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  ٢٤-١صصم،٢٠١٠/ش.هـ١٣٨٩صيف، ١٥جملة اجلمعية العلمية االيرانية للغة العربية و آداا، فصلية حمكمة، العدد 

  
  الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

  ٢قيس خزاعل، ١ الدکتور غالمرضا کرميی فرد

ص امللخ  
  

 املقدرة  فله   .لنتفاعل معه من خالهلا و نتأثر ا      ونا  يلقيها علی أذهن  لخلقها  لدی السياب رموز شخصية متفردة      
من بـني    ف .الکافية لکي جيعل من هذه الرموز الشخصية، رموزاً مشترکة ذات وقٍع و تأثٍري يف أعماق املتلقّي               

  و جيکور . الرموز الشخصية اليت انفرد ا السياب ذکرنا رمز املوت و البعث الذي تردد يف ديوانه کثرياً               هذه  
النهر الذي ذکره السياب کثرياً فی ديوانه و هو جيري قرب منازل أهلـه و               (ب  و بوي ) ط رأس الشاعر  مسق(

  . و املطر أو املاء، و وفيقة ابنة عم الشاعر و حبيبته اليت تزوجت من غريه مث ماتت يف سن مبکر) ذَِويه
يها يضفي علو  )ارخيية أو أدبية أو دينيةت(ري الشاعر بواسطتها شخصيةً يستعد ق،  رمزيةُ أخریتقنيةٌ القناعو 

 و استطاع السياب أن يعبر عن .رة عن حالِه، وحاملة ملواقفهلتكون ناطقةً بلسانه، ومعبفيتحد ا  من مالحمه
مشاعره الکامنة بواسطة هذا الفن فجعل من شخصية أيوب و متوز و املسيح و سيزيف أقنعةً يف شعره ليربز 

  .أسه و استياءه و ضجره من الدنيا و حيناً أمله بالشفاء و اخلالص و اإلنبعاث من جديدمن خالهلا تارةً ي
  

  السياب، الرمز الشخصي، القناع: املفردات الرئيسة
  
  قدمةامل
أساسـي يف    الذي کان له دور     الشاعر عند بدر شاکر السياب     الرمزية هی أحد األبعاد الشعرية     إمنا 
 و الذي اسـتطاع أن خيـرج        ات يف العراق والعامل العريب    ينيالست ات و ينييف اخلمس   اجتاه الشعر  ينيتع

                                                                                                                   
 ghkarimifard@yahoo.com      جامعة شهيد تشمران بأهواز- استاذ مساعد يف قسم اللغة العربية و آداا-١
   جامعة شهيد تشمران بأهواز- ماجستري يف اللغة العربية و آداا-٢

  ۳۰/۲/۸۹: خ القبوليتار          ۸/۴/۸۸: خ الوصوليتار        
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 بية و آداا جملة اجلمعية االيرانية للغة العر  ٢

الشعر العريب من مجوده املتوارث من العهود السابقة و حيرره من قيـد االوزان اخلليليـة و القوالـب        
  .القدمية، فيصبح الشعر العريب  املعاصر بذلک مهيأ لقبول التقنيات االدبية اجلديدة و املعاين احلديثة

  يف اروبا بعـد مـا      ينياستلهمه ِمن الشعراء الرمز   قد  داً  يجد ألبس الشعر رداءً  ،  ابيرشاکرالسبد
الرمزي املذهب   هذا رطويمث استطاع أن     ة من خالل قراءته وترمجته ألدم،     يتعرف علی آثارهم األدب   

  .زمته و أزمة وطنه اخلاصة فابتکر رموزاً شخصيةً أو اختذ أقنعةًشعريةً عبر من خالهلا عن أقتهيعلی طر
ففي مقال موجز سريع کهذا ال يستطيع املرء أن حييط بکل اجلوانب و األصناف اليت هلـا صـلة         

بالرمزية يف شعر السياب لکننا حاولنا أن نأيت بنماذج من شعره قد تلمح إلی تلک الرموز اليت اُطلـق                 
ملقالة إلی جانب آخر من رمزيـة       ، من مثّ تطرقنا يف القسم اآلخر من ا        »الرموز الشخصية «عليها اسم   

أما الرمز الشخصي هو ذلک الرمز الذي ابتکره السياب ابتکـاراً           . السياب أال و هو موضوع القناع     
مث اسـتخدم  .  حمضاً و جعل له مدلول ذايت عبر به و من خالله عن معاناته اليت واجههـا يف احليـاة     

و ...) بابليـة، اغريقيـة، مـصرية و   ( العامة الشاعر يف ديوانه إلی جانب الرموز الشخصية و الرموز        
تقنية القناع و هو إبداع شعري جديد و مهارة رمزيـة           ،  )ع(و املسيح ) ص(النماذج العلياء کمحمد  
  .يف شعر رواد الرمزية يف اوروباأخری قد ظهرت اوالً 

 يف الدکتور حممد رضا شفيعي کدکين اول من کتب عما خيـص الرمزيـة  االستاذ يف ايران کان   
 إلی بعض رموز السياب     ١) شعِر معاصر عرب  (  و قد أشار يف کتابه     -الظاهر حسب   -شعر السياب 

ـ    کما جاء فی مقالة للدکتور حمسن پيشوايي و عبد اخلـالق           . »متّوز و جيکور  « العامة و اخلاصة ک
جملة يف شعره و ذلک بالعدد اخلامس من        » رمزية السياب و استدعاء الشخصيات القرآنية     «حمسين عن   

کذلک کتب النقـاد العـرب  حبوثـاً و          ). ۲۰۰۶ربيع و صيف    ( اجلمعية اإليرانية للغة العربية و آداا     
مقاالت کثرية يف جمال الرمزية عند السياب، لکن اجلديد يف هذا البحث رمبا يتلخص يف ترکيزنا حول                 

و دراستنا تدور حول    موضوع الرموز الشخصية حيث قلّما اعتنی به أحد بشکل مرکٍّز من ذي قبل              
  .هذه الرموز املبتکرة و داللتها يف شعر السياب 

  
  : الرموز الشخصية -۱
  : رمز املوت و البعث -أ

 لکـن   )۳۷فرويـد،ص (.»ليس بني الغرائز اليت منلکها غريزة مستعدة لإلعتقاد باملوت        «:رغم أنه يقال    
لک العامل الغريب الذي يفنت العقول      اإلنسان مل يکد أن خيلو بنفسه حتی تغزو عقله فکرةُ  املوت وذ            

مل أعـد   «: ورغم أن بدرشاکرالسياب يقول يف رسالته إلی عاصم اجلندي           وحيريها بغموض ماهيته،  
                                                                                                                   

  .م١٩٨١ -. ش١٣٥٩يف عامة ول مر طبع أل- ١
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  ٣   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

لقد رافقت جلغامش يف مغامراته وصاحبت عوليس يف        . أشعرأني عشت طويالً  ) .. املوت( أخاف منه 
ه الکلمات قدتنبعث من يأسه الطويـل       لکن هذ » أاليکفي هذا؟ . ضياعه وعشت التاريخ العريب کله    

 و ربما لو قيض له أن يعيش مدة أطول          .حمبطاً،  وقد بدا يف معظم قصائده کئيباً، متأملاً      « .وأمله الکبري 
والفقر،واإلخفـاق يف   ،  مذ وعی ذاته ،وهوحيارب نظرات الناس إليـه       . مع امه وأبيه لتغير منط حياته     

تمنـی املـوت    يف،  ئاًيفـش  ولکن الشلل کان يتأکل قواه شيئاً          .احلب، حاول الوقوف ثانية والنضال    
 فلذلک عاش طول حياته حيلم بإيام الطفولة        )۱۰۶بطرس،ص( .»العودة إلی امه   و،  للخالص من الشقاء  

جيد يف املاضي عزاء عن احلاضر، بل هو يزخرف املاضي ألن يف ذلک التمويه              «والعودة إلی صباه ألنه     
   )۷۱عباس،ص(.»ضرتعويضاً عن قسوة احلا

. فکثرياًً ما خضب اليأس صرخاته املوجعة، و هو يهرب من جحيم الواقع إلی جهـنم خيالـه                «
 يتشبث باحلياة أکثر، و يأسف ملرضه و ضعفه، و عجـزه عـن              - کلما دنا املوت منه    -غريأنه، کان 

نتخيله ندرک أنـا يف     و کلما حاولنا أن     . التمتع بلذاا؛ ذلک أن موتنا هو بالفعل أمرال ميکن ختيله         
و هـوعلی   .  مقتنع خبلوده الشخصي   - يف الالشعور  –و کل واحد منا     ... الواقع  نعيش کمشاهدين     

فراش املوت، يظلّ يأمل يف استعادة صحته، و يف اهلروب من قبضة القدر، علی الرغم من اسـتعجاله                  
  )۲۵۷ص، بطرس( .»القضاء، لکي يتخلّص من أمله و عذابه

