا ي 

 .(387)الخا ل(
إلززي فزز ا  زززذا المعنززق انزززاال  الجزز ا رف قيزززافا   ا ززل ال زززف  يززاس الشزززعل 

 ا   ز يي لوسيعزل العراقي ال ا  الباشرا   ايقوان الالدفمءراطيل الالعدالزلص النو ءزا  الزا  د
ا د  الالهمحزز  إلززي الحيززاس. الالززا  نززا نسززر الشززانر نززا العءوززدس الجماعيززل بانحبززا ف 

ال زز  إلززي اعسوززرف نززا  ززذف العءوززدس الجماعيززل  ،مززا -إلززردا  إلززي جمانززل ت إلززردا  الو ءززا  
فعسر إلزي ال قزف ،  ز  نزا نءوداز  الخا زلص إلزد ا بنزا أالزا  شزانر يحنزا   نزا ،لالاز  

الإل ا ازبط  -و  احءوزق النظزرس ال  يزل الشزاال لص الشزعرف بزذليالييءل المحدالدس إلي  زس
بعءوزززدس جماعيزززلص ت فميززز   غيزززان المو زززق ل محزززدالد أال ال  زززي ل جلهزززيص بززز  ن زززق 

                                                        
 .10ص  1966ص 3شلرف عيادي الءا  )الشعر ال ً يلي(ص الج ل ا دا ص العدد  (384)
 .100ص  8196داالد     ي او   ال  رس الا     ص الوبعل الشعلص ب دادص  (385)
ص اشربا ا ال / أكح بر/ 385إلاف  ا ،لا في ))ك مل إلي الح ربي(( الءا ص المعرإلل ال   بلص العدد  (386)

 .  هيس احربر ا نسد ال ربي ،ا يف.21ص  1995
 .375نل الديا   مانو ي الشعر العربي المعا رص   (387)
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العلزس إلد،ز  فخيزع المحزدالد ل مو زقص الالجلهزي ل   زيص )إلا ديزل لزيس  ز ى ،حيجزل 
ين لزز  الح انزز  بززوا  ا  ا ديززل الظززا رس اجحماعيززلص  ززي ظززا رس ال  ززلص إلا ديززل 

نزززززا ل زززززل النزززززاي بمءزززززدا  الزززززا ينهمزززززي إلوهزززززاص  ،ززززز  ف زززززحخد  ل زززززل النزززززاي بوربءحززززز  
. الالززززا غززززً  شززززعر ا  الززززل يسززززدال الجزززز ا رف  ، ززززا،ا  العززززذبا  بن  زززز  (388)الخا ززززل(

 البا غربا. النذاب  بن    البهي ،اجي نا العا،اا  العهي أكير الا العا،ااهي  فا ا.

 التناقض:-هـ

الحنززاق ص  وززث  ززال يحعاالزز  الزززع  ززاال  الجزز ا رف ا ظيززف شززعرف ن ززق ،حزز  
 ال اقع الا غً  قا، ل الجد ص الليس الا قسو  الحناقيا ي

ــه   ــي َرمزعــان  مَ زمن  لَ ف  ــوز َْ الَه ــ ــي   وأرك من  ّْ  المَــوزت  يَغزر  ْ  الَحيــاُ  ب َحــ   (389)َحــ
لءد أبزر  ننلزر اي ادس اي، زا،يل إلزي العحزر  المجابهزل الالححزدفص الحز ت  ،ءزاط 

 سياليعد  لق ننا ر ق  
َتَة المَــوزت  يـا إعزَصــاَر َزوز َعَــة   ــكز ًَ ل يـا أغزصـاَن َزمزتَـون     يـا  نزَجَر الَغدزر    (390)يا   

 إل  ال يي الم حب ل البانيل ن ق الجمز د الات زح ا،لص إلزي الجحمزع احزداغ  فيز  
 السداالس بالحيا سص الالحجا  بال     الالمحاإلظل بالحدا لي

ـــ ــيز   وَالت فز َُ ــي ال ــور  ف  ــدا الَجمزَه ــا    صَ فـــي الـــدّ  ن     أَن ـــدا ير  طَـــرّاه و     (391)ــــك 
ال يوززرا  الززا  ززال الشززانر فعززلال  ززذف الحناقيززا   لززق السوئززل المعءززدسص )إلالحرالززال 
الالح لالززف الل ززدا لززدف ال ه الززا   ، ززا،يا  ، ييززا  ال غبززل إلززي الح ووززرص أفززد  لززق الحززرات 

 اليءاإلي الالعمرا،ي لمدينل النجد(.
 لززق  ززد الحوززر ص اححززدى الحلززا  الالم زز  ص الاومززر  ززذف الشخلززيل الحناقيززل 

 لززق المجززدص  ززي اءسزز  ن ززق الحيززاسص ال ززي ال ززحعدس داهمززا  ن ززق  إليززها الالل ززد إلوهززاص 
 كسرباؤف الا افع   ياس  اغرس با فداد لشانر ،ربل ا ط ا ي

ــــنز َنقــــيه   د  م  ــــدا   ْ     وَلــــمز أر فــــي الل  ـــنز َ ـــرم ـــيه  م  ـــدّ  َنق    (392)إلـــى   
                                                        

 .382المرجع ،   ص   (388)
  ي إلي أشد  ات  الخور..  بعال اليالن215ص  4دي ال الشانرص   (389)
 .204ص  4الملد  ،   ص   (390)
 .306ص  4الملد  ،   ص   (391)
ير ص النلولص 557ص  1الملد  ال ابقص   (392) . اليداهدي ا فداد. اليربلي اللندص الن نص الم"

 الشل  الا الناي.



- 243 - 

ال زز سيل  زز اا إلززي ،شززيا  ا اللززق أ   الا ززل السوئززل الحززي طالمززا  ال ،ززي الج ا،ززل
ك وززززرف الززززا –اشززززح ق النهززززاص  ا،ززززف ننلززززرا  فززززا،وا  ن ززززق الشززززانرص  ت أ،زززز  أغززززذ 

ال يوزر الزا ننا زر الءز س الالمعرإلزل الحزي الإلزد ا لز  المجحمزع النج زي. إلهز   -النج ووا
رإلزز ،ي بززذلي؛ ،ززي النززايص البعأ)ابززا الحناقيززا  ن ززق  زز  الم ززح با ص الأ ،ززل أل فءر 

 ،نزي اللزد  إلززي بوئزل الحناقيززلص اللزذلي ازرى اللززع د الالنزلال ص ال ززي  الزل  ، ززا،يلص 
لي أكحل ي الا  بهد  ات،ح ان الل  إلع زف  لزي تنحرإلزف  زرا ل  - ،ي  لي–الل نني 

 .(393)دالل الج  أال غ  (
الإ ا  ال الج ا رف فعر  بالشانر الي  ف اتقححااليص إلءزد ،ظزي قلزاهد الد يزل 

ا ال ص الل ززا إلعزز   لززي انحراإلززا  بالجموزز  ن ززق  ززد اعسوززرف الإلززي ال قززف ل م ززي فيلزز  
،  ززز  فزززاق   نزززا  بالملزززالص إل زززاد  الءلزززر الم  زززيص الازززر  النيابزززلص الإلزززرط بزززال  ا سص 
نا الززا  ن زززق ال قززز   إلززي  ززز    النزززاي الززرس الا زززدس الإلزززق ا بززدص الالءزززر ا  أل فلززز ل 

 .(394)الشانر الحمد الهدف الج ا رف 
أل يرالفززز  أال فحح بززز ص الظززز  ،وزززر قابززز   -دااززز  ،زززي نا–لزززي ف زززحوع الزززلالا 

ل حززدجواص  لززذا  ززال  ززعبا ص  اإليززا  إلءززد املززا  زز وال الشززعر النزز ص الاالح  زز . إل ززال 
شزززعرف  زززً ا  إلزززي ايقزززدا  الاي جزززا ص الإلزززي اتقححزززا  الالحراجزززعص الظززز  فلحزززل بعظزززي 

 اليحيلص البهلأ باللمف الال و ،لص الحهما  اللاالحوا بيبشع الحهي.
ص الالززز   أ،ززز  فحءزززق أ ًالززز ص إلزززراح 1936ا،ءزززً   زززدقي  ا،زززدإلع  لزززق اييوزززد

فلززززز    زززززذا اليزززززابط الم زززززاالر بزززززدال  ))أازززززاا   ((  زززززيوير با  زززززنا  الايقوزززززان 
 الالعرال ص البذيق أ   ال  ول ال ب ي

ي اجترحـوا ـ   ْ  الَقوزَم َعنز َكـّل  ال  ــوا ومَــا احزتََكــَروا   َفَحاً    (395)َعم ــا أراقــوا َومــا اغتلا
ق  ص إله  الع الم زي آ،زا ص الفزدف آال،زلص الالزع ،ز  ف ال زعود الزرسص  ي اخ ق نا ال  

الغلزم  الززرس أغززرىص  زذلي الززع نسززد ال ززربي قا زي إلززي السدافززلص  زي نززاداف إلززي النهافززلص 
 ،  بنيل د االيل  ادسص إله  قزاالع الالءمز ن.  زذف الظزا رس ا،عل زف ن زق شزعر ا  الزلص 

ص القزد ظهزر  أ زبحف  زمل الافزحل الزا  زما  ا  الزل حزقالا    ف إلي الجدا، ص  
إلزززي جزززدليا  اليزززد الدفال حيزززي الحنزززاق  إلزززي  -ن زززق ،حززز  شزززديد–ا بعزززاد الراللبزززل 

 ا  بنيزززل الحناقيزززلص طرإلا زززا  -إلزززي طسيعحهزززا–ا  الزززل  فالملزززال الاللالزززال. الإ ا  ا،ززز
الشانر المنحا   لق الشزعل الال ز ولص إلزدل الحعاالز  العهزا ت بزد أل فلز ل ن زق  زذا 

                                                        
 .146نسد الح وا شعبالي الج ا رفص جد  الشعر الالحياسص   (393)
 .198ص  1رفي   رباايص  الحمد الهدف الج ا  (394)
 .549ص  2دي ال الشانري   (395)
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قلزززاهدف ال يا زززيلص إلهززز  ف زززيي نًقزززا   ا  زززاي. ال لزززذا  زززال الجززز ا رف إلزززي أ، زززل
فزززدفل بونهمزززا  زززران ت ينحهزززي.  مزززا إلزززي قلزززودس ))الززز ارف((ص ال))يززز   الشزززهود((ص 
ال))إلززززززي الززززززاامر المحززززززاالوا((ص ال)) زززززز ا  ززززززحس  ((ص ال)) ززززززحالي راد(( ال زززززز ا ا. الززززززا 

أطززرا  اللززرانص ا،وًقزززا  –الموزز ت      زز   الشززانر الززا غززً  ل  ززا  د االيززل 
ً  –الشززززهود الززززا بززززا س الحززززداني ))ك أال الجلاهززززر(( ال لززززذا انشززززحا  -أال الحلززززا  -الززززي

الم ززززردا  المحءاب ززززل بززززالح ار العززززالي. دالل أل ا ءززززد جمالوحهززززا. الإل  ززززذف الحناقيززززا  
المحجززاال س اعسزززر نزززا أ الززل الجززز ا رف البونحهزززا الجدليزززلص إلززي  زززات  الءززز س المملالجزززل 

 باليعدص الاي، ا،ي.
عرفص ينسززئ  زز با  الإفجابززا  نززا اليناهيززل الإفجابيززا   ززذف ات دالاجيززل الالحنززاق  إلززي شزز

المحززز ارسص بزززوا الحزززا بخي الا ،زززيص البزززوا الزززذااي الالم فززز نيص ال زززذلي بزززوا المعرإلزززل 
الإلعززز  الحجزززاال ص  زززي بزززوا الح زززي الالح يءزززلص البزززوا ال اقزززع الالمملزززا الالم زززححو .  زززذف 
ل اليناهيزززل إلزززي اج يااهزززاص اح جزززر النهزززا ال ان يزززل الجماليزززلص  ،هزززا لي زززف ار وبزززل دتليززز

 ال ه اليل إلح لص الإ،ما  ي اشلو ل جماليل العادلل لما فجرف إلي ال اقع.
ً  –إلالشززززانر  ف ززززيي نًقززززا  دفالحيليززززل بززززوا المافززززي الح وززززدص الالحافززززر  -الززززي

البززاهسص الززا غززً  الم اقزززدص إلهزز  العجززل باللززعاليي الزززذيا امززردالا ن ززق الءسو زززلص 
ال ززززز  السهززززز   الالزززززيغ   بزززززالحرات الحزززززا بخي العربزززززي إلزززززي  الزززززا البو لزززززل الالححزززززدف. 

بشخلزززيا  نظزززا  أاليزززا  )) زززًح الزززديا(( الحزززر  الءزززديص ال))غالزززد بزززا ال لوزززد(( 
إلاار بًد الشا ص الن بزل بزا ،زاإلعص إلزاار الم زر . ال ي،ز  يبحزث نزا أبوزا  الحافزر 

 إلي نلر ف حءد  لق ال ح لل العربيل.
لززي ا ززل ننزز  ا  ززدات ال طنيززل  - ،ززي اإلححا،زز  بززالم  الت الحيززا ف –كمززا أ،زز  

ق الالزز طا العربززي الالعززاليص إلهزز  شززديد الحع ززق بشززعب  الأالحزز . ت يحزز ا،ق نززا إلززي العززرا
الححززززرب  فء زززز  البشزززز ق ن وهززززا إلززززي آل الا ززززدص  مززززا إلززززي قلززززودس ))،ززززاالي جيززززان 
الشززعل((  مززا يهززاجي الحلززا  بعنززد ال،يززلص الأ يا،ززا  يهززاد،هي الهاد،ززل الخلززا ص  ززي 

 ي1956فل ر بال  يص البشجل العدالال اليً ي ن ق اللر نا  
ــنز بَعزــد  الَجَنــو   َلــهَ..  ــلزم  م  الّس  ــ   َ َفــرزَت ب  َز دز َفَق ــ ــَ ارَ َوَه ــهَ وَأعز نز ــهى م    (396)َحَج

 ي1961الباالا ب  إلي الاامر ال ً  بب داد 
ــــَروا ــــنز َكَف َم ــــلزم  الَ د  نــــاه ل  ََ بالّس  ــــ ــــَروا   شمَنز ــــه  َونز َكَف ــــَن أهزلي ــــه  َود     (397)ب 

                                                        
ي534ص  2الحمد الهدف الج ا رفص دي ا، ص   (396)  . ال فر
 .616ص  2الحمد الهدف الج ا رفص دي ا، ص   (397)



- 245 - 

 اليا،ي ال  ا  نا العراقي ال ا    فء   إلي    ل اح بو الم ي فيل 
ـــي ت  َنـــى َأ َـــوَا َمَخل  ـــَكمز َأدز ًَ ي   َأَنـــا َغرز عَــد  َا مَقز ــل  َجــدّ  ــرمَر َفلز ًَ َه و   (398)َنــبز

 زززذف الم اقزززد المحناقيزززل اعسزززر نزززا أ الحززز  الداغ يزززلص ال زززذا ايفءزززان الززززداغ ي 
يحنززا،ي الززع ايفءززان الخززا جي ن ززق شززل  الحنززاق   حززق أ،زز  ت يحعاالزز  الززع ننا ززر 

ادسص الاللاجززز  حززيعززل  ت الزززا غززً  أ الحززز ص البخحززا  النهزززا الززا يح زززق الززع ،  زززوح  الالوس
اليزز  فص  الربززاحص الا الوززا  الالززلت  ص الا نا ززورص الالع ا ززدص الحززي ازز  ي بززالء س 
الالي  س الأ يا،ا  يحح   العند  لق لوا ال،ع اللص إلورق  ن زمل اللزباحص إلزي قلزودس فزا 

 دج ل الخوري
ــــي ين  ـــد  َفَحيّ  َحْ  عَــــنز بَعـز ــــفز ًَ  ََ ـــ ـــــر  يَـــــا أَ    َحي يـز َلـــــَة الَخيز جز ـــــا د  ين  ي   م  الَبَســـــات 
ــــــه   ْ  َامز نــــــاه أَلــــــوَذ ب  َح ــــــفز ًَ  ََ ـــــين     َحي يزــــــ ـــــاء  والّط  ـــــيزَن الَم م  َ  ـــــا   ـــــوزَذ الَحَم   َل
ــي ــراَ الــر  زَز َلــوز َكَفن  ي   َرَددزَت َذاَا الّش  من  َُ البَــيزن  َيطزــو  ــَدا نزــهَ َغ ــاَا م    (399)يََح

دإلانزز  نززا قيززافا أالحزز  فظهززر  ززذا الحنززاق  نسززر جززد  ا فززدادص  ال زز  إلززي
الظ ززز   الظزززالي العزززا ص الالحلزززا  أ زززياد النسوزززد إلزززي آل الا زززد.  -إلزززي النظززز  ف–إلالشزززعل 

ال لذا ا،وًقا  الزا بنوحز  الن  زيلص الاناقيزا  الحيزاسص  حزق أل الشزانر الظزد النهزر 
ً  – الالشززززجر الالززززد  ا ظي ززززا  الحعززززددسص اززززني نززززا  ززززات  الحناقيززززلص إلززززال را   -الززززي

،افززل إلزززي فييزززا، ص الالن زززا   قزززراق إلززي  دالهززز ص ال زززذلي النخوززز  شزززاال  نمزززًق 
شم خ ا بوزا  الأ يا،زا  أجزرد غزا د الزا اليمزرص الالزد ص فيز  ال ز  س الال  يزال. الفيز  الءز س 

فيز  الجزسا.  ،هزا  زات  ،ابعزل الزا داغز  الشزانرص  -أفيزا  –الالنلر الال زً ص ال ز  
  لق إلع  الحجاال  لأل الل. أ ءوها ن ق  ذف العنا ر يرالل بها

البلززززاد  ززززذا الحنززززاق  الجززززدلي ينززززحظي العظززززي قلززززاهدفص الت  ززززيما إلززززي الر  ززززل 
النيززز   الات زززح ااص اللعززز  الزززرد   لزززيص ازززي ر الجززز ا رف بال   ززز ا  المادفزززل الا إل زززا  

قلزززودس –حيلي((. الن زززق  زززسو  الميزززا   الع ميزززل الحزززي اعحمزززد ن زززق المزززنهو ))الزززدفال
 شود بالبو ت ي))إلي الاامر المحاالوا(( ف

ـــــــــــمى  ـــــــــــيمََهمَ أنزَج ر     َ ـــــــــــ ن  َرَم ـــــــــل  العَـــــــــاِ  ـــــــــنز َزَل َد م    (400)َتَســـــــــدّ 
 زززذا الحءابززز  الالحبزززايا بزززوا الزززراليي الهاالزززد الالنجززز   ال زززاطعلص ي لزززد  ر زززل اززز ار 

                                                        
 .82ص 81ص  1958ص الوبعل ا دا ص ب داد 2الملد  ،   ي الدي الص   (398)
 ن وُ. السواي ال راق الالبعد نا ال طا.. الرغمي الناني. فُحا ي ي205ص  4الملد  ،   ص   (399)
 .700ص  2الملد  ،   ي   (400)
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حيي(ص ال ي ايور إلزي المح ءزي الد شزلص  مزا  ،شول قاهمل ن ق الحياد الجدلي )الدفال
م فءاب    زران بزوا الجمزا ور الجًديهزا الإلزي  زذا أل  ذا الحناق  بوا ال ردا  الن

 ال مر جمالي.
الالجمزززز  الءزززز   أل بنيززززل الجزززز ا رف الشززززعربل ن ززززق اغززززحً  الم اقززززدص اح ززززي 
باللززززران الالحلززززاد  الالحززززدس الالعنززززد إلززززي أ، ززززل ال ردااهززززاص  ززززي إلززززي ، ززززيو العًقززززل 

ً  نززززا اعسور ززززا  نززززا  -إلززززي أ، ززززل ا  يززززال–ايفءاعيززززل بززززوا  ززززذف الم ززززردا ص إليزززز
نززا أل ا ززز ل  -،البززا  –هززا  الال اقززد  زززادس الدتت   ززا الل. ت ا ززاد اخزززر  ال اج

ل أال احربيزا ص أال دنز س  لزق اءحزي ال  زيص أال بحعسوزر آغزرص يزامردا  أال  إليا  أال قوع
  ،ها بنيل دينااليليل  اايل الححدالل قاطعلص ادن   لق الحجاال  الداهي.

كسززر لجماليززل الحززي طبعززف شززعر ا  الززلص  ززي الملززد  ا  لاللعز   ززذف الخا ززي
بنوحززز  الشزززعربلص لمزززا فحد ززز  شزززعرف الزززا اوهوزززر ،  زززي الا جوزززر نزززاط ي لزززدى ال ئزززا  

 الم ح قل إلي العراقص الالشع   المداإلعل نا  ربحها الأ فهاص أليس    الءاه ي
ـــيّ  ـــالَ َعَل ــــــــــا   َحينـــاه  َلَقـــدز َطـــاَل الَخَي ــــــــــَة والَغرَاب ــــــــــه  الَحمَاَم ََ ب  ــــــــــ   رأ ز

ـــــَقاماه  ًَ ـــــاه  ـــــاَن العَـــــدزلَ مَمزَتل   ـــــــمَ مَمزَتل  ـــــــاه    َفَك لز   (401)َشـــــــبَابا َوَكـــــــاَن الما
 ززذف الحناقيززا  بززوا الم ززردا  إلززي العًقززل الالدتلززل الالح ليززفص اج ززد  لززق  ززد 

  ؤبل الج ا رف ل حياس الالًب ااها.. لءد غابف نا بدافل الم ورس آالال ي–نموق 
نـــــاه  َْ مَوزط  ـــــيَهيَاَلـــــ َجــــــــــا َحلزمَــــــــــاه َلَخابَــــــــــا    واليـــــ َح يَمزش    َفَلـــــــــوز رَامَ الر 

 الإلي ،هافل الم ورس ا،ح ر  أ ًال ي
هزَر دوزَلَتنــــا َنـــــا مــــا َكـــــاَن َ  زهَوَنـــــا   يَــــا أم  َعــــوزل  أدالَ الــــد    َوعَــــاَد َغمزـــــ اه   
ـَرُ   مزنا َنـيزَ  َحا   ـ   ًَ يَنا   يا أم  عَـوزل   ــــك  سز مراه وم  ـــرّ  َطيزن  ش  ـــقز   (402)تَـــَربا ً 

شزعر ا  الززلص القزد جع زف النز  بنيزل غا ززل  زذف  زي الخلزاهم الم فز عيل ل
فعززر  بهززاص الإ،هززا لر ونززل احمززرد ن ززق  ااهززاص الإل  ززذا الوززابع الحززاد إلززي شززعرف  ،مززا 
فمزززحر الزززا العا زززرا  النزززذ ط  لحززز  المبلزززرس الالشزززا  ح  ال طنيزززل إلزززي ال  زززاح الززز طني 

 الالنيا  ال يا ي.

                                                        
 .162ص  1الحمد الهدف الج ا رفي دي ا، ص   (401)
ي اُرب "ي. ال ءطي الم ل د قس  أالا، ص ال   الا او ق ن ي  182ص 179ص  4الملد  ،   ي   (402) . اىُر ا

 العاالل ))ال باني((.
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 الخالصة:

نر المميز  الشزرني ، حنحو المزا اءزد  أل أ الزل الجز ا رف   ي يزلص طرإلا زا الشزا
ل شزعل ال اقززع احززف الطززيس ا  الززلص الالنظززا  ال زاهد إلززي العززراق الالززسًد العربيززلص ال ززي 
 ا  جززذال  اا بخيززل ال يززا بلص اللهززا أ ززبا  ال فزز عيل ا مززا إلززي غيززا  الشززرالن 
الداللززززل الالمجحمززززع الحيززززا ف إلززززي  طززززا  الدفمءراطيززززل الالعدالززززلص  مززززا أل لهززززا أبعززززادا  

  يا يل الاجحماعيل الإ، ا،يل.
اللءززد ا،و ءززف أ الززل الشززانر الززا نززذابا  الززن س الالعا،اازز   لززق بززاي المًيززوا 
الالعا،زززااهيص إلزززالححي الخزززا  الالعزززا  نسزززر اجربزززل الم اجهزززل الالححزززدف ل نظزززا  الحزززاكي 

الجز ا رف يحعاالز  الزع  أالأن ا،ز . بزداا  الزا ،ربزل الز ني  لزق الز ني بزال اقعص  وزث بزد
بنزززلق  زززاد الا زززحعًا  سوزززرص ال زززال ا  الزززل الزززا غزززً  اليالوحززز  ال طنيزززل الاي، زززا،يل 

ي الحززرات ا دبززي الءززدفي إلززاليززوربا  إلززي أإل ززا ف القيمزز  ا غًقيززلص  مززا  ززال ال ززح رقا  
ال الززز  ف المشخلزززلص الال  نزززا  إلزززي  د اكهزززي الحيزززا ف )كزززالمحنسي الالمعزززرف الالبححزززرف 

 الالشعراا اللعاليي(. ال   بهذا الجهد بً ال قد.
أ الشزانر ينظزر  لزق ال جز د الزا غزً  الالنذ ا  بعونا  الا الءرل العشرباص بزد

ال اقعص البدأ يحعاال  الع ا  الل الأطراإلها نسر ال اقع الجزد  الحيزاسص البزدأ فعزي أ،ز  إلزي 
الجحمززع الخحزز ص  وززث ال ءززر الالجهزز  ف ززحق  زز اد الشززعلص الالحربززل ال زز  بلص ال ززي 
،حا  الباشزر أ يا،زا  ال،وزر الباشزر ل   ز ل الحلزي الالما  زا  الحلزا  الأد   أل احربزر 

،يزززات   يا زززيا  الاعيزززا ص فلززز ل  دإلززز   -أ ا زززا  –حمزززع الزززا  زززذف العا زززا  فشزززحرط المج
–النهززاهي ا ووززر النظززا ص الإلززحر آإلززاق جديززدس ل فززع اقحلززادف الاجحمززاني ف ززحجول 

 لزززق الحو بزززا  اي، زززال الجديزززد الطم  ااززز . القزززد أفزززحف  زززذف ا إل زززا   -بوسيعحززز 
 شعا ا  لأل لا  ال يا يل الحءداليل المعا فل إلي العراق.

ا زززززحوان الجززززز ا رف بهزززززذف الرؤبزززززل أل فحززززز   اللزززززران إلزززززي اتاجزززززاف الميزززززاد ال 
ل  ز ولص ب  زز ها بزا س ال  ززاد الالحخربزلص الإلززق  زذف الح يءززل ، زذ الشززانر  لزق ال اقززع 
بمنظززا   ززا ص الززحءط النزز  أدق الح ا ززو ص الاا ززع الجززا  النءززدص إلشززم  الجزز ف الحيززاس 

ابوززا  بززوا الر ززي الشززعل الالنظززا  المحعززددسص ال يا ززيل النهززا الاتجحماعيززل الاليءافيززل.   
ال يا ي الءاهيص الحخ يا  نزا الح ز   المياليزلص  مزا ،زيى نزا ال نزاظ الالملز حوا إلزي 
دنززز اهي لأل،نيزززاا  لزززق  ،لزززا  ال ءزززراا. إلهزززاجي ايقوزززان الال  زززاد ايدا فص ال ززز   
الجززز ن الالبوالزززلص إلافزززحا  الحنزززاق  الحزززاد بزززوا ا ق يزززل المحخمزززل الا كيربزززل الجاهعزززلص 

إلي  نافا قلاهدف ن ق البادل ن ميل ا حءا ا الزا النظربزا  ال   زفيل ال فزعيل ال  ل 
ل جي ن ززق شززعرفص ي  الحززي اززداإلع نززا الم ززح  وا. إلو ززق الح ظيززف ال يا ززي الاييززد
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الإلزززز  –ا ززززحوان أل يززززحخ م الززززا شززززر  الشززززعا   -ب يزززز  بنوحزززز  الد االيززززل–الل نزززز  
ااز  الحا بخيزلص لزي فعللز  الحمايص ال ،ي ا حيعاب  ل حرات الءدفي الا زح هاال   بزر  لحظ

السززززدن ل مافزززيص الالشززززح ل بحززززرا س  زززي  نزززا القززززاهع أالحززز  النلززززرفص إلهززز  ا ززززحمرا  
 الحا ب  المعا ر ببعدف  الذااي الالم ف ن إلي أ ي قيافاف ال م ال .

ف ززحهد   إلززع الحيززف نززا اي، ززال اليززعيفص  مززا  -إلززي الزز  ف  ززذا–ال زز  
لعزززالمي نزززا طربزززق العنزززد يرالزززي  لزززق غوزززر اي، زززا،يل الالزززدن س  لزززق احءوزززق ال ززز ي ا

الم ززز ر الال  ززززاح ال يا زززي. الالجزززز ا رف الزززا الشززززعراا الءًهززز  الززززذيا غافززز ا أكسززززر 
 ا الزا أظ ززا  يص الاحزط الزا أقزدا  يص الايزز ا حال زاالرس الزع ال ز ول الالحلززا  إلءلزاهدف ا ز

 الجدا   ا با  ن ق  د اعسورف.
ديزلص القزد   زي ا  - لزق  زد  سوزر–اللع   الء لل الا با )قزد فج زد العمز  ال نزي 

. أقززر   لززق  ؤبززل الجزز ا رف ل حيززاس. ل نزز  ت (403)فلزز ل  زز  س ل حيززاس الحززي يربززد ا(
ً  لز   إل  ز ح  الالنو ءااز  الأدالااز  ال نيزلص إلهز  فخاطزل الجمهز   زفحم  الشزرالنا  الح زاال

ب  ل الحافرص الل ل ال ز ولص الالزا بزوا ال  حزوا اعزا ضص الأ يا،زا  يحوزابق الشزعر الزع 
ءززي الحزز ار الشخلززي الززع الحزز ار ال يا ززيص  مززا إلعزز  إلززي ال يا ززل إلززي الخززا  ص الب ح

 .1958يص ال ر ل الرابع نشر الا ام   قأ دات ال  بل الا،ءً  بلر  د
الإل أ ززي الززا فموززل أ الززل الجزز ا رف إلززي شززعرف اتلححززا  بززوا الززذااي الالم فزز ني 
إلهززز  الجززز دف باا زززان ال هززز    زززذا الملزززو ر  ،ززز  الحجزززاال  الزززع  ززز  الزززا   لززز  الزززا 

ص المززا جعزز  الشززانر أكيززر الرا ززا  إلززي الجابهززل الم ززااللواص  مززا ال ززحجدا  الاحززدفا 
ي ناالزززلص إلءزززد ا زززح نل ربزززجع ززز   زززذا الحنزززا،ي أكيزززر اءربزززا  الزززا الشزززعل العراقزززي الالع

الجززز ا رفص الزززا غزززً  أ الزززل الم اطنزززل إلزززي شزززعرفص الجززز ف الحيزززاس المحعزززددس؛ إلاا زززعف 
  ن ززق  لزززي ال ززا ل النءززد ال يا زززي الاتجحمززاني ل  ززز ول ال ال   ززا الحاكمززل. الالزززدلو

اي ها  إلزي الح ا زو  الالجلهيزا ص الالح ،ز  إلزي أ،ز ا  ،  زيل الحزاكيص ال لزي لحعربزل 
النظا  الم حسد الزا ،ا يزلص الإ زدات ازي ورا  ،  زيل الإل ربزل إلزي أ  زال الجمزا ور الزا 
،ا يزززل  ا،يزززلص  حزززق ايززز   ن زززق جًديهزززا. القلزززاهد الشزززانر العني زززل  اإل زززل باللززز   

ي اءزرن أ زمانى الو زاس  حزق ا زاد االزد العجمزا  شزعربا ؛ الميورسص الال  مزا  الحزادس الحز
إلءززززد جعزززز  الززززا  ؤ ززززاا الزززز   اا الالنزززز ا  الهللززززلص     زززز    ي إلززززي الشززززا د ا ح اليززززل 
 ززاغرسص لهززذا  ززال إلززي قلززاهدف المحمززردس أ ززداا شززعسيل الشززه دس؛  ،هززا ازز ا ل بززوا 

لشزززا ن ال ني ززل الشززعربلص البززوا الم قززد ال يا ززي المو ززز  ص الززذف ينهزز  الززا  ر ززل ا
                                                        

ص 1972ا د ص ارجمل الحي الديا  بحيص ال ا س اليءاإللص دالشق ،ظربل  –الا حا الا باص ال بني  الب ي  (403)
 97. 
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 دق  الادإلء  الاج ياا . إلًز نجزل أل ا زححو  أشزعا ف  لزق شزعا ا  الأ،اشزودص ال زيل 
قلززودا  شززل ف إلززي الرا زز  المحززدس اللزز   الح يءززيص إلءززد  ززال  ربلززا  ن ززق دإلززع 
ا  ززدات  لززق ،هافااهززا نززا طربززق اللزز   الح ميززل الحززي ا ززحبونها الززا النززابع الءزز س 

ي   هزا الرافزا احز الق ت،علا زا  الحداغ زل الالبءاا الالمءاالالل  الد  الالمزاا الالشزجرص ال ز
ت انحهي لخلزا  الشزانر الزع الحلزا  إلزي الطزا ت فعحزر  أ زد ما بزا غر  ت ن زق 

 الي .
كمزززا ا زززحخد   ززز  ا  لهزززا  شزززا ا  الجزززذال  بعوزززدس ال ززز   إلزززي النزززي ا الزززل الإلزززي 
تالنوهززاص المززا  ززر  ن اطززد النءمززل الاي  ززاي بالخوبززل الالززرا س اتفززوهادص البي،هززا 

أل ايزز   ن زززق اليززحوها. ال ززال الجززز ا رف فومززر أل فميزز  اليزززمور فززحيل فجززل 
العربززي بلزز  أالجانزز  الاو عاازز ص لهززذا  مزز  أ الحزز   لززق  زز  اللززال ا اجززد فيزز ص الظزز  
الفيززا   ززابا بززا   ل حر ززل ال طنيززل الالعربيززل. الإل لهززذف ا  الززل  ززما  أ مهززا الح قززد إلززي 

 وزززد  ززز  ال يزززل الحجربزززل ال يا زززيلص ال زززي إلزززي أقلزززق د جااهزززاص ال زززيل المنبزززع ال  
المززززا ق. الإل  ززززذا ال يززززل الالعنززززد ينبززززع الززززا إل  ززززل الحمززززردص الززززا غززززً  أ ززززماا 

 الاشلوً  االد المشهد ا كير اي ورا  إلي اللران.
كمززا اا ززمف ا  الزززل بالح ززاؤ  بالم زززحءس ص ا ززحنادا   لززق  ءزززاهق اا بخيززل الأإل زززا  

أفزد  لزق أل  الياليل. ابعث ا ال  إلي ،  ي الملاإلحوا الزا أجز  الحربزل الال زيادس. 
ال اقعيزل الاتلحزلا  الزا ال قزع اي  زاي بالم زاالليل الاتغحيزا ص اللزيس الزا بزا  الء ززر 
ً  نزا الحعاالزز  الزع ا  الززل جزدليا  ي،جززا  إلعز  الحخوززي الالحجزاال  نززا  الاتلحزلا . إليزز
طربزززق اللزززران بزززوا أفزززداد الحيزززاس. البهزززذا احح زززق  ؤبزززل الجززز ا رف بءزززد   سوزززر الزززا 

وزززرا ص الإ،مزززا شزززعر الءاالالزززل الإلعاليزززل. الاحج زززق  لزززي الزززا الم فززز عيل. الشزززعرف لزززيس اعس
غززً  ل ززل ا  الززل الحززي ف  ززل ن وهزززا  ززيغ ا الززر الححربيززيلص الا ظيززف ننا زززر 

 الوسيعل الدالل ن ق العند الالمءاالالل.
الا ززحوان الجزز ا رف الززا غزززً  ات،خززراط إلززي العحزززر  الحيززاس أل فيزز ي ن زززق 

رديحزز  الرالالا، ززيلص الأل فل ززسها دالل الحخ ززي نززا إل ص الززال الالمشززرالعيلأ الحزز  اللززدقي  
 أبعادا  الطنيل الق اليل الإ، ا،يل.

الن ق الر،ي الا اا ان  زا ل المجابهزلص  ت أ،ز  لزي يح ،ز  إلزي أنمزاق ال جز دص 
اللززي يح   زز  إلززي أنمززاق اي، ززال المءهزز  ص  ،زز  لززي فمح ززي  ؤبززل شززاال ل لهززذا ال زز لص 

الظ زي الالو يزالص بعوززدا  ال زال  مز  الحزي ور ا ،زي ن زق الشززعل ل حعجوز  بزالي  س ن زق 
نزا الحيالزز  الال زز   إلززي غ افززا الززذا . الابءززق أ الززل الجزز ا رف أ الززل اي، ززال المحمززردص 
إلزي الجحمززع الحخ زدص ت فحمزز  الشزرالنا   يززا با ص ا ز ل الداللززل بما  زااها المد،يززلص 
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 زززي الحزززي ازززنظي  ززز    ا إلزززرادص الاج زززد ا،حمزززاا ي الح يءزززي المخنززز ق إلزززي  نزززاجر 
النزايص  ززال الجزز ا رفص فجزد ،  زز    يءزل؛ فلززور الشززعل الشزعل. ال زز  إلزي غيززي  

ل إلزززي أنمزززق لحظزززا  اللزززدق    ززز  الشزززانرص البلزززور الشزززانر  ززز  الشزززعلص البلززز
الزززي إُلرااُززز ..  الالشززز افيلص الالرؤبزززل البزززا رس ننزززدالا يهحزززدي أ،زززا ))العزززراُق((.. قى رُبزززُ .. الدى

زززواُ ص اللهزززذا  زززال الجززز ا رف يحعاالززز  الزززع ا  الزززلص الزززا  زززُ  أشر نر ال قزززع اميوززز  ال يىزززا،ي ال"
العزززراق   ززز ي أ فزززا ص الشزززعبا ص ال  بزززلص القيزززي ل. إلءزززد  إلززز  الحوسيزززع الزززع ا  زززلا ص 
ً  نا ال  ولص الحي لزي ا زحوع ارالبيز ص اللزي فءزد  أف انزا   إلزي إلنز ص الزا غزً  إلي

 المنا با  الحي أال حها ظرالإل  الخا ل.
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 : الفصل الرابع

 ؛االنتماء إلى الوطن واالغتراب عنه
 
 

 : مهيدت-

ات،حماا ،لالن طسيعي  لق الز طا الا الزلص  وزث انلزهر الزذا  ال ردفزل بالزذا  
الجماعيزززلص البلزززبر الززز تا الخزززا  الالعزززا  جززز  ر ال جززز د الح يءزززي ن زززق ا  ضص 
إلوححزز    لززق شززل  الززا أشززلا  الحيززاالا الاتلححززا  بززوا أبنززاا الزز طاص الت  ززيما إلززي 

ا فلزززبر الززدإلان نزززا  يزززال ا الزززل ا  الززا  الحزززادس الاشزززحداد الخوززر الخزززا جيص البهزززذ
 ز  س الززا  زز   ات،حمززاا ال ع ززيص  مززا اححزز   المعا،ززاس الحا بخيززل  لززق  زز   ص ال ززي 

 الحجددس إلي أ ف  الإل رف الالعحءدفص بما إلوها الا ال ا ا  اليوئل الالظ مل.
البعد ات،حماا ال يا ي إلي ،ظر ال يوربا الزا أقز ى أ،ز ان ات،حمزااص  ،ز  فحزر  

اعيززل إلززي  طززا  المجحمززع الالداللززلص الالززا أبززر  دالاإلعزز  المعحءززدا  اي ادس ال ردفززل الالجم
ل اتلحزززلا  بالجمانزززل   عيل. البزززذلي فلززز  الحزززي ت اخيزززع لأل ززز اا الالظزززرال  الم فززز

الحلاالا  ب ج د زا الأ زداإلها الاو عااهزاص ال ز  الشزرط ا ال  لً،حمزاا ال انز ص أالزا الشزرط 
العن بززا ص  ل  ربززل ال ززرد الززذف اليززا،ي إلهزز  ات ابززاط الزز اني بززا  ض ا اباطززا  الادفززا  ال 

ينحمزي  لززق الزز طا جزلا الززا  ربززل ا الزل الحززي ا ززيي ن زق  ززذف ا  ضص  وززث ال ززلال 
الخا جي الات حسداد فش ف ال يي ال طنيل الاي، زا،يل لزدى المنحمزواص   ا الزا الح ز ا  ز   
قيززززيل ا  ض الا الززززل. الالزززززا  نززززا يسزززززر  الزززز ني اليءززززاإلي  شزززززرط أ ا ززززي ل ززززز ني 

ماني. لهذا إلءد نمزد ات زحعما  العزالمي  لزق  قاالزل  يا،زا   يا زيل ال يا ي الاتجح
هزززاص ال لزززي ل لززز  الززز ني نزززا ات،حمزززااص نزززا طربزززق اشزززليي إلزززي الس زززدال الحزززي ا ح   

المنحمي بي ابف ا الل الحي ينح ل  لوهزا  ال  زل الا  ض الالحزا ب  الالمعحءزدص الا زربس 
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ل. الإلززي  ززذا اللززدد فءزز   أ ززد ات،حمززااا  الءاهمززل ن ززق العلززسيل الالعرقيززل الالواهفيزز
البزززا يواي ) ل ال زززيي ال ا زززدس احمززز  لنزززا  زززر ا،حماهيزززل ال زززرد الالجمانزززل  لزززق جزززذال  
الا ززدسص الأ ض الشزززحر لص ال يزززاس الا زززدسص القزززد جززاا  الءلزززودس لزززحعلس  زززذا ات،حمزززاا 

 .(1)ال ا د إلي أال ا،ها الأشلالها(
اميزز   اللعزز  النززي المافززي إلززي الحافززرص فخززر  اي، ززال المززي ال ص نززا طربززق

 الحرات الذف فخ ق إلونا ،ش س ات،حماا  لق    الا     يص الإل اغح  نا.
فج زززد ات،حمزززاا الح يءزززيص الالزززا نزززدا  -ببعدفززز  الحزززا بخي الالحيزززا ف –إلزززال طا 

 لززي ف ززدال المززرا ،رببززا ص البسززدأ الء ززق الززا أجزز  الححززر  الات،عحززاق الززا قوززد ات،حمززاا 
ي     ززر  بعيززهي ن ززق اعلبززل الظززالي. ال ززذا الززا يززذ ر،ا بلززعاليي العززر  الأ،ززربحه

ا،حمززاههي الزز طنيص إلزز ق أ ض ت فعززيش إلوهززا  ت ا  ززرا  السززي ص إلززي ادالا الحعزز ب  
ال افززل ا غوززرسص  مززانززا  زز دا ي بسززي  أإلعززالهي. الالززا  نززا ا ززدال الحربززل الات،حمززاا  

ال ززذا فعنززي أل المجحمززع فءززدي العيززا  الءزز س المادفززلص دالل امووززل إلززي ا لزز الص البعززد 
 جا  ل عنلر ايفجابي إلي ال يلل ات،حماا الالححر .ننحرس ،م  

أالزززا ات،حمزززاا العزززاط ي إلوبءزززق ا  زززمق الا بعزززدص الإل امزززرد المزززرا ن زززق ال زززاايي 
المجحمززززع الززززذف ينحمززززي  ليزززز . الإلززززي  ززززذا ال ززززياق فشززززور بعيززززهي  لززززق )أل ات،حمززززاا 

 .(2)الات،عحاق  ن ال لظا رس الا دس ت احجلأ نند اي، ال العربي(
لعرالبزززل فززززرالبا  الزززا ات،حمزززاا ل زززز طاص امي زززف بمظزززا ر الحعززززددس القزززد نرإلزززف ا

ً  بالءسو ززلص  ال زز   الخح  ززلص ال ززال الشززعر فج ززد   يءززل ات،حمززاا ن ززق ا  ضص المززي
إلزززززال طاص الا الززززززلص  وزززززث ات ابززززززاط بءد زززززيل ا  ض جززززززلا بال ززززز ص ال البززززززال ال ززززززرد 

 بالمجحمع.
الالمجحمزع إلزي  طزا   أالا نند ال ر  فيء   ات،حماا ن ق إل رس الح اإلزق بزوا ال زرد

النظزززا  اتجحمزززانيص إلهززز  ننزززد )د  هزززافي( فخيزززع لعزززاال واي أاللهمزززا الحما زززي ا لزززي 
الذف يراإلق المجحمعا  السداهيلص الالمعيا  العءً،ي الزذف فشزل  ايطزا  الم فز ني 

 .(3)لً،حماا
 

                                                        
. ال نل 1991ص ام   /ي لو / 44  وا جمعلي ظا رس ات،حماا )الءا (ص الج ل الحرات العربيص العدد (1)

 .35الياالنلص دالشقص  
ص ام   32دد   وا جمعلي ظا رس ات،حماا الات،عحاق إلي الءلودس الجا  يلص الج ل الحرات العربيص الع (2)

 .85ص  1988ي لو / /
(3) .Dakhieme: Moral Eduction Mecmillan. Paris, 1973. P.18 -Emil 
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إلات،حمااص  ناص قزاهي ن زق النزي الملز حل المحبادلزلص أالزا ات،حمزاا إلزي المجحمزع 

ي إله  السني ن ق ا حرا  ال   الاءزدفس الميزا  دالل النظزر  لزق الجزلاص ب  زد العرب
المر ززل قوبززا  يززدال    لزز  ال زز ص الالززا  نززا اسززدال الاشززرا  ات،حمززاا اتجحمززاني أكيززر 
اما زلا  الالفزز  ا ص إلززي المجحمززع الءس ززيص  وززث  ززال ات،حمززاا الن ززسي )الءس ززي( الءززدالا  

 العرقي.ن ق ات،حماا العربيص الت  يما إلي اللران 
اللءزد أ ززهمف ال ززدس الخوززر الخززا جي ن زق المنوءززل العربيززل إلززي بززرال  الشززانر 
ات،حمززاا العربيززل الاحءوززق الحيززاالا بززوا نززر  الززيما الالحجززا  ن ززق العززدال المشززحر  

ت،حمزززاا الن زززسي ت فو زززق المشزززانرص الي مزززا فو ءهزززا اإلزززي العلزززر الجزززا  ي. اللهزززذا إل
بعيزززها الزززبع ص الالزززا  نزززا يحنزززاالق ات،حمزززاا العربزززي الزززذف فشزززد ا زززي ا جزززلاا  لزززق 

ال ني الء الي بات،حماا العربيص القد احءءف  زذف الظزا رس قزدفما  ال زدييا ص إلزي أ زدات 
اا بخيزززل إلزززي يززز   ) ف قزززا (ص  وزززث  زززال ات،حلزززا  نربيزززا  ت قس يزززا ص اشزززحر ف إلوهزززا 
العظززي ال باهزز  العربيززلص الززدإل نوا بمشززانر ات،حمززاا الءزز الي. الإلززي  ززذا الوزز   لززي فلززا 

 .(4)لر ن لربا  إلح لص ب  ا،حلا ا  ل حق العربي ن ق الظ ي ال ا  ي(الن
اللهززذا فعززد ات،حمززاا الءزز الي أ زز  ات،حمززااا  الالحر هززاص ب  زز    ابوززا  نميءززا  
إلزززي ،  زززيل ال زززرد الإلزززي نء ززز  الالعحءزززدف الإ اداززز ص ال  ،ززز  يزززرابط به بزززل المنحمزززوا الإلزززي 

ال زززيلل الجززز د أال ت الجززز د ازززا بخهي الل زززحهي الازززرا هي. البهزززذا الزززبر ال زززيلل ات،حمزززاا 
ازا ر إلززي  ز    ا إلززراد الا جهزااهيص  ،هززا ابنزل المعا،ززاس الحا بخيزل الو ب ززل. أالزا اعززدد 
الز تاا  إلزي ا الزل ال ا ززدسص إلهز  الظهزر  ز سي الحوززر ص الت  زيما   ا  زال ات،حمززاا 
لجمانزل أال با ززي شزعا  بززراقص أال الزا شززاب   لزي  ل  ززذف الظز ا ر الخووززرس ايززعد 

حمززاا ا  ززو لص الاحززدت اغززحًت  إلززي ا الفززان اتقحلززادفل الاتجحماعيززلص  ابوززل ات،
)ال ززي إلززي العظمهززا الززا  ززنع أنززداا ا الززل الززا الززداغ  الالخززا  ص ا ززحهد  الءيززاا 

 .(5)ن ق  الح ال تا الالم اطنل إلي ،  ي أبناا ال طا(
)الإ ا  زززال امززززايل ا الزززي باله بززززا  الء اليزززلص إلززززدل ايبزززدانا  الع ميززززل الال  ربززززل 

نيززل اشززل  الموززلا  لألالززل المسدنززلص البالحززالي اعمززق الززا الشززع   بات،حمززاا الءزز الي الال 
الالحيا ف. الالا  نزا اسزر  ال زيلل اله بزل الالحيز   اليءزاإليص اللهزذا فلزبر ات،حمزاا 

                                                        
 .86ص  1986ص 1ديل أب  لويفي ال ني الات،حمااص الوبعل النجاحص ط (4)
 ص  .1985ص 466  ال   ب يي ات،حماا ال طني الاعدد ال تاا ص الج ل العربيص العدد  (5)
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 .(6)الء الي إلع يا ص بعودا  نا ات حعًا أال الدال،يل(
إلززي   زززا  الا الزززذف  ززال فجزززدف أالززا   ا إلءزززد المززرا ات،حمزززااص إلءززد الشزززع   بززا 

الجمانززلص الأ ززس  بي،زز  إلززرد ال وززد فززاهعص البززذلي فعززيش  الززل ا،حززرا    ي يززلص ) ل 
اي، ززال داهززي البحززث نززا  اازز  با ززحمرا ص ليحززدد ال قعزز  إلززي  ززذا ال جزز دص إلززد ا إلءززد 
  بحز ص الأفزان أ زالح ص الجززد ،  ز  نا بزا ص ال ز  فحززاال  أل فجزد   بزل بدي زلص احءززق 

 .(7)ل  الج دف(
ظززا رس  ، ززا،يلص اعسززر نززا النززي اي، ززال لح يءززل الجزز دفص  اللززئا  ززال ات،حمززاا

)إلدل الشخلا،يل البشربل ايكود لهذا ال جز دص  ،هزا النزي ل زذا  البحزث نزا الجز  ر 
الرال ي الالمادفص لحجع   أكير  ًبل الا االيا . ال ي بالحزالي  ز  س  ال يزل الأغًقيزل. 

. اللهزززذا ا حءزززي (8)ازززدعيي لح يءزززل ات،حمزززاا الززز طني الاي، زززا،ي( -إلزززي  ززز سها–ال زززي 
الشخلززا،يل الززا  وززث الم قززدص الززع ات،حمززااص ب  زز ها ايكوززدا  ن ززق ال ززرد ايفجززابي 
النًقح  بالمجحمع الزذف ينحمزي  ليز . ال زي نًقزل ا،زدالا  الامزا  ص ال زي بالمحلز لص 
لي ززززززف الشخلززززززا،يل ااجا ززززززا  العادفززززززا ص فجززززززرد اي، ززززززال الززززززا  الابوزززززز  اتجحماعيززززززل 

 لززق النززي الززذا  الالمجحمززع الالعززالي. إلالحيززا س  الا،حماااازز . الإ،مززا  ززي الززذ ل اهززد 
إلي انا  ها الاحابعها  ي  يا س شخلا،يلص إلزا  را   زي الزذيا احزر الا الزا  الااهزي 
الأ،زززا،وحهيص النزززالي الوززز  ص نزززالي الجمزززا ورص الالح زززحً  اي، زززا،يل اللزززيس نزززالي ا إلزززراد 

 الا باطرس.
ألالززل بعززدا   يززا با  البهززذا فلزز ل اجززاال  ال ردفززل الالءسو ززلص الالجززنس الات،ح ززا  ل

ً  النهمزا النزي ل زذا  الالمجحمزع الالعزالي. إلزً  فعسر نا ات،حماا الالشخلزا،يلص  ل  ز
الجزز د ل شخلززا،يل إلززي الجحمززع الززرقص الت شززع   بات،حمززاا إلززي  ززوا فجززرد اي، ززال 

 .(9)الا  ء ق  الوسيعيل الالملح بل
 

                                                        
ص دالشقص 26/6/1999ص 665الءا  )بوا ايبدان الاله بل الالح عيل(ص ا  س ن ا دبيص العدد  إلا الق   ييي (6)

 .7ص 6 
 ص الرجع  ابق.138اللو ق  جا في الحخ د اتجحمانيص   (7)
ص 1956نما، هو  ال بنب ي الشخلا،يلص ارجمل اي ور شي  ا  ضص دا  بورال  ل وبانلص لسنالص  (8)

 185. 
 .7ص  1969الشخلا،يل ات ميلص دا  المعا   بملرص  الحمد نلبل الحبابيي (9)
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 مظاهر االنتماء في شعر األزمة:-1

 الحنين الوطني: -أ

الزز طا الالحنززوا اءززا   شززديدص الا ابززاط ال وززقص إلءززد ،ززم ال   بزز ل  بززوا ل ظحززي
قزززدفما  ن ززززق أل  نزززوا ايبزززز  فعنزززي ،لالنهززززا  لزززق أالطا،هززززا الأالتد زززاص ال ززززذلي  نززززوا 
اي، ززززال. القززززد قززززا  الجززززا  ص اللزززز  ا   ززززذف العاط ززززل ال وربززززل ،حزززز  الزززز طاي ) ،ززززي 

الص إلاالفزززف بعززز  الزززا ا،حءززز  الزززا الم ززز   إلزززي   زززر الزززدفا ص الالنزززلالن  لزززق ا الطززز
إل ززمعح  يززذ ر أ،زز  ا،حززر  الززا ب ززد  لززق آغززرص أالهززد الززا الطنزز ص الأنمززر الززا اللا،زز ص 
الاغلزل الززا جنا،زز ص اللززي يزل  نظززيي الشززيلص ج وزز  ال ز وال.. إل ززال      ززر الحربززل 

. ن ززق  ززد اعسوززر الجزز ا رف إلزززي (10)الالزز طاص  ززا   ليزز   نززوا ايبزز   لزززق أنوا،هززا(
 ي1967قلودس ))أطيا  الأشباح(( 

ـــــــو َل ـــــــو وتحز َف ـــــــةى َتجز ـــــــنز َترزَ  َ  ا   َوَلك  ــــــــ ــــــــا َحَن ــــــــا   َ َم َي َن للنّ  ــــــــاط    (11)لمََع
الالحنززوا  لززق الزز طا قززدفي إلززي الشززعر العربززيص نسززر فيزز  الشززعراا نززا اع ءهززي 
بززا  ض الا  زز  الالززذ ربا ص  مززا أإللززر نززا النززلالن ال وززرف  لززق الجمانززل ال ززل 

 ال طا الاءدف  ص  ء   ابا الرالاليي
َْ أوطـــــان الرجـــــال  إلـــــيهم ــــــبَاَب هَ    وحب ـــــ ــــــاها الش  ــــــ ر َب قل  ــــــاَم َك   (12)نال 

ال ذا الشانر ))الالي با الربل((ص ال   فححيزر إلزي الدينزل ))الزرال(( ن زق بعزد 
   لق أ    ال الب ياا (( فحقالا أ    إلي الادف ))ال ي

َْ َعرزَ ـــهَ  َطـــع  الر  زـــ ََ الَغَلـــى َلـــمز َيقز َ ـاَب َلياليـا   فليـــ ََ الَغَلى مَاَشى الرّ    ولي
يَـامَ ارى    َلَقدز َكاَن في أهل  الَغَلـى لـو دَنـا الَغَلـى   (13)ولكـن  الَغَلـى َلـيس َدان 

 ل  لحاح الشانر ن ق   مل )ال يزق( يزد  ن زق  رقزل الحنزوا الحزي اعلزد 
إلهزز  المززلال  بالح ززرس الا لززي  - ززدييا  –بء بزز   ززانل المزز  ص أالززا الحنززوا  لززق الزز طا 

  ً ً  بزالظ يص الزيء  بالملزاهلص البا زا  ل ز  ،ربزلص الإلزي  زذا لرؤبل الز طا العلبزل اللزس
النز ن الززا الحنززوا  لززق ا الطزال يززدن  فيزز  الشززانر  لزق ال  ززدس ال طنيززلص الإلززق البعززد 

                                                        
 نمرال با بحر الجا  ي   الل ))الحنوا  لق ا الطال((ص  ححها الن ق ن وها الشي  طا ر الجلاهرف. (10)
 .140ص  1951ص  / دا  المعا  ص الءا رس 3دي ال الشانري   (11)

 ص احن ي احا الاشحاق.479ص الم حق الشعرفص  1  رباايص  
 .164ص  1945 ال ابا الرالاليص دا  المعا   بملر دي (12)
 .132ص  1951الالي با الربلي الدي الص دا  الءديص بورال   (13)
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نزززا الح  زززي الال قززز    ززز ا  الا زززدا  إلزززي النيزززا ص  حزززق فءيزززي ن زززق بزززذال  الح رقزززل 
 الواهفيل الن ق ات حعما  ال   ف ح   ال طا.

ربدلي أل  ذا النز ن الزا الشزعر الممزلال  الإلي  ذا اتاجاف اا د البا يل نلبلس ال
بالحنواص فلزبر أنمزق ناط زل الأبعزد أ زرا  إلزي الن زي الأكيزر دقزل الاحديزدا ص  ،ز  يزرابط 
بالحزززل العموزززق   ض الززز طا الا الززز  ال سوزززر إلزززي أل فلززز ل الححزززر ا ص فخزززيي ن يززز  

 .(14)ا الا الات حءرا ص الا ي  ي ال طنيل اللادقل(
المهزا إلزي نلزر،ا الحافزرص النزذ بزدأ الظ زي القد اايحف ال طنيلص الاحدد  الع

الات زحسداد ف زيورال ن ززق الزسًد العربيززلص الالنزذ أل إلززرق الم زحعمر بونهززا الالفزع لهززا 
ً  بعيززها نززا بعزز ص إلسززدأ الشززع    الحززدالد الج رافيززل الملززونعلص الجع هززا الن لزز
ال طني يحير إلي الن  يص البحزيجو إلزي اللزدال ص  زي الزا لسزث أل ا جزر ،يزب  إلزي 

عمرباص ال ز  س ن زق الوزا،وا. ال زذا الزا أشزا   ليز  الشزانر شزلر هللا الجزر الج  الم ح
إلي الءدالل دي ا، ي )الشعر ال طني أد،ق ل  ناا الزا أف شزعر آغزرص الأقزر  الزا فلز ل 

ااص  ،  ابزا الحز ادت الحزي أط ءحز ص الل زا  ز  ،  ز  فعزد  ننز ص     ى عى  لق الد ي الال
  ظززر  احعززرض الززسًد فيزز   لززق يححءززق أل  ززذا ال زز ل الززا الشززعر ت بززد النزز  إلززي  زز

 لا د ا حعما بلص أال   ادت    بلص فيل ل الشزعر الز طني المز   الهزاد  الزذف يزدإلع 
 .(15) لق العم ص الا داس الحي احثا ن ق النيا ص الال  ال الناطق المعسر(

ال يوززرا  الززا اقحزززرل الزز طا بززا  ض الالحزززرا  الالم لززد ال،وززر  لزززي المززا فخ ززق إلزززي 
ن يززز  احزززردد أ زززداؤ ا إلززي ،  ززز ص الازززلداد   ززز غا  النمءزززا    مزززا  المززرا   ربزززا  نلبزززلس

اءزدالف بز  ال زاص  حزق   ا افزورا  الظززرال  أل ير ز  نزا الطنز ص ا زحيءظف  ززذف 
 الذ ربا  إلي ،   ص إلمألا   نونا  الش قا .

الظهزر ، نززال الززا الحنززوا  لززق الزز طا إلزي الشززعر الحززديثي ،زز ن فميزز  الجا،ززل 
 زد الًالزر ال طنيزل  الزدن س  لزق اي زًحص ال   ات، عالي الرالالا، ي ال،ز ن آغزر فج

الواهفيززل الالنلانززا  العرقيززلص  ززذلي ال خززر با الجززاد ل حيزز بر الالححززرب ص نززا طربززق 
 بززززط المافززززي بالحافززززر ي ا ازززز ص أفززززد  لززززق  ززززذا الحا بززززل الززززدن ا  ايق يميززززلص 

ً  نزا ا مجوزد الالدن س  لق ال  دس العربيل الشاال لص الالحو زع  لزق ا الزي المحءدالزلص إليز
 الشهدااص الإنًا الشهادس.

                                                        
نلبلس الربدلي الء اليل الاي، ا،يل إلي شعر المهجر الجن بيص الدا  الء اليل ل وبانل الالنشرص الءا رس  (14)

 .73ص  1966
ص السرا ب ص 1934عل ا ،دلس الجديدسص  ب دف جا،ورال شلر هللا الجري الءدالل دي ا،  )الرالاإلد(ص الوب (15)

 7. 
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الإ ا  ززال شززعراا المهجززر قززد ا نزز ا بيالطززا،هيص الززدإل نوا بززالحنوا الالشزز قص إلززدل 
الجزززز ا رف  مزززز  العزززز  أ الززززل الزززز طاص الا ززززح   بالحراكمززززا  الن  ززززيل الال يا ززززيل الززززا 
اللرانا  الو ب ل الحي غافهاص إل ي ان ز  ))بزراى(( الجمالهزا الزذ رى الباقيزل ل   بزلص 

 اكراز  نزذا   فيءز  ال زجوا ))الحمزد  زالر بحزر الع ز  (( ال ز  إلزي  اللي ا ر  نا
 .)*())،ءرس ال  مال((

َْ ًــــــجني ــــــجَن ــــــاام  ًو ــــــا ن ــــــــي   يــــــا أب ََ منّ  َْ مثلمــــــــا أنــــــــ   وأنــــــــا منــــــــ
َْ المستلــــــــنّ     أنا عر  فـي جسـمْ النـابه  الحـيّ   ــــــــ   ولمــــــــلى مــــــــن عقل

ـــــا أبـــــا نـــــاام  ونحـــــ َُ الــــــ ني ــــــــــي   حـــــدا ــــــــــهَ ونغنّ  ــــــــــه درَ  ــــــــــل  نهدي   جي
ـــــــــــ ــــــــــَ وك ُى مشــــــــــردوَن   ـــــن     أشــــــــــدا ـــــوَكن  ـ    و ـــــرح الطيـــــور تـــــ وي ل
ـــــــر ن     أفـــــــنحن الم ع عـــــــون عـــــــن الت   (16)بـــــة  َتســـــقى دما نـــــا َكـــــل  َقـــــرز

كذلي لي ف ا ق  شبر دالشقص الت جما  بورال ص اللزي الزرإل  الم  زيءق الجيليزل 
إلززي بزززراى نزززا  ززز   المزززداإلعص ال زززي اعسززر  زززوناا ،حززز   يزززً ص إلور زززل بزززالخو   

 ي1967قس  أل احح    لق ،  ل  لبرال الخًقلص 
مَ  َتـــــــد  َ  كـــــــاألتاون  َتحز ـــــــوار  َ  الط  مَ    َد ــــــــَتح  ــــــــه  َتلز ْ  الن سز َهــــــــا َكحبيــــــــ   َوَ لّ 
ََ َلَهـــمز  ــى َفَقلزــ َز أززمَـــةى َجل  َ  األَزمَ    قــالوا أتَــ ـــــار  عزمَ الط  ـــــن  َه َف ـــــهز ًَ َه و ـــــ   أهز

ـــا َز  وَم ـــَجَع ًَ ـــا  َم ـــَمى كل  ًَ ـــَق  مشز ــــمَ    د  ها َنَغ ــــف  ــــولى َش ــــوَطَتيزن  هََت ــــي الَغ   ف 
ــةه   َ ــا ر  ــاه وَم ــا قلب ــد  ي ــَة الَمجز ــا َجبزَه ـــَقمَ    ي ًَ ـــه   ْ  مـــا ب  ـــّل  عرمـــ ـــدزر  َك ََ   فـــي 
َفـــــــهَ  ــيَمَ    ال  َـــــــد  َ ومَـــــــْ شت   َـــــــوزمَ َترزد  ــاَلم  الق  ــ ا الَع ــاَلم  َغيزــر  َه   (17)فــي َع

 ززحءر  إلززي أ الززل لءززد اغحرقززف ،ربززل الشززانر نززالي المن ززقص ال ززدالد الزز طاص الا
ً  إلزي الحززر   العزراقص ال زوا ينزاجي دج زلص البشزح ي   ،ز  ،ربزل الي ز ص القزد ،زدا بوز

                                                        
،ءرس   يمالي  جا  سور فءع ن ق ب ابل اللحراا ال ع دفل الإ ا غر  الن  ال جوا اعرض ل حرا س  )*(

الا ا دباا أاليا  الحمد  الر الع  ف الالظ ر الن ا   دالمرا عل الجد   ء ص القد  جا في  ند
 ال عدف ي  د ال،ور ي.

 .297-289ص   4شانري  دي ال ال (16)
 الع قي الن س الا    شياص الم حياي الحر  ن ي  لن ا ح . الملنلن لي المبعدالل.

 .145ص  4دي ال الشانري   (17)
 ا ا لي ال رل الذف فحرق في  ا جر.. أال الحن  .
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 ي1962الال ً ص إلي قلودس ))دج ل الخور(( 
َتَة المَــوزت  يـا إعصــاَر َزوز َعَــة   ــكز ًَ ـــون     يـا  َصـــاَن َزمزَت ـــا أغز ـــدزر  ي ـــَر الَغ نزَج ـــا      َي
ـنز َحَنـق   ْ  م  يـ ر  مـا يَغزل  جزَلَة الَخيـز ين     يا د  ـج  ْ  َيشز ي ـج  ي َومَـا َيشز ِاد    (18)ييَغزل ي َفـ

الالحنززوا  لززق الزز طا إلززي شززعر الجزز ا رف لززيس  نونززا  النءوعززا   لززق الملززالص الت 
اع ءززا  با  زز  الالززذ ربا ص بزز   زز  المززلال  بززا لي الالعنززد الالحءززد ن ززق ال اقززعص ال ززيل  

ي قلززززودس المن ززززق أفززززحق النو ززززق النيززززا  ن ززززق بعززززد الشززززءل بونهمززززاص    قززززا  إلزززز
 ي1967))أطيا  الأشباح(( الا بربد ال ربل نا  

ــــــرَا    رزَت َوَطــــــالَ َشــــــوزق ي للع  ــــــه  يا      ًَ ــــــــــت  ــــــــــدى باشز َنو بَعي ــــــــــدز   َوَهــــــــــلز َ 
ِى  ي ــــــــد  ــــــــا َأَر ى َل ــــــــي هََن ــــــــا َليزل ــــــــــــاَا ب ســــــــــــحزر  رَا      َوَم ــــــــــــي هََن   وال َليزل 

ــــــــ َف ــــــــةى َتجز ــــــــنز َترزَ  ــــــــوَوَلك َن ــــــا      و َوَتحز َي َن للن  ــــــاط  َ  المََع ــــــ ــــــا َحَن   (19)َ َم
 ززي نسززر الشززانر نززا أ الحزز  الززا غززً  اللززد با الحً الززوا  مززاي الحنززوا  لززق 
ال طاص الات،حماا  لي ص )الإ،ي الا ،نوف ال طا بحرا س النمزق  ت إلزي بزراىص الالزا  زذف 

 .(20)المً الل الع  بل انو ق الءا نل الرجعيل الات حعما (
ً  ا اباطهززززززا القززززززد قوزززززز ي ) ل ا شززززززياا ا ح ززززززل جمالهززززززاص أال ا ءززززززدف الززززززا غزززززز

بزززا  ض..(. إلا ،هزززا  الا شزززجا  الا الزززاكا  ال زززا ا  الالشززز ا ن  الززز   قزززد احمززز  
دتت  اا بخيلص ب  ز ها بزا س النيزا  ل شزعل فزد ات زحعما  الزا جهزلص الاا ز  

 .(21)لرإل  ا  ض ل محح (
ــــوَد ِانيــــةه  ــــا   الع ار  ن ــــد  ــــاز َ  ال ــــا ن ـــــــــين     ي ـــــــــالرّ فق  والل ـــــــــارَصَ ب ـــــــــس  أوت   وَج
َز  ـــ ي إذا َنَ َل ـــاح  ًَ ـــنز  ْ  م  ـــاَح ًَ ـــاَن  ــــــــــه  ال   وَك ــــــــــيب  من  مــــــــــه  ومَقر  َد َأقر  ــــــــــدا     ش 
ـــَنه   ـــنز َغ ـــرزل  وم  ـــنز َا ـــَداد م  ـــا أم  بَغز ين     ي هَاق  ـــــى فـــــي الـــــد    َمَشــــى التابَغزـــــَدد  َحت 
َز  َســ ــ ي َلب  ــَتجم  ))الناواًــّي(( ال  ـــَي هَـــارون    يــا َمسز َِوز ـــاه َوشز ـــه  الَحَلـــارَُ   (22)ب 

                                                        
 .208ص 206ص  4دي ال الشانري   (18)
 .479ص الم حق الشعرفص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (19)

 المعاطاي ا الاكاص الراب  ايب . لدفغي الا لد،ل ا إلعقي قاا .
 .172ص  1992ص دا  الراإلدياص دالشق 2الملد  ،   ص   (20)
 .82ص  1975نسد ال ربي   اي قييل ا  ض إلي شعر الحم د د البشص ال ا س اليءاإللص دالشق  (21)
 .212ص  4دي ال الشانري   (22)
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 ي1926إ ا  ا  الشانر  لق العراقص ال   إلي  يرال نا  ال 

ـــــــــــوَا َ  َ  األشز ـــــــــــيمَ فهب ــــــــــ ْ  الن س  ـــــــــا َ    هَــــــــــ َـــــــــهَ الَخف  ـــــــــيَكم َقلزب ـــــــــا إل   َوَهَف
 ّ ــو   فـي عَــرزل  الَهــو ل  الش  َ  أهـز ــــا َ    مَـا َشــوز ــــمَ َعش  ــــوا َه َق ــــدز َ ل  ــــرى َفَق   (23)َنكز

إلززي قلززودس ))دج ززل  1962طززا  شزز قا   لززق  بزز ن الزز طاص ال زز  إلززي بززراى نززا  
 الخور((ي

ـــــهَ  َق ـــــاه َأفار  ـــــا َنبزع ـــــر  ي ـــــَة الَخيز َل جز ـــــا د    َعَلـــى الَكراهَـــة   َـــيزَن الَحـــين  والحـــين     َي
ـــي ََ الـــرّ  زَز لـــو َكَفن  ـــرا ي   َوَددزَت ذاَا الّش  َُ البَـيزن  َيطـومن  نزـهَ َغـَدا   (24)يَحاَا م 

أ زس  بنشز س ال ءزااص بعزد  الب    ط  الر ا  إلزي العزراقص الا،ح ز  بزي بو ا  ضص
 ط   غيا ص الادانف ل      الشح ،ل بيلي ال ربل الال راق.

 ي1969إلي قلودس ))أ ح   ابي(( نا  
ــــن  ومَــــنز َعَثــــر   ــــنز أ ز َْ م  ــــ َكاَب ــــيَن  َمحزمَــــواله َعَلــــى َ َطـــــر     َأر  ز ر    َ َفــــاَا ج 

َ  َدرزب   َطعَــــهَ َ َفــــاَا مَــــوح  ََ َتقز ــــ ـــــــــَحر      َرحز ًَ ــــــــَ    َ ــــــــ ن  مَغزبَــــــــر صَ َليزـــــــــلى   
ــَدر   ََ ــي  رزد  وف  ـــى َشـــَجر     ومــا َأَ ــا الط يزــر  فــي و  ـــّ   َعَل ـــوزم  َلـــهَ َع ـــّل  َ  ـــي َك   ف 
ــــــةه  َح ــــــاراه وأجزن  َق نز ــــــلَ م  ــــــاَن َيحزم  ـــــَفر     َعرم ًَ ـــــنز زَاد  أَ ـــــو  ـــــم  م    أَ ـــــ   مَـــــا َل

ــــهز َجَنا ــــَفة  َ فّ   َ ــــ َأز ب عَا َْ ال َتهز ـر     َحيزــــ ـَحيزه  َفَلـمز َيط  ـَر َكشز سز   (25)َطوَّ َلهـا النّ 
الهجززرس نززا الزز طا الالعزز دس  ليزز   ززهي يححززر  إلززي ااجززا وا الحعاك ززواص الل ززا 

مززا ي بزز ص  لززي أل ال ربززل حالززا النو ززق الا ززدي  زز  الزز طاص ال،حزز   ززد  الا ززد  زز  ال
نززا ا  ض  زززسو   لزززق ات،حمززاا ن زززق الم زززح ى الن  ززي الاتجحمزززانيص  حزززق لوسزززدال 

                                                                                                                             

اللادص الحب ددي الشي المل   الالعجل بن   ص الد اقواي العربل جمع ))د ءال(( الءرىي اللادص فءربنيي فءد  لي 
  ؤ اا الءرى الالمدل.

