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اإليران اجلمعية وآدا1اجملة العربية للغة فصلية،ية
ش/ . هـ۱۳۹۹خريف،٥٦الالعدد،حمكمةةيعلم

۴۳-٦٤صص؛م٢٠٢٠

السيابمنالشعرية»القبورحّفار«روايةلجتماعيةادراسة شاكر (البنيويبدر
التکويين)

املقالة: أصيلةنوع
جنفي أصالين،۱حسن *۲سردار

دکتوراه.١ قسمطالب إصفهانيف جبامعة وآدا9ا العربية الّلغة
مشار.٢ اللغةكأستاذ قسم وآدا9ايف إصفهانالعربية جبامعة

استال قبول٣١/٠٦/١٣٩٨البحث:مRريخ ٢٤/٠٣/١٣٩٩البحث: Rريخ

امللّخص
الّتالّن البنيوي العمليریكويُينقد خالق هأّن وتنسيقاألديببينمااجلماعي،الّتفكريواألديب بتنظيم ّتالوعِييقوم فكِريوال

وفيهاجلماعي والّسجتماعاالالقضاhتنعكس؛ واالقتصاديةية کّلياسية العيف علیية األديب الّشمل ونظرِتيد الکونية.اعر ه
السياببدر إلالشاعر) م۱۹۶۴- م۱۹۲۶(شاكر الـُمنتمي املعاصر ملتزمًاأعمالهيفكانالّشيوعّي،التّياریالعراقي األدبية

اال hالّرنظرًا. املارکسينيتَطَّلعاتعربيِةجتماع|لقضا الّشلبنية اّلعريواية تّتصُلة املقالسدرية،القّصببنيةيت ةالعالقهذا
بنيكلية القّص»القبورحّفار«صيدةقالقائمة بطابع ا+تمعةاملطبوعة َحتكم اّليت hوالقضا الكونيّة الشاعر علىًاكئمّتورؤية
الَوصفي م-اـلَمنهج البالّنمنظارنالّتحليلي الفهمقد مرحلَيتْ يف التكويين .والّتفسرينيوي
البح ُتشرينتائج مجيعأإىلِث الشخصيات،الّتنياتالبّن فيها مبا للقصة نقدـَت...واألحداثواملكانوالزمنوحتية خدم

احلربالعراقمشاكل أعقاب الثانيةيف ليَوّحدالشاعرهااستخدَمحيث؛العاملية القصيدةوةاملاركسيؤيةالّركقناة کّلية
العراقي وا+تمع الشعب معا=ة تصوير وقفأّنو.يف الّثموقَفه املنادياألديب منورةّثالوللوعي|لدعوةائر لخروج ل

.املشاکل

ال الّت: ةسرئيالکلمات الّنالبنيوية االكوينية، السياب،جتماعقد شاكر بدر لألدب، .»القبورحّفار«قصيدةي
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املقدمة-۱
ياجتماععلم كبريلمتثيًالالفّينالعمليفریاألدب بشكل الفّنان يشارك حيث اجلماعي لوعي

تدوين أووهيف فنّية کظاهرة الـمأدبيةتنسيقه هذا دراسةحتظنظر،. من األعمالالعالقةی بني
الّنقدالّدراساتليستو.عاليةکانةمبيجتماعاالوالوضعدبيةاأل جمال لألدبجتماعااليف إّالي

بنيةدلّيجدراسة العالقة املاّديةالّنصِّتتناول والظروف ظهور-األديب زمن يف .العملالتارخيية
االيَعترب اجلماعَة کالـمبدجتماعغولدمن اجلماعي والفاعل لإلنتاجاعية الّثاحلقيقي وخاّصت ةقافية

األدبية ا+موعة«. األعمال رغبات يعرف اّلذي هو البارز فيها،هاوأفكارالكاتب يعيش اّليت
الّن للعاملفيوّحد احلالية مستخدمًاظرة بنيکلّيةويُنّسقها اّتساق هناك عام، املمکن. بشكل وعيه

اال والوضع األديب يجتماعالعمِل ّليت ا للفرتة فيهاي البنيوّيالعملداعإبتّم املنتقد ومهّمة يفرَبلوتت؛
ااک هذا وحتليلالتشاِف .)١٣-١٢: ١٣٨٢(غولدمن،»هّتساق

املسألة-٢-١ بيان
بنيوّيحتظی الّتال األدبيةکوينيةة األعمال لدراسة مرموقة ملحبثيکمنهجمبکانة حنو يتحوعلی

البنيوّي من اآلخر البنيوّيللفرع وهو الّشة القولنکالة سّر«ية. وميکن أّن االنتشارأيضًا يعودهذا
االجت هيمنة املارکسّيإلی اليسارية حتديداهات البيئاتًاة أکثر العربيةيف ،يوالبازغيالرويل(» النقدية

حلربنشأوهذا. )۷۹: ۲۰۰۲ ا غضون العاملييف جيلتني والثانية األولی الکّتني ومن عراءالّشاب
مييلونذاّل نکانوا األدبجديرةأعماًالوترکوا،يوعيةالّشالفکرةإلیي الشعرية|لعواملمستعينًايف

يفخاّص الّشة أجلستخدموا«حيث؛عريةالرواية من املاضي القرن يف ومجاليتهاها سحرها
املتلّقي يف للتأثري الر).١٢٣: ٢٠١٣(=ظمي،»وتوّترها أّن ُتمبا الشعرية نوعًاعَتواية اآخررب ردلّسمن

اّلالّر علیوائي يعتمد املعنیذي من خمتلفة مستوhت بطنها يف تکمن أeا إّال والعاطفة اخليال
القّص عناصر الشعراءملذنإة. جبانب جمّرونخيلُقيکن وخياليًاعاملًا إلیالدًا بصلة الواقع،ميّت

االجتماعيخياليًاواقعًاونخيلقکانوابل |لواقع مباشرة .يرتبط
العراقيک ا+تمع يف الواقع لّظان ا يف يقتصر لعامليتني ا احلربني غضون القاسيةيف روف

املّرةو جارب الّشاّلالّت استلهمها تتضّميت شعرية رواhت خلق يف العراقيون الفکرَةنعراء
الّظکقناةاملارکسية آالملّتواالقاسيةروفملکافحة عن ومشاِکِلهعبري شاکرا+تمِع . بدر
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تجّدسيال امل الشاعر ثاب حلدي ا الذيالعراقد |حلزبي قضاء،الّشيوعيالتحق املرحلةبعد
األدبيةالرومانسية حياته حتیإلحتّو«يف الواقعية يفو)٥١٩: ١٩٨٤،ي(نشاو» م١٩٥٧لی

األدبّيأعماِل املارکسيةةه الفکرة إلی وسخطهمعاتطّلتليوّحدمال ا+تمعالناس جتاه
املريض.

الّساحقةراميةالّد»القبورحّفار«صيدةق الـمشاكل عن تعبري وهي السّياب قصائد أهّم من
احلقبة لتلك الـمؤسفة والّظروف الثّانية العاملية حلرب ا غضون يف العراقي حيث«للمجتمع

الّط ضاeارْت حتت الفقرية الربجوازيةبقات لّرأمساليةغوط متّكَنوقد.)١٠٥: ١٣٩١(حيدرhن،» وا
خ خالل من العراقي للمجتمع مبتكرة صورة خلق من االنسجامالسياب بنيلق والّتوازن

الّراه hا+تمعالقضا يف العملونة أعمالاألديبکلية من األدبيةيفکثري أّنناًء. به هدف«علی
هو غولدمان، منظور (البنيوية) من العاملإقامةمصطلح بني والعاملتوازن أّنيالّداخلاخلارجي ،

جمتمع من يتبّدل الّتوازن وهذا آخر زمنيةإلی حقبة أخریمن . )٢٠٨: م١٩٩١،ي(املسد» إلی
تومئعَتُتحيثممّيزةةمبکانیحتظ»القبورحّفار«فقصيدة تصويرية حماولة ستثارةاإلیرب

وا النفسية يتطّلبالجتماعالدفائن ما التکوينيةدراستهية. وهذا البنيوّية منظار ريهامنّظوآراءمن
غولدمنجحنو ولوسيان لوکاتش .ورج

البحث-٣-١ أسئلة
قصيدة- يف انعكسْت اّليت االجتماعية hوالقضا املشاكل هي ؟الشعرية»القبورحّفار«ما

