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  شكـــــش وتقذيــــــــــــش* 
 

 

الحمد هلل عالـ الغيوب ، الذي بذكره تطمئف القموب رب العالميف ، فيو أعز مطموب 

وأشرؼ مرغوب وما توفيقي إال باهلل رب العالميف 

أتقدـ بتشكراتي إلى كؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ 

 <<مكرـو السعيد >> إلى األستػػػػػػػػػػػػػاذ الفاضؿ  -

 إلى كؿ مف عممني حرفا -

 إلى كؿ مف كاف لي عونا في إعداد ىذه المذكرة -

 إلى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ المتواضع -

 

 

 

 

فشكرا الخالص ليؤالء 

 عربية وسعاد

 



  

  اإلىــــــــــــداء* 

 

: إلى المذيف أثني عمييما المولى عز وجؿ في محكـ تنزيمو 

 <<وال تقؿ ليما أّؼ وال تنيرىما وقؿ ليما قوال كريما >> 

 "صدؽ اهلل العظيـ" 

إلى أعز مف أحب ، إلى التي روحي مف روحيا وأعجز عف رد فعميا إلى التي  -

 أمي الغالية.....غمرتني بحنانيا وتحدت الصعاب مف أجمي 

إلى مف عممني ورباني وبعطفو وعنايتو رعاني وتحمؿ الشقاء والحرماف ليعيش  -

 إلى العظيـ والدي العزيز رحمو اهلل.....أبناؤه في غمرة العطؼ واألماف 

 حفظيما اهلل مف كؿ مكروه-

أتقدـ بالشكر واإلمتناف إلى أستاذي مكرـو السعيد لتفضمو بقبوؿ االشراؼ عمى  -

ىذه المذكرة وعمى كؿ توجيياتو السديدة التي وجييا لمدراسة حتى استوت عمى 

 سوقيا

وال أنسى أف أشكر كؿ مف أعانني عمى أنجاز ىذه الدراسة بكممة نصح أو تشجيع  -

 أو دعاء

 دشكرا سعا



  

 

  اإلىــــــــــــداء* 

 

" ربي أشرح لي صدر ويّسر لي أمري وأحمؿ عقدة مف لساني يفقو قولي " 

وصمت رحمتي الجامعية إلى نيايتيا بعد تعب ومشقة وأتمنى لكؿ مف كاف لو  -

الفضؿ في مسيرتي الدراسية خاصة الوالديف واألستاذة مف الطور اإلبتدائي إلى 

 غاية اليـو واألصدقاء ، أىدييـ بحث تخرجي

الميـ اف نسألؾ خير التوفيؽ والنجاح وحفظؾ بعينؾ التي ال تناـ وكف لنا ولبًا ،  -

ونصيًرا ومعيًنا 

 

 

 

                                                                 شكرا عربية 

 

 



  

 

 

 

 

 المقدمة
 



 ِمذِح

 

 أ 

 

 

 - مقدمــــــــــــــة -

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف وعمى آلو وصحبو 

أجمعيف أما بعد  

مف ىذا منطمؽ تبيف لنا أىمية بدر شاكر السياب شاعر الوجع كواحد مف رواد - 

و عاش حياة مميئة بالحزف  و الشقاء فقد عانى ناقوس  الحركة الشعرية المعاصرة ،

الحزف و المأساة و الموت و خطر الفقد و الحرماف منذ الصغر إلى أف صارت عقدة 

كبرت معو حتى وفاتو فعبر عنيا بحسف إيصاؿ و إحساسو و تجربتو الشعورية بنظـ 

 ومف األسباب التي دفعتنا الختيار ىذا الموضوع ىي التعرؼ الشعر و التفنف في إنتاجو

 .عمى بدر شاكر السياب حياتو وشعره وكذلؾ بعض المصطمحات الغامضة

مف ىنا نطرح االشكالية التالية ماىو بدر شاكر السياب ىؿ يستطيع االنساف أف يشعر 

بمذة الحياة فقط ؟ ولإلجابة عف ىذه التساؤالت قسمنا بحثنا ىذا إلى مدخؿ وثالثة فصوؿ 

وخاتمة كييكؿ عاـ ثـ قسمنا فصؿ األوؿ المعنوف تحت عنواف طفولتو ومؤثراتو األولى 

إلى ثالثة مطالب أىميا وفاة أمو ، زواج أبيو ، والشعور بالغربة أما الفصؿ الثاني 

مراىقتو وشبابو قسمناه إلى سبعة مطالب ىما الحب الخيالي والخيبة ، المثالية ، الشعور 



 ِمذِح

 

 ب 

 

بالمرارة والضياع ، وعي الذات ، والشعور بمركب النقص ، النكوض واالنطواء ، 

اليروب مف الواقعيف السياسي واالجتماعي ، تبخيس بالذات ، وتناولنا في الفصؿ الثالث 

 تصدع لمحمـ وقسماه إلى تسعة مطالب أىميا الجوع إلى المرأة ، واإلخفاؽ المتكرر في 

 

الحب ،  الشعور باالحباط ، الفتشية ، التشرد ، والتفريج بالمذة الجسدية ، إنييار المثالية 

أماـ الواقع، النقمة والثورة ، الفصؿ مف الوظيفة ، الجوع واألذالؿ والسجف ، واتبعت في 

ىذا البحث المنيج تاريخي معتمدة عمى أىـ مصدر ديواف لبدر شاكر السياب وكذلؾ 

كتاب دكتور إحساف عباس لبدر شاكر السياب دراستو في حياتو وشعره ، وحسف توفيؽ 

، دراسة فنية وفكرية لبدر شاكر السياب ، وعيسى بالطة حياتو وشعره ، ومف أىـ 

الصعوبات التي واجيتنا ذيؽ الوقت وقمة مصادر ومراجع وفي األخير ال يسعنا القوؿ إال 

أننا قد إستمتعنا بقدر كبير في قراءة ىذه األشعار وقصائد وأشكر أستاذي المشرؼ 

األستاذ مكرـو سعيد الذي لـ يبخؿ عمينا بتوجياتو القيمة والتي كانت سندا وخيرا لنا في 

  ىذا البحث
 

 

 



 ِمذِح

 

 خ 
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: تعريف المؤلف

 

  أنطونيوس بطرس* 

 

 ىو البطريرؾ المازوني الخامس والسبعوف 1994-1907أنطوف بطرس خريش  -

 حيف استقاؿ مف منصب البطريؾ بداعي السف ، 1986 – 1975بيف عامي 

قاد الكنيسة المازونية أحد عشرة عاما ، ونيؼ خالؿ فترة مضطربة مف تاريخ 

لبناف بسبب اندالع الحرب األىمية المبنانية ، وىو البطيريرؾ الماروني الثاني مف 

" لو مجموعة مف المؤلفات أبرزىا المعجـ المفصؿ في األضداد " جنوب لبناف ، 

 "الناشريف 

 

 بطاقة قراءة كتاب

أنطونيوس : اإلسـ  -

 بطرس خريش: المقب  -

 مؤسسة الحديثة لمكتاب: طبعة  -

 –لبناف – طرابمس : البمد  -
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 282: عدد الصفحات  -

 كبير: حجـ الكتاب  -

 مقدمة -

 الخاتمة -

 19عددىا : مراجع  -

 عادية: طبيعتيا  -

  فصوؿ9: عدد الفصوؿ  -

 واجية الكتاب -

 إحالة األلواف  -

الموف كما نراه في الضوء األبيض والشفافية ّ" المقصود بو : لوف األبيض- 01-

 فالبياض لغة ىو لوف األبيض قد قالو بياض بياضة أو 1"والممعاف والبريؽ والصفاء

 بيض الشيء بيظا 

يعد الموف األحمر "بدر شاكر السياب  : إسـ الكاتب مكتوب بالموف األحمر - 02 -

مف أوائؿ األلواف التي عرفيا االنساف في الطبيعة ، فيو مف األلواف الساخنة 

المستمدة مف وىج الشمس واشتعاؿ النار والحرارة الشديدة وىو مف أطوؿ 
                                                 

1
 129 ؿ2001 – 1 اٌٍْٛ فٟ اٌؾؼش اٌؼشتٟ لثً االعالَ ، لشاءج ِث١ٌٛٛج١ح ،جشٚط تٛط ٌثٕاْ ط–ػٍٝ اتشا١ُ٘  
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 إذف الموف األحمر ىو لوف الطاقة الحياة ، والقوة والموف 2" الموجات الضوئية 

 األحمر يعتبر مف األلواف التي تساعد لدـ وعممية الدورة الدموية 

فيو لوف يدؿ " في الوسط مكتوب دكتور انطونيوس بطرس بالموف األسود – 

عمى التشاـؤ وكؿ ماىو سيء ووصفو تدرجو أسود وأسحـ ثـ جوف وفاحـ 

 3"وحالؾ وحانؾ ثـ حمكوؾ وسحكوؾ وذجوجي ثـ غربيب وغدافي وحذاري

 

                                                 
2

 111ؿ-1997اٌما٘شج ط -ِخراس أدّذ ػّش ، اٌٍغح ٚاٌٍْٛ ، ػاٌُ اٌىرة  
3

 118فمٗ اٌٍغح ؿ: اٌثؼاٌثٟ  



 

 

 

 *الفصـــــــــــــل األول *

 
 طفولتو ومؤثراتو األولى -

 وفاة أمــــــــــــــــــــــــــو -

 زواج أبيـــــــــــــــــــــــو -

 الشعور بالغربــــــــــــــة -

 

 

 

 

 



 :انفظم األول
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 طفولتو والمؤثرات األولى -01

  عاش يتيما ، يبحث في وجوه النساء ، عف مالمح أمو فمـ تقع : وفاة أمو

عيناه إال عمى قسمات توحي بالرياء ، كما لـ تستطيع جدتو بتعويضو الحرماف 

الذي كاف يعاني منو ،وفي طفولتو كاف يسعى إلى حضنيا الدافئ ، وعمى 

الرغـ مف ذلؾ ظؿ يعاني مف نقص وضياع ولـ يصدؽ بأف الموت قضاء 

وقدر ، وال سيما بعدما أيقف أف أمو لف تعود ، لـ يستطيع فيـ الحياة فضؿ 

"  َبْعَد َغْد  " يسأؿ عف أمو وعف وقت رجوعيا ، وكاف الجواب دائما

                            

 َكاَءّن طْفً  َباَت َيْيدي َقْبَل َأْن َيَنامَ                                - 
                             

 َاَلتْت َأَفَاق مْنُذ َ امِ – بـَأَن ُأمَُّو                               - 
                             

 َفَمْم َيجْدَىا ، ثُمَّ حْيَن َلجَّ َفت َاْلُسَؤال                            - 
                            

 ........" َبْعَد َغد َتُعوُد :" َقاُلْو َلُو                             - 

                               
 1. َ  ُبَد َأنّْ َتُعودُ                                  - 

                                                 
1

 10-9 لق١ذج أٔؾٛدج اٌّطشؿ1989اٌذ٠ٛاْ اٌّجٍذ األٚي ، داس اٌؼٛدج ، ت١شٚخ 
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 لما رأى اترابو، وىو يميو معيـ ، لينسى عذابو وقمقو وحزنو الذي كاف يعيشو، ولما -

فكاف يعود إلى  1"في جانب التؿ " كانو أصحابو يتبادلوف النظرات ويتيامسوف عف قبرىا 

يتخيميا تشتاؽ تراب القبر عمى الجوع - دوامة الحزف واأللـ ولـ يصدؽ ترىاتيـ وأكاذبيـ 

عمى العطش – تشرب المطر – 

 َأْن َتَيامَس َاْلرَفاق َأنََّيا ٌىَناكَ  -

 

 فت َجانب َاْلتلَّ َتَناُم َنْوَمَة َاْلَمٌحودِ  -

 

 2َنَسٌق مْن ُتَرابَيا َوَتْشٌرْب َاْلَمَطَر  -

شتياقو ليا ، ورغبتو في رؤيتيا ، ليطمئف عمييا وينجو مف شتامة  وزادت ليفتو ليا ، وا 

رفاقو ، فخمؼ غيابيا في نفسو جرحا عميقا، فتشوش نموه ، واضطرب تكويف شخصيتو 

فشعر بالغربة والضياع وبعد مدة مف الزمف تحوؿ ىذا الشعور إلى اليأس والضعؼ، 

ومف ىنا ظؿ بدر شاكر السياب مّشدودا إلى أمو ، وستظؿ ترافقو دائما بعد والدتو 

                                                 
1

 10ؿ. لق١ذج أٔؾٛدج اٌّطش  
2

 10لق١ذج أٔؾٛدج اٌّطش ؿ 
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،وعمى الرغـ مف رحيميا المبكر ومما ال شؾ فيو أف الطفؿ الذي ينعـ بحياة ىانئة في 

. البيت ، يسير نموه العقمي والنفسي في خطييف متوازييف 

فالمرحمة الطفولة أىمية بالغة في تشكيؿ شخصية الفرد فيما بعد وال يمكف تجزئة ىذه " 

مرحمة  )فخبرات الطفولة وتجاربيا ، تترؾ بصمات قوية في مرحمة الرشد "الشخصية 

ألف حياة اإلنساف سمسمة متصمة الحمقات ، يؤثر فييا السابؽ بالالحؽ والحاضر (الكبر 

المستقبؿ وعمى الرغـ مف ماضيو الكئيب ، وذكرياتو المؤساوية والحزينة ، إال أنو 

يحتضف وجو أمو الذي غاب 

                        

َ ْشُروَن َقْد َمَضْيَن ، َكْالدَُّىْور كَُّل َ اٍم                        - 

                        

َوَاْلَيْوَم ، حَيَن َيَطَبُق َاْلَظـــــــــــــــَ ٌم                        - 

 

وىنا تختمط الحاضر بالماضي وتستيقظ الذكريات في دياميس نفسو المظطربة والحزينة 

والياربة مف المستقبؿ وكذلؾ ضؿ يتمنى الموت ألف عودة إلى رحـ األرض ، أو رحـ 

     .األـ 
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َفَيُدَليَّْم فْت َدمْت َحنيــــــــــــــــُن                        - 

                    

ٌؤاِم                       -  إَلى َرَصاَصة َيْشَتُق َثْمٌجَيا َاْلزَّ

                   

 1........َأْ ًماْق َصْدرْي                      - 

 

" بويب " تمحورت حياتو كميا حوؿ طفولتو وظؿ أسير ماضيو ، تفتنو أحداثو في نير 

  romain rollanوالذي أضحى بالنسبة إليو محزف أسراره ، وكاف يتحدث روالف روماف 

 الذي ال تشعر بمذتو إال بالعودة semtinent oceaniqueعف الشعور األوقيانوسي 

  2إلى الوطف 

فالموت  الم غريب يفتن الصغار                   - 

       

 3وبابو الخفت كان فيك ، يابويب                  - 

                                                 
1

 16 اٌّجٍذ األٚي لق١ذج إٌٙش ٚاٌّٛخ ؿ–اٌذ٠ٛاْ  
2

 17اٌّقذس ٔفغٗ ؿ 
 

3
 134. p( 1975 )277° N cite par Béla crnberger in (Le narcissisme P.B.P   
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وأللمو كّر أّيامو رتيبة مممة تجتـ عمييا اليمـو ، وتتباطأ أحيانا مثقمة بالصخر ، وما مف 

منجي أو خالص إاّل الموت  

غابت أمو وىو في السادسة مف عمره ، وظّف أنو أباه سوؼ يعوضو حنانيا ودفئيا ، إال 

أنو انشغؿ بشؤونو خاصة وزوجتو الجديدة ، مما ضاعت مف غيرتو وخنقو عميو، ولجأ 

إلى جدتو ، فأعطتو ما عندىا مف حناف وحب ولكنو ظؿ يشعر بالنقص ولـ تحؿ أي 

أمرة محؿ أمو ، وأيقف أف ما يفتش عنو لف يعود ، فغرؽ في أحزانو وىمومو ، وأف 

الشعور باالنفصاؿ واالنعزاؿ والترؾ حصر، مف أّشد ضروب الحصر التي يمكف أف 

تسيطر عمى مخموؽ انساني وتألـ في نفسو حتى أدى بو إلى المرض الوجع الجسدي ، 

وكتب معظـ قصائده عف البكاء والوجع الذي كاف يعيشو  

 

َفت َأيّْ ُمْنَعَطف مْن َاْلّظَمم -  َيا َلْيَل، َأْيَن َتٌطوف بْت َقَدمْت                          - 

 

 1َغَنَم طْيَفَيا ُحُممتْ - بْاأَلْمس- َتْمَك َاْلَطرَيق َأَكاُد َأْ رُفَيا                            - 

 

                                                 
1

 18لق١ذج ألذاَ ٚأدالَ ؿ"1" اٌّجٍذ –اٌذ٠ٛاْ  
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ذا إستعرضنا أيات ىذه القصيدة وجدنيا تشتري حزنا وألما فكمماتو سوداوية اإليحاء ،  وا 

إلخ  ......مثؿ الميؿ ، الظمـ ، العتمة 

ف األلـ الماضي تجعمو يتأثر بالحاضر وتجعمو حزينا وكئيبا   وا 

 

 ُقُبوَر إْخَواتَُنا َتَناديَنا -

 

 َوَتْبَحُث َ ْنَك َأْيدّيَنا  -

 
 1 ألنَّ َاْلَخْوَف ممّتء ُقَمُوُبَنا ، َوَرَياُح َ َذارَ  -

 

وتعبر ىذه األيات عف مدى اشتياقو إلى أمو ،وعف الميفة إلى لقائيا المستحيؿ ،فيكثر مف إستعماؿ 

وقد دعى شوقو إلى شفتيف دافئتيف تقبالنو ، تتحوالف إلى ...." وأغطيو السرير " أعتصر""رضع" 

أالؼ مف الشفاه ، الضمأى 

َوَكَأَنُيَن ،َ َمى َاْلَمدى َاْلْمُقرور، َأَ ٌف َاَلشَفاِه                                        - 

                

َتْدُ ْوٌه َضَماَئ ، َ َىثَاْت                                                  - 

 
                                                 

1
 19و أول قظيذة يذيُت انًطش ص.انذيىاٌ  
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يعوده تماىيو بحفار القبور إلى غظة غير مكتممة األحاسيس، ولئف لـ يستطيع الحفار ارواء غميمة 

إلى الموتى واشباع شيوتو المرضية لمجنس والخمر ،فيعود بدر إلى أحالمو فيصدمو الواقع المر ، 

: وتصيبو الخيبة ، كما أصابت الحفار

 

فإّن َ َمى َاْلطرْيق "َسَأْلَقاَىا : " َفُيْصبٌح مْن َفَرح                                      - 

 

نَّ َحفَّ َاْلنَساءِ بو َو َأْمَمَق َحامُمْوُه ...َنعًشا                                      -  َوا 

 

"  إّنْت َسَأْلَقاَىا                                              - 

 

:  َوَلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف 

 َماَتْت َكَمْن َماٌتْو ، َوَواَراَىا َكَما َواَرى َسَواَىا                               - 

 

برع السياب في رسـ صورة الموت والبكاء واأللـ ىو شاعر التشاـؤ والسودانية والعذاب  -

ويروي عف قولو   1" النفسي وااللـ الجسدي وحرماف مف العطؼ والحناف 

فقدت أمي ومازلت طفؿ صغرا ، فنشأت محروما مف عطؼ المرأة وحنانيا ، وكانت             " 

-          حياتي ماتزاؿ كميا بحثا عمف تسد ىذا الفراغ ، وكاف عمري انتظارا لممرأة المنشودة 
                                                 

1
 20-19ؿ1977األ١ٍ٘ح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ت١شٚخ –ِخائ١ً اتشا١ُ٘ أعؼذ ، ػٍُ االضطشاتاخ اٌغٍٛو١ح  
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        وكاف حممي في الحياة أف يكوف لي بيت ، أجد فيو الراحة والطمأنينة وكنت أشعر أني      

 1"          لف أعيش طويال 

كاف شديد التعمؽ بيا ، ويرافقيا إلى جيكور كمما خفت لزيارتو ىناؾ فإنطبعت في ذاكرتو  -

 2" َأنَّو َدَففَّ فْي َثَراَىا َأّمو " مالعب الطفولة ، فخمدىا في شعره ، ومما زاد في تعمقو بيا 

لـ تستطيع المدينة - فتماىت صورة األـ في الطبيعة التي ارتبط معيا بعالقة عاطفية رقيقة  -

وحيف " بويب"عف " جيكور " مف بعد ذلؾ أف تمحو مف ذاكرتو ذلؾ شريط المموف عف 

ضاقت بو سبؿ الحياة ، مف الوجع والخيبة والعذاب تمنى الموت والعودة إلى قبر أمو وكؿ 

ما تمر سنة ، زاد احساسو بالوىف والخيبة والغربة ،بأنو متروؾ وال صدر يسند إليو رأسو ، 

وكاف دوما يرجع إلى طفولتو ويبحث في عتمة الذكريات عف ذلؾ الوجو ، الذي كاف ينير 

 3 "الباب تقر و الرياح "لو الدرب ويشعره بالطمأنينة ويقوؿ في قصيده 

 

 َاْلَباٌب َما َتْقرُ ْو َغْيَر َاْلريَح فت َاْلَمْيل َاَلَعميقْ  -

 

َالَباُب َما َقَرَ ْتُو َكفَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِك  -

 

                                                 
1

 20ػ١غٝ تالطح ، تذس ؽاوش اٌغ١اب ،د١اذٗ ٚؽؼشٖ ؿ 
2

 20 ؿ1983 5د ، ادغاْ ػثاط ، تذس ؽاوش اٌغ١اب ، دساعرٗ فٟ د١اذٗ ٚؽؼشٖ ، داس اٌثمافح ت١شٚخ ط  
3

  21 ؽٕات١ً اتٕح اٌجٍثٟ ؿ– 2اٌذ٠ٛاْ َ 
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نظـ ىذه القصيدة وىو في السابع والثالثيف مف عمره ، أي قبؿ عاـ مف رحيمو ،ويبدو فييا طفال 

