
 العصر الحدٌث 

م حتى وقتنا 8971هو الفترة الزمنٌة الواقعة بعد الحملة الفرنسٌة على مصر سنة تعرٌفه :        

 الحاضر، وقد شهد هذا العصر اعظم حركات التجدٌد فً االدب والعلم والفكر والتطور الحضاري،

 عمقا وتأثٌرا.  اكثر الحركات ٌعتبر ولعل ظهور حركة الشعر الحر فً العراق

من القرن الماضً الوالدة الحقٌقة للشعر الحر فً العراق والوطن  8799االدب سنة  ومؤرخو سونٌحدد الدار 
العربً على ٌد نازك المالئكة وبدر شاكر السٌاب ، وتبعهم بعد فترة قصٌرة الشعراء : محمود البرٌكان ، عبد الوهاب 

لند الحٌدري وغٌرهم، وتشٌر الدراسات ان الشاعرة نازك المالئكة نشرت البٌاتً ، شاذل طاقة ، سعدي ٌوسف ، بو
ها ئقصٌدة ) الكولٌرا(  التً اعتبرت مختلفة عما اعتاده الشعراء والقراء فً بنا 8799فً االول من كانون االول 

انها كتبت هذه الشكلً ، واعتبرت اول قصٌدة تنشر ، وتبشر بهذا النوع الشعري الجدٌد، واشارت الشاعرة الى 
، وذكرت اٌضا ان الشاعر بدر شاكر السٌاب نشر دٌوانه االول )ازهار ذابلة( فً  79/81/8799القصٌدة بتارٌخ 

  منتصف الشهر نفسه والسنة نفسها ، وفٌه قصٌدة تنتمً الى الشعر الحر بعنوان ) هل كان حبا( ٌقول فٌها :

 ى هٌاما ؟ هل تسمٌن الذي الق                            

 ام جنونا باالمانً ؟ ام غراما؟                              

 ما ٌكون الحب ُ ؟ نوحا وابتساما؟                              

 ام خفوق االضلع الحرى ، اذا حان التالقً                             

 فاطرقت ، فرارا باشتٌاقً  بٌن عٌنٌنا ،                                           

 عن سماء لٌس تسقٌنً اذا ما                                            

 (ٔ)جئتها مستسقٌا ، اال اواما                                            

ل من االنصاف ان نقول وقد اشار السٌاب فً حاشٌة هذه القصٌدة ) انها من الشعر المختلف االوزان والقوافً( ، ولع   
: ان اصدار دٌوان شعري ٌستغرق وقتا اطول من نشر قصٌدة واحدة . علما بانه ذكر ان تارٌخ كتابتها هو 

. واذا اخذنا بهذا فان السٌاب 8711حٌنما نشرها ثانٌة فً دٌوانه ) ازهار واساطٌر( الذي اصدره سنة  77/88/8791
 الشعري الجدٌد.  ٌعتبر اسبق من نازك فً كتابة هذا النمط

 الشاعر :

فً قرٌة )جٌكور( التابعة الى قضاء ابً الخصٌب  8771ولد الشاعر بدر شاكر عبدالجبار مرزوق السٌاب سنة  
محافظة البصرة ، اكمل دراسته االبتدائٌة فً المدرسة المحمودٌة فً ابً الخصٌب والدراسة الثانوٌة فً البصرة ) 

م التحق بدار المعلمٌن العالٌة فً بغداد / قسم اللغة العربٌة ، ثم تحول فً السنة الثانٌة الى االعدادٌة المركزٌة حالٌا( . ث
بسبب نشاطه السٌاسً  8791بعد ان فصل من الدراسة عام  8791- 8797قسم اللغة االنكلٌزٌة ، وتخرج فً سنة 

 . ومشاركته فً التظاهرة الواسعة ضد معاهدة )بورت سموث( 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 ٔٓٔ/ ص  79ٔٔ( دٌوان بدر شاكر السٌاب / دار العودة / بٌروت / ٔ)

 

 



اصٌل الحٌاة الٌومٌة التً لقد اعاد السٌاب للقصٌدة العربٌة ارتباطها بقضٌة الجماهٌر عن طرٌق التعبٌر عن كثٌر من تف  
تحولت الى رموز ذات ابعاد ودالالت ، فقد كان شعره ملتزما بقضٌة كبرى ذات اهداف سٌاسٌة واجتماعٌة كبٌرة ، 

 بسبب اٌمانه العمٌق بان حركة التارٌخ قادرة على تحقٌق تلك االهداف . 

