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حينــا نتحــّدث عــن التقانــات الحديثــة يف القصيــدة العربيــة، 
فإّننــا نــدرك أّن كلمــة )تقنيــة( أو )تقانــة( أو )تقنيــات( أو )تقانــات( هــي 
ــون ـ  ــوم والفن ــات العل ــل مصطلح ــر تناق ــة ـ ع ــتعارة منتقل ــة مس كلم
مــن التكنولوجيــا إىل األدب، وتعنــي األســاليب، والطــرق، والوســائل، 
والكيفيــات))(، ومــن ثــّم فـــ )التقنّيــات األدبّيــة الحديثــة( هــي: األســاليب 
ــد  ــي، وق ــر الفّن ــاء يف التعب ــتعملها األدب ــي يس ــة الت ــرق الحديث والط
نخترصهــا يف كلمــة )الفنّيــات(، يف مقابــل )التقنّيــات األدبّيــة القدميــة( 

ــتعالها. ــى اس ــة ع ــدة القدمي ــادت القصي ــي اعت الت

 وهــذا ُيدخلنــا ُمبــارشة إىل النقطــة األخــرى، وهــي: هــل هنــاك ـ فعــًا 
ـ تقانــات قدميــة وتقانــات أخــرى حديثــة؟، وهــذا أمــر أصبحــت اإلجابــة 
عليــه باإلثبــات قدميــة ومســّلمة، فهنــاك تقانــات قدميــة، وهنــاك تقانــات 
حديثــة، فمثــًا: القصيــدة العربّيــة القدمية تعتمــد عى مجموعــة فنّيات، 
ــك..،  ــر ذل ــاز، وغ ــة، واملج ــتعارة، والكناي ــبيه، واالس ــا: التش ــن ِضمنه وم
مــا يضبطهــا بشــكل عــام، أي أّنهــا تخضــع لفنــون الباغــة القدميــة، بينــا 
ســنجد عنــد املحدثــن بعــض التقانــات الحديثــة التــي قامــوا بإضافتهــا، 
والتــي اســتقوا كثــًرا منهــا مــن حقــول وفنــون أخــرى، حيــث إّن بعضهــا 
دخلــت إليهــم مــن القّصــة أو الروايــة أو املقالــة أو املرسحيــة أو الســينا، 

))( صاح الدين أبو عيّاش، مصطلحات الفنون )/ 420، مادة: )التقانات في الفّن التشكيلي(.
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أو الرســم، أو التصويــر الفوتوغــرايف، أو غــر ذلــك.

وهــذا الجانــب هــو الــذي أريــد أن أتحــّدث عنــه اليــوم يف شــعر 
الســّياب، أريــد أن أتحــّدث عــن هــذه التقانــات الحديثــة، وضمــن ذلــك 
ــًدا  ــّياب رائ ــت الس ــي جعل ــياء الت ــن األش ــًدا م ــول: إّن واح ــد أن أق أري
للَحداثــة عنــد كثــر مــن الّنــاس هــو أّنــه اســتطاع أن ُيدخــل إىل شــعره 
ــد أّن  ــن نج ــة، يف ح ــات الحديث ــن التقان ــة م ــن 25 ِتقان ــلُّ ع ــا ال يِق م
كثــًرا مــن املعارصيــن لــه ـ فْضــًا عــن الذيــن جــاؤوا بعــده ـ كانــوا أُناًســا 
ُمتأخريــن يف تقّبــل هــذه التقانــات، ولعــّل الشــاعر عبــد الوهــاب البيايت 
ــى يف  ــّياب حت ــس الس ــاعًرا ُيناف ــذي كان ش ــال ـ ال ــبيل املث ــى س ـ ع
اتجاهــه الفكــري ويف انتائــه للحــزب الشــيوعي، كان بطيًئــا يف تقّبلــه 
ــد  ــاعر الوحي ــون الش ــكاد يك ــّياب ي ــوال والس ــنون ط ــت س ــز، ومض للرم

ــب.  ــذا الجان ــق يف ه املحّل

ــابقة إىل  ــا الس ــد بأّنه ــي تعتق ــّياب، وه ــة للس ــة ُمجاِيل ــازك املائك ون
الشــعر الحــّر يف امليــدان العــريب: تطبيقــًا وتنظــًرا، وأّنهــا ســبقته 
زمًنــا، فكتبــت قصيدتهــا »الكولــرا« قبــل أن يكتــب هــو قصيدتــه 
ــا«، وســعت للتنظــر للشــعر الحــّر يف كتابهــا »قضايــا الشــعر  »ليــس حبًّ
املعــارص«، لكــن حينــا نقــرأ كتابهــا هــذا نســتطيع أن نجد كيــف يتحّول 
د يف زمــن إىل تقليــدي يف زمــن آخــر، ورّبــا إىل عائــق للتجديــد،  امُلجــدِّ
خصوًصــا حينــا قّســمت بحــور الشــعر الحــّر إىل بحــور صافيــة، وبحــور 

ــة: ــور مختلف ــة، وبح ممزوج

ــة   والبحــور الصافيــة )هــي التــي يتألــف شــطراها مــن تكــرار تفعيل
ــْن  ــْن( يف الكامــل، و)َفْاِعَاُْت ــْن ُمَتَفْاِعُل ــْن ُمَتَفْاِعُل واحــدة(، مثــل )ُمَتَفْاِعُل
ــي  ــي الت ــة )ه ــور املمزوج ــا البح ــل، بين ــْن( يف الرم ــْن َفْاِعَاُْت َفْاِعَاُْت
ــّرر  ــى أن تتك ــدة، ع ــة واح ــن تفعيل ــر م ــن أك ــا م ــطر فيه ــف الش يتأل
ــع،  ــْن( يف الرسي ــَتْفِعُلْن َفاِعُل ــَتْفِعُلْن ُمْس ــل )ُمْس ــات(، مث ــدى التفعي إح
و)ُمَفْاَعَلــُنْ ُمَفْاَعَلــُنْ َفُعْولُــْن( يف الوافــر، أمــا البحــور املختلفــة، فهــي 
ــوايل  ــا ت ــس فيه ــكل، ولي ــة الش ــات مختلف ــن تفعي ــطراها م ــف ش يتأل
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ــْن( يف  ــْن َمَفْاِعْيُل ــْن َفُعْولُ ــْن َمَفْاِعْيُل لتفعيلتــن متشــابهتن، مثــل )َفُعْولُ
ــْن ُمْســَتْفِعُلْن َفْاِعُلــْن( يف البســيط، وقّننــت  الطويــل، و)ُمْســَتْفِعُلْن َفْاِعُل
ــة أو  ــور الصافي ــه إاّل البح ــتخدم في ــوز أن ُيس ــه ال يج ــّر بأّن ــعر الح للش
التفعيــات  ذات  البحــور  فيــه  ُتســتخدم  أن  يصــّح  وال  املمزوجــة، 

ــرسح())(. ــد، واملن ــيط، واملدي ــل، والبس ــة )كالطوي املختلف

ــا كالســّياب يف  هــذا رأي نــازك املائكــة، لكــّن الذيــن عارصوهــا زماًن
دواوينــه، فضــًا عــن الذيــن جــاؤوا مــن بعدهــا تخّطوهــا بشــكل كبــر، 
ــرى  ــا س ــة، ك ــور املختلف ــى بالبح ــّر حت ــعر الح ــون الش ــذوا ينظم وأخ

بعــد قليــل يف التجربــة الوزنيــة التــي خاضهــا الســّياب.

�لتقانات �لحديثة عند �ل�سّياب:
وحينــا نبحــر يف شــعر الســّياب، نجــد أّنــه َحِظــَي بجموعــة كثــرة 
مــن التقانــات أو األســاليب الحديثــة التــي مّيزتــه عــى كثــر مــن 

ــا:            ــعرية، ومنه ــورة الش ــل الص ــيا يف حق ــعراء، ال س الش

1ـ التمثيل:

والتمثيل هو »حلول حيّس مكان حيّس آخر«)2(.

ومــن ثــّم نشــهد الســّياب ال يقــف عنــد حــدود تشــبيِه حــيّس بحــيّس، 
بــل ميتــّد إىل االســتعارة التــي تعتمــد عــى حــذف املشــبه، أو املشــّبه 
ا َيِحــل محــلَّ حــيِسٍّ  بــه وإبقــاء الزمــة مــن لوازمــه، حيــث يجعــُل ِحّســيًّ

آخــر، ويقــوم مقامــه. 

يقول السّياب يف متثيله للمحسوسات:

ودكَّ معاقَل الطاغوِت يْف بغداَد أبطاُل

فقلُت: سأوقُد القمرا))(

))( انظر: نازك المائكة، قضايا الشعر المعاصر/ )8ـ 87.

)2( عبد القادر الربّاعي، الصورة الفنية في شعر أبي تّمام/ 68).

))( بدر شاكر السيّاب، ديوان بدر شاكر السيّاب، تقديم: ناجي علوش )/ 629.
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ــأّن  ــة ب ــي دالل ــر( تعط ــأوقد القم ــة )س ــا ـ أو جمل ــر( ـ هن ــة )القم وكلم
ــّياب أن  ــد الس ــّم يري ــن ث ــد، وم ــمعة، أو يشء يوَق ــّول إىل ش ــر تح القم
ــمعة،  ــلَّ الش ــر مح ــّل القم ــذا ح ــمعة، وبه ــه بالش ــبًها ل ــر ُمش ــد القم يوق

ــل. ــّميه التمثي ــذي ُنس ــو ال ــذا ه وه

وكذلك ـ أيًضا ـ نجد يف ِشْعره متثيًا لإلنسان حيث يقول:

كذاَك فؤادْي يعُر الحزُن فوَقُه

عى نهِر ُحبِّي وارًدا بعَد صادِر

َب الراعياِت عى الُرىب تذّكرُت ِسْ

وبَن املراعي يف الرياِض الزواهِر))(

ويف البيــت األّول مــن هذيــن البيتــن، يذكــر أّن فــؤاده أو قلبــه يعــر 
عليــه الحــزن، وهــذا يعنــي تحــّول فــؤاده أو قلبــه إىل جــرس، ومــن ثــّم 
ــت  ــدة، ويف البي ــة وعائ ــادرة، أي ذاهب ــياء واردًة وص ــه األش ــر علي تع
ــام أو  ــن األغن ــنَّ يرع ــوايت ُك ــات الل ــن سب الراعي ــّدث ع ــاين يتح الث
القطعــان يف ريــف العــراق الَخْصــب، وُيشــّبههّن بالــرسب، ومعنــى هــذا 
ــذا ـ  ــور(، وه ــور )سب الطي ــن الطي ــة م ــورة ُمْجَتَلب ــتحرض ص ــه يس أّن

أيًضــا ـ متثيــل.

2ـ التجسيد:

أشــياء  إىل  املعنوّيــة  األشــياء  تحويــل  عــن  عبــارة  والتجســيد 
حّســّية، و«تقديــم املعنــى يف جســد شــيئي، أو نقــل املعنــى مــن نطــاق 

املفاهيــم إىل املاديــة الحّســية«)2(، ويف ذلــك يقــول الســّياب: 

أراِك عى الرسيِر وأنِت بَن الليِل والفجِر

اِك، واملصباُح يْف الخدِر بَّ يكاُد النجُم يْف الشُّ

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 9)).

)2( الصورة الفنية في شعر أبي تّمام/ 69).
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ها النعاْس....))( ميسُّ

ــة  ــياء املعنوّي ــذه األش ــوي، وه ــن يشء معن ــارة ع ــو عب ــاس ه فالُنع
ليــس مــن شــأنها أن َتْلَمــس، لكّنهــا يف شــعِره تتخــذ صــورة يشء ِحــيّس 

َيلمــس األشــياء األخــرى.

وإذا كان التمثيــل صــورة يُحــّل فيهــا حيّس مــكان حيّس، فالتجســيد 
ــيد  ــه )تجس ــال عن ــم ُيق ــن ث ــيّس، وم ــوي إىل ح ــل املعن ــون بتحوي يك
ــاعر  ــيد املش ــة، وتجس ــاين الذهني ــيد املع ــّم تجس ــه يت ــوي(، فب املعن

ــية. النفس

3ـ التشخيص:

عــى  ودرجــة  )التمثيــل(،  عــى  درجتــن  يرتفــع  والتشــخيص 
ــّردات ال  ــكار أو امُلج ــاعر أو األف ــّور املش ــا ُيص ــه حين ــيد(؛ ألّن )التجس
يكتفــي بــأن يجعلهــا أشــياء حســّية، وإّنــا ُيعطيهــا حركــة، فهــو »نســبة 
صفــات البــر إىل أفــكار مجــّردة أو إىل أشــياء ال توصــف بالحيــاة«)2(، 
أي أّنــه يعّدهــا )أشــخاًصا( فاعلــة، ومــن ذاك جــاء اســم )التشــخيص(، أي 

ــّياب: ــول الس ــه يف ق ــا نلمح ــنة(، وذاك م ــخصنة( و)أنس ــه )ش أّن

ُق ُيوِمــُئ للُغيــوِم أَْن اْمِطري غاِئُموالــَرْ ُهناَك  َدْعَوَتُه  فُتجيُب 
ِقيــاَدُه للِريــاِح  أْســَلَم  زََمازُِم))(وامَلــْوُج  ِمْنُه  اللْيَل  َتروع  ومَضْت 

ــعة  ــة واس ــورة حركّي ــة، ص ــورة حيوّي ــاهد ص ــت األّول نش ويف البي
ا، يتبــّدى الــرق فيهــا وكأّنــه بر يومــئ إىل الغيــوم أن مُتطــر، وهذه  جــدًّ

الغيــوم فعــًا ُتجيــب دعوتــه ومُتِطــر.

ويف البيــت اآلخــر نلتقــي باملــوج يلبــس حّلــة شــخص ضعيــف 
الشــخصّية ُيســِلم قيــاده للريــح.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 679.

)2( مجدي وهبة، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب/ 02).

))( جمع وإعداد: ماجد السامرائي، رسائل السيّاب/ 54ـ 55 )من رسالة بعثها السيّاب إلى خالد الشّواف في 
5)/ 2/ )94)م(.
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ــرة،  ــنة واف ــخيص وأنس ــة تش ــهد حال ــع نش ــذه املقاط ــإًذا.. يف ه ف
ــة.  ــة وحرك ــّص حيوي ــى الن ــي ع تضف

ُحب(  ويف مشــهد حيوي واســع راح الســّياب يشــّخص )الّريح( و)السُّ
و)الشــمس( و)البــدر( بــا يحــي إحساســه بالوحــدة والســأم واليــأس 

وضيــاع املــايض الجميــل:

والنخيــِل الجــداوِل  إىل  بالشــكاِة  تجــأُر  يــُح  الرِّ

ــِل ــِو الجمي ــفُّ بالصح ــاِب تح ــُة النق ــحُب واهي والسُّ

والشــمُس، كاألمــِل البعيــِد يــذوُب يْف الشــجِن الهزيــِل

الطويــِل الــدرِب  عــى  يســامُريْن  أمــٌل  ال  فظلْلــُت 

ــِل ــِس الجمي ــَن األم ــرى ِم ــاعايْت.. وال ذك ــيُء س في

ُع البــدَر الســؤوَم يغيــُب مــا بــَن النخيــِل))( وأشــيِّ

4ـ التجريد:

ــأيت  ــه ي ــا..؛ ألّن ــا م ــخيص نوًع ــن التش ــب م ــة أصع ــد عملي والتجري
ــتطيع أن  ــى يس ــّردات؛ حت ــا إىل ُمج ــة وُيحّوله ــياء املحسوس إىل األش

ــّياب: ــول الس ــة، كق ــكار بحرّي ــع األف ــل م ــا يتعام ــا ك ــل معه يتعام

ــِم  ــِرَي امُلْظِل ــاُن يف َق ــا اآلَن ُعْرَي ــا أَن َه
ُكْنــُت باألْمــِس أَلَْتــفُّ كالَظــّن كالَرُْعــِم)2(

ــه  ــي أّن ــّن يعن ــّف كالظ ــن أن يلت ــيّس، لك ــاف ح ــان التف ــاف اإلنس التف
ــّرد،  ــر ـ إىل مج ــاف الب ــو التف ــراه ـ وه ــذي ن ــيّس ال ــيء الح ــّول ال ح
وهــو التفــاف الظــن الــذي مل َنــرُه، وإّنــا ُنبــرِصه َعقــًا وفًنــا، يف تشــبيه 

ــد. ــر التجري ــوي ع ــيء املعن ــوس بال ــيء املحس ال

السامرائي  تاريخ، ويرّجح  الشّواف دون  إلى خالد  السيّاب  بعثها  السيّاب/ 85ـ 86 )من رسالة  ))( رسائل 
عودها إلى أواخر الشهر الثاني أو أوائل الثالث من عام 946)م(.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 460.
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5ـ املعادل املوضوعي:

للغــة اإلنجليزّيــة،  أّنــه شــخص ُمتقــن  بــه الســّياب  مــا تحــّى 
ودّرســها زمًنــا يف مدرســة الرمــادي، وهــذا اإلتقــان جعلــه يســتطيع 
ــك كان  ــة؛ ولذل ــة الغربّي ــات األدبي ــى النتاج ــع ع ــر أن يّطِل ــن ُمبّك يف زم
وثيــق الصلــة بأديــث ســتويل، وكان يقــرأ لهــا بكثافــة، وكذلــك )ت. س. 

ــم.  ــر، وغره ــوركا، وبودل ــيا ل ــوت(، وغارس إلي

ــة  ــوت قضّي ــد إلي ــّياب عن ــا الس ــي وجده ــياء الت ــن األش ــن ضم وم
)املعــادل  مصطلــح  إليــوت  اســتعمل  فقــد  املوضوعــي،  املعــادل 
املوضوعــي( ألول مــرة يف دراســة نقديــة كتبهــا ملرسحيــة هاملــت 
وشــخصياته  امللقــي  يقــوم  ال  أن  بــه  ليعنــي  9)9)؛  عــام  لشكســبر 
بالترصيــح اللفظــي بالشــعور، بــل يــرك للوســائل ـ كالطبيعــة وكائناتهــا ـ 

أن تقــوم هــي بتوصيــل الشــعور))(. 

يشء  إىل  اإلنســان  يعمــد  أن  هــو  املوضوعــي(  )امُلعــاِدل  أّن  أي 
ُموازًيــا  فيجعلــه  الطبيعــة،  كائنــات  يف  أو  الطبيعــة  يف  موجــود 
ملشــاعره النفســّية، َفيــرك لهــذا الــيء أن ُيعــّر عنــه، وهــو ُيعــّر عــن 
ذلــك الــيء )عــى التبــادل(، وقريــب منــه مــا يذكرونــه يف )قصيــدة 
القنــاع(، فــكلُّ واحــٍد مــن األديــب والــيء الخارجــي املختــار يلبــس 

ــه. ــن خال ــّر م ــه، وُيع ــتر خلف ــا( يس ــذه )قناًع ــر، أي يتخ اآلخ

وأقــول: )قريــب منــه(؛ ألّن قصيــدة القنــاع تــرى أّن الشــاعر ميكــن أن 
يلبــس شــيًئا مــن الطبيعــة قناًعــا تعبرًيــا، وميكــن أن يلبــس شــخصية 
تاريخيــة قناًعــا، أو شــخصية مبتكــرة أو شــعبية أو أســطورية، كــا فعل 
ــخصية  ــى ش ــد ع ــذي اعتم ــقي( ال ــار الدمش ــاين مهي ــس يف )أغ أدوني

الشــاعر العبــايس )مهيــار الديلمــي(، وطــّور فيهــا.

فإليــوت يــرى أّنــه ليــس املهــّم مشــاعرنا، وإّنــا املهــّم الطريقــة التــي 
ُنبــّن بهــا هــذه املشــاعر، فــأن يقــول اإلنســان: أنــا َفــِرح، وأنــا مــرسور، 
أو أنــا حزيــن، وأنــا كئيــب، ليــس ِشــعًرا، وإّنــا الِشــعر أن ُيبــّن لنــا كيــف 

))( محمد التونجي، المعجم المفّصل في األدب 2/ 800.
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ــد هــذا الحــزن يف الطبيعــة، يف الكــون، يف النجــوم، يف األنهــار،  َتَجسَّ
ــدت هــذه األمــور يف صورة مشــاعره هو؟،  يف األشــجار؟، أي كيــف َتَجسَّ
وكيــف قرأهــا يف لحظــة شــعوره ذاك؟، وبعبــارة أخــرى: أن يخلــع األديب 
ــاعره،  ــا ملش ــاداًل موازًي ــا مع ــون، ويجعله ــة والك ــى الطبيع ــاعره ع مش

يجّســم مشــاعره. 

