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امللﺨﺺ
السياب وشعره من
ينطلق هﺬا البحث من مراجعة ملا أﲨع عليه دارسو حياة ّ

قومي بعد انفصاله عن (احلزب الشيوعي)،
كون الشاعر قد حتول (فكر ﹰﹼيا) باجتاه
ﱟ
عﱪت عن هﺬا التحول ،وكشفﺖ عن هﺬا االجتاه.
وأنه كتب قصائد ّ

موقف(قومي)؟
فهل كان السياب قومي ًا؟ وهل تنطوي قصيدة(املخﱪ) عﲆ
ّ

القومي ؟! وهل ﹸيق َبل أن تكون
السياب
وهل يمكن أن يكون (أنشودة املطر) ديوان ّ
ّ

قومية؟! ،وهل تتضمن قصيدة(يوم الطغاة
قصيدة (غريب عﲆ اﳋليﺞ) قصيدة
ّ

قومية غري إهدائها(من ثائر عريب إىل رفيقته
قضية ّ
األخري) أ ّية إشارة أو فكرة إىل ّ
(قومي)
توج ٍه
يف تونس)؟! ثم ...أكانﺖ قصائد السياب عن (اجلزائر) تصدر عن ﱡ
ّ

فرس قصائده عن (فلسطني) يف بواكري شعره؟..
هم
أم تنطلق من ّ
(وطني)؟ ..وبم ﹸت َّ
ّ

الثالثي عﲆ مرص؟
وكيف نقرأ قصيدته الﺬائعة(بور سعيد) بعد العدوان
ّ

إن هﺬا البحث حماولة إلجابة هﺬه األسﺌلة ،وغريها من جانب ،وإثبات أوهام

السياب التي ال ننكرها انتام ًء لعروبته ،بل نر ّد عﲆ الباحثني
الباحثني حول (قومية) ّ

سياسي ًا .وسيعتمد هﺬا الرد حتليل
القومية لديه عقيد ًة فكر ّية  ،واجتاه ًا
الﺬين يرون
ّ
ّ

القصائد أساس ًا إلثبات أحكامه ونتائجه.

٣٣٩

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
ّ القومية يف شعر
ّ

Abstract
There is a consensus among scholars interested in the poetry of AlSayyab that he shifted towards nationalism after his departure of
communism; this is(as they believe) well observed in the poems
that he wrote. Such poems include: The Detective, Ode to Rain,
A Stranger on the Gulf, Last Day of the Tyrants. This is besides his
poems on Algeria, his earlier verse on Palestine, and his well-known
poem entitled Boor Saeed after the triple aggression on Egypt.
The researcher, however, totally questions this; he therefore tries to
prove that such scholars are under illusion. The fact for him is that
nationalism for Al-Sayyab is not just a dogma or a political trend but
a sense of belongingness to his Arab mother nation.
The methodology adopted in this research depends on the analysis
of the above poems to validate its results.
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املقدمة
قد يمكن القول :إنّه ﱂ يتهيﺄ لشاعر عريب -قدي ًام وحديث ًا -إ ّ
ال املتنبي أن ﳛظى

ﲥيﺄ للشاعر بدر شاكر السياب ،ويكفي أن ننظر يف
باهتامم النقاد والباحثني كام ّ

حماوالت توثيق الدراسات والبحوث واملقاالت التي ﹸكتبﺖ عنه ليتﺄكد لنا ذلك)،)1

ولعل دراسة (اﳋطاب النقدي حول السياب) دليل عﲆ غنى الدراسات النقدية
التي قاربﺖ شعر السياب ،وتعدد اجتاهاﲥا) .)2وما تزال بشعره حاجة لدراسات
جا ّدة أخر ،هو جدير هبا.

ولكن مراجعة عدد من القضايا التي أثارﲥا تلك الدراسات تستحق أكثر من

وقفة  ،فقد شاعﺖ أفكار حول السياب وشعره ،وﱂ تعد موضع نظر وكﺄﳖا من

املس ّلامت التي ال تقبل دحض ًا عﲆ الرغم من عدم دقتها أو صواهبا ،بسبب سوء فهم

النص ،أو العجالة التي تقود إىل أحكام ال جتد يف شعر السياب ما يؤيدها!!

وسياسي ًا بعد
ومن تلك األفكار أن السياب قد اﲣﺬ من القومية (اجتاه ًا) فكري ًا
ّ

انفصاله عن احلزب الشيوعي العراقي .وهﺬا البحث حماولة ملراجعة هﺬه الفكرة

لينتهي إىل رأي يمكن أن يدفع الباحثني إىل الكف عن التعامل معها ،وكﺄﳖا ﳑا ال
يقبل رد ًا أو نقاش ًا.

وقبل عرض اآلراء التي تشري إىل توجه السياب القومي ومناقشتها ،ال بد من

ذكر مسﺄلتني:

أما األوىل :فهي أن هﺬا البحث ال يعرتض مطلق ًا عﲆ اعتزاز السياب بعروبته،

سياسي ًة)،
نصب عﲆ عدّ هﺬا امليل الوجداين الفطري (عقيد ًة
ولكن االعرتاض ﹸم ﱞ
ّ
توجه ًا أيديولوجي ًا ،وأنّه جاء بسبب اختالف السياب مع احلزب الشيوعي
أو ّ
٣٤١

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

الﺬي كان منتمي ًا له ،أو ر ّد فعل عﲆ مواقف رفاقه يف احلزب"فقرر قطع صلته هبم
واﳋروج من إطار احلزبية الضيقة إىل فضاء القومية العربية").)3

وأما األخرى :فهي أن الفكرة-أي فكرة -حينام تشيع وترتسخ تصبﺢ

عمن أسس هلا ،أو أول من قال هبا ﹰﹼ
مهام أو
من(املس ّلامت) التي ال يعود البحث ّ
ذا جدوى ،ولقد صار القول بقومية السياب من تلك األفكار ،وﱂ تعد بالباحثني

حاجة إىل التوثيق عند ذكرها!.

وربام يكون البحث عن األسباب التي أدت إىل القول هبﺬه الفكرة وترسيخها

أهم وأجدى ،ويمكننا أن نفرتض سببني -فض ً
ال عام ذكرناه من العجالة
يف األذهان ّ

وسوء الفهم -يقفان وراء ذلك:

يمثل أحدﳘا ،يف أن انفصال السياب عن احلزب الشيوعي ،وكتابته قصائد

تشري إىل إحساسه باإلحباط  -بعد عجز ثورة الرابع عرش من ﲤوز 1958م ،التي

ّ
برش هبا ،وناضل من أجل قيامها ،عن حتقيق أحالمه الكبرية -قد يكون سبب ًا يف عدﱢ

ٍ
إشارة يف قصائده تتعلق بام ﳚري يف العاﱂ العريب التزام ًا ،أو انتام ًء ،أو
الباحثني أي َة
حتو ً
قومي ًا!.
ّ
ال فكر ّي ًا ّ

وأما اآلخر :فيتمثل يف أن عدد ًا من الباحثني والنقاد القوميني -والسيام

العراقيني ،واملرصيني -كتبوا أبحاثهم ودراساﲥم يف حقبة ال ﳾء يعلو فيها لدﳞم
فكري ًا عﲆ القول بالقومية ،فكان ذلك دافع ًا للبحث عن التوجه القومي لدى

الشعراء الالمعني حتى القدماء منهم كاملتنبي ،والرشيف الرﴈ عﲆ سبيل املثال)،)4
شﺄن(توجههم)
إعالء من
القومي
وإثبات(توج ِه ِه)
والسياب شاعر كبري وجمدﱢ د،
ٌ
ﱡ
ﱡ
ّ
ّ

القومي ،وال شك!!
ّ
٣٤٢
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ّ
إن هﺬا البحث ﱂ يلجﺄ إىل حماورة األفكار معزولة عن(النص) الﺬي قادت

(قراءته) إىل هﺬا احلكم أو ذاك ،وإنّام اعتمد ما يقوله النص ،وراعى سﱪ(اللغة
الشعرية) التي أنتجﺖ داللته الكلية .وليس ﳜفى ّ
أن من هﺬه النصوص ما ال ﳛتاج
ألﳖا واضحة املعنى ،مكشوفة الداللة بسبب
إىل عميق تﺄ ّمل ،ودقة نظر وتﺄويلّ ،

لغتها غري الشعر ّية التي ال حتتمل تعدد القراءات ،بل هي ﳑا تستنفده قراءة عابرة إ ْذ
تساوي ﹸ
معنى جديد ًا يتحقق بالتشكيل الشعري الﺬي
ألفاظها معانيها ،وال تكتسب ً
التلبث عند لغتها للكشف عن
ينﺄى هبا عن معانيها املحدَّ دة .وفيها نصوص البدّ من ّ

ولكن ذلك سيؤكد للقارئ الكريم أ ّ
َ
سياسي ًا،
التزام
قومي ًا ،وال
ال
داللتها،
َ
ّ
ّ
موقف ّ
السياب ﳑا ﳚري يف الواقع العريب،
وفيها قصائد ّ
تعﱪ عن مشاعر العريب بدر شاكر ّ

ولك ّنها ﹸكتبﺖ قبل انفصاله عن احلزب الشيوعي .وأكثر من هﺬا ّ
أن فيها ما ﹸكتب قبل

أن ينتمي السياب للحزب!!