  نه ِسنةٌموت جييُء کأ
  )۳۶۴األعمال الکاملة،ص( و ميس آالمي فينهيها

واحدة تشده إلـی    : لقد وجد نفسه وجهاً لوجه أمام شبح املوت، فتجاذبته عاطفتان متناقضتان          
و مل يکن ميلک اخليار، و إن رجحت کفّة األولی، ألن           . احلياة وإلی عائلته، وثانية تدعوه إلی لقاء امه       

قاوم و ألن قواه العقلية وهنت هي أيضاً، و راح يغرق، من حني إلی آخر،               جسمه بات أوهی من أن ي     
کان خيشی رحلـة    . يف محی من اهلذيان املمض، الطالع من الشعوره املظلم، مشبعاً بالقلق و اخلوف            

و » بـودلري «اهول، ألنه أحب احلياة بکل حواسه، ومال إلی اللذات اجلسدية باکراً، حماوالً تقليد              
و حطّم القبح شخصيته، و املرض جسده، إالأن ذلک زاد          . يف شعره » الياس ابوشبکة «و  » ونباير«

. و من هنا کان متسکه باحلياة حتی آخـر رمـق          . يف توقّد أحاسيسه، و السيما بعد ما عجز جنسياً        
مواقف شعرية خمتلفـة    ،  بسبب تعرضه لتحوالت خمتلفة يف نظرته الفکرية      ياب،لسل  و )۲۵۷بطرس،ص(
رامزاً بذلک إلی بعث األمـة      ،  ميتاً يبعث  «- علی حد تعبري احسان عباس     - قصائده يصور نفسه   فيف

خري مثال  » يف املغرب العريب  «العربية و ذلک هو ما غلب عليه يف عهد اجتاهه القومي، و لعل قصيدته               
هذا املـوت،    إال أن    - مع موت اد العريب و احلضارة العربية         –علی ذلک، و فيها يتخيل أنه ميت        

  . ال ميکن أن حييا دون املاضي فهما يهبان معاً من القرب–سيستفيق و البد ألنه 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 بية و آداا جملة اجلمعية االيرانية للغة العر  ٤

  و من آجرٍة محراء مائلة علی حفره
  أضاَء مالمح األرضِ 

  بال ومضِ 
  دم فيها فسماها

  لتأخذ منه معناها
  ألعرف أا أرضي 
  ألعرف أا بعضي

  ألعرف أا ماضي، ال أحياه لوالها
  ني ميت لواله، أمشي بني موتاهاو أ

 حرکة املد الشيوعي    - مقاوماً -، يتغلغل أيضاً يف ثنايا قصائده اليت قاهلا و هو يشهد          البعثو هذا   
يف العراق، فقد اعتمد فيها اللجوء إلی أسطورة أدونيس و عشتار، وکان يستمد من األسـطورتني و                 

  )۷۲عباس،ص(.  أن التضحيات لن تذهب سدیأمثاهلا شعوره بأن اخلصب البد أن خيلف اجلدب، و
 ما رأی يف نفسه فادياً يضحي بذاته يف سبيل اآلخرين، کأمنا شاء تربير موته الذي يستحيل        غالباً و
أو قد يتماهی يف متـوز  . بعد القيامة، مستفيداً من صلب املسيح و موته و قيامته، عنداملسيحيني          ،  حياة

  :کور من جرحهفيقتله اخلرتيرالربي، و تولد جي
  سينبت اإلله، فالشرائح املوزعه

عتجتمالضياء؟ متلملت سيولد ،  
  .من رحٍم يرتّ بالدماء

ومل يطل انتظاره له، فجاءه بعـد       . و هکذا، ظلّ املوت يالحقه، و استمر هو يذکره و يستدعيه          
قيع، إلی رحٍم طاملا تلهف     و حتول قربه، يف النهاية ،من مغارة يعشش فيها العفن و الص           . معاناة طويلة 

  )۲۵۸بطرس،ص(. للعودة اليه
بعد ما يری صورة . بعدما يذکر ما يتمنی أن يفعله لوال وجود املرض» النهر و املوت«يف قصيدة 

و يعرب عن آالمه بتشبيه » کاملطر«يف هذا النهر احلزين » غابة من الدموع«لنفسه و مهومه تنعکس يف 
مث يقول » أغتدي فيک مع اجلزر إلی البحر«ويب، يود لو غرق يف بويب و  ب-نفسه ذا النهر احلزين

  :للنهر و رمبا لنفسه
  فاملوت عاملٌ غريب يفنت الصغار

کان فيک، يا بويب اخلفي ۲۴۵االعمال الکاملة،ص( و بابه(      
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  ٥   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

و قد يکـون    و العدم کما ه   » رمز للفناء «إذن املوت عامل غريب و هو بالنسبة للسياب                    
  :إذا اقترن بالثورة و کان يف سبيلها» رمزاً لإلنتصار«

 يف دمي إلی القرار لو غرقت ُأود  
  ألمحلَ العبَء مع البشر

  )۲۴۵االعمال الکاملة ،ص( !إنَّ مويتَ انتصار. و أبعثَ احلياة
ثه للحياة يف من الواضح أن بع«؟  لکن يريد الشاعر أن يبعث احلياة يف من ؟ أيف نفسه أم يف غريه

تتحقق، و لكنه، مع ذلك يصر أن موته انتصار للمكافحني و  املكافحني ليس سوى أمنية يعرف أا ال
و بعل  كلها، انتصار للحياة اليت ختونه ال لشيء إال ألنه مسيح آخر و متوز آخر، الطبيعة و األشياء

  )الغامني،الة اإللکترونية(. »آخر
  :                      عن هذه القصيدة» جليوسیسلمی اخلضراء ا«و تقول 
يهدف إلی تغيري کيمياء املوت بأن يغرق املرء يف دمه » النهر و املوت«کان الشاعر يف قصيدة «

  .ليبعث احلياة من جديد، حيث تستضي ء بالنجوم والقمرمياه وأشجار خمضرة باخلصوبة واحلياة
  يضيُء فيها خضرةَ املياِه و الشجر

  ضح النجوم و القمرماتن
  : لکن النهر کذلک باب حنو املوت 

  فاملوت عاملٌ غريب يفنت الصغار
کان فيک، يا بويب اخلفي و بابه  

  :و هو حيمل کذلک إمکانات املوت و احلياة اليت تصدر منه
      )۸۰۰اجليوسي،ص(أشيد منه دار  / أود لو غرقت فيک، ألقط احملار

، الفكرة اليت كان الشاعرشديد الصلة ا، فهو يذكر املوت كما يـذكر و              أال و هو شبح املوت    
کأمنا املوت و ظالم القرب يسكنان بداخله دوماً، فـاملوت أصـبح رمـزاً       . يصف حالة القرب يف شعره    

کما أنه يف قصيدة    . شخصياً للسياب، رمزاً يف حالة اليأس و الفشل و رمزاً يف حالة األمل و اإلنتصار              
يأيت مبعناه السليب بعدما يتذّمر من املالل و األسى و يبكى و ينتحب كالـسجني               » يل اخلريف يف ليا «

  :فيقول
  يف ليايل اخلريِف الطوال؛

آه لو تعلمني  
  !كيف يطغی علي األسى و املالل؟
  يف ضلوعي ظالم القبور السجني، 
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 بية و آداا جملة اجلمعية االيرانية للغة العر  ٦

  الردىيف ضلوعي يصبح 
  غدا: "بالتراب الذي كان أمي

  قلقي بالنحيبفال ت.  سوف يأيت
  ! حيث السكون الرهيب املوتعاملُ

  )۶۶االعمال الکاملة ،ص( !سوف أمضي كماجئت واحسرتاه 
  
  ١ جيکور-ب

على مسافة تقطعها الـسيارة يف مخـس و           إىل اجلنوب الشرقي من البصرة، و      د رود ارونعلى امتداد   
و علی مقربة من أيب اخلـصيب       . أربعني دقيقة تقع أبواخلصيب اليت متثل مركز قضاء تابع للواء البصرة          

إلی اجلنوب الشرقي تقع قرية مغمورة تدعی جيکور قدر هلا أن تصبح ذات شهرة  يف األوساط األدبية 
  . و أغرم حببها۱۹۲۶العربية؛ ألن شاعراً هو بدرشاکرالسياب ولد فيهاسنة 

مز إلی قوی اخلري و عند اخلمسينيات کثُر استخدام الصور الرمزية من ِقبل السياب، فقد کان ير
کما کان .  و قريته جيکور- بويب-احلياة و اخلصب برموز کاملطر و النور و الشقائق و خاصة النهر

و کان السياب . يرمز إلی قوی الشر و املوت و اجلدب بالنار و الذهب و الصخر و الظالم و املدينة
يتراجع احللزون إلی داخل هرب إلی حصنه يف جيکور، کما ، کلما اشتدت عليه صعوبات احلياة

رأی أنه غريب يف دنيا من احلجر، يتول احلب و العطف، . قوقعته، عندما يشعر باخلطر اخلارجي
  :فريجع خائباً