وحّلها hالقضا هذه جتاه الّشاعر موقُف هو ؟وما
ه- الّشما رؤية بني القائمة العالقة والّطي للعالـم املنساعر دالالتبقة وبني جهة من إليه وبة

قصيدة جهةالشعرية»القبورحّفار«وکلّّية ؟أخریمن

البحث-٤-١ أهداف
ا هذا إلیيهدف والقفکشملقال املشاكل عن االالّلثام hقصيدةجتماعضا يف الـمنعكسة ية

املشاکل»القبورحّفار« هذه جتاه الّشاعر ب؛وموقف القائمة العالقة دراسة أّن رؤيةکما ني
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للعامل املنسوبةالشاعر مإوالطّبقة وبنيليه جهة جهةتهاکّلّيواملذکورةقصيدةالالالتدن من
تلع املقال|رزًادورًابأخری هذا أهداف .يف

البحث-٥-١ خلفية
|الوکتبكهنا کثرية والعربّينکليزّيمقاالت األسسةة توّضح والوالفارسّية هلذهّتطبيقالنظريّة ية
ال.ظريةلّنا والّدراسات األحباث بعض يلي ارتباطًافيما ترتبط احلايل:قريبًايت |لبحث

عنواeا رمان(مقالة شناختی جامعه مار«بررسی آذين) |» مهره (به اعتمادزاده حممود اثر
تکوينی ساختگرای رويکرد بر الـمنتم)}کيد البحوث ّليتکتبشن ا وپريسايفرضمحيدرضاهارة

عامقباد شناسی جامعه مطالعات جملة يف الّر.شهـ.١٣٨٨ي عاجلت املقالة أّن منوايَةمع
الّن الّتمنظار البنيوي والّرلکنهاکويينقد الفارسي األدب علی القصيدةمقصورٌة دون واية

رامية.الّد
والّتقنيات( عندکشرتالـمالّرموز وة !«الّسيابنيما شب الّليل) و»کار خفري املومس«(مهنة
مقالةأيضًا)منوذجًا»العمياء خريايتعنوان وفاطمه =ظميان رضا نشرهاکتبها جمّلةوّمت يف

(إضاءات عامنقدية الثالثة حمکمة) السنة البنيوي.شهـ.١٣٩٢فصلية اجلانب يعاجلا مل لکنهما
املذکورة. القصيدة من

مهسايهن( رمان تکوينی ساختگرای حممودقد امحد اثر شهبازیع) ها آرزو کتبتها مقالة نوان
وُنو حسينی الثالثِشمرمي العام داستانی مطالعات جمّلة يف ُک.شهـ.١٣٩٣يعربرْت أeا تبتمع

والّر الفارسي األدب القصيدةيف دون حتظیواية متقن.لکّنها علمي مبنهج
السيابالّس( شاکر بدر مطّوالت يف فو) رد أعّد'ا ماجستري رسالة املسلطزيعنوان صبح خالد ة

آل جامعة سنةيف منهام٢٠١٦البيت السياب مطوالت يف السردي البناء عناصر عاجلت حيث
ذلو»القبورحّفار«قصيدة بکّلكمع العناصر هذه عالقة تتناول الّنمل صاألديب.ية

جامعة يف للماجستري ملريين صباح الطالبة املسيلةرسالة بوضياف انبعنوم٢٠١٧سنةدمحم
قصيدة( يف السرد قصيدة) القبورحّفارجتليات أّن تستننج جديرة تتضمن»القبورحّفار«دراسة

والّسرد. الشعر من خصائصکّل فيه متتزج أديب کنّص وآلياته الّسرد أّنتقنيات هذهبعضمع
قصيدةلبحوثا تّت»القبورحّفار«درَسْت مل لکنّها النقد، منظّري آراء الّتخذ منهجًاوليديالبنيوي
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منّظ؛هلا آراء تطابق مل اآلخر البعض أّن السيابريکما شاکر بدر أعمال علي التکوينية البنيوية
قصيدةاألدبية نعاجل املقال هذا يف حنن التکويين.» القبورحّفار«. إذن البنيوي النقد منظار من

التکوينية-٢ البنيوية
تستند الطّريقُة ,ّنلیإهذه تقول الّتفکرياتفکرة العلومکّل خارجيف من الحتُدث اإلنسانّية،

داخلا+ من شکلها 0خذ بل ا+تمعو,eّ«هتمع هلذا الفکريّة احلياة من جزء جزءكـوبذلا فهي
احلياة ال)١٩١: ٢٠١١(عبداحلميد،» ّيةالجتماعامن أنمي. إذن األدّيب للّناقد اخللقكُيدركن عملية

عاألدّيبللعمِل الّنظر اإلبداعاا+تمعنبغضِّ أساس هو الفاعل؛واإلهلاملّذي هذا أّن أي
الطّبقة آمال يرتجم ترعرعجتماعاالاجلماعّي، اّليت أحضاeية الّطيف هذه منظور ويصيغ أوا بقة

للعامل بصيغعّربيحيثالّرؤية ومجاليةةعنها أ«ولدمان: غيقول.الواقعوتتناسبفنّية لنا ّنيبدو
ُحيأهّم الذي التناسق اخليال، عامل يف ذاته التناسق تقدمي هي والفين األديب لإلبداع رالبشمَروظيفة

يف احلقيقيمنه .)١٢٣: ١٣٨٠لدمن،وغ(»ةاحلياة
اّليتمن اجلديدة لبلوراملفاهيم ِهها غولدمان الکونية)(الّر: َیوسيان اّلداّلة)وؤية (البنية

والّنص.و(الّتفسري)(الفهم)و للموضوع الداخلية الداللية البنية تبيني يعين ؤيةالّراألديب.الفهم
لوكاالکونية كان اّلذي اجلماعي الوعي أو الطّبقِي الوعي نفُس سابقًاتهَي طرحه قد البنيُة.ش

االالد الظاهرِة مشوليَة تعين الفالليُة العمِل يف علجتماعيِة ُتساعُد= حيُث واإلبداعي فّين العمِلی هِم
وتفسريِه کا«األديب أوسع ببنی رَبطناها االإذا الطّبقات ورؤي الّذهنية والبنيةةيجتماعلبنية للعامل

معّينة }رخيية حقبة تفرزها اّليت االقتصادية أكث. )٣٥: ١٩٨٠(شحيد،» االجتماعية ليس منروالّتفسري
الداخلية البنية هذه وسيطةكعإدراج بنية يف بّناء بينما«.نصر الّتحليل، من نوع وهو داخلي الفهم

خارج ويکون خارجي الّتمًاالّتفسري الّتارخييحليل. الّتن الّسياق يشمل والثقاّيفجتماعاالفسري ي
العمل .)٣١٥: ١٣٩١(ارشاد،» األدِيبلبنية

الفهم-۳
راميةالّد»القبورحّفار«قصيدةخالصة-١-٣
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رجلقّص»القبورحّفار« مکسبًاخذـاّتة القبور يومله. حفر مساء توحييثحيف الطبيعة
حلفاُرينتظر،|ملوت املقربا نقودکیًةجنازةيف علی البشريتمّنو.دفنهإزاءحيصل ميوت لو ی

وهکّل القاصفاتم ّلالّصوأّن ا +اورةواريخ ا املدينة هّدمت ولیع'جميت املدينة تقتلهذه
علی ليحصل املدينةواملالاملواطنني يف hالبغا حيملونفجأة. يراود الناس من مجاعة تظهر

يوجنازًة أن الّرتاجلثمانواريبعد الّنيف يستلم املدينةيّتوقوداب حنو الطريق. واملبغیجه يف
شرطيًاي املبغیسکرانشاهد من حل. يقضييعود يدفعالليلةّفارا نقود جتاه مومس هلامع

إجسدها. ّمثيويشرت املقربيرجع |لّلةلی وحيلم يفقاء نئذحالقادمة.الليايلاخلمر تظهري
حي النساء من وّفاراحلخذفيّتًةجنازملنجمموعة الرتابيفمرأةاجثمانواريُيفانوسه

ِمرتيسو لنقود ا دونجع يديها إّنأن يعرف بنفسهااّلن املومس هي دفنها رأيعلی.يت
عباسإ احلحسان األّمةّطللرمزًاّفاريکون يف املستبد العريبًارمزواملومساغية خاصةللوطن

اّل املستبّدالعراق آمال ضحية ذهب وذي حلارسأّنکما) ۱۹۹۲:۱۲۲(عباس،املستعمرينين ا
العربية.رمز البلدان يف الفاسدين وعوامله«للحکام املواقفعنعبريالّتأدواتأبرزهواملوت