عاش حٌاة قاسٌة بسبب المرض والمضاٌقات ، اصٌب الشاعر بمرض ) هشاشة العظام( مما جعله عاجزا عن الحركة ، و  
 تاركا وراءه ارثا شعرٌا خالدا.  79/87/8719والمطاردة والغربة ، حتى وفاته فً )الكوٌت ( بتارٌخ 

 مراحل تطور تجربته الشعرٌة : 

 ( 8791-8791مرحلة الرومانسٌة   )  -8

 (8799 -8797مرحلة الواقعٌة      )  -7

 ( 8711-8791واقعٌة الجدٌدة  )المرحلة التموزٌة وال -1

 ( 8719 -8718مرحلة الذاتٌة   ) -9

  -ابرز اثاره :

  8799صدر  –دٌوان ازهار ذابلة  -8

  8791صدر  -اساطٌر -7

 8799صدرت  -المومس العمٌاء )قصٌدة طوٌلة (  -1

 8799االسلحة واالطفال )قصٌدة طوٌلة ( صدرت  -9

  8791حفار القبور ) قصٌدة طوٌلة ( صدرت  -9

  8711ازهار واساطٌر  صدر  -1

  8711انشودة المطر صدر  -9

  8717المعبد الغرٌق صدر  -1

  8711منزل االقنان صدر  -7

  8719شناشٌل ابنة الجلبً صدر  -81

  8719اقبال صدر بعد وفاته  -88

 القصٌدة : غرٌب على الخلٌج

عري نتاج لتدفق الخٌال ، والتعامل المغاٌر الخاص مع اللغة ، وبسبب ذلك نجد ان الشعرال ٌخضع ن الكون الشا      

لقانون المنطق ، انه ٌتعامل مع التخٌٌل ، والجمع بٌن المتنافرات فً سٌاقات منسجمة ، مما ٌحقق القدرة على 
 التصوٌر. 

( سطرا على 818، والمؤلفة من )  8791فً الكوٌت سنة تعتبر قصٌدة ) غرٌب على الخلٌج( التً كتبها السٌاب         
اٌقاع تفعٌلة الكامل )متفاعلن( ، وهً واحدة من القصائد المهمة فً تجربة الشاعر بخاصة والشعرٌة العراقٌة والعربٌة 

 بعامة ، لما حملته من طابع تصوٌري بارع ، واحساس انسانً عال ، ٌتمثل فً توجه ذاتً ٌعبر كنائٌا عن رؤٌة
ة ٌكونٌة تتحول النظرة من خاللها من المحلٌة الى العالمٌة بواسطة قدرة الشاعر على التعبٌر بصدق عن هموم انسان

ى سلطة الشكل الواحد المتكرر ، وحاولت االبتعاد عن ) االجناسٌة( بشكل علمشتركة ، وهً من القصائد التً تمردت 
 واضح . 



لصورة ( و ) اللقطة( ، وهذه مهمة تتطلب من الباحث استجابة واعٌة لجدلٌة تقوم دراستنا لهذه القصٌدة على ) ا     
التفاعل بٌن الشكل والمضمون ، الن عزلهما عن بعض اجرائٌا قد الٌعطً مخرجات دقٌقة ، ما لم ٌحصل االنطالق 

ص ، مما ٌؤدي الى الى خارج النص فً التعامل مع هذه القصٌدة .  اذ ان اهمال ما حول النص قد ٌقلل من شعرٌة الن
ان ٌصبح ذلك عائقا امام اكتشاف فاعلٌة التصوٌر ، وهذا ٌعنً ان دراسة فاعلٌة التصوٌر انما هً بحث فً الشعرٌة 

 (Poetics برؤٌة اجرائٌة تعتمد منهج التحلٌل االسلوبً الذي ٌقوم على تقسٌم القصٌدة الى مشاهد تتكون من لقطات )

 . متنوعة 

 االستهاللالمشهد االول /    

ٌبدأ بلقطة واسعة تغطً مشهدا عاما لفضاء الحدث ، ثم ٌقترب التصوٌر من تفاصٌل المشهد باعتماد لقطات متتابعة    
 تتوغل فً تفاصٌل الحدث . 

 الرٌح تلهث بالهجٌرة ، كالجثام على االصٌل  .ٔ
 وعلى القلوع تظل ُ تطوى او تنّشُر للرحٌل  .ٕ
 ار ِ زحم الخلٌج بهن مكتدحون جواّبو بح .ٖ
 من كل حاف ٍ نصف عاري  .ٗ
 وعلى الرمال ، على الخلٌج ..  .٘
ٌّر فً الخلٌج .ٙ  جلس الغرٌب ، ٌسّرح البصر المح
 وٌهد اعمدة الضٌاء بما ٌصّعد من نشٌج  .9
 اعلى من العّباب ٌهدر رغوه ومن الضجٌج  .8
 صوت تفّجر فً قرارة نفسً الثكلى : عراق  .7

 ٌون .كالمد ٌصعد ، كالسحابة ، كالدموع الى العٓٔ

 . الرٌح تصرخ بً : عراق ٔٔ

 . والموج ٌعول بً : عراق ، عراق ، لٌس سوى عراق ٕٔ

 . البحر اوسع ما ٌكون وانت ابعد ما تكون ٖٔ

 . والبحر دونك ٌارعراق ٗٔ

لذي ٌبنى النها تقترن بالغرض ا ال ٌخفى ان موضوعة االستهالل وبراعته لم تزل تشغل الذائقة البالغٌة والنقدٌة منذ القدم ،    
. ( 7)هـ( باشارته المبكرة حول الترابط بٌن االستهالل وغرض القصٌدة 799علٌه النص الشعري كما ذكر الجاحظ ) ت 