  يا غربة الروح يف دنيا من احلجِر
  و الثلج و القار و الفوالذ و الضجِر

  ال مشس فأئتلق.. يا غربة الروح
فيها و ال أفُق  

  )۳۴۱ص، االعمال الکاملة( عةَ السحريطري فيه خيايل سا
و ظلت قريته جيکور . و ملا کانت املدينة جتسد التصنيع الرأمسايل و الستغالل، فإن بدراً مل حيبها

لکن جيکور هذه کانت تعيش . ترمز يف مفهومه إلی املکان األمثل الذي تسوده عالقات بشرية مثلی
يف » اآلداب«نشرا جملة » مرثية جيکور«يدة بعنوان و يف قص. يف ظل اخلوف و املوت إزاء احلروب

و . يعبر بدر عن خيبة أمله يف اإلنسان ذي النوايا الشريرة جتاه إخوته من البشر۱۹۵۵عدد نيسان 

                                                                                                                   
  .الفارسية أي النهر األعمی» جوي کور« جيکور هي لفظةٌ معربةٌ عن عبارة -١
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  ٧   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

تصبح جيکور رمزاً الفقط للشعوب احملبة للسالم، بل بصورة خاصة، للشعوب النامية يف آسيا و 
  )۱۱۰، صبالطة(. الذي يدعي املسيحية و لکنه خيوا خيانة فاضحةإفريقيا اليت تعيش حتت رمحة الغرب

إن بدراً يف متوزياته ميزج يف الواقع بني اسطورتني، األسطورة البابلية املعروفة و األسطورة اجلديدة 
والصلة بني األثنتني مباشرة و وثيقة ألن کلتيهما لديه هي .  اسطورة جيکور- اليت راح هو يبتدعها

و الشاعر يف هذه التموزيات اجليکورية شخصية مأساوية . اء و اخلصب و ختطي املوتأسطورة امل
هذا . إنه صوت املدينة، و صوت األمة: تتکلم بصوت هو يف الغالب اکثر من صوت البطل مبفرده

 و تصعيداً کذلک للتفجع، ألن جزءاً من -القناع اجلديد ييسرله تصعيداً للغضب و اإلحتجاج
 يف شعره کله، هو هذا التفجع الذي رمبا کان بعضه من فيض البکاء الشعري علی احتجاج بدر،

  )۵۲جربا، ص (. هذا هو الذي الجند له مثيالً يف الدفق والغنی خارج العراق). ع(احلسني 
. ينظر بدر يف اآلفاق حبثاً عن الکوکب الذي يعلن ميالد اخلالص          » العودة جليکور   « و يف قصيدة    
اد احللم األشهب من املدينة إلی جيکور ليقدم طعامه للجياع و دموعه للبائـسني و            و يسري علی جو   

و يقدم نفسه ليتوج بالشوک و يصلب، و        . دعاءه ألن يقذف الربکان نريانه و يرسل الفرات طوفانه        
عندما يعود جليکور ماضيها البهيج يصيح الديک فيـضمحلّ         . يدعو الطيور و النمل لتومل من جرحه      

  )١٥٠ صأيضاً،(. جيکور، نامي يف الظالم السنني :أمام عينيه الدامعتني، وينهي القصيدة بقولهاحللم 
يف قصيدة إليوت » مدينة الوهم«و يتضح تأثري . إن جيکور منوذج أعلی ميثل الرباءة و السعادة

يس يف کراهية السياب املدينة التجارية، رغم أن ذلک الخيدم سوی توکيد أحاس» األرض اليباب«
و جيب أن نذکر أن القری العربية کانت قد استفاقت علی احلياة . الشاعر األصيلة حنو حياة املدينة

املعاصرة و بدأت بإرسال أبنائها إلی العواصم و املدن طلباً للعلم أحياناً، و غالباً من أجل اکتساب 
 ومل يفقد السياب قط حنينة .الرزق، و أن السياب، قد شعر مبصاعب احلياة و ال إنسانيتها يف املدينة

و يف النهاية أفلحت جيکور يف أن تغدو رمزاً مقبوالً مفهوماً علی الفور . حنو جيکور و بساطة حياا
  :يف شعره، و إليه کان يشري غالباً

  أين جيکور؟ جيکور ديوان شعري،
 )۸۰۱اجليوسی، ص (.  موعد بني ألواح نعشي و قربي

وقد أوحت فکرة القصيدة نفسها إليه إذ رأی . »أم الربوم«ا  کتب قصيدة عنوا۱۹۶۱يف متوز
فحيث کان املويت يرقدون يف صمت . مقربة أم الربوم تصبح جزءاً من مدينة البصرة النامية املتوسعة

يطمون مباضيهم و ينتظرون موعد الرب، تضج املدينة اآلن برنني النقود و ضوضاء السيارات و 
فقد قلّعت املدينة عيون األموات و عصرت . ي الليلية و املقاهي و احلاناتاملسافرين و صخب املاله
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 بية و آداا جملة اجلمعية االيرانية للغة العر  ٨

 مث تثاءبت و کأن املدينة مل يکن لديها ما -النهود الدفينة و مزقتها بالعجالت و الرقصات و رکلتها
و حيث کان . يکفيها من حلم األحياء لتعرکه، فعمدت إلی ضلوع األموات تلوکها مث تقيئها للريح

م سائداً، جاءت املدينة بالدالل يطالب بأتعابه، و جاءت بالسکاری و البغايا يقهقهون، و السال
   ) ۱۶۲بالطة،ص (. جاءت بکل خصومات البشر التافهة و شرورهم

  
   بويب-ج

. جداول أو اار فوقها معابر صغرية من جذوع النخل) جيکور(تتخلل غابات النخيل احمليطة بالقرية 
ار مبائه مث ال تلبث عند اجلَزر أن جيري و حني يرفع املدمستوی اروند رود متتلیء هذه اجلداول أو األ 
  .و هي أمجل مشاهد القرية، و ال يضاهيها إال جاذبيةُ اروند رود نفسه. ماؤها عائداً إليه

عرضه متران و هو يستمد ماؤه من جدول » بويب«و من هذه اجلداول أو األار واحد امسه 
حيث منازل عائلة » بقيع«هذا يف قطاع من القرية امسه » بويب«و مير. »جيکور«يدعیأکربمنه 

لقد خلّد السياب هذا اجلدولَ يف ديوانه کما حوله إلی رمٍز من رموزه )۱۸أيضاً،ص(. السياب وأراضيها
فبويب أصبح جزءاً من نظام السياب الترميزي املوحي . الشخصية، يعرب به عن اخلصب و احلياة

  . اخلصب، رمزاً شخصياً يضعه الشاعر يف نقطة تقابل کل ما يوحي اجلدب و العدمب
الدخول فيه حركة احليـاة يف       احلياة، فاالنبثاق منه حياة، و     ي املوت و  هالنهر حيمل وج  / بويب  «

الشخوص الدينية تؤكـدان هـذا الوجـه         األساطري و  اجتاه معكوس، عودة إىل األصل، إىل املنبع، و       
اخلارج من بطن احلوت، كذلك خروج الـنيب        ) أو يونان (املوت، النيب يونس     احلياة و :  للنهر املزدوج

ما حدث مع النيب موسى عندما ألقته أمه يف املاء، علّهـا             يوسف من اجلب الذي ألقوه فيه إخوته، و       
ك، هذا  ال ش  و. بذلك جتنبه عقاب فرعون، هذه املشاهد جتسد  الرحلة من املوت إىل احلياة اجلديدة             

 حيضر بقـوة و    احلياة، و / احلشد من الرموز الدينية حيضر، عندما يتلمس النص الشعري رحلة املوت          
 . »بتوسع عندما يضيف النص إىل هذه الرحلة عنصر املاء، جذر كل شيء حي علـى هـذه األرض                 

  )کامل فرحان صاحل،الة اإللکترونية(
الذي حيمل اخلصوبة و النمو إلی األرض أو ميثل بويب ذلک الرمز " مرحی غيالن " يف قصيدة 

فيذوب و يتدفّق مع » بعل«حيث يصبح الشاعر نفسه » لکلِّ أعراِق النخيِل«کما يقول السياب؛ 
  : روحه يف ورق األشجار و مثارها ١بويب ليهب احلياة للدنيا و ينثّ

  أنا يف قرار بويب أرقد، يف فراش من رماله
  وقي يف زاللهمن طينه املعطور، والدم من عر

                                                                                                                   
  أفشاه و بثّه:  اخلرب:  ينثُّ ؛ نثّاً– نثّ -١
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  ٩   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

  .ينثال کي يهب احلياة لکل أعراق النخيِل
  ...أخطر يف اجلليِل: أنا بعل

  علی املياه، أنثُّ يف الورقات روحي و الثماِر
  و املاء يهمس باخلرير، يصل حويل باحملاِر

  )۱۸۵االعمال الکاملة، ص( .و أنا بويب أذوب يف فرحي و أرقد يف قراري
حني شعر أنه قد ختلّد به شخصياً و جسدياً، " غيالن"  والدة ابنه کتب السياب هذه القصيدة بعد

