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 (6/4/2019؛ تاريخ القبول: 5/6/2018)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

سوســيولوجية األدب أو املنــه  االجتمــاعي لـــألدب، علــمٌ يــدرس اجملتمعــات اإلنســـانية وظواهرهــا االجتماعيــة ويســـاهم         

مسامهة جليلة وفعّالة يف تتبّع مشاكل الفرد واجملتمـع، وقـد ينـاقش احللـول يف نفـ  الوقـ  وهـو منـه  يـربط بـني األدب           

شتّى اجملاالت ولتلف املستويات ويدرس العالقة بني اجملتمع واألدب، باعتبار  انعكاساا للحيـاة. إنّ القضـايا   واجملتمع يف 

االجتماعيـة كانــ  ـــ وال تــزال ـــ تُعتبعــر مـن أهــمّ هــواج  اإلنسـان امللتــزم بتطـوير جمتمعــ  منـذ القــدم، كمـا كانــ  حمــط          

راء الـذين لـديهم رييـة خاصـة جتـا  اجملتمـع وقضـايا . لقـد عـاجل          اهتمام الشعراء. عبدالسادة البصري مـن هـؤالء الشـع   

عبدالسـادة اجملتمـع يف نتاجاتـ  الشــعرية وتطـرّق إىل قضـايا هاّمــة يف جمتمعـ  حـىت أصـبح هــذا اجملتمـع مـن أساســيات           

القضـــايا  شــعر . األوضـــاع االجتماعيّــة والسياســـية والثقافيّــة املتـــدهورة يف اجملتمــع العراقـــي دفعــ  الشـــاعر إىل تنــاول      

التحليلـي ويف ضـوء علـم سوسـيولوجية األدب،      -االجتماعيّة يف نتاجات  الشعريّة. تسعى هذ  الدراسة عً املنه  الوصفي

إىل دراسة العناصر االجتماعية يف أشعار البصري، كما تسـعى إىل َليـل ن ـرة الشـاعر إىل ال لـم واالسـتبداد وطغيـان        

حيـاة النـاس ودور املـرأة ومكانتـها يف اجملتمـع. إنّ الشـاعر يـرى بـأنّ مسـار تطـوّر            االستعمار والفقر وتداعيات احلـرب يف 

جمتمع  يتوقّف على متتّع الناس تقوقهم االجتماعية وهلذا وجّ  نقد  الشديد لتلـك العناصـر االجتماعيـة الـل هلـا دور      

يــاا علـى نفسـ  وإنّمــا يعـيش ملواطنيـ  فــال     كـبري يف ختلّـف اجملتمــع. توصّـل  نتـائ  الدراســة إىل أنّ الشـاعر ال يعـيش منطو      

ينسى مصائب اجملتمع وآالم ، حي  أصبح  رسالت  رسالة إنسانية سامية، يسـعى مـن وراءهـا إىل إزالـة احلـواجز الـل       

 .َول بني أبناء شعب  وبني شعوب العامل، فرييد لشعب  مثل ما تنعم ب  الشعوب األخرى
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 ةمقدم

السوسيولوجيا لألدب منذ انطالقها التارخيي، بطابعني مميـزين. فهنـاث    متيّزت الدراسات»

دراســات اتّخــذت طابعــاا تأمّليــاا مــع األتــا  الفلســفية كمــا هــو الشــأن مــع أفالطــون وأرســطو   

ــاا، فاســتهدف  بــذلك دراســة ال ــاهرة         ــاا علمي وكــارل مــارك  وهنــاث دراســات اّتخــذت طابع

د أخــذت الصــلة بــني األدب واجملتمــع، طابعــاا تأمليــاا  األدبيــة يف إطــار سوســيولوجي علمــي. فلقــ 

فمــن هــذا املنطلــق، سوســيولوجية   (10: 2015)محــداوي، « فلســفياا قائمــاا علــى مفهــوم احملاكــاة  

الدراســات املتداخلــة الــل تقــوم بدراســة تــأ ري الــبُىن االجتماعيــة يف إنتــاج     األدب حقــل مــن

فرضـية مسـبقة، تقـول بـأّن هـذا النـوع مـن         النصوص األدبية. ينطلق املهتمون هبذا الفرع مـن 

الدراسة، خترج من جوف أوضاع اجتماعية خاصـة، وعلـى هـذا ال ميكـن اسـتيعاب هـذا النـوع        

د  »من األدب إاّل بدارسـتنا لتلـك العالقـة الـل تربطهـا هبـذ  األوضـاع االجتماعيـة بإمعـان.           يُعـع

ا التخصّـص بدراسـة ال ـواهر    علم االجتماع فرعاا مـن فـروع علـم االجتمـاع العـام. ويهـتم هـذ       

األدبيــة والفنيــة واالجتماعيــة يف ضــوء املقاربــة السوســيولوجية. ويعــ  هــذا أنّ األدب يعكــ       

اجملتمع، أو هـو مبثابـة مؤسسـة جمتمعيـة كبـاقي املؤسسـات األخـرى الـل هلـا دور هـام داخـل            

ليــةا لتقيــيم   . متثّــل مفــاهيم وأســ  علــم االجتمــاع آ    (4: 2015)محــداوي،  « النســق االجتمــاعي 

علم اجتماع النص أو سوسيولوجية الـنص هـو املنـه     »وظائف النصوص األدبية اجتماعياا. فـ 

الــذي يــدرس اجملتمــع يف النصــوص األدبيــة أو يقــرأ اجملتمــع داخــل الــنص أو بتعــبري آخــر هــو    

يــة علــى معرفــة الطريقــة الــل يتفاعــل هبــا الــنص األديب مــع املشــكالت االجتماعيــة والتارخي   

 يف الـنص األديب  َليـل  إىل تتطـرّق سوسـيولوجية األدب   .(171: 1991)زميـا،  « ى اللغـة مسـتو 

 اإلبداع والسياسية ويربط والتارخيية والثقافية االجتماعية بكل معطيات  الواقعي سياق  ضوء

  .مباشرة بري أو بطريقة مباشرة االجتماعي والف ، بواقع  األديب

ل واهر االجتماعية يف البيئة الل ينتمي إليهـا األديـب   هتتمّ سوسيولوجية األدب بدراسة ا

ومـا عـاش فيـ  مـن أوضـاع اجتماعيـة وظـروف سياسـية وفكريـة. علـى هـذا فـإّن سوسـيولوجية              

األدب ويف ن ــرة عامــة، تريــد إقامــة عالقــة بــني األدب والعناصــر االجتماعيــة، هلــذا يبــدو أنّ  

ــر عــن اجملتمــع وأنّ لكــل   »ر. بيئــة الشــاعر أو الكاتــب هلــا دور كــبري يف خلــق األ ــ    إنّ األدب يعبّ

جمتمــع مـــن اجملتمعـــات، األدب الـــذي يســـتحق  وهلـــذا أنّ أدب جمتمـــع القـــرن الســـابع عشـــر  

: 1944)تاريي ، « الكا وليكي، كان ع يماا وأنّ أدب جمتمع القرن الثامن عشر امللحد، كان سيئاا
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ون مــع آوســي وارن اتّخــذا عنصــر  . رينــة ولــك الناقــد والباحــ  االمريكــي البــارز بالتعــا   (115

املقاربــة بــني اجملتمــع واألدب يف كتــاب "ن ريــة األدب" وذهبــا إىل أنّ خلــق اآل ــار األدبيــة هــو       

إنّ األدب وليــــد املؤسســــات »إفــــرازات حيــــاة اإلنســــان يف اجتمــــاع  مــــا وبــــني ســــائر النــــاس.  

