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امللخص:
البحث مقاربة أدبية لنصوص السياب الشعرية،؛ بغية استخالص السامت الفنية

للغتها الشعرية ،ومراعا ًة ملنهج البحث العلمي ،رأى الباحث أن يقسم البحث عىل
مبحثني ،األول :يتضمن مفهوم الشعر عند السياب ،يسبق ذلك اإلشارة إىل ما

حصل لشعر السياب من تطور ورقي بني مرحلتي التكون والنضج الفنيني.

وتكفل املبحث اآلخر بإبراز اخلصائص الفنية لشعره عىل مستوى الصوت

والرتكيب والصورة والداللة.
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Abstract
In order to extract the artistic characteristics of the poetic
language، and considering the methodology of scientific research،
the researcher saw that the research should be divided into two
sections. The first is to include the concept of poetry at Sayab. This
is preceded by a reference to what happened to Sayyab poetry from
a paper development between the two stages of formation And
maturation technicians.
The other section ensures the artistic characteristics of his hair at
the level of sound، composition، image and significance.
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مدخل:
اللغة مائز جوهري يف سلوك البرش وسم ٌة ج ّلية يف احلضارة اإلنسانية ،فهي عامد

التواصل والتفكري والتطور ،ولكنها يف الشعر تنهج هنج ًا خاص ًا.

وخصوصية هذا النهج تتأتى من خالل ختليص اللغة من عموميتها واالرتقاء

هبا يف سموات االبداع سمو ًا واختالف ًا ،وحني إذ تتشكل هوية املبدع اخلاصة التي

تنطوي مالحمها عىل أرسار فنية ونفسية إىل جانب املوهبة واالستعداد الفردي ،وهبذا
يتمكن الشاعر املبدع من توظيف عالقات اللغة اجلديدة ودالالهتا وموسيقاها عىل
نحو يشع بالنبوغ والتم ّيز.

وال بد لتلك اخلصائص والسامت الشاعرية أن تتساوق مع رضورة انغامس

الشاعر يف واقع جمتمعه ومعاناته وتطلعاته وأفكاره بشكل جيعله قادر ًا عىل متثل روح
العرص يف نتاجه اإلبداعي.

وملا كان اإلبداع الشعري هو أصله إبداع لغة َّ
فإن مفهوم لغة الشعر ال بد أن

يتحول ويتبدل من زمن آلخر ومن شاعر آلخر وربام من قصيدة إىل أخرى؛ ألن

الشعر يتأثر بمختلف الثقافات واجلوانب اإلنسانية ،فهو مفهوم ال يتصف بالثبات
أو اجلمود ألنه إبداع واإلبداع يف تغيري مستمر.

ولعلنا ال نغايل إذا ما رأينا ّ
أن لغة شعر السياب(موضوع البحث) تقع مصداق ًا

جلي ًا ملا تقدم ذكره من سامت لغة الشعر األصيلة وأنموذج ًا راقي ًا للبحث يف لغة

الشعر العريب احلديث؛ بفعل موقعها التمفصيل الذي يمثل نقطة حتول عمالقة يف

وجهة الشعر العريب.

437

لغة الشعر عند السياب

وبعد مقاربة متواضعة لنصوص السياب الشعرية ،بغية استخالص السامت الفنية

للغتها الشعرية ،ومراعا ًة ملنهج البحث العلمي ،رأى الباحث أن يقسم البحث عىل
مبحثني ،األول :يتضمن مفهوم الشعر عند السياب ملا هلذا من عالقة –كام سنرى-

بتطور الشعر العريب عموم ًا وما حققه من قفزة نوعية يف مسرية الشعر عىل مستوى

الشكل واملضمون مع ًا .يسبق ذلك اإلشارة إىل ما حصل لشعر السياب من تطور
ورقي بني مرحلتي التكون والنضج الفنيني.

وتكفل املبحث اآلخر بإبراز اخلصائص الفنية لشعره عىل مستوى الصوت

والرتكيب والصورة والداللة بقدر ما تسمح به هذه الصفحات القليلة.
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املبحث األول:
مفهوم الشعر عند السياب(1964 -1926م):
مر بمرحلتني – كام هو حاصل
من املناسب اإلشارة إىل أن شعر السياب قد ّ

عند أغلب الشعراء ،األوىل ،مرحلة(أزهار ذابلة) و(أساطري) ،وهي مرحلة مل يتميز
فيها السياب بيشء من حيث املعامر الشعري .إذ كان شعره يف هذه املرحلة صدى

لصوت شعراء املدرسة الرومانسية ،فلم يستطع يف هذه املرحلة أن يبني لنفسه كيان ًا
خاص ًا هبا ،فقد كان ما يزال صغري ًا وإدراكه لواقع أمته عىل النحو الذي ظهر أخري ًا
مل يكن مكتم ً
ال(.)1

أما املرحلة الثانية فتبدأ عند هناية احلرب العاملية الثانية ،فبعدها دخل السياب مع

أبناء جيله مرحلة ثقافية جديدة وذلك بفضل الثقافات التي بدأت ترد من اخلارج.
وهذه املرحلة اخلصبة الثرية من حياة السياب أنتجت دواوين شعرية عدة أبرزها:

(انشودة املطر) و(املعبد الغريق) و(منزل األقنان) و(شناشيل ابنة الچلبي) ،ويف

هذه املرحلة استطاع أن يتحول بالشعر العريب حتوالً كبري ًا فأصبح بذلك زعي ًام
لرواد املدرسة احلديثة( ،)2إذ شهد هناية عقد األربعينيات كتابة أول قصيدة للسياب

بعنوان(هل كان حب ًا) حاول فيها أن يقوم بتجربة جديدة يف الوزن والقافية متخض
عنها بزوغ فجر الشعر العريب احلر(.)3

ومع أن الباحث ا ُملجد عيسى بالطة يقول باإلرهاصات األوىل التي سبقت حماولة

السياب هذه ،إال أنه يتساءل عن هذا التوقيت بالذات من حياة السياب()4؟ فتجيب

الدكتورة سلمى اجلويس عن ذلك بقوهلا« :والواقع إن أوىل التجارب التي قام هبا
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دعاة حركة الشعر احلر قد جرت قبل عام 1948م أي قبل كارثة فلسطني التي
أثارت لدى كثري من املفكرين رفض ًا حاد ًا لقدسية خملفات الثقافة التقليدية ومنها
الشكل الشعري القديم»(.)5

وبكلمة موجزة تقول إن بدر ًا تدرج يف نظمه للشعر من اللهجة العراقية الدارجة

مرور ًا بالشعر العمودي الفصيح وصوالً إىل الشعر احلر(.)6

ويف مرحلة الشعر احلر ،مرحلة النضج واالستقرار ،تبلور مفهوم الشعر عند

يعرفه بقوله ّ
إن الشعر «لغ ٌة يغلب عليها املجاز ،وهو يعرب عن العواطف
السياب ،إذ ّ

ثم عن األفكار ،وأن يكون موزون ًا ،وأنا ضد الشعر الذي بدون وزن»(.)7

وهكذا يويل السياب املجاز أمهية كبرية فهو يمثل «جرس ًا تعرب عليه حركة نفس

الشاعر للتأثري يف املتلقي تأثري ًا فاع ً
ال( ،»)8واملجاز ينبثق عن اللغة الفنية التي تشكل
الصورة إذ يرسمها الشاعر بوصفها إطار ًا تتعانق فيه الفكرة والعاطفة عىل أنغام

اإليقاع.

