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  مقدمة

 ةاعيّ تها اإلبدزة تفرض نفسها على القارئ خبصوصيّ عرية املتميّ جربة الشّ التّ أنّ  يف ال شكّ 

�Ëǌǳ¦�Ƣē°ƢƯ¤Â املتواضعة قدية نا يف جتربتنا النّ إنّ ، و تدخل أعماقهارها و اليت تتغوّ ة العوامل التخييليّ عرية، و

اعر بدر شّ تجربة الهي و  أال ارة إنتاجهاز ة بغاحة العربيّ رت لنفسها على السّ ة سطّ نطالع موهبة شعريّ 

احلداثة يف مستوى به إىل اخلروج عر و يف تطوير الشّ يل الذي ساهم هو من اجلو  ؛يابشاكر السّ 

  .ةالقصيدة العربيّ 

    ز دالالت حمفّ أوال، و لغةٍ مبدعُ اعر الشّ عبري و التّ  ة يف خلقأداته اجلوهريّ عر و غة ميزان الشّ تعترب اللّ 

املعتاد استدعت جتربته اهتمام �Â�ƨǨǳȋ¦�ǄȈƷ�Ǻǟ�Ƣđ�¬¦Ǆǻ¦Â�ƨǤما أمعن يف تغيري اللّ كلّ إحياءات و و 

�Â��Ƣē¦ŚưǷ�ǲ�ËǏƢƻ�ȐǸǟ�ƢĔȂǯ�̈تأمّ دفعتهم إىل اخلوض يف غمارها و اآلخرين، و  ƾȈǐǬǳ¦ ا يقوم به املبدع

له القدرة على احلكم على وّ ة ختسلح بأدوات معرفيّ ، فعلى القارئ التّ سهولة للقارئي نفسها بال تعط

ص بعيدا عن عليه حماكمة النّ أنّ  ؛ إذلهطريقة تأمّ ة و ته مبعزل عن رؤاه الفكريّ مجاليّ ص و النّ جودة 

دوما  لآلخرينا، ال متنح نفسها جدّ ة، فالقصيدة عمل خاصّ ة والعقائديّ ياسية واالجتماعيّ هاته السّ توجّ 

م ؛ بل هي عمل غائفهي ليست أغنية أو حكاية أو إعالنا ،يف كل آنال تفتح مغاليقها هلم مجيعا و و 

ال يف انتظار قارئ مرهف، ال كامنا أو مؤجّ ما فيها من ضوء يظلّ مشرق يف آن واحد، و لذلك فإنّ و 

اء قادرين على س كل القرّ ليص، و لتماس بينه و بني النّ ذلك اال قارئ قادر على إحداث قارئ عام؛

وتعقيدا  زدادت القصيدة إحكاما ما اهكذا كلّ عد، و الرّ وء أو اإلثارة أو الضّ  حيث مكمن ؛ذلك

 ة تفجري مكنوناته الفكريّ ص و ندماج مع النّ زين القادرين على االها املتميّ عدد قرّائنغالقا قلّ وا

  ها قليال يف العصور كلّ ،عراء الشّ من قرّ عدد املرهفني  تأسيسا على ذلك يظلّ ة، و البنائيّ ة و الوجدانيّ و 

  . - ة اهلائلة األقليّ هو فنّ  -عر الشّ ف



...............................................................................................................................  مقدمة

ب

متزامنا مع مرور عقود على  ياببدر شاكر السّ اعر الكبري كارنا للشّ ويأيت يف هذا العمل استذ   

لنا  "الشعريّة يابسّ الّ اعر الراحل بدر شاكر تجربة الشّ "ى ماذا تعنيه ترُ يا ف، ةعريّ نطالق احلركة الشّ ا

جزءا من املاضي جربة التّ أصبحت هذه هل و ة؟ اليوم بعد مرور أعوام من عمر احلداثة الشعرية العراقيّ 

ال يصلح  ياب جزءا من موروث كالسيكيّ هل أصبح السّ  تاحت حركة احلداثة وما بعدها؟بعد أن اج

   ة هشّ ة و ة وعرضيّ ة كانت هامشيّ ياب احلداثيّ السّ  أن ريادةالقول اليوم  حّ هل يصارخيّية؟ و راسة التّ إال للدّ 

ة البالغيّ ة و ة العروضيّ ة للحداثة يف القصيدة العربيّ األطر اخلارجيّ القشور و  إالّ ه مل ميسّ أنّ و ، ةجذريّ وغري 

ة مغايرة ورمست كتابيّ ة و اليت أنتجت ضروبا تعبرييّ  عريجريب الشّ التّ موجات  هل أنّ و  ؟ةالليّ الدّ و 

س إضافة ص املفتوح اليت تتداخل فيها حدود التجنّ قصيدة النّ ثر و زية مثل قصيدة النّ فنطا تضاريس شبه

يابتجربة السّ نوع، جعلت ة بالغة اجلسارة والتّ سرديّ ة و مشهديّ ة و ة ودراميّ إىل تنويعات ملحميّ 

  عقيمة؟فة ومتواضعة و متخلّ ةعريّ الشّ 

        ياب عرية لدى بدر شاكر السّ جربة الشّ التّ ":وعليه فإنّنا يف دراستنا البسيطة هذه واملوسومة بـ

عرية اليت  جربة الشّ معرفة مكامن هذه التّ  ىلسعينا جاهدين إ ،"لقية التّ دالالتها في ضوء جماليّ و 

ياب هو السّ رة يف كل ما تالها من إجنازات وعطاءات ليظلّ املؤثّ ة و دة املشعّ كانت مبثابة البؤرة املولّ 

  .بيننا دوماالغائب احلاضر 

ة حينا آخر غايتها األساس الوقوف على ة حينا، حتليليّ ا أتت وصفيّ °¦�ËĔ¢�ƨǇز هذه الدّ يّ ما ميو 

اليت ة املثرية و صويريّ مظاهرها التّ ، و عملها الفينّ لقي و ة التّ ®�ËȈǳƢŦ� ȂǓ�Ŀ�Ƣēȏȏجربة و ت هذه التّ مثريا

إنتاج وحوار، و  ها من صورة وإيقاع وسردكلّ   ةمات اإلبداع الضروريّ ة متلك مقوّ عن جتربة حقيقيّ تنمّ 

وعمق رؤاه  ارة هذا الشاعردين مه، مؤكّ ا مدهشا حينا آخرالقصائد إنتاجا إيقاعيا حينا، تصويريّ 

  .لها بعمقتأمّ تثري القارئ منذ مطالعة نصوصها و لغته اليت و ته شاعريّ و 
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ا آخر تطبيقيّ ا و نظريّ  كل فصل منها جزءا  وقد وقع هذا البحث يف مقدمة وثالثة فصول حوى  

تائج اليت وصلنا إليها يف دراستنا لتجربة النّ خامتة وفقنا فيها على أهمّ ظري منه، و يف النّ  ناا ملا أوردحتليليّ 

نرتك جربة إضاءة خافتة و نا حاولنا أن نضيء هذه التّ ه، لكنّ عرية دراسة بسيطة، مل توفه حقّ الشاعر الشّ 

اليت  ة أعمق من منظوراتنامنظورات نقديّ غمارها برؤى أعمق من رؤانا، و ىل خول إاوس الدّ شادنا األلنقّ 

ن جوع تاركني لقرائنا األكارم االستنباط ال تغين مال تعدو أن تكون سوى شذرات نقديّة، التسمن و 

تجربة م دخول إىل ها تشكل عالّ حليل معتمدين بعض اإلضاءات اليت أضفناها لعلّ التّ واالكتشاف و 

.لقية التّ دالالتها في ضوء جماليّ رية و عياب الشّ السّ 

حّيب ائمة وتوفيقي للبحث، و ته الدّ القدير أن يلهمين حمبّ أرجو من اهللا العليّ  :ويف األخري  

   جمتمع عن إبداعهم  ال غىن أليّ ق يف مساء اإلبداع و تقديري هلم، فهم كواكب منرية حتلّ للمبدعني و 

 باهللا العليّ توفيقي إّال ƢǷÂ��Ƕđ�ǪƟȐǳ¦�ÄƾǬإىل املستوى النّ وبريقهم، راجية أن يسمو ما قّدمت

  .شأنه و عظم سلطانه العظيم جلّ 

وال أنسى أن أتفّضل بالّشكر اجلزيل إىل من قّدم يل يد العون وكان جبانيب يف رحلة حبثي هذه 

ة وإىل كّل من على نصائحه القّيمة وتوجيهاته الّسديد"سعيد عّكاشة"إىل أستاذي املشرف الدّكتور 

.أتعبته وصرب معي يف مشواري الّدراسّي هذا

دوالمي فاطمة الّزهرة

  - سيدي بلعباس-
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:عر الحداثينشأة الشّ -1

ـنها مـو نا املألوفة، ـأمناط حياتـ أنــماط كثـرية من ـاصرة إىل تغــّري ة املععربيّ ر احلياة الطوّ ى تـــأدّ 

عراء الغـرب، إذ تـأثر بعض الشّ صالنا بتــنذ ا مــتغّري مط يــقد أخذ هذا الــــــنّ ، و عري الــقدميـــمط الشّ النّ 

  .فعيلةارسني يف حتديد الفرتة اليت ظهر فيها شعر التــّــــ دّ ختالف الــ ا، ما أدى إىلةباألمناط الـغربيّ 

أنّ عر و دا هلذا الـشّ هّ د مقـ ريضةـيب عـ، نسرانجبما ــيّ سمهجر والأن شعراء الـضهم لريى بعـ

ه  مقطوعة ليف ازنيعبد الــقادر المـيوان أمـــثال عند بعض شعراء جـماعة الـدّ  وىل ظهرتألتـجاربه ا

من األوزان  لص فيها، ختـرّ عر احلبه بالشّ ــشديدة الشّ حمدم نهـــاورة مع ابي حمـهو  ن أمكأيـبعـنوان 

.م1924سنة  حصاد الهشيمت يف كتابه ظهقافية و وحدة الـحور و البو 

ـيدة حور يف القصعدد من البـ زجإىل مــ أحمد زكيلت يف دعوة حمــاولة جديدة متثّ من ثـــمّ و    

  .ب هلا النجاحالواحدة لكن مل يكت

عرا ة شإىل الــعربيّ رومــيو وجولييــترها يف ترمجته طــوّ و  ريقةهــذه الطّ علي أحمد باكثيرّىن مث تبــ

الشـعر دعى  عر يذا الــشّ ـد فيها إىل ضرب من هعم أخــناتونب بعدها مسرحية بعـنوان كتـو 

الذي أشــاد بـها يف  مازنيالقاد ما عدا ــبوال لدى الـــنّ ـاولته قـم تلق حمــولـ   blank verseالمرسل

.1ة معرض تقدميه للمسرحيّ 

قصــيدة  م1932الذي نــــشر عام  يل شّبوبخلاعر اللبناين ـّــــ اولة الشـبعد ذلك حمـتلقانا و 

  .مـجلة أبـــولو الشـراعطــــويلة بعنـوان 

م، 2014ه،1435، 1دب، طار املسرية للطباعة والنشر،د ،)الشعر(سامي يوسف أبو زيد، األدب العريب احلديث 1

  .303ص
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�ËǌǴǳ�ƨđƢǌǷ�Ãǂƻ¢�§°Ƣšوثـمّ  �ƨن القرن ــالث مـــأت يف األردن فـــــــــي العــقد الثــّــــ حر نشعر الـ

ن قصـــــــيدتني نظمهما فضال ع عـرارلـتّ الي بصطفى وهــم: ـل الهوىأعن :املاضي، متثلت يف قصيدة

.1شرتا فـي ديوانه نو  م1942ام ـاعر عالشـ

هرت داثي ظـــعر احلـّــ ـركة الشـحـ أنّ  نـازك الـمالئكةرى تهما، و ــلإن كانت هنــاك شكوك حــــو و   

رى ـة األخنــــــــــتقلت هذه احلركة إىل األقطـــار العربيّ ا ثـمّ م1947، أو م1946يف الـــعراق منـذ سنة 

عر ـشّ ذا الـــها رائـــدة هّـــ ـدت أنأكّ م1962 فــي مقـال نشــرته سنة ادرمــايا و شظـها مة ديـــوانـيف مقـدّ و 

م1947) أكتوبر(تشرين األول  27تهــا فــــي مقد كانت نظـو ، الكوليرا�ƢēƾȈل يف قصثّ الذي مت

�ƨǴů�Ŀ�ƢēǂǌǻÂمثّ ببيروت العروبة ،�Ëƾǳ¦�Ŀ�ƨȈǻƢƯ�Ƣēǂǌǻ 2من هــذه القصيدة يوان و:

  كن الليلس

   تاصدى األن أصغ إلى وقعِ 

  .تموااأل ى، علتت الصمحت الظلمةفي عمق 

  بر طلو تضعرخات، تص

  ب ته، يلتدفقحزن ي

  هاتدى اآلفيه ص تعثري

 اد غليان ؤ ف في كلّ 

  ن افي الكوخ الساكن أحز 

.464م، ص1982، 1ط بس، دائرة الثّقافة والفنون، عمان،زياد الزعيب، حمّقق ديوان عشيات وادي اليا: نظري1
  .139-138ص ص م، 1،1997ط بريوت،، دار العودة، ، شظايا ورماد2جديوان،ال، نازك املالئكة 2
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   اترخ في الظلمصفي كل مكان روح ت

  في كل مكان يبكي صوت 

  قه الموتهذا ما قد مزّ 

الموت، الموت، الموت 

، ، فاعلنفعلنهلا صورتان  فاعلنعيلة ر فيه تفالذي تتكرّ  المتداركحر على بــدة ي قصيـــهو 

هل كان ه ن قصيدتضمّ تتــو  يابسّ شاكر الـبدر ر اعللشّ أزهار ذابـلةـفرتة ظهرت جمموعة اليف هذه و 

�ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ�Ƣǿǂǌǻ�ń¤�°Ƣºǌȇ�À¢�ǲƦºقـ م1946) نوفمبر(تشـرين الـثاني الـيت نظمـها يف  حبا

:1ها بقولهستهلّ ر خمتلف األوزان والقوايف اعـا من الشّ �ËĔƘƥ�ƨȈǋƢق عليها يف احللّ عّسابقة، و الـــــــــ

  ؟اماى هيقي ألين الذهل تسم

  ؟غرامام أ انيما باألأم جنون

؟ابتساماا و ون الحب؟ نوحكما ي

  إذا حان التالقي  وق األضلع الحرىفأم خ

  اقي يشتبا قت فراراأطر نيا، فعي نيب

  ما ايني إذقس تسلي عن سماء

2؟ أواماالقيا إسا مستهجئت

.101م، ص 1،1997ط ، أزهار وأساطري، دار العودة، بريوت،��ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦1»الّسياب، شاكر بدر 1

«��ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��§ ƢȈǈǳ¦�ǂǯƢǋ�°ƾƥ110، أزهار وأساطري، ص. 2
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ة حال مل على أيّ و  ،فاعالتنمل ـفعيلة بـحر الرّ رار تف القصــيدة من أربعـة مقاطع من تكــتـــــتألّ و 

  .اعر فيجيد فيما كتبهعنده هو أن يكتب الشّ مهمّ ، فالـرّ عر احلل من كتب الشّ ــه أوّ ّـ أن يابالسّ ـزعم يــ

  :حــول هذا الشعر بــــقوله ةاآلداب البــيروتيّ ة ق يف مقابلـة أجـــراها مع جمـــلّ يعلّ و 

         جاح حينا ّـــ نال ناجربــة حيالفالتّ يعا يف دور نزال مجــ أننا؛ ماعرتف بـنعني و لنكن متواضو "

.1..."يصيــبنا اإلخفاق أحيانا كثريةو 

 فديوان م1948سنة رمادشظايا و بعنوان  لنـازك المالئكةاين يوان الثّ دّ لصدر ا ومن مثّ 

سنة  أباريــق مهمشة: اينـثّ ديوانه الو  م1950سنة  عبد الوّهاب البّياتي: لـ كة وشياطينمالئ

يف  الحـيدريبلند  ار على خطاهم الشاعرسو  م1950 سنة للّسيابأساطير انو ديــو م 1954

.خـفقة طــــينل ديوانه األوّ 

باب آنــذاك عراء الشّ أيــدي فئة من الشّ على ، إىل أقطار أخرى عربيةعر تقلت حركة هذا الشّ نـوا

، ، صالح عبد الجليليف سوريا ولبنان ويخليل حا،"على أحمد سعيد"، أدونيسن بينهم م

القيسي حيدر محمد ، فدوى طوقان، معين بسيسو، يف مصر أحمد عبد المعطي حجازي

  ..غريهميف اليمن و  عبد العزيز المقالحيف السعودية، يبيغازي القص، يف األردن وفلسطني محمود

.69، ص م1954 بريوت،،حزيران ،6 عدداللة اآلداب، جممناقشات، بدر شاكر السياب، 1
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: فعيلةتعريف شعر التّ -2

البحور العربية ة من ، تدخل فيها حبور عديديف ترتيب تفاعيل اخلليل بن أمحد هو أسلوب"

."1املعروفة  ة عشرتّ السّ 

، الذي ينقسم فيه البيـت إىل عر العموديــخيتلف هذا األسلوب عن أسلوب الشّـ من مثّ و 

.ƢǸēȐȈǠǨƫ�®ƾ يف عـــــــــشطرين متساويّني 

يتغريّ ذو سطر واحد ليس له طول ثابت، إّمنا يصح أن عر اجلديد فهو شعرشّ أما أسلوب الــ

2.  وفق قانون عروضي خاص الّتغريون هذا يكو  طرإىل ش طرالتفعيالت من شعدد 

فيه  تعدّ ǂǠǋ��ǂū¦�ǂǠǌǳ¦�ËÀ¢�ǂǠǌǳ¦�ƢȇƢǔǫ�ƢđƢƬǯ�Ŀ:المالئكة نازكإذا نستنج من كالم 

  .وزن ا لل البحر أساسفعيلة الالتّ 

، م1967، 3م، ط1965، 2م، ط1962،  1ط دب،،منشورات مكتبة النهضة،نازك املالئكة، قضايا الّشعر املعاصر1

  .58ص
.60، ص نازك املالئكة، قضايا الّشعر املعاصر2
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:تسمياته -3

  :هي بإجياز و  عديدة هذا الشعر اجلديد، يطلق عليه تسميات أو مصطلحاتإّن 

عر قضايا الشّ (:ƢđƢƬǯ�Ŀنازك المالئكةهو مصطلح أطلقته و  :فعيلةشعر التّ -1

 .الوزنخلي عن فعيلة دون التّ بوصفه يقوم على وحدة التّ ) املعاصر

ذي عر الشّ ى الـعل ـثيركـمد با علي أحـقه مصـطلح أطلـ :الّشعر المرسل المطلق-2

عر تكون الوحدة فيه هي اجلملة هـذا الشّ شعرا، و  ؤلفةاملاته املرتمجة و ســتخدمه يف مسرحيّ ا

ى هو ما يسمّ �Â��ƢȀƬȇƢĔ�ƾǼǟ�¥°ƢǬǳ¦�Ǻ، يتيقّ  اليت قد تستغرق سطرين أو ثالثةة املعىنتامّ 

.1ا معىن املرسل فهو ألنه خيلو من القافية أمّ املطلق، و 

إىل الدعوى  ــتشر يف ظلّ نـه شعر ظهر وامصطلح يعين أنّـ :عر الحداثيالشّ -3

.2فكر يف العصر احلديث الجديد يف األدب و التّ احلداثة و 

را رافضوه بوصـفه شعرا متحرّ عر و مــصطلح أطلقه خصوم هذا الشّ :الّشعر الحر-4

قاد الـــنّ فني و لســـنة املــثقّ نا على أأكثر املـصطلحات دورا يعدّ افية و القمن قيود الوزن و 

 .تشاروع واالنمل يكتب هلا الشيّ هــــذا فضال عن تسـميات أخرى و  3.عراءالشّ و 

)عر الحديث، الــشّ عاصرــعر المــ، الشّ عر الـواقعيّ الشّ (-5

نازك السيما ل و واد األوائــرّ لى أيدي الـعري عشّ سق الـــنّ ورت معامل هذا الـايل لقد تبلــــبالتّ و 

.المالئكة، بدر شاكر السياب

.12علي أمحد باكثري، املسرحية من خالل جتربيت الذاتية، القاهرة، معهد الّدراسة العالية، ص ،نظري1
س،.د، 1ط ، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة املصرية العاملية،الشعر والشعراء ،مجاليات القصيدة املعاصرة طه الوادي،،نظري2

  .305ص
.305طه الوادي، مجاليات القصيدة املعاصرة ،الشعر والشعراء، ص3
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ت شتدّ داثة، وااين من شعـراء احلظهور اجلـــيل الثّ ة مــع بالد العربيّ ــنـتشر يف الوما لبث أن ا

�Ëƾǟ�ǆو  ، ختفّ عرهذا الشّ راع بني أنصار القدمي و ـة هذا الصّ حــدّ  ǸǴǻ�À¢�ǺǰŻÂ��¢ƾē ة عوامل ساعدت

  :نها يـشاره من بنتـى اعل

شــعر :ةمـجلّ و  م1945ـادرة عام الصّ ةة اآلداب الــبيروتيّ مجلّ  ماســـــيّ ال )الصحافة األدبية(   

دار و دار األدبما ّــ ،  والسيــعر الـحداثيّ ــتمت بـحركة الـشّ هــاـشر الـيت ــدور النّ و م 1957ام عـ

ـزّ عـ، ابر إبراهيم جـ ار جب: املنظرين هلذا الشعر أمثالو ـاحثني بهذا فضال عن الو .. .تنياللـــبناني العـــودة

ونيس، خالد ، أد، نازك المالئكةاشالنقّ ، رجاءعباس ، إحسان، محمد الـــنويهيالدين إسماعيل

  . غيــرهمو  ...، طه وادي، إبراهيم خليلسعيد

لى عـد املعىن يــدل حمدّ  امصطلح عر احلرّ ـارة الـــشّ ارس أم مل يرد فقد أصبحت عبواء أراد الــــدّ ســ

االستفهام وعالمات م العجيب الذي تكثر فيه الفواصل، وإشارات ام من الكالـما يــنشر هــذه األيّـ 

مز الذي ال سرى فيها الرّ الغموض و  هافعيالت خمتلفة الوزن متباينة األشكال بلغة لفّ التّ التعجب و 

  .يفهمه قائله

أكثــر  البنية الفـــــنية ألنّ ـــعرية والـموسيقى األصلية و ة بني القـرحية الشّــ يّ لة الفنـــــضاعت الصّ و 

ة ـــيغة الفــــنيّ ال تلتزم بالصّ طحي والفكر املرهف، و كل السّ ى الشّ لــــتمد عتعة و ـــت صادقـــجارب ليسالتــّــــ 

  .ة وأساليبها املمتازةة العربيّ وقواعد اللغّ وق العريبّ لى الذّ احلفاظ ععر و ة للشّ األسس اجلماليّ و 

دون أن يفقهوا الغرب و ــــوا أدب ، دون أن يعرفـربدوا الغجديــد الـيوم أرادوا أن يقـــــلّ دعـاة التّ و 

"أرسطوما يريدون فقد قال  ".1ه أفضل من الواقع بيعة لكنّ تقليد للطّ إن الـفنّ :

 1ط ،دار املدى للثقافة والنشر، سوريا، دمشق،، بواعثه النفسية وجذوره الفكريةالتجديد يف الشعر احلديثيوسف عز الدين، 1

  .95ص م،2،2007م ط1986
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، ة الواقعة تفـــوق لـذّ ة فنيّ بـلذّ  يوحي يل تكاملها العضويّ تكـــون وحدة القصيدة و  معناه أنو 

دة ليـسري ــماذج اجليّ ختيـــار النّــ وان دراسة مستوعبة للمقلَّد، وحياته له م م البدّ د بكسر الّال املقلّ إنّ و 

  .د أو احلاكيستفادة من معارضتها املعارض أو املقلّ على منواله واال

ما يت دعت إليه و األسباب ال  وماعر العرّيب جديد يف الشّ ر التّ ؤالء تطــوّ وال يعـرف أكثر ه

  .ت إىل ظهورهة اليت أدّ جتماعيّ ة والفكرية واالاحلاجات الفنيّ 

غريات امل بسبب التّ خصية الشّ نفصام يف الشّ االنفصام الروحي والقلق النفـــسي واال إذا؛ إنّ 

  .فيما بعد.. .فعل عليها عر ردّ الشّ اليت فرضتها عليه حياته أدخلته يف دوامة كأنّ 

دراستنا يف هذه   أنّ إّال مـوذج الــــغريبّ عر بدأ من مصر يف تقليدها للنّ جديد يف الشّ التّ ومبا أنّ 

مسريته  ـة خلطّ رسم لنا تـجربة شعريــّــــ حبت، عاىن األمل و ث عن شاعر عراقيّ سالة البســيطة تتحدّ الرّ 

 ...لنا من اإلحبار إىل العراق جوانبها البدّ نفهم مباشرة جتربته هذه، وندرس أغوارها و لـأمله، و و ه ومعاناتـ

  ...رت عرب سنني حياته جتذّ الوطن الذي منت فيه جتربة بدر و  إىل ...إىل هناك

  جديد في العراق ؟لماذا كان التّ 

اه إىل أقطار أخرى ملاذا مل يتعدّ جديد يف العراق؟ و ملـاذا بدأ التّ : ـثرياكـــ  يّ علأحل ّ راودين سؤال و 

  ة؟من البلدان العربيّ 

، تائج اآلتيةة ال تأيت مباشرة بالنّ فالعوامل املؤثرّ ، ؤال ليست سهلة أبدااإلجابة عن هذا السّ إّن 

  .ترضاه جديد من أرضية خصبة تقبله و للتّ إذ البدّ 
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الذي  اجم ووصول األدب املـــهجريّ الـرتّ د و نُ وع اجلديد يف العـــراق بالبُـ ـــد هلذا النّــ لقد مهّ 

ة عراء ملا فيه من جدّ ن الشّ ضه البعض اآلخر مواوين، وعـــار طبعت بعض الدّ أعجب به أهل العراق و 

1.طرافةو 

كــانت األرض ، و "ولـت وتمن"اعر األمريكي را بالشّ إىل العراق متأثّ "أمين الريحاني"مث جاء 

القافية يف الوزن و  مل ميسّ غوي و سيج اللّ النّ ل اجلديد املفيد، فسرى يف املضامني و ة لــتقبّ خصبة مستعدّ 

  . بقدر حمدودبادئ األمر إّال 

ة ب الـفكريّ هخمــــــــتلف املذاهرت فيه جديد فقد ظالتّ بديل و ون للـــتّ بّ ــــأهلها حمأرض العــراق و ا ورمبّ 

قالــيد ع التّ تنوّ تلف األديان و خمف و صوّ طرق التّ حوية، كما ظهرت فيه اآلراء الفاسدة و النّ قدية و النّ و 

.Ƣē¦®Ƣǟ2و  ƢēƢǧƢǬƯÂ�ƢĔƢȇ®¢�«¦ǄƬǷ¦Â�§ǂǠǳƢƥ�ƨعوب األعجميّ مـــتزاج الشّ ال

¦�Ŀ�ǞǸƬĐو  ...Ƕē¦®Ƣǟافدين واجلموح والعنف و جديـد من طبع أهل بالد الرّ التّ طور و فالتّ 

ثورة اكدة و احلالة الواحدة الرّ ال حيبّ جديد يف اجلديد و التّــ حبّ حدي، و التّ طور و العراق مـجتمع التّ 

أسلوب جديد  ، أو البحث عنمنده حماولة إلجياد صيغة جديدة يسري عليها فرتة من الزّ جتدّ عر و الشّ 

  .سليم وذوق مرهف طار عريبّ ال يضيع اجلوهر يف إ

بديل دون أن خيرج عن أراد التّ حديث مع احلفاظ على الرتاث، و حياول التّ اعر العراقيّ كان الشّ 

الّتجديد ظّنوا ـادة و يائد بعدوا عن الرّ دوا هذا اجليل الرّ عراء الذين قلّ الشّ لكنّ ، ة العربيةاألطر الفنيّ 

  .ة واستعجاالسطحيّ طور ركاكة وضعفا، واحلداثة فوضى و التّ انفالتا و 

بدر السياب ، فقد قال غوياللّ  و أوصوا بـضرورة احلفاظ على اجلمال الفّين جديد و اد التّ أراد روّ 

:شاكر

.139، ص وجذوره الفكريةيوسف عز الدين، التجديد يف الشعر احلديث، بواعثه النفسية  1

.140، ص املرجع نفسه 2
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1..."ةليمغة السّ اللّ صينة و البالغة الرّ بك املمتاز و فيه السّ عر القدمي ألنّ ينا دراسة الشّ ـوجب عل"

نوا من أن جيعلوا من أنفسهم يدرسوه لكي يتمكّ دا، و عر القدمي جيّ عراء اجلدد أن يفهموا الشّ على الشّ 

  ..."شعراء بكل معىن الكلمة

لنجعل منه جل تقومي لغتنا أوال، و أل: "بقوله عر العـريبّ أوضح رأيه بدعوى إىل دراسة الشّ و 

عن عر سوف يبتعد عن األصالة و الشّ بأنّ ـيابالسّـ عندما أحسّ نا، و أساسا ثابتا عليه يف أشعار 

 : يف إنتاجه فقال بك القويّ الــسّ  يتجاهل املوسيقى و اعر أّال شــرتط على الشّ ا ةاملوسيقى الفنـيّ 

ة وموسيقى ظاهرة، وأسلوب لــكن عليه أن حيتوي على ديباجة قويّ و  عر مرسالفليكن الشّ "

2..األذن ثانيا الروح و  ممتاز ليمكن قراءته أوال ولكي تستسيغه

أوثق ة، و غة العربيّ ا أقوى صلة باللّ �ËĔ¢�ƨخباصّ حرص،عن هذا الـ نازك المالئكةفت ما ختلّ و 

:ة، قالتغة العربيّ ا من قسم اللّ ــ¢�ËĔكم دراستها على والدها و حبـ بدر شاكر السياباث من رابطة بالرتّ 

أنه يف ذلك شأن شعر ال خيلو من مثلها شـ هوروف اليت تعرقل مسرية الشعر احلر، و ا الظّ أمّ "

ة وقواعدها غة العربيّ ــزدرائهم للّـ ـقارهم له، ومع اتـحشعرائه بالعروض وا ستعانة بعضطرين، فهي االشّ 

من أبرز … هشة على حساب العقل اإلنساينّ إثارة الدّ اث، وحماولته اإلغراب و رتّ لل ـــريهم العامدحتقـو 

مجيل يشّف وال ال أقول الغموض ألن الغموض ستار فينّ عـمية، و يه بالتّ أمسّ ، ماروف املعرقلةذه الظــه

3..."ة للقصيدةعيب ينتقص القيمة اجلماليّ و  عمية مأخذ فينّ ، يف حني أن التّ حيجب

غة اللّ حو و مل يكونوا ضعفاء بالنّ اث و مل يهملوا الرتّ بتـعدوا عن األصالة و عراء األوائل مل يفالشّ 

ن يكون حديثا اعر لالشّ ، ألنّ عر القديــم واالستفادة من أسلوبه ولغتهأرادوا دراسة الشّ ، عندما ةالعربيّ 

  ...إذا مل يعرف القدمي

. 28-27ص ص م، 1971خالص عزمي، صفحات مطوية من أدب السياب، وزارة األعالم العراقية ،بغداد،  1

33سه، صنفاملصدر   . 2

. 143يوسف عز الدين، التجديد يف الشعر احلديث، ص 3
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  .وحترضاه الرّ عر و  تقبل األذن هذا الشّ األسلوب املمـتاز حّىت وجود املوسيـقى و  بدرشرتط وا

يؤملون يهدمون األصالة و عر و بون الشّ ذين خيرّ وال يابالسّ دون ال أدري ماذا رأى الـذين يقلّ و 

  ...ة بدر شاكر فكري يف وصيّ سطحية التّ فظي و شاز اللّ اآلذان بالنّ 

، ة صاخبةثورة وجدانيّ ة عميقة و غوط نفسيّ فعل لض افدين ردّ جـديد يف بالد الرّ كان التّ إذا فقد  

�Ëǌǳ¦�Ƣđ�®¦°¢ ّنفيس أدوات التّ خري ة، وأمل دفني مرير وحزن روحي قاتل، و نفيس عن مشاعر ذاتيّ اعر الت

، اخليغط الدّ خلص من الضّ ه أسلم الوسائل للتّ ، إنّ عرنظم الشّ يقى و حت واملوسالنّ سم و ، كالرّ الفن

بدر شاكر : "اعرينلت الشّ ة اليت كبّ أن اهلموم الفــــرديّ البد ّ وح و الرّ ب إىل خارج اجلسم و عندما يتسرّ 

راع من أجل الصّ يادة و باق من أجل نيل الرّ عتهما حنو السّ ـي دفـهي الت " نازك المالئكةو  الّسياب

، فهما اإلمهال الوجداينّ وحي، واإلحساس باالضطهاد االجتماعي و مبا يف ذلك الفراغ الرّ  ...ةاألولويّ 

  ...فسياإلحساس النّ عور الداخلي و متقاربان يف الشّ 

ضطهاد نفيس عن مكنونات هذا اال بعض التّ ث عنه إّال ع الذي نتحدّ را مل يكن هذا الصّ و 

  .يء اجلديد ات يف هذا الشّ إبراز الذّ فس و ل يف إثبات النّ املتمثّ 

ظم باألسلوب اعرين إىل اإلكثار من النّ وافع اليت أدت بالشّ الدّ قص أهمّ فاإلحساس بالنّ 

  .يادة يف هذا الفنباق للفوز بالرّ هو الذي دعامها إىل السّ اجلديد و 

فرتاض ذي هو عنوان دراستنا هذه، يظهر صدق االال بدراعر ة للشّ من دراسة احلياة الوجدانيّ و 

  .متهالذي قدّ 
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:الفصل األّول

جمالّية التـّلقّي في النّقد العربي الحديث

.الّنص والّتلّقي-1

.نشأة جمالية الّتلّقي والّتأثير-2

 .إشكالية المصطلح-3

.جمالّية الّتلّقي في الثّقافة الّنقدية العربّية-4

.والّتأويل في الّنقد الحديثالّتلّقي -5
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�ȄǴǟ�ǄȈǯËŗǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢēƢǿƢš ¦�ƪ ǨǴƬƻ¦��̈ƾȇƾƳ�ƨËȇƾǬǻ�ƲǿƢǼǷ�°ȂȀǛ�ǾƫŚǈǷ�Ŀ�ƾǬËǼǳ¦�» ǂǟ

دون القطبني اآلخرين، فكان االهتمام باملؤلف )ص، املتلقياملؤلف، النّ ( أحد أقطاب العمل األديب 

يف ظّل املناهج الّسياقية اليت ّجبلت العوامل اخلارجية وجعلتها املرجع واملقصد يف العمل األديب، 

هذان االجتاهان و وجاءت املناهج الّنسقّية واهتّمت بالّنص يف حّد ذاته وجعلته حمور العملّية اإلبداعية، 

الث من العملّية اإلبداعية، وهو متلّقي العمل األديب، إىل أن جاءت نظريّات اهتمت طب الثّ أمهال الق

ملعىن، ولعّل أبرز هذه الّنظريّات يف اوحماولة إبراز الّدور األساس الذي يؤّديه يف عملّية بناء )باملتلّقي(

واليت كّسرت حاجز الّصمت  ؛حتديدا يف طبعتها األملانية "نظريّة الّتلّقي"الّساحة الّنقديّة املعاصرة هي 

.املطّبق حيال الّتهميش الذي يعانيه املتلّقي

ومن املعروف أّن اإلشكالّية األساسّية اليت تطرحها نظريّة الّتلّقي، هي العالقة بني النّص 

واملتلّقي، فما شكل تلك العالقة؟

 :ايلاألخريين يف العنوان التّ ولإلجابة على هذا التساؤل وجب علينا حتديد العالقة بني هذين 
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:النّص والّتلّقي-1

من  ¢Ƣđ°ƢǬȇ�ƢǷ�Â؛ الّدنيااحلدود من الّنص والّتلّقي مفردتان قصريتان تتكّون كّل واحدة منهما

ألن  صاحلتان يف ما نعتقد -ƢǸē±ƢƳÂ�Ȅعل-هما رورية لبناء مفردة عربية، ولكنّ الوحدات الصوتية الضّ 

واصل البشري إن مل يكن من ألوان الّتواصل بني الكائنات ملاليني الدوائر، من ألوان التّ ال طرفني تشكّ 

لّقي، الرسائل، وعلى اختالف درجات التّ صوص اليت حتمل اإلشارات و اختالف أمناط النّ احلّية، على

ىل بة، إتشعّ اليت تكاد تبدأ من حلظة انفصال النّص عن مرسله، وحبثه عن املسار الواحد أو املسارات امل

ها تصبح منطلقا ة يف حلظة االنطالق األوىل، ولكنّ أن تصيب هدفا أو أهدافا، قد ال تكون هي املرجوّ 

ه يقاعاته وتوازناته، ومتنحه معاني متأل خاليا الكون من حولنا، وتشّكل إلدوائر أخرى، تتداخل حّىت 

جاذبّية  وتثري ل سرّ حرية غامضة تشكّ اللة سبغُ  -من ناحية–ومذاقاته، وجتعله، عند التّأّمل معمورا 

من الّنور، هو سّر األمل، والّدافع  حموط ببصيص -من ناحية ثانية –الّتساؤالت من حوله، وهو 

1.للتحقيق الكائن احلّي جلوهر كينونته من خالل متعة احملاولة والوصو 

لوائه كل تشكيل  وتظّل كلمة الّنص طبقا لذلك املفهوم، لفظا جامعا، قابال ألن ينضوي حتت

رسالة كامنة داخل شفرات  -من مثّ -تعبريي جيسد مفهوما أو شعورا أو داللة معينة أو حمتملة وحيمل

  . اعيةق أعراف لغوية أو طبيعية أو اجتمذلك النّص، قابلة للّتأويل وف

 نألواي طبقا لذلك املفهوم، لفظا جامعا قابال ألن ينضوي حتت لوائه كّل وتظّل كلمة الّتلقّ 

 .ب عليها من تداعياتة أو الذهنّية أو الّشعورية، يف مواجهة النّص املطروح وما يرتتّ االستجابة العلميّ 

�Ŗǳ¦��ƨȈǧǂǠŭ¦�¾ȂǬū¦�ǺǷ�¦Śưǯ�ÀƢȈËǘǤȇ��ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ȆËǬǴص ومصطلح التّ ذا كان مصطلح النّ وإ

ة من حولنا، فإّن درجات الّرتابط بينهما، تكاد تلّخص تاريخ تسعى إىل الّتأّمل يف الظّاهرة الكونيّ 

هـ، يناير 1436، ربيع األّول 1القاهرة، طأمحد درويش، الّنص والتّلّقي حوار مع نقد احلداثة، الدار املصريّة اللبنانّية،1-

  .14-13صص م، 2015
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وعبورا ـو األسطورّي للّنص أو الّرسالة احلضارة والّتمّدن يف مراحله املختلفة، انطالقا من الّتلّقي الغيّيب 

يعة الّنّص بألوان الّتلّقي املنطقّية أو الفّنية املختلفة، ووصوال إىل الّتلّقي الّتجريّيب حسب ما تتطّلبه طب

1.من جتريب

.14احلداثة، ص أمحد درويش، الّنص والتّلقي حوار مع نقد 1-
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 :والتأثير نشأة جمالّية الّتلّقي-2

لقد شّكل الّنزاع مع الّتصّور البنيوّي لألدب، أحد املنطلقات الرّئيسّية اليت أسهمت يف تعاظم 

Esthètique(جمالّية الّتلّقي  دور de reception(يف عقدي  ، فقد القى ازدهار البينيويّة

اخلمسينات والسّتينات معارضة أخذت بالّنمّو شيئا فشيئا، حّىت أضحت نظريّة حتاول أن تؤّسس 

 إسرتاتيجية، ويف خضّم هذا الّسجال نشأت )علمنة الّنصوص األدبّية(علما شامال للمعىن األدّيب 

روالن (: ؛ فـ)بوصفهما اعرتاضا على طبيعة الفهم البنيوّي لألدب)نظريّة جمالّية الّتلّقي(الّتفكيك، و

Roland) (بارت Barthes(�Ǻǟ�śǠǧ¦ƾŭ¦Â��ǺȇǂËǜǼŭ¦�ƾƷƘǯ�Ƣđ�² Ƙƥ�ȏ�ƢǗ¦Ȃǋ¢�Ǟǘǫ�Äǀǳ¦

 إستراتيجية(منجزات املنهج البنيوّي؛ جنده يبّني أهّم االعرتاضات اليت جعلته يتحّول عنه ليعتنق 

سليط الّضوء على الّضلع املهمل يف دراسة الظّاهرة األدبّية، وهو ضلع اليت أعادت ت، )الّتفكيك

"أنّ ) بارت(حيث يرى  ،القارئ ه يشبه صفحة الّسماء فهي منبسطة وناعمة يف كّلّيتالّنّص األديبّ :

وعميقة، يف الوقت نفسه من دون حواف أو عالمات، كالعرّاف الذي يرسم عليها بطرف عصاه 

يستطيع أن يستقرأ منه، حسب قواعد معّينة حركة طريان الطّيور، يتتّبع املعّلق يف الّنص مربّعا ومهّيا 

1"مناطق معّينة للقراءة لكي يستطيع أن يرصد فيها هجرة املعاين، ونشوء الثّغرات، وانتقال املقتطفات

"يف احلديث عن ذلك العرّاف الّساحر) بارت(ّمث ميضي  اليوم أن  مجيال يف ذلككان البّد أنّه  :

يشاهد املرء تلك العصا، وهي الّشيء الذي ال ميكن حتديده، ّمث إّن شيئا كهذا من قبيل اجلنون، أن 

.2"يقوم إنسان يف جّدية كاملة برسم حّد ال خيّلف وراءه شيئا يف احلال

اءة عالقة القارئ بل؛ كّل قارئ بالّنص األدّيب، وحماولة قر ) بارت(بتلك الّصورة البدائّية يرسم 

وكما هو  )جمالية الّتلّقي(وعلى الّنهج نفسه الذي يعلي من شأن القارئ سار منظّروا  …معناه

338ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬËưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆعدد  عبد العزيز محودة، املرايا احملّدبة من البنويّة إىل الّتفكيك،-1 ǴĐ¦��ƨǧǂǠŭ¦�ŃƢǟ�ƨǴǈǴǇ��

.232م، ص 1997واآلداب، الكويت، أغسطس، 
.337املرجع نفسه، ص-2
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واليت ارتبطت ارتباطا وثيقا بنظريّة الّتلّقي حّىت  الّسبعينيات يف جامعة كونستانس على حنو خاص

أصبح ذكر إحدامها يستلزم األخرى مبا قّدمته من طروحات جديدة ومفاهيم نظريّة، حّولت  جمرى 

�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨËȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨËȈǴǸǠǳ¦�¿ȂȀǨŭ�ƾȇƾƳ�°ËȂǐƫ� ƢǼƥ�©®Ƣǟ¢�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄Â��ƾǬËǼǳ¦Â�§ ®ȋ¦�©ƢǇ¦°®

.هذه العملّية إنتاجلّية القراءة ودور املتلّقي يف تكوينها عرب الّتاريخ، وطرق فعا

Robert) (هانس روبرت ياوس(وقد طرحت من خالل كتابات  Juass Hans(

Wolfgang) (فولفغانغ إيزر(و Iser(أثريا كبريا يف نقد حيث أحدثت أفكارمها التنظريية ت

1والّنظريّة األدبّية يف كّل من بريطانيا والواليات املّتحدة األمريكّية ئر استجابة القا

امتدادا متطّورا للّنظام )نظرية جمالية الّتلّقي(يعترب ) عباس محمود عبد الواحد(وإذا كان 

2البنيوي الذي كان منتشرا يف أملانيا وفرنسا

يأيت من خالل )جمالّية الّتلّقي والّتأثير(يشري إىل أّن فهم  )ضرناظم عودة خ(فإّن 

على مستوى بناء املعىن ، )Interprètation(املشكالت اليت خلقتها البنيويّة على مستوى الّتأويل 

هو من ف ،اّجتاه جاء يف أعقاب البنيوية هو)جمالية الّتلّقي والتّأثير(وصلة البنية باإلدراك، ويرى بأّن 

وبالّتايل فإّن هذه الّنظريّة حتاول إعادة عملّية فهم األدب، وطرح مشكالت اّجتاهات ما بعد البنيويّة

عبد (و، 3)عبد الكريم شرفي(د هذا الرّأي كّل من ويعضّ "األدب من خالل مشكالت الّتلّقي،

من بني اجلذور اليت )بنيويّة براغ(:هذا األخري يشري إىل أنّه على الّرغم من أنّ .)الّناصر حسن محّمد

Ƣē±ÂƢšأفكارها، )جمالّة الّتلّقي(استمّدت منها نظريّة  �ƾǫ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤.��ƢËĔ¢�ń¤�Śǌȇ�®ƾËǐǳ¦�¦ǀǿ�ĿÂ

م، 1997، 1، دار الّشروق للّدعاية والّنشر والّتوزيع، عمان، طناظم عودة خضر، األصول املعرفّية لنظريّة التّلّقي: ينظر -1

  .121ص
.17، صم1996، 1حممود عبّاس عبد الواحد، قراءة الّنص ومجالّية التّلّقي، دار الفكر العريب، مصر، ط-2
-161ص ص ، م2007، 1ائر، طَ القراءة، منشورات االختالف، اجلز عبد الكرمي شريف، من فلسفات الّتأويل إىل نظريات-3

162.
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الذي رفض ، )Mokarovsky) (موكاروفسكي(كانت قريبة جّدا من األفكار اليت أثارها 

حيث اعترب العمل  .علم الّنفسنظريّات االنعكاس للواقع االجتماعي، والّنظريّات اليت حتيل على 

Semiotic(األديب حقيقة عالمّية  Fact( ذات عالقة مرّكبة مع ،) ،اجلمهور املستمع

حيث عارضا فكرة أن ، )إيزر(و  )ياوس(:هر األفكار اليت أثارها كّل من، وهي جو 1)"إخل…القارئ

من ) Structure(الفهم بنّية  ة جعلليّ عمبل هي قراءة جمّرد عملّية كشف عن املعىن؛ تكون ال

وهلذا فإّن هذه .أّن الفهم هو عملّية بناء املعىن وليس الكشف عنه: أيبنيات العمل األديب نفسه، 

) فرجينيا وولف(:الّنظريّة ختتلف عن الّنظريّات اليت اهتّمت بالقراءة، والقارئ كالّدراسات املبّكرة لـ 

)Virginia Wolf( عن ، )القارئ العادي( )le lecteur ordinaire( االّجتاه ، ودراسات

) جورج لوكاش(، والّدراسات الّسوسيولوجّية لـ"نقد استجابة القارئ"املعروف يف الواليات املّتحدة بـ 

)George Lukacs( و)روبارت اسكاربيت((Robert Escarpit)   وكذا دراسات

Roland)(  )روالن بارت(االّجتاه البنيوي املهتم بعملّية القراءة  Barthes

Tzvtan) ( تودوروف(و Todorof( )جوناثان كوللر ) (Janatan Culler( ودراسات ،

Umberto) ( امبرتو ايكو( االّجتاه الّسيميولوجي  Eco(.