 ات (واعتبره من محاسن الكالم . اءواطلق ابن المعتز على ذلك تسمٌة ) حسن االبتد

 لقد ارتقى االستهالل عند السٌاب فً قصٌدته ) غرٌب على الخلٌج( الى مستوى المشهد الذي تركب من لقطتٌن :    

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   ٙٔٔ/  ٔ –الجاحظ  –البٌان والتبٌن ( 7)



 : اللقطة االولى  .ٔ

 (7)حٌث تتداخل االزمنة وٌنتقل المشهد الى وقت االصٌل  (8)عمد الشاعر الى تشبٌه الرٌح الالهثة وقت الظهٌرة بـالجثام 

الذي ٌحٌط بالحدث بوساطة انماط تصوٌرٌة تتواشج لتحقٌق غموض ٌكشف الهم والمعاناة اللذٌن ٌعٌشهما الشاعر فً 
تقر فً اذهاننا الشعور بحالة االختناق التً ٌكابدها والكابوس الذي ٌجثم على صدره ، فقد وقت الهجٌرة الساخنة ، لٌس

اكتفى الشاعر بذكر المشبه وهو )الرٌح تلهث( ولم ٌصرح بالمشبه به ) اللهاث( الذي ٌنتج عن شدة العطش واالعٌاء 
 مل / الخٌبة التً تجسدها : وهذا ٌقودنا الى العالقة بٌن انماط تصوٌرٌة بٌانٌة تشٌر الى ثنائٌة اال

 ــــ تشٌر الى الال عودة ) خٌبة( القلوع : تطوى   

 تشٌر الى ان العودة ممكنة )امل(  –القلوع.. تنّشر للرحٌل 

وال ٌخفى استعمال الفعل ) تنّشر( بصٌغة صرفٌة تفٌد التكثٌر ، وهذا ٌعنً اٌضا ان العودة اكثر ترجٌحا من خالل     
ب الصٌد والبحارة بلباسهم الممٌز ، وهذا ما ٌمكن ان نعده بمثابة )مكمالت( تتسع معها القدرة على االشارة الى مراك

 التخٌٌل . 

  اللقطة الثانٌة. ٕ

ان االشارة الى لقطة المشهد االستهاللً تهٌئ المتلقً الستقبال صورة الغرٌب الجالس على ساحل الخلٌج الذي ٌسرح            
ٌّر( الذي اعترته الحٌرة بسبب فعل خارجً ، ثم تقتحم صورة ) اعمدة الضٌاء( التً ٌهدها صوت بكاء  البصر ) المح

لدموع فتحولت اشعة الضٌاء الى اعمدة راحت تتهاوى كما ٌدل الفعل الغرٌب الجالس )نشٌج( عندما اغرورقت عٌناه با
 )ٌهُد( الذي ٌحٌل الى الهدم بشدة وال ٌخفى ما لذلك من داللة نفسٌة . 

 

 المشهد الثانً/ معطٌات الدال على الوطن )عراق(        

لمدلوالت جدٌدة تحقق المغاٌرة عبر تستند قصٌدة ) غرٌب على الخلٌج( على مجموعة من الدوال تعمل كمولدات          
سٌاقات منسجمة ، قادرة على تحوٌل الحقائق الواردة فً النص الشعري الى صور ، ونحن نعلم ان ) الصورة( هنا 
تعنً تركٌبة لغوٌة ناتجة من العالقة بٌن االلفاظ ، فلفظة ) عراق( ذات قدرة كبٌرة على اكتساب بعد تصوٌري فً 

 ر لٌتسع مدلولها : سٌاقات ورودها المتكر

 صوت تفجر ـــــــــــــــــــــــــــــــ عراق                   

 الرٌح تصرخ ـــــــــــــــــــــــــــ عراق                   

 والموج ٌعول ــــــــــــــــــــــــــــــ عراق ، عراق                  

 ـــــــــــــــــــ عراق لٌس سوى ــــــــــــ                

 والبحر دونك ٌاـــــــــــــــــــــــــــــ عراق                

 سمعتك ٌا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عراق                

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مفردة قدٌمة وتعنً الحلم المزعج الثقٌل ، وهً نادرة االستعمال ، وع ذلك فقد استعملها السٌاب ببراعة –( الجثام 8)

 ( االصٌل : الوقت بٌن العصر والمغرب 7)



من خالل مالحظة التشكٌلة الصوتٌة عراق نجد ان بنٌتها الصوتٌة تتكون من مقطعٌن االول : قصٌر)ع ِ( والثانً                 
طوٌل )راق( وهذه التشكٌلة الصوتٌة تحٌٌل على تصرٌح بالمحاكاة اي ان صوت اللفظة ٌوحً بمعناها . لنعد الى 

صة منها : ظهور لفظة عراق مكررة توحً بانها تحاكً صوت الموج الفعل ) تفجر( الذي ٌمنح العراق قدرات خا
الذي ٌعلو بالعراق على ) العّباب( وهدٌر االمواج الى جانب ورود الفاظ هً المشبه به بوساطة ) الكاف( التً ٌطلق 

 علٌها بعض النقاد تسمٌة ) كاف السٌاب( لكثرة استعمالها فً شعره . 

