
 في الثنائيات دراسة بنيوية للسياب محتضرمن وصية 
 

 شيماء محمد كاظم الزبيدي م.دا.

 كمية التربية لمعموم االنسانية/ قسم المغة العربية
 خالصة
محتضر( أنساقا وثنائيات متعددة يمكن أن نكشف  ووسفاطتيا  فن الونف   من تضمنت قصيدة السياب)وصية      

 األدوي المرتوط وويئة الشا ر من حيث تأثيرىا في والدتو ودالالتو. القومية الكامنة في ىذا األثر 
وما ىذه الدراسة إال محاولة لقراءة ونيوية روما تقترب من الون  الكامنة لمنص الذي يخفي في طياتو دالالت       

الفففردي  متعففددةت تنقففق القففارئ مففن الخصففوص الضففيأل لمففنص إلفف  األفففأل العففام فففيمكن ويففذا األمففر تعمففيم الشففعور
 وجعمو محورًا إنسانيا مشتركا يحرك الضمير.

الحركفة( /والقصيدة  وفارة  فن صفرا ات متعفددة تتجمف  ففي مفا أوردنفاه ففي ىفذا الوحفث مثفق  صراع)السفكون      
وما ينضوي تحتو من صرا ات فر ية مجسدة في )الموت/الحيفاة(ت و)الكفر/الشفكر( وىفي صفرا ات مسفتمرة. ومفا 

 ألزمة تجسدىا)األفع (..!! مستمرا.يزاق مشفروع الحق 
 في الثنائيات دراسة بنيوية -محتضر لمسياب من وصية

 :(1) قاق السياب           
 ,يا صمت المقابر في شوارعيا الحزينة  , يا صمت
 أصيح في ليف فأسمع في السكينة ,أصيح ,أعوي 

 ما تنثر الظمماء من ثمج وقار 
  دينووتبتمع الم,تصدي عميو خطى وحيدات 

   ,من حجار,كأن وحشا من حديد , ىنأصداء
 سف الحياة فال حياة من المساء إلى النيار 

 أين العراق؟ وأين شمس ضحاه تحمميا سفينة 
 في ماء دجمة أو بويب؟ وأين أصداء الغناء 
 خفقت كأجنحة الحمام عمى السنابل والنخيل 

 ؟من كل بيت في العراء 
 ؟ول من كل رابية تدثرىا أزاىير السي

 يا وطني فقبر في مقابرك الكئيبو إن مت
ن سممت فإن كوخا في الحقول 0أقصى مناي   وا 

   ك الرحيبواىو ما أريد من الحياة فدى صحار 
  ! صابتك المصيبةأوال ,لندن والدروب  أرباض
                    **  

 ,غير وان ,ن الداء يقرض إف,أنا قد أموت غدا 
  م جسم مثل داريشد إلى الحياة حطاحباًل 

   ,نخرت جوانبيا الرياح وسقفيا سيل القطار
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 يا إخوتي المتناثرين من الجنوب إلى الشمال 
 بين المعابر والسيول وبين عالية الجبال 

  000ء شعبي في قراه في مدائنو الحبيبةأبنا
 000ال تكفروا نعم العراق 

 ,وماء  ءخضرا خير البالد سكنتموىا بين
  ,تغمرىا بصيف أو شتاء,نور اهلل ,الشمس 

 ال تبتغوا عنيا سواىا 
 ىي جنة فحذار من أفعى تدب عمى ثراىا 

 كفر بالمعاني أو 0ال يكذب الموتى ,أنا ميت 
 إن كان غير القمب منبعيا 

 فيا ألق النيار                                   
 ن من طين العراق إف, غمر بعسجدك العراق ا  

 000 جسدي ومن ماء العراق
أردنفففا ففففي ىفففذا الوحفففث ان نسفففمط متعفففددة  نسفففاقا وثنائيفففاتأ (محتضفففرمفففن وصفففية )قصفففيدة السفففياب تضفففمنت       

 ففن الونفف  القوميففة الكامنففة فففي ىففذا  نكشفف  ووسففاطتيا أنيمكففن حصففرًا  مفف  نسففأل الثنائيففات الضففدية التففي الضففوء 
 أىميفففةو"تكتسفففب الثنائيفففات الضفففدية ت تفففوحيفففث تأثيرىفففا ففففي والدتفففو ودالال المفففرتوط وويئفففة الشفففا ر مفففن األدوفففي األثففر