لذلــك كان الســّياب ُيــدرك هــذا الــيء، وُيــدرك بــأّن الشــاعر ال يقــرأ 
األشــياء يف الخــارج كــا هــي عليــه يف الواقــع، وإّنــا يقرؤهــا من خال 
ــه،  ــة نفس ــال صفح ــن خ ــارج م ــرى الخ ــاعر ي ــّية، فالش ــه النفس صفحت
ــس،  ــم النف ــات عل ــتعرنا مصطلح ــه، وإذا اس ــرآة قلب ــى م ــا ع وانطباعه
ــه يقــوم بإســقاط مشــاعره عــى الطبيعــة والكــون والوجــود، فهــي  فإّن

عمليــة )إســقاط( نفــيس، لذلــك يقــول الســّياب:

َباِســًا َخيــايِلَ  َبــَدا  اْبَتَســْمُت  وإَذا 
َتْبَســُم))( الَبشاَشــة  ِمــَن  امِلَيــاُه  َفــإذا 

تلقــايئ  انعــكاس  هــي  إّنــا  امليــاه  يف  تبــدو  التــي  فالبشاشــة 
وطبيعــي عــن البشاشــة املرتســمة عــى محيــاه، وهــي عمــل تجــاويب 
ــوت. ــن إلي ــتقاه م ــذي اس ــي ال ــادل املوضوع ــن املع ــط م ــذا ن ــه، وه لفعل

ويف قصيــدة أوَضــح مــن هــذا البيــت، نجــد الســّياب يعيــش حالــة 
مــن اآلالم واألحــزان والظــروف االقتصادّيــة، فضــًا عــن األمــراض 
الكثــرة التــي مــّر بهــا، وتنهــش جســمه النحيــل، باإلضافــة إىل التقّلبــات 
ــادات  ــا الع ــراق، وتعضده ــجرة الع ــف بش ــت تعص ــي كان ــّية الت السياس
التــي كانــت َصلبــة وصعبــة التجــاوز يف قريته ومســقط رأســه )َجْيكور( 
ــور  ــد إىل األم ــّياب يعم ــد الس ــام؛ ونج ــكل ع ــي بش ــف العراق أو يف الري
ــه  ــا لنفس ــا خارجًي ــاداًل موضوعًي ــا ُمع ــة، فيجعله ــودة يف الطبيع املوج

يبــدي مشــاعره، ويعــّر عنــه، فيقــول:

الزََّهــِر مصــارِع  بــَن  القَمـِراليــوَم  جانـَب  يطفـُئ  والصبـُح 

))( رسائل السيّاب/ 82 )من رسالة بعثها السيّاب إلى خالد الشّواف في 26/ 7/ 944)م(.
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الهيــٌة وأنــِت  ميــوُت،  الخـَرِحّبــْي  ضجـَة  سـمُعِك  يـدِر  مْل 
رنََّحهــا اللّفــاُء  بالســَفِروالدوحــُة  يهــمُّ  الربيــَع  أنَّ 
ــْت َق ــَجِروالجــدوُل املحــزوُن قــْد َسَ الشَّ ظلَّــُة  التألــَق  ِمْنــُه 
منابِعــِه ِمــْن  أُطِلــَق  القـَدِرواليــوَم  مخالـبِ  بـَن   .. مـايضَّ
قاحلــٍة بــكلِّ  يضــلَّ  أَثِرحتــى  با  بها  الزماُن  تاَه 
مولــِدِه زمــاَن  اُب  الــرسَّ ))(نــيَس  البــرَصِ ــُل  تنقُّ ومــاَت  فيهــا، 

مــا الــذي جعــل الطبيعــة والجــداول والدوحــة يف ذلــك الوقــت 
حزينــة؟، رّبــا مل تكــن حزينــة، واألشــجار ال تعــرف الُحــزن؛ ألّنهــا ليســت 
بــًرا يحــزن، لكــّن نفســّية الســّياب الحزينــة ارتســمت عــى الطبيعــة، 
ــع  ــى وق ــذاًل ع ــة ج ــت الطبيع ــرسوًرا لرقص ــا م ــّياب فِرًح ــو كان الس ول

ــه. ــام قيثارت أنغ

ويف مقطــع آخــر يقــوم الســّياب بجعــل كائنــات الطبيعــة ُمعــاداًل لــه، 
فيقــول:

خاويــٌة اآلمــاِل  ِمــَن  عشُبنفــيس  وال  ماٌء  ال  جرداُء 
ومــا املحــاُل  هــَو  أرتجيــِه  يجُبمــا  الذي  هَو  أرتجيِه  ال 
صادحــًة فأصــاَب  رمــى  تنتحُبقــدٌر  وهَي  خّرْت  الجّو  يف 
قوادِمهــا إىل  يعيــُد  ذا  السحُب؟)2(َمــْن  تضيُئُه  الصباِح  أفَق 

والســّياب ـ هنــا ـ يتكّلــم عــن حامــة رماهــا القــدر يف قوادمهــا؛ 
فخــّرت وهــي تنتحــب، ومــا ذاك إال مشــاعر الســّياب اليائــس املخفــق 
يف رصاعــه مــع الزمــن واملــرض التــي يبّينهــا قولــه: )نفــيْس ِمــَن اآلمــاِل 
ــذْي يِجــُب(،  خاويــٌة(، )مــا أرتجيــِه هــَو املحــاُل ومــا/ ال  أرتجيــِه هــَو ال
وأبياتــه الاحقــة لهــذا املقطــع والتــي يتحــّدث فيهــا عــن صلــب الســّيد 
ــاء  ــه دع ــا يف وج ــاء ألبوابه ــاق الس ــام ـ، وإغ ــه الس ــيح ـ علي املس
الســّياب، ومــن ثــّم خوفــه مــن املــوت وأغالــه املكّبلــة هــو الــذي جعلــه 

ــَدر.  ــة والق ــهد الحام ــتحرض مش يس

))( رسائل السيّاب/ 90 )من رسالة بعثها السيّاب إلى خالد الشّواف في 20/ 4/ 946)م(.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 2)7.
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ــن  ــذي ُضب مل يك ــر ال ــذا الط ــاطة أّن ه ــس ببس ــا أن نلم وبإمكانن
ــذا  ــال ه ــن خ ــو م ــه ه ــن نفس ــّر ع ــاعر أن ُيع ــا أراد الش ــة، وإّن حقيق
ــاداًل  ــه مع ــاعره، أي جعل ــل مش ــه يحم ــا ل ــر موازًي ــل الط ــْر، وجع الط

ــه. ــا ل موضوعًي

6ـ تكثيف الصور:

ــة  ــب بلمح ــي األدي ــورة(: أن ال يكتف ــف الص ــن )تكثي ــود م واملقص
ــذي يصطخــب يف  خاطفــة للتعبــر عــن ضخامــة اإلحســاس املــّوار ال
ــن  ــهد، وم ــة يف املش ــل الرضوري ــض التفاصي ــك بع ــت ذل ــه؛ لتفوي نفس

ــّرة. ــة املع ــور الدال ــن الص ــر م ــدة بالكث ــاعر القصي ــد الش ــّم يرف ث

وحينــا نــأيت إىل بعــض مقاطــع الســّياب نجــد املقطع مليًئــا بعنارص 
ا، يقــول يف بدايــة قصيدتــه: »املومــس  فنّيــة كثــرة وكثيفــة جــدًّ

ــاء«: العمي

املدينــْة فترُبــُه  أخــرى  مــرًة  يطبــُق  الليــُل 

حزينــْة أغنيــٍة  ِمْثــُل  القــرارِة  إىل  والعابــروَن 

الطريــْق))( مصابيــُح  ـ  فــى  الدَّ كأزاهــِر  ـ  وتفتَحــْت 

ــورة،  ــل ص ــة يحم ــات الثاث ــذه األبي ــن ه ــت م ــد أّن كّل بي ــا نج وهن
ــزن  ــي الح ــة( ه ــورة كلي ــن )ص ــج ضم ــة( تندم ــور جزئي ــا )ص ــي مًع وه
والكآبــة التــي تلــّف بظامهــا املوحــش جميــع أرجــاء املدينــة، وبعبــارة 
أدّق تندمــج ضمــن )صــورة بنائيــة( متاســكة، كا حــّددت األبيــات إطار 
الحــدث: فذكــرت زمانــه )الليــل(، ومكانــه )القــرارةـ  املدينة(، وشــخوصه 

)العابــرون إىل القــرارة(، ومابســاته )طريــق مضــاء باألنــوار(.

7ـ الحركة:

كان الســّياب يســعى أن ُيضفــي عنــرص الحركــة عــى األشــياء حتــى 
الجامــد منهــا واملجــّرد، فيجعــل األشــياء يف داخــل نصوصــه متحّركــة 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 509.



11

التقانات الحديثة في القصيدة العربّية )شعر السّياب نموذًجا(

وتفعــل، فاملجــّردات ـ مثــًا ـ هــي عبــارة عــن يشء يف عــامل األفــكار أو 
يف عــامل املشــاعر، وليســت ماديــة حّســية ذات تجّســد خارجي شــيئي، 

لكّنهــا عنــد الســّياب تتجّســد بــل وتتحــرّك، يقــول الســّياب:

وراحـــا الخـــاوْي..  املوعـــُد  جـــاَء  أمـــِس 

ــا))( ــأِس.. عليَّ ــى الي ــايْض. ع ــى امل ــاَب ع ــرُق الب يط

ــّياب،  ــأيت إىل الس ــان ي ــن الزم ــرّصم م ــزء ت ــو ج ــذي ه ــد ال فاملوع
ــرق  ــة يط ــة حرك ــف يف حال ــر، أو ضي ــه زائ ــاب، وكأّن ــه الب ــرق علي ويط

ــّياب. ــى الس ــأس وع ــى الي ــايض وع ــى امل ــاب ع الب

وكــا يضفــي الســّياب الحركــة عــى املجــّردات؛ يضفيهــا عــى 
)أســاطر(: قصيــدة  يف  يقــول  تتحــرّك،  فيصورهــا  الجوامــد، 

تعايْل فا زاَل نجُم املساْء

نا يْف النهاِر الغريْق يذيُب السَّ

ويغىش سكوَن الطريْق

بلونِن ِمْن ومضٍة وانطفاْء)2(

ــة يتحــرّك، ويذيــب الســنا، ويغــىش  ــة الفنّي ــذه اللوح ــم يف ه فالنج
ــق. ــكون الطري س

ــة ثالثــة ـ غــر املجــّردات والجوامــد ـ ُيضيفهــا البعــض،  وهنــاك حال
ويســّميها بـــ )الضــّد والتّضــاّد والحالــة الثالثــة(، وهــذا موضــوع يقودنــا 
إىل يشء مــن علــم املنطــق، الــذي يــرى أّن هنــاك أربعــة أقســام للتقابــل 
بــن األشــياء، ومنهــا التضــاّد، والضــّدان هــا: »الوجوديــان املتعاقبــان 
عــى موضــوع واحــد، وال ُيتصــور اجتاعهــا فيــه، وال يتوقــف تعّقــل 
أحدهــا عــى تعقــل اآلخــر«))(، فهــا ال يجتمعــان يف يشء واحــد، 
وميكــن أن يرتفعــا، مثــل األبيــض واألســود، فــا ميكــن أن يكــون الــيء 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 40.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 5).

))( محمد رضا المظّفر، المنطق/ 48.
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أبيــض وأســود يف وقــت واحــد، وميكــن أن يرتفــع ذلــك، فيكــون اليء 
أخــرض أو أحمــر أو غــر ذلــك، لكــّن هنــاك أضــداًدا ليــس لهــا ثالــث 
كالحيــاة واملــوت: فإّمــا أن يكــون اإلنســان حًيــا أو ميًتــا، لكــّن األدبــاء ـ 
فنًيــاـ  قــد يّدعــون وجــود حالــة ثالثــة ال يكــون املــرء فيهــا حًيــا وال ميًتا، 
ــة مــن القلــق  ــة ثالثــة، وهكــذا نشــاهد الســّياب يعيــش حال بــل يف حال
النفــيس الــذي يّدعــي فيــه أّن كّل األضــداد ارتفعــت، بحيــث أّنــه أمــى 
يف حالــة مــن الَغَبــش العــام، ويف حالــة تتــوارد عليــه األضداد، وتســكنه 

يف وقــت واحــد، يقــول الســّياب:

نزٌع وال موُت

نطٌق وال صوُت

طلٌق وال مياْد))(

فتتوفــر عندنــا لحظــة مخــاض عــرس، يحصــل فيهــا الَنــْزع، وال 
يتحّقــق املــوت، ويحصــل فيهــا النطــق، وليــس هنالــك صــوت، ويحصل 
ــّياب  ــعوًرا للس ــد ش ــي تجّس ــاد، وه ــا مي ــس فيه ــن لي ــق، ولك ــا الطل فيه
يرفــض كّل األشــياء املوجــودة، فــا يقبــل الصــورة وال الصــورة املقابلــة 

لهــا.

8ـ تراسل الحواّس:

ــة  ــدركات حاّس ــف م ــو »وص ــواّس( ه ــل الح ــن )تراس ــود م واملقص
مــن الحــواّس بصفــات مــدركات حاّســة أخــرى، فنعطــي لألشــياء التــي 
ــرص،  ــة الب ــا بحاّس ــي ندركه ــياء الت ــات األش ــمع صف ــة الس ــا بحاّس ندركه
ــذوق بصفــات األشــياء التــي  ونصــف األشــياء التــي ندركهــا بحاّســة ال
ندركهــا بحاّســة الشــّم، وهكــذا حتــى تصبــح األصــوات ألواًنــا، والطعــوم 
عطــوًرا«)2(، »وعــن طريــق هــذا الراســل تتجــّرد هــذه املحسوســات عن 
حســّيتها ومادّيتهــا، وتتحــّول إىل مشــاعر وأحاســيس خاّصــة....، فنقــل 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 424ـ 425.

)2( علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 78.
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صفــات بعضهــا إىل بعــض يســاعد عــى نقــل األثــر النفــيس كــا هــو أو 
قريًبــا مــا هــو، وبــذا تكتمــل أداة التعبــر بنفوذهــا إىل نقــل األحاســيس 
الدقيقــة«))(. وبــه يعطــي األديــب لحاّســٍة صفــاَت حاّســٍة أخــرى، فيقــول 

ـ مثــًا ـ: ســمعُت بعينــي، ورأيــُت بــأذين، يقــول الســّياب:

وعنَد بايْب يرصُخ الجائعوْن:

)يْف خبِزَك اليوميِّ دفُء الدماْء

فامأل لنا يْف كلِّ يوٍم وعاْء

ِمْن لحِمَك الحيِّ الذْي نشتهيْه،

فنكهُة الشمِس فيْه،

وفيِه طعُم الهواْء()2(

ويف آخــر ســطرين يــرد )نكهــة الشــمس(، بــداًل مــن )لــون الشــمس(، 
أو )ضــوء الشــمس(، ومــن الواضــح أّن الشــمس لهــا لــون، ولكــن أن يكون 
للشــمس )نكهــة(، وتتحــّول الشــمس مــن يشء ُمبــرَص إىل يشء ُمــذاق، 

فهــذا يعكســه تراســل الحــواّس، وتبادلهــا الــدور والوظيفــة واألثــر.

وكذلــك تــرد عبــارة: )وفيــه طعم الهــواء(، والهــواء من املحسوســات، 
ــًا(،  ــه )طع ــى ل ــات لنلف ــن امُلتذّوق ــيء م ــذا ال ــرص أّن ه ــا مل ُنب لكّنن
لكــّن النــّص هنــا يتحــّدث عــن جائعــن، ومــن مّثــة فالســّياب مــن دّقتــه 
حــّول هــذه األمــور بــا تتناســب مــع الجائعــن، الجائعــون ال ُيريــدون 
أن ينظــروا، وال يريــدون أن يســمعوا، وإّنــا يريــدون أن يأكلــوا، يريــدون 

أشــياًء ُمذاقــة ومطعومــة.

ويف قصيدته »املومس العمياء« يقول:

وتوّسَلْتُه: »فًدى لعيِنَك«، خّلنْي بيدْي أراها))(

))( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 80.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )9).

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 8)5.
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ــذه  ــدرك يف ه ــّياب ُي ــا«، والس ــدي أراه ــي بي ــارة »خّلن ــرد عب ــا ت وهن
القصيــدة وهــذا املقطــع أّن هــذه املــرأة عميــاء، ومــن ثــّم فهــي ال تــرى 
بعينيهــا، ولكّنهــا تــرى األشــياء عــر التحّســس والتلّمــس، كأّن يدهــا 

ــن. ــام الع ــوم مق تق

ويقول يف القصيدة نفسها:

جارتاهــا يشٍء  بــأيِّ  )ســعاُد(؟  أو  أجمــُل  أ)زهــوُر( 

ــوْن))( ــُس بالعي ــَي تهم ــَد، وه ــِت الي ــاِن؟، وعضَّ تتفّوق

فــرد عبــارة: )وهــَي تهمــُس بالعيــون(، كأّن الهمــس َبــدال مــن أن 
يصــدر مــن الفــم َصــَدر لديهــا مــن العيــون، إّنــه تجــاوب للحــواّس، 

وتبــادل لــألدوار بينهــا.

وتراســل الحــواّس وســيلة مــن الوســائل التــي يعتمدهــا امُلْحَدثــون 
اتجــاه أديب دون  الشــعرية، وال تقتــرص عــى  الصــورة  يف تشــكيل 
ســواه، فقــد يســتخدمها الرومانــيس أو الواقعــي، أو غرهــا..، بيــد أّنهــا 
ــال  ــيع مج ــة؛ لتوس ــّد عناي ــون أش ــا الّرمزي ــي به ــي عن ــائل الت ــن الوس م
اإليحــاء يف صورهــم)2(، ولعــّل أول مــن أشــار إىل أهميــة )فــوىض 
الحــواّس واختاطهــا(؛ للوصــول إىل املجهــول هــو رامبــو))(، وأول مــن 

ــر)4(.  ــو بودل ــل( ه ــم )الراس ــل اس ــدة تحم ــا يف قصي قّرره

9ـ مزج املتناقضات:

مــن ضمــن األشــياء الرائعــة يف شــعر الســّياب أّنــه يــأيت للمتناقضات 
املوجــودة يف الطبيعــة، فيمــزج بينهــا، ولعــّل واحــًدا مــن أســباب ذلــك 
هــو حالــة الحــزن العميــم والكبــر الــذي كان ُيســيطر عليــه، يقــول 

الســّياب:

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ ))5.

)2( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 78.

))( محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر/ 40).

)4( الرمز والرمزية في الشعر المعاصر/ ))).
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لوفيقْة

فيلِّ حقُل يْف ظاِم العامِل السُّ

فيِه ما يزرُع املوىت حديقْة

ها صبٌح وليُل يلتقْي يْف جوِّ

وخياٌل وحقيقْة

تنعُس األنهاُر فيها وهَي تجرْي))(

الســّياب تعكــس  التــي يتحــّدث عنهــا  الكئيبــة  فهــذه الحديقــة 
تأثــره بفكــرة العــامل األســفل أو مملكــة أرشــكيجال أو ُمــْوت أو هاديــس 
وبرســفون، والرمــز األســاس الــذي يخّيــم عــى جوهــا ويوجهــه هــو رمــز 
متــوز وعشــتار، وكيــف أّن اإلنســان ـ بنــاًء عــى الرؤيــة األســطورية ـ إذا 
مــات ينتقــل إىل العــامل األســفل، وهــو عــامل كئيــب، ليــس فيــه إاّل اآلالم، 
ــش  ــت تعي ــامل أصبح ــك الع ــت إىل ذل ــا انتقل ــة حين ــرصاخ، ووفيق وال
يف عــامل غريــب موحــش، يلتقــي يف جــّوه الصبــح والليــل، والخيــال 

والحقيقــة، واألنهــار فيــه تنعــس وهــي تجــري يف وقــت واحــد.

10ـ املفارقة التصويرية:

مــن التقنيــات التــي ُيشــّكل بهــا الســّياب قصائــده وشــعره امُلفاَرقــة 
التصويرّيــة، وهــي »تكنيــك فّنــي يســتخدمه الشــاعر املعــارص؛ إلبــراز 
التناقــض....،  مــن  نــوع  بينهــا  متقابلــن،  طرفــن  بــن  التناقــض 
اســتنكار  عــى  تقــوم  فكــرة  التصويريــة  املفارقــة  يف  والتناقــض 
ــل،  ــق وتتاث ــأنها أن تتف ــن ش ــاع كان م ــن أوض ــاوت ب ــاف والتف االخت
ــه  ــا واقع ــاق في ــراض ضورة االتف ــى اف ــوم ع ــل: تق ــر مقاب أو بتعب

االختــاف«)2(.

ــع أن تحصــل  ويف هــذا اإلطــار يــأيت الســّياب بأشــياء مل يكــن ُيتَوقَّ
ضمــن عــامل األســباب، وليســت هــي النتائــج الطبيعّيــة والتلقائّيــة، 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 25).

)2( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 0)).



16

التقانات الحديثة في القصيدة العربّية )شعر السّياب نموذًجا(

ــر.  ــة يف األم ــك ُمفارق ــّم فهنال ــن ث ــت، وم ــا حصل ولكّنه

ننقل مقاطع من أنشودة املطر، ونعّلق عى جزء منها، يقول:

وكلُّ عاٍم ـ حَن ُيعشُب الرى ـ نجوْع

ما مرَّ عاٌم والعراُق ليَس فيِه جوْع))(

وينُر الخليُج ِمْن هباِتِه الكثاْر،

عى الّرماِل: رغَوُه األجاَج، واملحاْر

وما تبقى ِمْن عظاِم بائٍس غريْق)2(

ـ ويْف العراِق جوْع

وينُر الغاَل فيِه موسُم الحصاْد

لتشبَع الغرباُن والجراْد))(

ـ ويْف العراِق ألُف أفعى ترُب الرَّحيْق

ها العراُق بالندى)4( ِمْن زهرٍة يربُّ

ـ أصيُح بالخليِج: »يا خليْج

يا واهَب اللؤلِؤ واملحاِر والرَّدى!«

دى فرجُع الصَّ

كأنَّه النشيْج:

»يا خليْج

يا واهَب املحاِر والرَّدى«)5(

ا املبنيــة عــى  طبًعــا هــذه القصيــدة مــن القصائــد العميقــة جــدًّ

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 474ـ 480.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 480.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 474ـ 480.

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 474ـ 480.

)5( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 477.
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ُعنــرص امُلفارقــة، ومــن مامــح ذلــك فيهــا:

أّوًل: )كلُّ عــاٍم حــَن ُيعشــُب الــرى نجــوع(، أي أّن وقــت الجــوع يف 
العــراق ُمتزامــن مــع الخصــب والخــرضة والوفــرة يف الطبيعــة، وليــس 
مــع الجفــاف والتصّحــر والنــدرة، وهــذا يشء غريــب، فســببه ال يكمــن 
يف فقــر الطبيعــة )نــدرة املــوارد والــروات(، بــل يف الظلــم واالســتئثار 
وســوء توزيــع املــوارد والــروات، فســببه بــري بحــت، وليــس طبيعًيــا.