وأحسب أن املقطع األخري من النص(وأنا ضد الشعر الذي بدون وزن) إنام هو

تأكيد عىل أثر املوسيقى يف الشعر ،فض ً
ال عن أن ذلك ُيعد حماولة من الشاعر لكي

ينأى بنفسه عن أي حتول قد يطرأ عىل الشعر يطال فيه اإليقاع؛ متخذ ًا من ظاهرة

الشعر احلر منطلق ًا لذلك ،وهذا هو اخلطر اجلسيم كام جاء يف رسالته إىل أدونيس
وفيها يقول« :وإذا شاعت كتابة الشعر دون التقيد بالوزن فلسوف تقرأ وتسمع من
القصائد التي ُتيل(رأس املال) ،و(االقتصاد السيايس) وسوامها من الكتب ...إىل

شعر ،وهو لعمري خطر جسيم»(.)9
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وهكذا امجع رواد الشعر العريب احلر عىل أمهية اإليقاع إذ يرون أن لغة «الشعر

ليست لغة جمازية فحسب بل لغة موزونة أيض ًا .بل َّ
إن املوسيقى أساس املجاز يف
اللغة الشعرية»(.)10

وتشاطر القافية الوزن يف مساحة اهتامم السياب اإليقاعية؛ للعالقة الوثقى بينهام

يف الشعر ،وهذا املعنى تؤكده رسالته إىل عبد الكريم الناعم – أحد أصدقاءه -يف
هذا الصدد ،جاء فيها «أنا من أعداء التفلت من القافية ،إن اللغات اخلالية من
احلركات – وهي اللغات ما عدا العربية – وأوزان الشعر التي تعتمد عىل االرتكاز

وليس عىل التفعيلة قد ختفف مما حيدثه خلو الشعر من القافية عىل األذن من وقع غري

منظوم»(.)11

إىل جانب ما تقدم تبوأت املوهبة مساحة اهتامم السياب يف نظرته للشعر ،مقرونة

بالدرس واالطالع وجتربة احلياة ،كل ذلك من شأنه أن يصقل املوهبة وينميها ،إذ
ورد هذا املعنى يف أحد لقاءاته ،قائ ً
ال إن «الشعر ،شأن كل الفنون األخرى ،موهبة،

لكنه أكثر من أغلب الفنون األخرى موهبة ال ينميها غري الدرس ،واالطالع وجتربة
احلياة»(.)12

ّ
ولعل من أهم ما يميز نظرة رواد الشعر العريب احلر – يف مقدمتهم السياب – إىل

الشعر بوصفه رؤيا بالدرجة األوىل وما خصائصه الفنية إال امتداد لتلك الرؤيا،

فاللغة والصورة وااليقاع نتيجة لرؤية خاصة لألشياء .وهذه الرؤية اخلاصة نتيجة

عالقة خاصة بأشياء العامل .وما العالقات اللغوية وااليقاع والصورة إال جتسيد
هلذه العالقة ذاهتا والرؤية والرؤيا غري منفصلني ألن الرؤيا هي نتيجة ملا تتوصل

إليه الرؤية( .)13ويتجىل هذا املعنى يف قصيدة (رؤيا عام  )1956يقول السياب يف
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مطلعها(:)14
يب
عيني صقر ًا من َل ْ
ح َّطت الرؤيا عىل َّ
ُّ
جتـــــــتث الــــســــــــــواد
تنقــــــض،
إنـــــــــهـــــــا
ّ
تقطــــــــع األعصاب متتص القذى من كل
ٍ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــمـــــــــغيب
جــــــــــفــــــن،
ْ
والشك يف أن أثر االيقاع يف النص الشعري يتجىل من خالل ربطه ملكونات

النص ببعضها والنفاذ إىل إحساس السامع إذ «تعترب الصورة املوسيقية من أهم
جوانب التجربة الشعرية الرتباطها ارتباط ًا أوثق باالنفعال الشعري ،فهي من ثم

اإلطار االنفعايل للغة الشعرية»(.)15

وقد أدرك رواد الشعر العريب احلر – ويف طليعتهم السياب – العالقة بني املوسيقى

الشعرية والواقع اجلديد ،وما ثورهتم عىل موسيقى البحور(القصائد) وخروجهم

إىل موسيقى التفعيلة أو خروجهم من موسيقى البيت إىل موسيقى القصيدة إال
نتيجة جتربة جديدة يف احلياة(.)16

إن اعتامد الشاعر احلديث عىل التفعيلة بوصفها مطلب ًا ُيفيض إىل موسيقى جديدة

تنغمها مشاعره وانفعاالته املرتبطة باملوقف أدى إىل إعطاء قيمة أكرب إىل «االيقاع
النفيس للنسق الكالمي ال صورة الوزن العرويض للبيت الشعري»(.)17
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وتأسيس ًا عىل ما سبق اهتم السياب بالصورة الصوتية ،فقد كان يؤ ِّمن يف أبياته

موسيقى داخلية مجيلة جد ًا يتساوق بناؤها مع جتربته ،من ذلك ما جاء يف قصيدته

«أحبيني:)18(»!....

مايض الذي كانا،
وما من عاديت نكران
َّ
ولكنُّ ...
أحببت قبلك ما أح ّبوين
كل من
ُ
عشقت سبع ًا ك َّن أحيانا
عيل،
ُ
وال عطفوا َّ
ِ
الصني.
عيل ،حتملني إىل
ّترف شعورهن َّ

وواضح أن جتاوز أحرف (النون والتاء والياء والباء) وما بني تلك األحرف

من انسجام صويت ،وتفيش أصوات (ش ،س ،ص) يف النص وما حقق ذلك من
تساوق نغمي ،كل ذلك ،جعل األذن املوسيقية هتش إليه وتتذوقه ،زيادة عىل ما
حققته قوايف هذه األبيات (كانا /أحيانا) و(أحبوين /الصني) من مد صويت بفعل
حروف العلة جتعل املتلقي يف فسحة لتأمل تلك التجربة وإدراك مدياهتا الرحبة.

