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  : أتعرف على صاحب النص 
  

  

  بدر شاكر السياب: لـ 
  
  

 ببلدة 1926     هو بدر شاكر السياب شاعر عراقي معاصر، ولد عام 

 ثم تابع تعليمه الثانوي جيكور بمحافظة البصرة، درس بها التعليم االبتدائي

و دخل دار المعلمين ببغداد فخرج منها في قسم اللغة . بالبصرة

بالتدريس في الثانوية، ثم تقلب في عدة مهام أخرى فعمل . االنجليزية

ككاتب  و سكرتير في عدة مؤسسات حكومية و خاصة، كما عمل في 

ول كفرنسا الصحافة،  و انخرط  في النظال السياسي، و سافر إلى عدة د

  .وانجلترا  و سوريا و لبنان    و الكويت

 :     كثف من قراءاته الشعرية أثناء تواجده بدار المعلمين  و تعرف 

على اآلداب األجنبية باإلضافة إلى شغفه باألدب العربي القديم و نشر 

بعض القصائد المترجمة، ثم ظهرت له أعمال شعرية كقصيدة بور سعيد،   

ك أعماله األدبية التي تشهد له بمكانته الشعرية بين أدباء وتوالت بعد ذل

أزهار :  و من أشهر آثاره 1964العرب المجددين إلى أن توفي عام 

 . ديوان بدر شاكر السياب– حفار القبور –ذابلة 
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  : أفهم معجم النص 
  
  

  قديم             : عتيق

             الجوع   :الطوى 

  الهالك: الردى 

    دفع ، إبعاد      : ردء

 بجر الدواب فيخرج الماء دوالب ذو دالء يدور بدفع الماء أو : الناعورة

  .إلى الحقل

  .صيغة التفضيل من الرحب أي الواسع : األرحب

  الطائر الذي ال زال ريشع صغير  : األزغب

  هو ذكر الجراد و رمز به الشاعر للحشرات الصغيرة: جندب 

  الذهب: نضار

  الخلق، الناس: الورى 

  ...هو ما ينشر في الحفالت و األعراس من حلوى و نقود:  نثار 

  الذي ال تجربة له و ال خبرة : غرير
  

  : أكتشف 

  :المعنى / أ
  

ما القضيتان اإلنسانيتان اللتان تناولهما الشاعر في هذا النص ؟ و بم  - 

  رمز لكل منهما ؟

عمن يتحدث الشاعر في بداية النص ؟ وضح الصفات التي وصف  - 

  .بها



 

 

 حرص الشاعر أن يعيد التاجر إلى رشده، كيف ذلك ؟ - 

 آثار القتل و الدمار ذكر السيّاب آثار أخرى للحديد  و إضافة إلى - 

 .السالح وضحها 

انتقل الشاعر بداية من السطر السابع عشر إلى القضية الثانية فما  - 

 موقفه منها ؟

 .اشرح المضاهر التي أبرز بها الشاعر السالم و رمز بها له - 

 السياب إلى موضوع المال وضح رأيه فيه و ما اآلثار التي تعرض - 

 ترتبت عن عبادة البعض له ؟ 
 

  : المبنى / ب
 

ألفاظ الشاعر موحية معبرة، اخترع مجموعة من ألفاظ القسم األول  - 

  .من النص و أخرى من القسم الثاني و بين مدلول كل منها

  .اعتمد الشاعر على الجمل اإلسمية في معظم األبيات وضح و علل - 

 ...، قيد الحديد، رصاص، تاجر: ما داللة تنكير األسماء  - 

 و لماذا ؟. ما نوع األسلوب الذي غلب على النص - 

 حدد النمط التعبيري السائد في النص مع التعليل  - 

 :  ما الغرض البالغي من اإلستفهام في قول الشاعر  - 

 "لمن كل هذا الحديد ؟      " 

