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  الملخص
رة اآلخـر و صـ ب املقارن جمموعة متنوعة من االجتاهات واألساليب ومتثـلّ ديضم األ

واحدة منها. فقد نالت صورة اآلخر عناية کثـري مـن البـاحثني املعاصـرين؛ إذ درس 
حثون الصـــورة مـــن زوايـــا خمتلفـــة، ومنهـــا دراســـة صـــورة شـــعٍب أجنـــيب أو البـــا هـــؤالء

طائفة دينية أجنبية أو شخصية أجنبية يف أدب شعٍب آخر أو لدى أديب بعينـه، 
أو دراســـة صـــورة شخصـــيٍة أو طائفـــة أو جمموعـــٍة تنتمـــي إىل بيئـــة الشـــاعر وثقافتـــه 

لبية يف أدب العديد ولکن حتمل فکراً معادياً للشاعر کصورة داعش اليت ظهرت س
 السـليب »اآلخـر« جبانـب . إذ يُعـد الوجـود2012مـن األدبـاء العـرب بعـد عـام 

احليـاة أي  ممارسـة حيث ميارس السطوة عليها، ويقمع حريتهـا يف ،»لألنا« إزعاجاً 
وحيـاول هـذا البحـث  حريـة األنـا. حسـاب تصـبح حريـة اآلخـر علـى بعبـارة أخـرى

ف على خفايا ر العراقي فاضل العزاوي للتعرّ دراسة صورة اآلخر فی نصوص الشاع
التحليلی فی حتليل النّص  – ومستورات ذلك اآلخر، ويعتمد على املنهج الوصفی

کمـا يسـعی لإلجابـة عـن   الشعري للوصـول إلـی خصـائص الصـورة املرسـومة لآلخـر
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ومـن  العـزاوي؟ أشـعار يف والعـريب األجنـيب اآلخر صورة جتّلت السؤال التايل: کيف
ل هلا البحث أن الصورة اليت رمسها الشاعر عن اآلخـر نبعـت النتائج اليت توصّ  أهمّ 

 موقـــف وإنّ  بالدرجـــة األوىل مـــن حاجاتـــه وثانيـــاً حاجـــات جمتمعـــه العراقـــي والعـــريب
  اإلنسانية. القضايا من اآلخر هذا مبواقف مرتبطاً  کان اآلخر من الشاعر

  العزاوي، صورة اآلخر.: الشعر العراقي املعاصر، فاضل رئيسةالکلمات ال
  

  مقدمة .1
 هــو بــاألحرى اآلخــر عــن اآلخــر کــل مــا هــو غـريي أنــا الفــرد أو حنــن اموعــة، واحلــديث إنّ 

العوامـل املـؤثرة يف عالقـات  أنـا. ومـن أهـمّ  ِقَبلـي مـن هلـا منظـور أخـرى أو حنـن أنـا عـن احلـديث
عن اآلخر يف أذهام، حيث يقومون بفهم اآلخـر وفقـاً هلـذه  تتکّونالشعوب هي الصورة اليت 

دراســــة صــــورة اآلخــــر فــــرع مــــن فــــروع الدراســــات املقارنــــة الــــيت تكشــــف مــــدی  عــــدّ الصــــورة. وتُ 
االشرتاكات الثقافية بني الشعوب واجنذام حنـو اآلخـر. ومـن يـنعم النظـر جيـد أن قضـية اآلخـر 

 ذات تعـابري أو تعبـري هـي اآلخـر صـورة أنّ «لقـادري ا ونـد ضاربة يف عمـق التـأريخ البشـري. تـرى
 تـرتك حبيـث شـعوب، جمموعـة أو شـعب أو فـرد صـفات بواسـطتها نرسم معينة ومقصودة، دالالت
  ).17م: 2013(حللوح، » التعابري هذه متلقي أو القارئ لدى إجيابياً  أو سلبياً  انطباعاً 

 ؛ســبابأمــن أجــل دراســة صــورة اآلخــر لثالثــة  ١ى الشــاعر فاضــل العــزاويوقــع االختيــار علــ
ملام بالثقافـات األخـری السـيما األوروبيـة إالعزاوي منفتح علی الثقافات العاملية ولديه  ألنّ  والً:أ

وكانـــت دراســـته العلميـــة يف احلقـــل الثقـــايف حيـــث حصـــل علـــى الـــدكتوراه مـــن جامعـــة اليبتـــزغ 
ــــوان األملانيــــة بأطروحــــة  لــــذا انعكســــت  ؛»ةتطــــوير الثقافــــة العربيــــاملشــــاكل الرئيســــة ل«حتــــت عن

مدينـــة كركـــوك الـــيت  يف العـــزاوي تـــرىب  ألنّ : ثانيـــاً  الثقافـــات األجنبيـــة يف شـــعره انعكاســـاً جليـــاً.
يســـكنها العـــرب والرتكمـــان والكـــرد والســـريان، كمـــا تعـــايش فيهـــا املســـلمون واملســـيحيون حيـــث 

جو قائم على االنفتاح علـى اآلخـر واإلميـان ت باحرتامها للتنوع العرقي والديين واللغوي يف فَ رِ عُ 
يف الســـتينيات  ألنـــه يُعـــّد مـــن أبـــرز شـــعراء جيـــلثالثـــاً: . رخـــبقـــيم التســـامح واحـــرتام ثقافـــات اآل

  العراق الذي رفض فکرة إخضاع اإلبداع للسلطة.
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والغــــرض مــــن هــــذا البحــــث هــــو دراســــة صــــورة اآلخــــر يف شــــعر الشــــاعر العراقــــي فاضــــل 
كما ؛آلخر األجنيب والعريب، مثّ الوصول إلی فهـم كامـل للهويـة العراقيـةالعزاوي، لبيان صورة ا

س جممـــل األفكــار والقـــيم الـــيت تلمّ يــأنــه يلقـــي الضــوء علـــى كيفيــة تفاعـــل األنـــا مــع اآلخـــر، و 
االطـالع علـى مـدى قابليـة األنـا واآلخـر ملبـدأ احلـوار وأيضـاً  ل وجدان الشعب العراقي.تشكّ 

د املوضوعية لبحثنا هي نصوص الشاعر الواردة يف األعمـال کانت احلدو  .والتعايش السلمي
عـن دار اجلمـل،  2007عـام  ةالشعرية الکاملة لفاضل العزاوي جبزئيهـا األول والثـاين الصـادر 

ومبـــا أن دراســـتنا ال تســـع ملعاجلـــة کـــل النصـــوص الشـــعرية لفاضـــل العـــزاوي فقـــد أخـــذنا مـــن 
  األعمال الشعرية ما خيدم دراستنا.