القومي فكر ّي ًا
السياب
والبحث إذ ﳛاول َّ
رد ما قال به الباحثون من التزام ّ
ّ

وسياسي ًا ،فﺈنّه يتضمن دعوة لالحتكام إىل النص يف إصدار األحكام ،أو إثبات
ّ

اآلراء ،فللنص -حني تتكشّ ف داللته بالقراءة الواعية الدقيقة -حقيقته التي
تﺄمل
تدفع(أوهام) البحث الﺬي يتابع رأي ًا سابق ًا بال مراجعة ،أو ﹸيصدر حك ًام بغري ﱡ
النص الﺬي يدور حوله.
ﱢ
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القومية يف شعر ّ
ّ

أول الوهم
تشري الدراسات التي عنيﺖ بحياة السياب إىل انتامئه إىل احلزب الشيوعي يف

مرحلة مبكرة من حياته ،وكان ذلك بني عامي  1946 -1945تقريب ًا ،وﱂ يكن
ِ
منطلق ًا من ثقافة جادة ،بل جاء لدوا ٍع تؤكد
مؤسس ًا عﲆ وعي عميق ،أو
انتامؤه َّ

السياب السياسية) .)5و ﱂ يتحدد تاريخ ثابﺖ النفصاله عن
ﲨيعها سﺬاجة
ّ
احلزب كﺬلك ،فقد ذكر عيسى بالطة عام  1954تﺄرﳜ ًا َ
مفرتض ًا لﺬلك االنفصال

بقوله":وانفصل بدر عن الشيوعيني وتشكيالﲥم ،حتى أنه ﱂ يو ّقع عﲆ نداء أنصار

السالم بعد هﺬه القصيدة]يعني قصيدة املومس العمياء[ .لكن نشاطاته األدبية
ظلﺖ ملتزمة ،وظلﺖ تدافع عن قضية احلرية واحلياة الفضﲆ للجامهري الكادحة

يف العاﱂ") .)6غري ّ
أن بحث ًا متﺄخر ًا ﹸيثبﺖ عام(  )1957تﺄرﳜ ًا لالنفصال إذ ي ِر ﹸد أن

السياب ﹸ
»طرد من عمله بسبب نشاطه السياﳼ يف صفوف احلزب الشيوعي الﺬي
انفصل عنه عام /1957/ﹸب َعيد املؤﲤر العرشين للحزب الشيوعي السوفيايت

واحلوادث اهلنغارية التي وقعﺖ عام.)7)«/1956/

بموقف(قومي)
ركﺖ مدة االنتامء غائم ًة إلدخال القصائد التي توحي
وربام ﹸت ْ
ﱟ

ضمن قائمة القصائد التي قاهلا بعد االنفصال أو بسببه ،كام سنرى لدى عبد اجلبار
البرصي ،وقيس اجلنايب ،ولكن هل ﹸحتدث معرفة تاريخ االنتامء واالنفصال فرق ًا يف

ما نحن بصدده؟
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لقد كتب السياب قصيدة(يف يوم فلسطني) يف عام :1948
يـــا راقصـــني عـــﲆ دم الصحـــراء

قـــد آن يـــوم الثـــورة احلمـــراء

تلك الرشارة بعد حني تنجيل

عـــن زاجـــر بالنـــار واألضـــواء

اليـــوم ﳛطـــم كل شـــعب ثائـــر

س ــود القي ــود بضحك ــة اس ــتهزاء

والقدس ما للقدس يمﴚ فوقها

صهي ــون ب ــني الدم ــع واألش ــالء

ي ــا أخ ــﺖ يع ــرب ل ــن ت ــزايل ح ــرة

بـــني الـــدم املســـفوك واألعـــداء

ثـــارات أهلـــك يف دمانـــا تلتظـــي

هيه ــات لي ــس هل ــن م ــن إطف ــاء

))8

وهو يف أول عهد االنتامء احلزيب ،وما يعنيه ذلك من محاسة ألفكار احلزب

و(قوميا) يف ٍ
آن؟!
كان(شيوعيا)،
والتمسك هبا ،فهل
ﹰﹼ
ﹰﹼ
ّ

وﱂ ﹸي ِ ْ
بـ(قوميات
رش عبد اجلبار البرصي إىل هﺬه القصيدة ضمن ما أسامه
ّ

القومية ﱂ ﹸتكتَب إال بعد انفصاله
السياب) ،ألﳖا تتناقﺾ مع قوله بﺄن قصائد السياب
ّ

عن احلزب الشيوعي ،عﲆ حني وجد قيس اجلنايب هلﺬه (املشكلة) ﹰﹼ
حال بتبنﱢيه فكرة
َّ
قومية ،وينتمي
السياب املنحدر من ريف اجلنوب العراقي يمتلك حت ًام مشاعر ّ
أن ّ

القومي ،وراح يﺬكر عدد ًا
احلس
فطر ّي ًا إىل جﺬوره العربية ،وال يمكن أن يتجرد عن ﱢ
ّ
٣٤٥
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القومية يف شعر ّ
ّ

من القصائد من بواكري السياب تقف إىل جانب احلركات الوطنية بوصفها قصائد

قومي ،ومن تلك القصائد(شهداء احلرية) ،وفيها-كام يقول» -ذلك
حس
ﱢ
تعﱪ عن ﱟ
ﱟ
التواصل بني حب الوطن وتبجيل األمة العربية ،فهو يقول عن يونس السبعاوي
وصحبه:
اذا ذكـــروا يف جحفـــل احلرب(يونســـ ًا)

مشـــى املـــوت لﻸعـــداء محـــرا ســـبائ ﹸبه

لقـــد بـــاع للعـــرب النفـــوس ثالثـــة

تقـــر غوار ﹸبـــ ْه
ـــروا ودمعـــي ال
ﱡ
ف َق ّ

ٍ
الصحـــب واغتـــدى
ودع
فـــﺂه عـــﲆ مـــن َّ
َ
الدمـــع حاجبـــه
عﲆ(يونـــس) فليطلـــق
َ
ٍ
جناحـــه
وآه عـــﲆ نـــرس أهيـــﺾ
ﹸ

وكـــم مـــﻸت أفـــقَ العـــراق عصائبـــه

ويقول عن (رشيد عايل الكيالين):
رشـــيد ويـــا نعـــم الزعيـــم ألمـــة
يعيـــث

هبـــا

عبـــد

اإللـــه

وصاحبـــه

...ومن القصائد ذات احلس القومي املبكر من جمموعته (أعاصري)

القصائد(عربد الثﺄر فاهتفي يا ضحايا ،حطمﺖ قيد ًا من قيود ،أعاصري)،)9)«..
قومي بﺄي
حس ،أو شعور
وليس يف القصائد كلها ﱡ
أي ﳾء يوحي بموقف ،أو ﱟ
ﱟ
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احلس
صورة أبد ًا .ويبدو أن ذكر كلمة(للعرب) ،و(أ ّمة) هي دليل الباحث عﲆ
ّ
القومي عﲆ الرغم من َّ
(القومي) ال يرفﺾ شيﺌ ًا رفضه أن يقال(الشعوب
أن
َّ
ّ

العربية) ،فكيف يقبل أن يكون(الشعب العراقي) أ ّمة؟!

عﱪت عن موقف مبكر....لكنها ال
وهو يرى أن قصيدة (يف يوم فلسطني) ّ

ﲣتلف عن القصيدة السابقة يف مقارعة املستعمرين والتنديد هبم ومباركة الوطن
والثناء عﲆ األمة:
يـــا أخـــﺖ يعـــرب لـــن تـــزايل حـــرة
بـــني

الـــدم

املســـفوك

واألعـــداء«
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والغريب أن الباحث يقول عن هﺬه القصائد نفسها" :وأكثر ما تكشف عنه

هﺬه القصائد ،أن ثقافته(يقصد السياب) السياسية بدأت تنمو وطفقﺖ بعﺾ
املصطلحات السياسية تتخلل شعره لتعﱪ عن آرائه ،وربام شكلﺖ بداية تنامي

ثقافته التي ستنقله إىل مرحلة االنتامء إىل احلزب الشيوعي...ومن هﺬه املصطلحات
السياسية(األمري ،والعمالء ،واحلليف ،واألمة ،وطغمة ،والغوغاء ،وواقع،
واحلليفة ،والثورة احلمراء ،واملستعمرون ،والطغاة ،والكادحون ،وثورة ،وانتصار،

وشعوب ،واملستبد ،والسفري ،واملستشار) ،وما يالحظ عﲆ هﺬه املصطلحات أن
جلها ﳑا تعلمه السياب من احلركة الشيوعية(!!) ،ألنه ال توجد أحزاب قومية

تسيطر عﲆ الساحة السياسية بﺈمكاﳖا الوصول إىل أرجاء الوطن كافة ،فالفراغ
ستجره يف
السياﳼ كان أحد أهم األسباب التي دفعته للتثقف هبﺬه الثقافة التي
ﱡ

ِ
التعج ِ
ب
عالمات
القصائد القادمة إىل أحضان الشيوعية(!!) ،)11)"..وال أحسب
ﱡ

التي وضعتها تكفي للتعبري عن غرابة هﺬه األقوال ،فهﺬه (املصطلحات) ﳑا يرتدد
٣٤٧

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

عﲆ ألسنة الناس ك ﱢلهم أﲨعني يف زمن السياب وبعده ،فهل صار الناس ك ﱡلهم

شيوعيني؟!! ثم ّ
إن قصيدة(شهداء احلرية) من القصائد التي كتبها يف عام 1942
أي قبل أن ينتمي الشاعر للحزب ،فكيف يتعلم هﺬه(املصطلحات) من احلركة
ٍ
حزب ﱂ
الشيوعية؟ وكيف يتثقف بثقافة الشيوعيني التي(ستجره) إىل أحضان
تم له
ﹸيع َلن عنه بعد؟! بل متى بدأ فعل التث ّقف ،أو كم كان للسياب من العمر حتى ّ

الشيوعي ،وهو قد كتب القصيدة يف السادسة عرشة
التث ّقف بثقافة حزب كاحلزب
ّ

من عمره ؟!!

أو(حس)
يب ﱂ يقل بقصائد تعﱪ عن موقف،
ويف أية حال فﺈن أحد ًا غري اجلنا ّ
ﱟ

قومي قبل انفصال السياب عن احلزب الشيوعي الﺬي ظل تارﳜه خاضع ًا
ﱟ
الفرتاضات ال يقوم عليها دليل!
وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن ما كتبه السياب عن القضية الفلسطينية -ولقد كتب عنها

أثناء انتامئه ،وبعده -سواء يف ذلك ما يتصل باحتالل فلسطني كقصيدة (يف يوم
ﳜص النازحني ،وما تعرضوا له من ظلم وقهر وهوان كقصيدة
فلسطني) ،أو ما ّ

إنسانية
عربية
(قافلة الضياع) ال يؤكد التزام ًا ﹰﹼ
ّ
قضية ّ
قوميا -باملفهوم السياﳼ -ألﳖا ّ

سياﳼ .ولقد كتب عنها الشعراء
أي التزام
كﱪى ،ليس ينبني عﲆ الكتابة عنها ّ
ّ

٣٤٨
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بدأت ،وال يزالون يكتبون عﲆ اختالف انتامءاﲥم السياسية ،واجتاهاﲥم
العرب منﺬ ْ
الفكرية ،ومﺬاهبهم العقائدية!
اﻹﲨاع:
القومية،
لقد أﲨع الباحثون عﲆ أن ديوان(أنشودة املطر) يضم قصائد السياب
ّ

–مبدئي ًا -بﺬكر ما جاء لدى عبد اجلبار داود البرصي الﺬي يمثّل خالصة
وسنكتفي
ّ

القومي
ني عليها من احلكم بالتزام الشاعر
اآلراء التي تشري إىل تلك القصائد ،وما ﹸب َ
ّ
بعد انفصاله عن احلزب.