 .(2) التراكيب وضوحا في تشكميا كنسأل" أكثرخاصة في الدراسات الونيوية لكونيا 
الثنائيففففة  ووصفففففيا (سففففكون/حركة) ثنائيففففة أوال  نففففد نقفففف  أنو نفففد مواجيففففة الففففنص مواجيففففة  مميففففة نسففففتطي        

مفففففن  أخفففففر ثنائيفففففات  مفففففن جيفففففة أخفففففر  اضفففففمنيففففففي التفففففي تنفففففدرج الثنائيفففففة و  مفففففن جيفففففة الطاغيفففففة  مففففف  الفففففنص
 (.الشكر/الكفر)و (الحياة/الموت)مثق

رومففا يشففكق مفتاحففا و ت لكففي نقففرأ الففنص ال وففد مففن قففراءة  نوانففو وىففو يمثففق أ مفف  اقتصففاد ل ففوي فففي الففنصو       
 . الميا إل لمولوج 
القصففيدة ومففا فييففا  وففارة  إن إذ (3)  نففوان القصففيدة قففد شففكق وففؤرة مكثفففة جمعففت دالالت الففنص المتعففددة إن      

 تمفكتففوه ويفا  أحفرم وأطيفا سفو  صفمت وقوفور  أمامفومحتضر يشار   مف  المفوت ففر يفر   أطمقيا ن وصية 
يفدأل حتف    سو  صرا ات محتدمفة ففي ذات الشفا ر وناقوسفيا الواردة في النص األطيا ولم تكن ىذه ت الوصية

 .وىو  م  فراش المنية
ويعففد  (4) "والجففوىري األسففاسق "المركففز الوففؤري الشففا ر فففي نصففو تمثفف (ن)أنففاإة فوحففين يشففكق العنففوان وففؤر       

 إلف  ()أنفاىمالفذين دفعتيم (السفاردة األنفا)مفن شفعراء -كما ىو الحفاق ففي أغمفب قصفائده –السياب في قصيدتو ىذه
السففياب فففي ولكففن أنففا ت  (5)فففي صففورة كممففات ناوضففة والحيففاة معوففرة  نيففا وأحاسيسففيمترجمففة  ففواطفيم ومشففا رىم 

 .الحياة أ تاب م   أوقفياقصيدتو ىذه جاءت مثقمة والمرض الذي 
 : افتتحو الشا ر وجممة اسمية قائرالنص قد  نأونرحظ       

 , يا صمت المقابر في شوارعيا الحزينة, يا صمت 
 إلففف قفففد قادنفففا  (السفففكون) وىفففذا الثوفففات ت(6)"مفففن الثوفففات إطفففار رمفففة تتحفففدث ففففي  أشفففكالياوالجممفففة االسفففمية "وكفففق 

داللفة الثوفات ىفذه سفر ان مفا تتحفوق  إال أنت (مقفاور) وقفد جسفده الشفا ر ومفظفة (المفوت) ن طريأل (العدمية)سمة
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 أفعففاقلحقيففا مففن  ...( ومففا.أسففم ت أصففي ت أ ففوي)األفعففاق ففن طريففأل  (الحيففاة)سففمة إلفف داللففة حركيففة تقودنففا  إلفف 
 : ئ وحركتوتناثرت في النص تنو

 ليف فأسمع في السكينة  أصيح في,أصيح ,أعوي 
 ما تنثر الظمماء من ثمج وقار 
 وتبتمع المدينة ,تصدي عميو خطى وحيدات 

 ]...[,أصداءىن
حركتفو ىفذه وفدت متأرجحفة ال تعفر  كيف  تسفتقر وفين الوعفدين  إال أن (7)"ق وطويعتو تجسيد لمحركة ولمزمنيفةالفعو"

تولفده ىفذه االسفمية مفن ثقفق  ومفات (السفكينة)لفذي تأخرىفاواالسفم ا (صفمت يفا)واالسفم الفذي تقفدميا تالساوأل والرحأل
 .()العواء والصياحاكتنفيا ()ضجةردة فعق  نيفة إل تحوق 
والصفففياح ت فففالعواء خفففاص وففالحيوان متمفففثر والكمففب تينوعففث منفففو الكفففر الصففوتين مصفففدر  نأومففن المرحففظ       

 األلفففاظ أخففذتلففذا  تخففرث وففو مففن قوففق اآاالكتففراالشففا ر وعففدم  إحسففاس مفف   ىففذا ورومففا يففدق تاإلنسففانمصففدره 
 .ال يعر  معيا تحديداالشا رت  م  لسان  شظ تت

