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ملخص:

کان السياب شاعراً مبدعاً مولداً متأثراً باملذاهب السياسية واالجتماعية اليت تسود بيئته وأشهعاه تعه ع عهج وجهدان
جمتمع وکان ثاه علی التقاليد السائدة يف عصر  ،لذلک اختريت قصيدت «غريب علی اخلليج» للمعاجلة املنهجية
القائمة علی حتليل النصوص أسلوبياً واليت تعتمد على ثالثة مستويات :اللغوي ،األديب والفکري حيه تهدا النتهائج
علی أن الشاعر يف املستوی الصويت مييل إلی التکراه بأمناطها املختلفة وحاوا أن جيعل مهج وهوه أداة مجاليهة ختهدم
املوضوع الشعري حي نری ذلك عينة أسلوبية يف شعر  .ويف املستوی األديب يتبه لنها أن الشهاعر اسهتعان بالصهوه
الفنية ومنها االنزياحات التشبيهية واالستعاهة وسيلة للتعبري عج مشاعر وأحاسيس کما أن وحدة املوضوع والفکهرة
هب والعاطفههة،
الههيت تههدوه حولهها القصههيدة وه ه تتجل هی يف التعبههري عههج العناوههر البنعههاةة لشخصههية اانسههان وه ه ا ه ع
والعقل وما يرتبط ب والتعبري عج حالة ا زن والم اليت تنتج مج االسهتعماه والتخلعه  .مهج النتهائج الهيت ووهلنا إليهها
يف املستوی الفکري لذ القصيدة.
الكلمات الرئيسية :بدهشاکر السياب ،قصيدة غريب علی اخلليج ،األسلوبية ،االنزياح.

.1املقدمة
األدب هو السجل اانساين ا قيق « :إن الشعر خباوة والفج بصوهة عامة ،سجل املشاعر ا ساسة
العميقة اليت حيس هبا الفرد ،ويعاين منها اانسان أو يسعد هبا البشر يف اآلالم واألفراح واألتراح واألمل
ا لو ،واخليبة املرهقة» (بوقريج )204 :1416 ،ويكون النقد ميزاناً لألدب ومقياساً حيكم علي يف حاا
تتغري وكذلك املواق اليت تؤخذ بالنسبة لنقد األديب يف العقود
أهنما دائماً يف حالة التغيري ألن ا ياة ع
تطوها كبريا حي ظهرت يف األفق األديب مذاهب واجتاهات خمتلفة ومج هذ
تطوه ع
األخرية فقد ع
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املذاهب"األسلوبية"حي «حتتل دهاسات األسلوب مكانة متميزة يف الدهاسات النقدية املعاورة ويقوم
كثري مج هذ الدهاسات علی حتليل األعماا األدبية واكتشاف قيمتها اجلمالية والفنية انطالقا مج شكلها
اللغوی(».دهويش ،التا)13 :

إن أعماا السياب الشعرية ه أهم وأفضل مرآة تعرض حياة الشاعر ومبا أن معرفة سرية الشاعر الشخصية
تساعد علی فهم أشعاه  ،فقد اکتفينا برتمجة موجزة يات لکج الغرض الرئيس استکشاف املاظاهر األسلوبية يف
قصيدت (غريب علی اخلليج) إذن نرم مج وهاة هذ الدهاسة إلی حتقيق أهداف ،منها :حتديد مصطلح
األسلوبية وتع أمناطها وکيفية استخدام الشاعر لذ األمناط يف قصيدت هذ .
.1-1خلفية البحث
ال شک أن السياب شاعر کبري و الذيج کتبوا عج حيات و شاعريت و شعر  ،کثريون ،منها:
«الرمزية ااحيائية يف شعر بده شاکر السياب» للدکتوه خريية عچرش.حتتوي هذ املقالة علی إيضاح
للمذهب الرمزي يف شعر السياب الذي كان ل دوه أساس يف حتديد اجتا الشعر يف اخلمسينيات
والستينيات يف العراق والعامل العريب«.بده شاكر السياب وأسطوهة متوز ب األساطري» للدکتوه يوس
هادي بوه هنزم  .تدا هذ املقالة علی أن الشاعر استفاد مج األساطري لبيان أحاسيس الداخلية
ومشاكل اخلاهجية .ومهما نقرأ قصائد هذا الشاعر املبدع نتعرف علي أكثر ونطعلع علی مهوم وآالم و