 السحابة ، كالدموع الى العٌون كالمد ٌصعد ، ك              

( قد صعد فً التعبٌر عن الشوق العارم الذي ٌكتنف روح الشاعر . وٌعتبر هذا التكرار الكاف )وٌبدو اٌضا ان تكرار         
 من الظواهر االسلوبٌة التً تمٌز شعر السٌاب . 

 المشهد الثالث  / االستذكار        

 . باالمس حٌن مررت بالمقهى ، سمعتك ٌاعراق ... 89                                 

 . وكنت دورة اسطوانه ٙٔ                                 

 . هً دورة االفالك من عمري ، تكور لً زمانه 9ٔ                                

 تٌن من الزمان ، وان تكن فقدت مكانه . فً لحظ8ٔ                                

 . هً وجه امً فً الظالم 7ٔ                                

 . و صوتها ، ٌتزلّقان مع الرؤى حتى انام ، ٕٓ                      

 . وهً النخٌل اخاف منه اذا ادلهم َ مع الغروب  ٕٔ                                

 . فاكتظ باالشباح تخطف كل طفل ال ٌؤوب ٕٕ                                

 . من الدروب ٖٕ                                

 (ٔ). وهً المفلٌة العجوز وما توشوش عن )حزام(ٕٗ                                

 ة ٌل) عفراء( الجم . وكٌف شق القبر عنه امامَ ٕ٘                                

 . فاحتازها .. اال جدٌله ٕٙ                                

ٌعمل هذا المشهد على تحول الدال )عراق( الى دورة اسطوانة ، وما ٌحمله هذا من طابع ترمٌزي ، حٌث تصبح               
ذات المرسل)االسطوانة( مولدا استعادٌا ٌقوم بتحوٌل ذكرٌات الطفولة المتشكلة عبر تراكم كمً الى صور نابعة من 

الذكً ما لدور ضمٌر الشأن ) هً( الذي ارتبط بالمحاور االستعادٌة  الموروث الشعبً الجنوبً ، كما ٌلمس المتلقً
 االربعة التً ظهرت بعد )دورة اسطوانة( التً تشكل بنٌة استذكارٌة ال تبتعد عن الوطن ، وهً : 

دورة االفالك : ٌشٌر هذا التركٌب الى تحول دورة االسطوانة الى مولد داللً استثار مشاعر الشاعر ،  .8
واكتسب من خالل السٌاق اللغوي ترمٌزٌة عالٌة الن شكل االسطوانة الدائري ٌستدعً دورة االفالك ) 

 الكواكب( 
 درك المتلقً الصٌغة الصرفٌة للفعل ل وجه االم وصوتها الى الماوى واالنتماء ، كما ٌهً وجه امً : ٌحٌ .7

 ٌشً بعدم الثبات . –كما ال ٌخفى  –)ٌتزلقان( وما تتضمنه من نكهة شعبٌة ، فانزالق 
ٌلنا الى ) المٌثولوجٌا( وماترسب فً نفوسنا من مخاوف استقرت ل : ال شك ان الخوف من النخٌل ٌحهً النخٌ .1

 فقد كانوا ٌخٌفوننا بـ) خضرة ام اللٌف( وهً النخلة .  كرتنا مما سمعناه من اهلنا فً رٌف الجنوب ،افً ذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  الشاعر عروه ابن الحزام وحبٌبته عفراء( 8)

 غروب من العودة للبٌوت . وكنا نخاف  فعال ونتخٌلها غوال تبتلعنا اذا ما تأخرنا بعد ال

ٌالحظ هنا ان الشاعر ٌستعٌد ذلك بسبب صوت المد واالمواج والرٌح ، وكذلك ٌمكننا االحساس بخوف الشاعر من 
خالل توظٌف حرف المد ) الواو( فً ) الغروب ، ٌؤوب ، الدروب ( ومهد ذلك باستعمال المفردات ) اخاف ، 

 ادلهم، االشباح( 

فً ذكرها اشارة الى الحٌاة الرٌفٌة فً القرٌة ) جٌكور( وما ٌشعر به االطفال من فرح ومتعة . المفلٌة العجوز : 9
ذي ٌتضمن ال (توشوش)اذهانهم بالخٌال واالساطٌر . ولو عدنا الى الفعل  وهم ٌستمعون الى حكاٌاتها التً تمأل

 محاكاة لصوت العجوز الخفٌض . 

 

 الرابع / حضور المراة ومحاورتها المشهد 

ٌستحضر الشاعرامرأة ) زهراء( وٌستعٌد معها ذكرٌات مشتركة فً فترة الطفولة ، وٌشٌر الى ما كانت تعانٌه 
المرأة من تقٌٌد لحرٌتها ، واجبارها على نزف سنوات عمرها بٌن جدران البٌوت وعدم مغادرتها اال الى المقبرة 

الجتماعً المطالب بحرٌة المرأة ، ومنحها فً اخر المطاف ، وبذلك الوصف ٌصرح الشاعر بفكره السٌاسً وا
 حقوقها االنسانٌة . 

