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1ـ املقدمة
إنّ الشعر بوصفه تعبرياً إبداعياً بلغة اللسان عن معاناة الشاعر هو املوهبة اليت ختتلف عن األجناس األدبية األخری .فالشاعر هو
الذي يستخدم إمكانيات اللغة بصورة مغايرة ملا هو مألوف يف االستعمال العادي ويربط بني األلفاظ عالقات غري مألوفة مما
يسهم يف جذب املتلقي وإثارة انتباهه .ومن جانب آخر ،النقد عملية وصفية تبدأ بعد عملية اإلبداع مباشرة وتستهدف قرا ة األثر
األدبي ومقاربته لتبيان مواطن اجلودة والردا ة ومتّيز بني مواطن اجلمال والقبح ،وكذلك الطبع والتكلف والتصنيع والتصنع.
وللنقد أهمية كبرية ،ألنه يوجّه دفّة اإلبداع ويساعده على النمو واالزدهار والتقدم ويضي السبيل للمبدعني ويعرّف أيضاً
الكتّاب واملبدعني بخخر نظريات اإلبداع والنقد ومدارسه وتصوراته الفلسفية والفنية واجلمالية وجيلي هلم طرائق التجديد
ويبعدهم عن التقليد .ولقد تعدّدت املناهج اليت يتّكئ عليها النقّاد يف تقويم النصّ األدبي ولحليله وتفسريه ودراسته.
فهناك ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ املنهج التارخيي الطبيعي ،واملنهج االجتماعي ،واملنهج اجلمالي الفين ،واملنهج التأثري
الذاتي ،واملنهج الفين املوضوعي ،واملنهج البنيوي ،واملنهج النفسي .ولكن النقد قد تطوّر يف العقود األخرية تطوّراً كبرياً وتغيّر
من حيث املنهج وزوايا النظر ،حيث ظهر يف األفق األدبي منهج خاضع لعلم اللغة واألدب والذي ينادي باستقالل األدب وعلمه
عن غريهما من علوم اإلنسان .ومن هذه املذاهب ،األسلوبية اليت قد أثارت األذهان حيث «حتتل دراسات األسلوب مكانة متميزة يف
الدراسات النقدية املعاصرة ويقوم كثري من هذه الدراسات على حتليل األعمال األدبية واكتشاف قيمتها اجلمالية والفنية انطالقاً من شكلها

اللغوي ،باعتبار أن األدب فنّ قولي تكمن قيمتها األوىل يف طريقة التعبري عن مضمون ما» (درويش ،بال تا ،ص  .)31ولكلّ طائفة من
الشعرا صبغة يف أشعارهم حسب أغراض يتبعونها ،فإن كالً منها ختتص بأسلوب فمثالً لقصيدة مدينة بال مطر مميزات متيّز
الشاعر بدر شاكر السياب عن بقية الشعرا ؛ مبعنى آخر أ ّن حبثنا هذا تطرّق إىل الظواهر األسلوبية يف هذه القصيدة لحديداً دون
قصائد الشاعر األخری ،بسبب ما فيها من الرتابط واالنسجام ووحدة املناخ األسطوري من بداية القصيدة إىل نهايتها .فيكون
تسليط الضو فيها على املالمح اليت كثر تكرارها ،حبيث أصبحت عيّنة أسلوبية لدی الشاعر ،منها دراسة التكرار الصوتي الذي
يكون متجسّداً يف بنية القصيدة كلها.
وتطرقنا أيضا إىل مسألة املفردات بوصفها كلمات إحيائية ترينا فكرة الشاعر .ويف املستوی البالغي أشرنا إىل تقنية التشخيص
الذي يدور حول املدينة .دجدر اإلشارة إىل أنّ الشاعر يف كثري من قصائده األخرية جلأ إىل استخدام الصور الرمزية واألسطورية،
حيث إ ّن استخدامه للرمز يف السياق الشعري يضفي عليه طابعا شعريا .وكان اهلدف الرئيس من استخدام الصور األسطورية
لديه هو تقديم التجربة يف الصورة الرمزية؛ لذلك نری بوضوح أن الصورة لديه شهدت دجديداً وتغرياً .ومن أبرز مميزاتها اخلروج
عن املألوف والعدول عن حدود التناسب املنطقي بني طريف التشبيه العتمادها على املفارقات اللغوية .مهما يكن من شي ،
فتستهدف هذه الدراسة وصف آليات اإلبداع يف اخلطاب الشعري لدى السياب من خالل قصيدة مدينة بال مطر .قد أبدع السيّاب
يف هذه القصيدة وأفرغ فيها كل طاقاته الفنية بشكل نلمح فيه اختالفا واضحا عن االدجاهات الفنية ملعاصريه من الشعرا ؛ إذ
جيمع الكثري على أنه قد أسّس مدرسة شعرية خاصة به .ويسعى هـذا البحث إىل اإلجابة عـن السؤالني الرئيسني ،وهما :ما هي
امليزات البارزة للمستويات األسلوبية يف هذه القصيدة؟ وما هي مجالية أمناط االنزياح والغرض الرئيسي من العدول عند الشاعر؟

أما منهجنا يف كتابة هذه الدراسة فهو منهج وصفي ـ لحليلي يقوم على النظر والبحث يف األسلوب األدبي للوقوف على أسرار
التقنيات اللغوية فيه معتمداً على كتب البالغة والنحو والنقد األدبي احلديث ،ومن أهمها النقد األسلوبي .وادجه البحث يف
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اإلطارين :اإلطار األول ،وهو اإلطار النظري ندرس فيه مصطلح األسلوبية ـ لغة واصطالحا ـ وأمّا اإلطار الثاني ،فهو عبارة
عن التطبيق العلمي ملا سبقت اإلشارة إليه يف اإلطار األول؛ حيث يتم البحث يف هذه القصيدة للكشف عن أسرار البنى التحتية
بني أبياتها.
0ـ خلفية البحث
ال شك أن السياب شاعر كبري .والذين كتبوا عن حياته و شاعريته وشعره كثريون ،ومن هذه األحباث:
النهَار بدر شاكر السّياب» (= االنزياح الداللي يف قصيدة "رحل النّهار" لبدر شاكر
«هنجارگريزی معنايى در قصيده رَحَلَ َّ
السياب) ،للكاتبني حممد إبراهيم خليفة شوشرتي وجواد ماسرتي فراهاني .وتعد املعايري البيانية لعلم البالغة يف شعر السيّاب
ملمحاً لالنزياح الداللي ،حيث حاول الكاتبان دراسة هذه العناصر على أساس احملاور العمودية واألفقية يف قصيدة «رحل
النهار» .و«الظواهر األسلوبية يف قصيدة "غريب على اخلليج" لبدر شاكر السيّاب"» للكاتبتني مينا بريزاد نيا وراضية قامسي .هذه
املقالة اعتمدت على منهج األسلوبية البنيوية وتطرقت إىل مجيع املستويات األسلوبية ،منها :الصوت والنحو والبالغة والفكر
واملعجم .و«دراسة أسلوبية مقارنة لقصيدتي أفسانة لنيما يوشيج وغريب على اخلليج لبدر شاكر السياب» حملمد موسوي بفروئي
ومهدي شاهرخ؛ والبحث يدل على أنّ هلاتني اجملموعتني تشابهات كبرية يف الشكل ،وإن كان هناك بعض االختالفات يف
املضامني واملوضوعات واملعاني.
أمّا الدراسات اليت أجنزت يف األقطار العربية حول قصائد بدر شاكر السياب غري قليل ،حيث وجدنا أطروحات ومقاالت
تناولت جانباً من شعره نقداً ولحليالً .ومن بني هذه الدراسات نذكر رسالة «القصيدة العربية يف موازين الدراسات اللسانية احلديثة ـ
قصيدة أنشودة املطر للسياب» حبث مقدم لنيل شهادة دكتوراه علوم يف األدب العربي ،قامت بإعدادها الطالبة صفية بن زينة من
جامعة ألسانيا وهران ،اجلمهورية اجلزائرية ،عام  .3131فجا ت الدراسة لتطبيق عدد من املعايري اللغوية للتميّز يف األدا
الشعري ،وهي املستويات اللغوية األساسية الثالثة :النحوي ،والصريف والصوتي .وال يفوتنا أيضا دراسة «مجالية االنزياح
األسلوبي يف شعر السّياب :بني لعبة الدال وإرجا املعنى ـ مقاربة أسلوبية تفكيكية لنماذج شعري ـ» حبث مقدم ضمن متطلبات
التخرج لنيل شهادة املاجسرت يف اللغة و األدب العربي للكاتبة خدجية بهلول عام 3132؛ كتبت هذه الرسالة يف البابني :الباب
األول خيتص باإلطار النظري ويشمل تعريفاً ألسلوب االنزياح مفهوماً ومصطلحاً ،أمّا الباب الثاني فهو يضمّ ثالثة فصول حيث
تتحدث الباحثة عن البنى االنزياحية يف املنت الشعري السيابي بني إزاحة الدال ودينامية التأويل الداللي .لكننا مل جند دراسات
لحلل قصيدة مدينة بال مطر من منظور األسلوبية .لذلك تطرقنا إىل أهم املستويات األسلوبية اليت كثر ورودها يف القصيدة حبيث
تواترها جعلها أن يكون ملمحاً أسلوبياً استعان بها الشاعر ليعبّر عن املعاني املخزونة يف ذاكرته.

1ـ نظرة عابرة إىل قصيدة مدينة بال مطر
تشمل هذه القصيدة مسات عامة للقصيدة العربية احلديثة منها :التفرّد واخلصوصية ،والرتكيب ،والوحدة املوضوعية ،واإلحيا
وعدم املباشرة ،واللغة الشعرية املتميّزة .وهي من األشعار السياسية الرمزية اليت تعكس شخصية الشاعر وعواطفه اجلياشة ،إذ
دجربة الشاعر فيها دجربة ذاتية تعكس شعوراً شخصياً عاشه الشاعر ،واملوضوع الشعري ذو إحساسات شخصية ونزعة غنائية
وجدانية  .من الناحية الشكلية خرجت هذه القصيدة يف إطارها العام عن عمود الشعر العربي أو الشكل التقليدي من وحدة الوزن

52

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف و شتاء 1114هـ .ق1397 /هـ .ش) ـ العدد 19

والقافية ،وهي قائمة على التفعيلة ووحدة املوضوع ووحدة اجلو النفسي .وهذه الوحدة نابعة من ترابط األفكار وترتيبها ،حيث

ترتبط األبيات بعضها بالبعض ،حتى بإمكاننا أن نری هذه الوحدة من عنوان القصيدة؛ فقد أطلق عليه الشاعر اسم مدينة بال
مطر .واختيار هذا العنوان ليس اعتباطيا أو عشوائياً ،بل إنّه يناسب املوضوع.
4ـ لحديد املصطلح
إنّ األسلوب هو الذي يطلق عليه باإلجنليزية ( .)styleوهذه الكلمة تعين طريقة الكالم مأخوذة من الكلمة الالتينية ()stylas
مبعنى عود من الصلب مما كان يستخدم يف الكتابة ،ثم أخذت تطلق على طريقة التعبري عند الكاتب (عبد املطلب3114،م ،ص

