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الشعر فن مثل الفنون 

األخرى كالرسم والنحت 

والموسيقى والرقص والغناء 

وجميعها تؤلف , وغيرها 

حاجات نفسية إنسانية ال يمكن 

 اإلستغناء عنها 

 

 

  

 

فوجود اللغة يعني وجود 

ء الشعر والموسيقى والغنا

ولكي نلغي الشعر . بأنواعه

أو نعلن موته علينا أن نلغي 

 اللغة ونعلن عن موتها

 

 

  

  

 

يمكن للشعر أن ينتهي إال 

إذا إستغنى البشر عن اللغة 

 وأوجد وسائل أخرى للتخاطب

 

 

 

 

  !!اةـــر والحيـــالشع

  
وجميعها , الشعر فن مثل الفنون األخرى كالرسم والنحت والموسيقى والرقص والغناء وغيرها 

, فقد بدأت مع أولى خطوات البشر فوق التراب , تؤلف حاجات نفسية إنسانية ال يمكن اإلستغناء عنها 
وكأن البشر أول ما تفاعل به مع المحيط الذي تحرك فيه كان بالتناغم مع اإليقاعات المتواردة إليه من 

  .حنجرة الطبيعة المصدحة بالحياة
  

وال يمكن ألية لغة أن تخلو من هذه , وفي جميع المجتمعات البشرية هناك شعر وغناء وموسيقى 
ولكي نلغي الشعر أو نعلن موته . يقى والغناء بأنواعهفوجود اللغة يعني وجود الشعر والموس, الفنون

  . علينا أن نلغي اللغة ونعلن عن موتها
  

, وال يمكن للشعر أن ينتهي إال إذا إستغنى البشر عن اللغة وأوجد وسائل أخرى للتخاطب 
والقائلين بموت الشعر يصلون إلى هذه القناعة من خالل التعميم الخاطئ لحاالت شخصية وأخرى 

وأن الشعر بال , وأن كتب الشعر كاسدة , كأن يكون بيع دواوين الشعر ضعيفا , دودة اإلقترابمح
فإذا أقنعونا بموت . قراء وما إلى غير ذلك من التفاعالت التي تؤدي إلى إستنتاجات غير رصينة

  .الموسيقى والغناء البشري فعند ذلك يمكن اإلصغاء إلدعائهم بموت الشعر
  

فلون التطورات العلمية والتفنية المتسارعة التي عصفت في أروقة وما يحصل أنهم يغ
والتحوالت السلوكية التي رافقتها خصوصا عند األجيال الشابة , القرن الحادي والعشرين 

وما توفر من معلومات , والصاعدة إلى قمم الصيرورة واإلنطالق المعرفي واإلدراكي 
مما جعل , شعر أكثر وعيا ومعرفة من كاتبه فأصبح المتلقي لل, متدفقة في عقول البشر 

اإلنتاج الشعري قاصرا وال يتفق مع سيل الدفق المعلوماتي الجاري في أعماق العقول 
  . البشرية
  

وقد أدرك الشعراء في الدول المتطورة هذه الحقيقة وابتكروا األساليب الالزمة إلستيعاب 
الشعراء في المجتمعات المتأخرة  بعكس, المستجدات المعرفية وضخها في بدن القصيدة 

والتي يعكس فيها الشاعر آليات التأخر ويدعو في ما يكتبه إلى الجمود واإلندحار في 
  .متالزمة األغراض البالية الغير متفقة مع نبضات العصر الفوار

  
ولهذا فأن الشعر في المجتمعات المتقدمة له قراءه وال تخلو مكتبة عامة من قراءات 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa119-020516.pdf 


 2

  

  

أصبح المتلقي للشعر أكثر 

مما , وعيا ومعرفة من كاتبه 

جعل اإلنتاج الشعري قاصرا 

وال يتفق مع سيل الدفق 

لمعلوماتي الجاري في أعماق ا

 . العقول البشرية

 

 

 

 

إن المشكلة في مجتمعاتنا 

تتلخص في إنقطاع الصلة ما 

وغياب , بين الشاعر والقارئ 

دور المكتبات العامة في 

 حياة المجتمع

 

 

 

إن الشعر يبقى ما بقيت 

, اللغة والموسيقى ونفس تريد

وما بقي طير يغرد وأمواج 

تتناغم وبشر يخطو فوق 

التراب ويحمل هماً وطموحا 

وتطلعا نحو غد أفضل وآفاق 

 أرحب

 

 

 

 

بحاجة إلى شعراء 

يتحسسون هموم الناس 

, ونبضات آالمهم وأوجاعهم 

ويطلقون األمل والثقة والقوة 

والشعور بالقدرة على تحقيق 

 المستقبل الزاهر السعيد

 

وتشير اإلحصاءات إلى , ونشاطات شعرية وورشات عمل لتعليم كتابته , سبوعشعرية كل أ
  .أن كتب الشعر ذات مبيعات ال بأس بها وربما جيدة برغم الميل إلى القراءات اإللكترونية

  
وغياب , إن المشكلة في مجتمعاتنا تتلخص في إنقطاع الصلة ما بين الشاعر والقارئ 

  . لمجتمعدور المكتبات العامة في حياة ا
فالشاعر بعيد عن الواقع ويعجز عن التعبير عن هموم اإلنسان وحاجاته وتطلعاته 

