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 قَاَل َسّبِ ئِوًِّ أَُعىرُ تَِك أَْن أَْسأَنََك 

ٍَْس ِنً تِِه ِعْهٌم َوئاِلَّ ذَْغِفْش ِنً َوذَْشَحْمىًِ أَُكه  َما نَ

َه اْنَخاِسِشٌَه  ّمِ

 

 

 

 

 صذق هللا انعهً انعظٍم

 47اٌَح – سىسج هىد 
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 االهـــــذاء 

انههم اجعم خانص عمهً قشتح ً نىجهك انكشٌم انى مه مهك قهثً وفإادي 

وشعىسي انى مه وزسخ نه عمشي وحٍاذً انى اتً انغانً ادامه هللا ذاجا ً 

عهى سؤوسىا انى عطش انٍاسمٍه ووىس انشمس وتهجح انضحى انى اعض 

اوسان انى قهثً واكثشهم ودا ً انى ماء انعٍىن وهمس انجفىن ووثض 

انقهىب وغاٌح حة انمحثىب انى مه شىقً انٍها قرهىً وتعذي عىها 

اجهذوً وقشاءج انمكرىب مىها احضصوً انى مه احثها قهثً انى مه كاود 

 . غاٌح قصذي انى حثٍثرً امً ادامها هللا امٍشج نىا 

 

       الباحث

                                                    دمحم علً موسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وعرفان
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أتمدم بخالص الشكر واالمتنان الى امً وابً وجمٌع اخوتً واخواتً الى امً 

الروحٌة األستاذة مٌعاد زعٌم التً بذلت جهودا ً كبٌرة فً إتمام هذا البحث من 

توفٌر مصادر ومتابعة كما أتمدم بخالص الشكر واالحترام والتمدٌر الى ابً 

الروحً األستاذ الدكتورالشاعر صدام فهد االسدي وما اواله من اهتمام وتعاون 

 فً اإلجابة عن الكثٌر من األسئلة 

والشكر موصول الى االنامل التً سعت فً إتمام هذا البحث جعلهاهللا فً مٌزان 

أعمالهم اسأل هللا ان ٌوفك كل من ساندنً وساعدنً من لرٌب او بعٌد خالل 

 حٌاتً الدراسٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوٌات

 5الممدمة      

 13التمهٌد     
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 20معنى المكان   

 33المكان االلٌف  : المبحث األول  

 45المكان المعادي : البحث الثانً  

 النٌة التراثٌة للمكان : المبحث الثالث 

  52التناص و االستلهام المكانً 

 

 53: نتائج البحث 

 54: الخاتمة  

 58:لائمة  المصادر 

 : لصٌدة البصرة الخالدة 

 

 الممدمـــة

و سبوغ االء , من عموم نعم ابتداها , و الثناء بما لدم , الحمد هلل على ما انعم و له الشكر على ما الهم 

و تفاوت عن االدران , و نأى عن الجزاء امدها , جم عن االحصاء عددها , و تمام منن اوالها , اسداها 

, خالك الملم , و ال تحجبه السواتر , و ال تراه النواظر , و ال تحوٌه المشاهد , ال تدركه الشواهد , ابدها 

و الصالة و السالم على خٌر خلك هللا , و اخر االخرٌن , اول االولٌن , المعلم به االنسان ما لم ٌعلم 

 .حبٌب اله العالمٌن دمحم بن عبد هللا و على اله الطٌبٌن الطاهرٌن , اجمعٌن 

ٌتكون هذا البحث من تمهٌد  ((دراسة المكان فً شعر صدام فهد االسدي   ))انطاللا من موضوع البحث 

فتناول معنى : اما الثانً , تطرق الى حٌاة الشاعر و ثمافته و نبوؼه و مؤلفاته : االول , ٌتضمن مطلبٌن 

 .المكان 

 :و ثالثة مباحث تناول االول منها المكان االلٌؾ عند الشاعر انماذج تطبٌمٌة درست خاللها 

 .الوطن - 5. البصرة - 4.  المدٌنة - 3.  المدرسة - 2.   بٌت الطفولة  -1

 .و كٌؾ تحول هذا المكان االلٌؾ الى معادي , فهو ٌنطلك من المكان الخاص الى المكان العام 
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 :فمد تناول المكان المعادي بنماذج توضٌحٌة : اما المبحث الثانً 

 .الوطن - 4.المدٌنة - 3. السجن - 2.   المرٌة  -1

 .و كٌؾ اكتسبت هذه االماكن العدائٌة و كٌفٌة تصوٌر الشاعر لها 

اما المبحث الثالث فمد كان تحت عنوان التناص و االستلهام المكانً فً شعر صدام فهد االسدي  فما ورد 

فً شعره من استلهام مكانً مع المران الكرٌم و الحدٌث الشرٌؾ و االمثال و الحكم و كذلن المصص 

 .الشعبٌة 

و ٌختم البحث بأهم النتائج و كذلن تتبعها الخاتمة و ٌلً الخاتمة لائمة بمصادر و مراجع البحث و الحمد 

 )) ((ذلن من فضل هللا ٌؤتٌه من ٌشاء و هللا ذو الفضل العظٌم  ))هلل اتممت هذا البحث مع ملحك و 

 .و هو حسبً و نعم الوكٌل , و هللا المستعان على نفسً و انفسكم , ( (4:الجمعة 

 

 

 :التمهٌد 

 .الشاعر صدام فهد االسدي  ثمافته و نبوؼه  -1

 . معنى المكان -2

 :الشاعر صدام فهد االسدي  ثمافته و مؤلفاته والبحوث السابمة  : اوال 

و على سواحل شط , و عذوبة اوزانهمن ارض السواد و النخٌل و من ملتمى النهرٌن , من ارض الخلٌل 

لد هجرتها  ((االنهار ظمأى  ))ألٌتام لم تر الدار الى فً المراءة و ((خٌمة من ؼبار  ))العرب هنان 

و لم  ((كأسباخ على رصٌؾ التعب  ))و اصبحت مشردة تنام , بعد ان ترن االٌتام المدارس , النوارس 

لد تتبراء  (محاجر الؽسك  )لد هجرها المطر فٌا  ((ترهالت ؼٌمة ذابلة  ))و , ٌعنٌهم فً ٌتمهم الشعب 

ال شًء ؼٌر  )اناس عندهم الحٌاة  ((من شر ما خلك . لل اعوذ برب الفلك  ))النخٌل من العذق ؟ آه 

((ما هً اال امراض بشرٌة نفسٌة و ادران ال ٌؽسلها دوام سموط المطر  )) (الكالم 
1

 .فخذ هذه الدرر , 

 لو ٌسمط المطر فٌغسل البٌوت و االبواب و الشجر

                                                             
 .14: االعمال الشعرٌة الكاملة - 1
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.لكنه مهما ٌظل سالطا ال ٌغسل البشر 
1
 

و ؼذا , بزغ شاعر جرد اللٌل الحجاب , و اناس عاشوا فً عالم االوهام , بعد لٌل طال فٌه الظالم 

عظٌم اصله فً االنساب ال , لارب بشعره السٌاب , كشمس اورثت صبحا خالب , بشعره االلباب 

 :انه المائل , ٌخشى الذئاب رسمها بأبٌات شعره النازلة كالمطر ؼٌر انه ٌخشى البشر 

 كل الذئاب التً فً الغاب ترحمنً

لم تؤذ للبً و ٌا خوفً البشر 
2
 

و ذكره و وصؾ , احد شعراء العصر الحدٌث عجز التعبٌر عن امره , انه الشاعر صدام فهد االسدي  

 .و الولوؾ على اطاللة موجزة تبٌن ذلن , و لكن البد من ذكر شًء من حٌاته االدبٌة , شعره 

م ولد الشاعر صدام فهد 1953من لضاء المرنة و فً العام  ((الحدة  ))محافظة البصرة فً لرٌة  ))من 

الممتدة فً جنوب العراق و , المبٌلة العربٌة المعروفة , طاهر شرٌؾ الحمد فً اسرة تنتمً الى بنً اسد 

(.(وسطه 
3
 

و هذا ما اتاح له ان ٌتمتع , و من اسرة معروفة بالتدٌن لد اخذ عنها الدٌن و االدب منذ نعومة اظفاره 

بلب الهب و لرٌحة شعرٌة واسعة حٌث كان شدٌد االرتباط بعائلته بلػ الخمسٌن من عمره و ال زال ٌحن 

 .و ٌشعر بالحاجة الٌهم 

فأٌن امً التً الحت امومتها؟           و اٌن ذان ابً ما عاد ٌحرسنً 
4
 

و , و اثاره االدبٌة متنوعة منها ما هو شعر , الشاعر صدام فهد االسدي  بٌن فنون االدب  ))و لد جمع 

فٌها ما هو نثر كالمسرحٌات و الدراسات النمدٌة و المماالت و البحوث و اثاره االدبٌة منها المطبوع و 

(.(منها ما زال محفوظا 
5
 

له ثمافته  ))فالشاعر , و ٌنثر عبٌرا من أللئ موهبته الولادة , و هو كان و ما ٌزال ٌفوح شعرا 

االكادٌمٌة العالٌة المتفتحة ذات المرونة الخصبة الؽزٌرة التً ٌستدل بها على ابحاثه االدبٌة و تحمٌماته 

الدلٌمة مما ٌجعله اهال المتالن ناصٌة االدب العربً فً العراق و الوطن العربً و انت تجد فً لوة 

                                                             
 .146:المصدر نفسه - 1
 .225: االعمال الشعرٌة الكاملة - 2
الجامعة االسالمٌة فً , صادق داؼر سعود الحالق , رسالة ماجستٌر , التشكٌل الجمالً فً شعر صدام فهد االسدي - 3

 .157:م 2013, شعبة اللؽة العربٌة و ادابها اللبنان و خلدة , كلٌة االداب و العلوم االنسانٌة , كلٌة لبنان , لبنان 
 .63ص, االعمال الكاملة للشاعر صدام فهد االسدي - 4
 .161: التشكٌل الجمالً فً شعر صدام - 5
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االمتالن لناصٌة االدب صورة الولئن الشعراء الذٌن حملوا لواء الوطنٌة كالرصافً و الزهاوي و 

((ؼٌرهم من عمالمة الشعر فً تارٌخها 
1
 

, الشعر لؽة خاصة ٌبلؽها الشاعر بالبحث و التأنً و االختٌار فهً له الهدؾ و الوسٌلة  ))و لما كان 

وسٌلة الرؤٌة و التجربة و المابلٌة و المدرة على االستحضار و بشكل تتفجر معه مفردات مدحٌة مثٌرة 

تحمل تراثا ضخما من الطالات الشعورٌة و التعبٌرٌة نتٌجة لتفولها على اللؽة العادٌة بما ٌمتلن , مدهشة 

( .(من ضوابط و عاللات شعرٌة متداخلة منحتها خصوصٌة االٌحاء 
2
 

منذ , فمد خاض شعرا وٌبحر فً  سفن ظلماءبالمراء .و لد بلػ الشاعر صدام فهد االسدي  هدفه فً ذلن 

 زمن بعٌد

 ((من تنومتً ٌطلع الممر  ))و حٌث تحدث عنه و كتب فٌه االستاذ الدكتور لصً الشٌخ عسكر فً كتابه 

فً ذلن الولت ؼمرتنا روافد كثٌرة جعلتها نحن الجٌل الذي ولد فٌه خمسٌنٌات المرن الماضً  )):ٌمول 

كتب التراث العربً , ٌتفتح على العالم كله فمن هذه الروافد التً تبلػ با الشاعر و االدٌب صدام نفسه 

.))
3

كان ٌمرأ بشؽؾ المعلمات و دواوٌن الشعراء لبل  ))فالشاعر اطلع على االدب العربً المدٌم حٌث 

, االسالم و العصر الراشدي و العصرٌن االموي و العباسً و ٌحفظ كثٌرا من النصوص عن ظهر للب 

(.(الكتب المعاصرة 
4
 

فكان انعكاس هذه المراءة ان جعلت الشاعر ذا ثمافة ادبٌة واضحة و باالضافة للمراءة فمد كان ٌتمتع 

كما انه اطلع على الشعر العربً الحدٌث و النثر اٌضا , مكنته من حفظ الكثٌر من الشعر , بحافظة جٌدة 

.و لم ٌؽفل عما طرأ علٌه و لم ٌفته ما جرى من تؽٌرات و ثوابت مع مرور الزمن , 
5
 

من ان  ((انهار ظمأى  ))و حسبن ما لاله االستاذ الدكتور فاخر الٌاسري فً ممدمة الدٌوان السادس 

فالشعر كان همه الذي ٌملعه و جنٌه , الشاعر صدام فهد االسدي  الؾ الشعر فألفه و شؽله فأنشؽل به ))

شاعر مخٌال ٌتنطك الورع , شاعر مرهؾ االحساس جٌاش العاطفة , الذي كان ٌوسوس فً صدره 

فٌجعله الى مشاهد و صور متحركة كان ٌتصرؾ باللؽة فٌالعبها اذ ٌأتً بمفرداتها على احسن وجه و 

((احلى صورة و هو ٌحسن المول اذ لال و االنشاد اذا جال 
6

فالشاعر حٌث ٌتحدث عنه الكاتب ٌجب , 

                                                             
 .14ص, االعمال الكاملة للشاعر صدام فهد االسدي - 1
  7ص, فاروق احمد سلٌم . االنتماء فً الشعر الجاهلً د- 2
 .8-7ص, م 2013, لصً الشٌخ عسكر . د. أ, من تنومتً ٌطلع الممر - 3
 .9ص,المصدر نفسه - 4
 .325 ,:1عدد, مجلة اكادٌمٌة , ٌنظر حولٌات المنتدى - 5
 .2:انهار ظمأى - 6
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ان ٌخص تجربة نصؾ لرن بحلوها و مرها و حماسها و هدوءها و احداثها المثٌرة تجربة خصبة 

((.. ٌتعاٌش فٌها الوطنً و العاطفً و االجتماعً و النفسً و الفلسفً
1

,  

 

 

 :خمسون و تجربته لائال  ) حٌث نجده ؼالبا ما ٌذكر فً شعره العدد 

خمسون عاما لم ٌكن شعري لهااال بماٌا من دم مهطول
2
 

ان صدام فهد االسدي  شاعر متمكن من لؽته و ٌستطٌع المول فً اي ؼرض ٌطرأ فً باله و ٌجول فً 

االثر الكبٌر فً اتساع ثمافته و , خاطره و لد سبب له اطالعه على فنون االدب العربً و ؼٌر العربً 

 .نبوؼه و صمل موهبته 

و بعد فمد كان الشاعر صدام فهد االسدي  موفما فً منهجه الشعري هذا فمد اصاب هدفه و ممصده و  ))

(.(هو لعمري بنى صرحا شعرٌا مرمولاً ٌتأمله المتأملون و ٌتمعن به المبدعون 
3
 

 :نشاطاته التدرٌسٌه و المهنٌة 

م عٌن الشاعر مدرسا لمادة اللؽة العربٌة فً المدارس التابعة لمدٌرٌة تربٌة البصرة و 1984فً العام 

 )و (شط العرب  )و اعدادٌة  (البصرة  )و اعدادٌة  (المعمل  )من المدارس التً درس فٌها اعدادٌة 

م وافمت وزارة التربٌة 1993و فً العام ( الفداء الفلسطٌنً ) و ثانوٌة  (اعدادٌة الرسالة واالصمعً 

و درس االدب الحدٌث , فمدم الى جامعة البصرة كلٌة التربٌة , على دراسة الماجستٌر و على نفمتها 

اكمل  (شعر رشدي العامل دراسة فنٌة  )بأشراؾ الدكتور لصً سالم علوان كانت رسالته بعنوان 

 .م 1996دراسته و تخرج فً العام 

بعد حصوله على شهادة الماجستٌر انتمل الى جامعة الكوفة لسم اللؽة العربٌة و لبل لدراسة الدكتوراه فً 

البصرة فً الشعر العرالً  )) فً اطروحته الموسومة 2000اكمل دراسته فً العام , المسم وتعٌن فٌه 

.بأشراؾ الدكتور سعٌد عدنان المحنة( (م 1960 –م 1920من 
4
 

                                                             
 .7:من تنومتً ٌطلع الممر -1
  .75: االعمال الكاملة - 2
  .7: انهار ظمأى - 3
 .20/12/2016, ممابلة الباحث مع الشاعر بتارٌخ - 4
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و , م عاد الشاعر مدرسا لالدب الحدٌث فً جامعة البصرة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  2001فً العام 

 .م  و هو ال ٌزال ٌواصل كتابته الشعرٌة و النثر و النمد 2008فً العام  (استاذ)لد حصل على مرتبة 

 

 

 

 :نتاج الشاعر االدبً 

ان اطالع الشاعر على االدب العربً و الؽربً فً مختلؾ العصور و على معظم الشعر العرالً 

الحدٌث و الكتب النمدٌة و ؼٌرها الحدٌثة  و المعاصرة فً الساحة االدبٌة فكان نتاج هذا ان حصد لنا 

و , الشاعر ثمار جهده بما انتجه من مؤلفات ادبٌة حٌث جمع الشاعر صدام فهد االسدي  من فنون االدب 

اثاره االدبٌة متنوعة منها ما هو شعر و منها ما هو نثر كالمسرحٌات و الدراسات النمدٌة و المماالت و 