  حدد معنى حرف الالم في السطرين الثالث عشر و الرابع عشر - 

  و ما مدلوله ؟ 16 إلى 11ألسطر من ما حرف العطف المكرر في ا - 

في بداية القسم الثاني من " على"عالم يدل تكرار الشاعر لحرف الجر  - 

 النص ؟



 

 

 :اشرح الصورة البيانية و بين آثارها في قول الشاعر  - 

 " و ال قاذفات المنايا تغير               " 

 :تأمل األسطر اآلتية ثم أجب عن األسئلة  - 

 .ريهو من جاهل أن ما تشت •

  لدرء الطوى و الردى عن بنيه •

 قبور يوارون فيها بنيه •

 استخرج اسم أن و خيرها من األسطر  -  أ

عالم يدلك توزيع الشاعر لعناصر جملة أن و اسمها و خيرها   -  ب

 أكثر من سطر  ؟على 
 

  :أستخلص 

 حدد الفكرة العامة للنص، ثم قسم النص إلى أفكاره األساسية وضع لكل             -

 .سبافكرة عنوانا منا

  أبرز عاطفة الشاعر في النص - 

  أترى الشاعر رومانسيا حالما أم واقعيا في تحليله ؟ - 

 .وضح مالمح العصر و البيئة كما يعكسها النص - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  : التصحيح الذاتي 
 

  : من جانب المعنى -أ 

      تناول الشاعر في هذا النص قضيتين إنسانيتين هامتين هما قضية 

رب باألسلحة من حديد و رصاص و الحرب و قضية السالم، و رمز للح

  .ما يترتب عنهما من دمار و قتل

و رمز للسالم باألطفال ولذلك عنون هذه القصيدة باسم األسلحة و 

  .األطفال

      افتتح الشاعر نصه بالحديث عن تاجر يجمع الحديد و الرصاص        

 و هما رمزان للصناعة الحربية، كما كان بإمكان اإلنسان أن يجعلها

رمزين للخير و السالم و بناء اإلنسانية، إال أن الواقع المرير هو الذي 

جعل الشاعر ينظر إليهما هذه النظرة الغالبة على وظيفتها في عالم اليوم، 

 .عالم الحرب      و الطغيان و المادة

      إلنسان العصر المادي الذي ال وقد وصف الشاعر تاجر األسلحة 

ا رمز يلتفت إلى القيم اإلنسانية بل كل ما يهمه بصفات سلبية، فهو أيض

الكسب و الربح حتى ولو كان على حساب راحة الشعوب، وهنائها، فهو 

إذن مشؤم على البشرية بما يسببه لها بفعله من دمار بل و مشؤم حتى 

  .على نفسه و لذلك وصفه أيضا بالجاهل الذي يضر نفسه دون أن يدري

 هذا التاجر إلى رشده فحذره  من مغبة ذلك ولذلك أراد الشاعر أن يعيد

العمل الذي يجعل الغاية تبرر الوسيلة ، فلفت نظره محاوال الدخول إلى 

  :أعماق قلبه إليقاظ المشاعر اإلنسانية فيه عبر  قوله 

                        و من جاهل أن ما يشتريه



 

 

