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اعداد
المدرس المساعد
حامد صالح جاسم
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صورة األم في الشعر العربي الحديث:
األم :تعني المرأة التي تزوجت ثـ أنجبت البنيف والبنات .األـ بإزاء األب ىي
الوالدة القريبة التي ولدت ،أو التي ولدت مف ولدتيا ،أي الوالدة البعيدة  .ليذا قيؿ لحواء:
ىي أمنا ،واف كانت بيننا وبينيا وسائط.
فاألـ ،كممة تشترؾ فييا األمـ باختالؼ لغاتيا ،فيي كممة ذات معنى حرفي
واصمي تجتمع عمييا األمـ والمغات جميعيا ،فيي المرأة المتزوجة التي أنجبت األوالد.
ولالـ معاف إيحائية عند جميع األمـ والمغات فيي تثير عندىـ وعند القارئ معاني
األمومة مف حب وعطؼ وحناف وجماؿ حسي ومعنوي ارتبطت بيا األـ؛ وانيا الوحدة
األساسية والطبيعية في بناء األسرة فيي تتكفؿ برعاية الطفؿ حتى يرشد ،وىي عنواف
التربية والعطؼ والحناف.
إف العرب كانوا دائماً يخاطبوف المرأة بػ(أـ) في أشعارىـ وفي كالميـ اليومي،

داللة عمى ماتحمؿ ىذه الكممة مف مكانة وتقدير في لغتيـ ،وكانوا يكنوف نساءىـ بػ( أـ
فالف) ،قاؿ عمرو بن األىتم:
ذريني فإن البخل يا أم ىيثم

لصالح اخالق الرجال سروق

ويقاؿ لكؿ ما كاف أصال لوجود شيء أو تربيتو أو إصالحو أو مبدئو أـ .وقيؿ
ايضاً :كؿ شيء ضـ إليو سائر مايميو يسمى أماً .ومف ذلؾ قولو تعإلى (( :وانو في أـ

الكتاب)) [الزخرؼ ]4/اي الموح المحفوظ لكوف العموـ تسربت منو .ونسمع :أـ القرى أي
المكة المكرمة .وأـ الكتاب :أي سورة الفاتحة .ونقوؿ :لغة األـ إشارة إلى أوؿ لغة تكمـ

بيا اإلنساف .وسميت زوجات النبي (ص)  :أميات المؤمنيف(( :وأزواجو أمياتيـ))
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[األعراؼ .]6/وقيؿ أصؿ األـ  :أمية لقوليـ في الجمع أميات وفي التصغير أميمية.
بذلؾ يمكننا القوؿ إف األـ أصؿ كؿ شيء(.)1

األـ الفاضمة نور يضيء الطريؽ الصحيح لمشعوب واألمـ وىي مدرسة صافية
ومستمرة لمتربية واإليماف لذا أمر اإلسالـ باالىتماـ بيا واإلحساف إلييا واكراميا والرفؽ
بيا .نستبيف بقولو تعإلى(( :وقضى ربؾ أال تعبدوا إال إياه وبالوالديف احساناً))
[االسراء ،]32/نعـ وقد أكرـ اإلسالـ المرأة األـ وجعؿ ليا حقوقاً أوفى عمى الزوج
واالبناء لما تقوـ عمى تربية االبناء وتحمؿ مف المشاؽ في سبيؿ تنشئتيـ وبما تقاسي

مف المتاعب واآلالـ والحرماف ألجميـ.
وحؽ األـ في اإلسالـ اكبر مف حؽ األب وأعظـ ألنيا تتحمؿ ثقؿ الحمؿ
والوضع والرضاعة وتسير الميالي وتجيد نيارىا لتوفر الراحة واليناء لألبناء ،فكاف برىا
واجباً عمى كؿ مسمـ ،وميما عمؿ المسمـ ليجزييا لـ يستطع ،وىكذا جعؿ اإلسالـ

(الجنة تحت اقداـ األميات) ،وىذه الكممة تكفي األـ لصوف حرمتيا وكرامتيا وحسف
صحبتيا .قاؿ رجؿ :يارسوؿ اهلل (ص) مف أحؽ الناس بحسف الصحبة ؟ قاؿ (ص):

(أمؾ ثـ أمؾ ثـ أمؾ ثـ أبوؾ ثـ أدناؾ أدناؾ)(.)3

إف المرأة األـ عند مفكري المسمميف أصبحت رم اًز لقضايا كبيرة وأشياء كثيرة؛

منيا :أف الحقائؽ المغوية الخاصة بالتأنيث وصيغو في المغة العربية اي المصطمحات
الدالة عمى األصؿ عمتيا مؤنثة وتدؿ عمى أصؿ األشياء بكممة اـ ،فيقولوف أميات
الكتب ،ومنيا المصطمحات المؤنثة :الذات ،النفس ،العمة ،القدرة ،الصنعة ،األرض،
السماء .فالمرأة األـ عندىـ تجسيد لمنفس والفاعمية في الكوف ،ومظير لمتجمي الصوفي
البحت احياناً ،وحسبنا في ذلؾ رابعة العدوية التي استغرقت في الحب اإلليي وىي

أنثى .وىكذا كانت المرأة األـ في كثير مف المعتقدات البشرية القديمة مظي اًر لمتجمي

االليي مثؿ :الة وعشتار آلية الخير والنماء والمطر عند البابمييف القدماء ،وتعد الخنساء

الشاعرة رم اًز لألـ المثالية في اإلسالـ ،عندما استشيد أبناؤىا األربعة في المعركة.
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فقالت :الحمد هلل الذي شرفني بقتميـ واني ألرجو اهلل اف يجمعني واياىـ في مستقر
رحمتو .فأصبحت المثؿ األعمى لألـ التي استوىبت العقيدة أوالدىا وأصبحت في الشعر
العربي فيما بعد رم اًز لإلمومة والمروءة والحكمة والتضحية.

وفقاً ليذه المفاىيـ فاألـ تثير عندنا ونحف نق أر الشعر العربي الحديث معاف

ظاىرة حقيقية وأخرى مستنبطة إيحائية وجميعيا تتمخص في األمومة والحب والعطؼ
والحناف ،وتتصؿ بالخمؽ والوطف ،وبالجماؿ الحسي والمعنوي ارتبطت بو كؿ أـ فاضمة،
ناىيؾ عف معاف شاذة نادرة عف األـ الرذيمة.
استطاع شعراء الشعر الحديث خوض التجربة الشعرية في موضوع األـ بنجاح.
فيـ استثمروا الطاقات الشعورية والنفسي ة والفكرية والمغوية فتحققت ليـ التجربة الشعرية
واإلنسانية التي ولدت قصيدة األـ أو المقاطع الشعرية المتميزة التي تجمت ببنيتيا
التركيبية ومعانييا ذات االبعاد الجديدة المتنوعة ،الظاىرة والباطنة ،فجاءت الصورة
الشعرية لالـ مختمفة وبأنماط متباينة في الشكؿ والمضموف ،وسجمت حضو اًر مستم اًر

ومؤث اًر وانسانياً وأصيالً في الشعر العربي الحديث .وتمكف الشاعر الحديث اف يستكشؼ
مالمح جمالية وداللية وشعورية متجددة عف صور األـ في الشعر العربي القديـ .ذلؾ
حضور"
ا
لما امتمؾ الشاعر ثقافة واسعة وعصرية ولغة شعرية حديثة تسعفو وتسجؿ لو
مؤث اًر عند القارئ مف خالؿ طرح تمؾ الصور بأسموب جديد .فنشأت عالقة تفاعمية بيف
الشاعر والقارئ وبداللة ظاىرة وايحائية تنطمؽ مف الذات إلى الذات فتحقؽ لذة اإلمتاع

واإلبداع والتأثير الجمالي في تعبيره عف صورة األـ المميزة ،واليعني ذلؾ اف الشاعر
انقطع عف االفادة مف الشعر العربي القديـ ،بؿ جاءت صورة األـ عنده تحمؿ رسالة
موصولة بالقديـ ،ذات دالالت انسانية واجتماعية وتربوية وثقافية ىادفة ،فصارت عند
الشاعر الحديث لغة مشتركة قادرة عمى االتصاؿ بيف الشاعر وموروثو وبيف المتمقي
المعاصر وثقافتو ،وىي تحمؿ في اسطحيا واغوارىا صور ودالالت وتداعيات كممة
األـ ،فالمغة والثقافة دخمتا في صميـ بناء العمؿ الشعري الحديث والصورة الشعرية
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الحديثة لالـ جسدت رسالة األـ وواجباتيا وحقوقيا ومكانتيا في الشعر وفي الحياة.
فكانت االسرة نواة ىذا الشعر انطمؽ منيا الشاعر إلى وثبات الحياة المختمفة ثـ يعود
إلييا اخي اًر كما يفعؿ الطير ينطمؽ مف عشو ليعود إلييا بياتاً؛ فإزدىر شعر األسرة عند
شعراء العصر الحديث عمى اختالؼ بيئاتيـ ،وقد قدسوا المرأة األـ ودورىا في تحقيؽ

المعاني النبيمة ورفعوىا إلى اسمى المراتب ،ورسموا ليا صو اًر جميمة في ظالليا المحبة

واألمف والسرور فصارت صورة األـ الشعرية تعبر عف قدرة الشاعر الحديث في التعبير
عف ثقافة األـ والشاعر معاً وىي تعكس ايضاً مظير الحياة الجديدة ومايرافقيا مف

أحداث سياسية واجتماعية وثقافية ،وصارت شكالً مف محاوالت تطور الشعر العربي
الحديث في مطمع القرف العشريف ،وتطالعنا قصيدة الشاعر حافظ إبراىيم (مدرسة

البنات) رائدة لتمؾ المحوالت:

األم مدرسـة إذا اعددتيــا

أعددت شعباً طيـب االعـراق

األم روضة إن تعيـده الحيـا

بـالري أورق أيمـا إيـراق

األم استـاذ االساتـذة األولـى

شغمت مآثرىم مـدى االفـاق

ربو البنات عمى الفضيمة إنيـا

وعميكـم ان تسبين بناتكــم

في الموقفين لين خيـر وثاق

()2

نور اليدى وعمى الحياء الباقي

ينصح الشاعر إلى ضرورة تعميـ البنت أو المرأة التي ستكوف اماً عاجالً أـ

آجالً ،ألف األـ المتعممة والممتزمة قادرة عمى تنشئة جيؿ صالح لمشعب والوطف ،فاألـ

مدرسة أخالقية وتربوية وعممية واذا اجتمع فييا العمـ والحياء والديف كانت سبباً في
سعادة المجتمع المتماسؾ اآلمف السعيد .وأما األـ الجاىمة لف تستطع أداء واجباتيا تجاه

أسرتيا فتنقؿ إلييـ مما ورثتو مف الجيؿ والعادات السيئة ذات المردود السمبي عمى الفرد
والمجتمع .فالقصيدة بينت دور األـ في تربية األجياؿ وتمجدىا وتعمي مف شأنيا كونيا
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المدرسة األولى في تربية المجتمع واشتيرت القصيدة في المحافؿ األكاديمية والثقافية
واالجتماعية ألنيا تيدؼ إلى تسميح األـ بالعمـ والمعرفة والديف والحياء لتتمكف مف غرس
الفضيمة والخير في أبنائيا وبناتيا .كما تحصف نفسيا وأوالدىا مف ذوي البغي والسوء
والضالؿ.
ويذىب الشاعر عبد القادر حسن في قصيدة لو مذىب حافظ إبراىيـ ،األـ عنده
مدرسة أخالقية وتربوية ووطنية فيقوؿ:
انت لمطفل معيد اليضاىي
فمتكوني لمطفل اماً واستا

ىذبيو وكوني فيـو حبـاً

عوديو عمى النظـام وربي
واغرسي فيو كل خمق كريم

يدفع النشىء لمعال والنضال
ذاً وكوني لو الصديق المثالي
لحيـاة مميئــة بالجــالل

فيـو نفساً كثيرة اآلمــال

()3

وارفعيو نحو العال والكمال

اىتـ الشاعر العربي باألـ بصفتيا أولى المدارس في الوجود لتعميـ األبناء
والبنات ،لذا عمييا أف تكوف متعممة تواكب حركة العمـ والثقافة والحداثة لتكوف حقاً األـ