:البحوث و اثاره االدبٌة منها المطبوع و منها ما زال مخطوطا و هً كما ٌأتً 
1
 

 : الشعر  -1

 :المطبوع  - أ

م ضمت ثالثا و عشرٌن 2005مجموعة شعرٌة صدرت فً البصرة سنة : محاجر الؽسك  -1

 .لصٌدة من الشعر التملٌدي و شعر التفعٌلة 

م ضمتثمانٌة و عشرٌن 2006المجموعة الثانٌة صدرت فً البصرة سنة :  خٌمة من ؼبار  -2

 .لصٌدة من الوزن التملٌدي و وزن التفعٌلة 

م ضمت ستا و 2007المجموعة الشعرٌة الثالثة صدرت فً البصرة سنة :  ال شًء ؼٌر الكالم  -3

 .ثالثٌن لصٌدة من الوزن التملٌدي و وزن التفعٌلة 

م 2008المجموعة الرابعة طبعت و اصدرت فً البصرة سنة : اسباخ على رصٌؾ التعب  -4

 .ضمت ستا و ثالثٌن لصٌدة من الوزن التملٌدي و وزن التفعٌلة 

م ضمت 2008المجموعة الشعرٌة الخامسة طبعت فً البصرة فً العام :  ترهالت ؼٌمة ذابلة  -5

 .ستا و ثالثٌن لصٌدة من الوزن التملٌدي و وزن التفعٌلة 

                                                             
 .161: الشكل الجمالً و شعر صدام فهد االسدي - 1
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م 2010و هً المجموعة السادسة صدرت من مطبعة الجواهري فً البصرة سنة : انهار ظمأى  -6

 .ضمت احدى و عشرٌن لصٌدة من الشعر التملٌدي و شعر التفعٌلة 

صدرت الطبعة االولى من دار معد للطباعة و النشر و التوزٌع فً :  االعمال الشعرٌة الكاملة  -7

مائة و  )م اشتملت على المجموعات الشعرٌة السابمة بلػ مجموع المصائد فٌها 2011دمشك سنة 

.لصٌدة موزعة بٌن التملٌدي و التفعٌلة  (سبعا و ثمانٌن 
1 

 .مجموعة شعرٌة سابعة لٌد الطبع :  سأعلن امٌتً اخٌرا  -8

 

 

 :المخطوط  - ب

 : للشاعر اربع مجموعات شعرٌة مخطوطة و هً 

انتهى من  ((المسٌح و المسلة الؽرٌمة  ))و , م 1970انتهى من تدوٌنها سنة  ((لبلة لزورق االحالم  ))

 ))و , م 1972انتهى من تدوٌنها سنة  ((شعر شعبً , ؼصن صفصاؾ  ))و , م 1970تدوٌنها سنة 

 .م 1984انتهى من تدوٌنها سنة ( (لٌلى و شاعر ال ٌعرؾ الكتابة 

 

 : النثر  -2

 :المطبوع  - أ

 :للشاعر صدام فهد االسدي  اربعة كتب نمدٌة مطبوعة و هً كما ٌأتً 

صدر هذا الكتاب من مطبعة دار السالم فً  (نحت من ضباب فً شاعرٌة رشدي العامل  ) -1

م 2008البصرة سنة 
2

 . و هو دراسة موضوعٌة فنٌة عن شعر رشدي العامل 

 .  مطبعة السالم 2009لالئد نمدٌة عن شعراء البصرة سنة  -2

  . 2010لوافل بال هوادج مكتب الجواهري  -3

  2012سنة  (البصرة فً الشعر العرالً المعاصر  )أصدرت له دار الشؤون الثمافٌة فً بؽداد  -4

 

                                                             
 .163ص, و الشكل الجمالً فً شعر صدام , 672ص, ٌنظر االعمال الكاملة - 1

  .163المصدر السابك  2-
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 : المخطوط  - ب

 :ان كل اثار الشاعر النثرٌة المخطوطة و مسرحٌاته و هً 

و ( مسرحٌة الزنبور )و ( مسرحٌة االستعالمات ) و  ((مسرحٌة االحتراق  )و  (مسرحٌة بلمٌس  )

 سنة 790و التً نشر الشاعر فً مجلة مرآة االمة فً العدد  (مسرحٌة السمكة  ))و  (مسرحٌة المولؾ )

التً درسها نزار شبٌب العبادي مع مجموعة من المسرحٌات  (مسرحٌة لربان المدس  )م و 1987

فً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة  (عروض المسرح البصري  )البصرٌة فً رسالة ماجستٌر بعنوان 

.م 2012البصرة العام 
1

 ونشر اؼلب لصائده فً السبعٌنات فً مجلة الٌمظة والنهضة والمجالس 

 . السعودٌة ومرآة االمة الكوٌتٌة 

 

 :الخالصة 

بعد معرفة الشاعر و حٌاته و مكانته و مؤلفاته الشعرٌة و النمدٌة و ثمافته و مصادرها و نشاطاته 

وجد الشاعر خصوصٌته فً مفردات عمٌمة تجلى فٌها الفكر و البعد  ))التدرٌسٌة و المهنٌة حٌث 

الجمالً ٌتعانمان على مشارؾ االستعارة 
2
. 

, و من ٌطلع على االعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر ٌجد فٌها كما هائال من المعانً و االسالٌب و الصور 

للصرفٌة و النحوٌة و البالؼٌة و  ))و فً جمٌع المستوٌات  , التً تتٌح الي باحث مجاالت للدراسة 

 .و كان حظ هذا البحث ان ٌدرس المكان فً شعره بكل مجاالته ( (الصوتٌة و ؼٌرها 

 

 الدراسات السابمة عن الشاعر 

 

االستاذة الدكتورة  (لراءات فً شعر صدام فهد االسدي   )دراسة من جامعة دمشك كلٌة اآلداب  -1

  2007هدى صحناوي مولع الحوار المتمدن 

مولع  (تشظٌات افك المحور الدٌنً فً شعر صدام فهد )دراسة من جامعة دمشك كلٌة اآلداب  -2

  2008الناس 

                                                             
 .164: التشكٌل الجمالً فً شعر صدام فهد االسدي - 1
 .10:من تنومتً ٌطلع الممر - 2
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مطبعة دار  (من تنومتً ٌطلع الممر  )دراسة االستاذ الدكتور لصً الشٌخ عسكر من جامعة لندن  -3

  2014البصائر لبنان 

كلٌة الدراسات االسالمٌة فً لبنان  (صادق داؼر الحالؾ  )رسالة ماجستٌر بتمدٌر جٌد جدا للطالب  -4

  . 2013 (التشكٌل الجمالً فً شعر صدام فهد االسدي   )الموسومة 

نزار شبٌب  (عروض المسرح المدرسً فً البصرة  )رسالة ماجستٌر فً كلٌة الفنون الجمٌلة  -5

  2012العبادي اشراؾ الدكتور طارق العذاري بتمدٌر جٌد جدا 

توجعات عرالٌة  )ترجمت شعره االستاذة الدكتورة انعام الهاشمً الى اللؽة االنجلٌزٌة لصٌدة  -6

2011 )  

االنسانٌة فً شعر صدام فهد  )جامعة البصرة / درسته الدكتورة شٌماء هاتو فعل فً كلٌة التربٌة  -7

2015 . )  

اشراؾ الدكتور اثٌر  (االؼتراب فً شعر صدام فهد االسدي   )درسته الطالبة علٌاء وصفً طاهر  -8

  . 2013حمٌد العامري جامعة البصرة 

لؽة الشعر عند صدام فهد االسدٌاشراؾ االستاذ الدكتور ولٌد  (شٌماء فاضل ٌاسر  )درسته الطالبة  -9

  . 2012شاكر النعاس كلٌة التربٌة جامعة المثنى 

المصادر وانواعها ودالالتها فً انهار ظمأى  )درسته الطالبة شٌماء ناٌؾ صدام فهد االسدي   -10

  . 2016اشراؾ الدكتورة خلود شهاب احمد لسنة  (احدى مجموعات

 (الزمن السردي فً شعر صدام فهد االسدي   )درسه الطالب دمحم رسمً علً فً كلٌة التربٌة  -11

  . 2016اشراؾ الدكتورة مٌعاد زعٌم 

االسبانٌة  )نشر اشعاره الدكتور لصً الشٌخ عسكر وترجم الى العدٌد من اللؽات من العالمٌة منها  -12

  (واالسكندنافٌة و الهولندٌة والبلجٌكٌة و التركٌة 

 )اشرؾ علٌه الدكتور هادي خلؾ  بعنوان / المرنة / كلٌة التربٌة / الطالب سعد عبد الرحٌم جاسم  -13

 .  بحث تخرج 2017عام  (المكان فً شعر صدام فهد االسدي  

االؼتراب المكانً فً شعر صدام فهد  )الطالبة سحر مهدي المالكً فً كلٌة التربٌة فً المرنة  -14

 . بحث تخرج   . 2017االسدي 

عبد ,  المعارضة الشعرٌة بٌن شاعرٌن , بحث تخرج , كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , دالٌا رٌاض  -15

 . اشراؾ الشاعر نفسه  , 2017, الرزاق عبد الواحد والشاعر صدام فهد االسدي  

الحسٌن فً شعر صدام فهد االسدي   )بحث تخرج , كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , ساره سالم فرج  -16

  . 2017, اشراؾ الدكتور صباح عٌدي عطٌه  (
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 معنى المكان : ثانٌا 

 : المكان لغة  -1

هو موضع لكٌنونة الشًء فٌه : جاء فً معاجم اللؽة ان المكان 
1

 اي هو مكان االنسان و ؼٌره اي هو 

المكان الحاوي للشًء سواء كان انسان او حٌوان او جماد اي الموضع الذي ٌوجد و ٌخلك فٌه االنسان و 

ال كان و : مصدر كان ٌكون و كٌنونة و الكون الحدث تمول العرب لمن تشوه , هو اسم مشتك من الكون 

اي مات, و ال تكون ال تحرن , ال كان ال حلك , ال تكون 
2

 و هذا ٌعنً ان المكان اسم مشتك للداللة على 

 .موضع الحدث او الخلك و الوجود و االستمرار 

.حٌن نضٌؾ المكان الى االنسان نحصل على لفظ ٌدل داللة عمٌمة على صٌرورة الحٌاة االنسانٌة 
3
 

 :المكان فً االدب  -2

هو عنصر مهم ٌحظى باهتمام بالػ فً دراسة النص االدبً ذلن ان الحدث ال ٌتم ما لم ٌمع فً مكان 

 .محدد 

((ٌمثل محورا اساسٌا من المحاور التً تدور حولها نظرٌة االدب  ))فهو 
4

. 

و تزاد اهمٌة , و لد ٌمثل المكان اٌضا الكٌان الذي ٌحتوي على خالصة التفاعل بٌن االنسان و المجتمع 

ٌعبر عن نفسه من خالل اشكال معٌنة و ٌتخذ معانً متعددة بحٌث ٌؤسس احٌانا علة وجود  ))عندما 

((االثر 
5
. 

ان على االدٌب ان ٌسمع المكان فً عمله االبداعً بؤرة تشحن الوالع شحنات مختلفة من المشاعر و 

و ان االدٌب له دور بارز فً هذا التفاعل الذي ٌحصل بٌن االنسان و مجتمعه و لكً , االجواء النفسٌة 

.ٌصبح المكان مؤثرا فً العمل االدبً ٌجب ان تكون له داللة 
6
 

  :(االطالل  )المكان فً الشعر الجاهلً  -3
                                                             

 .387 : 5ج, العٌن للفراهٌدي : ٌنظر - 1
 .لسان العرب مادة الكون - 2
 .1:فاروق احمد سلٌم . د, االنتماء فً الشعر الجاهلً - 3
  .3: ٌسرا احمد لاسم و اخرون . د, مجموعة باحثٌن , جمالٌات المكان - 4
 .92ص, لاير دنٌلٌه , روالن بورنوؾ , عالم الرواٌة - 5
 .دراسة فً فن الرواٌة العرالٌة , فً رواٌة المكان  , 20ص, ٌاسٌن النصٌر - 6



 
19 

ظاهرة الولوؾ على االطالل هً ظاهرة تؽلؽلت فً ثناٌا المجتمع الجاهلً و اصبحت محط انظاره و 

ٌمكن ان ٌتلخص تعرٌؾ هذه الظاهرة بان الولوؾ على االطالل هو زٌارة المكان الذي ما زالت به 

منازل الصبٌة و المبٌلة و تذكر الماضً بعض المفسرٌن ٌرون بان الولوؾ على االطالل هو طمس دٌنً 

لظاهرة الولوؾ على  ))جاهلً و ٌعد امرئ المٌس اول من استخدم شعر الولوؾ على االطالل و 

الذي ٌشعر به االنسان فً دار الحبٌب بعد آه خلت الدار من ( : الحنٌن : ) اسباب عدة منها ( (االطالل 

 . هذه الحبٌب فرؤٌة المنازل خالٌة تشعر الشاعر بالحنٌن و الشوق 

 

 :لال جرٌر 

ان الخلٌط فلو طوعت فأبانا      و لطعوا من حبال الوصل الرانا 
1
 

 

 :المكان فً العصر العباسً  -4

اما المكان فً العصر العباسً فمد تطور عن العصر الجاهلً اذ انهم فً العباسً وصفوا الكثٌر من 

االمكنة و دخل المكان ؼرض الوصؾ اذ انهم وصفوا المصور و المساجد و االماكن كبؽداد مثال و 

حٌث برز شعراء كثٌرون فً هذا , الكثٌر من المدن و من االماكن التً وصفت كثٌرا هً المصور 

اذ ٌمول فً وصؾ  (البحتري  )المجال و كان على رأسهم و ابرزهم و اشهرهم فً العصر العباسً هو 

 :لصر من لصور الفتح بن خالان وزٌرا لدولة ٌمول فٌها 

 مماصٌر ملن البلت بوجوهها      عن منظر فً عرض دجلة مونك

اذ ان وصؾ االماكن كان موجود فً العصر الجاهلً و لكنه توسع فً العصر العباسً و تفنن الشعراء 

.فً موصفهم و تمثٌل خواطرهم فوصفوا ما هو شدٌد الصلة بالحضارات 
2
 

و للمكان حضور فاعل فً حٌاة كل منا فهو الذي ٌثر فٌنا من دون سواه احساسا بالمواطنة و احساسا 

و ان عاللة االنسان بالمكان ... اخر بالزمن و بالمحلٌة حتى لتحسبه الكٌان الذي ال ٌحدث شًء بدونه 

عاللة جدلٌة تشكل من خالل عملٌة التأثر و التأثٌر اذ ان االنسان ال ٌحتاج فمط الى مساحة فٌزٌمٌة 

                                                             
 .م 2012تشرٌن الثانً  , 11:العدد , الصفحة الرئٌسٌة , مجلة فكر لو - 1
بحث تخرج دراسة المكان فً شعر بشرى البستانً : نمال عن , فالح حبٌب , الفنون الشعرٌة فً العصر العباسً االول - 2

 .4ص, م 2016, جنان حسٌن : اعداد , 
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جؽرافٌة ٌعٌش فٌها و لكنه ٌصبو الى رفعه ٌضرب فٌها بجذوره و تتأصل فٌها هوٌته
1

 فعنصر المكان 

من العناصر المهمة فً اي عمل ادبً سواء اكان فً المصة او الرواٌة او المسرحٌة نظرا ألهمٌته و 

تأثٌره الكبٌر فً النص الروائً 
2
هو المٌدان الخاص للحدث و الشخصٌات المشاركة فٌه  ((فالمكان  )) 

.
3

و ال ٌختلؾ االمر كثٌرا فً عاللة المكان بالشخصٌة اي االنسان و تأتً اهمٌة هذه العاللة من كون  , 

المكان ٌشكل االطار الحركً ألفعال الشخصٌات فضال عن وظٌفته فً تؽٌر صفات الشخصٌات و 

طبائعها عندما نعكس موالفها و سلوكها و ٌوضح معالمها الداخلٌة و الخارجٌة 
4

 فالروائً ٌمرب المكان 

من المارئ بالوصؾ الذي ٌرسم صورة بصرٌة تجعل ادران المكان بوساطة اللؽة ممكنا اي ان الوصؾ 

.وسٌلة الروائً لتصوٌر المكان و بٌان جزئٌاته و ابعاده 
5
 

ال ٌرتبط المكان فً النص الحكائً بوجهة النظر و االحداث و الشخصٌات و الزمن فحسب و انما ٌرتبط 

اٌضا بطائفة من المضاٌا االسلوبٌة و السٌكولوجٌة و التباطٌمٌة و التً و ان كانت ال تتضمتصفات مكانٌة 

فً االصل فأنها ستكسبها فً االدب كما فً الحٌاة الٌومٌة فالمكان الذي ٌتلون بالحالة الفكرٌة او النفسٌة 

للشخصٌات المحٌطة به مكان له داللة تفوق دوره المألوؾ كدٌكور او كوسط ٌؤطر االحداث انه ٌتحول 

من خالل الوصؾ... فً هذه الحالة الى محاور حمٌمً و ٌمتحم عالم السرد محررا نفسه 
6

فالمكان  , 

ٌكتسب هوٌته من هوٌة االنسان الذي ٌعٌش فٌه تماما كما ٌؤثر فً االنسان فٌكسبه هوٌة خاصة 
7
 