والسياسّية .)۱۲۵۳: ۲۰۱۵(محدان،»قصيدةاليفاالجتماعية

الشخصية-۳-۲
الشخصيةالقبور:حّفار أحداُثاّلالّرئيسةهو تدور حوهليت نفسانيةوتعايناالقصة آالم من

ُتاقيةاجتماع بـذّکرتصادية. مالحمها تناقضميعانونذيناّلمألوفنيالّالاألشخاص= عمرهيبن
وعامل سرتهشخصينشطرتإذنهم. أنفسهم القّصيف هذه شطَرد إلی مّرة،ينة کّل حالةيف له

األخریختتلف الّالالّش«أّنکماعن الّستنشطُرمألوفة،خصية شخَصيف إلی أکثرإأونيرد » لی
:)۳۸: ۲۰۰۷(احملاسنة،
اآلَخرين؟/واَخيبَتاه! أَلْن« َموِت بغِري الرَّأعيَش ِمَن الَبنني/والطّيباِت إىل النِّساِء إىل هيغيِف

|ألَ=م؟ ُأشِفُق فكيَف َعلیِّ الـَموَتى نُة .)٢٠١٢:١٦٩(السياب،»مِّ

الّسي العراقعکاسنالالغريبةّفاراحلشخصيةيابستخدم |لنسبةاّليا+تمع الواقع أصبح ذي
واقليإ تسوقالّظوشًامشّوغريبًاعًاه القاسية إروف األمورالقدرةداتقافلیه فهم أّن؛علی کما

معرالشا خاللحياول ُيتخصياّشالن عاٍملعيأن خلق حيّقد فيهجديد وأميالق يتاّلآمالهه
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حماوًالافتقده العرعبريالّت«ا اإلنسان إحباطات جتاوز يف دفينة رغبة املکّبعن قيوده وتکسري لةيب،
احملاسنة: نقًال۱۷۳: ۱۹۹۷(حليفي،» حرکتهـل شخصيات.)۳۹عن هاّمکهذهوخللق رغباتتصعيديفدور

املکبوتة الّناألفراد الّريف اإلقطاعيظام والفقرأمسايل |حلرب احل؛املصاب يسوق الفقر ّفارحيث
اخلاإلمن الّدإارجيةحباطات حلرمان ا امللی املال:إنتمياخلي لی

عدًال« كان أحنَّهل الّسأن أ=ُلوراَبإىل َتألُفو/احلننيإّالال أقدامي حتت / نامأنثى
اّتأفكّل رغاٌبما شّحقدت اجلوانح .)٢٠١٢:١٦٨(السياب،»ماٌليف

اإلنسانّفاراحلشخصيةرمزت مفرتسًاجائعًاذئبًافأصبح«اإلنسانية،فيهماتتيذاّلإلی
منکثَرأو. )٦٦: ١٩٨٠عثمان،(» ضرااألعويهتكحااجلروينبشالعرقويعتصرماءالّدميتّص السياب

الوصأاستخدام السلوب ليکشف مالمحّلف عن والّدّفاراحلثام ااخلارجية تلّلاخلية انستحضرتني
مبامفهوم واملوت والّتفيهاحلرب يصُف؛الويلوكهتـالّتدمري اليأسحيث وجهوعالمات يف القلق
ومعاينمفهوممستحضرًاّفاراحل املخاطباملوت ذهن يف :القساوة

ِم« ـَرَد ْـ أبـ َجاِمدَ}ِن ــِن/ وْنَكّفاِن الـخــَامليـ َحـوهلَماِجباِه اللُّحوِدَكأنَّ بَعِض يف َكان يف/هواًء
َجوفاَء رُكـــُوٍدُمقَلٍة يف يُهوُِّم َجائـِـــخاويٍة َقاِسيتاِن َكال/ َكّفاِن الّسـِجِني/عَتان ئِب يفوذِّ َكشقٍّ َفٍم

.)٢٠١٢:١٦٦(السياب،»ِجداٍر

الّشيضًاأ احلاعريصف مبّيالّدارّفعوامل مستخدمأميالهوّفاراحلتشويشنًااخلية داعيالّتًااملنکوبة
الّت يف الّالاحلّر احليار لدی أّن؛ّفاروعي حواراخلالّدمناوتناقضا'ّفاراحلةشخصّييبّنيهإّال يف

حيثيجير ونفسه الکّلبينه وُييالسارد التبئري عندمابّييستخدم للقارئ Dالمّفاراحلعتمّتينه
علىوٕاناآلخرين، احلربلوتمّنیيألنّه'دميّيةثورتهأّنإّالا+تمعEر ا+تمعتدّمرو0يت
أبيهمواألبرhء بکرِة :عن

ـــُت« ُعمازل ِنيأمســـ ألعـــ فمـــا تســـتقرُّ/موقـــديها|حلـــروب قُـــال ى ــ َتعلـ ـــ لي تلَترا= / قيهـــاعيـــين
وهنَّّضــَختو لقــرار ا وكالّنإىل ـ/عــوِدالّريــازك ّن'َـ ال ى ــ عل ن 9ــ لّروي ا ى علــ الــخيــل ى علــ »هودُمـجــال
.)١٦٨السابق:(

النّصّفاراحلشخصية هذا منوذجيةيف مألوفةوةسلبّيشخصية والّدعلیتدّلغري مارالويل
أّن،احلربو الّدکما ومالحمها أيضًااخلية والّدتستحضُراخلارجية اآلخرين.مار هذهموت
تتغّريال مل Eبتة ويفنذمشخصية النهاية إلی يالقصيeايةالبداية وجثمانواريدة |ملدينةحيلاملرأة م
ولاّلو اخلمور.قاء



١٣٩٩خريف،٥٦الـالعددحمكمةةيعلمفصلية،وآداmاالعربيةللغةاإليرانيةاجلمعيةجملة

50

اّلالّشهيالبغي: اجلامدة ُتخصية حمتوم.يت بقدر األحداث يفالبيئةإلرادةوختضعواجه
دونا |الاeّأل؛تياراخستکانة الّنفَت)Alienation(غرتابأصابت جتاه جسدها أنقوبيع دون د

اإلنسانية کرامتها قدر احملتّلتدري املستعمرة البلدان يف علی«ةألَن السائد والّنظام السوق ينظر
اإل إلی والبضائعونساناألشياء، hًحّرسو علی اإلنسانيقضي نری: )١٦٨: ١٣٥٩،مارکوزه(»ية کما

جسدهاالسائدالقانون شراء حنو يسوقها املبغی يف الفقر عن کاألشياءالناتج املال لی. وعجتاه
شريعيترأي األالّشحاجُة«دکتور من املال إلی املخص : ۱۳۸۶(روشن،»غرتاباالإلیةؤّديسباب

هذا،،)۴ علی البغيفبناًء تحاجة املال الّدإلی حنو عارة:قودها
اكِتقوُلَتو« يف .)١٧٣: ٢٠١٢(السياب،»جديٌد/ ضيٌفئاٍبأنثى

هلنُقُحيكاُدَيو« وها َتِهاثي لظاٍهسمُعي وَويف ونقوِدقوِدالّنسوسَة/ قليب .)١٦٩السابق:(»اخجلتاهها

أeّا الّشکما دور الّضتلعب الخصية للمجتمع فيهيذياّلبقيّطحية همسعَتٍءيشكّلفقد
أموحياته إن وشباعجل إّالنتهيواليين. املستبّدجوعالغرائز احملتوم ومصريها املوت فاجئُتإلی
ضحيةالقارَئ تذهب :اآلخرينجشعحينما
َحّدَل« الّساِمهاو النُّجوِم حتَت الِغطاِء َيَداهَا/ حاِشيَة َرفـََعْت أو فيِه ن َعمَّ الّتابوُت ِت/ َلكاَدَث

َرآهَا/ َمن َويُنِكُر ماتُوا، َکَمن َواریماَتْت َکَما .)١٧٦السابق:(»ِسواَهاَوارَاهَا

رمزاحلارس: األدب وارتکاب«للقانونيف الفوضی عن بعيدة ساملة بيئة خيلق اّلذيکان وهو
القصيدةلکن).٣٨٣: ١٣٨٧(جوکار،» اجلرائم هذه شخصّييف يراوُدسلبّيةهو وة املومساتاملبغی