 صـورة التحليلـي، لتحليـل - الوصـفي  مـنهج االسـتقراء املوضـوعي مث البحـث هـذا يف اتبعنـا

صـورة اآلخـر يف دواويـن الشـاعر  اسـتخداموقمنـا بتتبـع مـواطن  .قصائد فاضـل العـزّاوي يف اآلخر
مث تقســيمها حســب مالمــح اآلخــر مث فرزهــا وفقــاً ملوقــف الشــاعر منهــا بــني الســلب واإلجيــاب 

   باب اليت دفعته إىل اختاذ موقٍف معني.والوقوف بالتحليل على األس
  

  وفرضياته أسئلة البحث 1.1

   العزاوي؟يف أشعار  اآلخر األجنيب والعريب صورة جتّلت کيف - 

  ماهي املؤثرات الثقافية املهيمنة على فكر الشاعر؟ - 
  ماهي روافد خيال الشاعر يف استدعائه صورة اآلخر؟ - 

صــورولوجيا لشــعر فاضــل العــزاوي بغيــة الوقــوف  اإلجابــة عــن هــذه األســئلة تقتضــي حتلــيالً 
  . يف هذا السياق نفرتض أّن:علی وجهة نظره بشأن اآلخر واإلملام مبوقفه منه

نطلــق حنــو عــامل صــورة اآلخــر األجنــيب والعــريب الــيت بــرزت يف نتاجــات العــزاوي الشــعرية ت - 
  وتوحي بروح احملبة والتآخي.  األخوة الذي جتتمع فيه األنا باآلخر

مل يکن العزاوي متعصباً لقومه وأصله العريب ومل حياول تشويه صـورة اآلخـر األجنـيب أبـداً  - 
  .بل کان العزاوي موضوعياً يف حتديد صورة اآلخر سواء أکانت إجيابية أو سلبية
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من خالل اطالع الشاعر العميق وانفتاحه علی ثقافـة الشـعوب اسـتطاع أن خيلـق صـورة  - 
  من فهم اآلخر.  يف ذهن املتلقي متّکنه 

إّن الشــاعر يف اســتدعاءه لصــورة اآلخــر يعتقــد بتوّحــد األنــا واآلخــر فــال وجــود ألحــدمها  - 
 دون اآلخر، وإّن اختلفا فهما يلتقيان يف خامتة املطاف.  

  
  ثخلفية البح 2.1

  :من أهّم الدراسات العربية اليت عاجلت موضوع صورة اآلخر ميكننا اإلشارة إىل
للباحـث أمحـد ياسـني  »الفنية لعالقة األنا باآلخر يف الشعر العريب املعاصرالتجليات « کتاب
تناول هذا الکتـاب األنـا واآلخـر ومظاهرمهـا وعالقامـا يف الشـعر العـريب  م)، 2009( السليمانی

» صورة اآلخر يف الشعر العريب مـن العصـر األمـوي حتـی ايـة العصـر العباسـي«املعاصر. وکتاب 
م)، عــرض هــذا الکتــاب جوانــب مــن صــورة اآلخــر اإليــراين  2008الــذويخ (للباحــث ســعد فهــد 

» صــــورة اآلخــــر يف الشــــعر العــــريب«والرومــــی والرتكــــي يف العصــــرين األمــــوي والعباســــي. وکتــــاب 
م)، وقد درس املؤلف يف هذا الکتاب صورة اآلخـر يف شـعر أبـرز  2010للباحث فوزي عيسی (

األنــــا واآلخــــر يف ديــــوان أيب «رســـالة . و ر العباســــيشـــعراء العــــرب مــــن العصـــر اجلــــاهلي إىل العصــــ
 ؛ وقـدمرحلـة املاجيسـرت، خيضـر، اجلزائـر حممـد م)، جامعة2016رواق ( اهلدى للطالبة نور» نوّاس

يف قصـائد أيب نـواس.  قام هذا البحث باستعراض صـورة األنـا إلـی جانـب اسـتعراض صـورة اآلخـر
 بـن لسـماح» مـديح الظـل العـايل أمنوذجـاً  األنـا واآلخـر يف شـعر حممـود درويـش؛ قصـيدة«وحبـث 

ســبتمرب  والفكريــة، يف أيلــول/ األدبيــة الدراســات جيــل جملــة، نشــر يف العــدد الثالــث مــن خــروف
صـورة مدينـة «. وحبـث تطرقـت هـذه الدراسـة لصـورة اآلخـر يف شـعر حممـود درويـش ، وقد2014

مـن جملـة جامعـة  28ر يف الد األطقش والنعيمي، ُنش نيللباحث» يافا يف مناذج من الشعر العريب
دمشق، واستحضر البحث علی املادة الشعرية وحتليل مضـامينها والکشـف عـن الصـور األساسـية 

 شـعر يف الکـردي الفنـان آخـر«حتـت عنـوان  ىدراسـة أخـر  كوهنـا ملدينة يافـا مـن خـالل القصـائد.

لــ حممـد هـادي مـرادي وکـاوه خضـري  »املقـارن األدب صـورولوجية يف دراسـة البيـايت؛ عبـدالوهاب
 آخـر عـرض صـورة قـد الشـاعر ُنشرت يف جملـة إضـاءات نقديـة وقـد خلصـت هـذه الدراسـة إىل أن 
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 واحلالـة ،القـراءة أمجـل صـور مـن يُعتـرب اآلخـر ةاءقـر  مـن النـوع وهـذا التسامح؛ صورة يف الکردي الفنان

  املوضوعية. روح عليها تسود حيث احلقيقي للتبادل الوحيدة
كتاب نقدي للناقد حممـود  أما البحوث اليت تناولت شعر فاضل العزاوي فنشري إلی أمهّها:

عــن شــعر فاضــل  »اســتجابة املتلقــي يف قصــيدة الــدراما العربيــة«خليــف خضــري احليــاين بعنــوان 
أن نصـــوص العـــزاوي أفـــرزت أبعـــاداً جديـــدة للشخصـــيات إىل  العـــزاوي، وقـــد توّصـــلت الدراســـة

ارتبطــت بتقنيــة الــدراما الــيت فتحــت الشخصــية الشــعرية علــى الواقــع أو  حيــثوالبســيطة  الرئيســة
الشخصــية الواقعيــة وحضــورها الفاعــل يف منصــة أو جســد الــنص الشــعري. وهنــاك كتــاب آخــر 

للناقــد نفســه وقــد  »التأويليــة مقاربــة وتطبيــق: مشــروع قــراءة يف شــعر فاضــل العــزاوي«موســوم بـــ 
د وَجــة نصــوص الشــاعر فاضــل العــزاوي علــى قاعــدة الــدائرة التأويليــة. تُ عتمــد الكتــاب يف مقاربــا

تشــكيلية القصــيدة البصــرية يف شــعر «حتــت عنــوان  »شــاكر عجيــل صــاحي اهلــامشي«دراســة لـــ
شرت يف جملة الرك للفلسفة واللسانيات والعلـوم نُ  »منوذجاً أفاضل العزاوي صاعدا حىت الينبوع 
وســعت هــذه الدراســة إىل معرفــة الســبل  2017ون/ ســنة اإلجتماعيــة، العــدد الســادس والعشــر 

  د هوية اخلطاب الشعري لدى الشاعر فاضل العزاوي.البصرية اليت جتسّ 
إنّنــا مــن خــالل حبثنــا يف الدراســات والبحــوث الــيت ُکتبــت عــن شــعر فاضــل العــزاوي مل نعثــر 

ن بكارتـه لقـد كـان خلـو اـال مـن حبـث متخصـص، فضـالً عـعلی دراسة تعاجل صورة اآلخـر. 
  وخصوبته هو احلافز األّول الختيار صورة اآلخر األجنيب والعريب موضوعاً هلذا البحث.