 .)381مبعنى آخر األسلوب هو الكيفية اليت يستخدم فيها املبدع أداة أو طريقة تعبريية معيّنة من بني خيارات متعددة وضمن تأليف
خاص أو هو استخدام الكاتب ألدوات تعبريية من أجل غايات أدبية (جريو3118 ،م ،ص  .)31أمّا األسلوبية 3فهي منهجٌ نقدي
حديث متأثر بعلوم اللغة والدرس اللساني يتناول النصوص األدبية بالدراسة ،وهي نشأت يف بطن الدراسات اللغوية و«مل يظهر
إالّ يف بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات اللغوية اليت قررت أن تتخذ من األسلوب علماً يدرس لذاته أو يوظف يف خدمة التحليل

األدبي» (درويش ،بال تا ،ص  .)38إنّ أهم مسات املنهج األسلوبي استكشاف العالقات اللغوية القائمة يف النص ،والظواهر
املميزة اليت تكشف مسات خاصة فيه ،ثم حماولة التعرف إىل العالقات القائمة بينها وبني شخصية الكاتب ،الذي يشكل مادته
اللغوية وفق أحاسيسه ومشاعره اليت دجعله يلحّ على أساليب معينة ،ويستخدم صيغاً لغوية تشكل يف جمملها ظواهر أسلوبية هلا
داللتها يف النص األدبي (عودة3114 ،م ،ص .)11
وأيّاً ما كان األمر ،فإنّ األسلوبية يف إجرا اتها النقدية البدّ فيها من اتباع مستويات لدراسة النص؛ أوهلا املستوی الصوتي،
وهو الذي يتناول فيه الباحث ما يف النص من مظاهر اإلتقان الصوتي ومصادر اإليقاع فيه؛ وثانيها املستوی املعجمي ،فيتطرق
الباحث إىل استخدام املنشئ لأللفاظ وما فيها من خواص تؤثر يف األسلوب كتصنيفها إىل حقول داللية ومعرفة أي نوع من األلفاظ
هو الغالب ويدرس الناقد أيضاً طبيعة هذه األلفاظ وما متثّله من انزياحات يف املعنى ،حيث نستطيع القول إنّ املستوی الثاني يف
الدراسة األسلوبية يهتمّ باأللفاظ؛ وجيي املستوی الثالث من الدراسة لالهتمام بالرتاكيب وتصنيفها ويكشف عن عدول الشاعر
عن النمط العادي يف رصّ اجلمالت بالتقدم والتأخر واحلذف وااللتفات .وهنا يأتي دور األسلوبية النحوية يف دراسة العالقات
والرتابط واالنسجام الداخلي يف النص .أمّا البنية التعبريية اجلمالية فهي تدرس يف املستوی الداللي فنتسا ل عمّا يوحّد كل هذه
العناصر والصور واجملازات واالستعارات؛ وآخر ما يتأمل يف الدارس األسلوبي هو املستوی الفكري (حممود خليل3133 ،م ،ص

 166ـ  .)165أمّا يف هذه املقالة متّ الرتكيز على أربعة مستويات للدراسة والتحليل.
5ـ مستويات البحث
5ـ1ـ املستوی الصوتي
املوسيقى عنصر أساسي من عناصر الشعر وأداة من أبرز األدوات اليت يستخدمها الشعرا يف بنا قصائدهم .من بني هؤال
الشعرا  ،جند لدى بدر شاكر السياب حرصاً على العروض وموسيقى الشعر .فالشاعر أدرك أن[ املوسيقى متثّل ركناً مهماً وأساسياً
1. stylistics
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يف بنائه الشعري ،وسبب هذا األمر نبوغه وحسّه املرهف باألصوات واالعتماد على ما رأيناه لديه من إملام واسع باملوسيقى .فقد
ظهرت اخلصائص املوسيقية عند الشاعر يف هذه القصيدة على احملورين :أوهلما ميّثل فيما اصطلح عليه بـاملوسيقى اخلارجية،
فقمنا بدراسة هذا النوع من املوسيقى يف قصيدته من خالل وصف البحر الذي استخدمه الشاعر؛ كذلك خصائص هذا البحر
ذاته ،ثم وقفنا على القافية فتناولنا أنواعها من حيث التقييد واإلطالق وحظّ األصوات العربية من استعمال الروي؛ وأمّا احملور
الثاني فخصصناه لدراسة ما اصطلح عليه باملوسيقى الداخلية ،حيث درسنا هذا اللون من املوسيقى من خالل حمور التكرار ،وهو
الغالب يف هذه القصيدة واعتربنا ذلك عينة أسلوبية.
5ـ1ـ1ـ املوسيقى اخلارجية
علينا اإلشارة إىل أن هذه القصيدة تعتمد على األوزان اخلليلية ،ولكن من دون حمافظة على البحر؛ فالتفعيلة هي األساس؛
ألن هذه القصيدة تعد من األشعار احلرة «وليس معنى احلرّية يف الشعر احلر الذي يعترب أحدث األشكال املوسيقية للقصيدة العربية احلديثة ـ
وإن مل يكن هو شكلها املوسيقي الوحيد ـ أنّه قد حترر كلّية من االلتزامات املوسيقية يف الشكل املوروث ،أو أنّه مل يعد يسمح للمتلقي بأي لون
من أ لوان التوقع املنضبط الدقيق اليت كان يسمح له بها الشكل املوروث ،فالشكل احلر يلتزم التزاماً دقيقاً باألساس اجلوهري من أسس اإليقاع
يف الشكل املوروث ،وهو تكرار وحدة اإليقاع ،وهو يلتزم بالقافية ،ولكنّه ال يلتزم فيها نسقاً ثابتاً» (عشري زايد0220،م ،ص .)161- 172

والشاعر يكون حراً يف استخدام التفعيالت على السطر ،لذا نری أن يستفيدَ من تفعيلتني أو ثالث أو أربع أو حتى مخس
تفعيالت.
5ـ1ـ1ـ1ـ البحر
استخدم الشاعر يف هذه القصيدة ،تفعيلة البحر الوافر «مُفا َع َلتُن» مع زحاف العصب ،وهو تسكني اخلامس املتحرك .ويف
كتب العروض والنقد األدبي إشارة إىل أن هذا البحر من ألني البحور يشتد إذا شددته ويرقّ إذا رققته وفيه دجود املراثي (الشايب،
0211م ،ص  ،)303فهو «حبر يصلح لكل أمر من شأنه استثارة السّامع أو كسبه ،أو إغراقه يف احلزن حتى الفجيعة» (علي1117 ،م ،ص

 .)113وهذا يالئم دجربة الشاعر الشعرية والشعورية؛ ألنّ موضوع هذه القصيدة هو األمل واحلزن ولحمّل املعاناة اليت يعانيها
الشاعر يف الغربة ،هلذا السبب اختار الشاعر البحر الوافر مبا فيه من كثرة احلركات واإليقاع الراكد والسريع الذي ينبعث من
زحاف العصب .إليك تقطيع سطر من هذه القصيدة :مَدِينَتُنا تؤرّقُ لَيلَهَا نَارٌ بَال َلهَبِ (مَـ ديـ نَـ تـُ نا  /تـُ ؤَر رِ قُ لَيـ  /لـَ ها نا رن /بِـ ال
لَـ هـَ بي) مفا َعلَتُن  /مفا َعلَتُن  /مفاعَلتُن  /مفا َع َلتُن (السياب 0210 ،م ،ص .)01

فهنا دجدر االشارة إىل أنّ البحر الوافر قد يشبه أحياناً حبر اهلزج «مَفَاعِيلُن» ،أي يورد على تفعيلة «مفاعلنت» زحاف العصب،
وهو تسكني اخلامس املتحرك ،ولكن إذا كانت يف القصيدة تفعيلة متحركة اخلامس ،ولو مرة واحدة يقطع بأن القصيدة من البحر
الوافر .إن الشاعر حفظ سيطرته على الوزن فأنهى األبيات بأفضل شكل ممكن .اختار الشاعر هلذه القصيدة تفعيلة «مُفَا َعلَتُن»،
فهو استطاع أن يسيطر على هذه املوسيقى حتى أواخر أشطرها أي أن التفعيلة األخرية هلذه األشطر ثابتة مما اكتسبت قصيدته نربة
وإيقاعاً رتيباً .وعلى كلّ حال ،نشعر أن موسيقاها مقبولة مستساغة .وإليك اآلن بعض مقاطع هذه القصيدة:
مَديَنتُنا تُ َؤرّ ُق لَيَلهَا نَارٌ بِال َلهَبِ

مفا َعلَتُن  /مفاعَ َلتُن  /مفاعَلتُن  /مفا َع َلتُن

حتمُّ دروبَها وَالدّو َر ثُمَّ َتزو ُل محّاهَا

مفا َعلَتُن  /مفاعَلتُن  /مفاعَ َلتُن  /مفاعَلتُن

سحَبِ
َو َيصبُغُها الغُروبُ ِبكُلِّ َما حَ َم َلتهُ ِمن َ

مفا َع َلتُن  /مفا َع َلتُن  /مفاعَ َلتُن  /مفا َع َلتُن
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شرارَةٌ َو َيهبُِ َموتَاها
ري َ
َفتُوشِكُ أن تَ ِط َ

مفا َع َلتُن  /مفا َع َلتُن  /مفاعَ َلتُن  /مفاعَلتُن

ين تَحتَ َعرائِش ال ِعنَبِ
ص َحا مِن نَومِه الطِّي ّ
َ

مفاعَلتُن  /مفاعَلتُن  /مفاعَ َلتُن  /مفا َع َلتُن

(املصدر نفسه ،ص  05ـ .)04
ويظهر أنّ الشاعر ينتهي بتفعيلة «مفا َع َلتُن» يف نهاية الشطر الذي كانت القافية فيه ،حبيث ال يوجد فيها زحاف العصب ،وهو
تسكني اخلامس املتحرك .فنجد هذه املوسيقى الرتيبة يف مجيع أشطر هذه القصيدة .تشمل القافية أيضا اإليقاع اجلاف متمثلة يف
جرس اهلا املمدودة واهلا املقيدة ،وكذلك الرا املكررة .ويبقى حرف اهلا الذي حيمل اآلهات يدلّ على احلزن العميق الذي
يدبّ يف نفسية السياب .بذلك تصبح صورة املطر مرة أخرى رمزاً لألمل؛ فعلى سبيل املثال ،جا الشاعر يف األشطر التالية بالقوايف
ضينَا العَامَ َبعدَ العَامِ َبعدَ العَامِ َنرعَاهَا  /وَريحٌ تُشبِهُ اإلعصَارَ ال مَرَّت كإعصَارِ /وَال
رب َقاتٌ دُونَ إمطارِ  /قَ َ
س َحائِبُ مُرعِ َداتٌ مُ ِ
املطلقة واملقيّدةَ « :
محةﹾ /عُيُونُكُمُ احلِ َجارُ نُ ِحسّهَا تَندَاحُ ِفي العُتمَةﹾ /لِ َترجُ َمنا بِال نَقمَةﹾ»
ري َما رَ َ
َه َدأت نَ َنامُ َو َنستَ ِفيقُ َو َنحنُ َنخشَاهَا  /فَ َيا أربَابُ َنا املُ َت َطلِّعنيَ ِب َغ ِ