يدونغرائزهشباعإل فيهّنهّنفسادواجهأن يرغب احلبل يقابل طريقهّفاُرحيث املبغیإيف لی
املبغیيعوسکرانحارسًا من احلارُسحلَّاضَمّمث|لفراش/ُمحيُلسناَنَو/ديعُوتعٌبوحارٌس«:د
اهلمُسكأّن/املكدوُد .)١٧٣السابقا(»ريُبُمـاله

أّن احلارسمبا األدبشخصية احلّكتدّليف القانونعلی ورجال هذهام يف تدّلالقصيدة،
احلکام الفسادأزاحيثنيمفسدصبحواأذيناّلعلی شخصياُ'ُمسعَتهمل نتيجةواضمحّلت م

الفساد مريبممارسة مهس يضمحّل .کما
ظّل احلاريف اّلتربز،سشخصية زوجته شخصية مجوانب تعاين االيت والقلقن يفكتئاب

األفکار تراودها حيث زوجها کالغياب املسمومة أeّاّلواألخيلة نقول أن رمزهيب. نستطيع
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يف ومكانتها األسرة الّسابيعّدوملكنذاآيعراقالتمعا+لکيان منزلته الکيان فأصبحتةقهلذا
وش :يارeاالكعلی

الّسُتٌةوزوج« تشاُءُت/هيبالّلأخيلُةوًةصامتوَرّنالتّـُجؤّجُتراج/ وذكي ما عليها نِمضفي
.)١٧٣: السابق(»ابتهاٍجواكتئاٍب

ُيالسيابأّنغمّر: احملتلنيالغزاة شْرِشمل معيّنإلی كشخصّيخصية احلربةة ُمتّثل منوذجية
واّلاوويال' القصيدة يف جمهولة شخصيات هناك التتوّفلكن عنهايت واضحة تفاصيل الشاعرّنألر

کباشراملغرييوصفالسلوباألستخدما ا+هولة الشخصيات تقدمي بنفسهالقارئيستنتجیيف
احملتّل جناhت اّلهول والويالت تني للّشفوصال«ألّن؛احلربهاترکيت املباشر يرغري إلیميخصية
الشخصية أّن) showing(عرض الفهمکما يف املخاطب قدرة إلی مييل عنساالوريفسالّتوه تنتاج

سلو اّلوالشخصيةكطريق واآلالت تستخدمهاتسميتها . )٤١: ١٣٧١اخوت،و١٣٨٣:٩٠،تولن(»يت
أّنإذن املخاطب واحملتلنيسلوكيفهم والقرى املدن قصف األبرhيف منءاغتالل املواطنني
والنساءالّر احلجال لرغبات تکملة إّال أمنياتهّفارليست الغزاةي. وحتقيق آالت السياب ستخدم
ليصّواأي املدن تدمري يف وعملهم م:جناh'رلقاصفات

حرٍبئُتّبنـُ« لعّلعن فيها/تدور مكاً=هناكالقاصفاِتأّنئُتنّبعزرائيل تركت إّال/ما
الدِّلََّحَو .)١٦٨: ٢٠١٢(السياب،»للقبوِرسوٍقفأّيماَربه

املباشرةالّتالسيابستخدما السمية يف السياقلُيربيةاحلستعاراتالواشبيهاتّتللغزاة ل مّث
القّص ألحداث الفعلي َك«:ةواملوقع الـَمديَنَة تـَقَتِحُم : السابق(. »َرتيَهاتَـشوالفاتـِحِنيَ/ َكالُغزاِةَسوَف

١٧٢(.

کانامل-۳-۳
املکانيُع أّد اّلهّممن بناءالعناصر يف يساهم والّزالّشيت وخصيات هواألحداث. ألّنمن املکان

الّشكتتحّرذيّلااحلّيزوالفضاء وتتأثّر. وخصيةفيه إلی«تستجيب املکان يتحّول أن ميکن
يتضّم الذي القصةالفضاء عناصر مجيع ذلمبان والشخصياتكيف )٣٠: ١٣٨٨،أصغري(»احلوادث

يتحّق کيف نشاهد بنيويوهکذا تفاعل الّشق رؤية الکونّيبني الّدِةاعر القصيدة فيمااللية. وبنيات
أشر= الکّلأّنمضی ظلمةالفضاء تسوده فضاء القصيدة هلذه وأملي حيملإذناحلرب،املوت

وعالماتاملکان منسجمًاّممالبؤساليأس جيعله الّدا البنية للقصيدة:مع اللية
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القصيدةهيةاملقرب يف احملوري األساسي الکّلتّتفقاملکان تصويروالفضاء يف للقصيدة ي
والّتأجواء املوعاسةالّشقاء مفهوم خميفةوت. مکانإحضار أماکن به حتيط مدهشةمظلم
اّلوالّد الضوءيتيدان لتلتهم الّنوفارت رمزور.تشرب احلملوالقبور االالّنّفارعا=ة إذقتصاديةفسية

حيفر فيطولمرهيطقربًاکّلما فارانالغبار اليزال والقرب الّظغًاتظاره :فيهلماءتتثاءب
کاُحلاألصيِلضوُء َعئيِبالَکِمُليغيُم .)١٦٦: ٢٠١٢السياب،(عيُبالّنُهُؤميَلواجلوُّبور/ الُقیل،

»hِّانتظاٍرالفَمُرفُغَيخاٍووالقُرب/ِلويالّطكالعاِمرََّمٌلطويسبوٌعأرب انتظاريف لُتِزما/يف
.)١٦٧: السابق(»الغباُرُهرطُمَيوُهأحفُر

ي من أوصافمعنتإّن القصيدةقربةامليف الّداجلملأّنيریيف املکان،الشعرية علی الة
حالةت ذاتربةالغستحضر املکانية،اجلواليأس القولذور نستطيع السياب«حيث عنعّربأّن

کاملة مکانية بصورة اّلنظرًا)٢٠١٦:٦٢(خالد،» الغربة املختلفة الّشضمنتييتللمستوhت احلّررعها
,ّنًیمعن القول ميکن فيهقربةامل، جيري للعراقامبا رمز کبريةهو مقربًة أصبح تسودهالذي

الّن وويالته واحلرب املوت العاملياشئةظلمات احلرب حتتدَفنُيوهأبناؤَتلقُيحيُثةالثانيةعن
احلّکابالّرت جشع وطمعهملُيشبع السياقام هذا احلففي إّفارشخصية :ليهمترمز

ِم« ظمٍأسأموت لـَم/وجوٍعن املساِءـُمـَيإن هذا األ=ِمت بعُض غٍد ِبفابَع/إلی قبَلث ه
.)١٦٧: ٢٠١٢(السياب،»الم!الّظ

ر: دينةامل والبغياعرالّشأيعلی مالبغاء املدينةلعنة إفرازات الرأن هذا أثر انعکس يحيث
وحيتّل القصيدة هاّميف خاصًةمکانة عليها ثورته يف فقريًالدُوبدرًاأّنة وکان القرية يفيریيف

لعنة اإلنسان،خبدشيرتبطعهرًاواملدينة فاحل«کرامة |ملدينة مرتبط العهر اّليتکأّن هي ضارة
الّطتدّن الّشس فجيعة وهي املدينةهر، إلی القرية من القادم املدينة؛)۱۱۰: ۱۹۹۵(أبوغايل،» اعر إذن

الفسادمغلقمکان فيه املدينةو؛يکثر الّش0نّقات الّرنلعيوواخصتُعمي القلوب:وتثري يف غائب
حتَتدرَبُذIُخ« مصابيَحَي/المالّظه ساِء|لّنُمحيُليظّلو/كتئاٍبإيففُقَختهيوِةاملدينرعى

.)١٧١: ٢٠١٢السياب،(»موِر|ُخلوالعارhِت

تثريهومااملدينةوحشّيةعنرؤيةالقصيدةقّدمُتإذخمتلف؛املدينةمنالقصيدةموقفأّنإّال
)١٢٥٢: ٢٠١٥(محدان،» والفقريعيفالّضلإلنسانتلبيتهاأومراعا'ادون«رغائبمنفسالّنيف
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أّن تبتلعکما اهلويةالّشاملدينة منه وتنزع ُيوخص ,ن له وحيّقشخصّيَلؤّهالتسمح هويتهَقته
الاإلنسانية ُتملّذـألّن واملطايب العقِلات عن :بعده