هواجس «.فکرة املوت وا ياة عند السياب» للدکتوه فاخر ميا .عنو الکاتب يف هذا املقاا إلی مسألة املوت
بووف أهم املضام اليت استخدمها الشاعر يف معاظم قصائد  .وما وجدنا دهاسة أو مقالة حتلعِّل هذ
القصيدة مج مناظوه األسلوبية.
 .2-1نبذة من حياة بدر شاکر السياب
ولد بدهشاکر السياب سنة 1929م بقرية جيكوه بالبصرة ،وعاش فيها ونشأ يتيماً بسبب وفاة أم وهو
کان يف السادسة مج عمر  .عندما ماتت عأم سيبقى السياب مشدوداً إلی عأم وستاظل حية يف ذاكرت
علیالرغم مج هحيلها املب عكر(.بطرس ،التا 14 :و  )15حتولعت حيات إلی سلسلة مج الصراعات مع

مرة وتس عكع فقرياً يف الشواهع ،يطوي القلب علی جرح  :جرح الفقر وجرح
السلطة ففصل مج عمل غري ع
الوی .مث جاة بريوت بقصد االستشفاة ،فدخل اجلامعة األمريكية يف  18نيسان  1962م وكانت فكرة
تلح علي (.املصده نفس  )43 :هذ العوامل کلها أثرت يف شخصية الشاعر؛ لذا نری أشعاه مشبعة
املوت ع
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بااحساس الرتاجيدي املتأول والکآبة املريرة للعاطفة البشرية حي ترکزت يف قلب الشاعر ذات کل
اخلطايا و الذنوب الکونية ،کما معاظم أشعاه عباهة عج سلسلة مج األشکاا والنماذج ،حي ع ت
دوماً عج وراع الشاعر مع اجملتمع ووراع الزمج احملدد مع األبدية( .ميا)192 :1988 ،

 .3-1عن قصيدة غريب علی اخلليج

نالت قصيدة السياب «غريب علی اخلليج» حاظاً وافراً مج اهتمام الداهس و بلغت مج الشهرة و ذيوع الصيت
ما جعل بعض النقاد يناظر إليها بووفها مج أشهر القصائد اليت قيلت يف العصر ا دي .

القصيدة قصيدة سياسية همزية جلأ الشاعر فيها إلی الرمز ليع بواسطت عج تذمر مج أوضاع بالد
السياسية واالجتماعية واالقتصادية واستخدم الشاعر يف هذ القصيدة تعابري غريمباشرة وبرز فيها تغيري
املعين أو تشويه أو إبداع وقد ظهر تغيري املعنی بسبب استخدام اللغة اجملازية کالتشبي واالستعاهة
والکناية وألجل فهم القصيدة جيب علی القاهئ أو الباح أن حيلعلها بدقة.
 .4-1األسلوبية
األسلوبية ترتبط اهتباطاً وثيقاً بالدهاسات النقدية والبالغية واللغوية(.املسدي )77 :1977،وقد ظهرت
علی أهنا منهج نقدي يف بدايات القرن العشريج وکان ذلک ناجتاً عج تطوه الدهاسات اللغوية
ا ديثة(.دهويش ،التا « )18 :يطلق عل هذا املصطلح يف ااجنليزية  stylisticsويف الفرنسية la
( »stylistiqueعبداملطلب حممد)185 :1994 ،