المربية المعممة والزوجة الصالحة المشاركة في مسيرة الحياة وىي تؤدي دورىا في
السراء والضراء في جميع مظاىر النشاط االجتماعي والوطني ،إذ نجد الشاعر الحديث

يحاوؿ أف يحرر المرأة األـ مف قيد الجمود والخموؿ ،ويزرع فييا معاني اإليماف والثقة
في النفس لتشارؾ الرجؿ في كؿ عمؿ يرمي إلى النيوض بالواقع االجتماعي والوطني.
وفي ىذا المعنى يقوؿ معروف الرصافي:
ىو االخـالق تنبت كالنبـات

اذا سقيت بماء المكرمـات

وتسمـو لممكــارم باتسـاق

كمـا اتسقت انابيب القنـاة

تقوم اذا تعيــدىا المربـي
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وتنعش من صميم المجد روحا
ولـم ار لمخالئق مـن محـل
فحضن األم مدرسة تسامت
واخالق الوليد تقـاس حسناً

بازىـار ليــا متضوعات
ييذبيـا كحضـن األميـات
بتربيـة البنيـن والبنات

()4

بأخـالق النساء الوالدات

األـ في الشعر موضوع قديـ وجديد ،دخؿ الشعر الحديث ضمف الشعر األسري
ويتصؼ ىذا الشعر باإلنسانية والصدؽ في التعبير ،ولغتو بسيطة وصورة شفافة تعبر
عف اإلحساس النقي الطاىر باألمومة والحب والحناف وجالؿ اإلخالص وعمى نسؽ
ىذه المعاني نق أر اليميا أبي ماضي:
صورتيا في القمب مطبوعة
التترضــاني ريــاء وال
يضيع مالي ويزول الصبـا

قد وىبتنـي روحيـا كميـا

سـر التي الغـادة بينكــم
فاطـرق غيـر مكتــرث

الشيء حتى الموت يمحوىا
تمثمنـي كذبـاً وتموييـا

وحبيـا بــاق وحبييـا

ولم تخـف أنى أضحييـا ؟

ميما سمت في الحب تحكييا
وتمتـم خاشعــاً :أمـي

()5

األمومة عند إيميا مثاؿ لمتضحية والنبؿ والحناف ،فالحب والحنيف الجارؼ يتدفؽ
مف أبيات القصيدة ،مف األـ والييا حتى يتسامى بيا الشاعر إلى درجة رفيعة في الوداد
اليضاىييا أي شخص آخر في الوجود ،وما فيو مف ماؿ وشباب وطيبات.
وقد تكوف األـ أماً في الرضاعة أو التبني أو التربية ،لكف العواطؼ المتبادلة

بينيا وبيف األبناء تظؿ واحدة ،ونحف نق أر قوؿ إيميا أبي ماضي ونتفحص معو أبيات

لممتنبي عندما أثار موت جدتو التي قامت بتربيتو في نفسو الموعة واألسى وىو في
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غربتو كما كاف إيميا في الغربة والبعد عف أمو ،نجد أف المقطعيف تنماف عف الصدؽ في
التعبير وتكيالف لألـ أقوـ معاني الوفاء والفخر والحب واالشتياؽ والنقاء ،يقوؿ المتنبي
في قصيدة رثاء جدتو:
وما انسدت الدنيا عمي لضيقيا

ولكن طرفاً ال أراك بـو اعمـى

وأن الأالقي روحك الطيب الذي

كأن ذكي المسك كان لو جسمـا

لرأسك والصدر الذي ممئا حزما

فوا أسفا ان ال أكـب مقبـالً

ولو لم تكوني بنت اكرم والـد

()6

لكان أباك الضخم كونك لي أما

دعنا نق أر قصيدة بدر شاكر السياب (رثاء جدتي) مف الشعر الحديث ،عمى
سبيؿ المقاربة والمقارنة بينيا وبيف قصيدة المتنبي يقوؿ السياب:
اسممتني ايدي القضاء لمشجون

جدتي

إذ قضى من يردني لسكوني

ورمى سيمـو بقيــة آمالـي

فخرت صريعة من عيوني

ووعـت إذنـو توالي انغامي

وآبت إلى الفنـاء لجونـي

ىي كـل ما خمــق الدىـر

من الحب والمنـى والظنـون

ورجاء بدا فأليمنـي الصـ

قد فقدت األم الحنون فأنسـ

آه لو لم تعوديني عمى العطف

فو وخفـت انواره لحنينــي

تني مصاب األم الرؤوم الحنون
()7

وآه لـو لم أكـن أو تكونـي

إف القصيدتيف تمتقياف في شروط الشعر العمودي التقميدي شكالً ومضموناً،

األفكار واألحاسيس واحدة تجاه فقداف األـ (الجدة) ،لكف قصيدة المتنبي امتازت عمى
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قصيدة السياب في جزالة األلفاظ وصور سطحية مباشرة ذات معاني أكثر براعة
وشاعرية وأكثر نضوجاً وقدرة ،ونفس أطوؿ في استدراؾ األلفاظ والمعاني وتزاحـ األبيات
واطالة القصيدة ،وىذا يناسب ثقافتو الغنية وفمسفتو الشعرية والفكرية آنذاؾ.

أما إذا قارنا قصيدة المتنبي بأغمب قصائد الشعر العربي الحديث خاصة (الشعر
الحر) في موضوع األـ ،نجد أف وحدة الموضوع تجمع بينيما وفييما العواطؼ اإلنسانية
واحدة تجاه األـ إال أف أسموب تناوؿ الموضوع و(تداعياتو) مختمؼ تماماً في الشعر
الحر عف قصيدة المتنبي والشعر القديـ جمو ،فاأللفاظ في قصيدة المتنبي جزلة مباشرة

والمعاني قوية واضحة والصور جميمة ،وااللتزاـ بمي ازت ومعيار الشعر التقميدي العمودي
موجود وال خروج عنو.
في حيف قصائد الشعر الحديث (الحر) ليا خروقات عف معيار الشعر بدء مف
الشكؿ وانتياء بالمضموف ،فيي اعتمدت الرمز اإليحاء والكناية وكثرة التداعيات
والصور الفرعية ،أي استطراد الشاعر إلى معاف أخرى بعيدة وقريبة عف الموضوع
األساس ومف ثـ ازدحاـ الشخصيات واكتظاظ القصيدة بالحوارات حتى أف صوت
الشاعر لو أصداء في كؿ حدب وصوب فيتداخؿ بأصوات األـ واألبناء واألرض والوطف
أو ينوب عنيـ في الكالـ والشعور.
ونستشيد ببدر شاكر السياب في قصائد عديدة ،متشابية األنماط وكثيرة
الدالالت في ىذا المساؽ:
افياء جيكور اىواىا

كأنيا انسرحت من قبرىا البالي
من قبر امي التي صارت اضالعيا التعبى وعيناىا
من ارض جيكور ترعاني وارعاىا
* * * *
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مضى أبد وما لمحتك عيني
ليت لي صوتاً

كنفخ الصور يسمع وقعو الموتى ،وىو المرض

تفكك منو جسمي وانحنت ساقي

فما أمشي ،ولم أىجرك ،إني أعشق الموتى
....................
....................

ايا أمي تعالي فالمسي ساقي واشفيني
ىي روح امي ىزىا الحب العميق
حب األمومة فيي تبكي

آه ولدي البعيد عن الديار

()8

وياله كيف تعود وحدك  ،الدليل وال رفيق

المتنبي والسياب كالىما يتحدثاف عف غياب األـ والحنيف إلييا وىما في غربتيما
يتذكراف أميما ،لكف شتاف بينيما وبيف القصيدتيف في األسموب الفني والموضوعي ،بدء"
مف بناء القصيدة عندىما ومرو اًر بالصور والدالالت واأللفاظ والمحاور وانتياء ببياف

منزلة األـ العاطفية مف خالؿ فمسفة الحياة والموت لكمييما.

إ ذ أف صوت المتنبي بقى وحده يدير القصيدة ومسيطر عمييا كميا ،فيو مف
موقع القوة والفخر والحزف عال صوتو ،في حيف السياب مف موقع ألـ بو المرض
والضعؼ والحزف ،ينشد الشفاء يتشبث بخيط األـ ويطمب النجدة والنجاة منيا وىو عمى
حافة المصير المحتوـ وسيمقاه عاجالً .فيعبر عف غربتو وجسد ذلؾ بمأساة أبدية وغربة
قطعية عف أمو وعف عالمو فتنوعت وتعددت صور األـ في القصيدة الواحدة عنده،
فاألصداء البعيدة والظالؿ الكثيرة ليذه الصور جعمت مف األلفاظ والصور أف تحمؿ
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دالالت واقعية وايحائية ورمزية متنوعة في حيف ظمت صور األـ عند المتنبي ذات
دالالت واقعية مباشرة ،خالية مف اإليحاء والرمز واألسطورة ولـ تفسر فمسفة الحياة
والموت أو اية قضية سياسية كما فعؿ الشعراء المحدثوف مف منظور اليوـ .وىكذا كانت
صورة األـ في الشعر العربي القديـ صورة تقميدية مباشرة بؿ أف موضوع األـ لـ يكف
حظو كبي اًر في أدبنا القديـ مقارنة باألدب األجنبي الحديث أو األدب العربي الحديث.
وقد انتبو إليو شعراء العرب في العصر الحديث بعد اف انتشر بشكؿ واسع في األدب
االجنبي الحديث خاصة األوربي ،عبر قنوات التأثر والتأثير ظيرت قصائد شعرية عربية
جميمة تدغدغ ذكريات الطفولة وتحرض صور األـ الحقيقية في الموروث والمعاصر
الثقافي العربي واإلنساني ،وصو اًر لإلمومة المثالية والتي تحث االبناء عمى الحب

والحناف والقراءة والتعميـ والرفؽ والرحمة والتعاوف والصدؽ واإلخالص في القوؿ والعمؿ،
كما تشجعيـ عمى التخمص مف القير واالستبداد وتحقيؽ حرية الفرد والوطف .ىذا ما

وجدناه في شعر األطفاؿ والتالميذ خاصة حيث تشرؽ وجو األـ السامية فيو وتحثيـ
عمى ذلؾ .فصار الشاعر يختار ىذه الموضوعات (األـ -الكتاب -المدرسة -الحرية-
الوطف) لقصائد جميمة ىادفة ،فصارت القصائد ىي األخرى أناشيد يتغنى بيا األطفاؿ
والتالميذ في رياض األطفاؿ والمدارس وقررت بعضيا في المناىج الدراسية المقررة
ومنيا قصيدة األـ لمشاعر الدكتور جميل سمطان مف شعراء سوريا:
حنت عمي بميـدي

وقد رعتني صغي ار

وغاية القمب منيـا

بـأن ارى مسرورا

وحممت في سبيمـي

ولن ترى من صفاتي

وسوف ابغي رضاىا
وليـس تسمـع إال

مـن العذاب مري ار
مشاكساً أو عسيـ ار
طفـالً وشيخاً كبي ار

حمـداً ليا وشكو ار
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وكأني في ىذه القصائد كؿ طفؿ يخبئ في داخمو صورة جميمة لألـ الحقيقية كما
ىي في الواقع ،واسجؿ حضو اًر واسعاً ليا في شعر األطفاؿ ،في قصائد جميمة تمتاز
بالسيولة والعذوبة والشفافية في التعبير عف المعاني الواضحة مع إيقاع راقص وأحالـ

وردية لألطفاؿ مع شاعرية خالصة تستوطف النفوس والقموب ببساطة وبال استأذاف،
وتنسجـ مع براءة األطفاؿ وتمجد دور األـ ورسالتيا النبيمة .ولمشاعر سميمان العيسى
قصائد ذات شيرة عالية ،كانت وما تزاؿ يرددىا األطفاؿ والتالميذ في رياض األطفاؿ
والمدارس .منيا( :ياقمب امي) و(ماما) و(أمي) وفي األخيرة يقوؿ:
ممك يرف عمى سريري
ســر اإللو بمقمتيـو
اغمـى من الدنيـا عمي

افدي المـالك الساىـ ار
وفي قصيدة (ماما) يقوؿ:
ماما ماما يا انغاما
تمأل قمبي بندى الحب
انت نشيدي عيدك عيدي

بسمة امي سر وجودي
انا عصفور مل الدار
قبمة ماما ضوء نياري

ماما توقظني في الفجر
يدىا الحموة تمسح شعري
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لقد وجدنا أف شعر األمومة والطفولة يراعي حاجات األطفاؿ إزاء األـ وىو يوافؽ
مستوى نموىـ ويجسد المشاعر واألفكار التي تخصيـ ،ويقدـ ليـ ويعرض عمييـ في
الروضة والمدرسة واألسرة (البيت)  ،ويمكننا القوؿ أف ىذا الشعر يناسب اغمب األعمار
وجميع البيئات لما يمتاز بيا مف خصائص منيا:
 .1يتميز ىذا الشعر بجماؿ األلفاظ وسمو المعاني.
 .3الشكؿ والمضموف يناسب أعمار وبيئات القارئ أو المجتمع حيثما كاف.
 .2لو كفاءة فنية تساىـ في نمو قدرات وميوؿ األطفاؿ والتالميذ نمواً سميماً.