مجالس الرجال وهم ٌسمرون  –اكف المصطلٌن  –فً هذا المشهد الذي ٌقوم على لقطات سرٌعة مثل : ) التنور 
 مجالس النساء فً حجراتهن ٌمضٌن الوقت بقصص الملوك الغابرٌن ( –بال كالل 

 . زهراء ، انت ِ .. اتذكرٌن 79

 . تنورنا الوهاج تزحمه اكف المصطلٌن ؟ 8ٕ

 عن الملوك الغابرٌن ؟  . وحدٌث عمتً الخفٌض7ٕ

 . ووراء باب كالقضاء ٖٓ

 . قد اوصدته على النساء ٖٔ

 . اٌد ٍ تطاع بما تشاء ، النها اٌدي رجال ٕٖ

 . كان الرجال ٌعربدون وٌسمرون بال كالل ٖٖ

 . ا فتذكرٌن ؟ اتذكرٌن ؟ ٖٗ

 قانعٌن  . سعداء كناٖ٘

   . بذلك القصص الحزٌن النه قصص النساء ٖٙ

  –( على المرأة بان تشاركه استعادة الذكرٌات المشتركة 19من الالفت للنظر ذلك االلحاح فً السطر )     

ولكنه ٌصرح بانهما كانا سعٌدٌن بذلك القصص الحزٌن ، الذي ٌستعرض ادوار نساء فً فضاءات  –وبعضها مؤلم      
 الحكاٌات على االقل . ثم ٌنتقل الشاعر بالحوار الى موضوع اخر هو الكون ، وثنائٌة الحٌاة والموت.

 ه . حشد من الحٌوات واالزمان ، كنا عنفوان9ٖ         

 . كنا مدارٌه اللذٌن بٌنهما كٌانه 8ٖ               



 .  أ فلٌس ذاك سوى هباء ؟ 7ٖ   

 . حلم ودورة اسطوانه ٓٗ   

  . ان هذا كل ماٌبقى فاٌن هو العزاء ؟ٔٗ   

 

 المشهد الخامس / اقتران الحبٌبة بالوطن        

 ٌستحضر السٌاب الحبٌبة فً سٌاق الحنٌن الى الوطن ، وهو هنا ٌشتغل على كشف المهمة االخالقٌة              

    للشعر ، ونرى عند قراءة هذا المقطع من القصٌدة حالة توحد بٌن الوطن / العراق والحبٌبة ، فالوطن من       

 وال ٌحقق الدفء والتواصل .  لحبٌبة غربة ، وحضور الحبٌبة فً الغربة حضور غٌر مكتمل ،دون ا 

 احببت فٌك عراق روحً او حببتك انت فٌه . 97 

 واتى المساء  –ٌا انتما ، مصباح روحً انتما  .91

 فً دجاه فال اتٌه  واللٌل اطبق ، فالتشع .99

 لو جئت فً البلد الغرٌب الً ّ ما كمل اللقاء !  .99

 الملتقى بك والعراق على ٌدي .. هو اللقاء !  .91

خالفا للمألوف فً اللغة ، الن من شروط ٌا انتما( ) ( عندما نادى الضمٌر91ثمة انزٌاح فً التعبٌر نجده فً السطر )
ما اضاءة المنادى ان ٌكون حاضرا فً الكالم ، وال ٌخفى على المتلقً قوة التوحد بٌن الوطن والحبٌبة )انتما( فهو ٌطلب منه

حٌاته فً اللٌل الذي ٌختلً فٌه االنسان بذكرٌاته واالمه ، او مسراته . )واتى المساء..(و ) اللٌل اطبق ، فلتشعا فً دجاه( ولما 
لم ٌتحقق المطلوب ٌكتفً الشاعر بنفسه التً تعٌش غربتها الروحٌة عن الوطن والحبٌبة واالهل ؛ فٌعمد الى تصوٌر حالة 

 ستخدام التشبٌه الفائق الداللة لما تشكله الحبٌبة من عالقة مكانٌة مكتسبة من سٌاق التصوٌر . االشتٌاق الٌهم با

 . شوق ٌ ٌخّض دمً الٌه كأن كل دمً اشتهاء 9ٗ

 . جوع الٌه .. كجوع كل دم الغرٌق الى الهواء 8ٗ

 . شوق الجنٌن اذا اشرأب من الظالم الى الوالدة 7ٗ

نلمس فً هذا المقطع استمرار مشهد التوحد بٌن الوطن والحبٌبة باستخدام الخطاب الموجه ، وٌمكن التوقف عند الفعل 
ولكنه ٌتعالى باالستخدام للتخٌٌل ، فالشوق ٌخض دم الشاعر ولٌس شٌئا اخر )ٌخض( القرٌب من الفهم الشعبً ) خض اللبن( 

قدرة على ترسٌخ وتعمٌق حالة الحنٌن التً ٌعٌشها الشاعر ، كما ان ورود اداة ة من ٌللصورة التشبٌه ، ونالحظ اٌضا ما
التشبٌه )كأن( المتحررة من المنطق تخلق صلة بٌن طرفٌن ، احدهما حسً وهو المشبه )دمً( واالخر معنوي وهو المشبه به 

 فه رغبة غٌر متحققه.) اشتهاء( ، فالدم بوصفه رمز االرتباط بالوطن ، واالشتهاء الذي ٌرمز للحلم بوص

ٌالحظ المتلقً لهذه االسطر الثالثة قوة التماسك لوجود الترابط العضوي بٌن الشكل والمضمون من خالل سٌاق تعبٌري 
 ٌعلن عن اعلى حاالت االشتٌاق على االطالق.