وإبداع السياب ال يقف عند هذا احلد ،بل له القدرة عىل التلوين املوسيقي داخل

القصيدة الواحدة ويطورها تبع ًا لتطور املوقف النفيس( ،)19ومن تلك النامذج قصيدة

«أسمعه يبكي»(.)20

اسمـــــــــعه يبكــــــي ،ينـــــــــــاديني
لييل املستوحد القـــــــارس،
يف َ
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يدعو(( :أبــــــــي كيف ختليني
وحـــــــــدي بــــــال حـــــــــــــارس؟)).
ثم ينتقل النص إىل لون إيقاعي بطيء مكّن الشاعر من بث شكواه:
َ
قص ِد...
غيــــــــالن ،لــــــــم
أهجــــــــرك عــــــــــــــــن ْ
الـــــــــــــــــداء ،يــــــــــا غيـــــــالن ،أقصـــــــــانــــــــــــــي
أنت تبكي ،يف الدجى وحدي
إين ألبكي ،مثلام َ
ويسـتثيــــر الليـــــــــل أحــــــــــــــزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
وبعد ذلك يتغري ايقاع النص نحو التسارع ليكشف عن ياس الشاعر من احلياة:
ألفيتني أحسب مــــــــــا ّ
ظل فـــــــي َجي ْبي من النقد:
أيشتـــــــري هــــــذا القـليــــــل الــــشفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء؟
الباب عىل املوت يف دهليز مستشفى
سأطرق
َ

ِ
والــــصمـــــت،
فـــــــــي الـــــبـــــرد والـــــظلــــمـــــــــــــــاء
ِ
املــــــــــــوت
ســــــــــــــــــــأطرق البـــــــــــــــــــــاب عىل
وهذا التلوين االيقاعي وما رافقه من تطور داليل إنام يؤكد «االنتقال من القصيدة

العربية التي تنمو طابقي ًا بحيث تعد هناية املعنى يف البيت – ماخال القصائد القصصية
– إىل القصيدة التي تنمو عضوي ًا يف كل أبعادها كغصن شجرة»(.)21
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وقد حاول السياب ان يمزج بني أشطر عدة بحور يف القصيدة الواحدة ،إذ نجح

ومرد ذلك يرجع إىل مدى االنسجام املوسيقي
يف بعضها وأخفق يف بعضها اآلخرّ ،
احلاصل نتيجة املامزجة بني البحور ،ومن تلك املحاوالت ما تضمنته قصيدة

«جيكور أمي»( )22من أشطر بحر :اخلفيف والرمل والرجز( :)23فيقول فيها:
تلـــــــــــــك أمــــــــي ،وإن أجـــئـــــــهـــــــــــــا كـــــسيـــحــــــــ ًا
الثمــــــــــا أزهــــــــــارهــــــــــا والـــمـــــــاء فيهــــا ،والرتبا
ونافض ًا ،بمقلـــــتي ،أعشـــــــــــاشهـــــــــا والغــــــــــابــــــــا:
تلك أطيار الغد الزرقاء والغرباء يعربن السطوحـــــا
كزه ٍر ُيفتِّح األفوافا.
أو ينرشن يف بويب اجلناحنيْ :

وقد شكل التكرار ظاهرة موسيقية يف شعر السياب ،فالتكرار ينتج عن «داللة

اللفظ عىل املعنى مردد ًا»( ،)24إذ حيصل عن طريق «تناوب األلفاظ وإعادهتا يف سياق

التعبري بحيث تشكل نغ ًام موسيقي ًا يتقصده الناظم يف شعره»( )25ومن ذلك ما قاله يف
«أنشودة املطر»(.)26

رحى تدور يف احلقول ...حوهلا البرش
مطر...
مطر....
مطر...
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دموع
وكم ذرفنا ليلة الرحيل ،من
ْ
ثم اعتللنا – خوف أن نالم – باملطر...
مطر...
مطر...
ومن جمموع السامت املوسيقية يقرر أحد الباحثني أن «أهم ما يتميز به شعر

السياب توافره عىل إدراك الصوت وضبطه ،وحرشه يف مادة لغوية حتفز فيه القوة
االحيائية»(.)27
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املبحث الثاين:
لغة الشعر عند السياب:

أوالً :الرتاكيب اللغوية واأللفاظ:
ال خيفى عىل األديب يف َّ
أن «الكلامت نفسها تكون أكثر تعبري ًا عندما تظهر ضمن

مقاطعتها ،وال يكمن االنجاز احلقيقي للشاعر يف التقاطه للكلمة الصحيحة بل يف
خلق تعابري مناسبة هلا»( ،)28وهلذا بات واضح ًا يف مفهوم الشاعر َّ
«أن أية كلمة ينبغي

تطويعها بحيث يمكن استخدامها بطرق خمتلفة»(.)29

ومن هنا ،يرى السياب« :أن الشاعر احلديث مطالب بخلق تعابري جديدة ،إن

عليه أن ينحت ال أن يرصف اآلجر القديم»( .)30جاء يف قصيدته «ابن الشهيد»(:)31
زلت يف لعبي
يا ليتني ما ُ
يف ريف جيكور الذي ال يميل
األخرض:
عنه الربيع األبيض
ُ
ُزهر.
والر ْبى ت ُ
الس ْهل يندى ّ
ّ
ويطفى األحالم يف مقلتي
 كأهنا منفضة للرما ْد -447
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ٍ
كشوك مس من جبهتي
َه ٌس
ُينذر بالسارين فوق اجلياد
نار
(سنابك اخليل
مسامري ْ
ُ
تدق تابوت الدجى والنهار.
كر َم احلدود
ناعور ٌة حترس ْ
أثقل طني اخلوف ما للفرار
من قدم ..ومدّ السدود
هارب؟ أي عار!!
أمن بالدي
ٌ
وأحسب أن القارئ قد يالحظ هذا االستشهاد الشعري الطويل ،وشفيعي يف

ذلك هو ما متيزت به تراكيب أغلب نصوص الشاعر من ترابط وتنامي عضويني
ألجزاء النص بشكل متامهي مع تطور الفكرة ودالالهتا .وال غرابة يف ذلك فقد

«كان السياب منذ بداياته يكشف عن فحولة القديم يف أسلوبه ولغته بحيث ال
يتطرق الشك إىل النبوغ الفذ الذي كان يكمن وراء تلك القصائد»(.)32

وقد انترشت األلفاظ املض ّعفة يف أشعاره بشكل واضح لتضفي عىل النص

الشعري سامت موسيقية وأخرى داللية ،من مثل (قهقهة ،كركره ،مججمة،

هسهسه ،صلصلة ،غمغمة ،دغدغة ،)...،ومن ذلك ما أبدعه الشاعر يف قصيدة

«أطفال وأسلحة»(:)33
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مترح
عصافري؟ أم صبية ُ