(املصدر نفسه ،ص  .)06يتحدث الشاعر يف هذه النصوص عن التجربة املفعمة باألمل؛ لذلك نری أنّ الشاعر قد اختار القافية
املطلقة متصلة باليا النادجة من إشباع حركة الكسر مثل «إمطارِ وإعصارِ» ،وهي الوصل .ولعل الصوت املنخفض املكسور يدلّ
على االنهيار والبثّ واحلزن واحلرقة كما أنّ اختيار القافية املقيّدة يف األشطر النهائية يتج ّلى يف كلمات «رمحة والعتمة ونقمة».
عندما أنشد السيّاب هذه القصيدة كان قد سيطر عليه احلزن واحلرمان ،وهذا احلزن واحلرمان يفهمان من عنوان القصيدة .هلذا
السبب اختار الشاعر كلمات مثل «دون إمطار ،كإعصار ،غري ما رمحة ،العتمة ،النقمة» ،ليحقّق الرتابط واالنسجام بني
املوسيقى اخلارجية وغرض الشعر .ومن هذا كله يتبيّن لنا أنّ الشاعر مل يكن ينظم الشعر دون أن يشعر مبوسيقاه وخصائصها.
5ـ1ـ2ـ املوسيقى الداخلية
ترتبط الكلمات يف اللغة األدبية باخليوط املتعددة من احملسنات البديعية واملعنوية أي التناسبات اللفظية والعالقات املعنوية
وتشكل هذه العالقات املعنوية أو اللفظية االنسجام والرتابط بني األلفاظ وتسمى املوسيقى النادجة عن هذا االنسجام ،املوسيقى
الداخلية (مشيسا 3113 ،هـ.ش ،ص  .)81إذا كان للموسيقى الداخلية أشكال وظواهر خمتلفة يف الشعر فنحن نقصد يف حبثنا هذا ما
استخدمه الشاعر من التكرار والتدوير ،ألنهما عينتان أسلوبيتان يف معظم قصائده ال سيما يف هذه القصيدة.
5ـ1ـ2ـ1ـ ظاهرة التكرار
إنّ التكرار هو إعادة بعض العناصر أي الكلمة واحلرف والعبارة والصيغة يف العمل األدبي مرة أو مرات عديدة ،وهو أساس
اإليقاع بشكل عام (وهبة وكامل3184،م ،ص  .)331أشارت نازك املالئكة إىل هذه الظاهرة يف الشعر العربي وحصرتها يف تكرار
الكلمة والعبارة واملقطع واحلرف ورأت أن أبسط أنواع التكرار تكرار كلمة واحدة يف أول كل بيت من جمموعة أبيات متتالية يف
القصيدة ،وهو لون شائع يف الشعر العربي املعاصر ،يلجأ إليه صغار الشعرا وال يعطيه األصالة واجلمال إال شاعر موهوب حاذق
يدرك املعول ال على التكرار نفسه ،وإمنا ما بعد الكلمة املكررة (املالئكة3181 ،م ،ص  .)324ظاهرة التكرار هي من أهم الظواهر
اليت استخدمها الشاعر يف كثري من قصائده .وهذه القصيدة ليست مبعزل عنها ،حيث نری ذلك عينة أسلوبية يف أشعاره .استخدم
السياب أمناطاً خمتلفة من التكرار منها تكرار اللفظ وتكرار العبارة.
5ـ1ـ2ـ2ـ التكرار اللفظي
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هذا النوع من التكرار يعدّ أبسط أنواع التكرار وأكثرها انتشاراً ،وهو منط شائع يف شعر السياب .ومن أمثلة التكرار اللفظي جند
سهَا تَندَاحُ ِفي العُتمَةﹾ  /عُيُونُكُمُ احلِ َجارُ َكأنَّ َها لَ ِب َناتُ َأسوَارِ» (السياب 0210 ،م ،ص .)43
هذا املقطع ،حيث يقول« :عُيُونُكُمُ احلِ َجارُ نُ ِح ّ

كما نری أن الشاعر كرّر لفظ «عيونكم احلجار» ،ليؤكد على عدم الشفقة والرمحة من جانب احلكام الظاملني .وكذلك يف مقطع
ت األَعوامُ َكثراً َما حَسبنَاها  ،بِال مَ َط ٍر َ ...وَلو قَطرَة وَال زَهرٍ َ ...و ال زَهرة بِال ثَمرٍ» (املصدر نفسه ،ص  .)52نری يف
آخر ،يقولَ « :وَلكنﹾ َمرَّ ِ
هذا الشطر موسيقى داخلية تنبع من تكرار أدات نفي «ال» ليؤكّد على خيبة أمل السياب.
5ـ1ـ2ـ3ـ تكرار التجاور
لون آخر من ألوان التكرار يف شعر السياب ،اجملاورة وهي «تردد لفظتني أو مجلتني يف البيت مع وقوع كل واحدة منها جبوار األخری

أوقريبا منها» (وهبة واملهندس3184،م ،ص  ،)111حيث يقولَ « :ق َضينَا العَامَ َبعدَ العَامِ َبعدَ العَامِ َنرعَاهَا» (السياب 0210 ،م .)52 ،إنّ
السياب يريد أن يصوّر انتظاره الطويل الذي يعاني منه وال حيصل من انتظاره على شي  .املالحظ أنّ السيّاب قد قام بتكرار كلمة
«العام» ثالث مرّات ويعود الغرض من تكرار هذه الكلمة إىل أنّ العراقيني ،وإن عاشوا يف أرض فيها الرخا واخلصب ،لكنّهم مل
يروا احلياة اليت تالئم شأنهم ومقامهم؛ هناك اختالف بني العام والسنة «والعام كالسنة ،ولكن كثرياً ما تستعمل السنة يف احلول الذي
يكون فيه الشّدة أو اجلدب ،وهلذا يعبّر عن اجلدب بالسّنة أو العام ،مبا فيه الرّخاء واخلصب» (الراغب ،بال تا ،مادة ع وم).

5ـ1ـ2ـ4ـ ظاهرة التدوير
إنّ هذه الظاهرة «هي اتصال أبيات القصيدة بعضها ببعض حتى تصبح القصيدة بيتاً واحداً أو جمموعة حمدودة من األبيات املفرطة الطوال»

(عشري زايد 3113،م ،ص  ،)382كما يف قول الشاعر :
كَـ أن نـَ نَـ خيـ /لـَ نَل جَر دا  /ءَ أَنـ صا بُن /أَ قَمـ نا ها

مفا َعلَتُن  /مُفاعَلتُن  /مُفاعَلتُن  /مُفاعَلتُن

لِـ نَذبَـ َل تَحـ  /تَـ ها وَ نَـ مو/تُـ

مفا َع َلتُن /مفا َع َلتُن /مـُ

سَيـ يـِ دُ نا /جَـ فاناآ /هُ يا قَبـ رَه

فا َعلَتُن /مفاعَلتُن /مفاعَلتُن

(السياب 0210 ،م ،ص .)07

كما نری أن هذه التفعيلة ترتبط يف الديوان مبصطلح التدوير ،حيث ينتهي الشطر الشعري بــ «تُ» «مـــُ» وتكتمل التفعيلة يف
الشطر الثاني « سَيـ يـِ دُ نا » «فا َع َلتُن» ،وهو أمر كثري الشيوع يف الشعر احل ّر يف هذا البحر .ويف مقطع آخر ،يقول :
نَـ شيـ ُد هـُ مُصـ  /صَـ غيـ رُ

مفا َع َلتُن مفاعـَ

قـُ بوُ /ر إخـ وَ تـِ نا  /تـُ ناديـ ناَلتُن

مفا َع َلتُن مفاعَلتُن

(املصدر نفسه ،ص .)07

نری أن الشاعر جا بتفعيلة «مفاعـَ» يف نهاية السطر .والتدوير يظهر ـ كذلك ـ يف نهاية السطر األول ،حيث تنتهي بـ«مفاعـَ»
وتكتمل التفعيلة يف الشطر الثاني «َلتُن» .وهكذا استطاع الشاعر بهذه الوسيلة البارعة أن يكسر من حدة تدفّق البيت املدور بهذه
الوقفات اليت ال ميكن اعتبارها نهايات أبيات ،وإنّما هي وقفات موسيقية داخلية وأن يثري كذلك اإليقاع بهذه القوايف الداخلية،
فهو ال خيرج عن السياق املوسيقي األساسي يف القصيدة وهو حبر الوافر «مفاعلنت».
5ـ1ـ2ـ5ـ التضمني العروضي
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إنّ التضمني عند العروضيني هو «أن تتعلّق الكلمة األخرية يف البيت ـ وهي اليت تشتمل على القافية ـ بأوّل ما يف البيت التالي» (عبد

اللطيف3111 ،م ،ص « ،)341أو هو متام وزن البيت قبل متام املعنى أو هو تأخري معنى بيت إىل آخر» (علي3111 ،م ،ص  .)381وهذا
األسلوب يف شعر القدما يعدّ عيباً من عيوب القافية« ،ألنّهم كانوا يستحبّون أن يكون البيت كامالً يف معناه ،بل إنّهم يفضّلون أن يكون
كلّ شطر مستقّلاً مبعناه ،ولذلك عدّوا اتصال بيت بآخر عيباً» (عبد اللطيف3111 ،م ،ص  .)341أمّا اليوم فإنّ هذا يعدّ مرغوباً فيه« ،ألنّه
سحََّ ،و َراءَ َما
يدلّ على أنّ الشاعر يقدّم وحدة عضوية كاملة غري مقطّعة» (علي3111 ،م ،ص )311؛ على سبيل املثال ،قال السيابَ « :و َ

َرَف َعتهُ َبابِلُ َحولَ حُمَّاها  /وَ َحو َل تُرابِ َها الظَّمآنِِ ،من عَ َمدٍ وأسوَارِ /سَ َحابٌ كانَ َلوال َه ِذ ِه األسوارُ َروَّاها!» (السياب 0210 ،م ،ص  ،)31كما
نالحظ يف هذه األشطر الشعرية ،أنّ أصل اجلملة فيه هو «وسح  ...سحابٌ» ،وبني الفعل «سحّ» وفاعله «سحاب» عدّة أشطر
شعرية تفصل بني الركنني األساسيني املسند «سحَّ» واملسند إليه «سحاب».
إذا أمعنا النظر يف القصيدة نری أنّ منطاً من التضمني العروضي مسيطر على جسد القصيدة ،أال وهو التضمني الثنائي .وهو
التضمني الذي خيلق وحدة تركيبية داللية بني سطرين شعريني .ويشيع هذا النوع من التضمني بشكل الفت للنظر حبيث أصبح عينة
أسلوبية يف القصيدة كقولهَ « :وِفي غُرَُفاتِ َعشتَارَ  /تَ ِظلُّ َم َجامِرُ الفَخَّارِ َخاوِيةً ِبال َنارٍ» (املصدر نفسه ،ص  .)31كما نشاهد أنّ الشطر
األول فيه متام وزن البيت «مفاعلنت مفاعلنت» .لكن املعنى ليس بكامل ،بل يأتي الشطر الثاني ليتم املعنى.
استعان الشاعر بهذا النمط األسلوبي ليخلق يف القصيدة وحدة اجلوّ النفسي والوحدة العضوية ،وهو كثرياً ما يستخدم
صيحُ/ :
ب  /مِ َن املُستَنقَ َعاتِ َت ِ
ص ِ
التضمني العروضي بالتدوير أي ميزج بني هاتني التقنيتني كما قالَ « :و َيرتَ ِفعُ الدُّ َعاءَُ ،ك َأنَّ كُلَّ َح َناجِ ِر القَ َ