فاالحساس بالمكان لدى الكاتب ٌجب ان ٌكون لوٌا من خالل تعبٌره عنه الى الدرجة التً ٌستطٌع معها 

المارئ ان ٌحس باالنطباع و النكهة و االصوات و الجو المألوؾ الخاص به بحٌث ٌستطٌع مرالبة 

و ٌرى ما تراه الشخصٌة من وجهة نظرها و ٌحس بما تحس به تجاه هذا , الشخصٌة فً عملها و حٌاتها 

المكان 
8

 اذ ان الحدٌث فً المكان هو حدٌث محور عن رؤٌة ذلن المكان و زاوٌة النظر التً ٌتتخذها 

فالرؤٌة هً التً تمودنا نحو معرفة المكان و تملكه من حٌث هو صورة , الراوي عند مباشرتها له 

تنعكس فً ذهن الراوي و ٌدركها وعٌه لبل ان ٌعرضها علٌنا
9

هو الوعاء  )) فالمكان فً العمل الفنً 

                                                             
 .123ص, خلٌل شكري هٌاس , سٌرة جبرا الذاتٌة فً البئر االولى و شارع االمٌرات - 1
 .154ص, م 2002, بؽداد , اولى : ط , فاطمة عٌسى جاسم .  د– روائٌا –ؼائب طعمة فرمان - 2
 .105ص, م 2004, بؽداد  , 1ط, حسٌن حمزة الجبوري . د,  (مدن الملح  )دراسة فً البناء الفنً فً خماسٌة - 3
 .124ص, سٌرة جبرا الذاتٌة - 4
 .156-155ص, ؼائب طعمة فرمان - 5
 .125ص, سٌرة جبرا الذاتٌة - 6
 .155ص, ؼائب طعمة - 7
 .157ص,  المصدر نفسه -8
 .124صص, سٌرة جبرا الذاتٌة - 9
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فهو الكٌان االجتماعٌة الذي ٌحتوي على خالصة , الذي تزاد لٌمته كلما كان متداخال بالعمل الفنً 

.التفاعل بٌن االنسان و مجتمعه 
1
 

و لد تطور المكان فً الشعر العربً الحدٌث بعد ان كان فً العصر الجاهلً ٌصؾ المكان الخالً فً 

الدٌار الخالٌة من االحبة و الولوؾ على االطالل و بعد ان كان الشعر العباسً لد دخل الوصؾ لكثٌر 

اما فً الشعر العربً الحدٌث فمد تعددت انواع االمكنة فالمكان عند , من االماكن الجمٌلة و ؼٌر الجمٌلة 

 :ٌاسٌن النصٌر ٌعنً 

و المكان ٌعنً االرتباط الجذري بفعل الكٌنونة ألداء الطموس الٌومٌة , بدء تدوٌن التارٌخ االنسانً  ))

لصٌاؼة المشروع االنسانً ضمتاالفعال المهمة لتنشئة المخٌلة و هً تدمج كلٌة الحٌاة فً ... للوجود 

صورة مكانٌة 
2
 

هو ممر االنسان االول و االرض المثال على ذلن : بٌنما اذا نظرنا الى المكان بالمدلول التارٌخً نجده 

بعد ان خلك هللا سبحانه و تعالى السماوات خلك االرض و دحاها من مكة المكرمة و اصبحت المستمر 

الدائم لالنسان و هذا الخلك و التدبٌر كان فً زمن معٌن فهو وسط محدد ٌشتمل على االشٌاء 
3

و كما 

ساحة ذات ابعاد هندسٌة او طبوؼرافٌة تحكمها المماٌٌس و الحجوم و ٌخرج العالم : تعرفه شكمان بأنه 

 :فً تعرٌؾ المكان من هندسٌته الجؽرافٌة لٌشتمل على  (الوتمان  )السٌنمائً 

تموم بٌنهما ...  مجموعة من االشٌاء المتجانسة من الظواهر و الحاالت و الوظائؾ و االشكال المتؽاٌرة 

المسافة , االتصال : عاللة شبٌهة بالعاللات المكانٌة المألوفة العادٌة مثل 
4

 لد تطور المكان فً الشعر 

و هذا مؤكد حٌث ان كل شاعر ٌبحث عن كل ما هو جدٌد و ٌسعى خلؾ االبداع من , العربً الحدٌث 

اجل رضى الناس و كذلن المكان فمد طوره الشعراء بعد ان كان فً الشعر الجاهلً ٌصؾ الدٌار الخالٌة 

من االحبة و الولوؾ علٌها و اصبحت مطالع لمصائدهم تحت عنوان االطالل ثم تطور المكان حتى بلػ 

فً الشعر العباسً اكثر من الولوؾ على االطالل واصفا الكثٌر من االماكن الجمٌلة و ؼٌرها و هذا ما 

 .نجده فً معظم لصائد الشعر االندلسً 

                                                             
 .155ص, ؼائب طعمة - 1
: نمال عن , م 1986, بؽداد , افاق عربٌة , دار الشؤون العامة , ٌاسٌن النصٌر . د, اشكالٌة المكان فً النص االدبً - 2

 .م 2011, 28ص, دمحم عبد الكرٌم : بحث تخرج اعداد , الزمكان فً رواٌة العالم المجهول لتوفٌك الحكٌم 
 .18ص, البناء الفنً لرواٌة الحرب فً العراق - 3
 .م 2010( , 1)الجزائر , منشورات االختالؾ , تحلٌل النص السردي تمنٌات و مفاهٌم دمحم بو عزة -4
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اما فً الشعر الحدٌث فمد تطور المكان كثٌرا و تعددت انواعه حٌث ان المكان عنصر مؤثر و ٌؤثر 

بالشخصٌة النه ٌمنحها هوٌتها و ارتباطها به كارتباطه بالحدث 
1

كما ذكرنا سابما و لد تعددت انواع ... 

االماكن عند الشاعر فهنان مكان الٌؾ و هنان مكان معادي و اماكن اخرى امثال المكان المالذ و المكان 

المنشود و المكان التارٌخً و المكان المستلهم من المران و االحادٌث و الخطب و ؼٌرها و كذلن وجدنا 

فً شعره اماكن متحولة حٌث ان المكان االلٌؾ لد ٌكون معادٌا و بالعكس و هذا ما سندرسه بالتفصٌل 

 :فً هذا البحث 

 :و من امثلة ذكر المكان عند الشاعر 

 ان الطرٌك الٌها انتحار, ان الحمٌمة مرة عهد 

 اٌن بابل

 اورون

 عشروت, عشتار 

ٌداوسٌس كانت تموت بوضح النهار
2
 

و ٌحمل المكان فً طٌاته لٌما تنتج من التنظٌم المعماري كما تنتج من التوظٌؾ االجتماعً فٌفرض كل 

مكان سلوكا خاصا على الناس فٌه فالطرٌمة التً ٌدرن بها المكان تفضً علٌه دالالت خاصة 
3

 لال 

الشاعر فً لصٌدته الالعب الماهر حٌث نستطٌع ان نستنتج ان لكل مكان سلوكا خاصا على الناس فٌه و 

 :ٌمول 

 فً بٌتنا المهجور بل فً غرفتً      كتب و ٌتركها الزمان سواترا

 فذهبت لالسواق الصد بٌعها     كً اشتري فٌها رغٌفا طاهرا

 فاذا اتى شاب ٌرٌد مجلة     و اذا اتى طفُل ٌرٌد سنافرا

 و اذا اتى كهٌل ٌرٌد فطائرا     (حكاٌة)و اذا اتت بنت ترٌد 

 كانت تبٌع مالبسا و سجائرا         (داللة )حتى اتتنً صدفة 

                                                             
 .175ص, ابراهٌم جنداري , الفضاء الروائً - 1
 .218-217ص, االعمال الكاملة - 2
 .م 1987 , 8العدد, عٌون المماالت , سٌزا لاسم , لوري ٌوتمان , مشكلة المكان الفنً - 3
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طوٌا نادرا (الشمسً)لالت فبعنً بعضها ٌا سٌدي    اطوي بها 
1
 

 :و لال اٌضا 

 و لست اعبر حد النطك فً شفتً    لو كنت انطك فالسجان ٌمنعنً

 لبست ثوبا ٌحٌط الجسم ٌستره     لو هبت الرٌح هذا الثوب ٌفضحنً

 السجن داري فأٌن الٌوم اجنحتً      ان طرت شبرا فتلن الدار تسجننً

 ...الغاب هذا به االذواق لد حكمت     وحسرتً فهو كم ٌلتذ فً غبنً؟

 فأٌن امً التً الحت امومتها     و اٌن ذان ابً ما عاد ٌحرسنً

و اٌن ذان المضٌف الرحب صحبته؟     جمٌعهم ال ارى من كان ٌسمعنً
2
 

عندما نمارن بٌن الممطعٌن نجد ان للمكان دوراً كبٌراً ٌفرضه على الشخصٌة التً تعٌش فٌه ففً السوق 

نجده ٌختلط بالناس و ٌتكلم و ٌبٌع االخرٌن اما فً السجن فنجده ٌتوجع و ٌتأوه و ال ٌستطٌع ان ٌتكلم الن 

السجان ٌمنعه و هو ٌشعره بالحاجة الى الحنان و االمومة و ابا ٌحرسه و المكان هو الفضاء الذي تجري 

فٌه ال علٌه الحوادث 
3

و المكان عنصر اساسً فً الرواٌة ٌنصهر فً الشخصٌات و الزمن و تنصهر  , 

 .فٌه الشخوص و الزمن 

 :و نحن فً ذلن ال نتفك مع جٌنٌت فً لوله 

انا بأستطاعتً ان اروي لصة دون تعٌٌن احداثها ))
4

 فأذا ما تحدد الزمن و تحدد داخله ادوار 

الشخصٌات بالتأكٌد ٌتجدد ماهٌة المكان و ان لم تصرح به فاذا كان للزمن ابعاده المصٌرٌة فأن للمكان 

ابعاده االٌدٌولوجٌة و ذلن بأتخاذ المكان وسٌلة تعبٌر او تشخٌص للوالع االجتماعً و الطبمً للشخوص 
5

..  فأذا تحددت طبمات الشخوص فالشخوص تؤثر فً المكان و هو ٌؤثر فٌها بالمدر الذي تؤثر فٌه 

فالمكان عنصر مؤثر و ٌتأثر بالشخصٌة ألنه ٌمنحها هوٌته و ارتباطها به كارتباطه بالحدث ٌكتسب 

و النص الذي ٌتم من , المكان اهمٌته و دٌمومته بتماثله بدرجة او بأخرى مع العالم الحمٌمً الخارجً 

خالله الذي له الوصؾ بالدور الكبٌر فً تجدٌد معالم المكان و تمثٌله فً الرواٌة و اعطائه سمة 

الوالعٌة
6

 : و من شعر الشاعر صدام فهد االسدي  عن المكان 

                                                             
 .240-239ص, االعمال الكاملة للشاعر صدام فهد االسدي - 1
 .63ص, االعمال الكاملة - 2
 .121ص, بنٌة النص الرواي - 3
 .187ص, البناء الفنً فً الرواٌة التارٌخٌة العربٌة - 4
 .127ص, بنٌة النص الروائً - 5
 .175ص, ابراهٌم جنداري , الفضاء الروائً - 6
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 للت بغداد هل تنام اللٌالً     شارع الحب لد طواه الحنٌن

 و تٌمنت كٌف ٌبكً شراعا      غرق الدمع لد نساه السنٌن

 :و اٌضا 

 ان بغداد ترتدي ثوب حزن    كاد ٌلوى و كان فٌه الجنون

 

 :و اٌضا 

و غرٌبا ٌعٌش ابن العرالً     بلدي الٌوم بالردى مسكون
1
 

 

 

 

 

 

 المبحث االول

 المكان االلٌف

 بٌت الطفولة -1

 المدرسة -2

 المدٌنة -3

 البصرة -4

                                                             
 .369- 368ص, االعمال الكاملة للشاعر صدام فهد االسدي -1
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 الوطن -5

 

 

 

 

 

 

 

 المكان االلٌف

كأن ٌكون مكان الطفولة االولى او  (و هو المكان الذي ٌترن اثراً ال ٌمحى فً ساكنه ): المكان االلٌؾ 

مكان الصبا او الشباب 
1

 فهو مكان عشنا فٌه او شعرنا فٌه بااللفة و االمان بحٌث ٌشكل هذا المكان مادة 

لذكرٌاتنا و ال سٌما بٌت الطفولة و هو اشد انواع المكان الفة
2

.  

فكل مكان عشنا فٌه و اشعرنا بالدؾء و الحماٌة و وجدنا فٌه االلفة و الطمأنٌنة و االمان و السالم هو 

النه ٌمكن ان ٌتسع لٌشمل , مكان الٌؾ سواء اكان هذا المكان بٌتا او مكانا للصبا او وطنا او ؼٌر ذلن 

االرض كلها و ٌمكن ان ٌضٌك لٌشمل بٌتا او ؼرفة فهو من اهم انماط االماكن و اشدها الصالا بخٌال 

فالمكان االلٌؾ هو ما ٌنجذب الٌه الخٌال الن المكان الذي ٌنجذب الٌه نحوه الخٌال ال ٌمكن , الشخصٌة 

ان ٌبمى مكانا ال مبالٌا ذا ابعاد هندسٌة فحسب فهو مكان لد عاش فٌه بشر لٌس لشكل موضوعً فمط بل 

.بكل ما فً الخٌال من تحٌز
3
 

                                                             
 .199ص, م 1956, دار بٌروت للطباعة و النشر  , 2ط, دمحم ٌوسؾ . د, فن المصة فً االدب العربً الحدٌث - 1
 .153ص, شجاع مسلم  , 2ج, ٌنظر البناء الفنً لرواٌة الحرب بالعراق - 2
, م 1980, بؽداد , دار الحرٌة للطباعة , دار الطباعة و النشر , ؼالب هلسا : ت , ؼاستون باشالر , جمالٌات المكان - 3

 .42ص
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و لد ٌسكن االنسان فً مسٌرة حٌاته الكثٌر من البٌوت ؼٌر ان البٌت الذي ٌبمى اشد فاعلٌة و تأثٌرا فً 

.ذاكرتنا و شخصٌتنا و خٌالنا هو بٌت الطفولة 
1
 

لو طلب الً ان  )): حٌث ان للبٌت خصوصٌة تختلؾ عن بالً االماكن االلٌفة فهو كما ٌمول باشالر 

((البٌت ٌحمً احالم الٌمظة و ٌتٌح لالنسان ان ٌحلم بهدوء : اذكر الفائدة الرئٌسة للبٌت لملت 
2
 

المكان االلٌؾ هو مكان جاذب ٌحس االنسان باأللفة و االرتباط به و لد تؤدي هذه االلفة الى ارتباط 

و ٌتضح هذا جلٌا باالمكنة المدٌمة الضٌمة المحدودة فالمكان , االنسان باالرض و التحامه بها عضوٌا 

االلٌؾ ال ٌعنً البٌت او الؽرفة فمط بل كل مكان سواء كان خاصا او عاما ضٌما او واسعا لدٌما او 

ولٌس , جدٌدا و لد ٌكون المكان االلٌؾ البٌت الذي ولدنا فٌه اي بٌت الطفولة و لٌم االلفة الموزعة فٌه 

انه المكان الذي مارسنا فٌه احالم الٌمظة و تشكل فٌه خٌالنا, من السهل الامة توازن بٌنهما 
3

 فهو مرتبط 

باإلنسان حٌث ال وجود لإلنسان من دون مكان فمستمر االنسان هو المكان سواء أكان هذا المكان معادٌا 

او الٌفا ؼٌر ان المستمر النفسً لالنسان هو المكان االلٌؾ و ان للمكان الحك فً ان ٌثٌر فٌنا و ٌحرن 

 .فً دواخلنا احداث و ولائع مما ٌبعث الشوق الى استحضاره 

ان كل تصور لالنسان هو ولٌد رؤٌة خاصة ٌمكن  ))فالشوق الٌه و االلمام بذكرٌاته هو المكان االلٌؾ و 

استنباطها من سٌاق االثر نفسه فهو المرجع الوحٌد و االخٌر الذي ٌخبر عن طبٌعة المكان و كٌفٌة 

(.(تشكٌلة 
4
 

فالتً ٌحٌٌها االنسان هً االمكنة االلٌفة حٌث توفر له الراحة و الطمأنٌنة و تكون لابلة للسكن مثل البٌت 

و الؽرفة و ؼٌرها من االمكنة و ان االحساس بااللفة ال ٌمتصر علٌهما بل لد ٌتعدى الى االماكن العامة 

هو المكان الذي ٌترن اثراً ال ٌمحى فً ساكنه كأن ٌكون مكان  ))مثل المدٌنة و الشارع فالمكان االلٌؾ 

((الطفولة االول او مكان الحٌاة و الشباب و هو فً كل االحوال مكان الذكرٌات و احالم الٌمظة 
5

 فهو 

فأصبحت جزءا ال , كل مكان عشنا فٌه بحٌث ٌكون مادة لذكرٌاتنا التً نشتاق الى استعادتها فً ذاكرتنا 

ٌتجزأ من ذاكرتنا التً تبمى ضمتابعاد ذلن المكان الذي كلما استعادته الذاكرة ٌبمى بنفس الجمال فال 