صغيرا ،ويخفيو صوت الريح في الميؿ وكاف ينتظر مجيء أمو ،لعميا تقرع الباب بكفيا وتدخؿ 

- عميو

                               

  ْه َيَاَوَلدْي َاَلبعيد َ ن َاْلدَيار- " 

 

 َوْيَ ُه َكْيَف َتٌعوُد َوْحَدَك ،َ  دليَل َوَ  َرفيـقَ  -

 

 َلْيَتك َلَم َتغيبت َخْمَف ُسور مَن حَجار- ٌأَماْه " -

 

 1َ  َباَب فيو لُكْت َأُدَق َوَ  َنَوافذ فت َاْلجَدار  -

 

. َكْيَف إْنَطَمَقت بَ  َوَداع َفالصَغاُر ُيْوُلْوُلْوَن  -

 

وسترافقو الذكريات الحزينة التي عاشيا في صغره ، مع  أنو األف كبر، إال أنو مزاؿ يسأؿ عف أمو 

وعانى جوعا مرضيا لمعاطفة والحناف ، ألف التي رحمت وخمفتو وحيدا، وعاش في خواء نفسي 

                                                 
1

 22-21اٌثاب ذمشػٗ اٌش٠اح ؿ "  لق١ذج –اٌذ٠ٛاْ  
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األطفاؿ البشريف يحتاجوف شيء تستطيع األـ وحدىا إعطاءه ،ىذا الشيء ىو الحب، أي 

واذا كاف المطر رمزا لمخصب، والحياة فإف عند "االحساس بالثقة المتبادلة بيف كائنيف 

عاش وحيدا " النير " ، تشبع المزاريب  اذا " الشاعر يعني السأـ والضياع والحزف 

رّبما اتخذ "كالدـ المراؽ الضياع "  والسيؿ ألني يتساقط في جو كئيب ّ " يشعر بالضياع"

ويغمر الوجوه أرض العراؽ كميا ، كأف " كالموتى ىو المطر " صورة الحب اليأس، أو 

ذات الطفؿ تمتد وتبسط عمييا صدى لما يعتمؿ في داخمو ، وعبر أمواج الخميج تسمح 

البروؽ سواحؿ الخميج بالنجـو والبحار فيسجيب الميؿ عمييا مف دـ ثار وكذلؾ ألف 

حياتو متواصؿ الظممات نفسية حزينة، يجتاح إلى أـ تغمره بالحناف ،ولـ يولد المطر في 

 .نفسو إلى األلـ واليأس ، كما لـ يخمؽ في العراؽ إلى بؤس والمآسي والجوع 

 

 َنَجوعُ – حْيَن َيْعَشُب َاْلَثَرى – َوَكلَّ َ ام  -

 

 1َماَمرَّ َ ام َوَاْلعَراُق َلْيَس فيو ُجـــــــــــْوعَ  -

 

                                                 
1

 23لق١ذج أٔؾٛدج اٌّطش ؿ 
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لـ ينقطع السياب أبدا عف التفكير بأمو ،حتى في المحظات التي ظف فييا أنو سعيد، 

وليذا عشؽ األلـ عمى الرغـ وكانت نتراى في وجوه حبباتو ،فيتعدى وفي وجيي جدتو فيتألـ 

مف كفاحو لمخالص منو ، وكؿ جيوده لـ توصمو إلى الراحة والسكينة ، وتتعدد أنواع أالمو ، فعاش 

 أسير أوىامو 

 

 ُوُكلَّ َقَطَرة َترَاف مْن َدم َاْلَعبيـــــــد -

 

 َفيَت إبتسَّاَم فت اْنتَضار مْبتسم جديدْ  -

 

 1َأو ُحَمَمُو َتَوردْت َ َمى َفم َاْلوليـــــــــــد  -

 

" الحممة" ال تتندى لو السعادة إال حيف يستعيد في ذاكرتو صورة أمو ، فيكثر مف ذكر كممات 

في قصائده " الحب"و " الحضف "و" الّصدر "

  ،لكنو لما يعود إلى الواقع المر ، تمزؽ روحو ويشعر بالحزف واكتئاب مرة ثانية

 

 

                                                 
1

 25لق١ذج إٌّؾٛدج اٌّطش ؿ 
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َوَيْنُثُر َاْلَغَ َل فيو َمْوسُم َاْلَحَصـــــــاد  -

 

 َلَتشبع َاْلغْرَباَن َوَاْلَجـــــــــــــــــــــَراد -

 

 َتْطَحُن َاْلَشوَّان َوَاْلَحَجــــــــــــــــــــــــر -

 

 َحْوَلَيا َبَشرُ .......َرَحى َتٌدْوُر َفْت َاْلٌحُقول -

 

َمَطــــْر – َمَطـــــْر – َمَطــــْر  -

 

وتسحيؿ األـ ، في زمف المرض والشدة والدموع ، الحامية وااللية التي تجترح العجائب ، فتعد إلى 

ولدىا المقعد الصحة ، فيو عمى الرغـ مف وقوفو عمى مشارؽ األربعييف مف سنة ، مايزاؿ طفال في 

عيني نفسو وفي عينيا  

أليس في داخؿ كال رجؿ طفال . مايزاؿ طفال في عيني نفسو وفي عينيا ، ألنو يرفض أف يكبره - 

في عبثي نفسو ، أليس في داخؿ كؿ رجؿ طفؿ يحف إلى الدالؿ والقبح واالىتماـ ؟ وال في عالـ 

 وىكذا يعوض (1)"المرء أف يجد أشباعا مباشر لرغباتو الواعية أو الخافية "المخيمة ، يستطيع 

بالخياؿ ما كاف قد فقده في عالـ الواقع 
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َفَأَواٌه توَقدَين َاْلُشُموَع - 

 

َلَدى َمْسجَد َاْلَقْرَية المترب  - 

 

 1َتْمدَّ مْن َاْلُنور َخْيًطا َتَعمٌق فْيو َاْلُدُموعَ  - 

 

األـ ترمز إلى كؿ ما ييػػػػػػب " ال عجب إذا استخبار بأمة ، ولجأ إلييا، لتخمصو مف الوجع ، ألف 

 2"الحياة 

وقد ضؿ بدر يذكر مف أياـ طفولتو األولى كيؼ بكى حينيا قتؿ أحدىـ كمب ذات جراء ، وكاف 

أكثر ما أبكاه منظر جرائيا اليتامى 

التي تحدث فييا عف أمو  " األم والطفمة الضائعة" ولعؿ خبرىا يمثؿ أوجاع طفولتو أو قصيدتو 

أضاعت إبنتيا وظمت طواؿ عشر سنوات تبحث عنيا ومف الصعب نسياف مرحمة عاش فييا مراحؿ 

نو في صراع نفسي وذىني، كما يعاني مف انفصاؿ في  طفولتو مؤساوية ىاربا ، مف ماضيو وا 

. وما ذلؾ إلى ألنو يرفض أف يعيش في الحاضر" سيكيزوفرانيا"شخصيتو 

 

                                                 
1

  26-25 ؿ1992داوٛ ت١اس ِٓ اٌغجْٛ ئٌٝ اٌذش٠ح ، ذشجّح عاِٟ ػالَ ، داس اٌغشتاي ، دِؾك  
2

 26ؽٕات١ً اتٕح اٌجثٍٟ ، لق١ذج د١ّذ ؿ 
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: زواج أبيـــــــــــــــــــــــو : ب 

كانت عالقة بدر بأبيو غير مستقرة ،ألف أبوه تركو صغيرا وتزوج مرة ثانية ، بعد موت أـ بدر 

توفيت والدتو وىو في السادسة مف عمره ، فأمضى حياتو يبكي عف فقدانيا ، ألنيا خمفتو وحيدا ، 

فاألباء  في الشرؽ األوسط فمما " ولـ يتذكر والده بأنو لديو أوالد يحتجوف إلى الرعاية واالىتماـ 

يولوف صغارىـ إىتماما كبيرا بيف السنة الثالثة والسادسة مف عمرىـ ، والسيما في القرى ، بؿ إنيـ 

في الغالب يتركونيـ وحدىـ يتعمموف مف اخوتيـ وأخواتيـ ، ويمعبوف مع لذاتيـ خارج البيت ، 

ذا كاف الولد صغيرا ال يفيـ معنى الموت 1" وعالقتيـ بالكبار تكاد تتعدى عالقتيـ بنساء العائمة  وا 

بعد ، ومف كثرة اليمـو والحزف واأللـ الذي كاف ينتابو في قمبو وحاوؿ أف يفرغ شحنات حزنو وألمو 

" بويب"وقمقو في المعب ، وفي استدرار عطؼ النساء في بيت جدتو ولطالما أحب أف يميو في ماء 

كاف يحب أف يستمع إلى المطر وىو " عمى مقربة مف قريتو، وتمتقط المحارب، منو وفي أياـ الشتاء 

كما كاف يستمع في األمسيات بحكايات جده عف  2" يستيقظ عمى النخيؿ في خرير يمذ السمع 

" فيموج في خيالو الصغير عالـ الحب واألشباح واألبطاؿ والعشاؽ " السندباد ، وأبى زيد الياللي 
وعدـ إىتماـ أبيو .وفي الحكايات سموى لو، تنسيو معاناتو وىمومو وكانت تعوضو عف غياب أمو 3

بو، كما وجد في صورة أبي زيد بطال ،وجسده مثمو األعمى، لكي يمثؿ دور األـ الحنوف والحامية 

 4"نياية " في آف واحد ، ورسمو في عقمو ، حيف يقوؿ في قصيدتو 

                                                 
1

 32ػ١غٝ تالطح ؿ
2

 32ٔفغٗ ؿ. َ 
3

 32ٔفغٗ ؿ. َ 
4

 33لق١ذج ٔٙا٠ح ؿ. أص٘اس ٚأعاط١ش  
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 َوَتْحَت َاْلَظَ م َاْلُمَخيفْ ..َظَ ُم  -

 

 َذَراَ ان َتْسَتْقبَ ن َاْلَفضاءْ  -

 

 َ ويُل مْن َاْلَقْرَية َالَنائيةُ  -

 

َوَشَيخ ُيَنادي َفَتاه َالَغريْق  -

 

والظالـ ىنا نفسي ، يمؼ عالـ الفتى وسط عويؿ الجماعة بحثا عنو وقد تقمص أبوه  -

 (جّده  )شخصية شيخ حنوف 

 ُيَسائُل َ ْنُو َالميـــــــــــــــــاه -

 َيْدُ ْو َفَتاةْ ... َوُيَصرح بالَنْير  -

 َومْصَباُحُو َالَشاحــــــــــــــــبْ  -

زيّنو الَناضْب " َسّدى "ُيغنتّ  -
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غرؽ بدر ىنا في الحزف ، وبات عاجزا عف تحمؿ أي صدمة عاطفية ، واختمطت عنو  -

جراح الطفولة بجراح المراىقة والشباب ومف قصائده بكائيات يتممس فييا الطريؽ عبثا، ولـ 

يجد والد يستند إليو لذلؾ نراه يبدع في مخيمتو ، صورة متكاممة لوالد مثالي يحمؿ في ذاتو 

: يصرخ بالنير" "بمصباحو الشاحب " مروءة الرجؿ وحكمتو الشيخ ، ونضجو، يطوؼ 

ألنو مالـ يستطيع الحصوؿ عميو في " حمـ اليقضة " وتتخذ ىذه األبيات صفة " يدعوه فتاة

الواقع يحاوؿ تحقيقو في الحمـ ،بالعودة إلى زمف الطفولة وىروبو مف الذكريات التي تخيفو 

ومعاناتو مف الوحدة وغياب الشخص المحبوب إليو مثؿ "الغرباف"و"الميؿ " فأكثر مف شعره 

 1.حناف أمو 

 

َفَكْيَف َتُكوُن َحاُلُو ، إَذا َغاَبْت َاأْلُُم َوَىَجَرُه َاأَلٌَب ؟  -

 

وىنا ألنو لـ ينعـ بعطؼ األب ورعايتو ،وضؿ بو جوع ال يشبع إلى الحناف وحاؿ يحـر أوالده وال 

سيما عيالف 

 ُنَباٌح َاْلكَ ب َاْلُمَبْعَثُر فت ُشْوَشات َاْلَنخْيل- 

 

 ينّبو فت قمبت الذكريات العتاق -

                                                 
1

 34ؿ-1987 .2ت١شٚخ ط.إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌألِشاك اٌؼقات١ح ،ذشجّح جٛسج طشات١ؼ داس اٌط١ٍؼح .فش٠ٚذ ع١غّٛٔذ  
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 ويربط دّقات قمبت بأرض العراق -

 

فّيطفأ حبت وتبرد نار الغميل "باب"ألسمع  -

 

وما كاف يتمنى " غيالف"وحيف تختمط غربتو النفسية بغربتو الواقعية ، يسقط معاناتو عمى ابنو 

. سماعو مف أبيو ولـ يسمعو ، وتذوب في كمماتو إعترافا بالحب األبوى الصادؽ 

  1َأْسَمٌعُو َيْبكْت ُيًنــــــــــــادينت  -

 

 فت َلْيَمى َاْلَمْسَتْوحْد َاْلَقارْس  -

 

 َأبْت َكْيَف َتَخّمينت: "َيْدٌ ْو  -

 

" َوْحدي بَ  َحــــــــــارْس ؟ -

 

                                                 
1

 35-34 لق١ذج خذ٠ٕٟ ؿ–ِٕضي االلٕاْ  
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أليس ما يقولو في ىذه األبيات بمساف غيالف ، استجوابا ألبيو ، الذي خاله مستوحدا في ليؿ  -

البرد القارس ، وظؿ بدر يتذكر الخصاـ الذي دار بيف والده في أحد األياـ مف سنة 

وعارضو والده ألف المرأة كانت مف قريتو "  ، ألف والده كاف يريد الزواج مرة ثانية 1935

ما عاد بدر يرى أباه وغادر – ومف ذاؾ  - 1" ومف عائمة دوف عائمتو ومف قرية دوف قريتو ّ 

 2" تاركا أبناءه الثالثة في رعاية والديو " البيت ليعيش مع زوجتو الجديدة 

. لذلؾ فشؿ في تعويض الحناف والعطؼ ألوالده الثالثة  -

 

  الشعور بالغربــــــــــــة : ج: 

 

عاش مع والدتو التي منحتو الرعاية والحب واالىتماـ مع ولدييا األخريف وبعد ذلؾ السعادة 

التي كاف يعيشيا مع والدتو ، إال أنيا فارقتو بذلؾ تمقي أكبر صدمة في حياتو ، وكأنيا 

جاءت لتقطع عميو ىناء العيش ولـ يفمح المعب والميو لعمو ينسيو مالمح وجييا ، وربما 

فانطوى " يتيامسوف أنيا في قبرىا عمى سفح التؿ " أمس بكراىية نحو أترابو ، ألنو سمعيـ 

عمى نفسو وغبظيـ عمى أمياتيـ وأبائيـ، وعمى الرغـ مف احساسو بالحسد ، بؿ قادة ذلؾ 

                                                 
1

 35ػ١غٝ تالطح ؿ 
 

2
 35ٔفغٗ ؿ .َ 



 :انفظم األول
 

29 

 

فأخذ ينظـ الشعر بالعامية ، ثـ " االحساس إلى أف يبذىـ ويتخطاىـ، تعويضا عف النقص 

 1"ساخرا مف أترابو ، فإنو تقدـ خطوة إلى األماـ .....بالمغة الفصحى 

وقاده شعوره بالغربة إلى اتخاذ جدتو ألبيو ، بديال عف أمو ، ألنيا كانت األقرب إليو ،  -

وأكثر حنانا وعطفا عميو ، ألنيا عوضتو حناف األـ الذي فقده ، ويقوؿ في رسالتو إلى 

 2" صديؽ خالد الشواؼ 

- 
مرت السنوف وأنا أىفو إلى الحب ،لكنني لـ أنؿ منو شيئا ولـ أعرفو وما حاجتي إلى ...."

" الحب ، ماداـ ىناؾ قمب جدتي يخفؽ بحبي 

ولكف " وادي ظمماتو " مف يتبع سياؽ حياة السياب يدرؾ أنو بذؿ كثيرا مف الجيد ليتخطي  -

الظروؼ الصعبة التي عاش فييا أثرت في تكوينو النفسي وفرضت عميو نمطا مف السموؾ 

: يقوؿ في حديثو عف ذاتو – لـ يرض عنو ولـ يستطيع تغييره ، ألنو كاف أقوى منو 

 

 ُتْخُبط فت َاْلُظَمَمة َاَلَقاتَمة- ُنُفْوُس ُمَعّذَبُة َىائَمُة        -

 

 َوْتَذكاُر َأَيامَيا َاْلَباسَمةٌ - َأجدّّ َلَيا َاْلَمْيُل َأْحَزاُنَيا    -

 

 1َوَتنشْد َلّذاتَيا َاْلَدائَمُة - َفَساَرْت َتَفتش َ ْن ُحّبَيا      -
                                                 

1
 36،ؿ2.ٔاجٟ ػٍٛػ ، ِمذِح اٌذ٠ٛاْ َ 
 

2
 36ادغاْ ػثاط ؿ 
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ىنا اليختمؼ كثيرا عف ناقة زىير، وليؿ الحزف يتجدد كالميالي النابغية وألف الذكريات تؤدي  -

بو الحسرة واألسؼ ، فتدفع نفسو متيالكو عمى الذات تعويضا عف السعادة التي ضاعت 

بالوحشيو ، وكذلؾ يترقى في معراج – مع الزمف المفقود ،وأكثر ما كاف يؤلمو شعوره 

أف الغربة عف " التي تعارض نزعو الجمود، وترى " ىيجؿ" الشعر ، بحيث حسب نظرية 

الطبيعة والمجتمع ورفاؽ المرء وذاتو ىي مف تصاعده في معراج النمو ذلؾ أف عمى المرء 

أف ينزع ذاتو مف رحـ البيئة ، لكي يصبح شخصا فردا وكيانا مستقبال ،والوعي بالذات 

لى  لى األخريف ، وا  يتضمف مثؿ ىذا االنتزاع ويتعيف عمى المرء أف ينظر إلى نفسو وا 

لى العالـ ، ككيانات غريبة ومخيرة  " وىكذا تكوف الغربة يقوؿ في القصيدة  2" األخريف ، وا 

 3"في السػػػػػوؽ القديـ 

 َكْم َطاَف َقْبمت مْن َغريب -

 

 َفْت َذلَك َاْلُسوْق َكئيبْ  -

 

َفَر َى ، َوَأْغَمَض َمْقَمتيو ، َوَغاَب فْت َاْلميل َاْلَبيْيم  -

 

                                                                                                                                                                    
1

 37-36اٌثٛاو١ش لق١ذج دٛس٠ح إٌٙش ؿ 
2

 37 ؿ1970 1س٠رؾاسد ؽاخد االغرشاب ، ذشجّٗ واًِ ٠ٛعف دغ١ٓ ، اٌّإعغح ع ٌٍذاسط ، إٌؾش ت١شٚخ ط 
3

  . 37اٌثٛاو١ش لق١ذج دٛس٠ح إٌٙش ؿ 
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ليحقؽ ذاتو في المدينة عاما أنو أحب قريتو " جيكور"ىنا كاف بدر يود الخروج مف قوقعة  -

كثيرا ألنيا توجد فييا ذكريات طفولتو وقبر أمو ، وظؿ يجري وراء سالسؿ الخيبة ، شأنو 

 فال صورة Andromaque في أندروماؾ Racine راسيف Oresteفي ذلؾ أورس 

 :جيكور أمحت مف ذاكراتو، وكاف يزداد شعوره بالغربة عف محيطو وصوت عقمو يردد

 

َأّظٌل َأْسَمُعُو َوَأْحُمُم بْالَرحيل  .......َوَأَنا َاْلغَريٌب  -

 

كاف مشدودا إلى ماضيو ومتعمؽ بذكرياتو ، ومعاناتو التي كاف يعيشيا في حياتو ، فيسمـ  -

 :لمحزف واليأس وكانت تؤثر عميو كثيرا فيقوؿ 

 

 ثٌَم َخَبا ، َوَأْنَساُه َاْلَمَ لُ - بْاأَلْمس َكاَن َوَكانَ  -

 

 َفَ  َحنينَ - َوَاْلَيْأُس َحتَّى َكْيَف َيْحُمُم بْالَضَياْء  -

 

َيْفشَى َدَجاُه َوَ  اْكتَئاُب َوَ  ُبَكاء َوَ  َأنْين   -

كتئاب واليأس والضياع " لمحا تكفي اشارتو " ليس الشعر عند السياب  - وىنا يشعر بالتعب وا 

" جوتة"في مسرحية " تاسو"، كما يقوؿ 
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 َوحيَنَيا َيْمفُت َاْلَصْمُت لْ نَساَن فت ُمعاناتو -

 

 1فإَن إَلَيا َما ُيييُب بْت َأْن ُأْصرْخ بَما ُأ انيو  -

 

لكنيـ عاجزوف عف التعبير عف معاناتيـ " تاسو"فيناؾ كثيروف يعانوف االغتراب مثؿ  -

 وحزنيـ

ذا كاف  -  يفضؿ العزلة في الصحراء ، Moliere عند مولير le msanlhope" كاره البشر "وا 

فإف بدر لـ يكره البشر، ألف قد قسا عميو واختطؼ منو حب أمو ، وتركو والده ثـ سرؽ 

أيرضى ....أفيرضى الزمف العاني" منو جدتو ، التي عوضتو حناف األـ الضائع يقوؿ 

 ، فحرمت بذلؾ أخر قمب يخفؽ 1942...القضاء أف تموت جدتي أواخر ىذا الصيؼ 

ىنا كاف يجد نفسو دائما في فقداف 2"أنا اشقى مف ضمت األرض.....بحبي ويحنو عميا 

أف حياة االنساف تبدأ عمى الشاطي :" كؿ مف أحبيـ شأف أورست سارتر الذي يقوؿ لزيوس

جاءت تجاربة الفاشمة في الحب تقضي عمى كؿ بارقة أمؿ بحياة 3"األخر مف اليأس 

: سعيدة 

 