َركأّمنو« مصابيَحا هليبًاَرفَس/مقلتاهاملدينِةضعت وت دماه |لّرَمألَغيف علىّنكأeّو/غاِبتها
الَمـال الِهدعوُهَت/فاِهالّشآالُفقروِرَمـدى .)١٧٤: ٢٠١٢(السياب،»Jِبالّذأحداِقمثَلثاٍتظمأى

املبغيتأّثملوت.امفهوميستحضرًاظلممًاغلقُممكاً=املبغیربيُعَت:املبغی احلیر ّفاربرؤية
العالالکونّي اليری حيث املوتـة منظار من إّال مجيُعالقبور. إذنوم علُحتضر املوصوفة یمشاهده

ذهن يف واسع احلطاق ومفهوَمّفارن صوتاملوت أو اخلاوية القبورإالقبور بني املعاول کما؛يقاع
امل جمتمبغیيشري اإلنسانيفيهتفقدعإلی األصليتمكانةالقيم ممّثًال|ةها جيرِّبطبقيًاجمتمعًاعتباره

والّصالّت واضاد الفقري بني يضطّر،لغينراع اّلذي للبقاِءیإلالفقري اجلوعالبغاء نشاهدوسد . إذن
احل إعنّفارأن يسمع املبغیکأنّه |ب يطرق القبور:دما بني املعول يقاع
يٌدارتَفو« َعَوَهو/انتظاٍربعَدعت الباِبت كإيقاِعصوً}/البليُدُباخلَشفأرسَلتيِقالَعلى
.)١٧٣: السابق(»شاِتوِحُمـالبوِرالُقبَني/هاِرلّناإد|ِرحَنياملعاوِل

ا%اورة إلیاملدينة جمهولتشري والّصمدّمرمکان قبلواريخ|لقذائف احلروبشعليممن
يرمزو الشاعررّمبا احلالعربيةالبلدانإلیبه جلبت الـّيت الکثريالعامليةواخليةالّدُبوراألخری فيها

الّد مکامن ترکت ما حيث وقُتلُدإّالساملًاً=مار والّنامواطنوهّمر والعجائز األطفال فيهم ساءمبن
املستبدرغباتشباعإل القتلکما؛اغينيالّطامواحلّکينوأميال منکثرة األرض الّذیأّن هبتشبه
والحّفارللوحيوت الثروة هنـمبفاتن کان لو ألنّه وIخندِفُيلکانكامتعة جتاهالّنذاملوتی عملهقود
:غنيًايصبحل

حرٍب« َعن فيها/نـُبِّئُت عزرائيُل َلعلَّ تُوشَتدُور، وِهي ِ|ملديَنِة بساِکنيهاُكأو َتضيَق /أن
مكاً=القاصفاِتأّنئُتّبنـُ تركت ما َو/هناك الدِّلََّحإال .)١٦٨:السابق(»للقبوِرسوٍقفأّيماَربه

الزمان-۳-۴
الّزمتَّ عنصر هتقدمي يف القصمن الّدذه للقصيدةفاألهداخلدمةراميةيدة القنوهوالکلية زحّيـد

الّدوياسيالّس وإراقة حلرب وخاّصا العربية البلدان يف ميّرماء العراق. الزمن هخبطة يف ذهمستقيم
الدراميةالقص |لّليدة وتنتهي الكئيب املساء من تبدأ ومساءحبيث آخر.يل
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القصيدةاملساء هذه |لّطاملطيف الدراميبوعة والّرمليءابع تبدأ|الكتئاب حيث عب
ال وأضواءها الشمس غروب بوصف بدأتاّلةمنخفضـالقصيدة التغيبيت القبور . موحشةـبني

اّل والّسالشمس احليوية إلی ترمز وقّويت احلياةعادة األدب،ة وماخذأيف ختتفي ضوِءيبقت هامن
شيئًامشعًايشبه :فشئًاينطفئ

الُقَعئيِبالَكاحللِمَكيغيُماألصيِلضوُء« ابتَسكَمواٍه/بوِرلى َكاَماليَتَما أو 9َى /مشوٌعتْتما
َغ ُيالّذيهِبيف ُدهَنظلُُّمهوِّكرى .)١٦٥: السابق(»موٍععلى

يتحّد الذي الكئيب الغروب الّظهذا فقط يستحضر ال السياب عنه احلالث بلكالم
اّلالّن أجوم جيب يفيت تلمع أظاللاليتمساءـالمساءن ّلوُوصَفتکأeا ال يف املوحشة. أشباح يايل

عل السياسي والقمع املضطهدة األجواء هيمنة إلی يرمز هذا القول أّنهیميكن کما ا+تمع
غري الّتبشکل أّن إلی يشري الّسمباشر واحلركات الّصيارات الشعبيةياسية أنغرية تستطيع ال

ضوءت املغلقاألبعث الفضاء هذا يف ُتالّظألّن،مل بدأت املشؤومة املوت وظالل لقيالم
اجلميع على :بظالهلا

َذ« املساُءهو .)١٦٦: السابق(».../ خاٍلريُقوالّطبدُوَتكاُدَتجوِمالّنوأشباُح/ يدنُوا

لّلال حتدثي زمن هو القصيدة ويف اجلرائم األجسادُتفيه ن املظلمحتدَف جنحه . ت
حلي ا ارواري لّرتّف ا يف ًالاألجساد لي الّظاب حتت دربه املبغی. املومسوIخذ إلی الم

جسم وتشري لّدها ا أّنمتارس کما حلارسعارة ّنا وال خلمر وا |لفراش حيلم ساءاملکدود
ليًالاالع لّنرhت ا ملتأّخيدفنهايةويف ا الوقت يف املقربة يف املومس ِمنعش اّلر ليل. ن
ّلامفهومختلطا لقّصل ا يف لّرمبفهومةيل وا املوت لّني ا أنبع|لّطفسانية.غبات ميكن ،

الّسداللةيكون االستبداد العن العقل وهيمنة إليهذاّلمحاسبـياسي تدعو ي
مساليةالّر :أ

اا املوتلّلقرتان مبفهوم أزال/وجاَءيُلفاللَّ«:يل القبوَرأرَعمستوحدًاما .)١٧٠: السابق(»ى

اا |لّرّللقرتان الّنيل والّلغبات هرَبَدُذIُخطواِتاُخلَرعثـّمَتبور/الُقحّفاركاَن«:اتّذفسانية
.)١٧٢:السابق(»مور|ُخلوالعارhِتساِء|لّنُمحيُليظلُّو/الِمالظَّحتَت

الشفقُي: الشفق االستحَضر يمبفهومه عندما القصيدة يف ويرّفاراحلقصدستعاري یاملبغی
ِمالّسالضوء احلوانيتاطع نوافذ خالل ومشاعرااليؤّديحيث؛ن لألفکار املتواصل نسياب
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مفهومالّشوأصبَحاحلّرداعيالّتإلیّفاراحل هنا الّتمراجعُتْتمتًَّانتزاعياًافق مع املكاينه شابك
للّشوالّز نظرةالّسنظربع،. و|لّطخصيةماين إليه إىلستعاريةاياب لإلشارة االنتفاضةواستخدمها

حّد سيضعون حيث املستضعفني والّطًاوثورة :غيانلالضطهاد
زهوِة« حيرتُقامللّوفِقالّشيف حيث ساعِةهار/الّنن إنساٌنِنامللّوالشفِقيف بَنييثور/كان
.)١٧٤: السابق(»تثوُرٌةبمعّذبور/ نفٌسالُقواجلنادِل

فسريالّت-٤
القصيدِةأرضّي-١-٤ يةجتماعواالياسيُةالّسة
نتيجةنشَئُأ القصيدة لت العدواين الربيطانيةاهلجوم eبعراقالعلیلقوات وقصفتهثرواتْتاّليت

وقتلترتودّمقراهومدنهالطائراُت عيف.برhءاألالبيوت العاملية احلرب دولبدأتندمابداية
وعالـمحور سياسية مراكز خلق يف املنطقتنجح يف هلا موالية والّشرقسكرية العربّية ،األوسطة

بريَطانياقّر« للحّدارْت العسكريّة القّوة األوامرستعمال وصدرْت الـمحور دول نفوذ لیإمن
| العسكريّة العهکذاو.)۶۹۴م: ۱۹۸۳(الزهاوي،»العراقلیإهلتوّجالقطعات منرأصبح يعاين اق