  
  مفهوم صورة اآلخر. 2

ــورة يف اللغــة  ــْكُل ج: ُصــَوٌر وِصــَورٌ «الص ْرُت «)، و955: م2008(الفريوزآبــادي،» الشَتَصــو
ُت صــوَرَتُه فَتَصـوَر يل ا الصــورة مـن حيــث )، أمّـ 663: م2009(اجلــوهري، » الشـيء: تومهـ

حماکــاة وتشــکيل مجــايل ينشــئه املبــدع ليحــاکي بــه هيئــة وصــورة مــا جتــد «االصــطالح فهــي 
(دهينـة، » وفق اإلدراکات املمکنة اليت تصنعها جـودة التشـکيل تصورياً  عند املتلقي ختييالً 

ُر: بفــــتح اخلــــاِء: مبعــــَىن غــــريٍ «). واآلخــــر يف اللغــــة 235 م:2012  زآبــــادي،(الفريو » اآلِخــــ
  ).41: م2008
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ْحِكـي َواآلَخـُر الّصـَدى َودَْع كلّ «قال املتنيب: 
َ
» َصـْوٍت َغـَري َصـْويت فـإّنين       أنَـا الطّـائُِر امل

  ).229م: 2014(حسني، 
کــل مــا هــو (غــريي) أي مــا «هــو: فصــطالح يف اال »اآلخــر«ا . أّمــ الغــريواآلخــر هنــا مبعــىن

اآلخــر هــو شــخص آخــر  نّ أ). وميکــن القــول 9م: 2014(اخلليــل، » هــو خــارج نطــاق الــذات
 خمتلف دينياً  واحد أي إنّ «غري الذات وهو املختلف واألجنيب وما ليس أنا أو ذايت أو حنن. و

 يعنيـه االصـطالح، مـا بكـل آخـر الواقـع يف هـو بـل اآلخـر، يكـون أن ميكـن ثقافيـاً  أو عرقيـاً  أو

 أو ، مناقضـاً عـدواً  أو صـديقاً  يكـون أن هفيمكنـ دوراً  ويلعـب ويفعـل يـؤثر أن ميكنـه وبالتـايل

» )هـو اآلخـر اجلحـيم إن: (سـارتر قـال ،جحيمـاً  أو جنـة للنفـي أو لقبـول، قـابالً  ،ممـاثالً 
  ).20م:  2010العودات، (

ى أســــاس التفــــاهم والوفــــاق تكــــون العالقــــة بــــني األنــــا واآلخــــر قائمــــة علــــ أن املفــــرتض مــــن
إذ « واألحاديــة وإلغــاء اآلخــر: التعّصــب العالقــة علــىهــذه تقــوم ، ولکــن قــد واالحــرتام املتبــادل

الذي حياول رفض الطرف اآلخـر واالنتقـاص منـه  »العدو«أن يظهر يف صورة  »اآلخر« حاول
 التنـافر والـبغض ي إىلوالنيل من معتقداته وقيمه وديد وجوده واستهداف ثقافته، وهو مـا يـؤدّ 

ية کالصورة اليت رمسها الشعراء لألعداء األجانـب ى اآلخر يف صورة سلبنکار املتبادل ويتجلّ واإل
أو احملتلــني کــاألتراك واإلجنليــز والفرنســيني الــذين مزقــوا الــوطن العــريب إىل دويــالت وبــوا ثرواتــه 

  ).11م:2011 ،ى(عيس» واحتلوا أراضيه
  

  اآلخر في شعر فاضل العّزاوي .3
  األجنيب واآلخر العريب:؛ اآلخر قسمني يف شعر العزاوي على »خراآل« وينقسم
  

  اآلخر األجنبي 1.3

املقصود باآلخر األجنيب هنا کل ما هو غري عريب وينتمي إىل ثقافة أجنبية سواء أکانـت شـرقية  
  أم غربية کالثقافة اإلجنليزية أو الفرنسية أو غريها من الثقافات. کالفارسية والرتکية و...
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  اآلخر األلماني النازي 1.1.3
حـــزب العمـــال القـــومي «ملنتمـــون إىل احلـــزب النـــازي الـــذي يُعـــرف أيضـــاً باســـم النـــازيون هـــم ا

. بنيــت أيدلوجيــة هــذا احلــزب علــى تفضــيل العــرق اآلري ومعــاداة األعــراق »شــرتاکي األملــايناال
األخـــرى وإبادـــا باســـتعمال القـــوة. وكـــان اليهـــود بالنســـبة هلـــذا احلـــزب يف أدىن ســـّلم األعـــراق 

  يوّضح موقف العزاوي إزاء اآلخر األملاين النازي:البشرية. املقطع التايل 
/ ريَشـــالبَ  ه بـــاللحمِ رانَـــيوقـــُد أفْ  رتِلـــهِ  /يف الـــثلجِ  اكره ضـــجراً َســـعَ  يون يقـــودُ لْ ى نـــابِ أر  كَ وهنـــا«

  ).1/355م: 2007العزاوي، ( »من معزِمه الفالتِ / إىل املعلفِ  التاريخَ  وستالني جيرُ 
مـن فـرض سـيطرم التامـة علـى أملانيـا  1933ن النازيون حتت زعامة آدولف هتلر عـام متكّ 

اســتطاعوا أن يصـــلوا إىل فـــرض هـــذه الســـيطرة علـــى ك وإنشــاء نظـــام اســـتبدادي مطلـــق وبـــذل
ــــاقي أحنــــاء العــــامل  ــــاتوا يطمعــــون بالســــيطرة علــــى ب الشــــطر األکــــرب مــــن القــــارة األوروبيــــة مث ب

هتلـــر بتطبيـــق خمططاتـــه بإبـــادة األعـــراق األخـــرى وعلـــى إذ أخـــذ  ؛)15م.: 2018 (شـــکري،
يف التــاريخ احلــديث حيــث  الــيت أراقــت الــدماءهتلــر مــن أكثــر الشخصــيات  ن إرأســهم اليهــود. 