ألنه يخشى المباشرة وفقدان الفنية الشعرية مما يدفع به إلى الكتابات المبهمة , ومعارفه 
وإن وضعها في كتاب فأنه يحتفض به في زاوية خفية , والنخبوية التي ال تلقى إال اإلهمال 

ويلوم اآلخرين وال يلوم نفسه ألنه يرتدي أزياء . كنه ويهديه لمعارفه وحسببمكان س
  .النرجسية البراقة التي ال ترغب إال باإلنبهار واإلعجاب والتباهي

  
فهي غير موجودة في كل قرية , أما المكتبات العامة فأن دورها معدوم وملغي تماما 

وإن وجدت في المدينة فأن الخمول  ,وناحية ومدينة كما هو الحال في الدول المتقدمة 
  .واإلهمال يتمكن منها ويفقدها دورها وتأثيرها في المجتمع

  
الشاعر الذي راح يعرف الشعر على هواه , إن العلة في الشاعر وليست في الشعر 

وبهذا يضلل , ويأتي بنظريات وأفكار وكأنه يريد القول بأنه هو الذي إخترع الشعر وإبتكره 
  .غيره ويقاتل الشعر وينكرهنفسه ويخدع 

  
وما بقي طير يغرد وأمواج تتناغم , إن الشعر يبقى ما بقيت اللغة والموسيقى ونفس تريد

  .وبشر يخطو فوق التراب ويحمل هماً وطموحا وتطلعا نحو غد أفضل وآفاق أرحب
  

  .فالذي يكتب الشعر عليه أن يعرِفه أوال ال أن يتصوره ويعرفه ويدعيه
  !ديوان العرب فالشعر

  
  !ي؟ـــاط سياســـر نشـــل أن الشعــه

  
ثورة الشعر لهيب الثورة         وبها الشعر نداء القوة  

وبعد محاورات متكررة أدركت بأنه , كنت في حديث مع أحد األخوة الصينيين عن الثورة الصينية
ن لها الدور األكبر ويرى بأن أشعار الرئيس ماو كا, وبين الثورة والشعر , يربط بين السياسة والشعر 

فكان حديثه يؤكد . في الثورة الشعبية الصينية والحركة الثقافية الوهاجة التي أوجدت الصين المعاصرة
  .وأن القائد الذي يصنع األمة البد أن يكون شاعرا, دائما على أن الشعر ثورة سياسية ثقافية إجتماعية 

  
ودور الشعر في الثورة , لقائد والمجتمع تعجبت من رأيه وآليات قراءته للتفاعالت ما بين ا

  .والحياة
  !!وكلما اقتربنا من واقعنا العربي يجيبني بأننا بحاجة لقادة شعراء
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تأملت خلفاء الدولتين 

وتبين , األموية والعباسية 

, مهم بالشعر والشعراء إهتما

وبعضهم نبغ في الشعر وتقدم 

وكأن الشعر رفيق السلطة , 

والقوة والتقدم والبالء 

وكان لكل خليفة , والنصر 

شاعر معروف ومقرب ومتميز 

 في ديوانه

 

 

 

 

في العصر الحديث لعب 

الشعراء دورا في السلطة 

والسياسة لكن القائد الشاعر 

 لم يكن حاضرا

 

  

  

  

 

 

قود مع تواكب الع

واألحداث إنكمش دور 

, الشعر في الحياة العربية 

وأصبح منزويا في الصحف 

وأخذ , والمواقع اإلليكترونية 

يتجه نحو التعالي عن هموم 

الناس وحاجاتهم المتحركة 

 على أديم الحياة

 

 

 

  !!ما أكثر الشعراء في مجتمعنا: وأقول له 
شعراء وطن وثورة ومحبة وثقافة وتفجير للطاقات الكامنة في أعماق الناس وليس : ويجيب فورا 

ويطلقون , م بحاجة إلى شعراء يتحسسون هموم الناس ونبضات آالمهم وأوجاعهم أنت, شعر الفنتازيا 
  .األمل والثقة والقوة والشعور بالقدرة على تحقيق المستقبل الزاهر السعيد

  
وشرقي صيني رأى ما رأى وعاش ثورة , بين شرقي عربي يرى ما يرى , ونمضي في حوارنا 

فراء قد تحولت إلى مدينة معاصرة تؤثر في حياة العالم بما فقريته الق, أوجدته كما يقول من العدم 
  .تنتجه من المصنوعات الضرورية للحياة المعاصرة

  
تداعت أمامي مسيرة التأريخ العربي ودور الشعر في الحياة , وبعد حوارنا الطويل والمتشعب 

أسهموا في صناعة  وكيف, وتوافدت قصائد الشعراء وأسماؤهم منذ الجاهلية وما بعدها , السياسية 
  .الرؤية السياسية الحضارية

  
وبعضهم نبغ في , وتبين إهتمامهم بالشعر والشعراء , وتأملت خلفاء الدولتين األموية والعباسية 

وكان لكل خليفة شاعر , وكأن الشعر رفيق السلطة والقوة والتقدم والبالء والنصر , الشعر وتقدم 
  .معروف ومقرب ومتميز في ديوانه

  
وكان الشعر حاضرا ومؤثرا في مسيرة الحياة وراسما للتفاعل , أكرم القادة العرب الشعراء  وقد

  .وللقصيدة تأثير كبير في الحياة ألنها تحدد معالم السلوك العام, اإلجتماعي والسياسي 
  

وكان بعض السالطين شعراء بارعين فأرسوا معالم , ولدور الشعر أثر متوهج في األندلس 
  .لفن والعلم واإلزدهار الخالبالحضارة وا