ع األجنيب الوجود وسيادتیلوطأة العراقابعد. ةالوطنّيهأرضه الربيطانيا،أيديعلیحتالل
الـمواليةالّطعادت احلاكمة بیإلالربيطانيبقة الفاحلكم احلكومة«اإلنکليزيعدوانضل أّن إذن

ع جمربة كانْت خدمةیلالعراقية يف العراق وإمكانيات نفسها تضع احلمــالأْن الربيطاينرجهود يب
ع ستعمل احلاكمة اجلماعة الّریلوأّن وستإمخاد الوطنّية لعوح مننالمل » العراقيالّشعبتقام

.)۷۰۲: السابق(

ل الوالء يف والّسياسيني الّزمان حّكام أولوية تلخص الّذي العراقي ا+تمع يف يطانياربلذا،
العدائّيِة؛وسياسا' مل|لّطا أنّقتوالـممنكيبع ظروفًاجيـع ا+تمع الفقرية.مطلوبةّرب والطّبقات
|لكانْت تفّتـمهّددة جتدهمجاعة، فال خبز الـ عن العامل«ش نواحي من كثري يف النّاس وكان

احلربیإليتطّلعون بعد ما فرتة يف أفضل غرقًا-حياة يزداد كان فأنّه العراق » الرّكوديفإّال
.)٩١: م١٩٩٢(عباس،

يالوع-۴-۲
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0ّم للناإذا القصا هذه يف الّدوعي جنراميةيدة أّيال لّشهنمأثرد ا سویخصياتيف
حل ارا وعيّف ز يتمّي نواحالذي ب تلبيةاألّو. عديدةه إىل يسعى حيث الغريزي، الوعي هو ل
يفاجاتح مبا الغريزية، الّط،لكته إىل حلاجة واملاءا ظمٍأسأموُت. «عام مل/وجوعمن إن
بعُضَميُ لسياب،» األ=مت يتکّو.)٢٠١٢:١٦٧(ا ك، ذل ابعد الوعي فيه،ن تلبيةلوجلنسي

االحتياجات، خذهذه الّرتدفنيّت يف ًااألموات مکسب کاَن«: ًاإنسانيالاب أنعدًالهل
لّسأحنَّ ا أ=ُلإلی وال وألُفراب حلنني ا حتَتُأ/ إّال ثی ّمث.)١٦٩:السابق(»نام؟َتيأقدامن
الوجداِنيتطّو إلی واجلنسية الغريزية حلاجات ا من وعيه أنضمريیيسع. ر اإلنساين ه
يhّإرًاّذحمهيؤاخذ حيث الغرائز عبودية مستنقع يف الوقوع من إىلّدؤه الوعي هذا به ي
لّنالتحّر ا التوترات من عنر ئماجلرتكابااجتة َموِت«:را بغِري أعيَش ْن اه! أَل َت يب َخ وا

رين؟ لسابق(»اآلَخ .)١٦٩:ا

النهاية الّتويف امليكاننتيجة العامل مع اعامل احملاسبيكي العقل أي بسببوخلارجي
االالّظ غريجتماعروف وؤاملية للغرائز روحه تنقاد ثيةتاتية، العب إلی يدع. نتهي علیولذا

والّدا |ملوت الّثآلخرين على حيصل عّله واملالمار ه. روة الفساد«ألّن سوى شيء يوجد ال
الّط الّسيف حيكمبقات حيث ا+تمع، من مجرالفقفلی الواحلرمان طبقات شخصيةيع

خاصًة مكانٌةتالاإلنسانية، الّطرموقموجد هذه يف للوعي ).٨٥: ١٣٩٣،يشهباز(» بقاتة

اّللذلك املطلوب الوعي يتبلور حّيمل إىل Iيت أن املفرتض من كان وزذي إلیيوّديالوجود
و.التحّول ولقراءةليسهذا ا+تمعاملطالعةالکتب هذا الوعيييؤّدر. يذکشأنيف عدم

لتخّلسيطرةو ا إىل والّلاجلهل يسّبف مما النفسانية، ن واملستعمري املستغلني ض ألغرا بعب
لإلنسانية واملوت :اجلوع

فيٌع/« َشـــ فلـــِي وُت َقَســـ الِة/إْن الَفـــ ِي فــــ وحٍش َكـــ ِي ـــ تُـــأنّـ الُك أقـــَرْأ خاَملــــَْم ـــ الضِّ لســـياب،»َب (ا
١٧٠: ٢٠١٢(.

والّت-٣-٤ وثنيّتالشيء
الّثعّدُي لزhدة وسيلة إىل الناس املالحتويل وكسب املاركسي،.شيءالّتعلىًالمثاروة الفكر يف

الّرالّنمبکافحةونعارضمـاليقوم جمتمعظام عن ويبحثون =حيٍةِمءالتشّيألّن.طبقيالأمسايل ن
اإل تقويض إلی وكرامتهيهدف الّث،نسان من املزيد جيلب أخرى =حية لألغنيومن ّنألزرَع«.اءروة
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الوروِدِم ُتن |لّدماِءروَّألفًا املزاَرقوِد|لّنأرصُفسوَفوی تتبّد.)١٦٩:السابق(»هذا قوةعندما د
ودطَرُي،ئاملتشّيعاملوضو ا+تمع مهرتئةيتّممن كسلعة َکَمن«:دفنه ووماَتْت َوارَیماتُوا، َکَما ارَاهَا
.)١٧٦: السابق(»ِسواَها

ال ــذه هـ ــاليف املــ أصـــبح ــلُبيًايــــحكائنـــًاقصــــيدة، الّشاهلويّــــسـ ن مــــ اإلنســـانية ــوموخصـــياتة يقــ
ما بكل أجلمذمومهواألشخاص احل.املـالمن اآلخـرينّفـارحيلـم بفقـدان ويـدعو اآلخـرين مبـوت

واألمنيـــات املـــال أنّـــه؛لتحقيـــق أجســـادکمـــا ـــجتـــاهســـاءّناليشـــرتي اّل ـــاألمـــوال ِم يكســـبها دفـــنيت ن
العــاهرةتتبــ،املــوتى وجســمهاًاأيضــادل القصــيدة.لمــاللكرامتهــا يف املصــيبة جمتمــعهــذه إلــی تشــري
الّســوجـــودبســـتحوذاحيــًاكائنـــًافيــهاملـــالأصــبح علـــىه مجيعــحري واســـتعبدهم إّالوًاالبشــر هـــو مـــا

ال العراقي الّظـا+تمع و |حلرب :لمةمصاب
َلظاِه/« يف َتسمُع وهي ليب النُّقوِدقَـ .)١٦٩: السابق(»نقوُدها! واَخْجــَلتـَاه!َوسَوسَة

الـُموِحشاِت« الُقبوِر النُّو/بَني ُيُده َحسَّسْت ِالبتساٍمتَـ الَفَم َأ وَهيَّـ .)١٧١: السابق(»قوَد

السياسالا-٤-٤ والقمع يضطهاد
االحتالِل رئيسًابعد لربطانيا املوايل سعيد نوري أصبح للعراق، مّرالربيطاين أخرىةللوزراء

الوطنيةبقمع١٩٤٦-١٩٤٥تنيسنخاللاموق« واحلركات عامو.املعارضني وّقع١٩٤٨يف ،
عّز مما بريطانيا، مع بورتسموث عقد اجلرب صاحل العراقي الوزراء لسياساترئيس العراق خضوع ز

.)٣٧: ١٣٦٨،بيگديل(» بريطانيا

و الّطهذا مواجهة يعّديف الّداغية، لقصيدةاملِمناخلياالضطهاد الرئيسية حّفار«وضوعات
هذ»القبور القول ميكن الدراميةحيث القصيدة منفعٍلردُّه الّشِقأديب للقضاhبل اعر

عصره يف والسياسية الّس.االجتماعية نظر وجهة احلّكمن أّن الّسياب، وأصحاب العراقيةلطةام
منيسّب العديد أهليتاکلاملشبون عدم نتيجة العراقي وتواطللشعب معئهم احلروبمشعليهم

األجانبواحملتّل ِماغيلّطاإلیّفاراحليرمز.ني وهو الّثالّشناملستبد اّلخصيات حّىتالتتغّرييتابتة
من,ضّحيت«حيثهايةالّن قربأبنائها يوم کّل يف وحيفر Iکل، أن قبورًاًاجل ّمحأو یليداوي

نفسه يف .)۱۶۲: ۱۹۹۲(عباس،» اجلشع
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احلرب-٥-٤
الّظ كانت العاملية، احلرب خضم قاسيًةيف العراق يف يالّنوروف واجلوعاس الفقر من البلدو. عانون