                                                 
1

 39-38أص٘اس ٚأعاط١ش لق١ذج اٌغٛق اٌمذ٠ُ ؿ 
2

 40سذ١ؾاد ؽاخة االػرشاب ؿ 
3

 41لق١ذج ٔٙا٠ح ؿ–أص٘اس ٚأعاط١ش  
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 َوَما مْن َ َادتْت ٌنْكَراَن َماضت َاْلذْي َكاَنا -

 

 ُكّل مْن َأْحَبْبُت َقْبَمك َما َأَحبُّونت....َوَلكَن  -

                          

...... َوَ   طُفو َ َمتَّ  -         

                            

: َأْو - 

                           

َأضْيئت لَغْيرْي َفُكلُّ َاْلُدرُوب   -  

                          

َسَواًء َ َمى المقمة الشارَدة  -   

 

أحس بأنو منكود الحظ في البيت أبيو ، وفي منزؿ جدتو، تالحقو المصائب في حمو وترحالو ، - 

وحتى في انتمائو السياسي ، وىرب مف وطنو وخسر وظيفتو،  وتغمب عمى فراش المرض حتى 

الحزف واأللـ واحساسو بالخيبة األمؿ وفقدانو ألمو وجدتو وزواج أبيو – الموت 
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* الفصل الثانـــــــت   * 
 

مراىقتو وشبابو  – 2

الحب الخيالت والخيّبة – أ 

المثالية - ب

الشعور بالمرارة والضياع - ج 

و ت الذات والشعور بمركب النقص - د

النكوص واإلنطيواء - ىـ 

اليروب من الواقعين السياست واإلجتما ت – و 

تبخيس بالذات – ز 
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 2  -مراىقة وشبابـــــــــــو:  

 :إلى الحب الخيالت والخيبــــــــــة -1

 :حبو لوفيقـــة - أ -

يختمؼ الحب عف بدر عف األخريف ذلؾ أف العوامؿ النفسية المييئة لو قد اضطرعت  -

وتراكمت في ذاتو فجعمتو مختمفا إلى حد ما  

      الحب في الصغر لو نكية خاصة ألف الفتى بيف لنفسو عالـ خاص بو فميس لمحب قانوف بؿ       

ومف الميوؿ الوجداني ، ويغمب عميو عنصر المفاجأة  1" مف بداىات داخمية "        يتبدى أو يأتي 

       في المراحؿ األولى فيتكوف مف أوؿ نظرة بشكؿ عفوي 

      غمب عمى حب بدر وال سيما في صغره الحنيف إلى السعادة لـ تتحقؽ وسفر إلى عالـ أخر  

      وانصير في حبيبتو التي انطبعت مالمحيا النفسية في عقمو الباطني، كاف يسعى دوف ادراؾ  

      منو إلى امتالؾ مف يحب وىو صغير 

 التي عبر فييا عف خيبتو العاطفية األولى بعدما تزوج  1941      تعبر قصيدة عمى الشاطئ سنة 

     عروس أحالمو وىي ال تدري شيئا عف حبو،  لقد أحب وأغـر بدر فتاة تدعى وفيقة مف قريتو   

فتغمغمت دوف أف يدري في عالمو الروحي  "     وىي إبنة عـ جده كاف يراىا بحكـ صالت القرابة 

 2"    بعتبارىا مثال منشوذ 

:      يقوؿ في مطمع قصيدتػػػػػو 

                                                 
1

 43ٌثٕاْ ؿ–اٌّإعغح اٌذذ٠ثح ٌٍىراب طشاتٍظ –أٔطٛ ١ٔٛط تطشط - د–تذس ؽاوش اٌغ١اب ؽاػش اٌٛجغ  
2

 le cœur a des raisons que laraison ne commaitلاي اٌّفىش اٌفشٔغٟ تاعىاي  
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 َ َمى الَشاطْط َأْحَ متْ  -

 

 َطَواُىا الَمْوُج َيا ُحب -

 
 َغَدا َنْجُم الَيَوَى َيُخبوُ ...َوفت حْمَكة أيَّامت - 

 

 1َ َزًءا َقْمبْت الدَّامت  -

 

ذا تفحصنا كممات القصيدة، وجدنا الشاعر الصغير ينوء تحت ثقؿ مشاعره الحزينة ، إنو  - وا 

المرىقة ألنو عودة ما يزاؿ طريئا ، ولـ يتعود عمى " تبعات اليوى " أعجز مف أف يتحمؿ 

شطاف أوىامو "تحاشي براكيف عواطفو فأعوامو تمر سدى ، وىو ينتظر بال أمؿ عمى 

وستبقى صورة وفيقة راسخة في ذىنو حتى نياية أيامو ولعؿ الحب ىنا وىـ مقنط أو نداء "

يقفز دوف انقطاع فوؽ أمؿ مرىؽ بالخيبات، ازاء أشباح نظف أننا نحبيا ، " باطؿ فارغ 

 2"لكنيا تيرب باستمرار أماـ أنفسنا 

                                                 
1

 105اٌثٛاوش لق١ذج ػٍٝ اٌؾاطئ ؿ 
2

 د٠غّثش 24 ٚذٛفٟ 1896 اتش٠ً 16اتٓ فّٛتً اٚعاِٟ سٚصٔغرٛن ، اٌّؼشٚف تغُ عاِٟ عا١ِشٚ ٌٚذٜ : ذضعراْ ذضاسا  

 عٕح ؽاػش ،واذة ِماالخ ٚٔالذ ِّٚثً سِٚأٟ فشٔغ67ٟ .1963
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مف جديد ، وقد استبد بو اليأس والعذاب كأنو " وفيقة" وبعدما قرب العشروف تعود إليو صورة  -

فيرتجؼ مرآه في عينيو " مف خالؿ الدموع " لـ يكبر يقؼ تحت شباكيا األزرؽ يتطمع إليو 

" ، وتطؿ عميو بوجييا األسمر كما انشؽ عف عشتروت المحار

 

 َأطمْت َفشَباُكك اأَلْزَرقُ  -

 

 َسَمــــاٌء َتُجــــــــــــوعْ  -

 

 1َتَبيَنْتو مْن َخَ ل الَدَمُوعْ  -

 

ينقص الشاعر إلى الماضي الى الطفولة فتتماىا أمو في وفيقة وكمتيما غينيما الموت  -

فتختمط عميو األمور ، ألنو ينظر إلى األشياء مف خالؿ الدموع ، فحبيبتو ىنا ىي العشيقة 

وأمو ىي الوسيطة بيف الحب وبينو،  فالزورؽ في القصيدة ىو أداة الرحيؿ والشباؾ فرجة 

األمؿ المستحيمة الذي لـ يتحقؽ في الواقع، فقد أطمت منو وفيقة لتسمع حبيبيا الصغير، 

 .وىو يصرخ مف اليأس ، كما فعؿ ترلستاف وىو يتوصؿ إلى ايسوت حبيبتو

 
-  

                                                 
1

 208أرقاساخ اٌرذ١ًٍ إٌفغٟ ؿ.داوٛت١اس  
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  حب ىالـــــــــــــــــة :

 

جيكور ليس حبا في الرعي بؿ طمعا في مقابمة " كاف بدر يرعى الغنـ مع جده ألبيو في الحقوؿ 

ونما حبيا في قمبو فعسر عميو نسيانيا فراح يذكرىا في  1" فتاة جميمة كاف يشعر بميؿ نحوىا 

أشعاره ، ويحف إلى قريتو كمما ابتعد عنيا بدافع اكماؿ دراستو أو العمؿ ، ولـ تكف ذاكرتو لتضعؼ 

أو تصدأ ألنو كاف يعيش حياتو عمى ذكريات ، بعتبارىا العالـ الصحيح الذي يجد فيو ذاتو فالواقع 

بنسبة إليو أرىقو بالصدمات وأذاقو الحصرة ، حتى بات ييرب منو ، ولكف إلى الماضي ؟ الذي 

أضحى مالذه وزمنو المفقود 

 

     َتَذكَّْرُت َسرََّب الرَّا َيات َ مى اَلّرَبا                          وبْيَن الَمَرا ت فت الرَياض الَزَواىر 

 

      َأُقوُد َقطيعت َخْمَفيَُّن ُمَحـــــــــــاذًرا                           َوَأْنُظُر َ ْن ُبْعْد َفَيْحُسُر َناَطري 

 

  2   َوَما ُكْنُت ًلْو َلْم َأَتبْع الّحْب َرا ًيـــا                           َوَ  إْنَصَرْفُت َنْحَو الُمُروج َخَواطري

 

                                                 
1

 26ػ١غٝ تالط ؿ 
2

 120-119اٌثٛاو١ش لق١ذج روش٠اخ اٌش٠ف ؿ 
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ىي الحبيبة الوحيدة التي كاف يمتقييا ويتحدث إلييا وقد نستغرب تعمقو براعية أمية ، ولكف : ىالة 

إذا رعينى جانب الحرماف والظروؼ الصعبة التي عاشيا ندرؾ أىمية المرأة في حياتو ، وفي شعره 

أيضا فوفيقة كانت عروس أحالمو ، أحبيا عف بعد أما ىالة فمثمت دور الحبيبة الواقعية ، وسيظؿ 

يتذكرىا طوؿ حياتو خاصة عندما يستعرض أسماء حبيباتو مف باب التباىي ، أو التغمب عمى 

مشاعر عقدة النقص ، ويتضح مف أبيات القصيدة أنو كاف يتميؼ لمقائيا في أياـ العطمة ، فيرجع 

إلى جيكور عمى جناح السرعة ، وال أحد يجـز أنيا كانت تبادلو المشاعر سوى قصائده  

 

َأْرُجوك َيا َسْيَدتت َالعْذَبَة َأْن َ  َتْنسْينْت  " 

 

 1" َأحبْينت مْن َبعْيْد بقْدر َما ُكْنت ُتحبْيننت  ْنَدَما ُكْنُت َقرًبا مْنَك 

 

وفيقة واألـ تتزاحماف تتماىياف ، ثـ تتنافراف ، وىو يضيع : فالصراع في داخمو عمى أشده وصورة 

ثمة روحاف يقطناف ، ويا لمحسرة في الصدري "كالزورؽ المرتجؼ ، فيذكرنا صيحة فاوست الشييرة 

 2" ويناضؿ كؿ روح منيما لمتخمص مف توأمو

حدائؽ وفيقةّ  " ولعؿ صورة األـ تشتد بروزا في قصيدتوّ  

                                                 
1

 28س٠رؾاسد ؽاخد االغرشاب ؿ 
2

 48داوٛت١اْ ِٓ اٌغجْٛ ئٌٝ اٌذش٠ح ؿ  
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أكثر مف أي مكاف أخر ، فال ندري أىو يتحدث إلى أمو أـ حبيبتو فكالىما عمى حد سواء ، وكؿ 

عالقة بيف شخصيف ىي مف مستوى األطياؼ الخافية التي تعيده إلى تجارب الطفولة  

إف بدر يشتعؿ شوقا إلى الضمة األولى إلى الصدر أمو وفي داخمو جوع إلى األنثى ال يشبع " 

 1" وظمأ ال يرتوي 

: يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 ُكمَما َرفَّ َجَناُح َأْسَمُر َفْوَقَيا                                  - 

                    

ْلَتَم َصْدُر َ َمَعات فْيو رْيَشاٌت َجمْيَمةُ                         -   َوا 

                    

 َأْشَعَل الَجُو الَخرْيفت َاْلَحَنانً                         - 

                    

َواْسَتَعاَد الَضمََّة اأُلْوَلى ، َوَحّواَء الَزَماْن                         - 

 

وعمى الرغـ مف تعدد حبيباتو فإف الجامع بينيف صورة أمو والتوؽ إلى التعويض الفراغ الداخمي ، 

. والشعور بأنو انساف كاألخريف

  فأجابيا: ويذكر أنيا سألتو عف سبب الثقوب في براعتو 

 
                                                 

1
 169-167ٚف١مح ؿ.اٌّؼثذ اٌغش٠ك لق١ذج دذائك  
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 َفَتْسَأُل َما َشْأَن الثُُقوب اَلفَواغر- َتَذّكْرُتَيا ُتْصغت لَيْمَس َيَراَ تت            -

 

 ُتْطالُعَنا مْنَيا َتَرانْيُم َزاُمُر ؟- َأَلْم تْعَممت َأَن الثُُقوَب َنَوافــُذ               -

 

 1جَراُح َتَنَزْت مْن ُخُطوب َقَواىر - فَداُؤَك ُروحْت َما ثُُقوُب َيَراَ تْت            -

 

" ننزت مف حطوب فواىر "تستدؿ مف كممات عمى أنو مزاؿ يعيش في دوامة القير والعذاب فجراحو 

وما ثقوب شبابتو سوى جراح نفسو تطمؽ أنغاميا الحزينة وكأنيا صدى لما يعتمؿ في داخمو مف 

لما وجد مستوغا لمحزف والكآبة ، إال إذا انطمؽ " ىالة " شقاء ، ولو كاف الحب متبادؿ بينو وبينيا 

وتوحي القصيدة  2" إف مف لـ يألؼ األشياء الرائعة يحس بيا مزعجة ومزيفة ": " عميو قوؿ نتشيو 

أف حبو ضرب مف وىـ المراىقة التي يعمد إلييا كؿ فتى أو فتاة في ىذه المرحمة مف العمر فيي 

 حكايات ومغامرات لـ تقع فعال

 

 

 

                                                 

 ورة ٔمذ٠ح 1900 أغغطظ 25 ٚذٛفٟ 1844 أورٛتش 15ذؼش٠ف ٔرؾ١ٗ ف١ٍغٛف أٌّأٟ ٔالذ ثمافٟ ؽاػش ٍِٚذٓ ٌغٛٞ ٚتادث ٌٚذٜ 

 .دٛي اٌذ٠ٓ ٚاألخالق ، ٚإٌّفؼح، ٚاٌفٍغفح اٌّؼافشج  
1

 122ٔفظ اٌّشج ؿ 
2

 49داوٛس ت١اس ِٓ اٌغجْٛ ئٌٝ اٌذش٠ح ؿ 
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  المثاليــــــة - ب :

يحاوؿ كؿ طفؿ تقميد سموؾ أبيو، وكؿ فتاة ولدتيا ، كما ىناؾ مؤثرات كثيرة تساىـ في تكويف 

إلخ .....شخصية الطفؿ كتمؾ الصادرة عف األـ ، األب ، األخوة ، األقارب ، المدرسة ، والمجتمع 

وىناؾ مف يكوف شخصيتو في سف مبكرة مع احتفاظ بسيمات مكتسبة مف أشخاص أثروا فيو ، 

والتخمي عف عادات غير مالئمة ، والبد لكؿ طفؿ رعاية ، وتعميـ ، وتدريب لكي يشؽ طريقو 

.  بمفرده الحقا ولكف الكثيريف يجدوف أنفسيـ وحيديف في وحشية الحياة يتخبطوف

فييا عمى غير ىدى ، وقد يصموف أوال يصموف إلى معرفة المكتسبة وفي كؿ ذلؾ يجد الفرد  -

لنفسو مثاال أو نموذج يسعى لتقميده خاصة في مراحؿ الطفولة والمراىقة 

وفي الحب يبحث المرء عف ذاتو في األخر ، فيستيقظ عميو ما يعتقده جميال ومميزا عامال  -

" حبيبي يحقؽ لي ما أعجز عف تحقيقو بذاتي " المأثور " بالقوؿ 

وينطبؽ ىذا المثاؿ عمى بدر شاكر السياب الذي لـ يتسف لو أف ينعـ بحياة عادية في  -

طفولتو ، ومراىقتو فكاف كمما إلتقى فتاة إعتبرىا حبيبتو المنتظرة أو خشبة خالصو ، وقد 

عاش في مجتمع قروي محافظ يتمسؾ بالقيـ واألخالؽ ، ينيد إلى األفضؿ فيصدـ بجدار 

الفقر التسمط واالستبداد ، حاوؿ مناىضة الحكـ فنخرط في العمؿ الحزبي ولقي السجف 

وتعذب ، وفشؿ وتحولت حياتو إلى حمبة صراع ، يصارع اليتـ والحرماف ، الفقر ، 

المرض ورىاب الموت ، فعانى كوابيس المرارة واالرىاصات النفسية الممضة ، ولكنو عمى 

الرغـ مف ذلؾ يعود مف جديد ليصارع مف أجؿ البقاء والتغيير ، ولطالما رأى في الشاعر 
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أف ينذر وييدي ، واف لـ يستطيع أف يساعد بالمشاركة "رائيا أو نبيا تممى عميو رسالتو 

 1" العممية ، ولكنو قد يشارؾ في األلـ العظيـ 

لو أردت أف أمثؿ شاعر الحديث لما وجدت أقرب إلى صورتو مف " فجاء عمى لسانو مرة  -

صورة التي انطبعت في ذىني لمقديس يوحنا وقد افترست عينيو رؤياه وىو يبصر الخطايا 

 2"السبع تطبؽ عمى العالـ كأنيا أخطبوط ىائؿ 

فيو يرى أف مجتمعو بحاجة إلى منقذ فتماىت صورة البطؿ عنده بصوره  -

 

المسيح ، ويتميز االنساف المتفوؽ الذي يمغى الجدب ليزرع الحياة مف جديد في كؿ مكاف  -

 ولكف لنفيـ شخصية البد مف تحرى مثاليتو في الحب والسياسة والحياة االجتماعية

 1 -  المثالية فت الحب

 يعتبر شعر بدر ىو الحياة والحب الذي يحؿ في كؿ شيء ويوحد القموب  -

 

  َأْنَت اَلَحياُة ، َوالُحُب َلْيَس الٌحُب َشْيًئا سْيَواكَ ...َأْنَت الُعْمُر ....َياشْعَر " 

  

                                                 
1

 102ٔفغٗ ؿ. َ .ػ١غٝ تالطٗ 
2

 111 ؿ1957 -2ع" ؽؼش " ٔفغٗ ؿ ٔفغٙا ػٓ ِجٍح . َ 
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" فالحب والشعر توآماف ، والشاعر خالؽ ببدع الحب ، والحبيبة خياال مف الكوكب الساطع 

ال تمت بصمة إلى عالـ األرض المادي وتطوؼ أناشيد في خاطره يدعوىا لتطؿ عميو ، ألنو 

ىو الذي خمقيا في خاطره ، ووىبيا الحياة 

 

 1فأصبحت حسناء ملء النظر - َأطّمت  مى من حباك الحياة         -

 

والحبيبة المثاية ال يضاىييا في جماليا جماؿ واذا بكت تجمع في وجييا كؿ نور الحقوؿ ،  -

ودؼء الشدى ، وأفراح كؿ العصافير الفراشات انيا بنت الخياؿ الرحب الصافي  

 

 َأَساَىا َوَأْحَزاَن َأْتَرابَيا ؟- ُترى َأىَت َتْبكْت بدمع الَسَماْء          -

 

 ودْفء الَشذى َبْيَن َأْ َشابَيا- َوَلكَنَيا ُكلَّ ُنور الَحقُــــــــوْل           -

 

 2َوُكلُّ الَفَراَشات فت َغابَيا - َوَأْفَراُح ُكّل الَعَصافير فْيَيــــا              - 

 

 

                                                 
1

 13لق١ذج أ٘ٛاء ؿ. أص٘اس ٚأعاط١ش  
2

 15ٔفغٗ ؿ. َ 
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وتارتا " نرجس" وألف حبو خيالي توىـ حبيبة خيالية ، صاغيا مف بنات فكره وىو يتميا في  -

وعندما يعزؼ شعره الحب عمى قيثارتو ينصت الكوف " بعماليوف" وتارتا في " أرفيوس" في 

 لسماع النغمة العذراء

 

 1َأْنصت الَكْوَن لَنْغَمة َ ْذَراْء - َأْصدحت َيا قْيثَاِري        -

 

ولكف حبيبتو المثالية لـ تتجسد في الواقع والحقيقة ، فعاش في حالة مف االنشطاط النفسي  -

clivage                  بينما ىو مثالي وما ىو حقيقي وتكوف لديو صورة مستبطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

Imag interirisee ممثمة وسوؼ تبؽ حجزا بينو وبيف حبيبتو في المستقبؿ ألف الحقيقة 

ميما ارتقت تبقى عاجزة عف بموغ ماىو مثالي فأدرؾ أف ما يصب إليو محاؿ  

 

 َسوى َبقايا مْن َسَؤال........إّنت َأضْيُع َمَع الَضَباب  -

 

 2َأْم َغاَب َيًناُم َ مى َوَسائْد مْن َظــــــــــــــَ ل....َ ْيَناك  -

 

                                                 
1

 55 ؿ1979، 1اٌؾاػش تذس ؽاوش اٌغ١اب دساعح ف١ٕح ٚفىش٠ح ط.دغ١ٓ ذٛف١ك  
2

 64أص٘اس ٚأعاط١ش لق١ذج ػ١ٕاْ صسلاٚاْ ؿ 
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 فسيحاوؿ Gala الثموج 1 أو غاال فتاة Gradive"غراديقاه " ولف يعثر عمى ذاتو في المرأة  -

البحث عف نصفو الثاني في العمؿ السياسي بعدما تخمي عف الرومنسية 

 

 2 * المثالية فت السياسة :

انتقؿ الشاعر مف الرومنسية إلى الواقع ليعيش مع األخريف ، ويتحسس أحزانيـ فكاف ال يزاؿ  -

يختزف حكايات الطفولة التي كانت تروييا لو جدتو عف سندباؿ وأبي زيد الياللي وغيرىا ، 

وكاف " فرسـ في مخيمتو صورة البطؿ المنقذ الذي بإمكانو إعادة البسمة إلى وجوه الكالحة 

يشعر بأف إختالال يسود النظاـ االجتماعي واالقتصادي في العراؽ ، وكاف طبيعة المثالية 