  
, وفي الدولة العثمانية  دور الشعر ساطع في العمارة المنقوش عليها أروع أبيات الشعر العربي 

  . والتي تزين آثارهم في إستنبول
  

  .وال زالت قصيدة البردة منقوشة في العديد من البنايات التأريخية
  .والسياسة لكن القائد الشاعر لم يكن حاضراوفي العصر الحديث لعب الشعراء دورا في السلطة 

وأصبح منزويا في الصحف , ومع تواكب العقود واألحداث إنكمش دور الشعر في الحياة العربية 
  .وأخذ يتجه نحو التعالي عن هموم الناس وحاجاتهم المتحركة على أديم الحياة, والمواقع اإلليكترونية 

  
ومحلقا عاليا في فضاءات الخيال واإلمعان , ر الحياة صار الشعر نخبويا ونشاطا خارجا عن نه

  . بالتأملية واإلنفالت من قبضة الناس
وما هي إال , فأصبحنا نتحدث عن لوحات جمالية وصور فنية وكيف يتم رسم حالة ما بالكلمات 

ية وانفصل الشعر عن السياسة خصوصا في العقود القليلة الماض. خروج عن تيار الحياة ونهر حقيقتها
  .وصار الشعر في وادي والسياسة والناس في وادي إال ما ندر, 
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يبدو أن الثورة العربية 

الناهضة قد أعادت إرتباط 

الشعر بالسياسة ومنحته طاقة 

ماهير وتأثيره التفاعل مع الج

 في صناعة السلوك 

 

 

 

على أن الشعر ثورة 

سياسية تصنع الحياة األفضل 

فالقائد الشاعر يمتلك , لألمة 

آليات اإلبداع الحضاري 

ألنه يرى ما وراء , الصحيح 

األفق فيصنع قصيدة الحياة 

 !!مثلما صنعها ماو

 

 

 

 

 الشعر العربي على مر

عبارة عن تصوير , العصور 

تكون في أغلب  لمشاعر قد

 !األحيان كاذبة

 

 

 

بذلك لعب الشعر دورا 

سلبيا في صياغة الرؤى 

والتصورات واإلقترابات 

 .العربية

وأسس آلليات الكذب 

واإلنقطاع عن , والنفاق 

والخوف من , الواقع 

 مواجهته وإنكاره

 

 

 

ويبدو أن الثورة العربية الناهضة قد أعادت إرتباط الشعر بالسياسة ومنحته طاقة التفاعل مع 
التي تفجر فيها , كما أخذنا نشاهد في تونس ومصر خصوصا ,  الجماهير وتأثيره في صناعة السلوك 

والراصد لمعاناتهم وحاجاتهم وتطلعاتهم , المعبر عن تطلعات الجماهير الشعر الثوري السياسي 
  .اإلتسانية الحرة الديمقراطية األصيلة

  
وإعادة التفاعل ما بين , ويبدو أن عزل الشعر عن السياسة يؤدي إلى تداعيات سياسية كبيرة 

  .ويحقق ثورة حضارية ذات قيمة إنساتية, الشعر والسياسة ينير الدروب 
  

فالقائد , على أن الشعر ثورة سياسية تصنع الحياة األفضل لألمة , اني أتفق مع األخ الصيني وأر
ألنه يرى ما وراء األفق فيصنع قصيدة الحياة مثلما , الشاعر يمتلك آليات اإلبداع الحضاري الصحيح 

  !!صنعها ماو
  

  إنما الشعر يبوح المنطوي         ال تقل شعرا بنهجٍ ملتوي
  وخاب المدعي           بكالمٍ ولسانٍ فوضوي صدق الشعر

  
  !!ر؟ــــار أَم مشاعـــر أفكـــالشع

  
  !عبارة عن تصوير لمشاعر قد تكون في أغلب األحيان كاذبة, الشعر العربي على مر العصور 

  ".إن أجمل الشعر أكذبه"و
  ..."الشعراء يتبعهم الغاوون" و

  !!فالشعر ربما أصبح فن الكذب
  !!الذي يجيد مهارات الكذبوالشاعر الجيد هو 

  .فالمديح كذب
  .والهجاء كذب

  !!عبارة عن فنتازيا وسرابات ال مثيل لها, والتعبير عن المشاعر واألحاسيس 
فكل ما , وحتى أيامنا المعاصرة , وغيرهم وما بعدهم , وجميل بثينة , وعندنا قيس بن الملوح 

إلى حالة خرافية , حتى تحولت المحبوبة , قع أنشدوه محض خياالت وهذيانات حسية ال صلة لها بالوا
  .غير موجودة في دنيا األنس والجن

  
  .وبذلك لعب الشعر دورا سلبيا في صياغة الرؤى والتصورات واإلقترابات العربية

  .والخوف من مواجهته وإنكاره, واإلنقطاع عن الواقع , وأسس آلليات الكذب والنفاق 
وأداة , حتى صار عبارة عن أفيون يخدرهم ويذهنهم , شعر ومضى العرب يحلقون في فنتازيا ال
والقول بالفخر واإلنقطاع عن , وتأكيد التطلعات النرجسية , إلثارة إنفعاالتهم ومشاعرهم وحماستهم 