فالبنويّة تعىن بالوضعّية اليت يكون فيها القارئ قادرا على فّك شيفرة الّنص، ووضع جمموعة من 

أّما االّجتاه الّسيميولوجي فكان أصحابه .متّكن من الكشف عن الّنظام الّلساين للّنص املعايري اليت

حتتوي على شرط أساس من شروط وجودها، وهو تأويل العالمة )Signe(يعتقدون أّن العالمة

عملّية كشف عّما تضمره العالمة، أو البنية مننفسها، إّال أّن الّتأويل يف االّجتاهني اآلنفني هو 

وال يغيب على بال العامل " 2لتلك العالمات أو األبنية ، أو عن نظام عقلي ال واعٍ مضمون إشاري

Vladimir) (فالدمير بروب(مبناهج الّنقد املعاصر أّن ما فعله كّل ما فعله  Propp(

، صم1999ط، .عبد النّاصر حسن حمّمد، نظريّة الّتوصيل وقراءة الّنص األديب، املكتب املصري للمطبوعات، القاهرة، د-1

  .79-78ص
.123عرفّية لنظريّة التّلّقي، صناظم عودة خضر، األصول امل-2



...............................................الفصل األّول قد األدبي الحديثجمالية الّتلقي في النّ :

20

Levis) ( ليفي شتراوس(و Strauss(  وكذا)غريماس ) (Grimas( األنظمة  من كشف عن

خذ بعني االعتبار االنتماءات مع األ .املشرتكة يف الّنصوص، ما هو إّال حماولة لعلمنة الّنص األديب

"سيميائّية /بنيوية/ شكالنية( املختلفة هلؤالء املنظّرين  (1.

كرّد فعل مباشر على هذه املناهج الّنقديّة اليت رّكزت يف )جمالّية الّتلّقي(وقد جاءت 

للظّاهرة األدبّية على ضلع الّنص، ولعّل هذا ما جعل الّنظريّة األملانّية توّجه أنظارها حنو دراستها 

األعمال " بأّن ) إيزر(  :الّضلع الذي رأته مهمال، وهو ضلع القارئ يف عالقته مع املقروء حيث يرى

ǳƘǈǷ�ǂǷȋ¦�¦ǀǿ�ËÀƘƥ�ƾǬƬǠȇ�ǞȈǸŪ¦�ÀƢǯ�ƾǫÂ��¢ǂǬ��Ƣđ�ƨǸËǴǈǷ�ƨاألدبّية يف جوهرها وجدت لكي تُ 

أنّنا ال نعرف إّال القليل عّما هو ذلك الّشيء الذي نعتربه مسألة وبالّرغم من هذا فإنّه من الغريب

.مسّلمة، هنالك شيء واحد واضح هو أّن القراءة شرط مسبق ضروري جلميع عملّيات الّتأويل األديب

.W) (  والتر سالتوف(كما الحظ ذلك  Slatoff(يف كتابه :)2".)القراءة بصدد

نفهم ممّا سبق إذا أّن نظريّة الّتلّقي تتمّيز عن غريها من املناهج الّسياقّية والّنّصانية  اليت 

تناوبت الّسلطة يف الّساحة الّنقديّة ردحا طويال من الّزمن، بإعطاء الّسلطة للمتلّقني بدون أدىن 

ّوأه املؤّلف والّنص من قبل، وما حيدثه هذا ، وبّوأته املكانة الّالئقة على عرش االهتمام الذي تبمناوئ

حيث اّختذ االهتمام بدور القارئ يف دراسة "االهتمام من إنشاء فرص أكثر بني الّنص من متلّقيه 

فقد ّمت جتاوز الّنظرة الّسائدة اليت  ...الّنص األديب حّيزا كبريا ومهّما يف الّدراسات الّنقديّة احلديثة

Ǯكانت تنظر يف العالقة ا ǴȀƬǈǷÂ�ƲƬǼǷ�ƨǫȐǟ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�¥°ƢǬǳ¦Â�̧ƾƦŭ¦�śƥ�ƨǸƟƢǬǳ"3.

9،15،28م، ص1994، 2االختالف، اجلزائر، طسعيد بن كراد، مدخل إىل الّسيميائّية الّسرديّة، منشورات -1
، تر وتقدمي، محيد احلمداين واجلاليل الكدية، منشورات مكتبة )يف األدب(فولفغانع إيزر، فعل القراءة نظرية مجالية الّتجاوب -2

.11ت، ص .ط، د.املناهل، فاس، د
.99ت، ص .، د1تطبيقّية، دار جرير للّنشر والّتوريع، األردن، طموسى سامح ربابعة، مجالّيات األسلوب والتّلّقي، دراسات -3
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ǾȈËǬǴƫ�ƨËȈǨȈǯÂ��ǾƬËȈǳƢŦ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦Â��ĺ®ȋ¦�ǎ ËǼǳƢƥ�ǾƬǫȐǟÂ�¥°ƢǬǳ¦�ȄǴǟ�Ǆǰƫǂƫ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ȆȀǧ

�ËȇƾǬËǼǳ¦�©ƢǇ¦°Ëƾǳ¦�Ŀ�ǾǻƢǰǷ�ǀƻƘȇ�À¢�ȆËǬǴƬŭ¦�̧ ƢǘƬǇ¦�¦ǀđÂ ة بعد أن كان عنصرا مهمال بني عناصر

االبداعّية، فاملتلّقي من هذا املنطلق يسهم يف إبداع العمل األديب، حبيث يضفي خرباته وثقافته العملّية 

على الّنص، وما الّنص إال نتاج يرتبط مصريه الّتأويلّي بآلّية تكوينّية ارتباطا الزما فتكوين الّنص يعين 

، حيث 1بطبيعة احلال تطبيق اسرتاتيجّية عليه تتضّمن توّقع حركات اآلخر، واآلخر هو القارئ

.واسعة القراءة والّتأويليتخّطى حدود البنية اللغويّة املغلقة إىل عوامل وفضاءات

يبقى الّسؤال مطروحا حول )مجالّية الّتلّقي(باالستناد إىل ما سبق ذكره يف املفاهيم املتعّددة لـ و 

�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�ǲȇÂƘƫ�Ƣđ�ËǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨËȈǨȈǰǳ¦ ة اآلليات الّنقديّ  كذاو ) لفهما(تثوير

)Critique Mècanisme(  رون إلحداث الّتجاوب بني بنية الفهم وما املنظّ اليت أبدعها هؤالء

�ǲǟƢǨËƬǳ¦�ǪȈǬŢ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦�ǺǷ�ĺ®ȋ¦�ǎ ËǼǳ¦�ƨȈǼƥ�ǽŚưƫ والّتواصل الّنشط بني الطّرفني

ّية املصطلح باعتبارها أهم قضّية مصاحبة ولكن قبل ذلك جيب الّتطّرق إلشكال)القارئ مع الّنص(

   ؟ألّي نظريّة

أنطون أبو زيد، املركز الثّقايف العريب، :امربتو ايكو، القارئ يف احلكاية الّتعاضد الّتأويلي يف الّنصوص احلكائّية، تر: ينظر -1

.67م، ص1996، 1بريوت، لبنان، ط
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 :إشكالية المصطلح -3

Thèorie(  )نظرية االستقبال(ُعرفت مجالية الّتلّقي يف الّنقد العريب املعاصر بـ  de

rèception(�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦��ƨŦ Ëŗǳ¦�ń¤�¦®ƢǼƬǇ¦�Ǯ ǳ̄Â)روبرت (   لكتاب )رعد عبد الجليل جواد

Robert) ( سي هولب c Holub(حيث ترمجه هذا األخري من األملانّية إىل االجنليزيّة بـ:

)Reception thèory critical introduction(  وترمجه م، 1989وذلك سنة) رعد

)-مقّدمة نقديّة–نظريّة االستقبال ( :حتت عنوانم 1992 إىل العربّية سنة) عبد الجليل جواد

، )نظريّة الّتلّقي(بعنوان آخر هو )عّز الّدين اسماعيل(ب نفسه الذي ترمجه فيما بعد وهو الكتا

  .م1994: وذلك سنة

�Ƥ Ƭǯ�ƨŦǂƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƨËȇǂǜËǼǳ¦�ǽǀđ�» ǂǠËƬǴǳ�©ƢŦ Ëŗǳ¦�ƪ ǳ¦Ȃƫ��ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�©ƢȈǼȈǠǈƫ�ǀǼǷÂ

ختّبط يف ترمجة املصطلحات أبرِز رّوادها حيث برز هذا اجلهد خاّصة يف املغرب، مع ما رافق ذلك من 

:ولعّل ذلك راجع ألسباب كثرية ومتنّوعة لعّل أبرزها

.غياب هيئة خمتّصة لتوحيد املصطلحات-

-ŭȋ¦�ƨǤǴǳ¦�ȆǿÂ�Ƣđ�ƪ ƦƬǯ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ǻǟ�ǲǬǼƫ�Ń�©ƢǷËŗǳ¦�ǶǜǠǷ�ËÀ¢¦°ÂǂǷ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ń¤�ƢËŶ¤��ƨËȈǻƢ

.)اإلجنليزيّة أو الفرنسّية(بالّلغتني 

الّنظرية مع مناهج ومذاهب، وتّيارات فكريّة وفلسفّية جعل عملّية ضبط املصطلح تشابك -

1.ومدوله أمرا صعبا ال حييل إىل اّجتاه بعينه

إذ جند هنالك  غري أّن هذا الّتخّبط املصطلحي مل يكن حكرا على املرتمجني العرب فقط،

الذي يرى بأّن ) روبرت سي هولب(: كـ  بعض املرتمجني الغربيني الذين عّربوا عن هذه الّصعوبة

كتاب القراءة وتوليد الّداللة حلميد محداين، إشراف العيد جلويل، رسالة عبد القادر خليف، مصطلح القراءة يف: ينظر -1

.12م، ص2012، 2011ماجستري، خمطوط جبامعة ورقلة، 
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االستقبال واالستجابة أو التأثري : الّصعوبة املركزيّة تكمن يف تقرير املصطلح بدّقة فكّل من مصطلح

يهدفان لتعزيز العمل األدّيب  ممّا جيعل امكانّية الفصل بينهما متعّذرا وأشار كذلك إىل االرتباك الذي 

) ياوس(دى املتحّدثني بالّلغة االجنليزيّة ، مستعينا بقول من شأنه أن حيدثه مصطلح االستقبال ل

نظريّة (يف مقّدمة كتابه ) روبرت سي هولب(، يقول الّساخر حني تعّرضه لداللة املصطلح

غريبا بعض الّشيء على املتحّدثني باالجنليزيّة )نظريّة االستقبال(رّمبا يكون اصطالح ) "االستقبال

وقد كتب عام أحد املؤيّدين هلذه الّنظريّة ) هانز روبرت ياوس(ل، ويعترب من الذين مل يواجهوه من قب

"م، وبشكل ساخر قائال1979 بالّنسبة لألذن األجنبّية فإّن موضوع االستقبال قد يبدو أكثر :

مجاليات التأثري (ويتساءل هولب عن كيفية الّتمييز بني 1".مالءمة إلدارة فندق منه إىل األدب

نظريّة الّتلّقي واالستقبال تشري " :ليصل إىل القرار اآليت )مجاليات الّتلّقي واالستقبال (و) واالستجابة

ويدخل ضمن هذا الّتوّجه عمل  )الّنص والقارئ(إىل ) الكاتب والعمل(إىل حتّول عام يف االهتمام من 

، ويف 2"قطف) ياوس(بينما مجالّية االستقبال استخدمت فيما له عالقة بـ) إيزر(و) ياوس(كّل من 

"موضع آخر يقول مؤّكدا هذا الّتمايز باحثا يف عامل الّتلّقي ) ياوس(إذًا عّن  للمرء أن يرى يف :

.3"يبدو منشغال يف عامل الّتأثري األصغر) إيزر(األكرب، فإّن 

، قاد العرب الذين انربوا لرتمجة وشرح وحتليل هذه الّنظريّة، فإّن معظمهم جتّنب عن قصدالنّ أّما 

(عن غري قصد مناقشة هذه القضّية، كـ أو حيث  4)صاحب نظريّة األصول املعرفّية لنظريّة الّتلّقي:

جنده يرّكز على البحث عن األصول املعرفّية هلذه الّنظريّة، من دون الّتطّرق إىل داللة املصطلح الذي 

  .حتمله عنوانا هلا

، 1رعد جواد عبد اجلليل، دار احلوار للّنشر والّتوزيع، الالذقية، ط: تر -مقّدمة نقديّة–روبرت سي هولب، نظريّة االستقبال -1

.7م، ص1992
.8نفسه، صاملرجع  -2
.123عبد النّاصر حسن حممد، نظرية الّتوصيل وقراءة الّنص األيب، ص-3
.102ناظم عودة خضر، األصول املعرفّية لنظريّة التّلّقي، ص: ينظر -4
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2�ƢđƢƬǯ�Ŀ)بشرى موسى صالح(وكذا  )القراءة الّتفاعلّية(يف كتابه 1)إدريس بلمليح(أّما 

مل ƢǸËĔ¢�Ëȏ¤�ƨËȇǂǜËǼǳ¦�ǽǀǿ�©¦ ¦ǂبالّرغم من تطّرقهما ملبادئ وإج، )نظريّة الّتلّقي أصول وتطبيقات(

.يتعّرضا إلشكالّية املصطلح

: يف كتابه 4) لخضر لعرابي(وكذا  )مناهج الّنقد المعاصر(: يف كتابه3)صالح فضل(أّما 

«�¦ƨËȇǂǜËǼǳ¦�ǽǀđ�ËĺǂǠǳ¦�¥°ƢǬǳ) المعاصرة المناهج الّنقديّة ǂǠƫ�Ŀ�ƢŷƾȀƳ�ËƤ ǐǻ¦�ƾǬǧ.

)نظريّة الّتوصيل وقراءة الّنص األدبي(: يف كتابه5)عبد الّناصر حسن محّمد(فيما أشار 

  .)إيزر(و) ياوس(إىل قضّية املصطلح إّال أنّه اكتفى بإشارة خاطفة مّيز من خالهلا بني عمل كّل من 

عاود  )قراءة الّنص وجماليات الّتلّقي(: يف كتابه املوسوم بـ )محمود عبد الواحدعّباس (أّما 

ليناقش املصطلح املوضوع عنوانا هلذه الّنظريّة من حيث )هولب(طرح نفس القضّية اليت طرحها 

وقفة هو املصطلح املستخدم عنوانا هلذه الّنظريّةلعّل أّول ما يستدعي: "اختياره وداللته يقول

)Theory reception(نظريّة االستقبال، فاملصطلح غري مألوف للمشتغلني حبركات الّنقد : أي

ويواصل مناقشته للمصطلح من حيث داللته  واشتقاقاته املختلفة  ... لى الّسواء والغرب ع يف الّشرق

) إيزر(روحات صل إىل ضرورة الفصل بني كّل من أطيف كّل من الّلغتني العربّية واالجنليزيّة، لي

، حيث رأى بأّن اهتمام األّول كان منصّبا على دراسة تفاعل القارئ مع الّنص، فيما انصّب )ياوس(و

6.جهد الثّاين على الّدراسة التّارخيّية لتلّقي الّنص

.9م، ص2000، 1إدريس بلمليح، القراءة الّتفاعلّية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط-1
.31م، ص 2001، 1ريّة التّلّقي أصول وتطبيقات، املركز الثّقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طبشرى موسى صاحل، نظ-2
.97م، ص2005، 4صالح فضل، مناهج الّنقد املعاصر، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، القاهرة، ط-3
.301م، ص2006ط، .وهران، اجلزائر، دخلضر العرايب، املدارس الّنقديّة املعاصرة، دار الغرب للّنشر والّتوزيع، -4
.123عبد النّاصر حسن حمّمد، نظريّة الّتوصيل وقراءة الّنص األديب، ص-5
، 22، 13ص ص م، 1996، 1عباس حممود عبد الواحد، قراءة الّنص ومجاليات التّلّقي، دار الفكر العريب، القاهرة، ط-6

28.
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وهذا يؤكد صعوبة الفصل بني املصطلحات، الّدالة على الّتلّقي، االستقبال، الّتقّبل ، الّتأثري، 

تكاد تكون تسميات متعّددة السم واحد ومصطلحات متداخلة  تستقي أصوهلا من القراءة، واليت 

  .مصدر مشرتك

ة مفهوم مجاليّ ( اإلشارة إىل  جيدر بنا لية املصطلح واختالف اآلراء حولهالّتعرض إلشكا وبعد

.يف العنوان املوايل )الّتلّقي

:الّتلّقيجمالّية مفهوم 3-1

 إىل الّداعية املناهج واملدارس لكلّ  جامعة تعدّ  األملانية كونستانس مدرسة أو الّتلّقي مجالية

 النظرية ومبادئهم نشر أفكارهم على العاملني روادها جهود بفضل القارئ أو باملتلّقي االهتمام

التلّقي  جلمالية مكّونني مؤتلفني اجتاهني خمتلفني إيزر وولفغانغ، ياوس روبرت هانزوميثل ، والتطبيقية

  : اجتاهني أساسني مها إىل املنقسمة

  ).االستقبال  أو التلّقي مجالّية( نظرية  يف اّجتاه ياوس:األول-

).الّتأثري(نظريته اخلاّصة مبصطلح  يف اجتّاه إيزر:والثاني-

 خمتلفتان نظريّتان ضمنه تندرج بل موّحدة، نظرية على حييل مفهوم مجالية الّتلّقي ال"أّن  حيث

.)1("بينهما بوضوح مها؛ نظرية الّتلّقي، ونظرية الّتأثريالّتمييز ميكن

وضع "ويّتضح االفرتاق بينهما من خالل مطالعة التسمية والرّواد، أّما االئتالف فيكمن يف أّن 

تصّورات معّينة بشأن التلّقيات املختلفة واملتتالية للنّص يتطّلب حتليل بنيات النّص التأثرييّة اليت 

)2("عي استجابة معّينةتستد

.143القراءة، ص  نظريات إىل التأويل فلسفات شريف، من الكرمي عبد - 1
.144املرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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وإذا كان الّتلّقي والتأثري اجتاهني خمتلفني، فإنّه من املستحيل الفصل بينهما، إذ أّن التأثري 

والتقاء النّص والقارئ هو الذي خيرج العمل األديب إىل الوجود "خيّص النّص، والتلّقي خيّص القارئ، 

.1"الدّقة القي ال ميكن حتديده أبداً على وجه وهذا التّ 

إّن حصر وحتديد مواطن االئتالف واالختالف بني عمل هذين املنظّرين، من شأنه أن يبّني 

الّتمايز املوجود بني عملني متداخلني ومتكاملني، ولكّنهما يف الوقت نفسه خمتلفان وفيما يلي بسط 

  :ملواطن االئتالف واالختالف

 :مواطن االئتالف-

على أسس املقاربة البنيويّة والّنصوصّية بعاّمة، وشّددا على ) إيزر(و) ياوس(اعرتض كّل من -

Volitio(تطّور الّتنوّع األديب :أمهّية الّتلّقي يف قضّيتني أساسّيتني مها genre littèraire( ،

Littèraira(وعملّية بناء املعىن  theory.(2

 :مواطن االختالف-

Littèraire(بتطّور الّنوع األديب مرّكزا جهوده على مراجعة نظريّة األدب ) ياوس(اهتم -

theorie (  وتاريخ األدب )Hitorique littèraire.(

، العتقاده أّن )L’interprètation(، وطرائق الّتفسري املعىن بناء بينما اهتّم إيزر بقضّية

املتلّقي بعدد من اإلجراءات،  تستدعي قياماليت ) Failles(الّنص ينطوي على عدد من الفجوات 

Production.(3(حّىت ُيكوِّن املعىن، وحيّقق الغايات القصوى يف  اإلنتاج 

م، 1984، سبتمرب 1، عدد 5نبيلة إبراهيم، القارئ يف الّنص؛ نظرية التأثري واالّتصال جمّلة فصول، القاهرة، مج ، رينظ -1
 .106ص

.147ناظم عودة خضر، األصول املعرفّية لنظريّة التّلّقي، ص-2
.122نظريّة الّتوصيل وقراءة الّنص األديب، صعبد النّاصر حسن حمّمد،-3
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مراحل بتعديل بعض أفكاره األوىل، وأخذ حيّدثها ويطّورها مبا يتناسب مع  )ياوس(قام -

اته األوىل، إذ أّن أفكاره فقد جاءت أفكاره يف مرحلة الّنضج امتدادا ملشروع) إيزر(تفكريه، أّما 

والذي ظهر يف لغته األصلّية سنة )من يروي الّرواية؟(: املطروحة يف مقاله املرتجم عن الفرنسية بعنوان

اإليهام (:ويف مقاله املرتجم إىل اإلجنليزيّة بعنوانم، 1970وترجم إىل الفرنسّية سنة م، 1958

وكذا  م، 1972)عملّية القراءة(ومقال  ،م1970، )واستجابة القارئ لألدب الخيالي الّنثري

)فعل القراءة(، هي نفسها معروضة أكثر تفصيال يف كتابه م1972سنة  )القارئ الّضمني(كتاب 

، وهي نفسها متّثل قناعات راسخة م1985، والذي ترجم إىل الفرنسّية سنة م1976الّصادر سنة 

1.)األدبّيةاألنثروبولوجّية (:حّىت يف كتاباته األخرية عن

، )Hermèneutique(بشكل خاص على علم تفسري اهلرمينوطيقا ) ياوس(اعتمد -

بالفلسفة الظّاهراتّية              ) إيزر(فيما تأثّر ، )هانز جورج غادامير( متأثّرا باألفكار اليت صاغها 

)Phènomènologie( ، وتبّىن أفكار)العمل  خصوصا تلك املتعّلقة بدراسة، )رومان انغاردن

.الفّين 

وتارخيّية واسعة الّنطاق حبيث تطّورت دراسته مبوضوعات هلا طبيعة اجتماعّية ) ياوس(اهتّم -

Historique(اجلمالّيةلتاريخ الّتجربة de l’expèrience èsthètique( ، وأصبحت عبارة عن

.عملّية مسح تارخيي هائل

عدنان حممود حمّمد، منشورات اهليئة العاّمة الّسورية للكتاب وزارة الثّقافة، :آخرون، شعريّة املسرود، تر فولفغانغ كايسرو ،ينظر -1

.51م،  هامش الصفحة 2010ط، .د
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املفرد، وبكيفّية ارتباط القرّاء به، ومع أنّه مل بصفة مبدئية بالّنص ) إيزر(بينما اهتّم زميله -

األكثر تفصيال أو املندجمة  يستبعد العوامل االجتماعّية والّتارخيّية فقد جعلها الحقة باملسائل الّنصّية

1.فيها

عبد : (وال شّك بأّن كّل هذه األمور اخلالفّية بني هذين الرّائدين تعّضد الرّأي الذي قاله

ال حييل على نظريّة واحدة بل تندرج ضمنه نظريّتان )جمالّية الّتلّقي(وجتعل مفهوم ، )الكريم شرفي

(خمتلفتان، ميكن الّتمييز بينهما بوضوح على الّرغم من تداخلهما وتكاملهما مها )نظريّة الّتلّقي:

)Thèory de rèception(ونظريّة الّتأثري)Thèory de l’effet( ّتيب  واللتان أّسسهما على الرت

2).إيزر(و) ياوس(كّل من 

، مل يكن ليمنع من إمكانّية الفصل اإلجرائّي )الّتلّقي والّتأثري(إّن الّتعالق والّتداخل بني 

بينهما، ومتّيزمها عن بعضهما بعضا كطرفني خمتلفني، ومتفاعلني يف الوقت ذاته، وذلك أّن العالقة 

 :ظهرين اثنني مهامبمتمّيزة  هي عالقة) الّتأثري(و) الّتلّقي(الّتفاعلّية بني 

Jugement(مجاّيل يعكس أحكاما قيمّية - de valeur(ويستند إىل املرجعّية املشرتكة ،

 ).إيزر(، وهو ما حييلنا على املفاهيم الغجرائّية اليت صاغها )املتلّقي(و) الباثّ (بني كّل من 

Processus(سريورته الّتارخيّية - historique( الّتلّقي، اليت ال بّد أن ، على أنواع من

ومعىن هذا أّن األثر الفّين ليس موجودا بذاته، إذ أّن خلوده ال ينعكس تعكس قيمة األثر ومكانته،

3.إّال عرب الّتفاعل الّتارخيّي الذي بإمكانه أن يقّيمه مع أوساط خمتلفة من القرّاء

.122ديب، صعبد النّاصر حسن حمّمد، نظريّة الّتوصيل وقراءة الّنص األ-1
  .145ص عبد الكرمي شريف، من فلسفات الّتأويل إىل نظريّات القراءة،-2
.11إدريس بلمليج، القراءة الّتفاعلّية، ص ،ينظر -3
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إذ أّن التذأثرب  ل الفصل بينهماياملستح، اّجتاهني خمتلفني فإنّه من )الـّتلّقي والّتأثري(وإذا كان 

التقاء الّنص والقارئ هو الذي خيرج العمل األديب إىل الوجود "خيّص الّنص والّتلّقي خيّص القارئ، و

.1"وهذا الّتالقي ال ميكن حتديده أبدا على وجه الّدقة

وال ميكن جتميع املعىن الذي يشرتك القارئ يف تكوينه إّال من خالل تفاعل هذا القارئ مع 

دالالت الّنص املفتوحة واملتعّددة ، فيكون االّجتاه من القارئ إىل الّنص، ومن الّنص إىل القارئ يف 

لّقي أن تكون نظريّة وهذا الّتفاعل بالّضبط هو الذي منع مجالّية التّ "إطار عملّية الّتفاعل املتبادل، 

للّتلّقي اخلالص، أو نظريّة للّتأثري اخلاص ومنعها من الّرتكيز على الّنص وحده، أو الّرتكيز على املتلّقي 

بالّتفاعل القائم  اإلمساكوحده، فكانت يف الوقت نفسه تنطلق من الّنص ومن املتلّقي، وحتاول 

.2"بينهما، أي بني الّتأثري واملتلّقي

Esthètique(ية الّتلّقيمفهوم جمال- de reception:(

�Ƣǿƾų�Ǯ ǳǀǳÂ��ƢȀǼȈǠƥ�ƨËȈź°Ƣƫ�ƨǜū�Ŀ�ĺ®ȋ¦�ǎ ËǼǳ¦�ȆËǬǴƫ�ƢȀƦËŤ�Ŗǳ¦�ƨËȈǨȈǰǳƢƥ�ËǶƬē�ƨËȇǂǜǻ�Ȇǿ

ترتكز على شهادات املتلّقني بشأن هذا الّنص، أو بشأن األدب عموما، وعلى أحكامهم، وردود 

حامسة يف حتديد كيفّية الّتلّقي يف هذه الّلحظة الّتارخيّية بعينها، أفعاهلم احملّددة تارخييّا وتعتربها عوامل

Mèthodes(وتوّجهها هذا هو ما يربّر اعتمادها على املناهج الّتارخيّية والّسوسيولوجّية

historique et sociologique.(

م، 1984، سبتمرب، 1، عدد5نبيلة إبراهيم، القارئ يف الّنص، نظريّة الّتأثري واالّتصال، جمّلة فصول، القاهرة، مج،ينظر -1

  .106ص
.149الكرمي شريف، من فلسفات التأويل إىل نظريّات القراءة، ص عبد  -2
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Esthètique(مفهوم جمالّية الّتأثير 3-2 de l’effet:(

مبدإ أّن الّنص االديب يبين بكيفّية مسبقة استجابات قرّائه املفرتضني تنطلق هذه النذظريّة من 

وحيّدد بكيفّية قبلّية سريورات تلّقيه املمكنة، ويثري ويراقب كّل واحدة منها بفضل قدرات الّتأثري اليت 

حترّكها بنياته الّداخلّية، ومن هنا راحت ترتكز على الّنص يف حّد ذاته من حيث الّتأثريات اليت

(مستندة يف ذلك على املناهج الّنقديّة والّنصّية. ميارسها .Mèthode thèorique et

textuels.(1

.143عبد الكرمي شريف، من فلسفات الّتأويل إىل نظريّات القراءة، ص -1
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:جمالية الّتلّقي والّتأثير في الثّقافة العربّية-4

منذ القدم وإىل اآلن كانت ومازالت نظريّة الّتلّقي والّتأويل حمّل نقاش وجدل؛ فعلى الّرغم من 

وضع أسس هذا العلم؛ إّال أنّه ميكن القول بأّن العرب اهتّموا كذلك بأمهّية أّن علماء الغرب هم من 

�ǾȈǧ�ËÀȋ��řȇƾǳ¦�ǎ ËǼǳ¦�ȆËǬǴƫ�ȄǴǟ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶȀǷƢǸƬǿ¦�ËƤ ǐǻ¦�ƾǫÂ��ƢȀǴȇÂƘƫÂ�́ ȂǐËǼǳ¦�ȆËǬǴƫ

نصوصا تفهم منذ الوهلة األوىل؛ وأخرى حتتاج إىل إعمال العقل والّتحليل والّتفسري مبا يوافق شرع اهللا

.وسّنة نبّيه صلى اهللا عليه وسّلم

ĺ®ȋ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƢËǷ¢ فقد كانت ظروف الّتلّقي األديب تفرض على املبدع أن يعرض إبداعاته

بنفسه على أكرب عدد من املتلّقني يف األماكن املتاحة لذلك؛ وأقيمت األسواق األدبّية إللقاء الّشعر 

واخلنساء ولعّل قّصة أّم جندب ... كاظ ومربد وغريمهاواحملافل اجلماعّية لسماع اخلطباء، كسوق ع

1.ليل على ذلكوزهري بن أيب سلمى أكرب د

، الّنثريّة منها وقد ارتبطت عملّية الّتلّقي والّتأويل بردود أفعال الّنقاد جتاه األعمال األدبّية

واملوازنات؛ وتطّور لتصبح كفكرة السرقات : والّشعريّة، واليت أثارت فيهم كثريا من املفاهيم الّنقديّة

سنن (و) العدول عن الّنص(و) الّتلّقي الّضمين(أكثر دّقة واحرتافّية، عندما أصبحنا نتحّدث عن 

وأصبح األدب كّلما كان جّيدا كان له تأثري قوّي على املتلّقي، وهلذا أصبح األدب إبداعا 2.)القراءة

نشئ وتذّوقا من قبل القارئ؛ألنّه ال مي
ُ
كننا تصّور أدب من دون قارئ، أو مستمع يف حني من جهة امل

ا، ويف مرحلة الّتدوين أصبح قرائيّا، مث بعد ذلك أقيمت أن الّتلّقي يف مرحلة قبل الّتدوين كان مساعيّ 

ينما واملعارض إليصال املنتجات اجلديدة هلذه األشكال الفّنية املستحدثة إىل املسارح ودور الس

ديسمرب  20حمّمد يوب، مقال نظريّة التّلّقي والّتأويل عند العرب، صحيفة القدس العريب، اململكة املّتحدة، لندن، ،ينظر -1

.م، ص الثّقافة2015
.حمّمد يوب، نظريّة التّلّقي والّتأويل يف الّنقد األديب عند العرب، ص الثّقافة-2
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الّتلّقي األدّيب والفّين فرديا أو شخصّيا بفضل الكتاب والّصورة ّمث بفضل املتلّقني، وبعد ذلك أصبح 

  .اإلنرتنت وغريها: اإلذاعة والّتلفزيون وبفضل الّتطّور اهلائل لوسائل اإلعالم املتطّورة كـ

وقد فرض الّتلّقي األدّيب على املتلّقي ألوانا معّينة من فنون القول اليت تتماشى مع عملّية اجلهر 

األداء؛ كما فرض هذا األمر نفسه على الّنقد والبالغة؛ فظهر احلديث عن مقتضى احلال، يف 

ومطابقة املقال للمقام، كما ظهر احلديث عن اخلطيب وما يّتخذه من صفات؛ وظهرت فنون اإللقاء 

من املؤّكدة على خمارج احلروف واأللفاظ، والّسجع وأشكال أخرى من أشكال الّصنعة الّلفظّية، وكان 

الّضروري أن تكون اللغة هي الوعاء لإليقاع الّصويت وهي األساس إلحداث اجلمالّيات الفّنية املطلوبة، 

.القابعة يف نفسّية املتلّقي وإعادة اسرتجاع املسموع وإلثارة األحاسيس وشحنة االنفعاالت

العربّية، وذلك أّن نفهم ممّا سبق أّن نظريّة الّتلقي والّتأويل تلتقي مع مرجعّيات يف الثّقافة

�ń¤�̈ǂǜËǼǳ¦�ƾǠƫ�Ń�°ȂǐǠǳ¦�°ËȂǘƫ�ǞǷÂ��ǾǠǷ� ¦ËǂǬǳ¦�ǲǟƢǨƫ�Ƥ ǈƷ�ƢēȐȇÂƘƫ�Ǧ ǴƬţ�ÀƢǠǷ�Â̄�ĺ®ȋ¦�ǎ ËǼǳ¦

�ǾǴǟƢǨƫ�ÃƾǷÂ�ȆËǬǴƬŭ¦�ƨǬƟ¦̄�ȄǴǟ�ƪ Ǽǿ¦°Â�©ƾǸƬǟ¦�ƢËŶ¤��ƨȈƟƢĔ�ƨȈËǼǧ�̈°ȂǏ�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǫ�ƨËȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐËǼǳ¦

مبلء  اليت مسّاها دعاة نظريّة الّتلّقي والّتأويلمع هذه الّنصوص؛ وملء ما ظّل مبهما فيها وهي 

الفجوات اليت يتعّني على املتلّقي ملؤها؛ وهلذا الّسبب جند الّنقاد القدماء قد اختلفوا يف كثري من

� Ä®Ëǂǳ¦�ÀȂǔǧǂȇÂ�ǞǷƢǈǳ¦�ƾǼǟ�ȏȂƦǫ�ȄǬǴȇ�Äǀǳ¦�ƾËȈŪ¦�ǂǠËǌǳ¦�ÀȂǴËƦǬƬȇ�ǶĔ¢�Ʈ ȈƷ�ƨËȇǂǠËǌǳ¦�ƾƟƢǐǬǳ¦

.الذي تنفر منه آذان املتلّقني

لكي حيّقق وجوده حيتاج إىل قارئ مبدع قادر و ص األديب نّ اللنصل بعد هذا العرض إىل أّن 

قادر على فّك شفراته وحتديد مكامن القّوة تلقٍّ غويّة والبالغّية، وإىل قارئ ومعلى توظيف ملكته اللّ 

لتصبح عملّية الّتواصلو بني الّنص ومتلّقيه ّيةالّتكامل اليت هياملعادلة األدبّية  ا حّققيل ؛والّضعف فيه

(األدّيب مرهونة مبستوى ودرجة العالقة بني طريف املعادلة ومها فيكون الّنص واملتلّقي )املنَتج واملتلّقي:

.توى واحد فال يُعطى خسيس الّناس رفيع الكالم وال رفيع الناس وضيع الكالميف مس
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:جمالّية الّتلقي في الّنقد الحديث-5

باعتبارها قد  - وال ينبغي هلا ذلك -جيب الّتوكيد بدءا أّن مجالية الّتلّقي ال تقّدم نفسها

األدبّية ويف الظّاهرة األدبّية بوجه اكتشفت على غرار األوبوياز حقال ال مالك له يف جمال الّدراسات 

وإن اختلفت درجته –عام فالّتلقي باعتباره ظاهرة تواصلّية يف املقام األّول كان موضوع تأّمل 

منذ أرسطو وحىت تأسيس مجالّية الّتلّقي يف أملانيا االّحتاديّة يف أواخر السّتينات من خالل  -وطبيعته

  .جابة القارئ وسوسيولوجيا القراءةنظريّات سيميوطيقا الّتلّقي ونقد است

إّن مجالّية الّتلّقي ميكن أن تعترب نفسها وهي حمّقة يف ذلك، إبداال جديدا وصيغة جاّدة يف 

�ǲËǰǌƫ�ƢËĔ¢�¾ȂǬǳ¦�±ȂŸ�ƢËŲ��ƢȀƷÂǂǗ"حتّديا"�©ƢǸËǴǈŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�Ŀ�ǂǜËǼǳ¦�Ƣē®ƢǟƜƥ�ƨËȈƥ®ȋ¦�©ƢǇ¦°ËƾǴǳ

ǿ�©¦ǄȈǷ�ǺǷÂ��§ ®ȋ¦�Ǻǟ�ƨËȇƾȈǴǬËƬǳ¦�ƢȀǴǠŸ�ƢËŲ��°¦ǂǸƬǇƢƥ�ƢǿƢǘƻ�Ŀ�Ǯ ǳǀǯ�ǂǜËǼǳ¦�ƾȈǠƫ�ƢËĔ¢�ƨËȇǂǜËǼǳ¦�ǽǀ

1.منفتحة على إمكانّيات الّتجّدد والّتطّور

إّن القراءة نشاط مكّثف وفعل متحّرك، وتوليد حياول معه القارئ استكشاف وسرب أغوار 

الّنص، تقوم وتنهض بني من الّنص إىل القارئ ومن القارئ إىل:الّنص وهي تسري يف اّجتاهني اثنني

.الّتلّقي والّتأويل:عملّيتني

فالّتلّقي هو نقل املعىن من داخل بىن الّنص الّصغرى والكربى، وعالقات تلك البىن بالّنسق  

واألنساق داخل الّنص نفسه، كما يقول البنيويّون إىل املتلّقي، وهو ما يعترب متهيدا بدرجة ما ملدرسة 

أي هو العملّية اليت تتّم عند القارئ أو املتلّقي من قراءة الّنص ، )جاك دريدا(الّتفكيك اليت بدأها 

2�ȆËǬǴƫ�Ƣđ�ËĻ�Ŗǳ¦�ƨËȈǨȈǰǳ¦�ȄǴǟ�ȆËǬǴËƬǳ¦�ƨËȇǂǜǻ�¿ƢǸƬǿ¦�ËƤوالّتعّرف على معانيه وأبعاده وعالقاته ǐǻ¦�ƾǫÂ��

.122م، ص 2002، املغرب، 17العدد   ،جمّلة عالماتمجالّية التّلّقياهلاشم أمسهر،-1
 -هـ1437، مكتبة امللك فهد الوطنية، حمّرم 32التّلّقي والّتأويل عند العرب، دوريّة قوافل، عدد  ةحمّمد يوب، مقال نظريّ -2

  .35- 28ص ص م، 2015أكتوبر
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ديب يف فرتة تارخيّية، اخلطاب األديب عرب الّزمن، وحمور هذا االهتمام هو املتلّقي وحكمه على الّنص األ

.وهو ما يربر اعتمادنا على املناهج التّارخيّية واالجتماعّية

فهو حتديد املعاين الّلغويّة يف العمل األديب من خالل الّتحليل وإعادة صياغة :أّما الّتأويل

ازيّة والّرتاكيب، ومن خالل الّتعليق على الّنص، وهذا يرّكز على مقطوعات غامضة أو جماملفردات 

توضيح مرامي العمل الفّين ككّل، ومقاصده باستخدام وسيلة الّلغة، بالّرتكيز على :يتعّذر فهمها، أي

.الّنوع األديب الذي ينتمي إليه وعناصره وبنيته وغرضه وتأثرياته: شرح خصائص العمل ومساته مثل

الّنص يبين بكيفّية مسبقة استجابات قرّائه املفرتضني وحيّدد بكيفّية قبلّية سريورات  أنويعتقد 

تلّقيه املمكنة، ويثري كّل واحد منها بفضل قدرات الّتأثري اليت حترّكها بنياته الّداخلّية، وتنتهي مهّمة 

مبوته تكمن يقظة الّنص، ويطلب إليه بعد ذلك االختفاء أو املوت، ألّن   /املرسل بنهاية رسالته

.املتلّقي وحياته

القارئ يف تعامله مع الّنص، فقد ختتلف املسّميات )أفق توّقع(وأبرز حماور نظريّة الّتلّقي هو 

ماذا يتوّقع القارئ أن يقرأ يف الّنص؟ وهذا الّتوّقع وهو املقصود حتّدده :ولكّنها تشري إىل شيء واحد

قة، أو تربيته األدبية والفّنية؛ والقارئ الذي يعنيه منظور الّتلّقي هو ثقافة القارئ وتعليمه وقراءاته الّساب

.القارئ املثّقف الذي ينطلق يف تفسريه للّنص من وعيه بأفقه وآفاق اآلخرين

1:ويتحّدد أفق توّقع القارئ من خالل سبعة مبادئ

آفاق الّتوّقعات إّن تاريخ األدب جيب أّال يتجاهل القارئ وأمهّية املتلّقي الذي يعتمد على-أ 

 .لدى القارئ

.إّن آفاق الّتوّقعات جيب أن ترتبط بنظريّة األنواع األدبّية- ب 

  .35-28ص ص حمّمد يوب، نظريّة التّلّقي والّتأويل عند العرب، -1
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.أفق الّتوّقعات يساعد يف فهم ردود فعل القارئ للّنصوص- ج 

.بإعادة تركيب أفق الّتوّقعات لقارئ معاصر للّنص نستطيع فهم نظريّة القراءة املعاصرة له-د 

.وص حتّديا أكرب من أفق الّتوّقعات عند القرّاء املعاصرينيف بعض األحيان متّثل بعض الّنص- ه 

جيب على مجالّيات الّتلّقي عدم قبول أحادية البعد املعاصر الذي يؤخذ بعني االعتبار عند -و 

.الّتعامل مع الّنص

إّن مجالّيات الّتلّقي تسّلم بالوظيفة االجتماعية لألدب، وترى أّن قراءة الفرد تؤثّر يف سلوكه -ز 

.اعيّ االجتم

ولذلك ففي نظريّات القراءة احلديثة يشّكل القارئ العنصر الرّئيسي يف العملّية اإلبداعّية؛ 

فاملتلّقي وحده الذي ميلك قدرة نفخ الّروح يف جسد الّنص؛ يف سواد مداديّته؛ ومن َمثّ كان فعل 

.الكتابة قرانا بني اخلطاب احملمول على الّزمن والّنص احملمول على املكان

�Ǧ ǴƬűÂ��ǞǸƬĐ¦Â�ƺȇ°ƢËƬǳ¦�ƨËȈǔǫ�Ŀ�ƨǬƥƢËǈǳ¦�©ƢËȇǂǜǼǳ¦�¼¦ǂǣ¤�ń¤�ǞƳǂȇ�ƨȈËŷȋ¦�ǽǀǿ�Ƥ ƦǇ�ËǲǠǳÂ

الّسياقات الثّقافّية واحلضاريّة واالجتماعية والّنفسّية احمليطة بإنتاج الّنص، وكذا االهتمام املفرط 

.من منتج الّنص وقارئ الّنصباألنساق الّنصّية بعيدا عن كّل 

اه الفلسفي احلديث الذي يرّكز على الّدور احملوري للقارئ يف حتديد املعىن هو إّن االجتّ 

إىل أّن املوضوع احلّق للبحث الفلسفي هو )هوسرل(؛ إذ يذهب )أو فلسفة الظواهر(الفينومينولوجيا 

حمتويات وعِينا وليس موضوعات العامل، فالوعي دائما هو وعي بشيء، وهذا الّشيء الذي يبدو 

1.ا هو الواقع حّقا بالّنسبة إلينالوعين

.35التّلّقي والّتأويل عند العرب، ص حمّمد يوب، -1
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فاإلنسان بتأّمالته اليت تتحّكم فيها نوازع النذفس وخمتلف ترّسبات الّشعور والّالشعور تسعى 

االستكناه والفهم واملعرفة؛ ومن ذلك فإنّنا نكتشف يف األشياء اليت تظهر يف وعينا خصائصها  إىل

.العاّمة أو اجلوهريّة

الّتأويل تقوم وتنهض على أّن كّل و ونستخلص من كّل هذا العرض الّطويل أن نظريّة الّتلّقي 

نص يقوم على مبدإ يبدعه؛ وقارئ يقرؤه؛ ويتوازى مع مبدعه؛ وأّن الّنص ال حييا إّال بفعل احلالة 

خر؛ على أنقاض الثّانية اليت تتصّوره؛ وهي القراءة املنتجة اليت ينشأ عنها إبداع نص آخر؛ من نوع آ

.الّنص األّول اليت غالبا ما تفضي إىل نّص ثالث يعرف بنقد الّنقد
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 : انيالفصل الثّـ 

في ضوء جمالّية التـّلقّي  اإلبداعيةتجربة بدر شاكر الّسياب  

.تجربة الّسياب اإلبداعية-1

.تجربة السّياب اإلبداعّية مع المرأة-2

.رؤى نقديّة حول تجربة السّياب مع المرأة-3
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كان له الفضل شرين، و ـأبرز الشعراء يف العراق منذ أواسط القرن العياب شاكر السّ  بدركان 

هي قرية على مقربة من البصرة  و  1"جيكور"الشاعر مناحلداثة، و إىل  عر العريبّ خول بالشّ األكرب يف الدّ 

حيث ولد يف أوائل عام  ،ن العراقيف اجلنويب مسم الرّ Ƣƥ�Ãǂǫ�ǺǷ�Ƣđ�ǖȈŹ�ƢǷ�ǞǷ�ǲكانت تشكّ 

أنّ : وقيل موربيع التّ خيل و اليت عمل أفرادها بزراعة النّ يابالسّ هو ينتمي إىل عائلة و ) م1926(

.2وحيدا بعد أن فقد أقرباءه مجيعا يبَ ه سِ ياب ألنّ ـّــ ه األكرب عرف بالسجدّ 

علق كان شديد التّ ـه وأولته رعايتها، فدتاألوىل يف أحضان أمه اليت تعهّ سنواته  يابالسّ عاش 

đها يف قصائده لاليت سجّ )بويب(، وبيوت الطني ومياهالوادعة بني أشجار الّنخيل شأ يف قريتهــون  ،اـ

ق مع يتحلّ ة أخذ يفيّ منذ فتح عينيه على هذه املشاهد الرّ و  ،)هر والرمادالنّ (، )أنشودة المطر: (مثل

إىل جده  كان يستمع أيضاوأخبار عروة وعفراء، و أنداده حول عّمته وهي حتكي سري امللوك الغابرين، 

.، تلك احلكايات اليت تغلغلت يف أعماق نفسهندباد وقصة أيب زيد اهلاليلوهو يروي له مغامرات السّ 

يتجاوز ، مل فته طفال يتيماخلّ م و 1932باب سنة ميعة الشّ بوفاة أّمه وهي يف بدرفجع 

ؤال عنها كان يف السّ ما أحلّ كلّ و  ،أثر عميق يف نفسه ��ƢǿƾǬǨǳ�ÀƢǯÂ�ƢĔƢǼƷ�¿ǂƸǧادسة من عمرهالسّ 

 :ذلك يف قوله خفيف عنه ويشري إىلأهله حياولون التّ 

  ما بات يهذي قبل أن ينالكان طف

  ذ عامنه التي أفاق مأمّ نّ أب

ؤالي السّ لّح ف حين فلم يجدها، ثمّ 

  بعد غد تعود: هقالوا ل

  .معناها اجلدول األعلى) جوري كور(كلمة فارسية من   -1
م 2،1997أسامة للّنشر والّتوزيع، األردن، عّمان، طحسن توفيق، شعر بدر شاكر السياب، دراسة فنّية وفكريّة، دار : ينظر  -2

  .46-45ص ص
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  أن تعود بدّ ال

  كاا هنفاق أنهّ ن تهامس الرّ إِ و 

  ام نومة الخلودتن لّ في جانب التّ 

.1 رتشرب المطا و من ترابه تسفّ 

�ËĔƘƥ�ŃƢū¦�²به إحساس غريب ك فقد أملّ  ƢǈƷƜ بعد غد(ا ستعود إليه ( يلحّ و�ËĔƘƥ ا) ّأن  البد

.قد ماتت كما ميوت الناس، فقربها هناك يف جانب الّتلّ هذه األمّ يدرك أنّ ، مثّ )تعود

أخرى بعد ثالث سنوات من وفاة مرأة با" شاكر"ط أبوهــــــــــــرتبفقد احرم أيضا حنان األب، و 

  .بيهأّمه فعاش يف كنف جده أل

، اليت مل يكن فيها )جيكور(سليمان القريبة من قريته يف قرية باب  االبتدائّيةأمت بدر دراسته 

ها صيف انوية فأمتّ ه إىل مدينة البصرة إلكمال دراسته الثّ جدّ  أرسلهمدرسة يف ذلك العهد، مث 

  .م1943

: مني العالية يف مطلع العام الدراسيلتحاق بدار املعلّ إىل بغداد لالنتقل وما لبث أن ا  

للغة تقل إىل فرع اة يف العامني األولني وانغة العربيّ حيث درس يف فرع اللّ ، )م1944- م1943(

ج عام ، فتخرّ األدب اإلجنليزيعلى روائع ، رغبة منه يف اإلطالع اإلجنليزية يف العام الثالث

  ).م1949- م1948(

، إىل حني وفاته عام  خترجه من دار املعلمني العاليةيف غضون اخلمسة عشر سنة بني

العمل دريس الذي فصل منه مرارا، و ة تراوحت بني التّ وظائف عدّ يف  يابالسّ عمل  )م1964(

1-«��ǂǘŭ¦�̈®Ȃǌǻ¢�À¦Ȃȇ®�ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��§ ƢȈǈǳ¦�ǂǯƢǋ�°ƾƥ1 ،474م، ص1997، دار العودة، بريوت.
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 - حسن العجمي-السا يف مقهى رى عاطال عن العمل، جكثريا ما كان يُ حفي، و املكتيب أو الصّ 

.1هيساعده يف قضاء حوائجه أصدقاؤُ 

إىل  انضمفقد  ةيف سائر البالد العربيّ ياسية يف العراق و حوالت السّ ان فرتة التّ إبّ ياب السّ عاش 

أكتوبر  انتفاضةم، وبقي يف صفوفه بضع سنوات، وشارك يف 1945يوعي حوايل سنة احلزب الشّ 

متنّكرا،طر إىل مغادرة العراق فارّا إىل إيرانفاض العراقّية املوالية لإلجنليز،، على احلكومة م1952سنة 

ƢËȇ¢�̈ǂǌǟÂ�ǺȇǂȀǋ�Ƣđ�Ʈ¿يف زيّ  ǰǷÂ�Ëĺ¦ǂǟ¢  وانتقل منها إىل " محمد حسين"بصحبة صديقه

ǂȀǋ¢�ƨËƬǇ�Ƣđ�Ȅǔǫ�Ŗǳ¦�ƪ ȇȂǰǳ¦�Ëǈǳ¦�Ŀ�ǾǫƢǧ°�ǞǷ�Ǌ ȈǠǳ¦�Ǿǳ�Ƥ ǘȇ�ŃÂ2ع إىل وطنه، وأخذ يتطلّ كن��.