ففي القوفور وىفي كنايفة  ()المفوت  في إيقفاظ قد جاءت وناء  م  الرغوة (العواء والصياح)والضجة التي ولدىا      
مففن وخموىففا مففن سففاكنييا  ورومففا يففدق العففواء  مفف  وحشففة الشففوارع ت ففن الشففعب النففائم  مفف  خففرأل الففذق واالسففت رق

الراقفدين كمفا لفم يجفد العفواء  إليقفاظمفن الصفياح الفذي وجفده الشفا ر غيفر مجفد  أ مف العواء يمثق صوتا  حيث إن
 .أيضا يامجد

يعمففأل معنفف  مففوت المدينففة  نألتعميففأل الداللففة وتمتففين التوصففيق وقففد أراد الشففا ر  يففأتي إنمففاتقففدم  وكففق مففا      
سمة  (وذلك وق جعق)الصد  ت ولم يكت (وحيدات)طاهخغير  آخرثر أيمرر  مييا جا ر من خطاه وحيدات ولم 

 .األثرلذلك 
ت (8)"حالفة إلف د ضفرورة التحفوق مفن حالفة "يفيف (أصفي ت يجسفده الفعفق المضفارع متمفثر وكممتي)أ فوي ما إن      

 .لوناء قا دة الثورة ئفي النص تيي (9)"أكثريعني وجود حركية وىذا "
 األفعفاقوتفوالي  ت(الحيفاة/المفوت) معفادال موضفو يا لثنائيفة في ىفذه الحفاق تصو  (السكون/الحركة)ئيةن ثناإ      

القفوة التدميريفة  إل و"تشير  تيولد حركة رتيوة تدق  م  الضع  والخواء (توتم ت تصديت تنثر)فالمضار ة متمثمة و
ن االسفمية ذلفك ألت ة ففي الجممفة االسفميةفي لحظة السكون المتضفمن (11)"تي يحدثيا الموت  م  صفحة المكانال

 تالففذي ا تمففده الشففا ر فففي مطمفف  قصففيدتو األسففاس ألنيففا ؛دالففة  مفف  الحركففة أفعففاقجففاء وعففدىا مففن  تحتضففن مففا
 .لحظة السكون التي ستحط  م  حياة السيابإل  تشير  –أيضا –وىي

 (ىفو الفعفق الماضي)سف  آخفرق المضفار ة سفر ان مفا تصفطدم وفعف األفعفاقحركية الفنص التفي تولفدىا  إن      
 :وفي قول

 ,من حجار,]...[ كأن وحشا من حديد 
 سف الحياة فال حياة من المساء إلى النيار

مفن حيفث ت ن الماضي فعق داق  م  الثوات وعكس الفعق المضارع الداق  م  االستمرار والفدوامأل ؛وقمنا تصطدم
 وداللة الثوات التفي يولفدىا الفعق)سف ( .اآنيالمضارع  ثاوتا معموما وعكس أمرا وأصو ن)الماضي( وق  وانتي  إ

لف  الوجفود و دمفو أمفر إل  –أيضا -تشير المعرففة الفذي ي فرس  فاإلنسفانت سفمطة المفوت أمفام اإلنسفان"غيفاب ت وا 
رض يوفاب أ" إلف الفوحش الكاسفر المكفان  ذلفك فيحيفقت  (11)"نكفرة لفم يكفن إنسفان إل كان يتحوق في صمب الم أثره

 قاق في ذلك:وقد  ت (12)"ثرأو من أي ساكنة تخم
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 ]...[ فال حياة من المساء إلى النيار

كميفات المدينفة  أرجفاءل  الحجار لتوئير قسوة الوحش المفترض الفذي حطفم ا  الحديد و  إل صفة الوحش  أضيفتوقد 
 .وىكذا يفعق الط اة في شعوويم

سفواء أكفان لفظيفا أم  (مفا ا)تركيوف نأ مف  يحيمنفا  الماضفي إلف الجممفة الفعميفة مفن المضفارع  وىذا االنتقفاق ففي    
يضففي  معنفف  لمففنص  آخففر أمففر إلفف ومفف  اسففتمرار تنقرتففو فففي الففنص الشففعري يحيففق  تشففيء إلفف معنويففا قففد يشففير 

 .أضافتو الجممة الفعمية لمنص وىذا مات وو ئدوت  ام ايرا لما 
 قولو:ت من خرق صي ة االستفيام التي جاءت في اوتتعمأل داللة الثو      