" وتتماىى 2"تصور لو مجتمعا يعيش فيو الناس متساوييف يتعاوف بعضيـ ببعض بسالـ 

مسقط رأسو ببغداد ، فيرى الجياع ، يسمع صراخيـ وال مف يجيب  "جيكور 

 

 َأْيَن الخْبُز َوالَماُء ؟: جْيُكوْر ، جْيُكوْر  -

 

المَّْيُل َوافت َوَقْد َنــــــــــــــــاَم األد ٌَّء ؟  -

 

                                                 
1

 30ػ١غٝ تالط ؿ 
2

 422أٔؾٛدج اٌّطش لق١ذج اٌؼٛدج ١ٌجىٛس ؿ 
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ولكنو لـ يسمع بطمو المنقذ صراخات فيو تارة حزب شيوعي الذي كاف أحد أعضائو ، حيث  -

شارؾ في اضرابات وتظاىرات كثيرة وسجف وفرى مف البالد ، وطرد مف عممو ، وىو 

طور الحزب الناري أو ىتمر الذي جاء يقضي عمى الحمفاء ، والتدخؿ البريطاني السافر 

أو مسيح أو نبي ، أو أحد األولياء   " عشتار" أو " تموزا" في العراؽ ، وقد يكوف 

 

 َىَذا َمَخاُض اأْلْرض َ  َتْيَأِست -

 

 ُبْشَراَك َيا َأْجَداُث ، َحاَن الَنُشورُ  -

 

 1" َواْسَتْقَبَل الَشْمَس َ مى اأَلْطَمست  -

 

  الشعور بالمرارة والضياع – ج

لـ ينعـ الشاعر بحياة مستقرة بؿ متقمبة ومضطربة منذ رحيؿ أمو التي كانت صورتيا تروده  -

 .في الميؿ والنيار وتنغص عميو ىناء العيش ومرارة اليتـ وانطوى عمى نفسو 

التفت ناحية والده منشغال عنو بالعمؿ ، إذا بو ترؾ البيت ليمتحؽ بزوجتو الجديدة فشعرى  -

 بأنو منبوذ متروؾ لقدره يواجو الشدائد وقسوة الحياة ، وظؿ يعاني صراعا داخميا يحاوؿ 

                                                 
1

 422أٔؾٛدج اٌّطش لق١ذج اٌؼٛدج ٌج١ىٛس ؿ 
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إقناع نفسو بأنو سوؼ يعوض حناف والدتو بأقاربو وبموت جده وجدتو تقذفو الوحشية واليأس  -

، وراح يتفتح عمى الحياة بإسقاط صورة أمو عمى النساء وكانت وفيقة أوؿ مف وقع عمييا 

اإلختيار ، ألنيا تكبره سنا ، وبإمكانيا تمنحو الحناف الذي يبحث عنو وغيرىا مف األنثى 

التي ظف أنيا نصفو المفقود وختمفو مشاعره مف وفيقة " ىالة " المواتي تعرؼ عمييف أمثاؿ 

إلى ىالة وسوؼ يظير ذلؾ مف خالؿ أشعاره بقد أخفؽ في الموضوع الحب نتيجة جوعو 

إلى المرأة فبات مرىؽ األحساس سريع االنزالؽ أكثر سجادة في تفسير سموؾ األنثى ، 

وفي تصديؽ توىماتو ، مما جعمو يستحؽ الشفقة في نظر بعض حبيباتو ومعارفو ، ولـ 

.  يتعمـ مف تجاربو المتكررة

واستغراقو في البحث عف وجو أمو في النساء جعمو أسيرى فكرة واحدة لـ يستطيع اإلفتكاؾ  -

منيا وسوؼ يغـر بمميعة واالقحوانو وليمى وغيرىف مف دوف أف يحقؽ ذاتو أو يتعمـ درسا 

 في الحب ، مترددا عمى المبغى ومعاقرا الخمر 

ولما حاوؿ التصعيد ميمو في الحب ، واالنشغاؿ عنو باإلىتماـ بالسياسة وشؤوف الناس لقي  -

مف الفقر والمعانة ما أنساه عذابو وألمو في مطاردة المرأة كانت حياتو سمسمة متصمة 

الحمقات مف الفشؿ والخيبة والدموع ويضاؼ إلى ذلؾ مرضو الذي فتؾ بو ، فمقب نفسو 

 : وسوؼ نفصؿ أكثر فيما يمي " بأيوب

-  
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  و ت الذات والشعور بمركب النقص  - د

الحياة رأى نفسو قبيح المنظر ربما نتيجة الزيجات القريبة المتعاقبة في " بدر " حيف وعي  -

في وصؼ وجيو غالـ ضاو نحيؿ كأنو قصبة ركب رأسو " احساف عباس " عائمتو ويقوؿ 

المستدير كحبو الحنطؿ عمى عنؽ دقيقة تميؿ إلى الطوؿ ، وعمى جانبي رأسو أذناف 

كبيرتاف ، وتحت الجبية المستعرضة ، التي تنزؿ في تحدب مندرج ، أنؼ كبير يصرفؾ 

" الضبة " عف تأممو ، أو تأمؿ العينيف الصغيرتيف العاديتيف عمى جانبيو فـ واسع ، وتبرز 

العاليا منو ، ومف فوقيا الشقة بروزا يجعؿ انطباؽ الشفتيف فوؽ صفي األسناف كأنو عمؿ 

 1"إقتساري 

اف المنظر الخارجي لإلنساف يؤدي في الرائي الذي تترؾ نظراتو صدى بعيد في النفس ينتج  -

عنو الشعور بالنقص والدنيا والنقمو عمى ذات المجتمع  

وكاف يشعر في قرارة نفسو بأنو ليس ندا كثيرا مف زمالئو الذيف يتحموف بالوسامة ، "  -

 2"ويمتازوف عنو بأنيـ مف أسر ثرية 

بأف زمالئو ينظرف إلى شكمو الغريب نظرات ممؤىا العجب ، ففي أوؿ يـو لو ..... وأخبر ذات مرة 

: أنظرو ىذا طالب مف الصيف فأجبيا " في الكمية ، كانت الطالبات يشرف إليو ويتيمسف ، وقالت 

جئت مف أقصى البالد كي أرى وجو نياد   

                                                 
1

 26ادغاْ ػثاط تذس ؽاوش اٌغ١اب دساعرٗ فٟ د١اذٗ ٚؽؼشٖ ؿ 
 

2
 57-56ٔفغٗ ؿ- َ–دغ١ٓ ذٛف١ك  
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يتضح مما سبؽ أنو كاف بشعا ، ويعرؼ أنو بشع فازداد وضعو النفسي تعقيدا وىو يمر  -

وال سيما حيف ينفرف منو الفتايات فمـ يجد إال الطبيعة أنيسا فبثيا شجنو ، " بمرحمة المراىقة

وشكا يأسو وفراغ أيامو  

 

 الَنْجُم َغاَب َوَسْوَف ُيْشرُق مْن جَدْيْد َبْعَد حْينْ  -

 

 َىْيَنَم ثَُّم ....َوالَجْدَوُل الَيّداُر  - 

 

َق َيا فَؤادي َوالَحنْين.َأمَّا الَغراُم     -   1َدَع الَتَشوُّ

 

ونراه شاكيا في قصيدتو البواكير ، متبرما وحزينا ينطح كالمو أسى ووجعا ولما استعرض أيامو رأى 

أنو لـ يجف مف الماضي إال السجف فأريدت سماء المستقبؿ في عينيو ، وبكى عمره  

 

 2َفْأْبكْت ألَيامت الَباقَية - َأْ َداُد َأَيامت الَذاىَباْت          -

 

                                                 
1

 29ٔفغٗ ؿ. َ.ػ١غٝ تالط 
2

 193ؿ10. لق١ذج فٟ اٌغشتح اٌظٍّاء َ–أص٘اس ٚأعاط١ش  
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ولعؿ اإلحساس بالدونية وبالغربة بعد وفات أمو وزاج أبيو ، عوامؿ أساسية ىامة عدة موىبتو 

الشعرية ، وسمت بيا تعويضا عف شعوره بمركب النقص ، إال أف الشعر بقى متنفسا فحسب يقوؿ 

إلى ذلؾ الزورؽ ....إلى ديواني العائد مف تحوالو بيف العذاري " في مقدمة قصيدة عودة الديوف 

" المتنقؿ بيف موج النيود أرفع زفرتي 

 

 َأْلَقى الَمَراسَت َفَمْيَس َيْرَتحلٌ - َ َاد إلى َصْدري الَكئْيُب َوَقْد                -

َق الشَراَع َكَما                  - َق الَذاَت ُ ْمري الَمَملُ - َ اَد َوَقْد َمزَّ  1َمزَّ

 :ثم يسأل بحسد وانكسار  -

 2َماَلْم َيَنْموُ الَمْسيَُّد اأَلَرْق ؟- َأنْمَت مْن َ طفينَّ َبَاورَق           -

وال يخفى في البيت األخير مف احساس بالحرماف والعذاب ، وصاحبو يعرؼ أنو مرغوب  -

حتى إذا حصمت عمى ما تريد " في نفس يعقوب " عنو ، ال تمتفت إليو احداىف إال لغاية 

تركتو بازدراء ألنو لـ يستطيع الحصوؿ عمى الحب الصافي راح يفتش عف اليوى في 

 3سوؽ األجساد لـ يتمكف مف اخماد جذوة نفسو وقمبو وىذا شعور ممض ومتميز لمذعر

وخاصة إذا عممنا أنو مدرؾ لحقيقتو ومع ذلؾ يقـو عمى فعمتو انتقاما لنفسو مف المرأة التي 

أذلتو وليوىـ نفسو بأنو كاألخريف قادر عمى الحب ، وتحقيؽ توازف وجوده  

 

                                                 
1

 98ؿ2.اٌثٛاو١ش لق١ذج ػٍٝ اٌشات١ح َ 
2

 177لق١ذج ػٛدج اٌذ٠ٛاْ ؿ 
3

 178لق١ذج ػٛدج اٌذ٠ٛاْ ؿ 
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 َفاَرَجَع بُروحَك َ ْوَدَة الُمَتنّدم- َوأَلَْحقَرنَّ الُروَح  َلْيَست بَقـــــــادر             -

 

 َأْيَن الَعَناُء مْن الُخُمود الُمْبَرم- َيا َشا ًرا َنَصَر النَزاَب َ مى الَسَنا              -

 

 1َتْيُفو ِبَأْنَفاِست َوَتَحُقُق فت َدِمت- َوأَلْشَبَعَن َرَغاِئًبا َمْشُبوَبــــــــــــٍة             -

 

اذا عزت السيطرة المادية عمى المصير حاوؿ المرء توسؿ األوىاـ "  مصطفى حجازي يقول -

يعمؿ بيا النفس ويحمؿ بيا الواقع ويستعيف بتصوراتيا عمى تحميؿ أعبائو وبذلؾ يصؿ 

 2"إلى شيء مف التوازف الوجودي الضروري الستمراره

 

وربما لجأ إلى الكذب أحيانا ألخفاء الحقيقة المرة عف أعيف الناس ومف ىذا القبيؿ دعاه  -

صديقو خالد الشواؼ لزيارتو لبغداد فتعمؿ بأف الصبايا العذاري الريفيات يتشبثف ببقائو 
ولكف الحقيقة انكشفة لما أرسؿ إليو خالد بقصيدة فييا ذكر األسماء الحبيبات وصرح لو 3

  4"مثؿ ىذه األسماء مف نسيج الخياؿ " بأف 

 

                                                 
1

 347ل١راس اٌش٠خ لق١ذج دذ٠ث ؿ 
2

 63ِقطفٝ دجاصٞ ؿ 
3

 34ٔفغٗ ؿ.َ. ٔمال ػٓ ادغاْ ػثاط 1942 ِاسط 26ِٓ سعاٌح ٌٗ ئٌٝ خاٌذ اٌؾٛاف اٌثقشج  

 
4

  ٔفغٗ ؿ ٔفغٙا.ادغاْ ػثاط َ
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فجف جنوف بدر ألف صديقو جميؿ وال يعرؼ فتاة مف لحـ ودـ ويقف أف القبح ليس عقبة في  -

أنت مثمي محرـو مف العاطفة ؟ فأنت واف صدقت في " سبيؿ الحب فكتب إلى صديقو 

زعمؾ لست مثمي وأرجو أف تكوف مثمي انشاء اهلل مرت السنوات ، وأنا أىفو إلى الحب 

 1"ولكنني لـ أنؿ منو شيئا ، ولـ أعرؼ 

ويبدو مف كالمو أنو مسحوؽ ذا ليؿ ، يرى أنو دوف األخريف جماال وثروة ، ومقاما وىذا  -

 2مازاد في انطوائو ونكوصة إلى الماضي 

  النكوض وا نطواء

عمى الرغـ مف وطأة الماضي فقد ظؿ يحف إليو ، وييرب مف حاضره المثقؿ باليمـو ومف  -

مستقبمو القادـ ، ولعؿ السبب في ذلؾ آالـ الماضي تؤثر عمى حاضره فتجعمو أشد وطأة 

ونكوص الشاعر إلى الماضي 3"وعمى المستقبؿ ، كما أنيا تخفؼ مف معاناة الماضي 

 :أسباب 

  الحنين إلى الطفولـــــــــة :

ظؿ بدر يحف إلى طفولتو بعتبارىا المرحمة العزيزة عمى قمبو ألنو عاش مع والدتو قبؿ  -

 .رحيميا ، فكتب أجمؿ القصائد عنيا وال سيما قصيدة األسمحة واألطفاؿ

-  

 
                                                 

1
 46ِقطفٝ دجاصٞ ؿ 
2

 36-35ٔفغٗ ؿ. َ–ادغاْ ػثاط  
3

 563 لق١ذج األعٍذح ٚاألطفاي ؿ1.َ.أؾٛدج اٌّطش  
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 َ َصاِفيٌر ؟ َأْم َصبَيٌة َتْمرِ 

 

 َ َمْيَيا َسًنا ِمْن َ َذ َيْمَمُح ؟ -

 

 1َوَغْمَضَمُة األمّْ ِباْسم الَوِلْيدْ  -

 

تناغيو فت يومو األول  -

 

ويكاد يسمع صدى قبمة " بويب" يسترجع بدر ذكريات الطفولة حيف كاف يمتقط المحار في  -

أمو ، ويتذكر أجواء القرية ، ومالعبيا فيأنس لمماضي ينبعث مف جديد في وجدانو ، 

. فيستعيد شريط 

 .الطفولة بأدؽ تفاصيميا  -

" ولتكميؿ روعة الماضي يتوج نفسو أميرا جميال ، يبسط ذراعيو ويضـ أميرتو الغالية  -

 " وفيقػػػػػػػػػة

 

 

 
                                                 

1
 124اٌّؼثذ اٌغش٠ك لق١ذج ؽثان ٚف١مح ؿ 
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 َوفت الَباِب َمدَّ اأِلْميُر الَجِمْيلُ  -

 

 ِذَراَ ْيِو َيْسَتقِبُل اايِتــــــــــــوِ  -

 

 َأمْيَرِتت الَغالَيــــــــــــــــــــــة -

 

 1َفِفْيِيْم الَتَأنّْت َوَقْيَم الَصُدوْد ؟ -

 

متوىما نفسو جميال يبسط سمطانو عمى قمب أميرتو ، " وفي الباب مد األمير الجميؿ " يقوؿ  -

عبارة أخرجيا مف عميؽ الوعية وىي تعبر بصدؽ ما كاف يتمناه استغرؽ وقت طويؿ 

منطويا عمى نفسو ينبش في الماضي ىاربا مف قير الحاضر ومف وطأة الواقع  

 

  اليروب من الواقع السياست واإلجتما ت :

 2. ـ وكاف بدر ال يتعدى عمره السادسة وعند اندالع الحرب ع 1932نالت العراؽ استقالليا سنة 

 قاـ رشيد عالي الكيالني بثورة في العراؽ لقطع الطريؽ أماـ 1941كاف عمره ثالث عشرة سنة وفي 

                                                 
1

 124ٔفغٗ ؿ. َ 
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النفوذ البريطاني لكف محاولتو كانت فشمتا حيث توفي وزرائو يونس السبعاوي وعمى محمود الشيخ 

واعتقؿ آخريف فرثاىـ بدر في قصيدة شيداء الحرية يتحدث فييا عف مشكمة الوطنية ثـ انتسب إلى 

 1.  وكاف العراؽ يغرؽ في الركود اإلقتصادي1945الحزب الشيوعي 

انتشر الجوع واالظرابات والتظاىرات ، وغيرىا ، فتخمى بدر عف قضاياه الذاتية وانصرؼ  -

إلى القضايا اإلجتماعية والسياسية ، شارؾ في التظاىرات واعتقؿ وفر إلى إيراف ، 

والكويت حيث عانى مرارة الغربة والفقر فزاده ذلؾ وجعا عمى وجع وتجاورت جراحة الذاتية 

. وجراح أبناء 

 " : وطنو في مؤخاة انسانية عبر عنيا في مجموعة مف القصائد الثورية يقوؿ في قصيدتو  -

 "المسيح بعد الصميػػػػػػػػػػػب 

 

 َبْعَد َأْن َسَمُرونت َوَأْلَقْيُت َ ْيِنت َنْحَو الَمِديَنة -

 

 ِكْدُت َ  َأْ ِرُف الَسْيَل َوالُسَوَر َوالَمَقبَرهُ  -

 

 َكاَن ِفت ُكْل َمْرَمى َصِمْيْب ْوَأمُّ َحِزْيَنــــــــــةُ  -

 

 1قدََّس الّرُب َىَذا َمَخاَض الَمِدْيَنـــــــــــــــــــة -
                                                 

1
 462أٔؾٛدج اٌّطش ؿ 
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 جاء الصميب خاتمة لألوجاع وايذانا ببدء عيد جديد ولكنو سبعة إضطياد وتعذيب وجوعو -

يرجع بدر السياب إلى الوراء بحثا عف زعيـ فداء يزرع األمؿ في قموب المظموميف ،  -

والفقراء، لعؿ بطال ينيض ويأتي بالخالص إذ يبدؿ نفسو فداء عف أحبائو ، ولكف صوتو 

 ضاع سدى 

.  يغضب عف الوضع المتردي ، ويصرخ صرخة مدوية ممؤىا الوجع ، والغضب 

سوى تعبير عما كاف يسود العراؽ آنذاؾ مف " حفار القبور " وما قصيدة المومس العمياء و  -

. مصائب وويالت مف الناحيتيف السياسية واإلجتماعية 

نرى السياب ينكص إلى الماضي يعض جروحو ويرثى بمده وشعبو ونفسو وقد التحـ الثالثة  -

في وحدة عضوية ، فاأللـ واحد ، والمصير واحد ، والماضي واحد ، والسكيف منغرزة 

 .نذمي القموب والنفوس 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    

1
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 تبخيس الذات 

اف تتبع مراحؿ الشعرية التي مر بيا السياب ، والتحوالت التي طرأت عمى نتاجو بدءا مف  -

البواكير إلى اليدايا أنو طابع القير والفشؿ واإلحباط ، وىو المسيطر ، وأف الشاعر كاف 

يصارع مف أجؿ البقاء والخالص ، فبعد الشعور باليتـ ، والوحدة والتجربة الشيوعية 

والقومية ، والصراع مع المرض محطات تركت بصمتيا في شعره فسببت األلـ الذي 

يتخبط فيو يعود ببعضيا مف القدر وببعضيا مف اإلنساف وخاصة المتعمقة بشؤوف السياسة  

فنشأت عنده ميوؿ عدوانية ذات اتجاه خارجي ، فولدت نقمة عارمة عمى المسؤليف ،  -

والحكاـ ، والعدوانية ردت فعؿ نفسية صادقة يتوصؿ إلييا اإلنساف المظمـو فيي سالح 

لدفاع عف ذاتو، أو عف األخريف ، وعف طريؽ االنتقاـ تشعر النفس بالراحة ، ويظير 

تبخيس الذات عند السياب أوال في ردة فعمو عمى بشاعة مظيره الخارجي ، فقد رأى أنو 

يختمؼ عف غيره ، وأف دمامتو تمفت االنتباه ، فتنفر منو اإلناث ، وىذا ما حممو عمى 

ف كاف حافز لو لتفوؽ بالشعر ، وربما آلـ نفسو ، وحمميا المسؤولية في  الشعور بالدونية وا 

" أزىار ذابمة " فشمو وىو يبحث عف الحب ، ولعؿ ىذا الفشؿ ىو سبب تسميتو ديواف 

 . وىو في ربيع عمره1948
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إف الشاعر ال يثؽ كثيرا في قدراتو التي تحقؽ لو النجاح في الحب ، " ويقوؿ حسيف توفيؽ  -

فيو مجاؿ مف زمالئو ، وأقرانو ، أثناء دراستو الجامعية ، وىو يدرؾ أيضا أف طبيعة 

 "تكوينة الجسماني ال تساعده عمى أف تتعمؽ حبيباتو بو كما يتعمؽ بيف

وألنو يعى ذاتو يتممكو الوجع ويخجؿ مف نفسو ومف األخريف ، وحسنا تفعؿ النعامة ، حيف  -

وما قيمة 1" وليت النجـو تخر كالفحـ المطفأ " تطمر رأسيا بالرماؿ كي ال ترى الثعمب 

الحياة في الخزي والعار ؟ أليس اليالؾ ىو الخالص ؟ وىؿ مف وجع آلـ مف ىذا كأيتمنى 

 المرء اليالؾ فرارا مف عذاب اليأس 

 

 

 

رُّ َكْالَفْحِم الُمْطفّْْأ َوالَسَماءْ  -  َلْيَت الُنُجوَم َتخّْ

 

 ُرَكاَم َقاٍر َأْو َرَماْد َوالَعَواِصُف َوالُسُيولْ  -

 

2َتُدُق َراِسيََّة الِجَباُل َوَ  َتْخمَُّف ِفت الَمِدْيَنِة ِمَن ِبَناءِ  -

                                                 
1

 93.94ِقطفٝ دجاصٞ ؿ  
2

 543ؿ-1أٔؾٛدج اٌّطش َ 



 

 

 

* الفصـــل الثالــــــــــــــــث *

 

 "تصدع لمحمم   -

 الجوع إلى المرأة– أ  -

 اإلخفاق المتكرر فت الحب– ب  -

 الشعور با حباط– ج  -

 الفتشية– د  -

 التشرد والتفريج بالمذة الجسدية- ىـ  -

 إنييار المثالية أمام الواقع– و  -

 النقمة والثورة– ز  -

 الفصل من الوظيفة – ح  -

الجوع واإلذ ل والسجن  – ط  -
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 3 - تصدع الحمـــــــــــم: 

  تختمؼ نسبة الجوع إلى المرأة مف شخص إلى أخر ألنيا : الجوع إلى المرأة – أ

تخضع لعوامؿ ومؤثرات كثيرة ، ترافؽ المرء منذ طفولتو ومنيا التصاؽ الطفؿ بأمو ، في 

أثناء تربيتو ، وغاب أبيو عنو ، أو موت الػأـ المبكر ، وعدـ إشباعو مف حنانيا وعطفيا 

وفي كؿ الحاالت فإف الطفؿ يستمد موضوعاتو الجنسية مف خبراتو االشباعية األولى ....

