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األثر القرآني في شعر السياب
سعيد عبد الرضا خميس

المقدمة
يسعى ىذا البحث الى دراسة األثر القرآني في شعر بدر شاكر السياب عمى
مستكل االسمكب كالمفردة كالتراكيب كالفكرة معتمدا منيجا استقرائيا تحميميا .كيعد
السياب مف الشعراء الذيف ق أركا القرآف بكعي كمبلحظة دقيقو كاستثمر مع ىذه القرأة
ثقافتو الكاسعة ،حتى صارت المغة القرآنيو ضركرة فنية كمكضكعية  ،بؿ صارت
جزءا مف الشعر كركحو.
كبعد التكرار مف ابرز الظكاىر االسمكبية القرآنية التي تأثر بيا السياب كالتكرار
في شعر السياب مثؿ تجاك از لمنماذج الساذجة ،اك الضبقة ،كصار معب ار عف تفاعؿ
لغة السياب مع النص القرآني بما ينسجـ مع حالتو النفسية ،كاسيـ بتكثيؼ حالة
التساؤؿ كالتفكير بمصير الشاعر كمستقبمو .
ككظؼ السياب القسـ القرآني في قصائده رغـ اف مساحو ىذا التكظيؼ محدكدة
،كاراد بو تككيد امر ما لحمؿ المخاطب عمى التصديؽ بو كليكصؿ رسالتو الى
االخر.
اما التمنيي فكاف استخدامو لو يمثؿ امنياتو الكاسعة كالبعيدة التي ارتبطت
بشخصيتو كبيئتو كمرضو ،كضمف كحدة داللية كمعنكية انسجمت مع ما جاء بو
القرآف الكريـ.
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ككظؼ السياب ايضا اسمكب القرآف الدرامي باختياره لقطات حية مف الكاقع
االجتماعي كالسياسي مستثم ار الكقائع التأريخية كالقصص القرآني .
كيستخدـ السياب احيانا الفكرة القرآنية بعد اف يعيد تشكيميا شعريا دكف اقتباس
لمنص القرآني ،ام انو ينظر الى الفكرة كالمضمكف .
كأشار في نصكصو الشعرية الى الرمكز القرآنية كالسباب مف اكائؿ الشعراء
الذيف استميمك تمؾ الرمكز كبيا فرغ ماتحممو نفسو مف عاطفة اك فكرة باثا بيا
الحيكية كالركح .
كاستخدـ السياب ما أسميتو التحاكر مع النص القرآني ام انو ىضـ النص
القرآني كأعاد إنتاجو شع ار كبل اك جزءا كأف يقكـ بعممية تحكير في استخداـ المفردة
القرآنية اك يحمؿ المفردة معاني جديدة

هدف البحث:
يسعى ىذا البحث إلى دراسة األثر القرآني في شعر بدر شاكر السياب عمى

مستكل األسمكب كالمفردة كالتراكيب كالفكرة،معتمدا ديكانو ()1مادة لمبحث فضبل عف
مجمكعة مف المراجع التي ليا صمة بالمكضكع.
اتبعت في البحث منيجا استقرائيا تحميميا كحاكلت

فيو التقاط األثر القرآني في

نصكص الش اعر بتحديد مكامف التأثير كفاعميتو عمى مستكل التكرار،كالقسـ،
كالتمني،كالمفعكؿ المطمؽ،كاألداء الدرامي،كغيرىا.
تعد المغة القرآنية لغة خاصة تسامت عمى لغة الشعر كالنثر كحممت سح ار كتأثي ار
المتبلكيا خصائص أسمكبية كصيغا فنية عالية مثمت الرابط الذم لـ ينقطع الذم
يربط الشعر العربي عبر عصكره المختمفة منذ القدـ حتى
217

االف .إف ىذا النيج ىك

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
الذم يمد األدباء كالشعراء بالثركة المغكية،لذلؾ اتجو
رغباتيـ ك إثراء لغتيـ  ،كربما اختمفت قراءات

كا لقراءة القر آف الكريـ لتمبية

بعضيـ في ضكء تأثرىـ بجكانبو

المختمفة تبعا لثقافتيـ كالبيئة التي ينتمكف إلييا.كاف الذم استحكذ عمي أفكارىـ ىك
إعجازه البياني كما أكدعو اهلل بو مف أسرار ،فضبل عف ككنو يمثؿ (أدبا) يسمك بو
اإلنساف عمى عالمو المادم الضيؽ فرصع الشعراء لغتيـ

مف فصكصو الكريمة

المحكمة ،ك أفادكا مف جماؿ لغتو كطاقاتيا التعبيرية.
السياب أحد ىؤالء ق أر القرآف بكعي كمبلحظة دقيقة كاستحضر ذلؾ في قصائده
فكانت األلفاظ كاألفكار كاألسمكب القرآني كاضحة عنده مستثم ار ثقافتو الكاسعة التي
مزجيا مع القراءة العميقة لمقر آف،فكجد ضالتو التعبيرية فييا

حتى صارت (المغة

ني) ضركرة فنية كمكضكعية،بؿ صارت جزءا˝ مف الشعر كركحو.
القرآ ة
كمف دراستنا لحياة السياب تبيف لنا انو حمؿ التزاما دينيا في مطمع شبابو
كاف يحافظ عمى الصبلة بأكقاتيا ككاف مف مريدم المسجد المكجكد في مدينتو

إذ

(.)2

كىذا يؤكد انو ق أر القرآف م ار ار كىذه القراءة جعمتو يقؼ إماـ إعجازه كمفرداتو كصكره.
حاكؿ السياب اختراؽ المغة القرآنية ليقدـ لنا نصكصا تتجاكز المغة الشعرية السائدة
ني.
كىنا يكمف عمؽ إطبلع السياب عمى المغة القرآ ة
سنحاكؿ قراء ة النصكص بما يميز بيف البنية

المغكية المجردة كالبنية المتأثرة

باألسمكب القرآني ،كاذا ما تذكرنا قكؿ جاف ككىف "إف الشعر قك ة ثانية لمغة كطاقة
كسحر كافتناف"

()3

()4

كاف المغة تمثؿ المككف الذم يشغؿ صميـ العمؿ اإلبداعي

نككف قد دخمنا فعبل العالـ الشعرم لبدر شاكر السياب.
كمف ىنا كاف تأثر السياب بالمغة

ني فك ار كشعكرا،كالشعكر ىنا ال اقصد بو
القرآ ة

االلتزاـ الثابت لمسياب بالديف،ألف ذلؾ لـ يكف مستم ار بؿ انو ابتعد عنو إلى حيث
المحرمات كالشرب،كريادتو الماكف البغاء .كجاء ذلؾ بفعؿ "شخصيتو القمقة المتقمبة

كانفعاالتو الحادة" ( .)5كاف ىذا التأثر كاف عمى مستكل األسمكب كاأللفاظ كالتراكيب
كالمعاني كاألفكار.كاف األسمكب يمثؿ ابرز أكجو ىذا التأثر إذ مثؿ أث ار
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كنسب˝ فنية تتحدل المقدرة المبدعة لئلنساف ( .)6كمف الظكاىر األسمكبية عند
ا
كىندسة
السياب كانت التكرار كالقسـ كالتمني كاألداء الحكارم.
- 1التكرار:
حاكؿ السياب تجاكز النماذج الضيقة أك الساذجة بالتكرار كعمؿ عمى جعمو