ـــرغم مـــن أنّ تســـبّ  ـــادة ماليـــني املـــدنيني والعســـكريني. وعلـــى ال ـــا مل  بت سياســـاته يف إب تقـــم املاني
يف شـعر فاضـل العـزاوي  ر اآلملـاين النـازي جـاء سـلبياً اآلخـ إّال أنّ  ةعربيمن البالد البلد  باحتالل

ب واإلفــراط باإلنســانية وضــرورة خــدمتها وعــدم التعّصــ علــى أن العــزاوي کــان مؤمنــاً  وهــذا يــدلّ 
  بالقومية املبنية على تفضيل انسان على آخر لتحقيق جمد زائف.

  ى:يف قصيدة أخر  والعزاوي ينتقد النازية ال الشعب األملاين أو العرق األملاين إذ يقول
املــدفأة،   أمــامَ ِيت فَ رْ  ُغــ، جالســاً ِيف منفــوشٍ  ف الليــِل، إذ نــدف الــثلج مــي کقطــنٍ َصــنتَ  مُ ِيف «

 ...»يف الغابــــةِ  عةٍ ائِ َضــــ  قفــــٍص وأمــــريةٍ ِيف  عــــن بلبــــٍل مــــاتَ  يف املــــذياعِ  عبيةٍ َشــــ اً إىل أغنيــــةٍ تَ نِصــــمُ 

  ).25م:  1998العزاوي، (
 اآلملانيــة مــع تســاقط نــدف الــثلج واجللــوس أمــام املــدفأة يـــدلّ غــاين الشــعبية  األاإلنصــات إىل

العزاوي ليس معادياً للعرق األملاين والثقافة األملانية بل هو ضـد ذاك األملـاين النـازي الـذي  على أنّ 
 1983منــذ العــام العــزاوي  ارتکــب جــرائم حبــق البشــرية وانتهــك حقــوق االنســان. وکمــا أشــرنا أنّ 

ولديـه املـام بالثقافـات األخـری السـيما األوروبيـة واختـار املسـامهة يف  فـرغيقيم يف برلني ككاتب مت



  هـ.ق 1441 شتاءو  خريف، 2، العدد 22، السنة اإلسالمية احلضارة  آفاق    78

احلياة الثقافية األملانية والعربية وقام يف كثري من األحيان بدور الوسـيط بـني الثقـافتني، علمـاً أنـه قـد 
يس ترجم مع زوجه السيدة سلمى صاحل أعماالً أدبية أملانية إىل العربية، منها علـى سـبيل املثـال ولـ

  ».الرجل الذي ال خصال له«احلصر رواية روبرت موزيل الشهرية 

  اآلخر الروسي 2.1.3
ُعرف هذا القائد بسـلطويته وقسـوته إىل وقد حتاد السوفييت القائد الثاين لال جوزيف ستالني عدّ يُ 

ت سياسـاته االسـتبدادية إىل قتـل ، حيث أدّ »الرجل احلديدي«درجة أطلقت عليه ألقاب مثل 
  املقطع التايل يوّضح موقف العزاوي إزاء هذا اآلخر: املاليني.

مــــن معزِمــــه / فِ إىل املعَلــــ التــــاريخَ  جيــــرُ  ســــتالنيو / ريَشــــالبَ  مِ رانــــه بــــاللحْ وقــــُد أفْ ر يُ تِلــــهِ «... 
  ).2/355م:  2007العزاوي، (» الفالتِ 

روســيا وقفــت موقــف  جــاءت شخصــية ســتالني ســلبية يف شــعر العــزاوي علــى الــرغم مــن أنّ 
بني شخصـييت  واقرتاناً  اخلصم يف مواجهة الدول االستعمارية األوروبية، فقد خلق الشاعر متاهياً 

املرثيــة اآلخــر الروســي واألملــاين وجعــل منهمــا شخصــيات ناكصــة يف ســفر التــاريخ. ويف قصــيدة 
  يقول العزاوي: الروسية

َت مـن أَفلَـ تولسـتويو / طانيْ الشـ عَ َمـ ريِ األِخـ هِ نزالِ  ِيف / هِ دمائِ بِ  جاً تضر مُ  طَ قَ بوشکني سَ  «...
  ).53م:  1998العزاوي، (» نانقْ رى األ قُ هارباً إىل/ ِد ستالنييَ 

ة والعنـف يف شـىت کان األديب الروسـي تولسـتوي يـدعو للسـالم والصـلح، ويعـارض القـوّ 
صـــورمها مـــن أجـــل عـــامل أفضـــل ناصـــع البيـــاض حيـــث اتّبـــَع أفكـــار املقاومـــة الســـلمية النابـــذة 

ح وتبلــور ذلــك يف كتــاب (مملكــة الــرب بــداخلك) الــذي و مــا يــدعى بالكفــاح املســلّ أللعنــف 
املهامتـــا «، وهـــو العمـــل الـــذي أثـــر علـــى مشـــاهري القـــرن العشـــرين مثـــل 1894أصـــدره ســـنة 

سمت باملقاومة السلمية وسياسـة املقاطعـة. يف مقاومتهما اليت اتّ  »رتن لوثر كينغما«و »غاندي
امللطخـة بـدماء  »سـتالني«جيابية يف شعر العزاوي علـى عكـس صـورة إ »تولستوي«فنرى صورة 

(الســــلبية  املاليــــني مــــن البشــــر، إذ دأب الشــــاعر علــــى خلــــق موازنــــة فكريــــة بــــني الشخصــــيتني
يســتطيع بوســاطته أظهــار اجلانــب اإلنســاين يف الشخصــية  فكريــاً  تضــاداً  وأحــدثواالجيابيــة) 



 79   يصورة اآلخر األجنيب والعريب يف شعر فاضل العزّاو 

جيابيــــــة (تولســــــتوي)، فكلمــــــا كانــــــت الشخصــــــية األوىل منغمســــــة يف النكــــــوص ارتفعــــــت اإل
جيـاد الفضـاء املكـاين املناسـب هلـا ليحيـل فكـر املتلقـي إالشخصية الثانية حنو السمو، فحاول 

  جيابية.حنو الشخصية اإل

  إلمبراطوريا اآلخر الفرنسي 3.1.3
 كبــرياً   کــان نــابليون قائــداً عســكرياً وإمرباطــور الفرنســيني، حيــث كــان ألعمالــه وتنظيماتــه تــأثرياً 

خضـعت جمموعـة مـن املنـاطق حلكـم االمرباطوريـة .على السياسة العاملية عامـة واآلوروبيـة خاصـة
  :الفرنسية خارج أوروبا. املقطع التايل يوّضح موقف العزاوي إزاء اآلخر الفرنسي

 ى علـ بکـونَ وخطـاة يَ / ظهم اعِ وَ مـل َمـى الر لَـعَ  اء يلقـونَ مَ کَ حُ  «...
ُ
 وهنـاكَ / لِ قبَ سـتَ أبـواب امل

  .)2/354م:  2007العزاوي، (»  الثلجِيف  ضجراً  هُ اكرَ سَ عَ  قودُ يَ  أرى نابليونَ 
صـــورة ســـلبية مـــن الرعـــب  »نـــابليون«العـــزاوي بوســـاطة اســـتدعاء شخصـــية  م الشـــاعريقـــدّ 