السياب
يرى البرصي أن ديوان(أنشودة املطر) ّ
يضم قصائد مرحلتني من حياة ّ

الشعر ّية »املرحلة األوىل هي الرابعة يف تسلسل مراحله الشعرية(...)1953-1950

واملرحلة الثانية وهي اﳋامسة يف تسلسل مراحله الشعرية( )1958-1954وكان

عطاؤه فيها موزع ًا عﲆ ثالث فﺌات(هي) فﺌة اجليكوريات...وفﺌة أغاين املوت...
القومية التي تتمحور حول إشكالية الوعي العريب اجلديد ..ويمكن
وفﺌة القصائد
ّ

تفسري كتابة هﺬا اللون بام يﺄيت:

إن املرحلة التارﳜية يف اﳋمسينيات كانﺖ مرحلة الثورة العربية من املحيﻂ إىل

اﳋليﺞ بدء ًا بالثورة النارصية...وانتها ًء بثورة  14ﲤوز يف العراق.

الشيوعيون فقرر قطع
عودة السياب من إيران والكويﺖ وقد خﺬله رفاقه
ّ

صلته هبم واﳋروج من إطار احلزبية الضيقة إىل فضاء القومية العربية.

القومي
ارتباط السياب ثقافي ًا بمجلة(اآلداب)البريوتية التي كانﺖ تتبنى االجتاه
ّ
يف األدب...

٣٤٩

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

زواج السياب واستقراره النسبي الﺬي جعله أكثر ارتباط ًا بالقيم العربية

واإلسالمية(!!)...

وقوميات السياب ال تتجاوز تسع قصائد هي:
املخﱪ ،ويوم الطغاة األخري ،من قصائد عام .1954
قافلة الضياع ،ورسالة من مقﱪة ،ويف املغرب العريب ،وبور سعيد ،من قصائد

عام .1956

قارئ الدم ،من قصائد عام  ،1957وﲤتد هﺬه القصائد إىل عام  1959حيث

يكتب قصيدة إىل ﲨيلة بوحريد ،ثم قصيدة ربيع اجلزائر عام 1962ويتوقف بعد
ذلك عن كتابة هﺬا اللون من الشعر العريب امللتزم«) )12والغريب أنه ال يﺬكر هنا

القومي سبب قطيعته
قصيدة(املومس العمياء) التي عدّ ها القائلون بالتزام الشاعر
ﱢ

الشيوعي!.
مع احلزب
ﱢ

وإذا كان اإلﲨاع عﲆ كون ديوان (أنشودة املطر) يشتمل عﲆ القصائد القومية،

فﺈن االختالف عﲆ حتديد هﺬه القصائد واضﺢ ومقبول ،ولكن الباحثني والنقاد
ﲨيع ًا متفقون عﲆ أن قصيدة (املخﱪ) من هﺬه القصائد.

يقول واصف أبو الشباب» :من الواضﺢ أن الشاعر يتصدى يف قصيدته

هﺬه(املخﱪ) إىل السلطة احلاكمة ،وهو يف مواجهته يتخﺬ املوقف القومي جما ً
ال

للتعبري عن رؤية واضحة عميقة(!) ،فهو مع نضال الشعب التونﴘ وثوار اجلزائر،
وفدائيي القنال ...وهو يف الوقﺖ نفسه ضد السلطان الظاﱂ الديكتاتوري(!) الﺬي

يراقب خطوات الشاعر وأمثاله من املثقفني الﺬين يقفون ضد الظلم«). )13

٣٥٠
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ويقول قيس اجلنايب :يف القصيدة »تواصل بني السياب والنضال العريب يف

تونس واجلزائر ومرص ضد االستعامر ،وذلك عﱪ صورة واحدة ال توظف الرموز
وإنام تعتمد عﲆ إيراد املعنى املراد بلغة جزلة(!) تبتعد عن الشعار ّية واملباﴍة

وتسمو إىل التعبري الفني املتزن الﺬي ال يوغل إىل الرمز األسطوري(!) وهﺬه فضيلة
السياﳼ(!). )14)«..
من فضائل الشعر
ّ

ويرى عبد الكريم حسن أن قصيدة(املخﱪ) ﲤثّل -مع قصائد أخر يﺬكرها-

القومية).)15
بداية انعطافة السياب نحو
ّ

والقول بـ(قومية) السياب مبني عﲆ املقطع اآليت ،أو عﲆ بعﺾ ما جاء فيه:
»وتقول:أصبﺢ ال يراين«...بيدَ َّ
أن دمي يراك
أحسك يف اهلواء ويف عيون القارئني
إين ﱡ

ِ َﱂ يقرأون :ألن تونس تستفيق عﲆ النضال؟
وألن ثوار اجلزائر ينسجون من الرمال
ومن العواصف والسيول ومن هلاث اجلائعني

ِ
املتطوعني
الطغاة؟ وما تزال قﺬائف
كفن
َ
ّ
يرصخ َن يف غسق القنال؟.
ْ

ني
َﱂ يقرأون وينظرون إ ّيل حين ًا بعد ح ْ

ْ
ضالل
كالشامتني؟ سيعلمون من الﺬي هو يف
وأل ّينا صدأ القيود«
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٣٥١

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

إن قراءة هﺬا املقطع قراءة دقيقة تؤكد َّ
ّ
أن الكالم يصدر عن(املخﱪ) نفسه ،وقد

يسمى
حالﺖ(اجلريدة) بينه ،وبني(الشخص) الﺬي يالحقه ،واحلوار هنا ذا ّ
يت يف ما ّ

بـ(املنولوج) ،وﳚيء ذكر(النضال العريب)عﲆ وفق ما يستدعيه(تداعي األفكار) إذ
ﳚره فعل القراءة ،أو تط ّلع احلاﴐين إىل(أخبار) اجلريدة إىل ذكر هﺬا النضال؛ ألنّه
ﱡ

جزء من اجلريدة ،وال عالقة للسياب باملسﺄلة؛ ألن القصيدة تنفرد بصوت املخﱪ
راوي ًا أو (بط ً
ال) ،هﺬا من جانب ،ومن جانب آخر ،فﺈن(البؤرة) التي تنطلق منها

خيوط القصيدة هي(الفقر) ،والداللة الكلية التي ترشحها القصيدة هي(انسحاق
كرامة اإلنسان)حتﺖ وطﺄته ،واملخﱪ نفسه -يف هﺬه القصيدة – ﳚلد ذاته عﲆ امتداد

مقاطع القصيدة ،وﳛتقر نفسه لعلمه باحتقار اآلخرين إياه ،وال ﳚد مهرب ًا من تﺄنيب
الضمري إال بتسويﻎ عمله احلقري بالفقر الﺬي ال يقوى عﲆ احتامله:
ّ
الدمار!
وليحل به
»سحق ًا هلﺬا الكون أﲨع
ْ
ني
مايل ومال الناس؟ لسﺖ أب ًا لكل اجلائع ْ

كاآلخرين
طوى
وأريد أن أروى وأشبع من ً
ْ
واحتقار
فل ﹸينزلوا يب ما استطاعوا من سباب
ْ
ني
يل حفنة القمﺢ التي بيدي ودانية السن ْ
ﲬس وأكثر...أو ﱡأقل – هي الربيع من احلياة
ٌ
فليحلموا هم بالغد املوهوم يبعث يف الفال ْة
ني
روح النامء ،وبالبيادر وانتصار الكادح ْ
َ
فليحلموا إن كانﺖ األحالم تشبع من ﳚوع.
٣٥٢
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ْ
نزوع،
إين سﺄحيا ال رجا َء وال
اشتياق وال ْ
ﱢ
ري
ال ﳾ َء غري الرعب والقلق
املمﺾ عﲆ املص ْ
ري!
ساء املص ْ

ر ّباه ّ
املرير
إن املوت أهون من تر ﱡقبِه
ْ

ٌ
ري؟!«
كنﺖ أحقر ما يكون عليه
ِ َﱂ ﹸ
إنسان حق ْ
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ويف ضوء ذلك يبدو لنا أن شيﺌ ًا من العجالة يف قراءة القصيدة أسهمﺖ يف أن ال

جر بعﺾ الباحثني غريه إىل
ﹸيلمﺢ غري ظاهر املقطع ،ﹸ
فعدّ ما فيه (موقف ًا) قومي ﹰﹼا ،ولربام َّ

هﺬا الفهم!! .والﴚء نفسه يقال عن قصيدة(املومس العمياء)  ،التي تكاد تكون لوحة

للبؤس اإلنساين الﺬي يؤلف الفقر بؤرﲥا ،ويمنحها ظالهلا القاﲤة .وليس يف القصيدة
شيوعي ًا!! ،ولكن رفاقه »أبدوا شيﺌ ًا من
ما يشري إىل (القومية) -وقد كتبها حينام كان
ّ

الرتدد يف قبول(املومس العمياء)) )18)«..التي تتضمن املقطع اآليت:
»للموت جوع ًا ،بعد مويت -ميت َة األحياء-عارا.
تقلقوا...فعامي ليس مهاب ًة يل أو وقارا.
ال
َ

كالقمﺢ لو ﹸن ِ
ِ
العرب
ك يا ابنة
ِ
العنب
كالفجر بني عرائﺶ
ِ
ِ
مالحم ِه
كالفرات ،عﲆ
أو