ا

ناجحة تمتمؾ القدرة كالحيكية المعبرة،عف المعاني ألنو يحمؿ تأثي ار كبي ار في معنى
النص في القصيدة المعاصرة .كقيؿ إف الشاعر المبدع ىك الذم يسند لمتكرار ميامو
األساسية التي تغني المعنى
بالمعنى العاـ

()7

كترفعو إلى مرتب ة األصالة كتجعمو كثيؽ االرتباط

كبيذا يككف التكرار "مبلزما ألىـ مقكمات الشعر،الكزف

كالقافية"(.)8المذاف يدرجاف في القصيدة تماثبلت دكرية

فيكيسيـ ايضا في تمتيف

كحدتيا العضكية(.)9كيككف مفتاحا˝ لفيـ النيج الفني كاستكشاؼ عكالـ الشاعر(.)10

كيرل بعض الدارسيف "إف إعادة ألفاظ معينة في بناء القصيدة يكحي بأىمية ما
تكتسبو تمؾ األلفاظ مف دالالت مما يجعؿ التكرار مفتاحا ˝ آخر لفيـ القصيدة عمى
الرغـ مف تمؾ األىمية إؼننا كجدنا البعض يراىا ال تشكؿ في العممية النقدية إال
جزءا دالليا بسيطا في الكشؼ لككف التكرار يرتبط بأبيات معينة مف القصيدة ال
بمجمكعيا"

()11

إف التكرار يمثؿ تكضيحا ˝ يحمؿ داللتو النفسية المتفاعمة مع البعد الفني
البلشعكرم كىذا ما أشار إليو د.عدناف العكادم بقكلو"إف أعادة لفظ ما إنما ىك
انعكاس لحاؿ ة نفسي ة معينة كىك كسيمة مف كسائؿ تعميؽ الكممات كاعبلء

شانيا"()12لذلؾ أكدت نازؾ المبلئكة كبكقت مبكر عمى إف "لمفظ المكرر كثيؽ
االرتباط بالمعنى العاـ ،كيخضع لو الشعر عمكما مف قكاعد ذكقية كجمالية كبيانية

(.)13

مف ىنا نق أر ظاىرة التكرار عند السياب ك المتأثرة باألسمكب

القرآني.إف

التكرارعند السياب ينطمؽ مف كعي ،كتكظيفو يأتي مف صكرة قرآنية تقترب في دالالتيا
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مف مكضكعو ،فمثبل يكظؼ قص ة مريـ في قكلو تعالى ((كىزم اليؾ بجذع النخ لة
تُسقط عميؾ رطبا جنيا)) (  .)14في نص شعرم حاكؿ السياب اختراؽ المنظكمة
تسيع مدلكليا  ،كىذا التكسع ال ينفي االرتباط الداللي كالتأثير
المغكية القرآنية ك ك
القرآني ،إم انو يأخذ بعض الفاظ
كركحية اآلية كيشرؾ معيا إبداعو كمعاناتو أحيانا كيقدـ نصو الشعرم إذ يقكؿ:
ﺃما ىززت الغصكف
فما تساقط غير الردل
حجار
حجار كما مف ثمار
كحتى العيكف
حجار،كحتى اليكاء الرطمب
حجار،ينديو بعض الدـ
حجار ندائي ،كصخر فمي
ك رجبلم ريح تجكب القفار

()15

إف صيغو التكرار جاءت بفعؿ اآلية الكريمة التي أحدثت في نفس الشاعر ىزة
منح بيا النص صكرة مضادة لمداللة القرآنية التي مثمت حياة جديدة لمريـ ككليدىا
السيد المسيح ،كاف تكرار مفرد ة(حجار)بدال مف (رطبا جنيا) تدؿ عمى عقـ الحياة
التي يعيشيا كالمكت الذم ينتظره.كاف مفردة (التساقط) أخذت اتجاىيف ،األكؿ يكصؿ
إلى الخبر كاالطمئناف كما ىك في اآلية ،ك األخر ىك صكر

ة السقكط الذم يضج

بالردل كالجدب،كصار الرطب حجار يتساقط ( .)16اف ىذا األسمكب جاء مستميما ˝
لفكرة قرآنية مستثم ار بعض مفرداتيا كصكرىا ،كادخؿ عمييا السياب ما يحسو يمثؿ
ضركرة شعرية فأنتج نصو معتمدا ˝ عمى مكىبتو كأصالتو فصاغ افكاره كما يجكؿ في

نفسو مف عكاطؼ كانفعاالت(.)17
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ربما يقكؿ البعض إف النص القرآني كاف بعيدا عف التكرار ،كىذا أمر كاضح
،أال أف صيغتو التي جعمت الشاعر يستخدـ التكرار ليردـ اليكة بيف الداللتيف القرآنية
كالشعرية .
كيستخدـ السياب صيغا عديدة لمتكرار كمنيا تكرار ىمزة االستفياـ ،كىك

أسمكب جاء بو القر آف الكريـ،كىك في معناه طمب الفيـ كمعرفة المجيكؿ (.)18الذم
يتطمب جكابا بعد تفكير كتدبر.كاالستفياـ في القرآف الكريـ ال يمكف إف ينافسو أسمكب
أخر ،الف القرآف ىك االنمكذج الناضج البديع الذم كصمت إليو المغة العربية،لذلؾ
يحاكؿ الشاعر الكتابة بو ألنو أىـ سمة تسترعي انتباه المتخصص لسيرة ىذا الشاعر
كىي االضطراب العميؽ كجممة مف االنعطافات أك االنكسارات

كقصائده(.)19كفي ىذا يقكؿ السياب:

الحادة في مكاقفو

أأمسيت استحضر الذكريات

كما كاف باألمس كؿ الحياه؟

أضاعت حياتي؟أغاب الغراـ

أماتت عمى األغنيات،الشفاه؟
خضيبل كمازاؿ فيو الرعاه

أفمشي كمازاؿ غاب النخيؿ

()20

االستفياـ جاء متأث ار باآلية الكريمة التي كثر فييا استخداـ ىمزة االستفياـ
((أذلؾ خير نزال أـ شجرة الزقكـ

))

()21

(( .أيفكأ إلية دكف اهلل تريدكف ))

أتعبدكف ما تنحتكف )) ((( .)23كأال تتقكف ))

()24

()22

((

( )25

(( أفبعذابنا

كاالستفياـ يثير في النفس التذكر كالتفكير بأمكر الحياة،كالنص كاآلية

ني
القرآ ة

مستعجمكف )) (.)26

((أفبل تذكركف ))