 .4إف حفظ ودراسة ىذا الشعر يدرب ويعمـ األطفاؿ الميارات المغوية والقراءة
الصحيحة المعبرة عف العواطؼ والمشاعر واألفكار وينمي عندىـ الجرأة األدبية
وسالمة النطؽ.
 .5يغرس فييـ حب األـ واألسرة والمجتمع والسموؾ الطيب الميذب.
 .6يطمعيـ عمى الصور الواقعية والخيالية وكيفية صناعتيا في الشعر وكيفية تذوؽ
النصوص الشعرية والفنية.
 .7يوسع مداركيـ المعرفية والثقافية والتربوية واالجتماعية.
 .8يمتاز بالسيولة ويعالج موضوعاً واحداً يسيؿ فيميا بسرعة.

 .9يصمح لإللقاء الجماعي والحماسي مما يذىب الكسؿ والسأـ عف التالميذ
ويحقؽ ليـ االستمتاع.
 .11ينظـ ىذا الشعر وفؽ المربعات والمخمسات الشعرية وغالباً يمقى عمى ا
المسامع ممحنة تمحيناً موسيقياً جرسياً.

 .11فيو تكرار لكممة األـ ومرادفاتيا بيدؼ توكيد المعاني والمحافظة عمى الجرس
وسيولة الحفظ.
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 .13اغمب معانيو ترتبط بحياة الطفؿ و األـ واألسرة والوطف والمدرسة والخمؽ.
 .12ىذا الشعر عمى شكؿ نصوص ومقاطع أو قصائد ،تسمى أناشيد أو
محفوظات ،فاألناشيد خاصة بدور الحضانة ورياض األطفاؿ وحتى الصؼ
الثاني االبتدائي في المدارس .وقيؿ المحفوظات خاصة بالمدارس مف الصؼ

الثالث االبتدائي والى أعمى المراحؿ الدراسية (.)12

إف النصوص الشعرية التي تعرض ماتقوـ بو األـ في رعاية األطفاؿ والحنو
عمييـ وحمميـ واطعاميـ والسير عمى راحتيـ تعكس صورة تكوف فييا األـ عزيزة
غالية ،ليا مكانة سامية في قمب الطفؿ ،وبالمقابؿ عميو إرضاء األـ والدعاء ليا
بالخير ،ىذه العالقة تقوي وثاؽ العالقة بيف األـ والطفؿ ،العالقة الغريزية والمكتسبة
ويؤكد ىذا المعنى الشاعر احمد عمي الخياط في أنشودة (أمي):
امـي امـي

مااغالىا

ىي في عيني

مااحالىا

ىي في قمبي

الانساىا

انا ارضييا

أنا اىواىا

()03

وىناؾ صوت بارز آخر في شعر األطفاؿ يطرؽ اسماعنا ويأتينا مف اليمف
وىو ينشد لألـ بشاعرية متميزة .أال وىو صوت الشاعر عمي احمد باكثير في
قصيدتو الشييرة عف األـ والتي تدرس وتحفظ منذ أربعيف سنة مضت-في المدارس
العربية والتي يقوؿ فييا:
عيدك ياأمي

أبيـج اعيادي

لوالك ياأمي

ماكـان ميالدي

قمبك يرعاني

يابيجة القمب
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وفضمك ياأمي

مافوقـو فضـل

فكل خير لي

انـت لـو اصل

()04

ىذه القصائد الجميمة في شعر األـ والطفؿ تكشؼ عف تنوع التجربة الفنية
وفقاً لمموىبة الفردية والثقافة االجتماعية التاريخية ،وتنقمنا إلى أجواء األمومة

والطفولة الناصعة في معانييا وألفاظيا وبراءتيا ،كما تعكس النضوج المغوي والتربوي
لدى الشعراء مف خالؿ مجيء اإليقاعات الشعرية قصيرة ورشيقة ومتنوعة القوافي،
ثـ اختيار الشعراء التفعيالت المحدودة والمشطورات والمجزوءات واالبتعاد عف
استخداـ البحر الشعري كامالً .إضافة إلى تنويع القوافي قدر اإلمكاف وجعميا تنتظـ
الصدر والعجز في البيت الشعري وكأنيا باقة ورد ممونة أىداىا الشعراء إلى األـ في

كؿ زماف ومكاف .ومف القصائد الجميمة في ىذا المجاؿ قصيدة الشاعر القروي-
رشيد سميم الخوري -عندما تعصؼ بو اليموـ وتدوي في آذانو أجراس اليالؾ
وترىبو عزيؼ الشياطيف حيف الموت ،تحضر األـ بطيفيا وصوتيا لتعيد إلى نفسو
السالـ والقرار فتنقذه مف أصعب مواقؼ الحياة صعوبة ،فيتعمؽ الشاعر بيا ببراءة
األطفاؿ وبراعة الشعراء في قصيدة (مف اجؿ امي) وبشاعرية تستحؿ القموب وتمجد
دور األـ والشاعر معاً:
ولو عصفت رياح اليم عصفا
ففي اذني عند النـزع صوت

ولو قصفت رعود الموت قصفا
يحول لي عزيف الجـن عزفا

فيطربني وذلك صوت أمي

ولو ىجمت عمى قمبي الباليـا

وىدت سور آمالي الرزايـا

فإن بيـاب فـردوسي مالكـا

يسل السيف في وجو المنايا

فيحرسني وذلك طيف أمي
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بذلؾ تكوف األـ رم اًز لمحناف والرحمة والعطؼ عند الصغار وكذلؾ الكبار ،إذ

تفيض عواطؼ الشعراء وأشواقيـ عند ذكر لحظات الطفولة العذبة التي نعموا فييا
برعاية األـ وحنانيا ،فيي الممجأ األميف مف كؿ مصيبة تنزؿ بيـ ،يصور ذلؾ
الشاعر الياس فرحات بقولو:

طفولتي هلل ماأحالىا

تجدد األمال بي ذكراىا

كأنيا حديقة رياىـا

تحرك الرمة في مثواىا

وترجع النفس إلى صباىا

أيــام ال تيتـم لميــم

إن ينضب الماء عن الخضم
ويقول الشاعر القروي:

وال أبـالي باألذي الممــم
أو يصعد الموج إلى األشم

مادمت بين والـدي وامي

اتيتك راجيـاً نقمي لحضـن

لحضن طالما قد نمت فيـو

أما ألقيت رأسك فـوق صدر
فـدعني من نعيم الخمد اني

()06

أحب إلي من نفسي وأكـرم
قرير العين بين الضم والشم

حنـون خافق بمحبــة األم

نعيمي بين ذاك الصدر والفم

()07

نجد أف صورة األـ تبمغ ذروتيا مف الجماؿ الفني والمعنوي عندما يصور
الشعر الحديث األمومة الرفيعة التي تذخر بمعاني الرحمة والحناف والمحبة والتي
تفيض بيا األـ عمى أبنائيا  ،ىذه العواطؼ الخاصة التي تصؿ الشاعر بأمو ،تعمؿ
بأف الحياة اإلنسانية في حاجة مستمرة إلى الرحمة والحناف والتسامح وىذا مايجعؿ
المجتمع متصفاً بالتعاطؼ والتواصؿ بيف ابنائو ،وعميو تشيع الفضيمة وتزدىر المثؿ
العميا فيو وىو يخطو خطواتو نحو التطور واألمف والسالـ والمحبة والوئاـ.
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إف غياب األب بسبب الوفاة أو الفراؽ أو العمؿ تثقؿ كاىؿ األـ بصخب
المسؤوليات والواجبات فعمييا اف تتصؼ بالصبر والحمـ والعفو ،وتأخذ دور األب في
إدارة األسرة وتكوف ىي القائدة والموجية لمبيت واألوالد .ويؤكد السياب دور األـ عند
غياب األب ويرسـ صورة حزينة لمموقؼ في قصيدتو (الوصية) بعد مواجيتو
المباشرة لمصير الموت أثناء اشتداد المرض ،فيأخذه نحيب مؤلـ وىو يخاطب
زوجتو إقباؿ ويوصييا بابنيما غيالف لتكوف لو ام ًا وأباً في موكب الحياة:
إقبال يا زوجتي الحبيبة

كوني لغيالن رضى وطيبة
كوني لو أباً وأماً ،وارحمي نحيبو

وعمميو أن يذيل القمب لميتيم والفقير

وعمميو

ظممة النعاس
.........
.........
التحزني إن مت أي بأس

()08

الوظيفة االجتماعية لمشعر تطمبت اف تكوف الصورة الشعرية لألـ وسائؿ
لالقناع والتوضيح والتأكيد لكي تفيؽ األمة بيا مف سباتيا وتشعر وتنتفض وتثور،
فالشعراء أدركوا ىذه الوظيفة االجتماعية لألـ فكتبوا عف الوطف و األـ شذرات
ومقاطع شعرية كثيرة تتحدث عف إعطاء المواطف حؽ األمومة وحؽ الوطف .فكاف
الكفاح المحور األساسي الذي يجمع بيف وظيفة األـ في أسرتيا ووظيفتيا الوطنية
في تريبة أبنائيا عمى حب الوطف والتضحية في سبيمو بالغالي والنفيس ،ثـ بياف تمؾ
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الحقوؽ عمى ىؤالء األبناء لمخالص مف القير واالستبداد .ىذه مسؤولية كانت أماـ
الشاعر وعميو أداءىا وتحري األلفاظ المناسبة لرسـ الطريؽ واألفكار بالكممات .لقد
جاءت النصوص الشعرية توظؼ ذلؾ وكأنيا شيادات مكتوبة عمى العصر تعظـ
شأف األـ وتسجؿ انصع الصفحات ليا في التاريخ الحديث لتكوف أم ًا مثالية في

اآلباء والوطنية وىي تحث أبناءىا لمدفاع عف حقوقيـ ومحاربة أعداءىـ؛ فمنق أر قوؿ
الزاىري شاعر الجزائر:
ليس لنــا إال الجزائـر موطـن

ترابـك فييـا واحــد وترابـي

ىي األم واست في الصبا كل موضع وفييا اىتدى الساعون سبل الصواب
ساقضي ليـا حق األمومــة إنيا

بـالدي التي فيــيا محط ركابي

()11

نجد اف األـ تمثؿ عنصر اإليثار والتضحية وتعبر عف استم اررية العالقة
النفسية والوطنية بيف األرض (الوطف) وبيف الشاعر وبيف األـ .أي امتزاج حب األـ
بحب الوطف واألرض فتخرج القصيدة مف انطالقة الذات إلى ارض الواقع فيتوحد
حب األـ بحب الوطف لكف يظؿ حب الوطف اكبر مف كؿ حب كما في حوار
الشاعر كمال ناصر مع امو:
فتـرفقي اماه واصطبري
انـا ثائر ،روحي تطاردني