لذلک کأنه يسيل مع املاء يف بويب ليمنح احلياة . فرأی السياب يف ابنه عراقاً خصباً و جيکوراً مزدهرة
  .للنخيل

  
  )املطر( املاء -د

 ء كل شيء حـي؟ و      بالطوفان؟، وخيلق من املا    شرط للخصب، أمل يطهر اهللا األرض      املاء تطهري و  « 
ذلك كـي يغيـث      تضرعا هللا تعاىل، و   " صالة االستسقاء "عندما ال متطر السماء، أال يقيم املسلمون        

أمل  عندما يصعد املؤمن إىل السماء، أال يسكن يف جنة جتري من حتتها األـار؟ و               العباد؟ و  األرض و 
 تعمد باملاء؟ و   و.. مشى فوق املاء   و".. ياشربوا هذا دم  : "يقدم السيد املسيح املاء إىل تالمذته، قائالً      

  كانت هذه أوىل معجزاته؟  حول املاء إىل مخر يف عرس اجلليل، و
 خباصة عند املسيحيني، إذ ليس يقدر أحد الدخول         عترب املاء من العناصر املقدسة يف األديان و       لذا ي

ة باملاء مبثابة العودة إىل رحـم       من هنا كانت املعمودي   . ملكوت السموات ما مل يولد من املاء والروح       
من يشرب من املاء الذي أعطيه أنا له، فلن يعطش          : يقول السيد املسيح    و .األم ليولد املؤمن من جديد    

كما ارتبط رمز املاء مبرمي العـذراء يف        . أبدا، فإن املاء الذي أعطيه له ينقلب فيه نبعا يتفجر حياة أبدية           
   )صاحل، نفس املوقع(.  »املاء احلي الذي ال يفرغفرحي يا ينبوع  إ:صلوات الكنيسة

يف شعره و قد أشرنا مسبقاً إلی ) املطر(و رمبا بدر شاکر السياب کان أکثر من استخدم رمز املاء 
أنه کان حبکم موقعه الزمين حيتاج إلی رموز اخلصب و اإلنبعاث، واملطر هو أحد تلک الرموز املوحية 

 تعامل السياب مع املطر تعامالً يسمو به من کونه أحد العناصر الطبيعة کانو لذا  . باحلياة و األمل
فهو ال «. إلی کونه رمزاً سحرياً يدل علی العطاء و احلياة و األمل و املستقبل الذي يتخيله و يتمناه

يعين باملطر إال بوصفه رمزاً ذا أصول أسطورية قدمية، حاول السياب اإلفادة من رمزيته حني جعلها 
  )١٤٥صاخلالدي، (. »ي أغراضاً متعددةتؤد

ثروة للمقهورين وثورة ضد الظلم والتحرر من السلطة  أمل و عالقة السياب باملاء عالقة حياة و
جعلنا من  و«: فضاءات مفتوحة لآلية القرآنية من هنا متكن السياب إعطاء معان جديدة و. املستبدة
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أبعاده، ليلمس يف شعر  يني، فاتسعت داللة املاء ولطقس املعمودية عند املسيح  و»املاء كل شيء حي
  )، نفس املوقعصاحل( .الوالدة اجلديدة معاً السماء، و اإلنسان و السياب حلم األرض و

الرمز الکـثري   _ و ما يتصل به من عناصر تشري إلی وجوده أثناء القصيدة            _ فصار املاء أو املطر     
بتأمل عناوين قصائده،    و. عناصره يف شعره    جند املاء و   إذ قلما ال  « التکرار يف بعض دواوين السياب      

 ، و )املـاء ( القدح إشارة إىل اخلمر    ؛ و "أحالم أقداح و "قصيدة  : أساطري جيد املرء يف ديوانه أزهار و     
الغرق يكـون    الغريق، و : يربز رمز املاء منذ البداية    " املعبد الغريق "يف ديوانه    و" ر العذارى "قصيدة  

 و. البط من احليوانات املائية    و" صياح البط الربي  "و" يا ر "و" الغيمة الغريبة "قصيدة   ، و عادة يف املاء  
يف ديوانه أنشودة املطـر،       و ."أمسعه يبكي "و" األشواق هدير البحر و  "يف ديوان مرتل األقنان، قصيدة      

أشهرها  السياب، و  أبرز قصائد    - عنوان اموعة    -، تأيت قصيدة أنشودة املطر      "مائية"أكثر دواوينه   
 اخلليج من قاموس املاء، و     ، و "غريب على اخلليج  : "عناصره، مث القصائد   حتوالته و  ارتباطًا برمز املاء و   

 مـصرية    هي مدينة  و" بور سعيد "قصيدة   و" مدينة بال مطر  "و" النهر واملوت "و" قارئ الدم "قصيدة  
  .ساحلية

حتوالته يف عناوين قصائد السياب      إشاراته، و  عناصره، و  يالحظ، أن تدفق استخدام رمز املاء، و      
، حيث غـاب  "إقبال " و"شناشيل ابنة اجلليب"بدأت قليلة، مث توسعت إىل أن شحت يف ديوانه األخري          

، صاحل( .» املوت –لعل ذلك يرمز بشكل أو بآخر، إىل النهاية          رمز املاء كليا عن عناوين قصائده، و      
 هو الرمز و الصورة احملورية الـيت تـدور          - إنشودة املطر  -ئعة السياب يف را ) املاء(نفس املوقعإن املطر  

 کإشارة السياب ضمنياً إلی متوز و عشتار يف سياق الرموز املوحيـة إلـی               -حوهلا الرموز  األخری     
يصوره السياب ال بني جدب األرض و هطول املطـر،   «مث هناک يوجد تناقض     . اخلصب و اإلنبعاث  

  : » رواها املطر و جدب الروح البشريةبل بني خصوبة األرض اليت
 كانت السماء ، منذ أنْ كنا صغاراً و

 تغيم يف الشتاء 
 ، يهطل املطر و
  جنوع – حني يعشب الثرى –كلَّ عام  و

 )٢٥٦ص، االعمال الکاملة( .العراق ليس فيه جوع ما مر عام و
 يعشب من املطر لکنه ميتلـئ باجليـاع         هنا جند املطر الذي هو باعث للحياة يهطل علی واٍد خصيبٍ          

   : يقام بني ااملطر و ماء اخلليج املاحلخرآ تشابه ةو مث. أيضاً
 ، ينثر اخلليج من ِهباته الكثار و 

 احملار  و،  اُألجاجهرغو: على الرمال
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 ما تبقّى من عظام بائٍس غريق  و
 من املهاجرين ظلّ يشرب الردى 

   )٢٥٧أيضاً، ص( ،القرار من جلَّة اخلليج و
فِمثل الغريق الذي يشرب ماء اخلليج املاحل، تشرب أم . ذه اية مأساوية، نتيجتها املوت و البعثه  

. ما الفرق إذاً بني املطر باعث احلياة و بني املاء املاحل؟ ال فـرق اآلن              . الشاعر امليتة ماء املطر يف قربها     
  :لکن املستقبل خصيب باألمل 

أكادأمسع العراق  الرعود يذْخر  
 ، اجلبالْ خيزن الربوق يف السهول و و

 حىت ِإذا ما فض عنها ختمها الرجالْ 
 مل تترك الرياح من مثود 

٢٥٥أيضاً، ص( .يف الواِد من أثر(  
و مثة تشابه مجيل آخر جيري بني قطرات املطـر و دمـوع اجليـاع و العـراة، و قطـرات دم                      

  :املضطهدين
 طر يف كل قطرة من امل

 رهة الزمحراء أو صفراء من أجن.  
 وكلّ دمعٍة من اجلياع والعراة 
 وكلّ قطرة تراق من دم العبيد 

  )٢٥٦أيضاً، ص( .فهي ابتسام يف انتظار مبسم جديد
يف هذه القصيدة ثالث مرات أو أربع مرات متوالية يف مثانية مواضع            » مطر« کذلک فإن تکرار لفظة   

  . الرمزية للماء تسيطر علی النص لتوحي مبفهوم اإلنبعاث و التجدد الدائممنها، قد جيعل الصبغة
يـذْخر  «  الـذي  عراقو يف ال    فهو رحب متسع أخضر،    السياب عندل القادم،   يستقبل املتخ املأما  
 تنمو، و  سوف تأيت اللثورة و حيدث التغيري      -)الثورة( وهي من لوازم املطر    - »خيزن الربوق   و  الرعود

إلـی  » املطر« يف اية القصيدة يقول السياب متفائالً مبجيء         ومث  . »يف عامل الغد الفيت   «دة  حياة جدي 
  .و يهطُلُ املطر: العراق
  
    وفيقة -هـ
و كان يف طور مراهقته يتصورها حبيبة لـه و          . كانت وفيقة هذه من قريباته اجلميالت يف جيكور       «

دته، لكنها تزوجت من غريه مث ماتت يف سـن أمـه            رفيقة حلياته فإذ كان يرى فيها شبهاً عظيماً بوال        
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 بية و آداا جملة اجلمعية االيرانية للغة العر  ١٢