ــك « ر والشــعوذةمييــز بــني الشــع  االجتماعيــة اخلاصــة ويف اجملتمعــات البدويــة ال ميكــن الت    )ول

. هلـــذا ميكـــن القـــول إنّ األدب يُعيـــد إنتـــاج التجـــارب اإلنســـانية يف احليـــاة (99: 1373آســتني،  و

 االجتماعية، على هذا فإنّ نواة أي أ ر أديب هي احلياة االجتماعية. 

ميكــن القــول إنّ سوســيولوجية األدب تتعامــل مــع ال ــواهر األدبيــة تعــامالا اجتماعيــاا فهمــاا  

ــف العالقــات املباشــرة وبــري        وتفســرياا ــة وترصــد لتل ــربط األدب، باملؤسســات االجتماعي وت

املباشرة الـل تتصـل بـاجملتمع. هـذ  الدراسـة ربـم أّنهـا حديثـة العهـد لـتكن تـدرس القضـايا             

ــاألدب بشــكل واضــح وملمــوس.       ــها ب ــيّن عالقت ــة وتتب ــا الدراســة السوســيولوجية   »االجتماعي أمل

فهي حديثة العهد وما زال  منجزاهتا متواضعة حىت وقتنا هذا،  لألدب، مبفهومها احلقيقي،

 .(31: 2007)حجازي، « وميكن وصف هذا اجملال بأن  وجهة ن ر أو موقف معني جتا  األدب

شف دراسة أشـعار عبـد السـادة البصـري عـن تبلـور  أهدافـ  االجتماعيـة ورييتـ  للحيـاة           كت

ل  يمــة أساســيّة يف نتاجــات   كاإلنســانيّة تشــ االنســانية؛ وقــد أصــبح  القضــايا االجتماعيّــة و    

ز الشـاعر يف  كـ الشاعر، حي  ظهر يف أشعار  نوع من املسـؤولية أمـام قضـايا جمتمعـ ، وقـد ر     

هـذ  الدراسـة هتـدف إىل     شـرائح الشـعب.  ى تأ ري  علـ ى تفشّي التخلّف ومدى هذ  األشعار عل

شـاعر ن ـراا إىل تأكيـد  علــى    دراسـة املقاربـات االجتماعيـة للشـاعر يف أشـعار  وَديـد دور ال      

القضايا االجتماعية وما ابدا  من ردة فعل جتا  التداعيات السلبية الل تركتها تلك القضايا 

 على الشاعر، إضافة إىل هذا، نوي عناية بتأ ري الشاعر على الرأي العام.

 منهج البحث

ايا االجتماعيـة الـل   اراا متقدّمـة وملفتـة للن ـر حـول القضـ     كـ إنّ عبدالساد  البصري حيمل أف

تأســي  جمتمــع  خيضــع لألســ  احلديثــة، ويف ضــوء هــذا، أصــبح  ىد علــكــتــدور يف بلــد ، ويؤ

تطوير العناصر االجتماعيّة يف تقدّم اجملتمـع مـن صـميم شـعر . ومـن خـالل تثنـا يف سـياق         

مل نعثر علـى دراسـة تعـاجل شـعر  فنيّـاا مـن من ـار سوسـيولوجي، فهـذ  الدراسـة            هذا املوضوع

ر رائـدة يف هـذا املضـمار، حيـ  تر        -الل تبنّ  املنه  الوصفي ز كـ التحليلـي يف أسـلوهبا، تُعتبـع

 قضايا اجتماعيّة تناوهلا الشاعر يف جتربت .ى عل
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 أسئلة البحث

إنّ هـــذ  الدراســـة تبحـــ  عـــن معرفـــة العناصـــر السوســـيولوجية األدبيـــة يف الفكـــر السياســـي  

ذلك باختاذها مقاربات حديثة، وتريد اإلجابة عن واالجتماعي للشاعر عبدالسادة البصري و

 السؤالني التاليني:

 يف جتلّ  املؤشرات االجتماعية يف شعر البصري؟ك -

ون ن ــرة الشــاعر حــول اجملتمــع والقضــايا االجتماعيــة ومــا هــي تطلّعاتــ  حنــو    كــف تكيــ -

 تطوير اجملتمع؟

 فرضيات البحث

 تان املتوخّيتان من البح  على النحو التاي:ن راا إىل طبيعة البح  وموضوع ، جاءت الفرضي

استيعاب الشاعر لعناصر التخلّف االجتماعي استيعاباا تاماا، أدّى إىل اهتمامـ  بقضـايا    -

 ....و ثرية مثل إزالة الفقر واالستبداد والصحوة واحلرية واإلحتفاء باملرأةك

ويـدعو اجملتمـع إىل السـري    إنّ الشاعر يثور بوج  عناصر التخلّف االجتماعي، وحيارهبا  -

 ق التطوّر والتحرّر واإلنطالق.ييف طر

 خلفية البحث
أهـّم الدراسـات الـل تناولـ  سوسـيولوجية األدب ومنـها مقـال         بدايةا جيـدر بنـا أن نشـري إىل   

" للمؤلـف ليـو لوونـ  هـال بترمجـة حممـد       بـ    ات، يادب يموسوم بـ"جامع  شناس

ش. أشـار الباحـ  يف   1384عام « جامع  شناسي ايران»يف جملة  رضا شادرو والذي متّ نشر 

هذا البح  إىل اجملموعات املنعزلة واهلامشية وحاول أن يبيّن بأنّ األدب إىل جانب الن ريـة  

ــوان         ــاا بعنـ ــني كتابـ ــي احلسـ ــر قصـ ــا نشـ ــرودين. كمـ ــرومني واملطـ ــوت احملـ ــة، يعكـــ  صـ النقديـ

م وتنـاول يف قضـايا   2009ل يف بـريوت عـام   "سوسيولوجية األدب" الصادر عن منشورات اهلال

مــل عنــوان "سوســيولوجيا األدب والنقــد"  حيخاصــة بسوســيولوجية األدب. أيضــاا يُوجــد كتــاب   

ــر يف مكتبــة املعــارف بــاملغرب وقــد بــيّن ال     اتــب فيــ  تــأ ري وتــأ ّر  كللكاتــب مجيــل محــداوي نُشِ

ل يــوان مجيــدر د ياع اجتمــنياجملتمــع واألدب بعضــهما بــبعض. هنــاث رســالة بعنــوان "مضــام 

ة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية يف   يـ لكش يف 1386نوقش  عـام   " لفؤاد مجيلي الليزهاو يصدق

 يف أشعار الزهاوي. جامعة كردستان، وتطرّق الباح  إىل الكثري من القضايا االجتماعية
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در شـعر فـروال    ثمشـتر  ياجتماع يها  يدرومنا يقيتطبي هذا وهناث مقال عنوان  "بررس

ــة      خــزاد وســعاد الصــبار" فر ــر يف جمل ات يــادب»لعلــي أصــغر حبــي  وعلــي أكــً أمحــدي، نُشِ

