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  تمهيد و تعريف
  

  . تعبير عن أحاسيسهم ورؤاهم استغلَّ كثير من الشعراء الُمحدثين الرمز، والصورة األسطورية لل
  فمن هو؟. وفي مقدمة هؤالء الشعراء بدر شاكر السّياب

بدر شاكر السّياب شاعر عراقي مجدِّد من رواد حركة الشعر الحّر ولد بقرية جيكور بالقرب من 
درس اآلداب العربية، والغربية وأعجب بهما، تخرج من دار المعلمين العالية . 1926البصرة سنة 

، والتحق بفرع اللغة العربية ثم االنجليزية، مارس السياسة و انتهى به األمر إلى 1948د سنة ببغدا
كان الشاعر يعاني . 1954 ثم عاد إليه عام 1953السجن، غادر بلده العراق إلى الكويت مضطرا سنة 

لكامل عام من سوء األوضاع، و المرض، ولم يتوقف قلمه عن اإلبداع والتجديد إلى أن أصابه الشلل ا
  : مخلفا وراءه نتاجا شعريا كثيرا، ومن دواوينه المطبوعة 1964، وتوفي بالكويت عام 1961

  ) 1947( أزهار ذابلة -
   )1950( أساطير -
   )1952( حفار القبور -
  ) 1954( المومس العمياء -
  ) 1955( األسلحة و األطفال -
   ) 1960( أنشودة المطر -

   "أنشودة المطر" قتطعة من قصيدته الشهيرةو األبيات التي بين يديك م
  

  توظيف الرموز و األسطورة في القصيدة العربية: النص 
  

  أكاد أسمُع العراقَ يذْخر الّرعوْد
  و َيخُْزُن البروق في السهول و الجبال
  حتى إذا ما فّض عنها ختمها الّرجال

  لم تترك الرِّياح من ثموْد
  .في الوادِِ من أثْر

  ....يا حليج:يجَأصيُح بالحل
  يا واهَب اللؤلؤ، و المحار، و الردى

  فَيْرِجُع الصَّدى 
  :كأنَّه النشيْج 

  ياخليْج



 

 

  يا واهَب المحاِر و الردى
  و ينثر الخليُج من ِهباَِتِه الِكثاْر

  رغوه األجاََج،و المحار : َعلى الرِّماِل 
  و ما تبقىَّ من عظام بائٍس غريق
  من المهاجرين ظلَّ يشرب الردى

  من لُجَّة الخليج و القرار
  و في العراق ألف أفعى تشرب الرحيقْ

  .من زهرة يربُّها الرفاتُ بالندى
  و اسمُع الصَّدى 
  يرنُّ في الخليج 

  .مطر
  ...مطر
  ...مطر

  في كل قطرٍة من المطْر 
  .حمراُء أو صفراُء من أجنَِّة الزََّهْر
  و كّل دمعة من الجياع و العراة 

  ن دم العبيْدو كّل قطرة تراق م
  فهي ابتساٌم في انتظاِر مبسٍم جديد
  أو ُحلَْمةٌ تَورّدتْ على فِم الوليْد

  .في عالِم الغَد الفَِتيِّ، واهب الحياة
  َويْهطُُل الَمطَْر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  أنمي رصيدي اللغوي
  

  َيخزن يحفظ : َيذْخُُر
  يهم صالح عليه السالمقبيلة من العرب البائدة، عاقبهم اهللا لمخالفة أمر نب: ثمود 

 965الخليج العربي ذراع من البحر العربي يمتد بين إيران وجزيرة العرب على طول حوالي : الخليج 
  .1كم من شط العرب إلى مضيق هرمز الذي يربطه بخليج عمان تحيط به منطقة ثرية بالبترول 

  .الهالك، الموت: الّردى 
  .سم عاكس كالجبل وغيره، فيجيبك بمثل صوتكَرْجُع الصَّوت عند ما يصطَدم بج: الصدى 
  .الزَّبد الذي تحدثه األمواج : الرغوة 
  الشديد الملوحة، و عكسه العذب: األجاج 
  .عصارة الزهرة، ونحوه: الرحيق 

  

  أكتشف معطيات النص
  

  :األسئلة 
   بماذا توعد الشاعر اإلقطاعيين و المستبدين؟ و ِبَم تنبَّأ لهم؟-1س
   الّسياب في المقطع الثاني؟ وكيف؟ ماذا ينادي-2س
   ماذا ينثر الخليج؟ و ما حظ الشاعر ممَّا ينثره؟ و لماذا؟ -3س
   كيف ينظر السِّياب إلى المستقبل؟-4س

  

  :األجوبة 
 توعد الشاعر اإلقطاعيين و المستبدين الموغلين في ظلم شعبهم، وتجويعه برعود ثورة الطبقة -1ج

  . في أرض العراق الكادحة، و بروقها المخَزَّنة
وتنبأ لالقطاعيين المستغلين لثروات البالد وخيراتها بمصير مشؤوم، حين ينزل بهم غضب الشعب الذي 
اضطهدوه، وتكنسهم رياح الثورة، والثورة تُولد من رحم المعاناة، ويكون حال هؤالء المستغلين كحال 