و ان المكان االلٌؾ ال ٌكتسب صفته اال بوجود اشخاص , ٌتؽٌر حاله و كلما ابعده الزمن زاد جماله 

تكسب هذا المكان هذه الخاصٌة فذكر االطالل لٌس النها اطالل فمط بل ألن الحبٌب كان ٌعٌش فً هذه 

                                                             
 .39ص , 1ط, بؽداد  د, دار الشؤون الثمافٌة , انتاج المكان بٌن الرؤٌا والبنٌة والداللة لراءة فً شعر السٌاب - 1
 .42ص, م 2,1984ط,ؼاستون باشالر , جمالٌات المكان - 2
 .161-160: فاطمة عٌسى جاسم. د, ؼائب طعمة فرمان روائٌا -3
دمحم عبد ,  كلٌة التربٌة –جامعة البصرة  (رسالة ماجستٌر  )مماربة نصٌة , البنٌة السردٌة فً شعر ٌوسؾ الصائػ - 4

 .47ص, م 2002, الوهاب الشرٌدة 
 .29:, شجاع مسلم العانً , البناء الفنً فً الرواٌة فً العراق - 5
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االماكن فالمكان ٌؤثر فً االشخاص او الشخوص و االشخاص تؤثر فً المكان و االنسان الشاعر عندما 

فباالضافة الى جمال المكان الحمٌمً ٌضفً علٌه من , ٌشعر المكان االلٌؾ ٌصوره باجمل صورة 

 .احساسه جماال اخر بحٌث ٌجعل المتلمً ٌرى المكان بعٌن الخٌال او ٌشعر بألفته 

 ))و احٌانا ٌضفً الشاعر سمة التجسٌم و التجسٌد على المكان فٌخاطبه و ٌكلمه و ٌرد علٌه المكان فهو 

ٌمرب المكان من المارئ بالوصؾ الذي ٌرسم صورة بصرٌة تجعل ادران المكان بواسطة اللؽة ممكنا 

فالوصؾ ٌعد مجرد , اي ان الوصؾ وسٌلة الروائً او الشاعر لتصوٌر المكان و بٌان جزئٌاته و ابعاده 

(.(تمهٌد الختراق شخصٌات المكان بما تحمله من وجهات نظر متباٌنة فً الحوادث 
1
 

 

 

 

 

 :بٌت الطفولة  -1

 :و من االماكن االلٌفة التً تولؾ عندها الشاعر 

 .فمن انماط المكان االلٌؾ كما ذكرنا البٌت فهو ركننا فً العالم : البٌت 

كوننا االول كون حمٌمً بكل ما للكلمة من معنى و اذا طالعناه بألفته فسٌبدو ابأس , انه كما لٌل مرارا  ))

(.(بٌت جمٌل 
2
 

فهو المكان االول الذي ٌفتح عٌنه االنسان علٌه و ٌعشمه بأركانه االربع و بما انه بٌت الطفولة فهو الكون 

االجمل لدى االنسان فبٌت الطفولة هو مركز الذكرٌات و هو اكثر البٌوت التً ٌنجذب الٌها الخٌال و 

مكان االلفة و مركز  )): ٌظل الحنٌن دائما الٌه مهما ابتعد عنه و مهما عاش فً ؼٌره من االماكن فهو 

و نسمط على الكثٌر من مظاهر الحٌاة المادٌة , تكثٌؾ الخٌال و عندما نبتعد عنه نظل دائما نستعٌد ذكراه 

(.(ذلن االحساس بالحماٌة و االمن الذٌن كان ٌوفرهما البٌت 
3
 

                                                             
مج , سمٌر رومً الفٌصل . د, بناء المكان الروائً : و ٌنظر , فاطمة عٌسى جاسم . د, ؼائب طعمة فرمان روائٌا - 1

 .م 1996, 306ع , المولؾ االدبً 
 .42:م 1984, 2ط, ؼاستون باشالر , جمالٌات المكان - 2
 .18ص, م 2004, سالم مهدي رضٌوي , المكان فً شعر سامً مهدي - 3
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البٌت  ))فهو عالم ال ٌمكن نسٌانه سواء كان كوخا او ؼرفة و مهما ادخل االنسان نفسه فً عوالم ٌبمى 

( .(جسد و روح و هو عالم االنسان االول 
1
 

فتظل , كوننا الذي تدور فً مداره ذكرٌاتنا ... انه المالذ و الحلم , فالبٌت هو مستودع الذكرٌات  ))

فهو شادة الشاعر الى استجماعه صورا و اخٌلة عبر , الروح تهفو الى استرجاع عالمه عبر المخٌلة 

(.(النص 
2
 

و ٌمول الشاعر فً لصٌدته ؼبار فً مسلة الحرٌة 
3

و هو ٌبكً و ٌحن لذلن المكان ,  من البحر الطوٌل 

 :الذي لد طوته عمومته بعدما رحلوا عنه فٌمول 

 بكٌت على بٌت طوته عمومتً       و لم ابن ٌوما ٌا اخً ام معبد

 :فٌصور الشاعر بٌتا لطفولته بخٌاله و ٌبتنً بٌتا و ٌستعذب الشكوى فٌمول 

 هنا ابتنً بٌتا من الغٌم باكٌا     و استعذب الشكوى بملب ممٌد

 

فهو فً هذا البٌت الذي ابتناه من الؽٌم ٌتسائل عن امه التً ربته و عن ابٌه و عن المضٌؾ الرحب فهو 

ال ٌرى سٌئا من ذلن فٌمول فً لصٌدته ؼربة الشاعر
4

 : من البحر البسٌط ٌمول فٌها 

 فأٌن امً التً الحت امومتها     و اٌن ذان ابً ما عاد ٌحرسنً

 و اٌن ذان المضٌف الرحب صحبته    جمٌعهم ال ارى من كان ٌسمعنً

 :و ٌمول اٌضا فً المصٌدة نفسها

 و اسرتً مثل بٌت النحل لد نظمت    تمردت من فم االٌام تنكرنً

ان هذه االبٌات تتراوح بٌن الحنٌن الى بٌت الطفولة فهو بمنزلة الشاعر الجاهلً عندما ٌمؾ على 

االطالل و ٌذكر االحبة فالشاعر هنا ٌستحضر بٌت الطفولة التً طوته عمومته و ٌشكو من الزمن ثم 

ٌذكر امه و ابٌه و من كان ٌرعاه و ٌذكر اسرته التً كانت مجتمعة مثل بٌت النحل ؼٌر انها تمردت و 

و من خالل دراسة نصوص الشاعر صدام فهد االسدي  نالحظ حنٌنه الى البدائٌة , اصبحت تنكر ابنها  

                                                             
 .29ص, م 1984 , 2ط, ؼاستون باشالر , جمالٌات المكان - 1
 .18:المكان فً شعر سامً مهدي - 2
 .390:االعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر صدام فهد االسدي - 3
 .62: االعمال الكاملة - 4
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و ٌوضح ماذا كان ٌجري من احداث فً هذا الممطع من لصٌدة وشاح  (الصرٌفة  )الى بٌت الطفولة 

:الثلج على كتؾ الوطن 
1
 

 ٌا نخلة تعبت

 و ٌا غصنا ٌهز الرٌح بل ٌهب الضٌاء

 كانت لٌالً الصٌف تفضح ما ٌضجره الشتاء

 المدٌمة دون باب او لٌود (صرٌفتنا  )كانت 

 و كان لً جار ٌصافحنً محبا كل عٌد

 و الٌوم اطلبن المزٌد؟

 ما للت ٌا وطنً الخنوع الى الطغاة

 مجارح الصمت العنٌد؟

 بل كٌف ترضى الٌوم ٌا وطنً تحاصرنً العبٌد

و الضٌاء و هو ٌطارد  (ال الرٌح التً تهزه  )لمد جمع الشاعر هنا بٌن النخلة و الؽصن الذي ٌهز الرٌح 

العتمة و الصرٌفة المدٌمة المصنوعة من المصب و البردي التً كانت بال باب او لٌود داللة على حالة 

االنسان
2

.  

على الرؼم من كونها ال تحتوي باب او لٌود  (الصرٌفة  )نالحظ ان الشاعر ٌحن الى موطنه الطفولى 

اخرى فاالمان كان شائعا اما االن فحتى و ان سكن لصورا مشٌدة لد ال ٌتحمك له االمان ثم ٌنتمل حنٌنه 

 :الى وطنه فٌمول فً المصٌدة نفسها  

 احن ٌا وطنً الٌن حنٌن روحً لشهٌك منتظر

فهو ٌنتمل من المكان الخاص الى المكان العام و ال ٌتمٌد بشًء فحنٌنه مطلك لكل مكان احبه ثم نالحظ 

فٌه مكانا امنا  (كانت الصرٌفة  )كٌؾ جمع بٌن المكان االلٌؾ و المعادي و كٌؾ تحول هذا الوطن الذي 

 .و اراد بها الوطن  (بالصرٌفة  )الى مكان تحكمه الطؽاة بصورة عامة و هو كما للنا عبر 

 : المدرسة  -2

                                                             
 .148ص, صدام فهد االسدي , االعمال الكاملة - 1
 .148ص, صدام فهد االسدي , االعمال الكاملة - 2
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ثم ٌنتمل الشاعر ٌصور المدرسة حٌث هً المكان االلٌؾ الذي كان ٌذهب الٌه كل ٌوم ؼٌر انه ٌصور لنا 

الحالة التً كان علٌها الطالب خالل الفترة السابمة من الحكم و ما تجري من معاناة للطلبة ٌمول فً 

:لصٌدته مناجاة سٌدة النحل 
1
 

 ((و سجلً مدرستً و كم اضاءت ظلمتً الخطٌرة  ))

فالشاعر ٌصور دور المدرسة الكبٌر فً نشر المعرفة لدى الطالب و حفظهم من الجهل و كٌؾ انه كان 

:ٌمول الشعر لبل دخوله هذا مكان المعرفة المدرسة فً لصٌدته ما تركه الؽراب للتراب 
2
 

 لبل دخول المدرسة عام السبعة و الخمسٌن

 كنت الول الشعر و ال اكتب حرفا

 اردد من للبً كلمات الحب لموطننا الغالً و اغسل جروحً فً انهار المرٌة

 .و هذا ان دل على شًء انما ٌدل على ان الشاعر نشأ فً بٌئة ثمافٌة تعلمه المعرفة لبل دخول المدرسة 

:و بعد دخوله الٌها ٌصور الحوادث التً جرت علٌه فٌها فٌمول فً لصٌدته بعٌدا عن السٌاسة 
3
 

 كانت مدرستً ال ٌوجد فٌها البنطال

 و عثرت ٌوما فً الساحة على للم الجاف

 و اسرعت الى مدٌر المدرسة

  اوصالً ترتجف

  كٌف اعبر عن هذا المولف ؟

ان هذا السرد المصصً فً المصٌدة ٌوحً بألفة هذا المكان و ما خلفه له من ذكرٌات لن تنسى ابدا و 

هذه الحادثة كانت سببا اعطاء هذا الشاعر وشاح االمانة حتى اصبح استاذا فً الجامعة و ٌخرج 

 .ماجستٌر و دكتوراه و بعد كل هذا ٌنتمل الشاعر ٌصور لنا مكانا اخر فٌكون الٌفا لكنه تحول الى معادي 

 :المدٌنة  -3

                                                             
 .666:االعمال الكاملة - 1
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فهً , هً فضاء مفتوح ال تحده سوى الحدود االدارٌة التً ؼالبا ما تكون مفتوحة اٌضا : المدٌنة 

بفضائها هذا تكون عاللات كثٌرة اي سكانها فهً جزء من ساكنٌها النهم ال ٌستطٌعون االبتعاد عنها فهم 

ٌعشمون ازدحامها و صحة شوارعها و بناٌاتها الشاهمة فأبن المدٌنة ال ٌتصور وجوده فً ؼٌر مكان 

خارجها و للمدٌنة جوهرها المادي الذي ٌكشؾ عن روحها و وجوهرها و هو الوجه الذي ال ٌمكن ان 

((تكون المدٌنة اال به 
1
 

حٌث ان مادٌة المدٌنة تجعل الحركة مستمرة بها لٌال مع نهار فهً العصرٌة ٌختلؾ كثٌرا مضى 

فالجدران العالٌة و االبنٌة الشاهمة و الوسائل الكثٌرة المستثمرة بها و االعداد الفمٌرة من الناس الذٌن 

.للمدٌنة العصرٌة  (الممٌزة  )ٌعشمون فٌها كل هذه الظواهر 
2
 

و بالتالً فأبن المدٌنة ٌعتمد على ما توفره له المدٌنة فهً تكون عبارة عن مكان ملًء باالشٌاء هً من 

و من ابرز ما ٌمٌز االساس فٌها بعامل الزمن و انعكاس هذا العامل  ))اجزاء هذا المكان ان تنفصل عنه 

((على الحٌاة نفسها و على عاللات الناس بعضهم ببعض فالزمن عامل جوهري فً حٌاة اولئن االناس 
3
 

عامل الزمان و عامل المكان فهما متالزمان ال ٌنفصالن : و من هذا نستنتج انه مرتبط بعاملٌن 

بطبٌعتهما فهو مرتبط بهما و بمدٌنته حٌث ٌكون متكٌؾ الى ابعد الحدود و ملتزم بنظام الزمن فاي انسان 

 .فما بال ابن المدٌنة المكثفة باالعمال , ال ٌمكنه ان ٌفصل بٌن هذٌن العنصرٌن و ال ٌنفصل عنهما 

ففٌها , و المدٌنة تشكل احد الروافد االساس التً تسهم فً تكوٌن شخصٌة الفرد و تؤثر فً مسار حٌاته 

ولد و نشأ و فٌها عاش حٌاته متنمال بٌن مدٌنة و اخرى 
4
 

فهً عاللة حمٌمة و متفردة , و لعل ابٌات الشاعر صدام فهد االسدي  تكشؾ عن طبٌعة عاللته بالمدٌنة 

فالشاعر فً اؼلب , تتضح من خالل حضورها الدائم و الحً فً اؼلب كتاباته االبداعٌة الشعرٌة 

لصائده ٌعتز بانتمائه الوطنً و انتمائه المكانً الى المدٌنة و بعدها اؼلى شًء عنده انه ال ٌستبدلها 

:بالمصور المشٌدة فٌمول فً لصٌدة حفنة من تراب الوطن 
5
 

 حفنة من تراب المدٌنة اكبر عندي من ناطحات السحاب

 و انا... وطنً كم تعذبنً 

                                                             
و دار الثمافة , دار العودة  , 2ط, عز الدٌن اسماعٌل . د, الشعر العربً المعاصر لضاٌاه و ظواهره الفنٌة و المعنوٌة - 1

 .330: م 1973, بٌروت , 
 .325: نفسه - 2
 .عز الدٌن اسماعٌل . د, الشعر العربً المعاصر لضاٌاه و جواهره الفنٌة و المعنوٌة - 3
  71المصدر نفسه ص- 4
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 زد البنن احلى العذاب... لائل 

 شرف لٌس بعده شرف      جثتً تعانك منن التراب

فالشاعر ٌصور اعتزازه بارضه و عدم التخلً عنها و استبدالها باالفضل النه ال وجود لالفضل فً 

نظره فهذه المدٌنة ذات الطبٌعة تجعله ٌعشمها بالرؼم من انها تعانً من النكبات فٌمول فً لصٌدته ؼرق 

:فً رماد الخٌبة 
1 

 مدٌنة عشمً من زمن الزنج و حتى الٌوم تعانً النكبات

 غامضة اسرار الحر و اكثر منها غموض الناس

 و اشرعتً خفمت عند مهب الرٌح

فهذه المدٌنة التً ٌعشمها تعانً من النكبات و انتكاسة كبٌرة ؼٌر ان هذا الشًء ال ٌجعله ٌتخلى عنها او 

 .ٌستبدلها فهو ٌعتبر الموت فً هذه االرض شرؾ له كما فً النص السابك 

و لال فً لصٌدته و لفاخت زٌد تنوح الكتابة
2
 

 ((ما اطٌب لعرن ٌا تربة ارض هللا اللهم اجعل فٌها موضع لبري  ))

فالشاعر هنا اعتزازا بهذه االرض جعل من المبر الذي هو مكان معادي لالنسان جعله مكان ٌلتجئ الٌه 

النه سٌكون فً هذه التربة الطاهرة و ٌمول فً لصٌدة اخرى و هً عندما ٌخون البشر التارٌخ
3

 من 

 :البحر المتمارب

 توسد لبرن كً تسترٌح

 فانن ودعت عرالا جرٌح

 و لل للشعراء الذٌن ٌزورونن وسط الضرٌح

ٌاه صلب المسٌح  الول لكم من ٌحصل الموت هذا الزمان ٌلوح برؤ

فمد اعتبر الشاعر المبر مكانا الٌفا ٌلتجئ الٌه الفرد للراحة بعد الموت و ذكر اماكن اخرى دالة على 

حٌث تم سجنه و  (ع )االلفة مثل الضرٌح و المبر و مكانا معادٌا و هو ما استلهمه من لصة المسٌح 
                                                             

 .422: االعمال الشعرٌة الكاملة - 1
 .417: االعمال الشعرٌة الكاملة - 2
 .513: االعمال الشعرٌة الكاملة - 3
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فالشاعر اذا مات فً هذا  (ع)تعذٌبه و ما عاناه لبل الصلب فهو ٌوازي بٌن الشاعر و السٌد المسٌح 