ش وتطـرّق الكاتبـان إىل القضـايا االجتماعيـة املشـتركة بـني الشــاعرتني.       1393 عـام « يقـ يتطب

محــد ي وأاعتصــام در اشــعار  ي اجتمــاعنيســ  مضــاميذلك يُوجــد مقــال بعنــوان "مقاكــ

ــر يف فصــلية  " لرمضــان حيــايت  يالنجفــ صــايف ــادب»نُشِ ش ويهــدف 1390عــام « يقــيات تطبي

البح  إىل مقارنة القضايا االجتماعية يف أشعار الشاعرين. أمّـا بالنسـبة لنتاجـات البصـري     

للباح  رسول بـالوي  « استدعاء الترا  يف شعر عبدالسادة البصري»فهناث تثا موسوماا بـ 

ســية باالشــتراث مــع جامعــة البصــرة عــام  يف مــؤمتر تــرا  البصــرة الــذي أقامتــ  العتبــة العبا 

م اهر ترا ية يف نتاجات البصري الشـعرية،  ى ز الباح  يف هذ  الدراسة علكم. وقد ر2017

 سوسيولوجية األدب أو ما مي ّ بصلة لبحثنا هذا.  دون التطرّق إىل

 اة الشاعرينبذة عن ح

ــد الشــاعر والكاتــب واإلعالمــي عبدالســادة البصــري يف الفــاو )مد   م 1961ينــة احلنــاء( عــام  وُلِ

وأكمل دراست  اإلعدادية فيها وحصل على بكالوريوس الفنون اجلميلـة/ مسـرر. يعمـل يف جمـال     

اإلعــالم. لديــ  كتابــات يف الشــعر والنقــد والصــحافة واملســرر وعضــو اجمللــ  املركــزي لألدبــاء    

قـرن املاضـي، وبـدأ    والكتّاب وعضو نقابة الفنانني يف العراق. بـدأ كتابـة الشـعر منـذ سـبعينات ال     

م. أصدر مع عدد من زمالئ  الشعراء البصريني، أربع جمموعات شـعرية  1970النشر منذ عام 

للميالد بطريقة أدب االستنساخ يف أعوام لتلفة 1997حىت  1991مشتركة يف األعوام 
1
 . 

 األوضاع السياسية واالجتماعية يف عصر الشاعر

 هـذ  الدراســة مــن خــالل املقاربــة السوســيولوجية،  مبـا أنّنــا نريــد معاجلــة أشــعار البصــري يف 

ــة والسياســية الــل عاشــها الشــاعر، حــىت          فمــن الضــروري اإلشــارة إىل ال ــروف االجتماعي

 ننا َليل أشعار  وفق ال روف الل مرّ هبا.كمي

مة منها  ورة أمحد حسن البكـر العسـكري،   يتععرلض العراق طوال تارخي  إىل أحدا  جس

لثورة تأ ريها على حياة شعراء العراق املعاصرين، وقد واجه  هذ  الثورة، حي  ترك  هذ  ا

                                                      

 ن الشاعر.م هذ  املعلومات حصلنا عليها. 1
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م تولّى حسـن البكـر وصـدام حسـني قيـادة      1970سخطاا على مستوى الشارع العام. ومنذ عام 

العراق، فهيمن حزب البعـ  علـى العـراق وخلّـف اسـتبداداا خانقـاا. إّن قـادة البعـ  مل ميتلكـوا          

بــ ، كانتــهم السياســية قــاموا بــالقمع والكمى ملــواطنني، فللحفــاظ علــاملكانــة االجتماعيــة بــني ا

ووضعوا قوانني عنيفة، وحذفوا كل صـوت معـارض، مـن جهـة أخـرى سـلّم أمحـد حسـن البكـر          

إىل صــدام، وشــنل صــدام طــوال حكمــ  اجلــائر حــربني علــى إيــران  1979كــلَّ صــالحيات  عــام 

 .(133: 1392)نعمل قزوي  وايشاين، حة والكوي ، تركتا ورائهما خسائر مادية وروحية فاد

م ســقط  حكومــة صــدام،  2003أخــرياا وبعــد الغــزو األمريكــي وحلفاءهــا ضــدّ العــراق عــام     

ودخل العـراق يف مرحلـة جديـدة مـن احلـرب، والكفـار والنضـال، وحـارب اجلماعـات التكفرييـة           

عـراقيني االجتماعيـة، ويف   واإلرهاب، وقد ترك  هذ  األحـدا  األليمـة تـأ رياا كـبرياا علـى حيـاة ال      

 الواقع إنّ الشاعر يقضي يف هذ  الفترة أسوأ فترات حيات ، ينعك  تأ ريها على شعر الشاعر.

 عرض املوضوع 

ذ  الدراســة أن نبــيّن أهــمّ املوضــوعات الــل تــًز فيهــا االجتاهــات االجتماعيــة أو    حنــاول يف هــ

  هذ  املوضوعات بالدراسة والتحليل:  يف أشعار هذا الشاعر العراقي ونعاجل سوسيولوجية األدب

 مكافحة الفقر

كان يعيش البصري يف بيئة فقرية، تعاين من الفقر أشدّ املعاناة، وقـد اسـتخدم فنـ  الشـعري     

بغية الوصول إىل هدف  املنشود وهو إزالة الالمساواة االجتماعية، فأنشد أشعاراا يصـف فيهـا   

هدين بإحســاس  مرهــف. وقــد أصــبح  قضــية   عــذاب الشــعب وأملــ  ومعانــاة الفقــراء واملضــط  

الفقر والفجوة بني الغ  والفقري، تشـّكل  يمـة بـارزة يف شـعر . البصـري يف ديوانـ  يعبّـر عـن         

  معاناة الفقراء وظروف حياهتم املعيشية والفجوات الطبقية.

عاطفتــ  اجلياشــة ومشــاعر  النبيلــة؛ فهــو  ى إنّ اهتمــام البصــري بــالفقر والبــؤس يــدلّ علــ 

رنهـا بإحساسـ  املرهـف وأسـلوب  املـثري،       إىلى ن حمبّ للقيم اإلنسـانية السـامية فيسـع   إنسا

قضـايا اجتماعيـة لتلفـة يف هـذا اجملـال، منـها: الفقـر واجلـوع وعـدم اهتمـام           ى ز علـ كوقد ر

األ ريـــاء بـــالفقراء وآالمهـــم. يتوجّـــ  البصـــري يف أشـــعار  إىل الفقـــراء ويعبّـــر عـــن معانـــاهتم  

الفقر والفجوة الطبقية نتيجة لفقدان العدالة يف اجملتمع، في هـر إحساسـ     وآالمهم، فهو يعدّ

 وطابع  االجتماعي:
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معن ق ال  إنّ الليل  ال يعلِد؟/ إنّ الوردة  تذبلُ حنيع تل ـامِ ُ كفِّـي؟/ إنّ الف قـرع ال يعلِـدُ     

اهِم الغِـــىن؟/ معـــن...؟؟؟؟؟/ معـــن...؟؟؟؟؟/ ق الُوهـــا... معـــن مُلِئـــ  بُطُـــونعهم/ ب ـــدعرع 

 (4: 1996)البصري،  بعزّوها... مِن أجسعادِ الفُق راءا

ن الـذي  كالفقر نتيجة الليل الداى اري، فهو يركيبدأ الشاعر هذا املقبوس باالستفهام اإلن

الشعب. يّتخذ الليـل دالالت رمزيـة سـلبيّة حسـب السـياق فهـو رمـز لل لـم واملعانـاة          ى خييّم عل

حــرية البصــري ومشــاعر  احلزينــة ى ذا الســياق تـدلّ علــ ثــرة االســتفهامات يف هــكوالتشـرذم.  