أزالهم من الوجود فأصبحوا عبرة لمن أنكروا تعاليم نبيِّهم صالح فنزل بهم غضب اهللا، و ثمود حين
  .يعتبر

                                                 
. عن المعجم العربي األساسي - 1  



 

 

 ينادي السياب في المقطع الثاني الخليج العربي في جّو أسطورّي، صائحا في وجهه مستنكرا -2ج
  .تناقضه، و غياب عدله بمنحه حياة النعيم لطائفة، و الشقاء و الموت لطائفة أخرى

       يا حليج يا واهب المحار: م صوته ولم يجد شاعرنا من يجيبه إال الصَّدى حين عكس بحزن و أل
  .و الردى

          ينثر الخليج هبات كثيرة على الرمال، وخيرات وفيرة، فال ينال شاعرنا و الفقراء أمثاله-3ج
       إال المعاناة و األلم و كيف له أن ينعم بخيرات وطنه وثمة ألف أفعى أسطورية تَشَْرُب الرَّحيق، 

الطبقة الكادحة من فالحين، و بحارين، وتسعى بكل ما ُأوتيت من قوة إلبقائهم فقراء تتغدَّى من بؤس  و
  . ال يفكّرون إالّ في البحث عن لقمة العيش، خوفا من االنتفاضة و الثورة

في المقطع الرابع ينظر الّسّياب إلى المستقبل بروح تفاؤلية، فبالرغم من المعاناة و القهر فثمة أمل . 4ج
فق بسقوط المطر لغسل تربة وطنه من دنس المفسدين، والمستبدين أعداء الديمقراطية الذين يلوح في األ

  .سلبوا الناس حقوقهم، وحريتهم 
و يرى الشاعر أن كل قطرة من المطر هي رمز من رموز الخصب و بعث الحياة و كل دمعة من 

ن ابتسامة حالمة تتوّرد من فم الجياع و العراة، و كل قطرة تراق من دم العبيد لن تذهب هدرا وستكو
  .الوليد، وهو رمز الغد المشرق

وسينزل مطر الثورة ويهطل، وليزيح الحكم الملكي اإلقطاعي، ويحقّق تطلعات الجماهير في 
  . و الحرية و العدل و الرخاءةالديمقراطي

  

  أكتشف بناء النص من حيث المعنى و أناقشه
  
  ما نوع النص؟ وما مبعثه؟. 1س
  لعاطفة التي اندفعت منه؟ما ا. 2س
  كيف جاءت معاني السّياب ومشاعره؟. 3س
يمكننا إدراج النّّص ضمن الشعر االجتماعي الثوري، الممزوج بالرمز فالشاعر صّور وضعيته . 1ج

االجتماعية، وبعبارة أخرى أوحى بمعاناته والوضع االجتماعي والسياسي المزري الذي كان يعيشه بلده 
ليج العربي بصفة عامة، وتنبأ بالثورة على أعداء شعوبهم و انتصار الخير بسقوط العراق بخاصة والخ

الشاعر ألنشودة المطر استنتجنا أن السبب هو الفقر والمعاناة،  مطر الثورة، وإذا بحثنا عن مبعث قول
فقد انطلق الشاعر من تجربة شعرّية ناضجة ليّعبر عن جرح عميق وألم حاد، مازجا مشاعره بإيقاع 

سياسيا و اجتماعيا  وقد اعتمد في تصوير ما يعانيه و ما يشعر به، وما يأمله على  المرحلة التي عاشها
  .زاإليحاء و الرم



 

 

عاطفة الشاعر عميقة متأججة تعبر عن معاناة حقيقية، وتفاؤل باالنتصار على الظلم و الشر، وهذا . 2ج
ما أعطى القصيدة طابعا إنسانيا، وقد استطاع الشاعر أن يثير فينا مشاعر الكره للمستغلين الذين 

لقصيدة بقدر ما هي وا. بخيرات البالد، واضطهدوا شعبهم فجعلوه يعيش في بؤس، و حرمان استأثروا
  . فإنها حافلة باألمل في آخر المطاف عندما يسقط المطر، وهو يوحي بأشياء كثيرةمحافلة باألل

     جاءت معاني السياب ومشاعره منسجمة مع الموضوع، معّبرة عما يعتلج في نفسه من ألم حاد،. 3ج
كادحين والمعوزين، وكيف للمواطن و كره للمستغلين الذين يعذبون شعبهم بتجويعه، و يتغذون من دم ال

  أن يحيا و يعيش حّرا في وطنه و ثمة ألف أفعى تتربص به لتنهش جسده، و تمتص دمه؟
وتوعد الشاعر هذه الفئة الباغية بثورة الكادحين، وسيول االنتفاضة التي ستجرفهم، وتغسل أرض 

 فقد كّرر الشاعر في هذه العراق الطاهرة من دنسهم وجرائمهم و ألهمية المطر، ومغزاه العميق
  .المقاطع المتجانسة كلمة مطر خمس مرات، و في ذلك إلحاح على المعنى، و تأكيد له