 .365ص  1982ص ال ا س اليءاإللص دالشق 3دي ال الشانري   (23)
 ني.نص الرغمي النانيص فو بنيي فل  " 205ص  4الملد  ،   ي   (24)
 .406ص 407ص  2دي ال الشانري   (25)

ياا. الجوًلي يربد  نا الخم وا ناالا  الحي   خها الا  ياا  إلي الياديا الشعر الا د  ا ياي الحعل الايع
الإلي الجات  ال  رص الإلي ،ما  ال يا ل الالجا   الحياسص الالعا،اس المجحمعص الالا احمخ  ننها الحنها 

 الا أغوا  الالحانل. ال شر الا بوا الخا رس  لق الي ع الالخ د.
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 ي1935ص  ما إلي قلودس )كما ف ح  ل الذيل( ال طا إلي    س الراإلديا
ـــــــبََتهَ  ي َون سز ـــــــد  د  َن َعَلـــــــى َمجز َْ    َمَســـــــه  ــــــــي   َ مَـــــــا َتَســــــــج لَ للن هزـــــــر  المََناً 

ـــىه واأل  ـــيَد َلَم ـــى الَقص  ـــَر َةى  َبزَق َْ َمشز َْ    ر مل  األ اذ  ــ   (26)َدمَــاه وتَــ زري مَــعَ الــرّ 
 زززال  جزززي المعا،زززاسص الإلزززي  الات،حمزززاا الح يءزززي  ززز  اتلحلزززاق بزززا  ضص الهمزززا

 النهافل ت يبءق إلي ال اد ،ور  جا ا   ما فءا .
ــي و   َتنزَجل  ــرا ص  ال ــ   ــنز َه ــعزَلةى م  عَــــم     أال َش ــــَ ّل  مَفز ال ــــاَن ب  ــــى َوَطــــن  رم    (27)َعَل

اللززز  ُغو ززززر الجزززز ا رف بززززوا المن ززززق الالززز طاص تغحززززا  العززززراقص الإل ب ززززق ن يزززز  
 لم ن ديالبا، لص  ،  الً فص الإلردال   ا
َز  ََِقَلـــ زَارَ    أرعَــَد الـــَوَطَن الَغــالي وَقـــدز  ــاَنوَن أوز ــى الَج ــا َجَن م    (28)َعَليزــه  م 

إلا  ززالل الات ابززاط بالمافززي لززيس العنززاف الحما زز ص بزز  الحمززايل الالجززد  الززع -
الحافززر. الالززا  نززا فلززبر ات،خززراط إلززي  مزز   ا الززل ا،حمززاا  إلع يززا ص النندهززذد يححزز   

 ني.الحنوا  لق ال قد الا 
أالزا  زز  س الز طا إلززي شزعر الجزز ا رف إلهززي اليوزرسص يحززرااى الزا غًلهززا الشززا د 
د االيزززل الحززز ارسص ا زززحعود أ الزززل النظزززا  الحزززاكيص الاعزززرض أطزززرا  اللزززران ن زززق ،حززز  
اليوززرص  وززث الززدالاا اظزز  نززا اليززي  ا ززح هيص الطًهززع ا الززل انززا   العمززًا إلززي 

 ي1969 الياديا ال  ر الالنيا ص  ما إلي قلودس )أ ح   ابي( نا 
ــهَ   َ َْ مَعزر  ي ــد  ــَوَطن  المَهز ــوَرَُ ال ََ ــا  ـــَور     َي ـــَن الصا يـــه  م  ـــَجى وأ زَهـــَه مَـــا ه    َأشز

ــــ ــــر  َغيوَم ــــمس  والَقَم ــــب ََ  الش  ــــــــَحر     هَ وانز   وَايزَمــــــــهَ وانــــــــثََ  الليــــــــل  والس 
ـــــ مَ الَغ ـــــد  ـــــَر ال ي ـــــا  َث  ـــــه  َوَم َترز َت  ـَوُ  الَحـَ ر     افي    نز َغفز ل أوز م  د  قز حزَوُ  الح  ََ نز    م 

ــــر   ــــمز تََث ــــنزَههز َوَل ــــمز َت ــــاَت َل م  َُبزَقر  ــــــنز َدم  هَــــــَدر     وال ــــــواَلى َع ياَت َت ــــــح    والت لز
َِمَــــــــرى  َهــــــــا  ــــــــاه َكلا مَن َنَفًو ر  ــــــــاذ  ـــَن الث مَـــر     والن  مَـــا يَجزَنـــى م  مَن ل  ـــاه      (29)والن 

 نزززززا كمزززززا ف زززززحعود   ربزززززا  المافزززززيص ال  ،زززززل بعسزززززق ا  ض الالحزززززراتص بحيزززززا  
                                                        

 .383ص  1الملد  ،   ي   (26)
 .19ص  4لملد  ،   ي  ا (27)
 . أال ا ي إلان  الاغر ل ع ي  ء .523ص  2الملد  ،   ي   (28)
 . ات،سً ي الظه   الايشراق. ات،يً ي السرالدس.409ص  2الملد  ،   ي   (29)



- 262 - 

ً  بيجزززدادف المنزززا  سص الإلزززق ا  زززا  الحزززي  جماليزززا  الملزززالص البحزززاا  لزززق الحزززا ب ص المزززي
 ظ ف شا دس لهيص  ءلر النعمالي

ــــــ    ــــــي ب مَنزعََط َْ أتزرا   ــــــ ع  ــــــا مََ ــــــَن الَفــــــرات  إلــــــى َكوفــــــاَن فــــــالج ر     وَم   م 
ــ ــَر َعــنز َجانبيزــه  َ فز سز ــر َعة  فالج  اَفــــــة  فــــــي َأَعــــــالي الَجــــــوّ  كــــــالطارر     َق أشز   َرف 

به   ـــنز َمســـاح  ـــا   م  ـــق  َب َن ـــى الَخَورز ــنز َأَزر     إل ــماء  مــا َجــر  م  ــن  ا زــن  مَــاء  الس    م 
ــــَرُى  َقهَ(( َلـــمز َتــــ لَ َناش  لزكَـــمز ))َشــــقا   ـــــر     ت  ـــــَد الَمَط ـــــتزها َ  ْ  َفل  ـــــ سز َه الم  ـــــواف    َن

ـــ ه  لـــآلَن يَطز ي فـــي َشـــواط    ـــمزع  ًَ َب  ــاء  والَبَقــر     ر  ــَي الش  ــدزَ  الَحمَــام  َوِغز ََ(30)  
 ززي ف زززءط ن زززق الزز طا  ززز ا  البو لزززل الالححززدف لألنا زززورص البيززز ي ن يززز  

 آفا  ال حر الالل اا   اا المحا الال  اجعي
ــــــه   َهامَت  داه َ لزَقــــــى    ــــــار  ََ يَــــــا َم ــــــ ــــــَقر     وأنز ًَ ــــــى  ــــــَصَ َلَم ــــــا   َور جز م ــــــوَ  الرّ    َه
ـيزطان  يـا َوَطنـاه  فزس  َكالش  َر الن  اح  ًَ يَــر     يَا  ت  والغ  ــَفى َعَلـى الــَومَز   (31) َهزـّو وَمصز

كما فمحل  الحنوا  لق ال طا بالمعا،اس الحي تقا ا في  قسز  ال اد از   فزافص ال ز  
 إلي اربل ا  ضص لي الدف ال ربل  ت ش قا  الا اباطا ي ا  الا يلا  الحجذ  – ،ي  لي 
ــــا لَ  ن فز ــــةه ع  ــــوّ  َفار َغ ــــات الَج َح ــــا َناط  َتَجر     ه ِز ــــــــى َ ــــــــحزياَن مَــــــــ ــــــــا َعَل   وَنازََعتزَن

ــبزعََة األعــوامَ تحســبَها ــَي الس  ــَجر     أَغــَرتز    ــى الش  ــَتعزَدّ َعَل ــوَ  العواَــ  َتسز   َه
َســــة   ي َ ـــَور     َلــــمز َتــــدزر  أن  َجــــَ وري َغيزــــَر َ ا   ـــ   ي    نزَهـــال وال عَـــود     الَجـــ زر  م 
ْى  ـــــ َقَل ـــــر  مَنز ـــــمز َيجز ي َكـــــ ن  َل َدتزن  ـــــَدر     وَشـــــر  ـــــمز َ  و ار  َل ـــــد  ْ  ال ـــــ ـــــاح  والَفل   (32)بالن 

البحمززا ق الزززع دج زززل إلززي جززز   الالا، زززي  زززادص الشززورا   لزززق آت  ال ربزززل الالحشزززرد 
 الشورا   لق  ا ل اللرانص ال ات  المد الالجل .

ر  أَنـا بَعـزَه مَـنز َعَصـَرتز  جزَلَة الَخيـز ــــر     يا د  عزَصــــمَيزها أيا مَعزَتص  ــــوَّ م  ــــ ا َل  َ  
                                                        

الن اإلوي جمع  . الور ي جمع الورس ال ي جا،ل الي   الطرإل .414ص 413ص  2دي ال الشانري   (30)
 ،اإلجل ال ي الناا الم ي.

 .416ص  2الملد  ،   ي   (31)
. اليحيال المااجري فءلد ب  السوف الحءور الذف ف لن  425ص 421ص  2الملد  ،   ص   (32)

 الااجرس. جاهحلي الشدس.
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ــــةى  َح ْ  َجا   ــــ ــــا َعنز ــــاُ  َرمَتزن َل الَحَص ــــ ز ـــَ ر   َنقـــيَه    َق ـــي َج ـــدّ  وف ـــي َم َْ ف ـــ م    َجرز
لززيس فييززا  ناطفيززا ص الإ،مززا  زز   نززادس  ،حززا  ا  الززلص الالما  ززل  - نززا–إلززالحنوا 

إلعزز  الحمزززرد ن ززق الم زززح ى الحخوو ززيص البهزززذا فلززبر الحنزززوا  لززق الززز طا إلززي شزززعر 
 الم اإلل بونهما.ن ق بعد –الج ا رف جلاا  الا ال اجهل ال  ول 

ال ،ي أ،  نافش الحياس ا دبيل الاليءافيل إلي براىص  ت أ،ز  ظز  الشزدالدا   لزق ا زي 
الجزززذال ص بززز  ال زززح رقا  إلزززي السوئزززل ا اللزززقص الالححرقزززا   لوهزززاص الم ززز اا  بزززالحورس الالشزززي 
الا  زئ ل الاليزعد اي، ززا،يص ال ظ زا   زز   لزي إلزي  بدانزز ص ال ي،ز  فعززيش إلزي  ززميي 

 حربا  ال   إلي الطنز ص ن زق  زد اعسوزرفي )الز طا العزي... الإ،زي ال طاص الع أ،   ال ال
 .(33)الا ، وف ال طا  حق ا ل الا  يااي(

إلهزززز  الحافززززر ال اهززززل إلززززي الطنزززز ص الالمهززززاجر نززززا ب ززززدف الل نزززز  إلززززي الجدا،زززز  
 ال اكرا ي

ــــز  ـــنز الر   ـــوَن َع ـــَنحزَن المَمزعََن َمعزـــن     َأَف ـــه  ل  ي َُ ه  ـــا ـــَن الَحَم ـــع  وَنحز   (34)ـ
إلهزز  ُف ززاا ل طنزز  الحززل الالعرإلززالص  ،زز   ززا،  شززانرا  ،يزز با ص ال ،ززي الي ززاا  

 فحمي  مافص البداإلع نا الباده ي
ــمزَل أحزَسـَن مَــا َحبَــا ــرَاَ  الس  ي الع  ــــا   َحبَـان  َي لزَحــــقّ  والعَــــدزل  دان  راه ل  ــــه  َشــــاع    ب 

  ي في د لهذف الجيان الحي لي احر  لها ا ال،اد فرنا ي
َز  َبيَسـةه  َْ ألزَفـ ي َكيـز َْ َنفزس  ـــــداه و    َأَحاً  َز َوغز ـــــَق ًَ ـــــَروعاه  ـــــاَ  َي ـــــر اه وَجاه    غ 
َز  ــــَد  َتكاَلبَــــ ــــنز    مَا   وَعم ــــا أَفــــاَدتز م  ــوَار  ــبَاعاه َ  ت ً  ــد  َت ــنزم  وارز ــى الَغ   (35)َعَل

كمززا يًالززس دج ززلص فيجززد فيزز  النزز   إلززي لوزز  ال ربززلص البناغيزز  بعززد العزز دس الززا 
ً   مزز   الزز طا الجرا زز  ص إلءززد طا دازز  دج ززل الخوززرص الا جززر  أال اجهززا المن ززقص  ززاال

 رالإلززا  ت يززلص  ا،ززف انو ززق بمحزز  الشززوئحهاص الاح جززر بءزز س  ااهززاص لحعسززر نززا الاقززع 
 الربر ن ق  د ق ل ي

                                                        
ب دادص  -971-12-18ص 6212  ا الع  في   ا  ال اال الع الشانرص جربدس الجمه  بلص العدد  (33)

 5. 
 ي المبعدالل الالمهجراللص الظعاي ا    الال طا.. المظعن ل 298ص  4دي ال الشانري   (34)
 . ال ري الجا  ص يسي لي جاإللص الي ا في الم حر ل.394ص  4الملد  ،   ي   (35)
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َحنا َز َمَطام  جزَلَة الَخيزر  مَا هَاَن ـــــَدَقْ مـــــا الَخبَـــــر     يَا د  ـــــمز َنصز ـــــا وَل مزَن   *َ مـــــا َوه 
ـــَهرَصَ  َز َْ فـــي َجنزبَـــي أ ََ َهم ـــ ـــ ــــــد  الشــــــو   مَنزَصــــــ   َحمَلز َوقي ــــــه     ــــــي الع  ر  ف   ه 
ـــه   ـــي وَغرز َت  ـــي َليزل  ـــور َي ف ََ َن ـــ ــــــر     وَكنز َ  َلــــــمز تَن  رز َجــــــومَ الــــــ ا ــــــى َكــــــ ن  النا   َحت 
َز  ــدز َقَر َــ ــدء وَق ــى َ  َْ َعَل ــ ــوزدى إَليز ـــــر     َع ـــــى الَحَف ـــــنز َعـــــوزد  إَل ـــــدزء  م    َمســـــاَفَة الَب
  ُ ــــــــ  ــــــــدام  مَوط  َْ ب  قز ـــــــــي َفوزَقهـــــــــا   َعــــــــوزدى إَليزــــــــ راح  َِـــــــــر ي  َعَلــــــــى َدروب  ج    َأ
ي ـنز  َـَدن  ـي وم  ـنز َروح  َم م  َ  الد  نز َقمَر ي    َتبَن  نز َليزلي وم  وزَء م  َ  الل  تل  ًز  (36)وا

–لءزد نسززر الجز ا رف نززا  نونز   لززق الز طا الززا غزً  النهززر ب  زل ا ززحجابف 

 ا زيس الالمشزانر ا حز اا ل عاط زل الالمنزاخ الن  زيص إلزا ح   ا  -ن ق ،ح  غزا 
الحم جززا  امزز   ات، عززات  المخح  ززل. الإل  ززذا اتالحززلا  بززوا الشززانر الالنهززرص فعلززس 
ات،حمززاا  لزززق ا  ضص  مزززا يزز  ي بايشزززراق الالحجزززددص إلهززز  فخحززا  الزززا الوسيعزززل الزززا 
ييوززززر ن اط زززز  ال م الزززز ص البحمززززا ق العهززززاص ،فيززززا  ل ززززلالاص  الززززا الظ ززززيص القويعززززل الززززع 

بهزززذا يحخزززذ الحنزززوا اليزززم ، ص  ل الززز طا الزززذف فح زززي بززز  الملزززالص اللزززال الزززذ ص ال 
 الشانرص الطا الحربل الال د المشرق.

لذلي لي فلزا  نزوا الشزانر ل ملزال  الالا، زيا  إلح زلص بز   زال الطنيزا  ال زل ،ا  
بززيلي الحشززرد الاليززيان الالء ززق الال وززرس ن ززق اللززور الززسًدص  مززا أ،زز  ال ززل ل بززالحمرد 

 الال يل ن ق الحلا  الو اسي
َز  ــ ي َطَفَحــ ال  جزَلــَة الَخيزــر  أدزري ب  ــــــه  مَ    يــا د  ــــــنز َفــــــوز   إلــــــى َدون  ب  ْ  م  مــــــ   جار 
َز هَـــَدراه  ـــ   َمَلـــ ـــنز أل ْ  م  ـــ ـــــَطين     أدزري ب  ن  ـــــم  الس  ـــــنز َحكز ـــــ مَن م    لـــــآلَن َتهز
ـــَرُ   ـــات  مََنش  ْ  جن  ـــ صز ـــنز    ـنز  َـِح  المََ ـين     َتهزـــ مَن م  َفال  وم    (37)َعَلى اللّ 
ــــ   أدري علــــى أّي  قيثــــار  قــــدز انزَفَجــــَرتز  ــــات  محــــ ون  أنغاَم ــــمزر عــــن أن    ْ السا

ال زوا غزيي ال ززً  ن زق  بز ن  رد ززحالص ،نزق الشزانر الطنزز ص الا حبشزر غوززرا ص 
                                                        

الم  د الا  ذا السوف الناجاس ))لدج ل(( بعد الع دس الا ال ربل الا حعادس لمناجااها الالنا،ااهاص نندالا  ال  *
شا س  لق أبيا  نديدس الا قلودا  )فا دج ل الخور( الشانر إلي الن اف ال،ربح ص ال لي إلي العرض اي

 الن ،يل.
 .417ص  2دي ال الشانري   (36)
 .208ص  4الملد  ،   ي   (37)
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بعززدالا ،ززا  الشززعل ال ززردف  لمزز  الززذااي إلززي قلززودس )طيززف احززد (ص القززد ،ظمززف 
ال الإقزرا  الحءز ق بزد ً  ال زً  إلزي  بز ن  رد زح 1970بمنا بل  دال  بيزال نزا  

 الء اليل ل شعل ال ردف إلي العراقص الإلي المءدالل النها الحلي الذااي.
ــــاب   َج ــــنز وراء  ح  َر م  ــــد  ْى َتَح ــــ ـــداب     َطيز ــــلَ األهـز ْ  مَثق ــــ ــــَر الت را     (38)َغل 
ــــه   َفـــاه ب َجناح  ــــَمَ مَر فزر  ــــــــــراب     ومشـــى الس  ًز ـــــــــَ رَّ َحمامَــــــــــات  َلــــــــــهَ أ     
ـــي ـــلَ َجيَ ت  ـــاه َتَكف  ـــا َوَطن ََ ي مز ـــل  ًَ ـــــــــــَي َتر  ـــــــــــه     و ـــــــــــد  زَا   ـــــــــــا  يوَأَع     ي
ـــــَفوف ه   ََ ـــــامَ  َح ي  الت  ـــــى أمـــــان  َل ـــــــي   أغز   َ ـــــــه  َأَعـــــــ ا ط    (39)وَنَقــــــاَء َوحزَدت 

الالزا  زانل اللزز   ازياي  زانل ال ززد ص إلءزد  ا،زف اجربززل المن زق لزدى الشززانر 
ال ن زق امزاي الزع  نونا  النءوعا   لق الز طاص الت  زيما إلزي ال زنوا ا اللزقص  وزث  ز

ا  زدات الحزي اجزرف إلزي العزراق الالعزالي العربزيص ير زد ا بالحمزاي ،  ز   مزا  زال 
إلي ال طاص بز   بمزا أشزدا الأنمزقص إلهزا  ز  فشزخم  الحز  ال ز  إلزي بزراى نسزر  ز ا ف 

 ي1962الع زدج ل الخورز 
َ طزيـــــاف ي ـــــوز َتعزَلمـــــيَن ب  ها َل ـــــت  َفـــــون ي   َوَوحزَش ـــــوزمَ َيجز ـــــي َلـــــَو أن  الن  ثزل دزت  م    َود 

ـــــا ـــــي َأعالَجَه ـــــاَن أطزراف  َم ـــــــَ تاون     َأَجـــــسا َيقز ي ب  ـــــــوزم  ََ فـــــــي َن ـــــــ قز ـــــــا َتَحر  م    م 
َرنـــــي ب  ََ فـــي مَهزمَــــ   وألزمَـــــَس الَجـــــَدَر الـــــد  زَناَء َتخز ـــ ــــَكون  ه  أنز َلسز يـــل َمسز    بالغ 

ــبزراه َعَلــى َشــ ََ ــَو  يَلــمز أقز َلــن  ــَجون     جزو   َرّم  َ  َمسز ــَ   (40)َحــر ان فــي َقَفــز  األ ز
 :والتراث األصالة-ب

ا،حمززاا الجزز ا رف  لززق الزز طا أ زززو ص ا ذفزز  ،لنحزز  الء اليززل الإلورازز  ال ززز يملص 
 إله  النح ل  لق أاللص إل را ص الل ا،ا ص ال يا س الا ،ور اعلل أال ا، ًق.

الإ ا  ا،ف ا  الل  ي الرؤبل المعا رس ل حراتص إلدل الج ا رف لزي يحعاالز  الزع 
دس غا ص الإ،ما ا انز  العز   حر زل ال زحمرسص ا زا ي إلزي  ،زا س الحافزر  ذا الحرات  ما

الا عو زز ص قلززد ال اجهززل ال فززع الززرا ا المحزززردف الاجززاال ف. الالززا  نززا ا ح ززل دنززز س 
                                                        

 .309ص  1الملد  ال ابقص   (38)
 ،يري غلل. ا  ض ال يرااي الووبل المعواا.

 .312ص 301ص 209ص  1دي ال الشانري   (39)
 ي ال رل الالحن  .. ا ا ل 229-213ص  4الملد  ،   ص   (40)
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الززذاكرس الالذاهءززل  -أ يا،ززا  –الشززانر الشززرالعيل المعا ززرس. اللهززذا قززد او ززق إلززي شززعرف 
دس ل اقعزز  النلززرفص القززد الشززعربل الءدفمززل ن ززق الخو حزز  المحشززابلل الززع الخسززرا  الجديزز
ص الخاطبزززا  نسزززد 1960احعزززا،ق إلزززي  ناهيزززل الحززز ارسص  مزززا إلزززي قلزززودس )الم حنلزززربل( 

 ال ربي قا ي بمنا بل اإلححاح المعهد الذف أ بر فيما بعد الحح ا ي
ـــَد أم ـــة   ـــدز َمجز ـــَداَد تَع  ـــَد بغز ـــدز َمجز َْ    أع  َن  َ هَـــــى والَحَلـــــارات َتعزَجـــــ ـــــه  الَكـــــوز   ب 
بَـةه  قز عز لَهـا فـي َشـمزس  َتماـوَز ح  ــَربَ إذا الشــمَس َعــنز    وَأرزج    (41)أمزصــار ها لــيَس تَغز

جزززلاا  الزززا ا  زززالل اللزززيس ُ   هزززا. ال ل  -إلزززي ،ظزززر بعيزززهي–الإ ا  ززال الحزززرات 
ص إلززززدل الززززا (42)المعا ززززرس الا  ززززالل ت فملززززا النظززززر  لوهمززززا  ت إلززززي ال ززززدس جدليززززل

 اليرال ف ال   الحجديد نسر  ذف الي ابط.
ا زززززح  ق الزززززا المززززز  الت ا دبزززززي ال اقزززززد  -الزززززا  زززززذا المنظززززز  – إلزززززالج ا رف 

 الشح ،ل بعسق المافي إلي أ مق اج ياا ص الل ا الا با  اينجا  الاتغحيا .
الإلززي  ززذا اللززدد فشززور أ ززد البززا يوا  لززق )أل الم ززا مل إلززي نم يززل الحي ززو  

العم يزلص الالح وور ُي ل "ُد باليرال س ات،حيا  ل   " الج ا،زل" الحزي ا زهي إلزي الزعود  زذف 
لحعموززق النونززا بالحافززر الات،حمزززاا  ليزز   ل العمزز  ايبزززداني  لززيسى اءنيززل  بححزززل ص الت 

 .(43)،لنل ارا يل  ا،حءاهيل (
،ظززر  لززق الحززرات    ززدا   ءافيززل الحعززددسص إلززي  -الززا  ززذف النا يززل–الالجزز ا رف 

 زززوا أل النظزززرس المر لبزززل ل حزززرات ازززرإل  اجلهزززل ا نمزززا  اي، زززا،يلص الاملقهزززا  لزززق 
الجم نززا ص ال ززذف ال ززيلل فززرال بل لحيكوززد الًالززر جماليززل القززيي اجحماعيززل الشززحر ل. 
ً  لحيزز  ،ا.  مززا أل ال عزز  اليءززاإلي النافززو  ب  ززد العمزز  ايبززداني    ا ززا  شززاال

سى ن ق اليم لد اء ودف د الحخ دص الالعلس    اللحير أفيا .  ت فملا أل ُيا  
ليززاهر ن ززق جمزز د الحءالوززد ،مزز    ا ديززل ا -الززا  ززذف ال جهززل–البعززد الجزز ا رف 

الذف فحاال  أل فعيش نلرفص الأل فخ ق  ؤبح  الخا زلص الالزا  زي إلًز بزد أل فعزل  
ا،حمزااف بءزد  الزا أ زالل ارا ز ص   باازا  لذااوحز  إلزي ال اجهزل ال اقزع المحزي  ص ال نزا فلزز ل 
 اال  دن س جديدس الزود  بالمحاإلظزل الالحلالزف. الل نز  الزا ،ا يزل أغزرى فحزاال  أل 

ي أكيززر  ، ززا،يل ص البشززعر أ،زز  أكيززُر  ززدقا  الززع ،  زز  الالجحمعزز  الأالحزز  فعززيش إلززي نززال
                                                        

 .298ص   1دي ال الشانري   (41)
ص   1975 -ام   )ي لو ( 161فياا نلاالفي الءالل )قرااس العا رس ل حراتص المعرإلل ال   بلص العدد  (42)

36. 
 .36المرجع ،   ي    (43)
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الحزي ينحمزي  لوهزاص الالزع العزالي ال سوزر الززذف يرجزع  ليز ص ال نزا ا ز ل أ زالح  الحاإلظززل 
ن زززق ارا ززز ص البا زززد بعيزززهي  زززذف الح يءزززل بء لززز ي )، ييزززال فعزززيش بونهمزززا ا ديزززل 

ءا  ا زححُي فيز  قزيي الجمانزل المعا رص إل يف ي إلق بونهما لح ز ل ا  زالل طابعزا  الح ز
ب ززيي ال ززردص الغلززاهم الءززدفي بخلززاهم الجديززدص ال ززذا  زز   شززلا  اليءاإلززل العربيززل 

 ا إلززي  زز   ززذا ايشززلا  الززا أدبززاا الجوزز  ءزز. الالجزز ا رف الززا الززذيا الإل(44)المعا ززرس(
 المافي.

إلهززز   زززوا ييززز   ن زززق الءزززدفي البن زززرفص  ، مزززا ين زززر ال زززاقطى النززز ص ال زززوا ف زززحعوُد 
بحمي ز ص  ،مزا يحعهزد النز  الزا يززراف جزديرا  بالبءزااص  ،ز  يزاالا بالحجديزد الالحوزز  . الءزدفي ال 

ً  –إله    وا ا،حءد المعا فوا لحع يي المرأسص القد بجزرأس الاحزد د اجزا هيص ال ظزي  -الي
 ن ق اييود الم ي الالمحن  با إلي نلرفي

  وث قا ي
ــــدّ   ــــم  ال ًز ــــمَ با ــــلا مَــــَ م م  َتحك  ــــــــبَهاتَ     ن  َك ــــــــه  الشا َز ب  ــــــــ ْ  َحف  ــــــــ َك   ومَرزت 

َ  األديـان أنز ال تَـ يعَها ـــــراتَ    َفَهلز َقَلـ ك  ص  الن  ـــــاح إال  هّـــــ     (45)َعَلــــى الن 
 ي ناد  لق  ربزل المزرأس الالما  زل  ءهزا إلزي الحع زييص ا،وًقزا  الزا السزدأ الم زاالاس 

 ي1929بوا الرج  الالمرأسص  ما إلي قلودس زنى  "م  از نا  
ــــــ ـــــَن الت هزـ ـــــعَوها م   ً ـــــا وأوز َفــــــ   َعل مَوَه ـــــــعَ النا ْ   َوً  ـــــــداراـــــــ     وَح اقزت 
ــــــــ ـــــــاء  ال نَس ـــــــار َكم ل  ـــــــمز باحتق َك ــــارا   إن  َق َجــــالَ احزت  ــــعزتَمز الرّ  ًَ ــــيزوم  أوز   (46)ـ

 كما  بط بوا الجه  الالحخ د الات حعما ص إلهاجي قادس الحعلل الالجم دي
ُى للجَ  ـــرز َقـــاد ـــل  فـــي الش  عزمارا   مَـــود  والَجهز ـــت  ًز ْ  َتنزَصـــَر ا ـــعز      َعَلـــى الش 

ــــ ََ َدوَر المَحامي ـــعز ًَ ـــي أوز ـــوز ب َكفّ  ـــــول  َدمـــــارا   َل ـــــرزَأُ  الَجَه ـــــَن َعـــــن  الَم   ـ
ـــــــ َتَغ ًز ــــــا ا م  ــــــَلوَ  م  ــــــيزَن اللا ــــــــرَارا   إن  َ  مز َقَلو ــــــــاه ح  ه  يل  ــــــــل  َتلز ــــــــلاوَصَ      ـ

ـــــقى يَ  مى مَطزَل ـــــا   ـــــا يَعزــــــَح َم ـــــَوَن ب  ـــارا   ك ت ُزب ه  مَخز ـــ ـــر  َش ـــنز َ يز ـــر َل م    (47)ـ

                                                        
 .36المرجع ،   ي    (44)
 النظا  الحاكي. ص الن را ي ا دعياا الم م  الل الا أن ال36ص 35ص  2دي ال الشانري   (45)
ر س.723ص 721ص 720ص  2دي ال الشانري   (46)  . المرأس الجه  ي الجهًاي الجا  ل ال "
(47)  
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الا  ززالل إلززي شززعر الجزز ا رف  ززي ال اقززع بلزز  الززا فشززحم  ن يزز  الززا ننا ززر 
الالززا بونهززا الحززراتص الال اقززع  نززاص  زز  الزز ني بحافززر ا الززل الات،حمززاا  ليزز ص  خ فيززل 
إل ربل الالما  ل ي اليزل ل حيزاسص البزذلي ا ز ل ا  زالل الءاب زل لزرإل  الج ا،زل ال ز سيل 

 ززا  اليززادا  لهززذا ال اقززع. الإلززي  ززذا المجززا  فءزز   ،ززالي إلززي المافززي الالحززي اشززل  ال ق
شززلرفي ) ل  د ا ى ال اقززع الززا غززً  ا ززحخدا  المززنهو الع مززي إلززي الح  وززر  زز  الززذف 

الزا الحزراتص ارا "نزا الازرات" ،ور،زاص ال ز   ، شزد  -،حُا المعا زربا– يحدد ال ق نا 
  زززال فج زززد - حزززق الزززا ف ززمق بالشزززعسي النزز –أل  زز  ازززرات إلززي الخح زززد العلزز   

أ ًالززا  الحناقيززل بعيززها فعسززر نززا الجزززدال المءهزز  با البعيززها ا غززر فعسززر نزززا 
الجزززدال قزززا ر بهزززيص الالعزززل  الالحلزززنيف الزززا المهزززا  ا الليزززل ال اجبزززل ن زززق أل اح   زززا 
الباشزرس نم يززُل الحءوززيي الحح و ززي ا الززوا الالبعوزد نززا ا  زز اا العا فززلص الأغوززرا  اجززيا 

رات قزززد س  ن زززق اي زززها  إلزززي ا ووزززر أقزززدي ال اجبزززا  ال زززي ارشزززر أكيزززر ننا زززر الحززز
 .(48)الاقعنا(

 ززال إلززي  الززل  ززران الجززد  الح ا زز ص الإلززي  -الززا  ززذا المنظزز  –الالجزز ا رف 
االحزززداد ازززا بخي ال يا زززيص – الزززل ا ابزززاط الزززع المافزززيص )   أل الحزززرات إلزززي شزززعرف 

إلالحيا س الحزي ا حيزنحها ب زداد  زي  يزا س زك وزلز الا  زل الالمينزق الغالزد ال زيف 
زنسزززد ال زززربي قا زززيز الأل  زززاتا ال ر زززال امحزززد  زززا ااهي ن زززق أ ض داللحززز  المزززيال   

الا ززدس ايززي الراإلززديا الالخ ززيو ال بززق الشززا  البيززر ص الالززا  نززا فلززبر الحززرات ،ءوزززل 
 .    فء  ي(49)ا،وًق ل ح وورص الليس اللد ا  ل شعر(

 َْ ـــ َل ـــداَد َومزَجـــَدَا أغز ـــَد بَغز ـــدز َمجز َْ    َأع  ــــَدا أطزيَــــ د لَهــــا َعهزـــداه وَعهز   َوجـــدّ 
ــــــلى  ْى َووا   ــــــ ــــــا َكَليز ين َْ    َعمَومَتهــــــا ف  ــــــــ ــــــــا إيــــــــادى وَتغزل  ن  ــــــــا م    وَأ زواَله
ــــــدى  ــــــى َو ال  ـــــَداَا المثن  َْ أهـز ــــــ َْ    َ َ ن  ــــــ ــــــامَيزَهما واألَــــــغريا المََهل    َحَس
هــا ــنى َ َلفا لز ــمزل  ح  َْ    َلهــا بــالَفرات  الس  ــ ــراَء منَك ــمّ  َ لز ــال  الشا ــَد الجب نز   وع 
ــــــرَصَ  ــــ    يَمَــــــدا الَخلــــــيَه الر افــــــد زن  َو حز ــــر بَ َو ــــرا الش  ــــوفتيزن َومَثز   (50)م  الَك

 ي فعسزر نزا ا،حماهز   لزق الحيزا س العربيزلص الاي ور زا ن زق الحيزا ا  ا غزرى 

                                                        
 )الرجع  ابق(. 192،الي شلرفي الذ را   ءاإلل اححيرص    (48)
ص دالشقص 1997ص 8-3ص 72 ادف الع  في الءا  )الج ا رف الالحرات(ص ال حق الي  س اليءاإليص العدد  (49)

 5. 
 ص ا   رف المه لي الم هل با أبي   رس.299-298ص  1ال الشانري  دي   (50)
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 إلي الر  ل الحلاند الات د ا   ء ل ي
نزيَا ورَا ــدا َ  ال ــاَ  ــا انزَس ــاَرُى هََن َز َعَص ــ ـَربَ    َح ـاد  َتشز ـَن الل  كزر  في َك زح  م  َن الف    م 

ــباَغهَ   َ ــَفى َعَلــى َشــرز   َوَغــرزب   ــــَ و بَ    وََأ ز ــــة   َت َل جز ــــي د  ــــَفق  ف   (51)ًــــَنى َش
كمززا فشززور  لززق أإلزز   شززمس الحيززا س نززا الشززرقص البلال،هززا ننززد ال ززر  إلززي 

 دال س الحا ب ي
ـور  َمطز  َ  للنا ـرز عـاه وفي أمـس  كـاَن الش  ــــــر بَ    ل  ــــــهَ إلــــــى الَغــــــرزب  مَغز َلــــــهَ َعنز   َفَحو 

ـــرز   َتلزــو ي ر قاَ هـــا ـــَي َنحزــَو الش  َْ    وهَــا ه    (52)َشمَوحى َعن  الَغرزب  الت ُـيس  َتَنك ـ
فج ززززززد ا،حماهيززززززل  -ببعدفزززززز  الحيززززززا ف الاي، ززززززا،ي– ل العزززززز دس  لززززززق الحززززززا ب  

الج ا رف ل  طا الا الزلص البعمزق الز ني اليءزاإلي إلزي أ  زال المنحمزوا  لوهزاص  مزا فعزد 
 بط المافي بالحافر.ال و ل  نًاليل لر 

الالجزز ا رف شززديد الزز ني بالحززا ب  الحيززا ف العربززيص يرجززع  ليزز  إلززي الحوززا  
الهملص ي ظ ها إلي ال اقزد الطنيزل الق اليزلص الت  زيما إلزي اللزران الم ز ر بزوا العزر  
الأنززداههي الزززا إلززري ال ال  الاحزززا  ال زززهاينل. الإلززي شزززعرف  شزززا ا  اا بخيززل انسزززئ نزززا 

العربزززي إلززي العلزز   المنلززراللص المززا جعززز  اتغحززراق ال يا ززي الالع ززلرف ل زز طا 
بع  البا يوا فء  ي ) ل اتغحراق ايالسربالي فشل  إلي  اكزرس الجز ا رف الزا فشزل   

 .(53)الرال  إلي  اكرس المحنسي(
إلها    ف ححيُر الحا ب  إلي أبزر  لحظااز  المح  جزلص  الزا الحراجزع الالهلبمزلص 

 لشحا الحافري
ــــــدصَِ ال  ــــــتزَل ِ   د  الَف ــــــَتر  َــــــد  أنز َيسز ـــــــر     ال   ـــــــى الَيرزمَـــــــوا  َ  ـــــــل  عَل   ارَ وأنز يَط 
ـــــَر اه  ًَ َى َدمَــــاه  ي قــــار  مَرزَجـــــو ـــه  الَقـــارَ    َومَــــوزمَ ذ  ـــا َاـــل   َنزَلـــَل فـــي َيحزمَوم    َم

ــــــَندزر َكهَ  ًَ ا ى  ــــــف  ًَ ـــــ  ارَ    َعَلــــــى الَخليجــــــين   ـــــ ّ  َج ـــــَن الَك ـــــرِ رَهز ـــــي ِالج ا    وف
ــهَ  َق ُى شــاَء َ ال  ــ سز َمى األقزـداح  أوزَ ـ  وفــي َذرَّ الَقــدح  م   (54)ارَ أنز تحتمي ب ح 

                                                        
 .300ص  1الملد  ال ابقص   (51)
 .296ص   1الملد  ال ابقص   (52)
 )الرجع  ابق(. 5 ادف الع  في الءا  )الج ا رف الالحرات(ص   (53)
ي  ال ،ءي  . أال فا ي أال اخ الد ص آ ا  الوعا  إلي الءلعل. ،ح 529،530ص  2دي ال الشانري   (54)

 العرض إل  فر ف بالد،ااس.
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اللزززي يحء قزززع الجززز ا رف إلزززي داهزززرس ات،حمزززاا الحيزززا ف العربزززيص بززز  اح زززع  زززذف 
الداهرس لحشم  ب دا،ا  نديزدس الزا العزاليص انافز  إلزي  زسو   ربحهزا ال زياداها ن زق  زد 

ف قحوزز  اعسوززرف ) ،نززي إلخزز   بحسززي ل زز  الشززع  ( إلءززد بلوززف شززهود العشززرباص ال ووزز
 .(55)الع مواص الأشد  بمعا     ا حس   ال حالون راد(

الالززا  نززاص فلزز ل ات،حمززاا  لززق الزز طا الا الززل النو ءززا   لززق العالميززل الاي، ززا،يل. 
 .1961كء ل  إلي قلودس ز ف  شبا  الراإلدياز نا  

ــــــــــــــرا ْ  والع  ــــــــــــــ ــــــــــــــى المََناً    (56)َ  أبى َلَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمز زَاا  وأما    أعزَل
طا قابعزا  إلزي العيز  ن زق اانر نزا العزاليص يبءزق المز   حق إلي إلحرس ا، لا  الش

 زززد ق لززز ي )الأ،زززا النءوزززع نزززا العزززاليص ت أ ى ،  زززي  ت الالززز طا أالزززااليص يزززدغ  إلزززي 
شزززززعرف البً الززززز  بشزززززل  ن ززززز فص الالزززززا  زززززذف المً الزززززل ازززززياي الءا نزززززل ات زززززحعما  

 .(57)الالرجعيل(
ال  زلص بز  اللي فلا ات،حماا الز طني ننزد الجز ا رف ا اباطزا  بالملزال الاللالزال 

 زززز  ا ابززززاط باله بززززل اليءافيززززلص لهززززذا  ا،ززززف ال اق زززز  العني ززززل الززززا قيززززافا ات ززززحعما  
الالدفمءراطيززل دإلانززا  نززا ا الززا ال يا ززي الاتجحمززاني لألالززلص الإ بااززا  ل  جزز د الءزز الي 
العربيص بز   زال اعسوزرف نزا ا  الزل الءاهمزل اعسوزرا  الج دفزا  نزا ا  زالل الالمعا زرس. 

  ل.وشديد الح ا يل ت حعادس الرالابط ال  يءل بالحءالود ا  الالا  نا  ال الشانر 
ً ص ن يزز  أل يززرابط بززالحرات   ،هززا العادلززل  ززعبل جززدا ص  ززي فلزز ل ا ديززل أ ززو
الإلزززي ال قزززف  ااززز  أل فحءزززق  ؤبزززا جديزززدسص  ،ززز  ت فملنززز  أل فلززز ل نسزززدى الحزززرات الت 

ً  نن .  الن ل
منو ززق ل قززًنص البحشزززر  الالشززاهو اللزز ل  ززي ات،حمززااي أل يززرابط بززالحرات  

 الح المجحمزززع الالعلزززرص الأيدي ل جيزززل ا الزززلص أف فلززز ل   ءزززل إلزززي    ززز ل الحوززز  ص 
 إلا  الل اعني المما  ل المخ للص الالمعا،اس الالحجربل الحيل الم حمدس.

                                                                                                                             

ي    غالد با ال لودص فرا ي    فرا  با ا  ال  الا أبوا  العر  المشا ور. جىل ا  الجلاهري ات حعما  
ال ر، ي. إلي العر ل الورال  . ي    ف قا ي الا أفا  العر  المشه  س الذف ا،حلر في  العر  ن ق 

بوا،ي الا الربليص الم  ي الوه د ال نا  شا س  لق الحااللل ال ريص   اح الخ يجواي ات حعما  السر 
   راهو  ا حبا ل الياف غ يو الع بل الإالرا    نها الن .

 .163ص  1الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (55)
 . المنا لي الن ل. أ   ا ي أ   أ و .39ص  4دي ال الشانري   (56)
 .248ص  2الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (57)
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الالجززز ا رف الزززا  زززذا الجا،زززل شزززديد الززز ني بزززالحرات الءزززدفيص قزززرااسص الا زززح هاالا  
   ل ج ا،ل ا  و ل إلي الجماليل العربيل.الاحدييا ص إله  ا حمرا   ي الحو  

ن زززق اللزززعود ا دبزززيص إلءزززد ا ززززحوان احززز بر بعززز  اللززز   ال نيزززل الءدفمززززلص 
الإنززززادس اشززززلو ها الززززا جديززززدص الإدغالهززززا إلززززي ، ززززيج  الخززززا  نززززا طربززززق اللززززهر 

لخ ززق ،زز ن  -ن ززق  ززد اعسوززر أ  ززو –الاللززيا،ل ال   بززلص بعززد أل ااخززذ بعززدا  النهززا 
ا الجززذال  اليززا بل إلززي أنمززاق المافززي الال ززرالن النا يززل الززا الحزز ا ل الحززا بخي بززو

 .(58)ن ق  ور الحافر(
)اللززيس نوبززا  أل فيززما شززانر  ززديث العنززق لشززانر قززدفيص الإ،مززا العوززل إلززي 

 .(59)طربءل ا ظي  (
لي فءحبس الا المز  الت الءزدفي لح  وزق الشزعر  -إلي الر  ل الني  –الالج ا رف 

الزا غزً  الءيزافا المورال زلص ال لزي بد زا س  الايكود ا،حماه  لز . بز  الزححي بهزذا الءزدفي
ً  –ا جزز اا الحا بخيززل ال ززر    ززا المح ءززي نززا الءززدفي  لززق نززالي جديززد إلهزز    -الززي

 ززوا ال ززد الشززانر المعر ززل الززداهرس بززوا الززرالي الا لمززال إلززي قانززدس ز  ا ززحس  زص 
 قا ي

ـــــــ ــــــَقاا  ال ًَ ــــــبَولَ  ًز ــــــوا  ًَ مَ   َكـــــــــــــو ال الَغمَـــــــــــــام   يــــــا  ـــــــــــــد    .(60)ـ
 زززوا ال زززد العر زززل )ق عزززل  -بالحزززداني–س ا زززحءا ا الزززا المحنسزززي  زززذف اللززز   

 الحدت( بوا العر  الالرال ص الشودا  ببو لل  يف الدالللي
ــرا َقبزــلَ َن ول ــه   ــَقتزها الَغمَــامَ الَغ مَ    ًَ ـقتزها الَجمَـاج  ًَ نزهـا    (61)َفلم ا دَنـا م 

اللززز  س الا زززدسص الزززع اغزززحً  إلزززي اللالزززال الالملزززالص ل زززا الجززز ا رف أغرجهزززا 
 غراجا  جديدا ص بعد أل أفزا   لوهزا  ز  س أغزرى ل زد  )يل ز ( إلمنحهزا دتلزل  ال يزل 

  ، ا،يل النءاهدفل. إله   اللاهغ البا ن فلهر البذيل.
ال مزززل شززز ا د  يوزززرس ازززد  ن زززق قزززد س الشزززانر ن زززق المزززل  بزززوا الءزززدفي الالجديزززد. 

 ل  الالجمززززع بززززوا ا  ززززالل الالمعا ززززرس.  مززززا اسززززر ا ن ززززق ا،حماهوحزززز  لحززززرات أالحزززز ص
ات،حمززاا الح يءززي ل ه بززل  زز  المحاإلظززل ن ززق ال  ززل الالعمزز  ن ززق ا جور ززا الاو بر ززا 

                                                        
 .23ص  1981عيي الياإليص الشعر العربي الحديثص ال ا س اليءاإللص دالشق ، (58)
 .315ص   1979ن ي عباي ن  الي الشعر العراقي الحديثص ال ا س اليءاإللص ب داد  (59)
 .23/24ص  4دي ال الج ا رفي   (60)
عربيص نسد الر ما السرق قيص دا  ال حا  ال احءوقص 4 ص 2 ي )أ مد با الح وا( دي ال المحنسي (61)

 .142ص  1980  ط بورال  
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الززززا غززززً  ال جززززدال الالزززز ني ال نززززي.  نززززا أالد أل أ ززززحعور عبززززا س   ، ززززف فيشززززري 
)الم ززيلل  ززي لي ززف اء وززد أف أ زز   ص بزز   ززهر أشززد العنا ززر ان نززا  إلززي الشززل  

ً  الا زززززدا    ا الاقزززززع الحمزززززايل بشززززززل  ت  الالحعسوزززززر إلزززززي  يزززززال ال زززززاص  زززززي الززززززبر  ززززز
. الإل الحم ززي النظززرف الجاالززد بوززرق إلنيززل العونززل الهمززا  ا،ززف  زز  ن ززق (62)الحنززا ي(

غززً  الززع الهمززل احءوزززق ار وززل ا،ززدالاجي لنحيجززل آت  نديزززدس الززا  ززني " الحوززز   
البشززرف الالزز بر الميززم ل إلززي أشززلا  جديززدس. الننززد احديززد الززا ياغززذ الززا الحززرات 

حبزايا الزا ا شزلا  الالميزاالوا الال زيي الح ززيلص الإل فءز  ي ) ،نزا  زنءد أالزا  غ زيط ال
 ،نزا ال لالز ل بزالحع ي … المشل ل الحي ا اجهنا لا ا  ل ال يلل ا،حءاا ،مط العزوا النهزا

 .(63)النها جميعا ..(
اللززئا ا ابوززف  يززاس الجزز ا رف بحيززاس الجمززا ور النززذ ،شززيا  ال حززق   و زز ص إلززدل 

حمزززانيص  ، ززز  الزززا  زززميي  زززذا العافشزززح  لهزززاتا المءهززز  با لزززدلو  ن زززق ا،حماهززز  اتج
 المجحمعص ال   إلخ   بذلي ن ق  د الربح .

الإ ا نجزززل  اليزززرال س الحا بخيزززل أل ا زززرض ،  زززها ن زززق جوززز  المشزززانرص إلءزززد 
 ءءززف الج د ززا ال االزز  فيزز ص ال،ززل   لززق العحززر  النيززا ص الج ززدا  ا،حمززااف ال يا ززي 

ص ن زق شزاك ل الاتجحماني ل  طا الا الل الالعلرص ال لي الا ال قزع الز ني باليزرال س
 ي1959ق ل ص إلي قلودس زنود أال  آفا ز نا  

عزــَول ي ــلَ م  ل َأعزم  كزر  ــالف  ــلى ب ــا َعام  ـــــــــات     أَن َرُ  فَ حيَلهـــــــــا لَفَت ـــــــــخز ََ ـــــــــي    ف
ها ـــدّ  ـــي أفـــلا ب َح طزَرَقت  ـــ ّ  م    (64)أَـــــــََب أوزغـــــــاد  وهَـــــــامَ َطغـــــــاُ     فـــي الَك

دا  اي، ززال يبحززث  الالحززرات غسززرس  ، ززا،يل العرفيززلص البالحززالي إلهزز  ال جزز د الززا-
نزززا   ززز   أإليززز  ل فزززع  اتجحمزززاني الاليءزززاإليص  زززذف الخسزززرس احنزززاق  الزززع ال  زززل 

. البهزذا المعنززق  زر  الجزز ا رف ن زق اءززد  (65)الءدفمزلص ل ززل ات زحهً  الاتجحززرا (
زززل با زززحيعا  ل زززل العلزززر الالحززز ا  الزززع ا الزززي الالشزززع   ن زززق النزززي الجززز ا رف  ا ال 

حوزززابق الزززع الححززز ت  ي،ززز  ا ووزززر بمءزززدا  الزززا بالحافزززرص ال ززز  الحزززرات المعا زززرص  
بمءززدا  الززا  ف وزر  وال ز   ززذلي ا صاتجحماعيزل الحززي ا ز ل ،حيجززل الححز ت  اتقحلززادفل

    الحناق  الع ال  ر ال   ي الذف ت  ا  ف حخد  الحا ب  لح ربس اخ  ناي
                                                        

 .315ص   1989ن ي عباي ن  الي الشعر العراقي الحديثص ال ا س اليءاإللص ب داد  (62)
 .21ص  1963أ ، ف فيشري فرال س ال اص ارجمل الحمد ال ود الش باشيص دا  المعا  ص الءا رس  (63)
 . يهد دالي يناغيال اللسي  لونا .23-19/22ص  2دي ال الج ا رفي   (64)
ص ام   161فياا العلاالفي الءا  )آ اا إلي ال ه   ا  الل الالمعا رس(ص المعرإللص دالشقص العدد  (65)

 .43ص  1975
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يَلوز أن  مََقاليـَد الَجمـاهير  فـي  َـ د     د  ــــــرّ  ي ًــــــبيلَ التم  ــــــان  ََ ب وزَط ــــــَلكز ًَ  
ــــــة   َُ أَلم  ــــــا ََ أنز ال َحي ــــــ َم د     إذنز َعل  ـــــر  الت َجــــــدا لَ أن َتحزيــــــا ب َغيـز   َتحــــــاو 
َرُه  َِــوز  ََ ــ ــي أَلعزَلنز د     لــو األمزــَر فــي كفّ  ـــَ لَفيز َمَشـــر  ـــيّ  ب ـــّل  َرجزع  ـــى َك   (66)عل

اللززذلي يززرإل  الشززانر الواهفيززل الالعرقيززلص الالعلززسيلص  ،هززا احعززا ض الززع إلعزز  
ا ززري الحجلهززلص البالحززالي ايززعد الززا ات،حمززاا الزز طني الالءزز اليص إلهززا الح ووززرص  مززا 

 ززز  يا ززززد  الابزززط الحيززززاالا العربززززي  يزززا  الححززززدفا ص إلززززي قلزززودس زجسهززززل المجززززدز 
؛ الحززي أ،شززد ا الشززانر إلززي الح زز  اليززخي الززذف أقاالحزز  ال ا س اليءاإلززل ال زز  بل 1978

ا  ن زززق الززز  ا س إلزززي قانزززل ز زززونما الحمزززرااز بدالشزززقص ال زززال الجززز ا رف قزززد  ززز   فزززي 
 يزالعوا ز ال برس اليءاإللسالمذ   س بدن ى الا الد ح   

ََ لهـــمز  ما انزبََثقــا   قـــالوا ِدمشـــَقِ و ِبغـــداَدِ فقلـــ ـنز أمزَســيزه    َفجزـرى َعَلــى الَغــد  م 
ـــــــداهل وَدمـــــــاه  ـــــــدان  لَســـــــاناه واح ـــــــر اه ومَنزَطَلقـــــــا    َهدزه  ـــــــنزواه ومعتقـــــــداه َح  َ  
ــــــا ــــــاه َدح   َيزَنَهم ــــــى هللاَ َ وزم ــــــَ رََع   وَوقـــــــى َ وزمَيزَهمَـــــــا يَوايعَـــــــةه ورَعـــــــ   ف
ْ  التــي ا تلفــَ ــرا   مــن األر ــَن الع  َتَرقــا   م  َ  وال افز ــ   (67)ِوالشــامَِ إلفــاه َفمَــا َم

البجمززع بززوا  الح الحززرات الالادازز  البززوا العلززر الحززالي ن ززق ،حزز  الحزز ار. الإل 
الالمملززا البززوا الح ززي  ززذا الحززداغ  الززع الززذا  الم فزز عيل إلززي المااالززل بززوا ال اقززع 

الالمحخوززز ص البزززوا البعوزززد الالءربزززلص ال زززذلي بزززوا اي  زززاي ال زززردف الالحزززس الجمعزززي 
 المشحر .  ذا الح ان  يني نا أ الل الشانر الالعا را .

 لذا إلالحرات نند الج ا رف اللد   ر زل بءزد  الزا  ز  ا،حمزاا ال، زل. ألي زف 
أفيزا ص  ،هزي –ف الشزعرااص بز  قرابح  الع ن ءمل ال حز  الالشزن رى الالمحنسزيص  ،هزي أبزاؤ 

إلر ال   با . القد نا   ذا الشزانر يبحزث نزا ال ر زالص  ،هزي ال زد ي  زيعودالل 
 المجد ل عراق الالعر ص ب  ل   المءه  با إلي  ذا العالي.

الإلززي  ززذا ال ززياق يا ززد بعيززهي )أل ا  ززالل ت فملززا أل ا زز ل بززدالل  بزززدان 
ي الزا الحزرات الالزا ُ،ءز . (68)الالزا نسىزر ننز  الزا الشزاك  آ،يزل(  ى   يءي إلي  نادس الا ُأ ر

                                                        
 .357ص  2دي ال الج ا رفي   (66)
 .322/323/329ص  3دي ال الشانري   (67)
ص 1975ص ام   161طا ق الشربفي الءا  )ال ه   ا  الل الالمعا رس إلي ال ا(ص المعرإللص العدد  (68)

 46. 
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لهذا فحق لنا أل ،ء   بيل ا  الل  ي الجم ن الحعسوزر ال نزي المعا زر الزذف اسزر  
في  الشخليل المسدنُلص الاسر  في  الرالح العربيل الم حمدس الزا  يزي الحزراتص الالحزي 

 ا حويع أل احجاال  المح يل  لق العالميل.
الال طنيززلص الالحرا يززلص ال ززي جززلا إلانزز  إلززي   ززذف  ززي أبعززاد ات،حمززااي العاطفيززلص

ً   و بزززا  الزززا ن االززز  اشزززلو ها  أ الزززل الم اطنزززل إلزززي شزززعر الجززز ا رفص ب  ززز ها نزززاال
 الالعود ا.

 :والغربة مفهوم االغتراب-جـ

ظززززا رس  ، ززززا،يل ا جززززد إلززززي  زززز  المجحمعززززا  الاليءاإلززززا ص ظهززززر  إلززززي  حابززززا  
د ،حيجزززل الظزززرال  أإلًطززز ل الالً ززز   الم زززيحيص الننزززد إلً ززز ل ال زززر  بشزززل   زززا

اتجحماعيل الال يا يل الاتقحلزادفل الحزي  اإلءزف الححز   اللزناني إلزي الءزرل الحا زع 
 نشرص  ما ظهر  لها  شا ا  ال حفييل إلي المجحمعا  المحخ  ل.

ال ي ظا رس بزا  س إلزي ال زورس الحوز   الحزا بخيص الزا  وزث   ،هزا  زاإللا  ينزادس 
 زق  زذف الظزا رس بالحيالز  الا  زور ال اقزع  يا،ل ال اقزع الإلءزا  لحاجااز  الاو  ااز ص الاحج

 الا أج  ا وورفص القد نسر النلالن الرالالا، ي الال اقعي نا  ذا النلالن الحجديدف.
الززا أ ززي ال ززما   -إلززي ،ظززر ال يوززر الززا الم  ززربا الال حززا –البعحسززر ات،حززرا  

الممولس ل علرص الإ دى النءزاط الج  ربزل الحزي يزدال    لهزا اللزران بزوا اتاجزا واي 
 )ب  د اتشحراكيل امجد الو ا بيا الالرأ ماليل اء فها(.   يص الالرأ مالي.الما  

الالنززززابع ات،حزززززرا  نزززززد  الح يزززززف الزززززع ال اقززززعص الالزززززبر الم زززززاإلل بزززززوا ال اقزززززع 
ال اجزززا  اي، زززال بعوزززدسص اللهزززذا ازززدن  اليزززرال س لحءربزززل  زززذف الم زززاإلل نزززا طربزززق 

حيززا فص ال زز  فشززم  الحجززاال ص البهززذا فلزز ل ات،حززرا   فجابيززا  يززدغ  إلززي الحوزز   ال
جميزززع ،ززز ا ي الحيززززاس الا ا زززو هاص  مززززا يحج زززق باليززززعدص الاليزززيانص الات ززززحً ص 

الززززذ    الات،وزززز اا الات، لززززا   -أفيززززا  –الالءهززززر الاي ت ص الايإلءززززا  الالززززا دتتازززز  
   ل ال ه   ايج .

ال مزل ،ز ن الزا ات،حزرا  المزدالر يحميز  إلزي ات ح زً  ل ءز ى الم زح بل الالحخ ززي 
الص الإلززق اعسوززر شززاغفي ) ل ن االزز  اشززلو  ات،حززرا  ا مززا إلززي نززا أ ززالل اي، زز

قززز ى ،رببزززل ازززححلي بملزززور المزززراص الالبزززف او عااززز  ا  زززو لص    ا ززز ل  ، زززا،وح ص 
الانحززززلن النزززز  الء الززززا  الجزززز دفص ليلزززز ل  ، ززززا،ا  انحباطيززززا ص فلحن زززز  ات،حززززرا  الإلءززززدال 



- 275 - 

 ..(69)الح ا ل(
الال ز ول ت فح زال بز ص  بونما   ل آغرالل  لق )أل شع   ال زرد بزيل المجحمزع

الت قيمززززل لزززز  إلززززي  لززززي المجحمززززع. المززززا يززززادف  لززززق إلءززززدال الحمززززاي البانززززث ن ززززق 
المشزززا  ل ال عالزززل. الالزززا الظزززا ر ات،حزززرا ي الشزززي ال يا زززيص الات،لزززيان ال االززز ص 

. إلزي  زوا أكزد شزاغف )أل ات،حزرا  (70)الالوانل العمياا ل   الزا ازياي بز  ال ز ول(
   ال ا   الحياسص  وث إلزرض ن يز  العلزر قيمزا   الرا ا  سو   لق الحخ د فشم 

 .(71)جديدس الالح ورا  الذ  ل  الء ق الات، لا (
كمززا  أى آغززراللي )أل ات،حززرا  فعنززي أل ُف ززح لى شززيا  الُبحزز   ى  لززق شززخمد 
ص الإل أ زز  ات،حززرا  دينززي يحميزز  بال ربززل الات، لززا  بززوا اي، ززال الالخززالقص  آغززرى

الززا ا  ززس ال وسيزززل الالرال يززل  لززق الجزززذال   -االززع الزززلال–ل ززا  ززذا الم هززز   اوزز   
 .(72)ال اقعيل اتجحماعيلص الت  يما بعد ا دفاد  ر ل الحلنيع(

الإل لً،حزززرا  ال زززح با ي اجحماعيزززلص ال،  زززيلص الدينيزززلص الإل  زززفيلص ازززدغ  إلزززي 
، ززيو الحيززاس اليءافيززل. إلززات،حرا  الن  ززيص فلمززا إلززي إلءززدال اي، ززال لذاازز  الاح لزز  

حززرا  اتجحمزاني إلهزز  نززد  الح اإلززق الزع النظززا  الءززاهي إلززي شززل    لزق شززيا. أالززا ات،
الرا اص  ما يحمي  بالعجل نا ات،زدالا  بالسوئزل اتجحماعيزل الحزي ينحمزي  لوهزا ال زرد. 
القززد شززجل الززا  س ات،حززرا  ب  زز    ززراا إل  ززفيا ص بونمززا نمززد بربخززف  لززق ا ربززل 

ً ص ل ي ت فحدت ات،دالا  ات ، عزالي. ب يزل الحيالز  ال  زرف الجمه   أال  بءاه  الن ل
 بالعم  ال ني.

أالا ات،حرا  ال    ي إله  الج د ال ني المن ل  نا العزالي. القزد فعجزل المزرا 
 .(73)نا قهر ال اقعص ال حق ال اجهل الشع   بال ربلص فيلبر ال و با  إلع يا  

الالززا أبززر  أشززلا  ات،حززرا   زز  ا،حززرا  ال ززرد نززا المجحمززع النززا العمزز ص    
–المجحمعزززا  المحخ  زززلص الب وهزززا ات،حزززرا  ال نزززيص  وزززث الحر زززل ال نيزززل ُيهزززدد بءززز س 

                                                        
 بحشا د شاغفي ات،حرا ص ارجمل  اال  الحمد   واص الما  ل العربيل ل د ا ا  الالنشرص بورال   (69)

 مح  اتشحراكيلص يحمي  ب ج د ال حءس  فخ    -( الو ا بياي  ي   يUtopia) .92ص   1980ص 1ط
 الا ات ح ً .

الشرقص جاالعل الءا رسص  نسد الهادف ج  رفي د ا ا  إلي ن ي اتجحمان ال يا يص اللحبل ،هيل (70)
 .23ص  1985

 .105 بحشا د شاغفي ات،حرا ص ارجمل  اال  الحمد   واص    (71)
 )72(EDWARD- Paul: The Encyclopedia of philosophy-Alienation. Press-New 

York. P. 76. 
 .91 بحشا د شاغفي ات،حرا ص ارجمل  اال  الحمد   واص   (73)
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 الحا رس بال يي ات حهًكيل الءمعيل. -الو  
الإل أ الزززل ايبزززدان  زززي أ الزززل  ربزززل  ا  أبعزززاد الادفزززلص ال يا زززيلص الاجحماعيزززل. 
ال،حزززا ،عزززيش إلزززي نزززالي ت شزززعر فيززز  ن زززق  زززد اعسوزززر ال زززيا .  ل ال  مزززل الع يزززا 

المح ءزيص فعحسزر -ا وول   زد أطزرا  العم يزل ايبداعيزل )المر ز  ص الإل أف(74)ل مادس
ا،حرابزززا ص البالحززززالي فلززز ل المنززززحو الالم ززززحه ي  اإليزززواص ال،حيجززززل لزززذلي فلزززز ل الحززززي ور 

ً  الا أشلا  اي،حا  فما  ء   ال ني(  .(75)ال ء دا ص ب  د ال ا شل
 البنزززابيع ات،حزززرا  ننزززد ايجززز  الالزززا  س الإلزززرال  انحلزززر إلزززي ا،حزززرا  العمززز ص
الهمزززا اعزززدد  أشزززلا  ات،حزززرا ص ب  ززز    زززسبا  ال،حيجزززل ل م  يزززل الخا زززلص الجحمزززع 

 .(76)ات حهً  المحل   بعًقا  المخادنل ال يورس  ءاإلل ات حهً 
لحززات  ا،حلززا ص القهززرص الانحززدااص الاشزز ب ص  -اا بخيززا  –لءززد اعززرض اي، ززال 

  ً زف شخلزوح  اي، ززا،يلص إلسزد  ن يزز  الشزانر السززاي الالشزءااص إليزز  نزا العءززد الال  
الن  ززيل )ال ززذا فعنززي أل ال هزز   ات،حززرا  فشززور  لززق النمزز  المشزز ف ل ، ززالص  وززث 

 .(77)ف ءد الء الا  اي  اي المح اال  بال ج د الات حمرا بل(
الالزززا الاشزززرا  ات،حزززرا  الحمزززرد ن زززق ال فزززع الءزززاهيص الات،شزززوا  إلزززي الزززذا  

ل  لزق اله بزل الحيزا بلص )ند  الح اإلق الع الزن س(ص ال زذلي الححز   الزا اله بزل الءس يز
  ً يززادف  لززق ا ووززرا  جذ بززل إلززي الحيززاس اتجحماعيززل الال يا ززيل الاتقحلززادفلص إليزز
نززا ات،حءززا  الززا الربززف  لززق المدينززل.  مززا أل ات،حززرا  لززيس باليززرال س أل فلزز ل 

نززا العحءززدا  الأإل ززا  –نزا البشززرص أال نززا الززذا ص أال نززا ال زز لص بز  فلزز ل أفيززا  
،نحمززي  ليزز ص الال   زز ل اللوززدس ال ربززلص  ،هززا اسززدأ بالح ززاؤ  أال الأغززًق المجحمززع الززذف 

 .(78)الشي(
ال نززا  ال يوزززرالل المززا فعزززا، ل ات،حزززرا ص الل ززنهي نزززاجلالل نززا الحعسوزززر نزززا 
 لزززززي.  حزززززق أل الشزززززا دس الح  لبززززز ل ا،حزززززرا ص  ،هزززززا ا وزززززل المشزززززا د نزززززا ال اقزززززع 

ا ، ززززاق  الالمجحمزززعص ال ززززذلي الخيزززز ن لً زززحعما  الززززا أ ززززبا  ات،حزززرا ص الا ووززززر
                                                        

 .122ص بورال ص   1957ام    3 رص العدد ش)أ الل ايبدانص الج ل بد  شاكر ال يا ي الءا   (74)
 .127ص   1977 بدفلري ات،علاي الالعء ص ارجمل إلااد الرنيص دا  الجما ورص دالشقص - ز (75)
بشور ،ا ري ال اقعيل الات،حرا ص   الل د ح  افص  شرا ي ااالر     ص جاالعل اشرباص الً قيلص  (76)

 .2ص  1993-1994
 لي المظا ر ات،حرابيل إلي الشخليل العربيلص نالي ال  رص العدد اليا،يص أكح برص دف مسر( ن ي الط (77)

 .47ص   1998
ص 1997،جًا  مادسي ال يي الات،حماا الن  ي نند السدالبل الابنل المدينلص ا الي المححدسص ،و ب     (78)

 .25ص 24 
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الءا، ،يززل الحء ودفززل )الءززا، ل المعرإلززي( الا ززحسدالها بءزز ا،وا أال بيززل لززدى الززدال  المحخ  ززل 
أد   لق ، ن الزا ات،حزرا . )البعزد ات،حزرا  الن  زي الزا أغوزر أشزلا  ات،حزرا ص 

 .(79) ل  اإلل الشرال  انبع الا  لي(
 العَقة  ين الثقافة واالغتراب:-2

هزززا  ت   ا غرجزززف نزززا  ااهزززاص الأ زززبحف  اازززا  الشخلزززيل ال ردفزززل ت احءزززق  اا
،رببلص الت فملا ل ذا  ال ردفل أل احءق الحوزابق بونهزا البزوا ،  زها  ت بزالع دس  لزق 

 الوسيعل )أف   الل الظا ر ات،حرا (.
الالا شزيل ات،حزرا  أل ف يزي  لزق ، ييز ص أت ال ز  الححزر ص    ت بزد ل زرالح 

ن ززق  ززميي إلع هززا الخززا ص  -ربززل ننهززاإلززي  ززذا ال جزز د اليءززاإلي ال  -الززا الحعززر 
إلزًز ا سززث أل انحءزز  الززا الر  ززل ال ربززل  لززق الر  ززل ا ل ززل إلززي  ززذا العززالي الرال ززيص 
البذلي إلدل الءاندس العااللص  ي فرال س اجحيا   زذا العزالي لمر  زل الحمزلق الات،حزرا  

 الا أج  ب  ى الني الذا ص إلي  طا  الداللل الالمجحمع.
داللزل ن زق أ،هزا اميز  ال  زدس المشزحر ل الحزي ازنظي )إلال ني الذااي ينظزر  لزق ال

 يززاس الشززعل بي ززرفص الا  زز  لزز  الحززر   الإلءززا  لءززا، ل ال زز  الشززاال ص البمءحيززق ،ظززا  
 .(80)الحلي الجماني الذف ف مر ل  رد أل فحءق  اا (

البززززرى بعيززززهيي )أل المشززززا  ل ال يا ززززيل إلززززي  طززززا  النظززززا  فءيززززي ن ززززق -
ليزرالس ت اميز   لزي العاالز  الزذف ف لز  ا إلزراد ات،حرا  اتجحمانيص إلزي  زوا أل ا

 .(81)بعيهي نا بع ص الب لد إلوهي الحعا ض(
الإ ا  ال الزا اليزرال ف أل يرانزي الزنظي اتجحماعيزلص الأل يحوزابق العهزاص إلد،ز  
الزززا اليزززرال ف أفيزززا  لهزززذف الزززنظي ،  زززها أل ارقزززق بن  زززها  لزززق ال زززح ى الشخلزززيل 

 .الال ح ى ال ني اليءاإليص  حق يلال  ات،حرا 
)أالززا ات،حزززرا  ال ززز ،يص ت يزززحي الح  ززل ن يززز   ت بمعرإلزززل قززز ا،وا الوسيعزززل )أف 
بال عززز  اليءزززاإلي(.  ل الوسيعزززل  ززز ولص ال زززي ا لززز نا ننهزززا. الازززي،يس الوسيعزززل )أف 
اح ب ها الإغيانها للالر اي، ال لزيس ااالزا ص  ل الز ني لزيس ااالزا ص الامزا  الز ني 

 ززذف ال  ززدس فعنززي   الززل ات،حززرا  البملززا بحمززا  ال ززدس اي، ززال الززع الوسيعززلص الامززا  
  الزززل  ززز ول ا  زززو  س الالخراإلزززل بزززالي  س الع ميزززل الالحءا،يزززلص الال ززز ول الوب يزززل بزززالي  س 

                                                        
 .33المرجع ،   ص   (79)
  الا ال ه   ن ي اتجحمانص دا  ال حل ل نشر الالح  بعص الرباضص ال ود ن ي شياي ،ظربل ات،حرا (80)

 .49ص 46 ص   1984 ز 1404ال ع دفلص 
 .48ال ود ن ي شياي ،ظربل ات،حرا  الا ال ه   ن ي اتجحمانص   (81)
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 .(82)اتجحماعيل(
الت فملزززا ا ززز با الززز ني ال ززز ،ي  ت بسزززلالى ال ززز ،يص الإت ابءزززق  اللا،يزززل ال عززز  

 ال  ا  ن ق  ًالحها. )أف ات،حءا  الا ال ي  لق الن ن(.
الإل  د ا  ال اقززع لززيس  ززسبا  إلززي ات،حززرا  الحززادص الإ،مززا اتنحءززاد بعززد  ا ووززرفص 

ال يا زي –الت الال  المعا،اس  ت بلالا  اتنحءزادص الالزا  نزا يسزر  دال  الز ني اليءزاإلي 
إلززي ال اجهززل ات،حززرا . ) ل السوئززل اتجحماعيززل لشززعل بعونزز  لي ززف   يززلص ت امحززد 

دالدس اج د الشعل الذف ينحمزي  ليز ص احجزاال   لق    البشر إلي    اللالص إلهي الح
 .(83)غل  يل ا إلراد(

إلززي فزز ا الززا اءززد  يحسززوا أل اي، ززال  ززوا يحنززا   نززا  ربحزز  ل  زز  إلززي  طززا  
الداللزززززلص قزززززد يحنزززززاق  العيززززز  الزززززع إل  ززززز ل ال ززززز ولص إلونشزززززي ،ززززز ن الزززززا ات،حزززززرا  أال 
)الح ربزززل(ص  وزززث انحءززز  ال ززز ول ال يا زززيل الزززا أشزززخا   لزززق  جززز  بوزززنهي   زززل 

ظربزززل العءزززد اتجحمزززاني(ص ال نزززا اقحزززرا  الزززا الشزززل ل ال ززز ول ال يا زززيلص    فخحززز  )،
الحزز ا ل بززوا الحءزز ق الال اجبززا ص البلززبر الح يززف الززع ال اقززع أالززرا  ن ززورا ص الت  ززيما 
ننززد الميءززد الزز انيص ب  زز   نيزز ا  الشززا  ا ص الإلززي  ززذا اتاجززاف يززرى شززاغفي )أل 

ل  يززلص إلزدل اإلحءززاد ال  يزل ا  ززر نززا  ز  نءزز ص الأل المجحمزع  زز  ا -أ ا ززا  –اي، زال 
ا ربززل ال ززرد ،  زز  نززا طسيعززل الجزز  رص البلزز   لززق قمززل الحوززر  إلززي الحنززاإلر الززع 

 .(84) اا (
الال  يززل فملززا ال  زز    لوهززا الززا غززً  ال  ززدس الززع السوئززل اتجحماعيززلص ال ززوا 

 ربا  ننها. حف ءد   ح  بالسوئلص فلبر ال 
دينيزززززا  أغرالبزززززا . الزززززا غزززززً   ال مزززززل ا،حزززززرا  دينزززززيص ننزززززد الزززززا يحسنزززززق ااجا زززززا  

غل  وح  الانحءادفص إله  فعد ال حربا  نا ال  دس الحزي ينحمزي  لوهزا.  مزا فعزد  رالبزا  
الززا الزز ني بززال اقع  لززق الزز ني ا غززرالفص ال ززذا الززا ،جززدف ننززد المحلزز إلل الأ ززحا  
المعحءزززدا  المحورإلززززل  الس ايميززززلص الالس  فززززل ال زززز ا ا. الالززززا  نززززا فظهززززر دال  الزززز ني 

 د ن زق ال زرد ايفجزابيص البر زل ن زق الشخلزا،يلص )ب  ز ها ااجا زا  الديني الذف يا 
العادفا  لمزذ ل اجربزد اي، زال الزا  الابوز  اتجحماعيزلص  ل لزيس  مزل الزا ف زحويع 
أل فحززززر  ا غززززربا أال العززززالي  ت  لززززي الززززذف ف ززززحويع أل فحززززر  ،  زززز  قسزززز   زززز  

                                                        
 ال  بفص -1979ي لو  - سول الشا ال،يي ات،حرا  إلي الذا ص نالي ال  رص العدد ا ال ص  برب  (82)

 69. 
 .96ص 95شا د شاغفي ات،حرا ص ارجمل  اال  الحمد   واص   بح (83)
 . الرجع  ابق.99 بحشا د شاغفي ات،حرا ص ارجمل  اال  الحمد   واص   (84)
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 .(85)شيا(
نيص    يزززرى بعيزززهيي الب عززل الزززديا دال ا  إلزززي نم يززل الحنا زززق بزززوا ال  ززر الالززز  

)أل نًقزززل الشزززخم بجمانحززز   زززي نًقزززل الج دفزززل نميءزززل الالسدنزززلص إلالشزززخم ت 
ف زززززحويع أل فحءزززززق  ااززززز   ت الزززززا غزززززً  جمانحززززز ص أال الزززززا غزززززً  ا، حا ززززز  ن زززززق 
ا غزربا.  ل لز  بعزدياي  ال زيص الإ، زا،يص الا  زي البعزد الزداغ ي )الرال زا،ي(ص إلهزز  

 .(86) ي فلحشد   بح  الرال يل(الدن  لسناا ال دا  الشخليل با حمرا ص ل
البعيهي الا فعلال ات،حرا   لزق العاالز  ال يا زيص الت فملزا قهزرف  ت بزال ني 
ززززعى  قعززززل  اليءززززاإليي الالرجزززز ن  لززززق العمززززق الرال ززززي الالشززززهادسي )العاالزززز  ال يا ززززي ال  
الشززءاق إلززي الحيززاس العاالززل الءاهمززل ن ززق الءوززل ا إلءززي الالءوززل العمزز دفي الجم نززل 

الجم نل الحلا  الا جهل أغرىص الت بد ل ع دس  لزق ال زدس ا الزلص الشعل الا جهلص ال 
الززا اي ززًح ال يا ززيص.. الالي ززاس الزز ني الشززرقي ا مززا إلززي ا ظيززف الززديا  ززيداس 
ا رقزززل بزززد  أل فلززز ل ال زززو ل ال،مزززط  يزززاسص ي  ززز نا  لزززق ال  زززدس اتجحماعيزززلص    أل 

الذاايزل الال زدس الحعلل الواه ي أإلءزد الحز ا ل ال  زرف الاتجحمزانيص المزا  زسل ا  زي 
. بونمززززا يززززرىي (87)الجمانززززلص ال ززززاند ن ززززق ظهزززز    ززززات  الززززا ال ربززززل الال ج دفززززل(

آغززرالل )أل الظي ززل ات،حززرا   ززي ا ززحعادس ال  ززدسص ال ززي ال  و ززل بءهززر ات، لززا ص 
 .(88)ال لي نا طربق الما  ل الحل الالء س الالعدالل(

 اللعزززز  أإليزززز  الززززا الززززدى ل حوززززر  الززززديني  زززز  زإلو  بززززاخزص    نء ززززا ال  ززززر
اي، ززا،ي الززذف اشززحط بعوززدا  نززا ال اقززعص إلحزز   الً زز    لززق زا ،حرب ل جيززازص ال  ززل 
ن ززق د ا ززل اي، ززال الززا الم ززح با  ال   بززل الالدينيززل الاتقحلززادفل الاليءافيززلص البززذلي 
ا،حءززز  الزززا الموحاإلولب يزززا  لزززق الحزززا ب ص النو ءزززا  الزززا أل الً ززز   الم زززيحي قزززد  زززري 

القزز ى المجحمززعص الإل جهزز  اي، ززال بهززذف الءزز ا،وا نجززل اي، ززال أالززا  قزز ى الوسيعززل 
شل  الا أشلا  ات،حرا ص ال وا فعر  ا  الول الال  زاه  الحزي فملزا بهزا الزححلي 

 إلي الوسيعل الالمجحمعص فملا اء يم  ذا ات،حرا ص ال يي
 أ الول اعحمد ن ق النجلا  الع ي الالحءا،يل الا حخداالها إلي اي،حا  الجماني.