  مالالظّ ها و بالدي من سوا في مس أجملالشّ 

3قراتضن العهو يح، ف، هناك أجملمالى الظّ حتّ 

ومل ) م1953(الثاين على عرش العراق يف مايو جلوس امللك فيصل  إبّانفعاد إىل العراق 

 األمس ع رفاقــــــــــمسياسّية دخل مظاهرات و ) م1954(احلزب الّشيوعّي عامعن  شقّ يلبث أن ان

بتهمة ) م1961(اعتقاله أوائل عاممن لطات العراقية ، لكن ذلك مل مينع السّ رائدعلى صفحات اجل

جن قيما بالبصرة، وبقي يف السّ ه كان ميف إحدى املظاهرات اليت حدثت يف بغداد مع أنّ  االشرتاك

  .ستة عشر يوما

�ǺǷ�«ǂƻÂ�ǾǈǨǻ�©°ƢĔƢǧعاىن فيها من مشاهد الّتعذيب اليت تعّرض هلا املعتقلون الّسياسّيون، 

4.الّسجن معتّال، إذ اشتّد عليه املرض وأخذ يتضاعف عليه

  . 10ص ،م1965، 53، جملة الرائد العريب، عدد "ومات بدر: "شفيق الكيايل، مقالة،ينظر -1
.9م، ص2012وان أنشودة املطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثّقافة، مصر، القاهرة، بدر شاكر السياب، دي-2

.9بدر شاكر الّسياب، ديوان أنشودة املطر، ص-3

107-106حسن توفيق، شعر بدر شاكر الّسياب، ص،رينظ - 4
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حنيال مصابا بالسّل وبفقر الّدم واّتصفت حياته بالّتعاسة والّشقاء، كان الّسياب حنيل اجلسم،

وأّدى ذلك كّله إىل إصابته وهو يف الثّالثة واألربعني من عمره باضطراب عصّيب يف العمود الفقري، 

.أّدى إىل شلل يف الّظهر والّساقني فلم يعد قادرا على املشي إّال بعّكازين

دخل مشفى اجلامعة األمريكّية فلم ، م1962نيسان أبريل ومن ّمث سافر إىل بريوت يف 

يشف من الّداء، وعاد إىل البصرة، واّجته إىل الطّب الّشعيب فاستعمل األعشاب وعمد إىل الّتعاويذ 

.1دون جدوى

شباط  05سانت ماري، في وسافر لالستشفاء يف لندن، فأدخل إىل جناح يف مستشفى 

وأجريت له فحوصات طبّية ومل يفلح العالج يف لندن كما مل يفلح من قبل يف م، 1963فبراير

  بريوت

فسافر إىل باريس ليكمل عالجه غري أّن العلماء أمجعوا على استحالة العالج، فعاد إىل العراق 

الّداء الذي ابتلي به، فر قد يف املستشفى اجلمهوري لبغداد إّال أّن حالته الصحّية  وهو يصارع

:تدهورت وأحّس أنّه يقرتب من الّنهاية، فيتأّسى على نفسه ويطلب اخلالص وقد أخذ يعتصر أملا

  ؟أهكذا الّسنون تذهب

  ؟أهكذا الحياة تنضب

2أموت كالّشجر

إىل بكل عناية واهتمام، وكتب رسالة أحيط األمريي، و املشفى دخل نقل إىل الكويت و أخريا و   

  .ايطلب فيها العون على إرساله إىل سويسرا لتلقي العالج فيه الّشيخ عبد اهللا سامل الّصباح

.138م، ص2007، 6بريوت، طعيسى بالطة، بدر شاكر الّسياب حياته وشعره، املؤسسة العربّية للّدراسات والّنشر، - 1

.148بدر شاكر الّسياب، الّديوان، ص - 2
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الدقيقة احلياة على إثرها يف الّساعة الثّانية و ، فارق عاجله إذ أصيب بنزلة رئوية املوت لكنّ 

علي :"مث محل صديقه الّشاعر1م1964 عام كانون األول ديسمرب 24يوم اخلمسني من بعد الظهر 

  .يارة حيث دفن يف مقربة احلسن البصريجثمانه إىل البصرة بالسّ "الّسبتي

.394م، ص 1983، 6شعره، دار الثّقافة، بريوت، لينان، طشاكر السياب ، دراسة يف حياته و إحسان عباس ، بدر1
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  : ةبداعيّ ياب اإلتجربة بدر شاكر السّ -1

ثاين  يف أطر جديدة، فهوعر العريبّ ميل إىل حتديث الشّ ـــت ابيّ بدر شاكر السّ ربة ـكانت جت

  : ثالث مراحل متباينةالتجربة يف ت هذه قد مرّ ، و نازك المالئكةفعيلة هو نني يف ريادة شعر التّ اث

  )م1948م، 1943: األولى-

عر ر بالشّ فيها تأثّ تدور حول موضوع احلب، و )قصيدة 113(نظم خالل هذه املرحلة زهاء 

  .على وجه اخلصوص وشيلي ويكيتساإلجنليزي، 

  ):م1960-1949:(الثانية-

، مث م1945يوعي سنة ظم إىل احلزب الشّ ــني وقومي، فقد اــجاهني ماركســـــّــــ توهي ذات ا

، إذ ـــخاريتّ ــــــــــالتمع و Đ¦�ǺǷ�¦ Ǆـــــه جـان بوصفـري اإلنسـ، فكان ينظر إىل مصاين سنواتــعنه بعد مث نشقّ ا

الذي يرضخ حتت وطأة اجلوع واالستبداد، ّمث انصرف إىل القضايا اقي، ناول حال اإلنسان العر ــــــــت

  .ة فلسطنيعلى رأسها قضيّ ة و القوميّ الوطنية و 

)م1964-1960(:الثالثة-

ال يف أوصاله و  دبّ ــــــث عن املوت الذي كان يستشعره و هو يـــدّ ــــات فتحنصرف فيها إىل الذّ ا

فتظهر فيها  سالم للموت،ــستمرض واالـمرحلة من ذكر الــصائده يف هذه الــخلو قصيدة من قــتكاد ت

، مث عافاه وب الذي صرب على املرضة أيّ شخصيّ ، و يشفي بإذن اهللاحيي و ــالذي ي" المسيح"ة شخصيّ 

  :د قائالاهللا فريدّ 

،حاجر  ما سى كلّ ن، سأىشفأي سإنّ 

1لى جيكور ذات ضحىسوف أمشي إِ و 

1-ƾËǴĐ¦��À¦ȂȇËƾǳ¦��§ ƢȈËǈǳ¦�ǂǯƢǋ�°ƾƥ2304، ص.
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 ال يعودان من سفرمها أبدا  ابْنيِ يف صورة جوّ "عولس"و" بادالسند" ة تظهر أيضا شخصيّ و 

".رحل النهار"و" إقبال"، "الجلبي شناشيل ابنة"، "المعبد الغريق"حنو ما نرى يف على 

كان احلبّ موت و ــالحياة و ـا يف الــد رؤيجسّ ـــي، و قــكشف عن عمـي يابالسّ شعر  إنّ 

أكثر ر، وعاجل مشكلة املرض واملوت بشكل أعمق و اعالشّ ذان عاجلهما ة مها املوضوعان اللّ وطنيّ ــــــــــالو 

  .ةحدّ 

وضوعات، فلم يكن لديه ميل حنو املديح أو ي حدود هذه املــدخل جتديدا فـــحاول أن يو 

ي العراق وهو يرزح ــــــــــ، فقد عاش فةة ووطنيّ يّ ـــنسره ذو طبيعة روم، فشعاالت نادرةـ يف ح، إّال اهلجاء

ك من ختلُّف اجتماعي ما صاحب ذله، و والية لــــــــــــاحلكومات املعمار اإلجنليزّي و ـستحتت نري اال

ة، رؤيته الوطنيّ و  يّ ـــياسمن هنا كان وعيه السّ ر، و مبكّ ــال، يضاف إىل ذلك مرضه واختالل اقتصادي

فلم جيد وسيلة إّال لطات احلاكمة شعبه لذلك قاومته السّ نه و ـــطفاع عن و عاره وسيلة للدّ ــــــــــــكانت أشو 

  . بوطنهالفرار إىل إيران فالكويت، فكانت غربته قاسية جعلته يتغّىن 

  اه متى أنام تر حساو 

  على الوسادة أنّ فأحسّ 

  ك يا عراق؟ ر فيه عط ظّال ي يفمن ليلك الصّ 

  ةبريالمدن الغو  ت خطايبايّ هتى المبين القر 

1بيبةالح ربتكيت تنّ غ

ى ـــــــــــبعة األولطّ ــــــــــصدرت الن و ــديقع يف جملّ ـــي ن واحداو ــــيف دي يابـــالسّ ار ـــــمعت أشعـُــ جوقد 

.ناجي علوشعن دار العودة بريوت بتقدمي  )م1974م، 1971(منه عام  

.9بدر شاكر الّسياب، ديوان أنشودة املطر، ص- 1
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  :واء قبل وفاته أو بعدها كما يأيت، سعريةقد صدرت جمموعاته الشّ و 

.م1947ذابلة أزهار -

.م1950أساطير -

 .م1960أنشودة المطر -

 .م1962المعبد الغريق -

 .م1963منزل األقنان -

.م1964بنة الجبلي شناشيل ا-

 .م1965إقبال -

 .م1971يح قيثارة الرّ -

.م1972أعاصير -

ــــــــــي املرحلة هو ف، و م1941، فقد نظمها عام باكورة شعره) ى الّشاطئعل(صيدته ــكانت ق

.م1964، إذ نظمها قبيل موته عام ، آخرها)عكاز في الجحيم(ي حني كانت قصيدته ـــ، فانويةالثّ 

عن العطاء خالهلا سوى سنة عشرين سنة مل ينقطع ا زهاء أربعة و م إنتاجا شعريّ لقد قدّ 

.م1949
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Ǡƥ°ȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀد يف احملافل يرتدّ يابالسّ سم العشرين بدأ امسينات من القرن ـــداية اخلــبينات و ـــ

ة األموال املستوردة صباحا مبديريّ "1ليعبد الوهاب الشيخ"قد عمل مع بغداد و  نية يفالفّ ة و األدبيّ 

".ألسبوعا"ة جملّ و " الشعب"مساء يف جريدة و 

:بلسانه ياب اإلبداعّيةتجربة بدر شاكر السّ 1-1

هذا؟ ما : لت لهفق" ت، س، إليوت" شاعريزية للـــــغة اإلجنلحيمل كتابا باللّ يابالسّ كان 

قد حاول بعض ، و عر احلرّ منا منه الكثري يف جمال الشّ تاب يعود لشاعر عظيم تعلّ ـــهذا الك: فقال

بدر اعر هنا طلب من الشّ ة أو اإلجنليزية، و غة العربيّ ، ففشلوا لضعف يف اللّ عرب تقليدهعراء الالشّ 

  : عرية فقالث عن جتربته الشّ أن يتحدّ يابالسّ 

الحظت ـف ليزيةغة اإلجني اللّ ــعر فقرأت الشّ  عر احلر بعد أنكان احلافز األول لقراء الشّ "

كما هو احلال يف القصيدة نقطاع املعاين من بيت آلخر  عر وعدم افعيالت يف أبيات الشّ د التّ دّ ـــــــــــــتع

ار جديدة تنسجم مع روح كـأفع أجواء و فعيالت متّ ـــــديد من الــدأت الكتابة وفق نسق جـ، فبالعربية

ة حات األندلسيّ املوشّ اريخ الحظت أيضا أنّ التّ وللحقيقة و : " قائال -يابالسّ أضاف و - 2"العصر

الة قرأت ـــــسة الرّ يف جملّ ، و )م1940(يف عام و  عر احلرّ سم بطابع خاص جتد يف بعضه مالمح الشّ تتّ 

).الحديقة المهجورةالقصر و (:ƢĔ¦ȂǼǟ�̈ƾȈǐǫ)خليل شيبوب(للشاعر 

ويف ) م1947(عام ويف  عر احلرّ شّ ـــــــــــريبة من الــقēȐȈǠǨƫ��Ƣا و ـــانيهـمعفاظها و ــكانت يف ألو 

عر بشكل ملحوظ ون من الشّ جند هذا اللّ علي أحمد باكثيراعر للشّ )روميو وجولييت(قصيدة 

(ƢĔ¦ȂǼǟ�ÀƢǯ�̈ƾȈǐǫ)م1946(عر احلر عام كنت قد كتبت يف الشّ و  يتها أمام ـــألقو ) هل كان حبا:

مؤسسة  عبد الوهاب الشيخلي، جريدة املدى، عراقيون من زمن الّتوهج، بدر شاكر الّسياب، مقال ذكريات الّشعر واألمل،-1

.12م، ص2008كانون األّول 27، الّسنة الّسادسة الّسبت 1398املدى لإلعالم والثّقافة والفنون، عدد 
.12من زمن الّتوهج، مقال بدر شاكر الّسياب، ذكريات الّشعر واألمل، صعبد الوهاب الشيخلي، جريدة املدى، عراقيون -2
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اذل طاقة شو يعبد الوهاب البّياتكان ت استحسانا كبريا و مني العالية ببغداد فالقاملعلّ ب دار طّال 

  .بني احلاضرين

ها لكنّ موّشحــى الــرب ما يكون إلـفكانت أق" ازك المالئكةـن":ـل" الكوليرا"دة أما قصي

، مع احلرّ عر يستهان به من الشّ وفيه عدد ال " عاشقة الليل"وان ــيف دي) م1948(أصدرت عام 

القصائد  ن عددا منقد تضمّ و ) م1950(عام " أساطير"درت ديوان ــا أنا فقد أصحليل أمّ لتّ وا رحالشّ 

�ƨǴů�Ŀ�Ƣēǂǌǻ�Ŗǳ¦" م1948عام " العقيدةالبيان و.

.1عر احلرّ ه حنو الشّ وجّ عر اإلجنليزي األثر الكبري يف التّ لقراءيت للشّ أقول أنّ وأعود و  "

ة واإلجنليزية غتني العربيّ جيد اللّ ــعتباره يا بارتمجــقد بدأ العمل يف الصحافة م يابسّ ـالن وكا

كان قصرية، و تب القصص الــدأ يكـنا بــهو ، هاـ سكرتريا لّني ـــريبا عــبسنة تق" األسبوع"وقبل إغالق جملة 

 ليومنا هذا من حّىت مل أقرأ بصرة، و رية جيكور أو الــي قــهم فــلتقى بادور حول أشخاص ــعضها يــب

 مكن أن يكون قصصيا مبستوىـياب يما إذا كان السّ ــفيراسة و قد أو الدّ نّ ــذه القصص بالـتناول ه

".موباسان الفرنسي"أو " الروسي تشيخوف"

تشر ـــــنره فقد اا شع، أمّ رةــييم تلك القصص القصيـــــــن من تقمكّ ــين أتـــّـــ ال أستطيع اإلدعاء أنو    

مع دائما، و قاد إىل جانبه قد كان النّ اء املعروفة، و من األمس يابالسّ أصبح و  اء الوطن العريبّ ــأرجيف 

أجاب  بعض أقطار الوطن العريبّ ة يف العراق، و لميّ ــــــــــǠǳ¦�ǞǷƢĐ¦�Ȃǔǟحلني و اّ أحد العلماء الر  ذلك فإنّ 

فقد كانت إجابته  ياببدر شاكر السّ و عر احلرّ ه له يف لقاء إذاعي عن رأيه يف الشّ هتُ عن سؤال وجّ 

:أحمد شوقياعر للشّ قليدي احملبّ اعر التّ هو الشّ و 

.12الوهاب الشيخلي، جريدة املدى، عراقيون من زمن الّتوهج، صعبد  -1
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.1"ة غة العربيّ اللّ عر العمودي و مؤامرة على الشّ عر احلرّ الشّ إنّ "

:قافيةمصادره الثّ ياب و السّ 1-2

ة بيّ ــة األجنخاصّ ـبو  يابـّـ در شاكر السبقافة ـــــــعن ث -ؤةـــد الواحد لؤلـعب–ه ـقرأ دراستــــمن ي   

غة واحدة ـة سوى لـّــــ غات األجنبين يعرف من اللّ ــم يكـاعر ل، فالشّ قافةـــّـــ ة هذه الثمحدوديّ ـيذهل ل منها

 بالقاموس ما ال انا مطلوبا لذلك كان يستعنيــــــــغة إتقلـّ لقن هذه اـــــــــــم يكن يتـلزيّة، و ـــجليــغة اإلنهي اللّ 

، ض األدب األجنيبلى بعـلع عطّ ــد أمكنه مع الوقت أن يـقص، و ، ليفك مغاليق النّ املراتّ  حيصى من

عر ن الشّ ـعن سواه مو  عر اإلجنليزيّ ــة من الشّ نت لديه معلومات عامّ وّ ــــذلك تكـبة و يّ ـــــــمنقول إىل العربـال

.2الكبري يف تراثنا املعاصر؟اعر أن يكون هذا الشّ يابــللسّ لكن كيف أمكن ، و نيبّ ــــاألج

ة خصبة مبثوثة ته  أي إىل شاعريّ ـــــــــيعود إىل موهبإىل أن الفصل األول يف ذلك : لؤلؤةجييب 

.، ال إىل ثقافتهيف ذاته

  .معاثقافته ى موهبته و جربته يف احلياة تكاد تتخطّ ـتن ثقافته و ما ال يقاس مــبته أكرب بــفموه

قد قال مرة عام ـاعر فسبة للشّ افة بالنّ ـقة عنصر الثّ يا ألمهيّ ــــواع يابـالسّ مع ذلك كان و 

:م1956

د ــته وحدها مل تعـــــموهب إنّ  ؛اعرة للشّ افة ضروريّ ــــــــقمن الذي مل تكن فيه الثّ لقد مضى الزّ "

)".إيلوت- أديت: ( ـراء ككفي خللق شعـــــــت

اه سائال إيّ "شعر"ة صاحب جملّ "الخاليوسف "يكتب إىل عام عندما ــابع هذه الفكرة بــــــــــيتو 

  .اث وعالقتهماالرتّ و ة عن املوهبة الفرديّ )إليوت- س-ت(هل قرأت ما كتبه "

.12عبد الوهاب الّشيخلي، جردة املدى، بدر شاكر الّساب ذكريات الّشعر واألمل، ص- 1

: هـ املوافق لـ1435من رجب  9اخلميس  /16754عدد " مصادره الثقافيةالسياب و " جهاد فاضل ، جملة الرياض، مقال -2

.م، صفحة ثقافة اليوم2014من مايو  8
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فيد من أحسن ما يف جيب أن نست ...طا يربط بني اجلديد والقدميعر جيب أن يبقى خيـــّــ الش"

1"ونقه الغربيّ حقّ ، يف الوقت نفسه الذي نستفيد فيه مما تراثنا الّشعري

  : ة لهعندما قال يف مقابلة صحفيّ )م1962(هذا القول عام ياب ــّـ الس ركرّ و    

ه كلّ عر العريبّ قافة هي قراءة الشّ الثّ عرية جيب أن تدعم بالثّقافة واخلطوة األوىل، و املوهبة الشّ إنّ 

  .قدالنّ والفلسفة و  عر األجنيبّ قراءة الشّ و 

ريد ه ال يمني العالية ببغداد أدرك أمهية توضيح أنّ مذ كان طالبا يف دار املعلّ يابــالسّ يبدو أن و 

: اله عني مقـــــف) وتـإلي(ول ـما كان يقـــمتاما ك، أن يبقى شاعرا بعد اخلامسة والعشرين من العمر

."الموهبة الفردية راث و التّ "

عن  يابالسّ عّرب دة يف ذلك املقال و د وضع هذا األمر يف عبارات حمدّ ــــــــقوت ــإلي إذا كانو 

  .أيفقد بدأ يباشر بتطبيق هذا الرّ )م1956(بتداء من عام دة كذلك اذلك بعبارات حمدّ مثل 

كان يشاهد يف   يابالسّ أنّ "يف كتاب له عنه ) ةـطحمود العبم: (وهديق محيم له و روي صو 

أو أيب  يعود لقراءة ديوان املتنيبّ منه و اي يرتشف أمامه قدح الشّ جالسا يف مقهى مبارك و ات األربعينيّ 

  ".غريمها من فحول الشعراءام و متّ 

الع على روائع األدب اإلجنليزي قافية دفعه إىل اإلطإىل توسيع آفاقه الثّ ياب السّ حاجة لكنّ و 

تلك املالزمة اليت أوصلته إىل اه مالزمته إيّ و " را إبراهيم جبراجب: "ـتلمس هذا من صحيفة لو 

اليت ) الفصول األربعة(ة نشرمها يف العدد الوحيد من جملّ و ) فريزر(دة فصلني من كتاب سوّ حتفال مباال

فعله يف  يابالسّ كان هذا أقصى ما يستطيع الث، و كان يف عامه الثّ و " د الحيدريبلن"اعرأصدرها الشّ 

.صال بثقافة أجنبّيةتّ ام من أجل االتلك األيّ 

.، صفحة ثقافة اليوم"مصادره الثقافيةالسياب و "فاضل، جملة الرياض،  جهاد -1
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ة كان به من ثقافة أجنبيّ ة لطّال غة اإلجنليزيّ قسم اللّ مه ما كان يقدّ هذا مع اإلشارة إىل أنّ 

  .حمدودا للغاية

ة فيه العه على اآلداب األجنبيّ طّ ياب عن سعة احديث السّ أنّ -ةعبد الواحد لؤلؤ –يرى و 

كان بارعا فيها   يابالسّ ، و لكنّ اليت يدفع إليها الفرح باجلديد والغريباضجة نوع من املبادئ غري النّ 

هذا جانب من جوانب عه ألغراضه و يطوّ ة و يلبث أن يلون ذلك كله بشخصيّ وال  يقرأ من شعر أجنيبّ 

  .أصالته

ة ومنها إقدامه باآلداب األجنبيّ هتمامه اجلادّ كما يرويها الباحثون أدلة على ا  بدريف سرية و 

، كما ة لهنقال عن ترمجة إجنليزيّ )سايمجنون إل("أراغون"اعر الفرنسي على ترمجة ديوان الشّ  اجلريء

،ناظم حكمت(اعر احلديث إىل جانب قصائد الشّ عر العامليّ أنه نقل إىل العربية قصائد من الشّ 

ة ا فيها من دقّ اعر أكثر ممّ طالوة الشّ فيها من  مجات تفيد أنّ قراءة هذه الرتّ لكنّ و ) شويليوث

  .ةغة األجنبيّ العارف بأسرار اللّ 

ة تنشر مناذج من شعره كانت جملّ و " شعر"مبجلة ياب السّ اخلمسينات توثق عالقةيف أواخر و 

ع ثقافته عن شعر العامل يوسّ عر ما الع على الشّ طّ ياب ألنه من شأنه االستهوى ذلك السّ وقد ا

1:يابالسّ ة شعر عن صاحب جملّ "يوسف الخال"، يقول اخلارجي

على فكّ نصبّ غة اإلجنليزية، ا، باللّ اجلّيدعر كان إذا وقعت يف يده صفحات من الشّ و " 

فحات تضيق باأللفاظ ، فإذا هوامش الصّ مغاليقها إىل عمق معانيها وكثريا ما استنجد بالقاموس

:، فأمسعه يقولر يف وقت معاحتسّ عر اجلميل الرائع، سعد به و كان إذا عثر على الشّ روح، و بالشّ 

".2أين حنن من هذا الشعر؟" 

.، صفحة ثقافة اليوم"مصادره الثقافيةالسياب و " فاضل ، جملة الرياض،  جهاد -1
.نفسه، صفحة ثقافة اليوماملرجع  -2
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لنا فيه دون سائر اعر الكبري، لكان ، كما توايت الشّ ةاملاديّ ة و الثقافيّ ة و صة الروحيّ ولو أتته الفر 

1"شعر الكبريجمادليه ذلك الّ 

يف  ة كانت حمدودة أو ضئيلةقافة األجنبيّ أن مصادر الثّ -سامي مهدي–اعر العراقيّ يرى الشّ و 

  .اعر وفاة الشّ حّىت انية و ة الثّ ¢�ËȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ�Äيابالسّ كوين لدىسنوات التّ 

عدد من املرتمجات املنشورة يف العراق و  تدعمه األرقام اليت يوردها عن أعداد: وهذا صحيح

  .ةاألقطار العربيّ 

ايل مرتمجات أخرى وازدادت صلته باآلداب األجنبّية  قرأ بالتّ و بالّسياب متد العمر ترى، لو ا

  أبدع ؟ ته أكثر، وأن يأيت بأكثر مما أتى و شاعريّ ج أن تتوهّ  اع، أمل يكن متوقّ بصورة مباشرة

مل تكن املصدر الوحيد الذي  األجنيبّ و  ثقافة بوجهيها العريبّ الّ أنّ عبد الواحد لؤلؤةيرى و 

  .جة ته املتوهّ ا كان هنالك باإلضافة إىل هذا املصدر و إىل شاعريّ إمنّ ، و يابالسّ ستسقى منها

هذا ما حنن بصدد معاجلته يف ة و ة العاطفيّ خاصّ عريّة، و ل يف جتربة حياته الشّ مصدر آخر يتمثّ 

  ...باقي صفحات هذا البحث املتواضع

: ية العمل الفنّ جماليّ -

ي حساس املتلقّ ية اليت تبعث على إمات الفنّ على جمموعة من املقوّ ص األديبّ عتماد النّ إّن ا

.ة، الموسيقيّ ة، الخياليّ ةصويريّ ، التّ فظيةالمقومات اللّ : وهذه املقومات هي جبمال العمل األديبّ 

  ...بة مكوناته داخل عالقة مركّ ص املختلفة و األدب لغة جتمع عناصر النّ إنّ 

.، صفحة ثقافة اليوم"مصادره الثقافيةالسياب و "فاضل ، جملة الرياض،  جهاد -  1
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، ضروريّ الفّين يف العمل األديب أمر مهم و  اجلمال ، ألنّ لكن جيب أال يأسرنا هذا املنهجو 

، إذ نا من أول وهلةلكرمبا مي العمل األديبّ أنّ  ؛اس من هذا املنهجوجه االحرت أيضا، و أمر بديهيّ و 

، ولكن إذا اهريعمل األديب مفعم باجلمال الظّ ، فالموسيقاهو ، تصويراتهبأصواته، وحروفه، و ميلكنا 

ه ، أي أنّ ةة أو موسيقيّ ، ال حيتوي على أكثر من زينة لفظية أو صوتيّ فتشنا يف هذا العمل وجدناه واهيا

، أو حيتوي فكرة ناول هلذه األفكارة التّ ، أو جدّ فكارة األا يقوم على جدّ ن عمال حقيقيّ ال يتضمّ 

  .أصيلة تضفي عليه رونقا

كل دون مجال املضمون أو مجال ا ينصب فقط على مجال الشّ هتمام هذا املنهج رمبّ فا

  ...الفكرة
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:دالالتها في ضوء جمالّية الّتلّقيمع المرأة و  اإلبداعيةتجربة الّسياب -2

.إحدى عشرة امرأة تلوح أطيافهّن مجيعا يف شعرهأحّب الّسياب 

أّما حبه األخري فكان لكاتبة بلجيكية "وفيقة"كان حبه األّول يف جيكور وكان اسم حبيبته 

أحبيين، ألّن مجيع من : "وهي اليت خياطبها يف قصيدة من أواخر قصائده بقوله" لوك نوران"امسها 

.."أحببت قبلك ما أحّبوين

صيدة يروي لنا حكايته مع النساء الاليت سبقنها وهي حكاية رومنسية فيها ويف هذه الق  

  .الكثري من الشكوى و األمل؛ وال شك أن جتاربه العاطفية هذه تشكل مصادر مهمة يف قصائده

أعطى الّسياب املرأة الكثري من شعره وخّصها بأمجل ما كتب من القصائد اليت تزخر باحلرمان 

الشاعر من أجلها فقد واجه فشال ذريعا يف احلب، ترك بصماته على حياته   واإلحباط الذي عاناه

كلها، وظل ينتظر العمر بأسره املرأة اليت تروي ظمأه وتعطشه العاطفي، فلقد أقّض هذا الظمأ 

  .مضجعه وعزز شعوره باإلخفاق ووسم شعره باللهفة الطاغية إىل عاطفة امرأة

بأكثر من جتربة حب واحدة يف آن واحد، لكن مصريها كما دفعته حاجته إليها إىل التشبث   

مجيعا كان اإلخفاق والفشل، ولعله ليس من املبالغة القول أن احلب كان املعضلة اليت تقاسم املوت 

إذا أخذ القلم ليكتب قصيدة، نسي كل شيء سوى أنّه حمروم : "موقع الصدارة يف شعر السياب فهو

.1"من املرأة اليت حيب 

هذا احلرمان هو الذي دفع السياب إىل التشبث باحلاجة وحماولة الوصول إىل قلب  ويبدو أنّ 

املرأة باستمالتها بشىت السبل لكنه سرعان ما يعود خيفي حنينه إذا ال جيد سبيال الستمالتها سوى 

  .شعره

.93إحسان عّباس، بدر شاكر السياب دراسة يف حياته وشعره، ص - 1
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كانت املرأة أكرب حافز دفعين : "لقد اعرتف السياب بأثر احلب الشديد يف شعره إذ يقول  

.1"أزهار ذابلة وأساطير: "ابة الشعر ويبدو هذا األثر واضحا يف ديواينلكت

إال أّن موقفه من املرأة يبدو متناقضا أحيانا بني نزوح عارم بالّسخط عليها ولعنها أو تقديس 

.َيُصفُّها يف مصاّف املالئكة

وجدت لديها احلب فقد كان بينه وبني احلب قدر بعيد من قلة املال وجاه األب، واملرأة إن "

.2"واحلنان هي مالك طاهر، وإن مل تعره اهتمامها وزوجت إىل رجل آخر هي مدّنسة

حيس بأثر اجلمال الذي يراه ويعجب به ويرغب فيه، وإذا كان : "فهو بطبيعته الشاعرة املرهفة  

قد استطاع أن يوطن نفسه على الكفاف يف كماليات العيش، فهيهات أن يستطيع إقناع قلبه 

.3"باالنتظار أو منع فكره من الرغبة يف احلب، ألن احلب من ضروريات الشاعر

فقدت أمي طفال : "وقد عز زمن شعوره باحلاجة حلنان املرأة فقدانه ألمه مبكرا فهو يقول  

صغريا فنشأت حمروما من عطف املرأة، فكانت حيايت كلها وما تزال حبثا عما يسّد هذا الفراغ و كان 

.4"للمرأة املنشودة، وكان حلمي يف احلياة أن يكون يل بيت أجد فيه الراحة والطمأنينة  عمري انتظارا

وقد تظافرت عوامل أخرى أسهمت مع فقدانه ألمه يف تعزيز شعوره باحلرمان من املرأة، لعل 

  .يف مقدمتها دمامة خلقه  فقره ومرضه وهي عوامل أسهمت مجيعا يف تنفري املرأة منه وإبعادها عنه

م، 2013، 1، طحممد جواد حبيب البدراين، احلركة النقدية حول السياب، الدار العربية ، املوسوعات ، بريوت ، لبنان -1

.115هـ، ص1434
.115حممد جواد حبيب البدراين، احلركة الّنقديّة حول الّسياب، ص -2
.115املرجع نفسه، ص-3
.115، ص املرجع نفسه -4
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يف مقدمته ": روفائيل يطيولعّل أّول إشارة نقدية ألثر املرأة واحلب يف شعره، قول األستاذ 

اتّقدت العاطفة إىل قلبه فأفعم ذهنه باخليال وأكثر ما اندفعت إنسانيته حنو نصف : "لديوانه األول

.1"اإلنسان الثاين

محمد العراقي وكتب األستاذ كما وصف الديوان بأنّه ميثل الرومانتيكية املراهقة يف الشعر 

مقاال نقديا عن الديوان واصفا حب السياب بأنه مصيبة كما وضع يديه على  حسين إسماعيل

  .أسباب عقدة الفشل يف عالقته باملرأة و هي املال واجلمال 

وسنبّني عالقة السّياب باملرأة من خالل إدراجنا جلدلّية األنا واآلخر يف شعره يف العناوين 

  .ة بإذن اهللا تعاىلالقادم

:في شعر الّسياب مع المرأة جدلية األنا واآلخر2-1

وإثبات ) األنا(جدلية األنا واآلخر ظاهرة فلسفية اجتماعية، تقوم على حتديد الّذات الفردية 

�«°Ƣƻ�Ȃǿ�ƢǷ�Ëǲǰǳ�Ä¢�ǂƻ¡�Ȃǿ�ƢǷ�Ëǲǰǳ�ƢǿǂȇȂǐƫÂ�Ƣǿ°¦ȂƷÂ�ƢȀǴǟƢǨƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ƣǿ®ȂƳÂ

  .عنها

لألنا أن تظهر إال من خالل اآلخر، وذلك ألن العالقة بينهما متالزمة، ومستمرة فال ميكن   

).¦ǞǸƬĐ(فاألنا يف األصل جزء من اآلخر

.)¢ǄËȈǸƬŭ¦�ƢȀȇ¢°Â�ƢȀƬǨǈǴǧÂ�ƢēǂǜǻÂ�Ƣǿ°Ƣǰǧ: (ولكن ما يربز األنا  وحيدد هويتها هو  

به سواء، أكان ماديا أو ذات الشاعر، ومشاعره وأفكاره جتاه كل ما حييط: واملقصود باألنا  

معنويا، أّما اآلخر فهو كّل ما حييط بالشاعر وكل ما هو خارج أو خمتلف عن ذاته، سواء أكان هذا 

.اآلخر شخصا أو شيئا ماّديا كان أو معنويا

.116، ص حممد البدراين ، احلركة النقدية حول السياب-1
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وهلذه الظّاهرة حضورها يف األدب العريب قدميه وحديثه، فال تكاد ختلو قصيدته من ظهور 

.غرضها، واليت تتجّلى من خالل عالقتها مع اآلخر األنا فيها مهما كان

رؤيته رومنسيان يف ديوان السياب، فهو صاحب رأي وفكر و وهذه الظّاهرة تبدو واضحة 

ه اليت انتقيتها واآلخر يف شعر السياب جاء بصور متعددة اقتصرت على أكثرها ظهورا يف قصائد

:تقّسمها كما يلي

.األم اليتم، األمل، احلرمان-

.األنثى، احلبيبة البعيدة، الزوجة-

 : ا�čǷالمرأة أُ -

حيث أعطاها مكانا  كانت نظرته إليها إنسانيةعامة و اإلسالم رفع مكانة املرأة بصورة  إنّ 

�Â�ƢēƢȈƷ�ǲƷ¦ǂǷ�Ǧجتماعيا ǴƬű�Ŀ�ƢŻǂǯ�Ƣ ّكافȏ¦�ƢēƢǫȐǟ�ƨرأة ين اإلسالمي مقام املم الدّ إذ كرّ  جتماعية

�čǷ¢ 1"ا هَ رْ كَ ه ُ تْ عَ ضَ وَ ا وَ هً رْ كَ هُ مُّ أُ هُ تْ لَ ا حمَ انَ سَ حْ إِ هِ يْ دَ الِ وَ بِ انَ سَ ا اإلنْ نَ يْـ صَّ وَ وَ "ا يف قوله تعاىل.