اهتم. فهـؤالء األبنيـاء الـذين يعيشـون     كـ جتا  الفقر املتفشّي يف اجملتمـع، وعبـ  األبنيـاء مبمتل   

نهم أن يشعروا مبأسـاة اإلنسـان الفقـري ومعاناتـ . والشـاعر      كدّ الفقراء وجهدهم، ال ميى كعل

ــل ترمــز      ــوردة" ال ــنص اســتخدم "ال ــر هبــا عــن شــدّة الفقــر      يف هــذا ال للرقّــة واجلمــال، ليعبّ

ومضاضت ، فالوردة الرقيقة تذبل إذا ملسها االنسان الفقري/ الشاعر، خلشونة يد  من التعب 

د واجلهـد واملشـقة؛ فهـذ  صـورة الـل رنهـا الشـاعر بريشـت  الشـعرية يف بايـة احلـزن            كوال

 سارات  النفسية. كشف عن روح  الرقيقة وانكوت ىواألس

ــة وأحــوال اجملتمــع يف زمــن البصــري ســيئة جــداا، واحلرمــان والفقــر        األ وضــاع االجتماعي

ليّمان على البالد، والكثري من املفاسد االجتماعية مسيطرة على اجملتمع وكان أكثر النـاس  

يعيشــون الفقــر واحلرمــان واخلــواء، وشــاعرنا هــذا كــان ملتزمــاا وصــاحب نزعــة إنســانية فلــم    

ر واحلرمان املسيطرين  على حياة الناس، فأخـذ يعبّـر عمّـا يـدور حولـ       يستطع أن يتحمّل الفق

شــف عــن أســباب التخلّــف ويبحــ  عــن احللــول؛ فــالفقر يشــّكل الســبب الــرئي  لتــرّدي            كوي

األوضــاع يف العــراق. والشــعراء مبــا فــيهم عبدالســادة مل يصــمتوا مــع هــذا الوضــع، فحضــور      

أدّى إىل تقـدميهم صـور صـادقة مـن مشــاكل     أبلبـهم يف بطـن اجملتمـع وملسـهم معانـاة النـاس       

رسـم البصـري تلـك املشـاهد واملعانـاة النامجـة مـن         (27: 1390)ناظري وحممود آبادي، اجملتمع. 

 البؤس واحلرمان يف أشعار :

الشلــم ُ وعق ميصِــي توأمعــان/ حــنيع أنــزععع ق ميصِــي تعغــرب الشّــم ُ/ الق مــرُ صعــاف حع  

يعنخرهـــا الـــديودُ/... يف املقهعـــى./ نعـــركِن أوجعاععنـــا  األرصعـــفة/ ف صـــارع واحِـــداا مِنّـــا/

جعان باا/ ونتّكئ على األحل ام / جتي السّويعات.../ مثل ـة باألحعادِيـ / يف املقهعـى نعكتِـبُ     

 (102: 1996)البصري، أُبنية  اجلوع  

يتحدّ  الشاعر يف هـذا الـنص عـن مكوّنـات الطبيعـة مبـا فيهـا الشـم  والقمـر باعتبارمهـا           

بني ال يفارقان  يف حيات ، فكأنّهمـا يتعاطفـان معـ  ويشـعران بفقـر  وخـواء . والشـاعر عبّـر         صاح
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عــن ذاتــ  مــن خــالل لف ــة القمــيص الدالــة علــى ذات اإلنســان وكيانــ . ال خيفــى أنّ البيئــة هــي    

املربيّة للشاعر وهلا دور كبري وهام يف جتربت  الشعرية وحال الشاعر حال أيّ إنسان آخـر يتـأ ّر   

ا جيري حول . والشاعر أجهـد نفسـ  يف تصـوير حالـة الفقـراء واحملـرومني؛ وقـد اسـتلهم مـن          مب

عناصر الطبيعة، للتعبري عن حـاالت البـؤس والفقـر مـا يناسـب فكرتـ  ورييتـ ، فريبـط البصـري          

معاناة الناس بال واهر الطبيعية ودورة الشم  والقمر؛ حي  هذ  الطبيعـة قـادرة علـى جتسـيد     

وحيّـة وفاعلـة. فالشـم  يف املعجـم الشـعري هلـا دالالت وإحيـاءات رمزيـة لتلفـة،          اآلالم بلغة م

تدلّ على وضور احلق واشراق ، وإلرتباط الشم  باحليـاة فـال برابـة أن تنصـرف دالالهتـا إىل      

ــ  عــن حــل           األمــل الــذي ســيبع  يف القريــب العاجــل. ويــدخل القمــر يف هــذا الســياق عنــد تث

فالقمر بدالالتـ  الرمزيـة علـى العلـو والتـوهّ  أصـبح مرافقـاا ومالزمـاا         للتخلّص من الفقر املدقع؛ 

 للشاعر، حي  افترش الرصيف وصار واحداا من أهل  متماهياا معهم. 

 القياس:ى ز علكويف هذا الصدد أيضاا يتطرّق البصري لثيمة الفقر بلغة ترت

األمعـان ي/ وعحعيـاتِي    ل ن أ ختعِلـفع معععـك ب شـيٍء يـا والـ  ويـتمعن/ حعياُتـكع اصـطِخعاُب        

البصـري،  ) ىل ها ٌ وعراءَ لُقمعةِ الععيش / أيامُكع هعمعساتٌ وعريى/ وعأ يـامِي مُـدمّاةت ب األَسعـ   

1996 :21) 

البصـري يف هــذا الــنصّ للتعـبري عــن بــؤرة الفقـر ونقــد الوضــع العراقـي الســائد، خياطــب     

واحليـاة العراقيـة، ويبـيّن الفـرق     يـة  كي وال  ويتمن، ويقارن بني احليـاة األمري كالشاعر األمري

ــائب كـــواالخـــتالف الشاســـع بـــني اإلنســـان الغـــريب الـــذي هـــو الســـبب الـــرئي  ل    ل هـــذ  املصـ

مقارهنـذ  ال ـروف املأسـاوية،     والـويالت، وبـني اإلنسـان العراقـي الـذي فقـد كـلَّ شـيء يف ظـل         

 ض وراء لقمة عيش تداف بالدم والدموع.كفأصبح الشاعر/ الشعب العراقي ير

 هضة احلربمنا

إنّ الصراعات اإلنسانية الل قد تؤدّي إىل احلرب قدمية يف تاريخ البشرية، وتكـاد تنـاهز عمـر    

اإلنسان على األرض فمنذ معركة قابيل وهابيل وهذ  الصراع قائمة؛ وقد جاءت هذ  القصـة يف  

﴿لَئنن نـازع،  القرآن الكره، فقد مّد هابيـل يـد السـالم إىل أخيـ  قابيـل كرهـاا هبـذا الصـراع والت        
ََ لَِتقتُلنئي َمئَ اَنَئا بِباسئ  يئدي إليئك أِلقتلئك  ، أمّـا قابيـل فـرفض أخـا      (28/)املائـدة  َبَسطَت ِاَليَّ يَئَد

. هلذا تُعتـً احلـرب حالـة اسـتثنائية     (2: 1380)روشنفكر، رفضاا باتاا ونشب أول حرب  يف التاريخ 

عشـرات بـل مئـات السـنوات، فهـو حالـة        عند الشعوب، وهي حالة تدمري سريع ملا متّ بناي  خـالل 
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تغــيري مفــاجئ ملســري احلضــارة ومنــط احليــاة وطريقتــها. فــاحلرب تســبّب اخلــراب وتكــون علــى  

 نوعني: خراب يف اجلانب املادي وإحباط يف اجلانب النفسي لإلنسان.