سأسمميا في قبضتي وطنا

ســأظل اعدو خمف زالتي
ضاعت عمى دربي سماواتي
فـوجودىا كـل احتياجاتي

()10

نالحظ أف الوضع النفسي المنيار لمشاعر ىو امتداد لفقداف التوازف في
الواقع وسط ضياع الذات والوطف فيناجي الشاعر أمو بحزف وانفعاؿ.
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بيذه اإلرادة العقمية يريد الشاعر أف يجعؿ مف األـ مبعثاً ومصد اًر لمصبر

والترفؽ ،لكف النضاؿ الوطني يمثؿ وجوده المطمؽ بعد أف ذاؽ م اررة الضياع .فحب
األـ أحيانا يقوـ عمى انقاض الحب الحسي والعاطفي الفاشؿ أو يقوـ عمى م اررة
الضياع ،أو يقوـ عمييما معاً ،ليصبح الحنيف إلى األـ بديالً عنيما لرفع كدمات

الحرماف والكبت ،فعمؽ اإلحساس بالفشؿ يجعؿ مف األـ ىي الحبيبة والرفيقة الوفية

الحنوف ،في أحضانيا الدؼء واألمف ،فالشاعر كماؿ ناصر يجعميا ميرب ًا يتوؽ إلييا

باشتياؽ ويتعمؽ بيا بح اررة اإلحساس وعمؽ العاطفة وقوة االرتباط ليعالج تمؾ
الكدمات مف الفشؿ وم اررة الوحدة والغربة في المنافي وىو يناجي أمو:
إليك اكتب

اظل اكتب

عن حيرتي في موكب الزمن
وغربتي في االىل والوطن

عن كل ما احسو من شجن
فطالما اليك كنت اىرب

مازلت اىرب
*

*

*

*

وحدي عمى المدى  ،ال مكان في الدنى
اليك اكتب
اشد أوجاعي إلى وسأوسي

واكتب
واكتب

()11
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إف البحث عف البعد الفمسفي لألـ ناتج عف الخمفية البعيدة عف فيـ الحياة
المعاصرة وصعابيا ومعاناة الشاعر فييا ،أي أف األـ ليا دالالت جديدة تجسد
العالقة بيف الذات والشموؿ الواعي لتحقؽ العالقة التوفيقية بيف األـ واالبف (الشاعر)
مف جية وبيف الشاعر والنضاؿ (الوطف) مف جية أخرى .بذلؾ تكوف األـ وحبيا
منيجاً أخالقيا ودينياً ووطنياً وانسانيا تتمثؿ بالنزوع الروحي والذىني والقمبي لدى
الشاعر .نسمع لمحمود درويش أبيات يؤكد فييا نزوع الشاعر الفمسطيني إلى أمو

حيف العسرة:

وأنا أنا ،ولو انكسرت رأيت أيامي أمامي
ذىباً عمى اشجاري األولى رأيت ريبع امي ،يا أبي
ورأيت ريشيا تطرز طائرين لشاليا ولشال اختي

ورأيت بين وثاقي قم ارً يطل عمى ظالمي

ورأيت ىاوية ،رأيت الحرب بعد الحرب ،تمك قبيمة
دالت ،وتمك قبيمة قالت ليوالكو المعاصر :نحن لك

وأقول لسنا أمة أمة ،وابعث البن خمدون احترامي

()12

إف صورة األـ في الشعر الفمسطيني تمثؿ رمز العزـ واإلصرار عمى الظفر
بحياة إنسانية خالية مف االحتالؿ والتيجير والحرب ،وترمز إلى حرية امة عربية،
مازالت تنتابيا االنقسامات الطائفية والقبمية فتحوؿ دوف انبثاقيا ووحدتيا .ىكذا يفعؿ
الشاعر الفمسطيني عندما يمر بأزمة معنوية أو مادية غالباً ما يمجأ إلى أمو ،إنيا

مرسى ليرسى عندىا اليموـ واآلالـ ،وىي األخرى تمسح الدموع وتمنح األمف

والسكينة واليدوء واألمؿ ،وتزيؿ المخاوؼ ،فيي محطة متجددة النطالقة الشاعر في
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مواكبة ركب الحياة بكؿ تفاصيميا وىي األـ الحنوف ذات القمب الصافي والنفس
الطاىرة ،نبع عطاء الينتيي واليجؼ وفي أصعب الظروؼ.
لقد أدرؾ الشعراء أنيـ أصحاب رسالة وطنية في الحياة واف الوطف أمانة
عظمى في أعناقيـ ولـ يظنوا أف ىناؾ مف ىو عمى استعداد لمتفريط بيذه األمانة.
وىذا ماتعاىد عميو اغمب الشعراء وىو ميثاؽ شرؼ فيما بينيـ وعمييـ أف يكونوا
باريف بوطنيـ ،فيـ وجدوا في األـ ارضاً معطاء لتشاركيـ في حمؿ الرسالة وأداء

األمانة .ففي رسـ عبد الرزاق عبد الواحد لصورة األـ الوطنية وفخرىا بأوالدىا الذيف

صاروا ابطاالً:

كنت ادفع دبابتي في وجوه التماسيح
ممغومة باالىازيج
بالشعر

ممغومة بالتي طرحت بعباءتيا وىي ((تردس))

((ىزيت ولوليت اليذا))
كنت ((ىذا)) الذي زاحمت فيو كل الشماتة والموت

()13

إف توظيؼ العبارات الشعبية عمى لساف األـ يدؿ عمى ميارة الشاعر وقدرة
صنعتو ،فيو يوافؽ الموقؼ النفسي ،إذ أف األـ تفجر الغضب المحتدـ في نفس
االبف البطؿ في المعركة ،فيو يتخذ مف أىزوجة أمو وفخرىا بو قوة جديدة تدفعو
لمثبات في مواقع القتاؿ وىذه الكممات( :تردس -ىزيت -لوليت) ليا وظيفة ىي
توضيح مالمح األـ الوطنية داخؿ القصيدة فيي تنتمي إلى بيئة ريفية جنوبية ألف
األـ التي تطرح عباءتيا وتدرس ىي أـ مف الجنوب .ىذه األـ تدرؾ أف رسالتيا
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وطنية ،مثالية ،وصورىا الشاعر بجدارة في روح البطولة واإلقداـ ،فإما حياة يسودىا

األمف والعزة واما ممات يشرفو اإلقداـ والفداء (.)35

ونالحظ عبد الوىاب البياتي في قصيدتو (ريح الجنوب) يستخدـ اإليحاء

والرمز ليضع ذىف القارئ ومداركو في حيرة ،ويبتكر المعاني الجديدة التي تربط األـ
بالوطف واألرض فيو يقوؿ:
بحروفيا المتوىجات
كمماتنا ! ما كان  -ال عبثاً يكون

ياأرض  -ياأم الجميع-ستيرمين
واليكون

ماكان  -ياأم الجميع -ستيرمين

()15

واليكون

إنو يمتقي مع الشعراء الذيف جعموا مف األرض أماً لمجميع ،لمشعب ،لإلنساف

حيثما كاف ولكنو مف خالؿ األـ واألرض يبرز صور عذاب اإلنساف المستعبد
واخفاقو في حياتو المعاصرة ،ويمتقي معو في ىذا التصوير الشاعر محمد عفيفي
مطر في قصيدتو (رسوـ عمى قشرة الميؿ)(ينظر :ص  23مف ىذا البحث) والذي
يتخذ مف األـ ذكرى لتجربة مستمرة مف الوالدة إلى الموت ،ويواجو األـ منذ الطفولة
بالجوع والجور والموت فتمتزج عنده المالمح الحسية بالمعنوية فتكوف فقداف األـ
واليتـ رم اًز لألرض والوطف وضياعيما وضياع الفرد أو الشاعر في المياجر
األوروبية والعربية فعف ذلؾ نق أر لمبياتي ىذه األبيات مف قصيدتو (مذكرات رجؿ

مجيوؿ)
أنا عامل ادعى سعيد
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من الجنوب
أبواي ماتا في طريقيما إلى قبر الحسين
وكان عمري أنذاك
سنتين – ماأقسى الحياة
وابشع الميل الطويل

والموت في الريف العراقي الحزين
*

*

اعرفت معنى ان تكون

*

متسوالً ،عريان ،في ارجاء عالمنا الكبير
وذقت طعم اليتم مثمي والضياع

()16

فاليتـ يخمؼ األلـ والحزف والضياع ويكوف مبعثاً لألسى والخوؼ

واالضطراب .فالشاعر يرسـ ىذه المالمح لشخصية البطؿ في القصيدة ،وتكوينيا في

ظؿ اليتـ والحرماف ،ىذا يعني وجود حالة نفسية يعبر عنيا الشاعر بميجة حزينة
تميؿ إلى الضياع والقسوة والى التقرير والشرح ،فتتداخؿ اآلـ فقداف األب و األـ مع
اآلـ ومأساة الشعب .وبسمة الحزف تنتقؿ مف الذات إلى العموـ فتكوف األلفاظ وسائؿ
مختارة لمتعبير عف المعاني واإليحاءات في ظؿ الحرماف مف األـ والوطف ومف األـ
الحقيقية اي غيابيا.
وقد رثى الشاعر الحديث األـ الزوجة التي غابت عف المنزؿ وعف أوالدىا
فمف الشعراء مف قمد القدماء في رثائو ،كمحمود سامي البارودي .فالمعاني عندىـ
وعنده لـ تخرج عف التفجع عمى الميت والشكوى مف الزماف وبياف مناقب المرثي
والشعور باأللـ وعمؽ األسى ،يقوؿ البارودي:
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تقوى عمى رد الحبيب الغادي
كانت خالصة عدتي وعتادي

إن كنت لم ترحم ضناي لبعدىا
أفـردتين فمم ينمن تــوجعاً

أفال رحمت من االسى أوالدي
قرحى العيون رواجف االكباد

()17

لـ تكف قصيدة البارودي ىذه عميقة األفكار ولـ تقؼ عمى أسرار الحياة
والموت كما فعؿ شعراء مدرسة الشعر الحر عندما استخدموا الرموز واإليحاء ،أو
كما فعؿ الرصافي وىو مف جيمو ،إال أنيا اتسمت بصدؽ التجربة الشعورية إذ كانت
تنبع مف نفس معذبة وقمب مجروح ،وىي تدؿ عمى الوفاء وفرط الحساسية.