دخـل مغـامرات  نـابليون طاغيـة جبـاراً  ىوالقتل عن اآلخر الفرنسي التوسعي اإلمرباطوري، إذ ير 
ى ا يتـــوخّ الشـــاعر وهـــو يستقصـــي صـــورة اآلخـــر الفرنســـي الســـلبية إّمنـــ عســـكرية، والشـــك يف أنّ 

ا، وكـان مـن خلق بنيـة عقليـة تعيـد املتلقـي إىل مـواعظ احلكمـاء الـيت عـزف عـن االنكبـاب عليهـ
  من االجنرار وراء شهوات احلكماء. األجدر أن يلتفت املتلقي إىل املستقل بدالً 

  خر اإلنجليزي الُمستعِمراآل 4.1.3
ات الربيطانيـة مـن احـتالل البصـرة وقـد وصـلت إىل مشـارف مدينـة نت القـوّ متکّ  1914يف سنة 

وحـــىت حضـــارية حيـــث ذا االحـــتالل أســـباب سياســـية واقتصـــادية هلـــوکـــان  1917بغـــداد ســـنة 
ل يف رســم حــدوده اجلغرافيــة؛ فرتکــت صــورة ســلبية ومعاديــة قامــت بنهــب ثــروات العــراق والتــدخّ 

  يف ذاکرة الشعب العراقي. املقطع التايل يوّضح موقف العزاوي إزاء اآلخر اإلجنليزي:
 أيـــتهم يضـــربونَ د رَ َقـــل فَـ قَتـــآخـــر ليُ  يقٌ قِ َشـــ/ لاخِ محن الـــد د لعبـــدالر ُعـــيَـ  اه، ملَْ فَ اه، وا أَســـوا أســـفَ 

احلــاج  وهــو يشــنقُ / شــيل  ةِ كَ ِر  َشــبريســي كــوكس اجلــالس ِيف  إىل الســريِ / هِ رأِســبِ  ضــونَ وميَ  هُ نَقــعُ 
ين غَـحيـث يُـ / يودِ ُمـعِر العَ ي وقصـائَد مـن الشـريِ اهِ مجََ  الٍ فَ احتِ بِ / وفةِ  الکُ يب ِيف م وكاظم الص جنَ 

  ).1/161م:  2007العزاوي، ( يلهم املؤجلةراتِ تَ / العاطفية الِ م العُ  الُشبانة حلروبِ 
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كــوكس هــو سياســي بريطــاين ســاهم يف رســم السياســة الربيطانيــة يف العــراق والــوطن   بريســي
العـزاوي بوسـاطة اسـتدعاء شخصـية  نـرى أنّ العريب بعـد ايـار الدولـة العثمانيـة. يف هـذه الـنص 

ر، ويلمـــح إىل أن اآلخـــر م صـــورة ســـلبية مـــن اآلخـــر اإلجنليـــزي املســـتعمقـــدّ ي »كـــوكس  بريســـي«
يف الـزمن احملايـث لوجـوده يف العـراق، فالشـعراء يروجـون  أوجد له مساحة إعالمية تتداول فكريـاً 

وراء مطامعهم، واختار اجلنس العمودي من الشعر العريب الرتباطـه بالنزعـة  لتلك السياسة جرياً 
  القومية من جهة، والتاريخ العريب ايد من جهة أخرى.

  اآلخر المغولي المهاجم 5.1.3

ُغول قوم نشـؤوا يف أواسـط آسـيا يف منطقـة منغوليـا. يُعـد جنكيـز خـان 
ُ
م) 1227 -  1165( امل

مؤسـس وإمرباطــور اإلمرباطوريــة املغوليــة الــيت عــدت أضــخم إمرباطوريــة يف التــاريخ ككتلــة واحــدة 
ا، وقــد ارتكــب جمــازر  عت بعــد أن قتــل املاليــني مــن ســكان الــبالد الــيت حيتلهــبعــد وفاتــه، وتوّســ

 ) فهـو حـاكم مغـويل احتـلّ 1265فربايـر  8- 1217ا هوالكـو خـان (كبرية حبق املسلمني. وأّمـ
معظـم بـالد جنــوب غـرب آســيا بعـد أن قتــل املاليـني مـن أهلهــا. وحتـت قيــادة هوالكـو، اجتــاح 

  املغول بغداد عاصمة اخلالفة العباسية. 
 رينَ اهِ ة َشــرَ ابِــرَ البَـ  لَ َصــوأخــرياً وَ «...اآلخــر:  ح موقــف العــزاوي إزاء هــذااملقطــع التــايل يوّضــ

  ).38م:  1998العزاوي، (» کيز خان أيضاً...نْ والکو وجَ وفهم: هُ يُ سُ 
ءت صــورة املغــول ســلبية يف شــعر فاضــل العــزاوي للوحشــية الــيت مارســها هــذا ى جــاوکمــا نــر 

اتمــع املغــويل يف ذلــك وهــذه األعمــال الوحشــية مل تکــن غريبــة علــى «القــوم جتــاه اإلنســانية. 
مـــايلقي الضـــوء علـــى هـــذه  -  ي األقـــوال املـــأثورة عـــن جنکيـــز خـــانأ -  العصـــر ويف (البيليـــك)

أعظـم مسـرة للمـرء هـي هزميـة أعدائـه، طـردهم  الزاوية من مسلکه، فقد جاء فيه عن لسانه: إنّ 
نســـائهم أمامـــه، االســـتيالء علـــى كـــل مـــاميلكون، رؤيـــة أعـــزائهم يبکـــون، امتطـــاء خيـــوهلم، ضـــم 

 عـــن مشـــاعر بـــين قومـــه وبنـــام بـــني ذراعيـــه. وکـــان جنکيزخـــان مبثـــل هـــذه األحاســـيس، يعـــّرب 
). وقد ربـط الشـاعر دالليـاً بـني الغـزو واملـوت 68م :2009(الصاليب، » وعادات عصره وبيئته

  من جهة والسيف بوصفه عالمة دالة على املوت من جهة أخرى.
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  اآلخر الشرکسي 6.1.3
والشراکســة معروفــون عنــد املــؤرخني «الشــركس جمموعــة شــعوب تشــمل ســكان مشــال القوقــاز. 