.حٌن صلب  (ع)الزمان ٌعد موته فوزا كما مات و انتصر المسٌح 
1
 

 :البصرة  -4

موطن الشعر و الشعراء البصرة الفٌحاء التفت الٌها الشاعر فهً , ملتمى النهرٌن و ساعد بالد الرافدٌن 

بٌئته التً تربى و ترعرع على ارضها فهً المثال الجمالً و رمز الخصب و الخٌر و العطاء حٌث 

:وصفها بطبٌعتها لائال 
2
 

 لو للت البصرة للت العجب

 سلة رطب, فكر , شجر , ماء 

 تلبس كل مدائن هذا الكون من فضة

 و تعطً البصرة تاج الذهب

ٌصؾ الشاعر مكان بٌئته و ٌضفً علٌها صفات الحٌاة و الخٌر و العطاء فالماء هو الحٌاة كلها و النخلة 

 .هً رمز الوفرة و الخٌر و العطاء و دٌمومة البصرة من دٌمومة الماء التً هً فطرة النخل 

فالوطن هو طفولة الشخص و شبابه و , فالبصرة هً المكان الذي ولد فٌه الشاعر و العراق هو الوطن 

كهولته فالشاعر هنا ٌضفً الى البصرة صورة المائد االعظم الذي ٌرتدي تاجا مرصعا من الذهب و 

جعل من كل المدائن تابعا لها و تأخذ من عطائها ثم ٌنتمل الشاعر ٌعبر عن خشٌته على بصرته و ٌعتز 

بها ان ال وجود لبصرة اخرى ؼٌر بصرتنا فٌمول فً لصٌدة البصرة الخالدة
3

 : من البحر البسٌط 

 ال تملن االرض فً الدنٌا كبصرتنا     انً خشٌت عٌون الناس من حسد

 فٌحاؤنا مسد لد طرزت درر     ما لٌمة الدر ان ٌخلو من المسد

 كان العراق الى الدنٌا لالدتها     و بصرتً الخٌط منه فاض بالزرد

فالشاعر هنا ٌعزز وجود البصرة كمكان الٌؾ ال ٌوجد مثله فً العالم فهو موطنه االول الطفولً و بلػ 

حد حبه الٌها خشٌته علٌها من عٌون الحاسدٌن ثم صورها بالمسد الذي طرز دررا و ال لٌمة للدرر من 

دون مسد ثم ٌنتمل بالتدرٌج الى موطنه العام العراق و ٌربطه بموطنه الخاص البصرة و جعله لالدة 

                                                             
  .(رسالة ماجستٌر  ) , 49:التشكٌل الجمالً فً شعر صدام فهد االسدي : ٌنظر - 1
  .92ص, الطبٌعة فً شعر صدام فهد االسدي  (8)العدد , حولٌات المنتدى - 2
 .191-190ص, الشاعر صدام فهد االسدي , االعمال الشعرٌة الكاملة - 3
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فهً حبه و عشمه , للدنٌا و خٌط هذه المالدة هً البصرة حٌث اثرت مدٌنة البصرة الفٌحاء فً نفسه 

السرمدي حٌث لال فً لصٌدته امرأة من خٌال
1

 : من البحر الخفٌؾ حٌث ٌمول فٌها 

 بصرة الحب ان شعري للٌل      نصف عمد و ما كفانً النداء

 انت حبً و انت اول حبً       مت عشما حبٌبتً الفٌحاء

نالحظ فً هذٌن البٌتٌن خجل الشاعر تجاه حبٌبته البصرة فهو على الرؼم من الشعر الكثٌر الذي نظمه 

الٌها خالل نصؾ عمد اال انه ٌراه للٌالً فهو ٌعشمها و ٌحبها النها موطنه االولً و ٌكتب الٌها الشعر 

 .فحب الوطن عنده اسمى الؽاٌات 

 

 

 

 :الوطن  -5

ثم  ٌنتمل الشاعر من المكان الخاص البصرة الى المكان االكثر عمومٌة و ٌعبر عن حبه بأسلوب 

استفهامً انكاري تعجبً حٌث ٌمول فً لصٌدته وشاح الثلج على كتؾ الوطن 
2

:  

 من انت ٌا وطنً ؟

 احبن كم احبن

 ال ارى اال الٌن المستمر

و  ((احبن كم احبن , من انت ٌا وطنً  ))حٌث ٌرى الشاعر انه ال مستمر له اال فٌه و ٌتسائل بتعجب 

فهو ال ٌستطٌع ان , هذا ان دل على شًء انما ٌدل على الفة الوطن عند الشاعر و حبه الٌه و تمسكه به 

ٌكتم هذا الحب عن وطنه فمال فً لصٌدته البصرة الخالدة من البحر البسٌط
3

:  

 و كٌف اكتم هذا الحب عن وطن      اعٌش فٌه وذلت الدفء فً مهدي
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 و كم اخذت و كم اعطٌت ٌا وطنً      فكٌف ابخل ان اعطٌن من مددي

 و من هنا اختارت الدنٌا كواكبها     و غٌرن االرض ٌا فٌحاء لم تلد

ٌعبر الشاعر عن عدم لدرته على كتمان حبه للوطن الذي عاش فٌه و اشعره بالدؾء و المحبة و العٌش 

االمن منذ طفولته ثم ٌنتمل الى حالة االخذ و العطاء بٌن الشاعر و وطنه فان ما لدمه الوطن له ٌجعله ال 

ٌبخل علٌه حتى بروحه و دمه و نفسه ثم ٌنتمل من المكان الخاص الى المكان العام من العراق الى 

البصرة فجعلها على رأس الدنٌا و هً الوحٌدة التً ولدتها االرض و بعد هذا جعلها مصدرا للحضارات 

((البصرة الخالدة  ))و ان الحضارة لامت فٌها و منها فٌمول فً المصٌدة نفسها ة 
1

 : من البحر البسٌط 

 تلن الحضارة لامت تحت خٌمتنا     و غٌر بصرتنا ما كان من وتد

 تلن الحضارة لامت فً مرابعنا     تشع للناس من اشور من اكد

نالحظ فً هذٌن البٌتٌن ان الشاعر مثل البصرة بالخٌمة التً تحمً ساكنٌها و تجمع شملهم و تحمٌهم حر 

الشمس و برودة الشتاء و جعلها اصال للحضارة و ان العالم من دون البصرة فً وجهة نظر الشاعر ٌعد 

ان تلن الحضارة لامت فً بصرتنا و فً ارضنا و اوطاننا تشع لكل العالم و الناس من , بدون حضارة 

اصل الحضارة االشورٌة و االكدٌة و صور الشاعر كٌؾ ان اماكن الحضارة تنوح و تبكً لما الحك بها 

من ضرر من تعسؾ السٌاسات فٌمول الشاعر صدام فهد االسدي  فً لصٌدته بكائٌة النخلة العرالٌة 
2
 

 :من البحر البسٌط 

 تنوح بابل فً احزانها علنا     و ال ارى من بماٌا بابل علنا

حٌث ان الشاعر ٌتألم و ٌجسد هذا المكان و ٌضفً علٌه صفات انسانٌة و مشاعر حساسة و هً البكاء 

ثم ٌنتمل ٌصور حالة , على ما لد حدث لها حٌث كانت مركزا حضارٌا و الن لم ٌبك من بماٌا بابل علنا 

الترابط المكانً وٌجعل من الوطن جسدا واحدا اذا تألم من شٌئا تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى 

 :فٌمول فً المصٌدة نفسها ة 

 تموت بصرتنا الفٌحاء لو دمعت      عٌون بغداد حتى دمعها ان طحنا

فهذه االماكن االلٌفة عند الشاعر مرتبطة بعضها ببعض و نالحظ ان الشاعر استخدم فن التجسٌد حٌث 

جعل للمكان عٌون و مشاعر لٌدل على التالحم بٌن ابناء الوطن من الناحٌة البالؼٌة فهً مجاز مرسل 
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فالشاعر ٌخشى على حبٌبه العراق من , عاللة مكانٌة ذكر المكان و اراد به من سكنوه و عاشوا فٌه 

الدخٌل الذي لد ٌدمر ما لد بناه ابناء هذا الوطن فٌمول فً لصٌدته النخلة العرالٌة
1

 : من البحر البسٌط 

 ٌأتً الدخٌل الى ارضً لٌذبحهاالم تر ان هذا السٌل كم هجنا

و هذا ان دل على شًء انما ٌدل , فبالؼة الشاعر المكانٌة من استخدام المجاز  المرسل واضحة لدٌه 

بعد هذا ٌتوصل الشاعر الى سبٌل للحفاظ على , على تألم الشاعر و خوفه على وطنه و ابناء هذا الوطن 

 :هذا الوطن و هو التخلص من الحاكم الظالم فٌمول 

اطلب شجاعا لتلن االرض ٌنمذها     و سوف تلمى شجاعا لل ابا الحسنا
2
 

فالشاعر ٌطلب لائدا لهذا المكان االلٌؾ الذي لو ترن اصبح مكانا معادٌا منبوذا فهو ٌبحث عن المخلص 

الذي كان رمزا للعدالة و الشجاعة و الفصاحة و ال تعد  (ع)المنمذ و ٌذكر فً ختام بٌته االمام علً 

 :فضائله و بعد هذا ٌصور الشاعر بتعبٌر كله امل و حماس وشدة فٌمول 

 ٌبمى العراق و نحن الكل نحرسه     تلن الضلوع جسور تحمل البدنا

فالعراق باق بالرؼم من الظروؾ الماسٌة التً مرت به ٌمؾ فً طرٌمة حشد الهمم و التحالؾ و التكاتؾ 

لٌكون ابناء هذا الوطن صفا واحدا واضعٌن اٌدٌهم ٌدا بٌد متمابلٌن متعاونٌن فً حماٌة هذا الوطن 

كتعاون الضلوع التً شبهها بالجسور التً تحمل البدن مستخفا بهؤالء الشرذمة التً ترٌد المساس بحبٌبه 

 :العراق فٌمول 

 كٌف تغلب هذه االرض شرذمة     من الغزاة نراها تسحك المدنا

فالشاعر ٌصؾ الدخالء الى الوطن بالشرذمة و الؽزاة الذٌن ٌستحمون الموت لكنه ٌستفهم بأسلوب 

و لفاخت  )انكاري عن هذه الشرذمة و عجزها فً النٌل من هذا الوطن و ٌوجه الٌه خطابا فً لصٌدته 

 :ٌمول  (زٌد تنوح الكتابة 

 ابهذا العد  فً كل ارض     انت ترضى حٌاتنا نرتاح

ابهذا المجتاح ارضنا سهال     اي ارض فما بالها اجتٌاح
3
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و هو تعبٌر واضح لخشٌته على هذا المكان االلٌؾ فهو ٌوضح للؽزاة بأن هذه االرض ما بالها اجتٌاح و 

 .انها ستبمى صامدة لوٌة بفضل ابناءها االبطال 

ثم ٌنتمل الشاعر بصٌؽة االستفهام الٌائس ٌصور معاناة شعب بكامله و االرض هنا تعنً جمٌع الشعوب 

التً ساهمت فً لتل العرالٌٌن 
1

 : حٌث ٌمول فً لصٌدته جروح الطٌن من البحر البسٌط 

هو العراق لماذا االرض تمتله     ألي ثأر له السراق ترتزق
2
 

فالظلم الذي الحمته الشعوب بحبٌبه العراق دونما ظلم او ثأر لهم معه ٌجعله ٌتساءل عن سببه ثم ٌصور 

 :الشاعر بطرٌمة جمٌلة استخدم معها التناص مع االمثال الشعبٌة العرالٌة فٌمول 

 هم ٌسرلون لنا كحال بأعٌننا      و لد صبرنا و ما للنا لهم سرلوا

هم ٌحرلون لنا دارا لنهجرها      و لد سكتنا و ما للنا لهم حرلوا
3
 

ٌسرق  )ففً العراق ٌجر الناس عن السارق المحترؾ الذي ٌسرق بخفة و رشالة بكلمة الرب اللى المثل 

و هؤالء السراق هم االخرون او الحكام  (الكحل من العٌن 
4

فهذا المكان الذي الفه الشاعر ٌتعرض  , 

 .للسرلة من الحكام و الظالم الذٌن ال هدؾ لهم من حٌاتهم سوى ارضاء انفسهم على حساب شعبهم

((تعبٌرا هنا عن الحكام و حرق الدار تلمٌح خفً النتفاضة الشعب (هم )و ربما جاءت  ))
5

 فعبر الشاعر 

عن وطنه بالدار التً تحمً اهلها من كل ضرر لد ٌمسهم ؼٌر ان هذه الدار لد حرلت على اٌدي هؤالء 

الحكام المعتدٌن على هذه الدار التً تمثل المكان االلٌؾ للشاعر و المصد من كل هذا الظلم هو حصولهم 

لٌبٌن ماذا حدث بهذا المكان  (العٌون الزرلاء  )ثم ٌنتمل الشاعر فً لصٌدة اخرى و هً , على ؼاٌاتهم 

 :االلٌؾ الذي كان ٌشعره بالدؾء اصبح الٌوم ٌحتضن المجرمٌن فٌمول 

فٌا وطنً ٌستأسد الفأر هكذا     و فوق عرٌن اللٌث ٌبمى محوما
6
 

 ارٌد بالدا تزرع الفكر فً الدنى      و لٌس بالدا تحضن الٌوم مجرما
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ٌتساءل الشاعر باسلوب مجازي متعجبا من تملبات الزمان و كٌؾ اصبحت الفئران التً هً تشبٌه 

للمجرمٌن تجلس فوق عرٌن اللٌث الذي ٌمثل الشجاعة فهو ٌرٌد بالدا تنشر الفكر و تثمؾ الشعب بدال 

من بالد تحضن المجرمٌن لٌس هذا و حسب بل انه ٌرٌد فً هذا المكان ان تسوده االخالق بدال من 

 :التدمٌر فٌمول 

 فعن ساحة االخالق تنأى دروبها      و فً ساحة التدمٌر تبنى مالحما

فهذا المكان االلٌؾ الذي هو الوطن اصبح ٌنتمل من مكان الٌؾ الى مكان معادي منبوذا فبدا من كونه 

مكانا ٌسوده العلم و المعرفة و االخالق اصبح ٌبنً مالحما فً ساحة التدمٌر و االهمال و الجهل و كلما 

حاول الشاعر التملب و االنمالب على هذا الوالع لٌعود المكان الى الفته ال ٌجد من ٌعٌنه فً هذا االمر 

 :فٌمول 

 فال االمس اهل الدار ردت عزٌمتً      و ال الٌوم رد الصوت شٌئا محرما

و هذا ٌمثل الخذالن بعٌنه حٌث ابناء وطنه لم تشد عزٌمته و من خالل دراستنا لالعمال الشعرٌة الكاملة 

للشاعر وجدنا تعدد االماكن و هذا ما سٌأتً فً المبحث الثانً حٌث تضمتالمكان المعادي من لرٌة و 

 .سجن و مدٌنة و وطن بالتفصٌل 

 

 

 

 

 المبحث الثانً 

 

 المكان المعادي 



 
39 

 .المرٌة  -1

 .السجن  -2

 .المدٌنة  -3

 .الوطن  -4

 

 

 

 

 

 :المكان المعادي 

كل مكان محدثاته و شخصٌاته و طبٌعته التً تعطً طابعا ٌعكس نوع هذا المكان فالمكان المعادي ٌمابل 

فأن المكان المعادي او العدائً هو مكان الكراهٌة و  ))المكان االلٌؾ و هو مكان مضاد لما هو الٌؾ 

((الصراع 
1

 و هذه الكراهٌة متولدة من عدم رؼبة االنسان من البماء فٌه و الصراع ناجم من عدم 

المكان الذي  ))االنسجام بٌن االنسان و المكان و بذلن ٌصبح مكانا عدائٌا او معادٌا فالمكان المعادي هو 

ال نألفه و ال ننسجم معه ؼالبا ما ٌهدد امن االنسان فال ٌعود ٌشعر به بااللفة و الطمأنٌنة بمدر ما ٌشعر 

((المرء نحوه بالكراهٌة 
2

 اما لكونه سجون و معتمال ٌجبر على العٌش فٌها او ان نالوس الموت ٌضرب 

((مكان ٌرؼم المرء على الحٌاة فٌه  ))على اشبارها فهو 
3

 فهو مكان تشعر فٌه الشخصٌة باالضطهاد و 

((العدائٌة كمكان الؽربة 
4

 فٌحمل النفوس الرعب و التعب و التهدٌد فان عدم االمن و عدم االستمرار فً 

هذا المكان هً مولد اساس للرعب و التهدٌد الذي ٌحصل عند ساكن هذا المكان حٌث ٌجعل الساكن 

العمل جاهدا للتخلص من هذا المكان لكً ٌحصل على استمرار نفسً بالدرجة االولى النه ؼالبا ما ٌكون 
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المكان المعادي هو معادي نفسً و لٌس جسدي و المكان ال ٌفرض عدائٌته الفت بنفسه بل بحسب 

حٌث ٌكون المرء  ))الشخوص الموجودٌن فً ذلن المكان و بعض االماكن هً معادٌة بنفسها و طبٌعتها 