  .قدرات التفاعالت الجادة مع الحياة
  

وقد , بكثير مما نفعل فنحن نقول أكثر , وهذه األساليب جعلت السلوك مياال للقول وليس الفعل 
  .طغى هذا األسلوب على وجودنا المعاصر
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ال يتناول , الشعر العربي 

 .الفكرة وال يجسدها

ويبدو وكأنه مساهمة في 

أو , الوجود المنفعل صناعة 

عبارة عن كالم إنفعاالت 

وال يوجد , وأوهام أحاسيس 

إال فيما قل , أثر للفكرة فيه 

 .وندر

وإنما , فال يخاطب العقل 

العاطفة التي يريدها أن 

 تعمي العقل

 

 

 

شعرنا إمعان باإلنفعاالت 

وتجسيد للشعور ويتسيد فيه 

 !!الكذب اللذيذ

فهل من شعر يستنهض 

ويهذب , لعقول قدرات ا

ويرتقي باإلنسان , النفوس 

 !!إلى عصره؟

 

 

 

 

العالقة ما بين الدماغ 

, كعالقته باللغة , والمكان 

فالذي ال يتعلم اللغة األم 

بصورة صحيحة وسليمة في 

ال يمكنه أن يفكر , طفولته 

بوضوح وقدرة على التأثير 

, والتفاعل مع المحيط 

والتطورات والتفاعالت 

ويبقى , حوله الحاصلة من 

يمتلك درجة خفية من العوق 

التعبيري والتواصلي مع 

 المنبهات القادمة إليه

  .ال يتناول الفكرة وال يجسدها, فالشعر العربي 
, أو عبارة عن كالم إنفعاالت وأوهام أحاسيس , ويبدو وكأنه مساهمة في صناعة الوجود المنفعل 

  .إال فيما قل وندر, وال يوجد أثر للفكرة فيه 
  .العاطفة التي يريدها أن تُعمي العقل وإنما, فال يخاطب العقل 

  
وما , وآليات تفاعلية ذات تأثير سلبي على حياتنا , والكثير من الشعر الشائع أسس لركائز سلوكية 

  .يتحقق من تداعيات فيها
واإلرتقاء بالعقل والفكر لدرجات متفقة , وربما نحتاج إلعادة النظر بالشعر كوسيلة لصناعة الحياة 

  .الحالي وعناصر الزمن
فشعرهم نسيج أفكار وصور ذهنية ذات قيمة , يختلف عما يكتبه اآلخرون , فما نكتبه من شعر 

  .معرفية
  !!وشعرنا إمعان باإلنفعاالت وتجسيد للشعور ويتسيد فيه الكذب اللذيذ

  !!ويرتقي باإلنسان إلى عصره؟, ويهذب النفوس , فهل من شعر يستنهض قدرات العقول 
  

  !!انـــمكري والـــالجواه

  
لماذا كتب الجواهري شعرا عن مدن الدنيا العربية : فاجأني أحد األخوة اإلعالميين بسؤال 

  !واألجنبية؟
  

أهله , وتشربها في عروق خياله وأعماق وجدانه , فقلت أن إلتصاق الجواهري بمدينة النجف 
  .إلمتالك الطاقات التعبيرية عن المكان الذي يحّل فيه

  
إذا لم يعرف قيمة , وقيمتها اإلنسانية , أن يرى األماكن ويستوعب جمالها فال يمكن لإلنسان 

  . المكان الذي ولد وترعرع فيه
  

ال بد من إلتصاق حقيقي بمكان النشأة والتخلّق , فلكي تمتلك إبداع المكان ووحيه الفياض 
الدماغ الالزمة  وترابطات عصيبية ما بين خاليا, ألنها تبني رؤية دفاقة , والصيرورة األولية 

  .إلستحضار آليات اإلبداع والعطاء الجميل
  

فالذي ال يتعلم اللغة األم بصورة صحيحة وسليمة , كعالقته باللغة , فالعالقة ما بين الدماغ والمكان 
والتطورات , ال يمكنه أن يفكر بوضوح وقدرة على التأثير والتفاعل مع المحيط , في طفولته 

ويبقى يمتلك درجة خفية من العوق التعبيري والتواصلي مع المنبهات , حوله  والتفاعالت الحاصلة من
  .القادمة إليه

  
إبداعية وتأهيلية إلطالق القدرات الكامنة في العقل والنفس , فالعالقة ما بين اإلنسان والمكان 

حياة وعناصره المؤلفة للوحة ال, وإدراك مفرداته ) وعي المكان(والتي تؤسس لمعاني , والروح 
  .الخالدة



 6

 

 

 

 

حب المكان سلوك يتعلمه 

, اإلنسان في بداية عمره 

ويحمله إلى أرض الدنيا 

ويكون تفاعله مع , الواسعة 

منبثقا من , أية بقعة أرضية 

تلك اآلليات الراسخة في 

 والمتنامية بنضجها, دنياه 

, وقدرتها على التعبير 

 بالممارسة والتكرار

 

 

 

لكي تكون مبدعا حقيقيا 

عليك أن تتعلم كيف تلتصق 

 !!بمكان وجودك األصيل

 

 

 

 

الشعر الشعبي  موروث 

ثري , معرفي حسي إنساني 

بالمشاعر والعواطف 

المنسكبة من , واإلنفعاالت 

والمتفاعلة مع , أعماق النفس  

التحديات والقاسيات 

بجراحاتها , اصلة المتو

 ونزيفاتها الموجعة

 

 

 

 