بشكميا العاـ يؤكداف ذات المكضكع .فضبل عف اشتراكو

ـ ا بتكرار ىمزة

االستفياـ.فخدـ التكرار ىنا الكظيفة األسمكبية ،كجماليتو الفنية تحققت بتفاعمو مع كاقع
الشاعر.
ثـ يعكد ليكرر أداة استفياـ أخرل كىي(مف)كيبدك إف كثر ة استخداـ ىذا األسمكب
ناتج مف صراع داخمي عميؽ ال يجد لو جكابا.فذاتو الداخمية تتكؽ إلى حياة خاصة
،يحقؽ بيا رغباتو بيد إف الكاقع يككف طرفا مكاجيا لو،فيبدأ السؤاؿ الذم تؤطره
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عبلمات التراجع كالخكؼ كالقمؽ ،كىك الذم يحسب نفسو مثقفا ˝ كمكىكبا ˝ كلو أمالو

الكبرل مف اجؿ مجتمع أفضؿ)27( .فيقكؿ:
نزع كال مكت
نطؽ كال صكت
طمؽ كال ميبلد
مف يصمب الشاعر في بغداد؟
مف يشترم كفيو أك مقمتيو؟

()28

مف يجعؿ اإلكميؿ شككا عميو؟

إف تكرار أداه االستفياـ كرد في القرآف في سكرة يكنس ((قؿ مف يرزقكـ مف

السماء كاألرض أمف يممؾ السمع ك ٰ
األبصر كمف يخرج الحي مف الميت كيخرج
الميت مف الحي كمف يدبر األمر ؼسيقكلكف اهلل فقؿ أفبل تتقكف))

()29

النص كاآلية يكحياف بقدر ة اهلل سبحانو كتعالى،بيد إف بعضا آخر ال يتقي
،كتكرار التساؤؿ يدخؿ في باب التكبيخ المكجو ألعداء الحرية،اف ىذا التكرار أسيـ
بتكثيؼ حاؿة التساؤؿ عف المصير كالمستقبؿ كجعؿ الشاعر ينظر مف ىذه الككة
الضيقة حيث النزع ببل مكت كالفـ ال يتكمـ كالرحـ ال يمد كتجسد ىذه الحاؿ احتكاء
الكممات:مكت ػ ػ صكت ػ ميبلد ػ عمى حركؼ عؿ ة فيي كممات جكؼ كالكرة تماما.

()30فضبل عف ككنو ارتداد

لمشاعر مف عالمو الخارجي الى عالمو الداخمي

يحمؿ سمة االنطكاء في عقمو كركحو

(.)31

كفي قصيدة أـ كمثكـ كاؿذكرل يكرر السياب استخداـ ال النافية لمجنس:
قساة كؿ مف القيت :ال زكج كلد

()32

كال خؿ كال أب أك أخ فيزمؿ مف ىمي

كيكررىا أيضا في قصيدة األسمحة كاألطفاؿ :
كأف الحياة الحياة انعتاؽ
كأف ينكركا ما تراه العيكف :
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فبل بيدر في سيكؿ العراؽ
كال صبية في الضحى يمعبكف
كال ىمس طاحكنة مف بعيد
كال يطرؽ الباب ساعي البريد
ببشرل ،كال منزؿ
يضيء الدجى منو نكر كحيد
سخي كما استضحؾ الجدكؿ،
كال ىدىدات ،كال جمجؿ
يرف بساؽ الكليد

()33

لقد استكحى الشاعر ىذا االستخداـ المفرط ال النافية مف قراءتو لسكرة النبأ التي
جاء فييا ((ال يذكقكف فييا بردا كال شرابا ))

()34

(.)35

(( ،ال ترل فييا عكجا كال أمنا))

 -2القسػ ػػـ:
أما القسـ فكاف مكجك دا˝ في شعر السياب ،بيد إف مساحتو لـ تكف كاسعة كالقسـ
أسمكب استعممو الشعراء عمى مر العصكر ،بؿ ىك الزمة دائمة لمبشر لمعاف يريدكف
تككيدىا أك إثبات لصدؽ أقكاليـ ،كربما يككف استخدامو حامبل لفكرة مخالفة كتدفع
المتمقي إلى الشؾ

()36

كىنا يككف االفتراؽ بيف القسـ اإلنساني كالقسـ اإلليي الذم

جاء بو القر آف كبأشكاؿ مختمفة منيا القسـ بذات اهلل سبحانو كتعالى ،أك القسـ
بمخمكقاتو .
يقكؿ السياب في قصيدتو رثاء فبلح:
طاؼ بيف المقابر السكد تبقيو
ذاؾ كاهلل مككب لمجراحات

بغيض المظى صدكر النساء
كاف أخطأتو عيف الرثاء

الشاعر يقسـ بالذات اإلليية ،كىك قسـ شائع بيف الناس في محاكؿ

()37

ة لحمؿ

المخاطب عمى التصديؽ.فالمرثي فبلح فقير يستحؽ تذكير الناس برثائو كالتنكر لذلؾ
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فرض عميو استخداـ القسـ،ثـ يستخدمو بالقصيدة ذاتيا استخداما مضادا،إذ يرل
الشاعر مكتا أخر يبتعد عف مكت الفبلح ،كىك مكت صاحب القصر أك المبلؾ:
ػػفاس مثؿ القطيع خمؼ الرعاء

سار كالحشد خمفو كاجـ أألنػ
لؿػػظبلمات
ذاؾ كاهلل مككب ػ ػ

()38

فيؿ أخطأتو عيف السماء

القسـ ىنا يكضح أم ار ˝ يتردد البعض بتصديقو كيحتاج إلى تككيد ليزيؿ
ىذا التردد،ك إال شتاف بيف مكقفيف األكؿ لفبلح فقير أخطأتو عيف الرثاء كاآلخر
لمبلؾ غني لـ تخطئو عيف السماء.
كبالمعنى ذاتو يستخدـ السياب لفظ الجبللة بالقسـ كىذه المرة يدخؿ عميو حرؼ الباء
فيقكؿ:
فتعاؿ كشاركني بردم
باهلل تعاؿ
يا زكجي ،ىا إ ني كحدم.

()39

إف المخاطب الغائب كاف بحاجة إلى تككيد كاستعاف الشاعر بالقسـ ككنو احد
الكسائؿ المغكية التي تفتح أمامو آفاؽ التعبير.
كىناؾ نكع أخر مف القسـ جاء بو القر آف الكريـ ىك القسـ في مطالع السكر
كيككف مسبكقا بحرؼ الكاك مع حذؼ فعؿ القسـ كيكتفي بالباء ،ثـ عكض عف الباء
بالكاك في األسماء الظاىرة كقكلو تعالى ((كالميؿ إذا يغشى ))
الجبللة كقكلو تعالى ((كتاهلل الكيدف أصنامكـ

()40

 ،كبالتاء في لفظ

)) ( .)41ك السياب استخدـ ىذا

األسمكب بقكلو:
كالعصر مخضكب البناف
بالفػ ػدل
كالصبح يمؤل ػ ػ
كالبدر ،كىك مظ ػ ػ ػ ػؿػة
ضػ ػالؿ
أف الفؤاد لفي ػ ػ