 أين العراق؟ وأين شمس ضحاه تحمميا سفينة 
 في ماء دجمة أو بويب؟ وأين أصداء الغناء 
 خفقت كأجنحة الحمام عمى السنابل والنخيل 

 ؟من كل بيت في العراء 
 ؟ من كل رابية تدثرىا أزاىير السيول

  ت (13)"ىفذا الواقف  المضفطرب ي التعفويض  فندوره ففمنطقفة الحمفم الفذي يأخفذ " إلف اوا فيذه التسفاؤالت تمثفق انسفح
الحمفم و  ت (14)تاوعفا لفو" أوووصفو "قائدا لمنص  األدويالفا مة في تشكيق الواق  الخارجي لمنص  اآلياتوالحمم من 

 "  الفنفس ويممفس حياتيفا لمسفا دقيقفافنفا يصف أردنفانحفن  إن ]منفو ال مففر لنات من حياة النفس الوشفرية أساسجزء "
ويحوكففان المؤلفف  حوكففا م ففايرا ويؤلفففان صففورا ت والحففالم يشففكرن المعقففوق تشففكير مختمفففا ن الشففا رإولففذا ففف ت(15)

  .(16)التوق  والواق ت قواميا الحمم واليقظة
تظق تمارس دورىا في تعوئة الذات الشا رة ورففدىا والصفور والوقفائ  الحمم تجسده ذاكرة الشا ر التي "وىذا       

سفو  فعفق تنصفيص لمفذاكرة واسفتجرب كنوزىفا  األسفاسممية الشعرية  م  ىذا التي ال تنضب وما الع واألحاسيس
الفذاكرة الشفعرية تعمفق  مف  ضفو مفدلوالت الماضفي حالمفا "ت ومفن ثفم ففإن  (17) "حقأل تمظيراتيا المتعددةالدفينة لت
حيفاة ال تعفر  ال نأمف  ت وىفي كفذلك "تعيفد الماضفيت  (18)"تحفتفظ ومخزونيفا الثقفافي أنيالما ذلك طا األمريتطمب 
ن الماضي الوعيد النائم وين صفحات النسيان تكون لحظاتو أشفوو وقطفرات المفاء ؛ ألاألمس  م  تتكئوال  القيقر 

   . (19)"القوض  مييا أوويا  اإلمساك م   نقو  نأالتي تتساقط من وين أصاوعنا دون 
المتعفففددة ممفففا يجعفففق  اإلجاوفففاتلم مفففن فضفففاء رحوفففا لعفففاففففي الفففنص  تيفففاإجاومحفففددة غيفففر اللتسفففاؤالت وتمثففق ا      

 تفعيفففق" أرادو إال أنففف تمفففك اإلجاوففة ر  الشفففا ر جيففداورومففا يعفففت ويتأمميفففا اإلجاوففةالمتمقففي يشفففارك فففي التفكيفففر ونفففوع 
 إالىففو  الففنص الشففعري مففا نأ االمطمقففة  ممففمففن خففرق طففرح التسففاؤالت ت  (21)"التجروففة الخاصففة والتجروففة العامففة

  . (21)"واإلنسانوت يير دائم لمواق  ت عالم"تحويق دائم لمفل مشروع
 إذ توظيفتفو االسفتفيامية سفقطتأ  قفد  (الفو ...أيفن العفراأل):واالسفتفيام ففي قولف أسفموب نأنفذكر  أنوال يفوتنا       

يمكننففففا كتاوففففة الففففنص مفففف  ت ييففففب  رمففففة االسففففتفيام  مفففف  نحففففو ضففففمني ال ظففففاىري لكونيففففا حاضففففرة فففففي الففففنص 
القففرائن تكشفففيا " (23)كثيففرة دالالت أحيففانالوظففائ  السففياقية التففي تففؤدي فففي  إلفف يعففود  أمففروذلففك  ت (22)المكتففوب

الطموي لم يق   نفد حفدود طمفب الفيفم  األسموبدام ىذا  ومات في النص (24)"ريخيةالمعنوية والمفظية والحالية والتا
جانفب  إلف يحيفق  أمفرسياأل ىو المجازي المستق  من ال إل ي قيقأي خروجو من المستو  الح إنكاره إل وق تعداه 

يسففم  وففو الففنص وووسففاطة القففرائن وىففي ىنففا  الحركففة ال الثوففات فففي اسففتمرار التأويففق وتعففدد القففراءة و مفف  وفففأل مففا
كيففان وطنففو  أصففابلمففا  إنكاريففايقفف  العففراأل ولكففن جففاء سففؤالو اسففتفزازيا  أيففنضففمنية الن الشففا ر  راقففي وىففو يعمففم 