((مرؼماً على الحٌاة فٌها شاعرا بالكراهٌة و النفور منه 
1

تحت ظرؾ اجباري كالمنافً و  )) و تمٌم فٌه 

السجون و المعتمالت و االماكن التً توحً بأنها مكامن للموت و الطبٌعة الؽالبة من بشر و اماكن 

((الؽربة 
2

 و هو اٌضا المكان ؼٌر االلٌؾ و الملمى خارج النفس المصعد للملك الوجودي خوفا من 

المجهول الذي ٌمثل المكان المعادي جوابه لمباؼتاته المحتملة و افتمار االلفة الذي ٌعد طاردا لمٌمتها
3
 

االنتمال من مكان الى اخر ٌؤدي بصاحبه الى تحول فً الشخصٌة و فً السلون و الفعل  ))اضافة الى 

فالرحلة او االنتمال مستمدة من رحلة البحث او المنفى و ٌتجلى هذا بوضوح , اي فً سلوكها و فعلها 

))
4

ومن هنا ٌتضح ان  )) فً النص الشعري الذي ٌعبر فٌه الشاعر عن خصوصٌة هذا المكان و نمطه 

للمكان خصوصٌة و هوٌة معٌنة فذلن ٌعكس بعضا من جوانب الشخصٌة االنسانٌة و اذا امكننا التفرٌك 

بٌن مكان و اخر على وفك هذه الهوٌة فأنه ٌمكن التفرٌك بٌن نمط من الشخصٌة و اخر الن االنسان ولٌد 

((البٌئة التً نشأ فٌها و كثٌرا ما تعرؾ بٌئة االنسان من سلوكه و مزاجه
5

 و هذا التً نفسً و لٌس 

جسدي فعدائٌة المكان هً عدائٌة نفسٌة تنعكس على الشخص فً افعاله و تصرفاه حٌث تضرب صمٌم 

 .االنسان و تكبت على نفسه 

((فهو ؼالبا ما ٌهدد امن االنسان فال ٌعد ٌشعر نحوه بالنفور  ))
6
و من ادعى االمكنة الى الرفض و  )) 

االحتجاج هو المكان المتوحش فهو على اختالؾ المتمدن ٌضرب على الحرٌة المٌود و ٌضفً على 

النظام بالفوضى و التشوٌه و ٌنهن حرمة المانون انهاكا لٌكرس ؼطرسة الموة و ٌنجً عن الكائن 

((البشري انسانٌته لٌخلص له الحٌوان المابع فٌه 
7

 و كلما اتسعت مساحة المكان المعادي او ؼٌر االلٌؾ 

فانه ٌبمى فً نظر ساكنه ضٌماً مساحة ما دام هو مرؼم على البماء فٌه و كلما ضاق هذا المكان المعادي 

 :اشتدت العدائٌة و الخوؾ منه فمن ابرز االماكن المعادي فً شعر الشاعر صدام فهد االسدي  هً 

 

 :المرٌة  -1
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كما نعرؾ جمٌعا بأن المرٌة مكان الٌؾ بحد ذاتها ؼٌر ان هنان اسباب تجعل من هذا المكان االلٌؾ 

 .مكانا معادٌا و من المعادي مكانا الٌفا 

و عندما ٌصور الشاعر المرٌة التً ٌعٌش فٌها و ٌبٌن عدائٌتها ٌصورها بأروع الصور و اجمل العبارات 

الدالة على الوالع الذي ٌعٌشه بذاته و ٌصور مختار المرٌة و كٌفٌة التعامل معه بأسلوب المحاورة 

المصصٌة فً المصٌدة و هذا ما ٌجعلنا نتخٌل الصورة امامنا و نتخٌل عدائٌة هذا المكان و سببه هذا 

جمل المختار  ))فٌمول فً لصٌدته , المختار الظالم الذي جعل هذه المرٌة مكانا معادٌا بالنسبة للشاعر 

))
1

:  

 مختاري جئت باسم المرٌة   اطلب منن تعجل؟؟

 ال تسرق ولت المختار, ماذا اعجل اسرع فً نطمن 

 عفوا موالي المرٌة لالت كٌف بعٌرن ٌبمى وحٌدا ٌسحك تلن االشبار ؟؟

 و ٌرٌدون االنثى تساعده على سحك الزرع و بتر العذق و كسر الغصن من االشجار

 هذا ما لالت لرٌتكم ؟ كٌف تفزز موالن من النوم الظهر ؟؟ كٌف تتكلم امامً من اعطان –المختار 

 الرخصة

 مسجون انت و مطرود من تلن المرٌة ٌا مهذار

 اٌن الشرطة ؟؟ ضعوا هذا المحتال المزعج فً بٌت االبمار

 ٌأكل علفا حتى ٌسمن

 االصوات عاش المختار

 !!!الراوي ما اعدل هذا المختار 

ان هذا المشهد المسرحً واضح و جلً حٌث تتسم المحاورة بٌن الشاعر و المختار الذي ٌظلم رعٌته و 

 –المرٌة  ))ٌسكت ابناء المرٌة خوفا من بطش المختار و لد ذكر الشاعر اماكن فً هذا النص مثل 

و هذه جمٌعها تتسم بالعدائٌة بالنسبة للشاعر فهً مكان للذل و االهانة فنفاق ( ( بٌت االبمار –السجن 

 .المجتمع و خوفهم و السكوت على ظلم المختار و البماء فً المرٌة ٌعتبر ذال 
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و ان سجنه فً بٌت االبمار ٌوحً بعدائٌة هذا المكان حٌت تملؤه الروائح النتنة اضافة الى انعدام النظافة 

و البعوض و الحشرات المؤذٌة و كل هذه االشٌاء توحً بعدائٌة هذا المكان فهذه الحادثة جعلت من 

المرٌة كلها مكانا معادٌا بسبب حاكمها و مختارها الظالم فعموبة السجن و الطرد من المرٌة تستدعً 

و ان تشجٌع اهل المرٌة للمختار بتأٌٌدهم له فً , جرما كبٌرا و لٌس اٌماظ المختار من نوم الظهر 

المرارات الخاطئة ٌزٌد فً نفالهم و فً عدائٌة المكان للشاعر كما نحب التنوٌه ان للشاعر كتابات 

مسرحٌة شعرٌة ونثرٌه درست فً رسالة ماجستٌر عروض المسرح المدرسً فً البصرة فً كلٌة 

 . للطالب نزار شبٌب العبادي 2016الفنون الجمٌلة سنة 

 :السجن  -2

هو مكان مؽلك و لكن لٌس كأي اؼالق فالبٌت اٌضا مؽلك لكن االول ٌبعث الخوؾ فً نفس ساكنه و 

 .الثانً على العكس من ذلن فهو مصدر لالمان و االلامة فٌه ضرورٌة و مهمة 

اما السجن فتكون االلامة فٌه جبرٌة حٌث تفرض على المرء الدجنة فهً عموبة سواء كانت ظلما او 

 .جزاء فبالحالتٌن هو انؽالق على حرٌة االنسان و تمٌد حركته 

حٌث االلامة جبرٌة تفرض على المرء فهذه االمكنة االجبارٌة معٌنة بااللامة الجبرٌة التً تبعد المرء  ))

((عن العالم الخارجً و تعزله و تمٌد حرٌته 
1

 فٌه جرد و ما ٌشعر االنسان فٌه فٌه و ٌجب ان ٌخضع 

و السجن ٌضع االنسان فً مواجهة مع الذات و فٌه تمتحن  ))لموانٌن ٌشعر حٌنها انه مصادر الحرٌة 

لدرته على الصبر و الثبات و تحمل الصعاب و مماومة الظروؾ الشالة و احتواء المتؽٌرات و من شأن 

((تجربة السجن ان تسمط االوهام و الرهانات الزائفة و االدعاءات 
2

 كما ان السجن ٌتٌح فرصة لالنسان 

لمراجعة الذات حٌث ان ٌعٌش حٌاة جدٌدة لد ٌكون بعٌد عنها فً حٌاته داخل المنزل و انفتاحه على 

و مجرد االحساس و النازل انه ٌدور حول , فالسجن حٌز ملًء بالمصاعب , المجتمع و التعاٌش معه 

مكانه سٌاج ال ٌمكن اجتٌازه اال بعد فترة زمنٌة ال ٌمكنه ان ٌحددها بل بحسب الحكم علٌه فهذا ٌكفً ان 

و فً حدود هذا المكان  ))ٌعٌد النظر فً محاسبه نفسه عما اسرؾ فً حمها و ٌخطط الحٌاة المادمة 

المؽلك االجبارٌة الذي ٌستطٌع النازل فٌه ان ٌحدد مدة بمائه او المكان المخصص اللامته ضمتالمكان 

((العام ظهرت بعض االمكنة الخاصة به و هً السجن االحالمً و السجن الٌأسً 
3

 و ان لكل مكان من 
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اذ ان االول تكون موؤلة بالمصر اما الثانً فتكون موؤل : هذه االماكن مدة تختلؾ عن االخر للبماء فٌه 

بطول المدة فمد تكون مدة الحٌاة و ال ٌشترط فً االنسان الذي دخل السجن ان ٌكون اذنب فعال فاحٌانا 

نجد اناس لد سجنوا ظلما بسبب توجه سٌاسً معٌن او دٌنً او عمائدي او بسبب لمع السلطة الحاكمة 

((و السجن هو ذلن المكان المنعزل عن اعٌن الناس  ))لفئة من الناس 
1

 و لكن لد ٌكون منعزالً حتى عن 

و هذا اصعب بكثٌر عما لو كان مع ؼٌره  (مكانا انفرادٌا  )المساجٌن انفسهم حٌث ٌوضع بمكان ٌدعى 

من السجناء حٌث ٌكون السجٌن بهذا المكان االنفرادي متعبا نفسٌا و ٌكون المكان و الزمان عنده 

 .متساوٌٌن ال ٌستطٌع ان ٌمٌز

 و لال كذلن فً لصٌدته عندما تلعن االرض اشجارها 
2

:  

 هاتٌن مأساة الكفاح لمن تجود ؟

و الشعر ٌسجن منذ الؾ ٌا حرام ؟و هذا بمعناه المجازي المعنوي حٌث ٌصور الشاعر منعه عن الكتابة 

و لول الحك و نشره بالسجن الذي ٌمٌد الفرد فً الحٌاة فٌه و هو ال ٌشعر بالسعادة النه مرؼم على تمبل 

و هذا المكان المعادي نجده ٌتكرر بوضوح عند الشاعر الشاعر صدام فهد االسدي  , الوالع المرٌر 

فنجده ٌمول فً لصٌدته عٌون من تراب
3

:  

 طٌر مسجوٌن فً لفص

 ٌنتظر التمر

 ٌنتظر السجان

و هذا الموضع هو الموضع الذي تنعدم فٌه الحرٌة و ٌسوده التمٌد و  (مسجون )حٌث بدأ النص بعبارة 

 ))االلتزام و عدم الخروج اال بعد انتهاء المدة الممررة و هو شبٌه بالمبر النهما ٌحتوٌان على الضٌك 

و الظلمة و انعدام مكونات الحٌاة و التمٌد حٌث تضافرت كل هذه ( (الضٌك النفسً و الضٌك المكانً 

المواضع الضٌمة على شخصٌته و عدمت ابسط امور الحٌاة التً ٌمكن ان توهب لالنسان و هً الحرٌة 

 .و لٌس السجن الزمان و ال ٌستطٌع ان ٌؽٌر المكان ولو لخطوات
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و نالحظ اٌضا فً بعض االحٌان اضفاء الشاعر صفة السجن على بٌته لٌعبرعن عدائٌة هذا المكان و انه 

مرؼم على البماء فٌه فٌمول فً لصٌدته ؼربة شاعر من البحر البسٌط
1

:  

 السجن داري فاٌن الٌوم اجنحتً     ان طرت شبرا فتلن الدار تسجننً

فهذا تعبٌر واضح عن عدائٌة هذا المكان و عدم لدرته على التصرؾ او التحكم فٌما ٌشاء و انه مالم و 

 :ممٌد و ان الحٌاة لد علمته و ادخلته جمٌع سجونها حٌث لال 

 لمد دخلت سجون العمر اجمعها     و لبل خمس ٌفن المٌد لً سجنً

فهنا الشاعر ال ٌمصد السجن بمعناه المادي بل بمعناه المعنوي اي الضؽوط النفسٌة و عدائٌة االمكنة اتً 

ٌعٌش فٌها بحٌث عدها كالسجون و عندما ٌتحدث عن السجن بمعناه المعنوي او المجازي فانه ٌمول فً 

:لصٌدته استعارات نالصة 
2
 

 لد اطلموا سجن الكتابة مرة

 حتى هوى صبحً االسٌر المثمل

تفصح على ان الشخصٌة ممٌدة او اكثر  (المفص  )السجن فمط بل هنان موضع اخر ممٌد للحرٌة و هو 

و اطالق لفظ الطٌر مجازا للتعبٌر  (السجن و المفص  )او هً فعال كانت كذلن حٌث كانت داخل ظلمتٌن 

ففً هذا السجن لفص حٌث , عن حالته النفسٌة التً ٌعٌشها فً بلده فهو ٌنتظر من السجان ان ٌحن علٌه 

:ال مهرب له منه فالجالد ظالم ال ٌعرؾ معنى االنسانٌة كما ٌمول فً المصٌدة نفسها ة عٌون من تراب 
3
 

 االمس خرجنا من بئر الظلم

 من جالد ال ٌعرف معنى االنسان و ال االسالم ؟

 نخرج من سجن الجهل

 و ندخل سجن الفوضى

 ال تتبدل اال االعوام
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فهذا تعبٌر واضح من الشاعر بان الوطن اصبح سجنا و مكانا معادٌا له و السجان هنا الحاكم الظالم حٌث 

ٌرى الشاعر ان فً هذا البلد ال تتبدل اال االعوام فمد كان فً سجن الجهل و الٌوم دخل فً سجن 

الفوضى و الدلٌل على هذا التحلٌل للنص لوله فً لصٌدة النخلة الجرداء
1

 : من البحر الكامل ٌمول فٌها 

 سجن عماب  غربة و تصادم     كل الموالف لعنة و سباب

 نهب وسلب و المضٌة نفسها     نحو الولٌمة ٌسرع االصحاب

 تاج و عرش و الخالفة وحدها     و الشعب منه تمزق االعصاب

فهذا الوطن الذي كان مكانا امنا الٌفا لد اصبح الٌوم مكانا ٌسوده النهب و السلب و السجن والعماب 

فشعبه ٌعانً الؽربة و التصادم و المتال من اجل العٌش و الخالفة و ترن , للمظلوم و الرفاه للظالم 

فالحكام لصدهم السٌطرة على , المسؤولون للشعب دونما اعانة او اهتمام او حتى االعتناء بأمورهم 

الناس ال خدمتهم او االهتمام بالرعٌة فهذا الشًء لد جعل من هذا الوطن مكانا معادٌا ٌحكم فٌه الموي و 

فذكر الشاعر لسنمار الذي بنى لصرا و كان جزاؤه الموت , ٌموت فٌه الضعٌؾ انما دولة المصالح 

 :((مفارلات بٌن االتً و االنً  ))فٌمول فً لصٌدته 
2
 

 اوصٌن ٌا سرب المطا ان تمري على السجون

 لل بهذي الحضارة كلما لغة الجنون

 جزاء سنمار الفمٌر حالوة الموت المنون

(الشجرة  )و لال اٌضا فً لصٌدته 
3

:  

 جٌفارا ٌخرج من رأس الشارع ٌنظر لبصٌص النور

 الموتى فً سجن ممبور

 ملن الموت ٌسمط اوراق المكتوبٌن بسجن المضبان

ففً الممطع االول ٌصور الشاعر مظلومٌة الناس االبرٌاء فً لعر السجون المرؼمٌن على البماء فٌه 

فمصٌرهم الموت سواء على اٌدي الحكام او تعسؾ الزمان فمصٌرهم كمصٌر سنمار و ما جرى علٌه ثم 
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ٌنتمل فً الممطع الثانً لٌضفً على الشارع صفة الخوؾ و جعله مكانا معادٌا تملؤه الظلمة و الخوؾ و 

وجود بصٌص نور و انٌن السجون و رائحة الموتى الممبورٌن فً السجون و ٌدور حولهم ملن الموت 

ٌملب وجوههم و ٌسمط اوراق المكتوبٌن بلوح المضبان تصوٌرا من الشاعر بعدائٌة هذا المكان و الرعب 

 :و الخوؾ الذ ٌسوده عندما ٌذكره ثم ٌرسم لنا الشاعر صورة اكبر من هذه فٌمول 

 الموتى صم بكم

 من سٌفن المٌد من السجناء

 النار/ النار / دخل السجان بٌدٌه النار 

 نظر السجان الثعبان ٌمر لسان الموت ٌطلب فً

 ولت االذان

 !!!ماذا ٌطلب ال تدري الناس 

 سمع الموتى صوت المارئ

مثل الشاعر لحالة السجناء فً السجن بحالة الموتى او اكثر حٌث اضفى علٌهم صفة الصم و البكم اي ال 

ٌسمعون شٌئا و ال ٌنطمون شٌئا حٌث ٌنتظرون من ٌفن لهم لٌودهم و بعد هذا المشهد ٌصور الشاعر 