                                                        
ص 1956نما، هو  ال ،وي ي الشخلا،يلص ارجمل اي ور شي  ا  ضص دا  بورال  ل وبانل الالنشر  (85)

 59. 
ل الجاالعيل ل د ا ا  الالنشر الالح  بعص بورال ص النور  ب ونيي الشخلا،يل الشرق أال ويلص الما   (86)

 .114    1982 - ز1402ص 1لسنالص ط
 .22ص  1954بورال  -ص دا  الع ي1 بني   بشيي ،ح  ا  ور الح  ويص دإلحر  قي  (87)
الجا د نسد المنعي الجا دي ات،حرا  إلي ال    ل المعا رسص الا  ل  عد الديا ل وبانل الالنشر  (88)

 .78 ص   1985ص 1405ص 1ط الالح  بعص الءا رسص
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 زززال  مززز اطا إلزززي نًقحززز  بالداللزززل انزززا   المززز اطنوا نزززا )الإل زززرس ا،حزززرا  اي،
 .(89) ء قهي للالر الداللل ، ن الا ات،حرا ص ،حيجل ت،حرا  العم  اي، ا،ي(

 أى زإلو  باخز )أل ات،حرا  الديني    أ زاي  ز  ا،حزرا ص إلءزد  زاجي ال   ز ل 
جززع الحيال يززل الال فززعيلص الالجزز  فززربل ال جعززل  لززق ، ززاق العلززر الاداعياازز ص  مززا أ  

.  مززا   ززل  لززق أل الحززديا الالزز ني (90)الح يءززل  لززق الحززا ب ص اللززيس العءزز  المجززرد(
الً،هزززاهي  ززز  الزززذف فموزززل الحوززز ال نزززا اي، زززالص ب  ززز   شزززع  ا  الاعيزززا ص الت يحزززياق 

 .(91)ال ني  ت ب ج د الذا  الالم ف ن )الني اي، ال لذاا  ال الح (
ن ززززق ال  ززززر الحززززديث ايجززز  أ ززززا  قيززززيل ج  ربززززل الززززا  الززززف امززززا ي اي ور ززززا 

الالمعا زر لً،حززرا ص أت ال ززي ا،حززرا  الشخلززيل فلمززا إلززي اللززدا  الءززاهي بززوا الززا 
 زززز   ااززززيص الالززززا  زززز  الاقعززززيص    أل ال جزززز د اي، ززززا،ي اللززززحير الجزززز د اجحمززززانيص 
الالحا ب  البشرف اا ب   ران الا أجز    بزا  الزذا  الالحلز   ن زق انحزرا  ا غزر 

ا  ، ززا   ززق ا غززر إلززي ال جزز د الالبءززاا )ابززاد  با ،ززاص دالل أل فلزز ل إلززي ال ززع ا ،زز
 .(92)اتنحرا (

الت فملزا اجزاال  ات،حززرا ص دالل اسيزال ب انيزز  الال شزد نزا آإلاازز ص ال،وزر  لززي 
 زززسو   لززززق ار زززيخ ص  مززززا  زززز  العزززرال  إلززززي الحيززززا ا  المياليزززل المجحززززلأس  الداداهيززززل 

 .)الع دس  لق الخ يءل( الال ج دفلص الالا ا حها الا الحشحف الات،حرا 
الاشزل  قيززيل )ات،حززرا ( أ ززد الرالاإلززد الهاالززل ل   ززر اي، ززا،يص الالززا الل ،ززا  

 ال اقع اتجحماني الالن  ي الاتقحلادف ل  رد الالمجحمع ن ق ال  اا.
)ال ززززي قيززززيل الإشززززلاليل ت فخ زززز  النهززززا أف نمزززز  إلنززززي أال أدبززززيص فعسززززر نززززا 

ا ال طنزز  اي، زال المعا زر الإ  ا ز  بزالحملق الاليزيانص الغا زل   ا  زال بعوزدا  نز
 .(93)ا   يص أال  ال  ا با  الا الاقع ص  ا دا  في (

الإ ا  ا،ززززف الهجززززرس نززززا الزززز طا ا،حرابززززا ص إلززززدل  يزززز   ات،حززززرا   زززز  العا،ززززاس 
ال لززي الالززً ا،حمززاا  الا،ززا  الاللا،ززا ص شززع  ا  الالعيززا ص الب حززرض ال لززيص الززا  وززث  زز  

                                                        
ص )أبرب  ي ،و ( 1قيس الن  في الءا  )ات،حرا  ال ه الا  الداإلعا (ص نالي ال  رص المج د العاشرص العدد  (89)

 .13ص ال  بفص   1979
 ص 1971 2إلو  باخي ج  ر الم يحيل. ارجمل ال ود ن ي شياص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص ط (90)

 45. 
 .48-47المرجع  ،   .    (91)
 .43ص الءا رسص   1968ص 10ال ود ن ي شياص ايج  الالشل ل ات،حرا ص الج ل الهً ص العدد  (92)
ش قي بد  ي  دي  شلاليل ات،حرا  إلي الرالافل العربيلص الج ل الوربقص العدد اليا،يص ال نل الياالنل  (93)

 .133ص   1999الالخم  ل 
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 قويعل نا الح ا   ال ابقص أال ب     فيانا ص بحيا  نا ال ج د.
الءويعززل الاليزززيان ت فحزززد ال إلززي إلزززراى. الالزززا  نززا يا زززد الشزززع   الالززز ني   ل

 يزززز  ف إلززززي ات،حمززززاا  لززززق ا  ض الالحززززا ب  لم اجهززززل الءويعززززل الملدالجززززل. ) وززززث 
ا حً  الز ني الاله بزل فزيانص الاح بز  ات،حمزاا  لزق ا،حزرا ص فلشزد نزا اللزران 

. ال زززذف الحالزززل (94)(بزززوا ال يزززال الالززز نيص البمحزززد الزززا ال  زززل  لزززق اتجحمزززان الالحزززا ب 
ا أ ف  ق را . ال نا يزنه  إلعز  الحمزرد فزد الرفز خص الفعا،وها اي، ال الذف اقح ع 

الالم اطنززل فززد ال جزز اص الالحربززل فززد الءوززدص الالحميزز  فززد الحوبززعص الال اقززع اي، ززا،ي 
فزززد ال اقزززع المشززز  ف. الإلزززي  زززذا ال زززياق يزززرى بعيزززهيي ) ل ا،حزززرا  الشزززانر جزززدلي 

الت فجززد إلززي  ززذف الحناقيززا  شززرا  غاللززا  إلدالززا أل فلززسر فجمززع بززوا المحناقيززا ص 
 …(.ن ي  أال يهر  الن 

 جدلية االنتماء والغربة:-ج

 ز   ا  اجحماعيزا ص إلزدل ال ربزل اعنزي ات، زًخ  -إلزي طسيعحز –لئا  ال ات،حماا 
أال الحمززززرد ن ززززق  ززززذا ات،حمززززاا البلززززبر المززززرا إلززززي  ززززذف الحالززززل ،رببززززا  نززززا أ فزززز  

 حءق الج دف  ت ب ج د الجمانل.الالجحمع ص إلال رد ت ف
الالمشززززل ل لي ززززف إلززززي ات،حمززززاا الزززز طني  ظززززا رس  ، ززززا،يلص بزززز  إلززززي الحشززززلو ل 
اتجحماعيل ال يا،حها ن ق أ س الحونل الالعزايور الافزحلص ا  ز   اجزا  المنحمزواص 
الاحءزززق الحما زززي الات زززحمرا بل. الإ ا لزززي يح يزززف ال زززرد الزززع المجحمزززع فشزززعر بالعللزززل 

الزززا دتهزززز  ات،حزززرا ص البالحزززالي فيزززعد ا ابزززاط اي، ززززال الالء زززق الاي بزززاطص ال زززي 
ب طنزز  البحززس بال ربززل داغزز  الجحمعزز ص أال ينززلح ننزز ص  ل الن ززي الال ربززل الاليززيان 
اللودس ظرال   يا يل الاجحماعيل الاي، ال ال ربل  الا أل فحزاال   نزادس  ،حزا  عيشز  

الزا  نزا ا ز ل الا جديدص البهذا فءهر ال ربلص الإالا أل فظ  ال ز    اي ادس فزاهعا . ال 
 لززق ال ربززلص ال ززي بحززد –ال ربززل  ززسبا  ال،حيجززل إلززي آل الا ززدص  ل الءمززع يززادف ،البززا  

  ااها  لو ل  لي الءمعص اللهذا إلالعًقل بونهما جدليل.
كمزززا ف  ززززر بعيززززهي إل ززززرس ات،حززززرا  بء لززز ي )ات،حززززرا  فلزززز ل  فجابيززززا ص  ززززوا 

و بر مزاص البلز ل الزدالرا  ا الاميرإل  الح يزف الزع الوسيعزل الال اقزع إلزي الحااللزل ا  زور 
. إلززي  ززوا فشززور آغززرالل  لززق ال ززا إلززي (95)ل ززذا ص ننززدالا ف ح زز ي ل ءزز ى الم ززح بل(

                                                        
ص 1975ص اشربا ا ال  )أكح بر( 164عرإللص العدد الحمد اللايدي الءا  )ات،حرا  ال   ووني(ص الم (94)

 110. 
 )الرجع  ابق(. 105 بحشا د شاغفي ات،حرا ص ارجمل  اال  الحمد   واص   (95)
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 ززد أنززً  ات،حززرا ي )الجمززا  الال ززا يهززدهال الززا  ززلل  الحنززا الق ززق الحيززاسص ال زز  
أشلا  الءياا ن ق ا،حزرا  اي، زالص  ل الشخلزا،يل اسزدأ الزا النزي ال زرد الانحهزي 

الإلززي  ززذا الزز ني جمززا ص  ،زز  يززرإل  ات، لززا  الالحشززوا.  بزز ني المجحمززع الالعززاليص
 .(96)ال   اللود الحربل(

إلززي فزز ا الززا اءززد  فملززا الززدغ    لززق شززعر الجزز ا رف لمعاينززل أ الززل ات،حمززاا 
بززا ص النززذ الززوًدف الشززعرفص  ززوا  الال ربززل. إلءززد ،شززي ،رببززا  إلززي ال ززط قززاالعص النززا  الُ  ر 
حزر  بز ص إلمزا ، حشزعرف الزا  زي  كال ال ودا  يداإلع نا البادل جمزل إلزي الجحمزع ت فع

 ت الززززا الاشززززرا  ال ربززززلص الإ ا قززززا  إلززززي قلززززودس )أيهززززا   الإلجيعززززل الفززززيان الززززا  زززز
 .1928المحمردالل( 

ـــهَ  ِ ف ن   ْ ـــ ـــَديز هَـــ ا ِالغرم ي ـــَ وا    ي   َ  تز إليـــــه  مَعَــــــاد  كَـــــّل   َـــــد  مَــــــد    ل 
ـــ ـــتََكمز َعـــنز َأَزَم نز ج  ز ـــ   راه َل ـــَ  ّ  َكمز مََت ي   ان  ِاد  َفــــ ــــنزَكمَ ب  ْى م  مــــ ي َقر  نّ  ــــ     (97)َف

 ي1962،اجق الدفا  ال   إلي )براى( غربف 
ـــــــــ ــــــــمز َتكز ار  َل ــــــــد  َْ ال ــــــــ ــــــــا َغرم ــــــــــــــهَ األزوَطــــــــــــــاَن َدارا   ي   ـــــــــــــــَفلز َل
ــــــــــاه  ــــــــــدار  َوجزه َْ ال ــــــــــ ــــــــــا غرم ــــــــــــــــــــــدارا   ي   (98)َول َســــــــــــــــــــــاناه واقزت 

الي زززاس الجززز ا رف أ،ززز  ،ربزززل داغززز  الززز طاص الل زززا لزززيس لهزززذف ال ربزززل جزززذال  
   ززاي بالمعا،ززاس داغزز  اللالززال الالملززالص اللي ززف شززع  ا  أبززدفا  إل  ززفيل نميءززلص إلهززي 

غزززززا   السوئزززززل الالعزززززاليص إلهزززززي بالحزززززالي قرببزززززل ال افزززززا ص ت احعزززززدى  زززززدالد المشزززززانر 
 ي1978العاطفيلص ن ق  د ق ل  إلي قلودس زجسهل المجدز  يف 

َ  َغرز  ــَ ــَق فــي األ ز َن ــا لَنخز َنا َحَرقــــــــــا    ََتنــاإن  ــــــــــداق    وََ نز َتَنــــــــــ  تز َعَلــــــــــى أحز
ــــــا َن ُــــــيم     ــــــاَت الن  ـــــــدَقا   مَعــــــ   َوَن َوجن  ـــــــَة الَغ َشـــــــوَن وَنمزـــــــر ي الَجوزن   وَعاط 
  ُ ــوَّ فــي َمَصــامد ــر ان َحيزــراَن أقز ـــا   َح ـــهَ إنز َنَطَق نز ـــكوت  َوَ يزـــرى م  ـــى السا   (99)َعَل

                                                        
 .10  1969الحمد نلبل الحبابيي الشخلا،يل اي ًاليلص دا  المعا   بملر  (96)
 .387ص  2دي ال الشانري   (97)
 .440ص 436ص  2الملد  ،   ي   (98)
را .327ص 326ص 325ص 324ص   3  ال الشانرصدي   (99)  . الملاداللي الم اجهلص الالع"

انل ي ، ف الا شدس  را اهاص ،مرفي ،م ر فرن الناقل لود  ال ساص الج ،لي الخابيل أال الدل  ال سورص 
 ال دقي الماا ال يور ال اإلر.
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 كما أ،ها الرابول بي با  عيش ص إلهيي
ــل  اأَلَجــا   َمــوار دي لز ــَن الم  ي   أَمــرا م  ـــــادُ  زَاد  ـــــنز َشـــــَوا  الَقَت   (100)وأوزَجـــــعَ م 

 الءودس؟يإلي ،ربل ال يف فعود الشانر  ،حا  عيش ص البخ ق ا ا ،  
ـــَلكاه  ـــــــَلكاه َوعزـــــــرا   ولـــيَس بَحـــرّ  مَـــنز إذا رَامَ َمسز ـــــــه  َمسز ـــــــي ب    َتَخــــــو َل أنز َترزم 

ــالمَعز  ََ ب  ــ ــا أنز ــهَ  يط  وَم َد َحق  ّ    التمــرا َشــى َأنز َتمَــوَت وَأنز َتعزــر ََ َتخز ــ   (101)إذا َكنز
 ا  بعزززدياي ،  زززيص الاجحمزززانيص إلزززالج ا رف فعزززا،ي افزززورابا   - نزززا–ال ربزززل 

البهزذا فلز ل ا،حرابز  ) ادا  إلي نالم  الداغ يص ال لي ب سل ند  الح ان  الع ال اقزعص 
نززا قززيي المجحمززع ناطفيززا  الإل ربززا ص البح لززد لدفزز  الشززع   بززالرإل  ل مبززادل الا إل ززا  

الح  ا ي العًقل اليزاهعل الء زق الالحمزرد الات، لزا  ن زق  زد اعسوزر ال اهدسص فيح  
 .(102)(بعيهي

البظززز  الحنزززاق  بزززوا ال ززززاها الالمملزززا جززز  رى ال ربززززل ننزززد الشزززانرص ب  زززز   
الحزززر  اللزززران الالحوززز  .  زززذف ايشزززلاليل ازززرابط ا اباطزززا  ق بزززا  الزززع أ الزززل الجززز ا رفص 

 ص بعوزدس ال ز  ص لزي احس ز   أكسر الا شزعرفص  ،هزا امحزد  لزق جزذال  -إلي   سها–ال ي 
إلي  ؤبل شاال لص لذلي ابءق ال ربل العا،اس غا   الرؤبزلص الالزبر المعادلزل بزوا الح زي 

اشزززل  الحززز  ا   ا، بزززا ص ألزززيس  ززز  الءاهززز  إلزززي   ززز  ا زززربي  -ن زززق  زززححها–الال اقزززع 
ص  ربززا  الززا 1961الشززانر ال سنززا،ي زبشززا س الخزز  فز ال زز  إلززي طربءزز   لززق زبززراىز نززا  

الالءا زززز هاص  وززززث  ززززال الجزززز ا رف إلززززي  ززززذف ا  نززززاا الحا ززززرا  الززززا   ززززج ل ب ززززداد
ال زز وا  العراقيزززلص القززد  اشززز ح  المي يززل ألما،يزززا الدفمءراطيززلص ال زززر ف لزز  بخوززز  س 

 الم قدص الالج   ال اد ا  العراقص إل اإلق بعد ارددي
َجــــــــــــــــا.. ََ َلبَناَنـــــــــــــــا ب  ــــــــــــــ   نحتـــــــــــيزن  مـــــــــــنز رمـــــــــــل  َغَلـــــــــــوب     وَأَتيـز
ــــــــما ــــــــى الس  ــــــــلَ الَمســــــــيل  إل ثز ـــــــــ   م  ََ ََ َعَلـــــــــى  لزـــــــــ ـــــــــدز َحم  ْ  ء  وَق   لي
ــــــــــــــــي إذا ْ     لبنـــــــــــــــاَن يـــــــــــــــا َوَطن  ـــــــــي الَحبيــــــــــ ـــــــــدزَت عَـــــــــنز َوطن    َأبزع 
مــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــارُى َو  َ يّ  َش ــــــــــــي   أب    َشــــــــــــكزوَّ أهَــــــــــــ اا يَــــــــــــا حبيب 

                                                        
 لم   ل.. ش   الءحادسي  بر الش  . ا جا ي الشديد ا289ص  2دي ال الشانرص   (100)
 .475/477ص  2دي ال الشانرص   (101)
نالي ال  رص المج د العاشرص العدد ا ال ص )أبرب ص الءا ص ص (ات،حرا  ال ه الا  الالاقعا  )قيس الن  في  (102)

 .13ص  1979ي ،و ( 
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ْ  إلـــــــى القرمـــــــــ مــــــــ ْ     َشـــــــكزوَّ الَقر  ْ  إلــــــــــى الَغرمــــــــــ ْ  أم الَغرمــــــــــ   ــــــــــ
ــــــــــمز  ًَ ــــــــــل   ــــــــــلز َ  ــــــــــيَه ن  َْ أن  ْ     َع ـــــــــَ َنصـــــــــي ـــــــــدي     ـــــــــنز راف    (103)م 

ز  ا  ا إلزاقص فعزا،ق الحربزل إلزي نشزاق الحربزل البزًد  الالمً   أل الج ا رف جى
الحربززل الززا الجهززل ،ظززرف ا يدي ل جيززلص اللززذلي إلززدل المدينززل ا ال البيززل الشززرقيل اميزز  
لدفزز  الناغززا  البوئززل اححززذى ل خززً  الززا ظ مززا  الطنزز ص  زز  الحمزز   ن ززق  زز وب  

 ا بدف.
االحززداد ل  ربززل إلززي الزز طاص فج ززد ا بعززاد الن  ززيل  المن ززق إلززي شززعر الجزز ا رف 

الاتجحماعيززل الال يا ززيلص اللهززذا اححزز   الم ززاإلل بززوا الزز طا الالمن ززق  لززق  ززا ل الززا 
اللزززرانا  نسزززر الزززذاكرس الالمعافشزززل الحزززا س ل طنززز  إلزززي أبعزززادف الحزززي يحمي هزززا ال ربزززاا 

قص البح ززر  نززادس نززا أالطززا،هيص إلهزز  فح ززي بززالي  س ن ززق الو يززال ال يا ززي إلززي العززرا
العز   ززاا  )لمززا؟ الفززيي؟ النمززا؟( إلززي قلزودس زدج ززل الخوززرزص الحززي ،ظمهززا الشززانرص 
 ززوا  ززال فىمززرا بي الززل ،  ززي ل  ززادسص   ززر افززورا ف  لززق ال ززاد س العززراق ال زز  الناه حزز ص 

 ي1961الايقاالل إلي ال حرب  بز زجيل    إلاكيازص ال  ال  لي إلي  يف نا  
ـــــهَ  َق ـــــاه َأَفار  ـــــا نبع : ي ـــــر  ـــــَة الَخيز َل جز ـــــا د  ـــين  و    َي ـــيزَن الح  ـــة  َ  ـــى الَكراَه ـــين  َعَل   الح 
ـــَكَنة   ْز لَمسز ـــح  : َلـــمز َنصز ـــَة الخيزـــر  َل جز ََ كــــــلَ    يـــا د  ــــــَنلزَمَس أوزَجــــــا   الَمَســــــا ين   ن ل 

ــَة الَخيزــر: َشــكزوَّ أمزرَ - ْى يــا دجزَل ــَكوني   هــا َعَجــ ــهَ َيشز نز ــَكو م  ََ َأشز ــ ــ ي ج  ز   إن  ال 
َْ اللــميَر  هــا- ــَي علــى أم ــة  غــا ـــمَل   لهزف  ي العل ـــد ع  ـــّد ن   مـــنز َم   وا داَب وال

عـــاه  ـــوزَ  مَرزتف  ـــي الَم :  لّ  ـــــرا وَ نز بَعزـــــَه األَحـــــا ين     يـــا دجلـــة الَخيزـــر  ـــــاه يََم   طيزَف
فــــــاه َعر مَـــــــاه  ي   َلعــــــل  َ وزمَــــــاه َعَصــــــوَفاه جار  ـــــــاصَ َوَترز ـــــــين  َب ْ  َعقز ـــــــي   شت  َفَتَر  
ـــــلى  ََ مَحزَتم  ـــــ ـــــيمَ  َوَعم ـــــنز أنز مَـــــنز  َوه  ـنز    ل  يَات  م  َل الدّ  قز   (104)األبزَكـار  والعَـون  ِ 

إلززي  ززذف ا بيززا  ،ززرى جزز ا  الجزز ا رف  اإلعززا   افززل النيززا  فززد أنززداا الزز طا 

                                                        
 .330/336ص  1دي ال الج ا رف   (103)

 الجا،ححالي المءل د بهماي الواهرس الحي أق ف الج ا رف  لق بورال .
 .213ص 210ص 209ص 208ص   4دي ال الج ا رفص   (104)

الن االبسي الح ابوفص ا بلا ي الن ق الل ا ص الع لي الن ق ال با ص الدف ا ي جمع ال رد ا دفل ال ي قلا  
 الءح .
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 سايزززالاي، ززالص ال لززي الززا غززً   ؤبحزز  ل نهزززرص ال زز  الشززا د الحافززر لمززا فجززرف لح" 
 حززفص اهززلباص ال ززرانواص العززراق الززا الر ززي الأ ززدات دااليززلص الا يززر   مززا  اليزز  )ط

نا دص جزا  ص نزا  (ص ال زي الشزح ،ل بزالح ار الالزرإل ص الاليز  سص الإل ا زرا    مزل 
زاهزززلباز اعسوزززر نمزززا فجزززيش بزززداغ  الشزززانر الزززا ،يزززل ال،ءمزززل الا حءزززا . ل حلزززا  
المح  ووا ن ق الشزعل العراقزيص  مزا اعلزس  غبزل الجز ا رف الم حزاح إلزي الحعجوز  

الحزاد بزوا دج زل الخوزر الالخلزل ال  اليز  السزاي  ب ء ط النظا  الا غً  الحناق 
 الال ءر الالج ن.

زززز  ا  قززززد نشززززق بززززراىص الأ ززززل شخ  ززززها  الالززززا غززززً  الززززدي ال ،حززززسا أل الجى
الطسيعحهزززاص  مزززا ألزززد ال ا،وهزززا ال ا،ااهزززاص  زززي أنجزززل بحا بخهزززا النيزززاليص الالزززا  نزززا 

عزززر  أل الشزززانر ننزززق ،  ززز  القا هززز  بنمززز     ف النحزززق اشزززحراكيص ليعزززر  نزززا ،
ناط حزز  اجززاف ب ززداد ال اكمهزا إلززي أفاالهززا العلززوبل الحززي  ززال  ل ي ل جوحز  الحززي ا زز  أيد

الجزز ا رف أ ززد شززه د اص الالززا فززحافا ا الن اشززلص إلالمززدل اتشززحراكيل أ ززبحف الززا 
النظزز  ف الززد،ا  إلافزز لص الالززدن س  لززق اليزز  س اتجحماعيززل إلززي  ااهززا الجزز   يززا ف   ا 

جززرد شززعا  الدنافززلص ال ززي ننززد الفززعف إلززي الءابزز  المجحمززع المحخ ززدص    لززي ا ززا ال
 الشانر اج د ال ق   الا الحياس.

إلهزا  زز  قسوزز  ن داز  الززا ال حربزز ص فحزي  بءلززودا  زبززراىز البشزود بجمالهززا ال ززم  
الجحمعااها البما ار ح  إلي ،    الا ا،وبانزا    ز س.. ال  ربزا  جمو زلي إلزي  زيف 

 ص القد ،ظي  ذف الءلودس قسو  ن دا  الا ال حرب ي1968نا  
ـــــــــــــــ ــــــــــــــي الَخلز عَـــــــــــــــاه  دَ تَغنّ  ـــــــــــا   مَرتف  ََ َتَخ ـــــــــــ ـــــــــــَقر از وأنز ًَ   لَ فـــــــــــي 

بَـــــــر ي  ـــــــى َ طـــــــى ع  ََ َعَل بَــــــــــــراز    مَشـــــــيز َ  فــــــــــــي ع  ــــــــــــي أنــــــــــــ   َفَملّ 
عـــــــــــــاه  ََ مَجزَتم  ـــــــــــــ شز ـــــــــــــي ع  ــــــــــــه  َعَلــــــــــــى َحــــــــــــَ ر از    وَأنّ  ََ ب  ــــــــــــ نز   أم 
َي َبَشـــــــــــــر ي  ط  ـــــــــــــال  ـــــــــــــي َ  ـــــــنز َبَشـــــــر از     هََلّم  َ  م  ـــــــ ـــــــرّ ي أنز   (105)َتف 

فمجززد بوزز ت  شزعسهاص البززرى إلززي ايززحيااها  الإلزي قلززودس زبرا ززاز  مزا ف ززم ،ها
 الج ا  اله ى الء   ص ال  ح ال  احي

َ  َحصــــــــيلَة الـــــــــ ــــــــ ـــــــــــق  َوَ ـــــــــــا  ي  ِ زرَاهــــــــاِ وأنز ـــــــــــنز َأَل  أجيـــــــــــال  م 
                                                        

 .425ص 423ص   3دي ال الشانري   (105)
شع   المحءداللص الرا قي أف برإلق. ا ر ف أ،ف الا بشر ي يربد الشانر أل يسر  ال رق الج  رف بوا ال

الالنها الشعل الحشيليص الالشعل العراقي الالعربي بعااللص ال ذا الحمايل الحيا فص    الذف  ىر   
 ك االا الحس ال طني الالء الي نند  ذا الشانر.
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ـــــــ زتيَن فـــــــي الــــــــ ـــــــــــــاب     َلـــــــمز َتبزَرحـــــــي َت َج ْ  الع  ـــــــــــــ ـــــــــــــاليزن  بالعََج   َح
 ّ ــــــــــَر ــــــــــي الث  ــــــــــَق ف ــــــــــَدم  يَعت  ــــــــــــــ        َق فــــــــــــــي الَخــــــــــــــوا  يوَدم  يَعت 

ـــــــــــــ َ  َز ن فـــــــــــــ ــــــــــــراب  أَ    َ  الَجـــــــــــــدوَد َوَ ل  ــــــــــــنز َت ــــــــــــراد  م  ــــــــــــى َت َل   غز
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــوَّ الَقَل ـــــــــــــــهَ مَهز ـــــــــــاب     شفاَق َق ـــــــــــّو الرّ    ب  َوًـــــــــــوزَحهَ مَهز
ـــــــَحا ـــــــَن الل  َ  م  ـــــــ ـــــــــــاب     ) زرَاهـــــــا( وأن َص ـــــــــــرَُ النّ  ـــــــــــرّ  واف ـــــــــــا الَغ   َي
ــــــــــــَرتز  َب ــــــــــــوالت  انز ــــــــــــَوَر البََط ـــــــــــــــاب     ًَ َت ـــــــــــــــَوَر الك  ًَ َز    َفَتعََطلـــــــــــــــ
َتا ـــــــــــــــــــام  يَاَت الص  ـــــــــــــــــــح  ـــــــــــ   والت لز ـــــــــــَدها َفصز نز ـــــــــــاب  َت وع  َط   لَ الخ 
ـــــــي الَحَلـــــــا ـــــــا  َبزن  ثزــــــــلَ أحزَجــــــــار     ) زراهـــــــا( َوَم ــــــــعَاب   َرَُ م    (106)الّص 

ً  بوزززابع الحزززلل الا  ززدص البزززذ  الح اكززز    ززي ي ح زززف  لززق الززز طا الم زززدىص الج زز
الالعجززل الززذف نوزز    ادس الشززعلص إلززي  ززوا أل  مززل شززع با  شززود   ززرالح الزز طا 

   الالح ا،ييبايغً
ــــــــــد ّ َْ الــــــــــَوَطَن المََف ــــــــــبزَحاَن ـــــــــــــنز َجَنـــــــــــــاب     ًَ   مَــــــــــــا أعـــــــــــــ  َا م 
نزيَا إذا ـــــاب     مَــــــــــــــــا أتزَفــــــــــــــــهَ الــــــــــــــــدا َق ـــــى الرّ  ََ َعَل ـــــو َْ الَخَن ـــــ   (107)َغَل
ــــــــــــــــــــــــةى  ــــــــــــــــــــــــَة َجن  ذا الَكراَم ـــــــــــــــــرَاب     َو ـــــــــــــــــَرُ  َ  ف  َز بمَقز يعَـــــــــــــــــ     

ــــب َة األجيــــال  ع ًَ ــــا  َلــــاَي ــــى النّ  ـــــــــَ اب     ل عزوَّ الك  ـــــــــدز   بالـــــــــد    ل  الص 
ــــــــــوا َ  الَع ــــــــــ ــــــــــا  ََن ــــــــــوَن َم تزَلــــــــــاب      َبزَن ــــــــــطراد  واق  ــــــــــمَ ب ا ز   (108)ل 

،هزززا أ زززبحف ننزززدف  الأ زززر ال ربزززل إلزززي شزززعر الجززز ا رف بزززالغ الح ا زززيلص  حزززق 
ص (109)الم ياي الندالها    ات حينااص اللي فعد لو  ف را الا يد الظ زي ن زق  زد اعسوزرف

وزرالل الزا أاليالز  فعيشز ل ،زربحهي ت ال   الما يحشزددالل إلزي العنزق )ات،حزرا (ص ال ي

                                                        
 . الخ ابيي   غابيل ال ي الناا الخمر.534ص 533ص 532ص 1الملد  ،   ص   (106)
 .535ص   1الملد  ال ابقي   (107)
. بافوراد الاقحيا ي المرادي أل نم يل السناا إلي  ذا الس دص ام فر إلي 535ص  1ج ا رفي  دي ال ال (108)

  الا قيا يص البا حمرا .
 .291ص   1992ص دا  الراإلدياص دالشق 2الحمد الهدف الج ا رفي   رباايص   (109)
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إلي أالطا،هي إلح لص ب  إلي  الااهيص الالع  زذا إلزدل أ زر ال ربزل ،حزا  الم زاإلل بزوا الزا 
كززال فيزز ص البززوا الززا ناشزز ص ال بمززا  ززال  ززذا الززا ال ززنوا ا اللززق الحززي أاليززا ا إلززي 
براىص ال ،ي  زحر ا الإلحنحهزا  زال فعزا،ي ا  ق  حزق  زانا  الحزيغرس الزا لو ز  ال زدفغي 

ً  نززا ال ربززلص إلهززا  زز  إلززي قلززودس زدج ززل الخوززرز فخحززل    حززق  ،زز  ،ظززي دي ا،ززا   ززاال
 ززن ا  المن زززقص البححزززدت نزززا جحزززيي ب ززدادص النزززادا  أ  هزززا ال،مزززط العيشزززحهيص  مزززا 
احززدانق لزز   زز   اليوززرس الززا الززذاكرس  ال  بززل الا حشززهاد أغيزز  جع ززرص ال زز   لززق  لززي 

ي  شززد الززا اللزز   يححزز   زدج ززلز  لززق بوزز ص الالززا خص ال ااززل ف ززحنوق الحززا ب ص إلزز
 المحً ءل  ء ل ي

ها ــــوزمَ يجفــــوني وَددزت     َلــــــوز َتعزلمــــــيَن ب طزيَــــــافي َووحشــــــت  ــــي لــــو أن  الن  ثزل   م 
ي بــــــ تاوني   أَجــــــسا يقمــــــاَن أطرافــــــي أعَالَجهــــــا ــــــوزم  ََ فــــــي َن   ممــــــا تحّرقــــــ
ــــه   ــــان  م من  ــــي رمع لَ ف ــــوز َْ الَه ــــ ــــي   وأرك ــــوزت  يَغرمن ّْ  الَم ــــ ــــاُ  بَح ْا الحي ــــ   َح
َرنـــــي ب  ََ فـــي مَهزمـــأنز    وألمـــــَس الَجـــــَدَر الـــــد  زَناَء َتخز ـــ    بالغيـــل  مســـكون  ه   َلسز
ْى  جلــَة الخيــر  شــكزوَّ أمرَهــا َعَجــ نـــه يشـــكوني   يــا د  ََ أشـــكو م  ـــ ي ج ـــ   إن  اّل
ــا إ عصــاَر َزوز َعَــة   ــوزت  ي تَة الَم ــكز ًَ ــا  ـــون     ي ـــا إ عصـــاَر َزمزَت ـــدزر  ي ـــَر الَغ نزَج ـــا      ي
ــــةه  َــــوَد ِانَي ــــا   الع ار  َن ــــد  ــــاز َ  ال ـــــا   يــــا َن َت ـــــس  أوز ـــــين  َوج  فزق  والل ـــــالرّ    (110)رَصَ ب

إلزززي  زززذف ا بيزززا  فعزززا،ي الشزززانر ننلزززرف اللالزززال الالملزززالص الاح لزززد الزززا  زززذف 
الملابززززدس الجم نززززل الززززا اليناهيززززا ص اعسززززر نززززا امززززلق الشززززانرص اليزززز   ناهيززززل الحيززززاس 

   بززز   نرابزززا  نزززا ل زززل الالمزز  ص ،را زززا إلزززي الم ا قزززل الحزززي   زززمها ل خوزززر إلزززي  زززا  
الحياسص إلي الءاب  اي  اي بالم  ص  ذا الء زق اللزد  غ إلز  الزا أل يد  ز  المز   
 قس  أل فحءق  اا  ن ق النح  الذف يربدص إلودإلع   لق الم االرس  با  بالعيش الر،ود.

 مزززززا  الزززززا  مززززز    -ن زززززق  زززززذف اللززززز  س–الإ ا  زززززال  زززززذا اي  زززززاي بزززززالم   
د  ا ارص ال وزدجرص ال ربجزا د ال ز ا يص الزذيا يزرالل الج ا رفص إلءد أ بر  اج ا  نن

أ،زز  اللززد  ال ربززل. ) ل الجززرد  د اكنززا لمززا إلززي  ياانززا الززا إلنززااص الااجززاف ،حزز  العززد ص 
 زز  ال  وزز  بززيل فحر ،ززا الززا أ ززر النززايص الأل فيززعنا أالززا  الم ززاالليل الخووززرس الحززي 

                                                        
 رص اللحراا. ي الء . ال و ي ا ، ا ص المهم214ص 213ص  4دي ال الشانري   (110)
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 .(111)ادغ  إلي  ميي الج د،ا(
إلزي )غنجزر ال زد ص أ،لزال اللبحز ل( ال ذلي  ناهيل )الحر  الال ً (ص ،ح م ها 

 ال ) لحل الم  ص الاينلا (.
كز   ززذف ا فززداد لي ززف   يززل ل ظيززلص الإ،مززا  ززي العززادت  لحناقيززا  الحيززاسص 

 الن وها ف ل  الشانر جميع غو ط .
 اإلززززدا  إل ربززززا  الهمززززا  الالل ،ززززا   -إلززززي  أف الززززبع –الإ ا  ا،ززززف قيززززيل ات،حززززرا  
الالمجحمزززعص إلزززدل الجززز ا رف قزززد نسزززر نزززا قيزززيل اجحماعيزززا  ال،  زززيا  الاقحلزززادفا  ل  زززرد 

اي، ززال العراقززي الإ  ا زز  بززالحملق الاليززيانص الغا ززل   ا  ززال بعوززدا  نززا ال طنزز  
 زز   -إلززي النظزز  ف-ا  زز ي أال  ززال  ا بززا  الززا الاقعزز   ا ززدا  فيزز ص إلالبوزز  الم حززر  

الجززد الشززانر ،  زز  أالززا  قزز ى طاغيززل –البوزز  المززي ال  الززذف ،وززر الاقعزز ص الالززا  نززا 
ف بالملزال الال ز ول. لهزذا إلءزد ا ابوزف ال ربزل الملا،يزل بال ربزل ال يا زيل الحزي ا ابو

 حمف ن ي  أل فعيش إلي المن قص  وث اح لف  رقل الشزانر  لزق إلزا ال ظزد إلزي 
ال يا لص القد ا ح   الاقع  الالاقزع الشزعل العراقزي البزاهسص يدا،زل النظزا  الحزاكي إلزي 

ص ت فزيا د الزع الزنظي الءاهمزلص  ،هزا الجه  ال يا زيص إلهز  ،ربزل الزدا    ربزل النهزر
ت اعم  الا أج  اللالر الشزع  ص ال زي ،ءزي الجز ا رف ن زق الحزاكي الالمدينزل طز ا  
إلحزززرس افزززوراب  ال يا زززيص ال ززز  إلزززي احزززدد  زززاإلر الزززع ب زززدادص ب  ززز ها اللزززنع الءزززرا  

 ال يا ي.
اميز   زذا الححزدف اليز  قلزودس زفزا ،ربزل  -إلي العظمها–اللع  أشعا  المن ق 

 ي1962ا  الدا ز ن
ـــــــــــ  ـــــــــــَن الت  ـــــــــــَداَد م  بغز ـــــــــــا ل  ـــــــــــــــــارا   ي َق ُ  هَـــــــــــــــــ زَءاه واحزت  مـــــــــــــــــ   ر 
َز مـــــــــــــــنز َدم  َكـــــــــــــــا ــــــــــــــــــــ   وأقامــــــــــــــ ــــــــــــــــــــَد ج  قز ــــــــــــــــــــهَ الح    َداراَل
ار  مَــــــا ًي ـــــــ َْ الــــــد  ــــــا غرمــــــ ــــــــــــــــارا   ي ــــــــــــــــوَّ وافتخ ــــــــــــــــان  َدعز   ـ
ــــــــــــــــــــــباو ــــــــــــــــــو َجــــــــــــــــــارا   ومــــــــــــــــــــــداجونل َيصز ــــــــــــــــــاراه ف   ن وَج

ـــــــــــــــَد  ـــــــــــــــاه ابََع ر ان  غاي ـــــــــــــــد    وطموحــــــــــــــــــــــــــاهل وا تيــــــــــــــــــــــــــارا   ل
َز  ـــــــــــــــاراتَ    فهـــــــــــي كالشــــــــــــوهاء  ألفــــــــــــ م ـــــــــــــــبزَل الخ  ـــــــــــــــَتَر الَق   سز

                                                        
ص دا  المعا  ص الءا رسص 51ص 48    ا اري ال ج دفل ،لنل  ، ا،يلص ارجمل  براايي   رباص  جال ب (111)

 .48/51ص  1971
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ــــــــــــ ـــــــــــَر البغ َز َزَم ـــــــــــ ـــــــــــــارا   واًتجاَش ـــــــــــــات  َ َش ـــــــــــــي  َنَفاي   (112)ـ
 زززذف المجزززا   الحزززي ا ا سهزززا النظزززا  شززز  ف الجززز  ب زززداد الحيزززا فص الالخزززرا  

ً ص  زاد ا  نزا  ؤبزل  يا زيل الافزحلص اللزيس الجزدا،ا  بها الذف       زال ناالزا  الشزاال
 با . الالا، يا  اُليس

ال ،زي  زذا الحشز ب  لحافزر ب زدادص لززي احجزل  ؤبزل الشزانر لمافزوها المجوززدص 
 أفا   ا،ف نا مل لآلدا  الال ن ل  ما إلي قلودس زدج ل الخورزي

ــنز َغــَنه   ــنز َاــرزل  َوم  ــداَد م  هَاقين     يــا أم  بَغز ــــد  ــــي ال ــــى ف ــــَدَد حت  ــــى الت بغز   َمَش
ــــــا َه ــــــ   َليزلت  ــــــنز أل َْ م  ــــــ ــــــا أم  تل ـــــي الت َحـــــين     ي ـــــرى ف طز ـــــَق ع  ـــــآلَن يَعزَب   ل
َز  بَســ ِ اّلــ ي ل  ِ   يـا َمســتجم  ِالنواًــيّ  ــــارون  ــــَي ِه ــــاه َوشز ــــه  الَحلــــارَُ ِوزَ    ب
َنها ـــا   ًَ نزيَا َو هزَر والـــدا ع الـــد  ـــم  ـعانين     والَمسز يـد  الش  ََ النواايس  فـي ع    (113)َقرز

الن  زززي الال  زززرف  زززذا الحبزززايا بزززوا  افزززر ب زززداد الالافزززوها فعسزززر نزززا الحززز ار 
ل شززانرص  مززا يززنيا نززا  ززس ات،حمززاا  لززق  يززا ا  أ،شززئف ن ززق فزز ا  الراإلززديا 
الالنها الحيا س العربيلص إلءد أفءا الج ا رف أ،ها لي امزفص إلهزي المحزدس  االحزداد النهزر 
الذف ينبع البجرف  لق البحر ال سور فعا،ء  البزذال  فيز ص الالزا  نزا  ا،زف اليز  س ن زق 

لءززاهيص اللززي فلززا  إليززا  ناطفيززا ص الإ،مززا  ززال بززذ س امززرد امهوززدا  ب ززداد  إليززا  لشززل ها ا
ت فلززززد  نزززا   ادس  زززالبل انو زززق الزززا انززززاق   - نزززا–ل ححزززر  الشزززاال . الالحمزززرد 

فعززا ض بززدالل أدلزززلص الت ُف زز  "ي بالحنزززاق  الززداغ يص الت ين ززر أف شزززيا بمعززل  نزززا 
تليل الحززززي ا يزززا الال يزززفص بزززز  ف زززح لد الززززا  زززياقا  الحززززدالدس جزززدا  ل حر ززززل ات زززحد

فمول زززاص الالحزززي اعوزززد بنزززاا ال اقزززع ن زززق قانزززدس الا زززعلص تغحزززراق ال زززل ل بحيزززا  نزززا 
 .(114)الجديد

الجالزززز   صإلزززي فززز ا  زززذف المء لززززل ازززن س الجززز ا رف الزززا غززززً  اجربزززل المن زززق
الحوزززز ف. إليفززززا   لززززق ،ربحزززز  الداغ يززززل أبعززززادا   اللبززززل الجماليززززل الشززززح ،ل بحززززرا س 

                                                        
ب داد الا الًهق أل ا حر ن  اها نا الناي بالخما .  . الأل  435ص 430ص   2دي ال الشانري   (112)

سا    لي فلوادالل اليل.النُ افا ي ال يً ص الُخشىا ي ا شياا الحاإلهل. ال جا ي بوف اليل. في"
. الشق الحب ددي أف الشق بل ُ  " ال،نو الالناعص دلو  اي  اي 207ص 206ص  4دي ال الج ا رفي   (113)

بالجما  الالحر . الد اقواي  ؤ اا الءرى الالمدل نود الشعا،واي الا أعياد النلا ىص ال بي ، اي في ص 
 الإلي ا ديرس ب ج  أني أشعا  جمو لص الإشا ا  دقيءل.

ص   1985دص ارجملي غ و  أ مد غ و ص دا  الحدا لص بورال ص   ر  ،ا ح ل باشً ي إل   ل الحم (114)
153. 
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الالنخ ززززلص ال ززززي  الزززز   اززززرابط بززززالعراق   زززز ص  المعا ززززرسص  ززززالنهر ال ربززززلص الالززززربرص
الاززز  ي بات،حمزززاا الالحمزززا ي بزززا  ض الالخلزززل الالمءاالالزززل. الالزززا  نزززا يحيزززر )أل 

 .(115)ال ربل اشحا ال حابلص الال حابل امد ال ربل بالعمق الاتا ان(
لءزززد أ زززءط الجززز ا رف الشزززانر الحنزززوا اللززز انو الهزززي ن زززق ننا زززر الوسيعزززلي 

 ص الالزز  شص الن ززق ا  ززمااي اليزز  الن ا ززيص الال راننززلص كال وزز  الالمزز  ص الالسززرقص الالززد
الداالدص ال،وززززراللص ال وززززواص  زززز   ززززذف العنا ززززر اززززدغ  إلززززي ، ززززيو الشززززانر البنوحزززز  
الد االيزززززل. البهزززززذا الزززززل  الء زززززق ال جززززز دفص الات زززززحً ص الالحزززززلص الاليزززززيان ب ربحززززز  

 ي1968الم  شلص إلي قلودس الع دس زأ حر   ابيز نا  
ــــنز َعَثــــر   ــــن  وم  ــــنز أ ز َْ م  ــــ َكاَب   لـــى َ َطـــر  َ َفـــاَا جـــيَن  َمحزمَـــواله ع   أر ز ر 
ــَدر   ََ رزد  وفــي  ــَجر     ومــا َأ ــا الط يزــر  فــي و  ــى َش ــهَ َعــ ي عل ــوزم  َل   وفــي كــّل  َ 
ــــــةه  َح ــــــاراه وأجزن  ــــــلَ منق ــــــاَن َيحزم  م ــفر     َعرز ًَ ــنز زاد  أَ ــو    (116)َأَ ــ   مــا َلــم  م 

اال  النظزززا  العراقزززي  زززحل البخحزززل     زززل ال ربزززل إلزززي  ززز ا  داغ زززيص  زززوا  ززز
ص الالزززا  الزززف أشزززبا ها اوزززا دف إلزززي لو زززل الزززا ليزززالي الج وزززد بسزززراى إلزززي قلزززودس جن ززوح 

 ي1967زأطيا  الأشباحز نا  
ِى  ي ـــــــــد  ـــــــــا أر  ى َل ـــــــــــاَا ب ســـــــــــحزر  رَا      ومَـــــــــا َليزلـــــــــي هَن ـــــــــــي هََن   والَ َليزل 
  ْ قــــــــاه َ َفَقــــــــاَت َقلزــــــــ ــــــــوا       ــــــــ ن  َمطار  ــــــــَن الس  ــــــــا    َلحز ــــــــَن جَن   َوَلحز
َز  ــــــ ـــــــيَا      َوَتعزَشــــــو الــــــ ّ  زرماَت كمَــــــا َتَغش  ََ الّس  ّ  َنـــــــ ز   َ ـــــــباباَت الـــــــرا
راَ ـــــــــــــاه  َدني وألَحَقهـــــــــــــا د  َحـــــــا      َتَطـــــــــــــار  ي َفـــــــَ طزَمعَ باللّ  َقن  ــــــب    (117)وَتسز
ــــــــــاَت ا ــــــــــطهاداه  ْى م ــــــــــ راقـــــــي   ذاَا أد    (118)ذاَا هـــــــو الشـــــــاعَر الع 

ونهمززا  زز ا  ت ينءوززعص الاظزز  ،ربززل الشززانر اححززر  إلززي اللززا،وا الحبانززدياص ب
إله  يرإل  أل فل ل الطن  ال   با   ربح ص إلوناغي   ونا ص البشزدا الزا أ  ف  ونزا  آغزرص 

                                                        
-27ص 59جربدس الءًنص العدد –ححي ا غيري )  ا  أجراف اللحاإلي الع الشانر إلر ال اليحوق( ب (115)

 .19ص الجلاهرص   12-1993
ل الالحع408ص 407ص   2دي ال الشانرص   (116)  ل الا ال  ر الالحر ا . لىي ي جمعص الجىه ل. . ا ياي المشء 
ي دالاا شا د فش ي ال دفغ. ال نا المءل دي الشانر 366ص 363ص   4دي ال الشانري   (117) .  حر   اقد

 ال ربل. أ ق لدفغي  شا س  لق برد الل يع إلي براى.
 .1929. الا قلودس )الشانر الالع د(/ نا  381ص   3الملد  ال ابقي   (118)
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الإلي   حا الحالحوا ا،حمزااص ال ز  ينو زق الزا الن زق غلزول ال  زلص فيز  الح زع ل   زر 
الا د  الالشزعرص الالزا  نزا الجززد الجز ا رف إلزي زبزراىز الززً ا  داإلئزا  ل ربحز ص    قزا  إلززي 

 ي1973ي   ابيزص الحي ،ظمها إلي )براى(  نل قلودس زغ   
ــــــــا  ي َك َقــــــــاه   ر  َْ َعال  ــــــــ َكاَب ــــــــي ر  َصــــَر الط رمــــق      لّ  ــــنز أتزعَــــا  ي ق    يَطيــــلَ م 
 ّ ـــَو َقـــَة الن  َْ أن  َطار  ـــ ََ أحزس  ـــ ــــت طزَب     مَــا َكنز ــــَة ال ــــوَّ الَمطــــال  وغاي   َقصز

ـــــى ا تَ  ـــــاحت  َه يم  ا وَنُ  ـــــه   ً ِز ََ  َب ـــــ ي ـــبَاب     ل  ًز ـــَن اأَل ْى م  ـــَب ًَ ـــا  َه ـــ ذا      (119)َف
لي ززف    ززل إلززرا د الجا،يززلص الت ،هافززل الموززا ص بزز   ززي طءززس  - نززا–إلال ربززل 

شززعاهرفص الززلبو الززا السززاي الالنعززييص إلهززي لءززاا الاإلحززراقص  مززا أ،هززا لي ززف ،ربززل نززا 
الملززال إلح ززلص بزز   ززي ،ربززل الززن س الالزز طاص الالحززلص الالنعززييص  ،هززا ،ربززل شززاال ل 

 ف الا د.لخلها الشانر إلي بو
ـــبَايا ِأر ـــعِى فـــي َغرز َـــة   ـــَن الس  يل وَكـــ زَح َشـــرا  ي   َنحز ل ومَـــد    (120)أَنـــال والَهـــّو

كززال الجزز ا رف فومززر  الززا   سوززرس إلززي احءوززق  اازز  إلززي المن ززقص الل ززا ال ربززل 
لي ف الً ا  لألالا الالدنلص الإ،مزا  زي الحزرض ن زق الحنزوا الالءويعزل ال يا زيل الزع 

 س زفا ،ربل الدا زيلودقالحاكي الالمدينل  ء ل  إلي 
ــــــــ  ار  ال َتيـز َْ الـــــــــد  ـــــــــا غرمـــــــــ بَارا   ي ـــــــــــــــــــــــط  َز ََ ا ـــــــــــــــــــــــقز   حز َونز   

ََ والهــــــــــــــمّ  ــــــــــــــ ّ    اعتســــــــــــــاقاه  أن   وطماحــــــــــــــــــــــــــــــــــاه تتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــار
ار  كـــــــم نبــــــــ َْ الـــــــد  َِــــــــــــــــ   يـــــــا غرمـــــــ   م  غــــــــــــــــاراـــــــــــــــــع  تَطــــــــــــــــامى 
ــــــــــــ ار  منز ـــــــــــد  َْ ال ـــــــــــ ـــــــــــا غرم َ ـــــــــــــــارا   ي   ـــــــــــــــسي اه وَقــــــــــــــدز َشــــــــــــــع  ادّ 

َــــــــــــــــَد ا ــــــــــــــــاه بَع ر ان  غاي ــــــــــــــــد    وَطموحــــــــــــــــــــــــــــــــاه وا تبـــــــــــــــــــــــــــــــــارا   ل
ار  فـــــــي َقـــــــا ـــــــد  َْ ال ـــــــا غرمـــــــ ــــــــــــــــــــــارَا   ي ًَ ــــــــــــــــــــــاَرتز و ًَ   َفلــــــــــــــــــــــة  
ـــــــــــــــــم   َِ ـــــــــــــــــد   َمصـــــــــــــــــير  واح  ـــــــــــــــــــــار   ل  ََ ـــــــــــــــــــــَن  َز أ  ـــــــــــــــــــــ ًَ   َتَنا
َصــــــــــــافاه  ل  الَقــــــــــــوزمَ انزت  ــــــــــــام  ـــــــــــــــــــَ ارا   ًَ عزت  ـــــــــــــــــــهَ ا  نز ـــــــــــــــــــقز م  َتل    وا ز

                                                        
 . قل ى الموا ي ،هافل الوربق أال الر و . 308ص 307ص   1،   ص   الملد  (119)
بافاي المخو إلا  الالم ح با . الالمراد  ناي أل الج ا رف الُ ح ل 308ص   1دي ال الشانري   (120) . ال  

 فعا،ي  الل ا،حرا  شاال لص ن ق الم ح ى الن  ي الالعاط ي الالمادف الالرال ي.
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ــــــــــــ َْ فـــــــــــي مَفز ـــــــــــ ثزَل َهـــــــــــمز م  ّ    َعل  رزب  َحيَــــــــــــــــــــار   ـــــــــــــــــــــتَر   الــــــــــــــــــــد 
ــــــــــ هز ـــــــــَ  الد   َ ـــــــــا َعا ـــــــــ ذا َم َكــــــــــــــــمز َألزـــــــــــــــوَّ وَ    ف   َجــــــــــــــــاراــــــــــــــــر  ب 
ـــــــــــــــَداه  ـــــــــــــــَق َعهز ـــــــــــــــن  األوِ مـــــــــــــــــــــارا   َفَك ـــــــــــــــــــــى ذ  ـــــــــــــــــــــن  األزوَف   َوَك
ــــــــالخ   َْ ك ــــــــ ــــــــى َنهزج  ــــــــرز َعَل َنارا   رّ  ً  ــــــــــــــــت  ًز َ  بــــــــــــــــالن جزم  ا   (121) ــــــــــــــــ

ال ربززززل إلززززي  ززززذف ا بيززززا  لهززززا الجهززززالي اجحمززززانيص ال يا ززززيص الاللزززز ل بززززوا 
لهززذف الجمززا ور الحززي طالمززا القززد الزز جهوا ق بززلص الات ابززاط بونهمززا ال وززقص إلهزز  النززحي 

العهززززا الداإلززززع نززززا با ززززها ال رالا،هززززاص القززززد  بززززط اللززززورف بملززززور اص الشززززعرف الشززززبع 
بال جزززدال اتجحمزززانيص  لزززي أل قيزززافا الشزززعل ال حزززل احو زززل   ززز ت   يا زززيل.  ل 
ال ءزززر الالجززز ن  زززسب  الظ زززي الالءهزززر ال يا زززيص اللهزززذا إلال جززز  اتجحمزززاني يزززادف  لزززق 

فزياي ق زق الجز ا رفص ب زسل  جزي المعا،زاس الحزي يححم هزا.  ال ج  ال يا يص الالا  نا
 ي1968ن ق شاك ل ق ل  إلي قلودس )أ حر   ابي( 

ــــــَهرَصَ  َز َْ فــــــي َجنزبَــــــي  َأ ََ َهم ــــــ ــــــ ر     َحمَلز ـــوز   مَنزَصـــه  َوقيـــد  الش  ـــي العـــه       ف
ر  أَنـا بَعـزَه  جلَة الَخيـز ر     مَـنز َعَصـرتز يا د  ْ  َعهزد  َفـاَت مَنزـَدِ    (122)َجنزباه إلى جن

القزززد ،عيزززر إلزززي ديززز ال ال ربزززل ن زززق العا،زززاس ا ديزززل الزززذف  حزززل ن زززق ،  ززز  أل 
فل ل طربدا ص ال ي،  ت ينحمي  لق نالي اي، الص ُغ ءزا  الا  بنزا ص إلزً ،رابزل أل يزذ ل 

 ي1962فحي ل   الح  ال نيلص  ء ل  إلي قلودس )ال ربل( نا  
ــــانَ  ـــوَّ َنَطـــ   الن  ـــنز َنطزَفـــة  ً  ـــــين     حزـــَن م  ـــــنز َغيزـــــر  َذاَا الّط    ح  َوطـــــين  م 

ــــّل  وَاد   ــــرزَعى الَهمَــــوم  فــــي َك ََ ــــَن  ـــــّل  حـــــين     َنحز ـــــي َك َ د  ف ـــــ ـــــَحايا الَج   وَ 
ـــوز  ـــر مَ السا مز َأ ز ـــبيله  ًَ ـــي  ـــنز ف ـــَن َم ــــَجون     َنحز ــــاَب السا َب ــــمز ج  ــــيَدتز َلَه   َرل وش 

ـــــ  ـــــَن نحـــــَن اّل ــــــَنحز َق الَغيز ـــــَتب  ـــــين      َن َنسز ـــــيه  َجن ـــــد  َمخ  ـــــى َغ َب َْ ب عَقز ـــــ   ـ
ــــاال ــــنز َحَث ــــم م  ــــنز لقطــــوا له ــــَن َم ر  مَـــــ َفون     َنحز نى َكـــــل  َفـــــاج    (123)ت  الـــــدا

                                                        
بفي الدلو  الحا ق. ،بع ر خ" . اواالقي ا ا عص   ا ىي ن نا ص ال543ص 434ص   2دي ال الشانري   (121)

 اواالقي ا ا ع الطا .  ي جىد  ال،ا   اليا   إلي ج   ا  ض.
 . الًنوي المشحع ص اله ى المحرق.410ص 407ص   2دي ال الشانري   (122)
 ص الجبا ي جمع جل أف قعر ال جاص اليإل لي الخح 285ص 484ص 283ص   4الملد  ،   ي   (123)

 المخي ي المخاض ال   آت  ال تدس. العء  أ مق.
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ل ززززا  ززززذف ال ربززززلص أال المعا،ززززاسص اسززززدال أ يا،ززززا  إلززززي شززززل   زززز ا  داغ ززززيص يسززززث 
الشانر الا غًل  آت  الحياسص البحا ل ،    ن ق الزا إلرطزفص اج زودا  ل ء زق الزذف 

ص اا  زززا   وزززا  الزززد،يا 1975ي الو لحززز  زأ ح نزززا  زززد  ز نزززا  ف زززاال فص    فءززز   إلززز
 ،هل النا سواي

ـــــــــــدزر َا ال   َـــــــــــدا ََ َــــــــــــثا مَــــــــــــا َوَجــــــــــــَدا   أر  ز َعـــــــــــنز    َوَدعزــــــــــــهَ  َب
نزيَا ــــــــــــــــــــدا ََ َورَاَءَا ال ــــــــــــــــــــ رَفَهــــــــــــــــا ومَــــــــــــــــا َوَعـــــــــــــــــَدا   َتَر ز   َوَز ز
ن  َجَحـــــــــــــدا   َ َفـــــــــرزَت وَلــــــــــمز أَ ــــــــــنز َ وزمــــــــــاه  م  ِز   (124)بــــــــــــ وّل  مَــــــــــــ

الززززا أ زززلال ،ربحزززز   لززززق الحمززززرد ن وهزززاص الج ززززما  إلززززي شززززخم زدالل   زززي ينحءزززز 
كيش  ز الذف دإلعح  أال االز   لزق الحا بزل الوز ا واص ال زيل الشزانر يرالزل بزذلي  لزق 
أ ًالز  المحومززلص الالززا  نززا فلزز ل ال ربززل ا،حءاليزا ص فمززحم  زز  ألزز ال المعا،ززاس الحززي 

 اباند بون  البوا ال اقعص الاح   دالل ا،دالاج  في ي
ِ ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــاَن َِمطزَحَن ًَ َز َفرز ـــــــــــــــــر َ  العَـــــــــــــــــَدداَ ـــــــــــــــــواء  تَ    وَد   فز
ِ يَشـــــــوت    ِ َْ ـــــــيز ًَ ـــــــَر  ـــــــمز َت َلـــــــــة  ارزَتعَـــــــــَدا   أَل ُز   الن خز ـــــــــ   (125)َ َس

الغً ززل الءزز  ي  ل ا،حماهيززل الجزز ا رف انبززع الززا الحززس الزز طني الزز انيص إلهزز  
جلا الزا  زذف ا الزلص الالزا الً الحز  ل ز طا ازياي الءا نحز  لً زحعما  الالرجعيزل ن زق 
 زززد اعسوزززرف. الالزززا ا اباطززز  ال  زززرف الاليءزززاإلي با الزززل انو زززق  م زززل الزززدإلان الالم اجهزززل 
فززززد الحيززززا ا  المحورإلززززلص اللعزززز  الززززا أبززززر  الًالززززر ات،حمززززااي الحنززززوا  لززززق الزززز طا 
الالحع زززق بزززا  ضص الزززا غزززً  االحلاجززز  بزززالنهرص الالنخ زززلص الال ززز رص ال زززي ارالزززل  لزززق 

ل ربزل أ زماا  شزخا  الأالزاكاص الحجدد الالخلل الالح االيص  ما اح ر  إلزي ديز ال ا
الالدل  ب دادص الالنجدص الالبلرسص ب   ها الراكل  ءافيزل الأدبيزلص قزدفما  ال زدييا ص ال زي 

 اشل  إلي  اكرس الج ا رف بعدا   يا يا  الاجحماعيا  ال يا با .
الإلززي فزز ا الززا اءززد  يززح مس البا ززث ظززا رس بززا  س احميزز  بال ربززلص إلهززي اج ززد 

نزز  البززوا ال اقززع الا،دالاجزز  فيزز ص الالززع  لززي ت ، ززحويع العا،زاس الجزز ا رف الحززي احزز   بو
أل ،ء  ي  ل ،م    ال ربل بعاالل قد ا اال ص الالزا  ا   زذا ال ربزل فعزيش بهزا  حزق 
بعزد الححزز   الززا ال ربززل اتجحماعيززل داغزز  الزز طا  لززق ال ربززل ال يا ززيل إلززي المنززاإلي 

                                                        
 .174ص 170ص 167ص   2الملد  ،   ي   (124)
. الخ ااي الخاليلص العُددي الذغورس  ال ها  الالنبا  الالا شاب . 182ص 167ص   2دي ال الشانري   (125)

 واني.زدالل  يش  ز ال ر يل  ً يليل ل  اال اي با،ي ز رإلاإلنحسزص الإلوها ينحءد الحلا  ايق
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هززا إلززي شززعرف الحززي  ززاجر  لوهززا الشززانرص  لززي أل المعا فززل ايفجابيززل الحززي دنززا  لو
ف أشزز اطا  الالزززا اززلا   نزززا  غوززالال اق زز ص الززا ازززلا  إلززي  ززدالد اللالزززال الالملززالص إلءزززد 

أشززز اطص الالززززا دا   ززززذا الشززززانر فعزززي  اازززز ص ب  زززز   إلززززردا  إلزززي المجحمززززعص إلد،زززز  الززززا 
الوسيعزي أل ينو زق  ز   زال ربزلز الزا غزً  ديز ال ال ربزلص ل زا ،مز    زال ربزل 

 طززا  الحيزززاس العززا  إلزززي العززراق الالززز طا  اليززاهرز الزززا يززلا  فيزززي ج ا،ززل العحمزززلص  ل
العربززززي الززززا يززززلا  اليززززوربا ص ف حءززززد ال فزززز حص ،ظززززرا  ل يززززا   ربززززل النءززززد الالحزززز ا ص 
الالجززز ا رف اليزززور أل يححزززر  داغززز   زززذا ايطزززا ص ال ززز   زززاهرص  ،ززز  يربزززد أل فعزززي 

 النا ُ  الحياس   هاص الأل يححءق الح وور الشاال .
ق ،زابع الززا    بحز ص الإل    بحزز   زي المن ل شزع  ف بال ربزل  زز اا إلزي الطنز  أال إلزز

 زي اللوززدس    ا زز  ال ربززلص الالززا  نززا إلالعًقززل بززوا اليزز  س الال ربززل جدليززلص ت فملززا 
 ال ل  بونهما.

اللما  ال ا،حماا الجز ا رف  لزق الز طا الا الزلص إل زرا ص الل زا،ا ص ال  بزلص إلزدل نزد  
 ص بالحزالي ،حيجزل الزا الح اإلق الع ال اقع المح  ي ال مر  با    الا الًالر ال ربزلص إلهز

،حاهو ات،حماا  لق الملزال الاللالزالص )أف الحمزرد ن زق نزراق الزذ  الات،  زا (. البهزذا 
 إلالعًقل اي وربل بوا ات،حماا الال ربل. أليس    الءاه  إلي قلودس زدج ل الخورزي

ــي  مَ  ــياَر البَغز  ً ــ الَ  ــا إ نز َت ــةه َم ْ  الطاهزـر   َـيزَن الحـين  والحــين     اِل ـ   (126)فـي ما  
 ل اجربززل الشززانر إلززي المن ززق ،البززا  الززا اح يززد الاحرالززلص  ،هززا ،حززا  اراكمززا  
،  ززيل الاجحماعيززل ال يا ززيلص إلالبعززد الملززا،ي بززوا الزز طا الالمن ززق  زز  الم ززاإلل بززوا 
الحخ ززد الالحءزززد ص البزززوا العس دفزززل الالحربزززلص ال زززذا الزززا فجعززز  اح وززز  الحربزززل ال يا زززيل 

يص الالحربززل ال يءززل اللزز ل بززات،حرا  ال يا ززيص الشززعربل نموززق ات ابززاط بي الززل الحلزز
 ل إلءدا،ها إلي داغ  ال طا يزادف  لزق ات،حزرا ص اللزذلي إلزدل المدينزل الحزي احزا   
الحربززا  الدينززل  ربهززلص ال را وحهززا ،ابعززل الززا ال يا ززل الحززي احجززر ن ززق الحربززا ص 
 اللهززذا اح ززر   زز   الحءززد الالنءمززل ن ززق ب ززداد ال اكمهززا إلززي شززعر الجزز ا رفص  زز اا
قسززز  ا،حزززرا  الشزززانر أ  بعزززدف.  مزززا إلزززي قلزززودس زدج زززل الخوزززرز ال )فزززا أبزززا ،زززاظي( ال 
) ززاه ني نمززا يززا قني( ال )أ ح   ابززي( ال )دإلحززر ال ربززل(. إلهززا  زز  يسززث لزز انو  ل،زز  

 27للدفء  ال زجوا الشزانر الحمزد  زالر بحزر الع ز   إلزي   ز  أقزيي إلزي بزراى يز   
 ي1948بمنا بل   رى ا،ح افل  1965كا، ل اليا،ي 

ــــــــن   ــــــــَ َوكز دوَن    ــــــــر  َُ َمَش ــــــــَدا ـــــــَوكزن     َأَش يَـــــــور  تَـــــــ زو ي ل    وَ ـــــــرزَح الطا
                                                        

 . الب يي الظ ي الاتفوهاد.208ص   4دي ال الشانري   (126)
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ـــــجزن ي  ً َْ ـــــجزَن م  َوً  ـــــاا  ـــــا َن ـــــا َأب ـــــــي   َي ن  ََ م  ـــــــ ـــــــا أنز ثزَلَم َْ م  ـــــــ نز ـــــــا م    وَأن
ــــــــو ــــــــعَ السا ــــــــ  َن َ رزَتف  ــــــــَنحزَن ال  ـــــــــــي   َأَف ـــــــــــه  والمََتَمنّ  مز ب َمنّ  ـــــــــــيزه    َر َعَل
  ْ ــ ي ــه  َعل  لز ــّل  ع  ــوزَر َك ًَ ــوزَر مــن   ـــل  والمَنَ    ًَ َز ـــس  اأَل ـــن  َدن  َ  َعفز ـــ   (127)ا  

لءد ا،حلن الشانر زالع وز الا دتلح  المعجميلص الأشا  بز   لزق الحزاكي الم زحسدص 
 زززي اابعززز  بلززز ا  النحوزززلص  الزززد،س الالع زززا. البزززذلي ج زززد   زززرف الشزززانر ل نظزززا  

 الوا،ي إلي العراق.
ا ززيل إلززي أنمززاق الشززانرص فززيح ي البحر ززل  ززديث اليزز  س الا ززحرداد الحربززل ال ي

بهاص فيما فشب  الرؤبا بمشهد يبعد نا الحياس الو اليل إلزي ل حز  البءزر   يوزرا  الزا ل زل 
 الح ي.