 .وساكنيو
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 تحوق إال تالتساؤالت المطروحة ووساطة تارد في النص لما)مض ( من واق  مشرأل لموردالو  االستذكار ماو       
نفاو  مفن  أمفروىفو ت واالسفتذكار( الحمموفف) الفذات الحيفة إلف ن الذات السميوة والمرض والميددة والسكون )الموت( م
ولحظففات  .. .] ن استحضففار دقففائأل الماضفي المترسففوةوفيت حركفة المخيمففة الشفعرية المتماوجففة وففين التفذكر والترقففب"

التساؤق المطروح في النص  ن الشمس التي رحمت  مف  ظيفر سففينة ت ويمثق (25)"المتجية نحو المستقوق النووءة
وورحيميففا  تاألم ففدت رمففزا لممففرأة  -ومنففذ القففدم -ن الشففمسأل ؛(المفقففودة األمومففةتسففاؤال  ففن ) تمجيففوق إلفف نكففراء 

 .وتسير نحو العدمت امعناىتفقد الحياة 
 :والماضوية( ىذه تمحقيا صدمة الواق  وقول)ولحظة االستذكار      

 إن مت يا وطني فقبر في مقابرك الكئيبة 
ن سممت فإن كوخا في الحقول 0أقصى مناي   وا 

 فدى صحاراك الرحيبة 0ىو ما أريد من الحياة 
 ! وال أصابتك المصيبة,أرباض لندن والدروب 

ه ءورجفا آمالفوتحتضن  تيرجو غير ذلك وكأنو (مت إن)الشا ر:موت االحتمالي الواردة في النص وقوق فصدمة ال
 (.السكون)ثقر مشفو ا ورائحة الموت وطنو إل الموجو  ونجد في طموو ىذا .رض الوطنأوقور  م  

ة غيفر مقتصفرة  مف  أمفق السفرمة والحيفاة وىفي لحظف إلف مفن ثقفق المحظفة  (الحركفة)ثم تنوثأل لحظة التحفوق      
 قائر:ت )الوطن(اآخر إل ذات الشا ر وق تتعداه 

ن سممت فإن كوخا في الحقول   ]...[ وا 
 وفدى صحاراك الرحيب0ىو ما أريد من الحياة 

 قولو: أما
 ,غير وان , فإن الداء يقرض , أنا قد أموت غدا 

  يشد إلى الحياة حطام جسم مثل دارحباًل 
   ,فيا سيل القطارنخرت جوانبيا الرياح وسق

السفمة الظنيفة  إلف  (مفت إن):والموت يتحوق من السمة االحتمالية في قولو اإلقرارنر  في ىذه االسطر أن       
يولففد انتفاضففة تصففعد  اإلقففراروىففذا  .الرحقففة األسففطرالقريوففة من)اليقففين( الففذي سنكشفففو فففي  ()أنففا قففد أمففوت:وقولففو

 :ولت وذلك في قو  الموت إلحياء صداىا صرخة است اثة موجيو
 يا إخوتي المتناثرين من الجنوب إلى الشمال 

 ثم يواصق الشا ر قولو:ت وىذه الصورة تذكرنا وصورة تناثر القوور في المقاور
 بين المعابر والسيول وبين عالية الجبال 
  000أبناء شعبي في قراه في مدائنو الحبيبة

 000ال تكفروا نعم العراق
 ,خضراء وماء  ينخير البالد سكنتموىا ب

  ,تغمرىا بصيف أو شتاء,نور اهلل ,الشمس 
 ال تبتغوا عنيا سواىا 

 ىي جنة فحذار من أفعى تدب عمى ثراىا
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ن أل ؛ (26)"ففي نفسفو األمفق إحيفاء إلف دت فعفر "ثفورة الفذات أت وىذا الفنص ينطفأل وثفورة لمفذات الشفا رة نأنرحظ 
 (الت ييفر)رغوفة ففي إلف قفد تحفوق  (قفد أمفوتت مفت إنت القوفور) اظوألففالسكون المتولد منذ ودايات قصفيدتو مجسفدا 

 .الذي يتطمب سر ة والحركة التخاذ مثق ىذا القرار
متمثمففة وففذات الشففا ر التففي حالمففا  (رةكمقطفف  السففياب ىففذا مشففحون وففالتوتر وىففو يجسففد)الذات الشففا نأونجففد       