عندما نستمع للشعر 

فأننا نغطس في , الشعبي 

ونبوح عما فينا , دنيانا الخفية 

  
أو توفرت لديهم فرصة , هم الذين أوجدوا هذه العالقة , وأكبر المبدعين في تأريخ البشرية 

بكل ما تعنيه وتشير إليه من , مع مكان إنطالقهم منذ الطفولة وحتى الصبا , التفاعل الحي المتوقد 
وحالما يتحقق , في األعماق الزمة لصناعة إرادة ووحي المكان , طاقات إنفعالية وإدراكية وثقافية 

  .يكون الشخص مؤهال لتوظيف أدواته المكانية في التواصل مع أي مكان يحّل فيه, ذلك 
  

ويكون , ويحمله إلى أرض الدنيا الواسعة , فحب المكان سلوك يتعلمه اإلنسان في بداية عمره 
والمتنامية بنضجها وقدرتها ,  منبثقا من تلك اآلليات الراسخة في دنياه, تفاعله مع أية بقعة أرضية 

  .بالممارسة والتكرار, على التعبير 
  

إنطلق متغنيا بالنجف بما تحويه من طاقات تاريخية وثقافية وروحية وبيئية , فالجواهري 
وأبدع كثيرا في , ولدمشق ومصر وغيرها , فأنشد لسامراء وبغداد والعراق بأسره , وإجتماعية 

ألنه حقق التواصل ما , فتواشج عشقه النجفي بعشق مدن الدنيا بأسرها ,  المكان الذي أحبه, ) براغ(
  .بين المكان الذي ولد فيه والذي يعيش فيه

  
  .وفي هذا الترابط عالقة نفسية وفكرية وعاطفية ذات قيمة إبداعية متميزة

يكون مقياسها التي , وكثيرا ما يتحقق اإلبداع المكاني وفقا آلليات التمني والمقارنة بين األماكن 
  .مكان النشأة وبدء الحياة الواعية بمحيطها

  
  !!فلكي تكون مبدعا حقيقيا عليك أن تتعلم كيف تلتصق بمكان وجودك األصيل

  
  !!يــــر الشعبــــالشع

  
المنسكبة , ثري بالمشاعر والعواطف واإلنفعاالت , الشعر الشعبي  موروث معرفي حسي إنساني 

  .بجراحاتها ونزيفاتها الموجعة, التحديات والقاسيات المتواصلة  والمتفاعلة مع, من أعماق النفس  
التي , الكامنة في قاع األعماق , ففي الشعر الشعبي توثيق دقيق ألبجديات لغتنا الخفية األخرى 

  .يتوطنها ما ال يستطيع السباحة والعوم على وجه األيام
  

  !!فكم من الحسرات قد ركست
  !!الم قد غطست في بحر النفس البشريةوكم من اآلهات والخيبات واآل

  .إال من خالل الشعر الشعبي الذي يعبر عن أوجاعنا الجمعية, وال يمكننا أن نستدل عليها 
  

ونبوح عما فينا بلسان العذوبة , فأننا نغطس في دنيانا الخفية , ولهذا فعندما نستمع للشعر الشعبي 
  .المحرومة المكبوتة الممنوعة من الحياة, تخليق الذات وبلغة اإلنطالق نحو إعادة , واأللم والجراح 

وال تقدر على محق , لكنها ال تستطيع أن تقتل ما فيه , فالقوة يمكنها أن تسحق الوجود البشري 
  .أبجديات الفكرة واإلرادة واألمل والطموح
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بلسان العذوبة واأللم والجراح 

وبلغة اإلنطالق نحو إعادة , 

المحرومة , تخليق الذات 

 المكبوتة الممنوعة من الحياة

 

 

 

 

هكذا فأن الشعر الشعبي 

ما فينا إلى يحمل رسالة 

بل أنه يوقد أنوار , األجيال 

التبصر واإلصرار والمواصلة 

 على أننا نكون

 

 

 

 

حافظة ما , الشعر الشعبي 

, ومدونة حقيقة أيامنا , فينا 

وصرخة إرادتنا المقيدة 

والمأسورة , بأصفاد الممنوع 

 . في زنزانة ال أكون

 

 

 

 

, بغداد يا حبا يعانقني 

 وكم بأشواقٍ, في غربتي 

فكيف أنساها وقد , يساقيني 

مثل النخيل بروحي , شمخت 

 ونمت بوجداني 

 

 

 

 

 

تلك بغداد معشوقتنا  

التي بنيت دائرية , وفاتنتنا 

قق في أجيال وقدرة على التح, كلما إكتسبت تماسكا أعظم , وكلما إزدادت عناصر النفس إنسجاما 
  . قادمة

بل أنه يوقد أنوار التبصر واإلصرار , وهكذا فأن الشعر الشعبي يحمل رسالة ما فينا إلى األجيال 
  .والمواصلة على أننا نكون

  
من رماد , لكن الشعر الشعبي هو الذي يساهم في إنبثاقها , ودمر ما تستطيع , فاسحق الذات 

  .تداعياتالعصور والويالت والحروب والكوارث وال
  

وال يمكن ألمة أو , قوة إستنهاض حضارية مدوية في رحاب المسيرة البشرية , الشعر الشعبي 
مؤثرة في العقل والنفس , ما دام يمتلك قدرات سبك األفكار في قوالب إنسانية , شعب أن ينقرض 