يشكو البصري يف بعض أشعار  من احلرب وتأ ريها على معنويات الناس وحيـاهتم، وإنّـ    

احلرب آلية تدمّر ما متّ بناء  يف سنوات طويلة، فينفر مـن احلـرب وتـداعياهتا املـدمّرة     يعتً 

 ويقترر أن نطرر احلرب جانباا ونأيت بالفرر ونوسّع رقعت  بديالا هلا:

معاذ ا لو.../ أ بدعلنعا معيدعان  الرّمي، ب معدِينةِ ألععاب  لأِلَطف ال ؟/ وعصعادعرنعا كُلَّ شعععارعات 

/ وعرعنعنا أ زهعارعاا وعحعدائقع/ وعمعحونعا مِن ذ اكِرةِ النّاس  شـكل  امل ـدف ع  وعالرّشعـاش /    احل رب 

   (39: 1996 )البصري،وعمعنحنعاهُم زوعار قع وعنعوار سع وعشطآن ؟؟ وعتفكّرنعا ق لِيالا 

يف هــذا الــنص يبــدأ الشــاعر باالســتفهام )مــاذا لــو...( ليعبّــر عــن حــاالت االنكســارت الــل   

عتصر قلب  جراء احلرب والدمار، فترث السـؤال ناقصـاا ليفـتح اجملـال للمتلقـي كـي يشـارك  يف        ت

مهوم  وتطلّعات . يف هذا املقبوس ينبـذ الشـاعر احلـرب، فيتمنّـى لـو يتحـوّل ميـدان احلـرب إىل         

مدينة ألعاب لألطفال، وال خيفى استدعاء الشاعر لألطفال يف هـذا السـياق يشـكل بـؤرة دالليّـة      

ونة باإلحياء، ففي ظل احلرب وقساوهتا، تتعرّض األطفـال إىل أضـرار فادحـة منـها القتـل      مشح

واليتم والتشريد. أيضاا يتمنّى الشاعر أن تنمحي مـن ذاكـرة الشـعب صـور املـدافع والرشاشـات،       

فــيعمّ األمــن والســالم يف بلــد ؛ ويف هــذا اجملــال اســتخدم الشــاعر مفــردات ذات زخــم شــعوري      

 حدائق، زوارق، نوارس، شطآن(، كلّها توحي بالسالم واألمن واالستقرار.  مكثّف )أزهار، 

 ويف نف  القصيدة، يتحدّ  البصري عن احلرب ونتائجها املزرية مبختلف أشكاهلا:

ــا     ــي إلّ ــاا ل ــن تعنتعه  ــامعى/ وعبؤسع ــل، يتع معــاذ ا تعرك ــ  احل ــربُ ل نــا/ ب ــري نفُــوس    كل ــى/ أ رامِ

؟/ نعث رنعا ف وقع عُيونِ النلاس ... تعصعاو ير معحبّة/ أ حل امعـاا خُضـرعاا وعأ مـان؟؟    ب املوتِ؟ معاذ ا لُو...

 (40 :1996البصري، )معاذ ا سعيصريُ اإلنسعانُ/ إذ ا تعجرّد ععن إنسعانيّت ِ/ ب ري بعق ايا 

الشاعر يف هذا النص املشـحون بـالتفجّع، ينـدّد بـاحلرب وبنتائجهـا املخزيـة، فقـد خلّفـ          

َ  رمحة البؤس والشقاء واحملنـة، وال خـالص مـن     ى،وأرامل ويتامى لكرب نفوس  هلم احل

اجملتمـع، فالشـاعر يطالـب بنشـيد احلريّـة واحملبـة واألمـان،        ى هذ  احلالة إلّا املوت املخيّم علـ 

  كــمــاذا لــو تر»لإلنســانية دون هــذ  امل ــاهر. يبــدأ الشــاعر خطابــ  باالســتفهام     فــال معــىن

شف عن ظرف مأساوي يع  بنفسية الشاعر الـذي حيمـل مهـوم    كستفهام يوهو ا« احلرب....

فيبــدو أنّ احلالــة املأســاوية يف  « مــاذا لــو.... »شــعب  يف جوانيتــ ، مث جــاء بســؤال آخــر مبتــور    

حرف "لو" يف هـذا السـياق   ى ن يبقكالتعبري عنها، لى على نفسية الشاعر تفاقم  حي  ال يقو
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اعر وطموح  لألمن والسـالم. والسـؤال اآلخـر يـربط هـذ       شف عن متنّيات الشكدالّة عميقة ت

 احملنة بالبُعد االنسـاين فهـذ  ال ـروف القاسـية واحملـن املتتاليـة تـدين االنسـانية، إذ ال معـىن         

 لإلنسانيّة يف مثل هذ  ال روف. 

يســتدعي عبدالســادة البصــري يف نصوصــ  شخصــيات أدبيــة بربيــة ويــذكرهم بــآالم الشــعب     

 العراقي:

يا ار ر ميلر/ يا معن تزعّم ع الكالمع ععن نفسكع/ ب صـوتِ اجلماعـةِ/ أريـدُ    وعأن ع 

أن أبصـــرث بشـــيءٍ مل تـــر  أبـــداا/ طـــائرات... صـــواريخ... ســـيّارات مفخّخـــة...        

 (57 :1996البصري، )إرهاب.../ ذبح على اهلويةِ 

ــ  إىل   ي الشــهري، الــذي حســب كــاتــب املســرحي األمري ك"ار ــر ميلــر" ال  اخلطــاب هنــا موجّ

ــر عــن صــوت اآلخــرين لتفنّنــ  وتفــرّد  يف هــذا     كــاعتقــاد الشــاعر، ميتلــك ناصــية ال   الم، ويعبّ

اجملال. فالبصـري هنـا حسـب إملامـ  مبصـطلحات حربيّـة نتيجـة ال ـروف املأسـاوية يف بلـد ،           

الطائرات والصواريخ والسيارات املفخّخة، واإلرهاب، والذبح، خياطـب ميلـر قاصـداا تعليمـ      ك

( ثتعـبري )أبصـر   ىخيفـ  ( والث بشـيء... أنـ  يـا ار ـر ميلـر... أريـد أن أبصـر      عمّا جيهل  )و

اطالع الشـاعر عليهـا، فالبصـري يف هـذا السـياق يريـد أن ينقـل         ىعمق املأساة ومد ىيدلّ عل

 ون هذا اخلطاب دعاية عاملية. كي ليكصورة واضحة من احلرب وأدواهتا هلذا األديب األمري