وخلفت وراءها طفلة وبيد أن صورا كمثال أعلى ظلت عالقة بذهنه، و نظم فيها قـصائد منـها                  
بالطة، صخر وحفنة مـن تـراب،       (» .كلها نزوع إىل مثال أعلى مفقود     " حدائق وفيقة "و  " شباك وفيقة "

  :ة يف عامل املوتکانت للسياب رغبة يف اإلجتماع بوفيق )۳۵-۳۴ص
  و أنت يف القرار من حبارک العميقه
  أغوص ال أمسها، تصکّين الصخور،

  وفيقهآه يا : " تقطّع العروق يف يدي، أستغيث
  يا أقرب الوری إيلَّ أنت يا رفيقه

  ".للدود و الظالم
. خـری کانت ختتلط هذه الرغبة بشبقه الشديد من ناحية، و عجزه اجلنسي املتزايد من ناحية أ              «

و کانت عالقته الزوجيـة تـزداد       . لقد أصبحت احلياة صحراء باردة بالنسبة له و أصبح احلب سراباً          
فتوراً فالحت له وفيقة األمنية املثالية اليت ختلصه و کانت قد توفيت قبل عشر سنوات لکنها ما فتئت                  

  )۱۷۲بالطه، بدر شاکر السياب، حياته و شعره، ص(. »املثال احلي يف ذهنه
هکذا تتضح شيئاً فشيئاً القيمة الرمزية اهلائلة اليت جعلها بدر يف وفيقة، علی األرجح دومنا وعي                و  

منه، ليعرب عن آالمه يف فترة من حياته رمبا کانت حتی تلک اآلونة أشد الفترات ظالمـاً نفـسياً و                    
  )۵۹جربا، ص (.إحساساً باخليبة و توقاً إلی اخلالص

 رأسه جيکور، فعاد إليه حشد من ذکريات املاضي إذ وقـف             ، زار مسقط  ۱۹۶۱و يف نيسان    «
و أثار شباک وفيقة األزرق أعمق مشاعره و هو ينفتح أمامه علی سـاحة القريـة                . يف ساحة القرية  

و کانت وفيقة قد توفيت قبل حوايل عشر سنوات، و لکنها کانت التزال حية فی قلبه مثاالً                 . اخلالية
فکتب . باکها األزرق بآماله اخلائبة فقط، بل ذکّره أيضاً بفناء احلياة نفسها          ومل يذکّره ش  . أعلی الينال 

و کانت هذه هی املرة األولی التی يذکر فيها اسم وفيقة           . »شباک وفيقة «قصيدة فی قسمني عنواا     
کان شباکها مثل   .  تنتظر مشية يسوع   ١کان شباکها يبدو کأنه ينتظر أعجوبة، مثل اجلليل       . يف شعره 

تذکر بـدر   . اهلارب من املتاهة ليقترب من الشمس حملّقاً بال خوف مث يسقط فی قربه البحري             إيکار  
کيف کان شباکها هو صخرة اليت عرج منها قلبه إلی مساء احلب، و لکنه شعر اآلن أنه مثل عوليس                   

ازالت حتلم  هناک شبابيک مثله حمبوبة يف لبنان و اهلند و اليابان م          . العائد إلی بيته شيخاً أبيض الشعر     
متنی بدر لو   .  ألواحه إلی األبد    إيکار احترقت  بأمل، بينما وفيقة حتلم يف قربها، و شباکها مثل جناحیِْ         

و .  فسارت من الرغو إلی الشاطئ     ٢انشق الشباک األزرق عن وجهها کما انشق احملار عن عشتروت         
                                                                                                                   

 .اسم منطقة بفلسطني - 1

  . حممولة على صدفة حمار من زبد البحر و نزلتيف أساطري اإلغريق ولدت:  عشتار أو أفروديت- 2
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  ١٣   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

ا األزرق متعباً يريد التجاء فلم      لکن وفيقة مل حتقق أمنيتة، فشعر کأنه طائر عرب البحر و طاف بشباکه            
  :کان بدر يريد أن يعيش يف املاضي ال ميوت مادامت ذکراه حيةً يف الذهن.تفتح له

  شفاهِک عندی ألذّ الِشفاه
  :و ماضيِک من حاضري أمجلُ

  هو املستحيلُ الذي يذهلُ ،
  هو الکاملُ املنتهي ال يريد
  و اليشتهي إنه األکملُ،
  يدففي خاطري منه ظلّ مد
  )۱۶۱-۱۶۰ص) حياته و شعره(بالطه، بدرشاکرالسياب(.و يف حاضري منه مستقبلُ

حتی ال تفنی هذه    ) املاضي( فشباک وفيقة، هو بالنسبة للسياب مبثابة حبٍل يشد حياته إلی املوت          
ة وفيق" و أحياناً يوحد السياب بني      . احلياة اليت أصبحت يف هذه الفترة و کأا تريد أن تودع الشاعر           

و بني عشتار، مث جيعل نفسه مکان متوز، لکنه يف هذه احلالة يقلب الصورة األولية ألسطورة متـوز                  " 
يلعب هو فيها دور عشتار، فيرتل إلی عامل الظالم حيـث وفيقـة تنتظـره انتظـار متـوز                   «حيث  
  )٥٤صجربا، (.»حلبيبته
 انبعثت من قربها ملا رأى  و وعدته بزيارة العراق، أحس أن وفيقة١"بلوك نوران"و حني التقى «

فأشار بانبعاث وفيقة من القرب إلی هذا األمل برجوع السعادة و احلياة . »عليه اآلنسة لوك من مثالية
  :  حبه املثايلو بالتايلألنه وجد فيها جتسيداً لوفيقه 

  لو صح وعدِك يا صديقة
  آه ألنبعثت وفيقة.. لو صح وعدِك

   )۳۵صخر وحفنة من تراب، ص، بالطة(»ري يف السنني إىل الوراء       من قربها، و لعاد عم
«  عند السياب مبثابة رمٍز لـ- الفتاة الراعية اليت أحبها السياب يف طفولته–وفيقة و أيضاً هالة 

  :»جيکور أمي«و لأليام السعيدة املنصرمة، يقول يف قصيدته » السنني اخلضر 
  آه لو أن السنني اخلضر عادت، يوم کنا
  مل نِزل بعد فتيني لقبلت ثُالثاً أو رباعاً

ير أمواج الظالم) هالة (وجنتو الشعر الذي نش   

                                                                                                                   
کانت مهتمة بشعر السياب و قضت معه بعض الوقت يف ساعات فراغها تترجم إلی  الفرنسية آخر مـا                   اآلنسة الفرنسية اليت     - 1

و " ليلة يف باريس    "  عنواا   ۱۹۶۳ آذار   ۸فکتب هلا قصيدة يف     . ان يقرأها هلا بالعربية و يترمجها إلی  اإلنکليزية        کتب من قصائد ک   
  .فيها يعرب هلا عن تقديره و يصف أثر تعاطفها و إياه وصفاً رائعاً
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  يف سيوٍل من العطور اليت حتمل نفسي إلی حباٍر عميقه
  )۳۲۴ص االعمال الکاملة،(  وفيقهو لقبلت، برغم املوت، ثغراً من  

ستحضر املاضي و عهد الصبی الـذي جيـده    فهو بواسطة هذه التلميحات و الرموز الشخصية، ي       
لکنه يف اية القصيدة يعود إلی      . سعيداً بالنسبة إلی حاضره املرير، ليهرب من واقعه و خيفّف من آالمه           

  :احلاضر و يطلب من الذکريات أن تقر و تنام
  آه لکن الصبی ولَّی و ضاع؛

،الصبی و الزمانُ لن يرجعا بعد  
  )٣٤١أيضاً، ص( .ناميفقري يا ذکريات و   

و حني ذهب إلی لندن من أجل العالج الذي مل حيصل عليه أبداً، تذکر وفيقة و ذکر کيـف أن                    
يقول بعد ما   " أم کلثوم و الذکری   "زواجها من شخٍص آخر بعثر و واری أيامه اخلضراء، يف قصيدته            

  ":أم کلثوم"يتصور أنه يشرب صوت الفنانة 
  رق زفٍَّة و أنني مزماِرفکأنَّ زو.. و أشرب صوتها

  جتاوبه الدرابک، يعرباِن الروح يف شفٍق من الناِر
   الفرعاء أسود يزفر اآلهاوفيقةيلوح عليه ظلُ 

 )۳۴۳أيضاً، ص( .سحائب من عطوٍر، من حلوٍن دون أوتاِر
خـاطر  کلها تکونُ ذکری زواج وفيقـة األليمـة يف        " أنني املزمار " و  " الدرابک" فهذه الزفّة و  

مثّ يتحسر علی السعادة اليت فاتته اثر هذا احلدث و يتمنی لو کانت أحلان العرس أصـوات                  . السياب
  :قرع املعاول و هي حتفر قربه 

  أواها...  
  علی أيامي اخلضراء بعثرها و واراها

رس کان غناء حفّاِر. زواجليت حلن الع  
  )٣٤٣أيضاً، ص (.القاع بالطني و قرعاً للمعاول و هي حتفر قربي املرکوِم منه  