مريضًا واليشبه األخرية أنفاسه شفاءهيلفظ يف تلقيبدأتحينئذ؛أمل املظلمة احلرب غيوم
الن حياة على االبظالهلا وطأة من يعاين العراق وأخذ الاس الربيطاين وقصفتدّمُمـحتالل ر

املدَنالّط والقنابلائرات |لقذائف العاّمة.والقرى اخلطوط الّراّلإّن کّونت يةجتماعاالؤيةيت
االشرتا«للّسياب خالل من حميطكتتوّضح مع العرِيبوالّتجانس حلربوالعامه ا hوضحا الّالجئني
الشاعُرصوُِّي.)٤٩: ١٩٩١(بيضون،» واألطفال املشاهدر املدافعرّومـالبعض صوت مثل عة،

ال|توالدّ| ووصوت اّلنعکاسالالقنابلقذائف احلرب القاصفاُتترکْتيتويالت البلديفها
النفوسو :علی

الدُّوالضَّائُفذوالَقُكنابالّسروب؟/ أيَناُحلهَيأيَنفأيَن« يف hاملنازِلعقعَةَقفکأنَّ؟/روِبحا
ا .)٢٠١٢،١٦٨اب،السي(»فوِفالّدقُرَنَیظّلليف

والضمَريثريُتمةـمؤلوصفةلبيَةالّساحلربآEرالشاعروصَف جراءاإلنسايناألحاسيس
الّر والّنقتل املنازلجال وتدمري ومصاحليالزمحيث،ساء ,ر|ح احلرب هليب عن التعبري

اّل اجلشعني احلرب جيو9َصانعي حلرب ا ستمأل |لّنذين وجتلبم القود ُقوالّثذائذّلهلم إذا تلروة
األبرhءءبناأ يدّلوالبالد العلیهذا اّلمتخّلـا+تمع عرضةف أصبح البلدانملطامعذي

:رطانيابةخاّصالغربية
َتناَكُهفاِتالقاِصأنَّ« َمرَكما يينَعليَت!/للقبوِرسوٍقفأّياُرمالدِّبِهلََّحَوإّال/كاً=ت

وياِزكالّنوراِرالَقإىلهنَّضُّوَختها/قِيلَتَت 9نََّ'/عوِدالّرك الّنعَلوي الّرعَلخيِلى الجاِلى »هوِدُمـعلى
.)١٦٨: السابق(

ورةالّث-٦-٤
شطَرقّسُي إىل العامل املاركسيون إّمم مستِغّلونين طغاة ضعفاٌءوا قائلنيإّما اريخالّتّن,مستـََغّلون،

الّص نتاج سوى الّطليس البشراع بني واملستَغّلّلاملستِغربقي فإّنبناًء.نيني هذا ذوالّسعلی ياب
قوّي Eئرة الّربع|لّط.املسَتِغّلنيغاَةالّطکافُحُتٍةروح املهذه الوعيِمخاليًةليسْتُةعارضوح بلن
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يؤّد رأيه، الّتعلی إىل واجلهل الوعي عدم إلیفخّلي الحتقيِقمث وأمنيات مستعمرين،ـأهداف
يقودح اإلنسانيةعاملوضويث وموت اجلوع حنو :اجلاهل

الَفالِة/« فـِي َكوحٍش خاَمأنّـِي الضِّ الُكُتَب أقَرْأ ولـَْم ظَمٌأ .)١٧٠: السابق(»ُجوٌعوَشاِفعي

وجهِة الشعبنظِرمن هالسياب، املظلوم قبوراملدفونوالعراقي واالحتت إّال؛لمالّظضطهاد
الّنأّن يدعو القبه يف والّتوائمني الثورة إلی ضمّرر عنيفة،واملضطهدين؛ّدد املنيالّظخاطبيـُبلهجة

الّضوحيّذرهم ثورة اّلمن املظلومني العفاء شيئًاميلذين حتّقکون سبيل يف الّثللخسارة هذهورة. ق
تشري ريالذيالعسکرنقالباال«إلیالقضية به عيشقام بدعٍمد الكيالين الّنِمايل يفن اس

واالقتصاديحيث،١٩٤١أبريل والعسكري السياسي الوجود معارضة هي األوىل خطوته كانت
العراق يف |لّرتْت. حظلربيطانيا الثورة الّشهذه قبل من الواسع والحيب : ۱۳۶۸،بيگديل(» جيشـعب

أقّللكّن) ۳۳ مرور واستولْتبعد بغداد الربيطانية القوات حاصرت شهرين، الّسمن مرعلى ةلطة
:یأخر

فَسوَف« الَوراِء إَىل ُجرِمون مـ hَ/الُقبوُر َـــِفُض وتَـــنـتـ ُموَ}َها ثــُـوُرا!وَتقيُء ِهللا اسِم َعلَى َموتَی hَ«
.)١٧٠: ٢٠١٢السياب،(

إ« َكاَن الـُمَلوَِّن َفِق الشَّ َساَعِة يَثوُر/فـِي ونساٌن َجنادِل الـ بالُقبوِر/بَني ذَّ ُمَعــ ثونفٌس تَـ : السابق(»ُرـٌة
١٧٤(.

البحثتن ائج
الّثراميةالّد» القبورحّفار«قصيدةکلية العاملية احلرب خالل العراقي ا+تمع منترمجان انية
القّصاعرالّشخضعأحيث؛١٩٤٥إىل١٩٤٠ بنيات وعناصرهامجيع تنسيقية يفةکقناة

ال معا=ة العراقيـمتصوير املارکسيني.جتمع تطّلعاِت عَرب
مبام أساسية hقضا فسادعاجلة للعراقومةحلاكابقةلّطافيها العسكري ويالتواالحتالل

الفقراء معا=ة علیالّتوالنفسيةاتزمألاواحلرب، والّدأکيد الّثالوعي إىل کلُّورةعوة ج؛ قد تعلها
الّس ممن املعاصرًالمّثـياب العراقي األدب يف املاركسي خي؛للفكر مل عاملُلألنّه اخلّيِمجمردًاًاق الن

إلیذياّل بصلة ميّت خيالّيالواقعال حقيقة خلق اترتبةبل االًامباشرًارتباطط ي. جتماع|لواقع
اال الواقع ا+الجتماعهذا هو والّتاالذيي البيئة من الشاعر فيهاكتسبه يتحّدأي،عايش ث،

مّرالّش صادقة جتربة عن فيهاعليهْتاعر .وعاش
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لّشخصياتاألساملباين ا فيها مبا للقصيدة لّزمنواملكانواسية األحداثوا
مسريواملونولوجات يف كانت تصّوكّلها أي العام القصيدة ونقدهِرسياق العراقي +تمع ا

العاملية احلرب يةالّثخالل منطّي. ان شخصيات هي حلكاية ا متلكومنوذجيةةشخصيات
أك؛ستعاريةامفاهيم سلوكما ومصريالشخصّيّن الفسادهاات عن الّستار تكشف

الّد فرضتها يت ّل ا واملشاكل لم لّظ لرأمساليةوا ا العراقعماريةاالستول السّياب.على يرسم
للعامل املاركسي حلزب ا القصيدةيدئولوجيتهأورؤية هذه يف قدنخاللللمخاطبني

لعراقاالحتالل ل البنياتترسيموالربيطاين اجتماعاالفساد فاعوالّدالسياسيةتصاديةقاليِة
الّش الكادحعن الفقري .عب
العراقي»القبورحّفار«قصيدة للمجتمع املتفّشي والفساد اإلحباط أيُّقصة يصل مل اّلذي
إل فيه اخلفقبعدالوعيیأحد ظالل توّسَع تتّصفضطهادالوالذا ّليت ا األماكن كّل يف

يفةقطنكهنا.نغالق|ال تضيء القّصةمالـمظللفضاءالألمل الكادحةدعوةوهيمن الطّبقة
املشاکلكحّلالثّورةلیإ من .للخروج

واملراجعاملصادر
بکتال

) علي خمتار املعاصر)،١٩٩٥أبوغايل، العريب الشعر يف املعرفة.املدينة الکويت: عامل ،
داستان)،١٣٧١(أمحداخوت، ز6ن فردا.دستور اصفهان: نشر ،

) فرهنگ جامعه،)۱۳۹۱ارشاد، در ادبياتکندوکاوی اول،،شناسی : آگه.'رانچاپ
(،نورأ األديب،)۲۰۱۱عبداحلميد االجتماع بريوت: دار۱ط،علم العربية.، النهضة

) توفيـق حيــدر احلــديث،)م۱۹۹۱بيضـون، العـريب الشــعر رائـد الســياب شـاكر الكتــببـريوت: دار،۱ط. بــدر
العلمية.
عراقR)،۱۳۶۸(یعلبيگدلی، اقتصادی و سياسی ملل.ريخ 'ران: نشر اول، چاپ ،

(يحليفــ شــعيب الفانتاســتيکية)،۱۹۹۷، الروايــة للثقافــة،شــعر األعلــی ا+لــس للطباعــةتــونس: ، تــونس شــرکة
والنشر.
ويالرويل ميجان األديب،)۲۰۰۲(يالبازغسعد، الناقد مغرب: دارالبيضاء۳ط،دليل ،.