ﹸ
ِ
الﺬهب.
دعة الثرى وﴐاو ﹸة
ال ترتكوين ..فالضحى نسبي:
٣٥٣

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

من فاتﺢ ،وجماهد ،ونبي!
عربية أنا :أمتي دمها
خري الدماء ..كام يقول أيب«.
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الشيوعيون يف قبول القصيدة ،وألنه
بسبب هﺬا املقطع تردد رفاق السياب
ّ
كان ساخط ًا عليهم ،فقد نرش مقاطع -منها املقطع السابق -يف جملة يصدرها بعﺾ
القوميني ،وكانﺖ املفارقة ا ﹸمل ّرة أن« بعﺾ الرفاق(وأكثرهم من أصل إيراين) هنﺄوه

فﺄحس
عليها ،ألنه غمز من قناة العرب وأسطورة العرض والرشف الرفيع....
َّ
عرض قومه للشامتة ،فﺄراد أن يرد الصاع
يف ﴎورهم أنه ﹸيكاد وال يكيد ،وأنه قد ّ

بمثله ،فلام نرش القصيدة كاملة يف كراسة مستقلة ،كتب تعليق ًا عﲆ ذلك املقطع
يقول فيه(( :ضاع مفهوم القومية عندنا بني الشعوبيني والشوفينيني ،ﳚب أن تكون

القومية شعبية والشعبية قومية...أ فليس عار ًا علينا نحن العرب أن تكون بناتنا بغايا
موقع(قومية السياب) من هﺬا
يضاجهن الناس من كل جنس ولون؟)) ، )20)«..فﺄين
ّ

قصائده(القومية) -واملومس العمياء منها -إعالن ًا
املقطع؟ وكيف يقال :إنه كتب
ّ
الشيوعي؟ .إن ما يﺬكره إحسان عباس يشري إىل ّ
أن
قومي ر ّد ًا عﲆ احلزب
توج ٍه
عن ّ
ﱟ
ّ
تضم ِن القصيدة شيﺌ ًا يتعلق بالقومية ،ولكن(ارتياح)
السياب نفسه ﱂ يكن ملتفت ًا إىل ﱡ

حرك(نخوة)
ذلك الرفيق اإليراين ألن تكون(املومس) عربية ،وتتفاخر بنسبها هو ما ّ
السياب العربية يف ما يبدو!! ..واملقطع -يف سياق القصيدة -يﺄيت عﲆ لسان هﺬه
الفتاة التي تستجدي من يعاﴍها من(السكارى) مدفوعة بفقرها الﺬي ﹸقتل أبوها

بسببه ،وخرست هي كرامتها ،ومعنى إنسانيتها .وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن هﺬه القصيدة-
ومثلها قصيدتا املخﱪ ،وح ّفار القبور -تؤكد احلس الوطني العميق لدى السياب عﱪ
٣٥٤
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معاينة الواقع العراقي غري بعيد عن معاناة اإلنسان املثقل بالفقر املهني ،والكشف عن
مﺄساة(املهمشني) الﺬين يسحق الفقر كرامتهم ،ويﺄيت عﲆ روح اإلنسان يف أعامقهم
ّ
حني ال ﳚدون يف الوطن املرتع باﳋريات ما يسد جوعهم ،أو يدفع عنهم اهلوان:
ال فيه أن ِ
ويﺢ العراق! أكان عد ً
ّك تدفعنيَ
َ

سها َد مقلتك الﴬيرة

ِ
يديك زيت ًا من منابعه الغزيرة
ثمن ًا مللء

تبرصين؟
كي يثمر املصباح بالنور الﺬي ال
ْ
عرشون عا ًما قد مضني ،وأنﺖ غرثى تﺄكلنيَ
بنيك من َس َغب ،وظمﺂى ترشبنيَ
حليب ثديك وهو ينزف من خياشيم اجلننيْ!
َ

))21

وطنية السياب أم قوميتﻪ؟
تنطوي قصيدة (بور سعيد) عﲆ موقف عريب أصيل يمثّله السياب يف تضامنه مع

املوت والدمار ،ويف تصدّ ي أهلها
الشعب املرصي ،وهو ﳚد يف حتدّ ي(بور سعيد)
َ

يب إحساسه باملجد الﺬي ّ
ظل مرتبط ًا
وعدم استسالمهم لبطﺶ العدو ،ما يعيد للعر ّ

باملاﴈ ،بل يرى ّ
أن ذلك املجد كان سينهدﱡ بسبب خزي احلاﴐ لوال(بور سعيد):
َ
ِ
أرجعـــﺖ وادعـــة
مرفـــﺄ النـــو ِر ،مـــا
يـــا

مـــن غـــري ٍ
زاد ،وال آو ْي ِ
ـــﺖ قرصانـــا

٣٥٥

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

ِ
ظـــﺖ مـــن مرســـاك معتديـــ ًا
وال تل ّف

إ ّ
َ
ذليـــل اهلـــام َخزيانـــا
ـــى
ال
َّ
مدم ً

فالو ْي ﹸل...ل ــو كان للعادي ــن م ــا َق ــدَ روا
َ
الﳖـــدَّ
ْ

ٍ
ٍ
مـــاض فﺄخزانـــا
حـــاﴐ
مـــن
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ولقد سبق يل أن وقفﺖ عﲆ قصيدة(بور سعيد) ،وقصائد السياب عن اجلزائر،
تضمنِها(موقف ًا قومي ًا) ،وانتهيﺖ إىل أن منطلق
وهي أكثر القصائد وضوح ًا يف
ّ
يب)).)23
السياب(وطني) ،وهو يسترشف أفق النضال(العر ّ
ﱞ

جتسد هﺬه الرؤيةْ -
وإن
وعﲆ الرغم ﳑّا ذكرته عن قصيدة(بور سعيد)ّ ،
فﺈﳖا ّ

بدرجة ّ
أقل من قصائد اجلزائر» -فالبعد الوطني مركوز يف عمق القصيدة .إن الشاعر

يضيق بشعبه الﺬي ال يثور ،فريمي إىل(بور سعيد) الصامدة املجاهدة بنظرة الﴬاعة

ع ّلها ﲤدﱡ ه بام ﹸيعينﹸه عﲆ أن يثور العراق ،ويف بناء القصيدة ما يرشﺢ ثنائية(اليﺄس) يف

الداخل ،و(األمل) الﺬي تنسﺞ خيوطه بور سعيد ،إذ تعتمد املقاطع التي تنطلق من

هﺬه املدينة العربية املجاهدة النهﺞ العريب القديم يف بناء القصيدة ،وتسترشف تاريخ
حضورا ،يف حني تﺄيت املقاطع التي تشري إىل
األمة يف أعمق جتليات القوة واحلزم
ً

واقع الشاعر يف وطنه مبنية عﲆ وفق البناء الشعري احلديث ،وهﺬه املقاطع تنطوي

عﲆ دالالت القهر والعجز ،وكﺄن السياب يرى يف التاريخ الﺬي ينبﺊ بالقوة واملجد
(أص ً
ال) ثابتا ،ويف حالة الضعف واالستسالم(فرع ًا) طارئ ًا!«) ،)24ولﺌن اختار
احلامﳼ األول أن يتك ّلم بضمري املتكلمني:
الشاعر يف املقطع
ّ
٣٥٦

أ.م.د .كريم مهدي املسعودي

يـــا حاصـــد النـــار مـــن أشـــالء قتالنـــا
منـــك الضحايـــا وإن كانـــوا ضحايانـــا
ّ
إن القارئ ليجد يف ختام القصيدة ما ﳜتزل عجز الشاعر الﺬي أثارت (بور

سعيد) محاسته ونخوته العربية حني ال ﳚد غري الكلامت ما ﳚود به ،فيعود إىل ذاته
الفردية باستعامل ضمري املتكلم ،وكﺄنه يعتﺬر بضعف من يتكلم باسمهم:
ٍ
يـــا قلعـــة النـــور َتد َمـــى ﱡ
نافـــﺬة
كل
فيهـــا

ّ
تلظـــى،

وال

تستســـلم،

ﹸ
ـــر
احل َج ﹸ

وإين
ّ

بـــام

ضح ِ
يـــﺖ
َّ

أنتـــرص
ﹸ

ـﺖ بالـ ﱡـﺬ ﱢل أن يلقـ ِ
ـاك َ
دون دمــي
أحس ْسـ ﹸ
َ
ِشـــعري،

ِ
ٌ
إليـــك هبـــا
باقـــة أســـعى
لك ّنهـــا

ﱡ
ـــر!
محـــراء
ﳜضـــل فيهـــا مـــن دمـــي َ
ﹸ
زه ﹸ
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ويف قصائده عن الثورة اجلزائرية وبطلتها(ﲨيلة بوحريد) ،ﳚد السياب

وطنه(قﱪ ًا) يسكنه(أموات) ال يشعرون بموﲥم ،أو ال يريدون االعرتاف به ،فيتجه
صوب اجلزائر التي ﲤور باحلركة واحلياة والثورة ،وكﺄنّه يستمد منها قبس ًا من تلك

احلياة ،أو ﴍارة من الثورة لشعبه الﺬي ال يريد أن ﹸﳛ ﱢطم أغالله ،ففي قصيدة (إىل

٣٥٧

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

ﲨيلة بو حريد) إدانة لواقع الوطن ،فالناس أموات ال يستجيبون لنداء الثورة ،أو

رصخة الثوار التي تعلنها جراحهم:
هوة داجية
إنّا هنا  .....يف ّ

ِ
الشعاع
مقلتاك
ما طاف لوال
ْ
اجلياع
يوما هبا نحن العراة
ْ

ﹸ
األعظ ِم
كوم من
إنّا هنا ٌ

ﱂ يبقَ فينا من مسيل الد ِم
نروي منه قلب احليا ْة
ٌ
ﳾء ّ
إنّا هنا موتى ،حفا ٌة عرا ْة
ال تسمعيها إن أصواتنا
الريﺢ التي ﹸ
تنقل
ﲣزى هبا
ﹸ
ﹸ
مقفل
باب علينا من د ٍم
ٌ

ونحن يف ظلامئنا نسﺄل:
»من مات؟ من يبكيه؟ من ﹸي ﹸ
قتل؟«
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الشاعر(وطني) حني يكتب ّ
عام
وتﺄم ﹸل خاﲤة القصيدة يؤكد أن منطلق
ﱡ
ﱞ
هو(قومي):
ﱞ
إنا سنمﴤ يف طريق الفناء