علم يدهس اللغ َة ضمج ناظام اخلطاب ويدهس اخلطاب موضوعاً علی مبدأ هوية
وأما األسلوبية فه ٌ
األجناس؛ لذلک کان موضوعها متعدد املستويات ،خمتل املشاهب واالهتمامات ،ومتنوع األهداف
واالجتاهات(.عياش )31 :1990،و يف مطلع القرن العشريج ظهر لألسلوبية مفهومان خمتلفان؛ األوا:
دهاسة الصلة ب الشكل والفكرة وخاوة يف ميدان اخلطابة عند القدماة والثاين :الطريقة الفردية يف
األسلوب(.شكري )68 :1988 ،وكان األخري مداه اخلالف ب األسلوبي و تعدد اجتاهاهتم؛ فهناك
األسلوبية التعبريية و األسلوبية البنيوية ،األسلوبية التكوينية أو األسلوبية الفردية واألسلوبية الوظيفية .أما
املعياه واالجتا الرئيس لبحثنا األسلوبية البنيوية اليت هتتم بعنصريج أساسي  :القاهية أو املتصل الذي
يعمل عمال حمدداً النص أو الرسالة اليت لا تأثري بالغ األمهية .املبدأ الرئيس يف األسلوبية البنيوية أدبية
األدب أو الشعرية .تعين األدبية ما جيعل مج عمل ما عمال أدبياً«.لقد أوبحت األدبية أي
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اخلصائص اليت جتعل مج األدب أدباً ه حمل الدهاسة وموضوع علم األدب ،فوجد الشكالنيون الروس
أنفسهم مضطريج إلی العناية باخلصائص الشكلية ،وخاوة )األدوات)كالقافية ،واايقاع ،واجلرس،
(ابجذهيل)27 :2000،
واملفردات ،والبنيات ،واللغة عام» .

الغرض مج هذا البح

جتلية أسلوبية النص الشعري لدی الشاعر بدهشاکر السياب مج خالا

االقتصاه علی دهاسة قصيدة «غريب علی اخلليج».ال ميکج أن نسم هذ الدهاسة بأهنا البنيوية
( )structuralبشکل حمض علیالرغم مج استنادها إلی لغة النص الشعري بشکل هئيسی إذ إهنا لج
تتجاهل العوامل والاظروف اخلاهجية املتصلة باملؤل وبيئت ؛ ألن معاناة الشاعر مج اجلوع والفقر واألمراض
کان لا أثر باهز ليس فقط يف مضمون نص وإمنا يف شکل أيضا .هذا الدهاسة تتلمس هؤية الشاعر يف
لغت وقدهة األووات والرتاکيب والدالالت علی التعبري عج الرؤية السياسية وفيها تركيز على السمات
األسلوبية أو اخلصائص الشکلية اليت يقاا إهنا متيز عمال حم عدداً ،أو کاتبا أو موهوثا أدبيا ،أو عصرا وهذ
السمات األسلوبية قد تکون :الصوتية ،أو اجلملية ،أو بالغية ،أو معجمية .لذا نريد أن حنلعل قصيدة
«غريب علی اخلليج» اعتماداً على املنهجية القائمة يف حتليل النصوص أسلوبياً واليت تعتمد على ثالثة
مستويات :املستوی اللغوي ،املستوی األديب ،املستوی الفکري.

 .2الظواهر االسلوبية فی«غريب علی اخلليج»
 .1-2املستوی اللغوي
ينقسم هذا املستوی إلیثالثة مستويات :املستوی الصوتی ،املستوی املعجم واملستوی النحوی.
.1-1-2املستوی الصويت
الدهاسة الصوتية تع عد احملوه األوا للدخوا إلی النص األديب و بداية الولوج إلی عامل  ،و فهم و إحساس
بوع ملا في مج قيم مجالية ،فالصوت هو الوحدة األساسية لللغة اليت يتشکل منها النص األديب و علی
هذا «يع عد املبح الصويت اخلطوة األولَی للداهس اللساين ،أل عن الصوت أوغر وحدة يف اللغة» (خان،
 )65 :2002ويتناوا املستوی الصويت جوانب منها:
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 .1-1-1-2املوسيقي اخلارجية
وه املوسيق اليت تتمثعل يف الوزن والقافية ،فه موسيق العروض ،أي البحوه املعروفة اليت تضبط

بالعروض ،وهذ القصيدة اعتمدت علی األوزان اخلليلية لکج مع عدم حمافاظة علی البحر بل التفعيلة ه
األساس ألن هذ القصيدة تع عد مج األشعاه ا رة والشاعر يکون حراً يف استخدام التفعيالت علیالسطر
يستفيد مج تفعيلت أو ثالث أو أهبع أو حتی مخس تفعيالت.
لذا نری أن
َ
الف -البحر :استخدم الشاعر البحر الکامل (متفاعلج) مع زحاف ااضماه وهو (تسک الثاين
املتحرک) وعلة تذييل (وهو زيادة حرف ساکج علی آخر وتد جمموع) وعندما استخدم شاعر هذ العلة