ــا نحــن  ــا: هــذا الخليــج الــذي ُيفــرض أن يكــون كرمًيــا، وطبًع وثانًي
ــق  ــا اآلن إذا كان ذاك يواف ــة، ال يهمن ــراءة ظاهراتّي ــّص ق ــرأ الن ــا ـ نق ـ هن
الحقيقــة املوضوعيــة أم ال، هــذا الخليــج مــاذا يَهــُب الناس مــن ِهبات؟، 

ال يهبهــم إاّل رمــااًل ومــاًء أُجاًجــا ومحــاًرا خاوًيــا مــن اللؤلــؤ، ومــوىت.

وهنــاك ملمــح آخــر للمفارقــة يقــول عنــه الدكتــور عبــد اللــه الغّذامــي: 
»إّن )الصــدى( نطــق، وتحــّول إىل كائــن حــّي ال يــرّدد الــكام ويحاكيــه، 
ــارة  ــّر يف العب ــه يغ ــاّد جعل ــي ح ــرّصف بوع ــه، ويت ــل مع ــه يتفاع ولكّن
ــي  ــة ه ــة الجوهري ــذه الدالل ــة. وه ــة جوهري ــه دالل ــا، ل ــًرا جوهرًي تغي
ــاضة يف  ــت ح ــا كان ــدى، بين ــيج  الص ــن نش ــؤة( م ــقوط )اللؤل يف س
صيــاح ضمــر النــّص«))(، »مــن هنــا يظهــر أّن للثغــرة املحدثــة يف 
نظــام القصيــدة وظيفــة إبداعيــة تجعــل لغــة الصــدى أكــر مــن مجــّرد 
انعــكاس صــويت، وتجعــل الصــدى متوّحًشــا ميلــك التــرّصف والتّحكــم 
ــردى«)2(.  ــار وال ــر املح ــاه، وأظه ــؤ وأخف ــع اللؤل ــث ابتل ــّي حي ــر الخف والتآم

فمــن طبيعــة الصــدى أّنــه ُيــرّدد الكلــات األخــرة، ويحفــظ الكلــات 
األوائــل، لكــّن الصــدى ـ هنــا ـ واٍع، الصــدى حــذف الكلمــة التــي يف 
الوســط، فالســّياب قــال للخليــج: )يــا خليــج..، يــا واهــب اللؤلــؤ، 
ــب  ــا واه ــج، ي ــا خلي ــال: )ي ــاد وق ــدى ع ــّن الص ــردى!(، لك ــار، وال واملح
املحــار والــردى(، وحــذف كلمــة )اللؤلــؤ( مــع أّنهــا يف الوســط؛ ألّن 
الخليــج ـ وفــق الرؤيــة النفســية للســّياب حينهــا ـ ال يهــب لؤلــًؤا، وإّنــا 

))( عبد الله الغّذامي، القصيدة والنّص المضاّد/ 89ـ 90.

)2( القصيدة والنّص المضاّد/ 98.
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ــاح  ــدول واالنزي ــذا الع ــا، وه ــا زؤاًم ــا وموًت ــاًرا خاوًي ــاس مح ــب الّن يه
ــّص. ــة يف الن ــة رائع ــري، ُمفارق ــون ث ــن مضم ــاه م ــا ت ــويت، وم الص

11ـ  الرتداد )الفالش باك(:

ى ـ تقنية مســتدعاة  االرتداد أو الرجوع أو الـ back flash ـ كا ُيســمّ
مــن تقنيــات الزمــان يف الروايــة، فكــا ســبق للقصيــدة أن اســتعارت من 
الروايــة أســلوب )القــّص والحكايــة(، فقــد اســتعارت القصيــدُة الحديثــُة 
مــن الروايــة الحديثــة تكنيــَك )االرتــداد( و)املونولــوج الداخــيل( اللذين 
يركــز عليهــا اتجــاه )تيــار الوعــي( الــذي يهتــم بحتــوى وعــي األبطــال 

ــيس الداخيل))(. النف

التسلســل  الروايــة: »قطــع  بــاك( يف  )الفــاش  االرتــداد  ومعنــى 
الزمنــي لألحــداث، والعــودة مــن اللحظــة الحــاضة إىل بعــض األحــداث 
التــي وقعــت يف املــايض«)2(، وقــد يتــّم هــذا االرتــداد عى لســان الراوي 
أو أحــد األبطــال؛ ألغــراض فنيــة مقصــودة كإضــاءة اللحظــة الحــاضة 
التــي يتــّم منهــا االرتــداد ومــا أشــبه ذلــك))(، ويكــر اســتخدام أســلوب 
االرتــداد يف الشــعر يف القصائــد التــي تنبنــي عــى مفارقــة تصويريــة، 
وخاّصــة تلــك املفارقــات التــي يكــون للزمــن أثــر يف تناقــض الطرفــن 

فيهــا)4(.

ويف قصيــدة )اذكرينــي( نشــاهد أّن الســّياب يف لوحاتهــا ينتقــل من 
ــاين  ــيس الث ــدث النف ــن الح ــر، وم ــيس آخ ــدث نف ــيس إىل ح ــدث نف ح
ــا أّن  ــع، وخصوًص ــل رائ ــذا التنّق ــبق، وه ــدث أْس ــع إىل ح ــود أو يرج يع
الســّياب يعمــل فيــه غالًبــا عــن طريــق فعــل الذاكــرة )تداعــي املعــاين(، 
ــل  ــق التسلس ــارج وف ا يف الخ ــيًّ ــري حّس ــداث تج ــل األح ــه ال يجع أي أّن
الزمنــي الفيزيــايئ التصاعــدي، بــل يســتثمر الذاكــرة لتذّكــر حــدث 

))( عن بناء القصيدة العربية الحديثة / 209، ))2.

)2( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 209.

))( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 209ـ 0)2.

)4( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ ))2.
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ُمشــابه حصــل يف الســابق، ومــن ذاك الحــدث الســابق مُيكــن أن يرجــع 
ــّياب: ــول الس ــاض، يق ــت الح ــع إىل الوق ــبق أو يرج ــدث أْس إىل ح

ناظريـــِك يْف  مـــرٌق  قلبـــْي  نـــوِر  ِمـــْن  قبـــٌس 

لديـــِك غـــاٍف  الهـــوى  إنَّ  الهـــوى،  مهـــُد  فهـــا 

مقلتيـــِك يْف  املنـــى  إنَّ  املنـــى،  نبـــُع  وهـــا 

نظرتيـــِك))( يْف  هاتـــٌف  ويصبـــْي  يغـــرْي  مـــا  كلُّ 

لكّنــه ال يلبــث أن يقطــع هــذا املشــهد االســتذكاري النــرِض ليســتفيق 
عــى بــؤس الحــاض، فيــدرك أّن ذاك الــرسور العميــم انقــى، وأصبــح 
ــّياب  ــّف الس ــّم يش ــن ث ــه، وم ــى انقضائ ــرّس ع ــذي يتح ــايض ال ــن امل م
ــَق  ــره؛ إذ مل يب ــة أن تتذك ــك املحبوب ــن تل ــى م ــة، ويتمّن ــة باكي بحرج

مــن املــايض ســوى الذكــرى:

يديــِك)2( بــَن  بــى  قلًبــا  واذكــرْي  فاذكرينــْي، 

ــن  ــابق مباي ــعور س ــعور إىل ش ــن ش ــيس م ــال النف ــذا االنتق ــن ه وم
يرتــّد الســّياب إىل تذكــر أحــداث ماضيــة انقضــت ـ هــي األخــرى ـ، ومل 

ــجي: ــر املش ــا إال التذك ــَق منه يب

وجنتيــِك!! يْف  أقداِحــِه  ِمــْن  الحــبَّ  نهلنــا  كــْم 

أيــِك))( ذاُت  ِجنــاٌن  تخفيــِه  الُقبلــِة  وصــدى 

ــه  ــر في ــذي اندث ــع ال ــة الواق ــود إىل رصام ــايض يع ــر امل ــن تذك وم
املــايض الجميــل وتــاىش:

لديــِك؟! تبقــى  فهــْل  هــُر،  الدَّ أياَمنــا  محــا  قــْد 

إليــِك)4( أصبــْو  إنَّنــْي  بقــريْب،  كْنــِت  لــْو  آِه.. 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 2)).

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 2)).

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ ))).

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ ))).
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ــذت  ــي أخ ــاء(، الت ــس العمي ــد )املوم ــرد عن ــح ي ــاٍن أوض ــف ث وموق
ــوم  ــه ي ــابق رأت ــور س ــرت سب طي ــه، وتذّك ــح علي ــت متس ــًرا، وراح ط
ــا؛ ألّن  ــرت أباه ــابق تذّك ــور الس ــر سب الطي ــن تذكُّ ــرصة، وم ــت مب كان

ــور: ــك الطي ــهد تل ــا إىل مش ــذي أخذه ــو ال ــا ه أباه

يداهــِا فتنُرهــا  مرّقطــًة  أجنحــًة  ومتــسُّ 

ـ أجنحــًة ســواها ـ وهــَي متســُحهنَّ  وتظــلُّ تذكــُر 

كاَنــْت تراهــا وهــَي تخفــُق..، مــلَء عينيهــا تراهــا:

سٌب ِمــَن البــطِّ املهاجــِر، يســتحثُّ إىل الجنــوِب))(

وألّن مشــهد البــّط املهاجــر إىل الجنــوب مشــهد اســتذكاري كان 
يــوم أخذهــا أبوهــا معــه حيــال النهــر؛ قفــز ذهنهــا مــن جديــد منــه إىل 

ــه: ــل في ــة، وُقت ــا بالرسق ــه أبوه ــم في ــر اُته ــف آخ ــتذكار موق اس

كواهــا ِمــْن  املذلــَة  ترتجــُف  فاحــَن  وعيــوُن 

الشــفاْه واختاجــاُت  يــرسُق(  )رآُه  والغمغــاُت: 

إلهــْي، يــا  إلهــْي،  )يــا  فتــرصُخ:  َتهــا،  ميِّ ُيخزيــَن 

لــْو أنَّ غــَر الشــيِخ(، وانكفــأْت تشــدُّ عــى القتيــل

والتياعــا)2( ــا  وحبًّ أًس  مْنــُه  تنتقــاِن  شــفتِن 

وهــذا املقطــع األخــر ُيوّضــح كيــف اُتِهــم أبوهــا، وكيــف ُقِتــل، فــإًذا.. 
مــن واقــع الحــاض ـ وهــي متســح اآلن عــى طــر ـ تذّكــرت مــاٍض، ومــن 
املــايض تذّكــرت كيــف ُقتــل والدهــا يف الســابق، وهــذا نــط مــن العمــل 
الفّنــي يف القصيــدة العربّيــة تنتقــل فيــه اللوحــات واملشــاهد مــن زمــان 
إىل آخــر عــن طريــق اســتدعاءات ذهنّيــة، بحيــث ال َيخُلــق فجــوة يف 

النــّص، وتتبــّن االنتقــاالت.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 9)5.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 520.
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12ـ تعّدد األصوات واألشخاص:

تعــّدد األصــوات واألشــخاص تقنيــة اســتعارتها القصيــدة الحديثــة 
منهــا  اســتعارتها  أخــرى  تقنيــات  جانــب  إىل  املرسحيــة،  فــّن  مــن 
ــوار،  ــجيلية، والح ــق التس ــورس، والوثائ ــيناريو، والك ــاج، والس كاملونت

وســواها مــن أســاليب صناعــة الفيلــم الســينايئ))(.

ومــن روائــع شــعر الســّياب أّن القصيــدة تتضافــر فيهــا فنّيــات كثــرة 
لتنشــئ الحركــة فيهــا، ومنهــا: تعــّدد األصــوات واألشــخاص، واألصــوات 
ليســت عبــارة عــن صــوت واحــد يقولــه الشــاعر، وإّنــا تزريــق للقصيــدة 
بأصــوات ُمتضــاّدة وُمتناقضــة )حواريــة(، وكّل واحــد منهــا يحمــل 
شــعوًرا مختلًفــا وفعــًا مايــًزا، ومــن ثــّم ُيغنــي الحــوار، ومتتلــئ 

ــة. ــور بالحرك ــال، ومت ــرؤى واألفع ــاعر وال ــاف املش ــدة باخت القصي

ومــن ضمــن القصائــد الجميلــة التــي تعمــل فيهــا هــذه التقنيــة لــدى 
ــن  ــا ع ــّدث فيه ــي يتح ــد( الت ــروح والجس ــن ال ــه )ب ــّياب قصيدت الس
شــاعر الــروح وشــاعر الشــهوة بأفكارهــا املتضــادة، وتتصــارع األفــكار 
ــت  ــب يف الوق ــّيق وصاخ ــوار ش ــدة يف ح ــة القصي ــى حلب ــاّد ع وتتض

ــه فيهــا شــاعر الــروح: نفســه، ومــا يقول

مسّهُدهــذا الجريــُح، وجرُحــُه ال يضمــُد فهَو  عليِه؛  الغراُم  جاَر 
فيعربُدصــبٌّ أطــاَر الصفــُو ِمــْن أضاِعــِه الهوى  ِبِه  ميرُّ  قلٌب 
ُه ــدَّ ــا ه ــاِن، كأنَّ خطًب ــْي الكي يتنهُد)2(واه ما  لطوِل  الشفاِه؛  ذاوي 

فرّد عليه شاعر الشهوة:

املتــرّضِم بقلِبــِه  الدمــاُء  للأمثِمتلــَك  جسَمُه  فتدفُع  تغيل؛ 
مشــبوبًة أحاَمــُه  الهــوى  محّرِم))(ردَّ  كلَّ  فيِه  فحّلَل  ناًرا، 

ومــن القصائــد األخــرى التــي تعــّددت فيهــا األصــوات: )نبــوءة 
ورؤيــا(، و)أنشــودة املطــر(، و)مدينــة املطــر(، و)يف الســوق القديــم(، 

))( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 5)2.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 6))ـ 7)).

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 9)).
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و)اللقــاء األخــر(، و)لــن نفــرق(، و)أم الــروم(، و)نــداء املــوت(، و)يــوم 
ــوب(. ــوا ألي ــر(، و)قال ــاة األخ الطغ

13ـ الحوار )الديالوج(:

ــرة  ــوات ظاه ــّدد األص ــع تع ــا ـ م ــرن ـ أحياًن ــي تق ــور الت ــن األم وم
الحــوار بــن شــخوصها، وقــد بلغــت هــذه التقنيــة عنــد الســّياب درجــة 
ــع  ــا، فيض ــة متاًم ــة والرواي ــاب القص ــع ُكّت ــا يصن ــا م ــع فيه ــار يصن ص
رشطــة )ـ( تســتعيض عــن كلمــة )قــال(، ومــن ذلــك مــا نشــهده يف هــذه 

ــر: ــن الجزائ ــات ع األبي

ـ )وماذا حمْلَت لنا ِمْن هدية؟(.

ماْء())(. ـ )غًدا ضاحًكا أطلعْتُه الدِّ

ــطر  ــم، والس ــري ألبيه ــر الجزائ ــال الثائ ــول أطف ــو ق ــطر األول ه والس
ــّدث، وذاك  ــذا متح ــا أّن ه ــّن لن ــذي ُيب ــم، وال ــر عليه ــو ُرّد الثائ ــاين ه الث

ــكام. ــة ال ــواردة يف بداي ــة )ـ( ال ــو الرط ــر ه ــّدث آخ متح

14ـ املونولوج الداخيل:

ــتخدم يف  ــك املس ــك التكني ــيل(: »ذل ــوج الداخ ــد بـــ )املونول ُيقص
القصــص؛ بغيــة تقديــم املحتــوى النفــيس للشــخصية، والعمليــات 
، وذلك يف  النفســية لديهــاـ  دون التكّلــم بذلــك عــى نحــو كيّل أو جــزيّئـ 
ــة  ــتويات املختلف ــات يف املس ــذه العملي ــا ه ــد فيه ــي توج ــة الت اللحظ
ــو  ــى نح ــكام ع ــا بال ــر عنه ــّكل للتعب ــل أن تتش ــي قب ــاط الواع لانضب
مقصــود«)2(، وهــو تكنيــك مــن أبــرز تكنيــكات اتجــاه )تيــار الوعــي( يف 

ــة))(. ــة الحديث الرواي

ــذات  ــه ال ــذي تبّث ــيل ال ــث الداخ ــو الحدي ــيل ه ــوج الداخ فاملونول
لنفســها، ويتحــرّك يف عمــق وجدانهــا، أي حديــث النفس للنفــس ال للغر، 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 240.

)2( روبرت همفري، تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة: محمود الربيعي/ 44.

))( تيار الوعي في الرواية الحديثة/ 42.
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ــو  ــخصية ه ــل الش ــث داخ ــاك حدي ــاة(، فهن ــم )املناج ــّميه بعضه ويس
)املونولــوج(، وهنــاك حديــث خارجــي يــدور بــن الشــخصيات، نســّميه 
)الحــوار( أو )الديالــوج(، فاملونولــوج داخــيل، والديالــوج خارجــي، 
وهــا متقابــان، وكاهــا أخذتــه القصيــدة الحديثــة مــن فــّن الروايــة 

ــرسح.  وامل

ومــن أروع قصائــد الســّياب القامئــة عــى املونولــوج قصيــدة )حّفــار 
القبــور(، وثاثــة أربــاع القصيــدة هــي عبــارة عــن حديــث نفــيس، 
ا. والحــدث الــذي تقــوم  واألحــداث التــي تجــري يف الخــارج قليلــة جــدًّ
عليــه يتمثــل يف حفــار قبــور فقــر يف مقــرة يتمّنــى أن يحصــل عــى 
يشء مــن املــال يحّقــق بــه بعــض مآربــه، فشــاهد جنــازة، فــأرشق 
ا  يف قلبــه املــال واألمــاين، وراح ُيحــّدث نفســه حديًثــا طويــًا جــدًّ
ــازة ودفنهــا، وأخــذ املــال وذهــب إىل الَبغــاء،  عــن ذلــك، ثــم أخــذ الجن
ــا مطــواًل جديــًدا متــى يحصــل  ورجــع مــّرة ثانيــة يحــّدث نفســه حديًث
ــام  ــّياب يف خت ــرأة، والس ــرى الم ــازة أخ ــه جن ــت ل ــم الح ــال، ث ــى امل ع
ــّك الرمــز، ويكشــف أّن هــذه التــي جــيء بهــا هــي نفســها  القصيــدة يُف
التــي زىن بهــا الحّفــار البارحــة، والتــي كان ُيحــّدث نفســه أن يعــود إليها، 
ــّدث  ــف ُيح ــه كي ــرى في ــوج ن ــذا املونول ــن ه ــط ـ م ــا ـ فق ــتّل مقطًع نس

ــه: ــور نفس ــار القب حّف

وهزَّ حفاُر القبوْر

اِء، وصاَح: »ربِّ أما تثوْر ميناُه يْف وجِه السَّ

فتبيَد نسَل العاِر.. تحرَق بالرجوِم املهلكاْت

أحفاَد عاٍد، باعَة الّدِم والخطايا والّدموِع؟

.. ما داَم الفناْء يا ربِّ

هَو غايُة األحياِء، فأمْر يهلكوا هذا املساْء!

سأموُت ِمْن ظأٍم وجوِع

إْن مْل ميْت هذا املساَء إىل غٍد بعُض األناْم
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فابعْث بِه قبَل الظاْم

.. أسبوٌع طويٌل مرَّ كالعاِم الطويِل، يا ربِّ

والقُر خاٍو، يفغُر الفَم يْف انتظاٍر، .. يْف انتظاْر

ما زلُت أحفُرُه، ويطمُرُه الغباْر))(

ــا  ــه مجــااًل خصًب إّن لجــوء الســّياب إىل املونولــوج الداخــيل فتــح ل
ــار،  أن يشــيح ببــرصه عــن أّن يتحــّدث هــو عــى لســان شــخصية الحّف
ــد  ــا: )لق ــه نقدًي ــال ل ــق، أو أن يق ــا ال ُيطي ــه م ــه أو ُيحّمل ــّم يظِلم ــن ث وم
قولتــه مــا مل يقــل، فــا الــذي يعلمــك بجريــات ضمــره(، فلجــأ إىل هذه 
الحيلــة الفنّيــة التــي تجعــل الحفــار نفســه يتحــّدث عــا يجيــش داخله، 
وينقلــه الســّياب بوصفــه نقــًا موضوعًيــا أميًنــا ملــا ســكبته الشــخصية 
ــى  ــة تتمّن ــى الغراب ــا يف منته ــو كان كاًم ــا، ول ــامع قلبه ــها يف مس نفس
فيــه الشــخصية أن متــوت البرّيــة جمعــاء، فقــط لــي تحصــل عــى 
حفنــة نقــود تنــال بــه أهواءهــا، فهــذا مــا قالــه حّفــار القبــور عــن نفســه!!

15ـ السيناريو:

املقصــود مــن )الســيناريو الســينايئ(: »عمليــة إعــداد القصــة 
لتصبــح فيلــًا، وتحويلهــا إىل مناظــر ولقطــات وتحديــد التفاصيــل 
بــكّل دقــة مــن ديكــورات وتوقيــت وغــر ذلــك.. مــا تســتلزمه عمليــة 

ــاهد«)2(. ــل مش ــروء إىل عم ــل مق ــن عم ــة م ــل القص تحوي

والشــاعر الحديــث يصــّر قصيدتــه إىل ســيناريو عــر تحويلهــا إىل 
مجموعــة مــن املشــاهد واللقطــات أو اللوحــات، بحيــث ميكــن تحويلهــا 

إىل ســيناريو ســينايئ))(.