                لدرء الطوى و الردى عن بنيه

    قبور يوارون فيها بنيه            

    فقد أراد الشاعر أن يفتح كوة الضمير المغلق في ذلك التاجر حتى 

يعود إلى رشده و يمتنع عن العمل الذي فيه إلحاق األذى و الدمار 

باإلنسانية عن طريق تصوير النهاية التي سوف يكتوي حتى التاجر نفسه 

نائه الرفاهية والعيش بنارها إن ضل يمارس ذلك، فما اعتقده يحقق ألب

  .الرغيد يكون سببا في هالكهم

     و آثار الحديد و الرصاص ال تتوقف عند حد الدمار و القتل المادي 

بل تتعدى إلى االستبعاد للبشر، فالسالح أداة في أيدي الطغاة األقوياء من 

أجل استبعاد اإلنسان و من أجل صنع قيود له تقف في طريق تقدمه و 

ته نحو  الخالص و التحرر، ألن الطغاة و تجار الحروب إعاقة مسير

الذين يريدون أن تظل الشعوب جاهلة و غافلة، سوف يحولون الحديد و 

الرصاص إلى أسلحة يمارسون بها إرهابهم و جورهم و استغاللهم 

للثروات اإلنسانية و لقمع كل مظاهر التحرر في شتى بقاع األرض، فهم 

  . دورتها و أن تستعيد الشعوب حريتها و سيادتهاال يريدون أن تتم الحياة

انتقل الشاعر بعد عرضه لهله الصورة القاتمة السوداوية للحرب           و

و األسلحة و أصحابها إلى صورة مناقضة لها تماما هي صورة األمن       

و السالم صورة الحياة المشرقة التي يطمح لتحقيقها وتطمح لها األنسانية 

في عرضه لها يتغنى بها ويبحث لها التحية ويغنيها بأسلوب يثير والشاعر 

في النفس مشاعر وجدانية صافية تحقق يقظة الضمير اإلنساني فيرسل 

  . تحياته وأمانيه لكي يحيل السالم وتشمل نعمه كل مظاهر الوجود



 

 

  :       ومن المظاهر التي أبرز بها السالم ورمز له 

ر و الدار وهي رمز للراحة والطمأنينة الحقل وهو رمز للعطاء والخي

والمكتب رمز للعمل، والمعمل الذي يريده الشاعر هو المعمل الذي ينتج 

الكساء للناس ويجعلهم يشعرون بدفء الحياة وحرارتها، وينتج الدمى 

لألطفال التي يرمز بها الشاعر إلى الرفاهية التى بإمكانها أن تتحقق  في 

  . أجواء السالم 

ابع الشاعر عرض مظاهر السالم عبر رموزه الكثيرة التى يطمح     ثم ت

من خاللها إلى استقرار البشرية و سعادتها، فالطائر األزغب رمز للطفل 

وفي ظل السالم . الذي هو بحاجة لمن يعينه على مجابهة أعباء الحياة

شعراء إلى كل تنشط السواعد و تعم األفراح وتحل الطمأنينة، ويصغي ال

  . مافي الطبيعة من بواعث الجمال 

    وتعرض الشاعر بعد ذالك لمعالجة قضية هامة جعلها اإلنسان وثنا 

يعبده، ويريق على جوانبه الدم الزكي والبريء طمعا في تكديسه وتمجيده 

، وهذه القضية هي المال الذي بهر بقوته وجبروته األبصار وجعل 

معه وتستضيء بنوره الذي كاد أن يقتل أنوار مطامح الرجال تتركز في ج

القلب بما له من نفوذ وسلطان فلو أن األنسان استطاع أن يتحكم بهذه القوة 

ويستعملها في طريق الخير و البناء ألمكنه بوساطتها أن يخفف كثير من 

اآلالم اإلنسانية ويقضي عليها، إال أن الجشع حول هذه القوة إلى أداة 

ب والفتك بالشعوب وانفقها في سبيل صنع آالت الدمار للبطش واإلرها

 يصرخون – رموز البراءة اإلنسانية –والموت التى جعلت األطفال 



 

 