 / التداعً ورؤٌة الشاعر لمفهوم الوطن المشهد السادس

 ون !عجب كٌف ٌمكن ان ٌخون الخائن. انً ألٓ٘  

 . أ ٌخون انسان بالده؟ ٔ٘  



 . ان خان معنى ان ٌكون ، فكٌف ٌمكن ان ٌكون ؟ ٕ٘  

ٌتم من خالل اسلوب استفهام التصدٌق الذي  يالثالثة تبدو فلسفة الشاعر الوطنٌة جلٌة عبر االستغراب الذ االسطرفً 
طة تصور طبٌعة الوطن المختلفة عن اٌة طبٌعة اخرى ٌتطلب اجابة بـ ) نعم / ال( ) أ ٌخون انسان بالده؟ ( . ثم ٌنتقل الى لق

 مركزا على ثنائٌة الضٌاء / الظالم 

 . الشمس اجمل فً بالدي من سواها ، والظالم ٖ٘  

 . حتى الظالم هناك اجمل فهو ٌحتضن العراق ٗ٘  

 ٌحتضن( فاالولى تشٌر الى ان الشاعر ٌذكر شٌئا قد ٌكون مشتركا فً اماكن   –  لنتوقف عند االلفاظ )حتى

( ولكنه عند الشاعر ٌتمتع بخصوصٌة واهمٌة عالٌة ٌكتسبها من فعل ٌمثل قمة الحمٌمٌة ) ٌحتضن مختلفة )حتى الظالم
لقدرة على النوم الهادئ فً اجواء العراق( . ثم ٌعود الشاعر الى ذاته الخائبة والعاجزة عن تحقٌق ابسط احالمها ، وهو ا

 الطمأنٌنة التً ٌفتقدها ، وٌشعر انه لن ٌجدها اال فً العراق . 

 واحسرتاه ، متى انام . 99 

 . فاحس ان على الوسادة ٙ٘

 . من لٌلك الصٌفً طال فٌه عطرك ٌاعراق ؟ 9٘

 

  المشهد السابع / الغربة الفكرٌة 

 اذا كان الشاعر فً المقاطع السابقة قد اشار الى غربة روحٌة ومكانٌة ، فانه فً هذا المشهد ٌعرض غربة فكرٌة .    

 : ٌسٌر الشاعر بتوجس فً قرى ومدن غرٌبة  لقطة اولى

 . بٌن القرى المتهٌبات خطاي والمدن الغرٌبه91

 . غنٌت تربتك الحبٌبة 7٘

 لمنفى صلٌبه . وحملتها ، فانا المسٌح ٌجر فً آٙ

 . فسمعت وقع خطى الجٌاع تسٌر ، تدمى من عثار ٔٙ

 . فتذر فً عٌنً ، منك ، ومن مناسمها غبار ٕٙ

تظهر القصٌدة بطال )مهزوما( بمشاهد درامٌة وتبدو اجواء االغتراب مسٌطرة على البطل )الشاعر( علما بان الشاعر قد 
 ( ..اشار الى الغربة فً مشهد االستهالل )جلس الغرٌب

( ٌبدو الشاعر وهو ٌتذكر اٌامه السابقة فً العراق )القرى( ولكنه ٌحاول من خالل )المدن الغرٌبة( ان 91فً السطر)
ٌسهب فً التعبٌر عن معاناته المكانٌة والفكرٌة ، ولهذا لجأ الى التوحد بـ) المسٌح( الذي كان ٌنشر المحبة والسالم بٌن البشر 

. صحٌح ان المسٌح لم ٌغادر وطنه ولكن ٌتألم من جحود قومه وهذه غربة واحدة ، اما  ، ولكنه تعّرض للعذاب )الصلب(
السٌاب فٌعانً اشكاال من الغربة ومع ذلك فهو ٌحمل وطنه اٌنما حل ، وهذا الحمل ٌشكل ثقال تنوء به قدراته ولم ٌجد ابلغ من 

عٌا للشاعر النه رمز للسالم وحامل رسالة محبة وال موض)ٌجر فً المنفى صلٌبه( تعبٌرا عن هذه الحالة . فالمسٌح ٌشكل معاد
 والشاعر حامل رسالة اٌضا . 