  
   األقنعة-۲

هو يف    و ) ٢٠٤ابن منظور، ص  . ( ما يستعمل لتغطية الوجه، أو الرأس أو كليهما معا         هو :القناع لغةً 
 تقنية مستعارة من األداء الدرامي، تقوم على استعارة شخصية يتحد ا الشاعر«: األديب االصطالح

الشخـصية مـن    والشاعر يضفي على هذه. لِه، وحاملة ملواقفهلتكون ناطقةً بلسانه، ومعربة عن حا
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  ١٥   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

الشخصية، وال الشاعر، إمنا هـو   الذي هو ليس) القناع(مالحمه، ويستعري من مالحمها، لينتج من ذلك 
  )،الة اإللکترونيةاملديهش( .»الشاعر والشخصية معاً

إىل الـذات   ديب، يرمز يف شعرهوالقناع أحد أشكال الرمز، اليت تشترط التحاماً باملبدع، فاأل« 
الكائنات حولـه، أمـا      و ثوإىل املوضوع؛ فقد يقصد بالرمز ذاته، و قد يقصد املوجودات واألحدا          

احلسي للقناع الذي يتستر خلفه الوجه  القناع فهو وسيلة فنية للتعبري عن الذات فقط، ومثلما هو املعىن
أيـضاً، املوقـع   (.»هرية تتخفّى حتتها ذات الـشاعر ظا احلقيقي لإلنسان، فكذلك القناع األديب؛ صورة

متنح الشاعر جماالً للتعبري، ليفصح عن أفکاره علی حنو فين يبعد القصيدة            «و القناع تقنية أدبية      )السابق
 )۷۶حـداد، ص  (. »عن املباشرة و السطحية و ينأی بالشاعر عن أن يکون عرضة لألذی و املالحقـة                

و امنا هو   « يت به الشاعر، أو جمرد غطاء يتستر به خوفاً من السلطات،            لکن القناع ليس جمرد صوت يأ     
تتم يف اطار جتربـة     ) الواحد او املتعدد  (املغاير  » اناه«الشاعر، و   » أنا«: نتاج عالقة تفاعلية بني قطبني    

لـة  ناصر، ا ( .»رؤيا داخلية حيكمها ديالكتيك متاٍه يتمظهر يف ديالكتيك تناص يتجاوب معه و يوازيه            
  )اإللکترونية

يف القناع القناع البسيط و القناع املرکّب، أما : و يأيت القناع يف شعر السياب علی شکلني
 و البسيط يعتمد الشاعر علی شخصية رمزية واحدة مفردة فيسقط جتربته املعاصرة جبميع هواجسها

» أنا«  أنا الشاعر بـفيتحد. آالمها عليها و حيصل ذلک بعد تقمص تلک الشخصية الرمزية لفترة ما
  .شخصية الغري اليت هي مفردة واحدة

کوا شخصية خالصة، تتفرد بصياغة التجربة الشعرية و « إن ما مييز الشخصية يف القناع البسيط 
متثُّل بؤرا، إذ تغدو رمزاً مقنعاً يروي و يتحرک و ينجز کامل مکونات القصيدة، و هو يف هذا 

» سفر أيوب «  نستطيع أن نعترب قصائد )۲۲۶الصکر، ص (. »افقة أو خمالفةکله، يتطابق مع املبدع مو
  .للسياب، من ضمن األقنعة البسيطة» املسيح بعد الصلب«و خاصة » متوز جيکور« و 

قد يلجأ الشاعر إلی توظيف أکثر من شخصية يف جتربة شعرية واحدة، ، القناع املرکبيف أما 
خصيات، و تسعی مکونات کل منها إلی اهليمنة علی النص، و إذ حيدث جتاذب من نوع ما بني الش«

 – عندها –عندها يقف املتلقي حائراً متردداً يف إسناد الضمائر، ونسبة األقوال و األفعال، و يکون 
  )۲۰۲کندي، ص (. »إزاء قناع مرکب

ته و صوت تسلسالً غالفياً مضاعفاً، فال يکتفي الشاعر بوجود صو" تقنية القناع املرکب " تقدم 
قناعه، بل يقتنع بصوت آخر، اليشترط فيه مطابقة الشخصية املقصودة، ليصل من خالله إلی قناعه 

فيضفي، عن طريق تغليف القناع، مزيداً من التداخل و الغموض علی ) ۲۲۶الصکر، ص (. املقصود
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ق التجربة و و عم. و تطورها" تقنية القناع" أجواء القصيدة و شخصياا، و هو ما يدل علی نضج 
  )۲۰۲کندي، ص (. تعقدها، من جهة، وشدة التوتر الذي يعانيه املبدع من جهة ثانية

  . لبدر شاکر السياب، خري مثال هلذا النمط املرکب من القناع»رسالة من مقربة«قصيدة 
  

  ) القناع البسيط( املسيح 
 . »لی تقنية القناعأوائل القصائد املؤسسة ع«قد تعد من » املسيح بعد الصلب«إن قصيدة 

 کما -فوظف حادثة صلبه) ع( لقد استدعی السياب يف هذه القصيدة، شخصية املسيح )۱۸۵أيضاً،ص(
فأن الشاعر يف .  و صور بعثه و قيامه من جديد، لريی قاتليه و مدينته و يهوذا اخلائن-يعتقد أتباعه

لنا اية عملية الصلب، ويتکلم عن  يصور - اليت تتألف من سبعة مقاطع–املقطع األول من القصيدة 
  :مرتدياً قناعه) ع( لسان املسيح

الرياح بعد ما أنزلوين، مسعت  
  يف نواٍح طويل تسف النخيل،

  إذن فاجلراح. و اخلُطی وهي تنأی
  و الصليب الذي مسروين عليه طَوالَ األصيلْ

  و أنصت کان العويلْ. مل تمتين
    ) ۲۴۶االعمال الکاملة، ص( نهيعرب السهلَ بيين و بني املدي

رمزاً وقناعاً يعرب به و من خالله، عما حلقه هو ) ع( فالسياب يتخذ من شخصية السيد املسيح«
 باألمل الکبري الذي ظلّ حيمله، حتی آخر – يف الوقت نفسه -من أذی و آالم و عذاب، و يشي 

إذن «عيد إلی السياب حياته و حيويته، حياته، يف أن حتدث معجزة کربی، کقيامة املسيح بعد موته، ت
مسعت الرياح، يف نواح «لذلک » فاجلراح، والصليب الذي مسروين عليه طوال األصيل، مل تمتين

 نری ايضاً يف هذا املقطع أن مالمح شخصية املسيح بارزة )۱۸۸کندي، ص(.»طويل، تسف النخيل
 وحده، بارزة دون أي التباس مع کما أن األقوال و األحداث اليت ختص املصيح. بشکل واضح

فهذا اإلنفراد يف صوت املسيح ومالمح شخصيته يؤکد لنا وجود القناع البسيط يف . شخصية أخری
کلها تدلّ » أنزلوين، مسعت، اجلراح، الصليب، مسروين، مل متتين، أنصت«: فکلمات. هذه القصيدة

  . علی أا لشخصية املسيح دون غريه يف هذا املقطع
بشکل أوضح، إلن الشاعر يعتمد علی أقوال ) البسيط( ملقطع الثاين يظهر استخدام هذا القناعيف ا
احلق أقول «:يقول املسيح. يف ما خيص التضحية من أجل الغلبة و اإلنتصار علی قوی الشر، املسيح

ن أن مل تقع حبة احلنطة يف األرض ومتت فهي تبقی وحدها ولکن إن ماتت تأت بثمر کثري، م: لکم
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  ١٧   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

يقول السياب يف املقطع  ف)۹۰البطل، ص(.»حيب نفسه يهلکها ومن يبغض نفسه يف هذا العامل حيفظها
  :الثاين من القصيدة

قليباألرض ماًء منريا زهراً، و محاً، و قَ، تنبض  
  قليب املاء، قليب هو السنبلُ

  حييا مبن يأکلُ : موته البعثُ
  يف العجني الذي يستدير

   )۲۴۶ص، االعمال الکاملة( ري، کثدي احلياةويدحی کنهٍد صغ
فالکالم عن لسان املسيح و احلضور من خالل صوته مشهود يف أثناء القصيدة، کما يقول السياب يف  

  :اية املقطع نفسه
  مت، کي يؤکلُ اخلبز بامسي، لکي يزرعوين مع املوسِم،

  کم حياة سأحيا، ففي کلِّ حفره
  رهصرت مستقبالً، صرت بذ

  يف کل قلٍب دمي . صرت جيالً من الناِس
   )۲۴۶أيضاً، ص( .قطرةٌ منه أو بعض قطره

  
  )القناع املركب(ِسيِزيف 

سيزيف أو سيِسفيوس كان أحد أكثر الشخصيات مكراً حبسب امليثولوجيا اإلغريقية، حيث إستطاع             
، فعاقبه بأن حيمل صخرة من      )زيوس(و تكبيله، مما أغضب كبري اآلهلة       " ثانتوس  " أن خيدع إله املوت     