ك ازىار الحقؿ الحساف
عط ار سبلؿ األقحكاف
لميؿ تمتمؾ افتناني
مف ىكاه في ىكا فم
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إف مفردة (العصر)ىي ببل شؾ مأخكذة مف قكلو تعالى ((كالعصر ﺇف اإلنساف لفي
خسر))

()43

ك يؤكد الشاعر استيحاء المفردة مف النص القرآني ىك ما جاء في البيت

الرابع بقكلو " إف الفؤاد لفي ضبلؿ " كتأتي العبارة مكممة لما جاء في قكلو تعالى ((إف
اإلنساف لفي خسر )) .كعندما نقكؿ انو تأثر ليس بالضركرة إف يككف النص السيابي
كالقرآني يحمبلف دالؿة مشابو ة الف المفردة يمكف إف تككف حامؿ ة ألكثر مف معنى
عمى قكؿ ابف رشيؽ القيركاني"المفظ جسـ ،كركحو المعنى ،كارتباطو كارتباط الركح

بالجسـ  ،يضعؼ بضعفو كيقكل بقكتو (.)44
 -3التمني:

استخدـ السياب اسمكب التمني ليعبر عف طمب ال يتحقؽ أما الستحالتو أك
لبعد كقكعو ،كالتمني المستحيؿ الذم ال يرجى حصكلو مثؿ قكلو تعالى ((يميتفم كنت
معيـ فأفكز فك از عظيما ))

()45

 ،أما البعيد ىك طمب أمر مرغكب فيو أك محبكب

لككنو ممكف الحدكث بيد انو بعيد المناؿ
قركف انو لذك حظ عظيـ

()46

كقكلو تعالى ((يميت لنا مثؿ ما أكتي

)) ( ،)47ككانت أمنيات السياب بعيد ة كاسعة ارتبطت

بشخصيتو كبيئتو كمرضو .فيقكؿ في قصيدة
رثاء جدتي:
أمتؾ ـ ػ ػف
أؾف ر ػ ػ
ليتني ػؿـ ػ
آق لك لـ تعكديني عمى العطؼ

قبؿ كلـ ألؽ منؾ عطؼ حنكف
ك آق لك لـأكف أك تككني..

()48

ليت صيغة التمني األساسية ،كاستخدميا السياب ضمف السياؽ الذم يؤطر
ىذا المعنى،كذا كاف الدارج ارتباط التمني باالستقباؿ كربط األداة بالفعؿ المضارع،فاف
السياب جعميا ترتبط بالفعؿ الماضي في الشطر األكؿ ضمف كحدة داللية
كمعنكية،كىذه تنسجـ مع ما جاء بو القرآف الكريـ بقكلو تعالى ((يميتني مت قبؿ ىذا ك
كنت نسيا منسيا ))

()49

كفي التمني يقكؿ السياب:
لك تستطيع الكبلـ
225

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
لصبيت عمى الظالميف

()50

حميما مف المعنات ،مف العار،مف كؿ غيظ دفيف

النص يرتبط باآلية الكريمة (( ىذاف خصماف اختصمكا في ربيـ فالذيف كفركا
))

قطعت ليـ ثياب مف نار يصب مف فكؽ رؤكسيـ الحميـ

()51

ككانت لفظة

(صب،الحميـ) المشترؾ بيف النصيف ككبلىما حمؿ دالؿة العقكبة.
ػػالمفعكؿ المطمؽ:
سمكبي آخرل في شعر السياب كىي استخدامو صيغة المفعكؿ
ة
كىناؾ ميزة ا
المطمؽ التي كردت في القرآف الكريـ،يقكؿ في قصيدة نبكءة كرؤيا:
تطفأ تحت ذيؿ الريح كىي تسفو سفا
...
كيميث تحتنا اآلجر  ،يزحؼ تحتاف زحفا

()52

إف صيغتي (سفو سفا ،يزحؼ زحفا)فييما المفعكؿ المطمؽ كالقر

آف الكريـ

أستخدـ ىذا األسمكب كثي ار ˝ كمنو ما جاء في سكرة عبس ((إنا صببنا الماء صبا ،ثـ

شققنا األرض شقا )) (.)53كىناؾ أيضا بعض المفردات يكررىا السياب كما كردت في
القرآف الكريـ إذ يقكؿ:
فتى يعرؼ األعداء فتكة سيفو
قد فتحت فتحا مبينا مضاربو
كقد كردت المفردات في القرآف ((ﺇنا فتحنا لؾ فتحا مبينا ))

( )55

()54

كأراد السياب بيذا

االستخداـ خمؽ جك مف الحماسة لرفع ركح الثائريف في ثكرة مايس ،كحاكؿ منح ىذه
لديني إذ يصكر الفتح في ثكرتيـ بما فتح اهلل سبحانو مف قبؿ لرسكلو
الثكرة السمة ا ة
الكريـ.
 4ػ ػ األداء الدرامي:
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شاع األسمكب الدرامي أك القصصي بيف شعراء الشعر الحر ،ك السياب أبرز
)56 ( .

الذيف كتبكا في ذلؾ مستفيدا مف بعض معطيات فف القصة القص ػػمرة

كاالنتفاع

اآلخػر ػاؿذم
استثمره السياب ىك القصص القرآني ،إذ اختار لقطات حي ة مف الكقائع التاريخية
ذات المغزل االعتبارم في محاكؿة منو إلثراء نصو الشعرم.
يقكؿ في قصيدة اسمعو يبكي:
سأطرؽ الباب عمى المكت
...
فأبصر األمكات مف فرجتو
يدعكنني :مالؾ ترتاب
بالمكت؟في ىجعتو
ما يعدؿ الدنيا كما فييا:
دؼء ،نعاس  ،خدر كارتخاء!"
أكشؾ أف أعبر في برزخ مف جامدات الدماء

()57

إف عنكاف القصيدة يحمؿ دالؿة قصة ما،فالراكم ىك الشاعر كالمكاف سرير
المرض في غرفة غير مألكفة أك

آمنة كعف بعد يناجي الشاعر كلده ك يحاكره

كيستخدـ تقنية االستباؽ ليجعؿ مف خيالو مفتكحا ليرسـ أيامو القادمة.كمنيا لحظ

ة

مكتو كمفارقة الحياة مصك ار ˝ المكت كبكابتو كحيا ة المكتى،كمثؿ البرزخ الفضاء
المكاني الذم حمؿ مناخا ˝ قرآنيا˝ إذ جاء قكلو تعالى

((حتى إذ جاء احدىـ

المكت،قاؿ رب ارجعكف لعمي اعمؿ صالحا فيما تركت كبل انيا كممو ىك قائميا كمف

كرائيـ برزخ الى يكـ يبعثكف )) (.)58

كفي قصيدة ضبلؿ الحب يعكد السياب إلى ما جاء في سكرة األعراؼ حكؿ قصة
سيدنا آدـ عميو السبلـ فيقكؿ:
تخبريف عف اؿجناف؟

يا زىرة التفاح  ..ىبل
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اؿػىكل
يكـ استفز بيا ػ
نبػأ(الطريد)
اركم لنا ػ ػ ػ
ؼـ ػد
أغكتو(ح ػ ػ ػ ػكاء) ػ ػ
ثمر بحػ ػ ػرمة اإللو