ولألـ األرممة  -التي مات زوجيا -نصيبيا الوافي في شعر الرصافي ،وقد
أبدع الشاعر وبروعة في تصوير الفقر والحرماف واآلـ األـ صاحبة األيتاـ ،وما
تكابده مف عنت وارىاؽ ،وقصائد تقؼ في مقدمة الشعر الحديث في ىذا الموضوع،
وخاصة قصائد( :اـ اليتيـ) و(اليتيـ والعيد) و(الفقر والسقاـ) و(األرممة المرضعة)،
وفي قصيدتو (األرممة المرضعة) يصؼ المرأة األـ وصفاً دقيقاً يشير فييا إلى ثيابيا
الممزقة وأرجميا الحافية ،ودموعيا الغزيرة واصفرار وجييا والى ما سببو ليا الدىر
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مف جوع واآلـ وىموـ وشقاء؛ فصورة األـ الحزينة لوحة كاممة وأبياتيا تتسـ بحركة
مستمرة ترافقيا موسيقى شجية.
فيحاوؿ الشاعر إثارة مشاعرنا وعواطفنا ويعبر عف النظرة اإلنسانية في
الرحمة والشفقة ،وىو يقوؿ:
لقيتـيا ليتني ما كنت القـاىا

اثوابـيا رثة والرجـل حافيـة

تمشي وقد اثقـل األمالق ممشاىـا

والدمع تذرفو فـي الخـد عيناىـا

واصفر كالورس من جوع محياىـا

بكت من الفقر فاحمرت مدامعيا

فالدىر من بعـده بالفقــر اشقاىا

مات الذي كان يحمييا ويسعدىا

واليم انحميا والغــم اضنــاىـا

الموت افجعيا والفقـر أوجعيا
كر الجديدين قـد ابمى عباءتيـا

فإنشق اسفمـيا وانشــق اعالىا

()18

ومف صورة األـ الغائبة نطمع عمى صورة يخيـ عمييا جو الحزف والحيرة
والتساؤؿ إزاء فقداف الزوجة األـ ورحيميا بال عودة ،فيرسـ لنا إبراىيم المازني في
قصيدتو (في جوارىا) بصدؽ وعمؽ تصوير لممشاعر واألحاسيس:
ولثمتو:
لم اكممو ،ولكن نظرتي
ساءلتو :أيـن أمـك ؟

أين أمك ؟

وىو ييذي لي ،عمى عادتو
مذ تـولت ،كـل يـوم
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كـل يـوم
فانثنى يبسط من وجيي الغصون
ولعمـري كيـف ذاك ؟
قمت ،لما مسحت عيني يداه

(أترى تممك حيمة) ؟

أي حيمة
قال :ماتعني بذا ياأبتاه ؟
قمت( :الشيء اردتو)

ولثمتو (.)21

نرى اف ىذه القصيدة اتسمت بسمة موضوعية وفنية وترابطت أجزاءىا أي أنيا
ذات حبكة متماسكة النسيج مف أوليا إلى آخرىا وتعالج موضوعاً واحداً ىو غياب األـ

بسبب الموت والحزف عمى فراقيا فحسب.

إف غياب األـ يجعؿ مف الشاعر المغترب اف يعيش ذكرياتو وبكؿ تفاصيميا،
وخاصة التي تتعمؽ بأمو ،فتصير األـ مصد ًار لما ارتسـ في ذاكرتو ،واختزنتو ساحة

الالوعي فيو مف المشاعر والعواطؼ واالنفعاالت ،فيربط الماضي بالحاضر ليتخمص

مف عزلتو ،ويستغيث بأمو ويتوسؿ إلييا بالمناجاة والنحيب فيتداخؿ صوتو في صوت
األـ والوطف فتكوف األـ مرسى ليضع عندىا ىمومو وىموـ شعبو ووطنو ،وفي غياب
األـ عند نزار قباني نجد محاولة ناجحة لتداخؿ ىذه األصوات والحوارات وتسجيؿ
الشيادات عمى تاريخ الشاعر وتاريخ وطنو وأمتو .فيو يقوؿ في قصيدتو (خمس رسائؿ

إلى امي):
أتى ايمول أماه
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وجاء الحزن يحمل لي ىداياه
ويترك عند نافذتي
مدامعو وشكواه
أتى ايمول اين دمشق ؟
أين ابي وعيناه ؟

............
............
............
دمشق...دمشق
ياشع ارً

عمى حدقات اعيننا كتبناه

ال
وياطفالً جمي ً

من ضفائره صمبناه
جثونا عند ركبتو

وذبنا في محبتو
إلى ان في محبتنا قتمناه

()20

في ىذه الرسائؿ ينقمنا الشاعر إلى محيطو الخاص فيتكمـ عف العالقة الحميمة
التي تربطو بأمو ،فيو يناجييا ويسترجع معيا عيد الطفولة الذي عاش فيو اسعد أوقات
المحبة واليناء ،فينسى متاعبو تارة ثـ يتزاحـ عميو في ميجره مصائبو ومصائب شعبو
فيزداد تعبو .إنو تصوير صادؽ معبر عف وحدات مشتركة في المفظ والمعنى ما بيف
الشاعر وأمو ،فأمو نور دربو ونبراس غربتو .ثـ يمجأ إلى ذكر تفاصيؿ المعاناة ،ولعمو
تاثر بالسياب في قصائده عف االـ .إذ انو يشبيو في الغور في تفاصيؿ المعاناة
والتداعيات مع االستغاثة باالـ في الكربة والغربة؛ إال اف ىذه الرعاية لـ تتحقؽ لبدر
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شاكر السياب إال في التخييؿ والشعر ،وازدادت حاجتو الييا عند احساسو بقرب الموت
وتعضؿ المرض لتكوف امو قريبة منو في مرحمتو االخيرة ،فاالستسالـ الحزيف لممرض
والغربة والموت جعمو يمتقي امو الغائبة والحاضرة في خياؿ الشاعر في كثير مف شعره:
من ذاك الموت ،وتيمس بي ،والصمت عميق:
لم يبق صديق
ليزورك في الميل الكابي
والغرفة موصدة الباب

ولبست ثيابي في الوىم

وسريت :ستمقاني امي
في تمك المقبرة الثكمى

سآخذ دربي في الوىم
واسير فتمقاني أمي
*

*

ىو الموت جاء

*

فيييات ىييات ،مالي فرار
ولكني مت ....واحسرتاه
اريد ان اموت يا إلو

رصاصة الرحمة ياإليي
*

*

*

فال ارى إال الدجى والخواء
اوشك ان اعبر في برزخ من جامدات الدماء
تمتد نحوي كفيا ،كف امي بين اىمييا
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الشاعر عشؽ الموت ألف أمو بعض منو وجمؿ صورة الموت المساؽ اليو
وخضع لو النو عجز عف مقاومة الداء والعوز ولـ يستطع تجاوز الواقع الصعب
فضعفت ارادتو وقؿ عزمو حتى وجد في الموت راحة وخالصاً .وكاف عشقو لمموت سمبياً

ألنو في الحقيقة كره بدر الموت ألنو خطؼ منو امو مبك اًر (وأمي طواىا الردى
المعجؿ) ،وخطؼ جدتو وأباه وأخاه حميد واالف يقطر عميو انفاسو.

لقد تمكف السياب في قصائده عف األـ أف يثير فينا مشاعر العطؼ والحزف
ويكشؼ لنا عف اسرار الحياة واالنساف وما يرتبط بيا مف معاني الحب وااللـ والموت
والحياة والفناء والخمود والعدـ والوجود والكفاح واالنحالؿ والمصير االنساني .وقوة شعره
نابعة مف قوة تأثيره فينا ،فوقؼ عمى حافة درب الموت ينذرنا ويستنجد بأمو الشراكيا في
آالـ ومعاناة الموت ،فصار يعبر عف معاني األـ بالصورة الممونة بااللواف الغامقة
والمعتمة بدالً عف التعبير المباشر ،فصارت أمو والشعر رفيقاه في سفر الحياة إلى
الموت.

ال أخ اًر مختمفاً عما كانت عميو فتمتزج
تدخؿ األـ في مسرح االحداث مدخ ً

صورتيا بالنوائب العامة لحياة الشاعر وشعبو ،ىذه المرة تصبح قرية الشاعر جيكور
دالة األـ في شعر بدر بؿ ىي األـ االولى في بناء االنساف الجديد وفؽ طموح الشاعر
واف كانت غافية في ظالـ التأخر واالحتالؿ ،فيي مصدر إلياـ االنساف بالنور ساعة
الميالد ،وبالقوة والعزـ ،واف المستقبؿ مرىوف بقوة القرية او المدينة األـ بذلؾ تدفع االبناء
إلى العمـ والمعرفة والحرية والكفاح فتكوف القرية األـ رم اًز لثورة الشعب فيي تحقؽ

المكاسب وتحسـ المعركة ،فيي الحمـ ومنطمؽ انبعاث المواطف والشعب وتحرير الوطنفي

منظوره:
سرت عبر حقل من السنبل
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وىسيسة الخبز في يوم عيد
وغمغمة األم باسم الوليد
تناغيو في يومو االول
*

*

*

بأقدام اطفالنا العاريو
يميناً ،وبالخبز والعافيو

اذا لم تعفر جباه الطغاه

عمى ىذه االرجل الحافيو
وان لم نذوب رصاص الغزاه
حروفاً ىي االنجم الياديو

()22

تأثير"
ا
نرصد قضية األـ عند الشاعرة نازك المالئكة نجد لحضور األـ وغيابيا
كبير" في نفسية الشاعرة واتجاىات شعرىا فنازؾ نشأت في احضاف أميا بالدعة والدالؿ
ا
وتفتحت ذىنيتيا عمى تفيـ الشعر وقراءتو وكانت مميمتيا االولى في ذلؾ أميا (اـ
نزار) ،حيث كانت تشجعيا عمى نظـ الشعر وتقومو ،وتنقده وتثقفو إال اف ىذه الصمة
باألـ كانت ليا تأثير اخر في نفس الشاعرة وفي شعرىا عندما غابت بسبب الموت؛
فموتيا عمؽ شعور نازؾ باليأس والحزف والضيؽ مف الحياة ،ثـ امد قصائدىا بالعمؽ
الفكري والفني ،وىذا واضح في تطور رثائيا ألميا في قصيدة (ثالث مراثي ألمي)،
وصؿ شعرىا فييا قمة النضج الفني والشعوري ،وبرزت قدرتيا عمى تشخيص المعاني

تشخيصاً حسياً يمنحيا الحيوية والحياة ( ،)24نق أر قوليا:
وأسى مختبئاً خمف العروق

نحن ىيأنا لو حباً وتقديساً ونجوى
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وتييأنا لمقياه عيوناً وشفاىا

وسنمقاه مصمين كما نمقى إليا
وسنيديو انفجار االدمع العذبة سموى

وسنحبوه أسى أقوى وأقوى
وسنعطيو عيوناً وجباىا

وشذى حزن عميق القعر خصب

إنو منا  ....وقد عاد إلينا

()24

تشبو الشاعرة ألميا عمى فقداف أميا بالطفؿ وصورتو البريئة النقية بعد اف كاف
ذلؾ االلـ إلياً وحباً وتقديساً وخشوعاً ونجوى قامت لو الشاعرة:
فمن عساه ان يكون ذلك األلم
طفل صغير ناعم مستفيم العيون
تسكنو تيويدة وربتو حنون

وان تبسمنا وغنينا لو ننم
ىذا الصغير....إنو اب أر من ظمم
عدونا المحب او صديقنا المدود
يا طفمنا الصغير سامحنا يداً وفم

()25

إنو الحبيب الصافي الشعور بيذا التصوير المشخص في رثاء أميا عبرت عف
صدؽ التجربة وح اررة العاطفة ونبؿ شعورىا تجاه أميا وقد اعطت الشاعرة ليذا الطفؿ
الصغير كؿ ماتمنحو أـ حنوف لطفميا الحبيب ،فإذا كاف الشعر لبعض الشعراء ترفاً
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ذىنياً غير إنو لنازؾ وسيمة لمتعبير عف الحياة الحزينة فيي تعزي أميا بااللـ والحب

والغناء (.)27

وتظؿ القضايا االجتماعية شاغمة الشاعر العربي الحديث باعتبارىا قضايا
انسانية واضحة تتجو في حديثيا عف اليتـ والفقر والضياع لتجسد عمؽ اتصاؿ وانفعاؿ
الشاعر وضميره بيذه المآسي ،وغالباً ما يمضي الشاعر لبياف اسباب ىذه المآسي ثـ

يمقييا عمى كاىؿ االغنياء والمستعمريف والمستغميف اينما كانوا ،والضحية االولى لتمؾ

المآسي ىي األـ التي تكابد اليتـ والفقر بأحاسيس قمبية ونفسية جريحة ،فالبؤس والعدـ
والسقـ يرافقيا وابناءىا وىي تصارع الحياة مف اجؿ العيش .عف ذلؾ تقوؿ فدوى طوقان

الشاعرة الفمسطينية:

