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 للشاعر العراقي: بدر شاكر السياب )1)"سربروس في بابلالنص: قصيدة "

 ليْعِو سربروس في الدروبْ 

 في بابل الحزينة المهدّمهْ 

 ويمال الفضاء زمزمهْ 

 يمزق الصغار بالنيوب يقضم العظامْ 

 ويشرب القلوب

 عيناه نيزكان في الظالمْ 

 وشدقه الرهيب موجتان من مدى

 تخبِّئ الّردى

 هيبة الثالثة احتراقْ أشداقه الر

 يؤّج في العراق

 ليعِو سربروس في الدروب

 لِهنا الدفينْ إوينبش التراب عن 

 تّموزنا الطعينْ 

 كله: يمص عينيه الى القرارْ أي

م الِجرار  يقِصم صلبه القوي يحّطِ

 بين يديه ينثر الورود والشقيقْ 

 واٍه لو يفيقأ

 لهنا الفتي لو يبرعم الحقولْ إ

 النّضار في السهولْ لو ينثر البيادر 

ر الرعود والبروق ولو ينتِضي الحسام لو ي  المطرْ فّجِ

 !ويطلق الّسيول من يديه آه لو يؤوب

نيإونحن    نذا نبّص من مغاور الّسِ

 :ل الصغار في قراهأنرى العراق يس

 ما القمح؟ ما الثمر؟
 ؟ ما البشْر؟اإللهما الماء؟ ما المهود؟ ما 

 فكل ما نراه

 حفرْ  أواٌل فيه حب أو دٌم ينزّ 
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 كانت الحياةأ

 الصغار آمنين؟ن تعاش وأحّب أ
 كانت الحقول تزهْر؟أ

 كانت السماء تمطْر؟أ
 ؟الرجال مؤمنينْ كانت النساء وأ

 في السماِء قوة تدبِّر نّ أب

 تحّس تسمع الّشكاة تبصر

عاف تغفر الذنوْب؟  ترّق ترحم الّضِ

 القلوبْ  كانتأ

 النفوس بالصفاء تقطر؟رّق وأ

 لهة الحصادْ إت قبلأو

 الّطيوبْ رفيقة الزهور والمياه و

 الجنوبْ عشتار ربّة الشمال و

 الِوهادْ تسير في الّسهول و

 تسير في الدّروب

 ذا انتثرْ إتلقط منها لحم تموز 

  ه الثمرْ نّ أتلّمه في سلة ك

 عناصر تحليل النص الشعرّي: ـ1

علّق تإذا  النص، خصوصا تحليل النص عملية علميّة فنيّة في غاية الصعوبة، نظرا لتفلّت

كّونة المة ة والداخليّ الشكليّ  عناصرالشبكة من بدراسة  التحليل يكوناألمر بنّص شعرّي، و

يقاع من خالل دراسة اإلوذلك ، ، وبيان دالالت ووظائف هذه العناصر والمكّوناتللنص

 .يتهجمالمن الجوانب التي تكشف أدبيّة النص وفنيّته و التناص وغيرهاالرمز ووالصورة و

 يقاع الشعرّي: إلا 1 ـ1

فليس ثّمة خالف على أّن الشعر نشأ » اإليقاع جزء أساس في بنية الشعر منذ منشئه،

، (1)«مرتبطا بالغناء، ومن ثّمة فإّنهما يصدران عن نبع واحد، وهو الشعور بالوزن واإليقاع
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، (1)«نوع منهاإليقاع اسم جنس والوزن » ويمكن القول عن الفرق بين الوزن واإليقاع أنّ 

 واإليقاع نوعان: خارجّي وداخلّي.