قمبيف باتا يخفقاف
فأنت ركاية الزماف
يديو نحك االفعكاف
عمييما ...كيحبلالف
فإذا ىنالؾ سكءتاف

كبدا المكارم منيما

()59

الشاعر يتحدث عف قضية ذاتية كىك الراكم فييا ،محاكال استرجاع قص

ة آدـ

ليستثمرىا حدثا كداللة،فأحدث حيكية في الصكرة التي أدخمتنا إلى عالمو في لحظة
معينة ،ككانت اغمب ألفاظ النص منقكلة مف القرآف الكريـ إذ يقكؿ تعالى ((فمما ذاقا
الشجرة بدت ليما سؤتيما كطفقا يخصفاف عمييما مف كرؽ الجنة كف ا دىما ربيما ألـ
أنيكما عف تمكما الشجرة كأقؿ لكما أف الشيطف لكما عدك مبيف ))

()60

أما قصة العذراء مريـ كابنيا المسيح عميو ما السبلـ فأنيا كانت كثيرة االستخداـ
في شعره كعندما يتذكر التساقط كسعؼ النخيؿ تتداعى عنده ىذه

القصة ككيؼ

تيتز النخمة فيتساقط رطبيا..
كتحت النخؿ حيث تظؿ تمطر كؿ ما سعفو
تراؽصت الفقائع كىي تفجر ػ إنو الرطب
تساقط في يد العذراء كىي تيز في ليؼق
بجذع النخمة الفرعاء تاج كليدؾ األنكار ال الذىب
سيصمب منو حب اآلخريف سيبرئ األعمى
كيبعث مف قرار القبر ميتا قده التعب

()61

يرسـ الشاعر صكرة متحركة متطكرة نامية تحمؿ منظكمة أفعاؿ مضارعة تحمؿ
داللة الحدث كالزمف كالحركة كالنمك (تمطر،تراقصت ،تساقط،تيتز،يبرئ،يبعث)كىي
تحمؿ دفقا شعكريا متكاليا بدءا مف تمطر إلى االنبعاث ،كىي انعكاس مباشر لآلية

القرآنية ((كىزم إليؾ بجذع النخمة ٰ
تسقط عميؾ رطبا جنيا ))

()62

كىي تؤكد ذكريات

السياب كمبلمح المكاف الذم عشقو (جيككر) كحاكؿ الربط بيف معجزتيف األكلى
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معجزة مريـ ككليدىا كالثانية معجزة الشفاء التي تفتح لو باب الحياة .حتى صارت
اآلية القرآنية عند السياب تمثؿ مسا ار نفسيا خاصا كتحددت أمامو ببعد شعكرم يرتبط

بأزمتو الراىنة(.)63

أثر المفردة كالتركيب القرآني:
أفاد السياب مف المفردات كالتراكيب القرآنية التي تكاءمت مع حالتو النفسية ك
حاجتو المكضكعية كالفنية.إم إنيا لـ تعبر أك تفصح عف مضمكف ذاتي ضيؽ ،بقدر
ما كانت تجسد معاناتو السيما في مرحمة صراعو مع المرض

()64

إف االستخداـ القرآني لـ يكف نابعا ˝ مف قضية إيمانية عمى الرغـ مف انو ق أر
القرآف "قراءة الكعي كالعمؽ كالمعجب بصكرقكلغتو "

()65

لذلؾ تكالت عميو المفردات

كالمعاني كالصكر كىك يكتب نصكصو الشعرية.
يقكؿ السياب:
كالجكع لعنة آدـ األكلى كإرث اليالكيف
ساكاه كالحيكاف ثـ رـ اه أسفؿ سافميف
نظر السياب في نصو ىذا إلى اآلية

()66

(( ثـ رددناه أسفؿ سافميف ))

()67

بيد انو

حاكؿ إدخػاؿ
بعض التغير عمى التركيب القرآني،إذ استبدؿ كمـ

ة بأخرل لمبلئمة الكزف

الشعرم.كفي مكاف آخر يستخدـ السياب المفردة المسبكقة بحرؼ معيف كعمى نسؽ
ما جاء في القرآف ،يقكؿ في قصيدة عركس في القرية:
خاتـ أك سكار ،كقصر مشيد
مف عظاـ العبيد..
كىي ،يا رب ،مف ىؤالء العبيد !

()68

ني ((فيي خاكية عمى عركشيا كبئر معطمة كقصر
جاء النص متأث ار باآلية القرآ ة

مشيد)) (.)69
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(كقصر مشيد)جاءت مطابقة في الداللة ،فكبلىما يشيراف لمخراب كالمكت،ففي
القرآف خراب كىبلؾ أىؿ القصر،كفي النص خكاء القصر كدمكية صاحبو إذ بناه
عمى مآسي (اإلنساف ػ العبيد).
كال يبقى السياب المفردة عمى حاليا،بؿ يحاكؿ إف يعيد إنتاجيا بشكؿ
جديد،إم انو يستثمر المفردة القرآنية في داللة قد تككف مغايرة كمتضادة لدالالتيا
القرآنية ،كمنيا قكلو في قصيدة حفار القبكر:
فالميؿ جاء،كما أزاؿ
مستكح دا أرعى القبكر كانفض الدرب البعيد
ككأف يا بشرل!كأف ىناؾ في أقصى الجنكب
خطا˝ كأذياؿ الظبلـ كلمعة كدـ الغركب
لكأنو ضيؼ جديد !

()70

إف مفردة(يا بشرل)كردت في سكرة يكسؼ ((كجاءت سيارة فأرسمكا كاردىـ فأدلى

دلكه قاؿ مبشرل ىذا غبلـ كأسركه بضعة كاهلل عميـ بما يعممكف )) (. )71قمب السياب
الداللة فصارت عنده تحمؿ صفة المكت القادـ الذم بو يكفر مصدر رزقو  .إذ إف

الحفار ينظر إلى المكت نظرة تاجر" ()72كصارت حياتو رىف بمكت اآلخريف" ()73في
حيف جاءت اآلية الكريمة تحمؿ سمة الحياة كالتقاء اآلخر فييا،فعممية إخراج يكسؼ
مف الجب ىي الحياة كبالتضاد تأتي داللة النص التي تبشر بدفف إنساف في عمؽ
األرض.
كترتبط شخصية الحفار مع شخصية أخرل ىي شخصية المخبر ككمييما
خاضع
إلرادة الطغياف.كيكظفيا الشاعر كيجعميا مرادفة لممفردة القرآنية:يقكؿ في قصيدة
المخبر كعمى لسانو :
يقركف كينظركف إلي حينا بعد حيف
لـ أ
كالشامتيف؟
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سيعممكف مف الذم ىك في ضبلؿ
كألينا صدأ القيكد..ألينا صدأ القيكد

()74

ألينا..