٣٥٨
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ولرتفعي (أوراس) حتى السامء
روى من مسيل الدماء
حتى ﹸت ّ
أعراق كل الناس ،كل الصخور
نمس اهلل
حتى َّ

حتى نثور!«
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ّ
إن هﺬه القصيدة-والقصائد األخرى التي كتبها عن اجلزائر -تتضمن توقه إىل

ﳛرك سكون(القبور) يف
أن ﳚد يف املوقف الثوري الﺬي بدأت تباشريه تظهر هناك ما ّ
واقعه الوطني .وإذا أردنا أن نتحدّ ث عن(التزام) ،فهو التزام الشاعر بشﺄن(اجلامعة)

من منطلق احلب اإلنساين للمقهورين الﺬين يريد هلم السياب أن ﳛ ّققوا حياﲥم

إنسانيتهم ،وﳛيلهم أشباح ًا تتحرك بال روح ،وظال ً
بالثورة عﲆ ّ
ال
كل ما يستلب
ّ

ٍ
لكيانات ال تنتمي ملعنى اإلنسان الﺬي ال يكون بانعدام الكرامة .إنّه يرى يف (ﲨيلة
بوحريد) مثا ً
ّ
مشخص ًا لتحدّ ي املوت واالنتصار للحياة  ،وليسﺖ فكرة ذهنية
ال

املضطهدين لتحطيم أغالهلم كي ﳛ َيوا كام يليق باإلنسان أن ﳛيا .وهﺬا اللون
تدعو
َ
ّ/الشعري يكاد يكون جوهر ديوان(أنشودة املطر) .ويف(رسالة
من االلتزام اإلنساين
ّ

ﱪا) يطبق عﲆ
من مقﱪة) يشري العنوان ابتدا ًء إىل أن السياب ال يرى يف وطنه إال(ق ً

الشعب(األموات) ،كام يتضمن(اإلهداء) – إىل املجاهدين اجلزائريني – ﴐاعة
يتنبه(األموات) من رقدﲥم التي تعني قبوهلم حياة الﺬل (وإال َّ
فﺈن املوت
الشاعر أن َّ
ليس حقيقيا) ،وتبدأ القصيدة بﺈشارة حادة إىل واقع ميﺖ:
”من قاع قﱪي أصيﺢ

٣٥٩

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

حتى تﺌن القبور«

ثم جتيء املشاهد التي ترسم صور التسلﻂ والظلم ومصادرة احلرية التي ِ
تش ﱡل

الناس وحتيلهم أموات ًا ،فام يكون من الشاعر – الﺬي اختار أن يكون شاهد ًا عﲆ
املوت ،ورافض ًا إ ّياه – إال أن يرصخ باألموات أن (احلياة) ﳑكنة:
” هﺬا خماض األرض ال تيﺄﳼ
برشاك يا أجداث حان النشور!
برشاك يف (وهران) أصداء صور
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور
واستقبل الشمس عﲆ (األطلس)! ”
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يبددها(قبس) ال ﹸيرى عيان ًا ،وال يستطيع أن
ولكن ظلمة(املوت) أعمق من أن
ٌ

يقتحم عاﱂ األموات ،بل يعلن عن وجوده شاعر يضيع صوته بني القبور ،ومن هنا
تنغلق القصيدة بعد املقطع السابق مباﴍة بسطر واحد ﳜتزل معنى األﱂ والفجيعة:
”آه لوهران التي ال تثور!“
»ووهران هﺬه يف خاﲤة القصيدة ليسﺖ وهران اجلزائر .إنام هي بغداد التي ال

تثور«) )29والسياب يف قصائده التي قاهلا يف الثورة اجلزائرية »يعﱪ عن سخطه عﲆ
األوضاع يف العراق ،وأحيانا عﲆ شعبه الﺬي يرﴇ باستمرار هﺬه األوضاع«).)30

السياب) قصيدة(ربيع اجلزائر) التي كتبها يف 1962/6/2م،
وآخر(جزائريات ّ

أي بعد استقالل اجلزائر مباﴍ ًة ،فام الﺬي ّ
متﺄنية للقصيدة؟
ترشحه قراءة ّ

٣٦٠

أ.م.د .كريم مهدي املسعودي

ّ
إن عنوان القصيدة يوحي ابتدا ًء بالبهجة ،وهو ما يتفق ظاهر ًا مع املناسبة

التي تعيشها اجلزائر بخالصها من االحتالل ،ولك ّنه ﳜلق( مفارقة) صادمة مع
نص القصيدة الﺬي ي ّتشﺢ باحلزن ،ويوحي بالفجيعة ،وقد ﹸبنِيﺖ القصيدة عﲆ ستة
ّ
حتية للجزائر
مقاطع .جاء األول والثاين منها
َ
منسجمني مع املناسبة ،ففي األول ّ
يروي الثرى اجلائع للبﺬور:
بانتهاء احلرب ،وجميء الغيث الﺬي ّ
سالم ًا بال َد اللظى واﳋراب

ومﺄوى اليتامى وأرض القبور
ّ
وانحل عقد السحاب
أتى الغيث
ثرى جائع ًا للبﺬور...
فروى ً
ّ

))31

ويف املقطع الثاين ،تصوير لنهاية ظالم احلرب ،وحلول الفجر الﺬي ﹸي ﱡ
طل
ٍ
دوي السالح حيث اﳋوف
بتكبرية من آالف املﺂذن حيث األمان والسالم ،بدل ّ

والقتل:

ٍ
ِ
ني نافور ًة من هتاف
وأصبحﺖ يف
هدأة تسمع ْ

ِ
لد ٍ
أن الدجى قد َّ
يك ّ ﹸ
يبرش َّ
توىل

ِ
وأصبحﺖ تستقبلنيَ الصباح ا ﹸملط ّ
ال

ٍ
بتكبرية من ألوف املﺂذن كانﺖ ْ
ﲣاف
ْ
اجلبال
فتﺄوي إىل عاريات
ْ
بالرمال
ﹸتﱪقع أصداءها
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٣٦١

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

ولكن املقاطع التالية تنبﺶ
هﺬا هو السالم الظاهر ،وتلك هي مظاهر الربيع،
ّ

ﳋراب ال ﳾء ّ
ٍ
يدل عﲆ أنّه سيزول .يبدأ املقطع
ذاكرة احلرب ،وترسم صور ًا دامية

الثالث باستفهام يبدو حمايد ًا ،وقد يوحي باالستبشار:
بامذا ستستقبلنيَ الربيع؟

تدل ﲨيعها عﲆ أ ّ
أن األسطر التالية عﲆ امتداد املقطع ّ
َ
غري ّ
إمكان الستقبال
ال

الربيع ،فال ﳾء غري بقايا العظام البالية ،وما يشري إىل الدمار .والصور الشعرية ك ّلها

توحي باحلزن ،والقهر ،وﲣ ّلف يف الﺬات إحساس ًا باملرارة .وهكﺬا تسري املقاطع
ّ
وتظل حاﴐة ليس
األخرىّ .إﳖا احلرب التي ﲣنق(الروح) ،وتﺄيت عﲆ(املعنى)،

يف آثارها الظاهرة :خراب ًا وقبور ًا ،ويتامى وأيامى ،بل يف ما ترتكه يف النفوس التي

أرهقها املوت وسكنها الوجع ،فلم تعد تشعر بطعم احلياة ،وأثقلها الليل ،فلم تعد
تﺄنس بالصبﺢ.

يف القصيدة تشاؤم السياب ووجعه ،فهو ﹸيلقي بظالل يﺄسه عﲆ الصور الشعرية

التي يرسمها للجزائر بعد (االستقالل) ) .)33وال ﲣفى العالقة بني تاريخ كتابة
القصيدة ،ومعاناة السياب املرض الﺬي بات يستوطن اجلسدَ وجع ًا ّ
والنفس
ﳑض ًا،
َ
املرة ،ليس يف املفارقة
يﺄس ًا مرير ًا .ويمكن للقارئ أن يلمس لون ًا من السخرية ّ

الداللية بني العنوان والنص فحسب ،بل يف الصور القاﲤة التي توحي باملوت الﺬي

وجتسد اليﺄس الﺬي ينفي ّ
يرسي يف ّ
كل أملّ .
إن القصيدة إذ تبدأ بـ :
كل ﳾءّ ،
سالم ًا بال َد اللظى واﳋراب

ومﺄوى اليتامى وأرض القبور
لتنتهي بـ :
٣٦٢
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وها ِ
أنﺖ تدمع فيك العيون
وتبكنيَ قتالك
وغى فاستفاق
ْ
نامﺖ ً

ﹸ
احلزن :عاد اليتامى يتامى
بك

سالم ًا بال َد الثكاىل ،بالد األيامى
سالم ًا...
سالما...
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فﺈﳖا تظل يف دائرة املوت ،وهﺬه النقاط( )...التي جتيء بعد لفظ (سالما)
ّ

يتكرر يف سطرين مستق َّلني تشري إىل اتساع هﺬه الدائرة ملا يوحي باملوت
الﺬي
ّ
وكﺄن الشاعر سيعجزه عدﱡ مظاهر املوت لكثرﲥا ،لتكون النقاط بدي ً
ّ
ال
بال ﳖاية،
عن(إلخ) اختصار ًا لعبارة( إىل آخرهّ .!)...
إن (ربيع اجلزائر) هي قصيدة(الﺬات)

التي صدّ عها املرض ،فﺄحاهلا جسد ًا هشّ ًا ،كام صدّ ِ
احلرب ،فﺄحالتها
(اجلزائر)
عﺖ
ﹸ
َ

القومية) فيها؟!.
حطام ًا  ،ومن هنا ﳛقّ السؤال :أين قضية(
ّ

وأخر قصيدة ﱂ َﳜتلف يف ّأﳖا من القصائد القومية الباحثون والنقاد ﲨيع ًا،

ّ
بﺄﳖا
املتميزة :رؤي ًة وبنا ًء.
يب)
ولعل القول ّ
باختالف عباراﲥم ،هي( يف املغرب العر ّ
ّ