 اإليقاع الخارجّي: ـ1 ـ1 ـ1

زن، الومر ببالجانب الشكلّي للقصيدة، ويتعلّق األ يعنىالخارجّي ألنّه يقاع اإلوسمي ب 

 .والتصريع القافية، الروي

را على ثائ الشاعرفيه فيبدو  "سربروس في بابللقصيدة" الخارجي يخص اإليقاع وفيما  

 ،تفعيلةالأو شعر  وفق نظاِم األسطر الشعريّةقصيدته فقد نظم  طرين المتوارث،نظام الش

روي مع تنويع للبشكل متفاوت على طول مساحة القصيدة،  "مستفعلن" تفعيلة الرجزوهي 

 ي الوطنعرية ف، وشاعرنا منهم، بل يعدّ رائد الحداثة الششعراء الحداثة عادة على، وللقافية

  .العربيّ 

 عروضّي:التقطيع ال –

   وبْ ر  وس في الد  ر  ب  رْ س   يْعوِ لِ 

 وبْ ر  د    فـــــدْ وس ر  ب    رْ س  ليْعِو 

//0/ /0     //0/ /0        //00 

 متفعلن     فعولْ      متفعلن

 اْم ظ  العِ  م  ِض قْ ي   وبِ ي  الن  بِ  ار  غ  الّصِ  ق  زِّ م  ي  

 امْ ظ  عِ لْ  م  ِض  قْ ي   وبِ ي  ن  ْن بِ  ار  غ   ْص ِص ق  ْززِ م  ي  
//0/ /0         //0/ /0      //0//0     //0//00 

 ن   متفعالنلمتفع  متفعلن        متفعلن  

رات التي يحدثها الشعراء على تفعيلته، وبحر الرجز يدعى حمار الشعراء نظرا للتغيّ 

يظهر من التقطيع العروضّي لسطرين مختلفين من القصيدة أّن الشاعر أحدث تغييرات و

، فقد أصاب هذه التفعيلة الخبن وهو زحاف بحذف الحرف الثاني حرالب تفعيلةعديدة على 

 ) التذييل(التفعيلة المخبونة ضافة ساكن في آخرإمتفعلن"، باإلضافة إلى  "لتصبحالساكن 
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، كما يظهر أّن الشاعر نّوع في تشكيل السطر الشعرّي بين الطول "متفعالن"فتؤول إلى

 والقصر بحسب الدفعة الشعورية.

 الداخلّي: اإليقاع  ـ2 ـ1 ـ1

 ،لجناسا، التوازي، التكرار :في يتمثّلو، النصتحدثه وحدات إيقاعيّة داخل  إيقاع هو

  .(المقابلةو الطباق التضاد)

  التكرار: –

ألصوات ا فتكرار الصوت نفسه أو التراكيب،و واأللفاظ األصواتبتكرار  تعلّق األمروي

ألسطر، اأو  ر أو مجموعة من األبياتنفسها أو المقطع في كلمتين أو أكثر في البيت أو السط

 . ...هذا التكرار ينتج عنه أثر فنّّي كالتأكيد أو العذوبة أو التنافر

ر إضافة إلى تكرا ،(ن، ر... ،ق ،م ،ب )لصوامتلتكرار هناك السيّاب قصيدة في و 
و، عماء، ليتسير، الس )لفاظوتكرار األ، (الضمةوة ممدوداأللف ال ،السكون، الواو) صوائتال

إلى  فةباإلضا، (روبدليعو سربروس في ال )تكرار الالزمةنجد كما  ،(وعشتارأكانت تموز 

، قصيدةمدار العلى أحرف الروي وتفعيلة واحدة في تكرار  مثّلالتكرار العروضي الذي يت
 عوريةالش الحاالتو قفاالمو مع يتوافق أنه كما ،ىالمعن تشكيل في يسهموهذا التكرار 

 .رللشاع والنفسية

  التوازي: –

أو  غويتينل، ويكون بتكرار لخطاطة صرفية وتركيبية بين متتاليتين التكراروهو نوع من 

ويشترط في  ،ةأو أبيات شعريّ  في بيت شعريّ  التشابه القائم على تماثل بنيويّ هو  وأأكثر، 

قيق تحرز في دور باله  التوازيو ،فاصل فال يفصل بينهما المتتاليتين،التوازي التوالي بين 

 : منها ،اعنوأوهو  ،الشعريّ  انسجام النص

صرفية ووية ففيه تجمع بين عناصر المتتالية اللغوية عالقات نح التوازي الصرفي التركيبي:
 .متشابهة

 .وهو توازن قائم على الترادف أو التناسب أو التضاد التوازي المعجمي الداللي:

  :يفي اآلتالوارد في القصيدة  التوازيويمكن تجسيد 

 الحسام ينتِضي لو

= 

ري لو  الرعود فّجِ
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 تزهرْ  الحقول كانت أ