الهِ َث ًة ِم َن التَّعبِ» (املصدر نفسه ،ص  .)61كما هو معلوم أنّ خرب «كأنّ» جا يف الشطر الثاني دون أن يكون هناك مقاطعة تفعيلية ،إال
أننا نفاجأ بهذه املقاطعة يف تركيب «تصيح الهثة» ،ففيه مزج الشاعر بني التدوير والتضمني والتدوير واضح يف تفعيلة «مفاعلنت»
اليت تبدأ من حرف «احلا » (مـــُ) املتصل بالفعل وتأتي بقية التفعيلة يف الشطر التالي أي «ـ َعلَتُن» يف كلمة «الهثةً» ،كما أنّ هذه
الكلمة هي منصوب بعامل «تصيح» ،وبذلك ّمت املعنى أيضاً يف الكلمة التالية وخلق السياب بنية كلية وتالمحاً بني سطور النص؛
وربّما نستطيع القول إنّ القصيدة أصبحت جمموعة من التضمينات.
5ـ2ـ املستوی األدبي
إنّ الكشف عن املنبّهات األسلوبية ضمن النصّ يؤكّد على قدرة املبدع على تطويع اللغة لتتناسب متاماً مع ما يريده من معنى
فيعمد لتنويع خطابه الشعري باالنزياحات املقصودة ،إذ إن اللغة خلق إنساني ونتاج للروح ،وإنها اتصال ونظام ورموز لحمل
األفكار وتظهر شعرية النص وقدرة املبدع من خالل عرض هذه األفكار بنمط إبداعي يغاير النمط التعبريي العادي الذي الحيمل
أي صنعة أدبية (درويش ،بال تا ،ص .)24ومبا أننا نبحث عن اخلصائص اليت تكسب النص مسته الشعرية ،فإننا سندرس
االستعارة والتشبيه والكناية ملا لحمله هذه الدوال من وظيفة توصيلية.
5ـ2ـ1ـ التشخيص
إذا دققنا النظر يف هذا النص نری أنّ الشاعر استعان بالتشخيص كثرياً .وكثافتها يف القصيدة جعلتها ظاهرة أسلوبية وقد اعتنى
الشاعر بهذا اجلانب التصويري حيث شخّص املدينة ـ اليت هي ظاهرة من ظواهر اجلمادات ـ يف صورة كائن حي ،وكانت هذه
الصورة األساسية يف القصيدة إطاراً عاماً تتعانق خالله مع جمموعة من الصور اجلزئية التشخيصية اليت تدعم التشخيص يف هذه
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الصورة الكلية وتقويه .ورد التشخيص يف هذه القصيدة مبواطن من أبياتها فجا ت بأمجل أساليب البيان تصويراً ،منه قول
الشاعر« :مَديَنتُنا تُ َؤرّقُ لَيلَهَا نَارٌ ِبال َلهَبِ /حتمُّ دروبَها وَالدّورَ ثُمَّ َتزولُ محّاهَا» (السياب 0210 ،م ،ص  ،)01فالنار عنصر سليب يذكّرنا
حبيوان جمرتئ يسبب الضوضا والتوتر يف قلوب الناس ،وكذلك تعبري «لحم دروبها» ،فهذا التعبري تعبري جمازي ـ استعاري؛ ألنّ
الشاعر أثبت احل ّمى ،وهو صفة من صفات اإلنسان للدروب ،ثم حذف املشبه وأشار مبيزته الرئيسة و هي احل ّمى .ويقول« :قُبُورُ

ِإخوَ ِت َنا تُ َنادِينَا  /وَ َتبحَثُ َعنكِ َأيدِينَا  /تَهُزُّ مُهُودَ َنا َف َن َخافُ َواألصوَاتُ َتدعُونَا» (املصدر نفسه ،ص  .)03لقد ظهرت الرؤية اجلمالية للشاعر
من خالل هذه الصور االستعارية اليت كانت وسيلته الدقيقة يف نقل دجربته الشعورية إىل السامع ،فقد تألف البنا االستعاري يف
قوله« :القبور تنادي» و«تبحث أيدينا» و«تدعو األصوات» ،إذ انزاحت العبارات عن معانيها احلقيقية ،فاملنادی ليس من صفات
القبور ،وإنّما هو من صفات اإلنسان؛ إال أنّ الشاعر أراد أن مينح القبور صفات اإلنسان .فاملتلقّي يفجأ عندما يقرأ هذا اخلطاب
اجملازي فيدرك أنّ الشاعر يف وضع مأساوي .إنّ الوضع النفسي املمزق هو الذي جعل الشاعر يلجأ إىل هذا األسلوب .أمّا يف
قوله« :تبحث عنك أيدينا» ابتعد الشاعر هنا عن لغة اخلطاب اإلخباري؛ لينحاز إىل أسلوب االنزياح ،فهو بدال من أن يقول:
«نبحث عنك» ،قال «تبحث عنك أيدينا» ،حبيث أسند الفعل «تبحث» إىل بعض من أجزا جسم اإلنسان ،وهو اليد .والقول
بهذا األسلوب إنّما ّمت إلظهار اجملاعة اليت سيطرت على جمتمعه آنذاك ،وهو جا بكلمة «يد» لإليذان بالفقر واجلوع .كثر يف هذه
القصيدة منط من أمناط االستعارة ،أال وهي اإلضافة االستعارية حبيث تواترها جعلها عينة أسلوبية ،منها قول الشاعرَ « :ك َأنَّ كُلَّ

ب» (املصدر نفسه ،ص  .)61هذا التعبري إضافة استعارية ،ألن الشاعر شبّه القصب باإلنسان ثم حذف اإلنسان وأشار إىل
ص ِ
َح َناجِ ِر القَ َ
ميزته الرئيسة ،وهي احلنجرة ،والغرض من هذه االستعارة هي عدم انسكاب املطر والقحط واجلدب يف املدينة.
5ـ2ـ2ـ التشبيه
من السمات البارزة يف القصيدة احلديثة أنّها ال تعبّر تعبرياً مباشراً عن مضمون حمدد واضح ،وإنّما تقدّم مضمونها الشعري
بطريقة إحيائية توحي باملشاعر واألحاسيس واألفكار وال لحددها أو تسميها (عشري زايد3113 ،م ،ص  .)11إنّ التشبيهات اليت
جا بها الشاعر يف قصيدته هذه تالئم اجلوّ األسطوري ،حبيث يصوّر للقارئ مدينة ذات طابع أسطوري خيتلف متاماً عن الواقع.
ب» (السياب 0210 ،م،
ومن مواطن هذا التشبيه قول الشاعرِ « :ج َياعٌ َنحنُ َ ...وا أسَ َفاه! فَارِ َغ َتانِ َكفَّاهَا وَ َقاسِ َي َتانِ َعينَاهَا وَ َبارِ َد َتانِ َكالذَّ َه ِ

ص  .)61فاستفاد السياب يف هذا الشطر من التشبيه واالستعارة .فتعبري «قاسيتان عيناها» تعبري استعاري ،ألن الشاعر وصف العني
بصفة «القساوة» ،وهي ليست هلا ،بل أن القساوة من صفات اإلنسان .وأمّا تشبيه العني بالذهب فهو يعود إىل حالة الشاعر
اإلبداعية؛ ألنها تشبيه غريب وغري عادي؛ وحنن نسميه االنزياح ،ألنه مضاد ملا هو معتاد ،والغرض من هذا التشبيه هو
االستطراف .مبعنى آخر ،جا الشاعر بلفظة «الذهب» كاملشبه به ليصوّر لنا الصورة املخيفة لعشتار .واإلتيان مبثل هذا التصوير هو
انسجامه مع املناخ األسطوري السائد يف جسد القصيدة مما يدل على أنّ شخصية «عشتار» بوصفها إهلة اخلصب والنما أفقدت
مضمونها الرئيس وسيطر على املدينة الظلم واجملاعة .إنّ التشبيه اآلخر الذي استعان به الشاعر يف هذه القصيدة قول الشاعر:
«عُيُونُكُمُ احلِ َجارُ َك َأنَّ َها لَ ِب َناتُ َأسوَارِ» (املصدر نفسه ،ص  .)12فهذا التعبري تشبيه بليغ ،ألنّ الشاعر شبّه عيون األمرا باحلجر مبا فيه من
القساوة وكرّر هذا التعبري ليشري إىل عدم الشفقة والرمحة من جانب هؤال احلاكمني املستبدّين .من زاوية آخری ،نری يف هذا
الشطر استطراداً تشبيهياً؛ ألنّ الشاعر شبّه العيون تارة باحلجر وبعده شبّه بالرحى وتارة أخری شبّه باللبنة ليؤكد غرضه الرئيسي،
وهو ظلم الظاملني وقساوتهم.
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5ـ2ـ3ـ الصورة التنافرية
ميكن تعريف الصورة التنافرية بأنّها «نوع من اخلطاب الذي جيمع بني املتنافرات ،أو هي بصورة أكثر جالءً تربط الكلمات املتضادة واملعاني

الضدية أيضاً إلحداث تأثريات خاصة كما يف قولنا :إنّه لص أمني» (عليمات3114 ،م ،ص  .)131وتعتمد الصورة التنافرية يف بنائها على
قانون االستبدال االستعاري وظهور التنافر بني املسند واملسند إليه ،لذا يقول كوهن :ويف بعض اجلمل ينفي املدلول ما يؤكده
الدال ،حبيث يصبح التعبريان غري متعادلني ،فاألول يؤكد العالقة بني وجهي الدال واملدلول ،يف حني يؤكد التعبري املنفي على
املدلول الذي يذهب بالدال يف االدجاه املضاد له (كوهن3111 ،م ،ص  .)333يقول السياب« :مَديَنتُنا تُ َؤرّقُ لَيَلهَا َنارٌ بِال َلهَبِ»