"وال  ويتمن" ويتحدّ  مع هذا الشاعر األمريكي عن  ويف قصيدة أخرى خياطب البصري

 مصائب احلرب األليمة:

ل ن أ ختلِفع معكع يا )وال  ويتمن(/ حليتُكع مليئـةٌ بالفراشـات/ وعحلـيل مشـعّثةٌ     

 (20 :1996البصري، ) ب غبار  احلُروب 

تلـف  المـ  بــ )لـن أخ   كلغة ساخرة حزينة مؤملة، بدأ ى عبدالسادة يف هذا النص اعتمد عل

ي كـ شـف عـن رييتـ  السـاخرة جتـا  الواقـع املـؤمل، فالشـاعر األمري        كنّ سرعان مـا  ك...( لكمع

نّ الشـاعر العراقـي مـازال    كـ مليئـة بالفراشـات(، ل   كينعم بالراحة واألمان واالسـتقرار )حليتـ  

ل جانـب. ولعـل البصـري تعمّـد يف     كـ اهلا، وببار احلروب حييط ب  من كل أشكيعيش املأساة ب

ــاء أمــري اســتدعاء   ــالعراق مــن مصــائب وحمــن،       كألدب ــهم مســؤولية مــا حــلّ ب يني حيــ  حيمّل

 ا يف بلدهم. كفالشك هذ  احلروب الل تدور رحاها يف العراق هي نتيجة لتدخّل أمري
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 األنسنة

من أهمّ موضوعات سوسيولوجية األدب الل ميكن للباح  دراستها هي  يمة األنسنة باجتاههـا  

تمــع الشــاعر وبيئتــ ؛ فاألنســنة/ اإلجتــا  اإلنســاين تُعــدّ مــن القضــايا     األديب واالجتمــاعي يف جم

اجلوهرية يف األدب والفلسفة والعلـوم االجتماعيـة، وإنّهـا اليـوم تُعتـً مـن أهـمّ مضـامني الشـعر          

املعاصر. تُطلق األنسنة على كل فلسفة متنح اإلنسان مكانـة خاصـة وجتعلـ  حمـوراا ومعيـاراا لكـل       

ــالة    (3: 1392)حســـ ، شـــيء  . إنّ هـــذ  املدرســـة جتعـــل اإلنســـان حمـــوراا للقـــيم، أي متـــنح األصـ

مفـاهيم  »واإلرادة لإلنسان، فكـل شـيء يف هـذ  املدرسـة ينطلـق مـن اإلنسـان ويتمحـور حولـ . فــ           

. إنّ اإلنسـانية  (42-41: 1386 )بيـات، « مثل االختيار واحلرية اإلنسانية كان  دومـاا حمـل إشـادهتم   

 لبية الشعراء على مدى التاريخ ون روا إليها من من ارهم اخلاص.مفردة تطرّق إليها أب

اهلـروب مـن الوضـع السـائد يف القـرون      ى ة األنسـنة جـلّ اهتمامهـا علـ    كزت حركاا ريخيتار

ســة؛ فأصــحاب هــذ  ال عــة رّحبــوا يف اجملــاالت العلميــة والفلســفية،        ينكونفــوذ ال  ى،الوســط

)بــالوي  ىام الســائد يف القــرون الوســط  ار الــل خرجــ  مــن رحــم الصــراع مــن الن ــ     كــباألف

 .(202: 1395ومحداوي، 

األوضـــاع االجتماعيـــة وأحـــوال اجملتمـــع يف زمـــن البصـــري ســـيئة للغايـــة وظـــواهر اجلهـــل   

واحلرمان والفقر مسيطرة على أحناء الـبالد، والكـثري مـن املفاسـد االجتماعيـة مهيمنـة علـى        

انية قويّــة، مل يســتطع أن يتحمّــل هــذ  اجملتمــع العراقــي، ومبــا أنّ البصــري صــاحب نزعــة إنســ 

احملن الل ال مكانة هلا يف جمال اإلنسانية، فأخذ يعاجل هذ  ال اهرة مـن من ـار  املختلـف.    

إنّ  يرى بـأّن اإلنسـانية تتجـاوز حـدود املناصـب ويـرى أّن الشـخص ميكنـ  وبانتـهاث القضـايا           

 أعلى مراحل اإلنسانية: األخالقية، أن يصل إىل

ــ ... مُريــدينع أ كثــرع.../   كــان  ب اســت ط اععت ِ.../ أن يلعــبع ك البــهلوانِ/ وعيعجمــعُ حعول 

ــةت/ يعلمعــون  صــورتع  حعتمــاا ربــمع        ــهازينيع، نعفعــينيع وصــولينيع، لصــوص  وق تل ــن... انت مِ

 (65 :1996 )البصري،قُبحِها/ إلّا إنّ  آ رع/ أن يع ل  ك معا يريد/ إنسعاناا ف قط 

ر عــن مواقــف انســانية وبطوليــة هلــذ  الشخصــية الــل يريــد    الشــاعر يف هــذا الــنص يعبــّ 

ــرّدي، وممارســـة           ــع املتـ ــروف القاســـية والوضـ ــذ  ال ـ ــل هـ ــا، ففـــي ظـ ــاء هبـ ــادة واإلحتفـ اإلشـ

ر كـــالضـــغوطات السياســـية واالنفـــالت األمـــ  يف الـــبالد، جـــاءت هـــذ  الشخصـــية لتمثّـــل الف 

هلوان وميثّــل أدوار عــدّة، البــكان باســتطاعة هــذا الشــخص أن يلعــب كــاإلصــالحي واإلنســاين. 
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ى نّـ  اختـار الطريقـة اإلنسـانية املثلـ     كينافق وجيمع حول  اللصوص واخلونـة والقتلـة، ل  و فرياوال

 للوصول إليها األحرار والشرفاء. ى الل يسع

ويف قصيدة "هو أنا" يرسم عبدالسادة البصري صورة إنسـان/ ذات الشـاعر الـل َـيط     

 ة بني العراقيني: كالم صفة إنسانية مشترهبا اآلالم، حي  أصبح  هذ  اآل

الرّاكِبُ خعيال اتع  دعوماا / ذ لكع الواقفُ عندع حعافّةِ السّـفح / مُتـأمّالا الـوعادِي/ علـى     

أصعــابع  تــرقصُ الععصــافريُ/ وعدموعُــ  أهنــارٌ. / ذ لــكع هُــو أنــا/ الباحــ ُ ععــن مكــانت/  

واحلاملُ دعوماا ب بي ت يعأويـ ِ/ ذلـكع هُـو     القابعُ يف أدراج  احلُلم  الوعردي/ املالك ضياعُ ُ

أنا/ العنكبوتُ ينس ُ بيتع ُ/ العصفورُ جيمععُ األعوادع لعشا ِ/ وعكُلّ الكائنات هلـا معـأوى   

 (  41: 1996البصري، )

ســارات  النفســية وآالمــ  الــل َــيط بــ ، فيبــدأ     كيتحــدّ  الشــاعر يف هــذا الــنص عــن ان   

شـف  كلقّـي ويشـّد  حنـو معرفـة احلقيقـة، مث سـرعان مـا ي       يـثري املت  ل جمهول حـىت كخطاب  بش