أراد المخبر إف يشي بالمقاكميف ضد االحتبلؿ ،كشخصيتو دكما محتقرة مف
أبناء شعبو ،كقدميا السياب عمى أنيا ضالة كخائنة فقرب صكرتو بيذا االستخداـ
القرآني((قؿ ىك الرحمف ك متابو كعميو تككمت فستعممكف مف ىك في ضبلؿ مبيف ))

(.)75

مف ىنا كاف الشبو كاضحا بيف كجو اؿ
كالحفار يعيش عمى الجثث

()76

ـ خبر ككجو حفار القبكر فالمخبر
()77

يقتات مف جثث الفراخ ،أنا الدمار ،أنا الخراب

كعند قراءة بدايات السياب الشعرية نجد أيضا المفردة القرآنية قريبة مف
نصكصو،كقصيدتو الذكرل تحمؿ تمؾ المفردة  ،يقكؿ السياب مخاطبا البحر:
فما دىاه اليكـ حتى غدا

ممحا ˝ أجاجا˝ بعد عذب فرات

()78

فػ(عذب فرات كممح أجاج) جاء بو ـ ا القرآف الكريـ في سكرة الفرقاف(( .كىك الذم مرج

البحريف ،ىذا عذب فرات،كىذا ممح أجاج كجعؿ بينيما برزخا كحجا ار محجك ار )) (.)79
اآلية تشير إلى بحريف في مكاف كزمف كاحد كلكؿ منيما طعمو(عذ

ب

فرات)ك(ممح أجاج)كال يمتقي احدىما باآلخر لكجكد(البرزخ كالحجر المحجكر)كالشاعر
يتعامؿ مع بحر كاحد في مكاف كاحد بيد إف الزمف مختمؼ في الحالتيف.فاألكؿ كاف
(عذب فرات) كاآلخر (ممح أجاج) كربما أراد السياب بيذا الرمز اإلشارة إلى جدكلو
(بكيب)كتذكر أياـ الصبا ،كعنكاف القصيدة يكحي بذلؾ كأراد إف يقدـ داللة أخرل ىي
التفريؽ بيف طفكلة سعيدة ككبر يمفو المرض كالحاجة كاليأس.
إف التجربة الشعرية لمسياب حاكلت تقريب بعض الصكر القرآنية التي تحدثت
عف المكت كيكـ الحساب ،كالتي مثمت جزءا ˝ ـ ف تصكراتو لممكت السيما بعد إف
اشتد بو المرض،كصار اقرب إليو مف الحياة كمنيا ما قالو في قصيدتيف األكلي
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يخاطب بيا جيككر كالثانية يخاطب بيا أمو التي فارقتو كىك صغير،ككأنو أراد إف
يسمعيا صكتو الذم يعتقده قريبا منيا.
يقكؿ في قصيدة (العكدة جيككر):
ىذا حرائي حاكت العنكبكت
خيطا˝ إلى بابو
ييدم إلي الناس إني أمكت
كالنكر في غابو
يمؽم دنانير الزماف البخيؿ
ات في سعفات النخيؿ
مف شرؼ

()80

كفي قصيدة نسيـ مف القبر يقكؿ:
مضى أبد كما لمحتؾ عيني!
ليت لي صكتا
كنفح الصكر يسمع كقعق المكتى ،ىك المرض
تفكؾ منو جسمي كا نحنت ساقي
فما امشي ،كلـ أىجرؾ ،إني اعشؽ المكتا

()81

عندما نق أر في النص األكؿ عبارة (حاكت العنكبكت)منصرؼ ذىننا مباشرة إلي
اآلية الكريمة ((كإف أكىف البيكت لبيت العنكبكت))

كىي داللة مشتركة،فخيكط

العنكبكت تغطي دا ار ˝ خاكية يحتضر فييا السياب  ،كىي غير قادرة عمى دفع الخطر
عنو كما دفعت الخطر عف رسكؿ اهلل(ص)فتحكلت العبلقة بيف الغار كالعنكبكت إلى
()82

الضد

كىنا لدينا مبلحظ ة سريعة حكؿ استخداـ السياب مفردة(حراء)التي أشار إلييا
د.إحساف عباس عمى إنيا خطأ تاريخي كقع فيو السياب،فالعنكبكت حاكت خيكطيا

عمى غار(ثكر)ال عمى غار (حراء) ( . )83كيعني بذلؾ إف السياب لـ يكف يميز بيف
الغاريف بيد إننا نقكؿ إف السياب الذم كتب شع ار ˝ ميما ˝ بتأثير مف القرآف الكريـ ،ال
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يمكف إف يككف غافبل ˝ ليذا األمر ،كيبدك لنا استخدامو (غار حراء)مع العنكبكت أراد
˝ في مكانو

بو بياف أىمية المكاف بالنسبة إليو،كربما أراد إف يجعؿ مف نفسو عابدا

الذم ال يصمو احد كربما أيضا تككف خيكط العنكبكت ىادية الناس إليو فتككف
المعجزة ،كيككف الشفاء،كاال فيك يذكر الغار بداللتو الحقيؽ
الغريؽ بقكلو :
كالمؤلت حراء كصبحو اآليات كالسكر .

م في قصيدة المعبد
ة

()84

كىناؾ ىامش في الديكاف يقكؿ إف حراء ىك الغار الذم نزؿ الكحي فيو عمى
محمد(ص).
أما الصكرة الثانية فجاءت ممبية لقكلة تعالى ((يكـ ينفخ في الصكر فتأتكف أفكاجا ))

(.)85كأراد بنصو إف يتجاكز صكتو المنادم ألمو كيصؿ إلييا في قبرىا كيقكؿ ليا "انو
لـ ييجرىا بؿ يعشؽ المكت كال يأنؼ منو ألنيا جزء مف عالـ األمكات

"()86

5ػ أثر الفكرة القرآنية:
كاقصد بذلؾ تمؾ النصكص التي كتبيا السياب ككاف بعض مضمكنيا
يستحضر مشيدا ˝ قرآنيا˝.بعد إف يعيد تشكيميا الشاعر .كيككف ليذه الفكرة أك المفردة
الفضؿ في جعؿ الصياغة الشعرية صياغة تصكيرية تساعد عمى تداعي المعاني
كالصكر في مخيمة المتمقي كتجعؿ المدلكؿ الشعرم أكسع كأغنى مف الداللة المباشرة

(.)87

كتمكف السياب مف االستثمار الشعرم لآليات

ني دكف اقتباس النص
القرآ ة

األصمي ليا .إم انو نظر إلى فكرتيا كمضمكنيا.كما في قكلو في قصيدة يكـ السفر
:
مف لقمبي عف القدر
لف أرل جنة اليكل

قضي األمر بالسفر
ال كلف اقطؼ الثمر

()88

الفكرة العامة لمنص القرآني كالشعرم تؤكد حتمية األمر القرآني الخاصة
بصاحبي يكسؼ كتأكيمو لو ـ ا .كاألمر الشعرم الخاص بسفره كابتعاده عف بكيب
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كجيككر.إف المقاربة المكضكعية بينة في النصيف ككبلىما يحمؿ دالؿة المكت،فالنص
الشعرم ( ،ال أرل جنة اليكل ال كلف اقطؼ الثمر) كمعو النص القرآني الذم يؤكد
إف صاحبي يكسؼ أحدىما يصمب كاآلخر يككف ساقيا لمممؾ كينسى يكسؼ في
سجنو كال يذكره عند سيده.كالبيت الثاني جاء متأث ار باآلية