(السياب 0210 ،م ،ص  .)01واللهب كما هو معلوم هو اشتعال النار حني خيلص من الدّخان ،وهلب النار هو لسانها وهذه النار
الضئيلة اخلالية من اللهب ال ميكن أن تؤثر تأثرياً كبرياً يف املدينة ،بينما نری أنّ األبراج أصيبت باحلمّى بسبب هذه النار .ويقول
أيضاًَ « :وريحٌ تُشبِهُ اإلعصَارَ ال مَرَّت كإعصَارِ /وَال هَ َدأت» (املصدر نفسه ،ص  .)31إنّ هذه الريح تشبه اإلعصار ،لكنّها ليست قوية وال
تنثر معها الرتاب وليس هلا دوائر .وهذا يدلّ على أنّ كلّ شي يف هذه املدينة أفقد ميزته الرئيسة.
5ـ2ـ4ـ توظيف األسطورة والرتاث
تشكل األسطورة رموزاً قائمة على عملية توليد فين تلقائي ،متتزج فيه آفاق الشاعر بروح عوامل امليثولوجيا ،اليت تعد منبعا
خصبا للخيال الشعري مبا لحتويه من مضامني جديدة يثري العمل األدبي ويضفي عليه دما جديدا يعكس النظرة اإلنسانية للحياة
بكل تناقضاتها احلادة وصوال إىل عامل يفجره االستلهام ويصوره التوظيف األسطوري (علي3118 ،م ،ص  .)33إنّ األسطورة،
باعت بارها حكاية أو رواية شعبية أو إنسانية متصلة حبياة إحدى األمم ،تهدف إىل التعبري عن بطولة أو قيمة هلا أثرها يف نفوس
الناس (حجازي3113 ،م ،ص ،)31كما تعدّ لدى البعض اآلخر أكثر الغوامض إثارة يلجأ إليها الشعرا لتحقيق أحالمهم
والتعبري عن تطلعاتهم الفنية والفكرية وإثرا دجاربهم الشعرية ،ألن اللغة يف استعماهلا اليومي املعتاد تفقد بالضرورة تأثريها وتشح
بنضارتها (مباركي3111 ،م ،ص .)311

إذن األسطورة هي عبارة عن حكاية تارخيية تعود إىل حضارة قدمية وتلخص فكرة ما يتخذها الشاعر للتعبري أو اإلحيا ؛ أي
األسطورة رمز للخصب ،األسطورة رمز للحرية واألسطورة رمز للجمال .والسيّاب يعدّ أحد الرواد يف استخدام الرمز
واألسطورة ،وهو كان كلفاً باستخدام الشخصيات األسطورية يف معظم قصائده دون أن جيرتّ الصور املبتذلة واحلسية .قد خلّف
السياب يف هذه القصيدة األسطورة ورموزها وجعلها عماداً لبنيته الشعرية ،حبيث ميكن القول إنّ مجيع الصور الشعرية
واإلشارات يف قصيدة «مدينة بال مطر» ذات مصادر أسطورية ،تتالحق الواحدة تلو األخری خلدمة موضوعه الشعري الذي هو
املوت واليباب.
يبدأ الشاعر القصيدة بتصوير مدينة «بابل» ،اليت هي العراق ،أو هي األمّة كلها ،ويرسم صورة تلك املدينة ،فيقول يف مفتتح
ب» (السياب،
القصيدة« :مَديَنتُنا تُ َؤرّقُ لَيلَهَا نَارٌ بِال َلهَبِ /حتمُّ دروبَها وَالدّورَ ثُمَّ َتزولُ محّاهَا  /وَ َيصبِغُ َها الغُروبُ ِبكُلِّ َما حَ َم َلت ُه ِمن سُحُ ٍ

 0210م ،ص  .)04إنّ التصوير الذي جسّدها الشاعر حول هذه املدينة هو تصوير مزدحم بالوحشة والرعب والغرابة .والقارئ
يظنّ أنّ هذه املدينة تنتسب إىل عامل األساطري بسبب ما فيها من األبراج واألسوار احملرتقة ،وهذه الصورة اليت رمسها الشاعر
«جعلت الواقع يتداخل باحللم أو احللم بالواقع ويكاد تدفق الصور وتراكبها وتتابع األجواء وتداخلها ،يفقد اجلمل والعبارات سياقها املنطقي وجيعل

دالالتها املعنوية مشاهد من حلم ال ينتظمها سياق تام أو منطق ظاهر» (علي3118 ،م ،ص  .)11وهذه املدينة اليت لصقت بها النار هي
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بابل املدمرة اليت تعاني الوحشة ألنّ متوز ـ إله اخلصب واحلب ـ ميت ومدفون فيها ،وبابل هي رمز لبغداد اليت كانت يف املاضي
ص َحا تَمُّوزُ َعادَ ِل َبابِ َل اخلَضرَاءِ َيرعَاهَا /
خضرا ؛ لكنّها أصبحت أرضاً قاحلة وجمدبة واستمرّ الشاعر يف حديثه عن املدينة ويقولَ « :
َوتُوشِكُ أن تَدُقَّ طُبُولُ َبابِ َل ثُمَّ َيغشَاهَا  /صَ ِفريُ الرِّيحِ ِفي أبرَاجِ َها وَأننيُ َمرضَاهَا  /وَِفي غُرَُفاتِ َعشتَارِ  /تَ ِظلُّ مُ َجامِرُ الفَخَّارِ َخاوِيةً ِبال َنا ٍر»

(السياب 0210 ،م ،ص  .)31يف هذه األشطر الشعرية نری أنّ متّوز ـ إله اخلصب والنما ـ استيقظ من نومه ،إال أنّ هذا االستيقاظ
مل يكن كافياً؛ ألنّ مانعاً مينع ذلك .إذا أمعنّا يف هذه املقاطع الشعرية نری أنّ التقنيات األسطورية واضحة كل الوضوح بسبب
اختيار الشاعر املفردات اليت تشري إىل عامل األساطري مثل «تدق طبول» و«أبراجها» و«غرفات عشتار» و«جمامر الفخار» .ووجود
هذه املفردات تدل على وعي الشاعر باللغة املناسبة مع اجلو األسطوري.
5ـ2ـ5ـ االنزياح األسطوري
إنّ االنزياح األسطوري هو تقنية أخری جندها يف هذه القصيدة .والغرض منه هو تصوير الشخصيات األسطورية بغري ما
يستحق هلا؛ «حبيث تبدو ذات ملمح جديد على الضد من مضامينها القدمية األوىل ،وبشكل يتخذ الرمز فيها حالة مغايرة عما كان عليه الرتميز
يف واقع تكوينها البدائي ،األمر الذي جيعل من تلك الرموز تبدو وكأنّها خلو من خاصية االمتالء اليت يطمح إليها الشاعر املعاصر» (علي،

3118م ،ص  .)313قد يلجأ السياب يف هذه القصيدة إىل قلب املضامني األسطورية .وتدلّ هذه التقنية على أنّ الفجيعة اليت يعاني
منها الشاعر أشد هوالً وأعمق تأثرياً .إنّ عشتار هي إهلة اخلصب والنما ؛ إال أنّها صارت إهلة الدم واجملاعة ،حيث يقول
ب» (السياب 0210 ،م ،ص .)61
الشاعرِ « :ج َياعٌ َنحنُ َ ...وا أسَ َفاه! فَارِ َغ َتانِ َكفَّاهَا وَ َقاسِ َي َتانِ َعينَاهَا وَ َبارِ َد َتانِ َكالذَّ َه ِ

واملالحظ أنّ «عشتار» إهلة اخلصب صارت إهلة الدم؛ ألنّ كفّيها فارغتان وهلا عينان باردتان .وكما هو املعلوم أنّ العني ال
ميكن أن تكون قاسيةً ،بل القلب هو القاسي ،وكذلك تشبيه العني بالذهب يف الربودة هي تشبية غريب ال ميكن أن جند بينهما
وجه شبه منطقيا .اختار الشاعر هذا التشبيه الغريب ليشري إىل شدّة الغرابة والوحشة اليت سيطرت على املدينة؛ ألنّ أهل بابل ـ
بغداد ـ اعتادوا أن يروا عشتار دائمة اهلبات والعطا  ،وأنّهم عرفوها أكثر نبالً وحرصاً على «إعمار املدينة وتوفري الرّخاء واالزدهار
لسكانها» (عبد الواحد1173 ،م ،ص .)6

وهكذا يستمر تتابع اجلمل يغلب عليها التقرير مبا أنها خربية تتاىل لتحيل دالالتها إىل الظالم واملرض واحلجر واجلوع والغربة
والتضرع بضعف ،وكله انقطاع عن الصورة الطبيعية للحياة ،فضالً عن االنقطاع عن نصّ األسطورة وإن ظل معلقاً بها ،ويشري
إىل رموزها عشتار ومتوز وبابل كما لحيل القوايف إىل تكريس إيقاع حييل إىل الضعف واملوت ،حيث اشرتك كلّ من «اهلا والرا »
يف خلق هذا اإليقاع ،وهي إما تأتي بصيغة «آها» عندما تتالت األلف واهلا واأللف ،أو امليم واهلا  ،أو الرا واهلا  ،إذ لحيل
األوىل «آها» إىل مقاربة لآله وهي صوت األمل ،فضالً عن املدّ الذي حلقه ليؤكد على االنسحاق وإظهار الضعف ،وكذلك هو
الوقف على اهلا يف بقية القوايف ،ففيه صيغة التوجع؛ كما أن البحر الذي جا ت عليه القصيدة ،وهو «الوافر» بتفعيلته
«مفاعلنت» وبإيقاعه الغنائي جعل النص يشبه ترتيلة حممولة على التضرع لآلهلة عشتار ،مشبعة باخلوف املقرون برغبة عارمة
للحياة ،وإن بدا املوت هو الذي ميوج على سطحها.
5ـ0ـ6ـ املزاوجة بني األساطري
ال شك أنّ خصائص استخدام السياب لألسطورة تنطوي على قدرته الفاعلة وسعة اطالعه ،حيث إنه يعمد يف استلهاماته إىل
أن يعطي قوّة اللمح الشعري أكثر دفقاً يف االنفعال واحلركة ،واخاصة حني جيعل التجربة الشعورية وليدة استكشافات إنسانية
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متعددة ،دجمعها رغبة االرتفاع باحلالة الراهنة إىل درجة االتقاد والتفجري .هلذا تعين بعض دجاربه الشعرية يف توظيف األسطورة
بظاهرة مزج بعض األساطري اليت ميكن أن تعبّر عن حالة معيّنة (علي3118 ،م ،ص  .)314إذا نظرنا إىل هذه القصيدة نری أنّ
الشاعر يتحدث عن «متّوز» يف ثقافتني خمتلفني مزاوجاً بينهما وهما متوز بابل إله احلبّ والنما ومتوز اإلغريق يسمّى بأدونيس الذي
كان يقوم باصطياد خنزير متوحش ،ففتك به هذا اخلنزير .يف هذه القصيدة يتحدّث الشاعر عن هذا اخلنزير ،إال أنّه ال يصرّح
بامسه حيث يقول« :لَهُ الوَيالتُ مِن أسدٍ نُكابدُ شِدقَه األدرَد /أنارُ الربقِ يف عَينَيه أم مِن شُعلةِ املَعبَد /أيف عَينَيه مِبخَرتانِ أوجَرتا لعُشتار/
أناِفذَتان مِن مَلَكوتِ ذاكَ العَاملِ األسوَد ».كما هو املعلوم أنّ الشاعر هنا يزاوج بني أسطورتني يف حماولة لرسم صورة البطل املنقذ ،ويفيد من
األسطورة اإلغريقية إضافة إىل البابلية؛ «ألنّ متّوز الذي جرحه الوعل أو اخلنزير الربّي هو أدونيس بطل األسطورة اإلغريقية ،وليس متوز ـ دموزي ـ