لديــه بعــض  أّن  الســّياب  الرائعــة يف شــعر  ومــن ضمــن األمــور 
ــات  ــى لقط ــا ع ــوّزع أبياته ــي، تت ــل املرسح ــبه بالعم ــي أش ــد ه القصائ

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 546ـ 547.

)2( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ )22.

))( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ )22.
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ــدة  ــد يف القصي ــة، ويوج ــة معّين ــه لقط ــّر عن ــدث تع ــات، وكّل ح ولوح
ــك. ــر ذل ــخاص وغ ــور وأش ــكان وديك ــان وم زم

ــدة  ــب »قصي ــذا الجان ــة يف ه ــّياب املحلق ــد الس ــن قصائ ــن ضم وم
اللعنــات«، التــي يــورد يف بدايتهــا لقطــة بعنــوان )إىل النــار(، وُيوّضــح 
فيهــا أّنــه يوجــد يف النــار واٍد مظلــم موحــش، مل يتحــّدث عنــه املعــّري 
وهــو  اإللهّيــة«،  »الكوميديــا  يف  دانتــي  وال  الغفــران«،  »رســالة  يف 
ــهد يف  ــن مش ــارة ع ــة األوىل عب ــن، فاللقط ــاة والظامل ــص للطغ مخّص

ــم. الجحي

ثــم تــأيت اللقطــة الثانيــة بعنــوان )ضحكــة الشــيطان(، يصغــي فيهــا 
ــى  ــيطرنا ع ــد س ــا: لق ــه فيه ــون ل ــاة، يقول ــكوى الطغ ــيطان إىل ش الش
النــاس، وجعلناهــم يخوضــون يف الدمــاء، ثــم يتحــّدث الشــيطان عــن 
ــف أّن  ــل، وكي ــم والقت ــى الظل ــاة ع ــه الطغ ــواء، وحّث ــه آلدم وح إغوائ
ــه  ــّم يحّدث ــّر، ث ــاء ال ــن يش ــا م ــه يورثه ــًكا ل ــك مل ــت بذل األرض أصبح
ــه لفتــاة مــن البــر أغوتــه بجالهــا البــاذخ اآلس،  أحــد مردتــه عــن حّب

ثــم قتلــَـها، وهــذه اللقطــة تجــري يف األفــق، يف الجــو.

ــس  ــر إبلي ــا يزمج ــس(، وفيه ــة إبلي ــوان )غضب ــة بعن ــة الثالث واللقط
غضًبــا عــى املــارد الذي اســتكان حيًنــا للفتــاة البريــة، ويوّبخه بأقى 
ــأّن تلــك الفتــاة لديــه مل تكــن إال قــدح ســّم  التوبيــخ، فيعتــذر املــارد ب
يســقيه الشــاعر ليهيــم، فيضحــك إبليــس جــذاًل، ويأمــر مــارده أن يعــود 
ــه؛ ليرصفــه عــن همــوم البائســن؛  للشــاعر ليــذيك حــّب الفتــاة يف قلب

لئــا يوقظهــم إىل الثــورة عــى الظاملــن.

وقــد كتــب الســّياب قصيدتــه )اللعنات( يف فــرة االلتــزام املاركيس، 
ــو  ــة، وه ــورة والحرك ــن الث ــا ع ــون صارًف ــا ـ يك ــعر ـ أحياًن ــأّن الش ــن ب وآم
موقــف مواجــه للشــعر الرومانــيس وشــعر العاطفــة والحّب، ويعــّده فعًا 
تخديرًيــا ترفًيــا الهًيــا عــن همــوم الشــعوب، ومــن ثــّم يطلــب الشــيطان 
مــن مــارده أن يذهــب إىل ذاك الشــاعر ليحّثــه عــى كتابــة قصائــد غزلية 
يف املــرأة حتــى ُتلهيــه عــن الثــورة وحركــة الجاهــر، ومــن ثــّم يلهــي 
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بهــا هــو ـ أي الشــاعر ـ النــاس عــن التفكــر يف الثــورة والحركــة.

وهكــذا تــأيت اللقطــة الرابعــة بعنــوان )عــى شــرين( ـ وهــو جبل يف 
أربيــل يف شــال العــراق))(ـ، وفيهــا يصغــي إبليــس إىل كام أحــد مردتــه 
واســمه )بلــزاب( عن ثــورة الصــن ونجاحهــا، وقتــل حاكمهــا الديكتاتور، 
ــه  ــب من ــس، ويطل ــب إبلي ــاس، فيغض ــن الن ــدل ب ــروة بالع ــع ال وتوزي
أن يتحــّدث عــن الشــال )أوروبــا(، فيخــره بلــزاب أّن اليونــان ـ كذلــك 
ــة:  ــة الفاضل ــون يف )املدين ــة أفاط ــق أمني ــورة وتحقي ــق الث ـ يف طري
اليوتوبيــا(، فيغضــب إبليــس وينــزل عــى جبــل شــرين حتــى يتــدارس 
األمــر مــع شــياطينه، وباســتراف الثــورة للشــعوب وحركاتهــا التحررية 
وصمــت إبليــس تنتهــي املطولــة التــي جــاءت يف )مئتــن وواحــد 

وســتن( بيًتــا!!

والشــاهد أّن القصيــدة مــن أّولهــا إىل آخرهــا هــي عبــارة عــن لقطــات 
فيلــم، وكّل لقطــة.. فيهــا مــكان وزمــان وحــدث وشــخوص وديكــورات، 
ــرسح  ــبة امل ــى خش ــم أو ع ــيل يف فيل ــهد متثي ــري يف مش ــا تج وكأّنه

بكامــل مؤثراتهــا اإليحائيــة.

وســننقل فيــا يــأيت أربعــة أبيــات ميّثــل كّل منهــا مطلــع لقطــة مــن 
اللقطــات األربــع بالرتيــب:

بــِه أملَّ  ال  داٍج:  النــاِر  ِمــَن  واٍد   *
)ُغفرانــا(  يســتوحْيِه  املعــرَِّة(  )شــيُخ 

تحســُبُه  العــُن  تــكاُد  داٍج  والليــُل   *
جّبــاِر جثــاِن  عــى  متّطــى  قــًرا 

* وانقــضَّ إبليــُس يْف الظلــاِء صاعقــًة
ِمــْن غيِظــِه، ثــمَّ شــقَّ الجــوَّ مرتِفعــا

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 9)5، الحاشية ))(.
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الظلــاِء تحســُبُه * والَح شــريُن يْف 
ــوادْي))( ــَب ال ــْي جان ــٍم تغّط ــداَس غي أك

ومثــل هــذه املطولــة يف البنــاء الســينايئ املعتِمــد عــى اللقطــات 
جــاءت قصائــد أخــرى لديه، منهــا: )فجــر الســام(، و)املومــس العمياء(، 

ــار القبور(. و)حّف

16ـ املونتاج السيناميئ:

ــات  ــن اللقط ــة م ــب مجموع ــينايئ(: »ترتي ــاج الس ــي بـــ )املونت نعن
الســينائية عــى نحــو معــّن، بحيــث تعطــي هــذه اللقطــاتـ  مــن خال 
ــا مل تكــن لتعطيــه فيــا لــو ُرتبــت بطريقــة  هــذا الرتيــب ـ معًنــى خاصًّ
مــت منفــردة«)2(، وهــو بهــذا املعنــى ميّثل القــوة الخّاقة  مختلفــة، أو ُقدِّ

يف الحقيقــة الســينائية))(.

وتتــّم عمليــة املونتــاج بإعــادة ترتيــب املــادة الخــام، وتركيبهــا 
بحيــث يصبــح لهــا داللــة خاّصــة، وهــو ترتيــب ال يتــّم وفًقــا للتسلســل 
الطبيعــي للحــدث عــر تواليــه الزمنــي كــا حصــل يف الخــارج، وإّنــا 

ــّرج)4(. ــه يف املتف ــرج أن يحدث ــد امُلخ ــذي يري ــر ال ــا لألث وفًق

ــط، أو  ــرص الراب ــى عن ــه ع ــوم لقطات ــد تق ــم ق ــرض الفيل ــن ُيع وح
التاثــل، التناقــض، أو التكــرار، أو التــوازي، وقــد يــأيت حــدث، والحــدث 
ــذا  ــده به ــض قصائ ــوم يف بع ــّياب يق ــرة، والس ــق الذاك ــن طري ــر ع اآلخ
ــي  ــل املتلق ــينائية، ويجع ــات س ــا لقط ــدة وكأّنه ــل القصي ــّن، فيجع الف
مثــل مشــاِهد تاحــق عينــاه لقطــات تجــري أمامــه عــى حلبــة املــرسح 

ــينا. يف الس

ــا  ــاًل ناضًج ــا مث ــي عرضناه ــور( الت ــار القب ــدة )حّف ــح قصي وتصل

))( األبيات األربعة حسب الترتيب: من ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 68)، )7)، 82)، 400.

)2( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 5)2.

))( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 5)2.

)4( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 5)2.
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لبنــاء القصيــدة عــى أســاس مونتــاج ســيناميئ، وقــد رّتــب الســّياب 
ــط(. ــر )الرتاب ــى عن ــا ع أحداثه

17ـ الكورس:

ــدين  ــة املنش ــا جاع ــي تبّثه ــة الت ــن األغني ــارة ع ــو عب ــورس ه الك
واملغنــن )الجوقــة( يف املرسحيــة اإلغريقيــة القدميــة، وكانــت مهمــة 
الكــورس رشح األحــداث والتعليــق عليهــا، واإلشــارة إىل بعــض األحداث 
ــون  ــورس أّن يك ــة الك ــرسح، فوظيف ــى امل ــا ع ــن تقدميه ــي ال ميك الت
ــى  ــق ع ــدة، ويعّل ــام للقصي ــار الع ــب املس ــي يراق ــوت خارج ــة ص بثاب
مــا يجــري، وقــد يقــوم الشــاعر نفســه يف القصيــدة بــدور الكــورس يف 

املرسحيــة اليونانيــة مــن التعليــق عــى األحــداث ورشحهــا))(.

والســّياب ُيجــري بعــض قصائــده عــى وزن مثــل الخفيــف، ثــم يضــع 
داخــل بنيــة نســيجه فاصــًا كأّنــه نشــيد تعزفــه الجوقــة، ثــّم يعــود إىل 
ــال  ــل الح ــل وص ــاس، ب ــيل األس ــهد التمثي ــود املش ــن األول، ويع اللح
ــورس =  ــاين )خ ــمه اليون ــّميه باس ــات أن ُيس ــض األوق ــّياب يف بع بالس

ــة جيكــور(: كــورس(، يقــول الســّياب يف )مرثّي

خورْس:

شيُخ اسم ِ اللِه.. ترلا

قْد شاَب ترلَّ تراِر... وما هّا

تِرلِْل.. العيُد ترلِا

ترلِا.. عرََّس )حادْي(

ّا زغرْدَن ترْل ِتِرللّ

الثوُب ِمَن الريِز.. ترلّا

والنقُش صناعُة بغداِد)2(

))( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 200، 202.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 406ـ 407.
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وهــذا املقطــع عبــارة عــن جــزء مــن أغنّيــة شــعبّية باللهجــة العراقيــة 
الدارجــة، يعرضــه الســّياب فاصــًا بــن مقطعــن، وقــد ورد تعليقــًا عليــه 
يف الحاشــية: »يغّنــي الخــورس أغنيتــن عراقيتــن شــعبيتن، )شــيخ 
اســم اللــه(: نبــات كالَحلفــاء تــؤكل أزهــاره وهــي يف براعمهــا، وتنفتــح 

عــن ســنابل تشــبه الــرؤوس التــي شــابت«))(.

18ـ الوثائق التسجيلية:

الوثائــق التســجيلية تكنيــك مــن أهــّم تكنيــكات  االتــكاء عــى 
)املــرسح التســجييل(، وقــد اســتعارته القصيــدة الحديثــة منــه، وفيــه 
والبيانــات  والرســائل  واملحــاض  »الّســجات  عــى  االعتــاد  يتــّم 
اإلحصائيــة، ونــرات البورصــات والتقاريــر الســنوية للبنــوك والــركات 
واملقابــات  والخطــب  الرســمية،  الحكوميــة  والبيانــات  الصناعيــة، 
والترصيحــات التــي تــديل بهــا الشــخصيات املعروفــة، والريبورتاجــات 

الصحفيــة واإلذاعيــة«)2(.

ــر  ــرت الخ ــدة َن ــم الجري ــر اس ــده يذك ــض قصائ ــّياب يف بع والس
ــل  ــي حص ــر واقع ــذا األم ــدّون أّن ه ــه ُي ــدة، وكأّن ــره يف القصي ــذي ذك ال
ــن  ــّدث ع ــي، فيتح ــدره التوثيق ــذا مص ــد، وه ــجلته الجرائ ــل، وس بالفع
مأســاة متــوز وموتــه، وُيقــارن بينــه وبــن االبــن العراقــي الــذي ُصعــق 

ــول: ــاء، فيق بالكهرب

وتنُر )الزماُن( و)الحوادُث( الخْر))(

فالســّياب يذكــر ـ هنــا ـ أّن خــر االبــن الــذي صعقتــه الكهربــاء نرتــه 
جريــدة )الزمــان(، جريــدة )الحــوادث(. والكهربــاء رمــز قصد به الســّياب 

التقنيــة الحديثــة ومــا َجَلبــت مــن دمــار. 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 406، الحاشية ))(.

)2( عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ 204.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 7)4.
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19ـ اللون: 

هــذه التقنيــة مــن التقنيــات املســتعارة مــن فــّن الرســم، وللشــعراء 
يف وقوفهــم عنــد اللــون مواقــف: فمنهــم مــن وقــف عنــد حــّد الزخرفــة 
ــن  ــم م ــكيل(، ومنه ــوين الش ــر الل ــي )التصوي ــكيل النمط ــن الش والتلوي
وقــف وقفــة نفســية فنيــة تكشــف عــّا خلــف األلــوان مــن عوامل نفســية 

محجبــة تتجــاوز تشــيوءها طــاًء خارجًيــا))(.

فاللــون يحّقــق للشــاعر وظائــف كثــرة منهــا: إيقــاظ املشــاعر 
واملســافة،  الحجــم  وإبــراز  االنتبــاه،  وجــذب  العواطــف،  وتحريــك 

بالحركــة)2(. اإليهــام  وخلــق  الخارجيــة،  الحــدود  وتأكيــد 

ــر  ــل املؤث ــده، وُيدخ ــون يف قصائ ــتثمر الل ــا يس ــراً م ــّياب كث والس
ــاث  ــك ث ــتخدم يف ذل ــد اس ــاٍل، وق ــتوى ع ــكيلها بس ــوين يف تش الل
طــرق: ففــي بعــض األحيــان يســتثمر لوًنــا واحــًدا )الطريقــة البســيطة(، 
ويف أحيــان أخــرى يقــوم بالجمــع بــن األلــوان )الطريقــة املركبــة(، ويف 

أحيــان ثالثــة يقــوم بالتاعــب باأللــوان )الطريقــة املعقــدة(:

الطريقة األوىل: الطريقة البسيطة )اللون الواحد(:

ــن  ــه، وم ــرد وداللت ــون املنف ــّياب الل ــتثمر الس ــة اس ــذه الطريق يف ه
األلــوان التــي اســتثمرها: األصفــر، واألخــرض، واألزرق، واألحمــر، وغــر 

ذلــك.

ــف،  ــام الّري ــذ أي ــون من ــة يف العي ــون الزرق ــّياب ل ــرّسب للس ــد ت وق
والحــت عــى محيــا العينــن الزرقاويــن مامــح الخــدر اآلس، وانســياب 
ــود يف  ــض املوج ــل بع ــه ميث ــر، ولعّل ــب الكس ــاء القل ــال، وإصغ الخي

ــة: ــة العراقي البيئ

الغديــْر لــوُن  فيهــا  ينعــُس  زرقــاواِن..  عينــاِن 

ــْر ــُب الكس ــُت القل ــاُل، وينص ــاُب الخي ــو..؛ فينس أرن

))( الصورة الشعرية بين النّص التراثي والمعاصر.. دراسة فنية تحليلية/ 59).

)2( شكري عبد الوهاب، اإلضاءة المسرحية/ 0)).
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انتهــاْء.. بــا  الحاملــِن  للكوكبــِن  يــا  عينــاِك.. 

الّرجــاْء أضــواَء  أنَّ  أعلــُم  كْنــُت  مــا  لوالهــا 

النســاْء))( صنــِع  ِمــْن  النــوَر  وأنَّ  ســاجيٌة..  زرقــاُء 

الطريقة الثانية: الطريقة املركبة )الجمع بني األلوان(:

يتــّم  الصــورة، ال  بهــا  التــي تتشــّكل  اللونيــة  التقانــة  ويف هــذه 
ــق، أو  ــون تتواف ــن ل ــر م ــى أك ــد ع ــل تعتم ــد، ب ــون واح ــتدعاء ل اس
ــوان بجنــب بعضهــا؛  ــا ُترصــف األل تتعاقــب، أو تتــازج، أو تتغايــر، وهن
ــون  ــب لل ــيط املصاح ــعور البس ــر الش ــب غ ــد مرك ــعور جدي ــداء ش إلب
واحــد، أو إلبــداء التناقــض بــن األمــور، أو غــر ذلــك، فمثلــا اســتفاد 
الســّياب مــن اســتقدام اللــون الواحــد يف الركيــب إلبــداء مامــح القلق 

ــك. ــان ذل ــون لبي ــن ل ــر م ــتقدام أك ــن اس ــتفاد م ــه، اس لدي

ــكال  ــة أش ــذ أربع ــذه تتخ ــة ه ــب اللوني ــة الركي ــذا فطريق ــى ه وع
هــي: توافــق األلــوان، وتعاقــب األلــوان، ومتــازج األلــوان، وتبايــن 

األلــوان.

ــن  ــوين ب ــق الل ــن التواف ــّياب ع ــث الس ــوان(، حدي ــق األل ــن )تواف أـ م
األصفــر/ واألحمــر، الــذي شــهده عــى النعــش امللطــخ بالدمــاء، وقــد 
ــر،  ــون األصف ــش بالل ــم النع ــن، فرس ــن اللون ــرز ب ــّياب بالف ــي الس عن

بينــا كانــت جوانبــه حمــراء مــن الــدم:

لُه الَح  املفجوُع..  الشاعُر  منكرُسوحّدَق  النوِر  اصفراُر  عليِه  نعٌش 
جوانُبُه القايْن  بالدِم  تنحدُر)2(تلطَخْت  مْنُه  قطراٌت  تزْل  ومْل 

فالنعش أصفر، لكّنه ملطخ بأحمر يعكس الدم.

ب ـ ومــن )تعاقــب األلــوان( أّن بعــض القصائــد الجميلــة عنــد الســّياب 
ُنشــاهد فيهــا اللــون يف لحظــة، ثــّم يــأيت مشــهد آخــر ويتغــّر فيــه 
اللــون، وكأّن الحــدث نفســه ومضــات تتغــّر، يقــول يف قصيــدة 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )6ـ 64.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 90).
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ــي(:  ــة الجلب ــيل ابن )شناش

عِف وأرعَدِت الساُء فرنَّ قاُع النهِر، وارتعَشْت ذرى السَّ

وأشعَلهنَّ ومُض الرِق: أزرُق، ثمَّ أخرُض، ثمَّ تنطفُئ

وفّتَحِت الساُء لغيِثها املدراِر باًبا بعَد باٍب

عاَد مْنُه النهُر ينضُح وهَو ممتلُئ

تكّلُلُه الفقائُع، عاَد أخرَض، عاَد أسمَر، غصَّ باألنغاِم واللهِف))(

ــر  ــرض، وكان النه ــون األخ ــل إىل الل ــّم انتق ــرق أزرق، ث ــذا كان ال وبه
ــاعر  ــد الش ــة رص ــى دق ــدّل ع ــّر ي ــو تغ ــمر، وه ــار أس ــّم ص ــرض، ث أخ
التغــّرات  ويناســب  الخارجيــة،  الوجــودات  يف  اللونيــة  للتغــّرات 
الشــعورية الحاصلــة يف نفســه والتــي أســقطها عــى تلــك الوجــودات، 
وتحــّول أو تطــّور نظرتــه لألشــياء، وميّثــل حركــة ناميــة لديــه ال تســتقّر 
عــى حالــة واحــدة، وهــو ـ هنــا ـ يســتذكر ذاك الجــال املفقــود، ويحــّن 
إىل االقــران بــه، كتحقيــق للــذات املنشــطرة املوزعــة بــن مــاٍض 

 . ــرٍّ ــاٍض م ــذب، وح ع

ج ـ ويف بعــض املقاطــع يســتثمر الســّياب )متــازج األلــوان(، وكأّن 
األلــوان الحقيقّيــة املوجــودة يف الطبيعــة ال ُتعــّر عــن الشــعور 
الــذي يعيشــه الســّياب، ومــن ثــّم فهــو ُمحتــاج إىل أن يــأيت بلــون 
جديــد، كــا كان العــرب ميزجــون الحلــو بالحامــض، ويســّمونه 
)امُلــّز(، أو كــا يجمــع العلــاء بــن النحــاس والقصديــر، ويصنعــون 
ــد  ــوان يج ــض األل ــأيت إىل بع ــا ي ــّياب حين ــز(، فالس ــا )الرون منه
أّن األلــوان املوجــودة يف الطبيعــة ال تكشــف الشــعور املوجــود يف 

ــول: ــن، ويق ــن لون ــب ب ــه فُرّك داخل

يا ليتنْي ما زلُت يْف لعبْي

يْف ريِف جيكوَر الذْي ال مييْل

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 598.
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عْنُه الّربيُع األبيُض األخرُض:

ىَب ُتزهُر))( الّسهُل يندى والرُّ

فالّربيــع يف جيكــور )أبيــض( رســمه صفــاء الســاء املرقــة، وهــو 
يف نفــس الوقــت )أخــرض(؛ ملــا خلعــت عليــه الطبيعــة الزاهيــة مــن حّلــة 
ــا  ــا خارجًي ــرف لوًن ــّياب ال يع ــجار، فالس ــزروع واألش ــن ال ــة بأفان بهيج
ــراح  ــا، ف ــال مًع ــاء والج ــن الصف ــب م ــيس املرك ــعوره النف ــي ش يح

يختــار صــورة لونيــة مركبــة لبيــان ذلــك.