كمززززا ، ززززحنحو أل  ،ربززززل الجزززز ا رف اح زززز ل الززززا الحزززز  باي  ااززززي فلززززد  نززززا 
ُر الزا الىعونز " الزداغ يص إلمزا ، حشزعرف الزا ألزي الاللابزدس الفزيانص     اي  ادق يىنريى

،حززا  العاالزز  الن  ززيص ال لززو ل الرالا ززل الحززي ا لزز   نززا  ؤبززل ال اقززعص  ،مززا  زز  
لهززذا إلهززز  فعزززا،ي ،ززز نوا الزززا ال ربزززلي ،ربزززل الزززن سص ال،ربزززل المجحمزززعص البحج زززق  زززذا 
بشزززل  الافزززر إلزززي أ نزززاا الححزززدف ال زززاإلر لعسزززد ال زززربي قا زززي ال ززز  أن زززق  ززز ول إلزززي 

اميز  إلزي ا  زدات  السًدص ال لي قسو  ال اد از  العزراقص أالزا المحز   الم فز ني إلءزد
ص  وززززث شززززل ف  ززززات  ،  ززززيل  ززززالء قص 1958الدااليززززل الحززززي أنءسززززف  ر ززززل امزززز   

الح ززعا  إلززي الشززعرص –الالشزيص الالخوبززلص  ززاال  أل فجززد لمززا اززراكي إلززي نالمزز  الززداغ ي 
ييسزززف فيززز  قيمزززا  جديزززدس ال،ظزززرس جديزززدس  لزززق الحيزززاسص ان زززجي الزززع أ ا ي ززز  الا همزززز  

 ار  هزززذا طابعززز  ات، عزززا  الإلءزززدال ا الزززا العزززاط ي   الزززل الم اطنزززل. إلزززي الفزززع الحززز
الالحربززل الا زز ط الع ززلربل الالوبءززا  ال نيززلص  ززال طسيعيززا  أل يحخززذ اللززران ا دبززي 
طززابع العنززد الشززو ن ظزز ا ر ات ززحً ص الاليززيان الا لززي  نحيجززل طسيعيززل ل ظززرال  
الرا نززل إلززي العززراق  بززال العهززد الم  ززي الالجمهزز  ف. الالززا  نززا اسززدال العًقززل الجدليززل 
بوا الذااي الالم ف ني إلي ،ربل الج ا رف ن زق الم زح ى الز اقعي الال نزي. ألزي فءز  

 إلي الو لح  الشهورسي

                                                        
 .279ص   4دي ال الج ا رفي   (127)

الحظنيي يربد الشاكيص الع و الع يفي ال  ش ا ك  ص الالمءل د الرج  اليخي الء ف الا   ا  العجيص 
 ن اي  رب  الراهحل.
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ــبزراه َعَلــى َشــجزو   َرّ مَلــن ي ََ ــَو  ـجون     َلــمز َأقز َ  َمسز ـَ   (128)َحر اَن في َقَفـز  األ ز
اخو همزا  يا" ذ زلال ا    ف لل أ لال ،ربحز ص  زوا يحزذ ر أالز  الشز يء  جع زر ا

 ص الالج ا رف فعل ما  نلا ا  ت  د  ل ي1961ال   بعود ننهما نا  الم   
َهمَـــا ـــّر أعزمَـــى  َلفا يَعيز َك ـــا َ ـــج  ـــــــين  فـــــــي َمطزمَـــــــورُ  َدون     وَم ـــــــ   الَجب   َل
ّه  ــنز َفرزَقــة  َوَجــو ــبََكما م  ــب ي َوَحسز ي   َحسز من  ـــــــه  َ ـــــــرم  َكـــــــالَجمزر  يَكزـــــــو     َع 
َنــــاه َيَلــــماَكمَا ََ ِــــّر َعف  ـــي شــــمَمز نّ  ــــــن     إ  ــــــَر َدارم طز ــــــهَ ع  نز ــــــا ي م  ــــــي َلَه   وف 
َكمَـــا َا ًـــبعيَن مَوزتـــاه بَعزـــَد َ وزم  ـــ ــعين     َقـــدز م  سز ت  ــَتر ي مَوزتــاه      (129)يَــا َذل  مَــنز َيشز

الالا غً  المعويا  الشعربل الحزي ،ظمهزا الجز ا رف إلزي المن زقص أ،ز  لزي فلزا 
زد قيمزا  الطنيزل الإ، زا،يل إلي  نونز   لزق الز طا  الالا، زيا  إلح زلص بز   زال الاق عيزا  جى  

نسززر  نززا ا،حماهزز  الزز اني. ،حيجززل المعافشززل الحززا س لءيززافا الزز طا الا الززلص البززذلي 
 اما   الشع   العاط ي بال يا ي الاتجحماني.

اللءززد  ززال ت ززح حا  الظززرال  ال يا ززيل الاتجحماعيززل القززع الززا ر ن ززق ،  ززيل 
ا  الرال زيص ال ززدق ات،حمززااص الشزانر الززا  وزث  زز  الحمززردص الا زحءق البززادل ات،ززدال

الالحجززذ  بءيززافا الشززعل الا الززلص  وززث أشززا  الناقززد ،ززالي شززلرف  لززق أل ) زز ول 
الشززانر  زز  المن ززق اتفزززورا فص اللززيس ال جزز د   زز ص الالن زززي  نززا  الززل الح   زززل 
داغز  )اللالزال الالملزال( اللززيس    ا زا    ،يزا ص إلمزا ا حشززعرف إلزي نونزي الشزانر الززا 

 ززز  ،حزززاهو  لزززي الج وزززد الزززذف ا لززز  جبالززز  بونززز  البزززوا   زززي  الإلجيعزززل الفزززبا   ،مزززا
 .(130)الطن (

عاالزل الزا  الزف بأال ا ظا رس ات،حرا  إلزي شزعر الجز ا رفص الإلزي أدبنزا المعا زر 
،وززززر العرالإلززززل لززززدف ال يوززززربا الززززا الشززززعرااص ال لززززي  ل العززززر  اخ  زززز ا نززززا   ززززل 

نززا الحيززا س العالميززل احززف ظززرال  قززا رس جع ززحهي ف حربزز ل نززا الافززوهي المشززرق 
.  زززي فيزززيف بعيزززهيي )لءزززد أإلزززاد الشزززانر العربزززي الحزززديث الزززا ،حزززا  (131)أ،  زززهي

                                                        
ى الشا  الشه  س بحجا س الم ي . دا باي قربل الا قر 230ص 229ص 228ص   4دي ال الشانري   (128)

قدفما . يُرالينيي شدس الحر.  ر الي شديد العوش الا الرالياا. الوم  سي   رس احف ا  ضص الاجمع 
 ن ق الواالور.

(129)  
 .209ص   1968 لق أيا؟ دا  المعا   بملر … ،الي شلرفي شعر،ا الحديث (130)
 ص 1987 1رص نمالص ا  دلص طأ مد شءورا ي ات،حرا  إلي شعر الشبا ص دا  نما س ل نش (131)

  27. 
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ا،علزززاي الخزززرا  الحيززززا ف ن زززق  بزززدان  لوزززز  ص إلححزززر   يوزززرا  الززززا قوززز د الشززززل يل 
الحء ودفززل ال  نوحهززا الموحززلص  ت أ،زز   إلزز  أ زز   الءززدالا  النحززاهو  ل  يززا ا  إلززي 

 .(132)الر  ل السناا(
 ربزززززل الات،حززززرا  قزززززد اج زززززف إلزززززي الشزززززعر بونمززززا يزززززرى آغزززززراللي )أل ظزززززا رس ال

المعا زر بعمزق الاا ززانص ،حيجزل ال فززع ال يا زي الاتجحمززاني الاتقحلزادف المحززي   
إلي ال طا العربي. إلالن ي الال ربل الاليزيان نا،ا زا الجز ا رف الال زيا  الالسيزااي قسز  

 1952إلزززززي العزززززراقص  مزززززا نا،ا زززززا الشزززززرقاالف قسززززز   ززززز  س امززززز    1958 زززز  س امززززز   
 .(133)…(بملر

القززد  ززال الجزز ا رف   وززرف الززا الشززعراا المعا ززربا فحززاال  أل فجززد لمززا اززراكي 
إلي ،    الا ق ق ال  زع الغوبزل الح زعا  جديزدا  إلزي الشزعر. ييسزف قيمزا  جديزدس أال ،ظزرس 
جديزززدس  لزززق الحيزززاس نزززا العزززالي المحزززيط بززز . الإلزززي الفزززع الحزززي    هزززذا طابعززز  الء زززق 

 نيززززلص  ززززال طسيعيززززا  أل يحخززززذ الإلءززززدال ا الززززا الالحربززززل الا زززز ط الحلززززا  الالوبءززززا  ال
اللزززران طزززابع العنزززد الشزززو ن ظززز ا ر الزززرإل  الالحنزززوا  نحيجزززل طسيعيزززل ل ظزززرال  
الءا يل الحي نا،ا ا الج ا رف إلي الطن  العراق الإلي المناإلي الحزي ااخزذ ا الحوزل لز  

 لً حرا ل.
داهمزا  نزا جماليززا  الملزالص  ل فجزد فيزز  –الالجز ا رف إلزي ،ربحز   ززال يبحزث 

ي اي، زززا،يل النسو زززلص لهزززذا ،جزززدف إلزززي شزززعرف فحزززا  لزززق الًنزززل ط  لحززز  الزززد ا الال زززي
ال جززر أالزز ص ال مززا فشززحاق  لززق الزز طا  بزز  الإلر زز  إلززي النجززد الالح افززر العراقيززل. 
اللهذا لي ا زحوع بزراى الت المزدل ال ربيزل الحزي أقزا  إلوهزاص أل امحز  الزا  اكراز  جمزا  

ق  زسبا  إلزي اخ وزد ا  ض بًدف نسر طء    الحلبنلص ال يل أ الح  إلزي الز طا الالمن ز
 الالحل الالو  لل.

ال يوززرا  الززا يحززردد إلززي شززعرف أ ززماا ا ،هززا  الاليزز ا  الالنخوزز  الالشززورل ال  هززا 
أاللنزززل احمززز  دتت  ،  زززيل الا،حرابيزززل  زززادسص  بمزززا  ا،زززف ا جوزززرا  ال زززرا  الدج زززل 

 ال،ور ما الا ال اطا إلي ، س الج ا رف ،ابعل الا ال طا إلي ا  اي.
جزز ا رف إلززي المن ززق نميءززلص إلءززد ا،حززلن ،  زز  الززا النلبززف اللززذلي إلززدل اجربززل ال

الزداهي إلزي  زران  الزع الحزاكي الالمدينزلص  مزا أل ال ربزل ال  ربزل الحزي نا،ا زا الشززانر 
لي زززف ،ربحزززز  ال ززززدف. الإ،مزززا ،ربحنززززا جميعززززا  بيءاإلحنززززا الاخ  نزززا نززززا اليءاإلززززل اي، ززززا،يل 

                                                        
 .117ص 116ص 131 لق أيا؟   … ،الي شلرفي شعر،ا الحديث(132)
ص 196الخحا  ن ي أب  ،اليي المد،يل إلي الشعر العربي المعا رص نالي المعرإللص ال  بفص العدد  (133)

 .145ص   1995 برب  
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 : الخامس لالفص

 ةــة األزمــلغ
 
 

 تمهيد-

نسززر الجزز ا رف نززا أ الحزز  ب  ززل اخح ززد نززا ل ززل ال اقززعص إلهزز  لزز  الززع ال  مززل 
جهد الالعا،زاسص    القزد النهزا ال قزد المن عز ص  حزق  زال لهزا إلزي   نز  ال ال ز  اللزال 
غززززا  ال ززززحر غززززا ص إلي ززززبر النهززززا ننلززززرا  الخالوززززا   المززززاا الالخمززززرسص ال الززززد  

المنءززز    ليززز ص ال  ءزززاح الشزززجرس الحمززز ت   لزززق شزززجرس أغزززرى ن زززق  زززد  الموزززابق ل زززد 
 .(1)اعسورف

ال يورا  الا قرأ ال   ص الا ااد الن ادف ا دبيلص ال زحمعا  الالشزا  ا  أ يا،زا ص  زي ابزا ى 
الع الناإل ي  إلي   بل ا د ص ال حعرفا  ال  اا  ا دبيزلص  مزا اح مزذ ن زق يزد الل زاالف 

الا  زذا   ز  الزادس أفزاإلها  لزق اجا بز ص إلًز نجزل  ن ا   ًتص إلالحذ الأإلاد. إلااخذ 
  أ ززز  ب  الخزززا  الل حزززز  الخا زززل ،حاجزززا  لعمززز  دؤال  الل وربءزززل الحززززي زأل فلززز ل لززز

اابعهزززا أفزززا   زززباف. ال يزززف أ،ززز  ،جزززر المزززا قزززرأ ال  ززز ص ف زززع   إلزززي  لزززي  زززدس   اهززز  
ال اكرازز  الء بززل. القززا ل الجزز ا رف ي مززس  ززذف الوربءززل ال ان ززل إلززي شززعرفص الالززا أجزز  

إلءزززد أكزززد ن زززق قزززرااس الحزززرات ال يزززم  لح ززز با قانزززدس الحونزززل ا زززحعدادا  لمر  زززل   لزززي
ال حابزززل الايبزززدانص الإلزززي  زززذا دنززز س ل شزززبا  ال انزززد  لزززق الحزززلالد بزززاللاد ال  ززز فص البهزززذا 
الجهزززد ا زززحوان الجززز ا رف أل يحم زززي ،ا زززيل ال  زززل البحعاالززز  العهزززا بمرال،زززل الاحلزززي 

                                                        
ص ام   32يل العراقيص ب دادص العدد الحمد الهدف الج ا رفي الءا  )  ربااي نا الل االف(ص الج ل ا د (1)

 .16ص  1961
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الزززذف يحم زززي ال  زززل الب جزززر  الزززذ  . الإلزززي  زززذا اللزززدد فءزززر  بعيزززهيي )أل الشزززانر
. الالزا  نزا فجزل الح ربزق (2)طاقااها  ز  الزذف يح زرد بمءزد س إلاهءزل إلزي اشزلو  الزنم(

بززوا ال  ززل العادفززلص الل ززل الشززعرص  زز اا  ا،ززف قلززودسص أ   الافززلص أ  غززاطرس أدبيززل. 
 .(3)الالشعر نند زإلالورفز    إلا ال  ل(

أ زالول الحعزددسص شزل ف  اللءد الظد الج ا رف أدالا  اعسوربل الخح  لص الا حخد 
 بمجم ها السنيل ال نيل الالجماليلص الحي ج د  ننا ر ا  الل الأبعاد ا الح ي يل.–

 الحقل الداللي: -1

  ا  ززال العمزز  ا دبززي نًالززل ن ززق ال اقززع الخززا جي اللززيس الجززرد ، زز   رإلززي 
ل ص إلد،  يد  ن ق العال ت ،ل   لوهزا إلز   ا اواالنزا بهزذا ال اقزعص ال زي إلزي أ ا زها 

 عال الرابول بسنيل العم  ال ني الداللص البنيل الشيا الخا جي المدل  .ال
الت بزززد أل ،موزززل بزززوا السنيزززل الزززا ،ا يزززل الا  ززز    الزززا ،ا يزززل أغزززرىص إلالسنيزززل 

 احل  بحر ول النم بونما فمس ا      الن يو ال   ف الملح   ب  إلح ل.
د العززا،ي )الالززا  نززا إلززدل  ززد  الحح وزز  السنززاهي لززألد   ،مززا  زز  اكحشززا  اعززد

ا  ززا  ا دبيزززلص الإ ا  ززال فظزززا أ،ززز  قززد أال زززي بزززالمعنق الززدقوق لهزززذا ا  زززر أال  ا ص 
إلد،زز  فل ززي أل ،  ززع الززا النظ  ،ززا الحززا بخي  ززي ،ززد    ززذاجل  ززذا الززنمص ال،عززد  
نا المعنق المن رد  لق المعنزق المحعزدد النزا ا  زر الم  زق  لزق ا  زر المن زحر ن زق 

 .(4) د اعسور بعيهي(
 ،مول إلي  ذا اللدد بوا اللو حوا  االوا  ماي البنب ي أل

المعنق الالحيالب ص إلمعنق أف ننلزر إلزي العمز  ا دبزي  ز   اللا،يزل دغ لز  إلزي 
نًقززل الحبادلززل الززع ننا ززر أغززرى إلززي العمزز  ،  زز  الالززع ال زز  بلزز ل ناالززلص الن ززق 
 ززذا إلززدل أف العنززق أفززل  زز  س يحميزز  إلززي اعا فززها الززع  زز  س أغززرى أال إلززي   ،هززا 

ا بء وزز  أال  يوززرص الل ززي يززحي ايالبزز  ننلززر الززا إلد،زز  يززدالو إلززي داغزز  أشززد  ياإلززل النهزز
،ظززا  الناقززدص البملززا أل فلزز ل ،حيجززل نززا الززدى العافشززل الشززانر لءيززيل الحربززلص أال 
الو    لق  ذا العنلر بالذا  دالل ،وزرفص الُبزاال  الزنم  ونئزذد  زرإل  ل  اقزع الءزاهيص 

 أ،ز  ينب زي أل يحيزر ال زرق القد فل ل لهذا الحيالب  الزا يسزر ف القزد فلز ل فزرال با ص  ت
الحا ززي بززوا المعنززق الالحيالبزز ص إلززالمعنق  ززز  النززاط السنيززل ا دبيززل ال زز  ال فزز ن إلزززا 

                                                        
 .52ص   1981 3نل الديا   مانو ي الشعر العربي المعا رص دا  الع دسص بورال  ط (2)
(3) .Valery, Pual: variété, trad Buenos, Aires 1966 p 42 
 .299-298ص   1987 ًح إلي ي ،ظربل اليناهيل إلي النءد ا دبيص دا  الشاالل اليءافيلص ب داد  (4)
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الشززعر الززذف فومزززر  لززق د جززل الزززا اليءززوا الع مززيص ال ززز  يحلزز  أ ا ززا  با جنزززاي 
ا دبيل الغ ا ها الءاهمل الالمححم ل ن زق جميزع الم زح با ص أالزا الحيالبز  إلهز  يحلز  

بنلزل ن زق نمز  الحزدد ينزدالو فيز  الناقزد البحمي ز   حزق يححز    لزق بالنءد ا دبي ال 
 السدن  اليا،ي.

القسززز  أل ،ميزززي إلزززي اح وززز  الحءززز   الدتليزززل إلزززي شزززعر الجززز ا رفص تبزززد الزززا 
ا فزير ال ززيي لحح بز  الدتلززل النءزد اللزز ل بونهزا البززوا الم زح ى النحزز فص البهزذا إلززدل 

ث احوزززز  ايشززززا ا  النح بززززل العًقززززل بززززوا الدتلززززل ال   بززززل الالعء يززززل نيزززز بلص بحوزززز
الالسًغيززل إلززي  ززياق الززنم ن ززق العززالد الحعززددس اخززد  الم فزز ن العززا ص ) ل دتلززل 
الجم  إلي العم  ا دبي قد ابعث  زات   ز  بل  شزياا الءلز دس  زي الحزي ا ز ل 

. إلءززد أ ززبحف ال  ززل ن مززا  اعحمززد ن ززق ،  ززهاص أف اشززرح ال  ززل بال  ززل (5)الم فزز ن(
 ززا،ع أإل زا  بز    مزا ص إلعبءربحزز  ا مزا إلزي  بدانز  ال  زز فص   ااهزاص )الالشزانر لزيس

 .(6)أالا الح ا يل الم رطل إلً ا  ي لح  با أف شانر(
إلززي فزز ا  ززذف المعويززا  إلءززد الظززد الجزز ا رف أ ززالول الخح  ززل ا  نززف إلزززي 
العظزززي قلزززاهدف   زززل الم زززح با  النح بززززل الال   بزززل الالسًغيزززلص الالحزززي اموززز   لززززق 

  ززالولي ات ززح ها ص الالن ززي بززز زلززيسز ال زتز الحززي اعسززر دتت  العن بززلص الززا  ززذف ا
 نا العا،ي الرإل  الالححدف ل   ولي

 ي1930كء ل  إلي قلودس )إلي  سو  الجما ور( نا  
ــــنز  ــــَد  بَشــــعزَرُ   ــــى م  ي   ومَــــاذا َترج  ــــــد  ين َ هزَت ــــــلّ  ْ  بالَمل    َتَقــــــاَد وَشــــــعز

ـــــ ـــــة  َوال  َف ْى أَلم  ـــــو ـــــى َنَه د     َ  َرزَج ــــــاح  المََهــــــد  ًَ ــــــومَ َعَلــــــى اأَل   (7)َتَق
 ي1928الق ل  إلي قلودس )   س ال جدال( نا  

َْ َيســمعَ َــوَت الحــقّ  فــي  لــد   ور  هيـــــه ألــــَ  م  مَـــــار     وكيــ ْ  والــــ ا ــــ   ل فز
َز    (8)هـــو جـــاَء تنـــَ ر أوطانـــاه ب عَصـــار    أ َن المسـاميَل بـاألروا   إن عصـف

 قا ي 1931الإلي قلودس )يدف  ذف   ا( نا  

                                                        

 )5(Cohen, Jean, “Structure dulanguage potigue” Pazis 1966, trad. Madirir 
1973. P. 40. 

 .40المرجع ،       (6)
 . الُمي ا لي الجا   ل الالم رف ل الالن عوا ل.360ص   2دي ال الشانري   (7)
   أل فحيا ال طا. . الم االيري الميحا ل بحيااهي الا أج752ص   2الملد  ،   ي   (8)
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ـحيل  المَـَتم م   ـالَحكزم  الص  ــم     َفـََ الَحكزـمَ ب  زمن  المَعل  ــر  ْ  ال ــعز َْ بالش  ــعز   (9)والَ الش 

إلززي  زذف ا بيززا  احمز  العززا،ي الزرإل  المو ززق أًـاليْ النفــي واالًـتفهام -أ
ل نظزززا  الحزززاكي إلزززي العزززراقص ب  ززز    زززا،ع الءزززرا  الال زززاالت  نزززا أ الزززل الزززسًد إلزززي 

 ال   الشانر.
حعم  الشززانر عبززا ا  الحع وزز  با الززا  الحززي احوزز  ن ززق دتلززل الززرإل  كمززا ا زز

لحالززل ات ززحً ص ال ززي نًالززل الززا نًالززا  اززداني النززي الجمززا ور الا اطئهززا الززع 
 ي1939أ با  اليعد الالر  دص  ما إلي قلودس زايقوانز نا  

ي رََعايَــــــا أم ــــــة  َقــــــ ــــــ تز أهَــــــ   م      دز َتَهي  ـــــــاج  نيَا ب عزـــــــ زم  المََه ـــــــدا ب لَ ال ـــــــَتقز َتسز   ل 
ـــــــــة   ـــــــــوادى  َبزَتغـــــــــى لمَلم  ًَ ـــــــــَ ا  م     أَه ـــــــتَح  ـــــــ زَز   الَم ـــــــهَ فـــــــي الَم   وَنحزَتاَج
َفـــوَح الَخاومـــاَت َ ـــرَاَعةه  َهــــا األعــــداَء  َــــوزمَ الت َصـــــاَدم     أَهـــ ي النا    ََنــــاهي   

ــــل  و  م ــــو  َه   د  َر ز ــــاع  ًَ ــــنز  ــــل  أم  م     َكاه  عا   ـــــد  ََ ال ـــــ َِبز  َْ ـــــ ـــــَد المَلز ـــــوز  َنرم   َعَج
ــهَ  مَاَل ــير  احزت  ــاألمزر  الَيس  ََ ب  ــالمَرزَعى الَهنــي   فمَــا الَجــو ــمَ ب  لز م   ءوال الما ــاع  َط   (10)ل 

 ا ص فملززا   جانهزززا  لزززق ن ززذف الزززدتت  الجلهيززل إلزززي ال زززدا  الززرإل  الات زززح
الززدا  المعنزز ف العززا  الززذف يحميزز  إلززي الم قززد الشززاال ص  مززا أل الززدا  الالمززدل   العززا  

الا زززد فلزززاد فلززز ل أالقزززع إلزززي ا ييزززف الدتلزززلص الزززا  وزززث  ززز ل ا زززحخداال   إلزززي  زززياق
 فحاهيززا  ال وززق اللزز ل بشززعربل ا دااص ال ززذا ايفحززاا فل ززسها  ززعل الاالحززدادا  أكيززر الززا 

  دالد ا الدتليل الييءل.
يزززا ل بالنهافززل )الجززز نص الظ زززيص الح جزززر(. الزززاندف إلززالح را   نزززا جزززاا بشززل  
إلعاليزززل الزززا رس إلززي الحءززز  الزززدتلي ا يي زززا  النمءزززا  أال  ال لززذا يحسزززوا أل دال  الح زززرا   ال

 ا ويحا ص بحوث فلبر ال فع  بميابل النب  إلني ينسيق الن  المعنق.
البملززززا أل فلزززز ل ا ززززحخدا  الشززززانر أ ززززالول الن ززززي الات ززززح ها  العززززادت  اءنيززززا  

 ل  فع ال يا ي الا غًقي لمجحمع .
رؤبززل الجزز ا رف الحززي إلززالرإل  لززبع  ا الفززان اتجحماعيززل لزز  نًقززل ال يءززل ب

اسززززدال الخ فيززززل الممهزززززدس   الززززل الشزززززانر الاشززززاؤال  الززززا ال اقزززززع الالمززززرجر ا  ا زززززي 
                                                        

يي المُعبي المحهي ي ال اني.20ص  4الملد  ،   ي   (9)  . المع  
 .12-11ص  4الملد  ،   ي   (10)
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ت حعداد الج ا رف إلي طر   لءييل الم االاسص إله  فلمزا إلزي ال اجهزل الحزاكي فليزر 
الززا ا ززحعما  ات ززح ها  اي، ززا ف الأ ززالول الن ززي الءوعيززل الحززي احوزز  ن ززق العززا،ي 

 ززد  ززات  العنززد الال يززل ننززد الشززانر  ء لزز  إلززي المجابهززل الالححززدفص ال ززي اج
 قلودس زال ارفزي

ــَد َحرزمَــةَ  ــَتباَ  الَوغز ًز َْ ا ــَقى َ يزــ ًَ مَا    مَــنز  ــــــار  ًَ ياَر َدمَـــــاه ز كي ـــــاه  ي الـــــدّ    هَـــــ  
ََ مَمزَلكــــــــةه  َبَــــــــاَ  َشــــــــهيَدها ــــــــ ــــــــا   أعرفز ب ــــــــادميَن َأجان  ــــــــا نيَن الَخ   (11)للَخ

لشززهود  ززً ا ص  ،زز   ززسو   لززق اجززاال  الإلززي الءا نززل الحلززا  يحخززذ الجزز ا رف ا
 ا  اللص إله  ف م  ن ق الم االاللص الا غً   ذا ا      الدا  ن ق الم ححو ي

  (12)وأيا َشــــــ اُ  َطهــــــر  َلــــــنز تَبَاَعــــــا    َفــــَ يا َِزَ ــــاِه َيَصــــاَن إذنز ومَفنــــى
 مل ظا رس طاغيزل ن زق ال زدا  العزا،ي الزرإل ص ال زي الجم زل ات زميلص  وزث 

 هزززا الزززدتلي بنيزززل ار وسيزززل الالعن بزززلص احوززز  ن زززق دتلزززل العن بزززل ا وزززد الزززبر إلزززي  ء
اليبزززا  الالح زززي الزززذف فءزززر  المجابهزززل الالحلزززدف نززز ض الحزززرددص ال زززذا يزززحًا  الزززع 
ال اقزززد الجززز ا رف الحزززي ت اعزززر  المهاد،زززل الت أ،لزززا  الح ززز  ص إلي لاالززز  قوعيزززل 

أال البخا زززززل إلزززززي العالجزززززل أ زززززبا  ا  الزززززل  ززززز اا  ا،زززززف ن زززززق اللزززززعود الن  زززززي 
ً  –اتجحماني أال ال يا زيص إلهز   مز  جيا زد ن زق ا زحسداد النظزا  الزا غزً  ال -الزي

ات ززززميل المححابعززززل الحززززي احمزززز  دتت  ا لززززو يل  ززززربعلص لمما  ززززا  الحلززززي إلززززي 
 قلودس )ي   الشهود(ي

ــــب ةى  ًَ َر  ــــرا ــــيىل والت َح ــــالَوعزَي بَغز ـــــــرامَ    ف ـــــــَمَ َح ـــــــرمىل والَك   والَهمزـــــــَس َج
ـــــــ ا   هـــــــال وَكرَامـــــــةى  ـــــــى لَهـــــــال وكَ    فَكرامَـــــــةى  َهز   (13)رامَـــــــةى َتســـــــَتامَ  َِر

 ذف الحراكول إلي ال دا  المءوعص اد  ن زق اليسز   النزد  الرجحزالص  مزا ا وزد 
ات زززحمرا  الالزززدالا ص إلات زززحسداد فءحززز  الحربزززل الب قزززد الحوززز  ص البالحزززالي فعوزززد  ،حزززا  

 المافي البلري الحخ د.
يل الما ززدس بززيدالا  الح  وززد لحملززوا الب ززحعم  الشززانر الخوززا  بالجم ززل ات ززم

الحلي إلي الن س الاء بح ص الي الل الشل   الإالاطزل الشزسها ص إلهزا  ز  فشزخم أ الحز  
                                                        

 .227ص  1دي ال الشانري   (11)
الظهري يربد بها ج  ر  سُ . زالل اازي النماا أف الما ص فءنقي فءحنقص الشذا 107ص  3الملد  ،   ي   (12)

 الوهر الأ ماف.
 . ا حا ي اداي الا حباح.68ص  4،   ي  الملد   (13)
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 إلي ال  ل الايفجا ؟
ــــةه  ــــاه أوز َكرَا ي  َْ َطوزَع ــــا   ي   إن  المَص من  ــو  ــا َأ زــَدعزَن َتلز ــي َكَم   (14)َأَعــدزَن َنحزت 

 الق ل  إلي قلودس زأغي جع رزي
ـــــــــي ـــــــــاُ  اّلت  ـــــــــوَن العَت ـــــحّ    وأن  بَط ـــــَن السا ـــــمَ م  ـــــمَ مَـــــا َتهزل    َ  َتهزل 
ـــــــــم أن جـــــــــراَ  الشـــــــــهيد   ـــــــل عـــــــن الثـــــــ ر تســـــــتفهمَ    أتعل   (15)تم

 البعن د ال  ول فءر ي
ـــــة  َعـــــاج  مَن َتو همَـــــوا َل َدوز ـــــاه ل  ـــــــدامَ    َتب  ـــــــيار  َت الّس  ـــــــَة ب    (16)َأن  الَحَكوَم

لحلزي الزا الم زندص الإ زءاط الز  ي الالحيكود  نا فحو  ن زق دتلحز  ن زق ا زحبعاد ا
 المسني ن ق ظا رس العند.

 ل  ززززذف النمززززا   الززززا ال ززززدا  الزززززرإل  اح االزززز  لر ززززد ال ززززح با  الم اجهزززززل 
كا،ززف ،فيززا  أال ا ززح هاالا   ، ا بززا  أال اءربززرا ص الالززا غززً  اح وزز   ززذف أالالححززدفص  زز اا 

ط بالمنززاخ النمزا   نسززر الحءز   الدتليززل يحيزر أل بنززاا الجم زل ننززد الجز ا رف الززراب
الن  ززززي الال يا زززززيص إلهززززي اعسزززززر نززززا ال اقزززززد الطنيززززل ال يا زززززيلص إلالشززززانر يزززززاالا 

ما ال زاهدص لزذا يبالح وورص إلً بد أل يسني ال  ف ن ق الرإل  ل   الزا  ز  قزاالع الالهز
 ُف حرض أل ا  ل العًقل الح ارس بوا ل ح  الخا ل الل ل ال اقع.

  الاجاال  ززا بهززذا إلهززا  زز  يا ززد ن ززق دال  الشززبا  ال انزز  إلززي ال اجهززل ا  الززا
 ا      الخوابي المباشري

ْى  ــــــ ْ  َ طز ــــــعز ــــــتَمز إن َنبَــــــا بالش  ـــــــَدادا   َأَلسز ـــــــبَاه ح  ـــــــهَ َقلز ـــــــمز َل ـــــــيزنا َك   َنَل
ــــاداه  َق كزر  اعزت  ــــالف  ْ  ب ــــع َْ الش  ــــ ـــــــادا   َوَحسز َل ـــــــالن  ء  اعزت    (17)و عزـــــــَد هللا  ب

دل   ،حز  ق لز  القد ف حعم  الج ا رف الجم زل ات زميل المر بزل قلزد اء بزل المز
 إلي قلودس زن م  ازي

ـــــــرز  ـــــــعَ أن َت ـــــــرا   َتمزَن َســـــــاَء الع  ـــــــــَفارا  َون  ًز ـــــــــرََأ األ ـــــــــا أو َتقز ـــــــــمَ َ ط  ًَ 
                                                        

 .222ص  4دي ال الشانرص   (14)
 . ال حفي الما  الحرا .44ص  4الملد  ،      (15)
 .64ص   4الملد  ،   ي   (16)
. ،ييا، يي ،دبا، يص ،يق ال يفي ا ح    الا ،مدف. الءيل الحدادي 374ص   2دي ال الشانري   (17)

وُ   الحادس الالحا مل. الال مءل دي الشبا  ال اني الميو ع بم االلياا  الحا بخيل. اتنحيادي ال ا
 اتلححا  الاتاحادص الالن  العيدي ال اند.
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ــر    لزَجمَــود  والَجهزــل  فــي الش  ُى ل  عزمَارا   َقــاد ـــــــت  ًز ْ  َتنزَصـــــــَر ا ـــــــعز ـــــــى الش    َعَل

ــــــــا َق ــــــــمز باحزت  َك َكمز ل  إن  ــــــــر  ـــــــــنَس ـــــارا   اء  ال َق حزت  ـــــعزتَمَ الرّ جـــــالَ ا  ًَ ـــــَيوزم  أوز   (18)ـ
إلالدتلزززل الحاليزززل ل جم زززل الحر وسيزززل ا وزززد ا زززحمرا  الر ززز د اتجحمزززانيص بانحبزززا ف 
بعزدا  الزا أبعزاد ا  الزلص الال قززد الشزانر الزا قيزيل المززرأس  فجزابيص ال لزي الزا غززً  

 ال  ل الحي نالو بها قيافا المجحمع العراقي.
  ي  لزق نزدس ظز ا ر قزد إلهزي ازأما األفعال الما ية في الحقـل الـداللي  -ب

ا ززز ل لهزززا  ززز ل ب رفزززيل الزززرإل ص اللعززز  ا  بعهزززا إلزززي ال زززدا  ،لزززيلص اشزززل  إلزززي 
الززدل لها ال زز ا  ل حالززل اتقحلززادفل ل شززانرص إلهزز  فشززح ي غلا ززح  الا، ززداد آإلززاق 

 ي1931المجد أالاال ص إلوسدال الحسرالا  الالحيافءا  ،ح  ق ل  إلي زالمحرقلز نا  
ـــا َه ـــَي كَ ن  ـــرى وَنفزس  ـــهى َعشز َج َز ح  ـي َوجز    َمَلـــ ـد  ف  ًَ ـيلى  ًَ َن الَاـيز    ّ م  ـه  المَجزـَر   ه 
ــه  َطاب عَــاه  َ  الَبلزــوَّ َعَلــى الَوجز ي َنغزـــــرَا   َوَقــدز َأبزَقــ ـــــد  ـــــي َكب  ـــــحزَناَء ف    و ّلفـــــَ الش 
ّْ  َورمبَـــــة   ـــــنز َفـــــرزر  َشـــــ ـــــي م  رَا   أَلــــمز َتَرن  بي َنَمــرَاه َشــ ز ــاح  ََ ــى  ــاَح حت    َأر ي الن 

ــهَ  ــَتثيراه َ َطوَ  ــو ي َمسز هزَر َنحز ي    َمَشــى الــد  ّ َ ـــَ نّ  ـــَر سز هزر  َايزَصـــَر أو ك    ب عَـــيزن  الـــد 
ــــَدصَ  نز ــــَر ع  ــــوان  الَ َذ ز ــــَن اأَلعز ــــاه م  ي  ـبزرا   َ ل  ـ ز ب ال ـ ي فعَـلَ الص  بزر  أوزح  وَّ الص   ً  

يَـــنزعَمَ مَـــنز إ ـر لز َلـــهَ أَ    نز َعـــاَا َلـــمز  َـــدزَر َالزمَـــهَ ل    (19)دى َقبزـــراَحــوَ نز مَــاَت َلـــمز يَعـز
إلزززي  زززذف المءو نزززل ال زززي الزززا قلزززودس ط ب زززل يحيزززر أل ا إلعزززا  إلزززي  زززي ل 
المافززي قزززد ا اال زززف الزززع أ زززالول ،ح بززل ال زززرفيل البًغيزززل أغزززرى ي بزززا  ظززز ا ر 
المافزززي المخي "مزززل ن زززق  افزززر الشزززانرص ال زززذا المافزززي  ززز اا اع زززق با الفزززان 

ً  ب اقززززززع المادفزززززل أال اتجحماعيززززززل أال ا غًقيززززززل ص أال بالرؤبززززززل الحيال يزززززلص يسززززززدال اللززززززس
الجززز ا رفص الالحزززددا  لواقزززا  الح انززز  الزززع المجحمزززعص  ت أ،ززز  فجزززل الحيكوزززد ن زززق أل 
 زز ل المافززي بالحافززر ،وززر النءوعززلص الانحمززادا  ن يزز  فحززاال  الشززانر أل يحخوززق 
ظززر  الر زز د الالخززذتل لور ززي العززالي الم ززحءس ص الن ززق  ززذا ا  ززاي يححززحي ا ظيززف 

  ن لمحااللل ال   نًقح  بالمافي.الميا
 ل الميا ن  دتلل  الا،يل قزد يحجزاال  الحافزر ليمحزد  لزق الم زحءس ص القزد ف وزد 

                                                        
 .721-720ص   2الملد  ،   ي   (18)
 .721-720ص  2الملد  ،   ي   (19)
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ال ظيفيززززل المافززززيل إلزززززي بعزززز  اللزززززيغص البح قززززد غا ززززل ننزززززد ايززززمون  لمعنزززززق 
 الحافرص       لحظل الح ا ق بوا الر ي المافي الطم  ا  الم حءس ي

ــَبرزَت علــى اأَلذّ ََ ــطراراه قــد  ــــر     َأَقــولَ ا  ز ــــر َل الَح ــــي ال أعز ن ــــى أن  ــــَطر اَعَل   َملز
ـــــهَ  َد َحق  ـــــرا ي الت َم ـــــالمَعزط  ََ ب  ـــــ ـــــا َأنز ّ    َوَم ــَر ََ وأنز َتعـز َشـــى َأنز َتَجـــو ََ َتخز   إذا َكنزـــ
ن ـــواط  ـــنز َم ـــى م  ـــ ا َترَتَج ـــَر ه ّ    وهـــل غي ــــَر َرُه َكبـز ـــــوز َِ َها  ـــــى أوزَ ـــــاع  ـــــَد عَل م   َتر 
ــــــــ نني ــــــــرَر افتكــــــــاري ب ِلمني َف ــــــــ ـــــــــــــــ   وم ـــــــــــــــاه وال َ  َْ ال نفَع   راه ًـــــــــــــــ ذه
ــــــهَ  ــــــل  شــــــيء  أناَل ــــــي ك   َون َجـــــل  قـــــدراه دون مـــــا ا تغـــــي قـــــدرا   طمــــــو ى  َرمن

ــــيذَ  ن ــــرا   وَعل  ــــي الع  ي ف ــــام  ََ مََق ّ    مَمزــــ ــَر ــَد المَسز ــرَاَي أنز أحم  ــ  مز مَسز   (20)متــى اعزَت
ق  يززز   الم زززيلل اتقحلزززادفل إلزززي اجربزززل الزززرإل  لزززدى الجززز ا رف انحهزززي  لززز

ا حنحاجا  أ ا يل الادا اي أل إلءر الشزانر المحز ا ت  زال  زاإللا  أ ا زيا  إلزي ا  الزل 
 الالعل  ن ق ات،حءا  لهذف الخلا ل فد العا ل ال سرى.

القد بر  الحلربر بهذف الحاجل إلي ال حرس ا اللق الا  يزاس الشزانرص اللزي فظهزر 
ذا ال يززززا  العاالززز  المزززادف  مو ززززل الزززا الموالززززل ا  ا زززيلص البملزززا أل ،  ززززر  ززز

بززالوم ح الززذف يحجززاال  الرغبززا  المادفززل لون ززحر ن ززق قمززل المجززد الززذف يححءززق نززا 
طربزق المنلزل ال يا زي. القزد  ززرح الجز ا رف بهزذف ال افزلص البملزا أل ،ً زز  أل 

 ا حماالا  الج ا رف ال جهل أ ا ا   لق ال فع ال يا ي الا غًقي لمجحمع .
أ ا ززززيل برؤبززززل الجزززز ا رف  الززززرإل  لززززبع  ا الفززززان اتجحماعيززززل لزززز  نًقززززل

الحيال يلص الإل  ذف الرؤبل اسزدال الخ فيزل الممهزدس   الزل الشزانر الاشزاؤال  الزا أالفزان 
الجحمعزز  الالمززرجر ا  ا ززي ت ززحعداد الشززانر إلززي طر زز  لءيززيل الم ززاالاس. الحزز   

 الج ا رف الم ج دص الإل رس اللالا  ي  سل العي  المي االف.
نزد ن زق ،زر  العزيشص ال ز  بالحزالي الم   ف رب  بحل الحياسص ال   انحداا بع

فر  الا ات،حيا ص الالزلالا  ز  الحيز   اللزاغل ل مز   إلزي    زل الحيزاسص ال ز  
المعاد  الم ف ني ل حياسص ال   ندالٌّ ،اد  فحمز  دتت  العزد  الاليزعد الالخز   
الالهلبمزل الات اعززا  ال زز  العززا،ي اليززعدص الاي، زال  زز  الءزز س العميززاا المءاب ززل لءزز س 

عيزززلص ال زز  الخلززز بل الالنمزززااص ال زز  الحزززل الالمزززرأس الحاإل ززل بالحيزززاسص ال زززي الحيززاس ال ا 
السزززدي  نزززا المززز  ص البجمزززع بزززوا المززز   الالو يزززالص  ل   وهمزززا فزززعدص فح بزززال 
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شزور الززد ر الفززرالن اي، زالص ال يوززرا  الززا اح ززر  ال زردا  الح ززل الاليززرن الالج ززا  
 الحززززززززززززززززززززززززززززي احوزززززززززززززززززززززززززززز  ن ززززززززززززززززززززززززززززق العززززززززززززززززززززززززززززا،ي الحعززززززززززززززززززززززززززززددس  ات ززززززززززززززززززززززززززززح ً  

   ال،ور ززززززززا الزززززززا فززززززززرال  الظ ززززززززي ،حززززززز  ق لزززززززز  إلززززززززي  اهوح"زززززززز  الاتبحزززززززلا  الات ززززززززحً
 ي1931نا   زالمحرقلز

ـــاه  ع ـــاني َتمنا ـــَطريز َزَم ـــََ َش ََ ك  ــطزرا   َحَلبزـــ ــلَ الش  ــطَر الــ ي َفل    (21)َفَلــمز أحزمَــد  الش 
 ي1948نا   الق ل  إلي زاليموح ز ي   الشهود

ْى  ــــعز ََ  َش ر َ ــــَروَعهيََجــــا ــــَتدا ــــــــاَر ل      وَتَس ــــــــدز َتَم ــــــــامَ تَ وَلَق َن َْ اأَلغز ــــــــ َل   (22)حز
 ي1949غربف نا   كذلي   رف إلي قلودس زأطسق دجقز

ــــــــقز َعَلـــــــــى المَعزـــــــــ َّ  َـــــــــرَا َبَ    َأطزب  ــــــت  ــــــوَ  احز ــــــى الَج   (23)َد   هــــــا َعَل
 ص الالحي ،ظمف بدالشقي1956نا   الق ل  أفيا  إلي قلودس زالجلاهرز

رزَداه  ــــــمز أَر و  ــــــولَفَل ــــــرَ  الَحَت ـــــــــَجع      َكَل ـــــــــَد األرَوَ  اأَلشز ـــــــــهَ َ    (24)مََرتز
 ي1952  ي ق ل  إلي نونوح " زالا اشاؤاللز نا 

ِ و ِالـــــــــــــ  ا ـــــــــــــدان  ـــــــــــــــــــــر َعوا   َلَكـــــــــــــمَ ِالر اف  َى َفَ  ز   (25)َبِ َ ــــــــــــــــــــرز
 ززززذف ال  ززززدا  ال رعيززززل المحن نززززل ل يززززرن الات ززززحً ص الايد ا ص ُاحوززززُ  ن ززززق 
س دتت    نيززززلص اعسززززر نززززا  إلزززز  الشززززانر الظززززا ر ات ززززحبعاد الات ززززحنلا  لحيززززا

الشع   اليعي لص  ما ا لد نندف اي  اي الدإلوا بال ربزلص ال ز  فو ز  ن زق  زور 
 ال نيص أالقا  الييي الالشدس.

الاللززران إلززي ا د   زز  الزز بر ا  الززا  الحززي اززحمخ  نززا ا ززودا  قزز اوا 
الحيززززاداوا   ززززدا ما ال فزززز عيل الا غززززرى  اايززززل. الشززززهد  نززززاهي يحميزززز  نسززززر النززززي 

ُ  بززززالء ى ال ززززود"  البززززل ال ززززي قزززز ى ات ززززحعما  الأن ا،زززز ص الالشززززعل الشززززانر  وززززل فىلر
الم  ززز   ن زززق أالزززرف. الشزززهدال ل لززز  الا زززدص  ززز  إللززز  اللزززرانص الالزززا المشزززهديا 
اح الد الحءابً ص إلال طنيل نند الجز ا رف شزع    زاد فلز   لزق الزذالبال الات،لزها  

 إلي الرالل ال طني.
                                                        

 .478  ص 2دي ال الشانري   (21)
 .68ص   4الملد  ،   ي   (22)
 .289/290ص   1دي ال الج ا رفي   (23)
 . الرى اليرني   ب .226ص  3الملد  ،   ي   (24)
 أفرن اي ا  س ا اليرن. .193/194ص   3الملد  ،   ي   (25)
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ءزززا  اءززز   بزززوا الشزززانر الالززز طا نًقزززل  زززل الإغزززً ص إلهززز  يزززاالا  فما،زززا  الو 
بالشزززعل البواقااززز  ايفجابيزززل نسزززر  فما،ززز  بالءزززد س ن زززق ا جوزززر  ززز االا أإلزززراد ا الزززل 
يغزززرا  طاقااهزززا الخًقزززل الزززا  وزززل ال سزززف  لزززق  وزززل الح جزززر الالخزززً ص إلحنلزززهر 
ا  ا ززيس الذاايززل با  ا ززيس الجماعيززلص البززدغ  الجزز ا رف إلززي المر  ززل الحا ززمل 

ع النظززا  الحززاكي الأ ًإلزز ص إلحححزز   الززا اللززرانص ال ززي الر  ززل المءا نززل الاتشززحبا  الزز
الءلززودس  لززق  ززا ل ال اجهززل بززوا الوززرإلواص إلززد ا الحهديززد الاي،ززذا  الال ززخط الات،حءززا  
يحج ززززد ن ززززق أ ض الءلززززودس ن ززززق شززززل  أ ززززالول ال زززز   اعلززززس  ر ززززل الززززن س 
بدفءانااهززا المحن نززلص ال ززي اج ززي اي ادس الشززع  بل بح جوززر ال  زز   حززق يححزز    لززق 

 ل ي،ح  ق   صإلع  الاند 
ـــ ــيزَن الش  ــا َدمَ َ  ََ َي ــرا ــ ا الّص  ــهَ َه ـــرَاَعا   إ ن  ََ الّص  ـــ ـــدز أَطلز ـــم  َق لز ْ  والما ـــعز   (26)ـ

 زززذا اللزززران بزززوا الزززد  الالظ زززي ال زززحمرص الزززا دا  ات زززحعما  قاهمزززا ص الإل الزززدالاا 
 ل العًقززل بززوا الشززعل الميززوهد الات ززحعما   ؛الحززي  ززالف لززي ا ززد" لنوزز  الحربززل

 ح ى ا د  فءاب ها  زران ن زق  زعود ال اقزعص الالزا  نزا يحجزاال  نًقل اياد الع ال
العًقزززل الحء ودفزززل  لزززق العًقزززل الجدليزززل الحزززي اج زززد أفزززداد الحيزززاس. ال زززي الشزززح ،ل 

 الالذف ف يي بالمحل ل  لق إلع  الا يح لد نا  ذا. صبالح ار
ي الززا ا اميزز   ززي ل ا الززر بجا،ززل  ززذف ا  ززالول؟ الالززا األفعــال فــي األمــر-ب

 اها بمعا،ي المافي الالميا ن؟. ي نًقا
ا يززر ا ززحعمات  ا الززر إلززي ال ززدا  الززرإل  الالححززدف  لززق د جززل فملززا نززد ا 
ظززا رس أ زز  بيل الموززلسص القززد اع ءززف بززي،راض الحعززددس  الحززثص الايقززدا ص الالم اجهززلص 

 الالحجاال .
إلزي ال زدا  الزرإل  ايسزف  و بزل إل ربزل ال ح ظزل إلزي الحزاالت   لا  النل اليً ز

ا  الميززززرال  ن يزززز  الن ززززق ال ئززززا  الم ززززح قل الززززا الشززززعل الشززززانر ل ززززي الحلزززز
العراقززيص  مززا اعلززس  زززذف المحااللززل جدليززل اللزززران المي ززااي بززوا ايدا س الواالحزززل 
ال حميزززل ال ززز ل ا غًقزززي الال  زززرف الالمزززادف. الالزززا  نزززا اسزززدال نم يزززل ا حوزززف ال اقزززع 

ف. اللهززذا الا  يلزز   لززق ننا ززر  زز سيل الإفجابيززل أالززرا  فززرال با  قلززد ا ززحيعاب  الاجززاال  
ا  د أإلعا  ا الر الححربييلص  ،ها ادغ  إلي  زميي ا  الزل ب يزل الحلزدف الال عز  

 ي1936نا   ،ح  ق ل  إلي قلودس )احر  ال حد(
ال زززز   زززززوا غاطزززززل  لمزززززف  ززززز يمال  هزززززيس  ل الزززززل ات،ءزززززً  الحزززززي أيزززززد ا 
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ً ي1936الج ا رف بلحي ح  الإل رف الل ا،  نا    ص قاه
ـــــعى  ََ َعَلـــــى ا قـــــدام  مَنزَطب  ـــــ مز َفَ نز ـــــد  ََ َعَلـــى الت     َأقز ـــ ز َفَ نزـــ رَ وابزَط تَـــد  يـــل  مَقز   نزك 
ـــــا ـــــوزمَ أجزمَعََه ـــــب ََد الَي ـــــ ن  ال ـــــقز ب ــــــرَ    َوِ  ــــــعَاَا َتنزَتم  ــــــنز َمسز ــــــه  م  ي  مَــــــا َتَرّج    ل 
ـــــــــرزَتَهمَ  ـــــــــوَام  َوت ـــــــــَر أقز ـــــــــق  َدا   َِـــــَ َروا   ال تَبز ـــــةه  ََ   َفهَــــمز إ ذا مَـــــا وَجــــَدوهَا َفرز
ي اجَتَرَحــوا ــ   ــوزمَ َعــنز َكــّل  اّل ـْـ الَق ــَرواَعم ــا أرَاقــ   َفَحاً  ــوا ومــا احزتََك   (27)وا وَمــا اغتل 

ال ونمزززا فخ  "زززد الشزززانر الشزززهودص بالمءابززز  فعن "زززد الجبزززال المحخزززا  ص  ء لززز  إلزززي 
 ي1948الو لح  الشهورس زأغي جع رز نا  

ـــمز  ََ –َتَقح  ـــ ـــَ  ا -َلعزنز ـــــــمَ    لر َـــاص  أزم ـــــــا يَقَس ـــــــَن الحـــــــّ   َم   وجـــــــرّ بز م 
َْ المَنــــونَ  ـــمز َفمَــــنز َذا يخــــو   إذا عاَفهـــــــــــــا األنكـــــــــــــَد اأَلشــــــــــــــ مَ    تَقح 
ــــــومَ الَبطــــــينَ  ــــــنز ذا  َل ــــــمز َفَم َحـــــــــــمَ    َتَقح  َْ ال َيقز ثزَلـــــــــــ   (28)إذا َكـــــــــــاَن م 

 ل أإلعزا  ا الزر زأقزد ص الاءحزيص الابوززشز لهزا دتت  ،  زيل الالعن بزل اعسزر نززا 
ا ازني نزا ايلحزاح الالحعجوز  بال عز  اليز  فص ال زي الجرأس الات،دإلان الاليءل بالن سص  م

الن ززق  ؛ص  زز  س ن زق ال اقزع  هزا احمز   زي المر  ززلص الالشزانر  ز  ف ن ززق الم زح با 
الءز ف الاليززعيفص إلهزا  زز  فع زا ،يززسح  ن ززق العزاليص البززدن   لزق ايطبززاق الشززاال  

 ي1949إلي قلودس زأطسق دجقز 
ــــــقز َدجــــــ ــــــقز َ ــــــبَابَ َأطزب  ــــــــــَحابَ    ىهل أطزب  ًَ ــــــــــا  ــــــــــاه ي ــــــــــقز َجَهاَم   أطزب 

ير   ـــــــم  ـــــــَن الل  ـــــــقز َدَ ـــــــانى م  ـــــــــــــــــقز َعـــــــــــــــــَ ابَ    أطزب  َقـــــــــــــــــاه َأطزب    مََحرّ 
ـــــــــ ــــــــدان  مل  ــــــــى الدّ   ــــــــقز عل َحـــــــــــــــــابَ    أطزب  َْ الرّ  يــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــتزَها َهياه 

ــــــــــــــى مَت ــــــــــــــقز عل ـــــــــــــــنَ أطب جي يَـــــــــــابَ    فّ  َ  الُ  َجـــــــــــ   ـــــــــــَن َكمَـــــــــــا َتَنف 
ـــــــــوزم   ـــــــــى َ  ـــــــــقز إل ـــــــــوأطزب  َش َصـــــــــــــابَ     النا ـــــــــــــلَ النّ  ـــــــــــــومَ يَكزَتم    ر  وم
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 إلر ل لألغذ باليي . اجحر  اي ا ا س ا جراهي الآ ا .
 . 46ص 45ص   4دي ال الشانري   (28)

ا ، دي الءا يص ا شي ي المحشاهيص البوواي  سور البوا ال    نا  نافل نا شدس الشبعص الا الح ي الإلي 
  الافل الا ا الرص ا  علي المعءد.
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ـــــــــى يقيــــــــــ ـــــــــى حت  ـــــــــقز َدج    َ  مــــــــولَ أهزــــــــل  الَغــــــــاب  َغــــــــابَ    أطب
ــــــــــ ـــــــــى َيحلّ  ـــــــــقز َدجـــــــــىه َحت  ـــــــــماوات  َِعَقــــــــــاَبِ   أطزب  ًَ   ــــــــــَق فــــــــــي 
ـــــــــــــرا إنز  ـــــــــــــ  ن تف ـــــــــــــقز: ف ـــــــــاَب     أطب َق ر  النّ  ـــــــــد  رز َومنزَح ـــــــــف    (29)َتسز
َطـــــــــ َلـــــــــَق الب  َز ح  ذا التَقـــــــــ ــــــــعَابَ    افـــــــــ   ــــــــَوَب الّص    (30)ن  َوَجــــــــد ت  النا

ل ء شزالقد فخر  إلع  ا الر نا دتلح  الححربيزيل  لزق  زخربل الربزرس البونزل بال
 كما إلي قلودس زان بمل الجيانزي

ي ْ  َنـــــــام  ــــــعز ََ الش  يَـــــــا ــــــــــــام     َنــــــامي ج  ــــــــــــَة الط َع َه ــــــــــــتزْ شل  ًَ   (31)َحَر
الأ يا،ا  فحدد الشانر ل شبا  النهو ال ز يي لحجزاال  الع قزا  اليز  سص ال لزي نسزر 

ً  إلي قلودس زأالي اجد الا علز نا  الا ق  د  شا ا  اشب   ل  ي1944الم  ي قاه
َحا ــــــــــــان  بَـــــــــــوا   َوَ ــــــــــــَ وا وَجــــــــــــوصَ الس  ــــــــــرول  َفَقلّ  ــــــــــَن الما   (32)ت  م 

ال ززي احيزززما نزززد  المخززاطرس الاتقححزززا  الزززا ،وزززر  ززدىص الأ زززي ننلزززر ير زززل 
ي ن ي  إلي  ذا المجزا  زالنا يزل الن  زيلز لحهوئزل الن ز ي الجع هزا إلزي  الزل الحي زل إلز

 نم يل الحعسئل الالحجديدي
ـــــــــــــَ وا ــــــــــــبَاب  َتَحف  بَوا   َقــــــــــــلز للش  ـــــــــــــــــــــــــــــَ ل  ـــــــــــــــــــــــــــــوا َوَت َم   َوَتيق 
ــــــــــــــــــــــــا  َ َْ    وتــــــــــــــــــــــــَ ه بوا للط ار  ـــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــا ال تَتَ ه    ت  ف ن 

 كما ي ظد ننا ر الوسيعل ي،جا  إلع  الحخوي الالعس   ن قي
ــــــــــــوّ   ــــــــــــَفة  َتَط  َ ــــــــــــوا َكعَا َْ    َ وَن مـــــــــــــــــــــــال  وَتلزعَـــــــــــــــــــــــ   َ  بالرّ 

 ياللع  ق ل 
ــــــــــــــدز  َم ــــــــــــــرَا   ب  ــــــــــــــوا َكَرقز  َرَجــــــــــــة  الَحَصـــــــــــــى  ََتَســـــــــــــر بَ   َ وَن

                                                        
. ،اُ ي إلان  الاغر. الالمراد  نا ال خربل الالحهلي. الات،حءاد الً ن 289ص   1 دي ال الج ا رفي  (29)

ن ق العالي الميإل لص الن ق الميهديا الذف ت يي  الل ن ق جًديهي..   ق البوالي  نافل نا شدس 
 ا  الل.

 .289/291ص  1الملد  ،   ص   (30)
 .123ص   4الملد  ،   ي   (31)
ا،حا ي جمع ال رد ا  ا،حل ال ي اليما الالسر ل. الاجمع ن ق 945ص   1الملد  ال ابقص   (32) . ال  

  ا،ري الرباح الحي اياي الا اليمواص ال ا،ف العر  اح اا  بهاص البءاب   البا ح ال   الذف فياي الا 
 )الا لي بال ا،ر بعد البا ح(. يجا،ل الي ا ص ال   دلو  الشا ص الالن  المي 
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ــــــــــهَ  مَق ــــــــــَخوَر َطر  ي الصا ــــــــــ زت  َْ    َت َه   (33)َهَيَجــــــــــــــــــوزََهن  ومَــــــــــــــــــ ز

فحمززز   الزززل ال ونزززل الالزززذ اا الالحزززذ  البيزززع ا الززز   إلزززي ،لزززابهاص الت بزززد الزززا 
ي ا ال     ا  ا،زف ال ر زل  زا،حلص ت بزد الزا لهوزل اليز  س البعزث الرنزل بزوا  اءل 

ال زززززي  شزززززا س  لزززززق  يا زززززل الحلزززززي –إلئزززززا  الم زززززااللوا. الإ ا انحرفزززززف اللزززززخ   
ات زحسدادفل ن ززوهي أل يحخززذالا الزا العا ززد الززذف فوزز ح بالرالزا ص ال نززا نًالززل الءزز س 
الالعلبمل لء ل النظزا  الهمزا  ا،زف  زيورا ص الأل النلزر  زيل ل   ي ز ص طزا  الزلالا 

 زززق اللزززران الزززداهي بزززوا أ  قلزززرص  ل اللالزززال إلزززي دال ال ال زززحمرص ال زززذا يزززنعلس ن
 ي1944الحاكي الالشعلص اللذلي إله  فء   إلي قلودس )أالي اجد الا عل( نا  

ــــــــــــــــــــــــــــ َكم مَق  مَســـــــــــــــــــــــــــن  ِز بَـــــــــــــــوا   ال َ    ــــــــــــــــلا َعد  ـــــــــــــــَدَ مز َأنز َتغزل 
معَةى  ـــــــــــــــــــــــر  ًَ  َُ ـــــــــــــــــــــــا َْ    إ ن  الَحَي ــــــــــــــــــــــــــــ َل ــــــــــــــــــــــــــــةى ال تَغز مَ    َوجر 
ــــــــــــ َتطي ـــــــــــنز ال َيسز ـــــــــــَدوَح َم بَ    وَت دّ  َِ ــــــــــــــ ــــــــــــــا وَت ــــــــــــــعَ لحاَقَه   (34)ـ

لءززد بززرن الشززانر إلززي الزز بر الخوززل الحربيززلص    القززد الززع الجمززا ور اليززاهرس 
 ال قد الداعيل الالمبشر الا غً  أ الول ا الر الححربييل.

اللززي اءحلززر  ززذف ا  ززالول ن ززق الحيزز بر الالحخوززيط إلح ززلص الإ،مززا ا ززحهدإلف 
الح ووززر الجززذ فص الايجابززا  المءححمزززلص إلهززا  زز  يززربط بزززوا الشززعا  الالم قززدص  مزززا 

 فءرل النظربل بالمما  لص إلي اءمل " " ل شهودي
ـــــــــــــــمز  َه ـــــــــــــــَدم  َأن  ـــــــــــــــمَ    مزَه مَوا   وأفزه  ـــــــد  يــــــَدَا إنز تَــــــَدعزَهمز َيخز   (35)َعب 

اللززي ا ززا أ زززالول ا الززر الجززرد الززز ان  الإ شززادا  إلح ززلص بززز   ا،ززف ال اقزززد 
خا ل اجاف الءيزافا الملزوربلص ال زذا الزا اا زدف الءلزاهد الحزي ،ظمهزا إلزي ب،ياليل ال 

 ات ال طنيل الالعربيل الالعالميلص الي ي زالد  ال اليز ال زب    عودزيا  د
ــــــــدمَ الغــــــــالي يســــــــيلَ  ــــــــي ال ــــــــــبيلَ    َ لّ  ــــــــــه  الس  ــــــــــاَر ب   َ ــــــــــوزءاه  َن
ـــــــــمز  ُ  َك ـــــــــارم ـــــــــلَ الت  ـــــــــلز َ يزَك َْ هيـــــــه  َغـــــــولَ    ًَ ـــــــ   (36)َغـــــــالَ الموا  

                                                        
 د جل الحلقي طبءل الحلق.. ال459ص 457ص   1دي ال الشانري   (33)
ي الء و . .460/461ص   1الملد  ،   ي   (34)  المُء" ا
 .43/47ص  4الملد  ،   ي   (35)
 . ،ا ي اجاال  إلي الظ يص الأالعا إلي الءهر. الال  ي الحءد الال ا .561ص 555ص   4دي ال الشانري   (36)
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فحمززززًل دتلززززل إل ربززززل ا وززززد –ال عززززًل زغ  "ززززيز ال ز زززز ز إلززززي  ززززياقهما ال  زززز ف 
 زحمرا  الالززدالا ص  مززا ا وززد الم ززاالل الإلوهزا  فجززا  إل ززرف لحززا ب  الشززع   الملاإلحززل ات

 إلي  سو  الحربل الال يادس.
اللع  الا أبر  ال دا  الرإل ص الزا احزدت بهزا  لزق اليز  س الجلاهربزلص    اجزاال  

 الج ا رف الحث الالححرب   لق الححدف الات،حءا  ،ح  ق ل ي
ـــــودج ا ـــــاَعيز َحَق ـــــي بَص يل ـــــَر.. ك         َ ــــــــــــ   ـــــــــــي َ ـــــــــــراَوت ه  مَقز   عَـــــــــــم  ف 

ـــي ـــر ص  وانز َع  فز ـــنز ا  ي الـــَوحزَ  م  ـــــــــــي   َ ـــ   َلع  َداه واقز ـــــــــــر  ـــــــــــه  َح ـــــــــــنز ناب    وم 
ي ي مَراَرَتــــــــــــهَ وامزَلــــــــــــغ  ــــــــــــي   وَشــــــــــــقّ  ــــــــــــه  واجز َع  َر مرَارت  ِز ــــــــــــ ًَ   (37)و

ا إلعزززا  )كو ززززيص ا،لنزززيص اق عززززيص شززززءيص االيززز ي(  ا  دتت  ،  ززززيل ا وززززد 
  را  ن ق اجحيات البا،ي الا جذال ف.الحنق ن ق الم حعمر الاي

الالهمزززا اعزززدد  أ زززالول ا الزززر الان نزززف دتتاهزززاص إلد،هزززا احيزززما   ادس ال عززز  
الح ووززززرف الجززززذ ف الحا ززززيص إلهززززي أإلعززززا  الءاالالززززل الال البززززلص البالحززززالي إلهززززي الطنيززززل 

 الإ، ا،يل.
اللعزز   ط يززال  ززذف الظززا رس ا  زز  بيل ،ززابع الززا شخلززيل الجزز ا رف الحززي اءزز د 

 ال   الءاه ي الت انءادص
ُه  ــ ي يَعطـــي ال  مــاَن ايـــاَد ََ ال  ــ ـــا   َلسز ب  ـــه  تـــنه َه َنا   ـــروَ  عَـــنز َنهز   (38)وَم

اللهززذا  ا،ززف العظززي ال اق زز  أالاالززر  زز اا ن ززق ال ززح ى الحلززا  أ  ن ززق  زززعود 
 الجما ور.

أالزززززا ا إلعزززززا  الميزززززا نل إلءزززززد ا زززززحعم ها الجززززز ا رف ل دتلزززززل ن زززززق المعا زززززرس 
  ب  ززززل الحافززززرص ب  زززز ها  ززززا ل للززززران ال  مززززا  الالحجززززددص إلءززززد نسززززر نززززا أ الحزززز

كمززا  ززي –الالُسنريزا  الحر وسيززلص إليبوززا  الشززانر  زي ال ززااير ا  الززلص ال ززي إلزي الءلززودس 
ت فعرإلززز ل الم زززاالالل الت أ،لزززا  الح ززز  ص يححزززد إلزززي غ ءهزززي  -إلزززي ال اقزززع الالحزززا ب 

ليابزف ال نر ال ني الالًالنيص  مزا يححزد إلزي  زسهي الشزا ن الالشزانرص ال زي فشزل  ل ا
الزززداهيص البح  نززز ل ن زززق الحزززاال   ً زززلي الحززز   ال  زززاح الالزززذف فج زززد الزززد ص الالحززز   
الحربزززل فمي ززز  ال زززجاص أالزززا المحززز   اليالزززث إلهززز  اللزززران الوبءزززي الزززذف فشخلززز  
الرغيززفص الالززا  ززاتا ا بوززا   زز ى الشززانر ،  زز . إلهززا  زز  ي ا زز  إلعزز  المجابهززلص 

                                                        
 . الحردي ال افلص ال ا ي قان ال يي.223ص   3الملد  ،   ي   (37)
ً ص الحودا .285ص   1الملد  ،   ي   (38)  . النهوي الوربق ال افر. ،اكبا ي الاه
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 ل الحويا  أبوا  ال جاي اإلعا   افل الححدف إلي الج  الو اس المي ي ا  ال
ــــو ليَن الَحَت ــــى َجــــاع  ــــَمى عل ْ  العَــــــــا  ر     ًَ ــــــــ ــــــــراه إلــــــــى المَوزك  سز   َل ج 
ــــــد   ــــــل  بالَح ــــــى مَثزَق ــــــَمى َعَل ــــــــــافر     ًَ َُ كالَقا ــــــــــد  الم  ــــــــــَم    ـــــــــد  وَمشز
عزَصــــمَيزه   ــــى م  ــــ ن  الَقيَــــوَد عل ـــــــــــــر     َ  َبل  زَاه  ـــــــــــــَتقز يَل َمسز ـــــــــــــات    (39)مََف

ص ال ززي أ ززماا  اهر  زز ا د إلءززد الززنر الشززانر البوزز  اليزز جع حزز  إلزز ق  زز  جبززالد
ال ززان وا )اليءزز ص الءاهززدص الظززاإلرص العززابرص  ا ززر(ص ال ززي اززد  ن ززق الحززا  الالم ززحءس ص 
الاززز  ي باليبززززا  الاللززززًبل اجززززاف الحززززاكي الجبزززال المززززدني ال ززززا  ص البهززززذا الززززبر 

 العًقل بوا الم ح ى الدتلي الالمعن ف جدليل دينااليل.
ل اليززز  س ا ا زززمف إلزززي  ظزززا  الحزززاكي  شزززعا ص  حزززق الظززز  فوالزززل بد زززءاط الن

  شخلزيا  الحل الزل ال زي الحا زرس زالخو ح ص الت  يما إلي أنءا  ال  بلص الازراا  لز
 الا قس   جا  الي  س ،ح  ق ل  إلي قلودس زي   الشهودزي

ـــــويز  َت ـــــَ َِوراءهِ َيحز ـــــَروَن َف ََ   َذنزبَـــــــاه وال َشـــــــَرَطاه َيَحـــــــوَز ِإ مَـــــــامَِ   ومََحا
َروا ــــَ َلوَن مَــــن  الــــ  َن َتَســــخ  َيسز ًَ ـــــ ي الَجمَـــــ   و َهـــــا أنزعَـــــامَ َه ََ ك ن    (40)و
ـــــــاَ َهمز  َق ـــــــ   َوَن ر  َس المََتَ  ز ـــــــيَنكّ  ــــــَدامَ    ًَ ــــــَهمز َأقز ًَ ــــــى َكــــــ ن  َر و   (41)َحت 

ا ززحعال الجزز ا رف إلززي  ززذف ا بيزززا  بمجم نززل الززا ا إلعززا  الميززا نل الدالزززل 
ون س( القد جاا   زذف ا إلعزا  السنيزل ن ق الم حءس  الي  )ُفحا راللص  ي يل لص  

ل مجهزز   دتلززل ن ززق ان ززرف لهززي ال ر زز  الشززديد  إلعززالهيص القززد جززرد ي الززا االحيززا ااهي 
 العاليلص ال    ي إلي الشهد ا ح الي  اغر.

أالززا الرغيززف إلهزز   الزززل ل جزز نص ال زز  بوزز  ازززا بخي نسززر ننزز  الجزز ا رف ب  زززل 
 ءزر الزا دا  الرغيزف  زود الم قزد. الحافرص  ،  الا دا  اللران قاهما  بوا ال نزق الال

 .1948كء ل  إلي قلودس زأط  الليا ز  يف 
ـــ    ـــ   ألز َنى مـــن ألز َْ    َوَلـــم َتـــَ ل  الـــدا هــــــا الر  يــــــ ت  ــــــي َأعن  َل ف  ــــــر    َيَص
راه  ــــَمخّ  ِ َمشز ن  ـــــولَ    وَاــــل  ِا ــــَن المَطــــاح  َ  َعَك ـــــَ  ـــــنز َف ـــــامَ م  ـــــه  الَه   َعَليز

                                                        
 .703ص 699ص   2دي ال الشانري   (39)
 . الشرطي جها  ا الا. ن  ي فوا د البً قص ا ،عا ي الدالا ص ال  اهي.60ص   4الملد  ،   ي   (40)
 ت،  ا .. يُن ُسي فُحنق نًالل الذ  الا59/61ص  4الملد  ،   ي   (41)
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كزــــــــَر َجب ــــــــاراه َعنيَفــــــــاه  ــــدور     َـــــــَدوَر الف  َْ وَ ب َحيزــــَث َ  ــــ ــــمَ الر  ي   (42) القَل
الأ يا،زززا  يحزززداغ  المافزززي بالحافزززر نسزززر ازززداعيا  الشزززانرص البحعاقزززل أ يا،زززا  
أغزززرىص الإل  زززذا الحزززداغ  الالحعاقزززل إلزززي ل زززل ا  الزززل فحزززدت اززز ارا  ناطفيزززا  الإل ربزززا ص 
د ال لززي ب ززسل الهزز س العميءززل بززوا الحززا بخي الا ،ززيص إلهززا  زز  ينشززد الحربززل إلززي ب ززدا

الحافزززر إلززًز فجزززد اص إلزززي  زززوا أل  زززذف المدينزززل  ا،زززف  افزززرس الع زززي الا د  بززًز 
 ي1957النا ن ،ح  ق ل  إلي قلودس زكي بب داد أتنولز 

ـــــــــــد   ـــــــــــنز َ َل ـــــــــــَداَد م  َز بَغز ـــــــــــ َم ـــــــــــوبَ    َ    َل ـــــــــــه  مَقز ـــــــــــيء  هي ـــــــــــلا َش  َ  
ــــــــــــــَربى  َُ ال َع ــــــــــــــارم َْ    َ ــــــــــــــَ َب الت  مــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد  َتعزر  ــــــــــــــــــمز ال َ  َه   إن 
َكَهــــــــــــــــا ــــــــــــــــَداَد َحن  َز بَغز مَــــــــــــــــ ــــــــــــــَ ال ت     َ    ــــــــــــــي الَم َْ  ف ــــــــــــــ م   الت َجار 
ــــــــــا ــــــــــيزَس َلَه ــــــــــَداَد َل َز بَغز ــــــــــ َم    َ    َْ ــــــــي ــــــــيَها َ ص  ــــــــرى َكمَا     (43)َحا  

 ،زي في ز  أالقزا  المحزاص إلءزد ج زد  زذا  -الالج ا رف العرال  بنظرا  الح اؤليزل
الح ي ن ق أ ض ال  ل إلزي  زيغ الم زحءس ص ا  نزف إلزي العديزد الزا أشزعا ف بالنلزر 

  ل  إلي قلودس زال ارفزيكء
َز  ــــ َقهوَن إ ذا انزَجَل ــــَيفز ًَ مَوَن  بَـــاه    والَحــــال  َعـــاه وَكواذ  ي الطايـــوَل َ واد    (44)هَـــ  

 ل أ، ل   ما  السوف احو   لزق دتلزل نء يزل ا وزد اجزاال  المافزي الالحافزر 
  لق الم حءس .