عليها سن ًا من ٍ
غد يلمح؟
وأقدامها العارية
حمار ُيصلصل يف ساقيه.
ٌ
ٍ
الشمأل
ألذياهلم رفة

السنبل،
ْ
رست عرب حقل من َ
وهسهس ُة اخلرب يف يوم عيدْ ،
وغمغمة األم باسم الوليد
تناغيه يف يومها األول.
ومن ذلك أيض ًا ما جاء يف قصيدة «أساطري»(:)34
يسمع األنبياء
فلو
ُ
ملا قهقهت ظلمة اهلاوية
بأسطورة بالية.
نصيب شاخص يف مساحة أشعار السياب،
وكان لأللفاظ العامية(الدارجة)
ٌ

وثو َر دالالهتا ،منها( :كوخ ،بلم ،شناشيل ،جمداف ،تنور،
بعد أن أبدع يف تطويعها َّ
دندنة ،خط ّية )...،وكلها ألفاظ عايشها الشاعر يف بيئته البرصية.
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ومن تلك األلفاظ ما انتظم منها يف قصيدة «غريب عىل اخلليج»(:)35
هي وجه أمي يف الظالم
وصوتا ،يتزلقان مع الرؤى حتى أنام،
ُ
ثم يقول:
وهي املفلية العجوز وما توشوش عن «حزام».
ثم يقول:
متخافق األطامر ،أبسط بالسؤال يد ًا ند ّية
ٍ
ِ
غريب
شحاذ
وحى :ذل
صفراء من ُذ ّل ُ ّ
بني العيون األجنبية،
ٍ
وانتهار ،وازورار ...أو «خطية»
بني احتقار،
واملوت أهون من «خطية»،
من ذلك اإلشفاق تعرصه العيون األجنبية
قطرات ٍ
ماء ...معدنية!
ثم يقول:
يا ريح ،يا إبر ًا ختيط يل الرشاع – متى أعود
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إىل العراق؟ متى أعود؟
يا ملعة األمواج رنّحه ّن جمداف يرو ُد
يب اخلليج ،ويا كواكبه الكبرية ..يا نقو ُد!
ومن خالل هذا النص وغريه كثري ،نلحظ َّ
أن السياب قدْ وفق إىل حد بعيد

يف استعامل األلفاظ الشعبية من طريق ربطها بعالقات جديدة ضمن سياق معني
َ
كلمة(خط ّية) التي رافقتها صورة حركية رسمت عىل وجه قائلها أسهمت
والسيام

يف تركيز معانيها ومتثل أدائها.

وتفشت ألفاظ املكان يف قصائد السياب ،منها (البيت ،الباب ،النافذة ،اجلدار،

النهر ،املدينة ،السوق ،الصحراء ،القرب ،جيكور ،بويب.)....،
ومن تلك األلفاظ ما جاء يف قصيدة «أفياء جيكور»(:)36
جيكور ،جيكور ،يا حق ً
ال من النور
ثم يقول:
مس جبيني فهو ملتهب
جيكور ّ
ُ
مسيه بالسع ِ
ف
َ
َّ

والسنبل الرتف
ومن الصور الفنية الرائعة ما جاء يف مطلع قصيدة «أنشودة املطر»(:)37
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السح ْر،
عيناك غابتا نخيل ساعة
َ
أو رشفتان راح ينأى عنهام القمر.
وهذا تشبيه رائع ينم عن خيال متقد انامز بمعرفة واسعة باأللوان ودقة يف التشخيص

ومراقبة حركة األشياء.

ويف مقطع آخر من القصيدة ،يقول:
من جلة اخلليج والقرار،
ويف العراق ألف أفعى ترشب الرحيق
يربا الفرات بالنّدى
من زهرة ُّ
فكلمة(أفعى) كناية أو رمز عن املستعمرين والطامعني وأتباعهم ،فيام يومئ(الرحيق)
إىل خريات العراق.

ثاني ًا :الصورة الفنية:
الصورة نتاج مهارة املبدع يف التكييف اجلاميل واملعنوي بني شكلني أو شبيهني،

فهي «نسخة مجالية تستحرض فيها لغة االبداع اهليئتني احلسية والشعورية لألجسام
أو املعاين بصياغة جديدة متليها موهبة املبدع وجتربته وفق تعادلية فنية بني طرفني مها
املجاز واحلقيقة»(.)83
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وقد تدافعت الصور الفنية املتنوعة يف قصائد السياب ،متأثرة بمفهوم السياب

للشعر – مار الذكر – بوصفه لغة يغلب عليها املجاز.

يف ليلة قمراء سكرى باألغاين ،يف اجلنوب:
نقر [الدرابك] من بعيد
يتهامس السعف الثقيل ،به ،ويصمت من جديد!
استعار النص خاصية(اهلمس) وهي من خواص اإلنسان إىل الكائن

النبايت(السعف) وهو هبذا «قد منح احلركة قيمة سمعية كام استفاد من القيمة
الدرامية للغة من خالل التنوع يف األلفاظ ،إضافة إىل ما توحيه لفظة(درابك) من

صورة سمعية ذات نكهة شعبية»(.)39

ويف «أنشودة املطر»( )04يقول السياب:
أكاد أسمع النخيل يرشب املاء
وهذه االستعارة تتضمن تراس ً
ال بني حاسة البرص وحاسة السمع و»حاسة البرص

من أكثر احلواس أمهية لإلنسان فعن طريقها يرى اإلنسان األشياء ويستطيع املقارنة

بينهام حمدد ًا التشابه واالختالف ،لذلك تؤدي هذه احلاسة دور ًا هام ًا يف تشكيل
الصورة الشعرية»(.)41

ونظري ما تقدم ،ما ورد يف قصيدة «أم كلثوم والذكرى»(:)42
وأرشب صوهتا ..فيغوص من روحي إىل القاع
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وهذا ما يطلق عليه «إدراك احلديث بحاسة التذوق»(.)43
ويرتفع منسوب االستعارة وما تضمنه من(تراسل احلواس) لتسجل حضور ًا واسع ًا

يف قصائد السياب ،ومنها ما جاء يف قصيدة «يف السوق القديم»( )44ويف قصيدة «دار
جدي» يقول(:)45

مطفأة هي النوافذ الكثار
وباب جدّ ي موصدٌ وبيته انتظار
وأطرق الباب ،فمن جييب ،يفتح؟
جتيبني الطفولة ،الشباب منذ صار،
جتيبني اجلرار جف ماؤها ،فليس تنضح:
«بويب» غري أهنا تذرذر الغبار.
ويؤيد الباحث ما ذهب إليه بعض النقاد يف طريقة توظيف السياب للمجال َّ
وأن