حيث « أسفل اجلبل إىل أعاله، فإذا وصل القمة تدحرجت إىل الوادي، فيعود إىل إصعادها إىل القمة،              
 عقوبـة أشـد     لقد رأوا بشيء من احلق أن ليس من       . تعود الصخرة إىل الرتول متدحرجة بفعل وزا      

"  و املـسمى     ١٩٤٢ يف مقاله املنشور عام      »ألبري كامو «رأی  و  .»فظاعة من جهد بالجدوى والأمل    
، أن سيزيف جيسد هراء وسخف و المنطقية و ال عقالنية احلياة اإلنسانية، و لكنه               "أسطورة سيزيف 

نضال و الصراع و الكفاح     خيتم بقوله أن املرء البد أن يتخيل أن سيزيف سعيد مسرور متاماً كما أن ال              
و طبقا لذلك فإن األنـشطة العدميـة        . ذاته حنو األعاىل و املرتفعات كاف وكفيل مبأل فؤاد اإلنسان         

 .اهلدف أو الالمتناهية توصف بأا سيزيفية
يتحدث السياب عن لسان حال أحد الشهداء اجلزايريني بعد » رسالة من مقربة«يف قصيدة 

  :حملتلنيانتصارهم على الفرنسيني ا
  :وعند بايب يصرخ املخربون
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 بية و آداا جملة اجلمعية االيرانية للغة العر  ١٨

  وعر هو املرقى أىل اجللجله
  !والصخر يا ِسيزيف، ما أثقله

  !أنَّ الصخرةَ اآلخرون..ِسيزيف
 - يشري السياب. فهنا يرتدي الشاعر قناعني يف آن واحد معاً؛ قناع الشهيد و قناع سيزيف

سيزيف األسطورية قناعاً، ليصور خطورة  إىل نفسه و جيعل من شخصية -له» املخربون«بواسطة نداء 
الطريق لنيل االنتصار و احلرية فاملخربون أو الذين يعيشون على موت اآلخرين، يهولون املوقف 

الذي مهمته تكون محل الصخرة ) السياب/ سيزيف(و يصفون وعورة الطريق حىت ) الشهداء(للثوار
بل الذي محل املسيح صليبه إىل قمته قبل موته و  الذي مساه السياب جلجلة، و هو اجل-إىل قمة اجلبل

  لكن السياب يأيت بقناع سيزيف مرة أخرى يف آخر القصيدة و يبشر مدينة وهرانَ بالبعث و اإلنتصار؛
بشراك يا وهرانُ أصداء صور  

  ألقى عنه ِعبَء الدهورسيزيف 
  )۲۱۵أيضاً، ص( !و استقبلَ الشمس على األطلس  

سياب واضحاً قناع سيزيف على املخربون الذين كانوا يف صدد تضعيف ارادته، و هكذا يرد ال
و هكذا يخرج . فلم يعد بعد اآلن حيمل سيزيف صخرته، فانتصرت الثورة و ألقى عنه عبء الدهور

السياب اسطورةَ سيزيف عن نطاق الداللة األولية و يلبسها داللةً جديدةً عصرية، لتناسب معىن 
ليضحي بنفسه ) ع(كما يرقى املسيح )اجللجلة(فالشهيد يرقى إىل . زائريني على احملتلنيانتصار ثورة اجل

  . من أجل ميالد جديد يكلّله النصر
  

  قناع متّوز
علی اإلعتقاد بأنه ميوت يف کل عام، و يطويه الظالم يف عامل اجلحيم ) أدونيس(ز تقوم أسطورة متو

للبحث عنه مة و نشاط، " أفروديت "ة، و تنهض خليلته اإلغريقي"برسيفون"أو " أالتو"حيث تعيش 
و يف األساطري اإلغريقية أن متوز کان . إلی سطح األرض السعيدةبداية الربيع   يفو تعيده مرة أخری

يقوم باصطياد خرتير متوحش، ففتک به هذا اخلرتير، فحزنت عليه أفروديت حزناً شديداً، و أخذت 
 . البابلية فأن متوز إله اخلصب و احلصاد–ا يف األساطري اآلشورية أم. ترثيه و تندبه حبرارة

ليسِقط جتربته املعاصرة ) بسيطاً(ِقناعاً ) إله اخلصب يف األسطورة البابلية( اختذ السياب من متّوز 
فيقول السياب . »متوز جيکور«علی مالمح هذه الشخصية الرمزية، فجائت  يف هذا السياق قصيدة 

  :ز عن لسان  متو
  ناب اخلرتيِر يشق يدي
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  ١٩   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

  و يغوص لظاه إلی کبدي،
نسابي ،و دمي يتدفّق:  
  مل يغد شقائق أو قمحا

  )۲۲۳أيضاً، ص(   لکن ملحا
يف تعبريه عن أحواله النفسية و أزمته املعيشية و أيضاً يف التعبري عن حالة الوطن املترديـة، اسـتخدم                   

اً عکسياً، ألنه کان قد تردد يف اإلميان باإلنبعاث داخـل           السياب قناع متوز يف هذه القصيدة استخدام      
. »املعاصر يف نفض أکفـان املـوت      " متوز"شاکاً يف القدرة علی تغلب      «الوطن العريب کما أنه کان      

  )۲۹۰کندي، ص(
  و ختفق أثواب".. عشتار"

حيايل أعشاب و ترف  
  من نعٍل خيفق کالربِق

نسابي کالربق اخلُلَّب   
   عرقيلو يومض يف

  !نور، فيضيء يل الدنيا
  !لو أض، لو أحيا

  !آٍه لو أُسقی! لو أُسقی
لو أن عروقي أعناب!  
فهو خياطبها عن قرب أو يف صيغة " عشتار"بقرينته » السياب/ متوز«هذه الصور تربز استغاثة 

نتيجة منذ و ال ختفف األماين من ذلک اإلحباط، إذ تتضح ال«املنادی، مث يصف حالة يأسه و إحباطه 
. »فالربق اخللب يشري إلی عدم جدوی احملاولة، و حيکم عليها بالفشل» الربق اخللب ينساب«البداية 

  )۲۹۲أيضاً، ص(
،لُ ثغري عشتارو تقب  
  فکأنّ علی فَمها ظُلمه

،نطَبقو ت نثالُ عليت  
األلق بعيين فيموت  

  .أنا و العتمه
 کما  لکن جهودها تذهب أدراج الرياح، ألا مل تعد       «يف متوز القتيل    مثّ  تأيت عشتارلتبث احلياة ثانية       

 قادراً علی احلياة، و التجـدد       مل يعد » السياب/ متوز  « أو رمبا ألن     - کما يراها متوز املعاصر    -کانت
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 بية و آداا جملة اجلمعية االيرانية للغة العر  ٢٠

لکن ملاذا عندما يعتمد السياب تقنية القناع       )۲۹۳أيضاً، ص (» فيها، بسبب ما اعتراه من مهوم و آالم       
شاعر مفجوع، يعيش أزمة مستمرة و «ه قد يوظّف رموز هذه األسطورة توظيفاً عکسياً؟ ألنه        يف شعر 

متراکبة، تبدأ من ذاته و تشمل کل ما حييط به، و يشغل اهتمامه، مما أوقعه فريسة ظـروف نفـسية                    
       ) ۲۹۴صأيضاً، (.»قاهرة، جعلته يؤمن بأن التناقضات القائمة يف الواقع املعاصر، غري قابلة للتغري

  
  قناع أيوب 

 حالة مأساوية، دفعته إلی متين املوت، علی الرغم من – آخر أيام حياته –لقد عاش السياب «
و قد عثر . )۳۰۶أيضاً، ص. (»و قد ردد أمنية املوت يف کثري من قصائده األخرية. تشبثه باحلياة

 حتمل معاين اآلالم املشوبة بالرضی و السياب علی تلک الشخصية املناسبة اليت ميکن أن يتخذها قناعاً،
 يف العودة ساملاً معافی إلی أهله، کم تضرع السياب - تعويضياً-القبول، و تحقق للشاعر بعض آماله

  :مناجياً ربه من أجلها 
أرِجع علی أيوب ما کانايا رب :  

  جيکور و الشمس و األطفالَ راکضةً بني النخيالت
  بتسمو زوجةً تتمری و هي ت

  :أو ترقب الباب، تعدو کلَّما قُِرعا 
  لعلَّه رجعا

مکّاٍز به القَداءةً دونَ ع۳۰۷أيضاً، ص( ! مش(  
يظهر دور هذا القناع البسيط بشکل أوضح يف شعر السياب إذ يبدأ            » قالو أليوب «و يف قصيدة    

  :و هو يعين نفسه » قالو أليوب«القصيدة بـ
  !"جفاک اإلله: "قالو أليوب

  ال جيفُو"فقال 
  من شد باإلميان، ال قبضتاه

  ".ترخی و ال أجفانه تغفُو
وهو يف شدة املرض لکنه يف أمل إلـی        ۶/۱/۱۹۶۳کتب هذه القصيدة يف مدينة درم بربيطانيا بتاريخ         