د الاخ ززم الززا  ززذا   زز  أل ا  النززل اليً ززل إلززي الحءزز   الدتليززل اج ززد ال اقزز
الشززانر ال طنيززل الال يا ززيل الاتجحماعيززلص  مززا اعلززس   ادس الح ووززر الالحجديززد. بعوززدا  

 نا ال  د الالحعسور.

 النزعة الدرامية-2

المدال،ززل ال   بززل ت اززنعلس إلززي ال ززح ى  ززذف الحءزز   الدتليززل إلح ززلص بزز   ،هززا 
 أفيا  إلي أ الول المل  بوا ا ل اظ اللجا  ف ا ي إلي ا جور العن ف.

                                                        
 . ابا الموا اي  نافل نا الرغيف. إللن نل  ي غ   داهي.286/287ص   3الملد  ،   ي   (42)
 .  ن  هاي جع حها فالعل إلي المخا ف الالمذت .238-235ص   1دي ال الشانري   (43)
. الوو  ي ا شباحص الالمءل د  نا الحلا  الو اس.  ي ءه لي  يع م ل 270ص   1الملد  ،   ي   (44)

 ن ي اليءواص  ل ال ء     ايلما  بمعرإلل الشيا نمءا  الأإلءا .
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الخسربزل الحءربربزل اح اجزد ي بزا  ال اقزد الالفزعيا  احع زق بشزخم  إلا  الول
الشززانر أال بززال اقع الززذف فعززيش فيزز ص البملززا   جانهززا إلززي ،هافززل ا الززر  لززق ظززا رس 
الحنزززاق ص أالت  إلزززي ال زززح ى ال اقزززع الخزززا جي المشزززدالد الزززا جهزززل  لزززق الزززاضد الجوزززدص 

الززلص ال ا،يززا  إلززي الال اقززد الززا جهززل أغززرى ن ززق أبزز ا  الحززد    يهززدد بززلالا   يززال ا 
ال ح ى شخليل الج ا رف الحي اسدال اعالو اناقيا  الا بزوا اي  زاي بزز )ا ،زا(  لزق 
 ززد ايزززخمها الاتنحزززلا  بهززا البزززوا فزززع ها الاشزززلو ها الا،سها  ززا  لزززق د جزززل ال زززء ط 

 المذ  .
إلالمءاب ززل إلززي ال ززدا  الحنززاق  اسززر  ال فززع الءززاهي بززوا نزز الي اعزز د ،البززا   لززق 

بزززذلي ا  زززع إليزززاا الحنزززاق  اعسوزززرا  نززز ض اع يءززز  إلزززي ال زززح ى ال اقزززع ال يا زززيص ال 
ال  ززز  ال ا زززدص البزززد إلزززي اح وززز  المعزززا،ي الال ا قزززا  الحيزززاس. أالزززا الوبزززاق في زززهي إلزززي 
الززز بر نمزززق الهززز س العميءزززل الالشا زززعل بزززوا نزززالموا الحءزززاب وا إلزززي  ؤبزززل الشزززانر 

ءز  البححمزي ل  اقعي نالي يحسر  الن  الب زخط ن يز  البحزذ  النز ص النزالي يحز ق  لزق اح ي
 ب  ن ق  سو  المحخو  .

كزززال الحءابززز  الالحبزززايا ن زززق ال زززح ى اللززز  س أ  ن زززق ال زززح ى المشزززهد أال ززز اا 
إلهما يلبزدال إلزي اعموزق ات،شزوا  الزذف فعزا،ي النز  الشزانرص البملزا انحبزا  د جحهزا 
أقلززق  ززات  الحمززلق الالمعا،ززاس إلززي ال اجهززل فززرال  اناقيززا  ال اقززع اتجحمززاني 

،ظاالززا  فءزز   ن ززق أ، ززاق الحباينززل إلززي العًقززا  الالززرؤى. فءاب هززا الال يا ززي. )ب  زز   
نًالززززا  ا ززززحدني  ززززز  النهززززا نًالزززززل  ا،يززززلص ال ززززز  نًالززززل ا لزززززر نززززا العا،وهزززززا 
الاليزززاالونها الزززا غزززً  اظاإلر زززا الزززع العًالزززل ا غزززرى  ،زززي الحيزززاد الالحنزززاإلر فيمزززا 

 .(45)بونهما(
نززاق  إلزي فز ا  ززذف المعويزا   زز  ا زحوان الجزز ا رف الزا غززً  ال زدا  الح

 أل يسني ال  ا  الح اال  العنا ر لأل الل؟
 ،ءرأ ل   ذف ا بيا  الا قلودس )ال ارف(ي

َكايـــــةه  َْ َعـــــنز َشـــــرّ  الطاغـــــام  ن  ــــــــــا   َأنزبيـــــ َب مَن َ ــــــــــميرَهَمز والوَاج  ر   ِ ِز ــــــــــالَم   ب 
بَـــــاه  قاه مََتَلّه  ـــــاع  ََ ـــــي  بَــــــا   َلَقــــدز ا تَلـــــوا    ــــــمز َجَهامَــــــا كاذ  ََ   ه    وَقــــــدز ا زَتليــــــ
ـــــيَلةه  ـــــ   َحَشـــــَدوا َعلـــــي  المَغزرمَـــــات َمس  بَـــــاراه غز ََ ـــــيَن رََغا   َذل    (46) َلعَـــــاَب األرز

                                                        
ال يمياهيل الالنم ا دبيي أنما  ال حءق العهد ال  ل العربيل الآدابهاي جاالعل ننابلص باجي الخحا ص  (45)

 .12ص   1995الجلاهرص الاف 
 ر.. الجها  ال ا  ي    ال حا  الذف ت فع ب  الو281ص 280ص   1دي ال الج ا رفص   (46)
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ثزَلمَـــــارو أ و  ـــــَ نز  ــــاه    َ  َ ـــــحىه وزمـــــراه م  َب ليــــل  َنا   ََ َعــــنز أمزــــر     ــــَبحز َز   (47)َأ
ــــــَتر ي  َتشز ي َتمَــــــدا ل  ــــــ ن   َــــــد  ــــــاه ب  بَــــــا   َان  ــــــعَ مَوا   َ  وأنز َأ ي ــــــا َط المََت ــــــقز ًَ  
ــــــهَ  ــــــد  ح  اَم ــــــديا َش ــــــى إذا الَجنز ـــــــورََأّ الفَ    َحت  ـــــــل  مَحارَ  ـــــــيَلَة أزنز َيَم   ال 
  ْ ــــ ــــنز مََتَخّش  نزَهــــا وم  ــــوا م  ًَ َتيزَ  ًز ــــبَا   وا َُ َغا   ـــل   َــــنزَف مـز ــــّل  الرا ــــاه َكص    َعنَت
ـــهَ  َْ َناَب ـــ ََ  َنزَش ـــوز ـــي  الَج ـــَدوا عل ــــــبَا   َحَش ــــــد  أرزَقــــــَط ال  َبَــــــالي َناش  لز   فــــــي ج 
يَــــــاه  ــــــاه َطا   ــــــَ ن  مَوزَج ــــــوَن ب  َح ــــــــ    ََتَبج  وا عليز ــــــــد  ــــــــار  َاًَ ــــــــ اه وَمَس َناف    ه  م 

ـــ م  يلزءَ َ ـــَ  َوا ف  د  ـــم  ال  مـــان  َقَصـــا   ــــــــا    َف  َ ــــــــار قاه ومََغار  ــــــــوَب َمَش ــــــــداه َتَج   َأَ 
ــــنز  ــــطا م  مز وَتَح ــــار ه  ــــنز أازَف ــــَتلا م  بَــــــــــا   َتسز ــــــــــداه َكاذ  ــــــــــلا َمجز مز وَتَث ــــــــــداره    أقز
ــــيزَهمَ  ــــوَت َعَل ــــَه البَي ــــتزَفَهمز َأل  ــــا َح ــــــر ي الَوليــــــ   أَن بَــــــاَأغز مز والَحاج  ه  َشــــــتزم    َد ب 
ــــــواَد َفــــــَد زَتَهمز  ــــبا   واأَلمزَثلـــــون هَــــــمَ السا  َ ــــراُ  مََنا ــــَن الشا يَن م  ــــاأَلرزَذل    (48)ب 

 ينه  بناا النم ن ق ننلربا الحناقيوا بونهما  ر ل اياد ال حمرسي-
شزززل  بززززا س الحزززدانيص الالعنلززززر اليززززا،ي العنلزززر ا ال  ) جززززا  الحلزززي( ال زززز  ف

الشانر المي  الشعل. القد الظد الشزانر   مزا  الحيزادس ي زدات الحبزايا الالحءابز  
اليزز  )اشززحرفص اسيززع( ال ) ززءط المحززانص ال ا ززل( ال )الشززا قص ال ززا  ( ال )ا الي زز لص 
ا   ل ل(ص  ي ا حعال الشانر بيل اظ دالل ن ق الحزا ص القزد ا زحعم ها ا زحعمات    يزا  

ال الجززز ف الحنزززاق  اليززز  ) زززانءا ص جهاالزززا ص ال زززو ل ص ،افزززبا (ص ال مزززل أإلعزززا  ا وزززد  بززز
ص احزطا( الأغزرى ازد  ن زق ات زحمرا بل الالمعا زرس  ص ايز ا العند الالححزدف ،حز  )ا زح ا
اليزز  )ألززوص أ،ززرفص اجزز  (ص اللعزز   ززذف ا إلعززا  املززا المح ءززي الززا الزز   الشززانر 

دالل أل يحملنزززز ا الززززا  د  زززز   ا  إلززززي بوزززز اهي البءززززرن أ ززززمانهي لززززال ززز  يهززززاجي الح
 ل الشززانر يحعاالزز   صرشززعرفص أالززا ال عزز  أ،ززرف إلززً فملززا أل فحزز   اللا،زز  إلعزز  آغزز

الززع ،زززً ص إلهززز  ف ربززز  البداعبززز ص الت ي ءزززي ن يززز  د  زززا  إلزززي ال طنيزززلص الاي،زززراا إلعززز  
                                                        

. الو ا ي الو ملص الجها  ال ا  ي    ال حا  الذف ت فع ب  281ص 280ص   1دي ال الشانري   (47)
سي( الحاكملص ُ  را ي  ابا ص لعا  ا   لواي ا    ص الدالل.  الور )الخُ  

 . 284ص 283ص 282ص 281ص   1الملد  ،   ي   (48)
رىاسي  ءط المحاني ا شياا ا شياا المادفل الحاإلهلص الم ا راسي ا  ياد ا  را ص البءا ي ال ا   ي الورق الشا

 جمع ال رد  ىرىف .
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يحءنزز  الجزز ا رف الغا زززل الززع الجوززز  الجديززد إلززي العزززراقص  مززا ف زززرف  جززا   زززاتا 
 الالي  س ن وهي. المح  ووا بححربيهي

كزز   ززذف ا  ززالول اشززحا ال  مززا  المحناقيززل إلززي  ء هززا الززدتليص  ،هززا اءزز   
بززدال  الم لززد ايفءزززاني لحر ززل الززن س الداغ يزززلص  مززا ا ززهي إلزززي الززعود الحزز ار الزززا 
غززً   شززد العديززد الززا ا لزز ال الا فزز اا الالحر ززا  ،حزز  ) زز را ص أ قززطص  ززانءا ص 

إلعزا  الا  ز ا  إلزي ا  بعزا  النحظمزل الاشزابي  زاد دالل ال حهبا ص الحا با (ص الاغحيا  ا 
 اراكي.

ف   يزل ل حزلبواص الإ،مزا اعلزس الحنزاق  ر الإل  ذف ا فزداد لزي ف زحعم ها الجز ا 
اد بززوا الشززانر الالحلززا ص ال لززي الززا غززً  الحر وززل ن ززق  زز    الم ززااللوا إلززي حززال

نزا ال ز ول بمززا العزراقص الإ زا س ظزا رس الءويعزل بزوا الشزعل الالنظزا ص الاسربزر ابحعزادف 
فيمرف الزا  راايزل لهزي. الالزا فحم ز  إلزي ،  ز  الزا  غبزل  قلزاههي القزح هي. الإلزي  زذا 
اللزززدد فءززز   أ زززد البزززا يواي ) ل ال ون ،زززل اي، زززا،يل  ون ،زززل إلزززي  زززياق الزززا الحززز ار 
الحزززاد الززززذف ينشزززدا  لززززق قوسززززوا ف زززحءوبال الحززززس الات، عزززا  الايد ا ص ال مززززا لززززذلي 

 .(49)اطعال إلي  طا   ناهيل الي االبلف حءوبال ال  ل  ااهاص البحء
اللءد الظد الج ا رف ننلر الحياد إلزي ل  زا  د االيزلص اميز  أطزرا  ا  الزل 
كمززا إلززي قلززودس زالززاامر المحززاالوازص الحززي أ،شززد ا الشززانر إلززي الح  ززل الحززي أقاالحهززا 

ا ربمزا  ل إلز د  1950اشزربا اليزا،ي نزا   24،ءابل المحاالوا العراقووا إلزي ب زداد يز   
 العر . المحاالوا

ال زززال الزززا الحل الزززل العراقيزززل أل أقاالزززف الزززدن ى ن زززق الشزززانر الن زززق الزززدير 
الجربدس الم اال  نسد الر اق الشيخ ي المحااليص ب سل ،شزر  زذف الءلزودس إلزي  زذف 

الظ زف الزدن س انزا   15/12/1951اللزاد  بحزي ب   122الل حل إلزي نزدد ا الزرقي 
محلمزززل نزززا الشزززانر رجزززف الإل.  وزززث أ17/2/1952الا زززحيء  الزززدس قلزززورسص  حزززق 

 يالالم اال 
ر   ـــــــــا   َِ ـــــــــد   ـــــــــى َحاق ـــــــــَمى َعل ـــــــــنز َدم     ًَ ْ  م  ـــــــــ ر   علـــــــــى الح  ـــــــــا   ًَ  
ـــــــــــــــَ ن  َرمـــــــــــــــيمََهمَ أنزَجـــــــــــــــمى  ر       ــــــــــــنز َزلــــــــــــل  العــــــــــــاِ  َد م    َتَســــــــــــدّ 
ـــــــــــــ ابقي ــــــــــــا َدم  الس  ــــــــــــ ن  َبقاي ـــــــــَد للحا ـــــــــر     َ  ْ  يَمَّه  ـــــــــَن مَـــــــــا   ـ

ــــــَمى علــــــى َ ــــــا ا  ر     لع  مــــــن َغــــــد  ًَ ــــــــــه  الــــــــــد    َفَخـــــــــاراه علــــــــــى أمزس 
                                                        

 .60ص  1979 1 ما  أب  ديلي جدليل الخ اا الالحج يص دا  الع ي ل مًيواص بورال  ط (49)
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م   ـــــــاع  ـــــــن  َن ـــــــى َغَص ـــــــيزَس عل ـــــــــر     ول  َ ـــــــــلَ مـــــــــع الَها   رشـــــــــيق  يمي
ـــــــــــــــع   ر     َوَلــــــــــــــيزَس علـــــــــــــــى  اش  ـــــــــــاغ  ََ ـــــــــــة   ـــــــــــيم  علـــــــــــى َذل    مَق 
ْ  َعـــــنز َأنز َتمَــــــ ـــــعز ر     َيَفـــــلا  َـــــَد الش  م  الَجـــــــا   ــــــر   َـــــــد  الَحــــــا   َكسز   ـــــــد  ل 

ــــــ ــــــى َج ــــــَمى عل ــــــوًَ لين الَحَت ْ  العَـــــــا  ر     اع  ــــــراه إلــــــى المَرزَ ــــــ سز   َل ج 
د نَ  ـــــام  ـــــة  الص  ـــــى َنبزَع ـــــــر     ًـــــَمى عل عزـــــــَول  الَكاً  ـــــــى م  َز عل ـــــــ ََ   َتعَا
ر     ًـــــــَم علـــــــى مَثزَقـــــــل  بالحد ـــــــد   َُ كالقا ــــــــــــــد  الَمــــــــــــــاف    وَمشــــــــــــــَم
ــــــى معزصــــــمَيزه   ــــــوَد عل ــــــ ن  القي ـــــــــــر     َ    (50)مََفـــــــــــاتيَل َمســـــــــــتقبل  زاه 

اهمززل ن ززق فززر  الززا ا،و ززق الشززانر إلززي   ززي ال   ززل الززا الحعسوززر بال  ززل الء
الحبزززايا الالحءابزززز  بززززوا الن ززززي  ال، ييزززز ص إلززززالراليي الهاالززززد اءاب زززز  النجزززز   ال ززززاطعلص 
الالححزز   ب ززل ،ها فءاب هززا الج ززر الممحززدص ال،بعززل اللززاالديا اللزز بل فءاب هززا ال لززا 
الوززرف الالميءزز  بالحديززد فءاب زز  الشززم خ الات،حلززا ص الالءوزز د الحديدفززل اللززي ال ززااير 

 ل م حءس .
حيززاد ي لززد ، نززا  الززا الحزز ار الالحر ززل الداغ يززلص البزز  ي بالمخززاض الززذف  ززذا ال

ينسيززق الززا الخززً ص البعسززر نززا الح ززاؤ  اليزز  ف الززا غززً  الجززد  بززوا الظزز ا ر. 
اللع   ذا اللران الداهر بوا ا فداد إلي ال ردا  النم فج زد  لزي اللزران الزداهر 

  جزاهرباص بزوا الوزاالر بوا الجما ور الملاإلحلص البوا جًديهزا الزا ال زحعمربا ال لزا
 ذف الجما ور إلي الححر  الات،عحاق البوا أنزداا الحربزل الالحيزاس اءزد الو يعزل ننوزدس 
 ززابرس لحخزز ض ا  زز ا  الا اجزز  الن ززي الال ززجا الالمزز  ص البءززد الجزز ا رف الززع  ززذف 
الو يعزلص القززد ،ززذ  شززعرف أ،نيزل احززدال ال  ززاح اللززعل.  ،ز  الشززانر الززذف  اق الززرا س 

 ادص إلحبءق قييل أالح  إلي الجدا، ص الاالنا  بجدالى ال  مل الإلع ها.الن ي الق س اتفوه
ا وزق بزز ص ال ززي أ زماا ال انزز ي ) اقززدص  زز ا د إلءزد الززنر الشززانر البوز  اليززاهر 

 اهرص الزداإلعص ،زاالرص ظزاإلرص  زابر(ص ال زي ا وزد الءز س الاليبزا  الالححزدف أالزا  الحزاكي 
 الجبال المدني ال ا   الالمحر  المنعي.

ي فشززل  دال  الم لززد ايفءززاني ) اقززد  ززاهرص  ززاكي جززاهر(ص  ززذا الحنززاق  الجززدل
كمزززا ي لزززد  زززذا اللزززران الشزززم خ الالظ زززرص  ل بزززوا الحر زززل الال زززل ل ان جزززر  ر زززل 
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أغزززرى  زززي الحلززز ل  زززذا الجزززد .  مزززا أل الشزززانر ا زززحعم    مزززل الج زززر اج زززودا  
ل   ززاح الم ززحمر الززذف اعسززر ن يزز  ال اكززل اليزز ا . اللعزز    مززل الج ززر  نززا الرابوززل 

إلزززي أكسزززر –ا اباطزززا  نيززز با  بال  زززاحص إلالعًقزززل بونهمزززا نًقزززل طردفزززلص  ل الج زززر 
 الدناس ل سذ  الال داا الات،حلا  ن ق الو اس. -الظا

الل  لي فجحمع  ذال الن ييال إلي  ءز  دتلزي الا زد لهبوزف ق اهمزا الحعسوربزلص 
االززدس ل ا،ززف اللزز  س ج صت الشززانر نززا اليززاهر ال ززدفص أال نززا الحززاكي ال ززدفحززد  اإل زز  

الالعبززا س اءربززر لمعنززق نززادفص اللززي فلززا  ززذا الح ززاؤ  لويزز   إلززي   ززا المح ءززي لزز  لززي 
 ا ا ار وبل المشهد د االيل إلي أ ا ها.

الاجززززد  ايشززززا س  لززززق أل الشززززانر ت فعمززززد نمززززدا   ل فلزززز ل شززززعرف  ا ،لنززززل 
د االيززلص إلالعمززد إلززي اليزز   ززذف الحالززل غ وززق أل فءحزز  الشززعر الال  ززل العززا  الإ،مززا فلزز ل 

 ززل الشززعر  ززذف الخا ززلص  ل الززداإلع ا ال  ل  حابززل فحمزز  إلززي  نافززاف بززذال ا  د االيززلص ل 
الر ززل ار وبززا  د االيززا . بزز   -  ا جززا  الحعسوززر–ال ل النوززق الجزز ا رف الن  ززي بعاالززل 

 ال  ا  د االيا . -كما  ي ال حءرس إلي   ن –لع  ال   الشانر ل  ل 
ءابزز  أبعززاد ،  ززيل )إلا ل ززاظ الالحءابزز  إلززي الشززعر لززيس الجززرد أل ززاظص الإ،مززا  زز  ا

 ا  الحي ور الد االي  ي الجزرد   زرا  أال الناإلزذ فوز  النهزا اي، زال ن زق أجزلاا الزا 
 .(51)نالي الشانر الن  يص  ،ها الحءابً   ا    ود ،  ي الج دف(

القزززد ،ءزززع ن زززق ،ززز ن الزززا المحءزززابً  ال  ظيزززل إلزززي دتلحهزززا المباشزززرس المر ززز دس 
الم قد الشزززع  ف الززذف فعسزززر ننززز  الشزززانر.  مزززا إلزززي الل نهززا ازززرابط ا اباطزززا    يزززا  بززز

 ي1944قلودس زأالي اجد الا علز 
 َْ ــــــــــــــــدا وَتلزعَـــــــــــــــــ   ومَعَــــــــــــــــــــــــــــــ   َوَن وَنطزــــــــــــــــــــــــــــــَربَ    َأمَــــــــــــــــمى َتج 
ـــــــــــــ ي َيَخ ــــــــــــوَاع  َ  ال ــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــر بَ    الَمشز ـــــــــــــــــــــــــــيرَصَ والمَغز   را َمص 

ــــــيَ   ــــــا يَُ ــــــَن َكَم َْ    وَنُــــــيَ  َنحز ــــــــــــــ َل ــــــــــــــَفال  الطاحز ــــــــــــــى اللّ    عل
لـــــــــــيَن علـــــــــــى الَوَجـــــــــــو ـــــــــــــــــه     مََتَطف  ـــــــــــــــــومَ هي َْ  د  َنَع ـــــــــــــــــ ًَ   وَنرز
رمنَ  َْ    َنــــــــــدزَعو إلــــــــــى الَمســــــــــتعزم  مز َنَتحب ــــــــــــــــــــــــــــــ ه  ــــــــــــــــــــــــــــــوزط  َس   ل 
ـــــــــــــ ــــــــــــرَاَ  ب مَــــــــــــا َنَحّش  َْ    إن  الع  ــــــــــــــــــــــ ل  َِ صَ وَن ـــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــَد   

                                                        
 .291نل الديا   مانو ي قيافا الشعر العربي المعا رص    (51)



- 320 - 

ـــــــــــه   َى علـــــــــــى  َـــــــــــد  أهزل  م ــــــــــــــــا َجَنــــــــــــــــوا  ََتَخــــــــــــــــر بَ     َيزـــــــــــ   (52)م 
اجزززد الا عززل( ال )فعزززذب ل   زززذف المءززابً  بزززوا )أالززي -النزززذ السدافززل–إلءززد ا  حنززا 

 لال،وززر ( ال ززذلي بززوا المشززرق الالم ززر  المحءززدالوا البززوا العززر  المحززيغربا. إلهززذا
 العالمال الجهال ل حياس الحءابًل.

نزززا  الشزززانر أ زززد طرفيززز  النا،زززاف العا،زززاس   ي يزززل. اللزززي فعزززد الج د مزززا الجزززرد 
 ا،ززف اءابز  ل ظزي إلزي   نزز ص بز   زا  الج د مززا جزلاا    ي يزا   يزا  إلززي ،  ز ص إلزد ا 

اجربززل العزززراق إلزززي ، زززس الجززز ا رف قزززد اللزززد  العزززا،ي الر ززز د الالخنززز ن الالح اكززز  إلزززدل 
اجربل ال ر  نندهذ ا  ل  ي الحر ل الالحياس الالح  زل. شزيا قالز   ءزا  قز ت  الز جلا ص 

  قزززا   ززز  الزززا إلزززي ،  ززز  نزززا ال جززز  المءابززز . الاج يزززل أ زززد الززز جهوا ، زززأإلزززي  زززوا 
إلززي ال قزف ،  زز  اج يزل ل  جزز  ا غزرص إلءززد  أينززا  المحءزاب وا إلززي الحر وبزل الد االيززل  زي

 كيف أل  ديث الشانر نا الس دال المحءدالل  ال اءربربا  الباشرا ي
 زالمشرق ال اني فخط اللورف الالم ر (.

إلي  وا أ،ز  أشزبع الحزديث نزا العزراقص  مزا  أينزا  يزف ا،علزس أ زد الز جهوا 
العًقزززل اليززززدفل الززززا ن زززق ا غززززر )ال ززز  الززززا فميززز   ر ززززل الح  وزززر الززززد االي(.  ل 

أالفزززر ا شزززياا إلزززي ازززداني المعزززا،يص ال ل ا ححيزززا  بعيزززها إلزززي الزززذ ا ف زززححبع 
 نادس ا ححيا  ا غرى.

ال يورا  الا فظهر الحياد إلي الجد  الزداغ يص  وزث فلز ل الشزانر الشزدالدا  بزوا 
طرإلي ا ار ت بد أل ف يي  لق إلع  الاص ال ذا الحءاب  إلي الدتلزل ي ءزي فز اا  ن زق 

 ي1931الن  يل الحادس نند الج ا رفص ،ح  ق ل  إلي قلودس زالمحرقلز ا  الل 
ـــرا ـــا أجز ـــاُ  َفَم ـــي الَحَي ـــاه ف لَ َ رزَق ـــاو  ــرَا   َأَح كز ــي ذ  ــي ولــمز َأ زــق  ل  ــَ  َأنز َأمزل  ًَ   (53)وش
ــى اأَلَذّ ــبَرزَت عل ََ ــدز  رَاراه َق ــط  ــولَ ا ز ــــَطراه    َأَق ــــر  َملز ــــر َل الَح ــــي ال أعز ن  ــــى أن    عل
ل ون عزَمــة   ِزح  :  َــ ََ علــى الَحــاليزن  ـكزراوَكا َدز    َشــر  ز   (54)َت في الحاليزن  مـا نغ ـَز السا

 ،ها اجربل نميءلص إلوها   ا  داغ يص إله  فحاال  غرقا  إلزي الحيزاس الت فجزرأ أل 
فء ق العاليص البسدأ الن ي ص    فيور المرا  لزق اللزسر ن زق ا  ى زن زق أ،نزي ت 

إلزززي  ززًز الحزززالوا ق زززقص  ،ززز  نزززاجل نزززا  ،جزززا  إلعززز   أنزززر  الحزززر اليزززورا ز. ال ززز 
                                                        

 .456ص 455ص   1دي ال الشانري   (52)
 .475/477/479ص  2الملد  ،   ص   (53)
 .  ابد ي نا،وف.477ص 475ص   2دي ال الشانري   (54)
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الحمززرد ن زززق الززذا  الاغحزززراق ال اقززع. الالزززا  نززا يحسزززوا أ ززر الحءابززز  إلززي الدتلزززل ن زززق 
 ا بعاد الن  يل الالمادفل   الل الشانر.

 الا ا فملا أل ، حنحو الا  ذف الحء   الدتليل المخح  ل؟
  الالن ززي الا الززر غا ززل  ل أ، ززل  ززذف ا  ززالول  ،شززاهيل ط سيززل إلززي ات ززح ها

ايسف از ق الجز ا رف  لزق نزالي جديزد ا ز د فيز  قزيي الحربزل الالم زاالاسص أالزا ا  زالول 
الخسربل الحءربربل إلهي اج د ال اقد الأالفزانا  احع زق بي الزل الشزانر أال بزال اقع الزذف 
فعززيش فيزز ص البملززا   جانهززا إلززي ،هافززل ا الززر  لززق ظززا رس الحنززاق  أالت  إلززي ال ززح ى 

ا جي المشززدالد  لززق الززاضد الجوززد الززا جهززلص الال اقززع ن ززق أبزز ا  الحززد    ال اقززع الخزز
الزا جهززل أغزرىص ال ا،يززا  إلززي ال زح ى شخلززيل الجز ا رف الحززي اعززالو اناقيزا  الززا بززوا 
اي  ززاي با ،زززا المحيزززخمل الاتنحزززلا  بهزززاص البززوا فزززع ها الاشزززلو "ها الا،سها  زززا  لزززق 

ت يزدا،وها إلزي النللزل الرإلعزل  يل الحعاليزلالد جل ال ء ط المذ  .  وث اسدال ا ،ا الح ا
 أ دص ال ي  ونا  العحلس بن  هاي

َســــــــــــي إذا َ ــــــــــــم ها َنفز ــــــــــــولَ ل  ــــــــــــــلى  َ زَدهــــــــــــــي   أَق   وَأتزراَ َهــــــــــــــا َمحزف 
ِ َ  َكمــا َ َلــَز ا ــن ِالَقيــون  ــ ّ    َ َلصز ــــَتو ًز َِــــم  ا ــــار   ََ فــــي الن    (55)ترَعزــــَر

العزا  المحميز  إلزي الإل  ذف الدتت  ال رعيل فملا   جانها  لق الدا  المعنز ف 
 طم ح الشانر  لق اءدفي  ؤبل شاال ل لهذا ال فع المحناق .

 : ألزمة المواطنةالشعري  اللغة معجم -3

فلززاد ديزز ال الجزز ا رف أل فلزز ل العجمززا  ل  بززا  فززخما ص ال لززي  اجززع  لززق اليززرالس 
ال   بززل الحززي اكح ززسها الززا غززً  قرااازز  المح ا زز ل ل مزز  الت ا دبززي الال  زز فص القززد 

ان ا ظيززف  ززذا المخززلالل الهاهزز  إلززي ل حزز  الشززعربل الززا أاللززاص )إلززد ا الم ززردا  ا ززحو
الالحراكوزل باازف ننزدف الو انزل فيل هزا البعزر    اشزوهاص  حزق أ زبحف ال  مزل ننززدف 

  ياس  اإل ل.

                                                        
. فم هاي جمعها. الءو لي الا د ا قواص ال   الحدادص  ا،ع 417ص 416ص   4دي ال الشانري   (55)

نقي أل الشانر ف حخر بي،  ،شي ال سر إلي ال و  ص الابا الءو لي    ال يف  ،  الا ،حاجهي. الالمع
ال  ط اليءاإلي الو يعيص إلا،لء  ال،يو  ما ينلء  ال يف الب ح ف  ا ذف السوئل اللافيلص الإلي  ذ

 إلي النا .
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 التكرار والمطابقة:-أ

أ زي الزا فموزل المعجزي الشزعرف لزدى الجز ا رف ظا رازا الح زرا  الالموابءزلص اللعزز  
عر فلززاد يزرابط ا اباطززا  ال يءززا  بظزا رس اي،شززادص إلالشزانر الززذف فءلززد الح زرا  إلززي الشز

 ززق  بززًى   ززالح  نبشززعرف  لززق المحاإلزز  الالمنا ززبا  الالجمهزز   فلزز ل داهمززا   ربلززا  
نززا طربززق احفززي  الم ززحمع الززا فءزز   غززً  المهرجا،ززا  الالمنززابر ال ززحهدإلا  الحززي ور 

الحزز ار العززاط يص الالحر وززل ن ززق ا ،ززي ن ززق الجمهزز  ص إلءززد لجززي  لززق الح ززرا  يبززرا  
ال افززع الهمززل لززدى الشززانرص ال لززي يلءززاا ا فزز اا ن ززق النوءززل الًشززع   ال االنززل 
ً  نا ات حدت  ن ق الج ف اتغزحً  إلزي بعز  ا  زالول  إلي أنماق الشانرص إلي

 المح ر س لدف .
الالجزز ا رف فعنززي بهززذف الظززا رس ننافززل اخرجهززا الززا النوززق الع  بززل  لززق النوززق 

ص بخا ززل   ا ا ززر   ال  مززل أال العبززا س أال الجم ززل نشززرا  المززرا   مززا إلززي اللززنعل
قلززودس زان بمززل الجيززانز.  وززث فلح ززل الح ززرا  إلززي المءوززع ا ال  جا بيززل الانا ززءا ص 

   اا إلي ايفءان الداغ ي أ  إلي الحشديد ن ق المعنقي
ــــــامي ْ  ن ََ الشــــــع ــــــا ــــــامي جي َهـــــــــــــــَة الط عَـــــــــــــــام     َن ْ  شل  ـــــــــــــــتز ًَ   َحَر
ي ــــــام  ََ الشــــــعْ َن ــــــا ي جَي ــــــام  ـــــــــــــــــــــــرَ    َن ـــــــــــــــــــــــرَام   الَفجز   شَذَن بانزص 
ـــــــــ َس ال ــــــــرا   ــــــــَ رزا  َع ي َت ــــــــام  ــــــــــََم     َن ــــــــــنزل  الم  ــــــــــَم  فــــــــــي َج   َأحز
  ْ ــــــــــ ــــــــــرزَص الر  ي ر ي َف ــــــــــو  ـــــــــــــام     تتَن ـــــــــــــدزر  الت َم َرُ  الَب ـــــــــــــَدوز  َ(56)  

لءد  شد الح را  ال  مل ز،االيز نا البعد الن  زي ل شزانر الم زل ل بال زخربل 
ن زززق  زززاتا الجيزززان المزززدقعواص  مزززا الفزززع إلزززي أيزززدينا اُل حا زززا  ن زززق ال  زززرس  الالشززز ءل

المح  بزززل لزززدى الشزززانرص ال زززي  لءزززاا ال ززز   الالم زززاالليل ن زززق الشزززعل اللزززا،رص    
جززاا  ال  مززل إلززي دتت  الحعززددس النححهززا  ززراا  ال و بززلص ال ززي ت اخ زز  الززا ننلززر 

 الم اجيس إلي ق ل ي ) ر حي آلهل الوعا (.
ءاطع إلءد أناد الج ا رف   مل ز،االيز أكيزر الزا غم زوا الزرسص  حزق أالا ب يل الم

اشزب ع   زا المح ءززي بلز  س النز  ص الالززا فءا بهزا الزا ال ا قززا  اليوزرسص الا ربعزا  دتليززل 
ابعززززث ن ززززق ال ززززخربل المززززر سص الالززززا  لززززي  ت  يفءززززاظ الزززز ني لززززدى الشززززعل المءهزززز   

 ل يالاحربي  ن ق الي  س إلي الج  الحلا  الم حسديا ،ح  ق  
ــــــــــَتنزَقعَات   ــــــــــى الَمسز ي عل ــــــــــام  ي  َن ـــــــــــــــوام   َتمَـــــــــــــــوَ  بـــــــــــــــاللاَجه  الم 

                                                        
 .125ص 124ص   4دي ال الشانري   (56)
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  ْ ـــــــو ـــــــم  البََع ـــــــى َنَغ ي عل ـــــــام  ــــــــــــــــــجزعَ الَحمـــــــــــــــــــام     ن ًَ ــــــــــــــــــهَ    َ َ ن 
ي إلــــــــــى  ـــــــــوم  الناشــــــــــو ــــــــــــــــام     َنـــــــــام  ــــــــــــــــوذَن بالقي ــــــــــــــــوزمَ َ    ر  وَم
ـــــــــــد  اأَلذّ ـــــــــــى مَهز ي عل ـــــــــــام  ـــــــــــــــــام     َن ـــــــــــــــــد  الرّ َغ ي َ  ـــــــــــــــــد   ً   وَتَو

ــــــــــى ِإلــــــــــهَ  ي َفَقــــــــــدز َغن  ــــــــــام  ــــــــــــاَن ال   َن ِ ألَح ــــــــــــَم  الحــــــــــــرزب    (57)س 
لءزد الززنر  ززذا الح ززرا  ال  ززرس ايكوززدا  الار ززيخا . ال ززاند ن ززق الحلززعود العززاط يص 
 ت أل  ززززذف ال  مززززل )،ززززاالي ا ززززحن ذ  الا رااهززززا ايفءاعيززززل ب ززززسل  ززززذا ايإلززززراط إلززززي 
الح ززرا ص ن ززق الززر،ي الززا فيزز  الززا انا ززق  زز اي الاشززديد ن ززق المعنززقص إلززيف قيمززل 

ايل أال إلنيزززل بءوزززف لززز ؟ الالززا إلاهزززدس ا ربعزززا  المعزززا،ي الا ززدفس اللززز    لزززق  زززد  زز  
 الحخمل؟

ـــــــــنز  ْ  م  ي ـــــــــق  ـــــــــــام     نـــــــــامي غـــــــــداه َيسز ـــــــــــَ  َج   َعَســـــــــــل  وَ مزـــــــــــر  ألز
ـــــــــي مََنـــــــــا ـــــــــيري ف ـــــــــامي وً  ــــــام     َن ــــــَتَطعزَ  إلــــــى األَم ًز ْ  مَــــــا ا ــــــ   م 
َمــــــــات   َْ الع  ــــــــ لز ــــــــــــــــنز َذاَا ا َ    نــــــــامي علــــــــى ت  ــــــــــــــــرّ  م  ــــــــــــــــام  الَغ   َم
ــــــوَال   ْ  الّط  ــــــ ــــــى الَخَط ي عل ــــــام  ــــــــــــــــنز ا   َن ــــــــــــــــام  م  َم ــــــــــــــــة  الع  َف   لَغطار 
ْ  المَـــــــوز  ـــــــ ززَق ـــــــامي َيَســـــــاَقطز ر  َمـــــــــــــــــام     ن ْ  بانزت  ـــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــوَد َفوزَق
ـــــــديم   ـــــــد  الَق ـــــــى الَمجز ي عل ـــــــام  َمـــــــــــام     َن ـــــــــــنز ع  َ  َكـــــــــــوزم  م  ـــــــــــوز   وَف
ي ْ  َنـــــــام  ــــــعز ََ الش  يَـــــــا ي ج  ــــــــــــَم     َنــــــام  عَـــــــــــم  الس  ـــــــــــنز ن  ـــــــــــومَ م    الن 
ي ْ  َنـــــــام  ــــــعز ََ الش  يَـــــــا ي ج  ــــــــــــــــ   َنــــــام  َطع  ــــــــــــــــام  ال َتقز َن َ  اأَل زز   (58)ي ر 

اللع   نجا  الشانر بهذف ال  مل جع   ف زحمر إلزي ا زحخدا   زذف ال  مزل الا زي 
العبا س )جيان الشعل( الرا   يوزرسص  مزا الجزد ا أإليز  ال زو ل لح ربزغ طاقحز   مزا أل 

اليءظززل(ص -النزز  - الظززً-ال جززر-ال ززً -ا  بززع المءززابً  ن ززق  ززذا النحزز  )الحززر 

                                                        
ربيز . الر ،ا ي الحرا ص ف اقط   قي الم ن دسص  شا س  لق قلل زال125ص 124ص   4دي ال الشانري   (57)

 …الحيي ا اقط ن وها الحمر الورف 
ربف ال   ال ود الشربف. الجاا   نا الا و. ال وا إللي جمع ،130ص 123ص   4دي ال الشانري   (58)

 با  ال خربل. الجا ي ال ييص الر،ا ي الحرا .
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 ،مزززا فحءزززق ، نزززا  الزززا الحر زززل ا إل يزززل إلزززي الشزززعر.  وزززث فلزززبر العزززرض الحً ءزززا  
يززر الم ززيلل أكيززر إلززيكير با ززحعما  ال ززو ل ح ززربعا   عززرض الشززربط ال ززونماهيص الا

  بط  ال اا ال سسيلص أال ات حئنافيلص أال الحع و يل ،ح  ق ل ي
ي َفَنوزمَـــــــــــــــ َتَنـــــــــــــــةى َنـــــــــــــــام  ـــــــــــــــــرا ا َِـــــــــــــــــام     ْ  ف  ـــــــــــــــــا َش   إيَقاَاَه

ــــــــامي فــــــــ ن  َــــــــَ  أمــــــــر ــــــــــــــامي   َن ــــــــــــــدى فــــــــــــــي أنز َتَن   ا  فاً 
ــــــــــــَجو ي َفَجــــــــــــدزراَن السا ـــــــــــ ا ام     َنـــــــــــام  ـــــــــــالمَوزت  ال ـــــــــــها ب   (59)ن  َتع 

الطسيعزززززل الح زززززرا  ننزززززد الجززززز ا رف الزززززا النا يزززززل الدتليزززززل انزززززحظي إلزززززي غوزززززوا 
 لزي ننزدالا فءز   الحءاطعوا يحمزيًل إلزي اعموزق الدتلزل  أ زيا  )الهزد  الالسنزاا(ص البسزدال 

الح ززرا  ن ززق ا ووززر إلززي ال ظي ززل داغزز  الحر وززل )،ززاالي ن ززق الم ززحنءعا (ص )،ززاالي 
 ى(ص )،ززاالي إلءززد ،نزق  لزز  الحززر  ألحززال ن زق ، ززي البعزز ض(ص )،ززاالي ن زق الهززد ا 

 ال ً (.
الاعموق الدتلل إلي غط أإلءيص    فييف  لق الزنمط المعجمزي ل ،زا  الزا العمزق 

  الالح  بززعص إلنجززد  لززي العمززق الادفززا   لززق  ياإلززل دتليززل نززا طربززق قد ازز  إلززي اتغحيززا
إلي الحخلمص بحوث انحء   ذف الدتلزل الزا ال  مزل اليا،يزل  لزق ا اللزق إل  مزل ،زاالي 

  ر ل دتليل إلي غط أإلءيص الالح را  الع ا حئنا  ال ً  إلي غط نم دف.
ل  زذا القد ف حخد  الح زرا  أ يا،زا  بهزد  الز ا ال زراى ال ز ت   لزق الءافيزلص الب  ز

ات ززحخدا  ننززدالا اءززع ال  مززل اليا،يززل ال قززع الءافيززل أال العرالفززل ،حزز  ز،ززاالي جيززان 
 الشعل ،االيز.

ال لزززززذا يحسززززززوا أل دال  الح زززززرا   ال إلعاليززززززل الزززززا رس إلززززززي ا داا الشزززززعرف ن ززززززق 
الم ززح ى اللزز اي الالززدتلي ا يي ززا  النمءززا  الا ززويحا ص بحوززث أ ززبر ال فززع الح ززرا  

لمعنزززق أال يح قزززد ننزززدفص الإلزززي قلزززودس زالإلزززق شزززبا  بميابزززل النبززز  إلنزززي ينزززدإلع النززز  ا
اللززرز الأطسززق دجززق ايززع المح ءززي إلززي داهززرس اليززوق الالن زز    ززوا فلحشززد ،ززرال  
الشانر ال   يا د با حوانح  أل فشحق لهذف ال  ظزل الئزا  المعزا،ي  مزا  زال شزعراا 
 ال حرس المظ مل ف ع ز لص ال ي،ز  ف زحعرض أالزا  قا هز  لعبزل ا ل زاظص البسزر ا نزا  راهز 

 ال   ف  ء ل ي
ــــــــــَنعَوا َز   ََ  َـــــــــــــــــــلا عَـــــــــــــــــــاص  يََطــــــــــــــــــــو     مَــــــــــا َتَشــــــــــا وَن فا
ــــــــــَنعَوا َز ــــــــــــــــــــــــــــبَعَوا  مــــــــــا تشــــــــــا وَن فا َتشز ــــــــــــــــــــــــــــوهَمز ل  َع  َجوّ 

                                                        
 .132ص   4دي ال الشانري   (59)
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ــــــــــَنعَوا َز ــــــــــــــــــَنعَ    مَــــــــــا َتَشــــــــــاَ وَن َفا ــــــــــــــــــاَح َمصز   َلَكــــــــــــــــــمَ الن 
ــــــــــَنعَوا َز ـــــــــــــــــــــــــعَ    مَــــــــــا َتَشــــــــــاَ ون َفا ـــــــــــــــــــــــــاهيَر َهط    (60)الَجَم

الل إلا ززنع از ايءزز  ال ززياق ال  ظززيص الإل جززاا   ززذف العبززا س المح ززر س زالززا اشززاؤ 
ال حء ل بمعنا اص أالا الا  وث العًقل إلءد أكد  المعنق إلزي العزالد الخح  زلص  ت  أ،هزا 
،يربل با دس اعحمد ن ق المباشرس الالحءربزر )ال زذا الحنز ن الزا الح زرا  السيزا،ي قلزد  ليز  

 .(61) ذبالزبيف أتا  بلما اف  السدفعو ل بح را  ززالءدالاا  وا الي  ل
الإلي العزرض  زذا الحزديث اا زد البا يزل ،زا   المًه زل بء لهزا )لزيس الءسز ت  أل 

ر ل ظززا  فززعي ا  بززالمعنق العززا  أال بل مززل ين ززر النهززا ال ززمعص  ت   ا  ززال نفلززر  الشززا
 .(62)ال رض الا  لي د االيا  يحع ق بهيل  الءلودس(

   ،ز  ا زحخداالا   البلاد فل ل ا را  الل ا  أالقزع إلزي ا ييزف الدتلزل الزا  وزث
ل ا دااص ال ززذا ايفحززاا فل ززسها  ززعل الاالحززدادا  أكيززر الززا ب   فحاهيززا  ال وززق اللزز ل بشززعر 

  دالد ا الييءل. ،ح  ق ل  إلي قلودس زالد  ال اليزي
ـــــــيلَ  ـــــــالي َيس  مَ الَغ ـــــــي الـــــــد  ــــــــــــــلَ    َ ل  ي ــــــــــــــَو الَقت  ــــــــــــــيلَ َه   إن  الَمس 

ـــــــالي يَ  مَ الَغ ـــــــي الـــــــد  ـــــــيلَ َ لّ  ـــــــــــــــ   الَمســـــــــــــــيلَ    س    فلطالمـــــــــــــــا َج
ـــــــالي يســـــــيلَ  م الغ ـــــــي الـــــــد  ـــــــــــبيلَ    َ لّ    َ ـــــــــــوزءاه  ََنـــــــــــاَر بـــــــــــه الس 
ـــــــــــولَ إن ـــــــــــّدمَ الَمطزَل ـــــــــــ ا ال ـــــــــــلَ    َه ـــــــــــَو الَكفي ـــــــــــلَ َه   َعـــــــــــ   الَكفي
ـــــــــــ مَ الَغــــــــــالي َحي  ــــــــــــــو   هــــــــــ ا الــــــــــد  ه  َ َج   ليي فــــــــــــــي تواَ ــــــــــــــع 
ـــــول يَختصـــــرَ  ـــــدم المطل ــــــــــــــلَ    هـــــ ا ال ــــــــــــــه  الطوم   (63)الطرمــــــــــــــق ب

  زال ززاليص المو زز  زص ال لززي بعززدالا  أى الحاجززل لءززد  ززر  الشززانر  زز ا  الززد
ل سززذ  الالحيززحيل إلززي  ززسو   ززد العززدالال ال ززاد  ن ززق الشززعل الملززرف نززا  الا ززل 
ص البعدالا الجد اليرال س داعيل لحعظيي الزد  النزا   ليلز ل إلزي  جزي الححزدفا  1956

                                                        
عُي أ تا.196ص   3دي ال الشانري   (60)  .  ُو 
 .532ص   1984ص الما  ل ال طنيل ل نشرص الجلاهرص 13ص ا فل 55د،يلص    س الر ماي ال (61)
 ص 1978ص 5،ا   المًه لص قيافا الشعر العربي المعا رص دا  الع ي ل مًيواص بورال  ط (62)

  264. 
 . اعحا ي العلص انعءدص الاحي  . البو ي الغيي الع اقل.558-553ص   3دي ال الشانري   (63)
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 الار ي  قيي البو لل الال داا  ي العود الااهر المءاالالل.
ص ال زززز  القزززد فزززياي الح ززززرا  ا  بنززز ي قززززد  -إلزززي  ززززذا ال زززياق–ا  الجززززردا  لزززيس لززز  داند

ات، زززيا  الشزززع  ف ل ءلزززودسص الا قزززع الشزززانر إلزززي الح  زززد ل زززه لل ا زززحخداال   لزززق  زززد 
ال ززي الززا ال ززي الظززرال  غزًز   1945اي ززرا ص  مززا جززاا إلززي قلززودس زطرطززراز نززا  

الل الداللزززل  قزززي   ن زززق جربزززدس 1941لعزززا   56اوسوزززق الر ززز    زززيا،ل ا الزززا العزززا  ال ززًز
 الرأف العا  الحي  ال الشانر فلد  اص الاعوو ها نا اللدال .

القزد ا حزل  المحاإلز  ال يا زيل إلزي العزراقص الإلزي أن زق ال زح بااها الزا القزع  ززذف 
الءلززودسص البخا ززل الن ززر المءلزز د بهززا الززا اُلتس ا الزز  ص القززد  ززذ  الجزز ا رف إلززي 

إلزي الزا بعزد الز اهيص  الوبعل العراقيل الا الدي ال أ ماا    الذيا ال د  ايشا س  لوهي
اع  ززا  الارإلعززا . ال ززي ن ززق الززنمط ال ززاغر الن ززق الزز  ل الززا الءلززودس زالدبدبيززلز الحززي 

 يقو ف إلي العهد العبا ي
ــــــــــير ي عَلـــــــــــى َِــــــــــــــــــــــــــــــر     أيز َطرزَطــــــــــرَا ً  ــــــــــــــــــــــــــــــمز واأل ه    َنهزج 
ـــــــــــى ـــــــــــوني عل ْ  المَحزتَقـــــــــــــــــــــر     أيز طرزطـــــــــــرا َك ـــــــــــــــــــــ   (64)تارمخ 

  الشززانر الن  ززيلص  وززث ييوززر الت فخ ززق أل لهززذا الح ززرا  نًقززل  سوززرس بظززرال 
ال ززززخربل الالززززحهلي بات،حهززززا بوا  بززززال الحلززززي الم  ززززي إلززززي العززززراقص  مززززا يززززد  دتلززززل 
الافحل ن ق  إل  الج ا رف ل  يي ا غًقيزل ال زاهدس إلزي المجحمزع العراقزي الاحزدف 

لحءالوزد اتجحماعيززل الالنلنززا  الواهفيززل الالعرقيززل الحززي اشززل  ناهءززا  إلززي طربززق الحءززد  ا
 ف.الحيا  

ــــــــــــــــــــــــــــــري    أيز طرطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ديل تنص    تكـــــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــي تبرنط ــــــــــــــــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــــــــــــــد ري    تعم م ل   تعق 
ــــــــــــــــــــــــــــــ ري    تصــــــــــــــــر في كمــــــــــــــــا تشــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــيَن وال تتع    

ـــــــــــــــــــــــــاحّ  - مَـــــــــــــــــــــــــنز  أللن  ــــــــــــ   ل  ًَ ــــــــــــي  ــــــــــــةى ف ــــــــــــمز حَثال   ر  قَ وَه
  جـــــــــــــــــاءتز بغيـــــــــــــــــر  الهــــــــــــــــــَ ر     أم للقــــــــــــــــــــــــــوانين ومــــــــــــــــــــــــــا

                                                        
 .592ص 583ص   2الملد  ،   ي   (64)

 الو ع الءلودس زالدبدبيلزي- 
  أنا عليا ِالمغر  يِ   أي د د ي تد د  ي
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ـــــــــــ ــــــــــارمُ    وه ـــــــــــــــــــر     لمــــــــــن    أللت ـــــــــــــــــــد المخبّ  ـــــــــــــــــــي     َو ف
ــــــــــــــــا- ََ  َن م  المَ    َمَســــــــــــــــخرى طــــــــــــــــوز ر  ن  الحــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــخ    َس
ََ أو َ لزــــــــــقى َعـــــــــــر ي    أيز ِطرطــــــــراِ إن كــــــــان شعـــــــــ- ْى جــــــــــا   ـــــــــــ
َا المـــــــــــَ- ـــــــــــ ـــــــــــــــــــَ مار     أو أجمـــــــــــع الس  ـــــــــــــــــــى الَت ـــــــــــــــــــيَن عل    
ــــــــــــومَ فــــــــــــي- ــــــــــــَ  المًر ــــــــــــــــــــــــــــــــَطر     أو نف  ًز   َمَحــــــــــــــــــــــــــــــــا ر  وأ
ـــــــــــــــ- ــــــــــــــراَ  لل ــــــــــــــعَ الع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدهزَور     أو دف ّل  أو الَت   ذا
ـــــــــنأي طرطــــــــ- ْ  م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     را يـــــــــا لـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرُ  بمَعزَم   َقب 
ـــــــــفريِ    َلـــــــــــــــْ الجـــــــــــــــوا وقـــــــــــــــد- َز   (65)طـــــــــاب ِفبَيلـــــــــي وا

ــــــــــد غفــــــــــل الصــــــــــياد فــــــــــي ـــــــــــــــدنَ )ل   ق ـــــــــــــــْن   فابشـــــــــــــــري  ( عن
الإلزي  زذا اللزدد اا ززد البا يزل ،زا   المًه زل ن ززق )أل الح زرا  إلزي  ااز  لززيس 

الشززانر  ززنعا  بمجززرد ا ززحعمال ص الإ، مززا  اجمززات  فيززا   لززق الءلززودس بحوززث فح زز
ول إلززي   ،زز  فححززا   لززق أل فجززيا إلززي اللا،زز  الززا الءلززودسص الأل  ز    ززاهر ا  ززال

فءزز   ن ززق ا  ززاي العززاط ي الال نززيص  ونئززذد فءززد  الح ززرا  الززدتت  المحعززددس في نززي 
 بها المعنق البمنح  االحدادا  الا الظً  الا ل ال الايفحااا (.

س إلزي الالهما فلا الا ا اال  إلي ا زحعما  الح زرا ص إلد، ز  يسزدال ظزا رس ل  بزل بزا   
قززززاال ي الجزززز ا رفص ليعسززززر الززززا غًلهززززا نززززا أ ززززبا  ا  الززززل الاززززداعيااها. الإل   ززززذا 
ايفءان ال  ظي )الح را ( فخحلل طاقزل ،  زيل الشزح ،لص ا وزد البا زث إلزي اح وز  ل زل 

 أ الل الشانر الالدى ا  و ها  لق المح ء "ي.
ق الظا رس البزا  س إلزي قزاال ي الجز ا رف  زي  يزرس الحزراد ص  وزث فلز ل ل معنزال 

ال ا ززززد دتت  الخح  ززززلص اللعزززز   ززززذف الظززززا رس أ ززززر الززززا آ ززززا  ات ح ززززاا بالجلهيززززا  
الالح ا زززو  ل جززز ف الحلزززي إلززززي العزززراقص أفزززد  لزززق أ،هززززا ،حزززا  اليزززراا ال  ززز ف لززززدى 
الشانر. إله   وا ينحءد أ الول الحلي أال ير زد  زد ا  أال شخلزيلص يز  د الحرادإلزا  

عزر "ف طسيعزل النظزا  إلزي قلزودس زلعبزل ل   مل  حزق ت يحزر  الجزات  ل  زاا ص إلهزا  ز  فُ 
ً ي1934الحجا  زص نا    ص قاه

                                                        
. ال ف المًيواي  ي ندد  لال العراق القحذا ص 585/586/588/595ص   2دي ال الج ا رفص   (65)

 (.1945)نا  
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ـــــــــقَ  ـــــــــةى للَحكزـــــــــم  َ لز  َ ـــــــــ    َفَتجزر  ْ     مََوا  ـــــــ مَه َنا   ـــــــر  ـــــــم  َتخز لزَحكز ـــــــةى ل   َ   وَتجزر 
َْ مَنزَهــوَا الَقـوَّ واهـَن الَخطــى ـعز ْ     مََشـى الش  ـــــــرَا   َز ب الل  ـــــــ َل ِزق  ـــــــدز َأ ـــــــهَ َق َل   َ واه 

َْ الر ا ــــــلَ أر ــراي   د ن  َفَحل هــــــافــــــَغــــــ َا الَجهز يــَر الس  ْ  َ ث  ــ ــَتَجاَا الَكَتا     (66)ا َمسز
إلززززال رق بززززوا )الخ ززززق الالحخززززربو( قربززززل إلززززي المعنززززقص ال ززززذلي بززززوا )المنهزززز   

 الال ا ا(  ي بوا )ال يور الالم حجا (. إله  الا با  اي ها  الالح لو  الالحن بع.
د فيززيف لزز  أل اظززا  الالززا شززدس  ززر  الشززانر ن ززق اي اطززل بززالمعنق ال ا زز

 ي1934الحعددس ،ح  ق ل  إلي قلودس زنءابو  دااز نا  
ــــــا ــــــــــن  ومَ    ومَمزَلَكــــــةى رَهزــــــَن الَمشــــــيَ ات  َأمزرََه َه ــــــــــى    ــــــــــةى  َلَه َم َْ وأنزم    لزعَــــــــــ
ُى  ــــــــوَد ــــــــب َد  َوَل ــــــــاَت ال ــــــــاه وأم  ْ  يَــــــــــا أم     أعزَقَم ــــــــــ َْ  وَ ن    الَفــــــــــراتيزن  أنزَجــــــــــ
ل هـــــــا وَن ا  ـــــــ ا ـــــــالى َ َل َم َْ وَجــــــاصى وأمزــــــوالى ومَــــــوزَطى ومَرز    َقَصـــــــورى وَأرز   (67)َ ــــــ
فاَ ـــَها َشـــى انزت  ـــيَن ال َقرز َـــي هيَخز ــــــــــالى  َ    َ ليّ  مز وال َم ــــــــــد زه  ــــــــــ ا َل َْ ب ــــــــــَل    هَيسز
َِاَدصَ  ـــــ ْى َف ي ـــــل  ََ ـــــ ى  ـــــا َوحز َْ    َونز فاَتَه ــَل َز ــى وأ ــهَ أقزَس نز ــ ى م  َْ َوحز ــر    (68)َتَع

ا  الحرادإلزززلص )كزززال ه  الال عزززل( ال أال د الشزززانر إلزززي إليزززر النظزززا  الحزززاكي   مززز
ززززززل( ال )يسحززززززل  الب زززززز ل( ال )أق ززززززق  )الزززززز تدس الاي،جززززززا ( ال ززززززذلي )المزززززز طا الالمىر ر
الأ ز ُل(. إل زيس ال زرق بزوا  زذف ا ل زاظ  سوزرا ص إلزد ا  زال  زذا الشزانر يربزد أل يززدل  

  ال  زز فص إلززد ا فخ ززر قيززيل  االززلص ال ززي ايفجززا  ب  زز   أن ززق الرااززل هززن ززق  را
  ا  زززال  فيزززا ا  يبهزززا  يزززرى المعنزززق إلزززي  ززز  اوا الخح  حزززوا يزززذ ل  السً،زززلص  ت

ال زاالع فيزز   زز  الزذ لص ال يوززرا  الززا ، مزس  ززذف الظززا رس إلزي الوزز ت  الجزز ا رف اليزز  
ً ي–رادزي     قلودس ز حالي  فمجد بو لل ز حالواز قاه

ــــة  المَــــوزت  علــــى َز فــــي َزحزَم ـــــــوَاءَ    وَمَشــــ َه والت  ـــــــيز ـــــــَ  َم ـــــــمز َتخز ـــــــَدم  َل   َق
ـــــــــه   ـــــــــاَغوَت فـــــــــي أعزراً  ذا الط  يبــــــــــاه و ََكــــــــــاءَ    َو نيا َنح  ـــــــــَم الــــــــــدا   يَمـز
ََ ِالبَعزــــــَثِ بــــــاليَمزَنى َلَهــــــمز  ــــــ ــــــــاءَ    فَحمَلز ــــــــاءه وَرَ  ــــــــّر هن ــــــــى الَيسز   وعل

                                                        
 .812ص 280،ا   المًه لي قيافا الشعر العربي المعا رص    (66)
 . المُ رحجا ي الجمع الال يرس. الالجيشي جمانل الج د.561ص 559ص   1ي  دي ال الشانر (67)
 . 416ص 409ص   1الملد  ،   ي   (68)
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ـــــــمز  ـــــــراراه وَه ـــــــاَح أحز ََ َعبيـــــــــداه وَ مَـــــــــاءَ     َنزَشـــــــَدون الن  ــــــــ وا البَيـز َِ   ملـــــــــ
ـــــــــه   َ  َأنزــــــــ َ  علـــــــــى َتارمخ  ــــــــ اء   أمزَليزـــــــــ بزر  َذاله وا ت ــــــــالك  ــــــــاه ب َح   (69)َطاف 

ٍ  جع حزز  إلزز ق  زز  قاهززدص ال لززي الموزز   د لءززد أفزز ق الشززانر ن ززق البوزز   زز ا
الاتلحززز ااص الالزززا بزززوا النحوزززل الالبلزززااص أال بزززوا الهنزززاا الالرغزززااص ال زززذلي بزززوا العسوزززد 

 الايالاا البوا الذ  الاتغحذاا.
ف  لزق الزا إلد،  فشحف الل  س إلي   ا المح ءيص بمعنق أل ال  مل   ا الزا أفزي 

فشسهها إلي المعنقص إلدل ار وزل اللز  س الا يي هزا فيزيع  مزا فيزيع ننلزر الد شزل 
ً  نززا ظززا رس الحشزز  ال ي لززي ف زز ي حززالززذف احد زز  العًقززل بززوا ال  ظززل الال  ظززلص إليزز

 الشانر الا ال ق ن بها قس  أل فل   لق الءافيل.
د  لزق فعمز -ال يل الج ا رف  وا ف حخد  أ     الحراد  إلي العجمز  الشزعرف 

 شززبان المعنززق الا حءلززاا الحززدت ال ززي اءربززرف إلززي   ززا الءززا لص ال ززذلي دإلززع ال ززبس 
ً  نززا الحعظززيي الالحه بزز  قلززد الحزززي ور  الززذف  ززال فححمزز  الجزز دف الززع ايفجززا  إليزز

إلزي ل زل ال شزد الايفيزاحص  ز   بزرا  –ن ق المح ءزي الأف زا   زال ال زح اف. ) ل السيزال 
 .(70)دتلل(المعنق ال ا د إلي اراكول الح االال ال

 زي1971،ح  ق ل  إلي   اا نسد النا ر ز
ع   ــــام  ًَ ــــَة  ََ مَهزَج ــــ ََ مََلكز ــــ ـــــــَغاءَ    فــــ ذا َنَطقز َز ـــــــمزعَ وا    وَ َشـــــــوَعهال والس 
ــــا ــــرا َوراَءَه َز َتَج ــــ ََ َفانزَتَهَل ــــ ممَـــــــةه وَمَلــــــــاءَ    َناَهلز بـــــــال  َع     شـــــــم  الج 

ـــــعَ  ـــــرتز َ ـــــار اللّ  ةه َوَعَنــــــــاءَ    اَل َدروَ َهـــــمز وَتَخي  ــــــــق  ــــــــمَ الرّ جــــــــال  َمَش َم   ه 
ـــاَن مََحم َقـــاه  ِ ك ـــدّ  ن  ـــّر َِـــََ  ال ـــــــــا   أَت ـــــــــةه وَ َب ـــــــــيَط َحمي  َتش    (71)ءَ إذز َيسز

إلالشزززانر  زززوا ير زززد جلهيزززا  الحزززدت الُبعنزززق بالح ا زززو  البزززذ ر الحرادإلززززا  
ال  ظل  حق ت يحر  الجات  لً ح  زا ص إلهز  ي زي بالح ا زو ص    يز  د أل اظزا  الحءا بزل 

لمعنزززق اليززز  ال زززمع الاي ززز ااص الالعلبمزززل الالميزززااص ال زززذلي المشزززءل الالعنزززااص إلزززي ا
 الالحميل الايباا.

                                                        
ي يُنهل 186ص   1دي ال الشانري   (69) . البعثي ا غرسص الالمرادي الم  . اتغحذااي ات، ياد. يُسىلا

 الب  ل. الال فانل )ال فيع( أف الحءور الالد،ي.
 .189   -ط-را،يي ن    السً،لص دا  الء يص بورال  لسناص  أ مد اللو ق الم (70)
 .171ص 170ص 159ص   1دي ال الشانري   (71)
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 ذا الححلي ال افر بال  ل نند الج ا رف جع   فخر  ن زق المزيل   ال  ز ف ت 
إلزززي ا زززحعما  الم زززردسص الإ،مزززا إلزززي  زززحل الحراكوزززل الاتشزززحءاق الال يزززاي الالحلزززربفص 

لزي ف زا الشزانر بهزا قلزودا  أال العنزافص اللزذا  -ال ي لي زف  سوزرس–ل ا  ذف الظا رس 
 ت اُلسر "  البحث إلوها الات حشهاد لها.

ال مل ظا رس أغرى الظ ها الشزانر إلزي قلزاهدف ال زي ا ل زاظ الالعبزا ا  الءدفمزل 
ا ظي زززا  دقيءزززا ص ال لزززي  زززوا أدغ هزززا إلزززي ، زززيج  الشزززعرف الزززا  لزززي ق لززز  إلزززي ز  زززرى 

 ي1957المال يز نا  
ِ وَلهــا م ة  ــر  صز ــنز ِم  ــبزَل َع َس الصا ــَنف  ـــــد  َشـــــبزلى    َت ـــــنز المَهز ـــــ  أزر  زََأرَ م  ـــــلَ ال   َقبَيز
ــةه  َب ــد  ال   نز ــيَوَل اله  ًَ ََ  َبزــر ي  ـــــــــــارَ    وانزَصــا ـــــــــــدّ   َت  ـــــــــــيا الَح ـــــــــــدى يَعزَر     مََهن 
َنـة   ْ  َلـمز  َنزـَبه  ب َخا   ـعز َن الش  رز ى م  ــــرَارى    ع  ًز ــــوَّ هيــــه  إ عزــــَنى وَ    (72)وال الزَت

ءززد أنزززاد الشزززانر  زززيا،ل  يوزززر الززا العنا زززر الجماليزززل الشزززعربل إلزززي الحزززرات إل
بي زز    الاءنيزززا  جماليزززل  دييزززل اعحمزززد ن زززق  زززس نلزززرف اليءزززدص البنزززاا جمزززالي 

  اقا  الانا با .ااأكير 
ل الاجزل الشزانر  الي  ز أ ز ال و   الهندص البهذا جمع ا  الل الالمعا زرس. )

 ززا الارقوحهزاص ال ز   ززوا فعسزر نزا الشززانر ظززل ن وهزاص ال لزي بحو بر إلحز  المحا اجزاف ل
نزا طسيعززل  زذف المشززانر البجع هزا الح   ززلص  -أفيززا  –النزاي ال جدا،يزل  ،مززا فعسزر 

 .(73)إلولبد الا الني الناي بهاص البذلي فع مهي شوئا  نا أ،  هي(
 الإلي قلودس الد  فء  ي

  َ يــــا عيَن الج  ــــيزَل علــــى المَــــدزق  ـــــــــــــــوا   َيص  ـــــــــــــــاَءَ مَ َتطزعََم َم ـــــــــــــــوا د  مَق   َأر 
عـــــــــينَ  َفر  المَهزط  ـــــــــــــامََكمَ تَ    َومزهتَـــــــــَ  بـــــــــالن   َ ـــــــــــــوا ل  يَن ـــــــــــــواَأه    (74)كَرَم

إلززززد ا  ا،ززززف   مززززل )المززززدقعوا( شززززاهعل إلززززي نلززززر،اص إلززززدل   مززززل /المهوعززززوا/ 
العجميززل قدفمززل الظ هززا الجزز ا رف ا ظي ززا   ززدييا  الجززاا  الءربنززل إلززي الشززور اليززا،ي 

 لح فحها زأ ون ا لئااللي ا رال از.
  ي فء  ي

                                                        
ص الالمءل دص  ناص أل  نسد النا ر 253ص 531ص   2الملد  ،   ي   (72) .   رراُ ي جمع ال ردسي  رٌّ

  ج  البادلص الق الي أ و .
 )الرجع  ابق(. 50ل لوي ل اللبا ص    . ي.  ي و  ي الءات  ،ءدفلص ارجمل ،ءدفلص ارجم (73)
 .45ص 843ص   4دي ال الشانري   (74)
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ــــــــــة   لزمَقــــــــــيم  علـــــــــى َذل  ـــــــــــــــ   َفَقـــــــــلز ل  ـــــــــــــــمَ َهجيَن َر أو  َلزَج ـــــــــــــــخ    اه َيَس
ننزد العزر .    أل الهجززوا ت فلز   لزق الرااززل  سالهجنزل لي زف  ز ل الحمزز د

ال ززززيادس الالجززززاف بززززوا الءزززز  ص الإ ا بال جززززا  ل  ززززري الجززززاالر فعزززز د  ا،يززززل لو  ززززد بزززز  
ا  الززل إلءززد العراقزي المعا ززر القززد قوززد   رباازز . ال ززذا ال مزر جديززد الززا الًالززر ل ززل 

طزززز ن الشززززانر  يوززززرا  الززززا الم ززززردا  الءدفمززززل إلززززي اج ززززود الظززززا ر ا  الززززل الأبعاد ززززا 
 المحعددس.

كمززا ، مززس إلززي ديزز ال الجزز ا رف أل اظززا  قدفمززل لززي ف ززحوع ، زز  ال بززا  ننهززا 
الال زز ها إلززي اللا،هززا الززدقوقص بحوززث فلشززد نززا طاقااهززا المعو ززلص اللهززذا أ ززبحف 

 زززززف ال  مززززل ناهءززززا  ،حزززز  ق لزززز  إلززززي قلزززززودس الءربنززززل ننهززززا  ءو ززززل البززززا دسص  وززززث الق
 زالمءل  سز.

ــــــَدور   ْا الصا ــــــ ــــــواَا َق ََ َ لز َلـــــى   ومَاليزــــــ ــــَفاص  و  ــــيَه الطا ـــَس الّش    (75)وَلعـز
 ذف ال  ما    ا  جماليل لج زد المزرأسص لزي فيزد ن وهزا الشزانر شزوئا ص اللزي 

 يدغ ها إلي ، يج  الشعرفص إلجاا  دالل ا جور لواقااها.
  ي ال ربل ق ل  إلي ،ءد الحاكييالالا  ذا الءاال

ه   ــــــــن  لز ــــــــنز ح  َه م  ــــــــنفّ  ــــــــَروَ  َ  ر     َ  ــــــــــاف  ــــــــــم  الن  ــــــــــَن الَكل  ــــــــــَدعزوَّ م      
د   ــــــَ  عَــــــن مَحزــــــر ب  َحــــــار  ر     ومَكزش  ـــــــــا   ـــــــــى  ـــــــــا     َ  ـــــــــو ي عل   وَمطز
ــــَور   ــــَجعَ مــــن َقسز ــــنزم  أشز ــــي الَغ ر     َأف  ــــاف  ََ ــــن  ــــَبَن م ــــرزم  أجز ــــي الَغ   (76)وف

حزززر ص  زززا دص ق ززز  ص  زززاإلر ظ زززف إلزززي ا زززحعمالها الءزززدفيص ا ل زززاظي يزززن  "ُوص ال
 ا،ززف إلززي أ، هززا ال اد ززا نمءززا   ززوا أال د ززا الشززانر غاليززل الززا أفززل  يززاسص إلززي  ززوا 

 ززززياقها الءززززدفي أجمزززز  الالززززا  نززززا جززززاا  دالاالبززززا الجزززز ا رف الذي ززززل بشززززرالح لززززبع  
 ال  ما  ال ربيل. 