ا هَ يْـ لَ وا إِ نُ كُ سْ تَ ا لِ اجً وَ زْ أَ مْ كُ سِ فُ نْـ أَ نْ مِ مْ كُ لَ قَ لَ خَ نْ أَ هِ اتِ يَ آَ نْ مِ وَ :"وكرم مقامها زوجة بقوله تعاىل

.2"ةً مَ حْ رَ وَ ةً دَّ وَ مَّ مْ كُ نَ يْـ بَـ لَ عَ جَ وَ 

بل اإلسالم ــصر ما قـنذ عـــعراء مري من لدن الشّ ـــــــهتمام كباـــمرأة بـقد حظيت صورة الو 

هتمام ن صور ذلك االـــــــمالية، و تّ ــــــــة الما تاله من العصور اإلسالميّ ى صدر اإلسالم، و ـتدادا إلـــــموا

�ËĔ¢بية أو أذواقهم حاولوا تشبيهها بالظّ إىل نفوسهم و ريبة م حني عمدوا إىل رسم صورة املرأة احلبيبة الق

.15سورة األحقاف، اآلية -1
.21سورة الروم، اآلية -2
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طرفة بن من ذلك قول  ات األخرى الكاملة لصفات األمومة، غريها من احليوانو ... فل أو املهاة الطّ 

  :المتغزّ العبد 

ــلٍ فِـ ـــطْـ مُـ ـاةٍ ــهَـ ا مَـــ ـَـ حـــــشْ ـــا كَــ ــهَـــ لَــ وَ 

1رْ هَ الزَّ انَ ــــنَ فْــ أَ الــرَّْمِل ي بِ ـــرِ ــتـَـــ ــفْـــ تَـــ 

ا صلة مبعاين اخلصب، املرتبطة جوهريّ ورة املتّ عراء هي الصّ ورة املثالية للمرأة عند الشّ لنرى أن الصّ 

كانت راسخة يف   ة�ËȈǷȂǷȋ¦�Ƣē°ȂǏاملرأة األّم و ميكننا القول أنّ ذلك من خالل ة و بوظيفتها األموميّ 

ا حيمله من صفات اخلصب واالنبعاث، فبحثوا عنها يف نصوصهم ، ملمنذ القدمعراء خيال الشّ 

.2أبرزوها يف صورهمو 

ا أراد أن جيعلها كأمنّ �Â�ƢēƢǇƘǷ�Ǫعمّ ة قد أثارها و يعرض لنا يف شعره قضيّ -بدر–اعر الشّ إنّ 

  .قادبينهم النّ شفقتهم من ة ليستجلب عطف كل من حوله و ة تسويقيّ قضيّ 

 كان حنير فيه ذلك تأثريا كبريا، و ، أثّ ا خطفها املوت، فلمّ هعلق بأمّ فل شديد التّ إذ كان الطّ 

"ستعود بعد غد: "يسأل عنها كانوا يقولون له

مل يكن عسريا عليه أن جيده يف شخص افئ يبحث عنه و فل الذي فقد احلضن الدّ راح الطّ و 

:-أنشودة المطر –قصيدته  حيث يقول يف" أمينة"ته ألبيه جدّ 

  ماكان طفال بات يهذي قبل أن ين

  ي أفاق منذ عام ه الِ أمّ نّ بأ

��ƾǻǂǗǂƥ�ǞƦǘŠ�ÀȂǇ�ǂĔ�ȄǴǟ�ÀȂǳƢǋ�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�ǞƦǗ��ÄǂǸƬǼǌǳ¦�ǶǴǟȋ¦�Ǧطرفة بن  -1 ǇȂȇ�Ƥ ȇ®ȋ¦�¬ǂǋ��À¦ȂȇËƾǳ¦��ÄǂǰƦǳ¦�ƾƦǠǳ¦

.47م،  ص1900
هـ، 1430م، 2010، 1فرح غامن صاحل البريماين، املرأة يف شعر السياب، الّدار العربّية للموسوعات، بريوت لبنان، ط-2

  .28ص
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  ؤال في السّ حين لحَ يجدها، ثمّ  مفل

  ..."بعد غد تعود"قالوا له 

  أن تعودّد ب ال

  اق أنها هناك فتهامس الرّ ن إو 

  حودام نومة اللّ تن لّ التّ  بفي جان

.1رتشرب المطا و من ترابه فّ تس

زة هلا مكانتها املرموقة عرية مميّ عراء يف نصوصهم الشّ عند الشّ مّ صورة األ على أنّ يدلّ هذا و 

مرد من قبل عر رمزا كانت أو حقيقة، يعين التّ وصفها أو ذكرها يف الشّ فيعة العالية، إذ أنّ رجة الرّ الدّ و 

اعر ذلك العاشق �Ëǌǳ¦�Ƣđتيجة اليت يطرح النّ يف أنّ ال شكّ اعر على واقعه بصوره وأشكاله كاّفة، و الشّ 

اعر احلبيبة يف قصائد الشّ و  ، فذكر األمّ  وطموحه، دليل على وعيه الفّين هك مبعشوقته حبيبته أمّ املتمسّ 

  .تعبري عن احلنني اجلارف الذي يعيشه مع ذاته

ه أمّ املرأة املثالية عند بدر هي األّم، و إذ أن ) املرأة(كان بدر يعاين منذ طفولته من مرض 

�Ƣđ�ǖȈŢ�ƨȇǄǷتبق منها غري صورة األمومة الرّ ه ألن يكرب وتكرب، فلمأمّ سع حياة بدر و ، فلم تتّ تابالذّ 

.2اعر صور احلبيباتسة تقابلها عند الشّ هالة مقدّ 

حرمانه منها حيث نرى من �Â�Ƣđ قهمدى تعلّ بالغ يف عرض قضية وفاة والدته، و اعر فالشّ 

  .ور املثاليةه إنسان خيايل يبحث عن الصّ ة أنّ القضيّ  خها لتلكعرية اليت رسّ ور الشّ خالل الصّ 

.476-475، ص ص 1الّديوان، جبدر شاكر السياب، -1
.30فرح غامن صاحل البريماين، املرأة يف شعر الّسياب، ص-2
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واحلنان، فقضى ض ذلك احلبّ ه لن جيد من يعوّ أنّ ة حرمانه من أّمه، و د قضيّ يؤكّ الشاعر ظلّ و 

.ضه عن حنان أّمهمرأة مثالية تعوّ حياته يبحث عن ا

رأة امل شأت حمروما من عطفـفنرا، ــمازلت طفال صغيقدت أّمي و ـــف" :حيث مسعته يقول

تظار للمرأة ــــنري اعم أنّ ـــــــكفراغ و ــذا الـه سدّ ـن تها حبثا عمّ زال كلّ ـــما ت و كانت حيايتĔƢǼ�Â��Ƣــحو 

1.."مأنينةالطّ أن يكون يل بيت أجد فيه الراحة و  ان حلمي يف احلياةــكنشودة، و امل

:كما كان يفتقر إىل عالقة راسخة مع أبيه، حيث يقول

الّنساء أبي منه جردتني

2لها الّردى المعجاوأمي طو 

ه، لدرجة أّن لديه قصائد تدور حول مناداته ألّمه إّن شعر الّسياب يكشف مدى تعّلقه بأمّ 

قته إّال الرّيح يف وهي يف قربها، حيث يسهر الليل كّله يف انتظار الّصوت األليف لكّن الباب ما طر 

أل عليه احلياة حني حتت الّرغام، يتمىن لو مل متت، لتمألّم املتوارية فيستجدي صوت ا... الليل العميق

  :وفيها يقول م13/06/1963لندناليت كتبها يف " الباب تقرعه الّريح" يصرخ يف قصيدته 

هي روح أّمي هّزها الحّب العميق

  يحّب األمومة فهي تبك

!آه يا ولدي البِعيد عن الّديار"

  كيف تعود وحدك ال دليل وال  ! وياله

.30فرح غامن صاحل الربمياين، املرأة يف شعر السياب، ص-1

.151، ص 2بدر شاكر الّسياب الّديوان، ج- 2
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1؟رفيق

أّماه ليتك لم تغيبي تحت سور من حجار

!ال باب فيه لكي أدّق وال نوافذ في الجدار

طريق ال يعود الّسائرون كيف انطلقت من

  ؟من ظلمة صفراء فيه كأنّها غسق البحار

،كيف انطلقت بال وداع فالّصغار يولولون

لطّريق ويفزعون فيرجعونى ايتراكضون  عل

  لعودك في انتظارويسائلون اللّيل عنك وهم 

الباب تقرعه الّرياح لعّل روحا منك زار

  نيالحن ةِ ن بحرقاهر السّ هو ابنك !! بهذا الغري

  عين جتر  يتكاه لمّ أ

ّسنينالم ت رغحامّ  ماو  هحا فكيف أخاف منبش

اِلي؟يخ نم جهكو  تماسق

  ؟تسمعين؟ أنتأين أ

  إلى العراق؟ نينالحهو يذبحه و  لبيق رخاتص

.617-616، ص ص 1بدر شاكر الّسياب الّديوان، ج-1
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.1راقالف يدأ نم بته ياحه الرّ قرعت ابالب

إّن علماء الّنفس يذكرون يف آرائهم اليت وضعوها يف كتبهم الّنفسية، أّن احلرمان من األّم يف 

سنوات الطّفولة املبكرّة يؤثر فيه ويف شخصيته، وكذا يؤثّر يف منوه العقلي، و بالتّايل يكون له تأثري من 

  .فسيةالنّ احية االجتماعية و النّ 

واحي جسمية كانت أو عقلية أو النّ يستغين عنها من كلّ ه فهو ال دائم احلاجة إىل أمّ فل الطّ و   

تفاعله معهم إّال قه بأشخاص كبار و غم من تعلّ يته على الرّ يكون هلا تأثري كبري على نفسّ تماعية، و جا

.2"حاجته هلاه و أمّ ": ه يرجع إىلأنّ 

الذي جعل من  -بدر–اعر شّ الة نرجع إىل فس يف هذه القضيّ فنا على رأي علماء النّ بعد تعرّ و   

ة جتارية حىت يشغل جعلها قضيّ يسمع هلا و قضية اليتم وسيلة لتحقيق الشهرة بالتأثري يف كل من يقرأ و 

.على الطّفل، إذ وّسع بدر تلك القضيةخصوصا عندما أدرك أثر األمّ فكر النقاد و 

طول مدة حياته يشكو من حرمانه ومن عاطفة األمومة اليت فقدها وهو يف  يابالسّ لقد ظلّ 

 يف أشعاره حيث بالغ يف عرض صورة ذلك احلرمان يف د ذلك احلرمان من األمّ لقد جسّ عمر صغري، و 

عنده برموز  ت صورة األمّ ينادي عليها يف قربها حيث جتلّ شعره حيث يسأل عنها كل من حوله، و 

  .عديدة يف قصائده

ه باألرض نراه من خالل شعره يكشف لنا أن عالقتر أمه وهو بعيد عن وطنه، و اعر يتذكّ الشّ و 

إزاء أبنائها يف ساعات الوغى، حني يقول يف يعرض لنا عاطفة األمّ جاءت نتيجة عالقته بأّمه، و 

":غريب على الخليج: " قصيدته

  المي في الظّ أمّ  هو وجه      

.617-616، ص ص1جبدر شاكر الّسياب، الديوان، -1
.37فرح غامن صاحل البريماين، املرأة يف شعر السياب، ص، ينظر -2
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  ؤى حتى أنام ، ينزلقان من الرّ وصوتها     

  مع الغروب دلهمّ خيل أخاف منه إذا اهي النّ و      

  كتظ باألشباح تخطف كل طفل ال يؤوب فا      

.1من الدروب    

"أفياء جيكور:" ه وهو بعيد عن وطنه يقول يف قصيدتهشتياق السياب ألمّ وهنا نلمس مدى ا

  .أفياء جيكور أهواها

  البالي نسرحت من قبرهاها اكأنّ 

  عيناها عبى و ي التي صارت أضالعها التّ من قبر أمّ 

.2أرعاهاترعاني و ...أرض جيكور  من      

جيد يف املاضي عزاء عن احلاضر، و  العودة إىل األمّ اعر طول حياته حيلم بالطفولة و الشّ لقد ظلّ 

و يرغب بالعودة  نراه حينّ "مويه تعويضا من قسوة احلاضر، ويف ذلك التّ بل هو يزخرف املاضي ألنّ 

.3 "يريد العودة إىل الطفولة إىل القريةاليت فقدها وهو صغري، و إىل تلك األمّ 

  :ه يتساءل حائراهلذا فإنّ و 

  جيكور ماذا؟ أنمشي نحن في الزمن

  أم أنه الماشي

  .م1957كتبها يف الكويت سنة   318، ص 1بدر شاكر السياب، الّديوان، ج-1
  .م1962، كتبها يف جيكور 190، ص1املصدر نفسه، ج-2
3-ǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�©ƢǿƢš¤��² ƢƦǟ�ÀƢǈƷ¤¶��ƪ ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨ1 ،1978 59م، ص.
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  نحن فيه وقوف؟و 

  أين أوله

  أين آخره؟و 

  هل مر أطوله ؟

1أم مر أقصره الممتد في الشجن ؟

اء إىل لتجن يف ذاته مأساة املوت، ودفعه لالهو طفل صغري مثّ الشاعر و  موت أمّ نالحظ أنّ 

، يف القرية )م1948(عب الكبري إذ نرى يف قصيدته اليت كتبها عام نبعاث ملواجهة هذا الرّ صور اال

يقظتهم هذه انوا نياما لكن ǯ�ǶĔƘǯو  - هحيث دفنت أمّ – عند التّل نياملوتى املدفونظ استيقالظلماء، ا

يف آخر الليل ىل قبورهم ليست انبعاثا، هم يسمعون صوت الريح وينظرون إىل اهلالل ويعودون إ

ا تعنت بأبعاد رمزية �ËĔȋ�ǶǴƷمتسائلني عن موعد االنبعاث، وكأن هذه اليقظة ليست حقيقة بل وهم و 

  .ظلت رغبة يف عودة األم امليتة إىل احلياة كما كانت قبل أن متوتو 

ها يف ، فقد مسع لنفسه بتحقيقحالة حتقيق هذه الرغبة يف الواقعستأن الشاعر يعرف اومبا   

  .احللم خارج نطاق الزمن

دينة فتذكر بالعودة إىل الواقع وتعيد حركة الزمن فيكتشف الشاعر أنّه اعة اليت تقرع يف املا السّ أمّ 

(، حيث يقول السياب يف قصيدته وحيد يف غابات القرية ):الظلماءفي القرية :

  روب الدّ لماء خاوية المعابر و القرية الظّ 

  تتجاوب األصداء فيها مثل أصداء الخريف       

.188، ص1بدر شاكر الّسياب، الّديوان، ج- 1
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  في بطئ تذوب... جوفاء      

  الل ، على التّ هناك على الّتالل –استيقظ الموتى       

  ينصتون إلى الحفيفح تعول في الحقول، و يالرّ 

  عون إلى الهالل يتطلّ 

  يرجعون إلى القبور و  ...في آخر الليل الثقيل      

  !نشوريتساءلون متى ال     

  اآلن تقرع في المدينة ساعة البرج الوحيدو      

1ني في القرية الظلماء في الغاب البعيد لكنّ 

 بدأ القصيدة بابتهاالت أمامطر جند أن السياب يظر يف قصيدته أنشودة املا النّ نا أمعنّ لو أنّ و   

وعشتار هي الفصول يف  ،ياعر يصلّ ، و أمامها الشّ الطبيعة وآهلة الطبيعة، حيث تقف عشتار حبيبة

ƨǨǴƬƼŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ȆǿÂ��©Ȃŭ¦Â�̈ƢȈū¦�ȆǿÂ�ƢēȏȂŢ) تجددة ا حركتها امل¤�ËĔ)جنوم ، عصافري، شجر:

ية اليت ال تشبه قيق، األم احلليت ماتت عندما كان الشاعر صغريا، األم االدائمة مث تتحول إىل األم

ǂǘŭ¦�ǺǷ�§ǂǌƫÂ�Ƣđ¦ǂƫ�ǺǷ�ËǦتسكن اللّ األسطورة يف شيء، فهي متوت، و  ǈƫ�Â��ƾƸ.

دورة احلياة حيث يقول يف  موت األم يصبح جزءا من صدى األمل الذي ينبعث من إنّ 

  :قصيدته

  حرعيناك غابتا نخيل ساعة السّ 

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر     

.94، ص1، الديوان، جبدر شاكر السياب -1
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  ق الكروم تورّ  عيناك حين تبسمان    

  كاألقمار في نهر...ترقص األضواء و     

  حرهنا ساعة السّ ه المجداف و يرجّ 

.1جومما تنبض في غوريهما النّ كأنّ 

ف كتشياب ذاته، وا حتوال نوعيا يف طبيعة شعر السّ أنشودة املطر تعدّ ميكن القول أنّ 

هو أكثر وخاطب فيها امرأة ليست عادية، فعيناها غابتا خنيل و األسطورة من حيث هي رمز و بناء، 

  .جودا يف العراقجر و أنواع الشّ 

Ƣǧ°�ǆ¼�وعند قراءة القصيدة ǷƢȀƬȇ�Ŗǳ¦�ƨƬȈŭ¦�¿ȋ¦�̈°ȂǏ�Ãǂǻ���Ƥ ǻƢƳ�ƾǼǟ�ƨǻȂǧƾǷ�ƢĔ¢�ǲǨǘǳ¦

ū¦�ƨȇƢĔ�©Ȃŭ¦�À¢�¼ƾǐȇ�À¢�ǒكأنّ ، و )تعود بعد غد(¦�ƢĔ¤�Ƣƥǀǯ�°ƢƦǰǳ يقول لهالتل، و  ǧǂȇ�Ǿ ياة حيث

  :تشرب املطر يقول يف قصيدته ه مازالت تأكل الرتاب و أن أمّ 

  كأن طفال بات يهذي قبل أن ينام         

  ه التي أفاق منذ عام أمّ بأنّ 

  في السؤال  ، ثم لما لحّ فلم يجدها       

  "بعد غد تعود: "قالوا له       

  أن تعود البدّ 

2ا هناكفاق أنهّ إن تهامس الرّ و      

.474، ص 1بدر شاكر السياب، الديوان، ج-1
  .476ص  ،1در نفسه، جاملص -2
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  حودل تنام نومة اللّ في جانب التّ 

.1تشرب المطرتسّف من ترابها و 

ل يف طفل صغري حيث الفجر اجلديد املتمثّ �Â�ǲǷȋ¦�̈°ȂǏ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ƕنرى السياب يرس  

  .هي أرض العراق األم اليت توفر العيش ألبنائها يبتسم ويرضع حليب أمه، و 

يعاتبه يأتيه نسيم من قرب أمه، وهو يهمس به و ):نسيم من القبر(قصيدته نرى السياب يف و   

  :حيث يقول

  يل كاآلهات من جيكور يأتيني نسيم اللّ 

  فيبكيني     

  أشواق ي فيه من وجد و بما نفثته أمّ 

، قبرها الباقيتنفس قبرها المهجور عنها   

  تراب في شراييني : " على األيام يهمس بي    

.2"أعراقي ودود حيث كان دمي و     

يه آالمه ودفعه إىل ذلك ختار السياب يف فرتة مرضه أن يذكر أمه يف قصائده حىت حتقق علا  

  .شتداد مرضه عليهيتمه وحاجته إليها يعذبانه، فهي األمل له، يف فرتة اظلّ فقدانه هلا وهو صغري و 

ادت ثقافته يف القراءات زدكلما ا  اة األم تعمده السياب ألنهختالف تاريخ وفإذ نرى أن ا

ب ما يرى أنه سوف يشغل ناقدا ويتالعب ، يف تاريخ وفاة أمه حسقصانالنّ النفسية اعتمد الزيادة و 

.476،  ص 1بدر شاكر الّسياب، الديوان، ج1
  .م18/04/1963، كتبها يف 672، ص 1املصدر نفسه، ج-2
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لذا ، النفوس حسب أحدث نظرية علم النفسيعطيه التاريخ الذي يرى أنه األكثر تأثريا يف بعواطفه و 

  ؟إال فمن مل متت أمهجعل قضية وفاة أمه تسويقية و 

اليت  ) الباب تقرعه الريح(تظهر جدلية اليتم واحلرمان يف شعر الّسياب بقوله يف قصيدته و   

)م18/03/1963:(كتبها يف لندن عام

هي روح أّمي هّزها الحّب العميق

حّب األمومة فهي تبكي 

  !آه يا ولدي البعيد عن الديار

  وياله كيف تعود وحدك ال دليل وال رفيق 

  ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار ... أّماه

  ال باب فيه لكي أدق وال نوافذ في الجدار

كيف انطلقت على طريق ال يعود الّسائرون

من ظلمة صفراء فيه كأنّها غسق البحار؟

كيف انطلقت بال وداع فالّصغار يولولون

  يتراكضون على الطريق ويفزعون فيرجعون

.1في انتظار ويسائلون الليل عنك وهم لعودك

.616، ص 1بدر شاكر السياب ، الديوان، ج-1
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تبدأ هذه القصيدة بالّتعجب واحلرية فاألنا الّشاعر ينتظر اآلخر الزّوار مستخدما جمموعة من 

، وهذه األفعال واقعة على )قرعت، انطلقت، يفزعون، يولولون، تعود(األفعال املاضية واملضارعة 

صله عن أّمه لرتسم لنا أمله املتالشي الّشاعر لتعّرب عن البعد الّزماين واملكاين واملسافات الطويلة اليت تف

.فكيف للطارق أن يكون كفها وكّل هذه املسافات بينهما؟ فيتمّزق فؤاده لذلك

وعالقة الّشاعر مع اآلخر األم عالقة حرمان وأمل واشتياق فاحلرمان سيد املوقف يف عالقة 

ƾǏ�ǂǟƢËǌǳ¦�Ǧ ǐȇ�ǾƬǘǴǇÂ�ǾƫÂŐƳÂ�©Ȃŭ¦�̈Ȃǈǫ�ǞǸǧ��ƢēȂǷÂ�ǾËǷƘƥ�ǂǟƢǌǳ¦ ى القبالت اليت حتملها

  .الريح باحلريق ليعرب عن أمله الدفني الذي اعتاد عليه

.هي روح أمي هّزها الحّب العميق

1حّب األمومة فهي تبكي

إّن ما هّز روح األم هو احلب العميق والشوق البنها املغرتب وحّبها يدفعها دوما للبحث عنه  

فاختلف معناها يف املوضعني " العميق"الوقت يتحدث عن روح أمه وقد كرر لفظة وهنا جند أنه طول 

عن عظم معاناة الشاعر ومأساته، أما يف املوضع الثاين دلت على معىن : لتدل يف معناها األول

.احلّب الذي ال يقاس بأي مقاييس، حب األّم  البنها وهو حّب دون مقابل: خمتلف كليا وهو

روح األم تبكي: فهي تبكي        

.واملعروف أّن األّم حّساسة جّدا مبا يتعّلق بأوالدها فإن فرحت بكت وإن حزنت بكت

لنصل إىل أن الشاعر خيلص إىل أن موت أمه هو معذبه، وهذه قمة التوتر بني األنا واآلخر 

.أن تشعر أن هذا اآلخر هو الذي ميلك عذابك، وراحتك بني يديه

.616، ص1، جبدر شاكر السياب، الديوان- 1
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:"أنشودة المطر: "يقول يف قصيدة

  كان طفال بات يهذي قبل أن ينام           

بأّن أمه التي أفاق منذ عام 

فلم يجدها، ثم حين لّح في السؤال 

  .." بعد غد تعود"قالوا له          

البّد أن تعود

وإن تهامس الّرفاق أنها هناك 

  في جانب التل تنام نومة اللحود         

1تسّف من ترابها وتشرب المطر

�ǾȈǴǟ�ƢǷÂ�ǾȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǾǼǰŻ�ȏ�¦ƾȈǠƥ�ǂƻȉ¦�°Ȃǐȇ�ȂȀǧ��̈ǂƫȂƬǷ�ƢēȂǷÂ�ǾËǷƘƥ�ǂǟƢËǌǳ¦�ƨǫȐǟÂ

وعلى قلبه سوى الّصرب ألّن املوت ال يعيد من أخذهم، وهو يف أخذه هذا مؤمل قاهر، مؤمل حني 

:واالشتياق إليها وإىل حضنها الدافئ، قاهر يف أخذها وعدم رجوعها يقولتذّكرها

هي وجه أّمي في الظالم 

وصوتها ينزلقان مع الّرؤى حّتى أنام 

وهي الّنخيل أخاف منه إذا ادلهّم مع الغروب 

2.فاكتظ باألشباح تخطف كل طفل ال يؤوب    

.475، ص 1بدر شاكر السياب ، الديوان ، ج-1
.1957، كتبها يف الكويت ، 618، ص 1املصدر نفسه، ج-2
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:وهنا نلمس مدى اشتياق السياب ألّمه وهو بعيد عن وطنه ويقول يف قصيدته

):أفياء جيكور(

  أفياء جيكور أهواها           

كأنّها انحسرت من قبرها البالي 

من قبر أّمي التي صارت أضالعها الّتعبى وعيناها

.1ترعاني وأرعاها...من أرض جيكور          

يتحّدث السياب عن مدى عالقته بأرضه جيكور وهي متأتّية من حمّبته ألّمه وهنا تأكيد هنا   

)ترعاني، أرعاها(على العالقة املتوترة بني الشاعر امللتحم مع أمه ووطنه فتحدث بصيغة األفراد 

ǾǳȂǬƥ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢǸȀǼǟ�ËŐǟ�ǺȇǀǴǳ¦�ƢēȂǷÂ�Ë¿ȋ¦�ǂƻȉ¦Â) ).أضالعها التعبى و عيناها:

موت أمه وحرمانه منها يف سّن مبكرة جّدا الزال متمسكا بسلطته وجربوته اليقينيني واآلخر   

فاملوت هنا الذي منزله القرب ال يزال صاحب سلطة ) انحسرت من قبرها البالي(يف نفس الشاعر 

.يوحي بأّن الفعل وقع ال حمالة) احنسرت(وقّوة وقوله 

  :يقول أيضا

  ولبست ثيابي في الوهم       

  وسريت ستلقاني أمي       

في تلك المقبرة الّثكلى 

  .م1962، كتبها يف جيكور 190، ص 1املصدر الّسابق، ج-1
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ستقول أتقتحم اللّيال 

  من دون رفيق      

1جوعان؟ أتأكل من زادي؟     

خّروب المقبرة الّصادي؟

  والماء ستنهله نهال     

  من صدر األرض      

  أال ترمي؟     

  أثوابك والبس من كفني؟     

لى مر الّزمن لم يبل ع      

  سآخذ دربي في الوهم      

.2وأسير فتلقاني أمي       

�ǾǷ¢� ƢǬǴǳ�ǾǫƢȈƬǋ¦Â�ǂǟƢǌǳ¦�śǼƷ�ÂƾƦȇ�ƢǼǿÂ�ƢēȂǷÂ�ǾǷ¢�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�ǂƻȉ¦�Ƥ ǗƢź�Ƣǔȇ¢�ƢǼǿ

:، فمازال للموت الذي عرب عنه صراحة بـ)لبست، سريت(وهواجس الّرغبة يف لقائها بصيغة املتكّلم 

ƢƸǴǳ¦�Ŀ�Ƥ¼�)المقبرة، الكفن( ǣ°�ƢĔƢǼƷÂ�ǾǷ¢�Ǯ ǴŻ�ƢǷ�Ǆǟ¢�ǾƦǴǇ�À¢�ƾǠƥ�ǂǟƢǌǳ¦�ǆ Ǩǻ�ȄǴǟ�ǾƫȂǘǇ

ǶǴǜŭ¦�ǽƾū�Ŀ�¿ƢǼƫ�Ʈ ȈƷ�ń¤�Ƣđ.

.609، ص1در شاكر الّسياب،الديوان، جب 1
  .م27/02/1963: ، كتبها يف609ص 1املصدر نفسه، ج-2
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  .عالقة دائمة التوتر تناوهلا الشعراء منذ األزل) الشاعر، موت أمه(والعالقة بني األنا واآلخر   

الفكر اإلنساين منذ القدم فعرب فاملوت واليتم واحلرمان من عطف األمومة تشّكل هاجسا يف 

.الّشعراء عنه كل بطريقته مصورين مدى التوتر والقلق الذي يسريه فيهم

.المرأة موضوعا غزلّيا-

.المرأة في زمن الطّلب-

(وهنا سنرّكز يف دراستنا على عنصرين اثنني مها ).املرأة احلبيبة البعيدة، واملرأة الزوجة:

ال يعرف ) م1942(لقروي الذي خترج من البصرة سنة كان بدر شاكر السياب الشاب ا  

سوى البصرة وما البصرة إّال قرية كبرية قياسا ببغداد، فهي عامل آخر كان يطمح إىل الّتعرف عليها 

  ولكن كيف ؟

يف  "خالد الشّواف"لقد حلم مرة أنه رأى دجلة يف املنام، وهو يكتب رسالة إىل صديقه 

يتساءل فيها عن دجلة، ورّد خالد عليه يطلب منه أن يأيت إىل بغداد فأجاب )م26/03/1942(

  ".الصبايا العذارى الريفيات يتشبثن ببقائه: " بدر

.1ومل يكن هذا الّسبب احلقيقّي، إذ أن الصبايا الريفيات كن أكثر بعدا عنه من بغداد

دعة طفولية، ولقد كان السفر إّال أنه أراد أن يتعلل بالوهم، وأن يسرت عجزه عن الذهاب خب

.إىل بغداد جتربة جيدة وفنية، ذلك أن بغداد غري جيكور والبصرة 

، البد من اإلشارة إىل م1943بدر بدار املعلمني يف خريف سنة  قوقبل احلديث عن التحا  

الرسالة أنه وقع يف احلب وهو يف السنة األخرية من دراسته الثانوية يف البصرة، وهذا ما ورد ذكره يف 

.31، ص 2، الديوان، جبدر شاكر السياب -1
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حيث كان بدر قد بدأ يكتب الشعر بانتظام بعد عام  "داود السلوم"اليت أرسلها إىل الدكتور 

.1م1941

كان بدر يكتب الشعر ويعيد كتابته مث ميزق كثريا مما كتب، وكانت موضوعاته وصفا للمناظر 

(الطبيعية أو احلياة الريفية يف القرية، وكان خيامره إعجاب بـ عّم جده  ناببنت صاحل السياب ) وفيقة:

  .عبد اجلبار

�ƾȈǳƢǬƫ�À¢�Śǣ��ƨǬǿ¦ǂŭ¦�¿ȐƷ¢�Ƣđ�ǶǴŹ�°ƾƥ�ÀƢǯ�ƢǷƾǼǟ�«¦ÂǄǳ¦�ǺǇ�Ŀ�ƨǴȈŦ�ƨȈƦǏ�ƪ ǻƢǯÂ

وعادات العائلة كانت متنعه من مغازلتها وذكرها يف شعره، ومع ذلك كله ظّلت يف اجلفاء مثاله 

�ƪ ưƦǳ�ƢǷÂ��ǾƫƢȈƷ�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ǞǼƬǸŭ¦�ȄǴǟȋ¦ǾǷȐƷ¢�Ǯ ǳǀƥ�ƪ ǸǘƸƬǧ��ƪ ƳÂǄƫ�À¢�ƨǬȈǧÂ.

، كتبها ليعرب عن أساه )على الشاطئ(�ƢĔ¦ȂǼǟÂ)م1941(وأقدم قصائد بدر تارخيها سنة   

  :العميق لضياع أحالم احلب املطوية حيث يقول يف قصيدته

عـَــــلــَــى الـشَّاطـِـــــِئ َأْحَالمــِـــي

ـــا حــــُــــــــبُّ ـْوُج يطـَـَواهـَــا المـَــ

ـــَّـامـِــي َوفـــــِي ِحلـْـــَكِة أَيــ

ُبوـــْــــَوى َيحغــَـــَدا نـَـْجُم الهـَـ

اِمـــيَزاَء قَــ عـــَــ ـْلبـــــِـــــَي الدَّ

َوَذا الــفـَـــجــْــــــُر بِأَنــــــــَْوارِهْ 

يف السنة : (م، حيث قال بدر 04/01/1961رسالة الشاعر بدر شاكر السياب إىل األستاذ الدكتور، داوود السلوم بتاريخ -1

).القانون وقعت يف حّيب األولاألخرية من دراسيت 
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ـــَّ افـَـــهْ ْطيـــــَــــْيَل َوأَ رََمى اللـــ

ـــَّـــــْير بِأوكـــَـــارِهْ شَ  ـَدَل الطـ

اَفهْ ـــزَّ الَوْرُد َأْعطَـ َوهَ 

  وفــــــــي غمـــــرة أوهـــــــامي                                         

  ـــــــــي يـــــقظة آالمـــــي وف                                         

  بـــــــــكى مـــــــحبوبة القلب                                          

1عـــــــــزاء قلـــــــــــبي الــــــــــدامي                                        

ـــَّـْيُل فَــ ضَّى اللـتـــــَـقـــَــ ـالفــَـــجــْـــرُ ـ

ْن هــَـْل أَتَـْت هـــِــْنُد ؟ِكــَولـــــَــ

ــْيِفَها النــّــهرـْن طـَـَخَال مـــــِــ

فــَـــأَيـــــْـــــَن الــــــُحبُّ َوالـَعهــْــــُد ؟

ســـــــدى قّضـــــيت أعـــــــــــــوامي

  عــــــــــــلى شـــــــــطئان أوهـــــــامــي      

  وال صـــــــــــــــفو وال قـــــــــــرب            

.2فـــــــــــرّدي بعـــــــــــــض أحــــــالمي 

.106-105، ص ص 2بدر شاكر السياب، الديوان، ج-1
.106، 105، ص ص 2املصدر نفسه، ج-2
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، وهي فتاة )هيلة(بعد زواج وفيقة، تعّرف بدر على فتاة كانت ترعى القطيع كل يوم امسها 

: أهلها فسكنوا يف أرض هلم بـبدوية من إحدى القبائل العربية اليت تعيش يف احلدود اإليرانية، مث انتقل 

ب اجلد قطعة من أرضه ، ويف إحدى السنوات غطى املاء أراضيهم فأعطاهم السيا)أبي الخصيب(

Ƣđ�¦ȂǼǘǬȈǳفخفق قلب بدر هلا وأصبح هو الراعي صاحب الناي والّتالحني احلزينة��.

يف مقابلة  ده يف بعض األحيان يرعى قطيعا رغبة منهجوقد كان السياب يرغب يف مسامهة   

  .تلك الراعية

ƢȀȈǧ�¾ȂǬȇ�Ǧ)م1943(من عام  نيسانويف    ȇǂǳ¦�©Ƣȇǂǯ̄ �ƢĔ¦ȂǼǟ�̈ƾȈǐǫ�§ ƢȈËǈǳ¦�Ƥ Ƭǯ:

َتذَكـــَّـــــْرُت َســـــــــَراَب الرَّاِعــــَياِت عـــَــــَلى 

ــَمَراعـِــــي فـِـــــي الــّريَاْض َوبـَـــــــــــــْيَن الــــــ

َراِس الــــٌقِطيِع َكأَنـََّها َورَنــــّــــَـــاِت َأجـــْـ

تـَــــنَـهُُّد أقــْــَداٍح عـــَــــَلى ثــــَـــــــــْغِر َشاِعْر 

يِعي خـَـــْلَفُهــنَّ ُمَحاِذرَا َقِطـــوُد َأقُـــ

ــــْعٍد فـــَــــَيْحُسُر نَاِظِري ْن بُ َوأنــــْـظُُر عــَــ

َوَمـــا كـــُــــــــْنُت لــــــَـــــْو َلْم أَتْـَبِع الُحبَّ رَاِعَيا 

.1َولــــــَـــــمَّا انــــــْـَصَرْفُت نــــــَـْحَو الــُمُروجْ 

وبدر يف هذه القصيدة يروي كيف الحق راعيته وقبل خرافها ملا رآها تقبلها لعله يهتدي إىل   

  .تقبيل آثار ثغرها

.119، ص2بدر شاكر السياب ، الديوان، ج-1
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�ƢĔ¦ȂǼǟ�̈ƾȈǐǫ�°ƾƥ�Ƥ)م1944(شباط عام ويف    Ƭǯ" الراعيأغنية"

  دعي أغنامها ترعى حيــــــــــــال المورد العذب                       

  ..وهيا نعتلي الربوة يا فــــــــــــــاتنة الــــــــــــــــقلب                      

  فنلــــــــــــــــقى تحتنا الوديان في ليل من العشب                      

1خياالنا به طيف من اآلمـــــــــــال والــــــحــــــــــــبّ 

إّن هذا احلب يف حياة بدر كان بعد زواج وفيقة، وقد كان هذا احلب نزوة بريئة من نزوات 

.املراهقة، مفعمة باملثالية واملواقف العاطفية 

إىل دار املعلمني منها و  )م1946-1945(كانت النقلة إىل بغداد يف مطلع العام الدراسي   

حتوال إىل عام جديد، وحني جاء بدر إىل بغداد محل معه حكاياته عن املرأة، إال أن عامل املرأة يف 

بغداد عامل جديد، واملرأة موجودة مع بدر على مقاعد الدراسة، لقد كان التعليم خمتلطا منذ سنة 

§��ÀƘƥ�ǞǸƬĐ¦�À¢�ǺǠȇ�Ńولكن وجود الفتيات على مقاعد الدراسة مع ا) م1937- 1936( ƢƦǌǳ

  .يستطيع أن يتجاوز رواسبه وتقاليده

إال أن الفىت الريفي احلامل بات على احلماس مع امرأة من نوع جديد، تتكلم وتتبسم وتقرأ 

  .الشعر

وإذا كانت صلته باملرأة الريفية صلة الرعي، فإن مدخله إىل املرأة املدنية كان الشعر، وأصبح 

Ǻē¦ƾű�ƪديوانه ينتقل إ Ţ�¿ƢǼȇÂ�Ã°¦ǀǠǳ¦�̧®Ƣű�ń2.

.152، ص 2، جبدر شاكر السياب، الديوان-1
.40-39، ص ص 2، جنفسهاملصدر  -2
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  :إىل مستعريات ديوان شعره )ديوان الشعر: (حيث تسمعه يقول يف قصيدته  

ديــــــوان شــــــــــــعر مـــــــــــــلــــــــــــؤه غــــــــــــزل   

  بــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــعذارى بـــــــــــــات ينتقل   

أنـــــــــــــفاسي الحــــــــــــّرى تـــــــــــــهيــــــــــم على

  ل ـــــــــــــــــّب واألمــــــــــــــــصـــــــــــفحاته، والح

  اـــــــهن بهــــــــــــــــوســـــــــــــتلتــــــــــقي أنــــــــــــفاس  

  بل ـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــنباته القوترف فــــــــــــــــــي   

  ـزل ــــــــديــــــــــــــــوان شـــــــــــــــــــعر مــــــــــــلؤه غـــــ  

.1تقلـــــــــــــــات ينــبيــــــــــــــن الـــــــــــــــعذارى بـــــــ  

ب يف حياة السياب إذ جاءت بروائع إّن مرحلة الكلية هي أخصب مرحلة من مراحل احل

وهي حصيلة حب عذري عفيف، إذ كان بدر مستعدا )أزهار ذابلة(، )أساطير: (شعره يف ديواين

śǧÂǂǠŭ¦�Ä°ǀǠǳ¦�Ƥ ū¦�¾Ƣǘƥ¢�ƨȇƢȀǼǯ�ǾƬȇƢĔ�ÀȂǰƫ�Àȋ�ǲǷƢǰǳ¦�®¦ƾǠƬǇȏ¦.

  :النهايةولوال لطف اهللا باّلشاعر الرقيق، إذ قيض له عاملني دفعا عنه شر هذه 

  التزام بدر سياسيا :أولهما

وكان يؤخذ عليه انصرافه للغزل واحلب وتقصريه يف قضية الشعب حينما يرى منغمسا يف هواه     

  .فكان جياهد لريضي قلبه

.108، ص1بدر شاكر الّسياب، الّديوان، ج-1
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اخليانة اليت خيرتعها بدر حلبيباته وما من شيء يهم بدر مثل املرأة، حيث كان قلبا :ثانيهماو  

  .يف املرأة املدركة متفجرا حبا وتقديسا للجمال

�®ƢŸ¤Â�¾ǄǤǳ¦Â�°ƢȈƬƻȏƢƥ�¿ȂǬȇ�Ǿǻȋ�ËǺđ�¾ǄǤƬȇ�ǂǟƢǌǳ¦�À¢�ǺǸǴǠȇ�ȏ�°ƾƥ�©¦ÂƢǼǈƷ�Ƥ Ǵǣ¢�ËÀ¤

�§°ƢǈǷ�Ŀ�ƪ ǳȂŢ�ƢŶ¤�ǽǂǠǋ�Ŀ�Ƣđ�¬ǂǐȇ�ȏ�̈ƾǬǟ�ǺǷ�ňƢǠȇ�§ ƢȈǈǳ¦�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ��ǂƴȀǴǳ�©¦°Őŭ¦

�ȏ�Ȇǫ¦°�ǖǇȂǳ�ȆǸƬǼƫ�ƢĔ¢�Â¢�ƢǼǇ�ǾǼǷ�Őǯ¢�ƨƦȈƦū¦�ÀȂǰƫ�ÀƘǯ��ŕǋ�ȏ���ǾǼǷ�ǖƦē�À¢�Ȇǿ�ǞȈǘƬǈƫ

ǽƾƟƢǐǫ�Śǣ�ǾȈǧ�Ƥ Ţ�ȏ�ƢĔȋ�Â¢��ǾȈǳ¤�Ȅǫǂȇ�À¢�Ȃǿ�ǞȈǘƬǈȇ.

عندما جتمعنا عند باب : "قال -حدثين السياب يوما- السيابتقول مليعة عباس عمارة عن   

العميد إلجراء املقابلة، أول أيام دخويل الكلية، كانت الطالبات يشرن إيل ويتهامسن، وقالت 

..."أنظروا هذا الطالب من الّصني:ƢĔ�ƢȀũ¦Â�̧ȂǸǈǷ�©Ȃǐƥ®إحداهن 

ƢđƢƳƘǧ:

.1كــَــــــْي َأَرى نــِـــــــــَهادْ ****ِجْئُت ِمْن َأْقَصى الِبَالْد 

بينهن فواصل، حيث كانت جّدته حبيبة األوىل ولكنها كل اللوايت أحبهن بدر كان بينه و إّن  

.2تأيت إىل بغدادقبل أن ) م1942(ماتت يف صيف 

لقد كانت مأساة بدر تكمن يف غربته األبدية عن أمه وعن أبيه وعن جدته، وكان يعيش يف 

مرحلة اشتد فيها الصدام بني القيم والواقع بني املاضي واحلاضر، وكان هذا كله جيعله يبحث عن مثل 

أمه وأبيه وجدته، وألنه أعلى ليس موجودا، حيث يرفض الواقع، ألنه مؤمل وألنه املوت وألنه فراق 

.خيانة وعذر وبؤس

.148حسن توفيق، بدر شاكر الّسياب حياته وشعره، ص -1
.42، ص 2بدر شاكر السياب، الديوان ، ج-2
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�ȂǳÂ��ƨȇǂǠǌǳ¦�ǾǼȇÂ¦Â®�©ƢƸǨǏ�Ƣđ�ƪ ǓƢǧ�ƾƟƢǐǫ�ǺȀȈǧ�Ƥ ƬǯÂ�©¦Śưǯ� Ƣǈǻ�§ ƢȈǈǳ¦�Ƥ Ʒ¢�ƾǬǳ

.أردت احلديث عن مجيعهن ما وسعتين هذه الرسالة البسيطة

طرق وبعد التّ  يف عالقته مع املرأة والزلنا بصدد دراسة جدلّية األنا واآلخر يف قصائد الّسياب

.مثّ املرأة الّزوجةجلدلّية األنا واآلخر حول الّسياب وأّمه ننتقل إىل جدلّية األنا واآلخر مع املرأة احلبيبة

  :المرأة الحبيبة البعيدة-

  :يقول السياب

َعَلى الشَّاِطئ أْحَالِمي 

َطَواَها الَمْوُج يَا ُحبُّ 

َوِفي ِحْلَكِة أيَاِمي 

َغَدا َنْجُم الَهَوى َيْخُبو

َعَزاَء قـَْلِبَي الدَّاِمي 

  :إىل أن يقول

تـََقضَّى اللَّْيُل َوالَفْجُر 

َوَلِكْن َهْل أََتْت ِهْنُد؟

َخَال ِمْن طَْيِفَها النـَّْهُر 

فَأْيَن الُحبُّ َوالَعْهُد؟

ى َقضَّْيُت أَيَّاِمي ُسدً 
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  على شطآن أوهامي  

  وال صفو وال قرب 

1فرّدي بعض أحالمي 

تظهر هنا عالقة الشاعر باآلخر األنثى، وهي عالقة غريبة، فاألنثى هلا تأثريها وحضورها 

وسلطتها اجلميلة على نفس الشاعر، فهي كاحللم البعيد الذي يسعى اإلنسان للوصول إليه ويفرح 

  .لرؤيته وينتشي لقربه

)على الّشاطئ أحالمي، طواها الموج يا حبّ : (ونلحظ يف بداية القصيدة  

عبارة ختلق يف نفس متلقيها شيئا من اإلحساس باألسى العميق الذي حيرق روح الشاعر لضياع 

.أحالم حبه املطويّة

العميقني جتاه فشله يف وما يليها من أفعال ماضية متتابعة توحي باستمرار حرقة الشاعر وأساه   

  .احلب

مث تتواىل الّتعابري بعد العزف يف األحالم لتصيبه حالة من اليقني بأّن حظه يف احلب منعدم 

.وأّن كّل ما عاشه كان أوهاما قضاها على الشطآن ال صفو فيها وال قرب وال حبيبة حتضنه

  :مث يقول

َوَعْن بُعِدي َسَرى َزْوَرقْ 

فـََهْل ِفيِه الِتي َأْهَوى 

َوَذا قـَْلِبي َجَوى ُيْحِرْق 

.107-106، ص ص1بدر شاكر الّسياب، الّديوان، ج-1
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َعَسى َأْن َيِجَد السَّْلَوى 

  ومن آهات أنغامي   

أتتني رمية الراّمي

  مضى الزورق يا رب  

.1عزاء قلبي الّدامي

اه وحرمانه من احلب الذي طاملا حلم به وانتظره ولكن لألسف مل ينل فيزيد من لوعته وأس  

  .منه غري اخلوف واألمل واخليانة

ق حلم بعيد، فنجد الشاعر مستسلما  عالقة متين حتقُّ )الحبيبة(باملرأة ) الشاعر(وعالقة األنا   

 رخة فنجد ضمريحزينا مقهورا منذ بداية القصيدة، وتظهر األنا يف حرمانه من األنثى واضحة صا

Ƣǿ¦Â¢��Ǯ:املتكّلم يلحق باألفعال ȇƾĔ�ȄǴǟ�řȈǸȈǻ¢��Ä°ƾǏ�ȄǴǟ�ȆǷƢǻ.

  المرأة الزوجة-

:يقول الّسياب

وما من عادتي نكران ماضّي الذي كانا

ولكّن كل من أحببت قبلك ما أحبوني 

وال عطفوا علي، عشقت سبعا كّن أحيانا

ترف شعورهن علي، تحملني إلى الّصين

  .106-105ص ص ، 2، جبدر شاكر السياب، الديوان1
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عطور نهودهّن، أغوص في بحر من األوهام والوجدسفائن من 

فألتقط المحار، أظن فيه الدر، ثم تظلني وحدي 

  جدائل نخلة فرعاء  

  فأبحث بين أكوام المحار لعل لؤلؤه ستنزع منه كالنجمة  

وإذ تدمي يداي ، وتنزع األظفار عنها، ال بنز هنالك غير الماء وغير الطين

  البسمة من صدف المحار، فتقطر 

على ثغري، دموعا على قرار القلب تنبثق 

.1ألن جميع من أحببت قبلك ما أحبوني 

الذي خذلته ومل حتبه ورفضت ) األنثى(مع اآلخر ) الشاعر(تبدأ القصيدة مع عالقة األنا   

  .االستمرار معه

خماطبا زوجته باحلب مطالبا حبّبها باحلب مطالبا حببها حب الروح واجلسد : مث يقول  

آه، هات الحب رويني 

به نامي على صدري، أنيميني

على نهديك، أّواها 

من الحرق التي رضعت فؤادي، ثمة افترست شراييني 

  ! أحبيني

.19/03/1963، كتبها يف 639، ص 1بدر شاكر الّسياب، الّديوان ، ج-1
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.1ألن كّل من أحببت قبلك ما أحبوني

فبدأ مقطعه هذا بصورة الزوجة احلنون الفاعلة ) الزوجة(وهنا ينتقل الشاعر األنا إىل اآلخر   

مع اقرتانه ...)  هاتي، رّويني، نامي، أحّبيني(مطالبا إيّاها حبّبه واالهتمام به، فبدأ املقطع بفعل األمر

ǾǈǨǻ�ń¤�Ƣđ�Śǌȇ�Ŗǳ¦�ǶËǴǰƬŭ¦� ƢȈƥ.

سائلة إيّاها العطف واحلنان اليت فقدها فيمن )ألنثى الّزوجةا(فاألفعال كّلها ختاطب اآلخر 

  .سبقنها

وألنّه لطاملا كانت املرأة اهلاجس الذي شغل فكر الّسياب طول حياته، كان حيلم دائما باملرأة 

�ÀƢǷǂū¦�Ǻǟ�Ȑȇƾƥ�ÀȂǰƬǳÂ�̧ ƢȈËǔǳ¦Â�Ńȋ¦�ƢĔƢǔƷ¢�śƥ�ȄǈǼȈǳ��ƾǈŪ¦Â�ÀƢǼū¦Â� » ƾǳ¦�ǾƸǼŤ�Ŗǳ¦

 اجلزء األكرب من حياته، وها هو جيد أّن زوجته هي احلبيبة اليت يتنّفس من خالهلا الذي عاشه يف

احلّب، الذي يرضي الّروح واجلسد، فهي احلبيبة اليت يرى بأّن الّدنيا بأكملها ال تستأهل من عينيه 

�Ƣē¦ǂǧنظرة واحدة إذا ما خلت منها ألّن بعدها سيرتك يف نفسه حسرة، يتمّىن أّال تكابد حبيبته ز 

  :القاتلة يقول

  أوصدي الباب فدنيا لست فيها

ليس تستأهل من عينّي نظرة

سوف تمضين وأبقى، أّي حسرة

2أتمّنى لك أال تعرفيها

  .643-642ص ص ، 1بدر شاكر الّسياب، الديوان، ج-1
  .م1964 /21/8كتبها يف   649، ص1املصدر نفسه، ج-2
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�ǽƾȇǄƫ�ǲƥ��ǾǼǷ�̈ǂǜǻ�ËǪƸƬǈƫ�ȏ�ƢĔÂ®�̈ƢȈū¦�ËÀ¢�Ǧ ȈǯÂ�ƢŮ�ǶȈǜǠǳ¦�ǾËƦŞ�ǾƬƳÂ±�§ ƢȈËǈǳ¦�Őź

الذي يوحي بعدم الّذهاب والبقاء معه يف ، )وصديأ(حسرة وأملا واحرتاقا، موظّفا يف ذلك فعل األمر

�ƢĔÂ®�¦ƾƥ¢�ƢȀǌȇƢǠȇ�Ëȏ¢�ËŘǸƬȇ�̈ǂǈƷ�Ƥ ǴǬǳ¦�ǂǐƬǠƬǧ��ƢĔÂ®�ǶǴǜƬǇ�Ŗǳ¦�ǽƢȈǻ® )أوصدي الباب =

.إغالق مكان الّذهاب بإحكام

، ليبتا بنتيجة واحدة هي االلتحام واحلّب )األنثى الزوجة( مع اآلخر ) الّشاعر(وهنا تّتحد األنا 

العظيم الذي أنساه احلسرات اليت أذاقته إيّاها حبيباته الّسابقات اليت ختّلني عنه وجّرعنه كأس األسى 

  .واحلرمان

  :يلي بعد الطّرح الّسابق ميكننا استنتاج ماو   

رومانتيكيا بسبب كثرة األمساء وكثرة القصائد   السياب ليس عذريا الذي يظهر للعيان أنّ إنّ -

 .خالل زواجه لته ومرضه و يف نساء ظهرت بعد جو 

ن شبق جنسي مسرف سببه اعر كان يعاين مالسبب الرئيسي يف كثرة هذا الشعر أن الشّ إنّ -

لذلك كان كالسائل هذا الشبق يف جسد ال يغري األنثى، و ال يستدعي اهتمامها و حنباس ا

قصائده ، فإن صرفه أحدهم ركض إىل غريه وهو حيمل الذي يركض وراء الناس يسأل صدقة

 .العطفيعرضها استبداال باحلب و 

ر الرومنتيكي من الشعر ، أن الشاعر حني بدأ يطلع على التيايضاف إىل ذلك أمر آخر-

سلوك الشاعر األوربــي عر العريب يف فرتة األربعينيات و أراد أن جيمع بني سلوك الشا ،اإلجنليزي

كانت فاملرأة يف أوربا قد حتررت، و اعية، اإلجنليزي الذي بدأ جمتمعه يتحرر منذ النهضة الصن

�¿ȂȈǳ¦�ń¤�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƣđ�ǶǴǠȇ�Ń�̈ǂƷ�ƨǫȐǟ�ǶȈǬƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ.