= 

 تمطرْ  السماء كانت أ

 .وهو توازي تركيبيّ 

 هوو، المعنى في واختالفهماأو الحروف  النطق في لفظين تشابه هو الجناس :الجناس –

 التناسب نم نوعا حدثي القصيدة فى الجناس إيقاعو، وجناس اشتقاق تام وناقص :اعنوثالثة أ

، السامع يهإل يشدّ  الذي الصوتي التوازنالتماسك النصّي ومن نوعا و األصوات فى واالنسجام

ناسا ج، ونجد في القصيدة السابقة وجدانيةالشاعر ال حالة عن تعبيروهو من جهة أخرى 

 .) القرار، الجرار(:وهو ناقصا

 الصورة الشعريّة: 2 ـ1

 الدائم الجوهر »ليه الشعر، فهي تمثّلتشّكل الصورة الشعرية األساس الذي يقوم ع 

الشعر هو الصورة، والصورة هي » ومن هنا يمكن اعتبار أنّ ، (1)«الشعر في والثابت

 .(2)«الشعر

 لصورةاوالشعراء المحدثون والمعاصرون في تشكيلهم للصورة الشعرية لم يعتمدوا على 

لى عكثر أأصبحوا يعتمدون التراثية) التشبيه، االستعارة، الكناية، والمجاز( فحسب، بل 

من ووجدانهم رؤاهم و، والتي تنبع من تشكيالت أخرى هي: الرمز واألسطورة واالنزياح

 .صميم تجاربهم

 وظائفها بيانوة يتّم التركيز على المكونات الداخليّة للصورة الشعريّ ما وعند تحليل قصيدة 

 .ة تزيينيّة، فقد تكون وظيفة تعبيريّة إيحائيّة، أو جماليّ في القصيدة

وقصيدة السيّاب تقوم على الصورة فقد جّسد فيها رؤته ورؤياه من خاللها، فمن صوره 

ثالثة رؤوس ) ذو كلبوسربروس هو  ،بالذئب في عوائه سسربرو تشبيههاالستعارة في 

ته وشدّة فتكه وليس ذئبا، فاستعار العواء للكلب ليعبّر عن وحشيّ  ينفث من أحشائه سّما(

فالدم كناية عن القتل، والحبل  ،، أو حبال، أو حفردم ينزّ في قوله: تحضر الكناية و، وافتراسه
                                                             

 ،03:ط بيروت، العربي، الثقافي المركز العرب، عند والبالغي النقدي ثاالتر في الفنية الصورة عصفور، جابرـ  1

 .08: ص ، 1989

 .19لنقد العربي الحديث، ص: ـ بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في ا 2



 ي) تطبيق(                          األستاذ: جمال قالمليل الخطاب الشعرحت

 01 السداسي: السابع                                          المستوى: ماستر:

 

6 

 

ف وظّ ي الشاعر ر، وإلى جانب هذه الصور نجدوبية عن الشنق، والحفر كناية عن القكنا

، والعقم والموت والخرابرمز الشر والفناء عند الشاعر هو  سربروسف، األسطوريّ  الرمز

كما وّظف الشاعر الرمز والضياء والخير والمستقبل،  رمز للخصب والحياةوتموز 

هما القمح والثمر الطبيعّي) الماء، السماء، الحقول، القمح والثمر(، فالماء رمز الحياة، و

كما نجد الرمز التاريخّي المتمثّل في بابل والذي يرمز ، والنماء رمزان للخصب والخير

تجاه المجتمع فكرية الفنية والية الشاعر سطورة في تقديم رؤساهمت األمن هنا وللعراق، 

 .ومشكالتهالعراقّي 

 االنزياح:  –

: نواعأ، وهو بطرق فنيّة مقبولة ةلوفأوهو خرق لقواعد التعبير المويسّمى أيضا العدول، 

لى ة ع، ومن وظائف االنزياح خلق دالالت جديدة تظفي جماليّ وأيقاعيّ  تركيبّي ودالليّ 

 .النصّ 

متوارث خروجه عن اإليقاع ال :االنزياحات الواردة في نّص قصيدة السيّاببين ومن  

اكيب التر هذهباإلضافة إلى واعتماده على نظام السطر الشعرّي وتنويعه للقافية والروّي، 

 الرهيب شدقهو ،عيناه نيزكانبابل الحزينة،  :غير المألوفة والتي يحتاج في فهمها إلى تأويل

الالت دتعطي النص دالليّة ، وهي انزياحات النفوس بالصفاء تقطر يشرب القلوب، موجتان،

  عميقة تستدعي فهما للسياق. 