                                                        
. قل اللدال ي الرا عا  بي  الو قي بي  الرقا . لعس الش افي 438ص   4دي ال الشانري   (75)

  مر الش اف.
ص المحر ي المهيوص ين وي ف خر بما ليس نندفص الء   ي    ا  د. 704ص   2الملد  ،   ي   (76)

زص الفي   شا س  طاهر فل اللاإلري ً  غي ل أل ينا  إلواغذ.  ا دي ،يبال. الالن  زأجسُا الا  اإلر" ر لو
  لق بوف ،لالل الخا جيل المشه  ي

دى علي  وفي الحروب ًَ اف ر     أ فير  الص  ََ   فتخاَء تنف َر من 
 .ءا  ال  "ونلُ الجناح. الالن  اإلح  الرج ي ا حرغف ال ا    التل الفعدال ىحرخااي العُ  
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 ـ شبكة اإلبالغ:  4

المح ءززيص ال ززي ز إلززي  زز سها ز اميزز  احشزل  شززبلل ايبززًى الشززعرف الزا البززات ال 
جها  ا  وزر الشزانرص الازياي إلزي ال زح با  الحعزددس اعلزس اليزاالوا ا  الزل الن  زيل 
الاتجحماعيل الال يا يلص  ما احدد أبعاد ا الا  وث ال زي الال يزف ن زق الزدى اجربزل 
الشززززانر الززززا شززززي،  أل ير زززززي الزززز اطا الح ا زززز  الالح ا ززززز ص فززززيملا البا ززززث الزززززا 

الجمززا ورص أالززا ال بر الملززا لعًقززل الجزز ا رف الززع الحلززا  الحلزز   ن ززق أقززر  الزز  
 ننا ر ا إلهيي 

البززات الززذف فمي ززز  اليززمور المززح  ي )أ،زززا( ال زز  الشززانر ،  ززز ص القززد فززياي إلزززي 
ال ززززح با  الخح  ززززلص أ، سهززززا الززززرإل  لألالفززززان اتجحماعيززززل الا غًقيززززل الال يا ززززيل 

ا الم اقززززد الالححززززدف ل نظززززا  الءززززاهي ال الزززز  فص  وززززث يحج ززززق  يزززز  ف إلززززي العديززززد الزززز
العاطفيل الالذ نيزل اجزاف نزالي لزي فعزد الشزانر قزاد ا  ن زق احم ز ص الزا اليز   لزي ق لز  

 إلي قلودس زال اررفزي 
ـــــــراه  َه مََتَجبّ  َْ مَـــــــاِ  ـــــــا َذا أمَامَـــــــ ــــا   أَن  َ ــــَى َعاز  ــــع  َنعزل  َُ ب شسز ــــا ــــَ  الطاَغ   َأَط

ــــنز  ــــطا م  ّ وَأَم ــــ َءاه َأنز َأَر ــــَفتي  َه ــا    َش ــاص  َتَكاَلَب َب ــى الج  ــاص  َعَل َب ــَر الج    (77)َعفز
اسززدال زا ،ززاز الحعاليززل ت يززدا،وها إلززي الملا،ززل الرفيعززل أ ززدص الب  ززل  ززذا الح ززاغر 
إلززي الم اقززد الحززي فححززد إلوهززا اللززران بززوا الشززانر الالحلززا ص اللعزز  إلعزز  زأالززطاز أكيززر 
ا  دتلززل ن ززق الححززدف الاي  ززاي بال سربززاا الالشززم خ أالززا  الو ززاسص الإ ا الحم ززنا ا  ززور 

لأل،زززا المحيزززخملص إلزززدل  لزززي غا زززل  زززرد إلعززز  إلزززي  الزززا الءويعزززل الالشزززع   بالنسززز  
ً  نزا الز ني بح ا زل الحيزاس ال ز سيااهاص  الالرج لل إلزي المجحمزع العربزي الحء وزدف. إليز

 الاي  اي بالعراقو  الحي اعحرض طم  ا  الشانر.
 الأ يا،ا  ي  ح با حعما  الء س لححءوق إلع  الحجاال ي 

ــــــــا ــــــــرزَب الطاَغ ــــــــي  َح ــــــــَر أن ــــــــمز َت ـــــــ   أل َك ـــــــلزمى ل  مَاُ  ً  ـــــــ ّ  ْ  ال ي ـــــــُ    ّل  َ 
 ََ ــــ ز ــــَه الشــــواء   إذا ش  ََ َنلز ّ    انزَلــــجز ــــَتَو ــــا َتشز َز فم ــــ ــــوداه َتَعص    (78)َجَل

الإ ا  االلنززززا ا  بززززع ،مززززا   البززززات ن ززززق شززززعر ا  الززززل اسززززوا أل البززززات اليززززاهر 
الم ززاالر اززلاالا الززع الالمحمززرد ف  بززال ن ززق إلحززرس النيزز  ص  إلززي  ززوا أل البززات اليززاهر 

إلحززرس اتفززورا  الالبحززث نززا الززذا ص الالززا  نززا يسززدال  ززذا الح  بززع النو يززا  بالن ززبل 
                                                        

 ص الش عي  عل الحذااص نا  يال ود الالعا      الذف ت أ   ل . 284ص   1دي ال الشانري   (77)
الا ي ب يل الرالح. 416ص 415ص   4الملد  ،   ي   (78)  . الذ "
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لحجربززل الجزز ا رفص إلزززالوم ح المبلززر دإلعزز   لزززق الم ززاالرس الالحعززالي ن زززق ال اقززعص أالزززا 
النززي الززذا  الا غززربا جعززًف يززرى الحيززاس  بعززوا الح يءززل. اللهززذا فملززا أل ،ً زز  

إلززي الم اقززد اللززيس  ل ي ز،حززاز فعسززر نززا  ؤبززل جماعيزز يزز   فززمور الجمززع المززح 
 اع بيا  شل يا  ليمور زا ،از. 

ال يزززرس ا زززحعما   زززذا اليزززمور الجمعززززي ن زززق ال زززح ى الحعمزززيي الالحمزززا ي الززززع 
النززاي ناالززلص أالززا الززا  وززث قيمززل الحيزز   الشخلززي ت ززحعمال  إلد،زز  يززدال   زز   

ب  ززززال الجمززززا ور  الحزززز  با أ ا ززززووا  مززززاي ات،حمززززااص الايشززززادسص ال ززززا  زززز  يححززززدت
 الميوهدس ن ق أيدف جًديها ال حخدالا  فمور الجمع المح  ي. 

ـــــباه  ـــــَتَكيزَنا َغا   ـــــَن إذا اشز ـــــــــاَر    وا َن َنحز َي ـــــــــالوا: أوالء   نـــــــــوَكمَ اأَل ز   َق
ــــــــــتَمز َغيزــــــــــَر أن  إطــــــــــارَهَمز  ـــــــوَرُى وَ َطـــــــاَر    أوالء  أنز ََ َز  ـــــــا َو   زَســـــــ ن    م 
ـــمَ  ـــنز َه ـــمَ ولم  ـــنز َه ـــَرَل َم ـــَنحزَن َأعز ــــــــــنز َتم   َل ــــــــــولم  ــــــــــ ص  األدز ث    واَر  لَ َه

ً    ادس الح ووري    ذا اليمور ز،حاز اللد  ق سص بانحبا ف  اال
ل   ـــــام  َرَُ َط ـــــوز َِ ـــــاب   ـــــا بالهي  ـــــا َأَن م     َوَم ــاق  َرَُ َن ــوز َِ ََ األمزــر   ــا َم ــنز ج    (79)ولك 

المززال يز نززا   ززي يززح  ي ب  ززال ا الززل   هززاص الع نززا  ا،حمززااف الءزز الي إلززي ز  ززرى 
1957. 

َن َ هزَجتَــهَ  ــا الَكــوز َن ــَن الــ  َن َأَعرز مَــــــــــــا الــــــــــــدَ    َنحز بَــــــــــــارَ لكن  بَــــــــــــالى وَ دز   َ هزَر إ از
ـــا َن ـ َ رزهَبََن ـــوز َرَُ اأَلعزَل ـــا   ـــَن الَجَب ِ ـــــ   َنحز نى رزَعوز ــــَق النــــاَح ـِف  ــــارى  إذز  َرزه    (80)َوجب 

ال قزززد اززززيال ي  القزززد فعسزززر أ يا،زززا  نزززا اليزززعد ال ونززززا  آغزززر  زززوا فلززز ل إلزززي
الجززز دف  مدا مزززل المززز   أال ال اجهزززل الهلبمزززل الات،  زززا ص إلزززي قلزززودس )الزززا دإلحزززر 

 .1973ال ربل(ص نا  
ــــــرز  ــــــن  التا ــــــوَن َع ــــــَنحزَن المَ َعز َع ن     َأَف ماَ هَــــا َكــــل  َقــــرز ــــَقى د    (81)بَــــة  َتسز

ـــّل   ـــي َك ـــرزَعى الَهمَـــوم  ف  ََ ـــَن  ــــين      وَاد  َنحز ــــي َكــــّل  ح  َ د  ف    (82)َوَ ــــَحايَا الَجــــ

                                                        
 .14ص   4الملد  ،   ي   (79)
 . 542ص 533ص   2الملد  ،   ي   (80)
 من و ل.. الملنلن لي ال297ص   4الملد  ،   ص   (81)
 .281ص 279ص 4الملد  ،   ص   (82)
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ـر مَ  مز َأ ـز ه  يل  ــب  ًَ ــي  ــَن مَــنز ف  ــوز  َنحز ـــَجون     السا بَـــاَب السا   (83)َر وَشـــيزدَت َلَهـــمز ج 
ز ا  نا  المحن نل   اا ل بات أال المح ءي اشزور  لزق أل العًقزا  ايبًغيزل 
إلززي ال ززدا  الززرإل  اسززدال الحعززددس الح ا  ززل الالعءززدسص الت شززي أل  ززذف الظززا رس ارجززع 

الححزززز ى الخوززززا  الشززززعرف ،  زززز ص إلززززالمح ءي  زززز    ر  لززززق الًب ززززاإلززززي ،هافززززل ا الزززز
الءززززا لص الالبززززات ف ززززحهد  الحززززي ور ن يزززز  الباشززززرس الززززا غززززً  غوابزززز  المحنزززز ن إلززززي 
الم ززح ى الززدتلي لي ززعق  لززق  قنززان المح ءززي بحسنززي أغززًق أغززرى الالفززعيل جديززدس 

 احجاال  ال فعيل ال اهدس. 
اعحمززد ن ززق الءزز سص البسززدال إلززي لءززد  ززال الشززانر فموزز   لززق ظززا رس الحمززرد الحززي 

نهافززززل الحماشززززيا  الززززع ات،ح افززززا  الشززززعسيل إلززززي العززززراقص ا حجاجززززا  ن ززززق الحززززدغ  ال
ا جنسززي إلززي شززاالل الززسًدص الن ززق الح اطززا المع ززا بززوا الحلززي الزز طني الات ززحعما . 
اللززي ف ززل البعززد اتقحلززادف نززا أ الززل الشززانرص إلءززد ال د   شززا ا  فملززا أل ،نللهززا 

ي الالجمزاني.  إلالحزديث نزا الخلا زل فشزل  انحراإلزا   بحزدس إلي الم ح ى الشخل
ال ءززر الأ ززرف إلززي ، زز ي الجيززان. ال ززذا ات ززح ها  اي، ززا ف  شززا س  لززق  ززخط الشززانر 
ن زززق النظزززا  الحزززاكي ال إلززز  ل  اقزززع المربزززر إلزززي العزززراقص  مزززا يحيزززما الزززدن س  لزززق 

 الح وور الشاال  ،ح  ق ل ي 
مَلم ــــــة   ــــــوادى  َبزَتَغـــــى ل  ًَ م     أهَـــــ ا  ح  ــَ ز    المَــتََ   (84) وَنحتاَجــهَ فــي الَم

الاح اال  العًقل بوا البات الياهر الالمح ءي نسزر اتاحزاد الالحءابز ص لحشزل  أبعزاد 
 ايبًى بحيا  نا الح ا  ي 

ـــاه  ـــلَ الَجـــوَر مَكزرََه ـــواداه َيحزم  ًَ ــــــاز م     وَ ن   ــــــل  َح ن  الناصز ــــــيّ  ــــــرى لهــــــاد  َ  ي   َفق 
ُه  ــد ــاه مَبي َ  َحرزَ  قطــا ــى ا   ــي فــي الَحــقّ     َيَشــنا َعَل َتش  ــم  وال َيخز   (85) َلوزمَــَة ال  

الخوا  ف عق  لق  اي بر المح ءي الإقًق ص بانحبزا  المح  ءزي  لاالزا  ال زح   واص 
الالحلز الوا ال زح قواص الالبحزث نززا الحجزاال   زعي الالمز ٌّ إلززي  يزاس الجز ا رف. يززحي 

 زل ل الهزادف اليزاهر  ونزا  آغزرص نا طربق الحمزلق المي زااي أ يا،زا ص النزا طربزق ال
فيلبر الخوا  الشعرف عبا س نا الزد الجزل  إلزي الرا ز  الحجربزل الشزعربل. البل زي 

                                                        
أبر  ال   رُطي  نع السرالالا  ليل ل  ص جبا ي جمع جل أف قعر ال جا.284ص   4دي ال الشانري   (83)

 ج دف الالما .
 .12،13ص   4الملد  ،   ص   (84)
 .12،13ص   4الملد  ،   ي   (85)
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 أل ،ءد   ً ل ال اقد الا شعرفي 
الزززززا قلزززززودس ز ان بمززززل الجيزززززانز نزززززا  الم قززززد ا ال  فمي ززززز  النمززززز    ا اززززيي 

 ي1951
ــــــــــــى َجــــــــــــور  كَ  ي َعَل ــــــــــــام  ــــــــــــا َن ــــــــام     َم َط ــــــــى الف  ــــــــيعَ َعَل ــــــــلَ الر      َحم 

ـــــنز الــــــ..... ي َعَلـــــى َجـــــيز   م  ــــــــــــــــــــــام     َنـــــام  ــــــــــــــــــــــد  َله   (86)شالم  مَحزَتش 
َُ للَقَلـــــــــــــــا ـــــــــــــــاد َي ـــــــــــــــي الق  ـــــــــــــــام     أعزط  َم ـــــــــــــــه  فـــــــــــــــي ال ّ  ي م    ء  َوحكّ 
َِـــــــــــــــــــــــــا لزَحاد  ي ل  م  ـــــــــــــــــــــــــل  َتسز ًز يَـــــــــــام     وا ـــــــــــى النّ  َقات  َعَل ـــــــــــف    ت  الَمشز

ـــــــــــــــــي َقَ  َلـــــــــــــــــوز َعل   ـــــــــــــــــإن  الَت َ  َطليعَــــــــــَة المَــــــــــوزت  الــــــــــ ا ام     مـز   ـــــــــــ
ــــــــــــــــى  ْى  َبزَتَل ــــــــــــــــيز ًَ ـــــــــــــــانثَم     والــــــــــــــــَوعزَي  ـــــــــــــــاَرَ    ب ـــــــــــــــومَ الّتق    
ـــــــــــــا ـــــــــــــوَّ َوَم ـــــــــــــَة الَبلز ـــــــــــــا َنبزَت َلــــــــــــام     َي ََ فــــــــــــي اهزت    َورزَداه َترَعزــــــــــــَر
ـــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــا َشـــــــــــــــــــــعزَلَة النا رام     َي ــــــــط  ــــــــَ ا ز َــــــــوَن    ــــــــي العَي   تَعزش 
ـــــــــــَدا ْ  فـــــــــــي الش  ـــــــــــ ن  ي َف   ــــــــــام     َنـــــــــــام  ــــــــــَن ال  َح ــــــــــيَن م  َلص  ــــــــــد  َتخز     
ْ  الز  ــــــــــــــعز ََ الش  ــــــــــــــا َي ي ج  ــــــــــــــام  ـــــــي   َن ـــــــنز َكَم  ط  م  ـــــــقز ـــــــيز ب س    (87)تَعزَن

 
 نَو ا  َ  نَو العَقة المتلقي الباد الحقل الداللي
،االي ز أنوي ز 

 ا ح  مي
 اإل  
 ل يعد

البحث نا  نللل الحهاالل 
 الح وور

الححرب  ز  اءاب  النعد  اسني الء س الحيء  ز ال ني
خربل  ال ا

،االي ز شع ل الن   ز 
 ،سحل الس  ى 

الاالا بد ادس 
 الشعل

ز ا ا    اُل و ل
 ا،دالا 

 اعاطد

،االي ز اخ لوا ز ت 
 اعنير 

الحيءا بجدالى 
 ال  مل

 ل   ز نحا  اءاب  ال    

نًقززززل الحءابزززز   نززززا ت ا وززززد الحيززززادص بزززز  اعنززززي  غبززززل الشززززانر إلززززي ا  ززززو  
                                                        

  ادص با خ. ا،يً ي ،ور. ال ها  ي الجيش العظيي. 133ص   4الملد  ال ابقص   (86)
 .136-135-133ص   4دي ال الشانري   (87)
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الح زا ي الايإلهزا  الخوزا   لزق المح ءزي قلزد  فجزاد نًقزل أغزرى ،ور زا ل حملزوا الزا 
غا زززل   ا انحمزززد،ا إلزززي  لزززي الميزززا  ا ال   االززز  الءويعزززلص إلزززدل البزززات فظهزززر فيززز  

 ا  الء سص بونما المح ءي  ا،را  ال وبا  نا ال اقعص إله  بالحالي إلي نللل. يالحسن
ال،ظززرس دقيءززل ل عًقززل الزززا غززً  اح وزز  ننا ززر  زززذف المجم نززل ا يززي  لزززق 

،زززا ص الالمشززز ءل  ونزززا ص الالبا يزززل نزززا أ زززبا  الً ظزززل  يززز   الشزززانر ال افزززبل أ يا
 ا  الل الالخا جها آال،ل أغرى. 

ال مل ،م    آغر انء ل العللل  لق الم اجهل بحيا  نزا الزحً ي الزع الجمزا ورص 
ال ي نللل ،حيجزل ل قز   الجز ا رف فزد الحلزا  أالت ص ال ق ز  الزراإل  ل  فزع الزرا ا 

  اعمزق الءويعزل بزوا البزات الالمح ءزي الحءابً ف ا،يا ص إله  فد الب ي الات ح ا،ل.  ذ
)ال زز ول(ص لززذلي إلهززي لي ززف بالعللززل ال ردفززل المنءوعززل نززا الشززاك  النززاي ال مزز   
الحيزاسص الإ،مززا  زي نللززل  افزرس  اإليززل الالحزددس لم اقززد  ابحزل الززا نزدس ال ززاه  إلززي 

 المجحمعص إل نءرأ  ذف المءو نل الا الءل  ا ي 
ــــــــى  ــــــــالعرا   مَت ــــــــا بالَعَصــــــــا    َترزَعــــــــو ي َأماــــــــةى ب  َه ــــــــى َحتزف  ل ــــــــاَ  إ    َتَس

َســــــَها َز َنفز ــــــَلَم ًز ــــــدز َأ ْى َوَق ــــــ ي ـــــــَفا   َعج  ـــــــر  الّش  ـــــــوب  َوَعصز عَـــــــرزا  الَخَط   ل 
َجى  ــــــدا ــــــمَ ال يَق َوَفحز ــــــَتف  ــــــَى َتسز ــــَحى    مَت يــــه  َنــــاَر اللا َز ه  ــــا َمَشــــ   َعَليزَه

ــــه  َوَقــــدز َنَفــــَه الَكهزــــَ  عَــــنز أه ـــــــى    ل  َل ـــــــَث الب  يَن َوَوعز ـــــــن  ـــــــاَر الّس    َ َب
ـــــا    َف ْ  َأم  الك  ـــــى األرز ـــــيَ  َعَل ـــــــــــــــما   تَُ ـــــــــــــــا بالس    َوَتـــــــــــــــرز  َط َأحزَمََه
ــــــــــــي  يصــــــــــــبونها ـــــــــــــــدّ   وأَــــــــــــنامَ بغ َه يَقت ـــــــــــــــدعونها مـــــــــــــــث   وم
ـــــــج ةه  ـــــــا َ  ـــــــنز َحوزل َه ـــــــروَن م  َي مَ  َلزَتَهــــــــــى    َث  م ه  َهــــــــــا َعــــــــــنز َمخــــــــــاز      

ــــــ َ  ــــــي َوَه يَمزل  ًَ ــــــَ ا  ـــــــــــَ ا أتَـــــــــــى   ا َمَلــــــىَفَه يز َوَه ـــــــــــيَ زت  ًَ ـــــــــــَ ا    َوَه
ــــــــــــ ي ف  ـــــــــــيمِى أَلن  الس  ـــــــــــ ا ِزَن َ ــــــــا    َوَه َن إ ليزــــــــه  ب عَــــــــيزن  الرّ  ــــــــَر  َــــــــرز   ـ

ــي َذاَا  ـــخزط  َأهزـــل  الـــبَد  عـــن َوف  َنــــــى   ًَ َ ـــــاهَمز غ  ـــــه  أور    (88)َعَلـــــى َحكزم 
رَاه  ــــــــــــــــا   ًَ ــــــــــــــــه   ـــــــى   َوَهــــــــــــــــَ ا ب عم ت  لزعََل ( َ رزَفعََهـــــــا ل  ـــــــنّ  ـــــــَن )الج    (89)م 

                                                        
 . ال نثي ال  ادص أال الوربق الع ور. 422-419ص   4دي ال الشانري   (88)
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ميَن  ــــــــــــا   لزَح ــــــــــــَد ل  ــــــــــــعَ الَي َذا َرَف ـــــــمِى َوهزـــــــ   إ  ـــــــَدتز َِنَع ـــــــيز زَّي  ِالِ َ    َي ف 
ــــــــــَة أنز ال يَمَـــــــــــ ًَ يا َن الّس    َ ذارا ح  هَـــــــــــ ا وَأنز  َت َقــــــــــــى َشــــــــــــ    َـــــــــَروز
ـــــوَ   ـــــاَل الَجَم ـــــَقوَن هََت ـــــمز يَعزَش ـــــــا   َوَه ـــــــوَن مَـــــــا بَعزـــــــَدصَ مَـــــــنز َعَن شز   َوَمخز

َز  َ  ــــــ ــــــى َوَمَش ــــــهَ َمَش ـــــــــاصَ إ ذا مَـــــــــا َمَشـــــــــى   بَةى عصــــــلزَف   َتقـــــــــيَس َ َط
ــــــور   ــــــَل  الَقَص ــــــيزَن ا  ــــــعَ َ  ــــــى   وَمجزَم َم ــــــ   الل  ــــــور  وَرشز ــــــر  الَخَم   َوَعصز

ـــــــيزنَ  ـــــــَطَفى  َوَ  ـــــــة  ِ ال َتصز ّ    ِال  َعاَم ــــــــــــَتَر ــــــــــــَجون  وال َتشز   ب َغيزــــــــــــر  السا
ــــــ  نيمَ  ــــــوَن ال َْ يَك ــــــمز أدر  َكيزــــــ ــــــالث رَّ    َوَل ــــــَقاه ب   َ ــــــنز ال ــــــمز يَك   (90)إذا َل

 
 

 َ نَو ا   نَو العَقة المتلقي الباد الحقل الداللي
 البحث نا الخً  الحءاب    الحق ارن ف؟

 الححرب   ا اال   اهر ولصجن
 اي،هاض    الي الحق ا ح وق؟
 نَو ا  َ  نَو العَقة المتلقي الباد الحقل الداللي
 ذا  عيي نشق 

 الهحا 
 ايقلاا  ران ا،عدا   اإل 

 اللالحل ااحاد الحجاد  الابد ظً  الءل  
وى ىق  الحن بر اما ي الحياالا  اه"رر  اللناالل ت ُالر

 الحي بر    ب ور ال ج ل 
 

العًقزززل بزززوا الشزززانر الا الزززل ا اال يزززلص احجزززاال    يءزززل الملزززالحل  لزززق الحمزززرد 
الالي  سص يا د ا ات ح ها  الدا  ن ق الم حءس ص  وث احد   العًقزل الزا ال ز ل  لزق 

ا ي  لق المجابهزل الزع الحلزا .  ل الح االز  لزيس    غبزل إلزي النوز  الءويعلص الالا الح 
الزا الجززاف الج ززل نوززد الوزر  المءابزز ص الإ،مززا  زز  الح ا ز  ال  ززرف الالعززاط ي الززع 
ا الزززلص إلزززالج ا رف  يحززز ق  لزززق الزززا فشزززاطرف آ ااف الالحنحززز ص  مزززا  ززز  فومزززر إلزززي أل 

 يحخوق  لي  لق المما  ل ال ع يل لآل اا. 
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 ززق الززا الززذا  المحمززردسص أالززا المح ءززي )الشززعل ز ا الززل(ص إلالبززات )الشززانر( ينو
إله  الحل   بءو د اللالال الالملال الالعًقل بونهمزا نًقزل ااحزادص ال زذا الزا فلزس   ليز  
الجزززز ا رفص ال زززز  احءوززززق الح االزززز   لززززق  ززززد الحوززززابق الحززززا  )الحززززق ا ززززح وق أالززززل؟(ص 

ف(. أالززا ال ا ززول البالمءابزز   مززل ا، لززا   ززاد  بززوا الشززانر الالمح ءززي )الززلعيي الملبزز
بونهزززززا إلهزززززي الر زززززاللص البهزززززذا فلززززز ل الخوزززززا  اللدالجزززززا  فحمززززز  إلزززززي  زززززياق  دتت  
الحعززززا ض الالحنززززاق  الززززا  وززززث المرالززززق الالززززا  نززززا ييسززززف الشززززانر  يزززز  ف إلززززي 
الحزززالحواص الالزززبر نًقزززل الحءابززز  بزززوا البزززات الالمح ءزززي اعسزززر نزززا ا زززححالل ال ءزززاا 

ل الءلززز ى الحزززي يحعوززز  إلوهزززا ال  زززرف  ت ن زززق ال زززح ى اللزززرانص ال زززذف  زززي النءوززز
ايبززًى )البخا ززل بززوا الجزز ا رف الال زز ولص أالززا ن ززق  ززعود الجمززا ور ز ب  زز ها 
ن ل ا  الل ال اال ل الحا ب  ز إلزا الر العءزدص ل  ،هزا اعزا،ي قز س اتفزوهادص إلهزي اسزدال 
أالزززا  الحزززاكي  زززا،رس النءزززادس )،عزززي(ص الإلزززي داغ هزززا الشزززح ،ل بزززالرإل  الات،حءزززا  النززز  

 الالج ا رف.  زصكااليزتز ن ق  د اعسور زال ي إلي  فزص ز
  (91) ـــدتز )َنعَـــمى( وهـــَي فـــي زّي  ِالِ    إذا رفــــــــعَ اليــــــــَد للحــــــــا مينَ 

الخوزززا  إلزززي  زززذف ا بيزززا  يحزززد   نسزززر العًقزززل المر ززز دس الزززا البزززات اليزززاهر 
الحزالي الالززراإل  ل  فززع المحزردف إلززي العززراقص الالمحشززلي إلزي  زز    المح ءززي اشززليلا  

الحززي   بززوا الشزززانر الالحززاكيص إلهزز   اإلززز   إليززا  الو ءززا  ل   ززز ل يحعمززق  لززق د جزززل  
النظزا  المسني زل ن زق الح ز ط الالجزاف الالحزر  )ال زي فعشزء ل  حزا ى الجمز ن(ص الاللناالزل 

 زززاا(ص بونمزززا اللناالزززل نالحزززي )اجمزززع بزززوا ظزززً  الءلززز   الالسزززذخ الالعزززاقرس الخمزززرس الال
 ت ءا  باليرى(..الح ي يل ز إلي ال  ف زت الو ق ب ور ال ج لز البل ل 

إلززالم قد   ل ينسنززي ن ززق النءززد السنززااص    يززدن   لززق  ززد  السنززاا الءززدفي البءززد  
ً  لهززذا ال فززع المهززلال ص البنحهززي الخوززا   لززق ا الززلص الإلززي  ززً الحززالحوا فظهززر   زز

اب ا  ،ءمح  ن ق المح ءي زالحاكيز الذف أ،لل  النللل اي، ال ال فيع.  البات  ى
وحمي  بالحءابز  ال زياقي الزذف فحمز  العنزق الحيزاد ال االز  أالا النم    اليالث إل

 ي1960إلي الخلالل المعجي ال   ف نند الج ا رفص    فء   إلي نود العما  نا  
ـــــــــيزَكمز َنعَـــــــــودَ  ي وَ َل ـــــــــد  َكـــــــــمز َنبزَت مدَ    ب  ــــــَت   َكمز َنسز َلــــــال  ْ  َأفز ــــــيز ًَ ــــــنز    وم 

ـــــــ ـــــــمز تَبزَتَن َك ـــــــَرَفاَت الَحيـــــــاُ  ب  ـــــــقا    ى َش ـــــــودَ  َومَنزَش ـــــــا َعَم نزَه ـــــــر  م  لزَفجز   ل 
ــــــــــمز مَعزَهــــــــــدى  ــــــــــوزالَ مَ َلــــــــــمز َيَق َى والَ َرل  عَـــــــودَ    َوَل ــــــ ـــــــر  َنبـز َل   وال ا  ز

                                                        
 . 423ص   4دي ال الشانري   (91)
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ـــــــــــ زتَمَ وَالزَفَنـــــــــــاءَ  َذا ش  ـــــــــــَنحزَن إ  ـــــــــــودَ    َف ـــــــــــ زتَمَ والَوَج ـــــــــــَن إ ذا ش    وَنحز
َنـــــــــا ــــــــيََ لا الث  ًَ ـــــــى َوَتـــــــرلا البنـــــــودَ    َلكَــــــــمز َوحزــــــــَدَ مز    وَت زَجـــــــى المََن
ــــــرزَح ال  مــــــان   ــــــن  َج َقَكمز َه ــــــار  ــــــــدَ  َــــــــَد ا    َمَط ــــــــى الَحد   ــــــــَمعَ حت     َهَيسز
حينَ  ــــــــــَتنزَقعَ الَكــــــــــاد  يَن َدودَ    َفمَـــــــــازالَ َمسز ل  ـــــــــــــــــــَتّغ  ـــــــــــــــــــه  للَمسز ي   يََغّط 
َقيزن   ـــر  ُ  الَحشــــودَ     َمَشــى الــَوعزَي فـــي َأمَــم  الَمشز ــــي ــــنزس  الَوً  َك َز ل  ــــ   ولم 
ِ المَ زَدَهــــــاُ   َرُ  ــــــوز ـــــــ   وفــــــي َوَهــــــه  ِالث  ـــــــَن الزمَتزَخمـــــــيَن َجَل ـــــــر تز م    ودَ َتَه
ـــــوَ   ـــــَرَ ات  الَجَم ََ ـــــى  ـــــ  تز َعَل ـــــودَ    َوَف َق ـــــولَ الرا ـــــا الَخَم َه  َعنزَه ـــــَنفّ    َت
ــــــا    ف ــــــَدرزب  الك  يزَنوا    ــــــَته  ــــــَ َتسز ــــــــدَ    ف ــــــــوزرى بعي ــــــــة  َش هاَي ــــــــَدوَن النّ    َف

م ـــــــا َتكـــــــدا  روََ وم  ـــــــ ا ََ.. َوتَكزَســـى الَجَنـــودَ    وَن تنمـــــــو ال   وتَغـــَ ّ الَجمـــو
 ََ يَكمَ مـــــا َنقيـــــ ـــــنز َهـــــيزه  َأ زـــــد  ــــتعيدَ    وم  ... ومــــا َنسز دا ــــَتج  ــــا َنسز   (92)وَم

شبلل ايبًى  اح قد ن زق ال زح با  الزنم النح بزل الال   بزل الال زياقيل ناالزل 
الاعاال   ذف العنا ر بعيها الع بع ص الاحدد أبعاد زا الالءا زد اص  مزا ا زهي إلزي 

ي الشزززعرفص أالزززا الزززا  وزززث ال يزززفص إلزززدل ا  بزززع العًقزززا  اشزززلو  الم قزززد ايبً،ززز
الءاهمززززل بززززوا البززززات الالمح ءززززي يسززززر   ززززات  اتلححززززا  الات، لززززا . إلززززي فزززز ا  ززززذا 

 المعيا  فملا ا فير العًقل بوا الشانر الالمح ءي إلي الشل  الحاليي 
 

 نَو ا  َ  نَو العَقة المتلقي الباد الحقل الداللي
 الحجاال  ااحاد الحجاال     ف  بلي ،سحدفص اع د

بلي اُسح قص البنشق 
 نم د ل  جر

  ا اال  الح ان  ا،ءًبي

الت  ل تكي لي اءي العهد
 أغير ،سف الت     

 ن د

الحجديد  اما ي اءاب  الح اه 
 الات حمرا بل

الحيكود ن ق   ران اءاب  الاني ال نااص ال ج د الموا ق 
                                                        

 .232-228-226-225ص   2دي ال الشانري    (92)
اليناي الينااص الحهنئل الالحءدير. ال ولي العوااص إلىل  ي ا حيءظف. الملد اسي المحيلءلص اهر ي ب وفص ،ءوفي 

 ،ءحاُ  ال،يك ُ. 
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 الح ا   جري اللالال
ال اد وا ز الم ح  وا ز 

 ال ني ز الخم  
 ايقلاا اياد ا ان  الح ار

 ا حشرا  ااحاد اجاال  الح اه   ال  الج ود
نًقزززل الحءابززز  بزززوا الشزززانر الالمح ءزززي احج زززق بالحوزززابق الحزززا ص  وزززث ازززحء م 
الم اإلل بونهما  لق  زدالد ا الءلز ى إلزي إليزاا الزنمص أالزا ن زق  زعود ال اقزع إلمزا 

 ززيص الال اقززعص إلالشززانر يسززدف  نجابززز  اززلا  الهزز س نميءززل بززوا الزز ني اليءززاإليص ال يا
الشزززديد بالعاالززز ص ب  ززز   أ ا زززا  إلزززي نم يزززل السنزززاا الالحءزززد  البالحزززالي يزززدغ   وزززر  
 هي ززززي الإلانزززز  إلززززي العادلززززل اللززززران فززززد قزززز ى ات ززززح ً ص إلززززً جززززر  أل فمزززززنر 

الءززز س الاي ادس ل ح  زززل ن زززق الحلزززا  الم زززح  واص إللززز     الجززز ا رف العاالززز   ززز ا
يزززد الاخحزززرق  الزززا الءهزززر الات زززحً . البوزززد ي ال زززااير الم زززحءس . الوزززا قهي ا ززز ا الحد

)بلي ُاسحنق شزرإلا  الحيزاس( البنشزق ل  جزر النهزا نمز د الزا اليزيااص إلححج  زق ظ مزا  
ززفر إل ا زز  الشززي االحززا ب . ال)،ززدا  يززذال  الج وززد إلوحعززرى اللبززف الالخززدانص لززذلي  ال حى
إللزززا   فزززربا  الزززا الالحوزززرس الالء زززقص الغ زززف  زززدس الحبانزززد بزززوا ننلزززرف ايبزززًىص 

 ات، جا  الالحجاال  بونهما.

 ـ األسماء التراثية والمعاصرة: 5

يط  اهززز  الزززا ا  زززماا الال نزززق  زززالمعجزززي الشزززعرف   الزززل الجززز ا رف اللزززدي بخ
الا لءززا  الحرا يززل الحززي ا ززح  ا ا الززا الحززا ب  العربززي الءززدفي الالمعا ززرص ال ززذلي الززا 

ا ادفزا  ل   زد الم زهل الاعزداد  الحا ب  ا ال البزيص إلعز   لزي  بمزا ليخحلزر الوربزق
المزززر ر الالخلزززاهم المموزززلس ل حيزززا ا ص يحخزززذ الشزززانر الزززا  زززذف ا  زززماا  الزززز  ا  
امززا ي ،شززاطها إلززي  طزززا   يززا ف نززا  التشززي أل الجزززرد ا ححيززا  ا  ،مززا ييوزززر 
بعزز  الواقززا  ايفحاهيززل الال جدا،يززل لززدى المح ءززوا الإلززي أ، ززل الحززات  الظ هززا إلززي 

 اجهزل أ الحز  الحزادس الحزي نا،ا زا الجز ا رف الالعز  الشزعل ال اقد الطنيزل ال يا زيل لم
العراقززيص ال لززي لحلزززعود  الاززاهر اللزززران بززوا الحلزززا  الالجمززا ور الزززا ،ا يززلص ال بزززط 
المافززززي بالحافززززر الززززا ،ا يززززل  ا،يززززلص الإل  ززززذا الحءززززاطع نمءززززا  الأإلءززززا  فشززززل  إلززززي 

في ا ززحدنق الحلزز ح  ز بعززدا   ، ززا،يا  ال يززا با  الززا أبعززاد ا  الززل. إلمززا الحززا ب  الءززد
أ ززماا بززا  س   رنزز ل ال،وززرالل القيلززرص ال  ززرى يدا،ززل الظ ززي الالو يززال الأغززذ العسززرس 

 الالدلو ي 
ـــــرز  ـــــَروت  ِف  ـــــنز َجَب ـــــَق م  ـــــمز  َبز ــــــــمَ   َل ًز يــــــــَروَنِ َر ِ وال ِن   (93)عَـــــــون 

                                                        
 سراط    الالا ا  مق الذف أ رق  الالا.ص ،وراللي اال42ص   4دي ال الشانرص   (93)
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الي ال يوززر الززا أ ززماا ال جززا  الأنززً   كمززا اقحززبس الززا الحززا ب  العربززي الاي زًز

ر  الال يا زززلص أاليززززا ي  ززززًح الزززديا النمززززرال بززززا أ زززهم ا إلززززي اليزززاديا الع ززززي الالحزززز
العززا ص الفززرا  بززا ا  ال ص الن بززل بززا ،ززاإلعص الطززا ق بززا  بززادص الغالززد بززا ال لوززدص 

 ال  ا ي الا قادس الجو   الالمعا  ص ،ح  ق ل ي 
ـــَدصَِ د  الَفـــتزَل َِ ال  ـــى الَيرزمَـــوا  َ ـــر ارَ    ال َـــد  َأنز َيســـَتر  ـــل  َعَل   (94)وََأنز يَط 

 الق ل ي 
َتــاه  يــل  الَجد  ــد  َتلفا َ  الج  ــــازَصَ َطــــار  ى َدرز َــــا   َومَــا َطــار  َت   (95)إلــــى َجبَــــل  اجز

الالا الخ  اا ي نمرص الن يص ال ا الل الرشزودص بايفزاإلل  لزق الم ز   الال ً ز ل 
القززادس الحززا ب  الا دبززاا الالشززعرااص  حززق ا ،سيززاا الالر زز  ننززي بززذ ر ي ،حزز ي الحمززدص 

  حقص الإ مانو ص ال، حص الأي  . ال ال الن ل. العي قص الال  قص الب  دص الإ
لءززد اقحلززر الجزز ا رف ن ززق الجززرد ا ززحخدا  ا  ززماا إلززي بعزز  الم اقززد دالل 
أل يسززوا الًالززر ات ززيص الإل   ززر الززبع  إلززي  طززا  الم فزز ن العززا ص الالززا ال اهززدس ز 

  الحرإلزززي المحزززدالد؟..  ،ززز  لزززي فشزززي أل حززز  ل ز الزززا ا ظيزززف ا  زززماا ن زززق  زززذا الن
إلزي او اإلز   ز   الشخلزيا  الحرا يزلص بز  ن زق العلزس ا ححيزر ا في   جمهز  ف 

ً  نززا الححديززد ب يمزل العونززل  ززي اززذ ل الززن س إلوهززا  ا ححيزا ا  الباشززرا  أال ار هززا ، زز
 ي 1957ك  الذ ل  ء ل  إلي ز  رى المال يز

ــةى  واَنِ م َلَك ــيز َمــرز بَــارَ    َجََلهــا َعــنز ِ َن  ِ إ  ز ـمزَتَها َعــنز َِـَ   الــدّ  ن  ََ   (96)َو
 الق ل  أفيا  إلي قلودس زالجد ب دادزي 

ـــم   ـــَن َقاً  مم     ـــر  ـــَد الَك ـــَدهَا َعبز َْ    َورَا   ــَع ــيزَن َوَمصز ــه  الَحَس ــار َا َ وزمَيز   (97) ََب
 ،ززز  ،ززز ن الءلززز د  الزززا ال فززز حص القزززد يحلززز  بهزززذا ات زززحخدا  بعززز  اللزززيغ 

عا،وهزا الالفزعها الجزا لس أال الم زل  ا  الحء ودفزل أ يا،زا  بيل اظهزا الأغزرى با زحيحاا ال
 إلي   ما  الا نندف  ما جاا إلي قلودس زالمحرقلزي 

ــدزرَصَ  ََ ــر َ   ــيَن َأحز ِ َح ــاد  ــ ن  ِزم ـــــرَا  َ َش ـــــهَ البَتز ـــــالَ َ طزبََت ـــــى َق ـــــَومَق َحت   َوَ 
                                                        

 .528ص   2الملد  ،   ي   (94)
 .468ص  1الملد  ،   ي   (95)
 . الميل لي الر الل. 540ص  2الملد  ،   ي   (96)
ص الح وا با ن ي با أبي طالل  ر  هللا الجه ص الاللعل با اللبور 298ص   1الملد  ،   ي   (97)

 أ د قادس الم  موا. 
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ـــــيَن قــــالَ َتـــــَ ماراه  ــــيِ ح  رَاِلَهـم  بَغ  اَِأهيَقال َ ماَرِ    أو  ِالمََتَنبّ  ي الَخمـز   (98)َلـن 

ي شزززعر الجززز ا رف  ازززد  ن زززق أ،ززز  اميززز  الحزززرات ا دبزززي الءزززدفي اتقحبا زززا  إلززز
ال يززم   حززق أ،زز  أ ززبر بعيززا  النزز ص  ل  ززذف ات ززحخداالا  إلززي العظمهززا اجززيا 

 الحملنل  إلي أبياا . 
إلزي فزز ا المعجزي الشززعرف إلزدل النظززرس المب ززول لألالز    بمززا ارجزع  لززق شززعر 

ص  وزث فءحيزي المءاب زل ي،زا  الل الذف فللا إلي ايزا با الحناقيزواي الحزا بخي الا 
الالحيادص الإل الم يلل ن ق  ذا ا  اي ت اعدال أل ا ز ل   باازا  أال ،فيزا . اللهزذا إلزدل 

رض ليلشزززد نزززا  زززراا عزززرض  لىنزززد الزززا ح زززالءزززاال ي الشزززعرف لزززدى الجززز ا رف فخ
 غ  وح  ال   بل. 

كمزززا أل  زززذا المعجزززي الشزززعرف فح ززز  بي زززماا  يوزززرس الزززا  جزززا  ال  زززر الا د  
معا زززربا أاليزززا ي جمزززا  الزززديا ا إل زززا،يص ال زززعد  ، ززز  ص الجع زززر أبزززي الال يا زززل ال

الزززحما النزززد،ال المزززال يص الطززز    زززواص ال، اززز ص ال زززحالواص النسزززد النا زززرص ال زززاإل ص 
 ا،زف  زا ا  لمعزا    الالش قيص ال،ور ي. بايفزاإلل  لزق   زر أ زماا  الزاكا الب زد

دالشززقص اا بخيززل الشززه  س ،حزز ي  وززواي ال ف قززا ص النززوا جززال  ص ال زز ا  ززحس  ص ال 
ً  نزا أ ززماا لمعزالي ارا يززلص  الالجلاهزرص البز    ززعودص الب زدادص الازز ،سص ال ز ا ا.. إليزز
كال  إلزززلص ال زززاالرااص الالنجزززدص ال زززربًاص الالحوزززرسص ال زززي العويزززا   ءافيزززل ال يزززا بل 

 دغ ف قاال ي الج ا رف الا أال ع ا ب ا . 
الإل  زززززذف ا الزززززاكا الا زززززي ا  زززززماا الالزززززا احم ززززز  الزززززا  الززززز   الدتت  الظ هزززززا 

رف لح زز ل شززا دس ن ززق ا  الززل ال جززل ن وهززاص البالمءابزز   نالززي أ ززماا ال،ظززي الجزز ا 
 يا زيل  زز سيل إلززي العجززي الشززانر شززل ف الحيززا  المعززا ض لم ززورس الحوزز   البشززرف. 

الدتليززززل   قا ححيزززر ا الجززز ا رف لح ززز ل اليزززا  جززززد  الانزززاق  الزززا غزززً  ا ، زززا
نززي با ل ززاظ الدالززل المعسززرس نززا ا  الززل. الاجززد  ايشززا س  لززق أل قززاال ي الشززانر  ،

ن ززززق الظ ززززي الالو يززززال الاتفززززوهاد الالززززذ  الات ززززحعباد الالءهززززر الالخنزززز ن الات ززززح ا،ل 
الال ززز ل الالنهززززل الات، يززززاد الاتالحهززززال الاي نزززال الال ززززسا الاليززززيي الالخمزززز   الالهمزززز د 
الات،لززيان الالمززاال رص الاتبحززلا  أال ات ززح ً  الالهيززيص الات ززحعما ص الالب ززي الالء ززر 

                                                        
 .480ص   2ري  دي ال الشان (98)

أال ب  يني إلي  الافل ال عو ل ي الخمرز نياب فيءا غما  الهيُ أ ز.يربد  باد با أبي  الغوسح  السحراا المشه  س
الالمعنقي أل  يرس الهم   الحي اجحا ف الشانرص  ا  الدالنا  ن وهاص  حق لي .   بءف ايشا س  أغرى 

 أ،ها أ، ح  الخمرس.
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 ،ززززا  الالحر يززززع الات ززززحً  الايجبززززا  الات،حلززززا  الال ززززحق الال ززززح  الايكززززرافص الاي
الالءح  الالحعذيل الالحج بع الايإلءزا  الال سزف الالحرالزال ال زذلي الءمزع الاي  زا  الال  زل 
الالهلبمزززل الات،زززد ا  الالحراجزززع الأفيزززا  اللززز ل الال ززز ط الاينزززدا   الالسزززاي الالشزززءاا 

الايجززززززرا  الات حءززززززا   ززززززي ال ززززززي ا إلزززززز اف الالحمربززززززغ  سالايدقززززززان الالحلززززززا  الالملززززززاد  
ات ززززحخ ا  الال ززززجا الاتنحءززززا  الالح قززززدص أفززززد  لززززق الحزززز بي  الالحءربززززع الاي،ززززذا  
الالحع زززد الالخززززدان الالخ ززززد الات حلززز ا  الالمنززززع الالج ززززد الالوحزززا الالحيززززفص  مززززا 
احزز  ن إلززي شززعر ا  الززل ظزز ا ر اجحماعيززل ال،  ززيل الاقحلززادفل  ززي ،حززا   ززذا الظ ززي 

ض الال ربززل الال ززرف الات،حءززا  ال ززذلي ال جززر الالحنززا ر كالهلبزز  الالجززسا الالخزز   الالمززر 
الالء ززاالس الال ززذ  الالن ززاق الالمززداجاس الالحءززانس الالجمزز د الالحززداني الال ربززل الات،حوززاط 
ً  نا الحءد الال ا  الالجمز د الالزً البزاتسص  حزق   ي ال ي  الالشل ى الالشي الالرببل إلي

 فلر ق   الج ا رف إلي قلودس زالرجعو لزي 
ـــمَ  مَه ـــعَفيَن َأر  َتلز ـــد  الَمسز َي ي    ـــد  ـــ   َ  لز ـــَن الما مَـــاتَ م  ـــه  الَكل  ـــا ب  ُزَي ـــا َت   م  َم
داه  ـــــوار  ـــــا َم َفوَه ـــــاح  َ ل  ـــــا َأَن َِيَن ومَـــــاَتوا   َبقاَي ـــــَو الـــــوَار  َد َلهز   (99)تَســـــدّ 

ً  الزززا الم زززردا  الدالزززل ن زززق المءاالالزززل الالمجابهزززلص   البالمءابززز  ،جزززد  شزززدا   زززاه
بززااص الالعلبمززلص الاي ادسص الا  ززرا  الا ، ززلص الال سربززااص اليز ي الشززجانلص الالححززدفص الاي

الالشم خص الات زحعًاص الالعزرا ص الاللزسرص الالج زدص ال زذلي ا زحيما  ننا زر الوسيعزل 
الم  يزززل بزززالء س الال يززززل  العا زززدص الالزززربرص الالرنززززد الال زززحا ص الالنهزززرص  ززززاد س ص 

ص الح جززززرس ص نا الززززا ص ال ززززذا  اهجزززا   ززززي الززززد ص  ان ززززا ص إلززززاهرا ص  ززززا غا ص ال قزززز  ا ص الح ززززااليا  
النخوززز ص  زززا ءا ص شزززاالخا ص الحجزززذ ا . الانزززدا ص  مزززا ا زززحعال بلززز  س الن زززرص الاللزززءرص 

 الالعءا ص الا  د ال يبالص ال   ال ًس. 
ال زززذا الحبزززايا بزززوا الظززز ا ر الا  زززماا الاللززز ا  إلزززي قزززاال ي الشزززانر )الزززدا  

زززس بجزززًا طسيعزززل ا  الزززل الحزززي فميززز  أطراإلهزززا الجززز  ا رف الالشزززعل الزززذف العزززا ( فىعر "
يززر ح احززف الطياهززاص الالحلززا  الم زززحسدالل الالززا ال اههززي ال ئززا  الرجعيززل الات زززحعما  

 العالمي.
الإل  زززذا الحنززززاق  اللززززا خ إلزززي ال  ززززل ف حززززرض اناقيزززا  ن ززززق  ززززا ل ال اقززززعص 
ب  زد ا د  الز  ا  ل حيززاس إلزي أ الن اج يااهززاص ألزيس  زز  الءاهز  إلززي قلزودس زنوززد 

 العما زي 
ـــلَ مَعزـــَول ي كزر  َأعزَم ـــالف  ـــلى ب ـــا َعام  َرُ    َأَن ــــــــخز ََ ــــــــي  يَلهــــــــا لَفتَــــــــات   ف   َفَ ح 

                                                        
 ياي اعجل نا ايلما  أال اي اطل. . اع36ص   2دي ال الشانري   (99)
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هَا ــــي َأَفـــل  ب حــــدّ  طزَرَقت  ـــــاُ     فـــي الك ـــ   م  ـــــامَ َطَغ ـــــََب أوغـــــاد  وَه َز   (100)َأ

إلالح  يزززززي الالح حوزززززف نم وحزززززال الحرابوحزززززالص بونهمزززززا نًقزززززل جدليزززززل إلزززززي شزززززعر 
ا اا ززمف ل ززل ا  الززل بالحر ززل الجزز ا رفص ي،يززا  إلعزز  الحجززاال  الالح ووززرص الالززا  نزز

الالدينااليززل؛  ،هززا السنيززل ن ززق الحءابزز  الالحيززاد بززوا ل ززل ال زز ولص الل ززل الشززانرص الالززا 
 بوا ال  حوا ا ار داهي. 

 ـ اللغة التصويرية:  6

اشزززل  اللززز  س ال نيزززل جزززلاا  الهمزززا  إلزززي ل زززل ا  الزززلص  ،هزززا ا زززهي إلزززي اج زززود 
الال  ززرفص ب  ز ها )ار وبززل الجدا،يززل  ن االز  ا  بنهززا ن زق اللززعود الن  ززي الالعزاط ي

ص  ،زز  لززيس الززا (101)انحمززي  لززق نززالي ال جززدال أكيززر الززا ا،حماههززا  لززق نززالي ال اقززع(
اليزرال ف أل فلزز ل الززذااي ا زرا  ل م فزز نيص بزز  ال الزل أل فلزز ل ل ززذااي الاقعوحزز  
الخا زززلص ال ونمزززا فحزززاال  ال نزززال أل فلزززنع الزززا الزززذااي الاقعيزززا  الزززا غزززً  اللززز  س 

يسززززدال  ززززذا ال اقززززع الجديززززد ال ززززايرا  ل  اقززززع الءس ززززي المر زززز د. الإلززززي  أف  المح   ززززلص
.  ل الخيزا  اي، زا،ي (102)بعيهي أل الل  س ،حا  ننا ر ال ف عيل ال اايزل العزا  

جلا الا ال ج دص إلال نال  وا فحس بات، جا  الزع ا شزيااص فلز ل إلزي ق زل ايد ا  
إلزززي اشزززلو  اللززز  سص  ل  ات زززحعا ف. اللهزززذا احزززداغ  الحززز اي الزززع ال  زززرس الالعاط زززل

ص (103)الشززعر   ا  ززال اءربربزززا  أال نء يززا   زززرإلا   ززال الزززدناس ل م زز  إلزززي ،ظززر الزززبع 
،وززر أل ا داا الح زززي الزززذف فميززز  الشزززعر ز  مزززا فءززز   زأ البزززا ادالزززالزي )ت فملزززا 
ال  زز    ليزز  بمجززرد ا ززحخدا  ال  مززا  الح ززيلص إل يوززر الززا  ززذف ال  مززا  قززد  ززا  

  ات زحعما  الحء وززدف الإ،مزا ييوزر الشزانر إلونزا بمعرإلزل جديززدس بزا دا  با زف ال ز ل غزً
. إلاللزززز  س ننززززد الجزززز ا رف إلززززي أ، ززززل (104)نززززا طربززززق ات ابززززاط  ،وززززر المح قززززع( 

ص  ،هززا ت احءززق لزز  الح   ززا  ا  قلززاهدف الح   ززلص إلهزز  فيززوق بالمعن بززا   يوززر   ٍ
 ؛(105)(إلي الاقع ص    فء   نا الخ  دي ) ،ني أامنق  أل يححءق الخ  د المح  ي

                                                        
 .23-22ص  2دي ال الشانري   (100)
 .127ص   1981ص 3نل الديا ا مانو ي الشعر العربي المعا رص دا  الع دسص بورال . ط (101)
 .127ص   1983اللو ق ،ا دي الل  س ا دبيلص دا  ا ،دلسص بورال   (102)
 . 132نل الديا ا مانو ي الشعر العربي المعا رص    (103)
(104)  -Edman : Arts and themanp an introd udion of Aesrthetics (Mentor   –Irwin 

Books, 3 rd. IMP. (1951)  P.67 
ص ب دادص 1977الحمد الهدف الج ا رفي )الشانر فلشد نا أال اق (ص الج ل ال  ملص العدد اليا،يص آ ا   (105)

  37. 



- 345 - 

الالززا فموززل اللزز  س الشززعربل الحززي ير ززمها الجزز ا رف بال  مززا  د االوحهززا الا ار ززا 
المززد شص  مززا اعحمززد اللزز  س إلززي شززعرف ن ززق )بززا س الر لبززل(ص احشززظق النهززا  زز   
اجربدفززل ال  ززيل الشززح ،ل بحزز ار ،  ززي. ،ءززرأ إلززي  ززذا المجززا  الءوعززا  الززا قلززودا  

 ي 1948ل  بل نا  الراهعل )أغي جع ر( الحي ا ح  ا ا الا أ دات ا
ــــــــــــــمَ  ََ ال َتعزَل ــــــــــــــ ــــــــــــــمَ َأمز أَن ــــــــــــمَ    َأَتعزَل ــــــــــــَحايَا َف ــــــــــــرَاَ  الل  ــــــــــــَ ن  ج    ب 
َلــــــــهَ  ي َقوز مَ    َفــــــــمى َلــــــــيزَس َكالمَــــــــد ع  ـــــــــــــــــَترزح  ـــــــــــــــــ َ َر َيسز ـــــــــــــــــيزَس َك   َوَل

ــــدز  ــــى الَم ــــيَل َعَل َ  قَ َيص  ــــا َي ــــــــــــــــوا   عيَن الج  ــــــــــــــــاَءَ مَ َتطزعََم َم ــــــــــــــــوا د    َأرمَق
عــــــــــينَ  َفر  المَهزط  ــــــــــَ  بــــــــــالن  َ ــــــــــــــــــَامََكمَ تَكزرَ    َوَمهزت    مَــــــــــــــــــواَأهيَنـــــــــــــــــوا ل 
ــــــــــــــاَب الطاَغــــــــــــــا ق  َِمَ    َأَتعزَلــــــــــــــمَ أن  ر  ــــــــــــــــ ز ــــــــــــــــنزمَ والَم ــــــــــــــــا الَغ ِزَقَلَه   ُ  َأ
ــــــــــــي ــــــــــــاُ  اّلت  ــــــمَ    وأن  بََطــــــــــــوَن العَت ــــــا َتهزل  ــــــمَ َم َ  َتهزل  ــــــحز ــــــَن السا   م 

ــــــــــــ ــــــــــــ ي ي  وأن البَغ  ي ال  ـــــ ز ِمَـــــَرمَمَِ    َــــــــــــد ع  ـــــا َلـــــمز َتَح ـــــَن الزَمجزـــــد  َم   م 
مَ  ــــــــد  ــــــــ ا ال ــــــــاَر َه ــــــــَتنزَهدا إنز ف ـــــــمَ    ًَ ـــــــمَ اأَلعزَج ـــــــ ا الَف َت َه ـــــــو  ََ   (106)َو

 
اسر  جماليل الل  س ز إلي  ذف ا بيا  ز الزا بزا س الحزداني )جزراح الشزهود إلزي(ص 
 وث انداح النها     اجربدفل ال  يل أغرىص الشزح ،ل بحز ارا   زادس. )الالحزدانيص 

 س الر لبلزص  ي ف ح  ي الشزانر لهزذف اللز  سص إلحءز د  نا ز ا،وًق المشانر الا ز   
 لزق  ز  س أغزرى انبزع النهزا الالز  بهزاص إلحح لزد اللز   ال نيزل ال اا بعيزها الزبع  

.  ززز  س الجزززراح انسيزززق النهزززا  ززز  س (107)الزززا غزززً  ايزززا  الجزززدا،ي الحزززدإلق الننيزززف(
 اللززراخ ن ززق ال ءززراا المعززدالوا لويزز  الا ن ززق جًديهززي البيززح ا بززدالاههي  ززي ينعمزز ا
بالحربل الالرإلافص  ي اح لد الا  زذف اللز  س  ز  س ا زحن ا  العسوزد لويزي الا الزا أ زياد ي 
ال ئزززا   زززي ف زززحردالا  زززراالحهيص ال لزززذا انهزززا  الم  زززل الو زززاس العحزززاس المحجسزززربا ب عززز  

 الحيحيا  الج ا  ال   س الدالاا. 
إلاللزز  س ز  نززا ز لي ززف الجززرد ا،لبززاح نززا ال  ززل المباشززرسص إلح ززلص الإ،مززا  ززي 

                                                        
ي ال ان  فع د ن ق . المهوعي الذلو44-43ص  4دي ال الشانري   (106) حرُفي الماُ  الحرا .  حنهدا  ص ال ا

 الحلا . ا نجيي    الا يح  ي ل ل ،ور العربيل. 
ص   1982ص 1 جاا النءا ي الحم د د البشص شانر ا  ض المحح لص دا  المعا  ص الءا رس ط (107)

138-139. 



- 346 - 

ل  شزد نزا اللس ازا  الشزانر الدإلونززل.  مزا اج زد ال اقزد الجز ا رف ال طنيززلص نم يز
   أل الحلززا  إلززي النظزز  ف  ط ززاس داهمززا  ال ززي ن  ززل ا  الززلص الت فملززا   الززحهي  ت ب  ززل 
الززد  الالنززا  )أ ونزز ا لئززااللي ا رالزز ا(ص القدا ززحخد  الشززانر أإلعززا  ا الززر الححربيززيل ز 

ص الأ إلهمهيص ل دتلل ن ق الحجزاال  الالح ووزر. الالجديزد إلزي ل زل كما أ   نا )أ بء ا ز ُاءىحىحير
الجزز ا رف  زز  أ زز    الح ليززف الإ،يززا  اللزز  س ال، ززو العًقززل ن ززق ،حزز  الززد شص 
إلءزد ج زد ال اقزع الزذف فحلمز  قززا، ل الحنزاق  الاللزران. ال  زل الجز ا رف إلزي ل حزز  

. ،زز  د أل فءزد   ز  ا   ززربعل ي زدات الحزي ور إلززي المح ءزي نزا طربززق الشزهدفل اليوزرس
 ي 1948ل   ذف ا بيا  الا قلودس )ي   الشهود( نا  

ــــــَتدرا َ ــــــَروَعهَ  ََ وَتسز ْى يََجــــــا تَ    َشــــــعز ــــــــــاَر ل  ــــــــــامَ َوَلَقــــــــــدز َتَم َن َْ اأَلغز ــــــــــ َل   حز
ــــــــــــاَتَهمز  َن رمَن ع  ــــــــــــَتهزت  ــــــــــــد  للَمسز ـــــــامَوا   وَأم  ًَ ـــــــارزَتعَوزا وأ مـــــــات  َف   فـــــــي المَخز  
ـــــــه   ـــــــَتوَر َعـــــــنز َأحزَكام  ًز ـــــــلَ الدا ــــــامَ    َوَتعَط  ــــــه  الَحك  ــــــوَّ ب  ــــــنز َفــــــرزر  مَــــــا َألز   م 
ــــــــب ةى  ًَ َر  ـــــــَس َجــــــــرزمىل والَكــــــــَمَ َحـــــــــرَامَ    فـــــــالَوعزَي بَغزــــــــيىل والت َحــــــــرا   والَهمـز
ــــــَب  الَجمَــــــوَ   ََه اَهــــــا َز  َ ــــــــــــــَقامَ    َوَمَشــــــى ب  ًز ََ واأَل َقـــــــــــــا دز   الَجهزـــــــــــــلَ وا  

َز َأمزرَهَـــــــــا َوهَـــــــــَوتز كَ  ـــــــــ ـــــــــــامَ    رَامَـــــــــاتى َتَول  ـــــــــــا إ حزَك ـــــــــــَول ى َأمزرََه ـــــــــــطى َت َط     
َهـــــــــــا َوَكرامَـــــــــــةى  ــــــــــَتهامَ    َفَكرامَـــــــــــةى  َهـــــــــــ ا    َِـــــــــى َلهــــــــــال َوَكرامَــــــــــةى َتسز    َرز

يَـــــــــارَصَ  َوانزَصــــــــا ـــــــــامَ    يَغزـــــــــَ و َأهزَلـــــــــهَ َود  ـــــــــيَن َلَه ل ـــــــــَن المََتعَّط  ـــــــــيز ى م    َج
َز َحَجـــــــ ى َعَلـــــــى مََتَحـــــــرز  ــــــــــــــــََمَ    ر  َوَتَصـــــــاَفَق َز َأقز ــــــــــــــــ ــــــــــــــــر  َفَتَحط َم   َومََفكّ 

ـــــــرَصَ  َْ َاهز ـــــــ ـــــــوزَر  َلزه  ْ  والس  ـــــــ ـــــــــــــــــه  َومَـــــــــــــــــَمَ    ومَعَاَت راح  ب  ب ج    ومَعَـــــــــــــــــ  
ــــــــــــامََهمز  ــــــــــــوا أي  ل ــــــــــــاَردوَن َتعَج  ــــــــامَوا   َومََط ــــــــة  َه ل ــــــــَن المَ   َدوَن م  ــــــــر    وَمش 
ــوا ــدور  وَأوزَغَل ــى الصا ــاَص عََل ََ ــوا الر  ــــامَ    َحمََل ًَ ماء  و  ــــَن الــــدّ  ــــَدور  م    َفعََلــــى الصا
 ّ ـــــــَر ــــــيَاَفَة والق  ـــــــــــــــــــــبزَر وا المَ ل     جيــــــلى  َــــــرَّ أن  اللّ  ـــــــــــــــــــــات  الص   َ   لط ار 
ـــــــَهمز  ًَ عَـــــــَة الـــــــبَد  َنَفو ـــــــَروَن َجا   َمــــــــامَ   َيقز ــــــــنزَهمَ وع   (108)َفَلَهــــــــا َلَحــــــــومى م 
                                                        

ح  نند الح ل لود ص ص اما ي أ اد امرىص البرى اليرني ال 73-66-68ص  4دي ال الشانري   (108)
ا اعق الأ ي ي بمعنق  نق. ا حاال ي أ ل . ال ها ي الجيش العظيي. فءراللي فوعم ل. أ ً  جمع 

 ال ردس.   لي ال   اللميي الالج  ر. 



- 347 - 

  
الززززنم  اإلزززز  باللزززز   المحً ءززززلص  وززززث فءززززد  الشززززانر نرفززززا   ززززربعا  نززززا 

  زيل ال ز  س غاط زل لهزا دتت  ال فع المي ااي إلزي العزراقص نزا طربزق الشزا د 
زحىدى ا فزرالن الشزعل ال ز   ،  يل الالادفزلص ت اخ ز  الزا الم ا قزا  الالظزً ص إل يزف ُا ر
جززاهع؟  ززي يزز  د  زز  س أغززرىص  ززوا ام ززر فززرالن ا ،نززا  لوززد    وسهززا.  ،زز  الشززهد 
اليور يني نا نمق اي  اي بالظ ي الذف فما  ز  الحلزا  ن زق الشزع   اليزعي لص 

س المر لبززل اح الززد  زز   جلهيززل ال ححمززل ببعيززها الززبع ص  لزز  س الالززا  ززذف اللزز   
)اعووزز  الد ززح  ص الا ووززل الزز نيص الغنززق الحربززا ص ال ززيورس الجهزز   لززق الما  ززل 

 الءمع الاي  ا  الالحشربد(. 
 زذا الحنززاق  اللززا خ إلززي ال زردا  الززنم ي لززد  ر ززل الاز ارا  ف يززي  لززق إلعزز  

ن زززق اللزززدال  ال زززا (ص الإ ا السزززذ   يح جزززر فلززز ل ،حيجزززل  زززذا اللزززرانص )إلزززد ا الزززدالاا
الال ززر  إلززداا ل زز طا المززحعوش ل حربززلص بززد  أل فءززد  ل يززو  ص البهززذا إلءززد ا ززحوان 
الجزز ا رف  نززادس  ززيا،ل  يوززر الززا ل ززل الحززرات ب  ززل العا ززرس نسززر  نززا   ا ززيل 
شزز اإلل الإل ززر أ ززو . الإلززي  ززذا ال ززياق يا ززد الشززانر  .ي.  لوزز   )ن ززق العًقززل 

الالحافزززر(ص الشزززحرطا  ن زززق الشزززانر المعا زززر أت  فخحزززلل  الح اال يزززل بزززوا المافزززي
المزز  الت إلح ززلص بزز  ينب ززي أل فعوززد  ززبي أكيززر نززدد الملززا الززا طاقاازز  الإت  بءززي 

  ً .  مزززا فشزززور آغزززرالل ) لزززق أ،ززز  لزززيس نوبزززا  أل فيزززما (109)المززز  الت ننزززدف العو ززز
 .(110)شانر  ديث العنق لشانر قدفيص الإ، ما العول إلي طربءل ا ظي  (

جززززدير بايشززززا س  لززززق أل ا ززززحعما  أ زززز    العوززززد بززززال اال يززززد  ن ززززق الالززززا ال
الحعاقززل ال ززربعص  مززا فعسززر نززا ايفءززان الن  ززي ل شززانر ال ززربعص الدقززل الح ا ززو ص 
الا حيعاب  ل ج ف الحلي المحعددسص الاال العوزد ال زابءل ت زي الالمً الزل داغ يزا  لحر زل 

لزذلي لزي ا زا الجزرد  الزل  الن س اعم  ن ق شد غو ط الحدت ال رعيزل  لزق المر زلص
ا  و  بوا ات ي الات ي ال مل ، ن آغزر الزا اللز   الحزي اسزر  إلزي الًالنزي ن زق 
ال زززور إلحشزززل  نسزززر غيزززا  الشزززانرص الالزززا ا زززي اللززز   ا كيزززر بزززرال ا   ززز  س الزززد  
الالي ها    س المزااص الأقز  النهزا  ز  س الشزهود الالشزجر الا إلزقص الإل الزا فء لز   زحي ا 

ددس نا الشياي ) ،ها ارازد  لزق بعز  الحجزا   الشخلزيل أاللمال نا الل   المحع

                                                        
ص 1961 .ي.  لو  ي الءات  إلي النءدص ارجمل لوي ل اللبا ص اللحبل ا ،ج   ز اللربلص الءا رسص  (109)

  15. 
 ص 1978   الشعر العربي العراقي الحديثص ال ا س اليءاإللص ب دادص ن ي عباي ن  الي او (110)

  268. 
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 ص فلاد فشخم  ذف الحالل.(111)المالمل الحي ت ف حويع الشانر الحخ م النها
إلءززد نززا  الجزز ا رف أ ززدات الزز طاص  ززالف إلوهززا الززدالاا؛ الززذ  ززال  ززسيا  شززهد 
 امزرد الدينحزز  )النجززد( فززد الحلززي العيمزا،ي الات،حززدا  السربوززا،ي  ززي  زز  س العشززرباص
 ي شهد إلي  ب زداد  ز ادت دااليزل غزً  ات،ءًبزا  الع زلربل الات،ح افزا  الشزعسيل 
 ءط إلوها ال يور الا أبناا العزراق الالزنهي أغز  الشزانر زجع زرز  وزث قزا ي )الأ،زا إلزي 
،مرس  الح  د الع الحللص الإلي ،مرس المد الشزعسي العزا   إلزي ا زي ال حظزل المد شزلص 

الززا إلءززد ص الإلر ززي  ل،ززي ن ززق أغززي بعززد أنززل  كنززف أال ززد إلوهززا بززوا الحززلل الال ززرح؛  
.اللزززذلي اعزززل   لزززدى الشزززانر قزززيي البو لزززل الال زززداا (112)بد زززءاط العا زززدس اي نزززال(

 ل  ،هما اج ودا  ل مءاالالل الالححدف.
ال لزززذا اراكمزززف  ززز  س الزززد  إلزززي أنمزززاق الجززز ا رف نشزززرا  ال زززنواص النسزززر  

ق  رفيزززل النوءزززل الززز ني  لزززق الًالنزززي الا زززحءر . إل يزززف غرجزززف  زززذف اللززز  س  لززز
 الشانر ال، يج ؟.. 

  الحزززاجل بززززوا النوءزززل الزززز نيص ال شزززخم بعيزززهي  ززززذف الحالزززل بء لزززز ي )تيزززل 
الالنوءزززل الزززً النزززي إلزززي ، زززس ال نزززال  ت  بلززز  س ال حزززل الزززا الزززداغ  ) ر زززل ،زززلالن 
بززالجنوا ال نززي(ص القززد ا االزز  إلززي اليززمور الًشززع  فص بززالخرال   لززق  ززا ل الشززع   

بونمززا يززرى بعيزززهي  (113)هززااهي  لزززق الحيززاس(.كمززا ف عزز  البشززر  زززوا ي لززدالل الززا أال
ا غززر )أل العمزز  ال نززي ال يءززل  شززد نززا الءزز ى الن  ززيل الالشززع  بل إلززي شخلززيل 

 .(114)ال نال. الإل  ذف الرغبا  ا بع ال اا ال ني(
ا )أل العًقزل بالإلي  ياق الحي ر بالد ا ا  الن  زيل أكزد بعز  النءزاد المعا زر 

 ص  ل ا د  ف هززززي إلززززي فزززز ا المعرإلزززززل بززززوا ا د  الالززززن س ت اححززززا   لززززق   بزززززا
 .(115)بالحءاهق الن  يل(

الا غً   ذف ا  اا يحيزر أل اللز  س الشزعربل ز إلزي  ز سها ز اشزلو ل العءزدس 
أكيزززر الزززا أف  ززز  س إلنيزززل أغزززرىص  ،هزززا   زززي الشزززانر المو زززق فمحزززل  إلوهزززا الرالزززل 

ود إلززدل بززال اقع البيإل ززا  الشززانر ال الا ززب  الحززي ا بززع إلززي الزًز شززع  . الن ززق أف  ززع
اللزز  س الح ميززل ننززد الجزز ا رف اعزز ب  نززا  غبززل ال حززل إلززي اغحززراق جززدا  الظ ززي 

                                                        
ص 1979ص آ  176 حي ا أاللمالي ا      الالشخليلص ارجملص جابر نل   ص المج لص العدد  (111)

 .48ب دادص   
 .193ص   1992ص دا  الراإلدياص دالشق 2الحمد الهدف الج ا رفص   رباايص   (112)
 .35ص   1982شعر الال ا الالجما . دا  ا  داتص بورال ص  ف ال الشها ي إلي ال (113)
 .45ص   1966نسد المنعي ا ملي ،ظربل الشعر إلي النءد ا دبيص دا  المعا  ص الءا رسص  (114)
 .5ص   1984ص 4نل الديا ا مانو ص الح  ور الن  ي لألد ص اللحبل اءربلص الءا رسص ط (115)
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زززاق المززز   الاللا زززي  الالعا،ءزززل الحربزززلص القزززد اعزززل    ؤبحززز   زززذفص  زززوا الجزززد ُنش 
الززدالاا الززا  لززا  الال ززحعمربا قززد شزز   ا الجزز  الحيززاس؛ إلهزز  الززاالا بززالء سص الالززا أبززر  

 س  ززززذيا العنلزززربا إلززززي شززززعرفص الحر ااهزززا الززززد  الالمزززااص إلزززًز ،رابزززل أل اح لززززد  ززز  
الاحعزدد ال ززح با  الح ظيززفص ال  زل  زز  س الززد  قزرااس ل  ،هززا اشزز    وزلا   سوززرا  إلززي 

 ي1948شعر ا  الل. اىءررأ  ذيا السوحوا الا قلودس زأغي جع رز نا  
ماء   ـــــــــدّ  ـــــــــع  ال َنجي ـــــــــاه    َ  اأَلنزَجـــــــــــــــمَ    َأرَّ َأفَق ـــــــــــــــ َر وا تف ـــــــــــــــو    َتَن
ــــه   ــــى ب  ْ  َ رزَق ــــَن األرز َه م  ــــبز ــــــ   َوَح َد السا ــــــاع    (116)لامَ َ مَــــــا َقــــــَ َل الص 

اف إلززي ا زز با اللزز  سص إلززد ا ا إلززق قززد أ،وززر بالززد ص ديسززدأ ننلززر الحخوزز  فيغززذ الزز
إلحًشزززف النجززز  ص ال،وزززف  ززز  س الزززد  ال جززز د   ززز ص بعزززد أل ،وزززف  يزززال الشزززانر 
الالعيزز ص إل ززي يسززق  ت أل ينو ززق الززا الًالنززي الب ززر  النزز  الززا ي سززي الحجربززلص إليفززاا 
،زز   الززد  ال زز ل بعززد أل ،مززر ا  ض ب زز اد ال وزز ص الاالزز ف ا  ض بال ززماا بهززذا 

 الحس  الدال ف العجول. 
كما أنوق الد    ل اليابف الزا غزً   قاالزل نًقزل از ار بزوا الحيزاس الالمز   

 إلي جدليل ال حمرس    قا  إلي قلودس زي   الشهودزي 
ــ م ةى َفالثاكز ــو  ًَ ــو يا  ــيزَ  الس  َُ ِامَ    لَ وال ــــــ َُ َت ــــــا ــــــحايا والَحَي   (117)َوَدمَ الل 

لءد اداغ  المعن ف بالمادفص الالم اجيس ،ابعل الزا الز   الحيزاس بمعن بااهزا الد  
اليحافا بماديح  إلزي  زعود الا زد ايكوزدا  لءز   أ زد يي ) ل  مزل إلجز س  زال زاإلل از ارز 

 . (118)بوا ال اقع الالمحخو ص ا عل الل  س دال ا  الهما  إلي ا ووحها الاج ود ا(
ل زززا الشزززانر ،البزززا  ت يحزززر   زززذا الحزززداغ  الالحشزززابي إلزززي  ززز  ف فيغزززذ الزززدافص  
إل ززززرنال الززززا يحززززدغ  العءزززز  الزززز اني لييززززع ا الزززز   إلززززي ،لززززابها البعوززززي اللزززز  س 
نًقااها المنو يل ن ق  زد اعسوزرف )ننزدالا أدغز  أف ال فز ن اجزيش ،  زي جيشزا،ا  

 (119)وزيط أال الزميي(.إلظيعا ص إلي،ا أالوا بخ ع  زذا الحشزابي إلزي  ز  قلزودس دالل اخ
اللذلي اسر  نم يل الحنظيي ال اني نند الشزانرص إلزد ا بز  اُلعنزق بح لزو  اللز  س إلزً 
ً ص  يحر ها الخحلرس الر زلس ايوزر  فحااااهزا لزدى المح ءزيص    فءز  ي )أقزد ننزد ا طز ب
إلزًز أ ززل أل اهززر  النززيص الت أ بززد أل يبءززق النهززا شززياص الإ،ززي ت أ،حءزز  الززا  زز  س 

                                                        
ُ ي احن50ص   4دي ال الشانري   (116)  . يا  ي ا حي. ان  
 ص الحاا ي الحى رأى ر. 86ص  4دي ال الشانري   (117)
 . 129ص   1978 ما  أب  ديلي إلي الشعربلص الا  ل ا بحات الع ميلص بورال   (118)
 .39-38ص لندلص   1971الج ا رف فلشد نا ال اهء ص  الج ل ال  ملص العدد اليا،يص آ ا   (119)
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أ،حهززي الززا ا اللززق؛  ،ززي أشززعر أ،ززي   ا ار ززف  زز  سص اززذ ل  لززق أغززرى قسزز  أل 
النززي(؛ لززذلي إلززدل الح لززو  إلززي اللزز  س ،حززا  العءزز  الحء وززدفص)أليس العءزز  ال االززز  

 .(120)فيبق    اور (
ُي شعر الج ا رف بايفءزان اللز اي العزالي الالءزرن الحزادص اللعز  ا  زور  زذف  يح  "

نر المحمززردس الالاقعزز  المززي ال ص إلهزز  فخحززا  الظززا رس يززرابط ا اباطززا  ال يءززا  بوسيعززل الشززا
بحزز  ا  العونززل الززا الشززعر العربززي البح ززا اغحيززا  ق افيزز ؛ ليحززدت ، مززا  ناليززا  القرنززا  

 ءرأ ل   ذف ا بيا ي ، ادا  إلي   اي الح  ي . 
ــــــوا َ مَن َتَوه َم ــــــاج  ــــــة  َع َل َدوز ــــــاه ل  ـــــــــــيار  تَـــــــــــدامَ    َتب  الّس    أن  الَحكومَـــــــــــة ب 
ــــمز  ه  ــــي َأحزَم  ــــيَن ف  لزمَا   ــــــنز ِحَ    والَومزــــلَ ل  ــــــر  َع ــــــامَ إنز َف ــــــروَ  مََن ــــــمِ  َ    لز

ـــــَرتز  ـــــا  وَ َذا َتفج  َه ـــــَدوَر ب َايزم  ـــــــامَ    الصا ـــــــَر اأَللزَغ ـــــــا َتَتفج    (121)َحَنقـــــــاه َكَم
ات، ززززجا  بززززوا الززززن ي اللزززز اي الطسيعززززل الحززززدتص  مززززا يحنززززا،ي اللزززز   الززززع 

ز الالح جزززر(ص البجزززيا الح  بزززع  اللززز  سص إلال  مزززا  الشزززح ،ل بزززالح ار )الحنزززق الال زززيط
الززداغ ي الحنا ززءا  الززع ايطززا  الم  ززيءي العززا ص ال ززذا الءوززع إلززي ال  ززدس ا غوززرس الززا 
ا بيززا  )الح انزز ( فلززعد الززا الاوززرس ايفءززانص الب قززد الززا ا، ززيابوح ص البززذلي فحءززق 
الحجززا،س بززوا العنا ززر اللزز ايل الالحلزز بربل البززوا الم قززد الن  ززي الال  ززرفص  ل 

 ق ززا  نني ززا  الزا ال زز ول ال ال   ززاص الاليزز   زذا ال فززع المحزز ار يحو ززل الشزانر فءززد ال
  فءانا  ق با .