  الشاعر المتسول :    لقطة ثانٌة

 . ما زلت اضرب ، مترب القدمٌن اشعث فً الدروب 11



 . تحت الشموس االجنبٌة ٗٙ

 . متخالف االطمار، ابسط بالسؤال ٌدا ندٌه ٘ٙ

 . صفراء من ذل وحمى : ذل شحاذ غرٌب ٙٙ

 . بٌن العٌون االجنبٌة 9ٙ

 . بٌن احتقار ، وانتهار، وازورار.. او " خطٌه" 8ٙ

 . والموت اهون من " خطٌة " 7ٙ

 . من ذلك االشفاق تعصره العٌون االجنبٌة 9ٓ

 . قطرات ماء .. معدنٌة ! 9ٔ

الشحاذ ( التً تعكس عقم القٌم وانهٌارها تحت وطأة الحاجة . تعرض هذه اللقطات تحول الشاعر المغترب الى صورة ) 
فبعد ان ظهر بصورة )المسٌح( الذي ٌفترض فٌه بٌاض الثٌاب ونظافتها بوصفه معادال موضوعٌا للشاعر ٌسمع وقع خطا 

والذلة والمهانة ، الجٌاع الى مغترب ، اشعث ، مترب القدمٌن ، متخافق االطمار ، ٌمد ٌده الخجلى متسوال ، شاعرا بالضعف 
جة على السنة تعبٌر واالقتراب من االلفاظ الداروكل هذا مؤلم حقا ولكن )خطٌة( اشدها اٌالما . ٌالحظ هنا مدى صدق ال

العامة  فً البصرة والكوٌت الذٌن ٌستعملون هذه الكلمة للتعبٌر عن االشفاق وضعف الحال . وكان استخدام السٌاب لهذه 
حتى اصبح هذا االتجاه ظاهرة اسلوبٌة فً التعبٌر المفردة بداٌة اتجاه لكثٌر من الشعراء الذٌن وظفوا االلفاظ الٌومٌة والمألوفة 

 .  الشعري الحدٌث

 :  الصحو ورفض الحالة  لقطة ثالثة

 . فلتنطفً ، ٌا انت ِ ، ٌاقطرات ، ٌا دم  ، ٌا نقود ُ 9ٕ

فً هذا السطر نحس انتفاضة الشاعر على واقعه المزري ) التسول( و رفضه لحالة المهانة التً ٌعٌشها من اجل 
)ٌا( وقد نادى بها الضمٌر )انِت( وهذا خارج المالوف الحصول على الدواء والعالج ، وٌكثر من النداء باستخدام اداة النداء 

اللغوي كما اسلفنا ولكنه ٌاتً استجابة لحالة الرفض والضٌق التً ٌعٌشها ، فٌتمنى العودة الى وطنه التً تمثل خالصا من هذا 
 الوضع المأساوي الذي ٌعٌشه . 

 متى اعود ُ  –. ٌارٌح ُ ، ٌا ابراً تخٌط لً الشراع َ 9ٖ

 ى العراق ؟ متى اعود ُ؟ . ال 9ٗ

ٌالحظ القارئ ان الشاعر ٌعٌش لحظة تمنً عارمة هً العودة الى العراق الذي ٌحٌل الى االمان والكرامة االنسانٌة بعد 
ان عانى من تدنً القٌم فً المجتمعات الرأسمالٌة ، ورفضه الساخط لتلك القٌم .. ثم ٌعود الشاعر ثانٌة الى مناداة ما ٌراه 

 دته . وسائل عو

 اف ٌروُد . ٌا لمعة االمواج رنحهَن مجد9٘

 . بً الخلٌج ، وٌاكواكبه الكبٌرة .. ٌا نقود ُ 9ٙ

( نرى الشاعر ٌتوسل االشٌاء المادٌة التً ٌمكن ان تحقق حلم عودته الى الوطن ، اال وهً النقود ، التً 91فً السطر )
ر انها تمثل الهة لدى اهل الخلٌج )ٌا كواكبه الكبٌرة.. ٌانقوُد( نجد تعمل االستعارة على اهمٌة دورها فً الحٌاة حتى بات ٌشع

 ٌبٌن لحظة التقاط الشاعر النفاسه التً اعٌاها االنفعال والغضب فً االسطر السابقة .بعدها سطرا من بٌاض 

 

 



 

 تجلٌات الغربة  –المشهد الثامن / االمنٌات والحلم 

الى درجة من المبالغة تقوم على االٌهام وصٌاغة االحالم التً ٌبدو انه ٌفتعلها تتجلى صورة الغربة فً هذا المشهد فتصل 
وطنه مشٌا على االقدام ، او ان  التمنً باختفاء البحار لٌسٌر الى من اجل الخالص من حالة الحزن والخٌبة ، فٌتوجه نحو

ٌز بالنقود ) الوهم( ومصدر السعادة كما ٌعتقد كثٌر المراكب تنقله مجانا الى العراق ، وكذلك نشعر ان التداعً ٌاخذه الى الترم
 من الناس . 