  .والسلوك
ضارية المشرقة المدونة فأن األمة حية ونابضة بالقدرات والتطلعات والتفاعالت الح, ووفقا لهذا 

  .والمنطلقة نحو آفاق صيرورة إنسانية أفضل, في موروثها الشعبي 
  

, وصرخة إرادتنا المقيدة بأصفاد الممنوع , ومدونَة حقيقة أيامنا , حافظة ما فينا , فالشعر الشعبي 
  . والمأسورة في زنزانة ال أكون

مع عوامل الصراع المتفاعلة , والمواجهة ورعد صيرورتنا في بودقة التحدي , وهو بريق وجودنا 
  .حولنا وفينا

  
وتحفيز الطاقات , وبهذا يكون للشاعر الشعبي دور مهم في صناعة الحاضر والمستقبل 

الذي يصوغ سبيكة المجتمع المتآلف , الجماهيرية والشعبية لتحقيق مشروع التفاعل الوطني المعطاء 
  .المبدع الخالق

  
  .لمنسكبة من القلبفتحية للكلمة الصادقة ا

  .وتشير إلى وجودنا المتفاعل مع نهر الحياة الصاخب, فكل الفنون ترسم صورتنا 
  !!ولنشدو جميعا بلسان الحياة

  
  !!رــــداد والشعــــبغ

  
مثل النخيل , فكيف أنساها وقد شمخت , وكم بأشواق يساقيني , في غربتي , بغداد يا حبا يعانقني 
, هال أراك لكي أعيد معالمي وكياني , ا كونا من األكوان واألوطان بغداد  ي, بروحي ونمت بوجداني 
 شدفي سجير , فزعزع األعماقَ شوقٌ  ,طال  البعاد , فدثري وجدي بأشجاني , مذبوح الهوى بال ر

...                                                                                        الليل أضناني
فإن تك ليلى بالعراق مريضة   فأني في بحر “:وربما كان مجنون ليلى يخاطب بغداد عندما قال

  .” الحتوف غريق
التي قطفها من  األعظمية وقال , فقد تفاعل مع بغداد من خالل بلقيس , أما نزار قباني رحمه اهللا  
  . ” وكانت أطول النخالت في أرض العراق, انت أجمل الملكات في تاريخ بابل ك, بلقيس “ : فيها 
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, المدى لكي تبقى أبدا 

تتبدى بضفائرها وترنم 

بفؤادها  أناشيد األلفة 

, والمحبة والبهجة والسرور 

وتقف , وهي تضارع المحن 

الزوابع قويةً بوجه األعاصير و

لتعلن عن بقائها , والفتن

, السرمدي في  جبين التاريخ 

وضاءةً مشرقةً تهتف بالحياة 

 واألمل

 

 

 

 

, بغداد التي تغربنا عنها 

بل , وما فارقتنا أو فارقناها 

, حملناها في قلوبنا وأرواحنا 

وتفاعلنا معها بصدق ورغبة 

جياشة بالمشاعر اإلنسانية 

, ا فهي حبيبتنا جميع, النبيلة 

, وغاليتنا التي نشتاق إليها 

 ونحن إلى مساءاتها الهادئة

 

 

 

 

بغداد بناها الخليفة 

العباسي أبو جعفر المنصور 

ووصلت , ميالدية  762سنة 

إلى ذروة تألقها في زمن 

هارون الرشيد وإبنه المأمون 

وقد غزاها المغول التتار , 

ففعل , ميالدية  1258عام 

فيها من عجائب الخراب 

ما لم يحصل , مار والحريق والد

 لمدينة قبلها في التاريخ

 

 

عيناك ....مدي بساطي وامألي أكوابي    وانسي العتاب فقد نسيت عتابي“ وهو القائل في بغداد 
وورود ما ...ال تنكري وجهي فأنت حبيبتي....يا بغداد منذ طفولتي     شمسان نائمتان في أهدابي

بغداد يا هزج .....بغداد عشت الحسن في ألوانه     لكن حسنك لم يكن بحسابي....شرابيئدتي وكأس 
                                                                          "واألطياب   الخالخل والحلي      يا مخزن األضواء 

تتبدى بضفائرها وترنم , لكي تبقى أبدا  دائرية المدى يتنالتي ب, فاتنتنا وتلك بغداد معشوقتنا  
وتقف قويةً بوجه األعاصير , وهي تضارع المحن , بفؤادها  أناشيد األلفة والمحبة والبهجة والسرور 

  . وضاءةً مشرقةً تهتف بالحياة واألمل, لتعلن عن بقائها السرمدي في  جبين التاريخ , والزوابع والفتن
وتفاعلنا معها , بل حملناها في قلوبنا وأرواحنا , ارقتنا أو فارقناها وما ف, بغداد التي تغربنا عنها 

, وغاليتنا التي نشتاق إليها , فهي حبيبتنا جميعا , بصدق ورغبة جياشة بالمشاعر اإلنسانية النبيلة 
  . ونحن إلى مساءاتها الهادئة

                                                      
ويقترب الفرات , حيث يتهادى النهر الحضاري على صدرها  ” الخير يا أم البساتين يا دجلة“بغداد 

  . ثم يفترقان في تفاعل جغرافي  وتاريخي ال مثيل له فوق األرض, العاشق لدجلته نحوها 
وبقيت , وبدأت أخرى وأخرى , وتنامت وسقطت , بدأت حضارات , بين النهرين الخالدين  وما