اللزززي فلحزززد الشزززانر إلزززي اغحيزززا  أال ال القززز اإلي احزززدت ، مزززا  ناليزززا  إلزززي  ززز اي 
 ززاالعي ص بزز  ا ززحخد  اشززلوً   زز ايل  ا  أ ززداا الحنا ززءلص داغزز  الزز  ل ال لززي 

 زذف ا  زالول قز   الشزانر إلزي ل حلعود الا الاورس الءرن ل حي ور ن ق المح ءزيص الالزا 
 ي1946قلودس ز  رى أب  الح "م از نا  

ــــرَات  الَجــــار ي  َْ َو الَف ــــ ــــمَاه  َيزوم  ـــــــــــــــو ار     َقَس ـــــــــــــــراء  والثا َرُ  الَحمز ـــــــــــــــوز   والث 
مزَنــــة   َتــــو ي َعــــنز د  م  َترز َْ بالــــد  ـــــــــار     واأَلرز عزط ـــــــــة  م  ـــــــــنز َروزَ  ـــــــــهَ َع   َوَتمَجا
ـــَوَغى  َْ ال ـــ َتَهمز َحَط ـــدز ـــ  ن َعه  لز    إن  ال ــــــــَتع  ــــــــوزاَلهَمَ َلــــــــمز َتشز ــــــــَ وار  َل   (122)ب 
                                                        

 .16ص   1986ص 6الع دسص بورال ص طالحمد ،نيمي  ً ي الرالالا،حيليلص دا   (120)
 . ادا ي ادال . الحل اللي المراد النظا  الحاكي.  نا )الز( العهدفل. 65ص  4دي ال الشانري   (121)
. الدالنلي الا اجمع الا إليً  البءر الا ال اخص الالمعنق أل 454-449ص   2دي ال الج ا رفص   (122)

 البما ، حها الا  راالل النلسص  الفل العوا ا . د  الي ا   ا  ن ق أ ض الء رسص إلي الهاص بما  ءا ا 
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 زززذف ا بيزززا   ززز  النهزززا الل ،زززل الزززا أ بزززع ال زززدا   ززز ايل  زززي ق زززما  بو الزززيص 
الال ززرا  الجززا فص الاليزز  س الحمززرااص الاليزز ا . الحشززلو  الززداغ ي الايفءززان الخززا جي  نززا 

)أ،ز  الززا  الزا غزً  اللزز   الالمعزا،ي فءحززر  الزا الشززانر ا الزاي بززً  الزذف يززرىي
اللزززع بل إللززز  ال  زززرس نزززا ايفءزززان الاللززز  س البلزززربلص  ،هزززا ،البزززا  إل زززرس  ال جززززف 

. )ال ززز  يسزززدأ إلزززي ال  زززل  زززوا ف زززا،د الدتلزززل العء يزززل البعاال،هزززا (123)ل لززز  س الايفءزززان(
)  .(124)البيور اص فلبر    ،     ا دتلل نندهذد

أكيززززر  ال يوزززرا  الززززا ف زززحخد  الجزززز ا رف ال  ززززيءق  ،ا،زززلص الززززا غززززً  اعاال ززز  الززززع
البحزز   الشززعربل   ززدا ا  ل ززر،وا الالءززرن الالحززي ور الن مززي الحززاد  الب ززيط الززذف فمحززا  
بايفءزان المحنزاال  إلززي ال زدا   ز ايل )ال ززح ع ا إلزان ا(ص الالزن ي الهززاد  الزذف ييوززر 

 ي1967الحماي إلي   ا المح ءوا  ما إلي قلودس )الخو   الخًقل(ص نا  
مَ  ـــــــــد  َت َ  كـــــــــاأَلتاون  َتحز ـــــــــوار  َ  الط  ــــــــ   َد ــــــــَه َتلز ْ  الن سز َهـــــــا َكَحبيــــــــ مَ َوَ لّ    َتح 
  ْ ــَن َذَهــ َِ م  ــي  َ ــلى  جز ــهزيَوَن ع  ـــــــهَ ر مَـــــــمَ    َربي ل ص  ـــــــىِ َكـــــــَ لزوا   َل ًَ   َوَربا ِمَو
ــــهَ  ــــاَن َل ــــَداَد َك ــــي بَغز َْ ف  ــــ ــــوَار ها هَــــَرمَ     َتيزمَــــوَر َقبزَل ًز م  فــــي َأ ــــَن الَجمَــــاج    م 
َ ــةه  ــا قلبــاهل ومــا ر  ــا جبهــة المجــدل ي ْ  ماب ـه     ي دزر  كّل   َعرمـ ََ ـَقمَ  في  ًَ(125)  

 زززذا الءزززرن الحزززادص الالزززن ي العزززالي يحنا،مزززال الزززع اللززز   الال  مزززا  المشزززح ،ل 
بال يل الا لي ن ق ،  زل العزر  إلزي  زر   لبزرالص ال زذف الءافيزل المو ءزل ال زر  

ززي ين ززجمال الززع  زز   ال اجعززلص ال،  ززيل الشززانر المحزز ارسص  وززث ف شززور الززرالف الم خ 
بعززز  الناقزززديا ) لزززق أل الززز  ل إلزززي الءلزززودس ال ناهيزززل  فلززز ل الن زززجما  الزززع ا ل زززاظ 

. القزد ي جزي  لزق ا زحخدا  ال  ز  (126)الحي تبد الأل فل ل لها نًقل ق بزل بالعاط زل(
شزد حإلي الءافيل ليحر  ال  ل الا بوئ  ال اابح ؛ ال لي بدشزبان  ر زل الزرالف فيو ءهزا ل

  يابوح   ما إلي قلودس زالرجعو لزي الا االحدادا  ال  ل الاءلر الا ا،
ص  اأَلَزمَـــــــاتَ  َه  هَـــــــ   م ـــــــَتبزَقى َطـــــــو  ــــــَدمَاتَ    ًَ ــــــا الص  ــــــرز َعمزرََه ــــــمز َتَقّص  َذا َل   إ 
                                                        

(123) Black . The poet speaks inter view , With Comtim porary poets.  –Tomas 
London. 1966. P19. 

ص   1954ص 2الحمد الدالنه  في زالمخحلر الشاإلي ن ق الحا ال اإليز الموبعل ا   ربلص الءا رسص ط (124)
42. 

. العج ي المراد ب  الما  ال    ل    راهو . ا ىاُ لي ال رل الذف 149-145ص  4دي ال الشانري   (125)
 .  فحرق الجور. جسهل المجدي دالشق ق ل العرالبل. نربلي العربي الُحر 

(126) .P24 -London 1967 –F. The proplem of style. Exford  –Middle  
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ــاه  َْ مَكزرَه ــع ــلَ الش  َه َيحزم  م ــو  ــَتبزَقى َط ــــــراتَ    ًَ َ  الَفَت ــــــ ــــــدز َأبزَق ــــــنز َق   َمســــــاو  َ َم
َْ َجـــــل  َحَقوقـــــه  أَ  ـــــعز ـــــَر أن  الش  ـــــمز َت ـــــــــراد  مَمزَتَلَكـــــــــاتَ    َل َمفز ـــــــــَي اليَـــــــــوزمَ  ل    ه 

َز  َم ـــــد  لى َلَتَه ـــــاد  ـــــمى َع ـــــاَن َحكز ـــــوز َك ـــــــَرَفاتَ    َوَل يَكمَ الشا ـــــــات  َهاَه ـــــــى أهل    (127)َعَل
الم قزززد ز  نزززا نزززاط ي الإل زززرف فىو زززق ن يززز  الزززرإل   الالحنزززق ن زززق اياكززز  

اللالززرس  ال زز ولص البجززيا الزز  ل الالءافيززل بززالمعنقص ال لززي لبعززث ال راايززل الالحءززد ن ززق
الحاكمززل نزززا طربزززق الحززي ور الن  زززي الالزززذ ني الايفءززانيص  حزززق البحززز    ا  الزززن ي 
ً  ز يحزززدغ  الشزززانر إلزززي اغحيزززا   الجهززز  ف الال قزززع اللززز اي المحموزززل  ال االززز  ز الزززي
اشززلوًا   ا  الءززرن الحززاد الالحن ززيي الززرغيي لولبززد الززا ال قززع الم  ززيءي ال االزز   ززوا 

ز الح انزززز (ص ،حزززز  ق لزززز   إلززززي قلززززودس )با ززززي ف ززززحخد  فززززربل  المءوزززز ن )الح ززززان ا 
 ي 1958الشعل( نا  

ــــهَ  َي ــــرا   َوَونز َْ الع  ــــ ــــا َقلز ــــَداَد َي مــــــــــــاَ     بَغز ْ  ر  يرَصَ ال زَعز ََعتزــــــــــــ   َوَ ــــــــــــم 
مَـــــى  ل وَ ذز هَــــــدزَر الَحَقــــــو   مَبَــــــا َ    وََ ذ العــــراَ  َمَصـــــع دىل وَ ذ  الح  ْى   َنهزـــــ

ـــ ـــلَ َغـــولىل والرا ـــىَحت  ـــــــل ر مـــــــا َ    ى َكـــ ن  الن خز ـــــــراَل النخي ـــــــوزَتى وَأعز   َم
ـَرُه  بـز ــ ز ع  فزســاد  تَنزج  ــ ز علــى ا   ـــــــــَ َ    َأجزه  َز ـــــــــَد َنل َومكمـــــــــلَ ا   لزمَفزس    ل 

ال وا ف حخد  زالجلالا ال االز ز إلد،ز  ت فخحزا  فزرب  اللزحيرص الإ،مزا اليزر  
ززز  الم انر )الح ززززانًاا(ص ال ززززذا لزززز  قاب يززززل ال  ززززي يل ناليززززلص   ا الززززا ا ززززحخدال  الشززززرإل 

ال االز  ال زباعيل ا عو زل  لالمءحد  ا حخداالا  النا با ؛  لي أل الحرإلو  فلنع الا ا عو ز
الززا ا ززعل أ ززر ص اشززل  إلززي داغ هززا  ً ززل أ ززبا  ايززي بهززا الاززدا  الجم نززا . ) ل 
ال اد إلي الشعر العربي يحلد بشيا الا الء االس اللزًبلص البجزنر الزا  زي  لزق أل 

الالعنززق (128)بززرإل  أل ف ززمر ل شززانر اخويزز (صيززححلي إلززي ال  مززل الحززي يززرد إلوهززاص ال 
أل  ذا ال اد يس زغ الزا الءز س بحوزث ف زحويع أل فشزق ال  مزل الحزي يزرد إلزي أاللهزا  لزق 
شززءواص إلحسززدال الحر ززل الم  ززي يل  القززد ا ا عززف الا،خ يززف إلحشززل  شززدس الازز ارا ص  مززا 

 إلي قلودس )الد  ال الي(ي 
ـــــــ ـــــــلَ الت  ـــــــلز َ يزَك ـــــــمز ًَ ُ  َك م ــــــــــولَ    ار  ــــــــــه  َغ َْ هي ــــــــــ   َغــــــــــالَ المَوا  

                                                        
 .35-32-31ص   2دي ال الشانري   (127)
 .101ص   1978ص 5لشعر المعا رص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص ط،ا   المًه لي قيافا ا (128)



- 353 - 

ــــــــي  َجــــــــا  ْ  للبَغز ــــــــ ــــــــمز مَوزك  َز    َ  َب ــــــح  ًَ ــــــه  َوَكــــــمز    (129)َذ َــــــولَ  لَ ب 
ف بزززالر    زززر اللعززز  ا  زززور ظزززا رس ال ازززد إلزززي الشزززعر الجززز ا رف غا زززل أ،ززز  ف

الالء ززل ل حززاق بيالاززاد المجم نززل )إلعزز ( ز )إلعزز ( في ززحخد  فززرب  المءو نززل ال ززح ودا  
 زي يل المو  بزل ال ي،ز  ينهزي  زدس الززن ي  الزا  زذف ال زرنلص ال لزي ي زدات ال ق ززل الم  

بهذف اليربل الل ايل إلي آغر السوف الا  لي قلودس )الزاامر المحزاالوا( ال زي الزا 
 المحءا  ي 

َلــــال   ـــَمى َعَلــــى َغمَــــرات  النّ  ر     ًَ ــــــاب ل  مَـــــــاه  ًَ ــــــَمى َعَلــــــى  ًَ(130)  
الإلزززي قلزززودس )أطسززززق دجزززق( ا زززحخد   ززززر   الف " العونزززل بجر زززها الم  ززززيءي 

ا الم خملص اللي فشبع  ذا الحر ص  ل الشانر لي فلزا الححاجزا  ي زدات كحر  البا
الءزرن الحزاد إلزي ،هافززل السوزف ل ز ل الءلزودس اح زز  بمجم نزل الزا ا  زالول الم  يززل 

 . ئبايفءان العالي الالح ار الحادص الإ،ها امي  طس   ،ذير ا حجاجا  ن ق ال اقع ال و
وا اللزز   الاللزز  س الال  ززرس إلززي ال لززذا ا ززحوان الجزز ا رف أل فحءززق الحزز ا ل بزز

، ززيو الحلززي لحج ززود ا  الززل الرا نززل إلززي العززراق ن ززق الم ززح ى ال نززيص  مززا ا ززحوان 
كززال  اكمززا  أال الحل الززا ص أأل فحءززق قززد ا  الززا ال ان يززل الالحززي ور ن ززق المح ءززي  زز اا 

الالدلو  ن ق  لي أل قلاهدف الحما زيل الحزي  زال ي ءوهزا إلزي ال زا ا  الالمهرجا،زا  
 مززاي الجمززا ور الززا جهززل الأق ءززف الحلززا  الززا جهززل  ا،يززلص القززد دإلززع  منهززا أ ززا   

فززرالبا  الزززا الءمززع الاي  زززا ص البالمءابززز  أفززحف شزززعا ا  الح  ظززل الاللح بزززلص الزززا 
 قس  إلئا   سورس الا الشعل العراقي بخا ل الالشع   العربيل بعاالل القحذا .

 الخالصة: 

رإلزل قزاال ي الشزانر  ززي الزا غزً  اح وز  ل زل ا  الزل إلززي  ء لهزا الدتليزلص الالع
د ا ززززل اللزززز  س الالحشززززلوً  اللزززز ايل الايفءاعيززززلص فملززززا ا ززززحنحا  ال ززززما  ال نيززززل 
الالجماليززل الحززي ال ززمف شززعرف. ال ززي إلززي اشززلو ها ال  زز ف اعسززر اعسوززرا  إلنيززا  نززا أ الززل 

 الم اطنلص البذلي جمع بوا القاهع ا  الل ال ما ل الشعر.
 سحزز  ايبداعيززل أل فمح ززي ال  ززل إلءززد ا ززحوان الجزز ا رف بد  ا زز   الشززفيف الال  

ن ق ،ح  الن جي الالحرلدص دالل ات ح اا بالعنا زر اللغرفيزل إلزي  طزا  السنزاا العزا  
 ل ءلودس.

                                                        
 .561ص 560ص   2دي ال الج ا رفص   (129)
 .701ص 699ص   2الملد  ،   ص   (130)
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كمزا انحمزد الشززانر إلزي ل حز  ن ززق أ زالول الحن نزل ا  نززف إلزي العظزي قلززاهدف 
الحززي أإلززاد   صال طنيززل الال يا ززيل ز اتجحماعيززل. إلءززد الظززد  ززيغ ا الززر الححربيززيل

لززرإل  ل  اقززع ال ززاهد ببعدفزز  اللالززا،ي الالملززا،ي قلززد الحجززاال  الالح ووززرص  ززي العززا،ي ا
نزززا الحزززا   صا زززحخد  ا إلعزززا  المافزززيل الالميزززا نل إلزززي ال زززدا  الزززرإل  ل حعسوزززر

الإبززززرا  العًقززززل المحزززز ارس بززززوا المافززززي اللا ززززي الالحافززززر   صالالمعا ززززرس الززززا ،ا يززززل
ً  نا ا حشرا  الم زحءس  الا لحو زع  لزق  ال زد المشزرقص الباهس الا ،ا يل  ا،يلص إلي

الإل  ززذف ا إلعزززا  إلززي ا  النزززل اليً زززل قززد ج زززد  ال اقزززع المشززه دص البعيزززف الحر زززل 
 الالدينااليل ن ق  ا ل ال  ل.

أالا ا  الول الخسربل الاي،شزاهيل ت زيما إلزي الجمز  ات زميلص إلهزي احوز  ن زق 
ص الشززززانر دتت  إل ربززززل ال،  ززززيلص أ مهززززا اي بززززا  الالحيكوززززد بززززد  الحززززردد الالرجحززززال

كززالج ا رف جمززع بززوا الذاايززل الالم فزز عيلص البززوا ال ززوا الاليززعدص البززوا ال ززخربل 
الالش ءلص بدا إلي ل ح  الحناقيزا ص  وزث نلزس   يءزل اللزران بزوا الحلزا  المح ز ووا 
الالشززعل الأ يا،ززا  الشززهود الالعاالزز  الالمنافزز   الالشززانر ،  زز  الززذف فميزز  المعا فززل 

ا ص القزززد أقزززا  نًقزززا  ن زززق ال زززح ى ال  زززلص  بزززوا ال ع يزززل. الأ يا،زززا  الزززلالا الات زززحعم
الم ززردا  الاللزز   نسززر  نززا الء ززق الالححززدفص ال لززي الززا غززً  ال   ززا  الد االيززل 
المشززح ،ل بززالح ار بززوا أطراإلهززا المحناقيززلص ال لززذا إلال   ززل ظززا رس ال ح ظززل إلززي ل ززل 
ا  الززلص  ل الشززانر القززد غلززما  الشاك ززا  أالززا  الحلززا ص ب  زز هي  ززسبا  إلززي غ ززق 

  الزل الإنزادس  ،حزا   يا زل الءهزر الالجمز د ن زق الزر العلز  . اللزذلي الزا المنوءززي ا
 أل اياي ل ح  د االيلص  ال    لق  لي إلي ار وسح  ،لنل د االيل.

القززد لجززي الشززانر  لزززق أ ززالول إلنيززل شززل ف ظزززا رس ل  بززل  ززالح را  الالحزززراد ص 
لول إلززززي ال لززززي ي ززززدات اززززي ورا  الجدا،يززززل ال  نيززززل إلززززي ال ززززحمعي ص الإل  ززززذف ا  ززززا

  ا نرإلنززا أل العظززي قلززاهد الشززانر    ززا  دتتاهززا  ا  أبعززاد ،  ززيل الإل ربززلص الغل
داغزز  العززراق أ  إلززي كززال ينشززد ا إلززي المنا ززبا  الر ززميل الا  ززدات المهمززل.  زز اا 

غا جززز ص إل زززال فلزززر  ال  مزززل أال العبزززا س أال الشزززور الزززرا   يوزززرس  الزززا ل حر وزززل ن زززق 
ال ز  غسوزر بال  زل الحرا يزل بًز النزا نص  حزق  ،ز  إلزي ال  رس الإالا ي با    ااا  ال نيلص 

العظزززي قلزززاهدف احظزززق بل مزززا  ،وزززر الحدااللزززلص الل نززز  ا زززحوان أل فشزززحا بعيزززها 
بالحياس المعا رسص البعيها لي يحملا الزا ، ز  غبزا  الزلالا ننهزا فبءوزف ن ىحالهزا 

 الوحل جاالدس.
إلززي الالهمززا فلززا الززا أالززر إلززدل الجزز ا رف قززد الظززد أ ززالول الح ززرا  الالحززراد  

 بع  قلاهدف ا ظي ا  إلنيا ص الإلي بعيها  ال ا ح اليا   ما أشر،ا.
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 صأالززا ال  ززل الحلزز بربل إلءززد ا ززح  ا ا الززا الاقززع الشززعل العراقززي الالعا،اازز  ال ززي
اعحمززد ن زززق ارا زز  الحزز اي )أف ابادلهزززا(ص ال ززي  ززا ل ال الا فززز ااص  صإلززي ار وسهززا

ح  ( ال زززز ا ا... الالحر ززززا   مززززا إلززززي قلززززودس زالزززز ارفز ال)أطسززززق دجززززق(ص ال)  ا ززززس
اللززز  س انو ززق الزززا ،ءوزززل الحززداني  زززي احشزززظق النهززا  ززز   جلهيزززل أل  أفززد  لزززق 

الهزززد  النهززززا اي اطززززل بعنا زززر الحززززدت أال الظززززا رس. ال لزززي ي ززززدات الحززززي ور إلززززي 
 المح ءي. 

ال مل       ميل ا ح  ا ا الشانر الزا الزد  الالشزهود الالمزاا الالشزجرص ال زي ز 
بزوا الح يءزل الالخيزا ص ا زحعال بهزا الجز ا رف إلزي  الم ا قزا ن زق إلي   سها ز قاهمزل 

 الجابهل الحلا  الالءا نحهي. 
كمزززا أ،ززز  انحمزززد إلزززي ل حززز  الحلززز بربل ن زززق ننا زززر الوسيعزززل الحزززي ا زززحجابف 

ص  العا زززز ل الالززززلت   الالو إلززززال ال ززززذلي الووزززز   ف لنلنحزززز  المحمززززردس الاللاجزززز  اليزززز   
 س إلززززي النا لززززل غلزززز ال  الجا  ززززل الالحو ا،ززززا  الم حر ززززل ل دتلززززل ن ززززق  فما،زززز  بززززالء

 القهر ي. 
أالزا ايفءزان اللز اي الالم  زيءي إلءزد جززاا الن زجما  الزع  فءزان اللز  س الالدتلززل. 

القززرن  زززاد ي ززدات ازززي ور ن ززق المح ءزززي  إلءززد ا ززحخد  أال ا،زززا  القزز اإلي  ا  ، زززي نززا د 
 ت حنهاض العلاهيص الالححرب  ن ق الي  س فد ال  ول ال ال   ا.

الم اطنززل ب  ززل الباشززرس أ يا،ززا  الإفحاهيززل اللي ززل ال لززذا نسززر الجزز ا رف نززا أ الززل 
أ يا،ززززا  أغززززرىص القززززد ط ززززق ن وهززززا ا  زززز    الحما ززززي الالنلنززززل الد االيززززلص إلجززززاا  
الو انززل الحنا،مززل الززع ا  ززداتص  اال ززل  ززي المر  ززل الالًب ززااهاص ال زز  بززذلي جمززع 

 بوا نند ال اقع ال ماي الشعر. 
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 الخاتمة:
 

الجز ا رف  الم اطنزل إلزي شزعر ا البحزثي ل أ الزل، حويع أل ،ء   إلزي ،هافزل  زذ
اج ززززد   يءززززل اللززززران بززززوا الجهززززي الحيززززاس اي، ززززا،يلي الشززززعل ال ززززادح الالوبءززززا  
الحاكمززلص الحخ زززد الالحءزززد ص ات زززحعما  العزززالمي الالشزززع   الرا  زززل احزززف ،وزززرف. القزززد 

 ،دا الافحا  أل  ذف الم ف نا  اشل  السنيل العاالل لح  ور الشانر ال ؤبح .
    زززد ب انزززث ا  الزززل الاح تاهزززا إلزززي شزززعر الجززز ا رف. اراالزززق لزززي الالزززا غزززً
 ال ج ف الحاليلي

 أوالً ـ مواجهة الذات والواقع: 

بدأ  أ الل الشانر الا نذابا  الن س الا،حهزف  لزق العا،زاس الشزعل ال زراناا ص 
إلءد  ال ا ودا  الج ا رف بال اقع  ش ا  ل زذا  أكيزر الزا  شز   ل  اقزعص ال ا،زف  زذف 

ا،زززا  ن زززورا   شزززد نزززا الزززدى قد اززز  ن زززق ال اجهزززل الزززذا  الال اقزززعص إل ززز  ال حزززرس االحح
قلززززودس الززززا قلززززاهدف اززززرابط بززززال اقع الن  ززززي الب اقززززع الحيززززاس المحوزززز  با إلززززي ازززز ا د 

 الاً ي. 
كمززا يززرى ال اقززع الززا غززً  اليالوحزز  المحعاليززل. ت الززا غززً  الرؤبززل الخا ززلص 

ف الززز طني بالعم اليزززل ،ظزززرا  لعزززد  النزززي الزززذا  الالنزززي ال اقزززعص الالزززا  نزززا اا زززي شزززعر 
ً  إلزززي ال اجهزززل  الال زززوحيلص  ،زززي الح اإلزززق الظزززا رف بزززوا الزززذا  الالم فززز نص إلهززز  الزززي

ص البهززذا ف ءززد سكر االزز طاص فءززد الزز طا إلززي جا،ززلص الالحجربززل إلززي جا،ززل البونهمززا الززذ
 الم قد  را ا  الاي ورف إلي المح ءي.

نا  ل ززا الجزز ا رف لززي فلحززد بم قززد المح ءززي المن عزز  اجززاف ا  ززدات الاللززرا 
إلززي العززراقص بزز   يوززرا  الززا  ززال يحجززاال   ززذا الم قززد  لززق  إلزز  ال اقززعص إلاي  ززاي 
بال ربل فيمر الحمرد ن زق ال اقزع ال إليز ص ال زذا الاشزر الافزر ن زق ا،حءزا  الشزانر 
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الززززا ال اجهززززل الززززذا   لززززق ال اجهززززل المجحمززززعص الأ ززززبر  ا غل  ززززيل بعززززد أل  ززززال 
يززل الن ززق ال ززيي الملب ززلص البهززاجي نم اليززا ص إلءززد الجززد،اف يحمززرد ن ززق الحءالوززد اتجحماع

ال ئززا  الرجعيززل الاللالززر الحاكمززلص ال ززذا دلوزز  ن ززق فززم   زالمياليززلزص ال،مزز  الززداإلع 
اتجحمزززاني الال يا زززي. ،وزززر أل  زززذا الحمزززرد ز  ،زززي فزززراالا  ز ت فميززز   ت ال جززز  

دالل أل فو زززززل الزززززا اليزززززوهدف الزززززا زاللزززززاالفز إلهززززز   زززززوا يزززززرإل  اتفزززززوهادص 
حرالزززا ص إلءزززد  أينززززا إلزززي قلزززاهدف المحمززززردس  اليززز  )لعبززززل اتنحزززرا  بحءززز  أل فلزززز ل الح

الحجا  (ص ال)نءابو  داا(ص ال)يدف  ذف   زا(ص ال،ور زا الجزرد الزرإل  دالل أل ايزع 
السزززدي . الإل  زززذا ال جززز  الزززا الحمزززرد ز  مزززا أشزززر،ا إلزززي البحزززث ز الزززرابط بزززالظرال  

 الم ف عيل الالذاايل الحي الر  بها الج ا رف  بال الحلي الم  ي إلي العراق.

 ثانياًـ مواجهة األزمة: 

بزززدأ  أ الزززل الجززز ا رف الزززا غزززً  شزززعرف  ا  شزززءوا الحزززرابوواص إلهنزززا  أ الزززل 
الحلزززي )بمزززا اءحيزززي  الزززا احربزززر  زززي احززز   الا،وزززًق(ص الال اجهزززل ات زززحعما  الالززززا 
فلر زز  الززا اخ ززد الابعيززلص الالحا بززل أف الجسهحززوا ت ف ززح ني نززا ال  مززل الشززانرس 

شزانرص القزد قزا  الجز ا رف بزدال ف إلزي المعزر حوا بلز  أبعاد زا الحزي  زسق أل  زدد ا ال
بيغًقيا  ال طني الي  فص البل ي أل ،حذ ر ال ق ز  إلزي  زا ا  ب زداد أ نزاا أ زدات 

ص  يززف القزد شزانرا   ززاهرا  فحزرض الجمزا ورص البززدإلعهي  لزق ال عزز  1948ال  بزل نزا  
 بال  مزززل الشزززانرسص لححزززر   الزززع الءززز س ل  زززل المعر زززل.  مزززا أن زززا الزززا النزززابر دالشزززق

   غ د ،اشيل الخن ن ال ااف لي بس جمرس الشهداا.،    ؛البورال  الالءا رس
أد   الشزززانر ال ززززًح الززززذف فمح  زززز  ال زززز  زال  مزززل الشززززانرسز إل ززززا ي بهززززا إلززززي 
العر ززل الملززور الحززي اخ فززها الجمززا ور ال اد ززل ن ززق جميززع الم ززح با ص  فما،ززا  

نززا العا،اازز  إلززي  النزز  بززيل اللززورف   ززا بملززور ا. الإلززي  ززذا ايطززا   ززد نا الشززانر
البحززث نززا ال  مززل ال اعيززل ال اشزز ل الال  مززل الهادالززل البا،يززلص ال ،سحزز  إلززي أل الززبر 

 الحج يي الحي لج  ر الج د،ا. 

 ثالثاً: الوجه البطولي: 

البو لززل إلززي شززعر الجزز ا رف ال قززد أغًقززيص اللززيس ال ززًح الززذف احم زز   ت 
لبوز   ز  المحمزرد الح يءزيص ال و ل لححءوق ال ج  العم زي لهزذا الم قزد ا غًقزيص الا

ال زز   زز  ف ن ززق ال ززح با  الخح  ززلص  زز  الززرس الا زز  إلززي  إلزز  الظ ززي الإقززرا  العدالززل 
اتجحماعيزززلص الالزززرس إلزززي  إلززز  الحجلهزززل الا  وزززد ا الزززلص ال ونزززا  إلزززي  إلززز  ال زززيورس 
الالزححلي ا جنسزي الاحءوزق ال زيادسص اللهزذا الم قززد اليزاهر الجهز  الجمزاني داهمزا   ،زز  
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امززرد ن يزز ص إلءززد الحززل   الجزز ا رف ز النززذ ال حظززل ا اللززق ز  ززد  إلزز  ل اقززع الشززحر  ال 
اتنحزدا  المموزل ل عز  الحمزرد الم زحمرص  وززث احيزر  ز  س البوز  الحزي اءز   ن ززق 
الرإل  الالحيكوزد إلزي القزف الا زدص بز   زي اا زد بمءزدا  الزا ازرإل ص الاهزد  بمءزدا  الزا 

 اسني.
ـــــا أ اهـــــا الَبطـــــ ـــــةه ي ـــــَد َأم  ــــــــاء     لَ المَوّح  ــــــــنز  َن  ََ م  ــــــــ  ً ــــــــه  َقد   (131) دما  

الل بوززز  إلزززي شزززعر الجززز ا رف ،مزززا   الحعزززددس  ال زززجواص الالشزززهودص الالعاالززز ص  
الال زًحص الالميءززد اليز  فص الالوالززلص ال ز   ززاتا فج زدالل ال ززيي الي  بزل ن ززق أ ض 

 ال اقعص  ما فمي  ل إلي     هي نءودس الشانر الالشعل العا .

 رابعاًـ الوجه الحضاري:

ف  إلزززززي شزززززعرف ت فعزززززيش بيزززززمورباي فزززززمور الزززززع ،  ززززز ص نرإلنزززززا أل الجززززز ا ر 
الفزززمور الزززع النزززايص الإ،مزززا ي اجززز  ،  ززز  الالجحمعززز  بيزززمور الا زززدص  ،ززز  فحزززس أل 
الشزززلًا  ت ان لززز  نزززا الشزززلً  النزززايص الأ يا،زززا   ا،زززف الشزززلً  النزززاي   زززي 
الحزز   ا حماالزز . إلالنززاي إلززي  اجززل داهمززا   لزززق الززا فمهززد لهززي الوربززق  لززق الح ززز   

إل زرس  ق ي الالشلًاهي الحي فح  ل ب طياهاص الالشانر النزذ ف انحز  اسنزالناجلس لءيافا
الجحمعزز  أال نءودازز ص ال لززي الززا غززً  اتلححززا  الحمززيي بزز ص الالحجززا   العنيززف العزز ص 
 حززق  ززا   نءودازز  الخا ززل. القززد  ززاال  الجزز ا رف  غززرا  الم ززيلل ال طنيززل الززا 

 ق اليزل الإ، زا،يل  نالميزلص الداهرس الييءل  لق الزداهرس ا ال زع الا شزم  لح ح زي أبعزادا  
 ال لي الا غً  اعاط   البعود المدى الع الشع   الملاإلحل الا أج   ربحها.

بزززدا إلزززي شزززعرف نءً،يزززا ص  غبزززل إلزززي اعسئزززل الجمزززا ور الاجنوزززد اص الالخزززرال   لوهزززا 
بم زز ح الهززداس الالءززادس اتجحمززانوواص المززا جعزز  النيربززل اح ززر   لززق ق ززي  سوززر الززا 

 ل ص الأ   با .أشعا فص أل اظا ص ال يا،
الشزززعر الجزززز ا رف  يوززززرا  الززززا  ززززال يحجززززاال  الم قززززد الحما ززززي لوززززادف الظي حزززز  
ال ان ززلص بززدلو  أل بعزز  أشززعا ف  ا،ززف احززردد ن ززق أل ززنل العززراقوواص الاح ززر ن زززق 

 الجد ال الالاجها  المدا ي.
اللعززز  ال زززمل ا كيزززر اموزززلا  إلزززي شزززعرف الءزززد س ن زززق الححزززدف الات زززحعًا ن زززق 

 مزززززززا أل ال زززززززمل ا كيزززززززر بززززززرال ا   زززززززي اا زززززززان الجززززززز ف النءزززززززد  الحلززززززا  المح ززززززز وواص
ال يا زززيص وث ا ،ززز  إلزززي ،  زززيل الحزززاكيص الأ زززهل إلزززي الح ا زززو  الميوزززرس ل  ززز ولص 

                                                        
 .123ص   4دي ال الج ا رفي   (131)
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ال زززي جزززديرس إلزززي أل ازززدغ  إلزززي أال زززع الشزززرالن ،ءزززدف   الزززل الحلزززي إلزززي العزززراق إلزززي 
 الحا ب  الحديث. 

 خامساً: الوجه الجمالي:

الزا غزً  الحيكوزد ن زق دال  الشزعر إلزي لءد نسر الجز ا رف نزا أ الحز  جماليزا   
الم اجهزززلص القزززد اج زززق  زززذا ال جززز  الجمزززالي  زززوا جمزززع بزززوا  مزززاي الشزززعر ال غزززي 
ا  ززدات؛ إلالشززعر إلززي طسيعحزز  يززرإل  بمءززدا  الززا يززن مس إلززي ال اقززعص البجعزز  الززا 
كشزز   نزززا أفزززداد الحيزززاس ال ززو ل ل نهززز ض الالحجزززاال ص ال زززذا الززا الجزززد،اف إلزززي قلزززاهد 

ز الزأغزززي جع زززرزص الزإلزززي الزززاامر المحزززاالواز. ال زززز ا ا. الشزززانر النافزززجل زكزززال ارف 
 وث بر   إلوها ال   ا  الد االيلص الا غً  نًقزا  الحبزايا الالحءابز  بزوا ال زردا  
ال  ززلص الالحززي اعلززس اللززران الززداهر بززوا أطززرا  ا  الززل )الجمززا ور الالحلززا ص ال ءززرص 

 لي. الال نقص الالحربل الات حسداد(ص الالا  نا ا ح ل ا  الل الجهها الجما
كمززا أل الشززانر إلززي العافشززح  الحززا س ل قززاهع أالحزز  النلززرفص لززي اعللزز  نززا ارا زز  
العربي الءدفيص ب   ال ا زحمرا ا   يزا  السزدنا  لهزذا الحزراتص ال زح هما  لحظااز  الحا بخيزل  
الالشززززعربل غا ززززلص )ظززززا رس اللززززع  لص الحمززززرد ال نززززي ننززززد أبززززي النزززز اي ز الإلردفززززل 

 ف(ص ال لذا  ال الحرات اللد   ر ل الا ار. المحنسيص الجرأس الرأف نند المعر 
الإل  ززذف اليناهيززل الدينااليززل بززوا الحزززا بخي الا ،ززيص البززوا الززذااي الالم فززز نيص 
كززذلي بززوا الح ززي الالح يءززلص البززوا ال اقززع الالمملززا الالم ززححو  أ يا،ززا  اللززد  ا جوززر 

 ل  ان يل الجماليل الالدتليل الخا ل لشعر الج ا رف. 
قيمززززل جماليززززل أغززززرىص  ززززي قيمززززل الززززرإل  ل زززز  الززززا    الإل ال اا  زززذف ال ان يززززل

 الهيما القاالعص احج ق إلي ال ع  الح وورف الحا ي.
البملزززا أل ، زززحنحو الزززا  زززذف الدينااليزززل اللزززراعيل الحزززادسص دنززز س الشزززانر  لزززق 
ا حوف ا  الل الا  يلهاص الليس ا  ي ها الاشخيلهاص  ي  نادس بنزاا الحيزاس الزا جديزد 

 الززززل بم ردااهززززا النًقااهززززا الداغ يززززل الدتتاهززززا ن ززززق أ،ءافززززهاص اززززد  ن يزززز  ل ززززل ا 
المباشرسص ال ي الملد  ا كسر لجماليزل بنوحهزا الشزعربلص بمزا ا زب   ن زق  زذف السنيزل 
الزا  زرا س ال و بزل الالعا زرس  ،زي  طا  ززا ال ً زيليص بز  لعز  الجز ا رف ،  ز  فلززاد 

  زويص يرى أل الا فحد   شزعرف الزا ا جوزر جمزالي الاوهوزرف ز ن زق  زد الحعسوزر ا 
 يززل ال ززاطعص الال ززخربل ال ،مززا اللززد ف الززا إلززي شززعرف الززا  ززدس ال ززدا   الشززع   ب

المززرس أ يا،ززا  ن ززق أل  ززذا الوززابع الززد االي الحززاد إلززي شززعرفص  ،مززا فمززحر الززا طسيعززل 
الشخلزززيل الجزززذال ف ال  ا يزززل ز  مزززا نرإلنزززا. البمزززحر  زززذلي الزززا العا زززرا  ل لزززرانا  



- 360 - 

ً  نزا ال شزا  ح  ال ان ززل إلزي الخح زد المعززا   الالمحناقيزا  الميوزرس إلزي العززراقص إليز
 ال طنيل الال يا يل الاتجحماعيلص الالحي شل ف السنيل ال نيل الالجماليل لأل الل. 

ً  لزز   زززز الالجزز ا رف ز  مززا اايززر الززا شززعرف  المززي ال ص ت فحمزز  الشززرالنا  الح ززاال
إل   ح  ال ؤبح ص الإ،ما فحاالي نا البادل  ، زا،يل جمزل ز ن زق  زد ق لز  ز إلزي الجحمزع 

وزرص  مزا يرالزي  لزق المءاالالزل عس  الال  زادص اللهزذا  زال ف زحهد  الح ووزر ت الحات،حً
 الالم البل.

ل ن ق ال اقع الرا ا. الليس ا اؤت  ال ح  ل.  الأل أ، ل قلاهدف  جابا  اُل ح 

 سادساً: الجانب المعرفي: 

الالهمزززا فلزززا الزززا أالزززرص إلزززدل  زززذف النءمزززل ن زززق الزززن س الن زززق الحزززاكموا الن زززق 
الدينيززل غ ءززف لنززا شززانرا   يا ززيا  الحمززردا ص ا ززحوان أل فيززيف  المجحمززع الالما  ززل

 لزق اززرات العززر  إلززي الشززعر ال يا ززي شززوئا  جديززدا ص ال زز  أل فلزز ل الشززانر فيزز  ،ززدا  
 ل حاكيص الا ي الولس الج ا رفص إلجاا شعرف  اايا  ال حهبا ص ت ال ف عيا  با دا .

ا رف ظزا رس  فجابيزل الجز  الم اطنزل إلزي شزعر الإلي الخحا  فملا الء  ي  ل أ الل 
احمزز  إلززي اليززم ،ها بززذال  الحمززرد الالنهزز ض بززال اقع البززاهسص ال ززي الحج ززود ال نززي 
ا كيززززر الاقعيزززززل نزززززا العا،ززززاس الشزززززعل العراقزززززيص الا شززززد الححاالزززززا  بال جزززززدال اليززززز  ف 

ال ززي أ الززل الن ححززلص بلزز  أبعاد ززا الاززداعيااهاص الالح ان ززل الززع الالعززاط ي لألالززل   هززا. 
العززاليص الا ززحمد  ززدقوحها الالشززرالنوحهاص المززا فجززرف ن ززق أ ززدات الزز طاص الا الززلص ال 

أ ض العززززراقص الالزززز طا العربززززيص الالعززززالي الززززا أ ززززدات الاحزززز ت ؛ الالمززززا يلبززززد الززززا 
أل الشزع   العربيزل بخا زل الشزع    -ا اقمهاص ال،حا إلزي نلزر اتالزا  ال زربع

ً  الاقحرابزا  الزا الاقعهزا المعوز  . الالزا  نزاص الزبر  العالي بعاالل أ بحف أكيزر ا ا ز
أ الل الم اطنزل أكيزر  لحا زا  الازي ورا  ال،حزا إلزي نلزر الع لمزلص الغل  زا  ايفجابيزل 
الحززي انززا   أ ززالول العنززد الالءهززرص  مززا اءززاال  إلززي ال قززف ،  زز  الظززا ر الع لمززل 

ً  غلبا  ل بح ت الالد ا ا .  ا الربليل ال ا مل. الببءق شعر الج ا رف  ء
 
 

 



- 361 - 

 
 
 
 

 الملحق الشعري
 
 

اردد   ا  إلي  ا ا  ال طا العربي أجد  بالحءدير شانر  الج ا رف 
الايكرا ص القد جاا ا ربي  ذا الشانر بمباد س الا ال ا س اليءاإلل إلي دالشق العرالبل 
نرإلا،ا  بالملا،ل الحي اس أ اص الالدال  ال ان  الذف أ هي في  شعرفص دإلانا  نا 

 الي ابف الء اليل الال يي العربيل ا  و ل.
نا بل   ما ص القلاهد العسرس جاا  بحجزي  زذا الحزدتص القد ألءوف إلي  ذف الم

كما النر الج ا رف ال ا  ات ححءاق ال   ف الا الد جل الممحزا س إلزي ات ح زا  الزذف 
 .1995أقيي إلي اللحبل ا  د إلي ال ادي الا ام  /ي لو / نا  

ال ززال  ءززا  ن ززق الج ززل المعرإلززل المبززاد س إلززي   ززدا  نززدد فحمزز  ال ززد الح ززربي 
 .(1) ا ،داس ،د ات ح

شا   إلي  ذف  المنا بل ندد الزا ال حزا  الالشزعراا ،زذ ر الزنهي الزد ح   شزاكر 
ال حززا ص الإلافزز  ا ،لززا ف الالحمزز د أالززوا العززاليص النسززد ال  ززا  السيززاايص الا  ززحا  

ً   ززز مالص ال ا زززد الحمزززد   زززدفص ال زززابر إل حززز طص الفيمزززا فزززياي الءلزززاهد الحزززي طززز
 ألءوفي 
 ز نسد ال  ا  السياايي 1

(1) 
:الم ه ْز  راجال قال لغال

 ماذا  ب ت  ه ا الخاتمز 
مّ . ًَ  قطرَُ 

                                                        
 .34ص 32(ص   1995ص اشربا اليا،يص )، إلمسر 384الج ل المعرإلل ي دالشق العدد  (1)
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ّْ  أم جارمةه حسناَء  َُ َح  أم تعوم 
 ف جاب بح ن 

  ب  ت  ه ا الخاتم
 شعري وكنوَز الفقراء  

(2) 
 من يملْ الوطن 

انَ   القاتَل والم جوَر والسج 
 يا ًيّ دتي 

 أم رجَل المطرز 
 أم ًارَ  الر يْ والدواء  والوطن 

(3 ) 
 نحن من منفى إلى منفى ومن باب  لبابز و 

 ن ويل كما ت وي ال نا َق في الترابز 
 وقارنا أ داه يفوت.

 
 ز ايالً  الا   ا  الع الشانر الج ا رفي  2

 ي (2)الشانر  ابر إل ح ط 
َْ مــــــاذا بعــــــَد  قــــــل لهــــــمَ  ــــــوادي بصــــــدرهمَ    أر ز ركابَـــــ ــــــا َــــــخُر ال ــــــا   أن   ب
ــ َس الجحــيم  هَــمَ  ــاقطون إلــى ـ      مـــــا هم نـــــا ـ قاًـــــيوَن الَخلـــــَد رَغمهـــــمَ    الس 
ل وأيا لمـــــــىه  ـــــــجيل   ًّ   هــــ ا الــــ ي بشــــمايا الحــــرل يلــــطرمَ    أرمـــــــيهم.. أيا 
  ُ ـــــــــــــــد ـــــــــــــــورى ب َكرامـــــــــــــــات  وأف  ّْ  يعتصـــــمَ    َمس    ومـــــن ًـــــواي بجـــــي  الحـــــ
َز  َم َز هَــــد  َلــــ َ  إذا مــــا َزل   مَ     ــــلا القــــَ ــــــد  ــــــيزَس  َنزَه ــــــَر رَاح  َل صــــــَن  َنبزَق   وح 
ــيس ي ًــرصَ  ــــــــي وَتبزَتســــــــمَ إال    يغــ و الســَطيَن شــعري ل ــــــــي تبك ــــــــوَن الت   العي
ـــــازلهمز  ـــــاه أن ـــوا  حتـــــَ  الطغـــــاُ  أنـــــال قرن ـــي عقرهـــا هَ م ََ وكـــم ف ـــ  (3)ومـــا هَ م

                                                        
 .356-355-354المرجع ال ابقص    (2)
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ــــــَ مَ    َه َعـــ مجـــدي توا ـــعَ فاجتـــاَز النجـــومَ    ومجــــــَدهمز حــــــيَن   هــــــو شــــــامخاه َق

ل قلنـا ـــــــمَ    : ال نخـال علـى قيـل: التفـاْو ـــــــا القم  ـــــــي تارمخن ـــــــي ف َ  ه ـــــــ   ِوا 
ــــــمَ    الجحــــيم  فــــ نز  ر  عزــــيســـتدرجونا إلــــى قَ  ــــــي الجحــــــيم  َه   شن األواَن َتهــــــاووا ف

ـــــَن األنفـــــاح  أعطرَهـــــا   والســــــالبوَن مــــــن األمــــــوال  مــــــا يصــــــمَ    الحابســــونز م 
ــــــــدهَمَ    والســــــا نون قصــــــوراه مــــــن مــــــدافعنا    وفلــــــــَلَهم أنهــــــــم ال فلــــــــلَ عَن

ــــــــوا ــــــــدوّ  أ  ــــــــدار  مشــــــــرعةه   هم لع ــــــــين دونهــــــــمَ    ال   واألَــــــــدقاَء غــــــــراب الب
ــــــراب  فـــــَ لحــــــمى وال و ــــــمَ    قولــوا لمــن فــي َــحاري الســلم موعــدص   (4)مـــــع الس 
ــــــــتهم ــــــــا غــــــــربى تحيّ  ــــــــا َكل ه  ـ ر اهمَ  (5)ـ شالوم ـ واأل لر النشوان   جهاته

ــا  ــلو ـ والدته ــي دجــى ـ أًو   وقـــــــد تناًـــــــل فيهـــــــا الحـــــــ َن واأللـــــــمَ    م ًــاتنا ف
َز    لحكــــــــــمَ محــــــــــا م وشــــــــــهيد الثــــــــــوُر ا   يــا وملهــم مــن دم  األجيــال  إن َنصــب
َْ وا نســـاَن فـــي وطنـــي   بـــــ ن همَ شــــــرا مـــــن تســــــعى  هـــــم قــــــدمَ    ًـــتعلمَ األر
هـــــــم فـــــــي حمـــــــى أعـــــــدا هم  ـــــــَدمَ    وَ ن هـــــم فرطـــــوا فـــــي حـــــقّ  أنفســـــهمز  ن    َو

ـــرا الـــ ي  ـــلزم فـــي الّس  ـــلزمى علـــى الّس  ـــَنمَ    ً  ـــَنعَوا وقـــد تحـــال هيـــه الـــ  ْ والَغ ََ  
َ  فــــي أعتا  هــــا ازدحمــــوا   ًــَمى ـ را ـــيَن ـ فـــي شـــدايه مهلكـــةى  ــــ    ــــلا الطواغي
َز  ــَلم ًَ ـــــلزمَ    فاحــ رص تســلمز مــن ا فــات  مــا    (6)ًــــَمَ ًـــــلمى ومهمـــــا أور  الّس 

****** 

                                                                                                                             

  شا س  لق بوف قال  الج ا رف إلي قلودس ز اشي ال ارفز الححدفا   ال   النظا  الحاكي آ،ذا ي)3( 
  أغري الوليد بشتمهم والحاجبا   وت عليهميأنا حتفهم ألَه الب

 

 .ال فيي العظي (4)
 النش الي الدالت . ا غير  (5)
الشانر   ور با أبي   مق بوا عبس ال بيال بعد  ال ً  الذف الج دف - نا -ي المءل د ً    مق )6( 

  ر  فرالي داالف أ بعوا ناالا .
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 ي(7)ز  نوئا  أبا الُ ر " الح الص  ا د الحمد   دف 2
ــــ ــــَد الشــــعر  ك ــــــرَ    الفجر  عــــاطرَ ًــــَمى عمي َْ واف    ومجـــــدى عرمــــــقى مــــــن حواليــــــ

َز  ق ــــف  ََ َى يحلـــَن الشـــامَ َ ـــم ْ  َر    و يـــ ــــاألنس  عــــام  ــــومَ ب ــــو الي ــــاصَ فه   حناي
ــــدَ    تَلـــــــَ بـــــــه  أ ـــــــواَء ليـــــــل   هيجـــــــةى  ــــى بــــه َــــبلى مــــن البشــــر  زاه    وَجل 

َز عليـــــه  مـــــن غمـــــا م  ًـــــحرها  رَ    أفاَ ـــــ   دمشـــــــــــَق رذاذاه فهـــــــــــو زاص  و ـــــــــــاه 
ـــــد ـــــداه لشـــــاعر   لق ّْ  جي َز بالحـــــ ـــــ ق َر    طو  ـــــا وهـــــو بالعشـــــق مـــــاه  ـــــراصَ هواه    

رَ     نــــاغي نســــيمَ الشــــام  شــــوقاه إذا نــــ ّ ـــو شـــا   ـــدها فه   عـــن الشـــام  أم ـــا عن
ــــــد   صــــــابى  ــــــدص أ  ــــــا  لهــــــا عن ــــــ   حقوله ــــــد أ نع ــــــادرَ  َز وق َز  ي ــــــ ــــــاه وكان   حب

ـــــرُى  ـــــلى وجي ـــــا الشـــــعر  إن  الشـــــامَ أه رَ    أب   وذودى عــــــن األحــــــرار  إن جــــــاَد جــــــا  
ــة   ْ  دجل ــر  مــن حــو ــــــــري    ومــا زالَ أهــلَ الفك ــــــــَهمَ َ  رَ إذا َمس    إليهــــــــا تهــــــــاج 

َر    ََ فيهــــا شــــاهدى لــــم يجــــدز لهــــانــــوهــــا أ َْ المهـــــاج  ـــــدي تز ل َه وكـــــم َعـــــد  ـــــي   مث
يَــــــــــاه  َر    تنك بتهــــــــــا غر ــــــــــاه وشــــــــــرقاه مََناه  ــــدّ طــــوراه وطــــوراه تجــــاو    قصــــي  الَم

 ّ َر مــــــــن دار أل ــــــــر ــــــــاه  تهــــــــاج  م رَ اولكـــــــن  شـــــــرمداه والجـــــــراَ  نـــــــو    مَكرّ    (8)غ 
مـــــا  ـــــَي )بغـــــداَد( إن  ـــــــَر    ف م ـــــا )دمشـــــَق( فه  ـــــــيس فيهـــــــا الكواً    يميّ  هـــــــا أنز ل
ــــــين منفــــــى وش ــــــر   ــــــوَن عامــــــاه   َْ شَ ــــــــــرَ    َِِ ََ هــــــــــ ا أو يلــــــــــما   تـــــــــودّ 

ـــــونَ  ـــــ ز  بغـــــداَد َغفـــــوُه  (9)َِِ   (10)على الشاط   الغر يّ  حيـَث األواَـرَ    لـــــم تهن
ـــــه  فـــــيي واـــــ لَ فـــــنف   )دجلــة ( وحيـث الهـّو يسـتاَل مـن عطـر   ـــــَ ّ هي   اهرَ الش 

رَ    ومســـــتلا منهـــــا الفكـــــر أغلـــــى كنـــــوزصَ  ـــــام  ـــــه يحـــــدو ًـــــميرى ًو   قصـــــيداه ب

                                                        
 .266-265-264-263المرجع ال ابقص    (7)
 األ   ، ا،ري ،ا إلل. ال  ا ُري الو اس.  (8)
  ً  ل ناالا  الا الن ي الالحهجور قيا ا الج ا رف غا   ال طا. (9)
 ا الا ري الرالابط  الاللً . (10)
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ََ عنهـــــا غيـــــر قـــــال   مـــــاه  (11)تغر زـــــ ــــــــا تــــــــ مروا   وال   ــــــــاه ألوغــــــــاد  عليه   غرمم
  ُ ــــــد ــــــال  بعي ــــــامى هواهــــــا مــــــن من رَ    تن ــــــدياج  ــــــهَ ال ــــــبزل  كب لت َص ــــــي ل    (12)تَغنّ 
ـــــــه   ّْ  العـــــــرا   وأهلز َْ فـــــــي حـــــــ ــاه ع   تَغالـــــــ ــرَ هــّو غا ب ْ  حا   ــ ــهَ وفــي القل   ن
ــــهَ  ْ  ليَل ــــن األر َر    َتســــا ل عــــن شــــبر  م   مـــــن الغـــــدر  مـــــ مونى فيلقـــــاا غـــــاد 
رَ    وتهفـــــو إلـــــى كـــــ ح  َقـــــرا   فلـــــم تجـــــدز    ًــــــّو عــــــا ر  والحــــــا موَن العــــــوا  
ْ  فـي كـّل  محَفـ ََ َـوت الشـع َل عــــــن حــــــقّ  لــــــ   ل  وقد كن ــــــرَ ـتنــــــاف   َ   ه أو تنا

َ  عاز ـــاه  ََ أَـــناَل الطواغيـــ نيـــــهَ الجبـــــا رَ    (13)تحـــد     ولـــــم تخـــــَ  ب ًـــــاه تد 
ــــــــــرّ حاه:  َز أهــــــلَ الرمـــــاء  تَنــــــاورَ    تحــــــــــد  تهم بالقاًــــــــــمات  َمَص َُ انثنـــــ   غـــــدا
ـــم  جـــا ر   ـــي َحك ـــد يَقتلـــى للشـــعر  ف َ  أنز َتَحــــــــ   الحنــــــــاجرَ    وق   جــــــــ اءه لبيــــــــ

**** 

) ََ عمــــــــراه )للفــــــــرات  ودجلــــــــة  ــــــــ ي ـــــــل  الب   تغن  ـــــــى أنز َته  َز تمن  ـــــــ رَ وكان   شـــــــا  
ِى  رَ    فينهـــــــــاَر َحكــــــــــمى بالجرممـــــــــة  والــــــــــ ـــــــــام  ـــــــــدار  العـــــــــرا   يَغ   وطـــــــــا   ب ق

َه  ََ جــــاع ََ واللــــر ــــ ر رَ    تــــول ى فــــ فنى ال ــــــــام  ــــــــه يَق   مصــــــــا َدنا ًــــــــهماه علي
ص   َْ الرافـــــــد ن  بعهـــــــد  رَ    وقـــــــد لـــــــ   أر ــــــاف  ــــــالَل الوجــــــه  ك ــــــلى ك ــــــومى ولي   وَج

**** 

ــــــهَ  ــــــَة المجــــــد  إن  ــــــــــ   أغيثــــــي َلهــــــا ي يا ن ــــــــــرَ يقّط    عَ أنفاًــــــــــي وهَــــــــــن  زواف 
ب  لهَفـــــــ ي علـــــــى قلبـــــــي المعـــــــ     تجــــوَب الحنايـــــا وهــــو بـــــالاي   َفـــــا رَ    ةه وردّ 

َه وقـــد كـــان ليلنـــا  ـــحى لـــي ـــــلَ النجـــــوم  ال واهـــــرَ    أحـــالوا اللا رصَ قبـــــلَ قب ـــــو    تن
ِـــــوا مــــــ (وهَـــــمَ لو  َز رواءه واللـــــــــفاَل عـــــــــواطرَ    اَء )الفـــــرات  ودجلــــــة    وكانـــــــــ

ــــنز  ــــم تَك َْ الســــواد  ول ـــل    وقــــد أملحــــوا أر ـــرَ  ًـــّو حق ـــه  واف ـــا هي ـــر  كـــلا م   ي
                                                        

 الالن ي قا ىي  رف. ي ليس  ر ا  ل  طا الإ،ما ل حلا  الم حسديا.قا د  رى ور ،ى  (11)
 الدفاجوري الظً  الحالي. (12)
 قا ي  رف النا ص نلبا ي ُنلت . الالجردر الا ال ًح. (13)
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ـــــــي عســـــــفاه حصـــــــاَدصَ  ـــــــول اجراَد البغ ــــادرَ ارَ فعــــادتز ًــــ   ت ــــْ البي   َب الماهــــر  تل
َز ًـــــيولى فج رتهـــــا المحـــــاجرَ    وقـــــد  األًـــــى فـــــي كـــــّل  ركـــــن  جناحـــــهَ  ـــــ   وفاَ 
ــــــه  كــــــلا ًــــــحابة   ـــَ الر عـــَد هـــدراه وال   وعــــــادت جهامــــــاه هي ـــوءَ  ف   مـــاطَر  (14)الن

**** 

ـــــــــا الجـــــــــواهرَ    الحســـان  تصـــوغها  (15)هني ـــاه أبـــا الَغـــرّ   ـــــــــاه زم نته ـــــــــ نز لطاف    
ــــــداه  ــــــ تي  هــــــا بكــــــَر المصــــــا   فرا   ــلَ شــاعَر    وت ِز مــن مثلهــا قب ــم يَصــ    ــ نز ل

ـــــَ األًـــــماَ تهفـــــو  ــــــها إذ َمس    قلـــــــوبى وتعتـــــــ ا الـــــــرّ  والمشـــــــاعرَ    لجًر
َا الخـــواطرَ    ومخشـــــى َـــــداها الحـــــا مون بـــــ مرهم   (16)فيهـــ ي لســـانى أو تشـــ

ــــــــتهمهوت ــــــــ ا أعــــــــواَد الكراًــــــــي تح ــــــه البصــــــا رَ    ت ــــــونى أو تتي   فتعمــــــى عي
ــــــومَ حشــــــرهم ــــــهَ   ــــــ ي  لقون ــــــ ن  ال ـــــــه  الســـــــرا رَ      ـــــــى لدي ـــــــى هللا إذز تَبل   إل

ذز يســـ لَ الجــــاني هيجــــ   وَتحصــــــــى ذنــــــــوبى َكلهــــــــن  كبــــــــا رَ    ّ  بمــــا جنــــى َو
**** 

ــــن  ذ ــــا رَ    أجبنــــــي ـ رعــــــاَا هللا ـ أي  نفــــــا س     مــــن الشــــعر َأحصــــي َجله
ــــبزْ  نــــادرَ     نــــــوزى مــــــن الفكــــــر  الرهيــــــع  ومرجــــــعى    عميــــَق المعــــاني واحــــَد الس 
ــهَ والنمــا رَ    دليــلى علـــى الَفصــحى إذا ارتـــاب ًـــا لى  ــّو ل ــي َــلبها الفت   (17)فف
ــــــه ــــــَد شــــــت ى درو  ــــــ ن  النق ــــــي ف َْ قاَــــــــرَ    أجبن   ولكنــــــــه عــــــــن أن يحيطــــــــ

ر   رَ    أهـــــــ ا الـــــــ ي ت تيـــــــه  رايـــــــَة ًـــــــاح  َْ ًـــاح  ـــ َْ األرواَ  مثَل   (18)وهـــل  لهـــ
ــــــةى( ــــــالوا )حداِ ــــــه وق ــــــوا هي   وشــــــد تز مراًــــــيهم إليهــــــا الممــــــاهَر    وقــــــد غر  

                                                        
 الن ا ي ال حا .  (14)
 ال را الح الي الءلاهد المحمردس.  (15)
  شا س  لق القع شعر الج ا رف ن ق الم االلوا. (16)
 لحن ب   لق ايموا ال اقد الشانر الجربئل. ا (17)
  قي لي الحع بذس أال الحميمل الالمءل د بها أ ر الج ا رف إلي أ  ال الشعل الن اط  .  (18)
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َه  ـــل لقـــد َـــرَت أم ـــةه  ـــرزَت جـــي  َ   مـــن الشـــعر لـــم تـــدرا مـــداها األوا ـــرَ    لقـــد 
ها ــــبات  ًَ ــــدّ مــــن  ــــةه طــــال الم ــــا أم  َز علـــى    وم   الم ًـــاُ والبغـــَي اـــاهرَ ونامـــ

**** 

دى  َْ َمشــــــر  ــــــ ــــــوم  مــــــن  ني ــــرب  ًــــا رَ    أفــــــي كــــــّل    ــــن الت ــــى لحــــد م ــــاه إل   غيب
ــــــداه  َْ طرا  ــــــي المشــــــرقين المقــــــا رَ    لقــــــد أَــــــبَل األحــــــراَر منــــــ ــــــاهبهم ف   تن

ياَر وأ ــــدّ  َْ ال ــــ ــــَ من ــــد أمحل َز وق َز ِراهــــــا الُبــــــاقرَ     صــــب   لحــــــودى بمــــــا أغنــــــ
ُه  ــــاء َْ المهــــوَر انحن ــــ َْ قاَــــــرَ    أمــــا تشــــتكي من ــــــ ــــــي إهاب   هيشــــــتدا عــــــ مى ف
ََ طـــــــولَ ركونهـــــــا َ  األ ـــــــَ ـــــــ ــّو فتشــكو الخواَــرَ    أال مل  ــى َــخرُ  البل   إل
ُه  ـــــــود ـــــــا أم  الرجـــــــال  ول ـــــــَ ي ــين  عــاقَر    لقـــــــد كن ــّو مــدّ الع ــا ا ن والبل   أف

ْ  أو تــــري ألـــمز يعجــــ   )ال ــــ ًَ ــــــــادرَ    حجـــاَ ( ب  َه يغ ــــــــي ــــــــو ذل ــــــــْ هوال    *بعيني
ََ الــــــردّ للغاَــــــبين يقــــــودهمَ  ــــــ   إلـــى حيـــث يَطـــّو ذكـــرهم والمصـــادرَ    وكن
  وعــــادتز رمـــــاداه هيــــْ تلـــــْ المجـــــامرَ    فكيـــْ اًــــتحالَ العـــ مَ منــــْ اًــــتكانةه 
َز مـــــــ ِرَ    هل األهـل غيـَر األهـل  أم  ـيَه نـبعهمز    فماتـــــــَ مـــــــرواءاتى وشـــــــح 
َز  ــــــــ ــــــــاء  وأغلي ــــــــا يعَ الوف َز  ن ــــــــ   مهـــــــوَر الفـــــــدا فارتـــــــد  قـــــــاد  وِـــــــا رَ    وجف 

ــ (موقــد أحكــم الص  ــد    لتمجيـــــــد  حكـــــــم  األدنيـــــــاء  المنـــــــا رَ    ََ واًــتجد ت )بمر 
َز مواومــــــــلَ المــــــــديل  ت لفــــــــاه  ـــــــرَ    وَــــــــيغ َز م ام ـــــــولى واًـــــــتحث  َز طب ـــــــ   ودق 
ـــــا ـــــن دما ن َز م ـــــ ـــــِوحى أدهق ــــرَ    ودارت ك  َ ــــي األ هــــرمن المعا   تــــدوَر لهــــا ف
َْ قــــادرى  ــــري ع   أيــــا مــــواطني إن لــــم يكــــنز هيــــ ْى َح ــــ ــــوال أغل   الجمــــر َــــا رَ  ىل
  وال  ــــــــد   ومــــــــاه أن تــــــــدور الــــــــدوا رَ    فـــــــــَ تحســـــــــبن  هللا عـــــــــنهم بغافـــــــــل  

أقيي الهرجال شعر ال،ير إلي بورال  )اليءاإلزل(ص لزي اشزهدف الزا  الزال ط بز  بهزذا 
فص الحجي ال ذا الم ح ىص ال لزي ا ربمزا  ل شزانر ال سوزر الرا ز  الحمزد الهزدف الجز ا ر 

                                                        

   تك  قاهد  م ل الححا  ن ق ب داد القد أقد  ن ق   راقها. ،اض النبعي جد  الاؤف ال،ا .* 
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بززدن س الززا الما  ززا  اليءافيززل  ززالمج س النءززابي ل سنززال الجنزز بيص الالج ززل الوربززقص 
الالمزززدىص الإلزززي  زززذف المنا زززبل ا حيزززنف بوزززرال  نزززددا  الزززا  بزززا  الشزززعراا الال حزززا  

جززاؤالا  لززق  ززذف المدينززل اللززاالدس الإلززق الجزز ا رف. الالملززال )قانززل نلزززا  العززر ص 
الممزرا  الالرد ززل الخا جيزلص ال زال إلززي إلزا ي( الحدييزل ال ا زعل القززد االزحأل  الءانزل ال 

الحافربا فزو   الزا الس زدال العربيزلص الالجز ف  ءاإلزل الن زي النمز   يا زيص الطزً  
ال شززد  سوززر الززا الحسززي شززعر الجزز ا رف الالءززد ف ال ززورا  النيززاليلص ال ززال ننلززر 
الشززبا   يي زززا  التإلحزززا ص المزززا أفززز ق ن زززق المهرجزززال العنزززاف الزززرا ا الالم زززحءس يص الالزززا 

با الززذيا شززا   ا إلززي المهرجززال  ززعود نءزز ص رالحمززد   ززا ا الززواص الشززعراا البززا   
 ال عدف ي  دص الج     ر ص ال،ور ي. 

 ي(19)الفيما ي ي الءلاهد الحي أ،شد ا  اتا الشعراا
 ز  *ز  إلوق الء اإلي ز  عود نء  1

ـــــ ـــــالنهرمن  بالَحشه ـــــوَا ب ــــــ   د  بالمجـــــد زان ــــــّل  الّس  ــــــا بشــــــعر  مَط ــــــد   ة  ت  أن      العََم
َدصَ  ( الشـــــعر ًـــــيّ  ْا ـــــ ــم  رتحــلز فهــ   ال تـــــدمعي )بعلب ــديل ــي وفــي  ل   و فــي قلب
ــالقصــّو لشــكة  مــن يَ    جــــواهريل ا ــــَق لــــيل للشــــعر للمتــــع     ي عــداَء عــدير فز

ـــــــداوَُ أنز  وَرب  عـــــــاد  وال القهـــــــر   ال تعـدم الشــرلل اًــتمعزل مــوت وانكمــد     الع
ل َعــدز  هــال    لنــــا بز يمــــل  إنز نلــــر  نونحــــن لبنــــا   دز الجــدود عــد  رز إمــن رحمــة 

ْز مـــــن  لـــــ  ليلــــــْ   أنــــا أنــــا الــــنجمَل أ هــــى أنجــــم  الَجلــــد     جـــــواهريا أهـــــ
َز  بَـاأنا العرا ل تقـول ...  ــــاوالشــــعر إ   ر  هـا َـدق ــــ م  ــــ دَ عزــــد بَ ر  َ  ــــَل   (20)   د  ر  م َ 

ـومن  ـَدى نمتـْ  اَ       هـــــّو األ ـــــد   هـــــاتى يز نَ  ـــــدَء البـــــدوء  هَ    ُز بسـومر َقـلز:مَ شز
                                                        

ص 1997ص 1ص  2ديص ال نل ال اد ل الالخم  لص  الج ل الوربقي الهرجال بع بي ز بورال ص العدد ال ا (19)
  80-84 . 