  .ومعاني النص تتسم بنوع من الغموض و تحتاج إلى جهد كبير لفك رموزها و فهم مدلوالتها
عرية، وليس التجربة الش و نرى الشاعر قد انتقل من معنى إلى معنى على أساس اإلحساس الفني و

  .على أساس البيت أو السطر
  

  أكتشف بناء النص الفني و أناقشه
  

  كيف جاءت لغة الّسياب في مقاطع النص؟. 1س
  عالم اعتمد الشاعر في توضيح أفكاره و أحاسيسه؟. 2س
  ما نوع الموسيقى التي اعتمدها الشاعر ليثير السامع؟. 3س
بة من لغة الحياة اليومية و لكنّه وظفها توظيفا فنيا جاءت لغة السياب في مقاطع النص بسيطة قري. 1ج

بعيدا عن التقريرية، والخطابية، وجعلها تحمل شحنات نفسية عميقة، موحية بمعاني كثيرة، من خالل 
  .الرمز واألسطورة، ومن الرموز التي اختارها الشاعر ليعّبر عن أحاسيسه ورؤاه

ق استوحاه الشاعر من ثقافته الدينية ليعبر به عن واقع و لهذه اللفظة مدلول تاريخي عمي" ثمود"كلمة 
  .مماثل عبر رؤية فنية

تعبر عن مظهر من مظاهر الطبيعة،  و لكّن الشاعر جعلها رموزا " مطر"، "البر وق"، "الرعود«وكلمة 
   تعّبر عن هالة من االنفعاالت والرؤى في جّو أسطوري مؤثر، وألفاظ النص وعباراته ذات ائتالف 

  .تناغم موسيقي عمودي جميلو 
اعتمد الشاعر في عرض أفكاره، وأحاسيسه على كثافة الصور واإليحاء والرمز، وللرمز قدرة ./2ج

والصور المعبرة وله تأثير عظيم في النفس، والسياب سمَّى قصيدته  كبيرة على اإليحاء بالمعاني الكثيفة



 

 

ا الرمز من مدلول ثوري على النظام الفاسد، وهو وهو يتطلع إلى المطر، لما يحمله هذ" أنشودة المطر" 
  :إلى ذلك يشير إلى أمرين متناقضين 

الموت والحياة، موت النظام الملكي اإلقطاعي المستبد، وميالد حياة كريمة جديدة فالمطر رمز الثورة، 
  ...  ورمز الحياة و الموت واألماني الحالمة

فالقارئ يشعر بتوارد أنغام موسيقية  الداخلية، والخارجيةاعتمد السّياب قي قصيدته على الموسيقي . 3ج
داخلية تنبعث من تكرار بعض األلفاظ مطر مطر، مطر، وتآلف الحروف في الكلمات، وتناسق الكلمات 
وانسجامها أفقيا وعموديا ونرى الموسيقى الخارجية في اختيار الشاعر تفعيلة بحر الّرجز وهي 

الواحد إال بما يناسب  ولم يتقّيد بعدد ثابت في السطر عيلة للتعبير عن نفسه،وقد التزم هذه التف" مستفعلن"
  .المعنى، وهذا الجرس الداخلي والخارجي ساهما إلى حّد بعيد في بناء القصيدة وتماسكها

  .ولكن الشاعر لم يلتزم بنظام القافية حتى ال يضطر إلى جلب كلمة ال تعبر عن حالته الشعورية
  

  الذاتيأسئلة التصحيح 
  

   لماذا صاح الشاعر بالخليج؟ و بم أنذر حكامه؟-1س
 استعمل الشاعر عناصر الطبيعة، أهو شاعر رومانسي؟ علل؟-2س

   ما نوع الوزن الذي بني عليه السَّياب قصيدته ؟-3س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

اسي المزري الذي كان عليه بالرغم  صاح الشاعر بالخليج نتيجة للوضع االجتماعي والثقافي والسي-1ج
  .من توافره على خيرات هائلة وقد أنذر حكامه بثورة الطبقة الكادحة عليهم

 استعمل الشاعر عناصر الطبيعة مثل الرعود، البروق، السهول، الجبال للؤلؤ، محار، مطر، -2ج
  .ع نفسي مريرزهر، و لكنّه وظفها توظيفا رمزيا لتوحي بأفكار إنسانية و تُفِْصَح عن صرا

فالشاعر لم يجعل العناصر السابقة تشعر بحالة، وتعبِّر عن معاناته و تشاركه مشاركة وجدانية، و من 
  .اثمَّ فان السياب ليس شاعرا رومانسي

ولم يعتمد على نظام القصيدة العمودية التي ) الشعر الحّر( بنى السياّب قصيدته على شعر التفعيلة -3ج
، و القافية حيث نراه قد نوع في القافية بما يتالءم وحالته النفسية، وتقّيد بتفعيلة تبنى على وحدة البيت

  . وعلى هذا األساس فإن القصيدة من بحر الّرجز.بحر الرَّجز
  
  