و بعد , كٌفٌة دخول السجان الى السجن حٌث دخل و كان بٌدٌه النار و ٌكرر لفظة النار للتأكٌد علٌها 

دخول بصٌص النور الى داخل السجن ٌنظر السجان فٌجد ثعبانا ٌمد لسانه لٌمبض ارواحهم و هذا تعبٌر 

 )مجازي حٌث شبه الشاعر السجان بالثعبان الذي ٌمد لسانه و ٌنطك باسمائهم و الدلٌل على ذلن لوله 

ثم ٌمول فً المصٌدة نفسها و هً لصٌدة الشجرة  (سمع الموتى صوت المارئ 
1

:  

 فعالهم فً المبر صٌاح

 ثم لال

 اشعلوا فً السجن النٌران

فكل هذه االلفاظ داللة على عدائٌة المكان الذي ٌصوره الشاعر فالسجن مكانا معادٌا عند الجمٌع فهو 

 .مصدر للضٌك و الخوؾ و الرهبة 
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ثم ٌنتمل الشاعر لٌصور لنا مكانا معادٌا اخر و هو المدٌنة و ما ٌجري فٌها من احداث تبث فٌها العدائٌة 

 .بعدما كانت مكانا الٌؾ 

 

 :المدٌنة  -3

اذ تبدو رؼم سعتها ))مكان ؼٌر الٌؾ  , لمد بدت المدٌنة على اختالؾ صورها و هٌئاتها و حضاراتها 

و لعل ذلن عائد الى مٌزة المدٌنة كمكان ذي كثافة بشرٌة ؼٌر  (الشعراء  )كالسجن المطبك على ذواتهم 

و لكونها ثانٌا مكانا خاضعا بشكل مباشر ألنظمة حٌاتٌة و التصادٌة و اجتماعٌة معمدة , اعتٌادٌة اوال 

.))
1
 

فهً جزء مفتوح كما اسلفنا فً الصفات السابمة و درسناها على انها مكانا الٌؾ و لكن ٌمابل هذه االلفة 

فً هذه المدٌنة عداوة حٌث تكون المدٌنة مكانا معادٌا سواء نفس ساكنٌها او ؼٌر ساكنٌها اي ٌأتونها من 

خارجها اما بالنسبة لساكنٌها تصبح عدائٌة بسبب احداث تمر بها او ؼٌر ذلن اما الذي ٌأتٌها من الخارج 

و خاصة ابن المرٌة فهً تكون اشد عدائٌة له ألنها ٌجتمع بها اشٌاء ؼٌر محبذة لدى االنسان فأحٌانا 

 .تكون بؤرة للفساد كما انها تكون مركزاً للفوضى و الضوضاء حٌث تفتمر الى الهدوء 

 

((الطبٌعة المفتوحة  (عٌنه  )و ابرز ما فً المدٌنة الجدران بخاصة امام عٌن الرٌفً الذي الفه  ))
2
 

و مهما اتسعت المساحة الداخلٌة للمكان ؼٌر  ))فهو الٌؾ االنهار و االشجار حٌث الطبٌعة الخالبة 

االلٌؾ فهً تضٌك باالنسان و تعمك فٌه االحساس بالوحدة و العزلة و عدم االنتماء لتضمنه الكثٌر من 

((دوافع الخوؾ و الرعب مما ٌبعث فٌنا االحباط و الٌأس 
3

 فالتحول المكانً من مكان الى مكان اخر 

و كما , لشخص ذو بٌئة رٌفٌة او لروٌة الى المدٌنة ٌنعكس بالسلب على شخصٌة المنتمل و بالعكس 

الشاعر صدام فهد االسدي  ظهور عدائٌة المدٌنة من خالل بعض النصوص حٌث  ))نالحظ فً نصوص 

ٌمول فً لصٌدته خرابٌش عرار
4

:  

 كٌف ٌلتذ شاعر فً خرابات تلن المدٌنة ؟

                                                             
 .46ص, المكان فً شعر السٌاب : ٌنظر  , 35ص, , المكان فً شعر سامً مهدي - 1
 .101ص, عز الدٌن اسماعٌل . د, التفسٌر النفسً لالدب - 2
دمحم عبد ,  كلٌة التربٌة –جامعة البصرة ,  رسالة ماجستٌر – مماربة نصٌة –البنٌة السردٌة فً شعر ٌوسؾ الصائػ - 3

 .61ص, الوهاب الشرٌدة 
 .262: االعمال الكاملة - 4
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فهذه المدٌنة التً ٌنتابها الخوؾ و الخراب ال ٌلتذ شاعر بالعٌش فٌها فهو ٌصور لنا فً هذا الممطع من 

لصٌدة ابراج الثلج
1

 : حٌث ٌمول واصفا هذه المدٌنة 

 اعالنات الخوف توزع عدال

 الشوارع الطافحة بالدم توزع عدال 

 ....االمٌة بلغت

 المرض ٌطوف بكل االحٌاء

 ال تركب جدال مرسوما فً لائمة الفرلاء 

شوارعها مملؤة بالدم و الخوؾ ٌحٌط بها و ٌسودها الجهل و الظلم و االمراض تطوؾ بكل االحٌاء فهذا 

تصوٌر لعدائٌة هذا المكان الذي ال ٌصح الن ٌكون مكانا للعٌش فٌه ثم ٌأتً مرة اخرى فً لصٌدته ال 

تكسروا عٌن العراق
2

 : ٌمول فٌها 

 آه من المدٌنة دٌدنها العران و السباب ؟

 و كم خلت مدٌنتً من شاعر جواب؟

 ٌسأل ذات مرة ؟ ٌسأل ذات مرة ؟

 لماذا دٌس هذا الشعر فً التراب ؟

 كما ٌجف ماؤها مدٌنتً ؟

 و صار بئر النفط لألغراب ؟

ابتدأ الشاعر لصٌدته بالتأوه من المدٌنة و هذا ٌدل على التوجع من المدٌنة التً عد الشاعر دٌدنها الوحٌد 

العران و السباب و ال وجود للذائمة الفنٌة فٌها فهو ٌتساءل لماذا دٌس هذا الشعر فً التراب فكما جؾ 

الماء فً هذه المدٌنة فمد جؾ الذوق و انتابها الفمر و الجوع و المرض و العران و السباب بالرؼم من 

 .انها تعٌش على بئر نفط استؽله االؼراب و االجانب الذٌن ؼرتهم مصالحهم فً سلب حموق الشعب 

 :الوطن  -4

و ذكر فً بعض النصوص عدائٌة الوطن له و المدٌنة و جعل سبب انتشار الظلم و الجور علٌها بسبب 

على هذه االرض فٌمول فً لصٌدته ال تكسروا عٌن العراق (ع)لعنة الدم الحسٌنً 
3

:  

                                                             
 .157: المصدر نفسه - 1
 .122:االعمال الكاملة - 2
 .121, االعمال الشعرٌة الكاملة - 3
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 فً وطنً انسان ال ٌعرف العدالة

 ال ٌعرف الراحة و االمان

 باهلل هل تجمد الشٌطان فً بالدنا

 و غادر االوطان

 تهافت الظلم على مدٌنتً

 منذ عصور الظلم و الطغٌان

 لل لعنة الدم الحسٌنً

 الذي تذبحه الغربان؟

فالوطن الذي ال توجد فٌه انسانٌة ٌكون مكانا معادٌا ٌصٌب ساكنه بالضؽوط النفسٌة و كأنها شٌطان لد 

تجمد فً بالدنا و تهافت الظلم على المدٌنة فالناس ال ٌتعاملون بأنسانٌة بل بالظلم و الطؽٌان منذ عصور 

 .الظلم و جعل الشاعر سبب هذا الظلم هو لعنة الدم الحسٌنً

او لد ٌكون بسبب توالً الحكام الطؽاة الظالمٌن فوضع العراق ٌعد اعجوبة ثامنة من عجائب الدنٌا فً 

وجهة نظر الشاعر و هذا تفسٌر لما نجده فً لصٌدة السنبلة المدماة 
1

:  

 عرالنا كان به ٌحكمنا العرٌف

 عجائب الدنٌا بهذا الكون سبع كلها

 و فً العراق وحده لد خلك العجب

  المذر و النظٌف– وا اسفً –حتى استوى 

 :و لال اٌضا 

 و ضاع هذا الوطن العمالق ؟

 الجهالء كثروا

 :و ٌمول 
                                                             

 .105, االعمال الكاملة - 1
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 لن تنتهً المأساة فً عرالنا؟

 و هللا سوف ٌأتً الصعب و المرٌر ؟

 لن ٌنتهً الحزن بنا

 اال اذا تغٌر االمٌر

ٌستعرض الشاعر صدام فهد االسدي  فً بداٌة هذا الممطع من المصٌدة كٌؾ كان الظلم و الجور سائد 

فً هذا الوطن الذي اصبح سجن البنائه فهو ٌحكم بواسطة العرٌؾ و ٌستوي فٌه المذر و النظٌؾ و عد 

الشاعر هذه الحالة اعجوبة من عجائب الدنٌا مكملة للعجائب السبعة حتى انتمل للمول ان هذا الوطن لد 

ضاع بعدما حكمه الجهالء و ٌستخلص الشاعر من النصٌن السابمٌن امرا جدٌدا و هو استلهام روحً بان 

هذه المأساة ال تنتهً ابدا بل تتطور حتى ٌأتً الصعب و المرٌر و وجد الشاعر ان عالج هذه المضٌة 

 .امر واحد فمط و هو تؽٌٌر االمٌر 

و فً ختام هذا البحث ان ما وجدته فً شعر الشاعر صدام فهد االسدي  من اماكن متنوعة و كثٌرة ما 

بٌن الٌؾ و معادي و حضاري و متخٌل و مالذ و متشرد و كذلن تحوالت المكان من الٌؾ الى معادي و 

 .بالعكس جعلنً عاجزا عن الذي اختاره لبحثً فما ذكرته ٌعد من الملة الملٌلة فً هذا المجال 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 البنٌة التراثٌة للمكان
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 التناص و االستلهام المكانً

 فً

 المران الكرٌم

 الحدٌث النبوي الشرٌف

 الخطب و االخبار التارٌخٌة

 االمثال و الحكاٌات الشعبٌة

 

 

 

 

 

 

 البنٌة التراثٌة للمكان

 التناص و االستلهام 

ان المعطى التراثً للمكان عند الشاعر صدام فهد االسدي  ؼنً و متنوع و تنوعه فً الجوانب االخرى 

هو عالمات تجلً اثر النصوص المكانٌة و التراثٌة فً , من شعره و ما نمصده بالبنٌة التراثٌة للمكان 

.و لٌمة هذا التجلً فً الجانب الفنً , او هو اٌحاؤه بها , نص الشاعر صدام فهد االسدي  المكانً 
1
 

                                                             
 .م 1998, رسالة ماجستٌر تمدم بها دمحم طالب ؼالب , المكان و داللته فً شعر السٌاب : ٌنظر - 1



 
52 

التناص اصطالحا فً النمد العربً الحدٌث و هو ترجمة , و التناص تمنٌة نصٌة تعنً حضور الماضً 

 ( texte)فً الفرنسٌة التبادل بٌنما تعنً  (inter)حٌث تعنً كلمة  ( intextert)المصطلح الفرنسً 

و بذلن ٌصبح المعنى ( حبن) او ( نسٌج)و هو متعد و ٌعنً  (textere)النص من االصل الالتٌنً 

.التبادل النصً و لد ترجم الى العربٌة بالتناص الذي ٌعنً تعالك النصوص بعضها ببعض 
1
 

و ان ما وجدته فً شعر الشاعر صدام فهد االسدي  من اماكن كثٌرة التً احٌاها بذكره لها فً شعره و 

ان ذكره لها بشكل تناص ٌضٌؾ للنص جمالٌة اكثر فو وسٌلة اللتناع الممابل و المتلمً بموله و ٌمسم 

 :التناص المكانً فً شعره الى عدة السام 

اللؽوي و الثمافة التراثٌة لدى الشاعر و التً تتجسد فً تعالك او تداخل النصوص استمرت فً وعٌه 

((فٌنتج نصا حدٌثا ٌذكرنا بنص تراثً لدٌم , فتداخلت مفرداتها او معانٌها بلؽة نص الشاعر الحدٌث 
2
. 

شأنه شأن الكثٌر من المصطلحات , مصطلح ساحر لدالالت مفهومٌة نمدٌة و فلسفٌة لدٌمة : و التناص 

التً لم ٌتم االتفاق بشأنها فهو عند جولٌا كرستٌفا احد ممٌزات النص االساسٌة و التً تحٌل الى نصوص 

.اخرى سابمة علٌها او معاصرة لها 
3
 

ٌمال هذه االرض الفالة تناص ارض : ترد كلمة التناص فً لسان العرب بمعنى االتصال : فالتناص لؽة 

.كذا او نواحٌها اي تتصل بها 
4
 

 

انتص الرجل انمبض و تناص الموم  ))و تفٌد االنمباض و االزدحام كما ٌوردها صاحب تاج العروس 

((ازدحموا 
5
. 

و هذا المعنى االخٌر ٌمترب من مفهوم التناص بصٌؽته الحدٌثة فتداخل النصوص لرٌب جدا من 

.ازدحامها فً نص ما 
6
 

 

                                                             
مجلة الحٌاة التونسٌة , الطاهر الشٌخاوي و رجاء بن سالمة : ت, هانس جورج روبرٌشت , تداخل النصوص : ٌنظر - 1

 .53ص, م 1988سنة  , 5عدد, 
 .40ص, م2013, رسالة ماجستٌر , التشكٌل الجمالً فً شعر صدام فهد االسدي - 2
 .121ص, م 2004, سالم مهدي رصٌوي , المكان فً شعر سامً مهدي - 3
 .مطبعة الماهرة  , بن منظور , لسان العرب - 4
 .مادة النص , تاج العروس - 5
 .14ص, م 2004 , 1ط, بؽداد , دراسة احمد ناهم , التناص فً شعر الرواد - 6
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 :التناص المكانً فً المران الكرٌم 

فحصبوا نوصهم , تأثر الشعراء بما فً المران الكرٌم من سحر بٌانً كامن فً صمٌم النسك المرانً ذاته 

ٌرفد االسالٌب الفصٌحة و الصور , فأصبح منذ نزوله الى الٌوم معٌنا ال ٌنضب , بالفاظه و لصصه 

.البدٌعة التً شحذت الفكر و البٌان 
1

ٌكون , و الشاعر الذي ٌستحضر فً نصه النص المكانً المرانً 

, او تعلٌما على مولؾ او لرفد تركٌب فنً فانه ٌرتمً بالنص و ٌزٌده جماال و اشرالا , دلٌال على فكرته 

.لما للنص المرانً من اهمٌة مشهودة فً السمو و ٌبعث فً النص اصالة و عبما روحٌا 
2
 

فهو ٌستوحً لصة سفٌنة , و لمد اتخذ التوظٌؾ المرانً لدى الشاعر صدام فهد االسدي  اكثر من اسلوب 

التً استمرت على جبل الجودي فً الجزٌرة لرب الموصل  (ع)نوح 
3

و استوت  )):  فً لوله تعالى 

((على الجودي 
4

:فٌمول الشاعر فً لصٌدته هواجس على صفة البكاء  , 
5
 

 اٌن السفٌنة ما مرت على جبل      خمسون عاما و متن الرٌح ما طلما

و بٌن رحلته الشالة فً الحٌاة التً انطلمت منذ خمسٌن عاما  (ع)فالشاعر ٌمارب بٌن رحلة سفٌنة نوح 

.لم تطلك بعد فً مخاض جدٌد  (ع)لم ٌن هنان جبل الن الرٌح التً سكنت لسفٌنة نوح , اي عمره 
6
 

فالسفٌنة هنا تشكل مكانا منشودا مالذٌ الذي ٌنتمً الٌه لكً ٌتخلص من هذه المشمة و التعب الذي رآه 

 .خالل رحلته فً الحٌاة فالجبل عنده مكانا الٌؾ و امن و مالذٌ من متاعب الدنٌا 

و كلبهم باسط  )): كما جاء فً لوله تعالى , و من التناص المكانً الدٌنً للشاعر ذكر حادثة الكهؾ 

((ذراعٌه بالوصٌد 
7

 :فً لصٌدة اطلمت لسانً لتلن الرٌح  , 

 اتحسست جدار الكهف ٌا للونونس؟

 اذ رأٌت الكلب وحٌدا ٌبسط ذراعٌه وصٌد النوم ذراعٌه

 ابتعت الخٌر لنٌام حلموا بالحرٌة ولت النوم و ما ذالوها

                                                             
 .17ص,  (ت . ط . د )), عمان , دار الشروق , التصوٌر الفنً فً المران الكرٌم , سٌد لطب - 1
 , 2ط, بؽداد , مطبعة وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً , البالؼة و التطبٌك , احمد مطلوب و حسٌن البصٌر - 2

 .م 1999
 (ط . ت . د)الماهرة , الشركة العالمٌة لونج مان , فخر الدٌن لباوه : ت, تفسٌر الحالبٌن , جالل الدٌن السٌوطً - 3

 .193ص
 .11:سورة هود - 4
 .621:االعمال الكاملة 5
 .43, التشكٌل الجمالً فً شعر صدام فهد االسدي- 6
 .18:سورة الكهؾ - 7
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هنا تناص مكانً مع اٌة من المران الكرٌم حٌث ان الكهؾ مكان الٌؾ اتجه الٌه اصحابه و الوصٌد هو 

 .عتبة الكهؾ او فناءه و هذا تصوٌر لثمافة الشاعر المرانٌة و توظٌفها شعرا 

 

 :التناص و االستلهام المكانً من الحدٌث الشرٌف  -5

لمد انفتحت نصوص الشعراء المعاصرٌن على التناص مع النصوص الدٌنٌة فكان الحدٌث النبوي 

 .الشرٌؾ معٌنا اخر ٌؽترؾ منه اشرؾ المعانً فً التعالك النصً 

و لد تواصل الشاعر مع تراثه الدٌنً و استحضره فً صٌاؼة المعانً و االفكار فً التعبٌر عن مولؾ 

معٌن او رؤٌة معاصرة
1

.  