. قو ف  ذف الءلودس إلي 1997الج ل الوربقي العدد ال اديص ال نل ال اد ل الالخم  لص بورال ص * 
-11-7زالمهرجال الشعرفز ا ربما  ل را   الشانر الحمد الهدف الج ا رفص ال لي إلي ال اا الجمعل 

 ص بورال ص إلي قانل )نلا  إلا ي(.1997
  شا س  لق بوف قال  الج ا رف ي خم ال ورا  ال نيل الالحياايلي  (20)

  وفراته كياني منه أشطارَ    أنا العرا .. قلبة ولسانه
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ََ  ـــيل و    تـــــــرو  تعبــــــــدص هــــــــ ا العــــــــرا   أال   َ ديل  نمـــاَا لَ ّر غـــاِـــفـــد 
ــــالعــــرا  حَ  يجــــيء  ــــومى  َــــّر أن   ـــدنيـــا  َ    ىَم ـــمَ  تز دَ َل ـــي البَ  طا العـــين  َح َـــف      د  ع

ْ   شــعريَ  َُ روا ـــــ   واعمَــ    رجــال  لا فــي أر ـــــالر   بـــــاذ َ  أنـــــتمز     الشـــــر لباه َ       د  َغ
ْ  فـــي  ـــد  العهـــد     َت  هـــــاقلـــــَ )إاص أنـــــا( هـــــ ي زهـــــو    مــ  زرتكـــم عهـــد ًــي

ــردَ  ــي  كــان هــدُر   ــــــا إن نشــــــلز بالصــــــخر أو ت ــــــد     ما ــان شــاعركم ل تن   ونيّ 
ـــا الصـــفاَء َـــفاه  ــــــد     معـــاه  لونـــا األذّ َكن  ــــــم تب ــــــردز ول ــــــم تب    مــــــا الكرامــــــَة ل

ــــــه  بحســــــناء        د  يَـــَون رمتنـــا بمـــا فـــي العنـــق  مـــن غ         هــــــاَنعزــــــلَ فــــــ نز تولّ 
ــــاهل أشا ســــهَ  َا.. فاًتصـــفى كمـــا الولـــد     ًــــاررته شــــاعريل  وم ـــر   ً ََ    شـــف

ــ د     فقلـــَ: أنــــَ لــــدّ وحســــناء  كافلهــــا  ــم ت   غــال  عليــْل غللــَ الطــرل ل
ــــه ــــا جــــر ت ب ْ  م ــــ َْ َح : ومحــــ ــــرد  َه طــــــاَب غيــــــر ردي    ف صَ فــــــي نــــــب   تعــــــدا
ــراا مــن أجلهــا أعجبــَ  ــي  دمعــاه    أملــي  هــا وكــان قــولي عليهــا جــدي   ت
ـــا ـــم أ شـــ ز دهـــاَا أن ََ أجهـــلَ ل ـــ ـــر    وكن ـــي العاشـــق  الف ـــّو ف ـــل اله   د  أمـــامَ نب

  جــــــَل  حفــــــل  جــــــَلَ الناجــــــد  النجــــــد     وذات  ـــــــوم رأ نـــــــا أنز ت مـــــــد علـــــــى 
ــــل  ــــَدد     احتمــــالى فــــانته ت كــــ نز « ال»فقي   أَــــابعي اًــــتمفرتز بالمقولــــة الس 

ــــم   أحـــته.... ون هـــو بـــهل عمَقـــي الغـــدد      يتــــان مــــر ا  بــــالي.. غيــــَر أنــــي  ل
ــــــا ًــــــماعهما َْ ورنفان ــــــ ـــــالبرد   يتـــــي   فممـــــ   تشــــــاَء أذن   َل بعـــــَه الحـــــرّ  ب
ــد   ارفقــي  هــم وا علــى القــول بال ن    يـــروَتل ال مـــا  هـــا بـــال هـــدّ وَهـــدي   رد 

ْا أرجلهــــمز   ــد َــد     لبيــــَ شــــعر شــــبا تصــــط ــا َــولجانهمل أ جــلَ بالحد     يي
َْ البحــــَر يــــا ابلـــاه مــــن ال   ــــد     ومــــــر ُ عابــــــه عـــــــيي عصــــــفَ بـــــــه   تغا ـــ
ــــدي    رامـــة الشـــعر هـــ ا الُبقـــري يســـري  ــــاء ك ــــا المهمــــات مــــنهنا الهن   ر م
  ْ ــــــد     حببتــــه كــــان فـــــي العَقبــــان  ذا فلـــــ ــــــي ا شــــــاد  ذا كب ــــــاَن ف ــــــه ك   حببت
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ل َــوتاه إنز  ل كالرعــد  ـــي المواـــْ الوحـــد     يلــها َونز   ــالبر   ـــا يقـــ  وحـــداه ف ن    م 
  أميــــــــــــر وفــــــــــــود  الشــــــــــــعر  فليفــــــــــــد     البني بـــــه اليـــــوم منبـــــَر لبنـــــاَن يطـــــ

ـــــا رَ    أنـــــا ًـــــيبقى كفجـــــر فـــــي مطالعهـــــا  ـــــةه   هـــــو  ه ـــــقصـــــا دي قام   يد  َش
  مـــن جـــودُ  وحــــدص والنـــاح مـــن عــــدد     فــي كــل حــرل رمــى كــان الكبــار كــ ن
َْ ـ هـــ ي عنـــه فلتـــرد     وقــال:  ـــي ـ أو أنســـى  قـــال يقرأنـــي   إن يقـــرأ الســـي

  شــــهمَ القصـــد  لـــم يجــــد   فليســـمع  الـــرد     ان ذاا أنــــــــا ورا   لهــــــــَه أن لبنــــــــ
ل العلــىل الطــاغيل علــى قلمــي ــــــدي    جــواهريا ــــــه   ــــــى  ــــــرمحْ ورداه بعثرت   عل

******* 
ا  نسزززد ال   ززز ف ل شزززانرز  لزززق الجززز ا رف  الزززذف   ززز  إلزززي نوزززد الزززوًد 2
  ي(21)ا نرجي السيااي

ــــــــــدَت فــــــــــي مرشتــــــــــه  نفســــــــــي   فــــــي ًــــــنوات اللــــــوء  والبــــــِح     وج
ََ مــــــــن مع ـــــــى الشـــــــمس     طفــــــــه  يافعــــــــاه  رجــــــــ   ألحمـــــــل الشـــــــمَس إل

َ  هــــــا هنــــــاـقلـــــَ لــــــ   يعتنـــــــق الســـــــهمان فـــــــي القـــــــوح     ه: يــــــا أ ـــــ
ـــــعَرَا كـــــان الـــــ اد والمـــــاَء فـــــي ــــــــبس     ش  ــــــــي الح ــــــــاعن  ف ــــــــا الط   عراقن

َُ فـــــــــي نفيـــــــــه   َْ تعاَقـــــــــ    ــــــــين الغــــــــد  المجهــــــــول  واألمــــــــس     الطغـــــــــا
ـــــــــوا بعلـــــــــهمَ    بعلــــــــاه وكـــــــــانوا شــــــــاُر الـــــــــن حس     تســـــــــاقطوا وافتًر
ــــــــاَقهَ  ــــــــــــس     هــــــــل غــــــــادر العــــــــرا  َعش  ــــــــــــعَ األن   واًتوحشــــــــــــَ مراب
ــــــــــــــــناه بَمــــــــــــــــدن  البــــــــــــــــِح     دجلــــــــة مــــــــا زال علــــــــى عهــــــــدص   مَحص 

ــــر مس     فمــــــــــــن شــــــــــــهيد لشــــــــــــهيد رأّ    نجمــــْ  ــــدمى ـ وهــــو فــــي ال
ــــــــــــــمَثلــــــــــــــْ ال  َ     َولـــــَد  ـــــرَ  العشـــــق  فـــــي الــــــنفس     َد إال  كمــــــــــــــا وَل

ــــــعرَا فــــــي المنتهــــــى ـــــــــــوردُ الحـــــــــــسّ     ــــــيعني ش  ـــــــــــي ل  وعـــــــــــاَد  
                                                        

 .910-102المرجع ،   ي    (21)
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ـــــــّر  ـــــــاءه ت ـــــــا  ـــــــاعَ  ب ََ    حياتن ـــــي ع   ح  ر فـــــي البحـــــث  والـــــد  أمز َ 
ــــي  َُ ف ــــا الشــــا ــــ ا عــــار  كم ــــــوا رأًــــــي    هــــا أن ُ  هــــــا هــــــم قطع   المســــــل

  مـــن مـــاَت فـــي المنفـــى وفـــي اليـــ ح     والشـــــــــــعراء احترمـــــــــــوا مَنهمـــــــــــ
ََ حتــــى اشــــتّر  ــــــــــــة الــــــــــــنفس     ومــــَنهم مــــن جــــا ف    بمــــــــــــا جنــــــــــــاصَ ع 
ـــــــــارصَ  ـــــــــان قيث ـــــــــن   ـــــــــنهم م ــــــــــــــــــثمن  بخــــــــــــــــــس     وم   و اعــــــــــــــــــهَ  

ََ عَ  ــــــــًــــــــ ل ــــــــداه  اه واحــــــــد َ هَ نز   ال شمســـــــــــــيو ال قمـــــــــــــري عـــــــــــــاَد    واح
ْ  و الحــــــــــــــدزح     مملكــــــــــــة الشــــــــــــاعر أًــــــــــــرارها  ــــــــــــــ ــــــــــــــدرَا بالقل   ت
ــــــم يكتــــــردز  : ًــــــقرار ل  َ ــــــ ــــــما فـــــــي الكـــــــ ح     يــــــا أ    بمــــــا جـــــــّر والسا

ََ المــــــــــدّ  ــــــــــ َْ وأن ي ذا اًــــــــــّم    وطـــــــــــــا َر العاَـــــــــــــفة  القدًـــــــــــــي    َو
ـــــه  فـــــي عيـــــد مـــــيَ ـــــــــي العَـــــــــرح     دا فـــــي عًر   ًـــــــــيولَد العـــــــــراَ  ف

 
 محمد مهدي الجواهري 

 ((22) عدف ي  د)-3
 ـ  1ـ 

 ومن مشفى الشام إلى النجمة
 ومن النجمة بغدادز 

 درَ ْ مكتن اه باألورادز 
َْ ه ا القطنَ   وقميص

 ًترفعه حتى دجلة كوكبَة األحفاد  
 ها النّ سرز البخيل ى تكوَن لنا عيناا أ ا أنّ 

 رود الجواميس...عيناا اللتان تشتم ان البروَ  من 
 المسترمل  ..  طزفة   عيناا اللتان تمسحان القروَن األر عة عشَر في

                                                        
 .104/405/109المرجع ال ابقص   (22)
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 يا أبا فرات  صأي َة أْر ه 
 لقد فقِوا عينيز زرقاء  اليمامة 

 غير ماء  أًودَ  افلم تمنحاهم
َز للر ما  َْ ليس  ه ص األر

ََ ال ي مسحَ القرون   يا أبا فرات وأن
  ا ه ما بقطعة  لباد  كردّي تعرلَ 

 تعرَل أن  شبة حملها شاعر أر عين  وماه 
 ًتكون محمولة على كتفْ لما ة عام.....

 وكتفاا نحيلتان يا أبا فراتل 
َز  نازلة .   تفاا نحيلتانل لكن  ذراعْ ما  اق

   ن  أنا ملْ
َعداهل ََ  حيث القلَم ـ عروَ  الجنّ  ـ ك ن  ما نكتبه  ندفع 

 َْ ِى لقفز عمام   أواله.  ن  المداَد نس
 أول ما رأ َ ما في عينيه 

  ان البرَ  في الغابة  أغملَ أنا عيني.
َهل جالساه في ش ر الغرفة كم فكرت.  أغليَ طوم

 ه ا الرجل الفاتنل مفتون ب ن  بصر ما ال  بصر الناَح.
 ومفتون ب ن أتبعه أيلاه...

 أه ا البرَ  في عينيه  ما يخطفني
 حتى أّر في ش ر الغابة  

 لحرمقأعواد ا
  الني ا  المنقّه  تستعر

ََ الناَر والحجرَ   بالنور  أن
ََ دجلَة إذا أقمَ  ها  أشعل
ُ  ف م َم المطَر. ََ الشرا   ي

 ـ  2ـ 
 من مشفى الشام إلى النجمة
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 ومن النجمة حتى بغدادز 
 در ْ مكتن  باألورادز 

 وقميصْ ه ا الصولز 
 تبللَه من دجلة كوكبة األحفادز 

قاتْ لسَ المسترمل إلينال نحن لنلسَ المسترمل إلينال ن  حن مستقيْ ًو
 نمنحْ شي اه 

 قد تم   لْ الفودكا بالفلفل والملل والطماطم السا لةل قد تغنيْ قصا دال قد 
 نطرَ  بابْ في موهن  الليلل ولسوَل تفتل لنال ًول ند ل غرفة الشاعر في 

 أقصى الحديقة.
 لنراَا وحيداه. ًننادَمْل لكننا مغادرون 

 ال ي«  البحتري »لْ في موهن الليل   ذ  ل وأنَ..  أيا مَذأنَ لنا المَإذاه 
 تحف   

 ال ي تراو   أم الموت  في « المتنبي»ال ي  راوغْ  أم »أم أ و تمام 
 لحمة

 ًتقول لنا: ا رجوا يا زو ار الليل المنتص .
ول نمتثل ألمرا.  ًو

 َْ  ولكن   طوتنا األولى  ار  حديقت
 اومة الّسرمة في حديقتًْتعيدنا إلى ال  

 ماذا نفعل ًنفعل أ اها الشاعر 
 قول مثلْ:ن عن أننحن عاج ون 

.... َْ  ليَ السماَء األر
 :ْقول مثلننحن عاج ون أن 

دني...  َ ْى تر  ذ 
 أول ما ًمعَ منه: الهمس مبحوحاه.

َة في َوت أ ي فرات: ر  ما كان  ْى في ه ص اللحمة ما تكن ص الَبح  علـــــــــــــــى  غرم
ُه أميراه في فَُ.الّنهز   ر  َمسن ا

ْ  أو مقهى  بارمسلسَ يزمنَ  عز  اه في الش 
 ومن  دري ... لعل المتنبي ل يحتبيل 
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ة  يست ني الوِوب......  ً ماَن في مقصوُر الَبح 
ل وش رعهدها َْ ِورَُ العشرمَنل أولاهما قمرى  ل

ل هل كان أحمد في شبيبته يختالَ   ًقرى
 مثلْ أم هو القدر 

 بعيدُ يا أبا فرات. بغداد بعيدُ و غداد 
 عن بغدادل وما ها لم يعد  ير ماءل إنه يجري 

 تحَ جسورها أجاجاه.
 ها أن ا في مقبُر الغر اء. تلملمنا حولْ.

 التر ة ًتكون بستاناهل رو ة أباُ ومسا ين
 وشعراءل مهاجرمن على الوِقى وأنصار. 

 ها أن ا في مقبُر الغر اء تنقل  طاا 
 يلى كافرى يا أبا فرات...الخفيفاتل ل

 ف لى أ ن تملي  إلى أ َن تملي   نا 
 تركَ لنا أ ها الشاعَر ما ال نطيَق لغةه عرفتها ونحن جاهلوهال وأر اه ًكنتها 
  ونحن مفارقوها. ومعاَي ارتكبتها ونحن لها ها بون تقي َتْ فليحةىل وتقي َتنا

ل أيان ًنتمثَل لْ إذاه   ًكونى
   َيطبقل تّر ماذا ًنفعل  كيْ لنا أن نكون مثلْ معار ينلقد تركَ لنا ماال

 ََ ل أن َْ َه  من هيصل األول حتى /مو وتو/ الثانيل وأنَ المعار   قرناه كام
. ونحن  نحن المهي ين للفساد  في كل لحمةل نحن الملولين  الشعَر المعاْر

َترات  ذوي المسافات القصيرُ  ك نفاًنال كيْ لنا أن   ننسْ إليْ ولول مقلّ بي السا
 والءه أ ها الشاعر المعاْر لما ة عام...

 وليكنز 
 لتكن األمثولة أو المثلَ 

 لتكنز حامل لواءنا إلى النار
 لتكنز المعصيَة في زمن  االمتثال  
 أول ما أ  ت في زمن  االمتثال  

 أول ما أ  َت عنه الغفلة العممى



- 375 - 

 ج رز   ن  المرَء في الخيط ال ي يفرَ   ين المدّ  وال
 ر يفاه 

 ِا تاه في قلق  
 ملتمعاه.. يخفى وال َيخفى 

 ف نز داهمَه الموَ  ملى في لُبة األًرار  
  ي يعلَن أ هى لحمة  بعد قليل  

 المعاه 
 يفرَ   ين المدّ  والج ر  

َُ القلق ا    ن  الفر  األر ْ مًر
 نمه لكي نملي ومنهلنا ماَء الثمادل ورحلنا

ُه ال  ليقَ    نا إالّ  الت مَر نحيا حيا
 السبيَن فيها: الط هَر الخطرَ 
 من مشفى الشام إلى النجمة

 ومن النجمة حتى بغدادز 
 در ْ مكتن  باألورادز 

 وقميصْ ه ا العلم الوطنيا 
 ًتلبسه حتى دجلة كوكبَة األحفادز 

1/11/1997 . 
*******   

 
 ي(23)ج  بف  ر  صن ق الجا "  ز د ٌّ  4

 ـ 1ـ 
ََ تنــــامَ  ــــ َْ األ   الشــــمَس نامــــَ حيــــَث أن َز لتحــــــــرَح نعَشــــــــ ــــــــامَ وَمَشــــــــ   ي 
ــه  الســما ــَ ن  ب  ــو يي  َك ــيزمَ  َمطز ــاز الَا ــــــــدز نَ    َم َز    ّْ  ق ــــــــ ــــــــ  ًَ   األعــــــــَمَ  ه  بَط 
مـــــا ل إن  َْ ـــــ ـــــَر أًـــــوَدل ال لنكت ــــــــب  لَ    والحب َْ  َز َس ــــــــ ــــــــ علي ــــــــَمَ وادَ ًَ   ها األق

                                                        
 .114-110المرجع ال ابقص    (23)
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 ـ 2ـ 
ََ أعمـمَ  َْ اللرمَلل ألن نـدصَ غل َْ َحفـــــــــرُى واـــــــــَمَ    ع    مـــــــــن أنز تلـــــــــم 

ـــــر مـــــن  بكـــــي عليـــــه حمـــــامَ    يــا مرممــات الحبــر عَــدزَن فلــيس فــي    ذا القب
َز  ــــــــباباه أهلهــــــــا  بَســــــــ ــــــــةى ل  ــــــــاموا    جني  ــــــــا   أق ت ــــــــا يع الع  ــــــــ  الين    ل

ـــد تد ـــْ ق ـــي أنز   من ــــهـــي  ب َرتن ــ   حز   (24)َ  أمــس  عــن أحــد  القبــور  َر ــامَ رَ ـ
ـــا َ  ـــام فف ََ ق َز  والميـــ ـــ ق ـــو َعتّ  ــــــدامَ    مـــا ل ــــــرم  َم ــــــان الع ــــــر ر ب ــــــي د    ف

  (25)عنقــــــــوَد دجلــــــــَة أ  هــــــــا الكــــــــر امَ    نــا أومشــى ونــادّ يــا عــرا  افــتلز 
ــــــــَ غمــــــــامَ    َْ يــــا عــــراَ  فخــــالقيتــــعتنقاإنــــي  ــــــــي نهــــــــرى وأن   هــــــــو أنن

ـــــبغـــــداد  َ  ـــــدما    للعنـــــا    َز ف  ــــــداهال عانقز  َز عَــــــنَ مَ    ل وعن ــــــ    (26)الشــــــامَ  هَ َت
 ـ 3ـ 

َْ ورمشـــةى مز لـــْ قَ  َز علـــــى الجـــــنّ  النيـــــام  فقــــــاموا   قـــمَ الشـــعر  العجيـــ ـــــ   َحف 
ََ إال أن  شـــــــــطريَ  ـــــــــ ــــــــــــت  فَ    هَ بابَـــــــــ ال  ي َْ َح ــــــــــــ ــــــــــــامَ  ل وزاراَ ا علي   ا له

ـــــ ل والنبيـــــــــ  قـــــــــوامَ    َ  لقمصـــــان  النســـــاء  ك نمـــــا فَ َش   األقـــــــــداَ  ِـــــــــوبى
ـــرّ  وكســـحرها ــــــــــامَ    وهـــي الفـــوانيس ال ــــــــــق  راء  أو يلــــــــــم  من ــــــــــم  ل   ل
ْى ذكرانــــــــي عنــــــــدما ــــــــي َْ    قلــــــــمى ًو ـــــ   ِهشـــــامَ ِالفـــــرزد  واًـــــتباَ  َغل 

ــــ يَ وكــــ ن  جــــر  ــــرى َمسز ــــَ مَه ـــــــــلَ والنقـــــــــاَر لجـــــــــامَ ـولـــــــــ   َر ى البي  َ   ه الفوا
ل ومبـــــــــريا الكـــــــــَم ًـــــــــهامَ    َ  كنانـــــــةى ومراعهـــــــا اَُ و ولـــــــْ الـــــــد     قـــــــــوحى

ــــــــاه مــــــــو ىل ور ا مــــــــن دويّ  أو اَ  ــــــا    ب ــــــترك ــــــي رَ  رو َ ََ ــــــم  وه ــــــامَ المل    
ــــم تلت ــــى طــــا    هــــال َْ َحســـــــــــــــــــــامَ    فــــَ  ومــــاه إل ـــــــــــــــــــــ   إال  والَ   ناارم

                                                        
  لج ا رف. بنلي المءل د الءا  ال ودس  بنلص  وث الدإلُا ا (24)
 ال ر ا ي  ا ل  ر  العنل.  (25)
  شا س  لق  افنل العرالبل دالشق الحي  ينف الج ا رف أفيا .  (26)
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مـــــا ـــــروا ك ن  َز بكّفـــــ   هـــــ  ت قصـــــا دَا الع ـــــ   (27)األَـــــنامَ «  الـــــدَ » يز َد 
ــدّ ــوَا المجــد فــيهمَ والن ــّر المل ــــــــــى أ تــــــــــامَ    وت   والنبزــــــــــلَ والشــــــــــيمَ العَل

ــــــــــراهن  حــــــــــرامَ    مز ه  بـــاه  مـــا مَـــر تز التيجـــاَن فـــو  ج   ــــــــــا َم ــــــــــى الخطاي   فعل
 ـ 4ـ 

ــــــام   ــــــد َن شــــــعرى فــــــي  ت ــــــعى  ال   والشــــــعر د ـــــــنى لـــــــيس هيـــــــه  تـــــــامَ    واق
مــــــــا  ن  ـــــْ  َ    ولقــــــــد  نــــــــامَ الجــــــــا عون َو ـــــن يصـــــغي إلي ـــــل: يْ م   امَ َنـــــق
ل وهــمَ لهــمز  ََ ْى علــى الشــعراء أنــ َْ األ تــــــــامَ لز مَ   َ واًــــــــع    ــــــــبَر     ملــ   كــــــــ
ــــــــا ْ  َعلاوه ــــــــ َْ  بعلب ــــــــ ــــــــ داد من ـــــــ صـــــــير أقـــــــربَ نو        امَ للشـــــــموح  الش 

ـــ ـــتحكم م  ولَك ـــد أَ هَ صـــرَ مز ل ـــفز ا ق َز َس ــــــــالجلوح  مكانهــــــــا األهــــــــرامَ    ح َْ ب ــــــــ   ل
 ـ 5ـ 

مــــا   غ الــــةى  ــــدو فــــي الرّ    أجــــــــّر الكــــــــََب وراءهــــــــا الحكــــــــامَ    األْر تع
َز زمتونــةى    وشـــــــــــــفاَر فـــــــــــــ ح  أو دمى وكـــــــــــــَمَ    مــا الشــعر والعــرا  التقــ

ـــا  ـــى طاغوره َز عل ـــد  ـــاق ـــَد ق ــــــــهَ    الهن ــــــــامَ »ورمــــــــى لفــــــــارح ال    «الخي 
ــــــة   ا   وجــــــواهريا الشــــــعر  حــــــا مَ دجل   مَ ال هيصــــــــــــلَ أو بكــــــــــــر أو َــــــــــــد 
ــــــعيَد عقـــــــل  والكراًـــــــيا افتـــــــرا ـــــــو  يـــــــادى وهَـــــــ   ًو   هـــــــامَ  َ    ن   َ  ى فه
ــــــــن  حصــــــــادصَ  ــــــــةى جبــــــــلى له   ه بــــــــــــه والعاديــــــــــــاَت قتــــــــــــامَ ـولــــــــــــ   لبنان

ْ  وهــي ًــفينةى  َه َـار  عَــ ـــــــــر  مَ    فـي األر ـــــــــوز تجـــــــــري  بح   هَ األعـــــــــَمَ َج
ـــــــوار  مـــــــنالمجـــــــَد لل ــــــــــلبا   شـــــــعراء  والث ََ َز لهــــــــــم    ها أرحــــــــــامَ نرفعــــــــــ

ـــــَنهمز  ـــــوَل جبي ـــــي رف ـــــيهم َدمَ ا ت ــــــــــَق الرّ     ف ــــــــــنهم أرحــــــــــامَقَل ــــــــــا   و ي   م
ـــل  فَ    وَ  وزعتــــــــــرى وَ ــــــــــ َامَ فــــــــــَحَجــــــــــرى ي   تعـــوَد القـــدَح فـــي َـــلواتها يز َك

ــــ  يحفــــَر بالمحــــا ر تاجَهــــا لا مـــــــلَ و   دروم ـــــــامَ     م  عرَشـــــــها الَقس  ـــــــد   بال
                                                        

  برا  اي ور شعر الج ا رف ن ق ال ا ل ال طنيل الالء اليل.  (27)
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ّه  مز َهــنز جعلــوا الجنــوَب لَ مَــَقبَـلى ل   نَ    هــو ََ َحـــــــــــــــوتحي ـــــــــــــــةى ل  ــــــــــــــــ ًَ   مَ ول همز و
ْ  الكفــــافي فــــي الجبــــال  ونــــاموا    لـــــم يَقتلـــــوال لكـــــنهم فرشـــــوا علـــــى    الت عَــــ
ُه  ـــــر  ــــــنز أنز يعــــــودوا للبيــــــوت  َفَصـــــــاموا    ـــــافوا إذا عطشـــــوا وجـــــاعوا َم   م 
ـــةه  ـــَق راي مل  تخف ـــرّ  ـــي ال ـــــــــام  ودمـــــــــا   قمصـــانهم ف ـــــــــراب  ًو   هم فـــــــــوَ  الت 

 ـ 7ـ 
َه غـــداه  َْ    انهـــهز عـــراَ  وال َتلَـــمز َرَجـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــهَ ا المَ  ميسز   الجـــــــــــــرا   تفت 
  إال ع مــــــــَ  الــــــــن فس  لــــــــيَس َيَلــــــــامَ    إن  القبــــــوَر أر   مــــــن وطــــــن  بــــــه
ـــــ ي َْ كيـــــْ  َـــــَمَ    أعلـــــى الفـــــرا   نلومـــــه  إن  ال   احتمـــــل المنـــــافي هيـــــ

َْ جناحـــــهَ تشـــــتاَقهَ القلـــــبان م   ـــــ ـــــــــامَ    نز ـــــــــه  َحَط ـــــــــَق هي ل واأَلف ـــــــــرى   متكّس 
مــــــــامَ فـــــــي جســــــــمهم قلــــــــبانهَ    الحــبَس أن  ًــجوَنَهمز  يكفــي العمــامَ    ن  ع 

ــــه   ـــــــــــَقببــــــــــاه لـــــــــــ   َقــــلز أيا طــــا   مــــا  َنــــى فــــي ليل  ًَ   ها األوهـــــــــــامَ ه أجرا
ــــــه   ـــــــ    وأحـــــْ أعــــــراح  البيـــــوت  لنفس  ـــــــا الم ـــــــامَ ت  لم  ـــــــوت  َتق ـــــــي البي   مَ ف

ـــــإنز وممـــــنا  َكـــــيز َ  ق ـــــاداهَمز ل  ـــــنز جد ــــــد  قــــــاموا   تَصَ ن   يقلـــــي علــــــيهم م 
ــــــــــــن     مـن غيـر مـا  دهمعـ َ يَ  َشنقوا ورا َ  ــــــــــــرلا كــــــــــــ ن همز أرقــــــــــــامَ  َجفز    

 َْ ََ األر ـــيزرَها ولـــو اًـــتطا ًَ ـــَر  َز فمصـــــــــيرَها ا عـــــــــدامَ    غي  ـــــــــ   فـــــــــ ذا أ 
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ـــدى شـــمَس المســـا  ـــا َأم  عـــول  موق   والليـــــــــــل  ـــــــــــدوى والغيـــــــــــوم  يـــــــــــامَ    ي
ــــةى زارت فمــــي ــــايل بَح  ــــي  ن ــــــامَ    هــــل ل َ  يََم ــــــودا ــــــي ال ــــــي ف ــــــى بقلب   و ك

ـــــــــــــامَ    ولــم يَعَــدز  بكــي ومبكــي الن هــَرل مــاتَ ن َ  قطيـــــــــــــعَ دواتَـــــــــــــهَ األي    (28)را

                                                        
 .97-94المرجع ال ابقص    (28)
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ـــــررَ  ـــــا الش  ن ـــــى أعماق  َْ عل ـــــ ـــــلا من رَ     ل ــــَ  المــــدّ بالصــــمَ  مَــــد ِ  ََ َ لز ــــ   وأن

ـــرّ     بالَغَر ـــــة  ا تنـــــ تز نـــــاراه وغلغـــــل فـــــي  ـــْ عصـــ  ال ـــرَ أبعادهـــا عن   مل  والَمَط
ــ ي حفــروا    والجمَر بعـه ًـجاياا التـي انطفـ تز  مل  فاشــتعلَ القبــَر ال ــرّ    فــي ال
روا   ولملمــــــوَا رمــــــاداه فـــــــوَ  َكــــــّل   ـــــــد   ـــسا مــن التـــا  الــ ي َ ـــف  َْ م  ــتز   مس 

ــــيس انح ــــَفرى المــــوَت ل ًَ ــــه  ــــاءه.. إن َ رَ    ن   أ هــــــى.. َو َــــــرز ى وراَء العَمــــــر  مَــــــد 
ـــــــــةى را  ال ـــــرَ    هـــــــــا  َ وَء  نَقَ  لـــــــــوقاَم ـــــا ومنكس  ... هيجلوه ـــــوَ  الخـــــدود    ف

ـــــــروا    والمبـــــــدعون منايـــــــاهم تلـــــــاعفهم  ـــــــنز أعمـــــــارهم كث ـــــــل  م    فكلمـــــــا َق
ــــر  وانحــــدرتز  ــــالَ نجــــمى العم ــــا م َُ الحلـــم  التـــي هصـــروا    وَكل م ـــه  ورد   عـــن قوً 
ْ  واطـــردوا ـــروا   تَســـَر وا مـــن شـــقو   األر ـــا غب ـــا وم ـــروا عنه ـــم َعب ـــا. فه   فيه
ََ مـــــاذا أجــــد  القبــــَر قاهيـــــةى  ـــدرَ    هــــا أنــــ ـــوَت والق : الم ـــا ران  ـــا الس  ـــّو  ه    َل

ــهَ  لزَت ــاه ق  أعلــى مــن الــرمل  شــعر..    ـــــــــ   مََم َز َوَم ـــــــــدافع ّه ت رَ  د ـــــــــ َت   ـــــــــالمنّ  َي   ب
ــــةه  ــــر  قاهي ــــد  الجم ْا َح   تقســــــــو وقاهيـــــــــةى َتلـــــــــّو وتَعَتَصـــــــــرَ    تراَــــَ  الحــــ

َْ نجمتــــــهَ األغلــــــى  لملمهــــــا  رَ    واألر   بالهــــــدب  يحنـــــــو و األشـــــــوا   نبتـــــــد 
ــــــَفةى  َز أعطاَفهــــــا َش ــــــ َح ـــــَر فيهـــــا الجمـــــَر والشـــــَررَ    غبَتهــــــا.. رن  ّْ    ه    للحـــــ
َز  ــــــرَ    لـم نغتــربز عــن مــداها حينمــا اغتر ــ ــــــوهم تعتص    قــــــرا لى مــــــن شــــــفاص ال

ـعزر... وانحـدرتز وقلَ: هـ ا مـد    ــــداَا تغـــــر َل حيـــــَث الطـــــيَن والحجـــــرَ    اَر الّش 
ــنز أغصـــان  غر تهـــا ــروا   ورحــَ تقطـــَ  م    مــن جرحهــا.. زهــرَُ الشــعر  الــ ي َ س 
هـــــــا َقمَـــــــرَ    مََتو جــــــــــــــاه بابــــــــــــــار  راَ  يعقــــــــــــــدصَ  ـــــــنز أحز ان  َْ م    علــــــى جبينـــــــ

ـــــة  ترمـــــْ فـــــي  تنَتهـــــا قم  ــــــــــــــرَ    التســـــعين ف  ب َْ ا ن تبلوهــــــــــــــا ومخت  ــــــــــــــ     ن 
                                                        

 . )ي   الج ا رف إلي لسنال(. 8/11/1997ز جربدس ال  وري اا ب   (29)
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ـــهَ  َْ تلفَح ـــــــــــــــرَ    ال  هـــرمَ الحـــْ هـــ ي األرز ِا يهـــــــــــــــا ومنتص     نارهـــــــــــــــا في
ــــمى  َم ــــي العشــــرمن ال ق  مَ ف ــــد  ــــ َ لَ ال ــــــــــــرَ    وم ــــــــــــة تتصــــــــــــب اصَ.. وال َ َط   مجنون
ََ إال العَشـــق ال َ َطـــرى  ََ هـــل كنـــ .. والَ َ ــــــــَورَ    وأنـــ   علـــــــى التــــــــوهاه   ثنيــــــــه 
ــــَدصَ  .. فتغم  ََ الطعنــــة  اللــــَجرَ    نصــــحو علــــى َ ــــَجر  ذاو    فينــــا هيخَلــــرا تحــــ

َْ  وقــــــــَدهَا تلـــــــي رَ    نا بشــــــــموَ  منـــــــ ـــــار  الحـــــسّ  يســـــتع  ـــــدزر   ن ََ  ََ   جمـــــو
َْ األعمــــــا   والثمَــــــَر    حــــدا قى مــــن جحــــيم  الحــــسّ  منهمــــرى    منهــــــا لنــــــا ذهــــــ
ــــَدرَ    نـــ و  حتــــى إذا مـــس  اللمــــى دمََنــــا  ــــَ  فــــي أرواحنــــا الَخ َْ يَعزص    وفــــا

ــــــــــَة والشــــــــــع ــــــــــدامَ َدم  الُبقرم ه  الَشـــــَجرَ    َر احت    ــــ وي ليَنبَــــَ فــــي َــــحرا  
ــــم ــــوا دمه ــــم يطف  ــــا ل ــــون م ـــ هول  الســـمعَ والَبَصـــرَ    والُبقرم ـــم يشـــتعلز بال   ل
َز  َ ـــــــ   أرواحنـــــــا وتمـــــــادّ العـــــــيا والَحَصـــــــرَ    أبــــــا فــــــرات  أدرهــــــا جمــــــرُه َام 

َْ نفحتهـــــا  ـــــرَ    شـــــفاهنا مـــــن رمـــــاد  كيـــــ ـــــاب  تنَتم  ـــــا   الب ـــــَ  رت ـــــرمَل  ل   وال
ــــــواب   نحــــــدرَ    حاَــــرَصَ يالبــــاَب يقلــــي إلــــى بــــاب و  ــــــة  األ  ــــــى غاب ــــــابى إل   ب

َغــــــــوحولنــــــــا تَ    والــ َعَر والمــوَت واألشــبا  فــي دمنـــا   َر األشــــــــداَ  والَحفــــــــرَ فز
ــــــا َــــــدأه  ْا مــــــن َــــــدأ  أرواحن ــــــ ــــرَ    نع ـــدّ نــــ وي ونحتل    وقبـــلَ رجــــع الص 

ــــــق ى وال َجــــــَدرَ    والشـــعَر ش ـــَر مـــا أبقـــى الجنـــون لنـــا  ًَ ْى وال    لــــــم تبــــــَق أر
َز  ــــــــــ   لم تبَق إال  الدامى التيجان.. فاحترَقـ ــــــــــا ونجــــــــــا بالت  ــــــــــرَ تَ ا   مَعشياتََن   م 
ــــيه  إذا َجــــ   المحــــيط لنــــا ــــَن الخل َْ بـــــــه  األحـــــــََل وال امَـــــــرَ    م    َدمى تخـــــــو

لــــى مــــن نفطنــــا ولنــــا  ـــــــــمَ الــــــــنفط  والَكـــــــــَدرَ    لهــــم تَــــداَر الط    وللنــــــــوارح  َو ز
َْ الفــــرات   علــــى  أبــــا فــــرات   رز نخــــ ــــــــــَر    أد  ــــــــــاَب والَمَف ــــــــــهَ الن نز ــــــــــ َأ م    َدم  ته 

َه  ـــــ ـــــم َتعَـــــدز َ مزـــــراه وال َعَس ـــــا ل ـــــــا يســـــــهر الَقمَـــــــرَ    أنهاَرن   وال  ـــــــفافاه عليه
ـــرُى  ـــل  ذا  ـــــــرَ    َـــارتز  دوشـــاه  وجـــه  الرمز َ  تنهم    بــــــالملل والـــــــدمع  والكبرمـــــــ
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َِهـــا ُى ـ مثلنـــا ـ بالـــ عر يفج ـــود ـــــــرَ    مَر مَ مجراهـــــــا وَتنزَحس  ـــــــل  .. َفتسز   غـــــــاز 
ـــــد  المـــــاء   نحـــــرصَ  َر المـــــاَء    ـــــــــرَ َـــــــــدراه لصـــــــــدر     يســـــاف  ـــــــــه  ومنتح     فيردي
َز ًــّو لغـــة   َد المــاء  مـــا أبقــ   والَحَفــــــرَ  للمـــــاء  فـــــي دمنـــــا القيعـــــانَ    يــا ًــيّ 

  ونســــــتردا مــــــَن األعمــــــار  مــــــا هــــــدروا   نبنــــي ب يقاعهــــا المــــا يّ  مــــا هــــدموا 
ــــــــى ــــــــاه  ونســــــــتجدا عل ــــد ّ.. إذز    أهيا هــــــــا وطَن ــــَفَر   َن َنا الس  ــــدام  ــــي أق   حــــ   ف

******** 
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 مصادر البحث ومراجعه 
 

 أوالً ـ المصادر
 ـ دواومن الشاعر: 

 .1993ز أ عد إلميي شرح الحمد  ادق  لللل. الموبعل ال طنيل ص نمالص ا  دل  1
 .1971ز أياها ا  قص ال ا س اينً ص ب داد 2
 .1970ز بربد الع دسص دا  الو يعلص ب داد  3
 .1970ل ربلص دا  المعا  ص ب داد ز بربد ا 4
بزززززوا الشزززززع   الالعاط زززززلي الوبعزززززل ال ربزززززيص   - 1928ز بوا الشع   الالعاط لي الوبعل ب داد  5

 . 1935النجد 
 .1989ز الج ا رف إلي العو ل الا أشعا في الوبعل دا  طًيص دالشق  6
موبعزل الحود بزلص   بزل ا د  ز ال -1928ز  1  بل ا د  ز الوبعل دا  ال ً  ز ب داد ز ط ز 7

 .1965ز 2النجد ز ط
 .1949ز دي ال الحمد الهدف الج ا رفي ) ً ل أجلاا(ص الجلا ا ال ص الوبعل ا دا ص ب داد  8
 .1950ص 1ز دي ال الحمد الهدف الج ا رفي الجلا اليا،يص الوبعل ب دادص ط 9
 .1953ص 1ز دي ال الحمد الهدف الج ا رفي الجلا اليالثص الوبعل ب دادص ط10
 .1959ص 2دي ال الحمد الهدف الج ا رفي أ بعل أجلااص الوبعل ا دا ص طز 11
 .1960ص 5ز دي ال الحمد الهدف الج ا رفي أ بعل أجلااص الوبعل الرابول ا دبيلص ب دادص ط12
 .1967ز دي ال الحمد الهدف الج ا رفي جلاالص دا  الو يعلص بورال ص 13
  الجمززع نزد،ال د البزشص ال ا س اليءاإلززلص ز ديز ال الحمززد الهزدف الجز ا رفي غم ززل أجزلااص  شزرا 14

 . 1984ز  1979دالشق 
 .1970ز طيف احد ي دا  الو يعلص ب دادص  15
 . 1968ز المجم نل ال اال لي دا  الو يعلص ب داد 16
 . 1959ز الل ل الي  س ا دبيي   دا  الج ل النجدص ب دادص 17

********* 
 ـ النثر: 
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 .1988ا ز دالشق أ ز   رباايي الجلا ا ال ي دا  الراإلدي
 . 1992   ز   رباايي الجلا اليا،يي دا  الراإلديا ز دالشق

********* 

 ثانياً : المراجع: 
 .1972ص 4ز  براايي أ،يسص ال  يءق الشعرص الوبعل ا ،ج  ص اللربلص الءا رس ط 1
 .1968 1ز  براايي ال االراهيي ل ل الشعر بوا جو واص دا  اليءاإللص بورال  ط 2
 .1964ص 3ي إلا الشعرص دا  اليءاإللص بورال ص لسنالص طز    ال عباي 3
 .1978ز أ مد بدالفي العجي اللو حا  الع    اتجحماعيلص اللحبل لسنالص بورال ص  4
ص 1ز أ مززد أبززز   اقززلي اتلحززلا  إلزززي الشززعر العربززي المعا زززرص دا  الع ززي ل مًيززواص بوزززرال ص ط 5

1979. 
د الرابعص احءوق نسد الر ما السرق قيص دا  ال حا  ز أ مد با الح وا )المحنسي(ص الدي الص المج  6

 . 1980العربيص بورال ص 
 .1973أ مد اللو ق المرا،يي ن    السً،لص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص  ز 7
 . 1968ز أ مد الو   ي النءد ا دبي إلي العراقص العهد البح ت الالد ا ا  العربيلص بورال ص  8
 . 1972دص ارجمل  االي الر ا ص دا  اليءاإلل الجديدسص الءا رس را ز  دالا د باا   ي إل   ل الحم 9
ززز  دالا د با،  وززدي الم اطنززل الال زز    الحيززا ف إلززي المجحمعززا  ال وسراليززلص ارجمززل  ززمور نززل  10

 .1994،لا ص دا   النشرص نمالص ا  دلص 
 .1973ص 3ز ألسر     ا،يي ال  ر العربي إلي نلر النهيلص دا  النها ص بورال ص ط11
 .1983ص 3، ال المحمردص ارجمل ،هاد  فاص النش  ا  ن بدا ص بورال ص طيز ألسور  اال ي ا12
ز الولابوف د الي الشعر  يف ، هم  ال،حذالقز ؟ ارجمزلي الحمزد  بزراايي الش باشزيص اللحبزل النيمنزلص 13

 .1961ص 1بورال ص ط
 .1958ز االا، ب  ال ،ي ي الشخلا،يلص ارجملي اي ور شي  ا  ضص دا  بورال ص  14
 .1952ز أالوا الربحا،يي العراقص دا  المعا   بملرص  15
 . 1968ز أ،   المعداالفي الشانر الاي، الص دا  المعا  ص الءا رسص 16
ز أ،يس المءد يي اتاجا ا  ا دبيل إلزي العزالي العربزي الحزديثص دا  الع زي ل مًيزواص بوزرال ص 17

 .1984ص 7ط
 .1996المر ل اليءاإلي العربيص بورال ص ز بر ال ، و لي   ا  الديا الالدالللص 18
ز بشور الويع ،ا ري ال اقعيل الات،حزرا ص   زالل د حز  افص  شزرا  ازاالر  ز   ص جاالعزل اشزرباص 19

 . 1994-1993الً قيلص    باص 
 .1983ز بوري الب حا،يص قاال ي الحيط المحيطص اللحبل لسنالص بورال ص طبعل جديدس 20
 . 1975  د الو  دص دا  المعا   ل نشرص بورال  ز  .ي.  لو  ي الشانرص ارجمل ي21
ززز  .ي.  لوزز  ي الءززات  إلززي النءززد ا دبززيص ارجمززلي لوي ززل اللبززا ص اللحبززل ا ،ج زز   اللززربلص 22

 .1965الءا رسص 
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ز  .ي.  لو  يالشعر الالشعرااص ارجملي الحمد جديزدص دا   نعزالص ل د ا زا  الالنشزرص دالشزق 23
1991 . 

ص 2عر الالنءدص ارجمل ي  د ن ضص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص طز  .ي.  لو  ي إلاهدس الش24
1982. 

 .1944ز ا إلوق الحلييي   رس العمرص دا  المعا  ص الءا رس 25
 . 1987ز جال ب    ا اري ال ج دفلص ارجملي  ما  الحا ص اللحبل الحياسص بورال ص 26
بززززاص دا  المعززززا  ص الءززززا رس زززز جززززال بزززز    ززززا اري ال ج دفززززل ،لنزززل  ، ززززا،يلص ارجمززززلي براايي   ر 27

1971. 
زز جزال  رال،شزا،يي ألسوزر  زاال  الأد  الحمزددص ارجمزل جزً  العشزرفص الهوئزل الملزربل ل  حززا ص 28

 .1986الءا رس 
 .1975ز جسرا  براايي جسراي النا  الالج  رص دا  الءديص بورال ص 29
 .1988 ا ص بورال صز جسرا  براايي جسراي العء  الالح ي الال ع ص الما  ل العربيل ل د ا30
 .1979ز جس   نسد الن  ي المعجي ا دبيص دا  الع ي ل مًيواص بورال  31
  ز. 1330ز جع ر الح يي  حر باب  ال جع السًب ص دي الص الوبعل العرإلالص  وداص لسنالص 32
زززز جع زززر الخ و زززيي ال  ززز نل العحبزززا  المءد زززل. ق زززي النجزززدص الا  زززل ا ن مزززي ل موس نزززا ص 33

 .1978بورال  
 . 1978ز جً  الخياطي الشعر العراقي الحديثص دا  الراهد العربيص بورال  34
 ..1955ص دا  المعا  ص الءا رس ز 1ز جمو   دقي الل االفي الدي الص  35
 .1986ز ج    جس  ي العرالبل الالظا ر ات،حمااص الوبعل اللباحص دالشق 36
 .1982ص 1ز  االد غ و ي أ الل العء  العربيص دا   نعالص دالشقص ط37
 . 1986ز   ا الع  في الج ا رف دي ال العلرص ال ا س اليءاإللص دالشق 38
 .1995ز   ا الع  في الج ا رف  ؤبل ،ور  يا يلص الا  ل ا بحاتص    لص لسنالص 39
 ص 2ال   زززززز ل اي ززززززًاليلص دا  ال ززززززا ابيص بوززززززرال ص طإلززززززي ززززززز   ززززززوا الززززززرالسي النلنززززززا  المادفززززززل 40

1982. 
ص 1،ءدفزززل إلزززي فززز ا المزززنهو الززز اقعيص الا  زززل ا بحزززات العربيزززلص طزززز   زززوا الزززرالسي د ا زززا  41

1986. 
 .1993ز  ود  ا إلوق بيي لي الج ا رف شانرالعرالبل ا كسرص دا  ال حل الع ميلص بورال   42
 . 1964ص 1ز غ و   ما  الدياي الشعر الحديث ال الح العلرص دا  الع يص بورال ص ط43
 .1962ي العراقص الوبعل الشعلص ب داد ز غ و   نلي ا د  العربي المعا ر إل44
 .1968ز داالد     ي او   ال  رس الا     ص الوبعل الشعلص ب داد 45
 .1986ز ديل أب  لويفي ال ني الات،حمااص الوبعل اللباحص دالشق 46
 شزززيي  ءززز ق الم اطنزززل إلزززي اي زززً ص المعهزززد العزززالي ل   زززر اي زززًالي  ورازززدلص  نزززز  اشزززد ال47

 .1993ص 2المححدس ا الربليلص ط إلورجونياص ال تفا 
 .1982ص 1ز  جاا النءا ي الحم د د البش شانر ا  ض المحح لص دا  المعا  ص الءا رسص ط48
 .1982ز  ف ال الشها ي إلي الشعر الال ا الالجما ص دا  ا  داتص بورال ص 49
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  .1996ز  البور يس  ي الم اطا الالدالللص ارجملي ،هاد  فاص النش  ا  ن بدا ص بورال  50
ز  باض ن ابد ن ابدسي ظ ا ر الحمزرد إلزي الشزعر العربزي الحزديثص دا  العزد ل وبانزلص دالشزقص 51

 .1995ص 1ط
ز  بحشا د شاغفي ات،حزرا ص ارجمزل  االز  الحمزد   زوا. الما  زل العربيزل ل د ا زا  الالنشزرص 52

 .1980ص 1بورال ص ط
 .1951اص بورال ص ص دا  الع ي ل مًيو1ز  بني   بشيي ،م  إل ر الح  ويص دإلحر  قي 53
ً  نس د ال رغيص الوبعل ب دادص 54  .1950ز  ا د الحمدي د ا ا  نا الم
 .1976ز  اايل قدال سي اا ب  العر  الحديثص دا  المنا  ص ب داد 55
 .1964ز   ربا  برااييي ال    ل ال ج دفلص دا  المعا  ص الءا رسص 56
لص الر ل د ا ا  ال  دس العربيلص بورال ص ز  اطع الحلرفي آ اا الأ اديث إلي ال طنيل الالء الي57

 .1985ص 2ط
 . 1967ص 1ز  اطع الحلرفي آ اا إلي ال طنيلص الوبعل اتنحمادص الءا رسص ط58
 .1950ص 1ز  اطع الحلرفي آ اا إلي ال طنيلص الوبعل اتنحمادص الءا رسص ط59
 .1969يلص بورال ص ز  االي ال ياليي ا د  الالء اليل العربيلص العهد البح ت الالد ا ا  العرب60
 ..1965ز  حي ا  سند ي الحياس الالشانرص ارجملي اللو ق بدالفص الوبعل ا ،ج  ص الءا رسص 61
 .1980ص 1ام  /ي لو /ص دا  ابا غ دالل ل وبانلص بورال ص ط 14ز  عاد غورفي    س 62
 .1989ز   يي ط  الح ربحيي الحمد الهدف الج ا رفص دا  الربسص لندلص 63
ص دا  الع ززي ل مًيززواص بوززرال ص 1958ال اطنزز ل ت الوزز لص ،ززدالس الالوززاص ،زز إلمسر  ززز  زز يي العزز اي64

 .1980ص 1ط
ززز  ززي م ،د إلرالبززدي  ن ززي الززن س الحح و ززيص ارجمززلي ،هززاد غيززاطص دا  الحزز ا ص الً قيززلص  زز  با 65

1997. 
ص 1ززززز  ززززي م ،د إلرالبديا  ززززور ا  ززززً ص ارجمززززل اللززززو ق  زززز  الص دا  المعززززا  ص اللززززرص ط66

1971. 
اي ،ظربزززل ات،حزززرا  إلزززي ال   ززز ل المعا زززرس. الا  زززل  زززعد الزززدياص الءزززا رسص ال زززود ن زززي شزززي  زززز 67

1974. 
اي ،ظربززل ات،حززرا  الززا النظزز   ن ززي اتجحمززانص دا  ال حززل ل نشززر الالح  بززعص ززز ال ززود ن ززي شززي  68

  . 1984 ز 1404ص 1الرباضص ال ع دفلص ط
العربيل الآدابهزاص جاالعزل ننابزلص الجلاهزرص  ز ال يمياهيل الالنم ا دبيي أنما  ال حءق العهد ال  ل69

 .1995الاف 
 .1934ز شلر هللا الجري الءدالل الدي الص الوبعل ا ،دلس الجديدسص  ب دف جا،ورالص السرا ب ص 70
 . 1964ز ش قي فيفي النءد ا دبيص دا  المعا  ص الءا رسص 71
 .1948ورال  ز  د  الديا شر  الدياي  حابل ب  ا م تص دا  الع ي ل مًيواص ب72
 . 1987ز  ًح إلي ي ،ظربل السناهيل إلي النءد ا دبيص دا  الشاالل اليءافيلص ب دادص 73
 .1964ز طالل ن ي الشرقيص النجد ا شر  نادااها الاءالود اص الوبعل ا دا ص ب داد 74
 . 1958ز طا ر الوناجيي جمه  بل العراقص دا  الهً ص ب داد 75
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العراقزززي الحزززديثص النشززز  ا  الملحبزززل العلزززربلص  زززوداص لسنزززال  زززز طزززراد ال سي زززيي إلزززي الشزززعر76
1978 . 

 ز ط  الهاشميي الذ را ص دا  الوبانلص بورال ص  .ط. 77
 .1979ز طول اولبنيي الا الحرات  لق الي  سص دا  الج و ص بورال ص 78
 . 1961ز ناد  ،نييي او   الحر ل ال طنيل إلي العراقص الوابع الدا  العربيلص بورال  79
 .1992ز عباي العلاالفي العراق بوا ا حًلواص النش  ا  الشربف الرفيص قيص  يرالص 80
زز العاليززل  ديززدفي ظزا رس الحمززراد إلززي الشزعر العربززي المعا ززرص   زالل الاج ززحورص  شززرا ي إلهززد 81

 .1985نلا ص جاالعل دالشقص 
 .1978ص 2ز نسد الر ما بدالفي اللالال ال ج دفص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص ط82
زز نسززد الهززادف الجزز  رفي د ا ززا  إلززي ن زي اتجحمززان ال يا ززيص اللحبززل ،هيززل الشززرقص جاالعززل 83

 . 1985الءا رسص 
 .1935ز نسد الر اق الح نيي الي  س العراقيل ال سرىص الوبعل العرإلالص  وداص لسنال 84
 .1948ل ز نسد الر اق الح نيي اا ب  العراق ال يا ي الحديثص الوبعل العرإلالص  وداص لسنا85
 .1933ز نسد الر اق الح نيي اا ب  ال  ا ا  العراقيلص الوبعل العرإلالص  وداص لسنالص 86
 .1972ز نسد ال ربي الدجو يي الج ا رف شانر العربيلص الوبعل ا دا ص ب دادص 87
ز نسد ال ربي الدجو يي الحافرا  إلي الشعر العراقي الحديثص الر ل الد ا ا  العربيلص جاالعل 88

 .1959ص 1العربيلص الءا رسص طالدال  
ز نسد هللا   وسيي د ا ا  إلي الشعر الجلاهرف الحديثص الدا  الء اليل ل وبانل الالنشرص الءا رس 89

1961. 
 .1977ص 1ز نسد هللا نل الدياي الد ح   العراقيص الوبعل ب دادص ط90
 .1977ص 1ص الوبعل ب دادص ط1ز نسد هللا نل الدياي الءا، ل الداللي الخا ص  91
 .1997ز نسد الح وا شعبالي الج ا رف  جد  الشعر الالحياسص دا  ال ن   ا دبيلص بورال ص 92
 .1997ز نسد الح وا شعبالي نا  ل ن ق بًد الشا ص دا  ال ن   ا دبيلص بورال  93
 .1954ز نسد الر ما الراإلعيي شعراا ال طنيلص اللحبل النهيل العربيلص الءا رس 94
 .1935بادص دا  المعا   بملرص ع  اكسيي طباهع ات حسداد الاللا ن ات حز نسد الر ما ال95
ص 1زززز نسزززد اللزززا ل الم  ززز في  ر زززل الشزززعر إلزززي النجزززد ا شزززر ص دا  الل زززرااص بوزززرال ص ط96

1988. 
ز نسد ال ني المًحي اا ب  الحر ل الدفمءراطيل إلي العراق الحزديثص الما  زل العربيزل ل وبانزل 97

 .1980ص 2الالنشرص بورال ص ط
 .1938ز نسد ال حاح الياإليي العراق بوا ا،ءًبواص  النش  ا  ال ش  ص بورال  98
 .1966ز نسد المنعي ال حلي النظربل الشعربل إلي النءد ا دبيص دا  المعا  ص الءا رس 99
 .1978ز نسد المنعي ال حلي الدغ   لق ن ي الجما ص دا  اليءاإللص الءا رسص 100
 .1975ص 3ح  ور الن  ي لألد ص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص طز نل الديا   مانو ي ال101
 .1981ص 3ز نل الديا   مانو ي الشعر العربي المعا رص دا  الع دسص بورال ص ط102
ز نزل الزديا   زمانو ي الشزعر إلزي  طزا  العلزر اليز  فص الزدا  الملزربل ل حزيليف الالحرجمزلص 103
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 .1966الءا رس 
ي، ا،يل إلي شعر المهجر الجن بيص الدا  الء اليل ل وبانل الالنشرص ز نلبلس الربدلي الء اليل الا104

 .1966الءا رسص 
ص 2زززز نلبزززلس الربزززدلي الشزززعر الءززز الي إلزززي المهجزززر الجنززز بيص دا  ال  زززر الحزززديثص دالشزززقص ط105

1972. 
 .1976ص 3ز ن ي   سر )أدال،يس(ي الءدالل ل شعر العربيص دا  الع دسص بورال ص ط106
 .1985ص 1جد جاالعحها الدال  ا ال يادفص الا  ل ال إلااص بورال ص طز ن ي السهادليي الن107
 .1967جلاا ص الملحبل العلربلص  وداص لسنالص  12ز ن ي الخاقا،يي شعراا ال رف 108
 ز 1404ص 1ز ن ي شياي ،ظربل ات،حرا ص دا  ال حل ل نشر الالح  بعص الرباضص ال ع دفلص ط109

  .1984ز 
لشعر العراقي العربي الحديثص ال ا س اليءاإللص ا نظميلص ب زدادص ز ن ي عباي ن  الي او   ا110

1978. 
 .1992ص دا    إلالص لندل 6ز ن ي ال  دفي لمحا  اجحماعيل الا اا ب  العراق الحديثص  111
ززز نمززرال بززا بحززر )الجززا  (ي   ززالل الحنززوا  لززق ا الطززالص الززحير الاع وززق الشززي  طززا ر 112

 .1952الجلاهرفص دا  المعا   الءا رسص 
ص 4ز نمر الد  قيي ا د  العربي الحديثص جلاالص النش  ا  دا  ال  ر العربيص الءا رسص ط113

1959 . 
 .1973ص 3ز نمر الدقاقي اتاجاف الء الي إلي الشعر العربي الحديثص جاالعل   لص ط114
 .1985ز ،ا ح ل باشً ي إل   ل الحمردص ارجمل غ و  أ مد غ و ص دا  الحدا لص بورال ص 115
 .1970ز ،الي شلرفي  الذ را   ءاإلل اححيرص دا  الو يعلص بورال ص 116
 .1968ز ،الي شلرفي شعر،ا الحديث....  لق  أيا؟! دا  المعا  ص الءا رسص 117
 .1968ز إلاهق بويي  حاإلل العراقص الوبعل ا دا ص ب داد 118
ن ال نيلص ات زلند بلص ز إلادفا نمر الج ت،يي د ا ا      الشخليل العربيلص الوبعل ايشعا119

 .1986اللر 
 .1972ز إلا الق البءو يي الج ا رف   ربا  أفااليص دا  ال ا ابيص بورال ص 120
 .1988ز إلا الق غ  شودي  م    اال العلرص دا  الشرالقص بورال  121
ززز إلربززق الززا البززا يواي ن ززي الززن س الاليادينزز ص ارجمززلي الجيزز  أ ززعدص الا  ززل الر ززاللص بوززرال  122

1993. 
 ف ال يا زيص ارجمزل جع زر غيزاطص دا  الع زي ل مًيزواص    وو ول  يرت،دي العراق د ا ل إلي از إل123

 .1949بورال  
 .1977ز قبا ف ا مانو ي ن ي اتجحمان ال يا يص النشيس المعا  ص ات لند بلص اللر 124
 .1973ز  ا اكح يي    س العراقص ارجملي غورف  مادص دا  ال حل الع ميلص بورال ص 125
 . 1962 ا   فا سر ي ال    ل ال ج دفلص ارجمل نسد الر ما بدالفص دا  المعا  ص الءا رسص  ز126
زز    زا  زا ين ي الزن س ال رالبزدفص ارجمززلي الحمزد إلححزي الشزن يويص اللحبزل الءزا رسص الءززا رسص 127

 .1975ص 1ط
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 .1979ص 1ز  ما  أب  ديلي جدليل الخ اا الالحج يص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص ط128
 .1978ز  ما  أب  ديلي إلي الشعربلص الا  ل ا بحات الالد ا ا  العربيلص بورال ص 129
 .1979ص 2ز   لا الل اي المنحميص ارجمل أ،يس   يص دا  ا دا ص بورال ص ط130
زززز لوفيزززل  بزززرااييي ال زززاايي ،ءدفزززلص   زززالل د حززز  افص   شزززرا  جزززابر نلززز   ص جاالعزززل الءزززا رسص 131

1996 . 
 ززز  س العشزززربا ال طنيزززلص ارجمزززلي نسزززد ال ا زززد  زززر ص ال ا س اينزززً ص ب زززداد زززز  .ل.   ا ززز  ي 132

1971. 
ز الا ر إلهمي   اي الحنوا الال ربل إلزي الشزعر العربزي الحزديث. النشز  ا  العهزد الد ا زا ص 133

 .1971الجاالعل العربيلص الءا رس 
دياص الءزا رسص ز الجا د نسد المنعي الجا دي ات،حزرا  إلزي ال   ز ل المعا زرسص الا  زل  زعد الز134

  . 1985 ز ز 1405ص 1ط
 .1946ز الجود الخدال في ،ظا  الحلي إلي العراقص الوبعل المعا  ص ب داد 135
 .1974ز الحمد الجلاهرفي البل ل الحجاال ص الوبعل الشعلص ب داد 136
 .1986ص 1ص دا  ا ف ااص بورال ص ط2ز الحمد جع ر الحس بلي الافي النجد ال افر اص  137
 .1984 غريي ن ي اتجحمان العا ص جاالعل دالشقص ز الحمد    ح ا138
ز الحمد الحمد   واي اتاجا ا  ال طنيل إلي ا د  العربي الحديث. جزلاالص دا  اي شزادص 139

 .1970ص 2الءا رسص ط
ص 2زز الحمززد الززدالنه  في المخحلزر الشززاإلي ن ززق الززحا ال زاإليص الموبعززل ا   ربززلص الءززا رسص ط140

1954. 
 . 1946ري النهيل ا دبيل إلي العراقص الوبعل دا  المعا  ص ب داد ز الحمد الهدف البلو141
 زززززز الحمززززززد  بزززززاد  مززززززدالي اوزززززز   شخلزززززيل الو زززززز ص دا  الحربيزززززل الحدييززززززلص نمززززززالص ا  دلص 142

1986. 
 .1992ز الحمد  عود الءذا ي ات،حماا الات،حرا ص دا  الج و ص بورال ص 143
 .1986ص 6سص بورال ص طز الحمد ،نيمي  ً ي الرالالا،حيليلص دا  الع د144
زززز الزززد ف الجبزززا ي الشزززعر الزززا النظززز    يزززا فص الهوئزززل الملزززربل العاالزززل ل  حزززا ص الءزززا رس 145

1990. 
 .1995ز اللو ق جما  الدياي الءدالل الدي الص دا  الما خ العربيص بورال  146
 . 1989ص 5ز اللو ق  جا في الحخ د اتجحمانيص العهد ات،حماا العربيص بورال ص ط147
 .1986و ق الجدف الجما ي أ الل ال طنيلص الوبعل ال جر الجديدص الءا رس ز الل148
 .1965ز اللو ق   بفي ا  س الن  يل ل بًى ال نيص دا  المعا  ص الءا رس 149
 .1935(  بيعا ص دا  المعا   بملرص 32ز اللو ق  اال ي )150
 .1961ص 1ز الوان   دفي  العربي الي  فص دا  الو يعلص بورال ص ط151
 .1935ز العرال  الر اإليي الدي الص الوبعل النجدص ب دادص 152
 .1973ز  21ز  المنجد إلي ال  ل الاينً ي دا  المشرقص بورال ص ط153
ز النور  ب ونيي الشخلزا،يل اي زًاليلص ارجمزلي اي زور شزي  ا  ضص دا  بوزرال  ل وبانزلص 154
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 . 1958بورال  
 . 1978ص 5الع ي ل مًيواص بورال ص طز ،ا   المًه لي قيافا الشعر المعا رص دا  155
زززز ،جزززًا  مززززادسي ال زززيي الات،حمزززااص ا الززززي المححزززدسص ،و بززز   ص ال تفززززا  المححزززدس ا الربليززززلص 156

1997. 
 .1981ز ،عيي الياإليي الشعر العربي الحديثص ال ا س اليءاإللص دالشقص 157
 .1969 ز  ادف الع  في الج ا رفص د ا ا  ،ءدفلص الوبعل النعمالص النجدص158
 .1997ز  ز.  بدفلريات،علاي الالعء ص ارجملي إلااد الرنيص دا  الجما ورص دالشق 159
ز ال حا  الا باص  بني  الب يي ،ظربل ا د ص ارجملي الحي الديا  بحيص ال ا س اليءاإللص دالشق 160

1972. 
 .1961ز اللود نرإلا ي ا د  العربي إلي آ ا  الدا  واص دا  الع ي ل مًيواص بورال ص 161
 .1986ز الليي الخا لي شعر ال طنيل إلي لسنال الالسًد العربيلص دا  المشرقص بورال ص 162
 .1979ص 1ز  ال ول طن يي ال طا إلي الشعر العربيص النش  ا  جاالعل   لص ط163
ز الالي  ،ظمي جما ي الجذال  ال يا يل الال  ربل الاتجحماعيل ل حر ل الء اليل العربيلص الر ل 164

 .1984ربيلص بورال ص ال  دس ل د ا ا  الع
 . 1987ص 3ز فمنق العودي العرإلل النمص دا  ا إلاق الجديدسص بورال ص ط165
ززز ي  ززد نززل الززدياي  الشززعر العراقززي الأ ززر الحيززا ا  ال يا ززيل الاتجحماعيززلص دا  المعززا  ص 166

 .1977الءا رس 
 . 1976ز   ي  د نل الدياي او   ال  ر الحديث إلي العراقص دا  المنا  ص ب داد 167
 .1964ز   ي  د نل الدياي الشعر العراقي أ داإل  الغلاهل ص دا  المعا  ص الءا رس 168
 .1964ز ي  د الرادي البادل ن ي الن س العا ص دا  المعا  ص الءا رسص  169
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 .1977 سحمسر 
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21/9/1996. 
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27/12/1993. 
 .1962ص ال حل ا اللقص 9ز ب ند الحود في الج ا رف الالعلرص ا ديل العراقيص ب دادص العددي 10
ز  سول الشا ال،يي الءزا  )ات،حزرا  إلزي الزذا (ص نزالي ال  زرص ال  بزفص العزدد ا ال ص ) بربز  ز 11

 .1979ي ،و ( 
ص 1ص  1بقص بورال ص العدد اليالثص  ز  سول  ادقي الءا )الم ني لن   الشمس(ص الج ل الور 12

1997. 
ص امز  / 446ز   ا ُ   ب يي الءا )ات،حماا ال طني الاعدد ال تاا (ص العربيص ال  بزفص العزدد 13
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 .1995ي لو / 
ص 274ز   ززال نوزز الي الءززا  )الجزز ا رف شززا د العلززر(ص ا  ززس ن ا دبززيص دالشززقص العززددي  14

8/10/1995. 
بزاخ(ص نزالي ال  زرص ال  بزفص العزدد اليزا،يص  بربز  ز   لزديني ننزد إلو  ز   ا  ن يي )ات،حرا  ا 15

 . 1979ي ،و ( 
ص 4275زززززززز   زززززززا الع ززززززز في  زززززززديث الزززززززع الجززززززز ا رفص جربزززززززدس الجمه  بزززززززلص ب زززززززدادص العزززززززددي 16

18/11/1972. 
ص 32زز   زوا جمعززلي ظزا رس ات،حمزاا الات،عحززاق إلزي الءلزودس الجا  يززلص الحزرات العربزيص العززدد 17

 .1988 /ام  / ي لو 
ز   وا الرالسي الءا  )نًقل ا ديل بال يا ل إلي المجحمزع العربزي(. الم قزد ا دبزيص دالشزقص 18

 .1975ام   /ي لو /  71العدد 
ص 176ز  زحي ا أاللمزالي )ا  ز    الالشخلزيل(ص ارجمزل جزابر نلز   ص المج زلص لنزدلص العزدد 19

 .1979آ / أال / 
ازززل الملززرفص الءزززا رسص العزززدد اليزززاالاص المج زززد ززز  زززود قوزززلي الءزززا  )الزز ني إلزززي الشزززعر(ص ال ا20

 .1946اليا،يص 
 .1995ص اشربا ا ال ص 385ز شاكر ال حا ي )ك مل ا ربي(ص المعرإللص دالشقص العددي 21
ص امزز   / ي لوززز / 161ززز شزز  ف الربيعززيي )ال ززا العربززي المعا زززر(ص المعرإلززلص دالشززقص العززدد 22

1975. 
 .2/1999لرالافل العربيل(ص الوربقص العددي ز ش قي ي  دي ) شلاليل ات،حرا  إلي ا23
امز  /  161ز طا ق الشربفي )ال ه   ا  الل الالمعا رس إلي ال زا(ص المعرإلزلص دالشزقص العزدد 24

 .1975ي لو / 
ززز نسززد الززر ما النيززفي )الجزز ا رف الال يا ززل(ص ا دا ص بوززرال ص العززدد اليالززثص اشززربا اليززا،يص 25

 .1997كا، ل 
 . 1966)اتلحلا  الالحجربل الشعربل( ا دا ص بورال ص ندد الا ي  ز نسد ال  ا  السياايي26
ز ن ي الط لي )المظا ر ات،حرابيل إلي الشخليل العربيل(ص نالي ال  رص ال  بفص العدد الرابعص 27

 .1998)أكح بر ز دف مسر ( 
 .1973ص أكح بر 140ز ، ال الرإلانيي الءا  )ات،حرا  ال يا ي(ص المعرإللص دالشقص العدد 28
 .1970ز إلااد   رباي الءا  )أ الل العء  العربي(ص ال  ر المعا رص بورال ص ندد الا يص 29
ص  لبرال / ي ،و / 665ز إلا الق ا  ييي الءا  )ايبدان الاله بل الء اليل(ص ا  س ن ا دبيص العدد 30

1999. 
ص 72د زززز إلزززايل العراقزززيي الءزززا  )الجززز ا رف قمزززل الشزززعراا(ص ال حزززق اليززز  س اليءزززاإليص دالشزززقص العزززد31

 .1997ام  / /30
 – 73ززز إلززايل العراقززيي الءززا  )الجزز ا رف آغززر العمالءززل(ص ال حززق اليزز  س اليءززاإليص دالشززقص العززدد 32

7/8/1997. 
ز إل  ف  ربيي الءا  )الج ا رف فلشد ال اهءز   اال زلص الج زل ال  مزلص ب زدادص العزدد ا ال ص ال زنل 33



- 392 - 

 .1979ال اد لص آ ا  ز )الا ي( 
)ات،حرا  ال ه الا  الالاقعا (ص نالي ال  رص ال  بفص المج زد العاشزرص العزدد ز قيس الن  في الءا   34

 . 1979اليا،ي ) برب  ز ي ،و ( 
زززززز  زززززربي الزززززرالسي الءزززززا  )الجززززز ا رف الشزززززانر الال يا زززززي الاي، زززززال(ص المزززززدىص بوزززززرال ص العزززززدد 35

19/1/1998. 
لعززدد اليززا،ي ززز الحمززد   ززا ا نرجززيي الءززا  )النجززد الدينززل ال ززحر الالع ززي( المززدىص بوززرال ص ا36

1999. 
 .31/2/2000ز  الحمد   ا ا نرجيي الءا  )بذ س الحمرد نند الج ا رف( المدىص العدد 37
ص اشزززربا ا ال  164ززز الحمزززد اللايزززدي الءزززا  )ات،حزززرا  ال   ززووني(ص المعرإلزززلص دالشزززقص العزززددي 38

 .1975)أكح بر( 
لمززززدىص بوززززرال ص العززززدد ززززز الجوززززد الرافززززيي الءززززا )الج ا رف بززززوا الءا نززززل الو ززززاس الالحشززززربد(ص ا39

19/1/1998. 
ينززاير  19ززز الحمززد  ززعود اللززلا ي الءززا  )الجزز ا رف ال زز ول الشززعر(ص المززدىص بوززرال ص العززدد 40

1998. 
 
 .29/7/1997ص 6871ز الحمد الما، طي الءا  )شهادس انحرا (ص جربدس اشرباص دالشقص العدد 41
ج زل ال  مزلص لنزدلص العزدد (ص ال ز الحمد الهدف الجز ا رفي  زديث )الجز ا رف فلشزد نزا أال اقز 42

 .1971اليا،يص آ ا  )الا ي( 
ز الحمد الهدف الج ا رفي الءا  )الم ردس  يزاس  اإل زل اللي زف  رالإلزا (ص ا ديزل العراقزيص ب زدادص 43

 .1962العدد ا ال  
 .1966ص أال  يناير 74ز الحم د أالوا العاليي الءا  )اليءاإلل(ص الهً ص العدد 44
ص اشزربا 385)الجز ا رف البز   الح زربي(ص المعرإلزلص دالشزقص العزدد  ز  الحم د أالوا العزاليي الءزا 45

 .1995ا ال  
ص 457ز الحم د أالوا العاليي الءا  )ال    ل اعود ال اا  نا ،  ها(ص العربيص ال  بفص العزدد  46

 .1996دف مسر 
ززز الحمزز د أالززوا العززاليي الءززا  )الجزز ا رف بززاق بوننززا(ص الوربززقص العززدد ال ززاديص اشززربا اليززا،ي 47

1997. 
النيززززززفي الءززززززا  )الجززززز ا رف الال يا ززززززل(ص الو يعززززززلص دالشزززززقص العززززززدد اليالززززززثص نسززززززد الزززززر ما زززززز 48

 .1997آ /أال /
 .1998(ص 2( )20ز اليشا  جحاي )الحمد الهدف الج ا رف(ص المدىص بورال ص العدد )49
ص 47-46ز ،دفي السيوا ي الءا  )أ الل ال اقع الأ الل ال  ر(ص ال  دسص الرباطص الم ر ص العددالي 50

 .1989ي لو  /اال / 
ص 72ززززز  زززززادف الع زززز في الءزززززا  )الجزززز ا رف الالحزززززرات(ص ال حززززق اليززززز  س اليءززززاإليص دالشزززززقص العزززززدد 51

3/8/1997. 
 .1999يناير/ /23ز  ادف الع  في الءا  )الج ا رف الع ي ال طنيل( المدىص بورال ص العدد 52
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