«مجهرة ألفاظه تومئ إىل َّ
أن اختيارها حسن ،وإنه توسع يف املجاز واالستعارة توسع ًا
أدخل اجلدة عىل الداللة اللغوية»(.)46

وإىل جانب وسائل اإلبداع املتقدمة شكلت(األسطورة) عند السياب متنفس ًا

آخر للتعبري اإلبداعي «واألسطورة ليست جمرد قصص ير ُثها جيل ،وإنام هي نظرة

إىل احلياة وتفسري هلا»( ،)47فهي «وسيلة لتحقيق الشعري من بني وسائل عدّ ة .وال

تتحمل قيمة شعرية يف ذاهتا»( )48ولذلك فهي «متتلك القدرة – شأهنا شأن كل
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التجارب اإلنسانية الكبرية – عىل احلضور الدائم ،أو التجدد املستمر وااللتقاء
بتجارب اإلنسان يف خمتلف العصور»(.)49

ومن يطلع عىل ديوان السياب سيلمس حضور ًا مميز ًا لألسطورة يف قصائده،

ففي «العراق يقرتن اسم بدر شاكر السياب باألسطورة اقرتان ًا وثيق ًا فقد كان أرسع

شعراء جيله إىل اكتشاف اإلمكانيات اخلصبة فكر ًا وفن ًا يف األسطورة»( )50زيادة عىل
الدافع السيايس ،فاألسطورة منحت السياب غطاء يسرت أعامله الشعرية املوجهة ضد

نظام نوري سعيد ونظام عبد الكريم قاسم ،إىل جانب ما كانت توفره األسطورة من
ملجأ دافئ للشاعر ونبع ثري مل ينضب ومل يستهلك بعد كام أشار السياب نفسه إىل

ذلك(.)51

وقد أكثر الشاعر من توظيف أسامء أسطورية يف شعره منها الرموز البابلية

واآلشورية والسومرية واليونانية والرومانية والفرعونية ،والعربية الشعبية وتلك

الرموز منها ما هو حقيقي ومنها ما هو خرافة وأمهها (املسيح ،السندباد ،أيوب،

سيزيف ،أوديب ،عشتار ،متوز.)...،

يقول السياب يف قصيدته «غريب عىل اخلليج»(:)52
َ
تربتك احلبيبة
ّيت
غن ُ
جير يف املنفى صليبه
ومحلتها فأنا املسيح ُّ
ويف قصيدة «رحل النهار»(:)53
ِ
السفار
وجلست تنتظرين عودة سندباد من ّ
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والبحر يرصخ من ورائك بالعواطف والرعود
هو لن يعود

وقال الشاعر يف قصيدة «قالوا أليوب»(:)54
قالوا أليوب (جفاك اإلله!)
فقال :ال جيفو
من شدّ باإليامن ،ال قبضتاه
تُرخى وال أجفانه تغفو).
قالوا له( :والداء من ذا رماه
يف جسمك الواهي ومن ثبته؟)
عم جناه
قال( :هو التفكري ّ
دى جنّته
قابيل والشاري ُس ً
وعىل الرغم مما كان لألسطورة من نصيب فيام يشاع من الغموض يف شعر
السياب( ،)55فإهنا كانت – يف كثري من قصائده – سبب ًا يف إبداعه من خالل ما أثراه
املنولوج الداخيل الذي يضفي بجاملية رائعة عىل القصيدة ،فمرسحة األحداث

ورسمها لتفصيالته بتكثيف أو اختزال شعريني ،ينطوي عىل أرسار فنية ونفسية
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تظل عىل صلة األفكار التي هيدف النص طرحها أمام املتلقي ،كام أنه ترك املتلقي
أمام إمكانيات متعددة ،ليكشف بنفسه ما وراء األحداث من داللة ومعنى وهذا هو
اإلمتاع اجلاميل للنص االبداعي.

ثالث ًا :املستوى الداليل:
عىل الرغم من قرص عمر السياب الذي مل يكمل أربعة عقود ،إال أنه انامز بعطاء

شعري عمالق ك ًام ونوع ًا ،األمر الذي يؤكد نبوغه وعبقريته وثقافته الواسعة ،فض ً
ال
عن ظروفه االجتامعية القاسية التي عاشها من فقدانه ألمه صغري ًا ،وانفصاله عن

أبيه وغربته والضغط السيايس واالجتامعي والصحي( ،)56فكان لتلك األسباب أثر

عظيم يف تعدد موضوعات شعر السياب بدرجة يصعب اإلحاطة هبا يف هذه الفرصة
الضيقة للكتابة.

ومهام يكن فإن البحث سريكز عىل أبرز املوضوعات ومنها ،قضية احلب والشقاء:

قلب السياب عامر باحلب وأحباؤه كثريون ،وأول األحباب أمه التي فارقها وهو يف

الربيع الرابع من عمره ،ففي قصيدة «الباب تقرعه الرياح»( )57يقول:
هزها احلب العميق،
هي روح أمي ّ
حب األمومة فهي تبكي:
«آه يا ولدي البعيد عن الديار!
وياله! كيف تعود وحدك ،ال دليل وال رفيق؟»
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أماه ..ليتك مل تغيبي خلف سور من حجار
ال باب فيه لكي أدق وال نوافذ يف اجلدار!
إىل أن يقول:
الباب تقرعه الرياح َّ
لعل روح ًا منك زار
هذا الغريب!! هو ابنك السهران حيرقه احلنني
أماه ليتك ترجعني.
وكان القدر قد جاء عىل جدته أيض ًا التي شغلت مكان أمه بعد رحيلها ،يقول
السياب يف قصيدة «رثاء جديت»(:)58

		
أسلمتني أيدي القضا للشجون

لسكونـــــــــي

إذ قضــــــــى من ير ّدنـــــــي

إىل أن يقول:
		
قـــد فقـــــــــــــــــد األم احلنــــــــــــــون

الرؤوم احلنون

فأنستني مصاب األم

تلق زوجة السياب من حبه إال قدر ًا يسري ،من ذلك ما قاله يف قصيدة
ومل َ

«الوصية»(:)59

إقبال يا زوجتي احلبيبة
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ال تعذليني ما املنايا بيدي
ولست ،لو نجوت ،باملخ ِّل ِد
رىض وطِيبة
كوين لغيالن
ً
وكان للغزل مساحة رحبة يف ديوان السياب ،فقد كان دائم البحث عن احلنان

والشوق للجميالت ،فربام كان ما مر به من حرمان أثره البالغ يف هذا الصدد إىل
جانب حب الشعراء املعهود للجامل واجلميالت ،ويف هذا املعنى يقول يف قصيدته

«ديوان الشعر»( )60التي أهداها إىل مستعريات شعره:
ديوان ٍ
غـــــــــــز ُل
شعر ملؤه
َ