لروايةدراسة السيابمنالشعرية»القبورحّفار«اجتماعية شاكر التکويين)بدر أصالين(البنيوي سردار جنفي، حسن

61

التاريخالعراق،م)١٩٨٣(،الزهاوي الوطنية.،يف بغداد: املكتبة
) شاکر بدر املطر،م)۲۰۱۲السياب، هنداوال،أنشودة .للنشريقاهره: موسسة

إ (عباس، وشعره،)،۱۹۹۲حسان حياته يف دراسة السياب شاکر للدراسات۶طبدر العربية بريوت: املؤّسسة ،
والّنشر.

) لوسني تکوينی)،۱۳۸۲غولدمن، دمحمنقد ترمجه دانشگاه.، انتشارات 'ران: موسسه غياثی، تقی
فرهنگ،جامعه،(گلدمنلوسنيروش،مسائلوجايگاهادبيات،شناسیجامعه،)١٣٨٠(لوسنيگلدمن،
.'رانچشمه،نشرپوينده،جعفردمحمهترمجويدهگز،ت)مقاالجمموعهادبيات،

) هربرت ساحتی)،١٣٥٩مارکوزه، تک امريكبري.انتشارات'ران،سوم،چاپدي،مؤيحمسنترمجه،انسان
مايکلتولن روايت)،۱۳۸۳(،، بر شناختی ز6ن ــ نقادانه آمدی 'ـراندر حری، ابوالفضل ترمجه انتشـارات: ،

فارابی سينمای .بنياد
) السالم عبد البنيوية،م)١٩٩١املسدي، ومناذجقضية الثقافة،١ط،دراسة .تونس: وزارة

(نشـــاوي نســـيب املعاصـــر،)۱۹۸۴، العـــريب الشـــعر يف األدبيـــة املـــدارس دراســـة ـــی ال ـــوانمـــدخل اجلزائـــر: دي ،
اجلامعية. املطبوعات

اجلامعيةالرسا ئل
) ـــة فوزيـ بح، ــ ــياب،)۲۰۱۶خالدصــ الســ ــاکر شــ ــدر بــ مطــــّوالت يف إالســــرد ماجســــتري، رســــالة شــــرافالــــدکتور،

ا والعلوم اآلداب البيت،کلية آل جامعة املراشدة، إلنسانية.عبدالباسط
(بـــراهيمإاحملاســنة، املنـــاهج،)٢٠٠٧أمحـــد ضـــوء يف دراســـة الروائيــة الـــرزاز مـــؤنس أعمـــال يف الشخصــية بنيـــة

الدکتوراه،،احلديثة العليا.رسالة الدراسات عمادة مؤتة، جامعة الشوابکة، دمحم الدکتور إشراف

قاالتامل
) جــواد مکـان«)،۱۳۸۸اصـغري، عنصــر شــناخيت زيبــايی داســتانبررســی فارســی،»در ادب پژوهــي نثــر ،جملــه

مشاره کرمان، |هنر شهيد دانشگاه انساين علوم و ادبيات صص۲۳دانشکده ،۲۹-۴۵.
فارســیعملکــرد«،)١٣٨٧(جنــفجوکــار، ادب متــون از برخــی در آن |ز}ب و علــوم،»حمتســب نامه پژوهشــ
9شتی،انسانی شهيد دانشگاه .٣٩٢-٣٦٩صص،٥٧مشاره،
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(محـــدان حســـني يوســـف قصـــيدة«،)۲۰۱۵، يف احلکايـــة بنيـــة و ارالصـــورة العلـــوم،»القبـــورحّفـــ دراســـات جملـــة
واال األردنية،،يةجتماعاإلنسانية ملحق۴۲ا+لداجلامعة .۱۲۶۶-۱۲۵۱صص،۱،

) امحدرضــا شــهري، شــاكر«ش)،١٣٩١حيــدرhن بــدر العميــاء املــومس داســتاين شــعر در قابيــل تصــوير واكــاوي
عريب،»ابالسي معاصر ادب نقد پژوهشي علمي دانشكدوفصلنامه ادبيات، مشارهاهگدانشده صص،٢يزد،

١٢٦-١٠١.
) امري فرهنگی«،)۱۳۸۶روشن، اليناسيون و شريعتی سياسی،»علی علوم پژوهش مشـارهجمله صـ۴، -۱ص،

۱۸.
) مجال التکوينية«،)١٩٨٠شحيد، البنيوية املعرفة،»يف العددجملة األول٢٢٥، تشرين .٤٦-٢٥صص،،
آرزو حممـود«،)۱۳۹۳(حسينیمرمي،شهبازی، امحـد اثـر هـا مهسـايه رمان تکوينی ساختگرای فصـلنامه،»نقد

داستانی مطالعات صصختصصی سوم، مشاره دوم، سال ،۶۶-۹۱.
) عبـدالفتاح التطبيقـ«،)۱۹۸۰عثمـان، النقـد لقصـيدةيمـن شـحّفــار: قـراءة بـدر للشـاعر السـيابالقبـور کليــة،»اکر جملـة

جامعةدارالعلوم العددال، صص١٠قاهرة، ،٤٢-٢٧.
) زهـــراء مســـتغامني«)،۲۰۱۳=ظمـــي، ألحـــالم احلـــواس فوضـــي روايـــة يف الشـــعرية ــة،»اللغـــة ـــرتاثجملـ ال جامعـــةحوليـــات ،

العدد اجلزائر، .۱۳۳-۱۲۱صص،۱۳مستغامن
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شعريشناختیجامعهتحلیل شاکربداز»القبورحفّار«داستان ر
تکوینی)السیاب (ساختگراي

مقاله: پژوهشی نوع

نجفی أصالنی*1حسن سردار ،2

اصفهان1 دانشگاه عربی ادبیات و زبان دکتري .دانشجوي
اصفهانگروه. دانشیار2 دانشگاه عربی ادبیات و زبان

چکیده
تکوینی، ساختگراي نقد تفکّدر و اجتماعیآگاهی اسآفرینندة،ر ادبی اثر کهیک بهادیبت

آن کلّپردازمیانسجام اثرد. لذا یک اجتماعی،یت شرایط سایه در جهان، و اقتصادي شاعرسیاسی، ،بینی
می جامعه جاري مسائل انعکاس السبه شاکر (پردازد. بدر عراقی1964-1926یاب معاصر شاعر ،(

ما به پارهمنسوب در ادبیرکسیسم، آثار از جهاناي به ایناش بود.بینی وفادار بریناحزب تکیه با مقاله
توصیفی توجروش با و ساختارتحلیلی معنادار ارتباط به باداستانه بررسیداستانشعري به ارتباط،

شعرييساختار شاعرجهانبا»القبورحفّار«داستان کشور،بینی بر حاکم شرایط نقدو دیدگاه از
تک مرحلۀساختگراي دو در تفسوینی و میفهم کهنتا. پردازدیر است این بیانگر پژوهش ساختارهايیج

شخصیت جمله از عراقداستان جامعه مشاکل نقد خدمت در ... و حوادث مکان، زمان، خاللدرها،
است دوم جهانی برايکهجنگ عناصر این از مارکسیسمیانسجامشاعر بینی بردهجهان بابهره و

بیدارياتّ از انقالبی موضع وخاذ انقالمستضعفین کردهوقوع یاد حل راه عنوان به نیز .استب

واژه السیاب،: هاکلید شاکر بدر ادبیات، اجتماعی نقد تکوینی، »القبورحفّار«قصیدةساختگراي

مسئول Aslani@fgn.ui.ac.ir*نویسنده
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