داني)) (.)89
ة

((في جنة عالية،قطكفيا

إما بالنسبة لمرمكز القرآنية فاف السياب كاف مف أكائؿ الشعراء الذيف استميمكا تمؾ
الرمكز ،كتجربتو الشعرية الخاصة ىي التي استدعت الرمز ليفرغ فيو ما تحممو نفسو
مف عاطفة أك فكرة،كحيف يكظؼ الشاعر المعاصر رم از ˝ قديما ˝ ،البد لبث الحيكية
فيو مف كركده في سياؽ رمزم

()90

ككجد السياب ضالتو التعبيرية في الرمكز

القرآنية لظركفو الخاصة كلمظرؼ

السياسي القائـ.كانو عمد إلى اإلكثار منيا لحاجة تنكرية أك ألنيا أمست ضركرة فنية
كأسمكبا˝ راسخا ˝ يبني بو قصيدتو

(.)91كاف رمز السيد المسيح مبلزما ˝ لمسياب

بكصفو منبعثا ينفخ الحياة كالتجدد كأمبل ˝ لمجياع .كيقكؿ في ذلؾ:
خيؿ لمجياع إف كاىؿ المسيح
أزاح عف مدفنو الحجر
فسار يبعث الحياة في الضريح
كيبرئ األبرص أك مجدد البصر

()92

يحيمنا النص إلى اآلية ألقرانية التي أشارت إلى بعض كرامات السيد المسيح ((إذ
قاؿ اهلل يعيسى ابف مريـ اذكر نعمتي عميؾ كعمى كالدتؾ إذ أيدتؾ بركح القدس تكمـ
الناس في الميد ككيبل كاذ عممتؾ الكتاب كالحكمة كالتكراة كاإلنجيؿ كاذ تخمؽ مف
الطيف كييئة الطير
بإذني))

( )93

بإذني تنفخ فييا فتككف طي ار بأذني تبرئ األكمو كاألبرص

كجعؿ السياب نفسو مرتبطة بالمسيح أك متحدثة باسـ الفقراء المنتظريف

لساعة الخبلص التي مثميا المسيح كالذم أضحى رم از ˝ ثائ ار ˝ لو قدرة رد المكت

234

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
بالمكت

()94

كعندما يعكد بدر إلى قصة مريـ في السكرة التي حممت اسميا ((كىزم

اليؾ بجذع النخمة تسقط عميؾ رطبا جنيا ))

()95

يكتب نصو األتي:

أحس أبني عبرت المدل
إلى عالـ مف ردل ال يجيب
ندائي
كإما ىززت الغصكف
فما يتساقط غير الردل
حجار

()96

حجار كما مف ثمار

ركزت اآلية عمى داللة األمف كاالطمئناف كالبركة لمسيدة العذراء ،إال أف السياب فعؿ
شعرية المغايرة فتحكلت الصكرة إلى عالـ يضج بالمكت كالجدب كصار الرطب

حجا ار˝ يتساقط (.)97

قمنا إف السياب لو القدرة عمى تكظيؼ النص القرآني ،كلو القدرة أيضا عمى
إجراء تحكيرات قسرية كأحيانا ينتيؾ حرمة ىذا النص.كاالنتياؾ نعني بو تغير بني ة
بني شخصية تحقؽ لو غايتو ،يقكؿ في قصيدة (يقكلكف تحيا ):
النص إلى ة
اقضي نيارم بغير األحاديث غير المنى
كاف عسعس الميؿ نادل صدل في الرياح :
"أبي  ..يا أبي  ،طاؼ بي كانثنى
(أبي  ..يا أبي)

()98

عنصر الحزف الشديد كاضح في النص كارتبط بذات المفردة المييمنة عميو
(أبي ..يا أبي) إف ىذه المحظة التي أشار إلييا السياب ىي لحظة الحزف بؿ ىي
لحظة الصراع بيف المكت الذم مثمو المرض كبيف الحياة التي مثميا كلده كصرخاتو.

إف ىذا التخمخؿ النفسي العميؽ الذم يعيشو الشاعر جعمو يحدث خرقا ˝ في بنية

النص فيستخدـ صيغ ة الشرط في حيف إف النص القرآني يقكؿ ((كالميؿ إذا عسعس ))
235

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

(.)99إف ىذا التغيير نابع مف الحاجة الشعرية فنيا ˝ كمكضكعيا ˝ ،فأعاد فكرة اآلية
القرآنية بطريقة لغكية جديدة.
6ػ التحاكر مع النص القرآني:
كنعني بو إف الشاعر ييضـ النص القرآني ثـ يعيد إنتاجو كبل ˝ آك جزءا ˝ بعيدا˝
عف االقتباس بشكؿ مباشر أك غير مباشر،إم إف الشاعر يعقد عممية حكار فكرم
كارتباط شديد مع ظكاىر القرآف الفنية كأساليبو التعبيرية
يكـ الفصؿ كأىكالو،يكـ تأتي الناس أفكاجا لمحساب

()100

فسكرة النبأ مثبل تصكر

 ،يستكحييا السياب كيستدعي

مفردة(فكج)كيقدـ صكرة أىؿ القبكر:
كتنفس الغد في اليتيـ كمد في عيفمق شمسو
فرأل القبكر ييب مكتاىف فكجا˝ بعد فكج
أكفانيا ىرئت..

()101

النص حاكر اآلية الكريمة ((يكـ ينفخ في الصكر فتأتكف أفكجا )) ( .)102كاف محاكرة
النص القرآني عند السياب ال

تتـ بنسؽ ثابت ،كانما يعمؿ عمى إدخاؿ نمط بناء

جديد،كأف يقكـ بعممية تحكير في استخداـ المفردة القرآنية مف خبلؿ التقديـ كالتأخير
كمنيا قكؿق:
أييا الصقر اإلليي ترفؽ
إف ركحي تتمزؽ
إنيا عادت ىشيما˝ يكـ أمسمت ريحا

()103

كرد في القر آف قكلو تعالى ((كاضرب ليـ مثؿ الحيكة الدنيا كماء أنزلناه مف
السماء فاختمط بو نبات األرض فأصبح ىشيما تذركه الريح ككاف اهلل عمى كؿ شي
مقتد ار))

( )104

.إف المفردتيف (ىشيـ ػ ػ رياح) دلتا في اآلية الكريمة عمى قدرة اهلل

سبحانو كارادتو في التغير،كالشاعر جعؿ المقاربة بيف الصقر اإلليي المرسكـ في
فكرقكالريح التي ظف إنيا ستككف المنقذ ،بيد انو يرل ركحو صارت ىشيما بسبب
تمؾ الريح التي مثمت في اآلية إرادة الخالؽ  ،إم أنيا حممت السمة االيجابية كفييا
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مكعظة لمحياة الدنيا.إما ريح الشاعر فأنيا أخذت سمة سمبية ألنيا مزقت الركح
الكطنية الطامحة لمخبلص.
كفي قصيدة المكمس العمياء يقكؿ :
لك لـ تكف أنثى !  -كتسمع قيقيات مف بعيد
"عباس " عاد مف الترصد بالرجاؿ عمى الكصيد