.                                                                                                              وتساهم في تحقيق غاياتها السامية, وتعبر عن نفسها  ,بغداد تهزج بصوتها 
تهذب , ” جلبن الهوى من حيث أدري وال أدري, عيون المها بين الرصافة والجسر“ بغداد 

, فيطلق ما فيه صافيا , وتجعل اإلنسان يرتقي إلى مصاف إنسانيته  , مشاعر األذواق وتصقل ال
.                                                                                              كنخيلها الباسق المعطاء المزين بأقراط الذهب اللماعة, وشامخا مسترسال  , كزالل مياهها الجارية 

ووصلت إلى ذروة تألقها في , ميالدية  762وبغداد بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة 
ففعل فيها من , ميالدية  1258وقد غزاها المغول التتار عام , زمن هارون الرشيد وإبنه المأمون 

   .ما لم يحصل لمدينة قبلها في التاريخ, عجائب الخراب والدمار والحريق 
  
, ومضت تعاني من الحروب , أعتى وأشرس هجمة همجية في مسيرة العصور البشرية كانت ف

  .        والعديد من الفيضانات منذ ذلك الحين
                                        

وعصف الهوى في أرجاء , با وبها تعلقا وكلما ابتعدنا عنها إزددنا منها قر, بغداد نريدها وتريدنا 
والوفاء لتراب , ليمنحنا الشعور الحار بالحياة  والمحبة والصدق , أعماقنا  وجرى في عروقنا 

.                                                                       ومنابع آفاقها الفكرية والثقافية والعلمية, الحضارات اإلنسانية 
ونعبر , عندما كنا نتخطى في شوارعها , ولكل منا ذكريات جميلة في مدينة السالم أو دار السالم 

, وألحان الموسيقى الشادية تطربنا , ونقضي المساءات الخالبة على ضفاف أبو نؤاسها , جسورها 
  . وتوقظ فينا كل المشاعر الساحرة الندية

  
.                                                                                                                            ومراكزها الثقافية والتراثية األصيلة, لنا أن نكون فيها ونتمتع بأماسيها وشوارعها وأم
.                                                           إلى محبة الناس أجمعين الساعية, من والسالم فتحية لبغداد الخيرات واأل  
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الشعر أيضا نشاط فكري 

يصب , وجهد إبداعي 

األفكار في قالب تعبيري 

يمنحها القدرة الالزمة على 

, البقاء واالنتشار والتأثير 

وكذلك هو تصوير خالق 

للمشاعر اإلنسانية الناجمة عن 

 التفاعل ما بين البشر ومحيطه

 

 

 

 

ة ما بين المشاعر العالق

, واألفكار وطيدة وقوية 

فالفكرة تصنع حالة شعورية 

وإنفعالية متالئمة معها 

 والعكس صحيح أيضا

 

 

 

كلما إستطاع اإلنسان أن 

يقترب من الفكرة ويهضمها 

يكون تعبيره عنها , ويتمثلها 

 أكبر عمقا وأكثر دقة

 

 

 

 

أننا نؤكد كثيرا على 

الشكل والصورة والعبارة 

, دة وال نهتم بالفكرة والمفر

في زمن تطورت فيه الحياة 

وأصبحت األفكار هي األساس 

وعلى ضوئها يتم تقييم أي , 

 إبداع فني 

 

  !رــــدة الشعـــفائ

  

  . فائدة الشعر يحددها المعنى أو الغرض المتفق عليه للشعر في أي مجتمع
فقد يكون معبرا عن حالة , وقد يتخذ الشعر معاني متنوعة وفقا لواقع العصر الذي يكون فيه 

  . والبذخ واإلسراف في التفاعالت اللذيذة الترف
  

أو يصبح نشاطا فكريا وتصويرا خالقا لحاالت إنسانية ذات قيمة فكرية وثقافية ومرآةً للحياة بكل 
  .وربما يبدو مثلما يشاء من يريد أن يسمي ما يكتبه شعرا, عناصرها 

  
يمكن للشعر أن يكتسب مالمحه فال , عالقة وثيقة وأساسية , والعالقة ما بين الشعر والموسيقى 

الذي تتهادى على أنغامه الكلمات وتتآلف الرؤى , إال إذا اقترن بالموسيقى واإليقاع , الحقيقية 
  . واألفكار

قد تقصر , وبين المشاعر اإلنسانية والعواطف المبثوثة واالنفعاالت المسطورة وبين األفكار مسافة 
وموهبته اإلبداعية التي , إلنسان على التفاعل ما بين الحالتين وفقا لقدرات ا, أو تزداد اتساعا وبعدا 

  .تقرر كيف تكون طبيعة العالقة فيما بينهما
  

يصب األفكار في قالب تعبيري يمنحها القدرة الالزمة , والشعر أيضا نشاط فكري وجهد إبداعي 
الناجمة عن التفاعل ما  وكذلك هو تصوير خالق للمشاعر اإلنسانية, على البقاء واالنتشار والتأثير 

  .بين البشر ومحيطه
  

فالفكرة تصنع حالة شعورية وإنفعالية متالئمة , والعالقة ما بين المشاعر واألفكار وطيدة وقوية 
  . معها والعكس صحيح أيضا

يكون تعبيره عنها أكبر عمقا , وكلما إستطاع اإلنسان أن يقترب من الفكرة ويهضمها ويتمثلها 
  . وأكثر دقة