  ).13م: 1999(العبودي، » العرب باسم (سرکس) أو (سراکس)
 املقطع التايل يوّضح موقف العزاوي إزاء اآلخر الشرکسي األجنيب:

» َــــيــــرَ زِ هــــا اجلَ تُ أيـ  عِيب َشــــ ر قَ اســــتَ  كِ وفيــــ ك/مهاراتِــــ مــــتُ لــــدُت، تعلّ وُ  ديكِ يَــــ نيَ ة الــــيت ب
ُ
أ بــــعَ  امل

کــاء وبُ / ج ادِ وَ اهلَ أقمــُت مــدائَن للحــرِمي والســالطِني واجلمــاِل احململــة بِــ/ خــذيكِ فَ  تَ ابــِل، َحتــنَ القَ بِ 
 1/30م:  2007العزاوي، (» رکسالش.(  

ضــطُر كثــري مــن الشــركس إىل اهلجــرة إىل األراضــي العربيــة بعــد حــروب اســتمرت أكثــر مــن ا
نتيجــة للحــروب التوســعية الــيت شــنتها االمرباطوريــة الروســية، فــالعزاوي يتضــامن مــع مائــة عــام، 

الشــرکس الــذين هجــروا مــن أراضــيهم نتيجــة للسياســة الشــوفينة الرجعيــة، ويلمــح الشــاعر إىل أن 
ـــدين  أّـــجزيرتـــه علـــى الـــرغم مـــن وجـــود احليـــاة فيهـــا إّال  ا حيـــاة غـــري مثلـــى، فهـــي جتمـــع بـــني ال

  بة الشركس.والفجور واملوت وغر 

  اآلخر الکوبي الشيوعي 7.1.3
بعـــد جنـــاح الثـــورة الکوبيـــة، عهـــد إىل جيفـــارا مناصـــب حكومّيـــة مهمـــة، کرئاســـة البنـــك املرکـــزي 
الکــويب ووزارة الصــناعة. فوضــع نظامــاً اقتصــاديّاً جديــداً لكوبــا، وأنشــأ املصــانع، ومنــع الواليــات 

تأميم مصاحل الّدولة الكوبّية. وذلـك حـّىت املتحدة من التدخل يف الشؤون الكوبية، وعمل على 
  :  تعايل معي هناكعزاوي يف قصيدة ال ال ختضع کوبا للهيمنة اإلمربيالّية. يقول

 نـــاكَ هُ / وتـــةکبُ مَ  مـــن ابتســـامةٍ  مُ الـــد  ينـــزفُ  حيـــثُ / ه علـــى رابينـــةيقَ دِ ق َصـــانِ َعـــيُـ  يٌ نـــدِ جُ  نـــاكَ هُ 
دي صــــــائِ قَ  كتــــــبُ يُ / نــــــاك شــــــي غيفــــــاراهُ / يإىل كتِفــــــ ديــــــهِ اداً يَ َمــــــ/ رٍ  َــــــِيف  جيــــــذفُ  اِيبٌ أعــــــرَ 

  .)134م :2016، ؛ نقالً عن املرسومي91: 1974  (العزاوي،

 »هنـاك«م الشاعر قصيدة متألفـة مـن لقطـات مونتاجيـة متفاوتـة تبـدأ کـل لقطـة بکلمـة يقدّ 
ر لنـا العـزاوي يف حلـث املتلقـي إىل املتابعـة. يصـوّ  تعـايل معـي هنـاك املأخوذة من عنـوان القصـيدة

ر والثورة والنضـال الـذي حـارب الرأمساليـة االحتكاريـة اللقطة األخرية جيفارا الرمز األشهر للتحرّ 
 واالستعمار اجلديد واإلمربيالية وآمن باألفکـار الشـيوعية االشـرتاکية. يف هـذه القصـيدة نـرى أنّ 
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الشـيوعية م صورة إجيابية عـن اليت ترمز للثورة يقدّ  »جيفارا«العزاوي من خالل تصوير شخصية 
جيـــايب للشخصـــية بواســـطة احليـــاة، فالســـالم واالشـــرتاکية، وكأننـــا بالشـــاعر يلمـــح إىل الظهـــور اإل

تلـــك التحـــوالت  وتوقـــف نزيـــف احلـــروب والعـــيش الرغيـــد املـــأمول جيعـــل العـــريب الفقـــري متـــأمالً 
   ظهور مثل تلك الشخصية يف وطنه. هلا، والشاعر يتمّىن  جيابية، ومتمنياً املعيشية اإل

  

  صورة اآلخر العربي 2.3

 هـو مـا أو مـألوف) مـألوف غريب (غري هو ما كل فقط ليس جتسيده هي املائزة راآلخ مسة لعلّ «

 وـذه الوحـدة والصـفاء، ديهـدّ  مـا كـل أيضـا بـل ككـل، الثقافـة أو للـذات بالنسـبة (غـريي)

والفلسـفة الوجوديـة  النفسـي التحليـل لمتثّـ خمتلفـة فضـاءات إىل هـذا الغرييـة مفهـوم اخلصائص امتـد
التکـــون «دونـــيس: أ). ويف هـــذا الصـــدد يقـــول 21م: 2007، والبـــازغي (الـــرويل» والظاهراتيـــة

ــــة اإلنســــان مبــــاهو  -  اهلويــــة خــــتالف عــــن اآلخــــر ســــواء کــــان هــــذا يف جمــــرد اال -  نســــانإهوي
، أو )أنــا فرنســي(أو  )أنــا لبنــاين(االخــتالف دينيــاً أو قوميــاً. فــاذا ســألتك: مــن أنــت؟ وأجبتــين 

سـطحياً  إّال جابـات التفصـح عـن هويتـك هـذه اإل نّ إ، فـ)أنا مسـيحي(أو  )أنا مسلم(أجبتين: 
اهلوية اليت هي قـوام  إنّ «وقد استطرد الکاتب قائالً:  ).20م: 1993(أدونيس، » ومن اخلارج

ل ا هـي يف حرکيـة اختالفـه، داخـ، ليست يف جمرد اختالفه عن اآلخر وإّمنـوابداعاً  اإلنسان، ذاتاً 
صــال يکــون. اهلويــة يف احلالــة األوىل انفصــال وانكفــاء، ويف احلالــة الثانيــة اتّ  ذاتــه بــني مــاهو ومــا

واهلوية، يف هذا املعىن، ليست متاهياً مـع جـوهٍر امسـه األمـة أو الـوطن، وليسـت تطابقـاً  وتوثب.
  ).20: نفس املصدر» (مع شخصية قومية ما، أو موروث ما -  مع ماٍض ما

 السعودياآلخر  1.2.3

إىل  رجعيــة معاديــة للحداثـة والتطــور احلضــاري بالنسـبة ســلبية صـورة شــعر العــزاوي يف نـرى
  اململکة العربية السعودية:

ـــــــ ـــــــرك الس ـــــــهَ حرائِ  َصـــــــِيف  قـــــــرفصُ عودية تُ أت ـــــــا عَ حِ /دةا اخلاِل ـــــــفاًظ ـــــــَل  ةيـــــــفِ هـــــــا الوَ م إبلِ ة دَ اوَ ى نَق
  ).2/281م: 2007  العزاوي،(
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 كـان احليـاة ولقـد يف عيشـهم طريقـة ومـن مـنهم يسـخر أن الشـعري بفنـه العـزّاوي حـاول

علـيهم اعتنـائهم بالسـلفية  يأخذ الشاعر وراح قصائده. من كثري يف صرحياً  جلياً  عليهم سخطه
 مبعــاين يهجــوهم ق ــا فأخــذف مــن احلداثــة وکــل مــايتعلّ واالقتــداء بالســلف الصــاحل والتخــوّ 