 .(وصورتو المشاكسة)الذات الكافرة اآخرتحضر يحضر 
 أمفات فالشفكر يفدق  مف  العطفاء (/السفكونتنضوي تحت ثنائية شاممة ىي)الحركة (/الكفروىذه الثنائية)الشكر      

 .وىو يجسد السكون والثوات تالكفر فداللتو المن  واالن رأل
 التام والموت قائر: واإلقرارثم ينيي الشا ر قصيدتو       

 وأكفر بالمعاني 0ال يكذب الموتى  ,أنا ميت 
 غير القمب منبعيا  إن كان

 فيا ألق النيار                                   
 فإن من طين العراق ,ا غمر بعسجدك العراق 

 000جسدي ومن ماء العراق 
السففففكون  وففففإقرارومنففففذ وففففدايات القصففففيدة  (الحركففففة والسففففكون)نجففففد فففففي ىففففذه العوففففارات ىففففدوء الصففففراع القففففائم وففففين

 نففففإالصفففحيحة الموسفففومة والحركفففة  وأفعاليفففايفففان الجممفففة الفعميفففة والمضفففعفة و مففف  الفففرغم مفففن ط ت (التفففام)الموت
تفاو  لمداللفة التفي ضفميا سفياأل الفنص الشفعري  أمروىو  تتيالمجممة االسمية  م  قم   أضح االنتصار في النياية 

 .لو مجزأةووساطة نظرة متكاممة ال 
 (المفوت)لفظفةت (أيناسفم االسفتفيام)ت أصفي ت متصف صيغ التكرار في النص)يا ورودأن نذكر  أنوال يفوتنا       

من حيفث ت التي كانت مرمحيا واضحة في نصو الشعري تتد يم لفكرة الموت إال يى المكررة خرق القصيدة( ما
 أوىفو نفوع مفن التأكيفد  إنمفاففالتكرار ت وعضفيا الفوعض إل الشعرية  األسطرشكر متماسكا يشد ن التكرار يظير "إ

 مف  تصفوير  إلحفاحنفو أض  نيفا التمثيفق الفداللي الفذي يفتمخ أون  مف  مسفتو  الونيفة المسفانية التكريس سواء أكا
 .األخر فكرة الموت في التكرارات  ثويتتأكيد حالة الضياع والفقدان في التساؤالت المطروحة وتفيو  ت (27)"معين
 (28)حاصفمة مفن تكفرار الصفوت)مرتين("لموسفيقية)المفردة( ال"ول  السفياب والتضفعي  طموفا  أيضاومما يمفتنا       
تمد النص وحركة مكفررة  األلفاظوىذه  .المتناثرة في متن النص الشعري (دب  ت شد  ت س   )المضعفة واأللفاظمتمثر 

 .تاوعة لتكرار الصوت في نياياتيا
 إنسفانياحفورا من تعميم الشعور الفردي وجعمفو م الشا ر قد تمكن ووساطتو ن م  أ استدلمنا  ور ىذا النص      

 . اما يحرك الضمير ويستيقظ النيام
فففي نفسففو وضففميره متمففثر ورغوففة التحففوق  أ مففألتجسففيد لففداف   إالىففو  مففافأمففا تنقمففو وففين االسففمية والفعميففة       

القصفففيدة  وفففارة  فففن أن سفففيما الو واإلفصففاح توقفففا لمخفففرص مرحمفففة الخفففروج مفففن الشفففرنقة  إلففف  (من)المسففكوت  نفففو
 (األفعففف )ألزمففة تجسفففدىا ومفففا يففزاق مشفففروع الحفففق تصفففرا ات مسففتمرة (و)السففكون والحركفففة (واليفففوم األمسصففراع)
 .مستمرا
قففد  (محتضففر مففن وصففية) العنففوان فففي وففدايتيا نأ -قففراءة القصففيدة إتمففامومففن خففرق  -وفففي النيايففة نرحففظ      

 توصففوفا وففو الشففا ركففان احتضففارا م األوق :مففتن الففنص الشففعري السففياوي أسسففيمان يأجففاق فففي مخيمتنففا احتضففار 
 احتضفار الشفا ر كفان ذا نيايفة متمثمفة إال أن تأيضفالمفوطن  اىنفاك احتضفار  نأالقفراءة وجفدنا ففي و ندما توسطنا 
 .من خرق وصايا الشا ر المطمقة (الحياة) العودة إل الوطن فكان احتضاره يسير  أما ت(الر ودة)والموت المقرر
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ونسففأل  آثارىففامونفف  الكامنففة فففي نفففس الشففا ر والتففي تجمففت للقففراءة ونيويففة محاولففة  إالىففو  ىففذا الوحففث مففا إن      
 1ئيات الضديةالثنا
 