البابلي» (أطيمش3183 ،م ،ص  .)344وشحن الصورة بكل الكلمات اليت توحي باجلو األسطوري أيضاً «نار الربق يف عينيه»
و«شعلة املعبد» و«مبخرتان أوجرتا» و«العامل األسود» الذي هو العامل األسفل .وإذا تابعنا الصورة اليت صوّرها الشاعر يف
ربه  /أمَا ِفي قَاعِك الطِّينِي مِن جَرّة
س ّيدُ َنا جَ َفانَا ،آه يَا قَ َ
القصيدة نری أنّه جا مبوروث فكري عرفه عن العراقيني القدما  ،حيث يقولَ « :
 /أمَا ِفيهَا بَ َقايَا مِن دِ َماءِ الرَّبِّ أو بَذرَة» (السياب 0210 ،م ،ص  .)01ويف هذه األشطر الشعرية «ندرك أنّ السياب مجع مادتها مما عرفه عن
العراقيني القدماء الذين كانوا يدفنون مع موتاهم آنيتهم وشيئاً من زادهم ألنّهم كانوا يتصوّرون أنّ املوتى حيتاجون ملثل هذه اللوازم يف عاملهم
اآلخر ،أو عند بعثهم ،وربّما استقاها من األساطري اليت ت قول أنّ حدائق متّوز كانت متأل بالرتاب وتزرع فيها بذور القمح والشعري واخلس وألوان
من الزهر وتعين بها النساء» (املصدر نفسه ،ص .)143

5ـ2ـ7ـ ظاهرة التناص
ترد كلمة التناص يف لسان العرب مبعين االتصال« :يقال هذه الفالة تناص أرض كذا ،وتواصيها أي تتصل بها» (ابن منظور ،بال تا،
مادة ن ص ص) ،وهو يعين « تشكيل نصّ جديد من نصوص سابقة أو معاصرة ،حبيث يغدو النّص املتناصّ خالصة لعدد من النصوص اليت متحي
احلدود بينها ،وأعيدت صياغتها بشكل جديد ،حبيث مل يبق من النصوص السابقة سوي مادتها .غاب األصل فال يدركه إال ذوو اخلربة واملران»

(عزّام 3113 ،م ،ص  .)31امّا بالنسبة هلذه القصيدة فنرى أن الشاعر استعان بتقنية التناص مباشراً ،وهو اجتزا قطعة من النص
أو النصوص السابقة ووضعها يف النص اجلديد بعد توطئة هلا مناسبة دجعلها تتال م مع املوقف االتصالي اجلديد وموضوع النص
رب َقاتٌ دُونَ إمطَارِ» (السياب 0210 ،م ،ص  .)34ويف هذا
س َحائِبُ مُرعِ َداتٌ مُ ِ
(حممد شبل 3111 ،م ،ص ،)11حيث يقول الشاعرَ « :
الشطر تناص مع قول أبي العال  ،حيث يقول:
ربقَـــــــــــــ ـاتٌ
سَـــــــــــــ ـ َحائِبُ مُرعِـــــــــــــ ـ َداتٌ مُ ِ

ِلمُهجَــــــــــ ـ ِة كُــــــــــ ـلِّ حَــــــــــ ـيِّ مُوعِــــــــــ ـ َداتُ
(املعري ،بال تا ،ص .)314

إذا كان أبو العال يقول عن العقم احلقيقي ،فهو يتكلم عنه جمازاً .و يف هذا الطريق السحائب رمز للثورة اليت ارتقبها الناس
مدة طويلة وتلك السحب املربقة إشارة إىل انتفاضات الشعب العراقي الكثرية اليت مل لحقق الثورة .عالوة على التناص املباشر،
مسي بالتناص الداخلي ،وهو الذي يستنبط من النص استنباطاً ويرجع إىل
استعان السياب بنوع آخر يعود إىل املضمون ،وهو ما ّ
تناص األفكار أو املقرو الثقايف أو الذاكرة التارخيية اليت تستحضر تناصها بروحها أو مبعناها ال حبرفيتها أو لغتها وتفهم من
تلميحات النص وإميا اته وشفراته وترميزاته (حممد شبل 3111 ،م ،ص  .)81وحياول النص أن يقدم اقرتانا ملوتيفة اخلصب واجلدب
مرة مع قصة بعث السيد املسيح يف قصة العشا الربانيَ « :ف َيا آبَاءَ َنا ،مَن يَفتَ ِدينَا؟ مَن سَيُحيِينَا؟ وَ َمن سَ َيمُوتُ :يُوملُ َلحمَه فِينَا؟» (السياب،

 0210م ،ص  ،)36ومرة مع الديانات الفارسية القدمية اليت جند فيها أيضا التأصيل لفكرة العامل األسفل يف الصراع بني النور
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ني النُّورِ َوالظُّلمَة» (املصدر نفسه ،ص  ،)11وهذا هو عقيدة املانوية الذين ألّهوا النور والظلمة ،فالنور
والظلمةَ « :ب ِطيءٌ َموتُ َنا املُنسَلُّ َب َ
إله اخلري والظلمة إله الشر عندهم.

5ـ3ـ املستوی النحوي
تلعب ثالث تقنيات دوراً رئيسياً يف األسلوبية النحوية ،وهي السياق 1واالحنراف 0واالختيار .3يهتمّ الدارس األسلوبي يف هذا
املستوی بالرتاكيب وتصنيفها ويكشف عن عدول املؤلف عن النمط العادي يف رصّ اجلمالت بالتقدّم والتأخّر واحلذف وااللتفات.
وهنا يأتي دور األسلوبية النحوية يف دراسة العالقات والرتابط واالنسجام الداخلي يف النص (حممود خليل 3133 ،م ،ص - 322

 .)321أمّا اجلوانب التحويلية اليت قمنا بتحليلها يف هذه الدراسة فهي االعرتاض والتقديم والتأخري.
5ـ3ـ1ـ االعرتاض
يعرفه أبو هالل العسكري بقوله« :االعرتاض كالم يف كالم مل يتم ،ثم يرجع إليه فيتمه» (العسكري 3112 ،م ،ص  ،)121وينقله
حسن طبل عن احلامتي هو «أن يكون الشاعر آخذا يف معنى ،فيعدل عنه إىل غريه قبل أن يتم األول ،ثم يعود فيتممه فيكون فيما عدل إليه

مبالغة يف األول ،وزيادة يف حسنه» (طبل3118 ،م ،ص  .)311فهو نوع آخر من فكّ اجملاورة يف البنا الرتكييب للجمل وانزياح
مساه البالغيون بأمسا عديدة وعرفوه بتعاريف خمتلفة ،وحدّدوا وظيفته
يضفي على الرسالة ميزة أسلوبية يلتذ بها القارئ .وقد ّ
«وهي إمتاع املتلقي وجذب انتباهه بتلك النتوءات أو التحوالت اليت ال يتوقعها يف نسق التعبري ...ألن الكالم إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب

كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع ،وإيقاظا لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد( ».املصدر نفسه ،ص  .)32وميكن أن يكون يف
أي مكان من اجلملة بني متالزمني ،كاملبتدأ واخلرب أو الشرط وجوابه أو الصفة وموصوفها أو الفعل وفاعله ومفعوله .وهو
بذلك الدخول املفرق بني املتالزمني حيدث االنزياح ،ومن ذلك:
5ـ3ـ1ـ1ـ االعرتاض بني املبتدأ واخلرب
كثرياً ما نری أنّ الشاعر يلحّ على الفصل بني األشيا املتالزمة ،ومثال ذلك الفصل بني املبتدأ واخلربَ « :نموتُ ،وأنتِ ـ وا أسفاه ـ

قاسيةٌ ِبال َرمحهْ» (السياب 0210 ،م ،ص  .)02فاألصل «أنتِ قاسية» غري أن اجلملة املعرتضة ،وهي متشكلة من حرف ندا خمتص
بالندبة ،جا ت للتعبري عن تفجّع الشاعر وتوجّعه ألنّ إهلة اخلري وهي عشتار ليست يف مظهرها الدائم وليس بإمكان الشاعر أن
يتمنّى منها اخلري.
5ـ3ـ1ـ2ـ االعرتاض بني الفعل والفاعل
من أشكال االعرتاض يف اجلملة الفعلية ،اعرتاض الكالم بني الفعل والفاعل ،هذا االعرتاض يكثر بالظرف كقول الشاعر:
سحََّ ،و َراءَ َما َرَف َعتهُ َبابِلُ َحولَ حُمَّاها  /وَ َحولَ تُرابِ َها الظَّمآنِِ ،من عَ َمدٍ وأسوَارِ /سَ َحابٌ كانَ َلوال َه ِذ ِه األسوارُ َروَّاها!» (املصدر نفسه ،ص
« َو َ

 .)03يف هذا البيت جند االعرتاض يف الشطر األول ،قد جا بالظرف «ورا » وما يتعلّق به من فعل مبعنى آخر .إنّ أصل اجلملة هو
«وسحّ سحاب» فبني الفعل «سحّ» والفاعل «سحاب» قد فصلت ثالث أسطر شعرية تقريباً .والغرض من هذا االعرتاض هو
تضخيم ما عانته «بابل» ،وهي رمز للعراق من احلمّى والظمخن واألسوار اليت ترمز للجهل السائد يف اجملتمع العراقي .وإذا دققنا
1. context
2. deviation
3. selection
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النظر نری أنّ الشاعر جا باجلملة االعرتاضية الشرطية بني عنصرين متالزمني آخرين ،وهما املوصوف «سحاب» وصفته
«رواها» ،والغرض من هذا االعرتاض هو الرتكيز على اجلهل الذي ال يسمح للشعب العراقي أن يتحرر من عبودية االستعمار
واالستبداد .وكما هو املعلوم أنّ مجلة «ولوال هذه األسوار» ترد يف مجل معرتضة شرطية ،وهي مجلة بنيت على حرف امتناع
لوجود ليؤكّد على أنّ السحاب ال يروي املدينة طاملا بقيت هذه األسوار ـ اجلهل السائد ـ مسيطرة على عقول الشعب العراقي
وقلوبهم .إذا أمعنا النظر يف هذه القصيدة نواجه عنصراً آخر من اجلمل االعرتاضية ،وهي التسلسل االعرتاضي؛ وهو يعين أنّ
الشاعر يلجأ إىل استخدام هذه اجلمل يف أشطر متعددة أي تالحم أسطر شعرية عدّة يؤدّي إىل مثل هذا االعرتاض والسياب يف
أحيان معيّنة يسلسل اجلمل االعرتاضية واحدة بعد األخری كما يف قولهَ « :فيُوشِكُ أن َيفتحَ ـ َوهي تُومضُ ـ َحقلَ نوَّار  /وَ َرفَّ ،كأنَّ ألفَ
َفراشَ ٍة َن َث َرت َعَلى األفُ ِق  /نَشيدَهُم الصَّغريَ» (املصدر نفسه ،ص .)50