الزخم الشعوري والبُعد الـدالي هلـذا   ى مدى عن قصد  هبذا التعبري )ذلك هو أنا(، وال خيف

ل أبعـاد  فيعبّـر عـن ظروفـ      كـ مـع الشـعب ب  ى التعبري املوجز. البصري يف هذ  القصيدة يتماه

يلجـأ لـ    ى شـأن أبنـاء بلـد  يبحـ  عـن مـأو      ة مشـتركة، فالشـاعر شـأن     يالقاسية بدوافع انسان

هـذا األمـر مـن ضـروريات احليـاة الـل البـّد منـها حيـ  يعتقـد           ى ان يستقرّ فيـ ، فـري  كوعن م

ــاا مشــروعاا لالنســانيّة فهــذا العن ى املــأو ل كــن يف عشــ  وكبــوت يــنعم ببيتــ  والعصــفور يســ كحقّ

 ذلك هلا بي  جيمعها. كائنات كال

 صورة االستعمار

غــريب الشــامل يف القــرن التاســع عشــر وأخــرياا يف القــرن العشــرين الــذي كــان حيمــل  إنّ الغــزو ال

طابعــاا فكريــاا و قافيــاا وسياســياا وعســكرياا، انتــهى إىل ظهــور ردود فعــل لتلفــة أعربــوا عنــها           

فاالستعمار لغوياا طلب العمران لكن املصطلح الرائ  ل  واملستخدم اليوم هـو اهليمنـة   »الشعراء. 

 .(2: 1392)رضائي، « لعسكرية واالقتصادية لشعب قوي على أراضي أو شعب ضعيفالسياسية وا

إنّ البصري ظهر من عامّة الشعب وعلى برار الشعراء اآلخـرين فثـار بوجـ  االسـتعمار بلغـة      

الشــعر. حماربــة االســتعمار ورمــوز  وحــب الــوطن تشــكّل  يمــة أساســية تــًز نفســها يف أشــعار       

. البصري يعبّر عن حزن  الشديد هليمنة األجانب على أرضـ ،  بوضور، حي  ترسخ  يف وجود 

ومتتزج أشعار  بالسخرية أحياناا. إنّ  خياطـب الشخصـيات الغربيـة الشـهرية يف أشـعار ، وهبـذا       

 يريد إيصال ن رت  االنتقادية واحتجاج  يف نطاق أوسع عً خطابة ملشاهري الغرب: 
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ــن جديــدِ يــا آر ــر     ــي مِ ــدعمكع النّقِ ــ  ب  رامبــو/ ل نكــون  إ ــنني  يف بوتقــةت واحــدةت/   إبعع

أ جـــدادثع الع ـــامُ الـــذينع وعر ـــوا الكســـل  وعتوعار ـــو / وعأجـــدادي اللئـــامُ الـــذينع أور ـــوين  

ــا علــى     ــهم ألنّ التنصــب إلّ ــاحلُروب / القتــلُ ســاري املفعــول يف قاموسِ تــأرخي هم امللــئ ب 

   (57: 1996)البصري: الدّم  مِن جعديدت  ع ام  امل وتى/ وعالدّمُ يفوزُ وعل ن يعهدأ إلّا ب فورانِ

خياطب البصري مرةا أخرى ومن من ار جديـد وبأسـلوب حـدي ، مشـاهري الغـرب وهبـذا       

يبـيّن احتجاجـ  علــى نتـائ  االسـتعمار وانعكاســها علـى حيــاة النـاس. إنّـ  يبتعــد عـن اخلطــاب         

ري أن حيمّلـهم مسـؤولية   املباشر وال يذكر أي بلد، بل يبدو أنّ  يريد من خالل لاطبة املشاه

 احلرب واألحدا  يف بلد :

ل ن أ ختلفع مععكع ب شيءٍ يا وال  ويتمن/ مدائنُكع انفتارُ املسرّات وعمدائ  مرا ت 

ــّداا         ــعراءه احلــديثون ج  ــكع الشي ــا ب النحيــب / أ طفاُل ــا ب املوســيقي وعأحي ــهي/ تعحي ــن تنت ل 

أكً/ بيتُكع امتدادُ الف رر  وبيل إر ٌ  وعأطفالِي خعطاياي الل أضاف  إىل ق لقِي ق لقاا

مِن التّاريخ  أ قـل  ك ـاهِلِي/ وعأمحلـ  أّنـى حعللـ  ف ـال بيـ  ي سـوى الـورق  ومـازال .. /           

   (21 :1996البصري، )إذن ل ن خنتلفع ب شيءٍ يا.. وال .. ويتمن 

ى النعمبالدهـم ترفـل بــ  ى يف هـذا املقطـع يقـارن الشـاعر بـني بلـد  وبـالد املسـتعمرين فـري         

واملســرّات وبلــد  يعــيش اخلــواء والتشــرذم والعويــل والنحيــب. يف هــذا املقبــوس يرســم صــورة     

ــ  إىل       ــراق ومعاناتـ ــد  العـ ــف بلـ ــود ختلّـ ــ  يعـ ــتعمار حيـ ــن االسـ ــعة مـ ــتعمار   بشـ ــات االسـ سياسـ

اهنا أن تفضح سياسة كوعنجهيت . ولعل لغة املقارنة الل انتهجها الشاعر يف هذا السياق بام

وظلمها وعدواهنا. ومبا أنّ الشاعر ين ر للقضايا من من ار  األديب فقـد أعـرض   هذ  الدول 

ون كـ ي ي الشـهري حـىت  كـ خطاب ن ري  األديب والصـحفي األمري ى ز علكعن خطاب الساسة ور

 واحد. ى اخلطاب أجنع والنطاق أوسع ويف مستو

 مكانة املرأة

املشـروعة، وال َ ـى باهتمـام اجملتمـع      جيسّد البصري يف شعر  هـذ  املـرأة الـل ال تتمتّـع تقوقهـا     

بعض أهاي العـراق يتصـوّرون   »وعنايت ، فهناث من ين ر هلا باعتبارها زائدة جيب التخلّص منها، و

ر نـة بـارزة للمـرأة       (22: 1975)عزالـدين،  « املرأة شـيطاناا تـأيت بالشـقاء ألهلـها     . إنّ هـذ  الن ـرة تُعتبـع

 قد نشهد تداعيات  يف بعض األوساط العراقية.طوال تاريخ العراق حىت يومنا هذا، ف

يوي البصري عناية خاصّة باملرأة ويبدو أنّ اجلانب العاطفي والروحي للمرأة مقدّم علـى  

احساســ  قائمــاا يف ى امن يف رور املــرأة، ويبقــكــاجلمــال الى ز علــكــجوانبــها األخــرى، فهــو ير 

 ها بعض دالالت الوطن:اعتبار املرأة رمزاا لالستقرار واالطمئنان، فيضفي علي
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املــرأةُ قلبُهعــا قُبلــةٌ وعععقلُهــا.../ تغريبــةٌ، ضــحكةٌ، هعمســةٌ/ املــرأةُ اســتعدادٌ دائــمٌ          

لِلمشاحنات الالمنتهيةِ/ حنـانٌ، وعلـ  وحـننيٌ/ بابـةُ ل هـو  وجـد/ املـرأةُ آ ...آ ... آ .../        