 اليوامش
 .164-163: 2111ت 3ديوان ودر شاكر السيابت دار الحريةت و دادت ط ( األ ماق الشعرية الكاممةت1)

الكتب الحديثت إرودت األردنت اتجاىات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديثت د.سامي  واونةت  الم  (2)
 .241: 2114ت 1ط

ينظففر: المقاروففة السففيميائية لمففنص األدوففيت  وففد الجميففق منقففورت فففي ضففمن كتففاب: السففيمياء والففنص األدوففيت  (3)
 162: 2118جامعة محمد خيضر وسكرةت منشورات الجامعةت د.طت 

 145: 2116د.طت  رؤيا الحداثة الشعريةت محمد صاور  ويدت منشورات أمانة  مانت (4)
ت 1( ينظر: سيمياء الخطاب الشعري من التشكيق إل  التأويقت محمفد صفاور  ويفدت دار المجفدالويت  مفانت ط5)

2119 :1127 

 156: 1986دراسة في الونيةت د.كماق أوو ديبت األقرمت تشرين األوقت  -( قراءة النص/قراءة العالم6)

  158لونية:دراسة في ا -( قراءة النص/قراءة العالم7)
مقاروففات ففففي الشفففعر والشففعراء والحداثفففة والفا ميفففةت محمففد  فففز الفففدين المناصفففرةت دار  -جمففرة الفففنص الشفففعري (8)

 1392: 2117ت 1مجدالويت  مانت ط
  1392م.ن : (9)
( جماليفففات التحميفففق الثقفففافي ففففي الشفففعر الجفففاىمي نموذجفففات د.يوسففف   ميمفففاتت المؤسسفففة العرويفففة لمدراسفففات 11)

  1233: 2114ت 1روتت طوالنشرت وي
 1233جماليات التحميق الثقافي في الشعر الجاىمي نموذجا: (11)
 1233ن :1( م12)

 185: 1975( الشعر والزمنت د.جرق الخياطت دار الحرية لمطوا ةت و دادت د.طت 13)
كفففز الثقفففافي الحداثفففة وتحميفففق الفففنصت  وداإللفففو الصفففائغت المر  –الخطفففاب الشفففعري الحفففداثوي والصفففورة الفنيفففة (14)

 .61: 1999ت 1العرويت الدار الويضاءت الم ربت ط

 .2/23:  1979ت 2شظايا ورمادت نازك المرئكةت دار العودةت ويروتت ط (15)

 . 61الحداثة وتحميق النص: –ينظر: الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية (16)

ت 1لمؤسسففة العرويففة لمدراسففات والنشففرت ويففروتت ط( جماليففات المكففان فففي الروايففة العرويففةت شففاكر الناومسففيت ا17)
1994 :157  

 1143سيمياء الخطاب الشعري من التشكيق إل  التأويق : (18)

 158: 1996ت 1مقاروة نفسيةت رياض الجاوريت دار المعار ت حمصت ط -( السيرة الذاتية والتراث19)

: 2118الم الكتففب الحففديثت إروفففدت د.طت الم ففامرة الجماليففة ففففي الففنص الشففعريت د.محمفففد صففاور  ويففدت  ففف (21)
124 

/ 3: 1978ت 1وحث في اإلتواع واإلوفداع  نفد العفربت أدونفيست دار العفودةت ويفروتت ط –( الثاوت والمتحوق21)
294. 
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دراسة في)أنشودة المطر( لمسيابت د.حسن ناظمت المركز الثقافي العروفيت ويفروتت  -( ينظر: الون  األسمووية22)
 .149: 2112ت 1الويضاءت الم ربت طلونانت والدار 

النقد الممكن في النص الشعري الحديثت د. ود العظيم رىي  السفمطانيت دار الكتفب  –ينظر: فسحة النص (23)
 .71: 2116ت 1الوطنيةت ون ازي ت ليويات ط

 1984ت 1( الداللففة الزمنيففة فففي الجممففة العرويففةت د. مففي جففاور المنصففوريت مطففاو  جامعففة و ففدادت و ففدادت ط24)
:43. 