لونــن متضاّديــن غــر  أخــذ  األلــوان(:  )تبايــن  ـ ونقصــد مــن  د 
متجاوريــن تنعــدم بينهــا الصفــة املشــركة، ووضعهــا متقابلــن 
ــا  ــا غريًب ــون كلٍّ منه ــا، وك ــس بينه ــدم التجان ــرز ع ــا ي ــن؛ م متقارب

عــى اآلخــر بســبب املســافة الفاصلــة بينهــا)2(. 

ومــن األلــوان املتباينــة: )األبيــض/ واألســود(، و)األخــرض/ واألحمــر(، 
و)األزرق/ واألصفــر())(، وعــى ســبيل املثــال فقد أُغــرم الســّياب بالتضاّد 
بــن اللونــن )األخــرض واألحمــر(، ورددهــا يف عــدة مــوارد مــن شــعره، 
وقــد كان يتمثــل فيهــا الــرصاع بــن اللــون األخــرض ومــا يحكيــه مــن 
جــال الطبيعــة/ واألحمــر بــا يحملــه مــن مشــهد الــدم والقتــل؛ لينتــج 
الجميــل(، فيقــول يف  الجــال(، و)تخريــب  )إفســاد  منهــا شــعور 
قصيــدة )رؤيــا يف عــام 956)( التــي يصــّور فيهــا مذبحــة املوصــل التــي 

نفذهــا الشــيوعيون:

أغصاُن زيتوِننا أثقلـَها الورُد

ورُد الدِم، األحمُر)4(

فاألغصان الخرضاء تلّطخت بحمرة الدم، وتبّدد رونقها النرض. 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 202.

)2( اإلضاءة المسرحية/ 09).

))( مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الموسوعة العربية العالمية )2/ 7)2.

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 5)4.
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الثالثة: الطريقة املعقدة )التالعب باأللوان(:

ــيا  ــباين غارس ــاعر األس ــن الش ــة م ــذه الطريق ــّياب ه ــد ورث الس وق
لــوركا، ال ســيا يف قدرتــه عــى تصويــر قســوة املــوت، وتصويــر الواقــع 
»مــن خــال صــور حّســية مجّســمة، وتاعــب باأللــوان، وجمــع للمامــح 
ــة  ــات الواقعي ــه املجّس ــل في ــد تتص ــعري واح ــار ش ــدة يف إط املتباع
بألــوان  بأخيلــة غريبــة طليقــة ال واقعيــة«))(، وكيــف كان يتاعــب 
ــا  ــون(، ويصوره ــزع الل ــا )ن ــياء لونه ــض األش ــن بع ــزع ع ــياء: فين األش
كأّنهــا ال لــون لهــا؛ ألّنــه ال يتقّبــل الصــورة املوجــود فيهــا هــذا الــيء، أو 

ــر(. ــون املغاي ــا بالل ــي )صبغه ــا الحقيق ــًرا للونه ــا مغاي ــا لوًن يعطيه

ــياء ذات  ــّياب إىل أش ــي الس ــون( مي ــزع الل ــكل األول )ن ويف الش
لــون، فينــزع عنهــا لونهــا؛ ألّن تلــك األشــياء مل تكــن تتفاعل مــع وجدانه، 
ولعــدم قدرتــه عــى نزعهــا مــن الطبيعــة، نــزع عنهــا لونهــا فنًيــا، فأفقدها 

بعــض خصائصهــا، بــا أفقدهــا معناهــا األصــيل:

هلمَّ فليُل آسيَة البعيُد مداُه، يدعونا

.... لنطِو دجاُه قبَل طلوِع شمٍس دوَن ألواِن

اِن)2( ُد عامَل األحاِم، ُتخْفُت ـ إْذ يرنُّ التُر فيها ـ سجَع كهَّ تبدِّ

ــا  فهــذه الشــمس التــي تطلــع دون ألــوان، رّبــا تحــي نفســًيا وأدبًي
أّنــه ال يريدهــا أن تظهــر؛ لئــا تشــعل الجــرح فيــه، ومــن مّثــة يســلب عنها 
لونهــا، أو أّنهــا خرجــت فاقــدة لصفــة اإلرشاق والبهــاء التــي يحتفــي بهــا 

الناس.

ويف الشكل الثاين )صبغ األشياء باللون املغاير( يقول السّياب:

وكنُت أصيُح ِمْن أرقْي

وِمْن مريْض: )أريُد املاْء(

))( إحسان عباس، بدر شاكر السيّاب: دراسة في حياته وشعره/ 252.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )8).



35

التقانات الحديثة في القصيدة العربّية )شعر السّياب نموذًجا(

جى واملاْء. وتخنُق صويَت الظآمَن وهوهُة الدُّ

ويعوُل ِمْن بعيٍد بوُق سيارْة

يجيُء إيلَّ عَر املاِء يْف الحارْة،

يجيُء إيلَّ ِمْن أعاِق بحٍر شمُسُه الخرضاْء

تنثُّ عى رشاِع السندباِد أزاهَر الشفِق))(

ونحــن مل نألــف وجــود )شــمس خــرضاء(، لكــّن الســّياب حينهــا كان 
يعيــش يف املدينــة، ويكــره الجــو الــذي يحيــط بــه يف املدينــة فيهــا، 
ويريــد شــمس الريــف املتألّقــة التــي تــأيت إليــه البســة جــال الطبيعــة 
الخــرضاء، حيــث يــرق ضياؤهــا الوهــاج مــن جيكــور، ومــن ثــّم ارتدت 

الشــمس نفســها لــون الريــف األخــرض، فأضحــت خــرضاء.

20ـ الضوء والظّل: 

وهــذه التقنيــةـ  كســابقتهاـ  مســتعارة مــن فــّن الرســم، فالرســام حــن 
يصــور األشــياء يفــرغ عليهــا األضــواء والظــال، وتلونهــا فرشــاته بألوان 
شــفيفة خافتــة، أو غامقــة فاقعــة، فالضــوء عنــرص مــن عنــارص التعبــر 
التــي يلجــأ إليهــا الفّنــان؛ يك يخلــق تأثراتــه االنفعاليــة والدراميــة 
معتِمــًدا عــى اتجــاه الضــوء )جانبــّي/ أمامــّي/ خلفــّي/ فوقــّي/ تحتــّي(، 
وعــى كميــة الضــوء املنســكبة )شــديدة/ ضعيفــة()2(، ويحّقــق لــه ذلــك 
وظائــف عديــدة منهــا: املســاهمة يف الرؤيــة وكشــف األشــياء، وإضفــاء 
التجســيم واالســتدارة، أو اإليهــام بالبعــد الثالــث )العمــق(، وخلــق الجــّو 
املناســب، واإليحــاء بالزمــن )ليــل/ نهــار/ فجــر/ أصيــل، ....())(، أو تصوير 

الظــروف الخارجيــة للجــّو )صفــاء/ غيــم/ غبــار/ ضبــاب(.

الرســام، ويــزرع يف أشــيائها  والســّياب ُيشــّكل قصائــد بفرشــاة 
الضــوء والظــّل، وهــذا واضــح جــيل يف كثــر مــن قصائــده، ومنها أشــهر 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 626.

)2( اإلضاءة المسرحية/ 8)2.  

))( اإلضاءة المسرحية/ ))2ـ 8)2.
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ــا: ــول فيه ــي يق ــر(، الت ــودة املط ــي )أنش ــاق، وه ــى اإلط ــه ع ــدة ل قصي

عينـــاِك حـــَن تبســـان تـــورُق الكـــروْم

نَهـــْر يْف  كاألقـــاِر  األضـــواُء  وترقـــُص 

ــَحْر ـ ــاعَة السَّ ــا سـ ــذاُف وهًنـ ــُه املجـ ـ يرجُّ

النجـــوْم غوريهـــا  يْف  تنبـــُض  ـــا  كأنَّ

ــفيْف ــْن أًس شـ ــاٍب ِمـ ــاِن يْف ضبـ وتغرقـ

املســـاْء فوَقـــُه  اليديـــِن  َح  سَّ كالبحـــِر 

دفُء الشـــتاِء فيـــِه، وارتعاشـــُة الخريـــْف،

ــاْء ــاُم، والضيـ ــاُد، والظـ ــوُت، وامليـ واملـ

فتســـتفيُق مـــلَء روحـــْي رعشـــُة البـــكاْء

ـــاْء))( السَّ تعانـــُق  وحشـــيٌة  ونشـــوٌة 

ــواء  ــص أض ــان؛ فرق ــة تبتس ــي املحبوب ــّياب عين ــّور الس ــد ص فق
القمــر عــى صفحــة املــاء، كــا يبــرص فيهــا النجــوم تنبــض وتتوهــج، 
تكاثــف  املتكاثــف  والظــام  الضبــاب  يف  غرقتــا  وقــد  ويبرصهــا 
ظلــات البحــر وقــد أطبــق عليــه ظــام املســاء، وهكــذا تتعانــق )رقصــة 

ــاء(. ــام والضي ــع )الظ ــواء( م األض

21ـ الرمز: 

نعنــي بـــ )الرمــز(: »أفضــل وصــف أو صياغــة ممكنــة لحقيقــة غــر 
معروفــة عــى نحــو نســبي، حقيقــة ندركهــا ونســلَّم بوجودهــا ....، 
والتصــّور الّرمــزي هــو الــذي يفــرسِّ الّرمــز بوصفــه أفضــل صياغــة ممكنــة 
ــا، أو أن  ــر وضوًح ــون أك ــن أن يك ــو ال ميك ــبًيا، فه ــول نس ــيء مجه ل
م عــى نحــو متميــز«)2( ـ كــا يقــول كارل يونــج -. أو »هــو مــا ميكــن  ُيقــدَّ
ــة  ــق املطابق ــس بطري ــه، لي ــة علي ــر يف الدالل ــّل يشء آخ ــّل مح أن يح

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 474ـ 475. 

)2( عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية/ 20.
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التامــة، وإّنــا باإليحــاء، أو بوجــود عاقــة عرضيــة، أو عاقــة متعــارف 
عليهــا..«))(. 

ــد  ــّياب، وق ــعر الس ــا ش ــز به ــي يكتن ــات الت ــل الفنّي ــن أجم ــز م والرم
ــّم  ــن أه ــدة م ــز؟، وواح ــأ إىّل الرم ــاذا لج ــول: مل ــًا ح ــو مفّص ــدث ه تح
األشــياء التــي ألجأتــه إىل ذلــك هــي: الجــّو الســيايس الــذي كان مخّيــًا 
ــن  ــي م ــم املل ــام الحك ــهده أي ــا ش ــراق، وم ــى الع ــك ع ــه الحال بجناح
لــدن امللــك فيصــل ومــن تــاه، ثــم الحكــم الجمهــوري ابتــداء مــن عبــد 
ــوض  ــّياب أّن الخ ــد الس ــد وج ــاد، فق ــم واضطه ــن ظل ــم، م ــم قاس الكري
يف الشــأن الســيايس ونقــد الظلــم والظاملــن بشــكل رصيــح وواضــح 
ومبــارش ُيدخلــه إىل غيابــات الســجون وقعــر الزنازيــن، وقــد دخــل 
الســجن فعــًا إىل ذلــك، والســكوت عــن الخــوض يف ذلــك خيانــة 

ــّل إًذا؟! ــا الح ــع، ف ــر واملجتم للضم

الحــّل ـ يف رؤيــة الســّياب ـ يكمــن يف تنــاول الشــأن الســيايس 
بطريقــة رمزيــة، فأولئــك الحــكام ال يعرفــون األدب، وال يعرفــون الرمــوز، 
ومــن ثــّم يهبــه الرمــُز التســَر والتخفــي، فتمــّر قصائــده عليهــم وال 
يعرفــون أّنهــم املقصــودون بهــا، ويف ذلــك يقــول الســّياب: »لعــيّل أول 
ــوًزا،  ــا رم ــذ منه ــاطر؛ ليتخ ــتعال األس ــدأ باس ــارص ب ــريب مع ــاعر ع ش
وكان الواقــع الســيايس هــو أول مــا دفعنــي لذلــك، فحــن أردُت مقاومــة 
الحكــم الســعيدي بالشــعر اتخــذت مــن األســاطر ـ التــي مــا كان لزبانيــة 
ــتعملتها  ــا اس ــك، ك ــرايض تل ــتاًرا ألغ ــا ـ س ــعيد أن يفهموه ــوري الس ن
للغــرض ذاتــه يف عهــد قاســم، ففــي قصيــدة )سبــروس يف بابــل( 
ــك،  ــه لذل ــن زبانيت ــاء، دون أن يفط ــع هج ــه أبش ــًا ونظام ــوُت قاس هج
كــا هجــوُت ذلــك النظــام يف قصيــديت األخــرى )مدينــة الســندباد(«)2(، 
ــة  ــيوعي( يف العاصم ــبيبة )الش ــان الش ــه يف مهرج ــال يف محاضت وق

اليرموك،  الحّر، د ط، األردن: منشورات جامعة  العربي  الشعر  الغموض في  أنماط من  ))( خالد سليمان، 
.)Princeton Encyclopedia of  P oetry and p oetics8 ؛(( p( :407)هـ/ 987)م، ص ))، نقًا عن

)2( علي حّداد، بدر شاكر السيّاب.. قراءة أخرى/ 56 )عن: جريدة »صوت الجماهير«، العدد 22، السبت 26/ 
تشرين األول/ )96)م(، واستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر/ 42.
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الرومانيــة )بوخارســت(: )وســاعدْت الظــروف السياســية .... حيــث 
ــز(«))(. ــوء إىل الّرم ــى اللج ــة ع ــدام الحري ــري وانع ــاب الفك اإلره

وهكــذا نجــد أّن قصيــدة )أنشــودة املطــر( قالهــا الســّياب يف )95)م، 
ــه،  ــورة علي ــا بالث ــًا فيه ــراق، ومتنّبئ ــي يف الع ــم املل ــا الحك ــًدا به قاص
وقصيــدة )مدينــة بــا مطــر( قالهــا الســّياب يف 958)م، أي يف أول ســنة 
ــوز(،  ــورة مت ــوز/ 958) )ث ــورة 4)/ مت ــه ث ــذي جلبت ــوري ال ــم الجمه للحك
ــا  ــا فيه ًئ ــي، متنبِّ ــم املل ــم بالحك ــم قاس ــد الكري ــا عب ــاح فيه ــي أط والت
ــز  ــه، والرم ــاص من ــًا، والخ ــم أيض ــد قاس ــورة ض ــاق الث ــك ـ بانط ـ كذل
ــن  ــًا؛ ألّن الحكم ــن مع ــاض يف القصيدت ــر( ح ــف )املط ــداليل املكث ال
ويبــاب،  جــدب  إىل  الخصــب  العــراق  أحــاال  والجمهــوري  امللــي 
وأفقــداه الــرّي واملطــر، كــا أّن القصائــد )سبــروس يف بابــل(، و)مدينة 
الســندباد(، و)رؤيــا يف عــام 956)(، و)املبغــى( قيلــت يف زمــن قاســم، 

ــه)2(. ــه وتنكيل ــن إرهاب ــه، وع ــال حكم ــة خ ــداث الداخلي ــن األح وع

وهكذا عمل الرمز عند السّياب عمل التخّفي )الوظيفة التنكرية(.

ــي  ــز الواقع ــا: الرم ــن ه ــن كبري ــى نوع ــّياب ع ــد الس ــز عن والرم
املعــارص، والرمــز الرايث، بأشــكاله الســتة األساســية: )األديب، والديني، 

ــطوري(. ــعبي، واألس ــي، والش ــويف، والتاريخ والص

والرمــز املعــارص يســتمّد مــن يشء معيــش ُتــدرك دالالتــه ببســاطة، 
ــندعه،  ــك س ــل()4(، ولذل ــرج إيف ــام())(، و)ب ــة الس ــتعاله لـــ )حام كاس

ــط. ــرايث فق ــز ال ــن الرم ــّدث ع ونتح

أـ الرمز األديب: 

ولعــّل أهــّم مــا يســم الّرمــز األديب هــو اســتخدام الشــخصيات األدبية 
يف بنيــة النــّص الشــعري ونســيجه، واالســتيحاء مــن دالالتهــا واألمــور 

))( بدر شاكر السيّاب: دراسة في حياته وشعره/ )7).

)2( حسن توفيق، شعر بدر شاكر السيّاب: دراسة فنية وفكرية/ ))2ـ 2)2.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 242.

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 84).
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ــا، واســتخدام فــّن )تراســل الحــواّس( الــذي  التــي ارتبطــت بهــا تعبرًي
شــاع كثــًرا عنــد الشــعراء املحدثــن، والســيا الرمزيــن، وقــد ســبق أن 
تحدثنــا عــن )تراســل الحــواّس( يف فقــرة خاّصــة عقدناهــا تحــت هــذا 

االســم، وســندرس ـ هنــا ـ اســتعال الســّياب للشــخصيات األدبيــة.

يقول السّياب:

ٍ وجنوَن قيِس!!))( نا العريبَّ حبَّ كثرِّ ما كاَن أحى حبَّ

وواضــح يف هــذا النــّص املكّثــف أّنه يســتدعي شــخصيتن أدبيتن 
ــن  ــرِّ ب ــا: ُكَث ــف، وه ــذري العفي ــّب الع ــا يف الح ــن ذاع صيته عربيت

ح )مجنــون ليــى(. عبــد الرحمــن )ُكثــرِّ َعــّزة(، وقيــس مــن امُللــوَّ

ب ـ الرمز الديني:

ــب  ــن الكت ــتقاة م ــوز املس ــك الرم ــي(: »تل ــز الدين ــد بـــ )الرم وُيقص
الســاوية الثاثــة: القــرآن، واإلنجيــل، والتــوراة«)2(.

وهــذا التعريــف يقــرص )الرمــز الدينــي( عــى الرمــوز املأخــوذة مــن 
األديــان الســاوية الثاثــة: اإلســام، واملســيحية، واليهوديــة، وكتبهــا، 
ويركــن جميــع األديــان األخــرى ـ كالديانــة اإلغريقيــة القدميــة يف )آلهــة 
األوملــب(، والكونفوشــية والبوذيــة والهندوســية والســيخية، وغرهــا ـ 

يف خانــة األســطوري.

وقــد اغــرف الســّياب كثــًرا مــن رمــوز األديــان الســاوية الثاثــة: 
اإلســامي واملســيحي واليهــودي، يقــول مثــًا:

والرمُل ِمْنُه نزا هاٌل بالدِم القايْن خضيُب))(

و)الهــال( رمــز إســامي؛ العتــاد املســلمن يف التقويــم عــى 
التاريــخ القمــري، ومــن ثــّم يوضــع رمــزه عــى املــآذن، ونســمع بـــ )الهال 
ــذ  ــذي يتخ ــر( ال ــب األحم ــل )الصلي ــال(، يف مقاب ــم اله ــر(، و)أم األحم

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 722.

)2( أنماط من الغموض في الشعر العربي الحّر/ 40.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ ))5.
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ــيحي. ــز املس ــن الرم ــه م داللت

ويقول:

خرٌس نواقيُسِك الثكى، وداميٌة

فيِك األناجيل، واملوىت با ُصلِب))(

والنواقيس واألناجيل والصليب رموز مسيحية.

 ويقول: 

أهَي عامورُة الغويُة أْم سادوُم؟

هيهاَت.. إنَّها جيكوُر)2(

ويبــدو أّن الســّياب حــن كتابــة هــذه الســطور كان يف حالــة انفعــال 
طــاٍغ، ولذلــك وصــف جيكــور الجميلــة بأّنهــا )عامــورة وســدوم الغويــة(، 
ــرة التــي كانــت ترتكــب الخطايــا، وهــو مــا  وهــي قــرى قــوم لــوط املدمَّ
يؤكــد أّن الشــعر يقبــض عــى اللحظــة اآلنيــة وقــت الكتابــة، ويجّســمها 
آن القــول، بينــا يف قصائــد أخــرى هــام الســّياب عشــًقا بجيكــور، 

ووصفهــا بالجــال الخــّاب، وقــال:

حيَنا يزهُر التوُت والرتقاْل،

حَن متتُد )جيكوُر( حتى حدوِد الخياْل،

حَن تخرضُّ عشًبا يغّيْ شذاها

والشموَس التْي أرضعْتها سناها،

حَن يخرضُّ حتى دجاها،

يلمُس الدفُء قلبْي، فيجرْي دمْي يْف ثراها))(

وقــد وصــل الســّياب يف االنصهــار مــع الرمــز الدينــي إىل الحــّد الــذي 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 500.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 657.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 458.
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راح فيــه يبتكــر رمــوزاً دينيــة، ويطــّرز بهــا ثــوب القصيــدة، كقولــه:

راجًفــا يلقــاُه  يلقــاُه  إْذ  )فحــَم(  تــرى 
مائــُع))(  عينيــِه  تلــاِح  ِمــْن  و)فــوالُذ( 

ويعلِّــق الســّياب عــى هــذا البيــت بقولــه: »جــّردُت مــن الفحــم 
والفــوالذ شــخصن إللهــن مــن األربــاب الجــدد، أتبــاع )زيــوس( الجديد 

ــرصف«)2(. ــن ال ــا م ــم، ومنعته ــمي عَل ــا كاس ــب ـ، وعاملته ـ الذه

ثم يقول:

ــِه، اتقــَدْت حتــى إذا مــا انتهــى ِمــْن قولِ
الشــياطينا تختــاُر  إبليــَس  أحــداُق 

حتــى اســتقرَّْت عــى )بلــزاَب( فانغمَدْت
يْف قلِبــِه الخائــِف املذعــوِر ســكينا))(

و)بلــزاب( شــخصية أخــرى مختلقــة، يرمــز بهــا الســّياب إىل الجنــّي 
املــوّكل مــن قبــل الشــيطان عــى خدمــة الطغــاة.