قومية يﺄيت لسببني:
قصيدة ّ

فﺄ ّما أحدﳘا ،فرمز ّية القصيدة التي ال ﳜتلف فيها اثنان ،وهﺬه الرمز ّية تفتﺢ

وتوسع دائرة اختالف التفسري الرمزي .وأ ّما اآلخر ،فعنواﳖا الﺬي
أفق التﺄويل،
ّ

يﺬكر(املغرب العريب).
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وقد بلغﺖ محاسة عدد من الباحثني هلﺬه القصيدة ،وما تتضمنه من ﹸب ٍ
قومي
عد
ّ
حدّ ًا يدفع من يقف عند الدراسات والبحوث إىل االعتقاد َّ
بﺄن خيوط القصائد

السابقة عليها وجدت خالصتها املكثّفة فيهاّ ،
وأن ما جاء بعدها إنّام ينهل منها،

وبعبارة أخرىّ ،
فﺈن القصيدة -لدى من كتب عنها -تؤلف(املثال) الشعري اللتزام

ّ
ولعل مثال هﺬه احلامسة يتحقق يف قول بعضهم  ” :تقع هﺬه
القومي.
السياب
ّ

حي عميق بني الشاعر
القصيدة يف نطاق االلتزام القومي العريب ...وفيها جتاوب ّ

التحررية يف شاميل أفريقيا ،يف تونس ،واملغرب ،فض ً
ال عﲆ
واالنتفاضات العربية
ّ
اآليدلوجية احلديثة") !!)35ويضيف ّ
أن
القومي العريب وشعاراته
جتاوبه مع الفكر
ّ
ّ

متوس ًام فيها اﳋري ،مع ّلق ًا عليها اآلمال ،مطمﺌ ّن ًا
السياب يتوقف أمام هﺬه الثورات"
ّ

أن أمة العرب ﱂ ﲤﺖّ ،
إىل ّ
وأن إهلها املتمثّل يف القومية العربية* ما زال مقي ًام فيها

ليدرأ عنها ّ
كل خطر ﳞدّ دها بالفناء ...وهكﺬا يصوغ السياب من التزامه القومي

ﲤجد مﺂثر العرب يف اللغة والدين والعمران ،واحلضارة،
العريب ...أنشودة قومية ّ

والقيم اإلنسانية ،وتربﻂ ربط ًا قو ّي ًا ال ينفصم بني ماﴈ األمة وحاﴐها ومستقبلها،
قومي متامسك“ )!!)37
شخصيتها وأرضها وحياﲥا بصورة عامة يف التحام
وبني
ّ
ّ

وإذا أمكن أن نجد حلامسة القوميني العرب تسويغ ًا -بغﺾ النظر عن قبوله من

فﺈن األعﺬار ك ّلها تقف حائرة أمام محاسة باحثة إيرانية ذهبﺖ ّ
عدمهّ -
كل مﺬهب يف

حماولة ﱢيل عنق النص لتوكيد التزام السياب القومي بﺈثبات قومية القصيدة ،فليس“

نبي ًا فحسب ،مبرش ًا باإلسالم،
الرسول األكرم  عﲆ املستوى القومي عند العرب ّ
و ناظر ًا لتعاليمه ،و إنام هو إنسان عريب ،و قيمة عربية فاعلة ،و ذروة يف عطاء هﺬه
األمة ،و إبداعها .و بقدر ما هو عنرص روحي اصطفته اإلرادة اإلهلية ليكون رسول

اهلل إىل العاملني ،هو أيض ًا عنرص قومي عريب ،وحصيلة إنسانية و حضارية يف تاريخ
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األمة؛ لﺬلك اقرتن اسمها باسمه ،ما اقرتن اسمه باسم اهلل ،و شاع بني العرب اسم

حممد تدعو به أبناءها تيمن ًا و تقديس ًا و ﲣليد ًا لرمز حضارﲥا ووجودها القومي“
ّ

))38

َّ
وجل عنرص ًا من عنارص(املجد العريب) الثالثة
عز
وأكثر من هﺬا ّأﳖا جعلﺖ(اهلل) َّ
املتالزمة ” :اإلنسان العريب ،و العبقرية العربية التي أضحى الرسول األكرم 

اﳋالقة املبدعة خري ًا و حق ًا و ﲨا ً
رمز ًا هلا ،والقيم ّ
ال و قداس ًة و عظمة و املتمثّلة يف
َّ
لتستدل عﲆ شعور السياب بموت هﺬا املجد تفسري ًا لقوله(:فنحن
اسم اهلل«))39؛

وحممدٌ واهلل)» ...غري أنه يستدرك بعد ذلك أن ما يراه من موت
ﲨيعنا أموات :أنا ّ
ليس حقيقي ًا ،فاألمة التي صنعﺖ ماﴈ العرب و تارﳜهم و أجمادهم ال يمكن أن

ﲤوت«) .!!)40ومن الواضﺢ ﲤام ًا ّأﳖا أخﺬت برأي أمحد أبو حاقة السابق ،وبرأي
َّ
سامي سويدان) )41الﺬي َﳜلص من التحليل إىل ّ
وجل
عز
أن الشاعر يتخﺬ من(اهلل) َّ
رمز ًا دا ﹰﹼ
ال عﲆ اإلنسان العريب احلضاري!.

ويبقى السؤال الﺬي يتفق مع ما نسعى إليه ،وهو :هل يظهر يف القصيدة ،أو

يب؟ وإذا ﱂ يكن
يتخ ّفى وراء كلامﲥا الظاهرة ما يشري إىل النضال يف املغرب العر ّ

ذلك متح ّقق ًا ،فام الﺬي قاد الباحثني والنقاد إليه؟ يبدو ّ
أن للعنوان أثر ًا يف الﺬهاب

إىل(الظن) ّ
السياب ،حني
بﺄن القصيدة ﲤثّل خالصة (االلتزام
ّ
القومي) يف شعر ّ
ّ
ٍ
املعزول عن شيوع انفصال الشاعر
قرأ الباحثون القصيدة يف ضوء عنواﳖا غري
يب) إ ّ
ال املعنى
عن احلزب
الشيوعي ،فلم يلمحوا من العنوان(يف املغرب العر ّ
ّ
الظاهر الﺬي ال ﳛتاج نظر ًا ،وتﺄ ّم ً
ال .ونقرأ القصيدة سطر ًا فسطر ًا) ،)42وال نجد

يب) ذكر ًا ،بل ﹸت َ
ﺬكر(احلمراء) -رمز ًا من رموز احلضور العريب
لـحاﴐ(املغرب العر ّ
مر ًة واحدة ،يف حني حتﴬ الرموز املرشقية(ذي قار ،بغداد،
املاﴈ يف األندلسّ -

ونبي ًا ،وراي ًة،
الشام) من رموز املجد العريب املاﴈ كﺬلك ،كام ﳛﴬ اإلسالم(إهل ًاّ ،
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َ
يب) رقع ًة جغرافي ًة تدخل ضمن حدود
وجيوش ٍ
فتﺢ) ،فام عالقة هﺬا بـ(املغرب العر ّ

يب) مصطلح ًا حديث ًا؟! وأين هي(تونس ،واجلزائر ،واملغرب) التي
(الوطن العر ّ

تدور فيها معارك العرب ضد الغزاة حلظة كتابة القصيدة؟؟ّ .
إن قراءة النص يف

عززه شيوع انفصال السياب عن احلزب،
ضوء العنوان أسهمﺖ يف( الوهم) الﺬي ّ
النص تشري
القومية.
بتحوله الفكري باجتاه
والقول
ّ
ولكن قراءة(العنوان) يف ضوء ّ
ّ
ّ
إىل(انحسار املجد) ،فالعرب ﱂ ﳛ ّققوا جمدهم إال باإلسالم ،وحني ﲣ َّلوا عنه أضاعوا
ذلك املجد ،وغربﺖ شمس حضارﲥم ليدخلوا(يف املغرب العريب) وقت ًا ،وعتم ًة!.
قﻤة الوهم:
قوميتها الباحثون والنقاد
وتبقى من قصائده (القومية) التي ال ﳜتلف يف
ّ
القائلون بتوجه السياب القومي قصيدة (يوم الطغاة األخري)؛ التي كتب حتﺖ

عنواﳖا هﺬا اإلهداء(:أغنية ثائر عريب من تونس إىل رفيقته) ،ولن أعرض هلا مكتفي ًا

يعﱪ عن قراءته القصيدة -وليس اإلهداء فقﻂ كام فعل
برأي إحسان عباس الﺬي ّ
غريه يف ما يبدو!! -إذ يقول:

أي داللة عﲆ تونس أو عﲆ أي ﳑيزات خاصة جتعل الثائر
”وليس يف القصيدة ﱡ

عربي ًا ،ولكن السياب كان يعلم أنه يتقدم إىل جملة اآلداب أول مرة ،وأن للمجلة
ّ

تقرب ًا إىل املجلة
طابع ًا خاص ًا ونزعة معينة حترص عليهام ،فكان إهداء القصيدة ّ
وقرائها“) )43فهل يبقى جمال للشك يف أن احلكم بـ(قومية السياب) قرار سابق لقراءة

شعره ،وأن كثري ًا من الباحثني اكتفوا بمتابعة من سبقهم بغري العودة إىل قصائد
السياب التي ﹸبني عليها احلكم يف أغلب األحيان؟!.
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زبدة املﺨﺾ:
ويف ضوء ما سبق كله ،يمكن أن نتلبث لنسﺄل :أين هي إذن(قومية) السياب:

سياسيا ،وهو ما قال به من وقف عند تلك القصائد؟!.
انتام ًء فكر ّي ًا ،والتزام ًا
ﹰﹼ

ّ
(توجهه القومي) إىل
قومية السياب يعزو
ّ
ولعل من املؤسف أن من كتب عن ّ

خالفه مع(احلزب الشيوعي) الﺬي انتهى إىل انفصاله عنه ،وكﺄن األمر ر ّد فعل عﲆ

ذلك احلزب ،وليس األمر كﺬلك عند التﺄملّ .
العربية،
إن انشداد السياب جلﺬوره
ّ

سياسي ًا ،وأبعد من أن
توجه ًا
ومشاعره املرتبطة هبﺬه اجلﺬور أعمق من أن ﹸﳛسب ّ
ّ
يب السيام يف ريف اجلنوب
أي
يكون عقيد ًة فكر ّية ،فالسياب -شﺄنه شﺄن ﱢ
عراقي عر ّ
ّ

يب ،ومعروف أن العناية باألصول
العراقي -يتغﺬى فكره منﺬ طفولته عﲆ أنه عر ّ
ّ

العشائرية ،والوالء القب ﱢ
العراقية ،ولعل يف ثقافة السياب الرتاثية،
يل أصيله يف اهلو ّية
ّ

واإلسالمي توكيد ًا عﲆ انشداده إىل جﺬور أصالته.
يب
ويف اهتاممه بالتاريخ العر ّ
ّ

وما دام األمر كﺬلك ،فال عجب أن يﱪز اهتامم السياب برتاثه العربياإلسالمي

من جانب ،وبواقع النضال العريب املعارص من جانب آخر حني يعالﺞ واقعه الوطني

لتﺬكري الشعب بﺄجماد ماضيه ،أو لتوجيه اهتاممه إىل ما يامرسه املناضلون واملجاهدون
العرب يف البالد األخرى من أعامل البطولة والفداء ضد الغزاة واملتسلطني لنيل
احلرية ،ومن هنا نرى منطلقَ السياب(وطني ًا) يف الشعر الﺬي يتضمن موقف ًا (عربي ًا)،

فهو يربﻂ بني واقعه الوطني والواقع العريب.