إف األشخاص ، الذيف يتولوف أمور تغذية " محمؿ النفسي " فرويد " كما جاء في قولو 

الطفؿ وتوفير أسباب العناية لو ، ىـ الذيف يصبحوف موضوعاتو الجنسية األولى ، وفي 

 1" طميعتيـ األـ أو مف ينوب منابيا 

فالمرأة في المجتمعات المحافظة ال تتخمط بالرجاؿ ، كماؿ في المجتمعات  -

المتفتحة والمتحررة ، فيشد طمب الرجاؿ ليا ، ويحمـ كثيرا بالوصوؿ إلييا ، 

ويتعرض بسبيا لمكبت والحصر ، فإف السياب سعى إلى المرأة مثمو مثؿ أي 

رجؿ لكف سعيو اصطدـ بعده عراقيؿ ومشاكؿ وصعوبات ، فبحث عنيا في 

 .المراعي والشوارع ، المنفى ، المستشفى ، كاف مشتاؽ إلييا ، رسـ حبو 

                                                 
1

 79أٚساق جاِؼ١ح ؿ.ػثذ اٌذ١ٍُ عّؼاْ  

 ذؾشفٟ أتٟ اٌخق١ة أٔٙاس فغ١شج ذأخز ١ِا٘ٙا ِٓ ؽظ اٌؼشب: ٔٙش ت٠ٛة 
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ليا بطابع العطش الجنسي الذي ال يرتوي بالحاجة إلى حبيبة وأـ تبدد ظممو النفس ، وتمأل  -

قمبو بالحب والحناف ونشاركو في تحميؿ معاناة الحياة ، وتمأل قمبو بالحب والحناف ، 

ونشاركو في تحمؿ معاناة الحياة ، والعيش ضمف أسرة يسودىا الحب والسعادة ، فالمرأة 

 :المعنى لحياة مف دونيا 

 

 ...َباْلَمَكْوِكَين ِبَ  إْنِتَياءِ ......َ ْيَنـــــــــاِك  -

 

 َلْوَ ُىَما َما ُكْنَت َأْ َمُم َأَن َأْضَوَءا َاْلَرَجاءِ  -

 

 1َوَأنّْ َاْلُنوَر ِمْن َصْنِع َاْلَسَمِاء.....َزْرْقاُء ُساَجَيُة  -

 

طمب الشاعر المرأة لما بدأ يتفتح عمى الحياة ، فحمـ بيا في المناـ واليقظة وكاف يكتفى بأف  -

يراىا عف بعد تبتسـ لو ويبتسـ ليا ، وكاف مميوؼ في رؤيتيا ، أو لقائيا شكا ىمومو 

وكؿ ما يعانيو مف ظممات وألـ ، وفي قصائده األولى منيا           " بويب " وأحزانو لنير 

 حب الرومانسي تتقد جذوتو ، وىو عمى فراش الموت في مرحمتو األخيرة " البواكير " 

 :يقوؿ في قصيدتػػػػػػػػػػػػػػػو  -

 
                                                 

1
 80أص٘اس ٚأعاط١ش لق١ذج ػ١ٕان صسلاٚاْ ؿ 
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 َوَلِكَن َىْل َأَتْت َىْند ؟- َتْقِضتّْ اْلَمْيَل َفْالَفْجر            -

 

 َفَأْيَن َاْلَحّب َوْالَعْيَد ؟-  َخَ  ِمْن َطْيِفَيا الَنْيُر          -

 

                                                     َسًدى َقّضْيَن َأْ َواِمْت             

                                                    َ مَى َشَطآَن َأْوَىاِمْت 

                                                    َوَ  َصْفَو َوَ  َقْرَب 

 1                                                    َفْرِدّي َبْعَض َأْحَ ِمْت 

 

بدأ في أوؿ عيده خجوال حيا ، فإف عامؿ العمر كاف كفيال بتبديد بعض ذاؾ الخجؿ ، ولـ  -

قالو بعد انقضاء " عمى الشاطئ "  في قصيدة 1941يجرؤ عمى قولو والتصريح بو سنة 

 :عاميػػػػػف 

 َأَ  َيتسنَّى َيا ْابَنَة َاْلحبّْ َساَ ة         َلِرُوِحْت َأْن َيْرَقى َاْلَنُيوَد َاْلَعَواَرَيا         - 

 

َمْت َفْت َأَفِق َثَغِرَك َقْبَمُو       َيْصعَُّدىا َثْغِرْي َفَقْد َزاَل َماِبَيا  -  2َمَتى َحوَّ

 

                                                 
1

 81-80اٌثٛاو١ش لق١ذج ػٍٝ اٌؾاطئ ؿ 

 ذؼٕٝ تذا٠ح أٚي ؽٟء لاَ تٗ اٌؾخـ فٟ ِجاي أػّاٌٗ: تٛاو١ش 
2

 81 لق١ذج ّ٘غه اٌٙأٟ ؿ–تٛاو١ش  
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ىنا أدرؾ بأف حممو بعيد المناؿ ، وأف مايسعى إليو شبو محاؿ ، غرؽ في حزنو وشرح  -

 وضعو المأساوي فترضى بالوصاؿ

 

 َطَواَىا َاْلَرَدى َاْلْمعَجل.....َوَأِمّت - َمُنُو َقْد َجرَّدْتِنْت َاْلِنَساَء           ........َأبىْ     - 

 

 1َفَرْحَماَك َفَاْلَدْىُر َ  َيْعِدُل - َوَماِلت ِمَن َاْلَدْىِر ِإ َّ َرَضــــــــاَك            -

 

كمما مر عميو عاـ ، شعر بالحاجة إلى األنثى تكبر في داخمو وانتقؿ مف القرية إلى المدينة  -

، ورآىا تشاطره مقعدة الدراسة والممعب ، نظرات االغواء زاالقتناف وليذا رأيناه يبحث عنيا 

بميفة ، يحاوؿ اصطيادىا بشعره وامتالكيا والمرء في ىذه المرحمة يسعى إلى المرأة بقوة ، 

ليحقؽ ذاتو كمما ابتعدت عتو زاد إجتياؼ خيالو ليا ، وأمعف في طمبيا ، حتى إذ لـ 

يستطيع الوصوؿ إلييا ، واعتبارىا ساقطة ، وصب عمييا لعناية وأرجع إلييا أسباب األيثـ 

 :والشر 

َياَلذََّة فْت َسِريَر َاْلَمْوِمِس َاْلَداِمْت - َلْمَياِء َيا َشْيَوَة َفْت َصْدِرْي َاْحَتَدْمِت           - 

 

َنَاّحيَة َوَجَرَىا َاْلِقَتاَل َأْحَ ِمت - َيا َوْمضة َاْلَخْنَجِر َاْلَمْسُموِم فت َخَمِدْي           -

 
                                                 

1
 81 لق١ذج خ١اٌه ؿ–تٛاو١ش  
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ففي القديـ كاف المجتمع أمومّيا فمجد االنساف المرأة ، وأعجب بقدرتيا عمى الحمؿ وخمؽ  -

وأصبح " أما الرجؿ فتغمب عمييا بالقوة وعزليا عف عرشيا في ديف وفي الدنيا " الحياة 

" حواء مف ضمع أدـ "بمقدوره أف يمد مف ضمعو 

 

انتشرت حكاية اغواء حواء ألدـ ، اذ أطعمتو  ( zeusأتينا مف رأس زيوس  )ومف رأسو   -

 1"التفاحة ، أو ثمرة المحرمة ، وكشفت عف عورتيا ، أف حواء سببو 

 

مع ذلؾ تمتمكو الشيوة إلى المرأة ، إلى جسدىا وعرييا ، فكأنيا ىو يميما برؤياه ، أف  -

الحضارة الفمية ، حيث يأكؿ الحبيب حبيبتو بأسنانو يخيؿ إلينا أنو يؤوب مف الصحراء 

 إلى بنا لوبيو Ulysseنائية ، التي عاش فييا فترة زمنية طويمة ، فعاد إلى عودة عوليس 

pénélope  وفي داخمو جوع إلى الشيوة ال يشبع : 

 

َق َجْسَمَك َاْلَعاِرْي  -  ......َتَمزَّ

                                     

.... َتَمَزَق َتْحَت َسَقِف َاْلَمْيِل ، َنْيِدَك َبْيَن َأْطَفاِرْي                                      -

 

ويصرح بوجييا مستعذبا االلـ ، ألنو يجد فيو ارواء ، لغميمو ، فينصح كالمو  -     
                                                 

1
 .hesnard .A. ib. d .p.p 82ؿ 
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:        بالمازوشبة 

 1َأِرْيَدَك َفاْقَتِمنت ِكْت َأَحّسِك     -  

 

ىنا أوقعو المرض وعجز عف ممارسة الجنس وازداد نشاط مخيمتو واستبد بو الجوع إلى الجسد ، - 

وعمى رغـ مف حرمانو وألمو وفي أوؿ عيده ، كانت عواطفو في جيشاف وكاف ال يشبع إال إذا ذاب 

. في الحبيبة 

  ا خفاق المتكرر فت الحب - ب: 

 

كاف بدر مف أكثر الناس تعطشا إلى الحب ، ألسباب كثيرة منيا غياب أمو فقداف حنانيا ،  -

وكاف متعطش إلى رؤيتيا ، وأكثر مف أسماء المواتي أغـر بيف في دواونية ، وتحدث عف 

رحالت الحب التي لـ توصمو إلى السعادة ، وسيطرت النزعة الرومانسية عمى كأبتو 

وحرمانو وحزنو الذي كاف ينتابو ، وكاف شديد التأثر واإلنفعاؿ ، وكاف كثير الشرح 

" والتفسير ، واعترؼ بكذبو عمى نفسو ، وفشمو حيف قاؿ في رسالتو لو إلى خالد الشواؼ 

عاشتا في بالؾ فقط ؟  (...)و  ( )..أحؽ إف الذي قمبو في قصائؾ خياؿ ؟ أحؽ أف 

أأصدؽ أنؾ لـ تعترؼ الحب ؟ أأنت مثمي لـ تعرؼ فتاة بعينيا ؟ أنت مثمي محرـو مف 

العاطفة ال يرى قمبا يخفؽ بحبو ؟ ال فأنت واف صدقت في زعمؾ ليست مثمي فأرجو أال 

                                                 
1

 82-81لق١ذج اٌٍؼٕاخ ؿ.ل١ثاسج اٌش٠خ  
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مرت السنوف وأىفو إلى الحب ولكنني لـ أنؿ منو شيئا ، ولـ .....تكوف مثمي إف شاء اهلل 

  1(...أعرفو 

 لما جاء بدر إلى بغداد ليكمؿ دراستو ، حمؿ لزمالئو حكايات الغرامية الوىمية عف الفتيات  -

 بأف الفتاة 1937 .1932في الريؼ ، فوجئ بأف التعميـ في المدينة مختمط منذ سنة 

نتمتع بالقسط أكبر مف الحرية ، وأنيا كذلؾ تتجاوز الحدود التي رسمتيا الشرائع وتقاليد 

ذلؾ 2" تقرأ الشعر " في المجتمع ، كانت الفتاة تبسـ لمشباب ، نتحدث إليو بافتضاب و 

كاف يزيد مف عذاب نفسو وفقره شديد ، فاستمر يطمبيا طواؿ حياتو ولـ يصؿ إلييا بعد ، 

. بعد معاناة طويمة ، يصرخ بقمب كبير 

 

 َوَما ِمْن َ اَدِتْت ُنْكَراَن َماِضْت َاْلِذْي َكاَنا -

 

 ُكَل ِمْن َأَحَبْت َقْبَمَك َما َأَحُبوَنتّ ....َوَلِكَن 

 

 3َوَ  َ َطُفو َ مّت ، َ ِشْقُت َسَبَعا َكنَّ َأْحَيًانا  -

 

                                                 
1

 85-84 ؿ2ِمذِح اٌذ٠ٛاْ َ 
2

  85ٔفغٗ ؿ. َ 
3

 86ؽٕات١ً اتٕح اٌذٍثٟ ؿ 
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والقصيدة ىنا تخمؽ في نفس القارئ اإلشتياؽ واألسؼ وفي مطمع القصيدة أف حب الشاعر  -

كاف مف طرؼ واحد ولـ يحصؿ عمى العطؼ والحناف مف طرؼ أخر ، قضية عدة سنيف 

مف حياتو يطارد المرأة ويوىـ نفسو بأنيا تحبو عمما بأنيا كانت تبسـ لو لينظـ بيا شعرا ، 

وليتالعب بعواطفو ، ولتوضيح أكثر نقؼ عند محطات الحب في حياتو بدءا بالريؼ 

وخارج أرض العراؽ ، مر بعدة مراحؿ في طفولتو ومراىقو لكنو لـ يحصؿ عمى الحب 

. والحناف والعطؼ

 

 1 - شنابيل ابنو الحمبت :

 

كاف تمميذ في المرحمة اإلبتدائية ، حيف عمؽ نظره في بقيع شرفو مغمقة مزينة بالخشب  -

المزخزفة والزجاج المموف ، تدعى شنابيؿ تعود المنزؿ رجؿ اقطاعي يدعى الحمبي ولطالما 

ظؿ يراقبيا باعجاب وظمت تعيش في ذاكرتو فترة طويمة مف الزمف وىو يستشفي بمندف 

 : بقصيدة يقوؿ فييا 1973سنة 

 َيا َمَطًرا َيا َحَمبتْ  -

 َ ْبَر َبَناِت َاْلَجمبتِ  -

 َيا َمَطًرا َيا َشاَشا -
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 1َ بََّر َبَناَت َاْلَباَشا   - 

 

ىنا ضمت ابنة الحمبي تزور خيالو حوالي ثالثيف سنة ، ألنيا كانت أوؿ غراـ خيالي يقع فيو  -

 :فيقػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 

َب َوَكْم َوَجدَّ - َثَ ُثوَن ِاْنَقَطَعْت َوَكَبَرْت       -  َكْم حَّ

 توََّىَج فْت فُــــــــــــــــــــَؤاِديْ  -

َغْيَر َأِنْت ُكَمَما َضَفَقْت َيَد َاْلُرْ ِد  -

 

                                 2"  مذاؽ التعاسة " اف النفس البشرية تخفي في اعماقيا ضرجا مف  -

ألنو ضؿ يتوىميا ويشتاؽ إلييا والشيء مما يجعمو سعيدا يكوف وىما فيؿ كاف السياب 

سعيدا ؟ ىذا ىراء ، ولعؿ الحب يضرب اإلنساف كالمرض ألف الفنانيف والشعراء أكثر 

حاجة إلى الحب ألنو يساعدىـ في التعبير واإلبداع ويقوؿ بدر كانت المرأة أكبر حافز 

دفعني إلى الكتابة الشعر ويبدوا ىذا واضح في ديواني ، أزىار ذابمة ، وأساطير كانت ابنة 

 .  الحمبي أوؿ تجربة وىمية لمحب عرفيا السياب في حياتو

 
 

                                                 
1

 87ؿ.1اٌؾٕا٠ً َ 
2

 88-87ت١ش داوٛ أرقاساخ اٌرذ١ًٍ إٌفغٟ ؿ 
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 2 - حب وفيقـــــــــــة :

 

ابنة صالح السياب ، كانت تكبره بسبعة سنوات ، وكاف " بوفيقة "وفي خامسة عشر ، أغـر  -

حبو ليا مف طرؼ واحد ، اذ تزوجت ىي مف رجؿ أخر وماتت بعد عشر سنيف ، ولـ 

تدري بحبو ليا ، وكاف يقع في حب أي امرأة يراىا ، تعويضا عف غياب أمو ، وكاف 

ولعؿ الحب وىـ مقنط نداء باطؿ فارغ ، يقفز " يسعى دائما إلى ممئ الفراغ القمب والسأـ 

دوف إنقطاع فوؽ أمؿ مرىؽ بالخيبات إزاء أشباح نظف أننا نحبيا لكنيا تيرب باستمرار 

 1"أماـ أنفسنا 

"  وىي مف البواكير 1941وتحمؿ تاريخ " عمى الشاطئ " أوؿ قصيدة كتبيا لوفيقة عنوانيا  -

 يقوؿ فييا واصفا حبيبتو 

 

 َتِسيُر اُْلَشْمُس ِلْمَغْربِ - َوِفْت َمْوِكِب َأْحَ ِمْت          - 

 ِإَلْيَيا َلْوَ ُة اُْلُحبّْ - َفَيْشُكْو َقْمِبْت َالَظاَمْت       -  

 َفَياَ ربَّة ِإَلَياِمتْ  -

 2َوَيا َتَشيْح َأَياِمْت  -

                                                 
1

 89أرقاساخ اٌرذ١ًٍ إٌفغٟ ؿ. ت١شداوٛ  
2

 89اٌثٛاو١ش ػٍٝ اٌؾاطئ ؿ 
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وىي ال تشعر بوجوده ؟ الغريب أنو استمر عمى حبو ليا ، " بعض أحالمو " وأتي أف ترد  -

 "حدائؽ وفيقة " بعد موتيا وراح يذكرىا في شعره وكتب عمييا قصيدة 

 َتَنَمّطت ِفْت َسِريَر َمْن َشَعاِع َاْلَقَمرِ  -

 َزنبقت َأْخَضـــــــــــــــــــــــــــــــرَ  -

 1ِفْيِو ِاْبِتَســــــــاِم –َفْت ُشُحوِب َداِمِع  -

 

وىنا امتزجت الحقيقة بالخياؿ والضياء بالظالـ وظؿ يتوىميا حتى بعد موتيا ويحبيا   -

 3 - ىالة الرا ــــــيــــة: 

 بعد موت وفيقة ، أغـر بالراعية تدعى ىالة إلتقاىا في الحقؿ بينما كاف يرعى خراؼ جده -

 2َوَ  َأْنَصَرْفُت َنْحَو َاْلمروَج َخَواِطِري - َوَما ُكْنُت َلْو َلْم َأْتَبَع َاْلُحَب َراِ َيا      -

كمما جاء إلى جيكور يرعى أغناـ جده طمعا في رؤيتو حبيبتو ولـ يستمر ىذا الحب طويال  -

نزوة بريئة من نزوات " عمى أرض الواقع ، اف ظؿ بدر يذكر ىالة في شعره ألنو 

مرضت ذات مرة لـ يعد يراىا فكتب  3" المراىقة مفعمة بالمثالية والمواقف العاطفية 

إلى التت   تفيم الشعر و  " عمييا قصيدة وأىداىا إلييا وجاء في مقدمتو وىو يقوؿ 

تسمع قصيدتت ىذه ، ولن تسمعيا ، أرفع ىذه ااىات ، لعميا تنوب  ن زيارتيا وىت 

"  مى فراش المرض
                                                 

1
 90لق١ذج اٌّؼثذ اٌغش٠ك ؿ.اٌّؼثذ اٌغش٠ك  

2
 90لق١ذج روش٠اخ اٌش٠ف ؿ 
3

 90ػ١غٝ تالطح ؿ 
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َوِلْمُقُموِب َاَلِتت ظََّمْت َمَقاِصْدَىا -َمِريَضُة َلِك َرِبْت َياَىوْيَل َوِلْت         -

 1َفَاْلُروُح ِمْثًمِك َ َاد َاْلَداْء َواِفْدَىا- َمِرْيَضُة ؟ َلْم َيَنمك َاْلَداَء وَاِحَدُة      -

بعد أشير انتيت حكاية ذلؾ الحب ، المثالي ، واستمر يرددىا في شعره وقصائده، ومالمح  -

الحزف ظاىرة عمى وجيو ، ولممرة الثالثة ذاؽ مرارة الحب وقساوتو ، فحـز حقائبو ، وغادر 

. إلى بغداد الكماؿ دراستو 

 4 - ذات منديل األحمــــــر" لبيبة 

كانت في السنة النيائية " لما جاء إلى المدينة إلكماؿ دراستو تعرؼ عمى طالبة تدعى لبيبة  -

تكبره في العمر بسبعة سنوات ، وكاف حبو كذلؾ مف طرؼ واحد ، يقوؿ في مقدمة 

نظرت إلى ظمؾ في الجدوؿ ، فالتقت عيناي بعينؾ أوعينو فكاف حبي "" خيالؾ " قصيدتو 

 ............"لؾ أولو

 َوَحْولت َزُىوَر َاْلَمنى ُتْذِبلَ - َوَقْفُت َحِزِيًنا َلَدى َالمِفتيَن     -

 َوَجاَلْت ِبَأْ َطاِفِو َاْلشَمأل- َوَقدّْ َرفَّ َظَمَك َفْوَق َاْلِمَياِه     -

لـ تنفع نصائح زمالئو لو باالبتعاد عنيا ، ألنيا تكبره سنا ، إال أنو جرب خيبة الحب معيا  -