لن ترى كاليتيم بؤساً محتكم

قمب البـؤس عمى اوجيـو

ركنو من صغر السن انيدم

ينشـأ الطفـل والركن لـو
خائضاً في لجج العيـش عمى

ضعفو ،والعيش بحـر محتدم

ليس في الدنيا وال في ناسيا

فيو يحيـا في وجود كالعدم

تائـياً فـي ظمــم ماتنتيي

حـائ ارً يخبط فـي تمك الظمم

()27

وعمى تصور الشاعرة التبقى االـ مكتوفة االيدي تجاه ماحؿ بيا بسبب
االستعمار واالحتالؿ ،فاليتيـ يسأؿ عف ابيو الغادي بال رجعة ،ىذا التساؤؿ يؤجج
معاني الحقد والغضب في نفس األـ ،وىي االخرى تقوـ بزرع بذورىا في نفوس ابنائيا
وابناء بالدىا لتكوف ام ًا فمسطينية ومدرسة لممقاومة ،العداد االجياؿ ،جيالً بعد جيؿ،
ولمثأر مف العدو وتطرح فدوى الحالة باسموب انثوي في قصيدة (رقية):
تمممل في حضنيا فرخيا

ومالت عميو وفي صدرىا
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لترضعو من لظى حقدىا
وتسكب من سم خمجاتيا

ونار ضغائنيا الفائره
بأعماقو دفقة زاخره

()28

االنفعاؿ الشعري والشعور الوطني يصبحاف غاية الشاعرة واألـ الفمسطينية مع ًا

وذلؾ نابع عف التمسؾ القوي بأرض الوطف والحب الكبير ليا .فاألـ االولى ىي ارض
الوطف ،وىي أـ كبيرة لكؿ الشعب فتولد النخؿ والسنابؿ والشعب المقاتؿ ،إذ حبيا يكبر
فيكبر لتصبح األرض احب ما في الوجود إلى قمب األـ ،أحب مف فمذة كبدىا ،وكذلؾ
تصبح اغمى مف األـ واغمى مف كؿ شيء عندىا وعند االبف الفدائي:
ىذه األرض امراة

في االخاديد ،وفي االرحام

قوة السر التي تنبت النخل والسنابل
تنبت الشعب المقاتل
*

*

*

ياولدي ،ياغرسة كريمة
اقتمعت من ارضيا الكريمة
اذىب ،فما أعز منك يا
بني إال األرض
*

*

*

كل ما لدي ،كل النبض
والحب وااليثار والعبادة
ابذلو ألجميا ،لألرض
مي ارً ،فما أعز منك يا
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ىذه الحوارات بيف األـ واالبف تنقمنا إلى جو جديد لمقصيدة الحديثة فيو تمثيؿ
وتخييؿ ،وفيو تمتزج المالمح الحسية بالمعنوية ،وفيو يتخذ الشاعر األـ وسيمة وغاية
وذكرى لتجربة مستمرة مف الوالدة والطفولة إلى الموت ويواجو الشاعر باألـ الحزينة منذ
الوالدة والطفولة بالجوع والجور والموت وىو يناشد الخالص والتنوير ،ويتخذ موقؼ
العراؼ والنبي الذي يخوض تجربة الكشؼ المستمرة ومف خالليا يواجو الموت والقسوة
والعنؼ ويقاسـ امو الجوع والحرماف منذ الوالدة وحتى الموت ىذا مسار الشاعر محمد
عفيفي مطر في قصيدتو (اغنيات متجوؿ) مف ديوانو (رسوـ عمى قشرة الميؿ):
أمي ولدتني فوق سرير الجوع
فشربت الصدأ السائل من مسمار العالم
ورقصت عمى ايقاع الموت
وأكمت االرغفة الحجرية

فاخترقت صدري الحرية في اعراس الصمت

()30

ىذه صورة األـ المتمزقة عمى انغاـ الحرية وانيف الموت ومغص الجوع تعبر عف
ثورة ورفض لواقع المتردي لألنساف المعاصر في ظؿ الحرية الخاوية عف معانييا
الحقيقية .فمـ تتحقؽ لمشعراء الحرية إال بالتيرب مف الواقع المرير إلى احضاف األرض
والطبيعة باعتبارىا األـ االولى لألنساف ذلؾ في سكونيا وروعتيا وجماليا وجالليا ،ىذا
االتجاه الرومانسي وجدناه عند أغمب شعراء المياجر العربية الذيف جعموا مف الطبيعة
أماً ووصفوا جوانب كثيرة مف محاسنيا ،السيما األرض ،الربيع ،االزىار ،االفياء....

يقوؿ الشاعر عبد المجيد جمون وىو يجتمي محاسف الطبيعة األـ:

333

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

وسط الطبيعــة أمنا الحسنــاء

من لي بكوخ في الخمائل ناء

بيني وبين العصر بون شاسع

()31

انا في الخمائل وىو في الصحراء

وحجة الشعراء في جعؿ الطبيعة أماً لألنساف :إف الحياة نابعة مف الطبيعة األـ

وىذا االنساف ىو ابف الطبيعة ،وىناؾ دورة مشتركة بيف االنساف والطبيعة ألنو نشأ
وترعرع مف خيرات الطبيعة حتى استوى ثـ يعود الييا والى ترابيا عندما يقضي نحبو،
فيمدىا بالخيرات والجماؿ ،يقوؿ فوزي المعموف عف ذلؾ:
الكون من زىـره إلى لبالبـو

يالعمري كل النبات الــذي في
ليس إالعصيـر اجسام مــن
كندى الفجر سال فاشتقو الترب
تمك حال االنسان حيــاً وميتاً

ماتوا فزانوا الثرى باجمل مابو
فحـالت وحـالً آللي حبابـو

رب خيـر الشر من اسبابـو

()32

ىذه صورة فمسفية لمطبيعة األـ باعتبارىا أصؿ لخمؽ اإلنساف واف اإلنساف يمر
بدورة الحياة والموت واالنبعاث لو ولما عمى األرض مف خالؿ األرض الطبيعة األـ.
أما صورة األـ األسطورية صورىا الشعراء مف خالؿ اإلفادة مف األساطير
التاريخية ،عمى األغمب واألرجح ،كانت األـ االرسطورية رم اًز لمخير والنجدة واإلنقاذ،

فتداوؿ الشعراء أسماء ودالالت األساطير التي ترمز إلى األـ عمى ماكانت عمييا في
أصوليا التاريخية والخيالية ،ومنيـ مف أعطاىا معاني جديدة أو أضاؼ إلييا أو اختمؽ
صورة مشابية ليا في شعره ،أو امتزجت معاني األسطورة القديمة مع معاني وأفكار
يطرحيا الشاعر مستفيداً مف الحمية الجمالية المعاصرة او مكتشفاً تجارب جديدة عميقة
شاممة لألفكار المعاصرة والعالقات السياسية واالجتماعية بما تثيره األحاسيس

واالنفعاالت والخياالت الشعرية .ويعد الشاعر الدكتور فاضل عبد الواحد مف المبكريف
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في استخداـ األسطورة والرمز عمى حقيقتيا التاريخية األسطورية ،فيو رسـ صورة عشتار
تدؿ عمى أنيا آلية النماء والخصب والخالص ألىؿ بابؿ مف البالء ألنيا األـ الرحيمة
الودودة .فيو يقوؿ في ديوانو (عشتار ومأساة تموز):
قواميا جميل وعيناىا مشرقتان
وفي نظرتيا تجد الفرحة والعظمة
إنيا تركن إلى الرحمة والمودة وتمتم بيما
والى جانب ذلك فإنيا تتصف حقاً بالرضا

()33

إال أف ىذه الصورة عكست وصارت سمبية عند السياب فتحولت صورة عشتار مف
األـ الرحيمة إلى أـ قاسية بال رحمة ناتجة عف تصور الشاعر لألستبداد والظمـ والجور
والفقر الذي يخيـ عمى بالده وعف استمرار العتمة وطوؿ االنتظار ،ففي صورتيا لـ
يمت األمؿ ليطوؿ المطر مف عينييا وثديييا ،ومرة ىي جافية قاسية بال جدوى ،بال
أمؿ:
وفي غرفات عشتار
تظل مجامر الفخار خاوية بال نار
عذارانا حزانى ذاىالت حول عشتار

ونبحث عنك في الظمماء ،عن ثديين عن حممة
فيا من صدرىا االفق الكبير ويدييا الغيمة

سمعت نشيجنا ورايت كيف غوت فاسقينا

غوت وانت وا أسفاه  -قاسية بال رحمة
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إف الصورة األسطورية لألـ غير محددة في الشعر العربي الحديث يسودىا
التضارب والتنافر وال تحكميا أحكاـ ثابتة ،وانما يوظؼ الشاعر األسطورة وفؽ تجربتو
الذاتية ويعطييا األبعاد السياسية واالجتماعية بما يناسب مجتمعو الذي يعيش فيو ،نق أر
قصيدة (ايقاع الغرؽ) لمشاعر محمد عفيفي مطر وىو يرسـ صورة لألـ األسطورية مف

أبداع خيالو:

رأيتيا حبمى
في وجييا من كمف الحمل عالمة وساعة
يقفز عقرباىا االحمران كمما تكورت جمجمة الجنين

وصدرىا المثقل في حمائل الرضاعة
ترشح منو الحممة المقطوعة

ترسم فوق البطن زىرة وخوذة وعربة

وفرساً بال لجام

وعذبة كالميمة الصيفية
عذابك الغائب -كاالغنية المنسية-

لما يزل مكثفاً وحاض ارً

أراك تحت الغيمة المشوبة

في ممتقى النحرين تغسمين جرحك النازف
بالممح وبالزبد

تراوغين االعين الشاخصة المفرغة
وتعبرين النير خمسة وتدخمين وطن االشجار
وتصبحين شجرة

()35
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نرى أف صورة البطمة األـ األسطورية في القصيدة عبارة عف مزيج مف الكائنات
(اآللية ،اإلنساف ،الحيواف ،النبات) فالمحسوس والخياؿ يرسماف الصورة ويعبراف عف
تجربة وجدانية لمشاعر ،مجمعاً بيف عالـ األسطورة والخياؿ وعالـ الواقع ،فكانت الصورة
ذات حركة وحيوية غاصت فييا عوامؿ الزماف والمكاف واضمحمت حدود الشاعر

الواقعية وكأف الغموض يسود عمييا.
نرجع إلى السياب مرة أخرى فنجد أنو أفاد مف الحدث القديـ والصور القديمة

ومف معطيات لغة األساطير ليشير إلى األـ األسطورية الغائبة ،ويقدـ لنا مشيداً قائماً

عمى الحوار في تصوره لألـ األسطورية (الة) اـ تموز بطؿ األسطورة البابمية القديمة

وىي تنوح عمى ابنيا:
وتموز تبكيو ((الة)) الحزينة
ترفع بالنواح صوتيا مع السحر
ترفع بالنواح صوتيا كما تنيد الشجر

تقول يا قطار ....ياقدر

قالت – إذ قتمتو –الربيع والمطر
*

*

*

وتنشر (الزمان) و(الحوادث) الخبر
والة تستغيث بالمضمد ،الحفر

وترسل النواح :ياسنابل القمر
دم ابني الزجاج في عروقو انفجر

وترسل النواح

()36

ثم يصمت الوتر
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ىذا نقؿ مباشر وتاـ لمغة األسطورة وفي صنع صورة األـ الشعرية والمباشرة عند
السياب وىي تختمؼ عف صورة األـ عشتار في إنشودة المطر ،كما تختمؼ عف صورة
محمد عفيفي مطر المنسوجة مف الخياؿ ،برأينا النقؿ المباشر لمصورة االسطورية يدؿ
عمى ميارة الشاعر وتمكنو في توظيؼ معطيات التراث واألساطير وىكذا توفؽ السياب

وفاضؿ عبد الواحد في (عشتار ومأساة تموز) في نقؿ الصورة المباشرة .بذلؾ أصبحت
الصورة األسطورة لألـ مرحمة معمومة في الشعر الحديث وأصبحت األـ رم اًز لممثالية