وال بد من القول :إن ربﻂ التزام السياب القومي املزعوم بانفصاله عن احلزب

الشيوعي فيه ﳾء كثري من جمانبة احلق ،والتجنﱢي عﲆ املنتمني هلﺬا احلزب من
الشعراء العرب والسيام العراقيني ،فلم يمنع انتامء الشعراء هلﺬا احلزب أن يكتبوا
٣٦٧

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

قصائد ﲤتد إىل أفق العروبة ،وما ﳚري يف الوطن العريب ،وليسﺖ جتربة اجلواهري،
ومظفر النواب ،وسعدي يوسف -عﲆ سبيل املثال -ببعيدة عنا.

ويمكن اآلن أن نرفﺾ هبدوء -وبال مناقشة -محاسة بعﺾ الباحثني الﺬي يعدﱡ

القومي(!) للسياب ،والﺬي احتوى قصائد قومية
”ديوان (أنشودة املطر) الديوان
ّ

بارزة...ﳑا يشري إىل أن السياب له موقف فكري شامل من املسﺄلة القومية“!!)، )44

القومي لدى السياب -وكﺄنه متهم يسعى
احلس
كام نرفﺾ اندفاع غريه إىل تﺄكيد
ّ
ّ

الباحث إىل تقديم(أدلة براءته) -بِعدﱢ
قصيديت (غريب عﲆ اﳋليﺞ) ،و(عرس يف
َ

قومي ال
أي بعد
القرية) من القصائد القومية) ،)45عﲆ الرغم من خلوﳘا ﲤام ًا من ﱢ
ﱟ
ترصﳛ ًا ،وال تلميح ًا.

إن ّ
ّ
كل من قرأ قصيدة(غريب عﲆ اﳋليﺞ) يعرف أﳖا من القصائد التي ﹸجت ﱢيل

مشاعر حب الوطن ،واحلنني إليه ،وال ﳾء فيها أعﲆ من رصاخ الشاعر املختلﻂ

بالنحيب(عراق ..عراق) إذ يعلو عﲆ هدير البحر ،وضجيﺞ السفن بام يشبه استغاثة
اليائس:

املحري يف اﳋليﺞ
يرسح البرص ّ
” جلس الغريب ّ
يصعد من نشيﺞ
وﳞدّ أعمدة الضياء بام ّ

العباب ﳞدر رغوه ومن الضجيﺞ
أعﲆ من ّ

ْ
عراق
نفﴘ الثكﲆ:
تفجر يف قرارة
صوت َّ
َ

كاملدّ يصعد ،كالسحابة ،كالدموع إىل العيون
الريﺢ ترصخ يب :عراق
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واملوج يعول يب :عراق ،عراق ،ليس سوى عراق!
البحر أوسع ما يكون وأنﺖ أبعد ما تكون
والبحر دونك يا عراق“.

))46

ومن العجيب أن ذلك احلنني يصدر عن الشاعر ،وهو يف (الكويﺖ) أقرب

بلد عريب للعراق ،وال ﳾء ﳚعل أهله خمتلفني عن أهل السياب يف البرصة ،ولكن

الباحث يرص عﲆ أن القصيدة(قومية)!! .وأعجب منه ما يقوله عبد اجلبار البرصي

من ّ
أن(غريب عﲆ اﳋليﺞ) يف مقدمة قصائد السياب املعﱪة عن حتوله إىل(املرحلة

القومية!!) ،وهو يستعرض مقاطع القصيدة كلها ،فال يورد إشارة واحدة إىل(قضية)
القومية هﺬه!) . )47ولعل عنوان القصيدة نفسه  -وهو ما ﱂ ﹸيلتفﺖ اليه – يتناقﺾ

ﲤام ًا مع قوهلم بقومية القصيدة فكيف يشكو القومي(غربته) وهو يف كنف إخوته

العرب ،ويف بالده (العربية)؟!

بﺄي شﺄن
وال ﲣتلف قصيدة (عرس يف القرية) عن سابقتها يف كوﳖا ال تتعلق ﱢ

قومي ،فهي تدور عﲆ موضوع الفقر الﺬي يدفع بالفتاة(نوار) بنﺖ القرية إىل القبول
بالزواج من رجل ثري من املدينة:

حلوة أنﺖ مثل الندى يا عروس
يا رفاقي سرتنو إلينا نوار
من علٍ يف احتقار
زهدﲥا بنا حفنة من نضار
ّ
خاتم أو سوار
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أقفر الريف ملّا تو ّلﺖ نوار
بالصبابات يا حامالت اجلرار
رحن واسﺄلنها يا نوار
هل تصريين لﻸجنبي الدخيل
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وسيجد من يقرأ القصيدة ّأﳖا يف مستوى البناء الفني تعتمد (الفولكلور)

أساس ًا للتعبري ،ويف جمال الرؤية تنطلق من الوعي الشعبي العراقي.
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اﳋاﲤة
لقد حاول هﺬا البحث أن يثبﺖ وهم القائلني بكتابة السياب قصائد ًا تعﱪ عن

انتامء قومي ،وسعى إىل إثبات ذلك بعرض القصائد التي بنى عليها هؤالء الباحثون

والنقاد أحكامهم.

وليس يف البحث العلمي جماملة أو حماباة ،ومن هنا نرى أن كثري ًا من الباحثني

والنقاد -بحسب ما كشفﺖ عنه هﺬه الدراسة -يعانون سوء فهم النص(املكشوف)

الﺬي ال ﳛتمل اختالف ًا ،وليس فيه ما يدعو إىل التﺄويل؛ لوضوحه ،أو أﳖم ﱂ يقرؤوا
فج َّر ﹸ
بعضهم بعض ًا إىل َخ َطﺈٍ ال ﹸيق َبل من
هﺬه النصوص ،وأخﺬوا بﺄحكام غريهمَ ،

باحث مدقق ،أو ناقد أصيل!.

إن من يقرأ السياب قراءة دقيقة واعية ال يمكن إال أن يلمﺢ بوضوح أنّه شاعر

وطني أو ً
ٍ
مضن كي ﳚد
ال ،وقبل كل ﳾء ،ولن ﳛتاج قارئ السياب بﺬل جهد
ّ

يف شعره حضور العراق برموزه احلضارية ،وبتارﳜه القديم واملعارص ،وبواقعه
املعقد الﺬي هو مشتبك رصاع ،وجممع نقائﺾ ،وهﺬا كله يدعو إىل القول بـ(وطنية)
السياب انتام ًء ووال ًء وانشغا ً
ال هبموم ،وليس يف هﺬا نفي لعروبته وإنسانيته بحال

من األحوال.

ومن اإلنصاف القول :إن أكثر الباحثني والنقاد موضوعية ورصانة يف تشخيص

السياﳼ ،وفهم جتربته السياسية اعتامد ًا عﲆ منهاج علمي يف البحث،
انتامء السياب
َّ

وقراءة واعية للنصوص ،هو إحسان عباس الﺬي كان حﺬر ًا ودقيق ًا حتى يف تسمية
القصائد التي وجد فيها غريه -بال حتفظ -ما يؤكد (التزام)السياب ،أو(انتامءه)

القومي ،فقال عنها »القصائد التي ﳚوز تسميتها بالقصائد العربية«).)49
ّ
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بﺄﳖا قصائد
ومن اإلنصاف كﺬلك أن نقول :إن ربﻂ هﺬه القصائد -إذا أخﺬنا ّ

قومي -بانفصال بدر عن احلزب الشيوعي فيه إجحاف بحق عدد
تعﱪ عن التزام
ﱟ
كبري من الشعراء العرب الﺬين كتبوا عديد القصائد املنارصة للقضية الفلسطينية،
وغريها من القضايا العربية ،وهم شيوعيون يقين ًا ال ظن ًا!.
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اﳍوامﺶ

-1تنظر :البيبلوغرافيا امللحقة يف كتاب :األسطورة يف شعر السياب :ص،227-199
وقد زادت قائمة الكتب والبحوث واملقاالت بصورة الفتة للنظر يف كتاب :املوضوعية البنيوية-
دراسة يف شعر السياب :ص ،431-419الﺬي صدر بعد ﲬس سنوات من صدور الكتاب
السابق ،ثم صدر كتاب :بدر شاكر السياب يف املراجع العربية واملعربة ،بعد أكثر من ربع قرن
عﲆ إصدار الكتاب السابق ،ولكنه ﱂ ﹸيثبﺖ عرشات الكتب والرسائل اجلامعية واملقاالت التي
دون عﲆ مواقع(اإلنرتنﺖ)؟!
كتبﺖ يف العراق وحده ،فام بالك بام كتب ونرش خارج العراق ،وما ﱢ
-2ينظر :اﳋطاب النقدي حول السياب ،وهو ﳑّا ﱂ ﹸيﺬكر يف بيبلوغرافيا د .املرزوك!!