()105

إف مفردة (الكصيد )كردت في سكرة الكيؼ بقكلو تعالى ((ككمبيـ بسط ذراعيو
()106

بالكصيد))

كانيا مفردة محدكدة االستعماؿ في المغة الدارجة أك حتى المغة

الشعرية كالتقطيا السياب ككضعيا في سياؽ نصو كبشكؿ لـ يكف مناسبا .إذ حاكؿ
جعؿ المكاف مكحشا كمرعبا كما ىك كصيد الكيؼ،بيد إننا نجد ىذا االستخداـ
يتقاطع مع النص القرآني،فكصيد الكيؼ يحمؿ قدسية خاصة في حيف كصيد المبغى
يحمؿ سمات الفسؽ كالفجكر.
إف المفردة كالجك القرآني دقيقاف كال يمكف إف يقترب منو

ـ ا الشاعر ليككف

منافسا˝ ليما .ككؿ الذم كتبو السياب كغيره ىك محاكلة لنقؿ المغة القرآنية كأجكائيا
إلى المغة اؿشعرية لتككف أكثر قكة كتأثي ار كعند استعماؿ السياب لمفردة المطر كاف
االختبلؿ في الداللة كالمعنى:
أتعمميف أم حزف يبعث المطر؟
ككيؼ تنشج الم ازريب إذا انيمر ؟
ككيؼ يشعر الكحيد فيو بالضياع ؟
ببل انتياء  -كالدـ المراؽ،كالجياع
كالحب،كاألطفاؿ ،كالمكتى  -ىك المطر!

()107

المطر في النص مصدر الحزف بؿ ىك اشد مف ذلؾ (كالدـ المراؽ)...
يككف الفقر كالجكع كاليتـ ،كتأتي ىذه المفردة مؤكدة لآلية القرآنية
مط ار فانظر كيؼ عاقبة المجرميف ))

( )108

كبو

((كأمطرنا عمييـ

 .كيبدك إف االستخداميف القرآني كالشعرم

يحمبلف تكافقا˝،بيد إننا نجد المفظة نفسيا تأخذ اتجاىا ˝ جديدا˝ يحمؿ بشارة خير كرزؽ في
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بمفظ مرادؼ ليا (الغيث ،الماء) في القراف الكريـ ككما في قكلو

تعالى ((  ...كترل األرض ىامدة فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت كربت كأنبتت مف كؿ زكج

بييج)) ( )109كعمى الرغـ مف أف المطر لـ يكلد في نفس الشاعر "إال الجكع كالشكؽ الى
األـ ،الى القرية كالطبيعة"

( )110

ضمف داللة الخير بقكلو:

.كارتبطت أيضا بالعذاب كاأللـ

( )111

إال إنو يستخدميا

مطر...
مطر...
مطر...

( )112

سيعشب العراؽ بالمطر

كظؼ شعر السياب

ىذه المفظة(مطر)مستثم ار ˝ "أصكات الكممة ككزنيا ،كداللتيا

الشاممة ليعطييا معاف مختمفة مثؿ الثكرة كالحياة ،كالحرية كالمكت

"( )113

كاذا أراد بيا داللة

الخير كالتعبير كالسخاء فانو يستخدميا ضمف الداللة الشائعة عند الناس فالمطر في نظر

الجميع ىك الخصب كالرزؽ.

الخاتمة:

اىتـ ىذا البحث بدراسة األثر القرآني في شعر السياب كتبيف لنا ذلؾ األثر

كاضحا˝ عمى مستكل األسمكب كالمفردة كالتركيب كالفكرة  .كالسياب كغيره مف
الشعراء استميـ األسمكب القرآني لما فيو مف خصائص كصيغا˝ فنية عالية  ،بعد اف
ق أر القرآف قراءة عميقة كاستحضر تمؾ القراءة في قصائده.كتبيف لنا اف ىذه القراءة
برزت عندما حمؿ السياب التزاما˝ دينيا˝ في مطمع شبابو.كعندما كاف مف مريدم
المسجد .
تمثمت أكجو التأثير القرآني مف خبلؿ الظكاىر األسمكبية مثؿ التكرار الذم
تجاكز بو نماذج التكرار الضيقة أك الساذجة ككظؼ التكرار القرآني ضمف داللة
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جديدة انسجمت مع مكضكعو مستثم ار˝ بعض المفردات كالصكر كاضاؼ الييا ما
احسو ضركرة شعرية فأنتج نصا˝ خاصا˝ بو مستندا˝ الى مكىبتو كاصالتو .
ككظؼ السياب ادكات االستفياـ التي جاء البعض منيا في القرآف الكريـ كيبدك
اف كثرة ىذا التكظيؼ ناتج مف صراع داخمي عميؽ ما بيف رغباتو كاحبلمو كالكاقع
الصعب الذم يعيشو  .فتأطر ذلؾ بالتساؤؿ كالحيرة احيانا˝.
أما في القسـ فكاف تكظيؼ السياب لو محدكدا ˝ رغـ انو اسمكب شائع بيف
الناس كمثؿ حاجة مكضكعية لتككيد أمر أراده  .ككظؼ السياب اسمكب التمني كذلؾ
مثؿ ارتباطا˝ مع ذاتو الباحثة عف أماليا البعيدة كالكاسعة ،كمنيا ما ارتبط بمعاناتو
كمرضو.
كفي األداء الدرامي كاف السياب ابرزالشعراء الذيف كتبكا في ذلؾ مستميما ˝
القصص القرآني  ،ككظؼ لقطات حية منو فضبل ˝ عف الكقائع التاريخية ذات
المغزل االعتبارم كإلثراء نصو الشعرم .
بيف البحث اف بعض نصكص السياب التي استحضرت مشيدا ˝ قرآنيا˝ جاءت
بعد أف اعاد تشكيميا كجعميا تحمؿ صياغة شعرية تصكرية اسيمت في رسـ حالة
التأثير المطمكبة عند المتمقي .
ككظؼ السياب الرمكز القرآنية في تجربتو الشعرية بعد أف أفرغ فييا ما تحممو
نفسو مف عاطفة أك فكرة  ،محاكال˝ بث الحيكية في سياؽ كركدىا داخؿ النص
الشعرم .
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ؼف السياب عقد ما اسميتو الحكار الفكرم أم إنة
أما التحاكر مع النص القرآني إ
ىظـ النص القرآني ثـ اعاد انتاجو شعريا˝ كبل˝ أك جزءا˝ دكف اف يككف مقتبسا ˝
بشكؿ مباشر اكغير مباشر ،كأف يقكـ بعممية تحكير في استخداـ المفردة القرآنية أك
يحمؿ المفردة معاني˝ جديدة .
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