ويطلبون مالجىء لهم تقيهم الغارات الشعواء التي تشنها القاذفات المحملة 

  . بالحمم والقذائف والتي تفتك بكل األرواح واآلمنين
  

  :  من جانب المبنى–ب 

 الشاعر مع سهولتها شديدة اإليحاء بالمعاني والمشاعر اإلنسانية     لغة

الفياضة خاصة وأن السياب قد وظف في نصه الكثير من المفردات 

بمدلولها الرمزي مما جعلها ذات ظالل وأبعاد، ففي القسم األول من 

النص أكثر الشاعر من األلفاض الموحية بالمعاني السوداوية الناقلة 

 الدم، الطوى، – وأشأم –الدمار وشؤم فنجد الويل لصور الموت و

وهي كلها ألفاظ موحية بالشرور و الكروب ... الردى، القيد، البائس

  .جراء الحروب، فنقلت روح الكتابة إلى نفس المتلقي

   بينما غلب على القسم الثاني حيث يتغنى الشاعر بالسالم األلفاظ 

 سالم األرحب، الحقل، المكتب، :المعبرة عن معاني الخير والسالم مثل 

وهي لغة معبرة عن الخير والسعادة وتفتح ...  الدمى، زهرة، العروس

  .نوافذ مضيئة في الحياة البشرية

    اعتمد الشاعر في هذا النص على الجمل اإلسمية أكثر من استعمال 

الجمل الفعلية فمعظم األسطر نجدها جمال إسمية مثل حديد عتيق، لك 

  . م على العالمالويل سال

   وقد وظف بعض الجمل الرافدة للجمل اإلسمية مثل جملة  يوارون 

في السطر السادس، ومثل جملة تستحم الشموس الرافدة . الرافدة لقبور

لشاعر في السطر الثالث وعشرون، وكال الجملتين الفعليتين نعت لإلسم 

لما يوحي به واستعمال الجمل اإلسمية يعطي للخبر تأكيدا . الذي قبلهما



 

 

ولذالك عدت . من استمرار على عكس الفعل الذي يربط بزمن محدد

  . إسمية الجملة أداة من أدوات التوحيد تجعل ضرب الخبر طلبيا ال ابتدائيا

    يدل تنكير األسماء على التعميم بما يوحي بالكثيرة دون تحديد، فتاجر 

قصد عنصرا بعينه  أو صبية أو ففل تدل أن الشاعر ال ي–مثال أو قيد 

  . مما ذكر وإنما ينطبق على عناصر ال حصر لها 

األسلوب الغالب على النص هو األسلوب الخبري المالئم لغرض الوقائع          

واألحداث، ولما كان الشاعر بصدد تقرير ما هو واقع من آالم الحـرب             

ودمارها وما يتوقع ويأمل حدوثه من سلم و أمن للبشرية فإن األسـلوب             

  . و األنسب لذلكالخبري ه

   أما النمط التعبيري المعتمد في النص فهو النمط الوصفي مع بعـض            

السرد ومرد ذلك أن الشاعر يصف الواقع كما هو موجود أو كما ينبغـي              

  . أن يكون

 :  والغرض البالغي من اإلستفهام في قول الشاعر 

ءل حديد لمن كل هذا الحديد ؟ هو التعجب و اإلستنكار، فالـشاعر يتـسا             

باستغراب و تعجب من كل هذا الحديد الـذي يزهـق األرواح و ينـشر               

 .الدمار   و الخراب و الفناء فيستنكر ذلك ويندد به 

" تنوع مدلول حرف الالم في السطرين فهو في السطر الثالث عشر

يفيد مدلول التعليل، بينما في السطر الرابع " وناعورة الغتراف الدم 

أي لهم الدم أي : ، يفيد مدلول الملكية"رينألطفال بغداد واآلخ"عشر 

الموت، وهي هنا طبعا ملكية سلبية ال إيجابية، فيكون المعني أن السالح 



 

 