فمن امثلة التناص المكانً مع الحدٌث الشرٌؾ لدى الشاعر لوله فً لصٌدة ابتهالٌه فً عٌد الؽدٌر
2

:  

 هذا االمام الذي غنى الغدٌر له     ببٌعة شمت التٌار فً الفتن

 لال الرسول و لد اعطى ببٌعته     وصٌة الحك فً جهر و فً العلن

فذكر مكان الؽدٌر عند الشاعر ٌعد  مصدر سعادة النه مكان مبارن حدثت فٌه حادثة هامة فً التارٌخ 

  : (ص)و ان هذا النص مستوحى من معنى حدٌث ؼدٌر خم المشهور عنه , االسالمً 

((من كنت مواله فهذا علً مواله  ))
3
. 

 .ٌأخذ الشاعر هذا المعنى لٌسمطه على فكرة لدٌه لتشكل المصٌدة اساسا على التناص مع الحدٌث الشرٌؾ

 : التناص المكانً فً الخطب و االخبار التارٌخٌة  -6

لد ٌتحضر الشاعر الخطب و االخبار التارٌخٌة تحدث اماكن و هذه االماكن خالدة و هذه االماكن خالدة 

فً التارٌخ فالمكان الذي حدث فٌه اصالح لد ٌتحول بمرور الزمن الى مكان ٌفتمر لهذا االصالح وربما 

 .او لٌدعم به وجهة نظر معٌنة , فهو ٌجد فٌها ؼذاء كما الم به , حتى المصلح 

                                                             
 .45ص, صادق داؼر سعود الؽالؾ , التشكٌل الجمالً فً شعر صدام فهد االسدي - 1
دار المواهب للطباعة النجؾ , وردت المصٌدة فً معجم شعراء الشٌعة تألٌؾ عبد الكرٌم الشٌخ عبد الكرٌم الؽراوي - 2

نمال عن التشكٌل , م 2006, 3العدد, نمال عن مجلة العترة النجفٌة , 110ص, (24)مستدرن  (ط . ت . د ), االشرؾ 

 .45ص, الجمالً 
بٌروت , دار الكتب العلمٌة , احمد دمحم شاكر : تحمٌك ,  (سنن الترمذي  )الجامع الصحٌح , ابو عٌسى دمحم بن عٌسى - 3

 .594ص, 5ج, م 1998,  (ط .د),  لبنان –
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و حاول الشاعر صدام فهد االسدي  اٌجاد رابطا بٌن الماضً و الحاضر للمكان و اظهار اللحظة 

ألخذ العبرة من هذا االحتضار و بما ان ازمان العصر الحدٌث تتطلب من المرء االدارة , التارٌخٌة 

ٌستحضر الشاعر صدام فهد االسدي  لحظة تارٌخٌة من , الموٌة و الصبر و الثبات فً تحمٌك االهداؾ 

:فٌمول فً لصٌدة نزٌؾ الشعر  (علٌه السالم )سٌرة االمام الحسٌن 
1
 

 و لجأت اطلبه الحسٌن مصلٌا        ما جاء مثل طرٌمة بجهادي

 هذا اعرالً لٌس ٌصبح موطئا       للذل كال ٌا سٌوف تمادي

ان الشاعر و هو فً مولؾ حشد الهمم و استنهاضها للثورة و مولفه الصلب فً كربالء رمزا و منارة 

و استطاع ان ٌمٌم عاللٌة تناصٌة مع الواله و خطبه فً تلن , لالحرار ضد الذل و الخضوع للفاسدٌن 

ان  )) : (علٌه السالم  )اللحظة التارٌخٌة السماطهما على الوالع المعاصر فٌستوحً لول االمام الحسٌن 

(.(كان دٌن دمحم ال ٌستمٌم اال بمتلً فٌا سٌوؾ خذٌنً 
2
 

 (ع)فالعراق الذي هو موطن الحضارات و المصلحٌن ٌعده الشاعر مكاناً ٌحتاج الى مصلح كالحسٌن 

بعدما اصابه االهمال و التخرٌب فهو ٌرفض الخضوع للذلة و ٌمارن بٌن االصالح فً الماضً و 

و من اسلوبه فً التناص المكانً االشارة و التلمٌح الى حبر او حدث تارٌخً , االصالح فً الحاضر 

ٌوازي به الوالع المعاصر و االحداث فً وطنه فٌمول فً لصٌدة المراٌا 
3

:  

 الشعر حزم روحه و اتاكا     متذرعا حتى ٌنال خطاكا

 ٌا موطنً تمشً رٌاح متاعبً       و ضباب همً فً الضمٌر دعاكا

 سنة رماد فجٌعتً ٌا موطنً       حتى الدخان من البكاء اتاكا

ٌشبه الشاعر ما ٌجري فً وطنه من جوع و فمر و مرض بسنة الرماد و هً سنة مشهورة فً التارٌخ 

حٌث تعرض المسلمون فٌها الى الجوع و الفمر و المرض فٌلمح الى ان ما ٌحدث , االسالمً بحوادثها 

ال حصر هو نسخة لما حدث لبل اكثر من الؾ سنة و اربعمائة عام فً , فً العراق من فمر و معاناة 

سنة الرماد و لد لجأ الشاعر الى االٌجاز و التلمٌح و ترن التفاصٌل للمارئ المتفك
4

 فالشاعر هنا ٌذكر 

                                                             
 .635ص, مصدر سابك , صدام فهد االسدي االعمال الشعرٌة الكاملة 1
 1ط, لندن , المركز الحسٌنً للدراسات , مع الشعر المنسوب الٌه  (ع)دٌوان االمام الحسٌن , دمحم صادق دمحم الكرباسً - 2

 .60ص, م 2001, 
 .271ص, مصدر سابك , صدام فهد االسدي , االعمال الشعرٌة الكاملة - 3
, م 2003, دار عالم الكتب , عبد هللا بن عبد المحسن التركً : تحمٌك , اسماعٌل بن عمر بن كثٌر , البداٌة و النهاٌة - 4

 .68ص , 10ج
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مكان المعاناة الحالً و هو موطنه العراق و ما ٌجري فٌه من مأساة كأنها المأساة التً حدثت فً البالد 

 .االسالمٌة كلها 

و من ذلن ما جاء , و ٌتواصل الشاعر مع اخبار و لصص الدٌانة المسٌحٌة فٌستحضرها فً نصوصه 

:فً رثاء الشاعر ٌوسؾ الصائػ فً لصٌدة عندما ٌخون البشر التارٌخ
1
 

 توسد لبرن كً تسترٌح

 فانن ودعت حزنا عرالا جرٌح

 و لل للشعراء الذٌن ٌزورونن وسط الضرٌح

ٌاه صلب المسٌح  الول لكم ان من ٌحصل الموت هذا الزمان ٌلوح برؤ

و ٌعتمد الشاعر ان المبر مكان الٌؾ ٌنتمل الٌه االنسان لٌتخلص من عناء الدنٌا و مشماتها ثم ٌنتمل 

لٌصور العراق مكانا حٌا مجسدا اٌاه باضافة المشاعر الى المكان و لصده فً ذلن من سكنوا المكان و 

بعد هذا انتمل لٌجعل من ضرٌح المتوفً مكانا منشوداً ممصوداً ٌعتنٌه الناس ثم ٌوظؾ الشاعر لصة 

, و ما ٌستلهمه من المصة هو سجنه و تعذٌبه و معاناته التً سبمت عملٌة الصلب  (ع)صلب المسٌح 

حٌث الصلب لهذا اخبر بان الشاعر ٌرى الموت و توسد المبر  (ع)فٌوازي بٌن الشاعر و السٌد المسٌح 

راحة له من كل هذه المعاناة التً رأها فً السجن و التعذٌب فهو ٌرى الموت فوزا و نصرا له مشبها 

 .الذي صلبوه و ظلموه و بعد موته عبدوه  (ع)بهذه الحالة الحالة التً مرت على المسٌح 

و لولهم انا لتلنا المسٌح عٌسى ابن مرٌم  )): و لكن هذا المول بخالؾ المران الكرٌم فً لوله تعالى 

رسول هللا و ما لتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم و ان الذٌن اختلفوا فٌه لفً شن منه ما لهم به من علم 

((اال اشباع الظن و ما لتلوه 
2
 

 :التناص المكانً فً الحكاٌات و االمثال الشعبٌة  -7

, ان توظٌؾ المثل و الحكاٌات فً الشعر وسٌلة لزٌادة حٌوٌة النص و تمثله للمولؾ و انتمادا للوالع لنا 

فال تمل اهمٌة هذه التمنٌة عن ؼٌرها من التمنٌات فً النص الشعري المعاصر فهذا التناص اسلوب تمنً 

                                                             
 .53ص, مصدر سابك , االعمال الشعرٌة الكاملة , صدام فهد االسدي - 1
 .157: النساء - 2
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فعلى , ٌوظؾ لبلورة الحاضر من خالل الماضً فالشاعر ٌذكر اماكن لد وردت فً االمثال و الحكاٌات 

سبٌل المثال ما جاء فً النص الشعري من لصٌدة وشاح الثلج على كتؾ الوطن
1

:  

 اٌعود الٌن بحضن اللٌل البنفسج

 بعدما مات االمان

 اٌفوق جذع نخٌلن الشتوي من جذع الخرٌف ؟

 اعجبت ٌا وطن الذي حمل التصور الى هجر

 اعجبت من ساق ٌبٌع الماء فً عز المطر

و بٌع الماء فً حارة , حامل التمر الى هجر  )ذكر الشاعر اماكن وردت فً االمثال المدٌمة فالمثالن 

فٌستمل الشاعر مضمونها محوال تركٌبها لالنسجام مع موسٌمى المصٌدة و ان المثلٌن ٌدالن , السمائٌن 

على انعدام الذكاء و سوء التخطٌط التجاري او المعرفة فً الوال الناس فٌستمد الشاعر هذه الداللة 

لٌسمطها على والع حال الوطن الذي اصبح كحامل التمر الى هجر بسبب سوء االدارة و الخطٌط لمن 

اما التؽٌر الذي اجراه الشاعر على المثل الثانً لم ٌؤثر فً داللته العاملة , ٌتربع على كرسً المسؤولٌة 

و طالته التصوٌرٌة النه صاؼه صٌاؼة متٌنة ذات موسٌمى تتمتع باٌماع جمٌل
2

 فالشاعر بوصفه و ذكره 

لهذا المكان بصورة المتعجب و المندهش من االمر الوالع الذي ٌراه و كٌفٌة تصرؾ المسؤول و انعدام 

 .ذكائه فً ادارة شؤون الرعٌة 

 

 

 

 

 :نتائج البحث 

                                                             
 .121ص, صدام فهد االسدي , االعمال الشعرٌة الكاملة - 1
 .52, التشكٌل الجمالً فً شعر صدام فهد االسدي - 2
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بعد معرفة الشاعر و مكانته و مؤلفاته الشعرٌة و النمدٌة و ثمافته و مصادرها و نشاطاته التدرٌسٌة و 

حٌث وجد الشاعر خصوصٌته فً مفردات عمٌمة تجلى فٌها الفكر  )المهنٌة والبحوث التً سبمت بحثً 

(و البعد الجمالً حٌث ٌتعانمان على مشارؾ االستعارة و التشبٌه 
1
 

ٌجد فٌها كما هائال من المعانً و االسالٌب و الصور , و من ٌطلع على االعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر 

الصرفٌة و النحوٌة و البالؼٌة و الصوتٌة  )التً تتٌح الي باحث مجاال للدراسة و فً جمٌع المستوٌات 

و كان حظ هذا البحث ان ٌدرس المكان فً شعره بكل مجاالته و انواعه و ما ذكره الشاعر  (و ؼٌرها 

صدام فهد االسدي  من االماكن كثٌر جدا و هً تتراوح ما بٌن االلٌؾ و المعادي و المنشود و المنبوذ و 

اماكن الحضارة و تناص و استلهام مكانً مع المران الكرٌم و الحدٌث الشرٌؾ و االخبار المدٌمة و 

االمثال و الحكاٌات الشعبٌة فللمكان تأثٌر كبٌر على شخصٌة الفرد الذي ٌعٌش فٌه فالمكان االلٌؾ ٌضفً 

 .على ساكنه الراحة و السعادة و الطمأنٌنة بعكس المكان المعادي الذي ٌمٌد حرٌة الشخص 

و خالصة المول ان ما ذكرته فً بحثً هذا من االماكن ال ٌعد اال لطرة من بحر المكان فً شعر صدام 

 :و تكمن نتائج البحث فً ما ٌأتً , فهد االسدي  

 . ٌتراوح شعره بٌن السهولة و الوضوح و الجزالة و الموة -1

 . ثمافة الشاعر المرانٌة التً مكنته من استلهام االماكن المرانٌة و ذكرها فً شعره  -2

 . تصوٌره للوالع و كأنن تشاهده من خالل توظٌؾ المصة و المحاورة فً شعره  -3

ذكره للمكان االلٌؾ و استحضاره له و عدم نسٌانه و ذكر مكان الطفولة و المدرسة و حوادثهما  -4

 .و كأنها لد جرت باالمس 

 . التوجع و التأوه من المكان المعادي و تصوٌر حالة المدٌنة التً كان ٌعٌش فٌها  -5

 تنوع االماكن لدٌه فً المصٌدة الواحدة فهو ٌنتمل من المكان الخاص الى المكان العام و بالعكس  -6

 .و من المعادي الى االلٌؾ و بالعكس و هذا ٌسمى بتحوالت المكان , 

 . تنوع االوزان عند الشاعر و كتابته فً جمٌع انماط الشعر و عدم تمٌده بالمصٌدة العمودٌة  -7

 

 

 الخاتمة 

                                                             
 . 164ص, التشكٌل الجمالً فً شعر صدام فهد االسدي -1
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تتنوع نظرة االنسان للمكان و هذه النظرة مرتبطة بشعور االنسان اتجاه المكان و ما ولده المكان داخل 

حٌث ان هذه المبدئٌات مستؽنً عنها , االنسان بؽض النظر عن مساحة المكان و الجو العام للمكان 

 .فهو ٌحب المكان الذي ٌولد امنا و امانا فً نفس ساكنه , االنسان ؼٌر مسلم بها عنده 

و من خالل دراستنا للمكان عند الشاعر صدام فهد االسدي  الحظنا انه ال ٌوجد هنان لصائد منفردة 

كما ان المكان , للمكان بمعنى انه ال توجد لصٌدة ٌصؾ بها مكانا معٌناً و ٌفرد هذه المصٌدة لهذا المكان 

كما , متنوع عنده فً المصٌدة الواحدة فال ٌمتصر على ذكر االلٌؾ دون المعادي او المعادي دون االلٌؾ 

اننا الحظنا ان ذكره للمكان المعادي متكرراً و هذا ٌعطٌنا اشارة بان الشاعر ٌعانً من عدائٌة ٌحملها 

المكان تجاه الشاعر و هذه العدائٌة ولدت فً نفس الشاعر شعورا مرٌرا لهذا المكان حٌث نجده متشائما 

و ٌحن لوطنه فً البعض االخر و هذا الحزن سببه المكان سواء بلد الؽربة او , حزٌنا فً بعض االولات 

حٌث ٌمول فً لصٌدته العٌون الزرق , الوطن النه كان مشردا حتى فً وطنه 
1
: 

 و لٌس غرٌب الدار من كان مبعدا     و لكن غرٌب الدار من كان مبرما

اضافة الى ان الشاعر اكثر من ذكر الفمر و الفمراء و السجن و السجناء و حب الوطن و ذكر البصرة و 

االماكن الممدسة كذلن وجدنا عنده تنوع فً الخطاب مع المكان فمرة نجده ٌخاطبه بصٌؽة االمر و مرة 

 .ٌستحضره باسلوب تمرٌري 

كما ان هنان تجسٌم و تشخٌص تام للمكان للمكان المراد التحدث الٌه و هذا ٌجعلنا نشعر بان الشاعر كان 

فالشاعر صدام فهد االسدي  فنان فً شعره ٌصوغ االبٌات و , دائما بحاجة الى انسان ٌتحدث الٌه 

ٌرتجل الشعر بحسب الظرؾ الذي ٌمر به و كذلن تنوع االوزان و عدم االلتزام بالمصٌدة التملٌدٌة 

 .العمودٌة فهو ٌكتب فً كل انماط الشعر كلها واحٌانا ٌرتجل الشعر ارتجاال ً 

 

 

 

 

 

 :لائمة المصادر 

                                                             
 .51ص, االعمال الشعرٌة الكاملة - 1
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