نوع  العبارة

 االنزياح

 تأويله

ي ليظهر حجم الدمار الذ الحزن إلى بابل الشاعرأسند  دالليّ  بابل الحزينة

 مات الحزن عالعليها  باديةامرأة  وكأنّها هالحق

عيناه نيزكان، وشدقه 

 هيب موجتانالر

صّور الشاعر هذا الوحش في صورة بشعة توحي  دالليّ 

 بابل في والخوف الرعب هنشرو بشدّة فتكه وقبحه

 تصوير لشدّة القتل والموت وسيالن الدماء دالليّ  يشرب القلوب

صّور الشاعر شدّة نقاء وصفاء النفوس حتى وكأنها  دالليّ  النفوس بالصفاء تقطر

 تقطر بالصفاء. 
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 طورة:األس 3 ـ1

كاليونانية  ثة عن الحضارات القديمةاروتيستمدّه الشاعر من الحكايات الم هي تعبير رمزيّ 

من  هاأبطال خارقة للعادة وتجمع بين اأحداث ّمنتتض، شورية وغيرهاواآلوالفرعونية والبابلية 

والشاعر المعاصر يجدها وهي تفسير ساذج للظواهر الكونية، ، أو أنصاف األلهة اآللهة

اال رحبا للخيال ومادّة خصبة للتعبير ووعاء يتّسع الستيعاب أعمق المشاعر والمواقف مج

، فهي تلخيص واختزال لمعان عديدة، يستثمرها الشاعر إلثراء قصيدته بهذه واألفكار

واألسطورة تمدّ الشاعر بطاقة هائلة من اإليحاءات والدالالت التي تخدم موقفه ، المعاني

تحّرر الشاعر من سلطة التعبير، ويتوارى خلفها ليعبّر عن الواقع وأحداث عصره، فيها ي

لثقافة واسع االطالع واوالبدّ أن يكون القارئ ، ، خارقا ألنماط التعبير المألوفةالحاضر

ن ووّظفها الشعراء المحدثياطير التي ومن األس، األساطيرهذه يستطيع فّك رموز ل

 .  (1)وغيرها والغول والعنقاءريس ووأوزيس ، إيزن: تموز، عشتار، أوديبووالمعاصر

، الموتو الحياةالشاعر قصيدته مجموعة من األساطير التي ت عبر عن الصراع بين ضّمن 

ببابل، حيث عاث في  (2)بإبراز مظاهر الدمار الذي ألحقه سربروس هابدأو ،والشر والخير

ع الرعب في األرض فسادا وأهلك الحرث والنسل، وأتى على األخضر واليابس، وزر

وهي تحاول  (3)عشتارصّور  ثمّ  ،النفوس نظرا لوحشيته وصوته المرعب ومنظره المخيف

الخصب الحياة ومعه عود تعودة تموز الذي سى يتمنّ و، المتناثرة (4)جاهدة لملمة أشالء تموز

من آالم  تركته فيهمما والذي تصارع فيه قوى الشّر أهله، عن واقع العراق  رليعبّ ، والعطاء

  .الخصب إلى العراق ويرجع والخير والصفاء، الضياء ويتطلّع لمستقبل يحمل ،وويالت

 

 التناص: 4 ـ1
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 .عشتاركان القرين األول لإللهة و بالخصوبة والنبات موزتارتبط ، بالد ما بين النهرينالرعاة في  إلههو ـ تموز:  4
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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الشئ، نص  كالنص: رفع »:العرب لسانجاء في ، واإلظهار هو الرفعفي اللغة  النصّ 

ونص المتاع: جعله بعضه علي وكّل ما أظهر فقد ن ّص الحديث ينصه نصاً: رفعه، 

  .(1)«بعض

في «inter » حيث تعني کلمة«intertexte » مصطلح الفرنسيلو ترجمة لهفالتناص أّما 

 .دل الفنيّ التبا«intertexte »ىيصبح معنل ،النصّ :«texte »الفرنسية: التبادل، بينما کلمة