ألجل الدمار الذي سينال منه أطفال العراق وكورية وبقية أطفال العالم 

  .النصيب األوفر

ونالحظ أن الشاعر قد كرر بشكل ملحوظ حرف العطف الواو  في معظم 

اصة بداية من السطر الحادي عشر إلى السطر السادس عشر النص وخ

 و...   قفل و...  نصل وأي في أواخر قسم الحرب والدمار مثل 

ومدلول هذا التكرار التكثير . إلخ.....  أبناء و....  أبناء و...   ناعورة 

  .أي الداللة على تعدد اآلثار الوخيمة المترتبة عن السالح والحرب

القسم الثاني فنجد السياب قد كرر حرف ربط هو حرف أما في بداية 

 على....  معمل على.....  الحقل على.... العالم على: مثل" على"الجر 

 . إلخ.... العش 

ويدل ذلك على شوق الشاعر المظاهر السالم والحياة اآلمنة الخيرة، 

فحرص على إرسال تحياته وأمانيه لكي يحل السالم وتشمل نعمة كل 

الوجود و اختار منها عينات ونوع فيها الداللة على الشمولية  و مظاهر 

 .التعدد

  :  الصورة  البيانية في قول الشاعر - 
هي صورة االستعارة المكنية حيث شّية الشاعر المنايا بشيئ " وال قاذفات المنايا تغير " 

. لقذفوذآر صفة من صفاته وهي ا" القنابل " مادي يقذف وحذف المشبه به وهو هنا   

وأثر الصورة هو تجسيد المعنوي في صورة مادية بما يجعله مشيتا وقريبا 

ونالحظ أن , من الذهن فيجعلنا نتخيل القنابل موتنا ينزل من السماء

الشاعر بذالك قد عدل عن التعبير بالحقيق التي ترتب عن القنابل  إلى 

ل بما يزيد في بيان باعتباره النتيجة التي ترتب عن القناب" المنايا " المجاز 

  . بشاعة الحرب ويوضح  صورتها المهلكة المدمرة للحياة 



 

 

  .  ومن جاهل أن ما تشتريه- في األبيات  -

  . لدرء الطوى والردى عن بنيه -

 . قبور يوارون فيها بنيه -

أما خيرها فهو كلمة " ما " إسم أن هو اإلسم الموصول الواقع بعدها   -  أ

  .قبور في السطر الثالث

حظ أن الشاعر قد وزع عناصر جملة اإلسمية على  وبذلك نال -  ب

في السطر األول وجعل خبرها في السطر " أن" األسطر الثالثة فجعل اسم 

 .الثالث وهو ما يدل على األسطر تمثل كتلة متالحمة مثّلت جملة واحدة
  

:أستخلص   
 

      ندرج هذا النص ضمن الشعر السياسي ذي األبعاد االجتماعية 

التنديد بالحرب و :  قد تناول فيه الشاعر فكرة عامة هي واإلنسانية و

  .الدعوة إلى إحالل األمن و السالم

  : و تفرع النص إلى فكرتين رئيسيتين هما 

  .التنديد بالحرب و صانعيها -1

  . التغني بالسالم والدعوة إلى تعميمه بين البشر  -2

رب عاطفة الخط والتنديد بالح بين عواطف الشاعر متنوعة      تبدو

وعاطفة اإلشفاق على الضعفاء . وأصحابه من الطغاة المادتين المستغلتين

. المستعبدين واألبرياء وعاطفة اإلعجاب واإلثارة بالسالم والداعين إليه

وهي عواطف إنسانية صادقة يتجاوب معها ويتأثر بها كل ذي ضمير حي 

 .وعقل نير



 

 

للموضوع باعتبار أنه      و الشاعر في هذا النص يبدو واقعيا في تحليله 

ينتقل من الواقع المعيش، مع بعض الرومانسية في آماله وأحالمه 

ودغدغته لمشاعر الناس وتغنيه العاطفي بالسالم ومظاهره في الحقول و 

  ....المعامل ولعب األطفال وشموس الشعراء 

       والنص يعكس العصر الذي عاش فيه الشاعر، فهو العصر الذي 

لكونيين األولى والثانية اللتين أزهقتا ماليين األرواح شهد الحربين ا

وأحدثت دمارا ماديا ومعنويا لم تندمل جراحه بعد، كما عاش فترة الحرب 

الباردة التي كانت تنذر بحرب ثالثة، فالنص إذن صورة للعصر ورغبة 

  .    من الشاعر في تعبير صورته

  
  