المطمقة ولمخالص والتنفيس مف خالؿ استخداـ األساطير والرموز التي ليا دالالت عف

األـ في التراث والحضارات القديمة.
وقد تكممنا عف صور األـ االيجابية ودالالتيا ورموزىا ومعطياتيا الواقعية،
وحضورىا وغيابيا في الشعر الحديث ،ثـ وقعت بيف ايدينا بعض النصوص الشعرية
تحتمت عمينا اف نتحدث عف بعض مف صور األـ السمبية.
إف الحياء زينة النفس المؤمنة وىو سمة رفيعة ودرجة نبيمة مف المروءة واإليماف؛
واذا ماإنزلقت المرأة األـ عنو ىددت كرامتيا ومنزلتيا في المجتمع وذاع صيتيا بالسوء
ثـ أصبحت سبباً لمشاكؿ كثيرة ليا ولذوييا .وربما النزوع عنو ىددت وجودىا وكيانيا

وحياتيا طبقاً لمعادات والتقاليد في بعض المجتمعات وتصير -بيذا الفعؿ -صورتيا
مشوىة .إف إنزالؽ المرأة األـ المحصنة وراء الشيوات التعذر بؿ تنبذ في المجتمع ألنيا
لـ تفكر ممياً ولـ ترحـ نفسيا ولـ تصبر عمى رعاية أوالدىا بوثاؽ الفضيمة وال تظير

الشفقة عمييـ بذلؾ فيي تتممص مف جميع مسؤولياتيا ودورىا في الحياة وتتخمى عف

رسالتيا االجتماعية واإلنسانية .فالشعر الحديث رصد لنا الصورة المقرفة ليذه األـ،
فكانت األلفاظ الشعرية وسائؿ لمتعبير عف المعاني واإليحاءات في اتجاه األـ السمبي،
فالشاعرة صابرة محمود العزي في قصيدتيا (لقيط يتكمـ) تصؼ وترسـ لنا بالكممات
صورة األـ السمبية التي وقعت في الخطيئة عمى لساف المقيط تقوؿ:
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أنا من...؟ لم أدر من ؟؟ ...إن ما ادريو مبيم!!...
من أبي ؟ من ىي أمي .من أتى بي لست أفيم!!...
أنا أحيا وحياتي تتوالى شبو مأتم!! ..
كسفين ضل في العاصف والموج عال يم...

إن أبي زل وأمي أخطأت ..ماكنت اعمم!!..
ويميم قد اوجدوني ندما إذ الت مندم!!...
ال أب يرعى شؤوني ..وال أم  ..فأنعم

()37

ىذه صورة عف المرأة التي أخطأت وصارت أم ًا وسبباً في معاناة صبي لقيط ينبذه

المجتمع لما جناه عميو أبواه وىو تائو يييـ في ظالـ العار بال ذنب يقترفو وىو ضحية
إفؾ أبويو وحالو أسوأ مف حاؿ اليتيـ في المجتمع ألنو مرفوض مدحور .وىكذا تفعؿ األـ
التي تقع في الخطيئة وتتغاضى عف المسؤولية فتغرس في أوالدىا روح التراجع والتردد
واالنكسار واالضطراب واألسى والضياع.
إف قوؿ الضحية ( :الويؿ ،العار ،أخطأت ،اإلفؾ) يكفي ليضفي عمى صورة
األـ السوء والنبذ والتشويو؛ إف العفاؼ والشرؼ معيار لبروز صورة المرأة الفاضمة في
اغمب المجتمعات .فوقفت الشاعرة في الوسط وفؽ ىذا المعيار لتزودنا بصورة األـ
السمبية وااليجابية فتذىب في قصيدة أخرى لتستخؼ بػ(القوانيف البالية) وىي ترسـ صورة
ايجابية لألـ وتدافع عف حريتيا وحقوقيا وتدفع عنيا األذى والبيتاف وىي تريد تحبير
وترتيش صورة األـ المشوىة في القصيدة السابقة فتقوؿ:
فـذلت جوىرة عصماء ناصعة

موصوفـة بالنيى طابت سجاياىا

ففيــم تسعى بايذاء ليا وبيا

استينـت حتى ذوى حزناً محياىا

امنع لسانك عن زور نطقت بو

وخـل عنيا واطفاالً بيم عمقت

واقصر عن اإلفك واحذر من توالىا

وىم بــيا عمقوا شوقاً لمرآىا
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ولتأت خي ارً ولو في العمر واحدة

وال تــحكم قوانيناً ميــرأة

فـاألم اولى بـافالذ ألحشـاىا

سعى الرجال سدى في فرض فحواىا

()38

ونقؼ عند الشاعر حسين مردان في قصائده العارية حيث خرج عف الخط العاـ
الذي سار عميو الشعراء فيصؼ المرأة بالمومس غالباً ،وبجرأة غريبة يصؼ األـ بالسمبية
في مجتمعنا ،فصورىا عنده ذات طابع رذيؿ تثير المشاعر واألحاسيس ،فيو يقوؿ:
وترعرعت في ظالم الرذيمة

قد رضعت الفجور من ثدي أمي

()41

إف االتجاه الشعري عند حسين مردان كاف رد فعؿ عف فشمو في معظـ جوانب
الحياة وماكاف يعانيو مف الكبت الفردي والسياسي ،أو أنو أراد أف يشتير بسرعة كشاعر
مواكب لشعراء عصره فإتجو ىذا االتجاه الشعري المفضوح.
وانو مف الغرابة اف نجد الشاعر محمد ميدي الجواىري في قصيدتو (جربيني)

وبجرأة كبيرة يرسـ صورة سمبية لألـ والمرأة ،فاألـ قاصرة في تربية ابنائيا ولـ تعمميـ
األخالؽ الحميدة ،والمرأة موصوفة بالفضيحة وعدـ االحتشاـ ،ربما كانت مومسة
وصورتيا مكشوفة وىي تقذؼ األـ باإلىماؿ والتردي:
خفة روحي وتستطيبي مجوني

وافتحي لي الحديث تستممحي
تـعرفي انني ظريف جـدير
احـمميني كالطفل بين ذراعيـ
واذا مــا سئمت عني فقولي

فوق ىذي النيود ان ترفعيني
ك احتضاناً ومثمـــو دلميني

ليس بدعاً إغاثــة المسكين

شاءت االميـات ان تبتميني

لست أمــا لكن بامثال ىذا
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لقد تناوش النقاد الجواىري بالنقد الالذع بسبب ىذه الصورة العارية لممرأة وبسبب
صورة األـ الميممة في تربية ابنيا ،إذ أنو اشتير بالمواقؼ التربوية واألخالقية والوطنية،
فكانت ىذه األبيات كبوتة وىفوتة في شعره الممتزـ.
أخي اًر نستطيع القوؿ؛ بأف الشعر العربي الحديث تمكف مف تغطية صور األـ

المتنوعة ودالالتيا المختمفة ،وكاف لألـ االيجابية الفاضمة النصيب األكبر منيا ،وقد
استطاع الشعراء بشعرىـ اف يتوفقوا في إبراز دور األـ التربوي والتعميمي والوطني
والديني واإلنساني في بناء اإلنساف والمجتمع ثـ دعوة كؿ أـ ألداء دورىا فتزاحمت
النصوص عف ذلؾ ،في حيف لـ نعثر عمى نصوص كثيرة لصورة األـ السمبية سوى ما
ذكرناه في البحث ولكف كانت نصوص زاخرة لصورة الفتاة والمرأة السمبية وكانت خارجة
عف دائرة بحثنا ىذا ،مثؿ مطولة (المومس العمياء) لمسياب .كما لـ نعثر عمى نصوص
تجسد صورة األ ـ المومس الحقيقية والمومس الرمزية وصور محاوالت الخالص مف
الجنيف بسبب الخطيئة او ألسباب أخرى كالفقر والمرض .وبحثنا عف صورة األـ
المريضة فمـ تسعفنا المصادر والوقت وحدود البحث .كذلؾ لـ نعثر عمى نصوص
شعرية تصور األـ السمبية التي تتبنى األفكار المتناقضة والخ ارفات واألساطير والسحر.
وقد أكد الشعر الحديث عمى تبياف وجو األـ السامية الفاضمة وكانت النصوص
وافية لمتعبير عف األفكار والصور والوظيفة االجتماعية لألـ لذا اعتمدنا ما تفيدنا مف
النصوص وتجاوزنا التكرار وتعمدنا اإليجاز مع اإلفادة .لذا أكدنا عمى الوظيفة
االجتماعية لشعر األـ والتي تطمبت أف تكوف الصورة الشعرية لألـ وسائؿ لمتوضيح
واإلقناع والتربية والتوكيد ،وبيا لتفيؽ األمة مف مراقدىا وتنتفض عمى مواجعيا وتواكب
ركب التقدـ العممي والحضاري في عصرنا.
لقد وجدنا أف النماذج الشعرية التي يطرحيا وجداف الشعراء في موضوع األـ،
نماذج صافية التكميؼ فييا ،تصؼ األـ بصدؽ وحتى صارت محو اًر مف محاور الشعر
الحديث وغرضاً مف أغراضو الثابتة الرقيقة تقوـ العالقة بيف األـ وأوالدىا وبيف رسالة
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الشاعر ورسالة األـ في الحياة .فكانت األـ رم اًز لمفضيمة إذ أنيا تعمؿ جاىدة السعاد

أسرتيا ومجتمعيا وليذا اتخذىا الشعراء ممجأً ليـ ىرباً مف ركود الحياة او مف الشعور

بالتمزؽ والنضوب إزاء العالـ وأحداثو ،فالشاعر بحث عف البعد الفمسفي لألـ نتيجة
لمعاناتو وخمفيتو الثقافية عف فيـ الحياة المعاصرة وعالميا الصعب ،المترامي بالمصائب

والنوائب.
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المصادر والمراجع:

القرآف الكريـ.