بني العذارى بات يتنقل

		
احلرى هتيم عىل
أنفايس ّ

واحلب واألمل
صفحاته،
ُّ

إىل أن يقول:
		
يا ليتني أصبحت ديواين

صدر إىل ٍ
ٍ
ثان
ألفر من
َّ

وقد زاد السياب هذا الغزل بغزل حيس ،صاحبه طيلة حياته ،من ذلك ما ورد عنه
يف قصيدة «حديث»(:)61

ِ
جسمك املستسل ِم
أهوى مفات َن

ُ
لذائذه ُم ِزج َن بمــــــــــــــأثم
وهو
ً

بات حمرمـــــــــــــ ًا
عيل أراه َ
جسدٌ َّ

غري حمرم.
وعىل حقري الدود َ

واآلن بات واضح ًا َّ
«أن قضية املرأة لدى السياب قضية متداخلة تبدأ من مرحلة
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الشباب وحب املراهقة واملوقف من األم واجلدة ...والزوجة لتنتهي عند جسد
البغي ،من غري أن يعني ذلك خروج الشاعر عن نظرته اإلنسانية إىل املرأة عندما

جعل منها وسيلة للتعبري عن موقف»(.)62

ومل يقرص السياب ح ّبه عىل(املرأة) ،بل فاض ح ّبه لوطنه (العراق) ،وكل ما يتصل

بالعراق ،والسيام قريته (جيكور) وهنرها (بويب).
يقول يف قصيدته «وصية من حمترض»(:)63

أين العراق؟ وأين شمس ضحاه حتملها سفينة
يف ماء دجلة أو بويب؟
ثم يقول:
مت يا وطني فقرب يف مقابرك الكئيبة
إن ُّ
ِ
احلقول
سلمت فإن كوخ ًا يف
أقىص مناي .وإن
ُ
هو ما أريد من احلياة .فدى صحارك الرحيبة
ثم يقول:
أنا ميت ،ال يكذب املوتى .وأكفر باملعاين
إن كان غري القلب منبعها.
فيا ألق النهار
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أغمر بعسجدك العراقَّ ،
فإن من طني العراق
جسدي ومن ماء العراق...
وملا كانت حياة السياب حياة مليئة بالصعاب واحلرمان والغربة واملرض فقد كثرت

ألفاظ الشقاء يف ديوانه ،ومنها( :املوت ،املنية ،الردى ،الوصية ،احلزن ،الغربة.)...،
بدأت غربته يف العراق ،عندما فقد أمه وابتعد عن أبيه ،ثم بفقد أمله األخري

(جدته) و»فقد األحبة غربة»(.)64

ثم ارحتل بعدها إىل الكويت ومنها إىل عدد من دول العامل؛ بفعل ظروف سياسية

وصحية وغريها ،وهبذا حتقق االغرتاب املكاين ،فــــ:االرحتال عن الوطن ّيولد

اغرتاب ًا مكاني ًا ال تنفتح مع إال أسوار الوحشة»( ،)65فض ً
ال عن رصاعه املرير مع
املرض وحاجته املادية ،كل ذلك جعل من غربة السياب غربة مركبة يندر أن يمر هبا

شاعر من الشعراء.

جاء يف قصيدته «ألين غريب»(:)66
ألين غريب
ألن العراق احلبيب
وأين هنا يف اشتياق
بعيدٌ ّ ،
إليه ،إليها ...أنادي يا عراق
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ويف قصيدة «يف السوق القديم»()67يقول:
وأنا الغريب ...أظل أسمعه وأحلم بالرحيل
يف ذلك السوق القديم
ولعل رحلة مرض السياب كانت األشد قسوة حتى متنى املوت يف أخريات أيامه،

يقول يف إحدى قصائده «دار جدي»(:)68

تذهب
«أهكذا السنون
ْ
أهكذا احلياة تنضب
أتعب
أحس أنني أذوب...
ْ
أموت كالشجر.
ولكنه كان يرصخ أحيان ًا:
«منطرح ًا أصيح ..أهنش احلجار
أريد املوت يا أله.
ّ
إن نظرة إحصائية لديوان السياب تفصح عن ألفاظ احلب يف ديوان شناشيل

ابنة الچلبي كانت  52مرة مقابل  44مرة لفظة موت ويف ديوان أزهار وأساطري

بلغت لفظة احلب  37مرة مقابل  25مرة لفظة موت ،ولكن عندما نتقدم زماني ًا (يف
أخريات قصائده) ،فسنجد إن لفظة حب قد ترنحت بشكل كبري أمام تضخم لفظة
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موت لتكون النسبة  .179 :26وهذا يشكل مؤرش ًا واضح ًا عىل سري اخلط البياين
للشقاء يف حياة السياب.

ومن هنا «استطاع الشاعر العراقي بدر شاكر السياب أن جيعل من اإلحساس

باملوت باعث ًا ملح ًا لكم هائل من املشاعر»(.)69

ومن موضوعات قصائد السياب ،احلض عىل الثورة ورفض االستبداد والتمرد

عىل الواقع الفاسد ،قال يف قصيدة «أنشودة املطر»(:)70

أي حزن يبعث املطر؟
أتعلمني ّ
وكيف تنشج املزاريب إذا اهنمر؟
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟
بال انتهاء – كالدم املراق ،كاجلياع،
كاحلب ،كاألطفال ،كاملوتى – هو املطر!
وقال أيض ًا يف قصيدة «يوم الطغاة األخري»(:)71
«إىل امللتقى ،»...وانطوى املوعدُ
وظل الغد
غد الثائرين الغريب
يد ًا بيد يف غامر اللهيب
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سنرقى إىل القمة العالية
ِ
وشعرك ٌ
حقل حباه املغيب
أزهاره القانية.
وقد كان السياب قريب ًا من واقع جمتمعه مل تبعده املسافات فكتب للمحرومني من

شعبه ،يقول يف قصيدته «غادة الريف»(:)72

فأذهبي يا ابنة اجلياع إىل القرص
وعودي بعاطرات األماين

			

أطرقي بابه ٍ
بكف ستدميهــــــــــــــــــــــــــــــا
عىل بابه يدُ احلدثـــــــــــــــان

		

هزيه ،زلزيل صمته ،سوميه
ويك ّ
ما شئت من رضوب الصوان
إهنــــــــــــا هزة اجلياع املناكيد
تريع الطغــــــــــــــاة يف كل آن
وقد اختذ السياب رموز ًا كثرية لقوى الرش التي تعبث يف املجتمع منها (املخبز،