-3الطريق إىل جيكور :ص  ،73وليس األمر كﺬلك عند التدقيق ،كام سيظهر خالل
البحث!
-4ينظر :التطلع القومي عند املتنبي ،جاسم حمسن عبود ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم،
بغداد .1977 ،وينظر( :الرفﺾ يف شعر الرشيف الرﴈ ،محيد خملف اهليتي) ،و(الرؤى
االجتامعية واألخالقية يف شعر الرشيف الرﴈ ،د .حممود عبد اهلل اجلادر) ضمن كتاب :الرشيف
الرﴈ –دراسات يف ذكراه األلفية ،دار آفاق عربية ،بغداد.1985،
-5ينظر :بدر شاكر السياب ،دراسة يف حياته وشعره :ص .90-89و هناك من يقول بتوجه
سطحي .ينظر :شعر بدر شاكر السياب-دراسة فنية
السياب القومي ،ولكنه يرى أن هﺬا التوجه
ﱞ
وفكرية :ص .37
 -6بدر شاكر السياب ،حياته وشعره :ص.80
-7النظم اإلبداعي عند بدر شاكر السياب :ص .17ولوال ّ
أن ما ورد هنا(فرضية) أخرى
ال دليل عليها ،ولوال ّ
أن املؤلف ﳑّن يقولون بــ (قومية) السياب ألغناين عن البحث ،فالقصائد
بتحول السياب القومي يف ضوئها ﹸكتِبﺖ يف هﺬا السنة ،والسنوات األربع التي قبلها
التي قيل فيها ّ
عدا (ربيع اجلزائر) التي ﹸكتِبﺖ يف سنة !1962
-8ديوان بدر شاكر السياب :م/1ص .274وسﺄشري إىل املصدر يف اهلوامﺶ اآلتية
بـ(الديوان) اختصار ًا.
-9مواقف يف شعر السياب :ص .37-36
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-10م.ن :ص37
-11م.ن:ص .37
-12الطريق اىل جيكور؛ ص  ، 73-72وآمل أن يلتفﺖ القارئ الكريم إىل تفسري هﺬا الناقد
لكتابة الشاعر قصائد ًا تتمحور(حول إشكالية الوعي العريب اجلديد) بزواج السياب ،ليتﺄكد من
املستوى الﺬي يمكن أن يصل إليه الناقد حني يكون حمكوم ًا بانتامئه السياﳼ و(اآليديولوجي)!،
وهﺬا الكتاب هو آخر ما كتبه عن السياب ،وقد سبقه كتاب(السياب رائد الشعر احلر) ،وكتاب
(ساعات بني الرتاث واملعارصة) الﺬي ضم بحث ًا عن السياب يﺬكر فيه قصائد(قومية) أخرى
للشاعر سنشري إليها الحق ًا!
 -13القديم واجلديد يف الشعر العريب احلديث :ص  ،270وستتضﺢ داللة عالمتي التعجب
التي وضعناﳘا عند عرض املقطع الﺬي ﹸبني عليه كون السياب(قوميا) يف هﺬه القصيدة ،وجتدر
اإلشارة إىل أن الدكتور واصف أبو الشباب ﱂ يلتفﺖ إىل تاريخ القصيدة ،وحسبها تتكلم عﲆ(عبد
الكريم قاسم) فقال جماري ًا القوميني العراقيني بﺄن الشاعر ضد السلطان الظاﱂ الديكتاتوري!!.
-14مواقف يف شعر السياب ،45 :وعالمات التعجب تعني رفضنا أحكام ًا مرتبكة بلغة
نقدية مضطربة.
السياب؛ ص.369
 -15ينظر :املوضوعية البنيوية -دراسة يف شعر ّ
 -16الديوان  :م/2ص.21
 -17الديوان :م/2ص.22
-18بدر شاكر السياب -دراسة يف حياته وشعره:ص .220
 -19الديوان :م/2ص.162 -161
-20بدر شاكر السياب -دراسة يف حياته وشعره:ص .222 -221
 -21الديوان :م/2ص .164
 -22الديوان :م/2ص .134 -133
-23ينظر :الوطن يف شعر السياب-الداللة والبناء:ص .67-64
-24م.ن:ص .67-66
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 -25الديوان :م/2ص .141
 -26الديوان :م/2ص .55 -54
 -27الديوان :م/2ص .55
 -28الديوان :م/2ص .58
 -29أدب املقاومة بني األسطورة والتاريخ:ص.35
-30الثورة اجلزائرية يف الشعر العراقي:ص.194
 -31الديوان :م/2ص .290
 -32الديوان :ص.290
-33هﺬه القراءة ال ﲤنع من قراءة أخرى حمتملة ،وهي ّ
أن السياب ﳛ ّقق رؤية عميقة ،وهو
ينفﺬ إىل حقيقة احلرب التي حتيل احلياة حطام ًا.
 -34الديوان :م /2ص.141
-35االلتزام يف الشعر العريب:ص .432
يصﺢ هنا السؤال :هل يكون لـ( أمة
* هل ﹸيعقل أن يتمثّل اهلل يف القومية العربية؟! ور ّبام
ّ
إله آخر ال يراه إ ّ
القوميون العرب وحدهم؟!.
ال
العرب) ٌ
ّ
 -37م .ن :ص.441 -440

 -38حتليل قصيدة (يف املغرب العريب) للشاعر بدر شاكر السياب:موقع (احلوار املتمدن)
اإللكرتوين.
-39م.ن.
 -40م.ن.
 -41ينظر :بدر شاكر السياب وريادة التجديد يف الشعر العريب احلديث :ص.166 -165
 -42ينظر الديوان :م/2ص.64 -59
-43بدر شاكر السياب-دراسة يف حياته وشعره  :ص.221 -220

٣٧٥

السياب أوهــــــام البحث وحقيقــــــة النــــــص
القومية يف شعر ّ
ّ

 -44التيار القومي يف الشعر العريب احلديث:ص .206
-45ينظر :مواقف يف شعر السياب :ص.44
 -46الديوان :م/2ص.4
-47ساعات بني الرتاث واملعارصة:ص  ،21وهﺬه القصيدة ،وقصيدة(عرس يف القرية) ال

ذكر هلام يف(قوميات السياب) التي ذكرها يف (الطريق إىل جيكور) ،املتﺄخر يف الصدور بمدة ليسﺖ
تنبه إىل وﳘه يف الكتاب السابق؟
قصرية ،فهل َّ
 -48الديوان :م/2ص.26

-49بدر شاكر السياب -دراسة يف حياته وشعره:ص .270
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املﺼادر واملراﺟﻊ

 .1أدب املقاومة بني األسطورة والتاريخ-
دراسة نقدية ،د .نﺬير العظمة ،دار عالء
الدين -دمشق.2015 ،
 .2األسطورة يف شعر السياب ،عبد الرضا
عيل ،دار احلرية للطباعة-بغداد.1987 ،
 .3االلتزام يف الشعر العريب ،د .أمحد أبو
حاقة ،دار العلم للماليني -بريوت،
.1979
 .4بدر شاكر السياب ،حياته وشعره ،عيسى
بالطة ،دار النهار للنرش -بريوت ،ط،3
.1981
 .5بدر شاكر السياب ،دراسة يف حياته
وشعره ،د .إحسان عباس ،دار الثقافة-
بريوت ،ط.1972-2
 .6بدر شاكر السياب يف املراجع العربية
واملعربة ،د .صباح نوري املرزوك ،دار
ّ
النرش للجامعات -القاهرة.2012 ،
السياب وريادة التجديد يف
 .7بدر شاكر
ّ
يب احلديث ،سامي سويدان،
الشعر العر ّ
دار اآلداب-بريوت.2002 ،
القومي عند املتنبي ،جاسم
 .8التطلع
ّ
حمسن عبود ،منشورات وزارة الثقافة
واإلعالم-بغداد.1977 ،

 .9التيار القومي يف الشعر العريب احلديث،
د .ماجد أمحد السامرائي ،دار احلرية
للطباعة -بغداد.1983 ،
 .10الثورة اجلزائرية يف الشعر العراقي(القسم
األول) ،عثامن سعدي ،دار احلرية
للطباعة -بغداد.1981،

 .11اﳋطاب النقدي حول السياب ،د.
جاسم حسني سلطان اﳋالدي ،دار
الشؤون الثقافية العامة-بغداد.2007 ،
 .12ديوان بدر شاكر السياب ،دار العودة-
بريوت ( جملدان).2005 ،
 .13ساعات بني الرتاث واملعارصة ،عبد
اجلبار داود البرصي ،منشورات وزارة
الثقافة والفنون-بغداد.1978 ،
 .14الرشيف الرﴈ -دراسات يف ذكراه
األلفية ،ﲨع من الباحثني ،دار آفاق
عربية-بغداد.1985 ،
 .15شعر بدر شاكر السياب-دراسة فنية
وفكرية ،حسن توفيق ،املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،بريوت.1979 ،
 .16الطريق إىل جيكور ،عبد اجلبار داود
البرصي ،دار الشؤون الثقافية العامة-
بغداد.2002 ،
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 .17القديم واجلديد يف الشعر العريب احلديث،
د .واصف أبو الشباب ،دار الطليعة
للطباعة والنرش -بريوت.1982،
السياب ،قيس كاظم
 .18مواقف يف شعر
ّ
اجلنايب ،مطبعة العاين-بغداد.1988،
 .19املوضوعية البنيوية ،دراسة يف شعر
السياب ،د .عبدالكريم حسن ،املؤسسة
ّ
العربية للدراسات والنرش-بريوت،
.1983
 .20النظم اإلبداعي عند بدر شاكر السياب،
ميا ،دار بصامت -دمشق،
د .فاخر صالﺢ ّ
.2011
السياب/الداللة والبناء،
 .21الوطن يف شعر ّ
د .كريم مهدي املسعودي ،دار صفحات
للدراسات والنرش-دمشق.2011 ،
 www.alhewar.org .٢٢وفيه :حتليل
يب) للشاعر بدر
قصيدة(يف املغرب العر ّ
شاكر السياب ،فاطمة فائزي ،تاريخ
النرش .2011/10/16
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