5ـ3ـ1ـ3ـ االعرتاض بني الفعل ومفعوله
وهو يعين أنّ اجلملة االعرتاضية تقع بني الفعل ومفعوله ،كقول الشاعرَ « :ف َوفَّينَا ـ َو َما َوفىَّ َل َنا ـ َنذرَه» (السياب 0210 ،م ،ص

 .)33ويف هذا إشارة إىل عدم تأثري متوز يف املدينة .وهناك أيضاً أسلوب آخر ،وهو أنّ الشاعر يأتي باجلملة املنفية تتعارض مع
الفعل وتطابقه ،كما قالِ « :بأيدِينَاِ ،ب َما ال َتفعَلُ األيدِيَ ،ب َنينَاهَا» (املصدر نفسه ،ص .)04

وهذا شكل انزياحي أساسه هو احلالة اإلبداعية للشاعر حني إنشاد الشعر ،وهو ينبين على املفارقة الواضحة ،حبيث جا ت
هذه اجلملة االعرتاضية خارقة للقاعدة شكال ومعنى .وللسياب دوما اهتمام بالغ باملفارقة ورمزيتها ،ويف هذا الشطر أفاد
االعرتاض ختصيص عدم االختيار وعدم التفكر فيما خيص بالشعب العراقي يف مستقبلهم؛ ألنّهم بنوا لبنات األسوار أمام
مدينتهم وحصروا أنفسهم فيها.
5ـ3ـ2ـ التقديم والتأخري
يعدّ التقديم والتأخري من أهم امليزات األسلوبية ،وليس ذلك لكون تقدم شي بعينه عن شي آخر ،بل للدور الداللي
واجلمالي الذي يلعبه هذا اخلرق من التقديم والتأخري ،ألن ما يكون تقدميا يف لغة ما مثال ،قد يكون األصل يف لغة أخرى .وقد
أشار إىل ذلك كوهن ،إذ يقول« :ففي اإلجنليزية مثال ،تقديم الصفة شيء عادي ،ومن هنا ال ترتتب عليه أي خصائص أسلوبية ... ،فليست

موقعية الصفة يف ذلك ،إذن هي املسئولة عن اخلاصة األسلوبية املنتجة ،بل كونها غري عادية» (كوهن3111 ،م ،ص  .)331وقد جا
التقديم والتأخري يف هذه القصيدة على صور متعددة ،منها تقديم اخلرب على املبتدأ يف قولهِ « :ج َياعٌ َنحنُ  ...وَا أسَ َفاه! فَارِ َغ َتانِ َكفَّاهَا

ب» (السياب 0210 ،م ،ص  ،)61كما نالحظ أنّ الشاعر قدّم اخلرب يف هذه األسطر الشعرية على
َو َقاسِ َي َتانِ َعينَاهَا وَ َبارِ َد َتانِ َكالذَّ َه ِ
املبتدأ وهو «جياع ،فارغتان وقاسيتان» ،والتقديم دليل على أنّ املقدّم «جياع ،فارغتان وقاسيتان» هو الغرض املتعمد بالذكر،
وإنّما الكالم سيق ألجله .ولو كانت اجلملة بصورة «حنن جياع» لكانت مجلة توليدية امسية ال تركيز فيها على أيّ جز من أجزا
املعنى وهدفها هو اإلخبار ال غري ،ولكن قصد الشاعر هنا نقل اخلرب وهو «جياع» للرتكيز عليه وإلظهار عنايته واهتمامه به،
لذلك قدّم ذلك اجلز فيدرك السامع املعنى اجلديد ،فـ«جياع» هو خرب مقدّم لغرض التوكيد .ومنه أيضاً تقديم اجلار واجملرور على
عامله كقولهِ « :بأيدِينَاِ ،ب َما ال َتفعَلُ األيدِيَ ،ب َنينَاهَا» (املصدر نفسه ،ص .)04

إنّ الرتتيب عنصر من عناصر التحويل وهو يعين انتقال كلمة «مورفيم» من املوقع العريف اللغوي إىل موقع جديد منزاح عن
القاعدة النحوية مما يؤدّي هذا االنزياح إىل تغيري منط اجلملة الرئيس حتى حيمل معنى جديداً .فجملة «بنيناها بأيدينا» هي مجلة
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توليدية فعلية ال تركيز فيها على أيّ جز من أجزا املعنى وهدفها نقل اخلرب من صورته الذهنية يف ذهن املتكلم إىل صورة
فونولوجية منطوقة تقع على مسع السامع فيدرك املطلوب منها وهو اإلخبار ال غريُ ،ولكن الشاعر هنا قدّم فضالت اجلملة،
وهي هنا «بأيدينا» جار وجمرور متعلقان بالفعل ،فهي مجلة لحويلية فعلية كان التحويل فيها باستخدام عنصر الرتتيب ،فكلمة
«بأيدينا» تؤكد بالتقديم .إنّ تقديم الفاعل على الفعل هو من أبرز املظاهر اليت يری املتلقّي أنّها متثّل انزياحات يف تركيب اجلملة
ربهْ» .فقد تقدّم
سيِّدُ َنا َج َفانَا آه َيا َق َ
الفعلية .واختار السياب هذا النمط من الرتكيب يف مواطن كثرية من قصيدته ومن ذلك قولهَ « :
الفاعل «سيدنا» على الفعل «جفانا» .فالبنية العميقة حسب مقتضى الظاهر هي «جفانا سيّدنا» ،غري أن الفاعل تقدم لالختصاص.
فإنّ الشاعر يعين بهذا التقديم «ما جفانا إال سيّدنا» ،وجا هذا التقديم على لسان أهل املدينة مع متّوز ليبيّنوا له ما تعانيه املدينة
من القحط واجلدب والفقر بسبب عدم استيقاظ متوز من القرب ،ولذلك متوز هو الذي يستحق الكراهية والنفور .إذا قرأنا هذه
القصيدة مرّة أخری وجدنا عدداً كبرياً من الشواهد املماثلة ونری عدداً من األبيات اليت جا الفاعل فيها مقدّماً على فعله؛
األبيات اليت ال يكون التوكيد فيها على احلدث ،فاحلدث قائم واقع ال جيادل فيه أحد ،ولكن اجلدل كان يف من حيدث هذا
احلدث .على سبيل املثال ،قدّم الشاعر يف هذه األشطر الشعرية الفاعل على الفعل« :قُبُورُ إخوَ ِت َنا تُ َنادِينَا  /ألنَّ اخلَوفَ ِملءُ قُلُوبِ َنا،

َو ِرياحُ آذَار  /تَهُزُّ مُهُودَ َنا َف َن َخافُ َواألصوَاتُ َتدعُونَا» (املصدر نفسه ،ص  .)03والفعل مثالً يف مجلة «قبور إخوتنا تنادينا» ،واقع ال
جدل فيه ،ولكن اجلدل يف الفاعل الذي أسند إليه الفعل ،ولذا قدّم الفاعل لتوكيده ولتوكيد وقوع الفعل منه.
5ـ4ـ املستوی املعجمي
املقصود من الداللة املعجمية يعين االهتمام بالعالقات بني املدلوالت اللغوية يف إطار احلقل الداللي ،وذلك من خالل إجياد لفظ
عام جيمعها أو حقل داللي تنطوي لحته .واملتمعن يف ألفاظ السياب اليت سيقت يف أشعاره جيدها غري غامضة إذا ما قارناها مبن قبله
وأقرانه الذين جا وا بأسلوب غامض بعكس أسلوب الشاعر .أمّا الداللة اإلحيائية لبعض مفردات القصيدة فهي جز من دراسة
املستوی املعجمي .سنسعى يف هذ املستوی إىل استخراج املعاني اإلحيائية لبعض مفردات قصيدة «مدينة بال مطر» ،واليت هلا عالقة
باملوضوع.
5ـ4ـ1ـ احلقول الداللية للقصيدة
«هي نظرية حديثة الظهور تعنى بدراسة جمموعة من الكلمات ترتبط دالالتها ببعضها وتوضح عادة حتت لفظ عام جيمعها ثم يكشف

العالقات فيما بينها» (عفاجنة وإبراهيمي كاوري3418 ،هـ.ق ،ص  .)331ويف هذه القصيدة قسمنا احلقول الداللية إىل عدّة أقسام،
ومنها:
5ـ4ـ1ـ1ـ األلفاظ التجريدية أو األلفاظ الدالة على الصفات املعنوية
إنّ استخدام املفردات التجريدية يؤدّي إىل تقوية الشعر من ناحية الطابع التجسّمي وجيعله يكون أشدّ تأثرياً يف املتلقّي .إنّ بنا
الصور امللفّقة من املفردات احلسية والتجريدية خيلق طابعاً فنياً يف بنية شكل األبيات وستكون حصيلته الكدّ الفكري لدی املتلقّي
وتعمّقه للحصول على املعنى اخلفي يف النص ،مبعنى آخر «املفردات التجريدية هي املفردات السوداء اليت ال ختلق تصويراً واضحاً عن

مدلوهلا يف ذهن املتلقّي» (فتوحي 3113 ،هـ.ش ،ص ،)313إذن حيتاج املخاطب عند مواجهة مثل هذه املفردات إىل النشاط الفكري
وكثري من الرتكيز الدقيق للحصول على فهم األفكار اخلفية ورا ها .قد اختار السيّاب يف هذه القصيدة مثل هذه املفردات ،حيث
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف و شتاء 1114هـ .ق1397 /هـ .ش) ـ العدد 19

هيمنت على جسد القصيدة ،ومن أكثرها تكراراً هي «اخلوف وجياعٌ وآه والنوم والغربة وأنني والقساوة ووا أسفاه واخلشية
واحلزن» .إن استخدام مثل هذه املفردات يف القصيدة وهيمنتها على جسد النص «متثّل عالمات تشفري النص على تأويل قامت وسوداوية

مريرة وتفكيكه يف اآلن نفسه على فضاء تشاؤمي أليم» (سعدون3131 ،م ،ص .)8
5ـ4ـ1ـ2ـ األلفاظ الدالة على اللون
لأللوان قيم شعرية تتجاوز حدود اللون ذاته أو اإلحالة عليه ،إىل مستويات عاطفية وإحيائية .وقد استكشف شعرا احلداثة
يف األلوان طاقات تعبريية متعددة ومثرية ووظّفوها أسلوبياً يف مزاوجات ختطّت حدود االستعارة إىل مناطق الشعور .يقول جان
كوهني« :إذا كان الشعر احلديث يستعمل بكثرة الكلمات احلسية ،وعلى اخلصوص كلمات اللون ،فإن ذلك ليس ـ ولنقل ليس فقط ـ ألجل
إدراج احلسي يف اجملال الشعري كما يعتقد .إن كلمة اللون ال حتيل على اللون أو بتعبري أصح ال حتيل عليه إال يف اللحظة األوىل ،ويف اللحظة
الثانية يصبح اللون داالً ملدلول ثانٍ له طبيعة انفعالية .عندما يقول مال رمِي" :األذان األزرق" فإننا ال نعثر هنا على أية صورة شعرية image