، وكاف حبو ليا مف النظرة األولى وقد فشؿ في حبو لبيبة ذات المنديؿ األحمر كما 

يسمييا وكتب عدة قصائد عمييا  ،وكاف حبو ليا وىميا وعشقيا ،مجرد أف رأى صورة 

وجييا في الماء فوضع نفسو بغير شعور واعي في حالة حب مستحيمة ، حتى إلذا فشؿ 

. حبو ازدادت مراراتو 
                                                 

1
 90ٔفغٗ ؿ.َ.ادغاْ ػثاط . د 
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 5 - األقحوانــــــــــــــة: 

التي تدعى األقحوانة وىنا لـ " مارغريت" وحدىا معجبة بشعره ، كذلؾ زميمتيا " لـ تكف لبيبة  -

يصؿ إعجابو بيا إلى مستوى الحب ، إال أنيا حركت مشاعره في مرحمة كاف يحتاج فييا 

إلى حبيبة تمنحو الحب واإلىتمػػػػػػػػػػػػػاـ  

 

 1َفَتَرَجَحْن َيَنْمُو َاْلَمسّيِد َاأْلََرقِ - َيَناُم َفْوَق َاْلُنُيوِد َمدََّكَرا      -

 

: ويثير فينا االشفاؽ عمى حرمانو بقولػػػػػػو  -

 

 2َماَلْم َنَيْمُو َاْلَمسيَُّد َاأْلََرقِ - َقْد َنْمِت ِمَن َ َطَفٌيَن َياَوَرِق       -

 

يتوىـ أف اعجاب الفتيات بالديوف إف ىو إال اعجاب بمف كتب قصائده فيقع نفسو بأنيف لو  -

: فيو قبػػػػػػػػػػػػػػػػال 

 

َى َّ َأَرْيَت َاْلفَؤاَد َمْوِضُعَيا  - َخبََّأَن ِفْت َجاِنبيك لت َقَبً         -

                                                 
1

 93ؿ2.اٌثٛاو١ش لق١ذج ػٛدج اٌذ٠ْٛ َ 
2

 93ٔفغٗ ؿ. َ 
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ال تعمماف " األقحوانة " و"ذات منديؿ األحمر " ولكنو سرعاف ما يعود إلى رشده فيعترؼ بأف  -

: بحبو ويقوؿ 

 

 ِإَذ َتْسَمَع َاْلدْنَيا َوَ  َتْسَمَعانِ - َوَأيَّ َجْدَوى ِفت َأَغاِنْت َاْلَيَوى       -

 

ِإنَّ َكَنُتَما ِبْالَحب َ  َتْعَمَماِن - َوَأْي َخْيِر ِفت َاْلَيَوى ُكَمــــــُو        -

 

ىنا لـ يتمكف باعجاب باألقحوانة ألنو معجب بمبيبة زميمتيا ، وظؿ األلـ وحزف يمزؽ قمبو ،  -

بعد تقديمو امتحاف نياية العاـ ىرب مف بغداد خفية دوف أف يعمـ أصدقائو ، ألنو لـ 

يتمكف مف العثور عمى حبيبة تأخذ مكاف أمو وتعوضو الحب والحناف والعطؼ الذي فقده 

. في طفولتو 

 

  لمعان البكري " اليوى المبكر" 

اف السياب ىو مف أطمؽ عمى الحبيبة الجديدة ىذه التسمية ، لقد أحس أنو يولد مف جديد  -

واف كؿ الحب الذي عاشو في الماضي كاف عبثا ، الفتاة التي أحبيا كانت معجبة بشعره 

وكاف يكتب معظـ شعره وقصائده ويرسميا مع رفيقو لو ، لكي تعطييا إياىا وفي ذلؾ العاـ 
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، فصؿ عف الكمية لمشاركتو في اضراب ، فرجع إلى جيكور ، وىو يحمؿ في قمبو حبا 

وأرسميا مع رفيقة لكي تعطييا ليا ، ولكف " نشيد المقاء " ليا وكتب عنيا قصيدة أسماىا 

مرت عدة أسابيع ولـ يتمقى منيا أي جواب فاشتد األلـ في نفسو وعاش في ىجامس مف 

موت حبو وفصمو عف الحبيبة ، فكتب إلى خالد يدعوه لكي يعيش في الواقع بعيدا عف 

الوىـ والخياؿ ، ولكف بدر أوضح لو بأنو اليستطيع العيش بدوف حبيبة ألنو يأس ويدعو 

 إلى الموت وكأبة والحزف يعـ حياتو وقمبو ويقوؿ في قصيدتو 

 َما ِإَجَنْيِت من َاْلَزَماِن ِسَوى َاْلَكَآَبِة َوَاْلَنُحــــــول -

 1َأو ْأْرقُب َاْلَمْيَل َاْلَطِوْيَل َيُذوُب فْت َاْلَصْبِح َاْلَطِوْيَل  -

  َ َمأمل ِلْت َبالَكِثيْر َوَ  َرَجاَء بالقميــــــــــــــل -

َواَ ّد َأيَّاِمت أَلْسِمَمَيا إلى َاْلَيمّْ َاْلَثِقيـــــــــــــــــــَل  -

 7 -  (لميعة  باس  مارة  )المنتظرة:  

وظؿ حب الريفي الذي حمـ بو وىما وكاف في السنة الرابعة مف الكمية حيث خيؿ إليو أنو  -

 كما 2"أوقدت في مصباحو اليوى " وجد المنتظره في أثر حالة مف القمؽ واالضطراب لقد 

 p.Elwardالنار في جميد بوؿ ايموار  " Galaغاال "أوقدت قناة الثموج 

َخَبا َوَلْوَ  َأْنَت َلْم ُيوِقْد - َأْوَقْدُت ِمْصَباَح َاْلَيَوى َبْعَدَما       -

 
                                                 

 ؽاػش فشٔغٟ واْ ٚادذ ِٓ ِإعغٟ اٌذشوح اٌغش٠ا١ٌح 1952-1895: تٛي ا٠ٍٛاس - 
1

 96-95ٔفغٗ ؿ. َ  
2

 96 لق١ذج ػث١ش ؿ1.أص٘اس ٚأعاط١ش َ 
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وكأنيا تقّمصف في الزمف ، فحممت روحو بيا مف قبؿ وجاءت تمحو ما عاشو مف الذكريات  -

 ، لتفتح لو صفحة جديدة كميا تفاؤؿ والفرح والسعادة

 1َ َمى ِضَفاِف َاَلَزَمِن َاْلَمِزيْد - َوَأْنِت ِمْن َتْحُمم ُرْوِحْت ِبَيا      -

عاد الحمـ القديـ يراوده إال أف الخوؼ مف الفراؽ والموت ظؿ يالحقو مف حيف إلى آخر  -

فبات حذرا مف المستقبؿ أو ربما ظف أف السعادة تنتظره مع حبيبتو الجديدة يعترؼ أنو 

: عاش في الوىـ لمدة طويمة ويقوؿ 

 

 َكاَن َاْلَيَوى َوَىًما ُيَعّذبنت َاْلَحنْيَن إَلى لَقاِئوْ  -

 

 ..َساَءْلُت َ ْنُو َاأْلُْمنَياِت َوَبُت َأْحُمُم َبارتَماِئو -

 

 َوَاْلَيْوَم َحّبْبُت َاْلَحَياَة ِإَلّت ، َوابَتَسَم َاْلَزَمانَ  -

 

 2فت َثْغرَِىا َوَطَفا َ َمى َأْىَدابيا َاْلَغُد َوَاْلَحَناَن  -

 

                                                 
1

 97ٔفغٗ ؿ.َ 
2

 97 لق١ذج سئح ذرّضق ؿ1أص٘اس ٚأعاط١ش َ  
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في ذاتو عناصر دماره حاؿ االختالؼ " كاف حبيما غير مبني عمى أسس متينة وربما حمؿ  -

ف أدعيا أنيما أقوى مف األساطير والسنف البالية تقوؿ   ".لميعة " في الديف دوف حبيما وا 

 َوَأْشَباُح َمْوَتى َتُجوَب َاْلُقُرونَ - َأَساِطيُر َنمّقيا َاْلَخاِدُ وَن             -

 

 1َوَتعْبُت ِفْيَنا ِفَيا ِلْمُجُنوِن - َلَتْخُنَق َأْجَمَل َأْحَ ِمَنــــــــا               -    

 

: ويقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ بدر        

 

 َأَساِطيُر ِمْن َحَشِر َجاَت َاْلَزَمانِ  -

 

 َنِسيُج َاْلَيِد َاْلَباِلَيـــــــــــــــــــــةُ  -

 

 َرَواَىا َظَ َم ِمْن َاْلَياِوَيــــــــــــةِ  -

 

َوَغنى ِبَيا َميَّتَـــــــــــــــــــــــــاِن  -

 

                                                 
1

  101 ٔمال ػٓ دغٓ ذٛف١ك ؿ97 اٌضا٠ٚح اٌخا١ٌح ؿ–١ٌّؼح ػثاط ػّاسج  
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إعتاد عمى الفشؿ واالخفاؽ في الحب لف يتخذ أي مبادرة وخيبة في الحب يقوؿ              -

ومزيفة وليذا خيـ عمى شعره الحزف 1إف مف لـ يألؼ األشياء الرائعة يحس بيا مزعجة "

واأللـ والبكاء  

 8 - مادليـــــــــــــــن: 

سار بدر مف فشؿ إلى أخر ولـ يحصؿ عمى وظيفة محترمة بسب إنتمائو إلى الحزب  -

الشيوعي ،تحولت حياتو إلى سمسمة مف الصراعات مع السمطة ففصؿ مف عممو ، ظؿ 

فقير يتجوؿ في الشوارع ، وذات مرة سارت مظاىرة عند المقبرة ، فرتقى بالحائط  ليمقي 

قصيدة حماسية ، وكاف بيف الخطباء فتاة جميمة في الخامسة عشر مف عمرىا ، ألقت 

لتقاىا مرة " مادليف " قصيدة في جماىير وفي نفس بدر جذوره اشتياد وكانت تدعى  وا 

ثانية ، فسألتو عما لديو مف شعر نضالي ، فضرب ليا موعد ليطمعيا عمى قصيدتو لـ 

تكتمؿ بعد ، يتحدث فييا عف نضاؿ الشيوعيف ، ووافتو إلى الموعد وطمب منيا مرة أخرى 

لتحضر ، فحضر ليا قصيدة غزلية ، كتبيا عمى ورؽ أرؽ معطر وألبسيا ثوبا ميميال ، 

:  ففرحت مادليف بيا يقوؿ 

فعزمن  مى أننت سأخذىا ىذه المرة إلى فندق .....وافترقنا وتوا دنا  مى مو د جديد "  -

وبعد أن يئست تماما ....من الفنادق المعروفة بأسرارىا ، وانتظرتيا فت األسبوع الرابع 

 بينما 2"انصرفت أل مم فيما بعد أن الشرطة قد ا تقمتيا ثم أطمق سراحيا ، لكنت لم أرىا 

                                                 
1

 98لق١ذج أعاط١ش ؿ. أص٘اس ٚأعاط١ش 
2

 100ادغاْ ػثاط ؿ 
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كاف مرة في مديرية األمواؿ المستوردة ، قاؿ أحد الرفاؽ بأف لدينا موظفة ييودية وىي 

شابة جميمة ، تريد الحكومة أف تسقط عنيا الجنسية العراقية وتسفرىا إلى فمسطيف 

نتزوجيا مسمـ فمـ تستطيع الحكومة إسقاط الجنسية عنيا وكاف السياب أحد منيـ ألنو  وا 

كاف بعاني مف الحب  ، ولـ يتوفؽ فيو ألنو كاف عمى استعداد بزواج بأي امرأة ، تعويض 

ـُ شيء والواقع  عف النقص الذي كاف يعيشو ، ليذا تزوج مف اقباؿ ، ولـ ينجح زواجو َفاْلُحْم

شيئ أخر وال يغرؽ بيف الحب والجنس  

 9 - إقبــــــــــــــــال :

 

اذا اتبعو النضاؿ السياسي والفقر ، وعدـ حصولو عمى حبيبة تعوضو عف أمو فقرر الزواج مف 

اقباؿ ابنة طو العبد الجميؿ ، وىي في مطمع العقد الثالث مف عمرىا ، خريجة دار المعممات ، 

تعمؿ في مدرسة ابتدائية لـ تكف عمى قدر مف الجماؿ أو الثقافة العالية ، ولكنيا كانت مف عائمة 

طيبة مف أبى الخصيب ، وكانت زوجتو متفانية في سبيؿ إسعاده ، فانتظمت حياتو ، وتحسنت 

صحتو ، وصار لو أصدقاء ومعارؼ الطبقة الراقية ، إال أنو بدأ يشعر بالممؿ واليأس ، لـ يستطيع 

أف يثير فييا اإلىتمامات الفكرية واألدبية ، بعد عدة سنوات ، وىو ينصح لصديقو مؤيد العبد الواحد 

يامؤيد نصيحتي إليؾ إذا أردت األقداـ عمى الزواج أف تكوف رفيقة مستقبمؾ ذات ميؿ إلى األدب " 

.... وال تراتكب الخطأ الذي وقعت فيو ...عمى األقؿ ، لكي تفيـ مشاعرؾ ونشاركؾ في احساساتؾ 
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مشكمة بدر أنو كاف يحمـ بإمرأة مثالية ، " 1..... أنيا تعيش في عالـ غير العالـ الذي أعيش فيو

                                                                           :                                      كما رسميا مخيمتو لكنو  لـ يعثر عمييا فيقوؿ 

َوَما َبْيَن َزْوِجْى َوَبْيِنت َحَواَء -  

َفَمْيَت َاْلَصَحاِري َوَلْيَت َاْلِجَداَر - 

َتْوحُد َماَبْيَن َزْوِجت َوَبيِنت ِبَبْرِد َاْلِشَتاِء -  

َوَصْمُت َاْلِحَجاِر - 

ِإنَّ َاْلَسِعْيْد – َوَيا ْلَيتنت ِمُت - 

ِمْن َأّطرح َأْلِعْبء َ ْن َظْيرِِه - 

َوَساَر إلَى َقْبرِِه - 

 2ِلَيَوِلَد ِفت َمْوِتو ِمْن َجِديدْ - 
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 102ٔفغٗ ؿ. َ 
2

 103ؽٕاع١ً اتٕح اٌجثٍٟ لق١ذج ٌٛٞ ِى١ٕظ ؿ 
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 10 - ليمت الممرضــــــة: 

 نيساف 18ذىب بدر إلى بيروت قصد االستشفاء ، فأدخؿ إلى الجامعة األمريكية سنة  -

 ، وكانت فكرة الموت تمح عميو وأشار التشخيص إلى مرض فسادي في جيازه  1972

العصبي ، فمـ يعط أدوية ، واذا غادر المستشفى قصد طبيبا ألمانيا في شارع بميس يدعى 

 فأنزلو في فندؽ ساف بوؿ وراح يزوره بعد أف وضعو في مشيد لتقويـ D.zeuchزويتش 

العظاـ ، وقامت امرأة زويتش المبنانية بخدمتو ، رفؽ ممرضة تدعى ليمى كانت تعتني بو 

، فأغـر بيا ، ألف في لحظات المرض يشعر االنساف بأنو يحتاج العناية مف أقرب الناس 

إليو وال يستغرب ذلؾ عند بدر الذي استمر طواؿ حياتو يبحث عف أمو في قسمات وجوه 

النساء وأشفقو عميو ليمى وأعطتو خصمة مف شعرىا ، ولما رأت أف األمر حدي ، وأنو 

فتحيا بالزواج ، أطمعت السيدة زويتش عمى الحكاية ، فطمبت ىذه األخيرة بقدـو زوجتو 

اقباؿ إلى بيروت ، إلعتناء بزوجيا حتى رأت خصالت الشعر والرسائؿ التي كتبيا بدر ، 

               1 "رحل النيار " فثار غضبيا ورمت بيا مف الشباؾ وبعد يوميف كتب قصيدة 

 َرَحَل َاْلَنَيارْ - 

 َخَصَ ِت َشْعَرِك َلْم َيْصنَعَيا َسْنِدَباْد ِمَن َاْلَدَمارِ  -

 َشِرْبُت َاَجاَج َاْلَماِء َحَتى َشاَب َاْشَقُرَىا َوَغارَ  -

                                                 
1

 103ِٕضي االلٕاْ لق١ذج سدً إٌٙاس ؿ 
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وزاد وجعو وألمو وىو عمى فراش الموت ، يعتذر مف زوجتو اقباؿ مبررا ليا موقفو بأنيا  -

كانت نزوة عابرة ، مثميا مثؿ غيرىا مف المواتي تعرؼ عمييـ ، انتيت حكايتو مع ليمى 

. بالفشؿ واالخفاؽ

 11 " -  الكتابة البمجيكية " لوك نوران :

طالت رحمة بدر مع العذاب ، مف العراؽ إلى بيروت ، فمندف ، فباريس وغيرىا ، وفي 

لوؾ نوراف " إلى الكاتبة البمجيكية  " سيمون جارجت" العاصمة الفرنسية ، عرفو صديقو 

فقرأ ليا بعض مف قصائده وكانت ىي تؤسو ، فشعر بانجذاب إلييا ، بات ينتظر " 

 :قدوميا كؿ صباح حاممة لو باقة مف القرنفؿ ، وجد فييا األـ العطوؼ فيقوؿ 

 َوَذَىْبِت َفاْنَسَحَب َاْلَضَياءُ  -

َلْوَصحَّ َوْ ُدَك َيا َصِدِيَقة  -

 ه َ نْبَعثت َوِفَيَقة – َلْو َصحَّ َوْ ُدَك - 

 1ِمَن َقْبرَِىا َوَلَعاَد ُ ْمِرْي ِفت َاْلَسِنيَن ِإلَى َاْلَوَراِء -       

" لما قرأ عمييا قصيدتو ، بكت وعانقتو ، فظف أنيا تحبو ، وكتب ليا قصيدة أخرى عنوانيا   -

:   فييا أعترؼ ليا بأف كؿ المواتي أحبيـ لـ يحبوه فيقوؿ  2 " أحبينت

 َكل ِمْن َأْحَبْبُت َقْبَمَك َما َأَحُبونّْتْ ....َوَلِكَن  -

                                                 
1

 105ؽٕاؽ١ً اتٕح اٌجثٍٟ لق١ذج ١ٌٍح فٟ تاس٠ظ ؿ 
2

 105ٔفغٗ لق١ذج أدث١ٕٟ ؿ. َ 
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وأفيمتو أف رجؿ أخر موضع حبيا ، فأنزعج وتذكر كؿ ذكرياتو المؤساوية وخيبات األمؿ  -

والفشؿ التي مر بيا في حياتو ، ولـ يجد أي امرأة تعوضو الحناف والعطؼ الذي فقده في 

. طفولتو 

  الشعور با حبـــــــــاط- ج 

أشعر أنت ....لم أ د أخاف من الموت  " يقوؿ بدر في رسالتو إلى صديقو عصاـ الجندي -

 ...." شت طوي  ، لقد رافقت جمغامش فت مغامرات 

وصاحبت عواليس في ضياعو ، وعشت التاريخ العربي كمو ، أال يكفي ىذا ، ال بد أف  -

تكوف ىذه لمصرخة وليدة اليأس الطويؿ الذي رافقو طوؿ حياتو ، ومعظـ قصائده تدؿ 

عمى الحزف واأللـ ، وبعد أمو وأبيو عنو والفقر واالخفاؽ في الحب ، حاوؿ الوقوؼ ثانية 

والنضاؿ ، ولكف الشمؿ كاف يتآكؿ قواه ، فيتمنى الموت لمخالص مف الشفاء ولمعودة إلى 

أمو ، لطالما شعر بأنو أدنى مف األخريف مرتبة وأكثر منيـ فقرا ، فتولدت في نفسو عقدة 

النقص ، أو صمتو إلى اإلحساس باالحباط ، وعقدة النقص تجعؿ الخوؼ يتحكـ باالنساف 

الخوف من السمطة ، الخوف من القوى الطبيعية ، الخوف من شرور المقيور ، 

واذا خرج من دائرة حياتو الضيقة أحس بالغربة الشديدة بانحسار الذات ....األخرين 

 :وكمما أشتدت عميو الصعوبات الحياة ىرب إلى جيكور يرجع خائبا 
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 َيا ُغْرَبَة َاْلُرْوح فْت َدْنَيا ِمْن َاْلَحَجرِ  -

 َوَاْلَثْمُج َوَاْلَغاُر َوَاْلُفوَ ُذ َوَاْلَضَجرُ  -

 1َ  َشْمَس َفأَتمقَ ... َيا ُغْرَبَة َاْلُروح   - 

رجع إلى ذاتو وفتش عف أمو في وجوه النساء فمـ يجدىا فأصبح غريبا عف الناس ولـ  -

يساعده نضجو في التخمص مف الشعور بالنقص عمى الرغـ مف اعتداده بشاعريتو ألنو 

ذاتو كانت محبطة وحزينة في نياية رمى سالحو وتمنى 

 :وتمنى الرحيــــــــــــل  -

 َأَلْيَس َيْكِفت َأُيَيا ِإ  َلوُ  -

 إّن َاَلِغَناُء َغاَيُة َاْلَحَياةُ  -

 2َفُتْصبُح َاْلَحَياُة َبالِقَتاِم ؟ -

الذي خسر الحرب مع الروماف ، وفقد  " ىيغل" وال يبعد موقؼ الشاعر عف موقؼ القائد  -

استريحت ياروما " األمؿ في النصر ، فاستعجؿ موتو بشربة السـ ، وأطمؽ عبارتو الشييرة 

 "اان ، فقد مات  ّدوك 

 

 

                                                 
1

 10ػٓ دغٓ ذٛف١ك ؿ.جّغ ٚذمذ٠ُ ِاجذ اٌغاِشائٟ .سعائً اٌغ١اب  
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 107-106لق١ذج ٠اغشتح اٌشٚح ؿ.ؽٕات١ً اتٕٗ اٌجثٍٟ  
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  الفتشيــــــــة - دle fetichisme 