للعـزاوي  لـيس هأنّـ نقـاوة دم إبلهـا والواقـعفهو يـرتك السـعودية کـي حتـافظ علـى  خادشة، جارحة
الـذي اليريـد أن يواکـب احلداثـة  العـريب اآلخـر لـذلك رمـز وإّمنـا والصـحراء حقـٌد علـى اإلبـل

ويتقّبل الدخيل اإلجيايب خوفاً مـن ضـياع األصـل حـىت وإن کـان األصـل متخلفـاً، فـاحليوان قنـاع 
ل وجـود عـن درايـة عميقـة، فـاحليوان ميثّـ لآلخر العريب وقد استدعى الشاعر تلك الثيمة الشعرية

النســـق الثقـــايف لآلخـــر حيســـد تلـــك الثيمـــة إذ يتنافســـون يف  اآلخـــر يف كـــل تفاصـــيلة، وكمـــا أنّ 
قهـم ـا خلقـوا أسـاطري كثـرية ة تعلّ تأصيل حيوانام ويقيمون هلا احملافل ويتداوون ا، ومـن شـدّ 

  ام املدنية. عن استله تدور حوهلا، وجتعل منها سر الوجود بعيداً 

 اآلخر العربي البعثي 2.2.3

. ٢س يف ســوريا علـى يـد ميشـيل عفلــقحـزب البعـث العـريب االشـرتاكي هــو حـزب سياسـي تأّسـ
 ىتبــىن احلــزب مفهــوم النهضــة أو الصــحوة وهــي مــزيج ايــدلوجي مــن القوميــة واالشــرتاكية. يســع

حـزب البعــث إىل توحيــد العـامل العــريب يف قطــر واحـد. وصــل حــزب البعـث إىل ســدة احلكــم يف 
 .1963العراق عام 

/ غـدادبَ بِ  جنٍ  سِ ا ِيف وإمن / ىقهَ أو مَ  ةٍ يقَ دِ  حَ ن ِيف  أکُ ملَ / يمرِ ن عُ مِ  العشرينَ  ا بلغتُ مَ ندَ عِ  ...
يف  رفصَ َقـلنُ / نـاظهورَ  عصـيهم جتلـدُ  مَ أما کضُ نر فَ / احبَ صَ  ل ا کُ نَ وقظونَـ يُ  ريفيونَ  رطيونَ ه شُ رسُ حيَ 

هـــا إىل اقتيادِ  قبـــلَ / ها القصـــابُصـــحّ فَ تَ يَـ  أغنـــامٍ  نُعـــّد مثـــلَ  حيثُ ٍة/طويلـــ فوفٍ  ُصـــِيف / املســـطر
 
َ
  ).2/44: نفس املصدر( خ...سلَ امل

. ٣بالســجن ملــدة ثــالث ســنوات يف زمــن حکومــة عبدالســالم عــارف لعــزاوي حمکومــاً ا کــان
حـدث أيضـاً، مـن األشـياء املهمـة الـيت أثّـرت  1963يف العـام «يقول العـزّاوي يف هـذا الصـدد: 

. كـــان هـــو احلقيقـــة 1963علــى حيـــايت، حـــدث انقـــالب دمـــوي معـــروف هــو انقـــالب شـــباط 
، وبالتايل أيضاً ُضرب ٤ضد عبدالكرمي قاسم اً صراع بني العسكر، عبدالسالم عارف قاد انقالب

جمـازر واعتقـاالت واسـعة، اعُتقلـت أنـا أيضـاً وأمضـيت ثالثـة أعـوام ُضرب اليسار كلـه. حـدثت 
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يف الســجن. كانــت هــذه التجربــة جــداً مدهشــة ومهمــة بالنســبة يل، فجــأة وجــدت نفســي أنــام 
  ).(حوار مع العزاوي ُنشر على موقع قناة اجلزيرة »وأسكن وأقيم مع مئات من الناس

يف هـذا املقطــع مـن الــنص الشــعري يعطـي العــزاوي صـورة غــري اجيابيــة عـن اآلخــر احلــاکم يف 
ه عــريب نـّـأهــذا النظــام علــى الــرغم مــن  نّ أالعــراق واملتمثــل بالنظــام القــومي البعثــي. ومــن الواضــح 

ويرفــع شــعار العروبــة ولكنــه يــدخل ضــمن قائمــة اآلخــر لــدى فاضــل العــزاوي، فهــو نظــام مشــويل 
معاملـــة  اآلخــرين، ويقمـــع الــرأي، فكـــان يعامـــل اإلنســان املختلـــف معــه فكريـــاً  يصــادر حريـــات

سيئة عمادها الضرب والقسوة للداللة على سلبية االعتقاد الـذي يـؤمن بـه البعثيـون، وحمـاولتهم 
  مجع صفوف العرب باإلكراه والقوة.

  اآلخر البدوي 3.2.3
بيئتهــا العريضــة بکــل قســوا  الشخصــية البدويــة نتــاج ظــروف إنّ «يقــول جاســم حممــد جاســم: 

زدواجيــة امــدادات احليـاة فيهـا، ولعــل هـذا الطبـع مــاطبع حيـاة البـدوي بإوصـعوبة احلصـول علـى 
القــيم والســلوکيات الــيت يعــيش عليهــا وألجلهــا قــد  أنّ  تتجــاذب أطرافهــا مزاجــه النفســي حبيــث

ميــتهن املــرأة، لکنــه تبــدو متناقضــة، فهــو ينهــب ويغــري يف ســنني القحــط، لکنــه يف غايــة الکــرم، 
ل املـرأة بـؤرة يسيل الدم ألجلها، ومتشبع إىل أبعـد حـد مبفهـومي العـرض والشـرف اللـذين تشـکّ 

 ).248: م2011(جاسم، » حمرکة هلما

کاتدراتيـٍة   فـُت أمـامَ قَ وَ  امـاً عَ  1876 بـلَ قَ / مسـاءً  3عة  السا دس ِيف ثرب والقُ يَ  نيَ اً بَ رَ ائِ ...سَ 
 ...بٍ َضـــــــــــــغَ بِ / التلفـــــــــــــون  أعمـــــــــــــدةِ ِيف حيـــــــــــــدقون َ / بـــــــــــــدو ملثمـــــــــــــونَ  کـــــــــــــانَ /للعصـــــــــــــافريِ 

  ).1/26م: 2007 العزاوي،(

ر لنــا البــداوة علــة يشــکو منهــا فاضــل العــزّاوي يف کثــري مــن قصــائده، يف هــذا املقطــع يصــوّ 
قصــد مــن نرجعيــة معاديــة للحداثــة والتطــور احلضــاري بالنســبة للبــدو وال  العــزاوي صــورة ســلبية