ج ـ الرمز الصويف: 

الصوفيــة  الشــخصيات  اســتدعاء  يف  الصــويف  الرمــز  ويظهــر 
كالحــّاج ومحيــي الديــن بــن عــريب، واســتدعاء رمــوزه ومصطلحاتــه 
ــكر والفنــاء  كـــ )الحلــول( و)االتحــاد( و)وحــدة الوجــود(، وحاالتــه كالسُّ

ــوف. ــل بالتص ــا يتص ــك م ــر ذل ــتغراق، وغ واالس

والســّياب قليــل اإلشــارة إىل الرمــز الصــويف، ويســتثمره يف حــاالت؛ 
ــكنه،  ــي تس ــق الت ــيس القل ــع أحاس ــل م ــة تتفاع ــه دالالت معّين ــرز ب لي

فهــو يقــول:

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 500.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 54)، الحاشية ))(.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 70).
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حــّاَج: واحــًدا كابــِن  ــا  كنَّ عهــَد  ويــا 
ــُع))( ــَو ضائ ــورى فه ــاَع ال ــِه إْن ض ــَع الل م

وهــو ـ هنــا ـ يســتدعي شــخصية الحســن بــن منصــور الحــّاج، 
وفكرتــه يف )الحلــول(، التــي يحكيهــا قولــه:

َبَدنـــاأنــا َمــْن أهــوى؟، وَمــْن أهــوى أنــا؟ حلْلنـــا  روحـــاِن  نحـــُن 
أبرْصَتـــُه أبرْصتنـــْي  أبرْصتنـــافـــإذا  أبرْصَتـــُه  وإذا 
ِتنــا قصَّ عــْن  ــائُل  السَّ هــا  بيَننـــاأيُّ تفـــرِّْق  مْل  ترانـــا  لـــْو 
ــا؟)2(روُحــُه روحــْي، وروحــْي روُحــُه ــْت َبَدن ــِن حّل ــْن رأى روح َم

د ـ الرمز التاريخي:

ويــرز عر اســتعال الشــخصيات التاريخيــة، أو األماكــن التاريخية، 
أو األحــداث، وغــر ذلــك مــا يتعلــق بالتاريخ.

ومــن أكثــف القصائــد امتــاء بالرمــوز التاريخيــة قصيــدة )بــور 
ســعيد(، ومــا ورد فيهــا:

يــِت )ُبــورَت ســعيٍد(، ِمــْن مســيِل دٍم ُحيِّ
هانــا مــا  يغليــِه،  ملــا  افتــداٌء  لــوال 

جّمْعــِت ِمــْن شــطِّ )صــوٍر( ملــَح أحرِفهــا
واخــْرِت ِمــْن )بابــٍل(، واحتــْزِت )مروانا( 

أحــرزَُه فيــِه  غيــٍم  كلِّ  ِمــْن  ســقاِك 
جــوُف الــرى، واشــتهتُه النــاُر أزمانــا

بتوأِمهــا غّنــى  التــي  الرصــاِص  كأَس 
)ســقراُط(، وابتــلَّ ِمنهــا جــرُح وهرانــا))(

ــز إىل  ــكاين يرم ــي م ــز تاريخ ــعيد( رم ــور س ــعيد( أو )ب ــورت س و)ب
ــان،  ــن لبن ــكاين م ــز م ــور( رم ــّط ص ــرص، و)ش ــة يف م ــة املعروف املدين

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 54).

)2( الحسين بن منصور الحاج، ديوان الحاج، شرح: صاح الدين الهواري/ 90.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )49ـ 94).
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بينــا )بابــل( رمــز مــكاين مــن العــراق، و)وهــران( رمــز مــكاين مــن 
الجزائــر، أمــا كلمــة )مــروان(، فهــي رمــز تاريخــي شــخيص عــريب يشــر 
ــر إىل  ــاين يش ــي يون ــز تاريخ ــقراط( رم ــم، و)س ــن الحك ــروان ب إىل م
الفيلســوف املشــهور، و)كأس الرصــاص( الــذي ُصــّب عــى بــور ســعيد 

ــه. ــى تجّرع ــقراط ع ــر س ــذي أُج ــّم( ال ــل )كأس الس يقاب

وكــا ابتكــر الســّياب رمــوًزا دينيــة ابتكــر رمــوًزا تاريخّيــة، فقــال يف 
قصيــدة )مرثيــة اآللهــة(: 

تعبــا عــرَص  يــا  الّســاُم  عليــَك  ال 
العهــوِد بــَن  وهْنــَت  عيــى،  بــِن  ِن 

املــا ِمــَن  روٍح  كلَّ  أيتْمــَت  أنــَت 
حديــِد))( ِمــْن  آلــًة  ْدَت  وســوَّ يْض، 

فـــ )تعبــان بــن عيــى( َعَلــٌم تاريخــي مبتــَدع مخــَرع، جــاء اســمه 
األول )تعبــان(؛ ليوحــي بــا خّلفتــه أوروبــا عى العــامل من تعــب وإرهاق 
وعنــاء بــا أشــعلت مــن حــروب طاحنــة )كالحربــن العامليتــن(، ومــا 
ابتكــرت مــن آلــة الحــرب والدمــار )كالطائــرة، والدّبابــة، والصــاروخ، 
والقنبلــة(، وجــاء اســمه الثــاين )ابــن عيــى(؛ ليشــر إىل انتائــه إىل 
مدنّيــة غربيــة مســيحية انقطعــت عــن القيــم األخاقيــة املثــى للســّيد 
املســيح، وجّســدت القطيعــة عنهــا )أنــَت أيتْمــَت كلَّ روٍح ِمــَن املايض(، 
وكأّن الســّياب يريــد أن يقــول: إّن هــؤالء الذيــن يّدعــون الصلــة بعيى ـ 
عليــه أفضــل الصــاة والســام ـ رمــز التســامح والحــّب؛ أصبحــوا بشــكل 

آخــر مغايــر.

هـ ـ الرمز الشعبي: 

وقد استثمر السّياب الرموز الشعبية بشكل كبر جداً، ومنها:

ـ كلامت الريف وأغانيه:

فهو يدّبج كثراً من قصائده بكلات الريف وأغانيه، يقول:

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 408.
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ما زلُْت أضُب مرَب القدمِن أشعَث، يْف الدروْب 

تحَت الشموِس األجنبيْة....، 

بَن احتقاٍر، وانتهاٍر، وازوراٍر.. أو »خطيْه«))(

وقــد ذكــر يف الهامــش أّن »)خطيــه(: كلمــة إشــفاق يف اللهجــة 
العراقيــة والكويتيــة الدارجــة«)2(، ومتداولــة ـ كذلــك ـ يف جنــوب إيران، 
وهــي كلمــة شــفقة وترّحــم ُتقــال لصاحبهــا، وتقــرب مــن معنــى كلمــة 

ــي. ــداويل الخليج ــتعال الت ــكن( يف االس )مس

ــة  ــّياب كلم ــتعمل الس ــي( يس ــة الجلب ــيل ابن ــه )شناش ويف قصيدت
)شناشــيل(، و)الشناشــيل(: »رشفــة مغلقــة مزّينــة بكثــر مــن الخشــب 
املزخــرف والزجــاج امللــون، كان شــائعًا يف البــرصة وبغــداد قبــل مئــة 
ــويب  ــي الجن ــف العراق ــال الّري ــاء أطف ل غن ــجِّ ــى يس ــا م ــنة«))(، ك س

ــر: ــزول املط ــم بن ــد غبطته ــرصة( عن )الب

يا مطًرا يا حلبْي

ْ بناِت الجلبْي َعرُّ

يا مطًرا يا شاشا

ْ بناِت الباشا َعرُّ

يا مطًرا ِمْن ذهِب)4(

ـ شخصيات الريف:

كــا دّبــج الســّياب قصائــده بشــخصيات الريــف، وراح يتحــّدث كثًرا 
عــن الشــخصيات امُلتداولــة فيــه، وال ســيا تلــك التــي ســمعها الســّياب 
يف ريــف العــراق يف زمــان طفولتــه حــن كانــوا يجلســون عــى مواقــد 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )2).

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )2)، الحاشية ))(.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 597، الحاشية ))(.

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 599، وفي الحاشية يعلِّق السيّاب على ذلك قائاً: »هكذا يغّني األطفال في 
قرى البصرة حين تمطر السماء: )مطر، مطر، حلبي، عبِّر بنات الجلبي(، إلخ«.
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االصطــاء يف ليــايل الشــتاء الطــوال، ويســتمعون لقصــص )ألــف ليلــة 
وليلــة( وغرهــا:

وكْم مهٍد تهزهَز فيَك: كْم موٍت ومياِد

وناٍر أُوقَدْت يْف ليلِة القرِّ الشتائيْة!!

يدندُن حولَها القّصاُص: )ُيحى أنَّ جنيْة...(

فرتجُف الشيوُخ، ويصُمُت األطفاُل يْف دَهٍش وإخاِد

كأنَّ زئَر آالِف األسوِد يرنُّ يْف واِد

ْة: وقْد ضّلوا حيارى فيِه، ثمُّ ترنُّ أغنيَّ

اُص: )جنيْة())( )أىت قمُر الزماِن...(، ودندَن القصَّ

ــا  ــل به ــي كان يرف ــادات الت ــن الع ــزء م ــر ج ــهد يظه ــذا املش ويف ه
الليــل العراقــي الشــعبي حيــث كانــوا يتســامرون يف الليــل عــى وقــع 
القصــص: القصــص املخيفــة عــن الجــّن، والقصــص املســلّية عــن 
الحــّب كقصــة )قمــر الزمــان وعفــراء(، فضــًا عــن الحكايــات العجائبيــة 
ــدى  ــر ل ــا يظه ــك، ك ــر ذل ــة(، وغ ــة وليل ــف ليل ــاب )أل ــن كت ــتلة م املس
ــعبي:  ــفوي الش ــرسدي الش ــي ال ــلوب الح ــن أس ــتفادة م ــّياب االس الس
»ُيحــى أنَّ جنيــة«، وهــي إحــدى العبــارات االفتتاحيــة التشــويقية 
املمّهــدة لحكايــة القصــة يف الحــي الشــعبي، عــى شــاكلة )كان يــا مــا 

ــان(. ــم الزم كان، يف قدي

ـ النامذج البرشّية الريفّية:

وســّطر الســّياب يف قصائــده النــاذج البريــة الشــعبية: فذكــر 
)املفّليــة( التــي تنــزع القمــل مــن رؤوس الفتيــات والنســاء: )وهــَي 
املفليــُة العجــوُز ومــا توشــوُش عــْن حــزاِم()2(، و)أبــو عتيــق للبيــع(، 
ــداٌء  ــاص: )ن ــتعمل والّرص ــد املس ــري الحدي ــذي يش ــّوال ال ــر الج التاج

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 279.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 9)).
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تنشــقُت فيــِه الدمــاْء: حديــٌد عتيــْق.. حديــٌد عتيــْق.. رصــاص())(، 
ــاع طيــور الخضــري(: )وميــرُّ عمــاٌق يبيــُع الطــَر()2(، و)الناطــور(  و)بّي

حــارس البســاتن: )وأحمــَد الناطــور())(.

ـ عادات الريف:

ــي،  ــف العراق ــادات الري ــر لع ــور كب ــّياب بحض ــعر الس ــل ش ــا حف ك
ومنهــا اجتــاع النــاس يف ليلــة الــزواج خــارج بيــت الــزوج منتظريــن أن 
ُيخــِرج لهــم )منديــل الُعذرّيــة( حتــى ُيثبــت أّن زوجتــه عــذراء رشيفــة، 

يقــول:

ْضـــ الخُّ أياُمهــا  أيــَن  جيكــوَر!،  ويــُل 
املفقــوِد صيِفهــا  وليــاُت  ـــُر 

العــْر ليلــِة  يْف  الســخيُّ  والعشــاُء 
الــودوِد العــروِس  وتقبيلــُة  ِس، 

“محمــْو البــاِب؟:  عــى  لــُه  وانتظــاٌر 
محمــوِد أبــا  يــا  تأخــْرَت  ٌد، 

ــى الجْمـــ ــويْف ع ــمَّ ي ــوَد!”، ث ــاِد محم ن
املعقــوِد عرِســِه  بنديــِل  ـــِع 

للخــْد يشــهْدَن  الّدمــاُء  نّقطْتــُه 
شــهوِد)4( ِمــْن  لهــا  يــا  بعــذراَء،  ِر 

ـ أماكن الريف:

كا يتحدث السّياب عن أماكن الريف، ومنها الساقية:

عرُْت أوربا إىل آسيْة

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 569. 

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 8)5.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )45.

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 404.
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وما انطوى النهاْر

ا الجباُل والبحاْر كأنَّ

ُرىًب وأطراٌف ِمَن الّساقيْة

يطفُرها الّصغاْر))(

فاملنظــر الــذي يشــهده الســّياب مــن نوافــذ الطائــرة، وهــو عائــد مــن 
رحلتــه العاجيــة مــن أوروبــا إىل آســيا، ويقطــع فيــه البحــار والخلجــان 
ــا  ــي يقطعه ــف، والت ــاتن الري ــة يف بس ــواقي املرع ــده الس ــبه عن يش

)يطفرهــا( األطفــال يف زهــو وفتــون.

ـ أفكار الريف البسيطة:

ينقــل الســّياب يف شــعره الكثــر مــن أفــكار الريــف البســيطة، 
وتصوراتــه العفويــة الســارية، ومنهــا مــا يكتنــز بــه نّصــه الــري الخصــب 

ــايل: الت

واألرُض ال تدوْر

والشمُس إذ تغيُب تسريُح كالصغِر يْف رقاِدِه.

واملرُء ال ميوُت إْن مْل يفرْسُه ذيْب

ويختطْفُه مارٌد، واملرُء ال يشيْب

)فهكذا الشيوُخ منُذ يولدوْن

الشعُر األبيُض والعيصُّ والذقوْن()2(

ــن  ــمس، وح ــول الش ــها، وال ح ــول نفس ــدور ح ــة ال ت ــاألرض ثابت ف
تغيــب يف الليــل، فــذاك ليــس نتيجــة دوران األرض حــول نفســها، ومــن 
ثــم إرشاقهــا عــى النصــف اآلخــر مــن الكــرة األرضيــة، بــل ألّنهــا تعبــت 
ــريح وتنــام يف  ــل ـ تس ــد، فراحــت ـ كالطف ــوال والجه وأرهقهــا التج
فراشــها، والريــف ال يقبــل ِســمة التغــّر والصرورة عنــد الّنــاس، وال يقبل 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )6).

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 46)ـ 47).
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التحــوالت الطارئــة عــى اإلنســان نتيجــة تقــّدم العمــر، بــل يفرّسهــا عــر 
عنــرص الثبــات، فالشــخص الــذي ميــي عــى عــكاز ولحيتــه بيضــاء مل 
تعمــل فيــه معــاول الزمــن، بــل ولــد بهــذه الطريقــة، واإلنســان ال ميــوت 

إاّل يف حالــة واحــدة فقــط: إذا افرســه ذئــب.

ـ أشياء الريف:

ــّدث  ــراح يتح ــعبية، ف ــف الش ــياء الّري ــعره أش ــّياب يف ش ــر الس ذك
عــن )الفانــوس( الــذي كان اســتعاله شــائًعا يف الّريــف الفقــر الــذي مل 

ــد:  ــه بع ــيطرتها علي ــاء س ــم الكهرب تحك

الظاُل متتدُّ  الخّفاَق  فانويَس  حامًا 
مْنُه أو تقرُص، إْذ يرعُش يْف ذاَك السكوِن))(

ــاء( الــذي يســتدير حولــه  كــا يذكــر يف العديــد مــن قصائــده )الصِّ
ــَن  أبنــاء الّريــف يف الليــايل الشــتوية البــاردة لاســتدفاء: )عجائــُز يغزلْ
ــتخدم  ــي ُتس ــية الت ــي الناموس ــة( وه ــر )الكّل ــاء()2(، ويذك ــوَل الصِّ ح

لتقــي الطفــل أو النائــم مــن لســع الحــرات وأذاهــا:

أشــاجُع غاَب عنهــا لحُمها، وســتائُر الُكلْة
ِجلِد))( با  جثٌث  تحَتها  صفائَح  يحّولُها 

وكــا ذكــر الســّياب يف قصيدتــه )خــا البيــت( بعــض مناظــر الّريــف؛ 
ذكــر فيهــا بعــض أشــياء الّريــف، ومــا ســّجله فيهــا:

ــاْل ــْن نع ــٌة ِم ــُت، ال خفق ــا البي َلِم)4(خ السُّ عى  كركراٌت  وال 
ــال  ــن النع ــا م ــتعملون نوًع ــراق يس ــراء الع ــم »فق ــف وه ــل الّري فأه
ــت«)5(. ــي البي ــوا يف نواح ــا وراءه إن مش ــرك خفًق ــذي ي ــص ال الّرخي

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 658.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 207.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 84).

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 0)6.

)5( عاصم الجندي، بدر شاكر السيّاب.. شاعر المأساة والحداثة/ 97.
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ـ ليمأَل تنورَُه بالشذى والضياْء))(

اْء ـ وسمراُء تصغْي إىل الشاِي فوَق الصِّ

يوسوُس عْن خيمٍة يْف العراْء

وعْن عيشٍة هانئْة)2(

اء، و)ســمراء( نقشــت شــمس  ويطــّل مــن جديــد منظــر التنــور والصِّ
الخليــج عليهــا ختمهــا )الّســمرة(، تصغــي إىل صــوت الشــاي )فــوق 
ــاء(، فيثــر فيهــا طموحاتهــا العظــام التــي تضــّج داخــل صدرهــا،  الصِّ
فــإذا بتلــك األحــام تتكشــف عــن رغبــة يف عيشــة هانئــة مــع الحبيــب 

ــر!! ـ. ــب النه ــى جان ــرص ع ــراء( ـ ال ق ــة يف الع يف )خيم

الغــروْب شــمُس  تطفــُئ  صغــراِن 
األحمــِر))( فانوِســها  نــاَر  بشــعريها 

ووســيلة االســتضاءة يف الّريــف هــي )الفانــوس( وأنــواره الحمــراء، 
ال الكهربــاء التــي تصــول يف املدينــة.

الكّلــة/  )الفانــوس/  ذكــر:  الســابقة  الســّياب  أســطر  مجمــل  ويف 
النعــال/ الخيمــة/ التنــور/ الّصــاء(، كــا ذكــر يف أماكــن أخــرى: البلــم)4(، 

والوهــار)5(، والدرابــك)6(، وغرهــا..

وـ الرمز األسطوري:

أمــا الرمــز األســطوري ـ وهــو أكــر الرمــوز دوراًنــا يف شــعر الســّياب ـ 
فقــد ظهــر عنــده مبكــًرا، كقولــه:

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ ))6.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 0)6.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 2)6.

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 297ـ 298، و)البلم(: )زورق شّط العرب(.

)5( )الوهار(: أداة لصيد السمك تُصنع من أغصان الشجر، ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )60، الحاشية ))(.

شاكر  بدر  البصري،  داود  الجبار  عبد  يدوية«،  »طبول  والدرابك:   ،(44  /( السيّاب  شاكر  بدر  ديوان   )6(
السيّاب رائد الشعر الحّر/ 44.
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فيا رّبة إلهامْي

ويا تسبيَح أيامْي))(

ــان )اإلغريــق( يف  ــة اإللهــام( أمــر وصــل إليــه مــن ثقافــة اليون و)رّب
ــو  ــة ألبول ــة التالي ــن يف الدرج ــايت يأت ــه ال ــعر وآلهات ــات الش ــرة رّب فك
ــر(  ــى وزن )عبق ــعراء، ع ــن الش ــعر، ويرع ــيقى والش ــّن واملوس ــه الف إل

ــة ـ. ــة العربي ــعراء ـ يف الثقاف ــعر للش ــن الش ــه امللهم وجّن

وأحد هذه الرموز األسطورية الجميلة يقول فيه السّياب:

مدينُتنا تؤرُق ليَلها ناٌر با لهِب

ها ُتِحمُّ دروَبها والدوَر، ثمَّ تغوُر ُحاَّ

ويصبُغها الغروُب بكلِّ ما حملَتُه ِمْن ُسُحِب

فتوشُك أْن تطَر رشارٌة ويهبَّ موتاها

صحا ِمْن نوِمِه الطينيِّ تحَت عرائِش العنِب

صحا متوُز عاَد لبابَل الخرضاِء يرعاها

وتوشُك أْن تدقَّ طبوُل بابَل ثّم يغشاها

ويف غرفاِت عشتاِر

تظلُّ مجامُر الفّخاِر خاويًة ِبا ناِر)2(

وهنــا يتجــّى رمــز )متــوز وعشــتار( وهــو أشــهر رمــز عنــد الســّياب، 
وهــو أحــد رمــوز البعــث بعــد املــوت، وتجــّدد الحيــاة.

ويف بعــض النصــوص يحشــد الســّياب الرمــوز، رّبــا إىل حــّد إبهــام 
ــك مــا أورده يف  النــّص واســتغاقه عــى كثــر مــن املتلقــن، ومــن ذل

قصيدتــه )الشــاعر الرجيــم(، مخاطبــًا فيــه الشــاعر بودلــر:

باألجـــاْج )لســـبوَس(  غاســـًا  بحـــراً  كأنَّ 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 07).