، ذات ذات الشال األحمر(در مجيعا سواء يت أحبهن بالأن النساء ال فرح البيرمانيترى -

ستجابت لشاكر ملا  تلبس العباءة أو أيا منهن فهن كثر، االيت )..العينين الزرقاوين، الصابئة
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الغىن وال  أعتقد أن الدين مل يكن حاجزا وال�Â��̈ǂưǰǳ¦�ǽǀđ�ǽǂǠǋ�Ŀ� ƢǈǼǳ¦� Ƣũأ كانت

ى الطالبات يف األيام األوىل من ن ما عربت عنه إحدالبياض وال السمرة، إن احلاجز كا

قد جاء ي إىل هذا الطالب أنظر " )ابقةسبق إيراده يف الصفحات السّ  هو ماو (التحاقه بالكلية 

1". نيمن الصّ 

  .فشلهءه و يين يف جسد اإلنسان و بني روح شاعر عظيم كالمها أثار شفاهذا احلاجز الطّ 

مسه ار عليها ملا كان لنا شاعر كبري انتصوميكننا القول أنه لو انتفى احلرمان من املرأة ومت اال-

وغرور ، ولكانت عاطفته قد استنفذت من خالل جناح الشباب "بدر شاكر السياب"

ملات ذلك الربكان الذي أغىن األدب العريب بقصائد رائعة من الشعر  ؛نتصار على حواءاال

  .احلر اجلديد

ه ال تسمح رأة يف شعر السياب الزال طويال وشائقا إال أن دراستنا هذموضوع امل ولعلّ 

بدر شاكر هي جتربة رج عن إطارها الذي كتبت ألجله و بالتعمق إىل حد كبري يف ذلك حىت ال خن

ياب مع السّ  حول حياة غيضا من فيض ما سبق ذكره كانلقي و السياب الرومنسية يف ضوء مجالية التّ 

  .اليت كتبها حوهلا األشعاراملرأة و 

.58فرح غامن صاحل البريماين، املرأة يف شعر الّسياب، ص-1
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:رؤى نقديّة حول تجربة السياب مع المرأة-3

 ابنحبه لوفيقة بنت صاحل السياب : "أّن أول جتربة حب للسياب هي:عيسى بالطةيرى   

.1"عبد اجلبار هعم جد

�ǶǴǠƫ�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔ¢�ƢǨȈǔǷ�Ǯ"حسن توفيق"ويؤكد م 1941وهذه التجربة ابتدأت عام    ǳ̄

.2شيئا عن حبه هلا ومل يصرح بسمها مراعيا التقاليد األسرية، بل كىن عنها باسم هند

الغريق المعبدمشرية إىل ظهور اسم وفيقة ألول مرة يف "  عمارةلميعة عباس"وتزيد الشاعرة   

3�Ãǂƻ¢�ƨƦȈƦƷ�Ǻǟ�Ƣđ�ȆǘǤȈǳ�°ƢƬǌǟ�ǞǷ�ƢȀƳǄŻ�Ǧالذي أراد تسميته بامسها لوال معارضة الناشرة ȈǯÂ��

هنا ال  وفيقة: حبيث جيعل هذه املرأة البلجيكية تلبس العباءة  فـ" لوك نوران"وكيف ميزجها بصورة 

ȈǻƢưǳ¦�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƾǟÂ�ǂǯ̄ ¢�¦ǀŮÂ�ƨȈƥǂǣ�ƢĔ¤��ƨȇǂǬǳ¦�ƪ Ǽƥ�ÀȂǰƫ�À¢�ǺǰŻة بزيارة جيكور اليت زارها سابقا.  

  : يف شعر السياب وجهني وفيقة: أن لـ: مث خنلص للقول

 ...وجه صحيح لفتاة القرية يذكرها الشاعر أيام اجلدب العاطفي راجعا لدفاتره القدمية -

الوجه الثاين من وفيقة هي الوجه املزّيف حني يستخدم الشاعر مشها فقط، وينسب هلا ذكريات و  -

.4"ألنه زوج خملص غريها

محسن "هنا تقصد نفسها باحلبيبة األخرى، وإن مل تصرح بذلك فهذا ما أكده لميعةو  

".ليلة في باريس من ليالي السهاد"عند حتليله لقصيدة  لميعةدون اإلشارة إىل مقالة "  أطيمش

.25عيسى بالطة، بدر شاكر السياب حياته وشعره، ص -1
.50-49حسن توفيق، شعر بدر شاكر السياب، ص ص -2
.12-8، ص ص 12/1971عباس عمارة ، ظاهرة وفيقة يف شعر السياب، جملة األقالم، العراق،   مليعة -3
.117حممد البدراين، احلركة النقدية حول السياب، ص -4
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ف عليه هذا ويزعم البعض أن وفيقة تكربه باثين عشر عاما وأنه مل حيبها لكنها كانت تعط  

  .فخلدها يف شعره

  .اليت أمساها هالة" هيلة"أما احلبيبة األخرى يف حياة السياب فهي الراعية   

أّن حّبه هلا ابتدأ يف عامه الدراسي األخري يف الثانوية وأن ذلك هو "إحسان عباس"واليت يرى   

  .فيما عدها حسن توفيق احلبيبة الثانية 1احلب األول يف حياته

هلالة مل يكن حبا ناضجا وحقيقيا بل كان جتربة عاطفية عابرة، وطيشا صبيانيا ويبدو أن حبه   

  .جاء وليد احلرمان واجلوع إىل املرأة بسبب فقدانه للحنان وطبيعة البيئة الريفية املتزمتة

ألن السياب كان يدرك يف قرارة نفسه أنه ليس له من سند يواجه به من يزامحونه يف جمال   

.Ǻđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸǯ�Ǿƥ�ǾƫƢƦȈƦƷ�ǪǴǠƬƫ�À¢�ȄǴǟ�ǽƾǟƢǈƫ�ȏ�ƨȈǸǈŪ¦�ǾǼȇȂǰƫ�ƨǠȈƦǗ احلب وهو يدرك أن

§�¦�ǶǿȂƬƫ�ƢĔ¢�ȏ¤�ńÂȋ"نبيلة الرزاز اللحمي"أّما الدكتورة  ƢȈǈǳ¦�ƨƦȈƦƷ�Ȇǿ�ƨǳƢǿ�À¢�Ãŗǧ

�ǂǸºººººƷȋ¦�ǲȇƾǼŭ¦�©¦̄�ÀȂǰƫ�ƾǫ�ƢĔƘƥ)حب الفتاة القروية يف قلبه "تضيف إىل أنه ظل حيمل )  لبيبة

.2"د أن خاصمته وتزوجت من شاب ثري فيما بعدبع

§�¦ȂǬȇ�̄¤�¾Âȋ¾"محمد التونجي"أّما الدكتور  ƢȈǈǳ¦�Ƥ Ʒ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƾǯƚȈǧ : غرس احلب يف

  .فأزهرت حبا وشوقا صادقني هي لبيبة وكانت تكربه بسبع سنوات م1944قلبه أول نبتة عام 

.)م1944( كانت سنة أن جتربة السياب العاطفية األوىل" طراد الكبيسي"ويؤيد   

ذات املنديل األمحر اليت أحبها عام ) لبيبة(أّما احلبيبة الثالثة يف سلسلة حمبوبات السياب فهي 

  .م1944

.542إحسان عباس، بدر شاكر السياب دراسة يف حياته وشعره، ص -1
.118حممد البدراين، احلركة النقدية حول السياب، ص-2
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�ȄǴǟ�ȏƾƬǈǷ�ƨƦȈƦƷÂ�ƢǷ¢�ƢȀȈǧ�ƾƳȂǧ��©¦ȂǼǇ�ǞƦǈƥ�ǽŐǰƫ�ƪ"إحسان عباس"ويؤكد    ǻƢǯ�ƢĔ¢

من حنان أبيه الذي كان حيتاجه أشد ذلك من ربطه يف قصيدته األوىل بني حبها وجتريد النساء إياه 

  .احلاجة بعد فقد أمه

نفس املنحى حيث حيدد بداية تعرفه عليها بأحد أيام كانون الثاين " عيسى بالطة" وينحو  

أنّه لذو داللة أن تكون الفتاة اليت اجنذب إليها بدر يف هذه املرحلة أكرب منه : "مؤكدا م1944عام 

ǺǇ�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�Ä¢�©¦ȂǼǇ�ǞƦǈƥ 1"والدته حني فاجأها املوت.

اليت سبقته بسنتني ولفت فيها أن يكون  لميعة مل يطلع على مقالة عيسى بالطةويبدو أن   

أن السياب وسع ، و حت أن الفارق ثالث سنوات فقطالفارق بني السياب ولبيبة سبع سنوات وأوض

  .د خترجهااهلوة خللق جو من املأساة وأن لبيبة مل تسمع حبب السياب هلا إال بع

إحسان عباساليت يرى " ديزي األمير: "تزامن حب السياب للبيبة مع هوى آخر هو حبه لـ  

"Ƥ ū¦�ÃȂƬǈŭ�Ǫƫǂȇ�Ń�Ƣđ�ǾƥƢƴǟ¤�À¢2 وهي الرتمجة العريب ، وقد مساها الشاعر يف قصائده باألقحوانة

  .باإلجنليزية" ديزي"لكلمة 

حتّبه، وراح يتخّيل ديوانه ينتقل بني صدور لقد طلبت منه قراءة بعض قصائده لكّنه تصّورها 

.العذارى ويتنّعم بني اخلدود والّنهود

، إّال 3وعلى الّرغم من أّن هذه األخرية كتبت مقاال تتحّدث فيه عن جتربة الّسياب العاطفّية

ǳ¦�ƨËȈǫǂËǌǳ¦�̈¢ǂŭ¦� ƢȈƷ�ń¤�ǞƳ¦°�Ǯ ǳ̄�ƢËŠ°Â��Ƣđ�ǾƥƢƴǟ¤�Â¢�ƢŮ�ǾËƦƷ�ƨǐǫ�Ëȏ¤�ǂǌǼƫ�Ń�ƢĔ¢ يت تتجّنب

.احلديث عن عواطفها حّىت لو كانت معشوقة ال عاشقة

.199ّمد البدراين، احلركة الّنقديّة حول الّسياب، ص حم  -1
.36عيسى بالطة، بدر شاكر السياب، ص -2
.59حسن توفيق، شعر بدر شاكر السياب، ص -3
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سرعان ما تركته " أليس" هذا وقد خاض يف الفرتة نفسها جتربة عابرة مع فتاة مسيحية تدعى   

.1لتتزوج رجال آخر أمجل وأغىن

شاء إله احلب أن يذل الشاعر اهلارب من أساره حيث دبر له أن "ويف عامه الّدراسي الثاين 

فربتت كّفها البّضة األنيقة على كتفه تدعوه : "وقد كانت تعلم أنه شاعر 2"يلتقي بزميلة تدعى ملعان

Ƣđ�¾ǄǤƬǴǳ"3 ، وقد أطلق عليها يف أشعاره لقب اهلوى البكر، وقد ساق هذا اللقب عدد من الباحثني

  .إىل الوهم

حسين "واعتقد ، "أنه يعرف احلب ألول مرة"أّن الشاعر أحس جتاهها إحسان عباسرأى   

.4"أن جتاربه السابقة مل تكن ذات بال إليه " توفيق

.5"بدأ ينكر حبه هلالة وذات املنديل األمحر واألقحوانة"أنه عندما بدأ حيبها  علي الفزاعوظّن 

ومل تكن هواه األول كما يعرف اجلميع لكنه ) لمعان بكري(واحلقيقة أن اسم هذه احلبيبة   

باأللفاظ ليالئم بني لقبه ووصفه إياها باهلوى البكر وهذه ليست املرة األوىل اليت تعمد التالعب 

  .يتالعب فيها السياب باأللفاظ

باألقحوانة، وعلى أية حال؛ فإّن السياب الذي أحب ملعان وقضى "ديزي"ّمسى فقد سبق و   

ى وتزوجت رجال آخر معها أوقاتا مجيلة، سرعان ما صّب نقمته عليها عندما انتقلت إىل كلية أخر 

.60حسن توفيق، شعر بدر شاكر السياب، ص -1
.65-64املرجع نفسه، ص ص -2
.7، ص 2/1965، بريوت، لبنان، 13عدد  ديزي األمري، بدر السياب واملرفأ العاطفي، جملة اآلداب،-3
.146حسن توفيق، شعر بدر شاكر السياب، ص -4
.121، ص دراين احلركة النقدية حول السيابحممد الب ،ينظر  -5
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أخرى يف الوهم حني اعتقد أن اهلوى البكر هي احلبيبة  1ميسور احلال وقد وقع على الفراغ مرة

.2"تلك شاعرتي"الشاعرة اليت يقول عنها 

ويبدو أن تشابه االمسني هو الذي قاده " لميعة"إذ خلط بني ملعان واحلبيبة الشاعرة املنتظرة   

  .للوهم

ƢǠǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ǾƫȐǏ�ƪ¿�)م1947-م1946(يعة يف العام الدراسي تعرف السياب على مل   ǬƯÂÂ

  .الالحق حيث كان يف سنته الدراسية األخرية و هي يف السنة الثانية

أستطيع أن أقرر بكل ثقة أن شاعرنا تعلق باملنتظرة مليعة تعلقا عميقا ": "حسن توفيق: "يقول  

ǨǗƢǟ�ƨǫȐǟ�ÃȂǫ¢�Ƣđ�ǾƬǫȐǟ�ÀƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǷ�ƢǼǼǰŻ�©ƢǫȐǠǳ¦�ǲǯ�śƥ�ǺǷ�ǾƫƢȈƷ�¾Ȑƻ�ƢȀǋƢǟ��ƨȈ

.3"األخرى سواء السابقة أو التالية هلا 

كانت بعد اهلوى األول ، أعمق "فريى أن قصة حب السياب للميعة " إحسان عباس "أما   

.4"العالقات أثرا يف نفس السياب

أّن القصة : قائال" إحسان عباس"يف الوهم حني غلق على رأي " حسن توفيق"وقد وقع   

�ǂǰƦǳ¦�ÃȂŮ¦�ǞǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǐǫ�Ã°¢�ň¤�ǲƥ��°ƾƥ�ƾǼǟ�¾Âȋ¦�ÃȂŮ¦�ƨƦƫǂŭ�ƨȈǳƢƫ�ƨƦƫǂǷ�Ŀ� Ȇš �ȏ�Ƣē¦̄

.5" أقوى من قصته مع مثاله املنشود وفيقة فما بالنا بقصته مع املنتظرة مليعة

.8إحسان عباس، بدر شاكر السياب دراسة يف حياته وشعره، ص -1
.122احلركة النقدية حول السياب، ص ،حممد البدراين -2
.146توفيق، شعر بدر شاكر السياب، ص حسن  -3
.119إحسان عباس، بدر شاكر السياب دراسة يف حياته وشعره، ص -4
.156حسن توفيق، شعر بدر شاكر السياب ، ص -5
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حسن "فظّن وقد حدث االختالف بني الدكتورين يف مفهوم اهلوى األول لدى كل منهما   

يقصد باهلوى األول هالة ويدل  إحسان عباس: يقصد وفيقة يف حني كان إحسان عباسأن " توفيق

ألن كل حبيبة ستصبح ..ذلك هو أثر احلب األول، أنه استحال قوة داخلية : "على ذلك قوله عنها

.1"هالة جديدة،  لكن احلب دائما ال يفهم إال يف اإلطار الريفي 

وإن محلت ألفاظ احلب فهي إمنا متثل إسقاط نفسيا لوفاة " السياب بوفيقة بينما يرى عالقة  

.2"أمه و هي يف عمرها

أن هالة هي الفتاة الوحيدة اليت أحبها بدر حبا حقيقيا خمتلفا عن حبه " علي الفزاع"ويرى   

  .لبقية حبيباته وليست مليعة عمارة 

، وعرفها على 3خالل العطلة الصيفية فزارته يف القرية  بلميعةلقد توطدت عالقة السياب   

Ƣđ�ǾƬǫȐǟ�¾ȂƷ�ƪ ƥ°Ƣǔƫ�®ƢǬǼǳ¦� ¦°¡�À¢�ȏ¤�ƢȀǠǷ�¾Ȃš �ǾƬǴƟƢǟ.

أما ، "تلك هي قصة احلب كما يرويها الشعر :" بواقعيتها قائال إحسان عباسفقد شّكك 

  .خطها من الواقع فمحفوف بعالمات االستفهام

.�ǾǬǴƻ�ƨǷƢǷƾǳ�ǾƳÂǄƬƫ�Ń�ƢĔ¢�©4وجود عالقة حّب لكنها رأ"نبيلة رزان"وأّكدت 

رت باالجنذاب إىل أّن لـميعة قد شع:"فيتــــــّـــخذ موقــــــف الوساطة قائال"عيسـى بــالطة"أّما 

ا لكن مليعة مبا هل...الذي كانت تتوّقعه (أحّبت شعره، وكانت تدعوه الّنيب الوديع وتشعر أنّه هو بدر و 

.63إحسان عباس، بدر شاكر السياب دراسة يف حياته وشعره، ص -1
.293-292املرجع نفسه، ص ص-2
.32-31م ، ص ص 23/01/1971، يف )280(عمارة ، جمّلة ألف باء ، عدد حوار مع مليعة عباس  ،ينظر  -3
.123حممد البدراين، احلركة النقدية حول الّسياب، ص -4
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ما فيها من حياء الفتاة الشريفة التقليدي أرادت أن تكون و من حس األنثى الطبيعي بالتحفظ، 

.1"حذرة

�Ǿǻ¢Â�̈¢ǂŭ¦�ǞǷ�ǾǴǷƢǠƫ�Ŀ�̈ȂǈǬǳƢƥ�°ƾƥ�ƪ Ǹē¦Â" ال تستطيع امرأة أن ترضيه ولو تزوج املنتظرة

.2"نفسها، ملا استطاع أن يبقي احلب حبا أكثر من أشهر

ȀƦƷ�Â�ƢđƢƴǟƜƥ�ȆƷȂƫ�©¦°ƢƦǠƥ�¬ǂǐƫ�Ǿƫ¦̄�ƢŮƢǬǷ�Ŀ�ƢȀǼǰǳÂكان : "ا للسياب فهي تقول عنه

.3"يف الكلية حيظى باحرتام سائر الطالبات وحبهن واهتمامهن وكّن معجبات به

لة اجلمال وسحرها ينبعث من إن بدرا حني خيتار املرأة فإنه خيتارها متكام: "وتضيف

مكنون النفس لقد كان بدر صادقا جييد النقد وشاعرا مرهفا ينفذ إىل أغوار املرأة، ويسرب ... روحها

  ."البشرية

ƢŮȂǬƥ�ƢȀǈǨǻ�ń¤�ƶǸǴƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ" : وفيقة قناع يلبسه الشاعر حبيبة أخرى مينعه كربياؤه من

.4"التصريح حببها أو تذكرها، أو متنعه غرية زوجته من ذكرها

من خالل استقرائه لدواوين السياب ودواوين مليعة إثبات أن احلب  " حسن توفيق"استطاع 

�Ń�ƢēƢȇǂǯ̄Â�ƢȀǫ¦ȂǋƘƥ�Ƣē¦̄�ƨȈǔǬǳ¦�ÀƜǧ�ƪكان متبادال ب ǴƷ�ƾǫ�Ƥ ū¦�ƨȇƢĔ�ƪ ǻƢǯ�À¤Â�¦ǀǿ��ƢǸȀǼȈ

دة كتبها هذا ما يتضح من قصائد أخرى عديمتقدة كاجلّذة من حتت الرماد، و  ختمد مطلقا وبقيت

�ǽǀǿ�ƢȀȈǧ�ǂǯǀƬƫ�ƾƟƢǐǫ�ƪالشاعر يف أخريات بادية ƦƬǯ�ƢĔ¤�ǲƥ��̈ŗǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǆ Ǩǻ�Ŀ�̈ǂǟƢǌǳ¦�ƢȀƬƦƬǯÂ��

القصة، بعد وفاة السياب، ومن هذه القصائد قصيدة كتبتها بعد دخوهلا إحدى املكتبات، فوجدت 

�Ǿǻ¦Ȃȇ®Â�ƢĔ¦Ȃȇ®�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ��ƾǳƢŬ¦� ƢǬǴǳ¦�ǾƬũ¢�ƢǷ�ƢȀȈǧمتجاورين على رف من رفوف املكتبة.  

.53عيسى بالطة، بدر شاكر السياب، ص -1
.31، ص01/1974، 23حوار مع مليعة عباس، جمّلة ألف باء، : ينظر -2
.124الّسياب، صحممد البدراين ، احلركة الّنقديّة حول-3
.124املرجع نفسه، ص-4
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نه من يطالع دواوينه املتأخرة يلمح أن هذا احلب مل خيب، بل ظلت مجراته هذا فضال على أ

.1"حتت رماد النسيان

وعلى أثر فشل السياب املستمر يف عالقاته العاطفية وخباصة مع املنتظرة مليعة، و يأسه من أن 

ن تزوج ينال شريكة حياته من خالل احلب أيقن أن الزواج وحده هو سبيله إىل حياة هادئة، فكان أ

.اليت تزوج عمه أختها، يف الثالثينات وتزوج أخوها امرأة من أسرة السياب"إقبال طه عبد الجليل "

، بل كانت املصاهرة هي الرابطة بني لعبطةومل تكن إقبال من قريبات السياب كما رأى ا

  .قة عاطفيةاألسرتني، وقد أشار دارسوا السياب وأقرباؤه أنه مل يتزوج، مل يتزوج إقبال إثر عال

فرأت أن إقبال كانت حتبه يوم كان سادرا يف حب نساء الكلية، دون أن "لميعة"أّما 

  .توضح األسس اليت استندت عليها يف حكمها

ويالحظ أن السياب كان يناجي زوجته مناجاة احلبيبة، وميرح مع احلبيبة تارة كما يف 

ا بالشبق اجلنسي، أو بالسخط تارة ، ويتحدث عنها حديثا مليئ"جيكور أمي"، وأحبيني"قصيدة 

أخرى، إذ ال نكاد نعرف شاعرا رمانسيا فجر الفشل يف احلب وسخطه وحذقه كما حدث عند 

  .السياب

لعل ذلك يعود إىل  "القن والمجرة" فقد صب غضبه أحيانا على زوجته كما يف قصيدته 

عرة فلم حتبه، وأحب غريها أنه ود لو حتبه امرأة واحدة كما يريد هو الذي أحب العامل وأحب شا

.وغريها، كما بات يشك يف حب زوجته، ويعتربه عطفا وإشفاقا عليه

.53حسن توفيق، شعر بدر شاكر السياب ، ص -1
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ولعل تعلقه الشديد بامرأة الزوجة وتقلب رأيه فيها يعود لشدة مرضه، ورمبا كان هذا النهم 

ه اجلنسي واإلحلاح على املرأة ما يوهم به الشاعر نفسه، بأنه معاىف، قادر على إثبات ما يستطيع

.1اآلخرون بيسر

كانت تعىن به يف املستشفى "ليلى"وأحب السياب يف أواخر حياته ممرضة لبنانية تدعى 

فقد كانت تعطف عليه وهو يفسر من جانبه هذا العطف بأنه حب، وقد حتدث عن هذا احلب 

  .يف قصائده

ولعلها كانت تستغله فقد أهدته خصالت من شعرها، وكانت نظرته إليها تطفح باجلنس

  .وقد وهم باحثا بظنه أن اسم ليلى من الوهم الذي اخرتعه السياب

يرى " إحسان عباس"وإذا كان " لوك نوران"وأحب السياب أيضا الشاعرة البلجيكية 

�¿Ƣǟ�Ƣǧ°ƢǠƫ�ƢǸĔ¢)19622.يف مقر إقامته بباريس) م

يرجع ذلك للعام الذي سبقه عندما التقيا يف مؤمتر روما لألدب العريب  حسن توفيق: فإن

3.املعاصر

رأي هذا األخري أكثر رجاحة إذ أن كالمها كان من املشاركني يف مؤمتر ولعل عطفها عليه 

ǂƻ¡�ǎ Ƽǌƥ�ƢȀǗƢƦƫ°Ƣƥ�Ǿǳ�ƢēƢŹǂǐƫ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ��Ƥ ū¦�Ǿǳ®ƢƦƫ�ƢĔƘƥ�ǾŷÂ¢�ǽǂǠǌƥ�ƢđƢƴǟ¤Â.

  .السياب أمساء أخرى لنساء قد تكون تعمية أو تعتيما ألمساء حبيباتهلقد دخلت شعر 

.126حممد البدراين ، احلركة النقدية حول الّسياب، ص -1
.353إحسان عباس، بدر شاكر السياب دراسة يف حياته وشعره، ص -2
.114حسن توفيق، شعر بدر شاكر السياب ، ص -3
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«�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ƨƦȈƦƷ�Ǿǳلميعة عباسوترى  ǂǠǻ�ŃÂ�©¦®ƢǠǈǳ¦�ǾǻƢǈƷ�śƥ�ǺǷ�À¢.1

.ومثلما أشغل النقاد حببيبات السياب، فقد شغلوا أيضا مبوقفه من الرباءة

  : املرأة أن للسياب ثالث مواقف من" داوود السلوم"يرى الدكتور 

وهي فرتة الدراسة و يتضح فيها احلرمان و الصور املغرقة يف ): م1950-1940( األول-

 .الرومنسية

فرتة التخرج والرجولة حيث تصدعت الرومانتيكية، وحّل حملها ): م1960-1950( الثاني-

 .التعويض اجلنسي

.2وحتمل اشتياقه للزوجة والرجوع إىل أحضان احلب ):م1964- 1960( الثالث-

أن بدرا كذا مل يستطع أن حيقق عالقة حب متبادلة مع أي من " فيزعم"يوسف الصانع "أما 

وهلذا توسل إليهن بالشعر فاستطاع أن ينال بذلك بعض العطف واإلعجاب كان ... اللوايت أحبهن

.3"من مصلحته أن يفسره باحلب

علي " شعره األستاذيف ) مع المرأة(وقد توسع يف دراسة موضوع جتربة السياب الرومنسية 

  :إذ أرجع فشله معها إىل مخسة عوامل هي " الفرزع

 .دمامة خلقه-1

.أنه مل يكن غنيا، ومل تكن له مكانة اجتماعية-2

-34، ص ص 1982، 1طلبنان، ، مقاالت يف الشعر، دار الطليعة، بريوت، الغاضبجد صاحل السامرائي، رؤيا العصر ما -1

35.
.196-189، ص ص 1971داود سلوم، مقاالت عن اجلواهري وآخرين، مطابع دار النعمان، النجف، العراق، -2
م دراسة نقدية، منشورات احتاد الكّتاب العرب، دمشق،1958يوسف الصائغ الشعر احلر يف العراق منذ نشأته حىت عام  -3

.111م، ص2006سورية،
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 .أن بدرا يعترب أي حب المرأة غري أمه نوع من أنواع اخليانة لذكرى أمه-3

 .التعامل معهاأن بدرا ذو طبيعة انسحابية أي أنه كان جبانا أمام املرأة غري لبق يف -4

.1كان سوداويا ذا تركيبة ميالة للحزن واالنزواء وهذه صفة لتبعد املرأة عنه-5

، فيما يبدو لميعةوالثالث من  إحسان عباسواملالحظ أن الفراغ أخذ السببني األولني من 

جمانبا للحقيقة يف السببني اآلخرين؛ إذ أن أصدقاءه ومعارفه يؤكدون أنه حلو املعشر حمبوب من 

  .صدقائه وزمالئهأ

  :قسوة السياب يف تعامله مع املرأة إىل األسباب التالية" الفزاع"ويرجع 

 .كان السياب ذا نزعة مازوخية -1

أن السياب كان حمروما من املرأة، يتلذذ بإيراد الصور الشهوانية العنيفة تنفيسا أو -2

 .تعويضا عن حرمانه

ا طفوليّا ألن أباه تزوج امرأة ال يستبعد أن يكون السياب غاضبا على املرأة، غضب-3

 .أخرى بعد أمه 

جتربة احلب واملرأة عند السياب فيجد أن املوت واحلب "  عبد الكريم حسن"ويتابع الدكتور 

لقد وجدنا عرب الدراسة أن احلياة بال حب موت، وهذه قاعدة "يتقامسان الصدراة يف شعره، ويقول 

.2"عامة يف شعر السياب و هي قاعدة ثابتة

.129-125، ص ص حول السياب حممد البدراين، احلركة النقدية-1
.129، ص املرجع نفسه -2
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  :كما يؤكد أن القانون الذي يرسم حب السياب هو التايل

  .سأحبث عن حب جديد   أنا خمفقأنا أحب سأخفق يف حيب 

قضى حياته كلها متلهفا للحب باحثا عنه، فقد كان يتوق  خري جند أن السياب؛ قدويف األ  

مل يرتو يف حياة السياب  المرأة متأل عليه حياته، فلم حيصل على ما يريد، لقد ظلت املرأة حلما وظمأً 

مل يستطع ل يبحث عنها منذ فارق حنان أمه و اليت ظ 1"التشوق والّظمأ للمرأة"وظّل شعره يزخر بـ

.2...إليها سبيال حىت وافاه األجل

وبعد كّل اآلراء الّنقدية اليت طرحناها نستنتج أخريا يف هذا الفصل أّن فشل الّسياب يف احلّب 

تأّجج شاعريّته، ذلك أنّه عرف منذ شبابه األّول يف جيكور قريته الواقعة سبب رئيسي من أسباب 

جنوب العراق مرورا مبرحلة دراسته اجلامعّية يف دار املعّلمني العالية ببغداد، وصوال إىل أيامه األخرية، 

آماال عريضة، إذ عّلق على كّل منهّن ؛ عددا من الّنساء أحّبهّن ومل يبادلنه احلّب على الّنحو املأمول

واندفع إليهّن أّميا اندفاع يف سبيل االستحواذ عليهّن ولكّنهن كّن يفلنت من بني يديه كما تفلت 

ة يف فاخليبات العاطفّية كانت مسة بارز ياد وتفّر هاربة إىل أعماق البحرالّسمكة من بني يدي الصّ 

فوهبت هذا الّشعر بعضا من أمجل حياته، ولكّنها يف الوقت نفسه نعمة من الّنعم تدّفقت على شعره 

  .لقصائد اليت كتبها بدر طيلة عمرها

�ƢǸȈǷ®�ƢƸȈƦǫ�ÀƢǯ�ǾËǻ¢�Ǯ ǳ̄�̈¢ǂŭ¦�ǺǷ�Ƣđǂǋ�Ŗǳ¦�ƨƦȈŬ¦�² Âƚǯ�Ǻǟ�ȏÂƚǈǷ�ÀƢǯ�°ƾƥ�ËÀ¢�ËǮ ǋ�ȏÂ

إضافة إىل أنه كان فقريا وكّلها صفات كانت حتول بال شّك دون اهتمام املرأة به ولعّل أكرب دليل 

وهو بيت مشهور ترّدده العرب على مّر الّدهور يف كتب  قدميا علقمة الفحلالّشاعرعلى ذلك قول 

¢̈ǂŭ¦�¾ȂƷ�Ʈ ȇƾū¦�°Âƾȇ�śƷ�ǆ ǳƢĐ¦�ĿÂ�ËǺȀǠƟƢƦǗÂ� ƢǈËǼǳ¦�°ƢƦƻ¢Â�§ ®ȋ¦:

عبد اجلبار داود البصري، مقال يف الشعر العراقي احلديث، وزارة الثقافة واإلرشاد العراقية، سلسلة الكتب احلديثة، دار -1

.115، ص 1968اجلمهورية، بغداد، العراق، 
.129، صحممد البدراين، احلركة الّنقديّة حول الّسياب-2
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هُ الُ مَ لَّ قَ وْ أَ ءِ رْ المَ رَْأسُ ابَ ا شَ ذَ إِ 

يبُ صِ نَ نَّ هِ دِّ ي وُ فِ هُ لَ سَ يْ لَ فَـ 

حتّب الغين الذي تتمّىن حياة رغيدة جبانبه واألمر الثّاين الذي هو الّشيب فرغم واملرأة بطبعها   

أّن بدر مات شابا يف الثالثينّيات إّال أنه وصف بالّدمامة يف خلقته وبنيته وشكله وهذا كّله سبب 

.لفرار حّواء منه
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:الفصل الثـّالث

تجربة الّسياب القوميّة في ضوء جمالية التـّلقّي

.انتماء الّسياب القومي-1

 .نتائج وتحليالت-2

 .قراءات-3

.الّسياب نحو القومّية-4
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شعوريا  إذا كان اإلنسان يرتبطوالعناء و  حنان يوقظها سوى الشعراء؛ بالتّ ، الالوطن فكرة غافية  

، فإن توسيع دائرته ليشمل دائرة تد فيه جذوره أو تسرح عليه حواسهمتباملكان الذي يثبت فيه و 

ي به يعد منوذجا لصناعة املثال تعميق وعيه الفطر يضة تتمثل فيها خواصه الطبيعية والبشرية، و عر 

.التعلق بهو 

تها أن يرى ذاته وسع اإلنسان عند ممارسيث يصبح بوهي صناعة شعرية يف صميمها، ح

، كان ، ويشكل انتماءه للعامل الصغري، وهو ال يفعل كل ذاته إال إذا تلّبس حبالة شعريةوينشد أحالمه

.معاملهه و و طفولته أن يتوجع بتذكر ماضي يصبو إىل مرابع هلوه

ميتها فهم ال يقتصرون على الشعراء هلم مسالك عديدة يف تكوين فكرة الوطن و تن غري أنّ 

تغذية هذه احلالة الفطرية بشكل مباشر إال يف بعض اللحظات الصافية، عندما يرتدون يف الزمن أو 

.ينهلون بالتاريخ

متوترة دائما بالوطن،  قدي من احلياة جيعل عالقتهما يف ما عدا ذلك فإن موقفهم النّ أمّ 

ة على سفر، أو يعقدون عالقات محيمƾƥ¢�ǶĔƘ¦هم يف مسالكهم كجدلية معه يعانون االغرتاب و 

��¢ńÂȋ¦�ǶĔƢǗÂƘƥ�ƢĔȂǳƾƦƬǈȇ�̈ƾȇƾ�śƥ�̈®ƢƷ�©Ƣǟ¦Ǆǻ�ÀȂǬǴź�Âهلا أوطانا ج ابأماكن أخرى فيتخذو 

°̈Ƣǔū¦�Â¢�ƨȇǂǬǳ¦�ǞǷ�ƨȈǻƾŭ¦�̧¦ǂǏ�ÀÂǂȇƾȈǧ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢȈǴš� مع الطبيعة.

�ËĔ¢�ƾȈƥهي ن بالتوافق معه أو اخلالف فيه، و م يف كل ذلك ينشدون توليد صورة مثالية للوط

.اليت حتفر قسماته يف ذاكرة األجيال
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:انتماء الّسياب القومي -1

لقد تباينت اآلراء الّنقديّة حول انتماء الّسياب إىل االجتاه القومي، وميكن أن جنمل هذه 

  : األسباب كما عاجلها النقد مبا يأيت

 :أسباب عاطفية 1-1

§�ǄƸǴǳ�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǾƟƢǸƬǻ¦Â§� ربط بعض النقاد بني   ƢȈǈǳ¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǨǗƢǠǳ¦�» Âǂǜǳ¦

زميلة السياب أن انتماء السياب للماركسية، كان بسبب زواج "ديزي األمير"ترى  -الشيوعي إذ 

مع : "، وقد نفى حسن توفيق ذلك إذ قال1"من أحد أثرياء العراق) لمعان(احلسناء اليت كان حيبها، 

أن الشاعر كان يتصرف يف عدد من القضايا الكبرية واهلامة، من خالل ما متليه أننا ال نكرر بل نؤكد 

م، وجاء زواج 1945عليه دوافعه الشخصية، إال أننا نؤكد أنه انتمى إىل احلزب الشيوعي العراقي عام 

.2" هواه البكر بعد هذا التاريخ بنحو عام خالل الفرتة اليت قضاها مفصوال

طمعا يف قلب مادلني "أن السياب ما دخل احلزب الشيوعي إّال  فريى" علي الفزاع"أما   

ويبدو واضحا وهم هذا الظن وخلطه، إذ أن السياب تعرف على مادلني يف إحدى " اليهودية

م، يف حني كان انتماؤه الشيوعي قبل ذلك مبا يزيد عن 1948املظاهرات اليت أعقبت وثبه كانون 

  .وتا من أصوات الشيوعية وشاعرا من شعرائهاالثالث سنوات وكان حني تعرف عليها ص

وحياول اخللط بني األوراق دون   إن الربط بني انتماء السياب وميوله العاطفية يبدو متسرعا  

  .دليل ملموس

.7م، ص2/1965لبنان، ، بريوت، 13ديزي األمري، بدر الّسياب واملرفأ العاطفي، جمّلة اآلداب، عدد -1
.69حسن توفيق، شعر بدر شاكر الّسياب، ص-2
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 : أسباب نفسية 1-2

ربط نقاد آخرون بني الوضع النفسي للسياب وانتمائه السياسي معتقدين أن ظروفه النفسية   

  .قادته إىل الشيوعية

يرى أنه انتمى إىل احلزب الشيوعي حماولة للهرب من املوت " إحسان عباس"فالدكتور -

ألنه كان خرعا منخوب القلب يتمثل له املوت يف كل " باالنغمار يف تيار صاخب قوي

1"حلظة

فريى أن السياب انتمى إىل احلزب الشيوعي واختاره لكنه مل يكن " عبد الجبار عباس"أما -

اختيارا واعيا منفصال عن واقعه النفسي حيث مل جيد يف غري السياسة مهربا من نفسه وال 

متنفسا آلالمه املكظومة فضال عن توقه ألنه جيد بينهم هوى و ذيوعا لشعره يف الوقت الذي 

.2" وتهوجدوا هم فيه أنفسهم حباجة إىل ص

وغري خاف أن هذا الرأي يقرتب يف بعض أجزائه من رأي إحسان عباس فأحدمها يرى أن -

  .السياب يهرب من خوفه من املوت إىل السياسة بينما يرى اآلخر أنه يهرب إليها من آالمه

الذي زعم أن السياب انتمى إىل احلزب الشيوعي " رضا علي"ويقرتب من ذلك رأي -

.3"جيعله أكثر ثقافة واتزانا" إلحساسه بأن االنتماء

يعتقد أن السياب عوض بانتمائه عن النقص يف اتزان " عبد الرضا علي"وهكذا جند أن رأي -

�ȆǬȈǬū¦�Ƥ Ʀǈǳ¦�Ȇǿ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔƘƥ��®ƢǬƬǟȏ¦�ń¤�ǲȈǷ¢�Ȑǧ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ƨȈŷ¢�ǞǷÂ��ƨƬȈǐƼǋ

.406إحسان عبّاس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، ص- 1

  .28صالعراق، ، دار احلرّية، بغداد، 522عبد اجلّبار عّباس، السياب بدر شاكر شاعر، سلسلة كتاب اجلماهري، عدد -2
م، 1978عراقّية، طاجلمهورية العبد الّرضا علي، األسطورة يف شعر السياب، سلسلة دراسات، وزارة الثّقافة والفنون، -3

  .87ص



في ضوء جمالية التلقي  القومّية  يابتجربة بدر شاكر السّ  ....................................:...لثالفصل الثا

103

سه بأشياء أخرى أو يعمل أو على األقل الوحيد النتمائه الشيوعي، إذ كان ممكنا أن يشغل نف

يف تيار سياسي مؤيد للسلطة إذ كيف يهرب من املوت واألمل إىل حركة سياسية معها 

 .االعتقال والتشرد و رمبا املوت

:سباب أخرى متعددةأ 1-3

:وقد أرجع بعض النقاد أسباب انتمائه القومّي إىل قضايا أخرى عديدة فـ

1.تأثره بأقاربه ومعارفهيرى أن ذلك يعود إىل " عيسى بالطة"

وراء دخوله للحزب الشيوعي عوامل  "فيما رأى إحسان عباس، باإلضافة إىل رأيه السابق أن 

كثرية ورمبا مل تكن النقمة السياسية هي أقوى العوامل، وال كانت النزعة اإلنسانية، ال تضاف على 

��Äǀǳ¦�œǴǈǳ¦�Ǧ ǫȂŭ¦�ǺǷ�¿Ƙǈǳ¦�ǲǷƢǟÂ� ƢǨŬ¦�Ŀ�ǲǸǠǳ¦Â�¾ȂȀĐ¦ كان يفرده بني أقرانه يف الكلية

...ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�ǾËǸǠǳ�ǽ®ƢȈǬǻ¦�ƨǳȂȀǇÂ"أحمد علوان"واإلعجاب بشخصية 

وجيب أن ال ننسى أيضا اجلو العام يف ... كل تلك جمتمعه هي اليت حببت إليه ذلك االنتماء  

2".يساراحلياة السياسية بالعراق حينئذ فإنه كان ميهد الطريق أمام الشباب لالجتاه حنو ال

أن ذلك يعود لضعف التنظيمات القومية حينها وقوة " سمير كاظم خليل"يف حني يرى   

.3دعاية روسيا

إن هذه األسباب جمتمعة هي اليت أدت إىل انتمائه ذاك، ولنا أن نضيف إليها رغبته 

  :الشخصية يف حتقيق مطامح ذاتية إذا ما وصل احلزب الذي ينتمي إليه إىل السلطة إذ يقول

.40عيسى بالطة، بدر شاكر الّسياب حياته وشعره، ص- 1

  .91-90صص إحسان عّباس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، -2
  .وما بعدها 52م، ص3/4/1984مسري كاظم خليل، احلّس القومي يف شعر الّسياب، جمّلة اخلليج العريب، عدد-3
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إنين أمّين نفسي بأن دخلي سيكرب، بأنين سأحصل على نقود أكثر مىت جاء الشيوعيون إىل "

.1"احلكم

أن مثة احنرافات إيديولوجية من جانب احلزب أو السياب، ورمبا : " يف حني يرى باحث آخر  

 ورمبا كانت... رمبا وهنت قوى السياب النضالية يف املستوى الشخصي... حدثت مشكالت تنظيمية

.2"هنالك عوامل ذاتية يف املستوى الشخصي

عندما عرف موقفهم من قضية "، م1955انفصاله إىل عام  جبرا إبراهيم جبراويرجع   

.3"فلسطني وعندما وجد أنه أكرب من أن يستحذي لسياسة تفرض عليه من حيث ال يدري

.4"توزع أفكاره وقلقه الفكري:"انفصامه إىل يمحمد التونج.دويرجع   

فيعرض يف أثناء حديثه أسبابا عدة منها موقف الشيوعيني  "إحسان عباس"أّما الدكتور 

عكس " تودد اإليراني"السليب من القضية الفلسطينية واإلحساس القومي لدى املنتمني حلزب 

الشيوعيني العراقيني واعتقاده بعد عودته من الكويت أنه أصبح غريبا عن حزبه فضال عن القيود 

الثقافية اليت فرضها عليه احلزب وبعض القيادات والشخصيات التافه، بني رفقائه الذين الفكرية و 

زلزلت التجربة اإليرانية يف املرة األوىل : "تعرف عليهم يف الكويت وإيران، األمر الذي أدى إىل أن

.5"وقربه من حلظة االنفصال... والثانية، من زيارته بقية الدعائم احلزبية

دا كبريا من األسباب الكبرية والصغرية أّدت بالسياب إىل االنفصال عن احلزب عدوهكذا فإن   

  ...الشيوعي العراقي

.197-196إحسان عباس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، ص-1
.124م، ص1965أبريل 1، لبنان، 15أمحد رشدي حسني، مأساته عارنا مجيعا، جمّلة احلوار،عدد-2
.128م، ص1965أبريل 1، لبنان، 15جتدد احلياة مل ترأف به احلياة، جمّلة احلوار، عددجربا إبراهيم جربا، شاعر-3
.102م، 1968، 1طلبنان، حمّمد الّتوجني، بدر شاكر السياب واملذاهب الّشعريّة املعاصرة، دار األنوار، بريوت، -4
.177إحسان عباس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، ص -5
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إن تلك األسباب جمتمعة وصلت لفعلها وتأثريها إىل اللحظة احلرجة حني كان السياب يعاين جتربة 

.1"أن الوطن أحق باستقطاب مشاعره"غربة مريرة ساعتئذ أحس بطريقة عفوية 

  :أسباب عديدة النفصاله عن الشيوعيني منها –سمير كاظم خليل–الباحث ويورد   

التزامه الديين املتعارض مع الشيوعية اليت ترى أن الدين أفيون الشعوب، فضال عن التزامه 

القومي وموقف الشيوعيني السليب من القضية الفلسطينية، يضاف إىل ذلك النكسة اليت أصابت 

م ، وما جره عليه النضال، من أذى شخصي وتشريد وفقر، كما أن 1949احلزب بإعدام قادته عام 

الذي اختري مسؤوال للحزب يف أيب اخلصب، سبب "ليتفينوفه"عدم ارتياحه لعبد اللطيف الناصر 

رة، كمنع آخر فضال عن مرارة جتربته يف إيران والكويت، ومتسك الشيوعيني بعدد من القيم املتحجّ 

  .يف ذلك وتقريب البيايت عامل آخر مضاف إىل ذلكالسهر والشرب ذات أثر 

راح "لقد ترك السياب احلزب الشيوعي غري آسف عليه ومل يكتف باالنفصال عنهم بل   

يهامجهم وينعتهم بأنواع السباب يف مقاالت متتابعة يف جريدة احلرية، ولقد أدى ختليه عنهم إىل 

والذي متتد جذوره إىل شبابه املبكر الذي مثلته عودته إىل االجتاه القومي الذي جبلت عليه فطرته، 

2."قصيدة شهداء احلرية وقد درس بعض النقاد قصائده القومية

بل وفق مجيع دارسيه على املالمح القومية يف شعره، وعلى الرغم من تعمد جليل كمال الدين 

اضطر إىل إبراز احلس  إمهال القصائد اليت ال تتفق مع اجتاهه املاركسي، حني تأليف كتابه، إال أنه

.رسالة من مقبرة، يوم الطغاة األخير، قافلة الضياع، بور سعيد: القومي يف قصائده

  .219- 218صص ، إحسان عباس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره-1

. 59-58ص ص م، 1956مايو  1، 5املغرب العريب، جمّلة اآلداب، لبنان، عددناجي عّلوش، حول قصيدة- 2
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كان أقرب إليهم ميوال : "حيث يقول أنهة هذا االنتماء، مشككا يف صح محمد عباس.د ويبدو أنّ 

.1"وروحا حىت قيل أنه بعد خروجه من احلزب الشيوعي حتول بعثيا

أنه كان لألدباء القوميني والبعثيني تأثري مباشر على السياب فمن  "مهدي"ويرى األستاذ   

�ǂȀǛÂ�ƢƸǓ¦Â�¦ŚƯƘƫ�ǾȈǴǟ�¦ÂǂƯ¢��ǾǠǷ�Ƕē¦°¦ȂƷÂ�ǾǳȂƷ�ǶǿƢǨƬǳ¦Â�ǶȀǘƥǂƫ�Ŗǳ¦�ƨǧƢƸǐǳ¦�©ƢǫȐǟ�¾Ȑƻ

.2"م1959-م1954هذا التأثري يف قصائده اليت كتبها بني عامي 

لزاما عليه أن يبحث عن " السياب بعد أن ختلى عن الشيوعية أصبح :فريى حسن توفيق"أما   

ضا عن ساندين جدد بدال من الذين ختلى عنهم وختلوا عنه، وأن يعتنق عقيدة سياسية جديدة عو 

�Â��Ƣđ�ǂǨǯ�Ŗǳ¦�̈ ƾȈǬǠǳ¦ ارتد عنها وقد متثل مساندوه اجلدد يف جمموعة من األدباء والسياسيني

، علي الحلي، شاذل طاقة، عبد اهللا نيازي، محي الدين إسماعيل: موالقوميني والبعثيني، منه

، هذا إىل جانب مساندة جملة اآلداب البريوتية للشاعر، وقد  خالد الشواففضال عن صديقه القدمي 

ال أنه يؤكد ، إ3"كانت مساندة هامة ومؤثرة ألن بدر استطاع من خالهلما أن يكون له منرب خاص

  .نظم رمسيا إىل حزب البعث االشرتاكي العريبيف الوقت نفسه أنه مل ي

أنّه:يرجع ميوله إىل عهد بعيد، إذ يرىعلي عباس علوانلكن صديق بدر السياب الدكتور   

.4"م1952بدأ يتحول إىل البعثية عام 

أن السياب له موقف فكري شامل من املسألة القومية، كان ":ماجد السامرائيويؤكد   

.5"واملواقف الالقومية للحزب الشيوعي العراقي آثارها يف تصعيدهلظروف النضال القومي 

.340إحسان عبّاس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، ص -1
.13، ص1977، العراق، نيسان، 5سامي مهدي، مدخل لدراسة األدب القومي االشرتاكي، جملة األقالم، عدد-2
.199الّسياب دراسة فنية وفكريّة، صحسن توفيق، شعر بدر شاكر -3

.106املرجع نفسه، ص- 4

م، 1967م حىت نكسة حزيران1939ماجد الّسامرائي، التّيار القومي يف الشعر العراقي احلديث منذ احلرب العاملّية الثذانية -5

  .207-206صص ط، .دالعراق، دار احلرّية للطباعة، بغداد، 
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�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƨǈǰǻ�ǲȈŭ¦�¦ǀǿ�ǺȇË®Ƣǟ�ǂǠǋ�ǾǴĐ�§ ƢȈǈǳ¦�ǲȈǷ�̈ŗǧ�ƾǼǟ�Ƣǔȇ¢�§ ƢȈǈǳ¦�®ƢǬǻ�Ǧ ǫÂÂ

:السياب وشعره، فـ

أنه احندر احندارا فضيعا انتهى به إىل أن ميد يده إىل مجاعة جملة " يرى جالل كمال الدين

.1"لوثيقة الصلة بالقوميني السورينيوهة، بل اشعر املشب

الذي كان من املنتمني إىل جتمع شعر مث انسحب منه بعد فرتة  خليل الحاويأما الشاعر   

وجيزة ألسباب شخصية أو ألسباب تتعلق باجتاهه القومي العريب املتعارض مع اجتاه اآلخرين يف 

ƨǴĐ¦.