  :الشفاء والرمحة و اخلالص
  غداً أغفو: سيهزم الداُء

  مثّ تفيق العني من غفوه
  وهخلْفأسحب الساق إلی 
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  ٢١   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

  )۱۷۰ص، االعمال الکاملة(.  أسأل فيها اهللا أن يعفو
و يتکلم عن لسان هذه الشخصية الصابرة مـردداً         ) ع( مث يستمر يف تقمص شخصية النيب أيوب      

  :أمنياته و کلما يتمناه من أمل بالشفاء و احلرکة و السري الطبيعي علی قدميِه دومنا عکّاز
  عکازيت يف املاء أرميها

  .طرق الباب علی أهليو أ
  إن فتحوا الباب فيا ويلي

  من صرخٍة، من فرحٍة مست حوافيها
  أأيوب ذاک؟.. دوامةَ احلزن
  أم أنّ أمنيه

  يقذفها قليب، فألفيها
  )۱۷۰أيضاً، ص( ماثلة يف ناظري حيه؟

  :يالسياب ربه و يربز هنا اإلستسالم اإلسالمي ملشيئة  القدر اإلهل/ بعد ذلک يناجي أيوب 
  يا رب ال شکوی و ال من عتاب،

  ألست أنت الصانع اجلسما؟
  فمن يلوم الزارع التما

  من حوله الزرع، فشاء اخلراب
  لزهرة و املاء للثانيه؟

  )۱۷۱أيضاً، ص(.هيهات تشکو نفسي الراضيه
کما أنه .  عنهفيمزج مالحمه مبالمح النيب أيوب متخذاً من هذا اإلمتزاج قناعاً لنفسه و ملا يريد التعبري

  : »ر أيوبِسفْ«يؤکد هذا اإلستسالم عربالقناع أيضاً و يف قصيدته 
صاح إن صاح أيوب و لکن:  

  لک احلمد، أنّ الرزيا ندی،"
هدايا احلبيب و إنَّ اجلراح  
  أضم إلی الصدِر باقاِتها،

هداياک يف خافقي ال تغيب،  
  )۱۵۰ص، أيضاً(  !هاا. هداياک مقبولةٌ
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 بية و آداا جملة اجلمعية االيرانية للغة العر  ٢٢

  متة و النتيجةاخلا
استطاع السياب أن يبتکر بعض الرموز الشخصية ابتکاراً حمضاً کما استطاع أن يقتلعها من 
حائطها األول أو منبتها األساس و يفرغها من شحنتها األولی، و مرياثها األصلي من الدالالت اليت 

   .کانت عليها، مث يشحنها بشحنات شخصية، أو مدلول ذايت
ملقدرة الکافية لکي جيعل من هذه الرموز الشخصية، رموزاً مشترکةً ذات کان السياب ميلک ا

و ذلک بواسطة تقمصه . و قد حول بعض رموزه الشخصية إلی أقنعة. وقٍع و تأثٍري يف أعماق املتلقّي
و استطاع أن يعمق املعاىن الشعرية ذه الرموز و األقنعة و يصبح . لصوت الرمز أو مالمح شخصيته

   .ملبدع الرائد يف هذين االنيهو ا
 عن نطاق الداللة - اليت وظّفها لغرض الِقناع و التستر-فهكذا أخرج السياب أساطريه و رموزه 

و وعٍي  فحصل ذلک بدقة. األولية و ألبسها داللةً جديدةً عصرية، لتناسب معاين األحداث املعاصرة
  .  بالغ من ِقبِل السياب

  
  املصادر و املراجع

  .م۱۹۸۲، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، ،۳النار و اجلوهر، ط: ابراهيم جربا، جربا  −
 ١٢، ج٢٠٠٧، دار صادر، بريوت، ٤جملد، ط١٧لسان العرب، : أبو الفضل مجال الدين ابن منظور −
 ت.، املوسسةاحلديثة للکتاب، طرابلس، د۱بدرشاکرالسياب شاعر الوجع، ط: بطرس، انطونيوس  −
  .م۱۹۸۴، داراألندلس،بريوت، ۱، ط)بني ايدث سيتول وبدرشاکر السياب(شبح قايني: البطل، علي −
  .م۲۰۰۷، املوسسة العربية، بريوت، ۶، ط)حياته وشعره(؛ بدرشاکرالسياب  بالطة،عيسی −
  م۲۰۰۵،  املؤسسة العربية، بريوت، ۱؛ صخر و حفنة من تراب، طـــــ  −
، ۲ واحلرکات يف الشعرالعريب احلديث،ترمجـة عبدالواحـدلؤلؤة،،ط       اجليوسي، سلمی اخلضراء؛ االجتاهات    −

  .م۲۰۰۷مرکزدراسات الوحدة العربية، بريوت، 
  .م۱۹۸۶، دار الشئون الثقافية العامه، بغداد، ۱حداد، علي؛ أثر التراث يف الشعر العريب احلديث، ط −
 .م۲۰۰۷ثقافية العامة، بغداد، اخلطاب النقدي حول السياب، دار الشئون ال: اخلالدي، جاسم حسني سلطان −
  WWW.qamat.net-"النهر للسياب املوت و"قراءة يف قصيدة : و امليالد سعيد الغامني، أجراس املوت −
 ۱۹۸۱، دارالطليعة، بريوت، ۲سيغموند فرويد، أفکارأزمنة احلرب و املوت، ترمجة سامی کرم، ط −
 .ش۱۳۵۹ توس ،ران، شعر معاصر عرب، چاپ اول، انتشارات: شفيعی کدکنی،حممدرضا −
 kamelsaleh@hotmail.com، املاء يف شعرالسياب،  كامل فرحان ،صاحل −
 WWW.qamat.net -ىف بنية القصيدة عند السياب و حتوالت الشكل صربي حافط، التناص −
  .م۱۹۹۹، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، ۱الصکر، حامت؛ مرايا نرسيس، ط −
  .م۲۰۰۱األردن، -، دار الشرق، عمان۳ر العريب املعاصر، طعالشعباس، احسان؛ اجتاهات  −
 .م۲۰۰۰، ۲بغداد، داراحلرية، ط)بدر شاکر السياب(علوش، ناجي؛ األعمال الشعرية الکاملة −
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  ٢٣   الرموز الشخصية و األقنعة يف شعر بدر شاکر السياب

  ۲۰۰۶، ۲ املغرب، املرکزالثقايف العريب، ط-الغذامي، عبداهللا؛ تشريح النص، الدارالبيضاء −
 .م۲۰۰۳، دارالکتاب اجلديداملتحدة، بريوت، ۱العريب احلديث، طالرمزوالقناع يف الشعر:کندي، حممدعلي −
  http://pan.alriadh.com - لعمر أبوريشة) نسر(لقناع يف قصيدة  ا الرمز ومنی املديهش،  −
  www.yabeyroth.com نعيم ناصر،  −
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 بية و آداا جملة اجلمعية االيرانية للغة العر  ٢٤

  
  

  سیابها در شعر بدر شاکرنمادهاي ابتکاري و نقاب
  

  دکتر غالمرضا کریمی فرد
   وادبیات عربی دانشگاه شهید چمرانانباستادیار ز

   قیس خزاعل
  کارشناس ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه شهید چمران

  
  هچکید

  
 گرایـی و   کهنـه  بنـد  سـاختار شـعر از       رهایی منظوربهسیاب از جمله شاعران معاصري است که        

، ن عربـی   کهـ  ادبیـات    البتـه در  . کندمیجمود، از نمادهاي شخصی در آثار شعري خود استفاده          
یاب بـا توجـه بـه       رفته است؛ اما سـ    الل، صلیب و غیره به کار می      نمادهایی مانند ماه، شمشیر، ه    

اش در روزگار معاصر، نمادهایی شخصی همچون مـرگ و رسـتاخیز، جیکـور،            نیازهاي شاعرانه 
  .ده استآفریبویب و باران و وفیقه را 

صل، اصطالحی برگرفته از تئـاتر و نمـایش          دیگري است که در ا     ي سازکار رمزگرایانه  نیزنقاب  
را با صفات و احـوال خـود         هاي آن   اي از ویژگی  در این روش، شاعر شخصیت یا پاره      . باشدمی

پدیدار شود که نه شخصیت شاعر اسـت        ) نقاب(د، تا بدین وسیله شخص سومی       زآمیدر هم می  
خورد که عبارتند   شم می اب نیز چهار نقاب عمده به چ      در شعر سی  . نه شخصیت اصلی مستعار    و
  .أیوب، تموز، مسیح و سیزیفیوس: از

ـ رت نوآوري خود در شعر  قدبا این گونه نمادها راشاعر   را از خاسـتگاه  آنهـا  د، یـا اینکـه   آفرین
  .بخشدو روحی تازه به آنها میویژه نایی گیرد و مع  یعنی زبان و تاریخ و ادبیات میاشاولیه

  
  سیاب بدرشاکر ب، نمادشخصی، نقا: واژگان کلیدي
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