وحفار القبور ،املبغي ،املومس العمياء ،القراصنة.)...،
قال يف قصيدته «املخرب»(:)73
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أنا ما تشاء :أنا احلقري
صباغ أحذية الغزاة ،وبائع الدم والضمري
للظاملني .أنا الغراب
يقتات من جثث الفراخ .أنا الدمار ،أنا اخلراب
لقد أدرك السياب أن رس أصالة اآلثار األدبية وخلودها يكمن يف كوهنا قد جعلت

من الرصاع بني الرش وقواه موضوع ًا هلا(.)74
يقول السياب يف قصيدة «حفار القبور»(:)75

وهز حفار القبور
ّ
رب! أما تثور
يمناه يف وجه السامء ،وصاحّ :
فتبيد نسل العار ...حترق ،بالرجوم املهلكات،
أحفاد ٍ
عاد ،باعة الدم واخلطايا والدموع؟
رب ..مادام الفناء
يا ّ
فأمر هيلكوا هذا املساء!
هو غاية األحياءْ ،
ويف ختام البحث نقول أن اإلحاطة بلغة شعر شاعر مثل السياب الذي ال يقف

عىل أطراف أصابع رجليه – كام يعربون – رضب من املحال والسيام يف هذه املساحة
الضيقة ،وإمجاالً نتوج هذا اجلهد بخامتة تتضمن أهم ما ورد يف هذا البحث:
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1 .1يم ّثل شعر السياب نفطة حتول وانعطافة تارخيية ملسرية الشعر ولغة الشعر.
2 .2أصبحت لغة الشعر مقرتنة بتجربة الشاعر ورؤيته للعامل.
3 .3وجد السياب أن موسيقى القصيدة القديمة سابقة عليه بفعل قيود البحور
املعروفة فصار شعره(احلر) نقطة انطالق ملوسيقى خاصة بكل قصيدة.

4 .4استثمر السياب األسطورة والرمز استثامر ًا موفق ًا.
5 .5صدق التجربة الشعورية ،فنصوص الشاعر الغزلية ترتاقص شوق ًا وفرح ًا ،وأما
نصوص الشقاء فهي قطع مقدودة من نفس الشاعر املعذبة ،متور بام يعترص قلبه

من آهات ومهوم.

6 .6استعامل الصورة احلية وما يتبعها من تداعي لصور أخرى.
7 .7إبدال التعابري القديمة بأخرى جديدة مستمدة من صميم التجربة بام فيها
التعابري العامية.

8 .8االعتامد يف بناء القصيدة عىل وحدة التجربة ال عىل التتابع العقيل والتسلسل
املنطقي.

9 .9الغوص إىل أعامق الرتاث العريب يف انتقاء املفردة وتطويرها.
1010االستفادة من التجربة الشعرية التي حققها أدباء العامل.
1111الغموض يف عدد غري قليل من نصوصه مما جيعل تعدد القراءات أمر ًا
موضوعي ًا
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1212حسن اختيار اللغة وتوظيفها يف موضوعاته االجتامعية والشخصية
والقدرة عىل تطويع املفردة الشعرية.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني..
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اهلوامش:
 ))1ينظر :رواد الشعر العريب احلديث ،يوسف نور عوض ،مكتبة األمل الساملية ،الكويت:
 ،159والسياب ،عبد اجلبار عباس ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،العراق.32 :
 ))2ينظر :رواد الشعر العريب احلديث ،159 :والسياب.32 :
 ))3بدر شاكر السياب حياته وشعره ،عيسى بالطة ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،العراق،
ط1987 ،4م.46 :
 ))4ينظر :م.ن.47 -46 :
 ))5االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث ،د .سلمى اخلرضاء اجلويس ،تر :عبد الواحد
لؤلؤة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط2001 ،1م.598 :
 ))6ينظر :بدر شاكر السياب.46 ،22 :
 ))7جريد العلم ،الرباط ،ع ،52958سبتمرب ،1 :نق ً
ال عن مفهوم الشعر عند السياب ،د .عبد
الكريم رايض جعفر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،العراق2008 ،م.9 :
 ))8مفهوم الشعر عند السياب.9 :
 ))9رسائل السياب ،مجع وتقديم :ماجد السامرائي ،دار الطليعة العربية للطباعة والنرش ،بريوت،
ط1975 ،1م.85 :
 ))10مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلر ،د .فاتح عالق ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
دمشق2005 ،م.129 :
 ))11رسائل السياب.135 :
 ))12لقاء مع بدر شاكر السياب ،أجراه كاظم خليفة ،جريدة صوت اجلامهري ،ع ،22يف
 ،1963/10/22نقال عن :مفهوم الشعر عند السياب.14 :
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 ))13ينظر :مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلر.113 :
 ))14ديوان بدر شاكر السياب ،دار العودة ،بريوت1971 ،م.429 /1 :
 ))15لغة الشعر العريب احلديث – مقوماهتا الفنية وطاقاهتا االبداعية ،د .سعيد الورقي ،دار
النهضة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط1984 ،3م.161 :
 ))16ينظر :مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلر.250 :
 ))17الشعر العريب املعارص – قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية  ،د .عز الدين إسامعيل ،دار
العودة ،بريوت ،ط1972 ،3م .61 :وينظر :لغة الشعر العريب احلديث.202 :
 ))18ديوانه.639 /1 :
 ))19ينظر :يف الرؤيا الشعرية املعارصة ،أمحد نصيف اجلنايب ،مطبعة اجلمهورية ،العراق.110 :
 ))20ديوانه.287 /1 :
 ))21الشعر بني الرؤيا والتشكيل ،عبد العزيز املقالح ،دار العودة ،بريوت ،ط1981 ،1م.41 :
 ))22ينظر :مفهوم الشعر عند السياب.88 -86 :
 ))23ديوانه.222 /1 :
 ))24املثل السائر يف ادب الكاتب الشاعر ،ابن األثري(ت  637هـــــ) ،تح :كامل حممد حممد
عويضة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1998 ،1م.146 /2 :
 ))25جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب ،د .ماهر مهدي هالل،
دار احلرية ،بغداد ،العراق1980 ،م.239 :
 ))26ديوانه.478 /1 :
 ))27لغة الشعر بني جيلني ،د .إبراهيم السامرائي ،دار الثقافة ،بريوت ،ط1980 ،2م.222 :
 ))28مقدمة يف الشعر ،جاكوب كرج ،تر :رياض عبد الواحد ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد،
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العراق ،ط2004 ،1م.56 :
 ))29م.ن.57 :
 ))30م.ن.58 :
 ))31ديوانه.203 -202 /1 :
 ))32االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث .600 :وينظر :البنية اللغوية يف الشعر
العريب املعارص ،د .إبراهيم السامرائي ،دار الرشوق ،عامن ،األردن ،ط2002 ،1م.70 :
 ))33ديوانه.563 /1 :
 ))34م.ن.34 /1 :
 ))35م.ن.322 ،321 ،318 /1 :
 ))36م.ن.186 /1 :
 ))37م.ن.474 /1 :
 ))38الصورة الفنية معيار ًا نقدي ًا ،د .عبد اإلله الصائغ ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط،1
1978م.159 :
 ))39مواقف يف شعر السياب.85 -84 :
 ))40ديوانه.478 /1 :
 ))41تراسل احلواس يف الشعر العريب القديم ،د .عبد الرمحن حممد الوصيفي ،وزارة الثقافة،
دمشق ،ط2008 ،1م.51 :
 ))42ديوانه.664 /1 :
 ))43تراسل احلواس.87 :
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 ))44ديوانه.24 /1 :
 ))45م.ن.143 /1 :
 ))46لغة الشعر بني جيلني.210 :
 ))47مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلر.266 :
 ))48م.ن.266 :
 ))49دير املالك ،د .حمسن اطيمش ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،العراق ،ط1986 ،2م:
 ))50السياب.186 :
 ))51ينظر :مفهوم الشعر عند السياب.69 -68 :
 ))52ديوانه.321 /1 :
 ))53م.ن.229 /1 :
 ))54م.ن.296 /1 :
 ))55ينظر :الرمز والرمز األسطوري يف شعر بدر شاكر السياب ،د .عيل عبد املعطي ،69 :نق ً
ال
عن مفهوم الشعر عند السياب.66 -65 :
 ))56تناولت كتب عديدة تفاصيل السياب منها :بدر شاكر السياب – دراسة يف حياته وشعره،
د .إحسان عباس ،دار الثقافة ،بريوت1969 ،م ،وبدر شاكر السياب – حياته وشعره ،عيسى
بالطة ،زيادة عن مقدمة ديوانه الذي اعتمده الباحث.
 ))57ديوانه.161 /1 :
 ))58م.ن.102 /2 :
 ))59ديوانه ،221 /1 :و(غيالن) ابن السياب.
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 ))60م.ن.109 -108 /1 :
 ))61م.ن.346 /2 :
 ))62مواقف يف شعر السياب.120 :
 ))63ديوانه.283 ،282 ،281 /1 :
 ))64هنج البالغة ،رشح حممد عبده ،مكتبة كيام ،قم ،إيران ،ط1427 ،1هــــ.449 :
 ))65حممود درويش الشاعر – دراسة فنية (رسالة ماجستري) ،ساري الديك ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد1988 ،م.
 ))66ديوانه.195 /1 :
 ))67م.ن.22 /1 :
 ))68م.ن.48 /1 :
 ))69لغة الشعر العريب احلديث.273 :
 ))70ديوانه.476 /1 :
 ))71م.ن.375 /1 :
 ))72م.ن.491 /2 :
 ))73م.ن.338 /1 :
 ))74ينظر :مفهوم الشعر عند السياب.35 :
 ))75ديوانه.547 -546 /1 :
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أ .م .د .موسى خابط عبود القييس