خالط اجلماعة لكنه مل يندمج معهم، ومل "وهو يتحدث عن السياب أنه  خليل الحاوي فريى  

يعرف عنه االتصال بالسفارات وخدمة األغراض املشبوهة وقد انفصل عنهم وثار عليهم يوم تكشفت 

ǶȀȇ±ƢűÂ�ǶēƢȈǻ�Ǿǳ".2

-63ص ص م، 1986 -هـ1409، 2ة يف الّشعر العريب املعاصر، دار الفكر، بريوت، طكمال خري بك، حركّية احلداث-1

64.
.2م، هامش ص2/1965بريوت،13خليل حاوي، عند سرير الّسياب، جمّلة اآلداب، عدد-2
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  :نتائج وتحليالت -2

�ǒ Ǡƥ�¿Ƣēȏ�¨ƢǟƾǷ� Ś̈ǤƬŭ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�§ ƢȈǈǳ¦�Ǧ ǫ¦ȂǷ�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǳ الدارسني له بالتقلب

ǂǟƢǌǳ¦�Ǯ ǳǀƥ�ǾǸē¦�ƾǫÂ��ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ǾǠǧƢǼǷÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ŁƢǐŭ¦� ¦°Â�ǾưŮÂ�ȆǇƢȈǈǳ¦-موردا  - علي الحلي

، ويبدو أن هذا األخري كان غاضبا من مواقف عبد الكريم قاسمقصائده املتناقضة يف مدح وهجاء 

Ǭǳ�µ °ƢǠŭ¦�ȆưǠƦǳ¦�ǽǂǰǨǳ�ƨǓ°ƢǠǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƨǏƢƻÂ�ƢȀǼȈƷ�§ ƢȈǈǳ¦�ǾƬǇ¦°®Â�ǾƟÂƾǿ�ƾǠƥ�ǺǰǳÂ��ǶǇƢ

املوضوع بعمق عاد ليفسر تقلب بدر السياسي حبالته النفسية السيئة النامجة عن مرضه داعيا النقاد 

�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦�ÄǂǠǌǳ¦�ǺǷǄǳ¦�ǺǷ�ƢđƢǈƬƷ¦�ÀÂ®�ƨǳȂǴȈƸǴǳ�ƨȇƢǼǠƥ�ȆǈǨǼǳ¦�ǾǨǠǓ�̈ŗǧ"إىل دراسته تلك الفرتة 

.1"له

  :باب تقلبه السياسي مبا يأيتوميكننا بذلك إمجال آراء النقاد يف أس  

تعود للظروف احمليطة به وتقلبات عصره اليت فرضت نفسها عليه دون أن يكون  أسباب نفسّية-

 .واعيا هلا

ال يعدو أن يكون غري وجوه خمتلفة حلقيقة نفسية : "فقد رأى أحد دارسيه أن تقلبه السياسي-

.2"البناء املوت يف سبيل احلياة والثورة والرفض من أجل : هي

القلق العقائدي الكبري الذي ميزق اجليل العريب بأكمله : "فيما رأى آخر أن السبب يكمن يف-

والقلق النفسي املرعب الذي يصيب الفنان مرهف احلساسية إذا اشتدت عليه وطأة الفقر 

.3"واملرض

.116م، ص1987أغسطس  1، العراق، 8علي احلّلي، استفتاء الّسياب، جمّلة األقالم، عدد:ينظر-1
م، 1965أبريل 1، لبنان، 15عدد  غطاس كرم، بدر شاكر السياب، مبوته ولد لنا شاعر جديد، جمّلة حوار،أنطوان : ينظر -2

  .122ص 
.126م، ص 1965أبريل  1، لبنان، 15أمحد رشدي حسني، مأساته عارنا مجيعا، جمّلة حوار، عدد: ينظر -3
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شخصية بدر، تلك الشخصية اليت يلتقي فيها "أن السر يكمن يف  إحسان عباسويؤكد -

وال يفيء إىل قاعدة فكرية صلبة وال يسعفه اإلغراق يف ... البكاء والضحك على صعيد

�̈®ǂǨƬǷ�̈®ǂǨǼǷ�Ƣđ�ǆ Ź�Ń�Ȃǿ�¦̄¤�ǾǈǨǻ�ǂǰǼȇ�Ǿǻȋ��ƨǟƢǸŪ¦�Ŀ�ȐȇȂǗ� ¦Ȃǔǻȏ¦�ȄǴǟ�ƨȈǇƢǈū¦

.1"يف آن واحد

ض تعود لتدهور صحته وحاجته إىل املال، األمر الذي دفعه إىل جماراة بع: ةيّ أسباب صح  

الفئات السياسية ال عن قناعة فكرية ولكن لتساعده يف حمنته املرضية الشديدة وحاجته املاسة للعالج 

يعود ملرضه الشديد ورغبته امللحة العالج "الذي وجد أن تقلبه  جبرا جبرا إبراهيموذلك ما رآه الناقد 

.2"توفري العالج لنفسهيف اخلارج، وهو أمر اضطره ملسايرة من ينفق عليه يف وقت عجز فيه عن 

إال أنه  "إذ يرى أن السياب رغم تقلبه السياسي العائد ملرضه، جيمحمد التونويؤيد ذلك   

.3"كان ملتزما إزاء قضايا وطنه وأمله حنو شعبه كان أكثر من أمله لذاته

تشوق إىل حياة االستقرار والزواج والبيت واألطفال ": السياب أنّ :يوسف الصائغويؤكد   

.4"فهجر السياسة اليت قادته إىل التشريد واالعتقال

�¾Ƣŭ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦Â�ǾƬƸǴǐǷ�ȏ¤�ǾǸē�ȏÂ�Ƥ ǴǬƬǷ�Ä±ƢȀƬǻ¦�ǾǻƘƥÂ�§ ƢȈǈǴǳ�®ƢǬǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�¿Ƣē¦

وأنه يرقص على حبال ال : "أن الشاعر مرتد جليل كمال الدينمهما كانت وسيلة ذلك إذ يرى 

.5"لرخاصتشرفه يصفق له البعض وتطوق أيديه املغريات ا

.140ياب دراسة يف حياته وشعره، صإحسان عبّاس بدر شاكر السّ -1
.129جربا إبراهيم جربا، شاعر جتّدد احلياة مل ترأف به احلياة، ص-2
.104الّسياب واملذاهب الّشعريّة املعاصرة، ص،حمّمد الّتوجني-3
.79يوسف الّصائغ، الّشعر احلّر يف العراق، ص -4
.143السياب، صحممد البدراين، احلركة النقدية حول-5
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كان متقلبا طول حياته، بعد أن فقد انتماءه : "إذ يرى أن السياب حسن توفيق ويؤيد ذلك  

املاركسي وأصبح يلهث وراء من حيتضنونه، يدفعون له أكثر من غريهم ومن يتأمل سرية حياته ويراجع 

.1" رسائله ويتابع قصائده يستطيع أن يكون صورة كاملة للتقلب املستمر خالل حياته

.228الّسياب، ص حسن توفيق، شعر بدر شاكر -1
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: قراءات -3

إن االنتماء الشيوعي حلسن توفيق وجالل كمال الدين، حني تأليف كتابه، دفعهما إىل 

الغضب على السياب ومهامجته ملهامجته الشيوعيني، فالشاعر يف نظرمها مل يبدأ متناقضا وانتهازيا إال 

ناسني هول جمازرهم اليت رآها عندما ترك الشيوعية وكأن الشيوعية يف نظرمها هي االستقرار الوحيد 

  .بعينه وأحسها بروحه املرهفة فأبعدته عن طريقهم

إننا منيل إىل أن مرضه هو الدافع إىل مسايرته بعض الفئات ليضمن عالجه يف زمن اشتدت   

  .عليه به اآلالم وعاىن ما عاناه من هجر األحبة واألصدقاء والبحث عن لقمة خبز ودواء

ǽǂǠǋ�ƨǴĐ�ƨǿȂƦǌŭ¦�©ƢǫȐǠǳƢƥ�ǶǴǟ�ȄǴǟ�Ǻǰȇ�Ń��Ǯكما أن السياب فضال    ǳ̄�Ǻǟ.

يظل السياب واحدا من الشعراء األفذاذ يف مسرية أدبنا العريب ألنه : "وبعد كل هذا وذاك  

أمدنا مبضامني جديدة وصياغات التقت فيها كل مساوئ العهود التارخيية الطويلة وحسبه أنه مل يتقبل 

فتأججت يف نفسه روح الثورة ..  ظل مستعمر يغتصب أجزاء وطنهذلك الواقع الذي كان يعيشه يف

وضّحى من أجلها وعذب وتشرد وسجن وعاىن ما عاىن ولكنه ظل حيمل وطنه بني جواحنه ويتغىن 

.1"بأجماده ويتنبأ بأن املستقبل سيكون لصاحل األمة العربية

احلقبة اليت عاشها وشهد فكان السياب بذلك صوتا سياسيا مّثل أوضاع العراق السياسية يف 

ƢŮ�̈¡ǂǷÂ�ȆǇƢȈǈǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǯ ǳǀǳ�̈°ȂǏ�ÀƢǰǧ��ƢēƢƦǴǬƫ.

�Řǣ�Â��ǾȈǼȈǟ�Ƥ ǐǻÂ�ǾǬǧƢƻ� ǲǷ�ǺǗȂǳ¦�ǲǛ�Ƣē¦ŚǤƬǷÂ�ƨǇƢȈǈǳ¦�©ƢƦǴǬƫ�Â�Ƥ Ȉǟȏ¢�ǲǯ�ǞǷ

  .حبب بلده بصورة يندر أن جند هلا مثيال يف أدبنا املعاصر

.67مسري كاظم خليل، احلّس القومي يف شعر الّسياب، ص-1
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فقد انتمى إليها لظنه         "ه ومستقبله أيضا مع مزاجه وعروبت: "فبالرغم من أن الشيوعية تتناىف  

́�¤ƢȈǟ¦Â� ƢǸƬǻ¦�ǶƬǼȇ�Ń�Ǿǻ¢�ȏ -آنذاك – ȐƼǴǳ�ƢǬȇǂǗ�ÀȂǰƫ�ƾǫ�ƢĔ¢ " ومل ينغمس يف الشيوعية

لألعماق بل كان مييل إليها حبكم ظروف حياته واندفاع شبابه فلما نضج فكره واستيقظ ضمريه 

شاعريته وعروبته للدفاع عن شعبه وعن قضايا العرب جاهر بانسالخه عنهم ونادى بعروبته، وسخر 

.1"مجيعا 

فكان شاعرا عربيا خالدا تردد شعره ذاكرة األجيال، بدأ حياته عربيا خملصا وطنيا وختمها 

 .عربيا خملصا وطنيا

  .م1965يناير  28، مصر، 1098أمحد كمال زكي، الّسياب، جمّلة الّرسالة، عدد-1
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  :ياب نحو القومية السّ -4

أنه لن يكتب جديدة و أنه حتول إىل وجهة شعرية أحس السياب  م1951ذات يوم من أيام   

قيقة يومئ إىل الربط بني شعره كان يف احل، و 1"أساطري"و" أزهار ذابلة: " هاشعرا كالذي تضمنه ديوان

ستمر حىت م على وجه التقريب وا1942جتاه الذي بدأ مبكرا منذ سنة واجتاهه اليساري، ذلك اال

جتاه يف مدى ثالث سنوات أوسع نا حصيلة الشعر الذي ميثل ذلك االا راجعلو أنّ م، و 1954عام 

، فيما مجع من من شعر السياب عامة،  وبتعبري أدق لوجدنا أن ما تبقى منه ال ميثل إال نسبة ضئيلة

  .شعره يف دواوين

ر والفصل من التنكّ السياب اإلنسان تعرض للمطاردة واحملاكمة و  تلك حقيقة هامة تقول أن  

  .مثاين أو تسع سنوات ƾǷ��Ƣđ�Ǻ¨غرتاب يف سبيل عقيدة آمالعمل والسجن واال

  .ا يرضى عنها يف نصرة تلك العقيدةأو تسع ياب مل يقل مثاين قصائدلكن السو   

  .ا جانب من قصائده فقد كان خطبا تستدعيها املظاهرات باحملافل الشعبيةفأمّ 

لقصائد األخرى فأكثرها مشموال باالقتسار والفجاجة وعدم التالحم بني شاعريته أما او   

  .معتقدهو 

  .نتمائه احلزيبيا من اوهلذا وجد الشاعر نفسه ينسلخ فن  

ني، تستدعي  متكاملنينتماء حقيقيال ألنه مل يستطع أن جيعل الفن واالكان هذا أمرا سهو   

  .الواحدة منهما األخرى

.243شعره، صشاكر السياب ، دراسة يف حياته و ، بدرإحسان عباس -1
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تتسم يف لبحث عن أسلوب غري ذايت يف الشعر، و هي مرحلة اوبذلك انتهت املرحلة الثانية و   

واجية صارخة بني زدالطويلة وتنقسم قصائدها يف اتجارب خمفقة يف السيطرة على القصيدة جمموعها ب

  .جتماعي كئيب تتسلل فيه الذاتية ال شعوريااولة اهلرب منها إىل شعر ذي لون احمسيطرة املبادئ و 

صائد مجيعا تتميز لكن القويبدو فيه االنقسام واضحا بني حرية اإلرادة واجلربية اخلانقة، و 

من التغين الفردي بسحر احلبيبة ينكر للتخلص من هيمنة الذاتية و بنظرات إنسانية، وبإخالص ال 

  .آالم احلبو 

يتحدث فيها عن اآلخرين أفرادا ومجاعات عن آالمهم وأفراحهم، عن   فقد أخذ السياب  

ذات حظ من األصالة اركة شعورية مشقضات أوضاعهم بقلب إنساين كبري و متناكفاحهم وبؤسهم و 

.1العمق و 

احلبيبة اليت كانت مصدر الفرح واهلم واسرتاحت األم يف قربها ويف أعماق  ختفتوهكذا ا  

أصبحت جيكور ، دون أن حيتج وقفة رثاء أو حنني، و مضى بويب يشق طريقه بنفسهقلب ابنها، و 

، حىت "املوت" لفظة على" الغد"مربعات الشطرنج الكوين الكبري وعلت لفظة  نقطة يف مربع من

ة متشبثني باحلياة يرفضون ، كانوا يقفون يف النهاي"المومسالحفار و : "يون أمثالاألشخاص السلب

  .الدخول يف عامل الظلمات احلالكة

حني جعلته حيس بالغربة إال أن التجربة اإليرانية الكويتية ردت السياب رغما عنه إىل فرديته   

العراق شيء واحد، وأراحه هذا الربط فإذا هو و : بني نفسه وبني وطنهالعميقة ولكنه مل يلبث أن ربط 

حبه املخفق كما  أن يطلع على الناس باكيا آالمه وجوعه وفقره و ، إذا كان ال يرضى لنفسه حني حتقق

  .كان يفعل يف املرحلة األوىل

  .ستطاع إىل ذلك سبيالتلك جتارب قد مضى عهدها وال يريد هلا أن تعود، إن ا

  .246ص  ،وشعره إحسان عباس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته: ينظر -1
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كانت فاحتة املرحلة " أنشودة المطر"ه وبني العراق يف قصيدة لت الوحدة الكاملة بينجتو   

مرحلة التعرف إىل حقيقة ما يعانيه دون أن يزج به يف سياق الكفاح العام يف خمتلف أقطار الثالثة 

  .العامل

تنبئ أن الشاعر قد اكتشف العالقة بني اجلفاف واخلصب " رأنشودة المط"وكانت قصيدة  

  .دون أن يذكر ذلك صراحة" أدونيس"أو" تموز"إىل أسطورة  تدىهتعاقبني، أي اامل

تلك األسطورة فتم لتطابق بينه وبني وطنه وارتاح  رأى نفسه كما رأى العراق من خاللو   

كان جيعله تارة مع حفار القبور وتارة مع األسلحة زدواج القدمي متباعد الطرفني الذي  الشاعر من اال

.1األطفالو 

ذلك أن األسطورة يف مجيع وجوهها  اء يشبه الوقوع على منجم أو أكثر؛هتداالكان هذا و   

شباب مجيل حمبوب يستطيع أن " تموز"أو" أدونيس: "ـف تصلح ملوقفه اجلديد صالحية عجيبة،

  .حبيبة معاأم و  "عشتار"أو  "أفروديت"شخصية الشاعر احملروم من احلب و حيتضن

لعراق حني يدرس فيه معىن اخلصب واجلفاف، وحكم خري ما يرمز لاألسطورة يف جمموعها و   

هلارب هلذا تصلح أن تكون مالذا للشاعر ارة اليت حتتل احلضارة الزراعية و هي األسطو الكهنة والقرابني و 

  .من طغيان املدنية الكبرية ذات احلياة اآلليةمن أخيلة اليسار الصناعي و 

العودة إىل الريف من خالهلا إعالن الكراهية الدفينة هتداءه لتلك األسطورة يعين بل إن ا  

  .للمدينة احلديثة

  :ا أسبقمو هلذا ال يدري الدارس أيه  

 .بني األسطورة الزراعيةاكتشافه العالقة النفسية بينه و -

.74، صإحسان عباس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره: ينظر -1
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، إذ يبدو أنه أحدمها أدى إىل اآلخر على حنو أم اعتماده فهم العالقة بينه وبني يساريته-

1.طبيعي

نوعا من الغيبية، أي إىل اإلميان بدين و  طريقه إىل القوى" أودنيس"أو " تموز"ظهور كان و   

ƨȈǟ¦Ȃǳ¦�ƨȈǻȐǬǠǳ¦�ǲǛ�Ŀ�Ƣđ�ǆ Ʒ¢�Ŗǳ¦�ƨǴȇȂǘǳ¦�ƨƥǂǤǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�ǒ ȇȂǠƬǳ¦.

فليس من الضروري أن يتجاوز حدود استغالل حني يتخذ أسطورة  قد يقال أن الشاعرو   

  .من الشعائر السياب إىل مصطلح شعائري ودنياهي رموز دينية، قد نقلت ، و الرموز البدائية

ذه كانت هحياة احلضارة، و  بذلك سهل عليه التعامل الفكري مع منطقة دينية لتفسريو   

  .اخلطوة متهيدا ملا بعدها كما سأبني من بعد

أنشودة " مع السري فيها بعد أ بالوجهة اليت كان شعر السياب يز ليس يف مقدور أحد أن يتنبو   

  .مل يتصل مبجلة اآلداب لو" المطر

إثر جتربة رمبا  هي قد مثلت هذه الرابطةز الرابط الوثيق بني الفرد ووطنه، و فالقصيدة ال تتجاو   

  عمقا فما هو الوتر الذي يستحق أن يعزف عليه؟مل تتكرر قوة واتساعا و 

يسمع إال نبأة الشاعر كأمنا مل سع سنوات مضت و اجلديدة؟  قرابة تماذا يكون لون املعزوفة و   

  .ال يقرأ شيئا عن الدم املراق يف جبال األوراسون الالجئني، و ناس يسمّ عابرة عن 

وال حيس بوطأة االستعمار املقنع وغري املقنع يف البلدان العربية وال هو شديد االحتفال بشيء   

أين كان  – صالح عبد الصبور –ال يعرف عن أهلها إال شاعرا منافسا يسمى مما حدث يف مصر و 

�À¢�ƾȇǂȇ�Ǻȇǀǳ¦�²) ال تربطهو ( هذا الشاعر وأية صلة تربطه  ƢǼǳ¦� ȏƚđ2شعره يقرأوا.

  .وما بعدها  244إحسان عباس بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، ص : ينظر -1
.264، ص املرجع نفسه: ينظر -2
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�Â�¿ȏȉ¦�ǆكانت يسارية زائفة تلك اليت تص   ǈŢ�ǾȈǴǟ�¿ǂŢ�ƢĔ¢�°Ȃكبري اآلمال يف جمتمعه ال

لذلك فال غرابة إذا لى الضيق يف مفهوماته احلزينة، و كان زيفها يدل عو  الذي يسمى البالد العربية

ة حافزه الكبري كانت املنافسات الفرديا لنفسه، فثار إليها إىل أفق اعتقد أنه أرحب، و وجد نفسه أسري 

الثقافة "ا حتتل قصائده كل عدد من أعداد قد أصبح شاعرا مرموق البياتي للتقرير احلاسم ورأى

، بل ذهب يتنفس عنمن شأن البيايتالبريوتية، فلم يكتف بقطع الروابط مع حزب يرفع "الوطنية

  .مضى شوطا أبعد من ذلكجملة متداولة تكفل له منافسته و 

، إىل الظن ال ألن ناظم تغري رأيه فيه" اظم حكمتبن"د أن كان شديد اإلعجاب فبع  

  .مسهوحيب أن يقرن امسه بال ألن البيايت يتكئ عليه كثريا وحياكيه حكمت يساري، ب

، كان ميثل صلة رتباطشاعر ظمآن إىل الشهرة، إال أن االصحراء يف حة االحت اآلداب و و   

ليست مقصورة على نظر واحد  أحناء العامل الغريب يف الشرق والغرب، و ، فهي تصل إىلمن نوع جديد

نشر فيها قصائده، فال تتعدى  كالصحف العراقية احمللية، أو كالكراسات الصغرية اليت كان السياب ي

  .كثريا احلدود اإلقليمية

الزمان، البد أن تفرض على املسؤولية أمران متإن الشاعر الذي حيس بأن الشهرة و هلذا فو   

لكن يكفي هنا أن التجويد والتجديد، حني نتحدث عن القصائد، و  - يف مثل هذا الوضع -نفسه 

مامه الشديد باجلدة يف الطريقة الشعرية و تبني اهتنقتبس فقرة من إحدى رسائل السياب، تدل على 

"أغنية في شهر آب"ه حماولة، فهو يتحدث عن قصيدته إحساسه باملسؤولية اجلديدة يف ما يسمي

:1بقوله 

للقارئ أن يفهم ما وراء الرموز وله أال يرى : ة الشعر بأسلوب جديدهي باحلري حماولة لكتاب"  

ويف موته موتا للخصب والنماء، ويف مرجانه احلياة ،رمزا للخصب و " تموز"رموزا باملرة، له أن يرى يف 

.274إحسان عباس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، ص : ينظر 1
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�Â��ŃƢǠǳƢƥ�ƢēƾǷ�ªتفتح املذياع لتتصل سيالزجنية اليت تضيء النور و  ¦ǂƫ��±ƢŪ¦�ȄǬȈǇȂǷ�ǞǸǈƬǳ رجانه

�ƢŮƢưǷ¢Â�ƢēƾȈǇ�ǾǼǜƫ�Ŗǳ¦Â�ƢȀƯ¦ǂƫ�Ǿǻ¢�ǶǴǠƫ�ȏ�Ŗǳ¦"أكثر مما يبدو على " مدنية"يف الذوق  و" رفعة

نقالة اإلسعاف يف أول القصيدة وبني نقالة املوتى يف ختامها، وبني  له أن يقارن بنيالسطح، و 

"بحر الحياة"مسكته امليتة اليت ألقاها يف مياه األمساك املصنوعة من الذهب والفضة وبني اخلضر و 

��ǲǠǨȇ�ȏ¢�ǾǳÂ�ǾǴǯ�Ǯ ǳ̄�ǲǠǨȇ�À¢�Ǿǳ��ƨȈƷ�©®ƢǠǧƨƸƳƢǻ�ƢĔ¢�Ȇǟ®¢�ȏ�ƨǳÂƢŰ�ƢĔ¤"..1.

السياب أوضح صاحب اآلداب للشاعر أنه ملبكرة بني الدكتور سهيل إدريس و يف الرسائل او   

وجيها للشاعر يف كان ذلك ت¦�Â��°ȂǼǳ¦�ȂŴ�ǂƟƢǈǳ¦�Ƣđ®¢Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǷƾş�ƾȀǠǳ قطع على نفسه

إلنسانية أننا نؤمن با" هلذا جاءت الرسائل حتمل نغمة جديدة مل نكن نسمعها مثل الطريق اجلديد و 

.ال بحزب سياسي بذاتهمة العربية ال باألشخاص بدالهم و باألو  "

".ألمتناإن النصر لنا و "مثل و   

  .ما أشبه ذلكو  2"أن أوفق يف إرضاء قراء جملتنا القومية الشريفة...أرجو:" من ذلك و   

  فهل سار شعر السياب أيضا يف هذه الطريق نفسها؟  

ة اليت امتدت قرابة ثالث سنوات، قد جعلت الكثريين ن أن بعض قصائد هذه الفرت أكرب الظ  

جنده يف خدمة فصاله عن احلزب الشيوعي العراقي استل قلمه احلاد و نيظنون أن السياب بعد ا

ارات أن يسلكوه يف صف دون آخر مل يعد من الصعب على من حيبون رفع الشعالقضية العربية، و 

نظرة واحدة إىل قصائد هذه الفرتة شيئا عن الفنية أقوى داللة من األماين والرغبات، و  لكن احلقيقةو 

رمبا مل تزد على مخس عشرة قصيدة هنالك فالقصائد اليت نظمها السياب يف هذه الفرتة : واقع احلال

م، أما اجلزء الذي يتحدث عن اخلضر ومسكته، واألمساء املصنوعة من 04/03/1956سالة إىل الدكتور دريس بتاريخ ر  -1

: نظر صدى ذلك يف رسالة من بدر بتاريخ، ي22-26املنشورة يف أنشودة املطر الذهب والفضة فقد حذف من القصيدة 

  .م35/03/1954
.248حياه وشعره، صإحسان عباس، بدر شاكر السياب دراسة يف -2
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ن املغرب ثنتان تتناواله امن هذعربية العامة على حنو مباشر صريح، و منها أربع فقط تتناول القضايا ال

.1أخرى تصب يف موضوعات متفرقةالعريب وواحدة تتحدث عن الالجئني، وأخرى عن بور سعيد، و 

ب القومي؛ ألّن املوضوع تطلب ذلك نتماء السياة هذا الباب الذي حتدثنا فيه عن اȇƢĔ�Ŀو   

ة انتمائه اليساري �ŗǧ�Ŀ�¾ƢĐ¦�®ƾŰ السياب مل يكنأّن : ليه مر الكرام ميكننا أن نقولما كنا لنمر عو 

، ولكن وعات الشعرية اليت جيدر به طرقهانفصاله عن القومية جعله حائرا إزاء املوضلكي يقال أن ا

يف رغبة بروز املوضوعات ذات الطابع القومي العريب يف شعره على حنو ساطع ألول مرة جيعلنا نفكر 

  .نتماء جديدانتمائه إىل ا

  : ورةعر والثّ الشّ 4-1

اء هو املوضوع السياسي ال سيما وأن مرحلة املوضوعات إحلاحا على الشعر ملا كان أكثر   

التنمية، الحرية، مقاومة التبعية : (االستقالل يف البالد العربية استنبعت معارك جديدة يف مقدمتها

)..لألجنبي

¤�ǪȈǬŢÂ�ǞǌŪ¦Â�¾ȐǤƬǇȏ¦�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǂȇǂŢ�¾ȂƷ�©ƢƥƢƳ طرحت أسئلة كربى حتتاج إىلو   

كيف للشعر هي أفضل السبل لتحرير فلسطني، والتصدي للمشروع الصهيوين، و  كذلك ماؤ و التكاف

  .التسلطالنضال املشرتك ضد أشكال القهر و أن يسهم إىل جانب عناصر اإلبداع األخرى يف معارك 

  - بدر شاكر السياب –يف مقدمة الشعراء الذين فرض احملتوى السياسي نفسه على شعرهم و 

  :الشعر السياسيياب وسيف السّ 4-2

ينظم قصائد كثرية يشري فيها إىل ما طرق إىل الوضع السياسي يف العراق، و ها هو بدر يت  

ما يف العراق من صراع طبقي جيعل قيه اإلنسان العراقي من جتويع ومن قمع حلرياته الفردية والعامة و يال

.249إحسان عباس، بدر شاكر السياب دراسة يف حياته وشعره، ص : ينظر -1
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املعطاءة من متر ومن قمح ومن غالل جتود به أرضها ما احلاكمة احملدودة تستأثر خبريات البالد، و الفئة 

  : اجلوعظى اإلنسان العادي إال بالعري و معادن فال حيومن مياه ومن نفط و 

  منذ أن كنا صغارا كانت السماءو          

  تغيم في الشتاء    

  يهطل المطرو     

  وععام حين يعشب الثرى نج كلّ و     

  ليس فيه جوع العراقعام و  ما مرّ 

  ..مطر    

  ..مطر    

1..مطر    

عجيبة اليت تتمثل يف عطاء وفري وأمطار غزيرة وعمال كادحني هو مع إدراكه هلذه املفارقة الو   

ا الشظف هو مضي دون أن يستغلوها يف اإلنتاج ومع ذلك فإن الفقر و فالحني ال يرتكون ساعة متو 

ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨǬƦǘǳ¦�ǽǀǿ�Ǿƥ�ȄǜŢ�Ƥ ǿǀȇ�ƢǸȈǧ�� الفاسدين للظلمة ريع هذه اجلهود إما للمستغلني أو

  :رقاب العباداملتسلطني على البالد و 

  لتشبع الغربان و الجراد         

  الحجروتطحن الشوان و          

.126بدر شاكر الّسياب، ديوان أنشودة املطر، ص - 1
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  رحى تدور في الحقول حولها البشر         

  ..مطر    

  ..مطر    

.1..مطر    

اليت شاعر يؤمن بأن الصراع البد أن ينتهي لصاحل األكثرية الساحقة  ياب كأيّ لكن السّ و   

سم عندما حي تتألف من مجاهري الفالحني والعمال وصغار املوظفني والقطاع األكرب من أبناء العراق، 

كفله له موقعه يف هذا تكون الثورة، فسوف حيظى كل إنسان حبقه الذي يهذا الصراع ويكون التغيري و 

�Â��ǞǸƬĐ¦جا تضمنه له مسامهته يف عجلة اإلنت.  

  في كل قطرة من المطر    

  حمراء أو صفراء من أجنة الزهر    

  العراةوكل دمعة من الجياع و     

  ل قطرة تراق من دم العبيدوك    

2نتظار مبسم جديدفهي ابتسام في ا    

  أو حلمة توردت على فم الوليد    

.3ةي واهب الحيافي عالم الغد الفت    

.125بدر شاكر الّسياب، ديوان أنشودة املطر،ص -1

.127املصدر نفسه، ص- 2

.126صاملصدر نفسه، - 3
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ال ييأس وال يصيبه اإلحباط، بل لديه كل األمل أن ينتفض اجلياع ويثور العبيد فالسياب إذاً 

: أحداعندئذ تفيض البالد باخلري على فئات الشعب مجيعا ال تستثين منهم  على السادة واملستغلني 

 مفعمة بالسعادة على شفيتبتسامة جريئة اجلياع، العراة، العبيد، وتغدو احلياة يف أقصى صورة هلا، ا

  .مل يزل على براءته اليت مل تلوثها الصراعات طفل بريء

الذي حرم من فرص العمل يف بلده والحقته الشرطة وطارده املخربون واضطر إىل السياب و   

ة أخرى، هو نفسه الذي ميل التغين، حببه للعراق وشوقه اجلارف يف اخلليج تار االختفاء يف إيران تارة و 

ن اخلليج إىل ملديه نقود كافية لتسديد أجور املركب الذي يقله  إن مل تكنللرجوع إليه، حىت و 

  : البصرة

  ليت السفائن ال تقاضي راكبيها عن سفار    

  األرض كاألفق العريض بال بحار أو ليت أنّ 

  أستزيدمازلت أحسب يا نقود أعدكن و     

  غترابي ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد ا    

  بابينافذتي و ن مازلت أوقد بالتماعكّ 

، هناك في الضفة األخرى    

  فحدثيني يا نقود     

1متى أعود؟ متى أعود؟     

.60املوت، ص السياب ، النهر و -1
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ل يف منفاه عن هاجس العودة هنا يلتقي مع عناية الشاعر يف التعبري عن موقفه الذي يتمث  

حياته كل حلظة يف لما ال يستطيع البقاء يف منفاه و هو ال يستطيع العودة إىل وطنه مثبالده باإلكراه، و 

  .خارج بالده متثل بالنسبة له معاناة يسعى للخالص منها

، ليعرب فرصته الوحيدة" الموت"يكاد جيد يف " الموتالنهر و "ه بعنوان هو يف قصيدة لو   

  :لكنه يقرن الفعل بالقول الذي ال يكتفي برتديد الشعارات، و عن موقفه النضايل

  أود لو غدوت أعضد المكافحين    

  صفع القدرأشد قبضتي ثم أ    

  مع البشر  ألحمل العبء    

.1نتصاروأبعث الحياة، إن موتي ا

املوت ميثل لديه  هذايشتهي املوت يف النضال والكفاح الذي خيوضه أحرار الوطن، و  هو إذن  

فكأنه ملوته ييسر احلياة لآلخرين، لذا يعده بعثا ال موتا، وانتصارا ال هزمية وال ، ضربا من الفداء

بعنوان ما يستحوذ على شعر السياب موجود يف شعر البيايت أيضا، ففي قصيدته له استشهادا  و 

الفالح، احلاصدون املتعبون وباعة اخلضار والفاكهة : جند مناذج من سكان القرية) سوق القرية(

  :العراة الذين حتدث عنهم السياب يف أنشودة املطروكلهم ميثلون اجلياع و 

  اب الذبوالحمر الهزيمة و الشمس     

  حذاء جندي قديمو     

  فالح يحدق في فراغيتداول األيدي، و 

.88بدر شاكر الّسياب، الّنهر واملوت، ص -1
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  في مطلع العام الجديد      

  يداي تمتلئان حتما بالنقود    

1سأشتري هذا الحذاءو     

نه ال يستطيع ألنه ال ح الذي يرغب بشراء هذا احلذاء القدمي لكيستوقف الشاعر هذا الفال  

ما متتلئ يداه بالنقود بانتظار مطلع السنة اجلديدة عندد أنه يعزي نفسه عن ذلك ، بيْ ميلك نقودا

ذين ا الفالحون الأمّ ... فهو يتوهم أن هذا احلذاء سيظل بانتظاره ،سوق ويشرتيهسيعود إىل هذا ال

  : بالقليل الذي ال يسد الرمق هلذا يتهامسون يف السوق ȂǳÂ�ǶȀǴǸǟ�«ƢƬǻ�ǺǷ�ÀÂǂǨǜȇ�ȏ�ǶĔƜǧحصدوا 

  الحاصدون المتبعونو     

  لم نأكل زرعوا و     

.2نزرع صاغرين فيأكلونو     

من مالك األراضي واإلقطاعيني وهم الذين يستأثرون  هم يشتكون من كون املستغلني  

إال أن يبذلوا عرقهم مقابل ال  - صاغرين–ليس للفالحني الذين يعملون باحملاصيل واإلنتاج واألرباح و 

  .شيء

Ŗǳ¦�ƢȀǈǨǻ�̈ǂǰǨǳ¦�ƢĔ¤  العراق ليس فيه ما مر عام و "جتاوبت أصداؤها يف شعر السياب

"جوع ."، موسم المطرفيه ينثر الغالل"

، 1طاألردن، إبراهيم حممود خليل ، مدخل لدراسة الشعر العريب احلديث، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان، -1

.279م، ص 2003هـ، 1424
.177الشعر املعاصر، ص اجتاهاتإحسان عباس، ،ينظر -2
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، ة من املدينة، يشكون احلياة فيها، فهي أشبه ما تكون بوحش ضريرحىت العائدون إىل القريو   

  .يلتهم من شراهته حىت املوتى

  : ع في التشكيل اللغويقّ و تلالّماالمتوقع و -

 يعد أدبا إال إذا متيزت ، الية يف العمل األديب فالنص األديباألساساللغة اللبنة األوىل و شكل ت  

وبية يفاجئه من خالل حيله األسلدت أساليبه وتنوعت وجاء مبا ينري القارئ ويستفزه، و تعدّ لغته و 

فتحاول فهم كنهها، فتمنعها، ، فتغويه جبماهلا املتعددة اليت تكسر توقعاته، فتجسره بروعتها وغرابتها

.ƢēƢǣ¦ǂǧ�ƞǴǷبالربط بني أجزائها املتوقعة والالمتوقعة و 

ى حتثه علاليب اللغوية اليت تثري القارئ و ديوان السياب حيمل يف قصائده الكثري من األسو 

 ¦°¡Â�°Ƣǰǧ¢Â�¿Ȃŷ�ǺǷ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǾƦƴŢ�ƢǷÂ�ƢȀȈǻƢǠǷ�ń¤�ǲǐȈǳ�ƢȀȈǧ�Ʈ ƸƦǳ¦.

وبية اليت ضمنها ظهر من مظاهر األسلمنصر واحد و يف هذا الفصل سنحاول تناول عو 

" .ظاهرة التكرار"السياب قصائده وهو 

    :التكرار-

مما يزيد من عنايتها أسلوبية يف األدب العريب قدميه وحديثه شعره ونثره، و يشكل التكرار ظاهرة   

ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�Ƣǿ®ȂƳÂ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀđ.

منه التكرار اإلعادة، كرر الشيء تكريرا الرجوع عن الشيء، و من الكر وهو : لغةالتكرار يف الو   

.1أي أعاده مرة أخرى

¦ÂŚƥ��°®ƢǏ�°¦®��ǂǋƢǠǳ¦�ƾǴĐ¦���§ǂǠǳ¦�ÀƢǈǳ��ǲǔǨǳ¦�Ȃƥ¢�ǺȇËƾǳ¦�¾ƢŦ�Äǂǐŭ¦�ȆǬȇǂǧȍ©�حممد بن مكرم بن منظور  -1

  ).كرر( ، مادة23/5/2010
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د أشار القدماء إىل ظاهرة قترديده أكثر من مرة، و و هو إعادة معىن أو لفظ : واصطالحا  

.1ربطه بالتأثري النفسيو ) هـ255( التكرار، فتحدث عنه اجلاحظ

.2ضرورة مطابقة الكالم ملقتضى احلال التكرار و وإىل أمهية ) هـ684( ينأشار حازم القرطاجو   

ب يف قصائده ليعرب به عن رؤيته وأفكاره، ومهومه ستعمله السياوالتشكيل التكراري أسلوب ا  

  :سندرس التشكيل التكراري يف شعر السياب على النحو التايل و 

 )اللفظ(تكرار الكلمة -

 ناسي التكرار اجل-

 تكرار النهايات -

.3شتقاقتكرار اال-

  : تكرار الكلمة -  

حيث القارئ إىل الدخول يف النص والبحث يف  تكرار الكلمة يف القصيدة يعّد مثريا أسلوبياإنّ 

:يقول السيابما وراءه؛ 

  جيج من الضّ أعلى من العباب يهدر رغوه و     

  ر في قرارة نفسي الثكلى عراقصوت تحدّ 

، املطبعة العلمّية، دب، 1هـ، البيان والتبيني، ج255عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ الكناين البصري املتوىف بالبصرة يف حمّرم  أبو -1

.105هـ، ص 1311، 1ط
حممد احلبيب ابن اخلوجة، دار :بن حممد بن احلسن ابن حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء،تقدمي وحتقيق حازم  -2

.41م، ص 1966، 1، تونس،طاإلسالميالغرب 
.41سراج األدباء، ص حازم القرطاجين، منهاج البلغاء-3
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  موع إلى العيون، كالدّ حابةيصعد كالسّ كالمدّ 

  الريح تصرخ بي عراق 

  عراق عراق ليس سوى عراق : والموج يعول بي

  يكون البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما

  البحر دونك يا عراق و  

  باألمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق 

  البحر دونك يا عراق و 

  باألمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق 

  كنت دورة أسطوانةو 

  هي دورة األفالك من عمري تكور لي زمانه 

.1إن تكن فقدت مكانهفي لحظتين من الزمان، و 

اليت هي األساس يف لغة الغريب واألفعال دائما تأيت، يف  مسيةبدأ الشاعر قصيدته باجلملة اال  

�ƢēƢȇ¦ƾƥ�ȏ�ǲǸŪ¦�ȂǌƷهي  ، اليت تعرب عن حركة الغريب اليتوهذا وّلد انسجاما مع فكرة القصيدة

  .ذاكرتههلا وجود إال يف خميلة الغريب و  حركة داخل السكون ليس

.1957،، كتبها يف الكويت618، ص 1بدر شاكر السياب، الديوان، ج-1
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يكون هلذا التكرار يف القصيدة سبع مرات بإحلاح واضح ل" عراق"كلمة : اعر لـتكرار الشّ و   

رتبط بالسحر يف املوروث اإلنساين، عة الذي يبسمدلول سحري، وما يثبت صحة هذا االعتقاد الرقم 

.، الشائع يف الرياضيات الروحانيةالعراق من خالل التكرار السباعي روحستحضار فالغريب حياول ا

الغريب مل يعد حباجة إىل ليس العراق ألن العراق يف نفس التعريف عراق و ) ـال(وجتريد العراق من  

  .مرحلة التعريف مستغنية عما يعرفهامتجاوزة ، فقد أصبح قيمة مطلقة التعريف

 املقطع أيضا على سيطرة فكرة االغرتاب على مرات يف يدل تكرار كلمة العراق سبعو   

بالغربة ممزوجة بأحاسيس الوجد والتمين واآلالم، وكذا يدل  ما يرتتب على ذلك من شعورالشاعر، و 

، ال حيتاج عراق يعيش مع الشاعر أينما رحل وبأنه جزء منهالالم على أن الجتريدها من األلف و 

  .فسه أكثر من أدوات التعريفألدوات تعريف فالعراق حقيقة يف ن

 شار أأأأااااااا: التكرار الجناسي -

جتانس أخرى يف بيت شعر أو كالم وجمانستها هلا كلمة اس يف املصطلح البالغي أن جتيء  اجلن  

النحو فمنه ما ول جنسا لكل ضرب من الناس والطري والعروض و نقأن تشبهها يف تأليف حروفها، و 

.1" ما يشتق منها حروفها أوتكون جتانس أخرى يف تأليف 

Ƣē¦ȂǏ¢�ǆوا   ǻƢƴƬƫ�Ŗǳ¦�©¦°ƢƦǠǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ وحتدث يف نفسه ميال  حتقق تأثريا كبريا على املتلقي

فنجد من النفس القبول "العبارة مستساغة سهلة على األذن جتعل ذ بنعمته العذبة و التلذّ إىل اإلصغاء و 

�Â�ŚƯƘƫ�Ä¢�Ƣđ�ǂƯƚƫÂ2" تقع من القلب أي موقع.