فنجد بالإلضافة  ،التناصكثرة المصطلحات الدالّة على في النقد العربي الحديث والمالحظ 

أو تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة   ،ةالنصوصيّ و ةالتناصيّ إلى المصطلح السابق: 

، لكن ...تفاعل النصوص، تضافر النصوصد، المتعدّ  النصّ ، الغائب النصّ  ،التداخل النصيّ 

 .، وهو أمر قد يشّوش على الدارس المبتدئ(2)الشائع هو مصطلح التناص

مثال ميخائيل باختين ، أالتناص مفهومالنقاد الغربيين في تشكيل  وقد اشترك الكثير من

ها باختين جاء بة التي ة الحواريّ النظريّ تعدّ و، (3)وغيرهم کريستيفاوجيرار جنيت وجوليا 

 التيها في أبحاث جوليا کريستيفا ناقدةيد ال ىعل ستأسّ ة لمفهوم التناص الذي مة أساسيّ مقدّ 

 تداوأع" كکرتي و" "تيل کيل "وصدرت في مجلتي م،1967م و1996سنتي  بين قدّمتها

ترحال  »هو أّن النصّ  کريستيفاوترى  ،"نص الرواية " و"كنشرها في کتابيها "سيموتي

عة من للنصوص وتداخل نصّي، ففي فضاء نّص معيّن تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة متقطّ 

 .(4)«نصوص أخرى

الذي  احمحمد مفتف يعرأّما في النقد العربّي فتصادفنا العديد من التعريفات للتناص، منها ت

  .(5)»بتقنيات مختلفة أدمجت فيه ىفسيفساء من نصوص أخر »:يرى أّن النصّ 

                                                             
، تح: عبد هللا علي الكبير واآلخران، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص: 49، تح: 06مج:  ـ ابن منظور، لسان العرب، 1

4441.  

 .58ـ  55 ، ص:2016عالم الكتب الحديث، إربد، األردن،  مد وهابي، من النص إلى التناص،ـمحـ ينظر:  2

 .وما بعدها 59 المرجع نفسه، ص:ـ ينظر:  3

 .21م، ص: 1997تر: فرد الزاهي، دار توبقال للنشر، المغرب، ، علم النص، جوليا کريستيفاـ  4

، الدار البيضاء، المغرب، 03تحليل الخطاب الشعري استراتجيات التناص، المركز الثقافي العربي، ط: مد مفتاح، ـمح ـ 5

 .121م، ص: 1992
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مع نصوص  في عالقةالنص دخول ، أي النصوص بعضها ببعض تعالق هوإذاً فالتناص 

عنى م، بنص مالأو هو تفاعل وتداخل وتشابك نصوص مكّونة  ،أخرى سابقة أو مصاحبة له

 .أشكال مختلفةب النصّ  بنيةحضور نصوص مختلفة في 

في  أدخلها انصوص باعتبارهااطير، ألسلاسدعائه في السياب ي قصيدة فالتناص ويظهر 

 إليوتت. س.  قصيدةفي تناص مع  السيابدخل  ومن جهة أخرى ،هذا من جهة تشكيل نّصه

ى حيث تمنّ  ،إليوت هااستعمل كما والحياة الخصب أسطورةاستعمل ، فقد (1)ابيبال األرض

ر الرعود والبروق والمطيل بعث تموز) إله الخصب والحياة(السياب لو ي ، ويطلق الّسيول رفّجِ

 عدب تزهو وتزهر السهوب والوهادالمطر الماء وبف ،عنصر الحياة كما هو معروفالماء و

  ، يقول السياب:الموت بعد الحياة ثنبعت ، أيواليباب الجدب

 بين يديه ينثر الورود والشقيقْ 

 واٍه لو يفيقأ

 ا الفتي لو يبرعم الحقولْ لهنإ

 لو ينثر البيادر النّضار في السهولْ 

ر الرعود والبروق ولو ينتِضي الحسام لو ي  المطرْ فّجِ

 !ويطلق الّسيول من يديه آه لو يؤوب

                                                             
، بيروت، 03الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط:  ـ ينظر: ت. س. إليوت، األرض اليباب، تر: عبد 1

 وما بعدها. 33، ص: 1995
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