ــفر /   ــاا/ َمّلــ  مشــقّة  السّ ــا   وعألنّ لــكع إمــرأة  َمــلُ الصــف ات جعميعع ال تــدخلُ عليهــا إلّ

مرأيت اوعبيدثع سوطٌ/ هعذا معا أخبعرن ي ب   ععمّي الق ده احلدي  )نيتشة(/ دخل ُ على 

  (36-35: 1996)البصري، حعاماِلا كتاباا ف أبمعى ععليها/ كان  هعذا بعدع زفافِنا بيوم  واحدت 

عاطفيّـة، فالشـاعر   مجـال املـرأة الروحـي وناهتـا ال     يف هذا املقبـوس يتطـرّق الشـاعر إىل   

ــر املــرأة مصــدراا للحــب واحلنــان واجلمــال والراحــة والوجــد، فيصــفها بأمجــل الصــفات         ى ي

رتـ  ورييتـ  بعـض املتشـدّدين جتـا  املـرأة،       كوأرقّها، ويضفي عليها بُعداا مقدساا، وخيالف يف ف

ولـ   ارهم الرجعيّة. ويف سياق احلدي  يستدعي عبدالسادة، )نيتشـة( وق كويدين مواقفهم وأف

ــدث ســوط(، ف       ــا وبي ــى املــرأة إلّ ــرأة )ال تــدخل عل ــالشــهري عــن امل ــدين  ك أنّ الشــاعر أراد أن ي

الغربيني ويدين ن رهتم السلبيّة جتا  املرأة، فالغرب بارق يف املاديات وامل اهر واملفاتن، يف 

ى وقـ  أّن الشـاعر الشــرقي ين ـر للمــرأة بقداسـة ونزاهـة، فهــذا الشـاعر البصــري يـدخل علــ       

تاب. وهذ  الن رة املقدسة جتا  املـرأة ترفـع شـأن املـرأة ومسـتواها يف      ك  ليلة الزفاف بإمرأت

 رّمها اإلسالم. كي يعيد حسابات  جتا  هذ  املرأة الل كاجملتمع، وتدعو الشعب 

 انتها: كويف املقطع التاي يقول الشاعر عن املرأة وم

ريـدينع ي/ معـا أريـد  لِنفساـي/     ألنّ  أريـدُ ل ـكِ/ مـا تريدينـ  لن فسـكِ/ وعألنّـكِ ت      

  (69: 1996البصري، )معددتُ خيطاا مِن احلبا/ فيما بيننا/ ل ن ينقطعع أبداا 

احلــب ى شــف عــن مــدكهــذا الــنص ميثّــل قمــة االمتــزار والتمــاهي بــني الرجــل واملــرأة، وي  

ر خيطـاا مـن   ل خر مثلما يتمنّا  اآلخر لنفس ، فيمدّ الشاعى لّ واحد يتمنّكوالتفاين بينهما، ف

فيــلٌ كاحملبــة واملــودة بينــ  وبــني املــرأة ال ينقطــع أبــداا. هــذا التفــادي والتفــاين بــني احلبيــبني        

انة املرأة الساميّة يف نصوص كبضمآن احلب واستمراريت . من خالل هذا املقطع تتبيّن لنا م

رار كـ ل تائن الشريف واملضطهد يف اجملتمـع. ومـن خـال   كحبّ  واحترام  هلذا الى الشاعر ومد

يــزة األساســية الــل تــربط القلــوب هــي الصــداقة    كفعــل )أريــد( ومشــتقات ، يبــدو لنــا أنّ الر  

 الثنائية واحلب املتقابل. 
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 ائجالنت

لقـــد جتلّـــ  م ـــاهر سوســـيولوجية األدب يف شـــعر عبدالســـادة البصـــري. فالشـــاعر يف   -

سياسـيّة واإلنسـانية الـل    جتربت  الشـعرية يتجـاوز املـألوف ليعبّـر عـن امل ـاهر االجتماعيـة وال       

احلرب والفقـر واالسـتعمار   كـ ظـواهر اجتماعيّـة   ى ز بلغتـ  الشـعرية علـ   كـ مترّ يف بلد ، فأخذ ير

 املتفشّي يف اجملتمع.

إنّ البصري من الشعراء الذين بذلوا موهبتـهم الشـعرية واألدبيـة يف سـبيل الـدفاع عـن        -

آراء  البنّـاءة يف اجملتمـع العراقـي،    القيم وإصالر جمتمعهم، وقد استخدم شـعر  إعالنـاا عـن    

جماهبتـها والتصـدّي هلـذ  األسـباب. ويف هـذا      ى وأخذ يبح  عـن أسـباب التخلّـف، وحيـ  علـ     

ــرّق إىل  ــدد تطـ ــع   الصـ ــال  يف اجملتمـ ــوعات ذات بـ ــموضـ ــرة  كـ ــرأة والن ـ ــتبداد واملـ الفقر واالسـ

 يف أشعار .اإلنسانية إي اجملتمع و... ومل يقف مكتوف األيدي أمامها بل يعاجلها 

إنّ البصري يف شعر  شارث اجملتمع يف آالم  ومعانات ، فاتّخذ سالر الشـعر للـذود عـن     -

البؤس واحلرمـان  كـ ثري مـن الثيمـات االجتماعيّـة    كـ رمية تستحق بشعب ، فبدأ يـتلم  ال كحياة 

الل كان  مهيمنة على البلد وهو كمحلّل اجتماعي سـعى أن يعاجلهـا وينتقـد أسـباهبا ويعطـي      

 ض احللول هلا.بع

ل أهـمّ الثيمــات يف شـعر عبدالسـادة، فقــد    كإنّ احلـرب ونتائجهـا املـدمّرة يف الــبالد تشـ     -

معنويــات الشــعب العراقــي، ومــا ختلّفــ  وراءهــا، ويف ى تــأ ري هــذ  النتــائ  علــى شـف عــن مــد ك

السـالم واحملبـة   ى د علـ كـ معاجلة هذا املوضوع استعان بالعواطف واملشاعر الصادقة، فأخذ يؤ

 االستقرار والتآخي بني الناس.و

ــة حلــب الــوطن وجماهبــة األجانــب        - ــة خاصّ يــوي عبدالســادة البصــري يف أشــعار  عناي

ــة يف      ــة مرموقـ ــتدعاء شخصـــيات بريبـ ــل اسـ ــذا الصـــدد ال يغفـ ــتعمار، ويف هـ والتصـــدّي لالسـ

 شف عن سياسات االستعمار بلغة جليّة وواضحة. كن من الكي يتمكنصوص ، 

انـــة ســـاميّة يف نتاجـــات الشـــاعر، فرســـم صـــورهتا بعنايـــة وحساســـيّة  كز املـــرأة مبيّـــتتم -

مـن املـرأة إلّـا اخلـري واالسـتقرار      ى إليها أشرف وأفضل الصفات والتعابري، فهو ال يـر ى وأضف

فيلـة باسـتمرار احلـب بينـهما؛     كواحلب، وال يتعامل معها إال مبشاعر صادقة وقداسة روحانيّة 

ــر   ــة، فهــي األمّ واألخــ  والزوجــة ويف    ى مــاهالبصــري يتى ويف بعــض تعــابري  ن ــاملرأة احلبيب ب

 ل تفاصيل . كآخر هي الوطن بى مستو
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