مات يوهم تقارب الكلع املوسيقي املتولد بسبب متاثل و لعل هذا التأثري ناجم عن اإليقا و   

.، ليفاجأ مبعىن جديداملستمع بتكرار الكلمات

.157م، ص 1975، 1بدوي طيانه، معجم البالغة العربية، منشورات جامعة طرابلس، ليبيا، ط-1
.155م، ص 1979ط، .دمصر، عبد الفتاح ياسني، البديع يف ضوء أساليب القرآن، دار املعارف، القاهرة، -2
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  .وحيقق اإلدهاش املتوخى وهو الوقع املوسيقي الرنان الفاتن الذي يسحر األلباب  

عر بسبب حتسسه العايل ا، إذ أن الشرزا يف شعر السيابيلعب اجلناس بأنواعه دورا باو   

املالئمة ألفكارها، يستطيع أن جيعل يار األلفاظ املالئمة ملعانيها و ختة يف اإمكانيته الفذّ لألصوات و 

من اجلناس عنصر قوة يف القصيدة ال عنصرا مظهريا أو حمسنا بديعيا خارجيا يفرض على النص من 

  .خارجه

ا النغم املعرب يف لفاظهم عن طريق منحهستطاعوا السمو بأشعراء الذين اياب من الإن السّ 

  :من أمثلة التكرار اجلناسي يف شعر السياب السياق الشعري، و 

الشعاع أرقب نجمها الوحيد و 

كالشراع يخفت أو يؤج مانعا ومانحا ، و 

.1ترفع أو تحطه الرياح في الصراع

مها �ƢēƢǸȈ�Â�� ƢƷ�ń¤�śǠǳ¦�¾ƾƦƫ�¦ƾǟاليت تتشابه فون) ماحنا، مانعا(يبدو اجلناس واضحا بني   

كون العني جمهورة   نّ إذ أن كليهما من احلروف احللقية، والفرق بينهما أ املخرج يف حرفان متقاربان

  .حلاء مهموسةوا

  ما يالحظ هنا أيضا أن هاتني الكلمتني تعمالن تقابال دالليا على الرغم من متاثلهما الصويتو   

ن على معرفة قدرة السياب ووعيه ا جيعلنا قادريممّ )، حتطرفعت(  )، يؤجخيفت( :كما بني الكلمات

ا تنقاد إليه األلفاظ تقابال دالليتني ليقيم بينهما تعادال صوتيا و ختيار هاتني الكلمتني املتجانسبا

ƢǻȂǰǷ�ǞǷ�°±ƖƬƬǳ�Ƣēȏȏ®�ǲǟƢǨƬƫ�ǲƥ�²©�املتجانسة  ƢǼŪ¦�Ŀ�ǽƢǻƾȀǟ�ƢǸǯ�¿Ƣǣ°¤�Â¢�ǂǈǫ�ÀÂ®�ƨǠƟƢǗ

.604، ص 1الّسياب، الديوان، ج-1
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يثري متوج موسيقى رائع يشغل املتلقي و املعىن وجهني متسقني، يف مما جيعل الكلمة و ص األخرى، النّ 

  .إعجابه

  :يقول أيضاو 

1غــــربانـهـغرب و أشــبعــت الــ ـا وطـــني    مــــن جـــع صغارك ي

ختيار األلفاظ يف جناسا ناقصا؛ ويبدو الشاعر هنا موفقا جدا يف ا) غرب، غربان(جمانسا بني   

يعيش على جثث ضحاياها الذي يبتز خريات األمة العربية و اجلناس الذي يوحي بصورة الغريب  هذا

اب الذي يعتربه العرب نذير شؤم ويعدونه رمزا للخراب صورة الغر حقوقها و  باذه¦�Â�ƢđȂǠǋ�®ƢȀǘǓو 

.2توقع األذى والفرقة و 

عن اخلضوع لالستخدامات  زهمتيّ ملرهفة جتعله مدركا لسمو الشعر و إذا كانت شعرية السياب او   

Ƣē¦®ǂǨǷÂ�ƨǤËǴǳ�ƨǧȂǳƘŭ¦�ËǛÂ�ƾǬǧ���Â�¥°ƢǬǳ¦�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦�» ƾđ�Ǯ ǳ̄�Ǧ السامع من خالل لغة خاصة

عالقات جديدة فريدة بني  ، لتنشئغري مألوف يف لغة الكالم العادي تتجاوز فيها املفردات على حنو

  .األلفاظ

أعماقها عناصر  تسبح يف سيمفونية هكذا خلق السياب من هاتني الكلمتني املتجانستنيو   

موسيقاه هرمونية النص و رنينا خالبا مضيفا عليها الكلمة الشعرية واملوسيقى عازفة نغمة خاصة و 

  .العامة

  .151ص ، 1الّسياب، الديوان، ج-1
املستطرف يف كّل فّن مستظرف، دار ابن اجلوزي للطبع والّنشر والّتوزيع، القاهرة، شهاب الدين حممد بن أمحد األبشهي،-2

.120م، ص 2010مصر، 
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  :تكرار النهاية-

«��ǺǸǧ�Ƣē¦̄�©ƢǸǴǰǳ¦�ƢȀȈǧ�°ǂǰƬȇو    ¦ȂǬƥ�ÀƢȈƫȍ¦�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�ƾǸǠȇ�̄¤�ƨȈǨǬƬǳ¦�ƨǸǴǯ�°ǂǰƫ�ǾȈǧ

القدمي كان يعد تكرار الكلمة يف أواخر الكلمات يف البيت الشعري عيبا املعروف أن العروض العريب 

1.طاءيمن عيوب القافية أمسوه اإل

لزمات اإليقاع الداخلي عتربها من مستديث نظر إىل ذلك نظرة مغايرة واإال أن الشعر احل  

من ع واملتلقي معا و ثري الالشعوريني يف ذهن املبد التأفيه مالمح مجالية واضحة األثر و  رأىللقصيدة و 

  مثلها 

  :قول السياب

  صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق

  موع إلى العيون ، كالدّ حابة، كالسّ كالمّد يصعد

  الريح تصرخ بي عراق 

، ليس سوى عراقوالموج يعول بي عراق، عراق

  أنت أبعد ما يكونالبحر أوسع ما يكون، و 

  البحر دونك يا عراق و 

2بالمقهى سمعتك يا عراقباألمس حين مررت 

.256، ص 1989، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ط1أمحد مطلوب، معجم النقد العريب القدمي، ج:ينظر -1
  .318 -317ص ص ، 1ان، جبدر شاكر الّسياب، الديو -2
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مكررا إياها يف قوافيه وكأنه يريد أن يتشبث ) عراق( شعرية بكلمة لقد ختم السياب أسطره  

ȏ¦�¦ǀđسم احملبب إىل ذاته.  

تصاعد يف داخل الشاعر تعبريا عن النواح امل) عراق(فقد متاهى الوطن مع الذات، وغدت 

ت التوحد بني ممكن لريسم لنا إيقاعا نادبا يرسم لنا من خالله أعلى درجا آخذا أبعد امتداد

  .الشعرياإليقاعني النفسي و 

ينقل  هكذافنرى بذلك شعره يصل إىل درجة االنتشاء واللذة عرب ترديد اسم الوطن اجلريح؛ و   

يف القافية ) راقالع(مة لعلنا ال نبالغ لو قلنا أن كلاملتلقي إىل أجواء عاشها وهو بعيد عن وطنه و 

إىل ستثارة حالة التوتر بنداء الندبة للوطن الذي أضفى عليه دالالت جتاوز معناه األصلي جنحت يف ا

  .تعلق ذاته به كما لو أنه يبصره للمرة األوىلحزمة من مشاعر احلنني إليه و 

  :يقول أيضاو 

  لنفسها لم تستباح الكظيم باألسف يحسّ و 

  لم تستباحهّر نام على األريكة قربها ال

...........................

 في أحد المنازل ساعة لم تستباح  تدقّ و 

  لزبائن يرحلونالوقت آذن بانتهاء وا

.1، لم تستباحلم تستباح وتستباح على الطوى

  .526-525صص ، 1، جبدر شاكر الّسياب، الديوان-1
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Ƣŭ¦�Â�ǂǓƢū¦�śƥ�°¦ǂǰƬǳ¦�¦ǀđ�§ ƢȈǈǳ¦�ǞŦ�ƾǬǳضي ووظفها يف بنية النسيج الشعري ،

ؤلفة نسقا إيقاعيا حمركا ما حوله، ضوية خاصة مالعناصر الدالة لترتاكم بطريقة ع مستفيدا من تداعي

قائما دون إجياد جواب مقنع له، وحياول السياب يظل تساؤهلا حيت نتساءل عن أسباب استباحتها و 

ناقوس يدق ) مل تستباح(للجو الذي تعيشه املومس العمياء، وكان تكرار كلمة ستجماع صورة قامتة ا

ستباحة عن م تأكيد املعىن احلسي املباشر لاليسهرها يف كل آن بصناعها، و ذكّ املومس ويهن يف ذ

واعية لدى صاحبات السياقية مما مينح النص انتشارا وعمقا مؤثرين باستجابة عاطفية الطريق امل

.املتلقي

:تكرار اإلشتقاق-

¦��°¦ǂǰƬǳ¦�ǺǷ��̧ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ƾǐǬǻÂ املشتقة من نفس اجلذرمن الكلمات ستخدام جمموعة 

  .اللغوي

  :يقول السياب

  ي ألعجب كيف يمكن أن يخون الخائنونإنّ 

  ؟أيخون إنسان بالده

1، فكيف يمكن أن يكون؟إن خان معنى أن يكون

وهو يتحدث ) خيون، خائنون، أخيون، خان(اخليانة، لقد كرر السياب يف هذا املقطع مفردات   

عل دالليا، مما جيىل امليل الواضح للتكرار صوتيا ولغويا و إ داعن حب الوطن واستحالة خيانته، عام

ا لتثري داللة التعجب من قد حاول تكرار ألفاظ اخليانة هنالقصيدة تشع بنفس خطايب واضح، و 

.320، ص 1، الديوان، جبدر شاكر الّسياب-1
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ليفجر داللة ثورية تضفي على حديثه روح ) الوطناخليانة، (ضدين جامعا بني ) البالد(خيانة 

  .هي الوالء للوطنة يف مسألة يتوحد األفراد فيها و تقة واحداجلماعة، حني جيسدها الفرد يف بو 

  :يقول أيضاو 

  شيء أرتجيه غار، فأيّ الصّ م و الدّ الخوف و 

  ماءفي أذني وهوهة الدّ فعلى يدي دم، و 

  م في فمي طعم كريهللدّ وبمقلتي دم، و 

، فال يحاسبك الضمير أثقل ضميرك باآلثام

  الضحية بالضحاياوانس الجريمة بالجريمة، و 

  ريطتتس تمسح الدم عن يديك، فال تراه و ال

حتضن الخطاياوا... لفرط رعبك أو لفرط أساك

1حتضان تنج من وخز الخطايابأشّد ما وسع ا

�ƨȈƸǔǳ¦�ŖǜǨǳ�Ǯمشتقالقد استخدم السياب لفظة الدم و    ǳǀǯÂ��ƢēƢǬƬǌǷÂ�ŚǸǓ�ƨǜǨǳÂ��Ƣē

ȇ�ȏÂ��ƢēƢǬƬǌǷÂ�ǺǔƬƷ¢Âأو معتادا أو عفويا، وإمنا ظاهرة إيقاعية كلمات طبيعيا بدو تكرار هذه ال

يبدو أن السياب قد ريد أن يذكرها يف ذهن املتلقي، و ستخدمها السياب لتوثيق املعاين اليت يالفتة، ا

  .نفسهمن خالل الولوج يف ذهن املتلقي و ، واقع اليت يطمح إليها كل مبدعوصل إىل تلك امل

.343، ص 1بدر شاكر الّسياب، الّديوان ج-1
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�ń¤�ǎ¢و    Ǵŵ�À¢�ƢǼǼǰŻ�ǲǐǨǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ ّمها الشاعر تكرار وسيلة تعبريية يستخدال ن

، فيغدو ع، لكنها ترتك أثرها على املتلقي، قد ال تكون شعورية لدى املبد ألغراض تعبريية خالصة

  .تصال يف عملية القراءةنة مع النص وهذه العالقة هي اليت حتقق االمرتبطا بعالقة متي

أن عظمته أو تضاؤله تعتمد إىل حد بعيد ا ال شك فيه ممّ كرار ذو أثر إيقاعي واضح، و تّ وال  

  .ستخدامهإىل حسن ا
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عر العريب منذ القدم، توقف إزاء املوت، فعندما أدرك الشعراء عظم الفجيعة ريب أن الشّ  ال 

ومشائله الكرمية اجليدة، بفقد اإلنسان، قالوا الشعر يف رثائه وتأبينه والبكاء عليه وذكر خصاله احلميدة 

.ه الشعري يندرج غرضا من أغراض الشعر ّمسي الرثاءفغدا هذا التوجّ 

ولقد تطرق كثريون إىل موقف السياب من املوت وال يوجد باحث أو دارس تناول شعره إال  

ه ه صغريا، وظّل يذكر هذا يف قصائدوله وقفة أو أكثر إزاء هذا املوضوع، فالسياب أثر فيه موت أمّ 

:ولكنه مل يكتف بذكر اآلخر وإمنا واجه يف شعره موته الّذايت

ّي قبري وإّنيإّن ماض

ّي قبر ما ض

موت يمّد الحياة الحزينة

أم حياة تمّد الّردى بالّدموع

1ما نفضت الّندى عن ذرى العشب فيها

  ...املوتويف هذا الفصل سنبحر بإذن اهللا يف جتربة السياب مع الّذات ، مع املرض، مع 

  م2/4/1962، كتبها يف جيكور 207، ص 1الديوان، جبدر شاكر الّسياب، -1
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  :عر العربيالموت في الشّ -1

ا حياولون الوصول إىل سرّ املوت ظاهرة حمرية للبشر وهاجسا خميفا يفزعون منه و  ظلّ 

املقربني إليه أضحى خيشى ستكشاف كنهه دون جدوى، فمنذ أن وعى اإلنسان األول فقدان أحبته ا

  .حماولة اخلالص منه بال طائلو املوت وحياول سرب أغواره و حتليله ومقاومته بشىت السبل 

ما بعده، فأضحى املوت بظاهرة املوت و  -رفيق اإلنسان األزيل-ولقد شغل األدب كونه   

 ش اليتظاهرة ملحمة جلجامأقدم نص أديب وقف عند هذه ال لعلّ دا من الظواهر األدبية البارزة و واح

 العراقي القدمي بل جند أن مل يكن األمر حصرا على األدبتدور حول فكرة البحث عن اخللود، و 

ما ة تعطي حيزا واسعا لفكرة املوت و املصرية القدمينصوص األساطري املنقولة عن امليثولوجيا اليونانية و 

  .بعد املوت

¦�ǶƬǿ¦�ƾǬǧ��ŉƾǬǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ƢǼƥ®¢�ƢǷ¢�Ŗǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�¿ƾǫ¢�ǞǸǧ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀđ�ƢƸǓ¦Â�ƢǷƢǸƬǿ

غول املخيف الذي يفرتس أحالمهم الشعراء حائرين أمام هذا الجند "وصلت إلينا من الشعر اجلاهلي 

قد برع  التهرب منه و خلالص من براثنه،  –بال طائل–يعبث مبا يبنونه حماولني قواهم و  1"يهدو 

قضي على الوعول يف أعلي جباهلا والنسور يف أعشاشها هو يوت و الشعراء اجلاهلون يف تصوير امل

  .ما حولهويغتال اإلنسان و 

لشعراء احلديثني وقوفا عند املوت، فقد احتل مكانا بارزا يف شعره، لعل السياب من أكثر او   

، فقد شغله هذا املوضوعات إشغاال له إذ تعرض له، وعاجله بعمق لعلنا ال نبالغ إذا قلنا أنه من أكثرو 

الذي أضاع بني ، فظلت صورة املوت لغز بعد أن انتزع أحب أحبته إليه، وهو يستقبل احلياة برباءة ال

ا كان يف الوقت نفسه سرا أملا دفينا، رافقه احلياة كلها، كمفة والدته احلبيبة، رعبا مفزعا و براءته املخي

مل يستطع أن ميحو منذ أن بدأ يكتب الشعر و "، حياول معرفة خباياه، فقد كان املوت يشغلهجيهله و 

  .وما بعدها 285م، ص 1977وزارة األعالم، بغداد، احلياة واملوت يف العصر اجلاهلي،مصطفى عبد اللطيف جياووك، -1
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أنه واملوت متالزمان وأنه نذر نفسه لألمل فلقد كان يشعر منذ البداية ، من خميلته، حىت أدركهصوره 

.1"ال سبيل للخالص منهوالفناء و 

، هذا الشاعر الذي رافقه املوت، حمورا هاما من حماور شعر السياب هكذا أضحى املوتو   

  .الواقع املريراألوحد للخالص من املرض األليم و حاصره شابا مث كان سبيله غريا، و ص

.169عبد الّرضا علي، األسطورة يف شعر الّسياب، ص-1
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  :المرض تجربة السياب الشعرية مع -2

مه يف خمتلف مظاهر حياته القصرية، وقد عرب يالز ر بدر دائما باملوت، ظل يرافقه و إن شعو   

  .عرب عنه كذلك يف قصائد عديدةالشعور يف رسائله لبعض أصدقائه و ذا عن ه

 الشفاءاب واخلوف، وباألمل يف ، مليئة بالعذوحني أحل عليه املرض، بدأ مرحلة حافلة بالصراع

سف لعدم حتقيقه ما كان ȋƢƥ�°ȂǠǋ�Ǿǟ±ƢǼȇ��ǾƬȇƢĔ�ƢĔ¢�ƢǿƾǼǟ�ǺǬȇ¢�¿ȐǈƬǇأعقبها مرحلة يأس وا

  .فقد كان نصيبه من احلياة عمرا ضاع حني ضاعت أمانيه يف منتهى الطريق يصبو إليه

نفرجت فيه العزمية عن جنمة وحيدة سار يطلبها بال دليل حنو السماء، وجاء ذلك اليوم الذي ا  

�Ǧحىت إ Ǵȇ�ǀƻ¢�ǲȇȂǗ�°ȂǇ�ƢĔÂ®�¿Ƣǫ�ƢȀǤǴƥ�¦̄أمامه بوابة رهيبة وقف عندها يدق:  

  ساعداي  حين كلّ و 

  الوقوف في الظالم ومّلني 

كناسك، كعابد

..............

1جلست عند بابها كسائل ذليل

�Â�» ȂǫȂǳ¦�ǾǰĔ¢�śƷÂ الطرق الطويل شعر برغبة ال تقاوم للراحة للنوم  

  مر ألف عام : ستفقتوا.... نعست، نمت 

2ضاعت فرصة العمر د كل شيء و تبدّ 

.15م، ص1965، كانون الثّاين 1طلبنان، بدر شاكر السياب، ديوان شناشيل ابنة اجلليب، منشورات دار الطّليعة، بريوت، -1
.16املصدر نفسه، ص -2
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  نقضى لن أراها بعد أن عمري ا

  وليس يرجع الزمان ما مضى

.............

  رمأ

  في خاطري من ذكراها ألم 

  حلم صباي ضاع حين ثم

1نقضىوعمري ا

لرييح ��Ƣđ�ǶǴŹالسعيدة اليت كان يتطلع إليها و  عن اللحظة تلك هي قصة البحث املضين  

يطوي العمر كله يسعى إليها، حىت قد كانت كتلك النجمة النائية ظلّ جسده املنهوك على ثراها، و 

  .ضاع معها العمرأقعده اإلعياء عن دخوهلا فضاعت و إذا الحت له 

ȏ¡Â�̈°¦ǂǷ�ǺǷ�ǾǴǸŢ�ƢǷ�Ƕǣ°Â��µ  يبق للسياب سوىمل   ǂŭ¦�ǂȇǂǇ�ȄǴǟ�ƢǿŗŸ�©Ƣȇǂǯǀǳ¦�ƢĔƜǧ�¿

  .أنه ما يزال حياتشعره على األقل ب

حيدة تربطه بالعامل مقعد وسط أربعة جدران و نافذة و  هوومن خالل حالته االستسالمية، و 

  .اخلارجي راح يستعرض العمر الضائع

آلخر طلبا للشفاء  نتقال من بعدبه األسى مداه، ويهد املرض كيانه، يضطر إىل اال حني يبلغو   

 ȆŸ�Ľ��ƢēƢȈǨǌƬǈǷ�Ŀ شر قد دحرامن جيربه بأن ال:  

  .م1963/ 21/2كتبها يف لندن   18بدر شكر الّسياب، شناشيل ابنة اجلليب، ص -1
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، آه لعله عرف الدواءهرع الطبيب إلي

  للداء في جسدي فجاء؟

1ماذا في العراق؟: هو يقولهرع الطبيب إلي و 

  أي بشرى بالشفاء)... قاسم(الجيش ثار ومات 

، أعدو دون داءولكدت من فرحي أقوم، أسير

  نطالق؟أي ا...مرحى له 

  نتزع الوثاقمرحى لجيش األمة العربية ا

إخوتي باهللا، بالدم، بالعروبة، بالرجاء يا

  ياء د الليل الضّ بدّ هبوا فقد صرع الطغاة و 

  ) الرفاق(فلتحرسوها ثورة عربية صعق 

  الظالمون خرّ منها و 

  ستفاق ا) تموز(اآلن 

.2نبعث العراقمن بعد ما سرق العميل سباه فا

الوهن يف جسده  طوب وقد دبالسياب من مواجهة مشاكل احلياة ومقارعة اخللقد تعب   

�Â�ǲƳǂǳ¦�Ƣǋ�ƾǬǳ��¿ȐǇÂ� Âƾđ�Ǌ... وروحه ȈǠǳ¦�Ƥ Ǵǘȇ�Ǿǻ¤التدافع تعد لديه القدرة على التزاحم و مل.  

.136م، ص 1963، آذار مارس 1طلبنان، بدر شاكر الّسياب، منزل األقنان، دار العلم للماليني، بريوت، -1
  .م8/2/1963ان ماري ، لندن مستشفى س138بدر شاكر الّسياب، منزل األقنان، ص-2
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�ƾȇǂȇ� Ȑǋ¢�Â�ƢǫǄǷ�©ƾǣ�À¢�ƾǠƥ�ƢȀǸǴǸǴȇ���Ƣđ�Ń¢�ƢŲ�ƢȀȇÂ¦ƾȇ�À¢مع نفسه ه يريد أن يكونإنّ 

، كفاهراة لآلخرين وتصنعا للحياةيكون هلا أمينا يف التعبري عنها، فقد كفاه مدا يريد أنمن جراح 

  .قلبه اهلجري متثيال أمام اآلخرين يضحك هلم ومأل

يعثر على شيء يؤنس  هبه علّ قلّ سجل حياته ي ، يعود إىلفإذا مرت األيام وأقعده املرض  

  : يرد ظلمة روحه فال جتدوحشته و 

  سوى قصة قد تثير السأم 

  :تاء يرددها سامر في الشّ 

1، اءهب لقد خط شعرا له من"

:مث يتساءل

  ؟أهذا شبابي وأين الشباب

، ال زهو ال عنفوان؟أال حب

  حصدت السراب أهذا مشيبي

  يب الهوان؟إذا كان معنى المش

  الندم؟أعقبى المشيب األسى و 

  بي الذي مر ذكرى ؟أما من شبا

  بقيا شمم؟أما منه مال و 

  .105ص شاكر الّسياب، منزل األقنان،بدر  -  1



تجربة بدر شاكر السياب الذّاتية وداللتها في ضوء جمالية التـّلقي ........:.................الفصل الرابع

144

  فت شعرا؟أكان الذي منه خلّ 

1نهدم؟وبيتا وراء الرياح ا

Ĕ¤�Â�µ ǂŭ¦�ǾǰĔ¢�ǞƟƢǓ�§ ƢƦǋ�ƨȈǔǫ�Ƣ ّه هوان، يب كلّ عظامه، فلم حيقق فيه شيئا،  ومشدق

.ƾĔ¿باب واملشيب شاعر خّلف شعرا وبيتا وراء الرياح اهو بني الشّ و 

  ..هو يعاين املرضبدر و  ا حقيقة¤�ËĔ ..نعم  

م طائعا حينما أحل عليه املرض أدرك أن مرضه هذا سوف يقضي عليه فتقبل القدر احملتو و   

�Â�Ǿƥ�ǆخم Ź�©Ȃŭ¦�Ǌ ȈǠȇ�ÀƢǯÂ��ƪ ǻ®�ƾǫ�ǾƬȇƢĔ�À¢�ǶǴǠȇ�ÀƢǯ��¦°ƢƬ ّسهيتلم.  

.، كان إحساسه الدائم أنه مسافر من أجل أن ميوتوإذا سافر ليطلب الشفاء  

،هو لن يعود

  ما علمت بأنه أسرته آلهة البحارو أ

  المحارفي قلعة سوداء في جزر من الدم و 

.2،هو لن يعود

مرأة ȂǏ�ƢĔ¤��ƨƦȈŬ¦�ǽǀǿÂ�ǲǌǨǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ňƢǠƫ�ǾƬƳÂ±�À¢�Ǿ°̈�¦السياب أثناء مرض لقد أحسّ و   

  :تزوجت مشلوال مريضا

  العذابحملت لها سوى الّدم و  ما

  غتراب في سجنها هي، وهو من ألم فقر وا

.104بدر شاكر الّسياب، ديوان منزل األقنان، درم، ص-1
  .6-5صص املصدر نفسه، رحل الّنهار، -2
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1رتقابعشر من السنوات مرت وهي تجلس في ا

ى فراش املوت واملرض، لقد  السياب يف تصوير حالته النفسية واجلسدية وهو عللقد برع   

كانت جتربته فريدة من نوعها، وهي جتربة عميقة وصادقة، فإذا اشتدت عليه آالم الداء من جانب 

  :شتد يف طلبهص الذي يرحيه من كل ما يعانيه فا، فقد وجد يف املوت اخلالوالفقر من جانب آخر

  أمي بين أهليها ، كفّ تمتد نحوي كفها

2) ال فيه داءال مال في الموت و (

نفسه يف صراع ال كان بدر يعيش أحلك أيامه، الداء من ناحية، والفقر من ناحية أخرى، و 

  .جيد منه خمرجا سوى املوت

املرض كمرضي، جتربة عميقة خاصة أعتقد أن " :ره أجابفإذا سئل عن آثار املرض يف شع  

شياء أثرها يف شعري وتلمح هذه كل هذه األ  ، خلقتاضطررت إىل التفكري بلقمة اخلبز وقرص الدواء

ه تقريبا تعبري عن جتربة كلّ )نانمنزل األق(لكن ديوان ) المعبد الغريق: (بة املريرة يف الديوانالتجر 

".3، فيه كثري من جتربة املرضان أفكر بنشره يف القريبيل ديو املرض، و 

؛ بنفس احملتوملقد يئس بدر من الشفاء حني عجز الطب عن تقدمي املعجزة فتقبل قدره   

االستسالم، ومن هنا نشأت تلك الرابطة بينه وبني أيوب، الذي ميثل فلسفة االستسالم ملؤها الرضا و 

  .الرضا أمام ربهو 

  .35 -34 -33ص ص السياب، منزل األفنان، حامل احلرز امللون،-1
  .م9/1/1963، درم، 102املصدر نفسه، أمسعه يبكي، ص-2
ص م 2006ه، 1426، 1خلف رشيد نعمان ، احلزن يف شعر السياب ، الدار العربية، املوسوعات، بريوت، لبنان، ط-3

  .118- 117ص
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:أيّوب الصبر-

بتهال اللحن احلزين الذي يهز القلوب واألبدان وتطرب له النفس، ذلك اال لقد مسعنا ذلك  

.، كأنه صويف يتعبد يف حمراب األملاهللا وقدرهماق روحه املستسلمة لقضاء النابع من أع

...يتضرع إليه، ذلك أنه راض حبكمه، مستسلم إلرادتهوهو حني خياطب ربه و   

  ستطال البالء لك الحمد مهما ا

  ستبد األلمومهما ا

  الرزايا عطاء  لك الحمد إنّ 

  إن المصيبات بعض الكرم و 

  ألم تعطني أنت هذا الظالم 

  ؟الّسحروأعطيتني أنت هذا 

  فهل تشكر األرض قطر المطر 

.1تغضب إن لم يجدها الغمامو 

ǧǂȇ�À¢�®¦°¢�¦̄¤�Ǿǻȋ��Ǿǳ�ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�ǺǷ�ƢȇƢǘǟ�ƢĔȋ�¿ȏȉ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲǯ�°ƾƥ�ǲƦǫ�ƾǬǳ ع عنه هذا

  :البالء سوف يهديه إليه

  ه منك حلو عندي المرضألنّ 

حاشا، فلست على ما شئت أعترض

.36بدر شكر الّسياب، منزل األقنان، سفر أيوب، ص-1
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  .رزق سيأتي منه موفور ؟ المالو 

...............

ي سأشفى، سأنسى كل ما جرحاإنّ 

1الليل مقرورى عظامي فهي راعشة و عرّ قلبي و 

2.سوف أمشي إلى جيكور ذات ضحىو 

كان معجزة حدثت فرأى حياة روحية، مع ربه منحها إياه املرض و  لقد صار السياب حييا  

أمجلها �Â�ƢēƢǟƢǇ�̧Â°¢�Ŀ�°ȂǰȈƳتجه إىل ييف جسده املنهك فينسى كل آالمه وأحزانه، و الشفاء يدب 

  ...ساعة الضحى

  إن صاح أيوب كان النداءو 

  لك الحمد يا راميا بالقدر 

.3ك الشفاءويا كاتبا بعد ذا

، )قالوا أليوب(بدر عن مدى رضاه املطلق حني احتدت روحه مع أيوب يف قصيدته قد عرب و   

فيطرق الباب، مث ...ńǀƳ�ƨƷǂǧ�ƨƸǼĐقد شده إىل خالقه أمل واسع يف الشفاء فحلقت به رؤاه او 

  .يسري إليهم معاىف ليعانق زوجتهيفتح له، و 

  :ستسالم يقولإىل جسده املمدود فيسرحه فيه، وبرضى عميق وا لكنه حييل ببصرهو   

  .م29/12/1962كتبها يف لندن   53ص لّسياب، منزل األقنان، سفر أيوب،بدر شكر ااملصدر  -1
.54، صاملصدر نفسه -2
  .40- 39ص ص املصدر نفسه، -3
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  ال من عتابيا رب ال شكوى و 

  ألست أنت الصانع الجسم؟

  افمن يلوم الصانع التمّ 

، فشاء الخرابمن حوله الزرع

  الماء للثانيةللهرة و 

  هيهات تشكو نفسي الراضية 

  إني ألدري أن يوم الشفاء 

  يلمح في الغيب 

1سينزع األحزان من قلبي

  ينزع الداء فأرمي الدواءو 

  أقطف األزهار في دربي ، و أرمي العصا، أعدو إلى دارنا

  ألم منها باقة ناضرة

2أرفعها للزوجة الصابرة

حياة السياب  مل تكن وليدة مرضه األخري إن ة املوت مع السياب، فهيلقد طالت قصّ 

حياة قاسية  احلرمان عليه، إنّ م، فلم مير به يوم دون أن حيس بضغط الفقر و اآلالسلسلة من املتاعب و 

  .115-114صص قالوا أليوب، ، لّسياب، منزل األقنانبدر شكر ا -1
  .116-115صص ، املصدر نفسه -2
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مثل هذه احلياة ال يرحيه منها سوى املوت، لذلك راح يطلبه لكي يضع حدا هلذه احلياة املشبعة 

  .باآلالم

مل ... نتظارهاستقبله كمن ينتظر زائرا طال ا ،على فراش املرضفإذا جاء املوت أخريا وهو   

اهم بينه وبني املوت، طيلة حقبة لتفولكنه متكن من إجياد صيغة من االنسجام والتالؤم وا... يفزع

كل م إنساين حزين، جسد فيها غربته وخيبته و ها يف نغستغرقت ثالث ساعات دواوين من شعر صبّ ا

  .آالمه

، فيما يزولت يدعو ويصرخوال شيء إال المو 

، أصيل أفولخريف، شتاء

  البروقنطفاء وباق هو الليل بين ا

  أخلد من كل ما في الحياةوباق هو الموت، أبقى و 

  فتح ذراعيكفيا قبرها ا

1إني آلت بال ضجة دون آه

لقد تعدد مفهوم املوت يف شعر السياب وفقا ملراحل حياته مذ كان طفال يتيما إىل أن صار   

  .أرداه طريح الفراشة السياسية إىل أن أقعده املرض و شابا ناضجا يتبع القومي

¤�ƨȇƢĔ�Ǿǻ،هو مشدود إىل السرير مريض منطرح صار املوت احلقيقة اليت ال فرار منهاأما اآلن و   

  ...احلياة إنه العدم

  .116-115صص  قالوا أليوب،، لّسياب، منزل األقنانبدر شكر ا -1
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داخله رغبة يف التشبث باحلياة وبقي داخله يرفض  نفجرتولكن السياب يف أواخر حياته ا  

 ...أوالده ولكن هناك زوجته و ... لعون يف احلياةإنه يريد أن حييا ألن هناك من حيتاج منه ااملوت 

  :ك آالف القبور تدعوه أن تعاللهنا

  يمدون أعناقهم من ألوف القبور يصيحون بي

  أن تعال

  قلبي رمادا، يبعثر نداء يشق العروق، يهز المشاش

  أصيل هنا مشعل في الظالل(

  )شتعل فيه حتى الزواللقال ا

  األولون سراب على حد جفني تهادىجدودي وآبائي 

  بي جذوة من حريق الحياة تريد المحالو 

1)، فإني على الدرب ماش أريد الصباحأبي سر( وغيالن يدعو 

، ليس ألجله وتوترا مستمراال شك أن رغبة بدر يف املوت وخوفه منه، ترك يف نفسه قلقا 

ع النابع من الشعر املتفجّ الغرير  فقط بل ألجل حياته كلها هذا القلق املتدفق الذي أنتج لنا هذا الكمّ 

  .من أعماق روح السياب احلزينة

إىل متد ابتدأ معه منذ طفولته األوىل، وسار معه إىل عمر الشباب الذي انطفأت فيه مشوعه وا

  .كيانه  هدّ أوصاله و أيام مرضه الذي مزق 

  .17-16صص بدر شاكر الّسياب، منزل األقنان، نداء املوت، -1
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هي تتحدث عن حياته و " لوك نوران"در كما قالت الكاتبة البلجيكية لقد كانت حياة بو   

�ƢĔƘƥ"كتب الشعر راح بدر ي، 1"، سريان بطيء للموت عرب ذلك اجلسدمل تكن سوى سريان طويل

هذه الفرتة ، ال مير عليه يوم دون أن يكتب شعرا، لذلك جاء أغلب شعر يف آخر أيامه كاحملموم

  .نتظار املوت البطيءاتية مع املرض واتسجيال لتجربة حمدودة املعامل هي جتربته الذّ 

ريا ، وعاش فقريا، ومات رحم اهللا بدرا، نشأ فق تنقيح فجاء أغلبه بالفكثر التكرار يف شعره و   

  .فقريا

.353عبّاس، بدر شاكر الّسياب، دراسة يف حياته وشعره، ص إحسان -1



تجربة بدر شاكر السياب الذّاتية وداللتها في ضوء جمالية التـّلقي ........:.................الفصل الرابع

152

 )الموتتجربته مع المرض و : (في ضوء الّنقد تجربة السياب الذاتية  -3

اينت آراء النقاد تباينا قد تبسعا يتتبع املوت يف شعر السياب و هتماما وااهتم النقد األديب ا  

لعلنا نستطيع أن نرى مواقف وطريقة تناوله إياه يف شعره، و  هي تعاجل موقف السياب من املوتبعيدا و 

:النقاد تندرج ضمن احملاور الرئيسية اآلتية

موت خياف منه وخيشاه وحياول أن يهرب منه بأية حياة كاره للإن السياب شاعر حمب لل  

 : وسيلة ولعل أول من أشار إىل ذلك

�Ƣđ�ǪǴǠƬǳ¦�ƾȇƾǋ�̈ƢȈūƢƥعميق الشعور : "حني وصف السياب بأنه صادق صعباألستاذ   

.1"نفعال بأشواقهاعظيم اال

من أّن الّسياب الذي شعر منذ البدء أنّه لن يعيش طويال أصبح يعاين سامي مهدي ويرى   

عقدة خوف جتاه املوت؛ إذ أنّه شديد الّتعلق باحلياة إّال أن إلفته للموت اليت نالحظها يف أيامه 

دراكه أّن املوت أمر إمت عن يأسه املطلق من الّشفاء و األخرية، مل تكن حبّا للموت ورغبة فيه، بل جن

ند أي شاعر عريب آخر من إّن قضّية املوت بلغت عنده حظّا، مل تبلغه ع"ال مفّر منه وخيلص للقول

الّسابقني أو املعاصرين ؛ إذ أّن أحدا من الّشعراء مل يسبق الّسياب يف طرح هذه القضّية مبثل هذا 

وهذه الدراماتيكّية، وأّن أحدا مل يسبق يف معايشة املوت شعريّا كما عايشه، ومل جياره يف  اإلحلاح

، وإذا شئنا احلديث مبنطق نقدنا الّتقليدي، فإّن الّتعبري عن آالم املرض ومرارة االحتضار كما عّرب 

2".الّشعر بأبواالّسياب استحدث بابا جديدا من 

 نوفمرب 1، لبنان، 11، عدد)مطبعة الرابطة بغداد(صادق صعب، األسلحة واألطفال قصيدة طويلة للسياب، جمّلة اآلداب، -1

.39م، ص1954
.47م، ص1965، لبنان، 4سامي مهدي، الّسياب واملوت، جمّلة اآلداب، عدد-2
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أّن الّسياب كان خياطب املوت كما خياطب شخصا يعرفه، فقد كان "محمد التونجي ويعتقد   

لّكنه رغم ذلك ألف املوت وألف شبحه ألن األوجاع حّطت عليه..خيشاه ويتصّوره يف كل مكان 

.1"وما حديثه عن املوت إّال رغبة يف احلياة... مرارا وتفاقمت

إلعدادية موضوعات تدور فينقل من دفرت اإلنشاء للسياب يف املرحلة ا إحسان عباسأما   

ر عليه بقوة فتالحقه يف اليقظة واحللم واحلل أن فكرة املوت أصبحت تسيط" يرى حول املوت، و 

،  3"الفرق من املوتصار ممزقا بني اللهفة إىل احلب و حينما أصبح يف دار املعلمني ، و 2"...حالالرتّ و 

."خوفه من املوتكما حاول أن يربط بني انتمائه املاركسي و 

ى احلياة الذي واجهه به ثل التصميم علأفكاره عن املوت مب عيسى بالطةحيمل األستاذ و   

ره أحيانا رغبة لكن كانت هناك يف شع... أحياناألمل السياب وصحيح أنه تأرجح بني اليأس وا

§�تضرعات قلبية لوضع حدّ صرحية يف املوت و  ¦ǀǠǳ¦�̈ƢȈū�ȆƟƢĔ�̈ƢȈƷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�Ƥ ƦǇ�Ǻǰǳ

.4"، ال ألن السياب كان يكره احلياةعذاب

"أفكاره عن املوت يف شعر الّسياب بالقولعيسى بالطة وجيمل    لعّله مل يواجه شاعر عرّيب :

املوت مبثل الّتصميم على احلياة الذي واجهه به الّسياب وصحيح أنّه تأرجح بني اليأس واألمل أحيانا

§��... لكن ¦ǀǠǳ¦�̈ƢȈū�ËȆƟƢĔ�ËƾƷ�ǞǓȂǳ�ƨËȈƦǴǫ�©ƢǟËǂǔƫÂ�©Ȃŭ¦�Ŀ�ƨŹǂǏ�ƨƦǣ°�ƢǻƢȈƷ¢�ǽǂǠǋ�Ŀ�ƪ ǻƢǯ

¨ƢȈū¦�ǽǂǰȇ�ÀƢǯ�§ ƢȈËǈǳ¦�ËÀȋ�ȏ��§ ¦ǀǟ�̈ƢȈƷ�ƪ ǻƢǯ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄�Ƥ ƦǇ�ËǺǰǳÂ"5.

  .117- 114صص حمّمد التوجني، الّسياب واملذاهب الّشعريّة املعاصرة، : ينظر -1
  .38-37صص إحسان عبّاس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، -2
.111املرجع نفسه، ص-3
.406، صنفسهاملرجع  -4
.190عيسى بالطة، بدر شاكر الّسياب، ص-5
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فريى أّن الّسياب كان خياف من املوت بشّدة وأّن اختياره ملوضوعاته يف يوسف الّصائغ أّما 

قصائده يعود خلوفه منه فحاول أن يعّوض عن خوفه منه باحلديث عن املوتى واملوت، بل تطّور األمر 

.1"إىل الّدعوة إىل موت الّناس

§��ń¤�̈ȂǟËƾǳƢƥوإذا كان كالم األستاذ الّصائغ مقبوال يف جزئه األ ƢȈËǈǳ¦�ǾǷƢËēȏ�¹ËȂǈǷ�Ȑǧ�¾ËÂ

، وسبق ذكرنا لدعوته يف شعره موت الّناس، فلقد كان الّسياب حمّبا للحياة وللّناس، وعّد موته انتصارا

ǞǸƬĐ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƨËȇ®ǂǨǳ¦�ƨȈƸǔËƬǳ¦�ń¤.

ينتظر املوت ه كان أنّ حميب املوت وعشاقه الراغبني ، و  رأى بعض النقاد أن السياب كان منو   

تعلقه به ورغبته شغف السياب باملوت و "سامرائي إىل نتظار راغبا، فقد أشار ماجد اليف كل حلظة ا

  :بني حب السياب للموت وكرهه له حني يقول آخر ميزج لكنه يف مكان، و 2"فيه

 فا تدفعه إىل الرغبة اجلاحمة يف استمرار، صراعا عنيراع مع املوتشعره مستان، مسة الصّ يف "  

عتربه السياب يف  خلص من عبء اآلالم عن طريق املوت الذي ا، الرغبة يف التّ حياته والسمة الثانية

.3"ن حاالت يأسه سبيال وحيدا للخالصكثري م

بكر الذي أثر فيه تأثريا كبريا فقدان أمه املبني فكرة املوت يف شعر السياب و  ربط بعض النقاد  

أبعده ان األم اليت أبعدها املوت عنه و عودة إىل أحض، فأصبح املوت انعكس على حياته وشعره

الذي رأى أّن الّسياب حاول حسين عبد اللطيف ولعّل من أوائل اإلشارات لذلك دراسة ..عنها

برجوعه القهقرى إىل ماضيه واإلغراق يف احلديث عنه ... اهلرب من املسؤولّية وأعباء العائلة واملرض

4".أّمه املفقودةوالّتحسر عليه وعودته إىل أحضان 

  .126-125صص يوسف الّصائغ، الّشعر احلّر يف العراق، -1
-40صص م، 1968، العراق، كانون األول 4ماجد  صاحل الّسامرائي، الّسياب وأرض الّشعر، جمّلة األقالم، عدد: ينظر-2

41.

195م، ص1965، العراق، كانون الثّاين، 5ماجد صاحل الّسمرائي، مناخ القرب يف شعر الّسياب، جمّلة األقالم، عدد- 3

ص م، 1965، العراق، كانون األول4حسني عبد اللطيف، الّنكوص عند بدر شاكر الّسياب، جمّلة األقالم، عدد: ينظر-4

  .34-33ص
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أمه  املوت منذ والدته بسبب فقدانبرتبط ذهن السياب ا"أن  محمد األسعدرأى و   

.1"ملجأ للخالص يف آن واحدفأصبحت األم رمزا للموت و 

مشريا إىل أنه نظم يف  هو يتحدث عن مرض السيابعند األمر ذاته و إحسان عباس يقف و   

�ń¤�ǞǸǈȇ�ȂǿÂ�ǾǈǨǻ�ȄǴǟ�©Ȃŭ¦�ǺȇȂē"يقارب أربعني قصيدة أكثرها يف  أربعني يوما مامدى سنة و 

وحيمل  ،2"منية األخرية وحال االحتضار وعبور الربزخ حنو املوتيف احلديث عن األصوت أمه تناديه و 

مرحلتا : ة السياب تتضمن قوسني كبريين مهاإن حيا: "أفكاره حول ظاهرة املوت عند السياب بالقول

قصري حنيل متعرج ميثل انسجامه الفين مع بينهما خط األم والعالقة بني الشعر واملوت و البحث عن 

.4"بأنه لراحة من العناء يف أحضان األم"، كما يصف املوت  3"نقمته عليهااجلماعة، و 

لموت معتربا األم هي املوت نفسه نزوعه لبط بني وفاة أم السياب املبكر و فري  علي الفزاعأما   

 هي وفاة أمه اليت ظلت"، بستة أسباب يدور أغلبها حول أمه هيمنة املوت على شعر السيابيفسر و 

Śƻȋ¦�̧ǄǼǳ¦�ŕƷ�ǾǬǧ¦ǂƫ�Ƣē°ȂǏǴǳ�ǾǫȂǋ�Ľ�� بته يف رغتعرف على هذا الشيء املخيف الذي اغتاهلا و

ناحيتني تحقق من اليت ت) إيالم النفس( = )المازوخية( األموات، إضافة إىل نزعته مللقاء أمه يف عا

بب له شعورا باللذة، وراحته للموت شعوره أن املوت سيخطفه كما خطفها مما يسأمله بذكر أمه و 

�Â��Ńȋ¦�ǺǷ�ǎ ǴƼŭ¦ǾǼǷ�ƢǼǳ�ǂǨǷ�ȏ�Äǀǳ¦�̈ƢȈū¦�ƨȇƢĔ�Ǿǻ¢�ǾǼȈǬȇ"5.