عاش السياب في مجتمع قروي محافظ يتمسؾ بأىداب الديف ويفصؿ بيف مجتمع الرجاؿ  -

ومجتمع النساء ، فظمت المرأة صعب المناؿ ، يحمـ بيا الرجؿ ويتخيميا وفؽ نوازع نفسية 

وميولو وال يجرؤ عمى التصريح برغبتو خوفا مف االساءة إلى الوازع األخالقي أو الديني ، 

وصحيح أف المجتمع المدني مختمؼ قميال ، ألف الظروؼ الحياتية تتغير وتتبدؿ ، وعمى 

المرء أف يكبت ميولو ورغاباتو الجنسية كما جاء في قولو نواؿ السعداوي بسبب 

المحظورات والمحرمات الكثيرة المحاطة بالجنس فإف بعض الرجاؿ يجدوف صعوبة بالغة 

في االتصاؿ الجنسي الكامؿ مع المرأة ويفضموف أف يمارسو الجنس في خياليـ ، أو 

يستبدلوا جسد المرأة بشيء أخر ، مثؿ مالبسيا الداخمية أو جروبيا ، أو يصبح لدييـ جزء 

  1مف جسد المرأة كالذراع أو الثدي مبعثا لمذة أكثر مف أعضاء المرأة الجنسيىة 

لطالما أف المجتمع الصاـر يعاقب المخالؼ ، ويضطر المرء إلى االنطواء عمى ذاتو  -

واطالؽ الفناف لمخيمتو ، فتصبح الفيتشية حضنا منيعا لة ، يعيش في داخمو مطمئنا ، 

وعرؼ بدر عف ىذه الفيتشية جزء المرأة إلى أشالء ، صب عمييا شيوتو بما يشبو االبداؿ 

 . نفسي ومادي correspondanceأو النقؿ وامتزجت الحواس عنده في تراسؿ 

 

                                                 

ٟ٘ ّٔظ ِٓ أّٔاط اٌغٍٛن اٌجٕغٟ إٌّذشف : اٌف١رؾ١ح 
1
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َأَما َتْعَمِمين ِبَأَنْت َتَشِييُّْتَك َاْلَباِرَحُة  -

َأَشمُّ َرَداَءِك َحتى َكَأّنْت - 

 ....َسِجْين َيُعوُد إَلى َدارِه - 

 1َىَنا َصْدُرَىا ، َوَقْمُبَيا َكَان َيْخُفْق  -

ذا صدقنا ما قالو  - فإف الكبت ىو سبب الفيتشية أو أساسيا ، ويرجع إلى زمف " فرويد " وا 

الطفولة ، حيث يكتشؼ الطفؿ أف أمو ال تممؾ عضو الذكورة ، فشعر بالخوؼ ، ليذا 

يكبت اكتشافو ومعرفتو ، ويركز عمى نزعتو الجنسية وليذا السبب تصبح الفتشيو في الكبر 

نكوًصا ، وارتدادا إلى زمف الطفولة وكبت المعرفة ، وانحرافا لمسار الرغبة عف األعضاء 

الجنسية ، إلى شيء آخر ىو البديؿ غير أف ىذه الفيتشية موجودة عند كؿ انساف تقريبا ، 

 2" سموى " بدرجات متفاوتو ، يقوؿ في قصيدتو 

 َأَشمُّ َ ِبيَرِك َاْلَمْيِمّت ِفْت نَبَراِتِك َاْلَكَسَمى -

 ُيَناِدْينْت َوَيَدُ ْوِنــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  -

 ِإلَى َنَيِدْيِن َيْرَتِعَشاِن َتْحَت َيَدْي َوٌقْد َح َّ  -

 3ُ َرى َاأْلَْزَراِر ِمْن َذاَك َاْلَقِمْيَص َوَيْمََلُ اَلَمْيَ   -

                                                 
1

 108اٌذورٛسج ٔٛاي اٌغؼ١ذاٚٞ ؿ  
2

 109لق١ذج خز٠ٕٟ ؿ. ِٕضي األلٕاْ  
3

 109ؽٕاؽ١ً اتٕح اٌجثٍٟ لق١ذج عٍٜٛ ؿ 
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ال يعني ذلؾ السياب عرؼ االنحراؼ الجنسي ، بؿ نعثر عنو عمى مالمح مف الفيتشية ،  -

ىي وليدة الكبت في مجتمعو المحافظ ، عمما بأف الشاعر في مرحمة مف حياتو كاف يرتاد 

.  المبغى ويقيـ عالقات مباشرة مع المرأة

  التشرد والنفريج بالمذة الجسدية: 

انتقؿ الشاعر مف القرية إلى المدينة حامال معو حيائو وقيما اخالقية تربى عمييا وكاف يشغمو  -

يوميا الحديث عف الحب واأللـ والغراـ ولطالما أطمع زمالءه عف مغامراتو الريفية ، وبيف 

لنا مف رسالتو إلى صديقو خالد الشواؼ أنو كاف يعيش في حرماف مف الحب ، وىروبو 

مف الواقع ، لطالما نصحوه أصدقائو في الكمية عف عالقاتو بالحبيبات ولما أرىقو متاعب 

الحياة وفقدانو ألمو، قصد المبغى ، يشتري الحب الجسدي ، لقد طرح القيـ التي حمميا 

مف جيكور أرضا ، اذ اقتنع لوىمة ، بأنيا أحد أسباب حرمانو ، وبعد عودتو إلى الدار 

المعمميف أثر حادثة فصمو لـ يعد يقنعو أف يحمـ بدؼء الجسد ، ويتخيؿ لذة القبالت ، بؿ 

وقد منحتو الحانات والمواخير .... أصبحت رجاله جريئتيف عمى تخطي الحاجز العذري

 1.."شعورا بالراحة مف عبء الفورات وحاالت الكبت وعززت شعوره باالستقالؿ الذاتي 

غير أنو كاف في كؿ مرة يقع فريسة الحزف والندـ ، ومف السيؿ نسياف المرء المبادئ التي  -

تربى عمييا ، لكنو كاف ممزؽ القمب وحزيف ويروي أف أحد أصحابو رآه يجمس عمى حافة 

الرصيؼ قربى المبغى ، في وقت متأخر مف الميؿ ، ولما أقترب منو رآه يبكي ورائحة 
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 111ادغاْ ػثاط ؿ 
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كتئاب فما ىي  1الخمر تفوح مف فمو  ، أف يبكي الرجؿ يعني أنو في قمبو حزف وألـ وا 

وفيقة التي جسدت أمالو وقد ماتت وخمفتو لميأس والحيرة ، وكذلؾ تجاربو مع الحبيبات 

األخريات ويوصمو عممو السياسي إلى الفقر والتشرد ، وكيؼ ال يبكي ويتألـ وىو يحمؿ  

 .في قمبو حزف واكتئاب

 َأَوُد َلْو َأَناَم ِفت َحَماكِ  -

 َدثاَرْي َاأْلثَاُم َوَاْلَخَطاَيا -

 َوَمْيِدي اختَ َجو َالَبَغاَيا -

 2َتَأَنِق َأْن َتْمشّْت َيَداكِ  -

نما لمتعويض والتفريج عف اليمـو بالمذة  - ولـ يكف يتردد عمى المبغى النحراؼ فيو ، وا 

الجسدية ، فما عجز عف الحصوؿ عميو بالحب يشتريو بالنقود ثـ أليس في عممية االيالج 

عودة جزئية إلى رحـ األـ كما يقوؿ عمماء النفس أف تراه كاف يزور المبغى إنتقاما لنفسو 

 :مف المرآة التي نبذتو ؟ يقوؿ في قصيدتو 

 َاْلَمْوِمَس األِجْيَرَة َاْلَحِقيرة -

 َأْكَثُر ِمْن َحِبيَبِتت َسَخاًءا -

 َأَتْيَتَيا َمَســــــــــــــــــــاًءا -

                                                 
1

  ٔمال ػٓ سعاٌح اٌّإ٠ذ ػثذ اٌٛادذ111ػ١غٝ تالطح ؿ 
2

 112 لق١ذج أِاَ تاب هللا ؿ–أص٘اس ٚأعاط١ش  
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تمخص ىذه األبيات كؿ عذابو ، ولب مشكمتو ومعاناتو ، فالحرماف مف دؼء الحبيبة ىو  -

 :الذي رماه في حضف المومس الساقطة مع اعترافو بأف لـ يرتوي مف الحب الحراـ فيقوؿ 

 ِمْن َقْبِل َما َبَناَر َاْلَيَوى َقْمِبت َاْنَمَطَش  -

 َخْيُط َاأْلََمل َع َاْلَناِر َحَتَحَت َواْنَقَطَش  -

 َيْمَعُن َأُبو اأَلنَّاِم ُشْو َحظّْْت َقِميلْ  -

يحاوؿ استعادة الوحدة التي يحسيا في " االنساف يبحث عف ذاتو ، وليس عف شيء آخر  -

أعماقو ، فيعمد إلى التوجو نحو األخريف باحثا عندىـ كما يشبيو ، ولعؿ السئـ دفعو إلى 

فؾ الحصار الوحشة الذي يخنقو فارتمى إلى أحضاف المومسات ، ألف غياب المرأة ىو 

الذي حولو إلى إنساف يائس وضعيؼ ، وربما كاف السياب يبحث عف حب يغمره وعف 

 .امرأة تحبو إال أنو في كؿ مرة يفشؿ في ما يسعى إليو 

  إنييار المثالية أمام الواقع - و :

انتمى السياب إلى الحزب الشيوعي ، ألنو اعتبره الدواء الشافي لكؿ األمراض التي يعانييا  -

المجتمع ، كاف يدافع بشتى قواه ، ويدفع لمضريبة غاليا جدا ، والخوؼ والتشرد والغربة 

التي يعاني منيا لكنو في النياية صدـ ، ألف األماؿ التي عمقيا لـ تتحقؽ أحالمو والواقع 

الذي عاشو مر مف السيؿ أف يتساىؿ السمطة في اعطاء الشعب كؿ ما يرغب بو ، وأف 

تسكت عف التظاىرات واالضطرابات ، التي تقـو بيا الييئات واألحزاب المحصورة ، وال 

سيما في دوؿ العالـ الثالث ألف األنظمة غالبا ما تكوف مشدودة وصعبة ، وبكؿ ىذه 
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الصعوبات التي مر بيا إال أنو كاف يدعو إلى التغيير وربما كاف يفجر ما بداخمو مف 

الكبت وألـ ، وىروبو مف ذاتو ، وانقاضو لمشعب مف المشاكؿ التي يعانييا والظمـ 

بابؿ " في " سربروس " تفر مف درب " عشتار "مات و" تموز " واالستبداد فوجد أف 

 .وقد راح " القديمة 

 ُيَمِزُق َاْلِنَعاَل ِفت َأْقَداِمَيا َيَعَضَعنَ  -

ُق َاْلِرَداءَ  -  1"َسُيَقاِنَيا َاْلَمَذاِن ، َيْنَيُش َاْلَيَدْيِن َأْو ُيَمزّْ

ىنا جرب الحزب ، ووجد أف الشعارات مخدر ألف كؿ ما في الشرؽ مستورد مف الخارج ،   -

وكذلؾ المسارات والتحركات واألىداؼ أماـ الواقع الجديد ، رجع إلى ذاتو ، مف دوف أف 

ينسى مأسي وظمـ وطنية وشعبية وكاف المرض قد بدأ يتسرب إلى جسمو ولـ يعد 

باستطاعو أف يكافح ، والمستقبؿ القاتـ يضغط عمى قمبو ونفسو ، والوجع ينيش جسمو 

.  وحشود الناس تزحؼ

 :تزحؼ إلى القبػػػػػػػػػور  -

ُقُبوُر ِاْخَوِتَنا َتَناِديَنا                              ......"  -

 َوَتْبَحُث َ ْنَك َأْيِديَنا   - 

 أَلَن َاْلَخْوَف َمَلَء ُقُموِبَنا ، َوَرَياُح َ َذارِ       - 

  2َوَاأْلَْصواُت َتْدُ ْوَنا – َتْيزَّ َمُيوَدَنا َفَنَخاُف      - 

                                                 

 ٟ٘ أٌٙح اٌذة ٚاٌذشب ٚاٌجّاي ٚاٌرضذ١ح فٟ اٌذشٚب فٟ دضشاخ تالد اٌشافذ٠ٓ –ػؾراس 
1

 116ؿ"عشتشٚط فٟ تاتً . " ق.اٌّطش : أؾٛدج  
2

 117أؾٛدج اٌّطش لق١ذج ِذ٠ٕح تال ِطش ؿ 
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فالمأساة التي يصفيا جماعية وال يكوف منيا الخالص إال بمنقذ يصمب فداء عف الشعب ،  -

" وىذا المنقذ غير موجود ألف تجار الحديد يجولوف البالد ، يحمموف الموت لألطفاؿ 

   َلَك َاْلَوْيُل ِمَن َتاِجَر َأَشَأِم 

َوِمْن َخاِئَض ِفت َمسيَل َاْلَدِم   

 َومن َجاِىِل َما َيْشَتِرْيو  

َلَدرء َاْلَطَوى َوَاْلَرَدى َ ْن َبَنَيو   

ُقُبوُر َيَواُروَن ِفْيَيا بَنَية   

َحدْيد َ ِتيٍق    

اليأس يسيطر عمى حياتو ، وتسد في وجو كؿ دروب الرجاء ، تخمد نار الثورة في داخمو ،  -

ويرجع إلى ذاتو حاليا ، ويصرخ كافرا بالقيـ االنسانية وضيع مرحمة مف مراحؿ عمره ، 

وىو يدافع عف المضموميف ولـ يربح المعركة فميت لمطوفاف لتيدأ أعمدة الييكؿ عمى 

 : رؤوس الجميع يقوؿ

 َسْحًقا ِلَيَذا َاْلَكْوِن َأْجَمُع َوَلَيَحلَّ ِبِو ْالَدَمارُ  -

 َماِلْت َوَما لمَناِس ؟ َلْيسُت َأًبا ِلُكِل الَجاِئِعينَ  -

 َوُأِرْيُد َأْن َأْرَوي َوَأْشَبُع ِمَن َطَوى َكاأَلَخِرْينَ - 

 1َفمَيْحَمُمو َأّن َكانْت َاأْلَْحَ ُم َتْشَبع َمْن َيُجوَع  -        

                                                 
1

 117لق١ذج االعٍذح ٚاالطفاي ؿ.ٔفغٗ .َ 
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لـ يّجف مف مغامرتو السياسية إلى الوجع واأللـ ، كأنو كاف بحاجة إلى جرح جديد يمزؽ قمبو  -

. ، وجرب السياسة لينسى معاناتو الذاتية لكنو لـ ينجح في ما سعى إليو 

  النقمة والثــــــــورة- ز: 

وأما مف ينتظر ىذا العالـ بعيف جالكة السوداء ويعتبره وكأنو نوع مف " يقوؿ شوبنيور  -

الجحيـ فإنو ال توجد اىتمامو إال إلى البحث عف ممجأ يجعمو بمأمف مف لييب ىذا الجحيـ 

بنطبؽ ىذا القوؿ عمى بدر السياب والظروؼ القاسية التي كاف يعيشيا ، وعمى الرغـ   1"

مف الجيود الجبارة التي بذليا ليجعؿ نفسو متفائؿ والسعادة التي كانت تعـ حياتو وحرماف 

وفقداف الذي كاف يعيشو وفشمو في الحب والسياسة والتشرد والمعاناة ، فما ىي أسباب 

نقمتو وثورتو ؟ ولماذا أحجـ أخيرا وانطوى عمى نفسو؟ 

رأى أف العدؿ عمى األرض مفقود وما يطمبو الفقراء والمظمموف ويضحوف بكرامتيـ  -

وأجسادىـ ، مقابؿ الحصوؿ عمى قميؿ مف العوف الذي ال يبعد عنيـ شبح الذؿ والمجاعة 

، مما أدى بيـ الفقر إلى السرقة والنيب واالستغالؿ ، يرىنوف البالد لممحتؿ والحروب 

تقضي عمى أماؿ الناس بالمستقبؿ رغد يريف عميو السالـ وكاف يشعر صادقا بفداحو الظمـ 

المتأنى مف توزيع الثورة والسمطة في مجتمعو ، ويؤمف مخمصا بعدالة الموقؼ اليساري بؿ 

 واذا تطمع إلى خارج العراؽ وجد أف الصورة ال تتغير ، المأسوي دمرت 2"وبضرورتو 

ىيروشيما وناكازاكي ، وارتكبت المجازر في الفمسطيف والحرب العالمية الثانية ، تحصد 
                                                 

1
 118ٔفغٗ لق١ذج اٌّخثش ؿ. َ 
2

 119 ؿ1958ؽٛتٕٙٛس ذأ١ٌف أٔذس٠ٗ وش٠غْٛ ، ذشجّح أدّذ وٜٛ ، داس ت١شٚخ ٌٍطثاػح ٚإٌؾش  

  ف١ٍغٛف أٌّأٟ ِؼشٚف تاٌفٍغفح اٌرؾاؤ١ِح ٚلذ ػشف تىراب اٌؼاٌُ اسادج ٚفىشج–آسثشؽٛ تٕٙاٚس 
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الناس بدوف تمييز ، وتقـو بالنيب واالستغالؿ أراضييـ ، وتعذيب السجناء ، لذلؾ يقوؿ 

:  بدر في قصيدتو 

 َيا َحاِبْسيَن َصِحيَفُة َاأْلَْحَراِر       َىْل َيْمَنُع َاْلَقْيَد ِاستَعاَر َاْلَنارِ  -

 اْن َتْحِجُبوَىا َفِيت َحُق َكاِمْن    َبْيَن َاْلُضُموِع َوَصْرَخَة اْسِتْنَكارِ  -

 1واألرض ليس ترى ليا من غاسل     رجس الطفاة سوى دم الثوار  -

تبمع ثورتو أوجيا في إثر التظاىرات والصدامات ، التي وقعت بعيد توقيع معاىدة  -

 "بورتسموت "

حيث قتؿ حوالي خمسيف شخصا ، وجرح مئات مف الشرطة والطالب فقاؿ بدر في  "  -

 "         َ َربة َاْلثَْأِر َفاْىَتِفت َيا َضَحاَيا : " قصيدتو 

 َكاَن ِفْت َغْفَوِة ، َفَمَما َمََلُت َاَلـ-  

 َنْوَم ِفت َمَقَمِتيو ِبْاأَلْشَباحِ - 

  2َىبَّ ُغْضَباُن َيْيِمَز َاْلثَأَر ِبْالَناِر - 

                     3"مأساة الميناء " أما ثورتو عمى المحتمؿ فتجمى في قصيدتو 

 َفَ  َ َتاَبا.....َدَم ابْن َاْلَراِفدْيَن - ِفت َحَماَنا         (َلْنَدْن  )َحَ ٌل ِ ْبِن - 

َوَحقَّ َأْن َيُمدَّ َلَنا َحَرَبا   - َوُجوَر َأْن َنُمدَّ َيدِّا ِإَلْيـــــــــِو          - 

َوَسِمَع َاْلٍرْيُح َيْمَتِمُط ِاْنِتَحاَبا - َدَع َاأْلَفاُق َتَزْخَر ِبْالَضَحاَيا            - 

                                                 
1

 120لق١ذج فذ١فح األدشاس ؿ. أػاف١ش  
2

 120ؿ..ٔفغٗ لق١ذج ػشتح اٌثأس . َ 
3

 120ٔفغٗ ؿ. َ 
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وفي لحظات الخوؼ مف انتقاـ السمطة ، كاف يعمد إلى الرمز ، مستعينا بالميثولوجيا األغريقية - 

والبابمية 

لـ تنحصر نقمتو في السمطة بؿ ارتدت عميو ، وتحولت إلى مازوشية ولـ يستطيع أف يأخذ ثأره - 

مف الضالميف ، وعاد إلى عذابو وألمو وكاف يتمنى الموت وعودتو إلى رحـ أمو ألنيا كانت تحميو 

. مف كؿ أذى 

  الفصل من الوظيفة - ح: 

تعرض بدر مرات عديدة إلى فصؿ مف الوظيفة ، بسبب انتمائو إلى الحزب الشيوعي  -

والنشاطات واالظربات والمظاىرات التي كاف يقـو بيا ، والقصائد الحماسية ، والتنديد 

بالسمطات الحاكمة ىذا ما أوقع بو مشاكؿ ، تعرض عدة مرات إلى دخوؿ السجف ، 

وىروبو خارج البالد ، والتسكع في الشوارع ، وسجؿ حياتو حافؿ بالوقائع واألحداث 

في أثر تخرجو مف دار المعمميف ، تقدـ بطمب إلى الوزارة المعارؼ ، فعيف مدرسا لمغة  -

عمى بعد تسعيف كمـ غرب بغداد ، براتب شيري قدره "الرمادي " االنكميزية في ثانوية 

وفييا " في السوؽ القديـ "  وكتب قصيدة 1948ثمانية عشرة دينار وفي تشريف أوؿ 

                         .يتحدث عف حزنو وغربتو 

 َكْاَلسّمَم َاْلمنَياْر ، َ  َتْرَقاْه فت الَمْيَل َاْلَكئيب-      
ُقِدَم َوَ  قدم َسُتْيِبُطو ِإَذا ِاْلَتَمَع َاْلَصَباُح                         -
 1 َماَزاَل َقْمِبت ِفْت َاْلَمِغْيبُ -        

                                                 
1

 122أص٘اس ٚأعاط١ش ؿ 
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في العضمة الشتاء كاف نوي السعيد رئيس الوزراء أنذاؾ ، يواصؿ حممتو الشيوعية ، - 