قائمة املصادر و املراجع:
1 )1االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب
احلديث ،د .سلمى اخلرضاء اجلويس،
تر :عبد الواحد لؤلؤة ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
2001م.

2 )2بدر شاكر السياب حياته وشعره ،عيسى
بالطة ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،العراق ،ط1987 ،4م.
3 )3بدر شاكر السياب – دراسة يف حياته
وشعره ،د .إحسان عباس ،دار الثقافة،
بريوت1969 ،م،
4 )4البنية اللغوية يف الشعر العريب املعارص ،د.
إبراهيم السامرائي ،دار الرشوق ،عامن،
األردن ،ط2002 ،1م.
5 )5تراسل احلواس يف الشعر العريب القديم،
د .عبد الرمحن حممد الوصيفي ،وزارة
الثقافة ،دمشق ،ط2008 ،1م.
6 )6جرس األلفاظ وداللتها يف البحث
البالغي والنقدي عند العرب ،د .ماهر
مهدي هالل ،دار احلرية ،بغداد ،العراق،
1980م.
7 )7دير املالك  -دراسة نقدية للظواهر الفنية
د .حمسن
يف الشعر العراقي املعارص،

أطيمش ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،العراق ،ط1986 ،2م.
8 )8ديوان بدر شاكر السياب ،دار العودة،
بريوت1971 ،م.
9 )9رسائل السياب ،مجع وتقديم :ماجد
السامرائي ،دار الطليعة العربية للطباعة
والنرش ،بريوت ،ط1975 ،1م.
1010رواد الشعر العريب احلديث ،يوسف نور
عوض ،مكتبة األمل ،الساملية ،الكويت.
1111السياب ،عبد اجلبار عباس ،دار الشؤون
الثقافية ،بغداد ،العراق1972 ،م.
1212الشعر بني الرؤيا والتشكيل ،عبد العزيز
املقالح ،دار العودة ،بريوت ،ط،1
1981م.
1313الشعر العريب املعارص – قضاياه وظواهره
الفنية واملعنوية  ،د .عز الدين إسامعيل،
دار العودة ،بريوت ،ط1972 ،3م.
1414الصورة الفنية معيار ًا نقدي ًا ،د .عبد اإلله
الصائغ ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،ط1978 ،1م.
1515يف الرؤيا الشعرية املعارصة ،أمحد نصيف
اجلنايب ،مطبعة اجلمهورية ،العراق.
1616لغة الشعر بني جيلني ،د .إبراهيم
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السامرائي ،دار الثقافة ،بريوت ،ط،2
1980م.
1717لغة الشعر العريب احلديث – مقوماهتا
الفنية وطاقاهتا االبداعية ،د .سعيد
الورقي ،دار النهضة العربية ،بريوت،
لبنان ،ط1984 ،3م.

1818املثل السائر يف ادب الكاتب الشاعر،
ابن األثري(ت  637هـــــ) ،تح :كامل
حممد حممد عويضة ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط1998 ،1م.
1919حممود درويش الشاعر – دراسة فنية
(رسالة ماجستري) ،ساري الديك ،كلية
اآلداب ،جامعة بغداد1988 ،م.
2020مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب
احلر ،د .فاتح عالق ،منشورات احتاد
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الكتاب العرب ،دمشق2005 ،م.
2121مفهوم الشعر عند السياب ،د .عبد
الكريم رايض جعفر ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد ،العراق2008 ،م.
2222مقدمة يف الشعر ،جاكوب كرج ،تر:
رياض عبد الواحد ،دار الشؤون الثقافية،
بغداد ،العراق ،ط2004 ،1م.
2323مواقف يف شعر السياب ،مطبعة العاين،
بغداد1988 ،م.
2424هنج البالغة ،رشح حممد عبده ،مكتبة
كيام ،قم ،إيران ،ط1427 ،1هــــ.