ظ أن هذه اآلراء تستفيد كثريا من املعاجلة النفسية لألدب اليت تقتحم النظريات النفسية الحَ يُ و   

هو أمر يذكرنا نة والسالم، و تزعم أن اإلنسان حين إىل العودة إىل رحم األم الذي يوفر له الطمأنياليت 

  .إىل جذور عقدة أوديب عند السياب إحسان عباسإيليا حاوي و بإشارات 

  .78-75صص م، 1965، العراق، كانون الثّاين 5حمّمد األسعد، الّسياب والّصراع مع الّزمن، جمّلة األقالم، عدد: ينظر -1
.352شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، صإحسان عبّاس، بدر -2
  .398-397صص ، املرجع نفسه -3
.410املرجع نفسه، ص-4
  .124-123صص م، 1979، األردن، أيار 44علي الفزّاع، املرأة واملوت يف شعر الّسياب، جمّلة أفكار، عدد-5
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باملوت من  خيلو ارتباط اجلنس عند الّسيابال : "بقولهيوسف الّصائغ ويؤّكد املعىن ذاته، 

.1"داللة نفسية أيضا، ذاك أّن اجلنس باعتباره ممارسة للبقاء، هو نقيض املوت واخلالص منه

    أصلة يف شعر السياب بني املوت هذه اآلراء السالفة اليت حتاول اإلملاح إىل وجود عالقة مت نّ إ  

ط بعضها بني اللذة  ربجلنس تتكئ على النظريات الوجودية اليت ظهرت يف روايات سارتر اليتوا

�ǲƬǬƥ�ƨȈǈǼŪ¦�Ƕēǀǳ�ÀÂƾŸ�́فسية اليت تتحدفضال على النظريات النّ املوت، اجلنسية و  ƢƼǋ¢�Ǻǟ�ª

من ميارسون اجلنس معه، ولعل أفكار هؤالء النقاد اعتمدت على الربط بني اجلنس واملوت يف بعض 

."حفار القبور"قصائد السياب وخباصة قصيدة 

تطور فكرة املوت يف شعر السياب منذ أن كانت تتنازع  إحسان عباسع الناقد الدكتور تبّ تيو   

نبعاثات يف أنشودة املطر،  يتحدث عن عالقة املوت باخلصب واالمع احلب يف فرتة السياب مث

يصبح املوت هو احلقيقة نتصارا، بل يغدو راحة من العناء فمرحلة املرض اليت ال يصبح املوت فيها اف"

الناقد الوحيد ": هو إحسان عباسمما جيدر ذكره أن و ، 2"القوة السارية يف كل مظاهر احلياةحيدة و الو 

.3" إىل جيكور يف شعر الّسياباحلننيالذي ربط بني فكرة املوت و  – حدود علمنايف–

عرف األساطري اليت تفيد من احلديث عنه ن النقاد أن السياب عايش املوت و رأى عدد م  

أن  أنه مل يستطع أن يفلسف املوت و الرغم من معاناته للموت على كافة األصعدة إاللكنه على 

�ǾǓǂǷ�Ǻǟ�Ƣđ�ŐǠȇ�̈ƾȈǐǫ�śƯȐثسبعا و : حيصي له" فالبصري"ة ناضجة، يعاجله معاجلة فكرية فلسفي

، بينما يرى جنيب املانع أن أفكاره عن ت لكنه ال يصور لنا معاجلة املوتإحساسه باملو واحتضاره و 

.4"املوت ميالد أنّ جل موضوع احلياة عن طريق املوت وامليالد و املوت تتلخص يف أنه عا

  .127-126صص يوسف الّصائغ، الّشعر احلر يف العراق، -1
.398، 396، 313، 310، 245، 111، 37صص إحسان عباس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، -2
.213املرجع نفسه، ص-3
عبد اجلبار داوود البصري، ملعان البكري، سامي مهدي، حمفوظ داود سليمان، الّسياب يف ذكراه الّسادسة، مهرجان السياب -4

.53م، ص1971ط، .دالعراق، وزارة األعالم مديرية الثّقافة العاّمة، بغداد، م، 1971كانون الثّاين 26إىل  23من 
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إن مشكلة املوت : "إىل انعدام الفكرة الفلسفية للموت، وإذ يقولإحسان عباسيشري و   

ة تصور جماالت اهلرب لديه لكن مواجهته هلذه املشكلاية حىت النهاية حمورا يف شعره و ظلت من البد

.1"ستعالئه عليها خر أكثر مما تتصور بتأمله فيها واتربم باحللول اليت وصلها واحدا بعد آالمنها و 

نقدية حول املوت يف شعر السياب وجتربته الشعرية معه ولكن اكتفينا لقد تعددت اآلراء ال  

حبثنا هذا فقط من أجل التوضيح والتعليل والتعرف  ، فهو ليس موضوعببعض اآلراء حىت ال نطيل

عاجل السياب أن   اهم املختلفة لنصل يف األخري إىلختالفات اليت تعرض هلا نقادنا حسب رؤ على اال

ة املعقدة يف حياة اإلنسان الذي استعصى حلها على البشر، وكان ، هذه املشكلمشكلة املوت

له  نادرا ما جند قصيدةيعيش مع املوت يف كل حني، و فقد كان ، عالجه للموت خيتلف عن سابقيه

ƢēƢȈǗ�Ŀ�©Ȃŭ¦�Ǻǟ�ª ƾƸƬƫ�ȏƢȀŰȐǷ�ǺǷ�ƢƸǸǴǷ�Ãǂǻ�̈ƾȈǐǫ�ǲǯ�ȆǨǧ��.

لسياب قوة قاسية حترمه من وطنه وأطفاله وأحبته، وإذا كان املوت قد لقد كان املوت عند ا  

نتصار على املوت، خبلوده يف افرتس السياب، فهو مل ينجح يف االنتصار عليه، إذ جنح بدر يف اال

ه الشعري الذي كتب له غتيال فنّ ع اغتال جسده لكنه مل يستطيهزأ باملوت الذي ا ظلّ عامل الشعر، و 

  .داخللو 

.413إحسان عبّاس، بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، ص-1
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:في حنين الّشاعر إلى الموت غة الشعريةجمالية اللّ -4

الشاعر ال يكون شاعرا حقيقيا إال بتفعيل إيقاع لغته باملظاهر تعترب اللغة أول مثريات الشعر، و 

لشعراء فيما بينهم إال بالصورة واللغة وكلما تآلفت ال يتفاضل او "املثرية، الفنية و التشكيالت اللغوية 

�Â�řǨǳ¦�ƢȀǴǟƢǨƫÂ�ƢĔ±¦Ȃƫ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƪتناغمت التشكيالت اللغوية ااألصوات و  ǬǬƷ��̈ǂǰƬƦŭ لعل أبرز

Ɯƥ�Ǯمثريات ال ǳ̄�ÀƢǯ¢� ¦ȂǇ�ƨƥ¦ǀƳ�ƢĔ¢�§ ƢȈǈǳ¦�ƾǼǟ�ƨǤǴقاعها التصويري العذب أم بإيقاعها ي

بكارة : مع القارئ به بالقصيدةل ما يستأوّ يشمل على مثريات تشكيلية عدة، و  السردي العميق الذي

ريات اللغة وفق تعبري ل مثأوّ �Ëƾǳ¦�ǞǷ�ƢȈƫȂǏ�ƢĔ±¦Ȃƫ�Â��̈ƾǈĐ¦�ƨȇ°ȂǠǌǳ¦�ƨǬǧاالستعارات وعمقها و 

يشعل يها الروح و البد للغة الشعر من حمرك يبث ف:" هو الرؤية إذ تقول" بشرى البستاني"الدكتورة 

من هذا احملرك املهم الذي جيعل كي تنهض باحليوية اليت متنحها االستمرار والدميومة و نبضها احلميم،  

�Â�ƨȇ£ǂǳ¦�Ȃǿ�ƢŶ¤��ƲǿȂƬǳ¦Â�̈ƢȈū¦Â�ǪǳȋƢƥ�ƢĔȂǴȇ�Â�¦ǂǠǋ�ƨǤǴǳ¦ ّ1"إذ كلما توهجت الرؤية جربةعمق الت

�ƢȀƟ¦®¢�©¦ ƢǔǧÂ�ƢēȏƢǤƬǋ¦�©ȏƢů دتتعدّ زادت حركة اللغة، وتنوعت آليات فعلها، و 

الكشف عن سرها ونتائجها الداللية، فالرؤية قبل ذلك هي القدرة على انتقاص نبض األشياء  و 

كامن وراء سطح   كل ما هو��ǂǟƢǌǳ¦�Ãǂȇ�Ƣđ��ǽƢǓȂǧخلفي على الرغم من ضجيج العامل و الغامض ا

موضوعات تتفجر بقلق اإلبداع والنشوة طمأنينتها اخلادعة من موضوعات ال حصر هلا احلياة و 

قادران دائما على رؤية اجلوهري والشامل فيما هو مجرها اخلالد والنضارة  لذلك فإن نار الرؤية و 

.2"تفاصيلها الكثريةاعتيادي وعابر ويومي من أشياء احلياة و 

لق الدهشة واإلنارة يف إذا ينبغي أن ميلك رؤية جديدة يوجه إليها لغته الشعرية مما خيفالشاعر   

الشعرية عرب ستطاع يف قصائده أن يرسم معاناته طيلة جتربته نصه الشعري ولعل بدر شاكر السياب ا

  :مع املرض هذا الفصل رؤية مجالية يف جتربته الذاتيةمراحلها املتباينة و 

.87م، ص 2011، 1دار جمدالوي، األردن، ط) قراءة يف الشعر شاذل طاقة(بشرى بستاين، يف الريادة والفن : ينظر -1
.87لرّيادة والفّن، صبشرى بستاين، يف ا-2
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بدعون منهم يتحسرون، أما املفيها يف وجوه البشر، فيتأملون ويبكون و  ماتفيق الدنيا بكل   

  .ه قصيدة أو قصة أو رواية أو خاطراملرارة إبداعا تلخصفيعكسون األمل واحلزن و 

عد من قصائد احلنني إىل الرحيل ورخاء لشاعرنا بدر شاكر السياب ت" يف الليل: "وقصيدة  

ليت تغرق ا يقال عنه أنه مؤمل جيعل القارئ يبحر يف الدموع انص أقل مالنفس فالشاعر يرثي لنفسه ب

:، لتنقله إىل أجواء األمل املرير اليت يعانيه الشاعرفيها القصيدة

  " :يف الليل"يقول بدر يف قصيدة   

  الغرفة موصدة الباب 

  الصمت عميق و 

  وستائر شباكي مرخاة 

  رب طريق 

  أثوابي يتنصت لي يترصد بي خلف الشباك و 

  كمفزع بستان سود

  أعطاها الباب المرصود

  بها حسا فتكاد تفيق  نفسا ذرّ 

  الصمت عميقمن ذاك الموت، وتهمس بي و 

1لم يبق صديق

.19بدر شاكر الّسياب، شناشيل ابنة اجلليب، يف الليل، ص-1
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  ليزورك في الليل الكابي

  الغرفة موصدة الباب و 

  لبست ثيابي في الوهم و 

  ي سريت ستلقاني أمّ و 

  كلىفي تلك المقبرة الثّ 

  يال؟، أتقتحم اللّ ستقول

  !رفيقمن دون 

  جوعان أتأكل من زادي 

اديوب المقبرة الصّ خرّ 

  الماء سننهله نهالو 

  من صدر األرض 

  أال ترمي؟

  لبس من كفني أثوابك؟ وا

  لم يبل على مر الزمن 

1عزريل الحائك إذ يبلى

.21بدر شاكر الّسياب، شناشيل ابنة اجلليب، يف الليل، ص -1
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  نم عندييرفوه، تعال و 

  أعددت فراشا في لحدي

  لك يا أغلى من أشواقي 

، ألمواه النهرللشمس

  كسلى تجري 

  ى في اآلفاقلديك إذا دوّ لهتاف ا

  في يوم الحشر

  سآخذ دربي في الوهم

1أسير فتلقاني أميو 

  .م27/2/1963كتبها يف لندن   21بدر شاكر السياب، شناشيل ابنة اجلليب، يف الليل، ص-1
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:لى الموت وأثره الجمالي على المتلّقيدراسات جمالية في الحنين إ -5

  :مواضيع القصيدة 5-1  

�ÀƢǰŭƢǧ�ƢĔƢǰǷالسطر األول حيدد حييل إىل زمن الواقعة و " في الليل: "إن عنوان قصيدة بدر

الزمان هو الليل هو غرفة املشفى و 

  ملوت غرفة موصدة الباب، يسودها الصمت وتوحي بالغربة وا

  شباك منسدل الستائر  

  أثواب معلقة على املشجب  

  اعر إحساسا باملوت يف عزلة ، ولد يف نفس الشّ صمت عميق  

يستحضر سرير املرض الشاعر على بعيد عن ضجيج احلياة، ختيالت سرت يف عتمة الليل و 

  أملهحلظات املوت و 

  ذكريات أشخاص طواهم املوت  

  قلقها عليه  نتظارها يف املقربة الثكلى ا  أمه املفقودة 

  .يلتحف الكفن�Â�ƢȀǼǔƷ�Ŀ�¿ƢǼȇÂ�Ƣđ�ǪƸǴȇ�À¢�ǾǼǷ يطلبها  

  :أبعادها الجماليةصور مشاهد القصيدة و 5-2

:ما يلي ميكن أن نلخصها يفمشاهد اجلمال يف قصيدة السياب و  دتتعدّ 

  .مشهد الغرفة الصامتة-

  احملنةألم اليت متثل اخلالص من األمل و مشهد ا-
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  قتناع بقرار املوتاالمشهد تسليم الشاعر حبتمية الالعودة و -

  :الرؤية الجمالية للنص5-3

  ..املكانلسياب تندرج ضمن حقلني دالليني يقتصران على الزمان و إن قصيدة يف الليل ل  

  .الليل الذي يوحي بشبح املوت وانتهاء املصريو فالزمان هنا ه  

  .اللحدفة يف املشفى اليت توحي بالسجن والقرب واألرض و املكان هو الغر و   

حقالن دالليان خلص فيهما بدر مشوار حياته ضمن سلسلة منتظمة تسري على وترية ومها   

  .واحدة

  حدــــــبـــــــرة           اللّ الــــــــــــــمقـــــــــــ    الغــــــــــــــرفـــــة  

احلنان يف  يلتمس رة من حياته فظلّ مبكّ اليتم يف سنّ أينا كيف عاىن بدر أمل احلرمان و لقد ر 

بدر حيث السري إليه خبطوات متثاقلة  فاألم هي مصدر احلنان الذي ظلّ جل قصائده دون جدوى، 

   .مرارتها يصارع أمل املرض و بعد أن صار وحيد

  :يقول

لبست ثيابي في الوهم و 

  يمشيت ستلقاني أمّ و 

1في تلك المقبرة الثكلى

.........

.21يف الليل، صبدر شاكر الّسياب، شناشيل ابنة اجلليب، -1
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اب منذ زمن لكنه يف هذه املرة، يتحدث عن األم حتضنها الرت نعم ال زال يناجي أمه اليت ا

  .حتضنته يف وهنه على سرير املرضعفه حني يلقاه ساهم املوت مثلما االيت ستحضنه يف ض األرض

ف األفعال املضارعة اليت تفيد االستقبال لتعرب عن آالمه ومعاناته يف توظيقد أبدع السياب و 

ألفعال توحي حلتمية القرار ، فالسني هنا يف صدارة ا)سآخذستلقاين، ستقول، ستنهله، :(حني قال

لتحقق مدلوله يف  -...سريتولبست ثيايب يف الوهم، و  –إن كان يف الوهم الذي اختذه بدر، و 

خضمها لندرك أن هذا القرار الذي اختذه بدر قرار لتضع القارئ يف و  –سآخذ  – النهاية مع الفعل

  .صارم ال رجعة فيه يسوقه إىل النهاية احلتميةواع و 

جلمالية الصورة  مث تعمقت دالالت النص من خالل الرتاكيب اليت صاغها السياب لتبثّ 

  .للقصيدة من خالهلا

  :الصويت الذي كرره يف بعض األبياتقطع يف مطلع القصيدة يف هذا امل: فنرى يف قوله

ن والعزلة والوحدة و صورة عميقة ذات أبعاد مجالية توحي بعمق احلز : الصمت عميق�ËĔƘǯ ا

  .املوت

  .يبمث تتالحق الرتاك

اليت ساقها صمت  الرعبفيها الشاعر من حالة اخلوف و صورة ينتقل : أثوابي كمفزع بستان

  .اعة سوداءالغرفة العميق الذي يشبه املوت إىل تلك اهلواجس اليت جسدت ثيابه السوداء كفزّ 

روحا ليجعلها تفيق من مجادها فتهمس يف بستان أسود مظلم، بث فيها الباب املوصد نفسا و 

د، وقد فجعت ق بأن يلحقها إىل املقربة الثكلى، ليالقي أمه اليت حيتضنها اللحله يف صمت عمي

هو ينام بني بابنها يصارع األمل والضياع يف دنياه ويتمىن لقاءها وهي تنتظره لينعم حينها باهلناء و 

ƨȈǳƢƦǳ¦�ǾƥƢȈƯ�ƢƷ°ƢǗ�ǺǨǰǳ¦�ƢȇƾƫǂǷ�ƢĔƢǔƷ¢.
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الباء يف هذه القصيدة تكرار العبارات واألصوات، كامليم والراء و ما زاد من مجاليات النص و 

  :نفس اإلحساس الذي تلخصه القصيدة أكثر من عشرين مرة لتحمل

  .هي تكتسي املرضوهو التجربة املريرة واألمل الدفني الذي تسحق روحه و 

ثياب بتداء من العنوان إىل الجواء هذه القصيدة مفعمة بالسواد ا، أنّ خنلص يف األخري إىل أ

كيانه فبقي وحيدا كسى  صور توحي بأمل املرض الذي الزم و هي كلها إىل العيش يف معزل دون رفيق، و 

عد أن أسدل الصمت راياته عليه، وخنق كل أنفاس الضوء يصارعه إىل أن يلقى أمه لتؤنسه ب

  .النسيمو 

الة مفعمة خالية من بصيص األمل واحلياة، هي متثل حصورة مجالية خاصة و  لقد صنع بدر

، بكل أبعاده يف الغرفة ةيل لذا كان الليل يف هذه القصيدينتظر الرحوكأننا نراه قد يئس من احلياة، و 

  .املوصدة الظلماء

إن هذه الصورة السوداوية املعتمة نقلت املتلقي إىل أعماقها ليستشعر عمق املأساة اليت 

ته اليت جعلته األمل من قاموس حيا ، لتطفئ األنوار ومتحوملا طغت الوحشة على فؤاده وآمالهنيها يعا

  .امهايرثي ما تبقى من أييرتدي ثوب الوهم و 

عاش السياب منتظرا على أعتاب الطريق شبح املوت لينقله إىل املقربة الثكلى بعد أن سئم 

  .احلياة عليال مبعدا

، حنينا إىل القرب الذي جيعل من حنني السياب إىل املوت: ق للمتلقي بذلك أخريا أنفيح

̄�¦Ǉ�Äǀǳسرق منه حنان األمومة فجعله يس Ȑŭ¦Â�ǺǗȂǳ¦�Ǿǻ¢�ǾƫƢȈƷ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ǂǠǌƬ يلقى فيه الراحة

  .األمانو 
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ص عليه املرض حياته فراح يصب دموع األمل شعرا، حني نغّ ، و لقد مزق االغرتاب بدرا

.ƢđÂǂǓ�ǾȈǴǟ�©ǂưǯاجتمعت عليه الرزايا و 

ل هو يف احلقيقة حنني إىل األم وإىل لنخلص يف األخري أن حنني السياب يف قصيدة يف اللي

  .املكانيةغربته النفسية و قدمها الشاعر يف ذين فلالوطن ال

ما هذه القصيدة سوى لوحة مجالية أبدعها السياب آخر أيام حياته صور فيها جتربته الذاتية و 

  .حين إليهع املرض الذي جعله يشتاق املوت و م

ثورة يف نبلجت اللسياب ينابيع احلزن امليتافيزيقي، يف الشعر العريب الثائر، لقد ار القد فجّ "

.1"ياب يف الواقع، شاعر احلزن األكرب يف قافلتنا كلهاليس كالسّ احلزين و أدبنا من الشعر 

الذي مات بل قتل بثالثة أسلحة نعم إّن من يقرأ قصائد الّسياب يشعر مبعاناة هذا الّشاعر 

فّتاكة دّمرت كربياءه، وعصفت بروحه الّشاعرة وجعلت جسده اهلزيل حطاما تذروه رياح الّشعر 

أال وهي الفقر  ،واحللم والوهم واملوت املاثل أبدا يف قصيدة موته وموت قصيدته واحلداثة والرّيادة

"، وقد سئل الّسياب عن آثار املرض يف شعره فرّد قائالودمامة خلقته مث مرضه أعتقد أّن املرض  :

كل هذه   فتْ خلّ .ىل الّتفكري بلقمة اخلبز وقرص الّدواءإاضطررت . كمرضي جتربة عميقة خاّصة

كّله منزل األقنان ديوان المعبد الغريق األشياء أثرها يف شعري، وتلمح هذه الّتجربة املريرة يف ديوان، 

.2"عن جتربة املرض ويل ديوان أفّكر بنشره يف القريب فيه كثري من جتربة املرض تقريبا تعبري

ǠƥÂ��ǲǐǨǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�ĿÂفريدة، خنلص إىل أّن  رؤية حديث بدر عن جتربة مرضه اليت رآها د

الّسياب مل يكن حمّبا للموت راغبا فيه، كما زعم بعض دارسيه بل كان يتعامل معه تعامال طبيعّيا، 

يف بعض فرتات حياته حيمل  اإن بدو خيافه ويشعر أنّه نتيجة حتمّية ال مفّر منها وال هروب، ولكّنه 

.04م، ص 1965مطاع الصفيدي، السياب اإلنسان  الشاعر، جمّلة اآلداب ، العدد الثاين، شباط : ينظر -1
م، جمّلة األجيال، 11/07/1964بدر شاكر الّسياب، مقابلة مع بدر شاكر الّسياب أذيعت من راديو الكويت ليلة -2

  .يف املستشفى األمرييم عندما كان يعاجل 1964، الكويت، متّوز 20عدد
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وعذاباته اليت كانت تسوقه إىل املوت  ميال للموت ونزوعا حنوه وذلك بسبب آالم املرض اجلسديّة

يف املوت خالصا من األمل والعذاب، فكان كاملستجري من الّرمضاء قا وتدفع به إليه، فأصبح جيدسو 

، إذ أنّه لطبيعّي باملاء؛ ّمث إّن الرّبط بني وفاة أّمه وما زعموه من حنني الّشاعر إىل املوت أمر مبالغ فيه

اختطف أّمه منه، ال أن جيد فيه راحة أحضان أّمه كما زعموا، بل إّن أن يكره الشاعر املوت الذي 

.بيئته اإلسالمّية جعلته يتمّىن أن جيد يف اآلخرة الرّاحة األبديّة بعد عذابه الكبري يف هذه احلياة
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 خاتمة

قاد لنّ قد نال عناية كبرية من او احلديث  عر العريبّ مساحة واسعة يف نقد الشّ يابالسّ شغل

بني  ة جتربتهذلك ألمهيّ أفكارهم، و وأهوائهم و  ǶēƢǧƢǬƯÂ�Ƕđ°ƢǌǷ ختالفعراء على االشّ والّدارسني و 

�Ƣđ�«ȂǳȂǳة وااجلمود يف القصيدة العربيّ  كسر  تهاعطتاحلديث واس عر العريبّ ة يف الشّ جارب اإلبداعيّ التّ 

ليه مع خنبة من جماي��ǪǸǠǳ¦�¦ǀđ�ÀÂǂƻȉ¦�ƢȀȈǳ¤�ǾǬƦǈȇ�Ń�ǾǬƫƢǟ�ȄǴǟ�ǀƻ¢�ƾǬǧإىل مداخل جديدة 

 .أغراضهاالرتقاء به وبأساليبه و عر و تطوير الشّ 

عرية لبدر شاكر الّسّياب جربة الشّ التّ " :لـ إليها البحث يف تتبعهتائج اليت خلص أبرز النّ علّ ول

:مايلي "لقية التّ دالالتها في ضوء جماليّ و 

لقد مسعنا منه صرخة املأساة تنفجر من كلّ ام بروحه وجسده، و نسحاق التّ يعيش اال بدر كان-

يف و يف صورة املناضل لبائس، و يفي العاشق ارخة يف صورة الرّ ا نسمع منه الصّ حملة من شعره، كنّ 

 .ة املريض الذي ينتظر موته بصرب واستسالمصور 

م 1964م جبيكور إىل مماته يف 1925 دته سنةعاش بدر مأساة اإلنسان يف شخصه منذ وال-

، ولقد كان اغرتابه حافلة بالقلق واحلرمان واالغرتابمأساة  ؛ي بالكويتمري يف املستشفى األ

 .اغرتابا قصائديّ وا ااغرتابا طبقيّ 

ه يعيش مأساة كل فرد منهم كأنّ لب كل إنسان يف بلده و كان لبدر قلب خيفق مع خلجات ق-

.يف احلقيقة مأساة اإلنسانية عاّمةهي و 
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سلوبه ه كان يرغب مبعاجلة تلك القضايا بألكنّ منا بقضايا اإلنسان إميانا عميقا، و كان مؤ -

ه يفرض عليه معاجلة األمور ألنّ ده و يّ ة ولذلك مل يطق االلتزام الذي قته اخلاصّ اخلاص ومن ذاتيّ 

 .من وجهة نظر معينة

م أزّ الـتّ يبدو أنّ ياسية، و يارات السّ ريق حني مسح لنفسه أن تتجاذبه التّ الطّ يبدو أن بدر قد ظلّ -

، بعد أن ارات على اجتذابه ليسري يف ركبهايّ سبب فقره ساعد تلك التّـ الذي كان يعيشه ب

 .خاض جتربة قاسية معهم

طواها عنه الّردى، وعرفه حني راح يبحث ه و بدر منذ نعومة أظافره األمل عندما فقد أمّ ف رَ عَ -

بعد شاسع  بني احلبّ ما بينه و  وجد أنّ عن العطف واحلنان، فلم جيده عند أبيه، فإذا أحبّ 

اب يّ قد كانت هذه عقدة السّ هوي املرأة من مجال أو جاه أو مال، و ذلك أنه ال ميلك ما يست

اها بدر روس األوىل اليت تلقّ الدّ ،قد كانت تلك اآلالمام حياته، و تالزمه إىل آخر أيّ ت اليت ظلّ 

 .شبابهيف طفولته و 

ر لم، راح يتصدّ قه القلق وخيم عليه الظّ ة مأساة جيله الذي مزّ فإذا وجد لتجربته املأساويّ -

 .بذّ عُ جن و ل وسُ د وتسوّ ربات فجاع وتشرّ ى مع أبناء شعبه الضّ يتلقّ فوف و الصّ 

عامله يأخذ وضعا معكوسا  كلّ راكه أنّ إد ؛ة وقعها يف نفسهشدّ ة و وما زاد عمق جتربته املأساويّ -

 .ةسوء نيّ عن قصد و 

 هة نبيلة، سوى أنّ ق له ما كان يؤمن به من معان إنسانيّ لتزام الذي مل حيقّ ديد من االتعبه الشّ -

 .إىل أمور مل جيد هلا تفسريا اوددمش ظلّ 

مل أذاقته مرارة األد جراحه بعد أن صعقته املدينة و ضمّ تُ أشالءه و  مَّ لُ تَـ عودته إىل جيكور لِ -

 .الة املرضل إليها على نقّ اخلذالن، فكانت قريته املرفأ األمني حني محُ فني و الدّ 
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نعطاف يف ل االلتمثّ كّ الشّ با إىل مماته سادها القلق و ة عرب مراحل حياته منذ الصّ عريّ جتربته الشّ -

 .جربةمراحل تطور هذه التّ 

لت تلك ته حوّ عبقريّ عرية احلزينة طبعت شعره بطابعها األليم املرير، لكنّ الشّ ابيّ السّ جتربة  إنّ -

ه حني عاشر ساة يف نفسه فإنّ قت جذوة املأته قد عمّ نتصار فإذا كانت حساسيّ املأساة إىل ا

باملوت إىل العدم، نتهي حياته اليت ست نفهم أنّ  ناكأنّ ، و ه استمرار للحياةاملوت، كان يفهم أنّ 

 .ستشهاد على املوتوبذلك ينتصر االتمرارها للحياة، سعلى ااد ستشها هي اإمنّ 

ارسني بل الدّ ه من قِ ا قيل يف حقّ اب من خالل ميّ ميكن إدراك أبعاد املأساة اليت عاشها السّ و -

ƨǬǗƢǻ�©¦®ƢȀǋ�ƢËĔ¢�ËǮ  ها و األملعاسة كلّ ه عاش التّ ذين أمجعوا على أنّ ال ǋ�ȏÂ��ǾËǴǯ  على

.شهادة هذا الّرجل البائس الذي ولد فقريا وعاش حمروما ومات بائسا

بالّتجارب، وإحصاء جتاربه أمر إّن كّل قصيدة من قصائد الّسّياب تعّرب عن جتربة وحياة غنّية-

الحّب، المرض، :"يطول، فقصائد الّسّياب يف شعره مشّبعة باملرارة واألمل خاّصة جتربة

.واليت كانت حمور دراستنا البسيطة "الموت

"خرب نعي الّسياب قالأحمد معطي حجازي حني مسع - لقد توّيف أكرب شاعر عرّيب يف هذا :

 ."العصر

م �ËĔƘبهذا هو بدر شاكر الّسيّاب، انصرف عّنا دون ضّجة أو صخب؛ فإذا أحّس معاصروه -

Â®¦°Ƙǧ��ǶȀËǈǷ�Ƥ¦�، تنادوا وراءه بكثري من يفتقدونه ǻǀƥ�¦ÂǂǠǋ�ǶËĔȋ��Ƥ ƼËǐǳ¦Â�ƨËƴǔǳ¦

ǽȂǈǻ�ǶËĔȋ��ǾǼǟ�ŚǨǰËƬǳ¦أو تناسوه حينما كان بينهم حّيا...

ال أدري إىل أّي مدى ُخبس الّسّياب حّقه، وكّل ما أرجوه أن يأَيت من ينصفه بعيدا عن -

.مشاعر احلّب واحلقد
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-ǇƘŭ�ƨǠƳƢǧ�ƨƥǂš �ǾǈǨǻ�ƢǼǳ�¿Ëƾǫ��¦°ƾƥ�ƅ¦�ǶƷǂǧ�ƢēȂǈǫÂ�Ƣē°¦ǂǷ�Ëǲǰƥ�ƢȀǋƢǟ�ǽǂǐǟ�Ŀ�ÀƢǈǻ¤�̈Ƣ

...نتدارسها ونأخذ منها دروسا وعربا

�¦ǀǿ�ƢǷÂ�ƢǠǇ¦Â�¾ƢĐ¦�ƾƴȈǇ�ƨǔȈǨƬǈǷ�ƨǠǇ¦Â�ƨǇ¦°®�§ ƢËȈËǈǳ¦�ƨǇ¦°®�ƾȇǂȇ�ǺǷ�ËÀ¤�Śƻȋ¦�ĿÂ

...البحث سوى حماولة بسيطة لكشف بعض من جتارب الّسّياب الّشعرية
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  :مكتبة البحث

  .حفصبرواية  القرآن الكريم

  :أوال المصادر والمراجع

إبراهيم حممود خليل، مدخل لدراسة الّشعر احلديث، دار املسرية للنشر والّتوزيع -1

 .م2003هـ، 1424، 1والطباعة، األردن، عّمان، ط

بدر شاكر الّسياب دراسة يف حياته وشعره، دار الثّقافة، بريوت، لبنان، ،عّباسإحسان -2

 .م1983، 6ط

§��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3 ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ǂǏƢǠŭ¦�ǂǠǌǳ¦�©ƢǿƢš ¦��

 .م1978، 1الكويت، ط

النص والّتلّقي، حوار مع نقد احلداثة، الّدار املصرية اللبنانية، القاهرة، أمحد درويش، -4

 .م2015يناير  -هـ1436، ربيع األول 1ط

، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد، 1أمحد مطلوب، معجم الّنقد العريب، القدمي، ج-5

 .م1989، &ط

1البيضاء، املغرب، ط، دار توبقال للّنشر، الدار دريس بلمليح، القراءة التفاعلّيةإ-6

 .م2000

 .م1975، 1بدوي طبانة، معجم البالغة العربّية، منشورات جامعة طرابلس، ليبيا، ط-7

، دار جمدالوي، األردن، )قراءة يف شعر شاذل طاقة(بشرى بستاين، يف الريادة والفن، -8

 .م1،2011ط
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ريب، الّدار بشرى موسى صالح، نظريّة الّتلّقي أصول وتطبيقات، املركز الثّقايف الع-9

 .م2001، 1البيضاء، املغرب، ط

اجلبار داو البصري، ملعان البكري، سامي مهدي، حمفوظ داود سليمان، الّسياب عبد -10

 .م1971ط، .يف ذكراه الّسادسة، مهرجان مديريّة الثّقافة العاّمة، بغداد، د

فة اجلبار عباس، السياب بدر شكر شاعر، سلسلة كتاب اجلماهري، وزارة الثقا عبد-11

 .م1978، 1والفنون، اجلمهورية العراقية، ط

حازم بن حمّمد احلسن بن حازم القرطاجّين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي -12

 .م1966، 1وحتقيق، حممد احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط

حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكالية املعىن، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، -13

م، 2000ط، .اجلزائر، د

حسن توفيق، شعر بدر شاكر الّسياب، دراسة فنّية وفكرية، دار أسامة للّنشر والّتوزيع، -14

 .م1997، 2األردن، عّمان، ط

م العراقّية، بغداد، دط، خالص عزمي، صفحات مطويّة من أدب السياب، وزارة األعال-15

 .م1971

، بريوت، 1خلف رشيد نعمان، احلزن يف شعر الّسياب، الدار العربية للموسوعات، ط-16

 .هـ1426م، 2006لبنان، 

الّرضا علي، األسطورة يف شعر الّسياب، سلسلة دراسات، وزارة الثّقافة والفنون،  عبد-17

 .م1978، 1اجلمهوريّة العراقّية، ط
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، عمان، 1ديوان، عشيات وادي اليابس، دائرة الثّقافة والفنون، طزياد الزعيب، حمقق-18

 .م1982

سامي يوسف أبو زيد، األدب العريب احلديث، الّشعر، دار املسرية للطباعة والّنشر، -19

 . م2014 - هـ1435، دب، 1ط

، 2سعيد بن كراد، مدخل إىل الّسيميائّية الّسرديّة، منشورات االختالف، اجلزائر، ط-20

 .م1994

اب الّدين حمّمد بن أمحد األبشيهي، املستظرف يف كّل فّن مستطرف، دار ابن شه-21

 .م2010اجلوزي، للطباعة والّنشر والّتوزيع، القاهرة، 

، 4صالح فضل، مناهج الّنقد املعاصر، أطلس للّنشر واالنتاج اإلعالمي، القاهرة، ط-22

 .م2005

ء، مكتبة لبنان ناشرون، الّشركة طه الوادي، مجاليات القصيدة املعاصرة، الّشعر والّشعرا-23

.، دت1املصريّة العاملّية، ط

س حممود عبد الواحد، قراءة النص ومجاليات التلقي، دار الفكر العريب، القاهرة، عبا-24

 .م1996، 1ط

م، 225الكناين البصري، املتوّىف بالبصرة يف حمّرم  عثمان عمرو بن حبر اجلاحظأبو -25

 .هـ1311، 1، املطبعة العلمّية، دب، ط1البيان والتّبيني، ج

علي أمحد باكثري، املسرحية من خالل جتربيت الّذاتية، القاهرة، معهد الدراسات العالية، -26

 .ت.ط، د.د
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لدراسات والّنشر، عيسى بالطة بدر شاكر السياب، حياته وشعره، املؤسسة العربية ل-27

 .م2007، 6بريوت، ط

ط، .الفّتاح ياسني، البديع يف ضوء أساليب القرآن، دار املعارف القاهرة، د عبد-28

 .م1979

، بريوت، 1فرح غامن البريماين، املرأة يف شعر الّسياب، الدار العربية للموسوعات، ط-29

 هـ1430، 2010لبنان، 

ريّات القراءة، منشورات االختالف، الكرمي شريف من فلسفات الّتأويل إىل نظ عبد-30

 .م2007، 1اجلزائر، ط

لبنان،كمال خري بك، حركّية احلداثة يف الّشعر العريب املعاصر، دار الفكر، بريوت،-31

 .م1986 -هـ1409، 2ط

خلضر العرايب املدارس الّنقديّة املعاصرة، دار الغرب للّنشر والّتوزيع، وهران، اجلزائر، -32

 .م2006ط، .د

صاحل الّسمرائي، التيار القومي يف الّشعر العراقي احلديث من احلرب العاملّية ماجد -33

م، دار احلريّة للطّباعة، بغداد، 1967م وحىت نكسة حزيران 1939الثّانية 

 .ت.ط،د.د

، 1حمّمد التوجني، الّسياب واملذاهب الّشعريّة املعاصرة، دار األنوار، بريوت، ط-34

 .م1968

اإلفريقي املصرّي، مجال الّدين أبو الفضل، لسان العرب، بن مكرم بن منظور  حممد-35

��©ÂŚƥ��°®ƢǏ�°¦®��ǂǋƢǠǳ¦�ƾËǴĐ¦23-05 -2010م.  
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حممد جواد حبيب البدراين احلركة النقدية حول السياب، الدار العربية للموسوعات، -36

 هـ1434، 2013، 1بريوت، لبنان، ط

، 1الّتلّقي، دار الفكر العريب، مصر، طحممود عباس عبد الواحد، قراءة الّنص ومجالّية -37

 .م1996

مصطفى عبد اللطيف جياووك، احلياة واملوت يف العصر اجلاهلي، وزارة األعالم، -38

 .م1977بغداد، 

موسى سامح ربابعة، مجاليات األسلوب والّتلّقي، دراسات تطبيقّية، دار جرير للّنشر -39

 .ت.، د1والّتوزيع، األردن، ط

، 1ب، ط.الّشعر املعاصر، منشورات مكتبة الّنهضة، دنازك املالئكة، قضايا-40

 .م1967 3م، ط21965م، ط1962

نظريّة الّتوصيل وقراءة الّنص األديب، املكتب املصري الّناصر حسن حمّمد، عبد-41

 .م1999ط، .للمطبوعات، القاهرة، د

والّنشر والّتوزيع، ناظم عودة خضر، األصول املعرفّية لنظريّة الّتلّقي، دار الّشروق للدعاية -42

 .م1997، 1عمان، ط

يوسف عّز الّدين الّتجديد يف الّشعر احلديث بواعثه الّنفسّية وجذوره الفكريّة، دار -43

 .م2007 ،2م، ط1986، 1املدى للثّقافة والنشر، سوريا، دمشق، ط
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  :المراجع المترجمة إلى العربية: ثانيا

أنطون : لّتأويلي يف الّنصوص، احلكائّية، ترمجةامربتو إيكو، القارئ يف احلكاية والّتعاضد ا-1

 .م1996، 1أبو زيد، املركز الثّقايف العريب، بريوت، لبنان، ط

رعد جواد عبد اجلليل، دار :روبرت سي هولب، نظرية االستقبال، مقّدمة نقديّة، ترمجة-2

 .م1992، 1احلوار للّنشر والّتوزيع، الالذقية، ط

محيد احلمداين : ، نظريّة مجالية الّتجاوب يف األدب، ترمجةفولفغانغ إيزر، فعل القراءة-3

 .ت.دط، داملغرب، واجلياليل الكدية، منشورات مكتبة املناهل، فاس، 

عدنان حممود حمّمد، منشورات اهليئة :فولفغانغ كايسر وآخرون، شعريّة املسرود، ترمجة-4

 .م2010ط، .العاّمة الّسورية للكتاب، وزارة الثّقافة، د

نز روبرت ياوس، مجالية الّتلقي، تأويل جديد للنص األديب، ترمجة، رشيد بنحدو، ها -5

¶��ǂǐǷ��ƨǧƢǬËưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦��©¦°ȂǌǼǷ1 ،2004م. 

:الّدواوين الّشعريّة: ثالثا

 .م1997، دار العودة، بريوت، 2ج،1األعمال الّشعرية الكاملة،ج،بدر شاكر الّسياب-1

،  1طلبنان، شناشيل ابنة اجلليب، منشورات دار الطّليعة، بريوت، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2

 .م1965كانون الثّاين، 

، 1األمري سويف، دار الفارايب، بريوت، ط: ميالّنهر واملوت، تقد،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3

 .م1998



 .......................................................................................................................مكتبة البحث

180

، ة هنداوي للتعليم والثّقافة، مصربدر شاكر الّسياب، ديوان أنشودة املطر، مؤسس-4

 .م2012القاهرة، 

، آذار، مارس، 1ت، ط، منزل األقنان، دار العلم للماليني، بريو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5

 .م1963

يوسف األعلم الشنتمري، طبع يف مدينة شالون، :طرفة بن العبد البكري، الّديوان، شرح-6

��ƾǻǂǗǂƥ��ǞƦǘŠ��ÀȂǇ�ǂĔ�ȄǴǟ199م. 

 .م1997ط، .، دار العودة، بريوت،د1نازك املالئكة، األعمال الشعريّة الكاملة، ج-7

الرسائل الجامعّية: رابعا

مصطلح القراءة يف كتاب القراءة وتوليد الّداللة حلميد محداين، إشراف عبد القادر خليف، -

  .م2012-م2011العيد جّلويل، رسالة ماجستري، خمطوط جبامعة ورقلة، 

المقاالت والّدوريات: خامسا

 أبريل 1 ، لبنان،15يعا، جمّلة حوار، عددأمحد رشدي حسني، مأساته عارنا مج-1

 .م1965

 .م1965يناير 28، مصر، 1098جمّلة الرسالة، عددأمحد كمال زكي، الّسياب،-2

، 15أنطوان غطّاش، بدر شاكر الّسياب، مبوته ولد لنا شاعر جديد، جمّلة حوار، عدد-3

 .م1965أبريل 1لبنان 

 .م1954لبنان، ، حزيران، بريوت، 6بدر شاكر الّسياب مناقشات، جمّلة اآلداب، عدد-4
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-11مقابلة مع بدر شاكر الّسياب، أذيعت من راديو الكويت، ليلة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5

 .م1964 ، الكويت، متوز20م، جمّلة األجيال، عدد07-1964

عبد اجلبار داود البصري، مقال يف الشعر العراقي احلديث، وزارة الثقافة واإلرشاد العراقية، -6

.1968احلديثة، دار اجلمهورية، بغداد، العراق، سلسلة الكتب 

1، لبنان، 15جربا إبراهيم جربا، شاعر جتّدد احلياة مل ترأف به احلياة، جمّلة احلوار، عدد-7

 .م1965أبريل

9، اخلميس 16754جهاد فاضل، الّسياب ومصادره الثّقافّية، جمّلة الرياض، عدد-8

 .م2014من مايو 8: هـ املوافق لـ1435 رحب

، العراق،  4حسني عبد اللطيف، النكوص عند بدر شاكر الّسياب، جمّلة األقالم، عدد-9

 .م1965كانون األول

 .م2/1965، بريوت، 13خليل حاوي، عند سرير الّسياب، جمّلة اآلداب، عدد-10

داود سلوم، مقاالت عن اجلواهري وآخرين، مطابع دار النعمان، النجف، العراق، -11

1971.

/2، بريوت، 13لّسياب واملرفأ العاطفي، جمّلة اآلداب، عددديزي األمري، بدر ا-12

 .م1965

-01-04رسالة الّشاعر بدر شاكر الّسياب إىل الدكتور، داوود السلوم، بتاريخ، -13

 .م1961

، 5سامي مهدي، مدخل لدراسة األدب القومي االشرتاكي، جمّلة األقالم، عدد-14

 .م1977العراق، نيسان
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، 16يف شعر السياب، جملة اخلليج العريب، مجمسري كاظم خليل، احلس القومي-15

 .م1984، 3/4عدد

مطبعة (صادق صعب، األسلحة واألطفال قصيدة طويلة للسياب، جمّلة اآلداب، -16

 .م1954 نوفمرب1، لبنان، 11، عدد)الرّابعة بغداد

 .م1987أغسطس 1، العراق، 8علي احللي، استفتاء الّسياب، جمّلة األقالم، عدد-17

، كانون األول4الّسامرائي، السياب وأرض الّشعر، جمّلة األقالم، عددماجد صاحل -18

 .م1968

مقاالت يف الشعر، دار الطليعة، بريوت، ،الغاضبرؤيا العصر ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-19

.1982، 1طلبنان، 

، العراق، كانون 5، مناخ القرب يف شعر الّسياب، جمّلة األقالم، عددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-20

 .م1965 الثاين

، مكتبة امللك 32والتأويل عند العرب، دوريّة قوافل، عددحممد يوب، نظريّة التلقي-21

 .م2015أكتوبرهـ، 1437فهد الوطنّية، اململكة العربّية الّسعودية حمّرم، 

والّتأويل عند العرب، صحيفة القدس العريب، اململكة ، نظريّة التلقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-22

 .م2015ديسمرب  20املّتحدة، لندن، 

 مايو1 ،5ريب، جمّلة اآلداب، لبنان، عددناجي علوش، حول قصيدة املغرب الع-23

 .م1956

مصر، نبيلة إبراهيم، القارئ يف الّنص، نزريّة الّتأثر واالتصال، جمّلة فصول، القاهرة، -24

 .م1984 ، عدد سبتمرب5مج
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 .م2002، املغرب، 22اهلاشم أمسهر، مجالّية الّتلقي، جمّلة عالمات، عدد-25

الوهاب الشيخلي، جريدة املدى، عراقيون من زمن التوهج، بدر شاكر السياب عبد -26
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