 .189: 1991الزمن في شعر الرواد)رسالة ماجستير(ت سرم كاظم األوسيت كمية الترويةت جامعة و دادت  (25)

التشففكيق والتأويففقت د. وففد القففادر الروففا يت المؤسسففة العرويففة لمدراسففات والنشففر  -جماليففات المعنفف  الشففعري (26)
 1219: 1999ت 1ويروتت ط

 .147ة في)أنشودة المطر( لمسياب :الون  األسمووية دراس (27)

 1986طت 1خميق اوراىيم العطية تدار الشؤون الثقافية العامة ت و فداد تد 1( التركيب الم وي لشعر السياب د28)
:67- 68 1  

 
 المراجع المصادر و  قائمة

 :المراجعالمصادر و 
ت روفففدإت م الكتفففب الحفففديث فففالت سفففامي  واونفففة.دت اتجاىفففات النقفففاد العفففرب ففففي قفففراءة الفففنص الشفففعري الحفففديث -1

 .2114ت 1طت األردن

 .2111ت 3ديوان ودر شاكر السيابت دار الحريةت و دادت ط األ ماق الشعرية الكاممةت  -2
ت لونففان تويففروتت المركففز الثقففافي العروففيت حسففن نففاظم.دت لمسففياب (المطففر أنشففودة)دراسففة فففي األسففموويةالونفف   -3

 .2112ت 1طت الم ربت الدار الويضاءو 

 .1986ت د.طت و دادت دار الشؤون الثقافية العامةت العطية إوراىيمخميق .دت الم وي لشعر السيابالتركيب  -4

 .1978ت 1طت ويروتت دار العودةت دونيسأت  ند العرب واإلوداع اإلتواعوحث في  –الثاوت والمتحوق -5

ت ة لمدراسفات والنشفرالمؤسسة العرويت يوس   ميمات.دت جماليات التحميق الثقافي في الشعر الجاىمي نموذجا -6
  12114ت 1طت ويروت

ت المؤسسفففة العرويفففة لمدراسفففات والنشفففرت  وفففد القفففادر الروفففا ي.دت التشفففكيق والتأويفففق-جماليفففات المعنففف  الشفففعري -7
 1999ت 1طت ويروت

ت 1طت ويفففروتت المؤسسفففة العرويفففة لمدراسفففات والنشفففرت شفففاكر الناومسفففيت جماليفففات المكفففان ففففي الروايفففة العرويفففة -8
1994. 

دار ت محمففد  ففز الففدين المناصففرةت والحداثففة والفا ميففة ات فففي الشففعر والشففعراءوففمقار  -ص الشففعريجمففرة الففن -9
 .2117ت 1طت  مانت مجدالوي

المركففز الثقففافي ت لففو الصففائغاإل ود تالحداثففة وتحميففق الففنص –ة الفنيففةالخطففاب الشففعري الحففداثوي والصففور  -11
 .1999ت 1طت الم ربت الدار الويضاءت العروي

 .1984ت 1طت و دادت مطاو  جامعة و دادت  مي جاور المنصوري.دت ة في الجممة العرويةالداللة الزمني -11

 .2116ت د.طت  مانت منشورات أمانة  مانت محمد صاور  ويدت رؤيا الحداثة الشعرية -12
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 .1996ت 1طت حمصت دار المعار ت رياض الجاوريت مقارنة نفسية –والتراث السيرة الذاتية -13

ت 1طت  مفففانت دار مجفففدالويت محمفففد صفففاور  ويفففدت التأويفففق إلففف التشفففكيق  سفففيمياء الخطفففاب الشفففعري مفففن -14
2119 

 .2118ت د.طت منشورات الجامعةت كرةسضر ويجامعة محمد خت األدويالسيمياء والنص  -15

 .1979ت 2طت ويروتت دار العودةت نازك المرئكةت شظايا ورماد -16

 .1975ت ط.دت و دادت دار الحريةت جرق الخياط.دت الشعر والزمن -17

دار الكتفففب ت  وفففد العظفففيم رىيففف  السفففمطاني.دت النقفففد الممكفففن ففففي الفففنص الشففعري الحفففديث –فسففحة الفففنص -18
 .2116ت 1طت ليويا تون ازيت الوطنية

 .2118ت د.طت ت  الم الكتب الحديثت إرودمحمد صاور  ويد.دت الم امرة الجمالية لمنص الشعري -19

 الرسائل:
 .1991ت جامعة و دادت كمية الترويةت األوسيكاظم سرم ت )رسالة ماجستير(رواد* الزمن في شعر ال

 :الدوريات
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