  
حيث نجد من يستطيع أن يضع المشاعر والعواطف , في هذا يختلف الشعر عن بعضه البعض و

وألوان المشاعر ليخلق لوحة , ومن يتمكن من تطعيم األفكار بعسل العواطف , عارية على السطور 
  . فنية ذات قيمة ثقافية وجمالية وفكرية عالية

  
قد ال تجذب , ه في قوالب شعرية جامدة وهناك من يعزل العواطف عن األفكار ويجعل أفكار

  .القارئ وال تساهم في شده إليها
وتحوله إلى ديوان وتراث حضاري غني بالنشاطات , وبرغم المسيرة الطويلة للشعر العربي 

  . واالنفعاالت وغيرها من خلجات النفوس ورغباتها, اإلنسانية والفكرية 
  

سواء , ون تصويرا غير مألوف للحاالت اإلنسانية إال أننا ال زلنا  نرى أن الشعر عليه أن يك
ذات مميزات معروفة لكي , وال بد أن يمتلك مواصفات تصويرية وتعبيرية معينة , فكرية أو عاطفية 

  . يرتقي إلى حالة الشعر
في زمن , بمعنى أننا نؤكد كثيرا على الشكل والصورة والعبارة والمفردة وال نهتم بالفكرة 
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قصائد شعراء الدنيا 

عبارة عن , المتقدمة علينا 

أفكار وتعبيرات غنية 

بتقنيات تفاعل األفكار 

وكلما كانت , وتوالدها 

الفكرة ألمعية وغير مطروقة 

يدة ذات قيمة تكون القص

 ومعنى

 

 

 

لكي يكون الشعر مفيدا 

ومؤثرا في الحياة ورافدا 

ال بد له أن , إيجابيا لألجيال 

ينتقل من الشكل إلى 

وأن يعطي قيمة , المحتوى 

أكبر للفكرة ودورها في 

 صناعة الحياة 

 

 

 

 

بما أن  األفكار هي التي 

وتبني , تحدد مسيرة الحياة 

فالشعر , عمارة الحضارة 

مفيد عليه أن يكون ال

لكي ,  مستودعا لألفكار

 يكون حقا من صناع الحياة

  

  .وعلى ضوئها يتم تقييم أي إبداع فني , اة وأصبحت األفكار هي األساس تطورت فيه الحي
  

, واآلليات التي تحكمت بالشعر على مدى قرون كالمديح والغزل والهجاء والرثاء ال زالت فاعلة 
  . وليس من السهل أن يتحرر ال وعينا من سطوتها, ونسميها أغراض الشعر

ولهذا فأن دور الشعر وفائدته في حياتنا , نادرة عند غيرنا وهذه اآلليات السائدة عندنا تكاد تكون 
  .يختلف عن دوره وفائدته في حياة غيرنا

  
عبارة عن أفكار وتعبيرات غنية بتقنيات تفاعل األفكار , فقصائد شعراء الدنيا المتقدمة علينا 

  . ىوكلما كانت الفكرة ألمعية وغير مطروقة تكون القصيدة ذات قيمة ومعن, وتوالدها 
وال يعنيهم الشكل أكثر ألن الفكرة هي , أي أن شعراء العالم المتقدم يبحثون في مكنونات المحتوى 

  .التي تقرر الشكل الذي تظهر فيه وليس العكس
  
فال يوجد شاعران . ولهذا تعددت األشكال وتكاثرت أساليب الشعراء وطرق تعبيرهم عن أفكارهم 

ويركزون , حيث جميع الشعراء يكتبون بطريقة متشابهة , دنا يكتبان بذات األسلوب مثلما يحصل عن
التي ما عاد لها أثر ومعنى , على الشكل والعبارة المنفعلة وطاقة العاطفة وغيرها من حيثيات الشعر 

  .في الحياة المزدحمة باألفكار والمتنورة بها
  

  ...."رتهوالشعر لمح تكفي إشا"                                           
ال بد له أن ينتقل من , وعليه لكي يكون الشعر مفيدا ومؤثرا في الحياة ورافدا إيجابيا لألجيال 

وأن تكون  القصيدة , وأن يعطي قيمة أكبر للفكرة ودورها في صناعة الحياة , الشكل إلى المحتوى 
هام والتيهان في دروب أما قصائد الرمز واإلب, المفكرة هي الفاعلة والمؤججة للطاقات والقدرات 

  . فأنها بال فائدة وال قيمة أو أثر, الخوف والحذر 
  .لكنها بال دور إنساني إجتماعي فعال, وقد تسمى شعرا 

  
إذا ارتقت القصيدة إلى فضاء , وفي كتابة الشعر العمودي والتفعيلة وغيرها يتحقق التفاعل المفيد 

ذات أثر ثقافي وقدرة حضارية , كار بتقنيات معاصرة الفكرة واكتسب الكاتب مهارات التفاعل مع األف
  . على التواصل مع الحياة

  
عندما نعتنق منهج الفكرة أوال بتفرعاتها وامتداداتها , فالشكل ربما يكون ثانيا وثالثا ورابعا وأكثر 

  . في قلوب الناس
  

شعر المفيد عليه أن فال, وتبني عمارة الحضارة , وبما أن  األفكار هي التي تحدد مسيرة الحياة 
  .لكي يكون حقا من صناع الحياة,  يكون مستودعا لألفكار

 "الشعر مصباح أقوامٍ إذا التمسوا          نور الحياة وزند األمة الواري"                
 

***   ***      
 
 
 
 
 

 