ا کذلك اإلنسان الـذي يعـيش يف القصـور نسان الذي يعيش يف البادية فقط وإمنّ البدوي هنا اإل
الفاخرة واحلدائق اجلميلة قد يکون حمافظاً على التقاليد والقواعـد واألفکـار املوجـودة عنـد البـدو 

باختالف الزمان واملکان، فهي اليوم تشبه  کثرياً   البداوة التتغري والختتلف اختالفاً  واملعروف أنّ «
اکانــت عليــه قبــل مائــة ســنة أو عــدة مئــات ســنني. وهــي کــذلك تتشــابه يف املنــاطق املختلفــة م
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(الــوردي، » تقريبــاً وهــذا هــو الــذي دعــى املــؤرخ تــوينيب إىل وصــف البــداوة بأــا حضــارة جممــدة
متأخرة عن  متخّلفةا شخصية )، وقد استظهر الشاعر شخصية البدوي على أّ 34م: 1965

تمدن فربط بني فضاءين مكـانيني (يثـرب والقـدس)، مث اسـتدعى الشخصـية مسايرة احلضارة وال
  .من الشخصية البدوية ساخرةا يضعنا أمام داللة (كاتدراتية)، ممّ  هلا البدوية أمام فضاء معادٍ 

  

  النتائج. 4
 لتشــّعبهميکــن الــزعم بــالقول الفصــل فيــه نظــراً  اآلخــر أمــر ُمْســَتْعٍص جــداً ال لقضــيةق التطــرّ  إنّ 

ي والبحـث يف أشـعار النتائج الـيت ميکـن اخلـروج ـا بعـد التقّصـ د وجهات النظر حوله. إنّ وتعدّ 
 ل فيما يلي:فاضل العزاوي تتمثّ 

ى أبعــد مــن دراســة صــورة اآلخــر التــرتبط باالجتاهــات النقديــة األدبيــة فحســب بــل تتعــدّ  - 
  ذلك لرتتبط بالعلوم اإلنسانية األخرى مثل التاريخ وعلم االجتماع.

 خـر تنبـع بالدرجـة األوىل مـن حاجاتـه وثانيـاً الصور اليت رمسهـا فاضـل العـزاوي عـن اآل إنّ  - 
  حاجات جمتمعه العراقي والعريب.

کــان الشــاعر فاضــل العــزاوي موضــوعياً يف حتديــد صــورة اآلخــر ســواء أکانــت إجيابيــة أو   - 
اآلخـر األجنـيب أبـداً مل يکن العزاوي متعصباً لقومه وأصله العريب ومل حياول تشويه صورة  سلبية.

  بل جاء تصويره لآلخر قريباً من احلقيقية.
عــزاوي مــن اآلخــر األجنـيب کــان مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً مبواقــف الموقـف الشــاعر فاضــل  إنّ  - 

صــورة اآلخــر الغــريب و  نســانية يف النصــف األّول مــن القــرن العشــرين.هــذا اآلخــر مــن القضــايا اإل
، ســواء أکــان يف الــوطن الغــازيعــزاوي أيــاً کــان مکــان البلــد جــاءت ســلبية يف قصــائد ال الغــازي

  .العريب أو خارج هذا الوطن
ى أّکــد علــ وقــد کــان العــزاوي ينطلــق حنــو عــامل األخــوة الــذي جتتمــع فيــه األنــا بــاآلخر.  - 

 (غري العريب). عطاء صورة إجيابية عن الرتکماينإآخي العرب والرتکمان يف کرکوك من خالل ت

العزاوي من خالل اطالعه العميق وانفتاحه علی ثقافة الشعوب أن خيلـق صـورة  استطاع - 
 يف ذهن املتلقي متّکنه من فهم اآلخر.
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فهمــــا ن اختلفــــا ومل يـَتِفقــــا إنــــا، و األوجــــود لألنــــا دون آخــــر وال وجــــود لآلخــــر دون  ال - 
  .يتفاعالن يف األخري

 

  الهوامش
/ العـراق صـدر لـه حـوايل ثالثـني كتابـاً يف الشـعر كركـوكفاضل العزاوي شاعر وروائي وناقـد مـن   .1

والرواية والقصة القصرية والنقد والسرية الذاتية، إضافة اىل نقله العديد من األعمال األدبية من 
العربيــــة وبـــالعكس. درس فاضــــل العـــزاوي األدب اإلنكليــــزي يف  األنكليزيـــة واألملانيــــة اىل اللغـــة

املشاكل «جامعة بغداد، مث اللغة األملانية حيث حصل على الدكتوراه عن أطروحة حتت عنوان 
العديـد مــن «مـن جامعــة اليبـزج يف أملانيــا؛ کمـا تـرجم العــزاوي » الرئيسـية لتطـوير الثقافــة العـريب

ويعــيش منــذ العــام  1977ألملانيــة والفرنســية. غــادر العــراق يف أعمالــه إىل اللغــات االنكليزيــة وا
» يف بــــــرلني ککاتـــــــب متفـــــــرغ ينشـــــــر أعمالـــــــه باللغـــــــات العربيـــــــة واالنکليزيـــــــة واألملانيـــــــة 1983

  ).1/4م:  2007 (العزاوي،
يف دمشق وأکمل دراسته يف جامعة سوربون الفرنسية. کان له الدور األکـرب  ميشيل عفلقُولد  .2

 يف تأسيس حزب البعث. 

يف بغـداد.  1921اجلميلي هو الـرئيس الثـاين للعـراق. ُولـد عـام  عارف حممد عبدالسالمالعقيد  .3
 برتبة مالزم ثاٍن. 1941التحق بالکلية العسکرية وخترّج منها عام 

متــوز. يُعــّد  14حممــد بکــر الزبيــدي هــو ضــابط عســکري ومــن أبــرز قــادة ثــورة  عبــدالكرمي قاســم .4
 أّول من حکم العراق بعد احلکم امللکي. 

  

  المصادر والمراجع
  الکتب )أ

  بريوت: دار اآلداب.د.ط، ، ها أنت أيها الوقت )،م1993( أدونيس،
  دار احلديث. :القاهرةد.ط، ، الصحاح )،م2009( اجلوهري،

  .  والثقافة للتعليم هنداوي القاهرة: مؤسسةد.ط، ، مع المتنبي )،م2014( حسني، طه،
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 عمـــان: دارد.ط، ، اســـتجابة المتلقـــي فـــي قصـــيدة الـــدراما العربيـــةم)، 2014، (حممـــود خليـــف، احليـــاين
  والتوزيع. للنشر احلامد

، العــزاويالتأويليــة مقاربــة و تطبيــق: مشــروع قــراءة فــي شــعر فاضــل ، م)2013(، حممــود خليــف، احليــاين
  .دار غيداء للنشر و التوزيع د.ط، تالع علي:

دليل مصطلحات الدراسات الثقافيـة والنقـد الثقـافي: إضـاءة توثيقيـة للمفـاهيم )، م2014(اخلليل، مسـري، 
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