وعليه فال جمال للتحليل ،وإمنا نعثر هنا على عملية تستثري استجابة عاطفية الميكن أن تُستثار بطريقة أخرى» (كوهن 3111 ،م ،ص .)131

كثرياً ما نری أنّ السياب حاك قصائده واستخدم األلوان يف األشيا اليت ال لون هلا يف الواقع ،لذلك دبّجها بصفات لونية
متخالفة ما بني احلقيقة والفهم وعبّر عن أسلوبه بلمسات فنية ساحرة ،إذن التدبيج اللوني هو الظاهرة التنافرية نراها كثرياً يف
قصائده ومن أمثلة التدبيج اللوني قوله« :أنافذتان من ملكوت ذاك العامل األسود» (السياب 0210 ،م ،ص  .)36كما نعلم أنّ العامل
ليس من األشيا اليت قابلة للون وكيف يكون له لون؟ فاألسود له إحيا اته املعهودة مما يوحي باحلزن واألمل ،ومن دالالته أيضاً
ب»
ش العِ َن ِ
ص َحا مِن نَو ِمه الطِّينِي تَحتَ َعرائِ ِ
القتامة .لذلك وصف الشاعر «العامل» لونياً باألسود .ومن التدبيج اللوني أيضاً قولهَ « :

(املصدر نفسه ،ص  .)60جعل الشاعر من النوم الذي هو أمر معنوي أمراً حسياً و يعطيه اللون األسود الذي هو لون احلزن و األمل.
ويف هذا التعبري انزياح يف اللون ،فمبدأ التناقض موجود بني النوم الذي ال لون له وبني اللون األسود املولد من الطني .أمّا
الكلمات اليت هلا داللة ثانوية ترتبط باللون األسود يف القصيدة هي «الليل والطني والعتمة والظلمة والظلما والغيمة» .وقيل:
«هو ألّا تری مشساً من شدّة الدّجن» (املصدر نفسه ،ص  .)42واإلكثار يف استخدام هذا النمط من اللون يدل على حالة الشاعر
التشاؤمية واملأساوية اليت ليس له أمل ورجا بالنسبة ملستقبل شعبه .ومن جهة أخری ،إذا أراد الشاعر أن يصف املدينة الفاضلة
ص َحا َتمُوزَُ ،عادَ ِل َبابِ َل اخلَضرَاءِ َيرعَاهَا» (املصدر نفسه ،ص  .)05فاألخضر رمز للحياة
«بابل» يصفها باللون اآلخر ،كما يقولَ « :
والوطن ،وبذلك اللون أبدع منه تصويراً رائعاً مأله باألمل واحلرية والنما .
5ـ4ـ1ـ3ـ األلفاظ الدالة على اهليئة واحلركة
وقد تتواىل األفعال يف بنا اجلمل والرتاكيب على حنو تفارق العادة وتلفت النظر وتستدعي التوقف .إن هذا التوالي ميّثل
مثرياً أسلوبياً يسرتعي االهتمام ،ال سيما األفعال يف حد ذاتها تتميز بقدرة عالية على تصوير احلركة واهليئة وتتجه باألحداث
حنو درامية حيوية .على سبيل املثال ،جا السياب يف األشطر األخرية من القصيدة بالكلمات اليت متثل احلركة واحليوية .وإلظهار
ت السَّ َماءُ َكأنَّ َزنبَ َق ًة
هذه احلركة أتى بأسلوب يتجه حنو مضاعفة الفعل مضعف العني أو استخدام الفعل املضعف ،كقولهَ « :وأب َر َق ِ
ضت َبيُمنَاهَاَ /عَلى َق َم ٍر
شتهَ الرِّيحُ َحيثُ ابتَلَّتِ األدواحُ /وَ َكركَرةٍ َو"آهِ" صَ ِغريةٍ َق َب َ
ِم َن النَّارِ /وَ َغلغَ َل ِفي َق َرارَ ِة أرضِ َنا َوهجٌ َف َعرَّاهَا /أو َما َوشوَ َ

ست ِبهُا َنسمَهْ» (املصدر نفسه ،ص  06ـ  .)05فهو يف هذا النص يأتي بكمّ
شاتِ َماءٍَ ،قطرَةٌ َه َم َ
يُ َرفرِفُ َكالفَراشَ ِة ،أو َعَلى َنجمَهْ /عََلى َر َع َ
هائل من األفعال الرباعية واملضعفة حنو «غلغل ،ووشوشت وكركرة ويرفرف» .فهو يف النص أيضاً يستخدم «ابتلّ» مكان
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بل» ،متوسالً بالتضعيف لتحقيق قيمة أسلوبية تفيض مبعاني القوة والشدة فاإليقاع املوسيقي واالنفعالي الذي حيققه «ابتل» ال
« َّ
يتوفر يف بديله «بلّ» ،فداللة الفعل «يرفرف» على الكثرة والشدة واالستمرارية ال تتحقق يف بديله «يرفّ».
5ـ4ـ1ـ4ـ األلفاظ ذات الدالالت اإلحيائية
تظهر يف القصيدة كلمات ذات خصوصية قد تكون جمرد مفردات عادية ،ولكن هلا يف داخل القصيدة إحيا ات ودالالت
متميزة .ومن تلك املفردات «مدينة بال مطر» ،فحينما ننظر يف العنوان جنده يتألف من ثالث كلمات لحملُ يف طيّها مفارقةً غريبةً
تتأتّى من أسلوب النفي الذي انطوى عليه العنوان «مدينة وبال مطر»!؟ .كلمة «املدينة» جا ت نكرة لتدلّ على أن الناس يعيشون
فيها معيشة ضنكا بسبب ظلم احلكام وال يعرفون بعضهم بالبعض .وكلمة «ال مطر» تدلّ على أنّ هذه املدينة أقفرت من كلّ
مظاهر احلياة واخلصب .وكلمة «آه» أو «واأسفاه» من األصوات اليت يستخدمه العامة يف الداللة على واقع نفسي أو
انفعالي.وغالباً ما تأتي هذه األصوات وفق إيقاع موسيقي وعاطفي ميثل التنغمية احلزينة .وأما كلمة «متّوز» فقد ذكره الشاعر يف
أول القصيدة رمزاً للحياة واخلصب ،والشاعر يريد أن يقول :قريب أن تتغري األضاع ويعود املطر واحلياة اجلديدة واخلصب إىل
أرضنا ،ولكن ال يلبث أن خييب أمله .وبالنسبة إىل كلمة «بابل» ،فال شك أن هذه املدينة اليت مساها الشاعر بابل هو نفس
العراق ،وهذا اجلفاف العام والقحط رمز ملا كان يعانيه العراق من قيود على احلرية .وإن «انسكاب املطر» رمز للتغيري والثورة
واخلروج من هذه األوضاع واألسوار اليت أحاطت املدينة هي اجلهل الذي مينع املدينة من التغيري والبد من إزالته للتغيري.
و«السحائب» رمز للثورة الصغار وهم أمل للمستقبل الزاهر .و«أرباب املتطلعني» رمز للحكالم الظاملني.
اخلامتة
كانت هذه الدراسة حماولةً للكشف عن بعض املالمح األسلوبية يف قصيدة «مدينة بال مطر» لبدر شاكر السيّاب ،وهي قصيدة
سياسية رمزية تشمل السمات العامة للقصيدة العربية احلديثة ،منها التفرّد واخلصوصية ،والرتكيب ،والوحدة املوضوعية،
واإلحيا وعدم املباشرة ،واللغة الشعرية املتميّزة ،واليت تنعكس شخصية الشاعر وعواطفه اجلياشة .أمّا بالنسبة للمالمح األسلوبية
فقد توصلنا إىل نتائج ندرجها يف النقاط التالية:
ـ املستوی الصوتي :اختار الشاعر حبر الوافر بتفعيلة «مفاعلنت» مع زحاف العصب ،وهو حبر مييل إىل التدفّق السريع وميتاز
باستثارة املتلقّي أو إغراقه يف احلزن حتى الفجيئة .ومبا أنّ هذه القصيدة سيطر عليها اجلو املأساوي احلزين فاختار الشاعر لشعره من
األوزان ما يالئم عاطفته .ويف املوسيقى الداخلية استعان الشاعر بظاهرة التكرار ـ صوتياً كان أم لفظياً ـ حيث جلأ الشاعر إىل
االنزياح الصوتي مبساعدة «تكثيف األصوات» ،مما عزّز النسيج الصوتي لقصيدته وجذب مشاعر املتلقي .واستعان أيضاً الشاعر
يف املستوی الصوتي بظاهرة التضمني العروضي ليخلق يف القصيدة وحدة اجلو النفسي والوحدة العضوية .وهو كثرياً ما يستخدم
التضمني العروضي بالتدوير أي ميزج بني هاتني التقنيتني وخيلق بنية كلية وتالمحاً بني سطور النص ،حيث نستطيع القول إنّ
القصيدة أصبحت جمموعة من التضمينات.
ـ املستوی البالغي :الشي الذي ميّز هذه القصيدة يف هذا املستوی هو الدور الذي تلعبه األسطورة ،حبيث إنّ املناخ السائد
على القصيدة خيتلف متاماً عن الواقع .إنّ السيّاب بارع يف استخدام الشخصيات األساطريية ,وكثرياً ما نری أنّه ميازج بني األساطري
مما يعطي قوّة اللمح الشعري أكثر دفقاً يف االنفعال واحلركة ويلجأ أيضاً إىل االنزياح األسطوري .والغرض منه هو تصوير
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الشخصيات األسطورية بغري ما تستحقه .وتدل هذه التقنية على أنّ الفجيعة اليت يعاني منها الشاعر أشد هوالً وأعمق تأثرياً .ويف
حمور الرتكيب ،القاعدة النمطية الغالبة هي «خرق لقواعد حنو اللّغة» ،كما ظهر ذلك يف تقديم ما حقّه التأخري .والحظنا أنّ
املقدّم ال يرد اعتباطاً يف نظم الشعر ،وإنّما يكون عمالً مقصوداً به غرض ،إال أنّ الغرض الرئيس يف هذه القصيدة يرجع إىل
توكيد املقدّم واالهتمام به ،كما أنّ بعضاً من متعلّقات هذا احملور تتعلق بالسياق كما كان ذلك يف مبحث االعرتاض ،فاستعان
السيّاب بهذه التقنية بشكل تسلسلي للتالحم بني أسطر شعرية عدّة.
ـ املستوی املعجمي :جلأ السياب إىل استحضار بعض الكلمات اليت توحي باجلو األسطوري .ووجود هذه املفردات تدلّ على
وعي الشاعر باللغة املناسبة مع اجلو األسطوري ،كما أنّه استقى عدداً من املفردات الرمزية مبعنى آخر .إنّ الشاعر يف هذه القصيدة
اختار الكلمات اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعاطفته ،فمثال حني تسيطر عليه بارقة األمل تسود على كلماته احلركة وإن كان الغالب
استخدام الكلمات اليت ترتبط باجلو املأساوي واملتشائم.
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