فيد وييودا  )فاعتقؿ المئات مف السجناء ، وحكـ عمى أربعة مف قادتيـ باالعداـ منيـ 

كما قبض عمى بدر في جيكور ومنيا نقؿ إلى  (صديؽ وزكي بسيـ وحسيف الشيببي 

 وتـ اخراجو 1949 كانوف ثاني 25البصرة ثـ إلى سجف بغداد واستغنى عف خدماتو في 

بكفالة وذىب لمبحث عف العمؿ في البصرة ، فاشتغؿ ذواقة لمتمر في شركة التمور العراقية 

بالبصرة ، وكاتبا ، إال أف الوظيفة لـ تعجبو ،فرحؿ إلى بغداد لمحصوؿ عمى وظيفة أفضؿ 

. فوجد وظيفة في مخزف 

  ، ويشعره باليأس وكتب عدة 1950شركات تعبيد الطرؽ في بغداد ، وكاف ذلؾ عاـ  -

وكميا تعبر عف الحزف والبكاء ، وكذلؾ فتش عف عمؿ في  "  أساطير"قصائد منيا 

 " الجبية الشعبية" وفي صحيفتيف "الثبات " الصحؼ وحطت بو الرجاؿ في الجريدة 

 تـ تعينو كاتبا في ىالؾ المستخدميف الدائـ ، في 1951وفي سنة " والعالم العربت "

مديرية األمواؿ المستوردة ، مر بعدة مراحؿ إال أنو لـ يستقر في وظيفة مناسبة ويتضح 

مف ىذا السرد أنو إلى جانب قمقو النفسي عانى الفقر والجوع ومرارة الغربة والخيبة في 

الحب ، وجاءت األحداث الخارجية لتزيد في شقاءه وألمو ، فتجعمو غريبا عف نفسو وعف 

مجتمعو ، وىو الذي أحب العدؿ والناس وسعى طواؿ حياتو لمحصوؿ عمى حب األخريف 
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وتفيميـ لو وليذا كاف يزداد نكوضو إلى الماضي ، وحنينو إلى جيكور التي احتظنت 

 .طفولتو وقبر أمو وأعطى بالده أجمؿ ما يمكف أف يقدمو شاعر

  الجوع وا ذ ل والسجن - ط: 

أف كؿ ضحية تنجو إلى غزو تعاستيا إلى األخريف دوف وعي بما " يقوؿ عمماء النفس  -

 أف يكوف االنساف مسؤوال عف أفعالو اذا كاف حرا ، وغالبا ما 1" تفعمو لسجف نفسيا 

يتعاطؼ الناس مع البرئ المظمـو ويصبوف غصبيـ عمى ظالـ ومف ىذا المنطمؽ كاف بدر 

السياب انساف مظمـو ألنو كاف أسير حالة نفسيو معقدة ، والظروؼ الصعبة التي كاف 

يعيشيا ىي التي أدت بو إلى الجوع ، لقد عرؼ الجوع واألدالؿ والسجف حتى سمى نفسو 

لشدة ما القى مف األىواؿ والمصائب ، وبدأت رحمتو مع العذاب منذ طفولتو ، " أيوب " 

إذ أثرت ظروؼ الحرب العالمية الثانية عمى الناس عامة ، ألف جده كاف يعاني مف 

متاعب مالية ، مما أدى بو إلى الجوع والفقر وخسر في كثير مف تعيداتو بالتزاـ بالنخيؿ 

سيموف كاربياف فالقوي يستغؿ الضعيؼ واالختالؿ يسود النظاـ االجتماعي واالقتصادي 

كانت طبيعتو المثالية تصور لو مجتمعا يعيش فيو الناس متساويف يتعاوف بعضيـ مع 

وألمو وفي ....بعض بسالـ ، مر بعدة صدمات منيا حبو لألخريف وعممو وزواجو ومرضو

الكوف ، األرض ، السماء ، التراب ،الماء ، الصخر ، " اثر طرده مف دار المعمميف رأى 

                                                 
1

 125 ِٓ اٌغجْٛ ئٌٝ اٌذش٠ح ؿ–ت١اسداوٛ  
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وكذلؾ مر بعده اخفاقات مثؿ الحب الذي أدى بو إلى  1...."اليواء ، أزىار الذابمة 

 :   الحرماف واليأس والجوع ويقوؿ في قصيدتػػػػػػػػػػػػػػػػو 

َضاَقْت ِبت َاْلُدْنَيا َوَضَقُت ِبَيا َكَأِنت ِفت َرِحْيل  -

 2ِفت َىِذِه فقَراِء َبّح ِبَجوَّْىا َصْوت َاْلَدِلْيلَ  -

أو " األقحوانة " فالشعور بالوحدة جعمو يتوجع كثيرا ويعاني مف حرماف وألـ إال أنو فاز بقمب  -

لكنو بينو وبيف الحبيبات خيبة أمؿ ، ألنو عانى منيـ كثيرا وعندما " ذات المنديؿ األحمر 

تحدثنا عف فشمو في الحب رأينا احدى حبيباتو فضمت عميو رجال ثريا ، ورحمت معو ، 

 "          إلى حسناء الكوخ" فشعر أنو مطعوف القمب وكرامة ويقوؿ في قصيدتو 

 َيا َمْن َتِبْيُع َشَباُبَيا َاْلُمْضَنى ِبَما َيِئُد َاْلَشَباَبا  - 

 3َجْوَر َاْلَشَراِئع َكْم َأَذلَّ َفَتى َوَكَم َأْفَنى َكَعاَبا  -

منذ تخرجو مف دار المعمميف حتى موتو الزمو الفقر عازبا ومتزوجا وتعرض لالىانة عدة 

يـو الطعناء ، " مرات في حياتو وعانى كثير في مرضو حتى الموت وىنا يقوؿ في قصيدتو 

 4"األخير 

 َوَنْحُن اُْلَذيَن ِاْ َتَصْرَنا َاْلَحَيـــــــــاةَ  -

ر َتْدَمت َ َمْيِو َاْلَجَبــــــــــاهُ  -  مْن َاْلَصخّْ
                                                 

1
 ٔفغٗ ؿ ٔفغٙا. َ 
2

 125ادغاْ ػثاط ؿ" فٟ ٠َٛ ػاتظ " ِٓ لق١ذج  
3

 127أػاف١ش ؿ 

 واذة ذؾ١ىٟ ٠ٙٛدٞ ورة تاألٌّا١ٔح ، سائذ اٌىراتح اٌىاتٛع١ح: فشأض وافىا 
4

 127أٔؾٛدج اٌّطش ؿ 

  ٌٚذ فٟ تغذاد ٚػاػ فٟ اٌؼشاق اٌّذ٠ش اٌؼاَ ٌّقٍذح اٌّٛأئ اٌؼشال١ح فٟ اٌثقشج1984-1908: ِض٘ش اٌؾاٚٞ 
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 َوَيْمَتصُّ َريّْ َاْلِشَفــــــــــــــــــــــــاهُ  -

 1ِمَن َاْلَمْوَت فت ُمْوَحَشاِت َاْلُسُجونِ  -

ىنا لـ يعد الفقر مقصرا عميو ، بؿ شمؿ الجميع وأوضحت المأساة ترىؽ الكواىؿ بالجوع  -

والبؤس والسجف والموت  

يرسـ صورة ألرض مظممة تغطييا القبور ، تسير عمييا أـ ثكمى " رؤيا فوكاي " وفي قصيدة مف 

الذي كاف يبحث في واضح النيار عف انساف " ديوجيف " وىي تحمؿ فانوس ، ربما ىو فانوس 

تفتش عف قبري طفمييا فتبتمعيا األرض ويبغي الفانوس مضيئا ألف الطبقة الغنية الحاكمة كانت 

 F.kafkaفرانز كافكا " تشتري الفحـ والحديد وتجربة عمى الفقير صرصور 

َفْمَتَحَرِقت َوَطْفَمِك َاْلَوِلْيَد  -

 ِلَيْجَمَع َاْلَحِدْيَد ِبْالَحديدِ - 

 َوَالَفْحَم َوَاْلُنَحاُس ِبْالَنَضارِ  -

وعندما كاف عمى سرير المرض في بيروت ، كاف يحتاج إلى الماؿ لمعالج ، وكاف عالجو  -

باىض الثمف ، رأى نفسو أماـ أمريف فإما بسط اليد والسؤاؿ بما في ذلؾ تحمؿ الذؿ 

واالستنكاؼ والصبرعمى المعاناة واأللـ ، وحالتو الجسدية تتدىور وتسوء ، لذلؾ أختار 

الحؿ األوؿ بأف الدولة ىي المسؤولة عف مواطينيا بذلؾ كتب رسالة مؤثرة إلى المواء 

الركف مزىر الشاوي المدير العاـ لمصمحة الموانئ العراقية في البصرة يسرح لو فييا عف 

                                                 
1

 128أٔؾٛدج اٌّطش ؿ 
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عجزه ويأسو وأف عالجو باىض الثمف ، فا يستسمـ لمظروؼ الماعيشية التي يعيشيا ، 

وكؿ المصائب والمعاناة التي مر بيا في حياتو تحمميا إال المرض الذي يعاني منو ، 

وبذلؾ عاد إلى ماضيو وذكرياتو المحزنة وفقداف أمو وخيبات األمؿ مع حبيبات وعاش 

 1.  الفقر وجوع والذؿ ، واليأس ومرض

 

 

 

 

 

                                                 
1

 128ٔفغٗ ؿ. َ 
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إف البحث في غميار حياة الشاعر بدر شاكر السياب يتطمب اعدادا شامال مف القوة الفكرية 

والروحية فأجواؤه البارقة والعاصفة وتياراتو المبدعة الجارفة تستدعي كؿ القوى النفسية مف 

أجؿ خوض غمار ىذا البحث والكشؼ عف غموض ، ومجيوؿ خاصة عند اقتحاـ والتنقيب 

في حياة الشاعر بدر شاكر السياب ومعركتو مع الوجع الذي خيـ عمى حياتو ، ومسرتو 

الذاتية التي جسدىا مف خالؿ قصائدة حيث كاف يرسـ لنا صور عف مشواره في الحياة ، 

وكيؼ كاف يعيش ىذه المرارة واأللـ ، والمرض منذ طفولتو إلى غاية وفاتو فيو عاش 

محروما مف أمو وأبيو الذي تركو في متاىة الحياة المظممة بعد وفاة أمو وزواج أبيو فراح 

يبحث عف وجو أمو في الحبيبات المواتي كف ينفرف منو وفشمو في الحب كؿ مرة جعمو 

يحب كؿ امرة يمتقي بيا ، فيو يبحث عف صدر حنوف يعوضو عف ما فقده في الصغر ، 

وىذا كؿ ما كاف يطمح إليو لكف باءت كؿ محاولتو بالفشؿ وىذا ما جعمو يغوص في غمار  

الماضي والرجوع إليو ليتذكر وجو أمو منذ جديد بدأ مشواره الفني في وقت مبكر في مرحمة 

االبتدائية وأخذ يطور في شعره ، وتعرؼ عمى مجموعة مف الشعراء أخذ منيـ حتى أصبح 

 .مف كبار الشعراء وأبرزىـ في الساحة الفنية 

. ػ لقد كوف الشاعر نفسو بذاتو و أصبح يصارع أمواج الحياة بنفسو، و النيوض مف جديد 
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ػ رغـ وطأة الماضي فقد ظؿ بدر شاكر السياب يحف إليو ويحييو وييرب مف الحاضر 

المثقؿ باليمـو ومف مستقبمو القادـ ولعؿ السبب في ذلؾ ألـ الماضي الذي يؤثر عمى 

. حاضره

ػ نبعت شاعرية السياب مف ذاتو المبدعة ومف نظرتو الثاقبة لمتراث ولمشعر الغربي الحديث، 

واستطاع أف يشكؿ عالمو الشعري الخاص وقد خاض البحث في ىذا العالـ المميء بالدىشة 

واالنبعاث ويتجمى ذلؾ في الجانب التطبيقي حيف كاف القرب أكثر مف شعره أو باألحرى 

. كاف االندماج والتوغؿ في أعماؽ قصائده أشد وأقوى 

ػ كانت حياة بدر شاكر السياب مميئة بالحزف والشقاء فقد عانى ناقوس الحزف والمأساة 

والموت وخطر الفقد والحرماف منذ الصغر إال أف صارت عقدة كبرت معو حتى وفاتو فعبر 

حساسو وتجربتو الشعورية بنظـ الشعر والتفنف في إنتاجو . عنيا بحسف إيصاؿ وا 

ػ تناوؿ السياب موضوعات عدة ليقدـ الرؤيا الفكرية الخاصة التي أنتجت أنماط جديدة 

ومختمفة فأخذت صفة الشعر الوجداني الذي فرض نفسو بحكـ معاناة كيانو في صداماتو 

. مع الواقع الخارجي 

ػ لطالما شكؿ الوطف اليدؼ األسمى لمشاعر، ودائما ما دافع عنو في مختمؼ انتمائو فقد 

. اعتبره الممجأ والشرؼ والذكريات ومنبع الحنيف

ػ أقاـ السياب شعره عمى دعامات فنية شممت المغة وبالغتيا واألسموب واتحاداتو الكالمية 

.  وتمحورت حوؿ التشبيو 
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األسموب االستفيامي، : ػ إف أكثر األساليب اإلنشائية شيوعا في نصوص السياب الشعرية 

. التكرار، االستعارات،الصور الشعرية،الكنايات

ػ تعد ظاىرة التكرار أكثر الظواىر األسموبية بروزا في نتاج السياب الشعري وظفيا لتعبير 

عف انفعاالتو وأحاسيسو إذ ترجـ التكرار حالة السياب المأسوية والنفسية المتأزمة التي 

. انعكست عمى لغتو الشعرية

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

السيرة الذاتيـــــــــــــــــــة وأىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

                    أ مالــــــــــــــــــــــــــــــو 
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  ممحــــــــــــــــــــــــــــــق * 

 

 نبذة  ن حياة شاكر السياب 

 

 ىذه القرية 1 ـ بقرية جيكور جنوب شرؽ البصرة 1964-1926 ديسمبر 25ولد بتاريخ  -

الجميمة واليادئة التي كاف يعمؿ أىميا بزراعة النخيؿ وجنى الثمار ، وىي قرية مف قرى 

 أبي الخصيب مف عائمة لـ تكف حالتو المادية مستقرة

 2وىو اإلبف األوسؾ لثالثة بنيف رزقو لشاكر مف زوجتو كريمة وىي ابنو عمو  -

 ـ وىي إبنة ثالثة وعشروف سنة وذلؾ عندما كاف بدر في السادسة 1932توفيت أمو عاـ  -

 فحـر مف حناف األـ وعطفيا وقد كاف شديد التعمؽ بيا ، فظير أثر ىذا التعمؽ 3مف عمره 

 .في سيرة حياتو فيما بعد 

تممذ بالمدرسة الحكومية بقرية باب سميماف ، كتب الشعر باليجة العراقية ثـ بعد ذلؾ بالمغة  -

الفصحى ، وبدأت قريحتو الشعرية في الظيور ، عندما تزوج أبيو إمرأة ثانية ضؿ بدر مع 

 . أخويو في بيت جده

                                                 
1

 8ٌثٕاْ ؿ. ت١شٚخ –داس اٌفىش اٌؼشتٟ – اػالَ اٌفىش اٌؼشتٟ تذس ؽاوش اٌغ١اب ؽاػش اٌذذاثح ٚاٌرؼث١ش –د٠ضسج ِماي  
2

  7داس اٌذجٍح ؿ– 1 تذس ؽاوش اٌغ١اب ِٛعٛػح سٚائغ اٌؾؼش اٌؼشتٟ ط–٠ٛعف اٌؾٕاٚاخ ذاصت١ذٞ  
3

 26 ؿ2006 -1 داس اٌؼشتح ٌٍّٛعٛػاخ ط– اٌذشب فٟ ؽؼش تذس ؽاوش اٌغ١اب –خٍف سؽ١ذ إٌؼّاْ  
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كما يسمونو ثـ ما لبث بدر أف  (كوف المراجيح )عاش بدر مع جده في منزؿ االقناف ،  -

 أصبح شاعرا

ـ ثـ أرسمو جده لمواصمة دراستو الثانوية في 1938أكمؿ دراستو االبتدائية في صيؼ  -

البصرة حيث سكف مع جدتو ألمو أظير تميزا في قراءة الشعر ونظمو وتفوقا لذلؾ شجعو 

 جده عمى االنتقاؿ إلى بغداد واإللتحاؽ بدار المعمميف 

أحب بدر المغة العربية وتميز بيا ، إال أنو اختار في دراستو الفرع العممي ورغـ ىذا  -

االختيار لـ يتحوؿ عف موىبتو األدبية فقد زاد نيمو حتى بدأ يكتب الشعر بانتظاـ ، فقد 

 .وكانت أوؿ قصيدة لو فييا عمى الشاطئ  (بواكير)نشر قصائده في ديواف سماه 

لـ يكف بدر وسيما فقد كانت روحو رقيقة المرىقة تسكف جسما نحيفا وقصيرا ، ركب عميو  -

 .رأس قسماتو غير متناسفة 

شيد بدر في بداية حياتو أحداث كثيرة منيا انتزاع استقالؿ العراؽ مف انجمترا ، كما رسخ  -

 ـ 1941في ذاكرتو حركة رشيد عمي الكبالني بموقفو ضد بريطانيا وانجمترا في نيساف 

أحس بمحاولة فرض السيطرة  

عمى العراؽ بقوة السالح ، كما شيد إعداـ قادة الثورة والذي كاف منيـ يونس السبعاوي  -

وفيمي سعيد ومحمود سميماف فأثرت فيو كؿ ىذه األحداث وتفاعؿ معيا مع أنو ال يزاؿ 

 يافعا ولـ يتعدى الخامسة عشرة مف عمره 
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ثـ توالت األحداث الصعبة في حياة بدر السياب فتوفيت جدتو التي تعمؽ بيا كثيرا ومر جده  -

 1.بمصائب مالية بسبب الحرب 

  مؤلفات بدر شاكر السياب* 

  الكتب الشعريــــــــــــة :

 1947– ط –القاىرة – مطبعة الكرنؾ بالفجالة – أزىار ذابمة  -

 مطبعة العزي الحديثة– منشورات دار البياف – أساطير  -

 1952ط . بغداد – مطبعة الزىراء – حفار القبور  -

 1954. بغداد ط – مطبعة دار المعرفة – المومس العمياء  -

 1954– بغداد – مطبعة الرابطة – األسمحة العمياء  -

 1960 . 1بيروت  ط. دار مجمة شعر – أنشودة المطر  -

 1962 .1بيروت ط. دار العمـ لممالييف – المعبد الغريؽ  -

 1963. بيروت ط . منزؿ األقناف دار العمـ لممالييف  -

 ت. د .أ . بيروت ث . أزىار وأساطير دار العمـ لممالييف  الحياة  -

 1964د  . 1. ط .بيروت . دار الطميعة – شناشيؿ ابنة الجمبي  -

 1965. 1. ط . بيروت . دار الطميعة . اقباؿ  -

 13 .19 .65 . 1. ط. بيروت . دار الطميعة . اقباؿ وشناشيؿ ابنة الجبمي  -

                                                 
1

 28-27ٔفظ ؿ: اٌّشجغ  
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 1971 . 1. ط . بغداد . وزارة االعالـ العراقية - قيثارة الريح   -

  1972 . 1.ط– بغداد . وزارة األعالـ العراقية – اعاصير  -

 1974 1.ط.دار العودة باالشتراؾ مع دار الكتاب العربي بيروت – اليدايا  -

 1974. 1دار العودة باالشتراؾ مع دار الكتاب العربي بيروت ط . البواكير  -

 19741ط . بيروت . دار العودة باالشتراؾ مع دار الكتاب العربي . فجر االسالـ  -

باالشتراؾ مع صديقو الشاعر عبد المطيؼ النائب - نسؽ التالـز بيف السياب والنائب   -

  الترجمات الشعريػػػػػػػػػػػػػػػة :

 مطبعة السالـ بغداد بدوف تاريخ– عف اراغوف : عيوف إلزا  أو الحب والحرب  -

 دوف مكاف لمنشر ودوف تاريخ– عف ايدث ستويؿ : قصائد عف العصر الذري  -

 دوف مكاف لمنشر ودوف تاريخ . قصائد مختارة مف الشعر العالمي الحديث  -

 19512بغداد – مجمة العالـ العربي . قصائد مف ناظـ حكمتي  -

 األ مـــــــــــــال النثريـــــــــــــــة: 

اإللتزاـ والإللتزاـ في األدب العربي الحديث ، محاضرة ألقيت في روما ونشرت في كتاب  -

. منشورات أضواء بدوف مكاف لمنشر ودوف تاريخ ليا . األدب العربي المعاصر 
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  الممخــــــــــــــص *

 

يتعرض موضوعنا ىذا إلى الكشؼ عف أىـ األحداث والمواقؼ التي مر بيا اآلديب بدر  -

 .شاكر السياب

وىو مف أشير رواد التجديد في الشعر العربي المعاصر ، وكانت حياتو مميئة بالحزف  -

والشقاء واأللـ والحرماف منذ طفولتو حتى كبره فعبر عنيا بحسف ايصاؿ احساسو وتجربتو 

 .الشعرية بنظـ الشعر والتفنف في انتاجو

  الغربة– الشعور – الوجع – الشعر – بدر شاكر السياب : كممات المفتاحة. 

 

 

 

resume 

Notre sujet est exposé au révélateur des événements et des situations les 

pius importants que Badr shaker al – sayyab a traversés ; le plus célébre 

pionnier du renouveau dans la poésie arabe contemporaine ; et sa  vie 

était pleine de tristesse ; de misére ; de douleur et de privation de son 

enfance . jusqu’à ce qu’il grandisse  



 

 

Motet cles : 

Bader shaker al .sayyab ,poesie ,douleur -sentiment - aliénation 
 

Summry 

Our topic is exboxed to revealing the most important events and and 

situations experienced by the write shaker badr al- sayyab , who is one of 

the most famous pioneers   contemporary arab poetry 

Keywords 

Bader shaker al-sayyab , poetry, pain- feeling – alienation. 
 

 

  

 

 

 

 

 