 - 3مفػ ػ ػ ػ ػػردات ألفػ ػ ػ ػ ػػاظ الق ػ ػ ػ ػ ػرآف الك ػ ػ ػ ػ ػريـ  86،85/لم ارغػ ػ ػ ػ ػػب االصػ ػ ػ ػ ػػفياني -تحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ
ص ػ ػ ػػفواف ع ػ ػ ػػدناف داوودي -دار القم ػ ػ ػػـ دمش ػ ػ ػػؽ –ال ػ ػ ػػدار الش ػ ػ ػػامية-بي ػ ػ ػػروت-طبع ػ ػ ػػة
.3111
 - 3ص ػ ػ ػػحيح مس ػ ػ ػػمـ  1172/لإلم ػ ػ ػػاـ أب ػ ػ ػػي الحس ػ ػ ػػف مس ػ ػ ػػمـ ب ػ ػ ػػف الحج ػ ػ ػػاج القش ػ ػ ػػيري
النيس ػ ػ ػ ػػابوري 361-314ى ػ ػ ػ ػ ػ-دار االف ػ ػ ػ ػػاؽ العربي ػ ػ ػ ػػة3115 -ـ -مدين ػ ػ ػ ػػة نص ػ ػ ػ ػػر-
القاىرة.
 - 1دي ػ ػواف حػ ػػافظ إب ػ ػراىيـ  333/حػ ػػافظ إب ػ ػراىيـ ،شػ ػػرحو ورتبػ ػػو احمػ ػػد امػ ػػيف واحمػ ػػد
ال ػ ػ ػ ػ ػزيف واب ػ ػ ػ ػ ػراىيـ االبيػ ػ ػ ػ ػػاري -و ازرة التربيػ ػ ػ ػ ػػة والتعمػ ػ ػ ػ ػػيـ -الجػ ػ ػ ػ ػػزء األوؿ -الطبعػ ػ ػ ػ ػػة
السابعة  -1955المطبعة االميرية بالقاىرة.
 - 3أحاديػ ػ ػ ػ ػ ػػث عػ ػ ػ ػ ػ ػػف األدب المغربػ ػ ػ ػ ػ ػػي الحػ ػ ػ ػ ػ ػػديث  161/عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد اهلل كنػ ػ ػ ػ ػ ػػوف – دار
الثقافػ ػ ػػة -ال ػ ػ ػػدار البيض ػ ػ ػػاء -المغ ػ ػ ػػرب -الطبعػ ػ ػػة الرابع ػ ػ ػػة  -1984حق ػ ػ ػػوؽ الطب ػ ػ ػػع
محفوظة.
 - 3دي ػ ػ ػ ػ ػ ػواف الرص ػ ػ ػ ػ ػ ػػافي  -249/المجموعػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكامم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة -منشػ ػ ػ ػ ػ ػػورات دار مكتب ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الحياة-لمطباعة والنشر والتوزيع -د.ت.
 - 3الجػ ػ ػػداوؿ  112 ،113/دي ػ ػ ػواف شػ ػ ػػعر -إيميػ ػ ػػا أبػ ػ ػػو ماضػ ػ ػػي -مطبعػ ػ ػػة الزى ػ ػ ػراء-
بغداد سنة الطبع .1929
 - 7دي ػ ػ ػ ػ ػواف المتنبػ ػ ػ ػ ػػي  173 /شػ ػ ػ ػ ػػرح دي ػ ػ ػ ػ ػواف المتنبػ ػ ػ ػ ػػي -وضػ ػ ػ ػ ػػعو عبػ ػ ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػ ػػرحمف
البرقػ ػ ػ ػ ػػوقي -المجمػ ػ ػ ػ ػػد الثػ ػ ػ ػ ػػاني -ج -4دار الكتػ ػ ػ ػ ػػب العمميػ ػ ػ ػ ػػة -بيػ ػ ػ ػ ػػروت-لبنػ ػ ػ ػ ػػاف-
الطبعة األولى 3111ـ.
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 - 3األعم ػ ػػاؿ الش ػ ػػعرية الكامم ػ ػػة  418/ب ػ ػػدر ش ػ ػػاكر الس ػ ػػياب -دار الحري ػ ػػة لمطباع ػ ػػة
والنشر -بغداد -الطبعة الثالثة  -3111حقوؽ الطبع محفوظة.
 - 3دي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدر شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكر السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياب 672 ،673 ،616 ،191/دار العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة-
بيروت  -1971حقوؽ الطبع محفوظة في العالـ العربي.
 - 33مػ ػ ػػف صػ ػ ػػور االـ ...فػ ػ ػػي شػ ػ ػػعر األطفػ ػ ػػاؿ العربػ ػ ػػي  3/تصػ ػ ػػدر عػ ػ ػػف مؤسسػ ػ ػػة
الوحػ ػػدة لمصػ ػػحافة والطباعػ ػػة والنشػ ػػر -دمشػ ػػؽ -سػ ػػوريا -بحػ ػػث مسػ ػػحوب مػ ػػف
االنترنيت16-4-2000-mailto: admin@thawra.com -
 - 33غن ػ ػ ػوا يااطفػ ػ ػػاؿ  16/شػ ػ ػػعر سػ ػ ػػميماف العيسػ ػ ػػى -رسػ ػ ػػوـ فػ ػ ػػائز الشػ ػ ػػرقي .الجػ ػ ػػزء
الثال ػ ػ ػػث -دار اآلداب لمص ػ ػ ػػغار -الطبع ػ ػ ػػة األول ػ ػ ػػى  -1978بي ػ ػ ػػروت-لبن ػ ػ ػػاف-
جميع الحقوؽ محفوظة.
- 33

المصدر السابؽ .35/

 - 31ينظ ػ ػ ػػر االتج ػ ػ ػػاه المعاص ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػدريس المغ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة  155-151/د.
عبد اهلل عبد النبي ابو النجا -كمية التربية -جامعة الزقازيؽ.
- 33

المصدر السابؽ .155/

- 33

مف صور االـ...في شعر األطفاؿ العربي .2/

 - 33دي ػ ػواف الشػ ػػاعر القػ ػػروي 426 /رشػ ػػيد سػ ػػميـ الخػ ػػوري-اتحػ ػػاد الكتػ ػػاب العػ ػػرب-
دمشؽ -الجزء الثاني -سنة الطبع .1982
 - 37التجديػ ػ ػػد فػ ػ ػػي شػ ػ ػػعر الميجػ ػ ػػر 83 /الػ ػ ػػدكتور انػ ػ ػػس داود -منشػ ػ ػػورات المنشػ ػ ػػأة
الشػ ػ ػػعبية لمنشػ ػ ػػر والتوزيػ ػ ػػع واإلعػ ػ ػػالف -الطبػ ػ ػػع الثانيػ ػ ػػة 1981ـ حقػ ػ ػػوؽ الطبػ ػ ػػع
محفوظة لممنشأة في الجماىيرية الميبية.
- 33

ديواف القروي.846 /

- 33

ديواف السياب.333،331 /
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 - 33د ارسػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػػعر الج ازئػ ػ ػ ػػري الحػ ػ ػ ػػديث 39 /عبػ ػ ػ ػػد اهلل الركيبػ ػ ػ ػػي -الػ ػ ػ ػػدار
القومية -القاىرة.
 - 33االثػ ػ ػػار الشػ ػ ػػعرية 54 /كمػ ػ ػػاؿ ناصػ ػ ػػر -قػ ػ ػػدـ ليػ ػ ػػا الػ ػ ػػدكتور احسػ ػ ػػاف عبػ ػ ػػاس-
المؤسسػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػػة لمد ارسػ ػ ػ ػػات والنشػ ػ ػ ػػر -الطبعػ ػ ػ ػػة األولػ ػ ػ ػػى نيسػ ػ ػ ػػاف -1974
حقوؽ الطبع محفوظة.
- 33

المصدر السابؽ.414 /

 - 31احد عشر كوكباً  55/محمود درويش -دار العودة -بيروت .1993

 - 33الخيم ػ ػػة الثاني ػ ػػة 189 /عب ػ ػػد ال ػ ػػرزاؽ عب ػ ػػد الواح ػ ػػد -منش ػ ػػورات و ازرة األع ػ ػػالـ-
الجميوري ػ ػػة العراقي ػ ػػة -سمس ػ ػػمة ديػ ػ ػواف الش ػ ػػعر العرب ػ ػػي الح ػ ػػديث( -)59بغ ػ ػػداد-
دار الحرية لمطباعة .1975
- 33دي ػ ػ ػػر الم ػ ػ ػػالؾ 181 /د ارس ػ ػ ػػة نقدي ػ ػ ػػة لمظػ ػ ػ ػواىر الفني ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػػعر الع ارق ػ ػ ػػي
المعاصر -د.محسف الميمش -بغداد .1981
 - 33ديػ ػ ػ ػ ػواف عب ػ ػ ػ ػػد الوى ػ ػ ػ ػػاب البي ػ ػ ػ ػػاتي 184 ،182 /عب ػ ػ ػ ػػد الوى ػ ػ ػ ػػاب البي ػ ػ ػ ػػاتي -دار
العودة -بيروت 1973 -حقوؽ الطبع محفوظة.
- 37

المصدر السابؽ.371 ،371 /

 - 33ديػ ػ ػ ػ ػواف الب ػ ػ ػ ػػارودي 158 ،157 /محم ػ ػ ػ ػػود س ػ ػ ػ ػػامي الب ػ ػ ػ ػػارودي باش ػ ػ ػ ػػا-الج ػ ػ ػ ػػزء
األوؿ -شػ ػ ػػرح عمػ ػ ػػي الجػ ػ ػػارـ ومحمػ ػ ػػد شػ ػ ػػفيؽ معػ ػ ػػروؼ -المطبعػ ػ ػػة األميريػ ػ ػػة-
القاىرة .1954
- 33

ديواف الرصافي.311 /

 - 13حصػ ػ ػ ػ ػػاد اليشػ ػ ػ ػ ػػيـ -12 /إب ػ ػ ػ ػ ػراىيـ عبػ ػ ػ ػ ػػد القػ ػ ػ ػ ػػادر المػ ػ ػ ػ ػػازني -الػ ػ ػ ػ ػػدار القوميػ ػ ػ ػ ػػة
لمطباعة والنشر -القاىرة .1961
- 13األعم ػ ػ ػ ػػاؿ الش ػ ػ ػ ػػعرية الكامم ػ ػ ػ ػػة 358،357 /نػ ػ ػ ػ ػزار قب ػ ػ ػ ػػاني -الطبع ػ ػ ػ ػػة الرابع ػ ػ ػ ػػة
منشورات نزار القباني -بيروت -باريس حقوؽ الممكية محفوظة.
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- 13

ديواف السياب.388 ،711 ،677 ،619 ،618 /

- 11

ديواف السياب.582 ،562 /

 - 13ظػ ػ ػ ػػاىرة الحػ ػ ػ ػػزف فػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػػعر نػ ػ ػ ػػازؾ المالئكػ ػ ػ ػػة-121 ،139 /الػ ػ ػ ػػدكتور سػ ػ ػ ػػالـ
احم ػ ػػد الحم ػ ػػداني-و ازرة التعم ػ ػػيـ الع ػ ػػالي والبح ػ ػػث العمم ػ ػػي -جامع ػ ػػة الموص ػ ػػؿ-
رقـ اإليداع بالمكتبة الوطنية ببغداد ( )12لسنة .1981
 - 13دي ػ ػ ػواف نػ ػ ػػازؾ المالئكػ ػ ػػة 212 /نػ ػ ػػازؾ المالئكػ ػ ػػة -المجموعػ ػ ػػة الكاممػ ػ ػػة ج3-1
بيروت .1971
- 13

المصدر السابؽ ،212 /ظاىرة الحزف.139 /

- 17

ظاىرة الحزف.139 /

 - 13ديػ ػ ػواف ف ػ ػػدوى طوق ػ ػػاف 133 /دار الع ػ ػػودة -بي ػ ػػروت -حق ػ ػػوؽ الطب ػ ػػع محفوظ ػ ػػة
لدار العودة -الطبعة األولى .1978
- 13

المصدر السابؽ.149 /

- 33

نفسو.542 /

 - 33رس ػ ػ ػػوـ عم ػ ػ ػػى قشػ ػ ػ ػرة المي ػ ػ ػػؿ 5 /محم ػ ػ ػػد عفيف ػ ػ ػػي مط ػ ػ ػػر -دار آت ػ ػ ػػوف -الق ػ ػ ػػاىرة
.1973
أحاديث عف األدب المغربي.161 /

- 33

 - 31عم ػ ػػى بس ػ ػػاط الػ ػ ػريح 125 /فػ ػ ػوزي المعم ػ ػػوؼ -دار ص ػ ػػادر وبي ػ ػػروت لمطباع ػ ػػة
والنشر -بيروت 1958ـ.
- 33

عشػ ػ ػ ػػتار ومأسػ ػ ػ ػػاة تمػ ػ ػ ػػوز 46 /د .فاضػ ػ ػ ػػؿ عبػ ػ ػ ػػد الواحػ ػ ػ ػػد -دار الحريػ ػ ػ ػػة

لمطباعة -بغداد .1972
- 33

ديواف السياب.488 /

 - 33كتػ ػ ػ ػ ػػاب األرض والػ ػ ػ ػ ػػدـ 35،36 /محمػ ػ ػ ػ ػػد عفيفػ ػ ػ ػ ػػي مطػ ػ ػ ػ ػػر -مطبوعػ ػ ػ ػ ػػات و ازرة
األعالـ العراقية -بغداد .1973
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ديواف السياب.418 ،417 /

 - 33نفح ػ ػػات االيم ػ ػػاف 221 /ديػ ػ ػواف ش ػ ػػعر -الحاج ػ ػػة ص ػ ػػابرة محم ػ ػػود الع ػ ػػزي -دار
الحرية لمطباعة -بغداد 1411ىػ1981 -ـ.
- 33

المصدر السابؽ.262 /

 - 33قصائد عارية 34 /حسيف مرداف -الطبعة الثانية -بغداد .1955
 - 33ديػ ػ ػ ػواف الجػ ػ ػ ػواىري 315 /محم ػ ػ ػػد مي ػ ػ ػػدي الجػ ػ ػ ػواىري -األعم ػ ػ ػػاؿ الكامم ػ ػ ػػة -1
 ،7دار الحري ػ ػ ػػة لمطباع ػ ػ ػػة والنش ػ ػ ػػر -بغ ػ ػ ػػداد -ط -3حق ػ ػ ػػوؽ الطب ػ ػ ػػع محفوظ ػ ػ ػػة
لمناشر.
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