 . لٌت السفائن ال تقاضً راكبٌها عن سفارِ 99

 . او لٌت ان االرض كاالفق العرٌض بال بحار 98

 . ما زلت احسب ٌا نقود ُ ، اعدكن واستزٌُد 97

 . ما زلت انقص ٌانقود ُ بكن من مدد اغتراب8ًٓ

 اعتكن نافذتً وبابً . ما زلت اوقد بالتم8ٔ

 . فً الضفة االخرى هناك . فحدثٌنً ٌانقود ُ 8ٕ

 . متى اعود ؟ متى اعود ؟ 8ٖ

 . اتراه ٌأزف ، قبل موتً ، ذلك الٌوم السعٌد 8ٗ

ٌلفت انتباهنا حلم الشاعر بالعودة الى العراق الذي اصبح شغله الشاغل ، وهذا ما قاده الى محاورة ) النقود( التً الٌملك 
، 17، 18،  11، 97اال ماٌسد االقل من حاجاته ، فٌخاطبها متسائال : ) متى اعود، متى اعود( بعد ان بٌن فً االبٌات )  منها
 ( ومن خالل تكرار ما زلت انشغاله بعد النقود القلٌلة ، وهل ٌكفً القدر القلٌل منها لعودته الى وطنه. 11

 

تعبٌر عن التحسر واالسى اللقطة التً ٌسهم فٌها صوت ) السٌن( فً الٌنطلق خٌال الشاعر فً هذه :  لقطة تصدٌق الحلم

شعرٌة النص حٌنما ٌظهر السٌاق فٌه فاعال ٌعطً اٌحاء ٌشارك المشهد بعٌدا  غتراب ومعروف ان الصوت ٌسهم فًبسبب اال
 عن لعبة الداللة الواحدة . 

 . سأفٌق فً ذاك الصباح ، وفً السماء من السحاِب 19

 ، وفً النسمات برد ٌ مشبع ٌ بعطور آب ِ  . ِكَسرٌ 8ٙ

 . وازٌح بالثؤباء بقٌا ً من نعاس ِ كالحجاب ِ 89

 . من الحرٌر ، ٌشف ُ عما ال ٌبٌن ُ وما ٌبٌن ْ 88

 . عما نسٌت ُ وكدت ال انسى ، وشك ٍ فً ٌقٌن 87

 وانا امد ٌدي اللبس من ثٌابً  –. وٌضًء لً 7ٓ

 . ما كنت ابحث عنه فً عتمات نفسً من جواِب 7ٔ

 . لَم ٌمأل الفرح الخفً شعاب نفسً كالضباب ِ 7ٕ

ًّ ٌفجانً  –. الٌوم 7ٖ  اعود ُ  –واندفق السرور عل



ٌعٌش الشاعر فً هذا المقطع حالة فرح غامر بعد ان صدق حلمه بالعودة الى العراق وذلك من خالل الصٌغة الصرفٌة للفعل 
 التً تشً بحالة االنفعال ) واندفق السرورعلً ّ ... اعود ُ(  )اندفق َ(

بٌن مقطع تصدٌق الحلم وتكشف عدم الصدق ٌترك الشاعر سطرا من بٌاض اٌضا ، ٌحٌل : لقطة اكتشاف الحلم الكاذب 

 الى اغماض عٌنٌه بعد ان اسكرهما الخٌال ُ والحلم بالعودة لٌفتحهما على واقع كاذب .

 . وا حسرتاه .. فلن اعود الى العراق ! 79

 .                                            وهل ٌعود ُ 7٘

 . من كان تعوزه النقود؟ وكٌف تدخر النقود ُ 7ٙ

 . وانت تاكل اذ تجوع ؟ وانت تنفق ما ٌجود 79

 . به الكرام على الطعام ؟78

 ى العراق .                              لَبكٌنَّ عل77

 

الذي ادى الى  (8): بوسعنا ان نالحظ ان اسطر المقطع السابق تستند الى ) التدوٌر العروضً( لقطة العودة الى االستهالل

 تماسك النص فاصبح كالجملة الواحدة . 

شاعر فً رحلته ( نرى العودة الى مقدمة القصٌدة ) االستهالل( وبذلك اكتملت دائرتها . فال818-811فً السطرٌن االخٌرٌن )
مع النص ٌستحضر كل مرتكزاته بدءاً من االستهالل مرورا باالغتراب والذكرٌات ، واالحالم حتى النهاٌة التً اشارت الى 
ضٌاع فرصة العودة الى الوطن بسبب شحة النقود والمعوقات االخرى ) بدنٌة وطبٌعٌة( ، فالرٌح تحٌل الى الالعودة ، 

لعودة ، اما ذكر )القلوع ( فٌرتبط كنائٌا بالعودة ، ومن اجل ان ٌتحقق حلم العودة فما على الشاعر والرٌاح تحٌل الى امكانٌة ا
 ، انتظار الرٌاح والقلوع التً تنشر للرحٌل ، وبٌن االنتظار وتحقبق الحلم لٌس امام الشاعر سوى )الدموع( اال االنتظار 

 . فما لدٌك سوى الدموع 811

 . وسوى انتظارك ، دون جدوى ، للرٌاح ِ وللقلوع !  ٔٓٔ

ان خاتمة القصٌدة تكشف عن اهمٌة الدال ) عراق( الذي اضاء دائرة الغٌاب ، فارتبطت الخاتمة مع االستهالل بوضوح 
 اغترابه عنه . للعراق ولتكشف بذلك عن ازمة الشاعر ، ومعاناته بسبب انتمائه الحقٌقً 
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اٌقاعً ٌقوم على اكتمال تفعٌلة السطر السابق ببداٌة السطر الالحق وهو من انجازات( التدوٌر العروضً : شكل 8)
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