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 486.
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القـــراْر إىل  صـــًدى  ِمـــْن  روُحـــَك  ترُبـــُه 

نـــاْر، العـــروِق  ِمـــَن  أورثْتـــَك  )ســـافو(  كأنَّ 

األبيـــْد ُحلِمـــَك  غـــَر  تضـــمُّ  ال  وأنـــَت 

زجـــاْج: ِمـــْن  املطـــلَّ  طيَفـــُه  يضـــمُّ  كَمـــْن 

والثـــار))( و)تنتلـــوَس(  )نرســـيَس(،  ُحرقـــُة 

وعنــد تتّبــع الرمــوز األســطورية يف ديــوان الســّياب نجــد لديــه أكــر 
مــن أربعــن رمــًزا أســطورًيا، هــذه الرمــوز األســطورّية فقــط، غــر الرموز 

اللغويــة والتاريخيــة والشــعبية والدينيــة والصوفية.

ويف الرمــوز األســطورية تكّلــم عــن أســاطر فينيقيــة، وبابليــة، 
ــن  ــة، وم ــة، ويهودي ــة، ومرصي ــة، وصيني ــة، وروماني ــورية، ويوناني وآش
ذلــك متــوز وعشــتار، وزيــوس، وفينــوس، وأفروديــت، وأدونيــس، 
وأبولــو، وســيزيف، وميــدوزا، وبرســفون، وُمــوت، وسبــروس، وأتيــس، 

ــك. ــر ذل ــاي، وغ ــاي كونغ ــل، وهي وبع

22ـ التناّص:

كريســتيفا،  جوليــا  مقدمتهــم  ويف  ـ  بالتنــاّص  القائلــون  يذهــب 
وجــرار جينيــت، وميشــيل فوكــو، وروالن بــارت ـ : »إىل أّن أّي نــّص 
يحتــوي عــى نصــوص كثــرة، نتذكــر بعضهــا، وال نتذكــر بعضهــا اآلخــر، 
ــدد  ــل ع ــاج لتفاع ــة نت ــد، فالكتاب ــّص الجدي ــّكلت الن ــوص ش ــي نص وه
ــو ـ  ــّص ه ــة، وكّل ن ــرة القرائي ــة يف الذاك ــوص املخزون ــن النص ــر م كب
ــوص  ــع نص ــًا م ــس متداخ ــّص لي ــود لن ــاّص، وال وج ــّص متن ــًا ـ ن حت
أخــرى«)2(،  ولذلــك قالــت كريســتيفا: »إّن كّل نــّص هــو عبــارة عــن لوحــة 
فسيفســائية مــن االقتباســات، وكّل نــّص هــو تــّرب وتحويــل لنصــوص 
أخــرى«))(، وإّن التنــاّص هــو »أحــد مميــزات النــّص األساســية التــي 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 92)ـ )9).

)2( خليل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحديث المعاصر/ ))).

))( قراءات في الشعر العربي الحديث المعاصر/ ))).
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ــا«))(. ــارصة له ــا أو مع ــابقة عليه ــوص س ــى نص ــل ع تحي

بهــا، بعضهــا قريبــة ســهلة  فالنــّص يتكــئ عــى نصــوص أخــرى ترَّ
ــاف،  ــة االكتش ــدة وصعب ــر بعي ــا اآلخ ــاف، وبعضه ــتدعاء واالكتش االس
ــن  ــة م ــة محّول ــة كتابي ــات جيولوجي ــاّص طبق ن التن ــوِّ ــّم »يك ــن ث وم

ــرى«)2(. ــات أخ خطاب

والتنــاّص عنــد الســّياب نــط مــن اإلحالــة مــن نــّص عــى نــّص آخــر 
أو نصــوص أخــرى، وقــد تكــون هــذه اإلحالــة واضحــة رصيحــة، أي 
نقــًا واضحــًا ُمبــارشاً، وقــد تكــون َخِفّيــة ضمنيــة، فالســّياب يتنــاّص مــع 
الكتــب الســاوّية الثاثــة: التــوراة، واإلنجيــل، والقــرآن، كــا يتنــاّص مع 
الشــعر العــريب وغــر العــريب: قدميهــا وحديثهــا، فضــًا عــن التنــاّص 

مــع النــر العــريب.

أـ يقول:

أهَي عامورُة الغويُة أْم سادوُم؟

هيهاَت.. إنَّها جيكوُر))(

وقصــة ســدوم وعمــورة مأخــوذة مــن التــوراة، والقــرآن ُيطلــق عــى 
هــذه القــرى اســم )قــوم لــوط( و)املؤتفــكات()4(، وعــن ذلــك تقــول 
ــدى  ــًدا ل ــن ج ــّر وخاطئ ــن يف ال ــدوم متورط ــل س ــوراة: »كان أه الت
ــّرّب«)5(، وبعــد أن تنقــل التــوراة قصــة مجــيء القــوم إىل لــوط بغيــة  ال
أخــذ امللكــن الزائَريــن لــه يف صــورة البــر وفعــل املنكــر بهــا ـ والتــي 
نقلهــا القــرآن كذلــك ـ جــاء العــذاب عــى ســدوم وعمــورة، وقــد ذكرتــه 

))( مشتاق عباس معن. )شعرية التناّص: قراءة في شعرية كريستيفا السلبية(، مجلة )عامات(، النادي 
األدبي الثقافي بجدة/ السعودية، ج 7)، مج 0)، جمادى اآلخرة )42)هـ/ سبتمبر 2000م، ص ))4.

)2( قراءات في الشعر العربي الحديث المعاصر/ ))).

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 657.

أَْخَذًة  َربِِّهْم فَأََخَذُهْم  ِبالَْخاِطئَِة * فََعَصْوا رَُسوَل  َوالُْمؤْتَِفَكاُت  َوَمْن قَبْلَُه  ِفْرَعْوُن  }َوَجاَء  )4( يقول تعالى: 
َراِبيًَة{ سورة الحاقة، اآلية 9ـ 0).

)5( التوراة، سفر التكوين، اإلصحاح ))، اآلية )).
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التــوراة بالصــورة التاليــة: »ومــا إْن أرشقــت الشــمس عــى األرض حتــى 
كان لــوط قــد دخــل إىل )صوغــر(، فأمطــر الــّربُّ عــى ســدوم وعمــورة 
ــاكنن  ــدن والس ــك امل ــب تل ــاء، وقَل ــن الس ــده م ــن عن ــاًرا م ــا ون كريًت
فيهــا، وتلفتــت زوجــة لــوط الســائرة خلفــه وراءهــا، فتحّولــت إىل عمــود 

مــن امللــح«))(.

كا تناّص السّياب مع اإلنجيل، وقال:

وحملُتها فأنا املسيُح يجرُّ يْف املنفى صليَبْه)2(

ــام  ــه الّس ــيح ـ علي ــّيد املس ــب الس ــة صل ــّياب حادث ــّرر الس ــد ك وق
ـ كثــًرا، ومتّثلهــا يف بعــض نصوصــه عــى نحــو التطابــق والقنــاع 
ــا  ــل: »وبين ــول اإلنجي ــا يق ــر. وفيه ــن التغي ــع يشء م ــاته، أو م ملأس
كان الجنــود يســوقونه إىل الّصلــب، وجــدوا رُجــًا مــن القــروان اســمه 
ــكان  ــوا إىل امل ــا وصل ــب، ومل ــه الّصلي ــل عن ــّخروه أن يحم ــمعان، فس ِس
املعــروف بالجلجثــة، وهــو الــذي ُيدعــى مــكان الجمجمــة أعطوا يســوع 
خمــًرا ممزوجــة بــرارة ليــرب، فلــا ذاقهــا رفــض أن يربهــا، فصلبــوه، 

ــه فيــا بينهــم مقرعــن عليهــا«))(. ــّم تقاســموا ثياب ث

وكذلك يقول السّياب:

وعٌر هَو املرقْى إىل الجلجلْة)4(

و)الجلجلــة( هــو املــكان الــذي ُصلــب فيــه الســّيد املســيح ـ حســب 
الســابق  النــّص  يف  اإلنجيــل  ســّاه  والــذي  ـ،  املســيحي  املعتقــد 

و)الجمجمــة(. )الجلجثــة( 

ويقول السّياب:

))( التوراة، سفر التكوين، اإلصحاح 9)، اآلية )2ـ 26.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )2).

))( اإلنجيل، إنجيل متى، اإلصحاح 27، اآلية 2)ـ 5).

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ )9).
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َمــْن أيقــَظ )العــازَر( ِمــْن رقــاِدِه الطويْل؟
واألصيـــْل))( الصبـــاَح  ليعـــرَف 

وقصــة إحيــاء الســّيد املســيح ـ عليــه الســام ـ للعــازر واحــدة مــن 
ــن  ــتلة م ــي مس ــّياب، وه ــعر الس ــًرا يف ش ــّررت كث ــي تك ــداث الت األح
اإلنجيــل الــذي يقــول: »ففــاض قلــب يســوع بــاألس الشــديد مــّرة 
ثانيــة، ثــّم اقــرب إىل القــر وكان كهًفــا عــى بابــه حجــر كبــر. وقــال: 
)ارفعــوا الحجــر(، فقالــْت َمرثــا: )يــا ســّيد، هــذا يومــه الرابــع، وقــد 
أنــن(. فقــال يســوع: )أمل أقــل لــِك: إن آمنــِت تريــن مجــد اللــه؟(. 
ــا اآلب،  ــال: )أّيه ــاء وق ــه إىل الس ــوع عيني ــع يس ــر، ورف ــوا الحج فرفع
ــي  ــمع يل، ولكّن ــا تس ــَك دوًم ــُت أّن ــد علْم ــمْعَت يل، وق ــَك س ــكرَُك ألّن أش
قلــُت هــذا ألجــل الجمــع الواقــف حــويل؛ ليؤمنــوا أّنــَك أنــَت أرســلتني(، 
ثــّم نــادى بصــوٍت عــاٍل: )لعــازر اخــُرج!(، فخــرج املّيــت واألكفــان تشــّد 
يديــه ورجليــه، واملنديــل يلــّف رأســه، فقــال يســوع ملــن حولــه: )ُحلُّــوه، 

ــب(«)2(. ــوه يذه ودع

وإىل جانــب ذلــك تنــاّص الســّياب مــع القــرآن الكريــم، حيــث قــال يف 
قصيــدة )ليلــة القدر(:

والُحقبــا األعــواَم  تفضــُل  ليلــًة  يــا 
لهبــا فاغتــدا  ذكــرى  للقلــِب  ْجــِت  هيَّ

بــِه تطيــُح  نــاًرا  يغتــدْي  ال  وكيــَف 
منقلبــا اإلســاِم  هــرَم  يــرى  قلــٌب 

هاربــًة اللــِه  ديــِن  شــعائَر  يــرى 
ذهبــا حيثــا  متــْي  النــوُء  ها  يســفُّ

بأجنحــٍة اًفــا  رفَّ الــّروُح  تنــزََّل 
ــَحَبا ــنَّ أو َس ــوِن أرخاُه ــى الك ــٍض ع ِبي

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 465.

)2( اإلنجيل، إنجيل يوحنا، اإلصحاح ))، اآلية 8)ـ 44.



55

التقانات الحديثة في القصيدة العربّية )شعر السّياب نموذًجا(

وزغــردٌة تســبيٌح  وللمائــِك 
ــهبا))( الشُّ ُتذهــَل  أْن  رّناُتهــا  تــكاُد 

إىل آخر القصيدة، وواضح فيها أّنه يتناّص مع )سورة القدر(.

ب ـ كــا تنــاّص الســّياب ـ أيًضــا ـ مــع الشــعر العــريب، وســوف نذكــر 
مثالــن مــن الشــعر القديــم، ومثــاالً مــن الشــعر العــريب الحديــث، يقــول:

الطوالــُع(  النجــوُم  َتبــى  ومــا  )َبلْينــا 
واملصانــُع)2( بعَدنــا  اليتامــى  ويبقــى 

وهــو تنــاّص رصيــح مــع بيــت لبيــد بــن ربيعــة العامــري الــذي يقــول 
فيــه:

الطوالــُع  النجــوُم  َتبــى  ومــا  َبلينــا 
واملصانــُع))( بعَدنــا  الجبــاُل  وتبقــى 

ــه  ــو، ولكّن ــا ه ــت ك ــن البي ــطر األول م ــّياب بالش ــظ الس ــد احتف وق
غــرَّ يف الشــطر الثــاين كلمــة )الجبــال( إىل )اليتامــى(، ومــن ثــّم تحــّول 

املضــارع املبــدوء بالتــاء )تبقــى( إىل مبــدوء باليــاء )يبقــى(. 

ويف نّص آخر يقول السّياب:

)والذْي حارَِت الريُة فيِه( 

بالتآويِل كائٌن ِمْن نقوِد)4(

والشطر األول تناّص مبارش مع قول أيب العاء املعّري:

والذْي حارَِت الريُة فيِه 

حيواٌن مستحدٌث ِمْن جاِد)5(

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 567.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 409. 

))( لبيد بن ربيعة العامري، ديوان لبيد بن ربيعة العامري/ 88. 

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 409.

)5( أبو العاء المعّري، سقط الزّند، شرح: أحمد شمس الدين/ 204. 
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ومن تناصاته مع الشعر العريب امُلعارص:

همسٌة، فانتباهٌة، فهتاٌف

فانتفاٌض، فثورٌة وانتصاُر))(

وهــذا تنــاّص، ولكــن مــع أســلوب )تنــاص أســلويب(، وليــس مــع 
كلــات، وهــو مأخــوذ مــن أحمــد شــوقي يف بيتــه املشــهور:

فســـاُم فابتســـامٌة،  فلقـــاُء)2(نظـــرٌة،  فموعـــٌد،  فـــكاٌم، 
ــه،  ــه وحديث ــريب: قدمي ــر الع ــعر غ ــع الش ــّياب م ــاّص الس ــل وتن ب
ــي  ــات( الت ــدة )اللعن ــا يف قصي ــه م ــع قدمي ــه م ــه تناّص ــر في ــا يظه وم

ــم: ــون يف الجحي ــكنه الظامل ــذي يس ــوادي ال ــن ال ــا ع ــول فيه يق

بــرٌص باَبــُه  )دانتــْي(  بـــ  تخّطــى  وال 
ــا يغــيْل.. ونرانــا))( خــاَض الجحيــَم دًم

فهــو ـ هنــا ـ يشــر إىل مــا ورد يف ملحمــة دانتــي ]265)ـ )2))م[ 
ــد رحلــة إىل العــامل اآلخــر عــر عواملــه  )الكوميديــا اإللهيــة( التــي تجسِّ
)خــاض  كلمــة  وتــأيت  والفــردوس)4(،  واملطهــر،  الجحيــم،  الثاثــة: 

الجحيــم( اســتدعاًء للمــرور بعــامل )الجحيــم(.

ا مع الشعر الغريب الحديث: ويقول السّياب متناصًّ

»ورغَم أنَّ العامَل استرسَّ واندثْر

ما زاَل طائُر الحديِد يدرُع الساْء

ويف قرارِة املحيِط يعقُد القرى

أهداَب طفِلِك اليتيِم ـ حيُث ال غناْء

إال رصاُخ )البابيوَن(: زاُدَك الرى،

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 452.

)2( أحمد شوقي، الشوقيات، مراجعة وضبط: يوسف الشيخ محمد البقاعي، ج )، ص 25). 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 68).

)4( المعجم المفّصل في األدب 2/ ))7.
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فازحْف عى األربِع.. فالحضيُض والعاْء

سّياَن، والحياُة كالفناْء«))(

ــق الســّياب يف الحاشــية عــى البيــت األول مــن هــذا املقطــع  ويعّل
فيقــول: »هــذا البيــت واألبيــات الســتة التــي تليــه ـ تــكاد تكــون حرفية ـ 
عــن الشــاعرة اإلنكليزية إيديــث ســيتويل ]887)ـ 964)م[، مــن قصيدتها 
الرائعــة )ترنيمــة الرسيــر(: )LuIIaby(، حيــث تجلــس البابيــون ـ القــردة 
ــد( ]أي  ــر الحدي ــل )طائ ــري قت ــل ب ــد طف ــّز مه ــط ته ــاع املحي ـ يف ق
ــل  ــا للطف ــردة ـ أمًّ ــي الق ــذا ـ وه ــة به ــه، مصِبح ــي ل ــه، وتغّن ــرة[ أّم الطائ

البــري، ومعّلمــة لــه أيًضــا«)2(.

ــريب  ــعرين الع ــاوية، والش ــب الس ــع الكت ــه م ــب تناّص ج ـ وإىل جان
ــال: ــاّص مــع النــر العــريب، فق والغــريب، تن

ــذاِل رًدى ــاٍة، وانخ ــْن رًدى يْف حي ــْم ِم ك
ُخذالنــا))( جــاَء  وانتصــاٍر  ميتــٍة،  يْف 

وهــذا مأخــوذ مــن كام أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب ـ عليــه 
أفضــل الصــاة والســام ـ، حيث يقــول: »املــوُت يف حياتكــم مقهورين، 

والحيــاُة يف موتكــم قاهريــن«)4(.

وقد أخذ السّياب هذه الحكمة، وأدخلها يف الشعر. 

ويقول السّياب:

يــا شــعُب، أنــَت غــٌد، فــإْن مْل يؤمنــوا
للكفـــاِر فلْســـَت  بالكادحـــِن، 

ونهــزًة الزمــاِن،  ســخريَة  ــوَك  ظنُّ
األغـــراِر  ولعبـــَة  للطامعـــَن، 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 57)ـ 58).

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 57)، الحاشية )2(.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 485.

)4( اإلمام علي بن أبي طالب، نهج الباغة، جمع: الشريف الرضي، الخطبة )5.
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حتــى أبْنــَت عــِن اللظــى يْف ملمــٍس
األكــدار))( عــِن  رُشٍب  يْف  وكشــْفَت 

ــارية  ــة اليس ــن الثقاف ــتلة م ــات مس ــز بصطلح ــت األول مكتن والبي
ــة  ــة الديني ــن الثقاف ــتّل م ــح مس ــن(، وبصطل ــعب، الكادح ــل )الش مث

ــار(. ــو )الكّف ه

أمــا البيتــان الثاين والثالــث فواضــح أّن معانيها مأخــوذة من خطبة 
ــام ـ  ــاة والس ــل الص ــا أفض ــراء ـ عليه ــة الزه ــة فاطم ــّيدة الصديق الس
التــي تقــول فيهــا: »وكنتــم عــى شــفا حفــرة مــن النــار: مذقــة الشــارب، 
ونهــزة الطامــع، وقبســة العجــان، وموطــئ األقــدام، تربــون الطــرق، 
وتقتاتــون الِقــّد والــورق، أذلــة خاســئن، تخافــون أن يتخّطفكــم النــاس 

مــن حولكــم، فأنقذكــم اللــه ـ تبــارك وتعــاىل ـ بحمــد«)2(.

ولعّلنــا نختــم هــذه التقانــات الفنّيــة بجــدول يوّضــح أبــرز املصــادر 
املرجعيــة األصليــة لهــا، والتــي انرسبــت مــن نبعهــا إىل نهــر الشــعر:

الفّن املصدرالتقنية الشعريةم
الروايةاالرتداد )الفاش باك()

املرسحيةتعّدد األصوات واألشخاص2

الروايةاملونولوج الداخيل)

املرسحيةالسيناريو4

املرسحيةاملونتاج السينايئ5

املرسحيةالكورس6

املرسحيةالوثائق التسجيلية7

الرسماللون8

الرسمالضوء والظّل9

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 485.

)2( أحمد بن علي الطبرسي، االحتجاج، تعليق: محمد باقر الخرسان، ج )، ص 00).
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�لتطوير�ت �لوزنية:
ــعر  ــة يف ش ــات الحديث ــه التقني ــرت في ــذي ظه ــر ال ــب اآلخ والجان
الســّياب هــو جانــب الــوزن الشــعري، أي التطويــرات التــي أضافهــا 
الســّياب يف جانــب الــوزن، وسنشــاهد أّن الســّياب قــام بجموعــة 

واســعة مــن ذلــك، وأدخلهــا يف بنيــة القصيــدة العربّيــة، ومنهــا: 

1ـ التّرف الكّمي يف عدد التفعيالت:

 مــن املعــروف أّن الشــعر العــريب العمــودي يخضــع للشــكل العمــودي 
أو القصيــدة الشــطرينّية أو الخليليــة))( ـ كــا ُيقــال ـ، التــي تقــوم عــى 
تســاوي الشــطرين يف عــدد التفعيــات، مثــل: )فعولــن مفاعيلــن فعولــن 
مفاعلــن( يف بحــر الطويــل، أو )ُمَتَفاِعُلــْن ُمَتَفاِعُلــْن ُمَتَفاِعُلــن( يف بحــر 
ــيط،  ــر البس ــن( يف بح ــتفعلن فاعل ــن مس ــتفعلن فاعل ــل، أو )مس الكام

وهكــذا ســائر البحــور الشــعرية األخــرى.

ــى  ــب ع ــا كت ــة، ك ــعرية الخليلي ــور الش ــى البح ــب ع ــّياب كت والس
الشــعر الحــّر، والشــعر الحــّر ال يقــوم عــى تســاوي التفعيــات يف 
األبيــات أو األســطر، بــل يقــوم عــى عنــرص )وحــدة التفعيلــة(، وإمــكان 
اختــاف عددهــا مــن ســطر إىل آخــر، أي أّن هنــاك ترّصًفــا كمًيــا يف عــدد 
التفعيــات، وبهــذا ميكــن أن تســر القصيــدة الحــّرة عــى بحــر املتقارب 
مثــًا، وال تلتــزم بوجــود أربــع تفعيــات مــن )فعولــن(، بــل تتــرّصف يف 
ــن  ــث م ــدة، وثال ــن واح ــر م ــع، وآخ ــن أرب ــطر م ــف س ــد يتأل ــا، فق عدده
اثنتــن أو ثــاث، ويفــرّس شــعراء الحــّر ذلــك االختــاف الكمــي أّنــه تابــع 

لطــول الشــعور أو قــرصه. 

ففــي قصيــدة )الوصّيــة( يطلــب الســّياب مــن زوجتــه أن تعّلــم ابنــه 
غيــان مجموعــة مــن األشــياء، ويقــول يف آخــر تســعة أســطر منهــا:

)ـ وعّلميِه ظلمَة النعاِس

2ـ أهداُبها متسُّ ِمْن عيويَن الغريبْة

))( نسبة إلى )الخليل بن أحمد الفراهيدي( رائد علم العروض العربي.
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)ـ يْف البلِد الغريِب، يْف سيرْي

4ـ فرفُع اللهيَب عْن ضمرْي..

5ـ ال تحزيْن 

6ـ أْن ُيحطَم النايُّ ويبقى لحُنُه حتى غدْي

7ـ ال تبعدْي

8ـ ال تبعدْي

9ـ ال..))(

وهــذه القصيــدة تســر عــى بحــر الرجــز )مْســتفعلن مْســتفعلن 
مْســتفعلن(، ولكّنهــا ال تتقّيــد بوجــود ثــاث تفعيــات يف كّل ســطر، بــل 
ــي  ــرة تح ــرى قص ــًا، وأخ ــااًل طوي ــي انفع ــة تح ــطر طويل ــا أس فيه
ــط  ــن فق ــن حرف ــة م ــة مركب ــد كلم ــت عن ــراً، إىل أن توّقف ــااًل قص انفع

ــْس(. ــو )ُم ــة ه ــن التفعيل ــزء م ــن ج ــي: )ال(، أي م ه

ولنقطعه ليتضح ذلك:

عدد التفعياتالتفعياتالتشطررقم السطر

)متفعلن متفعلن متفعْل//5//5ـ //5//5ـ //5/5)
4مستفعلن متفعلن متفعلن متفعْل/5/5//5ـ //5//5ـ //5//5ـ //25/5
)مستعلن متفعلن متفعْل/5///5ـ //5//5ـ //5/5)
)متفعلن متفعلن متفعْل//5//5ـ //5//5ـ //45/5
)مستفعلن/5/5//55
4مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفعلن/5/5//5ـ /5/5//5ـ /5/5//5ـ //5//65
)مستفعلن/5/5//75
)مستفعلن/5/5//85
جزءُمْس/95

2ـ التّرف النوعي يف شكل التفعيالت:

ــكيلة  ــرّصف يف تش ــه يت ــد، لكّن ــر واح ــّياب إىل بح ــأيت الس ــا ي وهن
التفعيلــة، فيســتخدم يف مقطــع معــّن مــن القصيــدة الصــورة األصلّيــة 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 222.
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للتفعيلــة بــا تحتويــه فيهــا مــن حــركات وســواكن ومــدود، واملــدود ـ 
كــا يقولــون يف النقــد ـ ُتبّطــئ الحركــة، ثــم يــأيت يف مقطــع آخــر مــن 
القصيــدة، فيغــر مــن شــكل التفعيلــة، وُيجــري عليهــا ِزحافــات أو علــل، 
فيحــذف الســواكن ـ مثــًا ـ أو يحّركهــا؛ بغيــة ترسيــع النغــم، ومــن خلفــه 
ترسيــع الحركــة يف النــّص، إىل درجــة أّن املتلقــي )القــارئ أو الســامع( 
ــّر  ــل تغ ــدة، ب ــّر يف القصي ــون مل يتغ ــّن ال ــر، لك ــه وزن آخ ــد بأّن يعتق

شــكل تفعياتــه.

يقول السّياب يف قصيدته )املسيح بعد الصلب(:

بعدما أنزلويْن سمْعُت الّرياْح

يْف ُنواٍح طويٍل تسفُّ النخيْل

طى وهَي تنأى. إذْن فالجراْح والخُّ

رويْن عليِه طواَل األصيْل والصليُب الذْي سمَّ

مْل متْتنْي. وأنصتُّ كاَن العويْل

يعُر الّسهَل بينْي وبَن املدينْة))(

هــذه اللوحــة تســر عــى بحــر امُلتــدارك، وتفعياتــه األصليــة: 
ــد االنتصــار  )فاعلــن فاعلــن فاعلــن فاعلــن(، وتحــي انفعــااًل هادًئــا يجسِّ

ــة: ــة اآلتي ــرد اللوح ــا ت ــن، وبعده ــزن واملتآمري ــى الح ع

قَدٌم تعدو، قَدٌم.. قَدُم

القُر يكاُد بوقِع ُخطاها ينهدُم

أترى جاُؤوا؟، َمْن غُرُهُم؟

قَدٌم.. قَدٌم.. قَدُم)2(

ويظهــر لــألذن املوســيقية أّن النغمــة يف اللوحــة الثانيــة تغــّرت عّا 
كانــت عليــه يف اللوحــة األوىل، لكــّن التقطيــع املوســيقي والعــرويض 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 457ـ 462.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 460.
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يبينــان أّن الســّياب ال يــزال عــى املتــدارك، لكّنــه حــذف الســاكن الثــاين 
)الخــن( مــن تفعيلــة )فاعلــن(، فصــارت َفِعُلــن )///5(، وتوالــت الحــركات، 

وحصلــت الرسعــة يف النغــم.

ويف هــذا املقطــع يتحــّدث الســّياب عــن هجــوم جنــود عليــه، وتــرّن 
وقــع أقدامهــم يف مســامعه، فيضطــرب قلبــه، ويتملكــه الخــوف، ونغمــة 
ــا،  ــود بوزنه ــدام الجن ــر أق ــة س ــد حرك ــدٌم.. دُم(، تجّس ــدو، ق ــدٌم تع )ق
فاألبيــات ـ هنــا ـ تحــي شــعوًرا بالضجــة والصخــب الذي يحدثــه هجوم 
الحــرس وزمجــرة إيقــاع خطاهــم، وشــعوًرا باالضطــراب والخــوف لــدى 
الشــخص الــذي يهجمــون عليــه، فتتاحــق أنفاســه، وتتعــاىل وتتســارع 
نبضــات قلبــه، بــا يســتدعيه كّل ذلــك مــن حركــة سيعــة تحتــاج إىل 

تــوايل املتحــّركات.

وحاملــا تنتهــي هــذه اللوحــة وموســيقاها الرسيعــة يرجــع الســّياب 
ــادئ: ــن األّول اله ــارشة إىل اللح مب

ــِم ــرَي املظل ــاُن يْف ق ــا اآلَن عري ــا أن ه
، كالرعــِم))( كنــُت باألمــِس ألتــفُّ كالظــنِّ

ــن  ــه م ــه، ورأى نفس ــم ل ــعوره باحقته ــن ش ــّياب ع ــّى الس ــد تخ فق
جديــد عريــان يف القــر، وليــس مثــة جنــود يطاردونــه، وكأّنــه كان نامًئــا 
فــرأى يف الُحلــم كابوًســا مزعًجــا فاضطــرب، وراح يــرصخ ويــدّوي، ثــّم 
أفــاق وتيّقــن أّنــه مجــّرد ُحلــم عابــر، فعــاد للهــدوء مــن جديــد، وهــدأت 
ــة الصــادرة مــن  أنفاســه املزفــرة ونبضاتــه املتســارعة وكلاتــه امللتهب

خائــف وجــل.

3ـ مزج األوزان:

وألّن الســّياب ذو روح قلقــة، فقــد يظهــر لديــه يف القصيــدة الواحــدة 
أكــر مــن شــعور يختلــف بعضهــا عــن اآلخــر، ومــن ثــّم وجــد يف مــزج 
فغــدت  معــّن،  بــوزن  شــعور  كّل  لتصويــر  ســانحة  فرصــة  األوزان 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 460.
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القصيــدة الواحــدة تتعــدد فيهــا البحــور واألوزان، فيــأيت بحــر لشــعور، 
وبحــر آخــر لشــعور مختلــف، وبــذاك يتســاوق التغــّر الــوزين مــع التغــّر 
ــذا يف  ــتخدم ه ــد اس ــداليل، وق ــّر ال ــأيت التغ ــا ي ــًا له ــايل، وتبع االنفع
شــكيل القصيــدة عنــده: العمــودي والحــّر، فهنــاك قصائــد عموديــة 

ــة األوزان. ــّرة ممزوج ــد ح ــاك قصائ ــة األوزان، وهن ممزوج

فقصيدتــه )فجــر الســام( ـ وهــي مــن الشــعر العمــودي ـ يــأيت فيهــا 
ــر  ــوارى ليظه ــّم يت ــيط(، ث ــى وزن )البس ــرب ع ــن الح ــعور األس م ش
الشــعور املناهــض للحــرب يف أوزان جديــدة )غنائيــة(، ثــّم يطــّل شــعور 
ــور  ــاعر والص ــرسب املش ــده تن ــيط(، وبع ــع )البس ــد م ــن جدي ــرب م الح
املناهضــة للحــرب ـ مــن جديــد ـ يف أوزان غنائيــة، ثــّم تعــود الكــّرة 
ــاعر  ــة ـ املش ــده ـ ثالث ــر بع ــرب، وتظه ــاعر الح ــيط ومش ــة إىل البس ثالث
والصــور املناهضــة للحــرب يف بحورهــا الغنائيــة، وبعــد الكــّرة الرابعــة 
للبســيط ومشــاعر الحــرب تســر البحــور الغنائيــة مــع املشــاعر املباينــة 

ــدة. ــة القصي ــرب إىل نهاي للح

يبدأ السّياب بأبيات عى بحر )البسيط( وقافية الراء، أولها:

)- ال شــهوُة املــوِت يْف أعــراِق جــّزاِر
ــاِر))( النَّ ِمــَن  ســيٌل  وال  عليهــا  تقــوى 

ثّم ينتقل لبحر املتقارب:

املـــــــــدى وراَء  2-عيــــــــوٌن 
الغـــــــــــدا)2(  وترجــــْو  تنـــــــاُم.. 

ثّم يعود ـ ثانية ـ للبسيط عى قافية الباء:

)- وانــداَح ِمــْن لُجــِة الليِل التْي شــُحَبْت
اقربــا))( كّلــا  اتســاًعا  يزيــُد  ِشــْدٌق 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ )24.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 244.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 248.



64

التقانات الحديثة في القصيدة العربّية )شعر السّياب نموذًجا(

ثّم ينطلق إىل البحر الرسيع:

كــا كاَنــْت  باألمــِس  التــَي  وهــَي   -4
األوِل))( للهـــوى  خيـــاٌل  رجـــى 

ويعود ـ ثالثة ـ للبحر البسيط عى قافية القاف:

ألقــى عــبَء ظلمِتــِه لقابيــَل  5- ظــلٌّ 
القلــُق)2( حولَــُه  ايــا  الرَّ يســوُد  فحــًا 

ويخرج إىل مجزوء الكامل:

يفْتــــ أفـــٍق  ِمـــْن  وتطـــلُّ   -6
الحفــايْف))( إىل  الــروُق  ـــِتُحُه 

ويعود ـ رابعة ـ إىل البسيط عى قافية الراء:

َعــُه صدَّ النكــراِء  العبوديــِة  ليــُل   -7
اِر)4( مهــوى طواغيــَت، واستبســاُل ثــوَّ

ثّم يخرج ملجزوء الكامل:

يفْتـــ  ٍ أفــق  ِمــْن  وتطــلُّ   -8
الحفــايْف)5(  إىل  الــروُق  ـــِتُحُه 

ويف قصيــدة )النبــوءة الزائفــة( ـ وهــي مــن الشــعر الحــّر ـ يبــدأ 
باملتقــارب:

ُع يْف خاطرْي )ـ وكاَنْت تجمَّ

ٌة قامتْة 2ـ خيوٌط ضبابيَّ

)ـ نهاياُتها يْف امَلدى عامئْة

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 252.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 254.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 257.

)4( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 264.

)5( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 267.
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وُد يْف ناظرْي))( 4ـ وأعراُقها السُّ

وينتقل بعدها ُمبارشة إىل البحر امُلتدارك:

5ـ يا أفراَس اللِه استبقْي

6ـ يا خيًا ِمْن ناٍر وسحاْب

7ـ ِمْن وقِع سنابكِّ الّرعُد

8ـ والرُق األزرُق يْف األفِق

9ـ وصهيُلِك صوُر لًظى وعذاْب

0)ـ الوعُد!!، لقْد أزَف الوعُد)2(

ثم يرجع إىل البحر املتقارب وكأّن اللوحة هدأت، فيقول:

))ـ فيا قبضَة اللِه، يا عاصفاُت

2)ـ ويا قاصفاُت ويا صاعقْة

))ـ أال زلزيْل ما بناُه الطغاُة

4)ـ بنراِنِك املاحقْة))(

4ـ مزج األشكال:

وهــذه التجــارب الكثــرة الواســعة مل تشــِف غليــل الســّياب التــّواق 
ــكلن:  ــن الش ــدة ب ــدة الواح ــزج يف القصي ــذ مي ــة، فأخ ــارب الفنّي للتج
العمــودي والحــّر.. مًعــا، يقــول الســّياب يف بدايــة قصيدتــه )إقبــال 

ــل: ــر الطوي ــى البح ــل( ع واللي

جى )- وما َوْجُد ثكى مثَل وجدْي إذا الدُّ
ـْهِد والسُّ بالهـمِّ  كاألمطـاِر  تهاوْيـَن 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 58).

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 59).

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 59).
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مزارُهـا بعيـدٍ  داٍر  إىل  أحـنُّ   -2
ْعـِد البُّ عـى  يرصخـوَن  جيـاٍع  وُزغـٍب 

)- وأشـفُق ِمـْن صبـٍح سـيأيْت، وأرتجـْي
ْجـِد))( مجيًئـا لـُه يجلـْو ِمـَن اليـأِس والوَّ

ــكل  ــى الش ــا زال ع ــه م ــل، ولكّن ــزوء الكام ــا إىل مج ــل بعده وينتق
العمــودي:

4- الليُل طاَر وما نهارَي حَن يقبُل بالقصِر

5- الليُل طاَل: نباُح آالِف الكاِب ِمَن الغيوِم)2(

ثم ينتقل إىل الشعر الحّر، فيقول:

َخَك العراْق 6ـ يا ليُل ضمَّ

7ـ بعبِر تربِتِه وهدأِة ماِئِه بَن النخيِل

َك يْف الكويِت وأنَت ُتثقُل باألغايْن والهديِل 8ـ إينِّ أحسُّ

9ـ أغصاَنَك الكسى و)يا ليٌل( طويُل))( 

�لموؤثر�ت في �سعر �ل�سّياب:
وقبــل أن نســدل ســتار االنتهــاء عــى هــذا الشــعر الــري والتجــارب 
الخصبة الواســعة للســّياب، نشــر إشــارة سيعــة عابــرة إىل أّن مجموعة 
ــذا  ــرت به ــى ظه ــارب حت ــذه التج ــهمت يف ه ــرات أس ــن املؤث ــرة م كث

املســتوى العــايل مــن القــّوة والنضــج، منهــا: 

1ـ ِسعة الّطالع:

فالســّياب ـ كــا يبــدو مــن النصــوص الســابقة وديوانــه بشــكل عــام 
ــراث  ــى ال ــره، وع ــعره ون ــريب بش ــراث الع ــى ال ــاع ع ــع االط ـ واس

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 6)7.

)2( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 6)7.

))( ديوان بدر شاكر السيّاب )/ 7)7.
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ــريب. الغ

2ـ سعة التجارب والتنقالت املدرسّية: 

ــد إىل  ــا بع ــل في ــم انتق ــًيا، ث ــاعًرا رومانس ــه ش ــدأ حيات ــّياب ب فالس
ــة بــا أدخلتــه إليــه مــن فكــر وفنيــات ورمــوز، وبعــد  املدرســة الواقعّي
ــة  ــّمى؛ لكثاف ــا ُتس ــة ك ــدة أو التموزّي ــة الجدي ــل إىل الواقعّي ــك انتق ذل
حضــور رمــز متــوز فيهــا، ثــم عــاد يف آخــر حياتــه وأصبــح شــاعراً ذاتًيــا 
أقــرب إىل الرومانســّية مــن جديــد، فهــذه التنقــات أدخلت إليــه تجارب 

واســعة جــّدا ومختلفــة، بــل وبعضهــا متبايــن.

3ـ إتقانه للغة اإلنجليزّية:

وإتقانــه للغــة اإلنجليزيــة فتــح لــه ـ مــن زمــن مبكــر ـ أّن يقــرأ لدانتــي 
وبودلــر وإليــوت وســيتويل وغارســيا لــوركا وغرهــم، وطبــع ذلــك 
أثــر عــى شــعره، فقصيــدة )أنشــودة املطــر( ـ القصيــدة األشــهر يف 
ــة  ــى الازم ــوت، وحت ــاب( إللي ــدة )األرض اليب ــرة بقصي ــده ـ متأّث قصائ
فيهــا: »مطــر.. مطــر.. مطــر« التــي تتكــّرر يف القصيــدة متأثــرة بطريقــة 

ــه. ــراري نفس ــلوب التك ــتعمل األس ــذي كان يس ــوركا ال ــيا ل غارس

4ـ األصالة والجرأة:

مــن ضمــن األشــياء الرائعــة لــدى الســّياب الجــرأة، التــي فتحــت لــه 
ــر  ــع بأم ــن يقتن ــو ح ــادة، فه ــرادة والري ــة والف ــواب األصال ــع أب مصاري
ــه  ــه يف بنيت ــريب مل يدمج ــعر الع ــو كان الش ــعره، ول ــذه يف ش ــي ينف فّن
بعــد، فعندمــا يريــد أن يســتخدم الكلــات العاميــة املحّليــة مثــل )َبَلــم( 

ــده حبــل الــردد. ــة( ال يعوقــه ذلــك، وال يقّي و)َخِطّي

لقد استخدم لفظة »َبَلم« يف القصيدة، وقال:

الــــ الضفـــِة  نخيـــُل  القبـــوُلوبـــدا  ُكـــُه  تحرِّ أخـــرى 

ْ حبيــــ )بلـــٌم(  الطويـــُل))(وأماَمـــُه  الحبـــُس  آَذُه  ــــٌس 

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 297ـ 298.
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ــّط  ــول: »زورق ش ــم( ـ فيق ــن )البل ــية ع ــّياب ـ يف الحاش ــق الس ويعّل
ــة  ــورة الصادق ــي الص ــة )زورق( ال تعط ــره ألّن لفظ ــدُت ذك ــرب، تعّم الع
ملــا أراه. ولِــَم ال نذكــر )البلــم( وقــد ذكــر املرصيــون زورق فينيســيا 

)الجنــدول(، واســتعمل اإلنكليــز لفظــة )بلــم( يف لغتهــم؟!«))(.

كــا أّنــه ُيدخــل يف شــعره أغــاين شــعبية، فضــًا عــن ريادتــه للشــعر 
الحــّر يف وقــت كان يــرى كثــرون ذاك متــّرًدا عــى الشــعر العــريب 
العمــودي، أو داللــة عــى الضعــف العــرويض للكاتــب، وال يدخلونــه يف 
جنــة الشــعر أصــًا، بــل يعّدونــه نــًرا، وحتــى تأثــًرا بالغــرب واالســتعار 
ــا  ــوز بأنواعه ــتدعاء الرم ــع يف اس ــن التوس ــًا ع ــرة، فض ــر املؤام وفك
لديــه، األمــر الــذي يعــّده البعــض غموًضــا وإبهاًمــا بغمــس الثقافــة 

ــه. ــي وال ذاكرت ــي املتلق ــاضة يف وع ــر ح ــات غ ــة يف ثقاف العربي

وهــذه وغرهــا أمــور فيهــا مــن الجــرأة الــيء الكثــر، خصوًصــا يف 
ذلــك الوقــت )زمــن البدايــات والريــادات(.

ــذاري  ــّرر اعت ــم، وأك ــُت عليك ــد أطل ــون ق ــل أن ال أك ــام آم ويف الخت
مــّرة أخــرى أّننــي مل أكــن إاّل أقــّل الحاضيــن، وأيّن كنــُت أمتنــى أن 
يحــّل محــيّل املهنــدس غيــان؛ ليحدثنــا عــن قــرب ومعاينــة، وحســبي 
أّن مــا عرضُتــه يف هــذه النــدوة املباركــة ليــس ســوى إثــارة، وهــي 
)كناقــل التمــر إىل هجــر(، و)ناقــل العلــم إىل َمــن هــو أعلــم منــه(، غايتهــا 
)املثاقفــة( واالســتفادة مــن )التغذيــة الراجعــة(، ومــن ثــّم نســتمع 
ــزاء،  ــاد األع ــاء والنق ــن واألدب ــرام الحاضي ــوة الك ــكام اإلخ ــي ل وُنصغ

ــم. ــم وانتقاداته ــع بإضافاته وننتف

))( ديوان بدر شاكر السيّاب 2/ 298.

أنا فقد أجزُت هذا  لنا أن ندخل لفظة )البلم( في الشعر؟!، أما  وفي موضع آخر قال السيّاب: »أال يجوز 
لنفسي..، فقد جازـ  مثًاـ  أن تدخل لفظة )الكندول( اسم زورق فينيسيا في الشعر..، أفا يجوز إدخال 
اسم زورق العراق..، زورق شّط العرب )البلم( بالشعر؟!، لقد أدخل اإلنجليز هذه اللفظة إلى لغتهم أيًضا 

.»)Bullum(