جيب علي أن حياف علي إلی هناية القصيدة .هذا البحر واحل ألکثر املوضوعات اليت تقرب إلی الرقة و
هذا مالئم وجتربة الشاعر الشعرية والشعوهية؛ ألن موضوع القصيدة األمل وا زن وحتمل املعاناة لذا
السبب اختاه البحر الکامل مبا في مج کثرة ا رکات وااليقاع الراکد والسريع الذي ينتج مج زحاف
ااضماه والتذييل.

متحرک فساکج ومتحرک فساکج وقبل حرکة
مکونة مج ع
ب -القافية :عاما القافية يف هذ القصيدة ع
حرف الروي أتی با روف املدة (ال  ،واو ،ياة) لک ميتد مج خاللا الصوت .القافية فيها عإما مطلقة
وإما مقيعدة (سکون حرف الروي) وحروف الروي
(حرکة حرف الروي املکسوه ليشري إلی السقوط) ع
دا علی االضطراب القائم
خمتلفة وتتغري مج الراة إلی الالم إلی اجليم ويعود مرة إلی الراة وهذا التداخل ي ع
يف ذات الشاعر .فهنا جتده ااشاهة إلی أن البحر الكامل قد يتداخل أحياناً مع حبر الرجز أي إن يوهد
علی تفعيلة «متَف ِّ
اعلج» زحاف ااضماه وهو تسك الثاين ولكج إذا كان يف القصيدة تفعيلة متحركة
الثاين فإن القصيدة مج الكامل.
 .2-1-1-2املوسيقي الداخلية
بأهنا «هذا االنسجام الصويت الداخل الذي ينبع مج هذا التوافق
ميکننا أن نعرف املوسيقی الداخلية ع
املوسيقی ب الکلمات ودالالهتا حيناً أو ب الکلمات بعضها وبعض حيناً آخر»(.حممد)71 :1981 ،
إذا کان للموسيقی الداخلية أشکاا وظواهر خمتلفة يف الشعر فنحج نقصد يف حبثنا هذا ما استخدم
الشاعر مج التکراه والتدوير ألهنما عينتان أسلوبيتان يف معاظم قصائد .
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 .1-2-1-1-2ظاهرة التکرار
إن التكراه أساس ملوسيقی الشعر ويعت حموه الرئيس الذي يرتدد يف املصوتات والصامتات ،والكلمات
واجلمالت فيسبب اجلماا وخيلق املوسيقی .يف النص األديب يعت التكراه مج املختصات الرئيسية
ويستفادمن بطرق خمتلفة وأساليب متنوعة .ظاهرة التکراه مج أهم الاظواهر اليت استخدمها الشاعر يف
هذ القصيدة .استفاد السياب مج أمناط خمتلفة مج التکراه منها التکراه الصويت ،تکراه اللف وتکراه
العباهة.

ال -التكرار الصويت :هذا التكراه مج أمناط التكراه الشائعة ويتمثل يف «تكرير حرف يهيمج

ووتياً يف بنية املقطع أو القصيدة»(.الغريف )82 :2001،يف دهاسة هذ احملسنة األدبية ينبغ أن هنتم
ببعض النقاط ومنها :ال  -أن الشاعر كان متعمداً وعاملاً يف استعماا هذ الصنعة البديعية وإن كان
مفاجأة.ب -الميكج أن حيتسب تكراه كل ووت يف شطر أو بيت حتت هذ الصنعة األدبية .ج-مج
البديه أن يكون يف بيت أو شطر فيجب أن يكون لذا التكراه معنی خاص .مثل ما جند يف هذا
السطر الذي يتحدث السياب في عج التجربة املفعمة باآلالم ألن فهم الواقع املرير مج حي إن لج يعود
إىل العراق ،فهو ال ميلك ما يساعد على ذلك ،لذا يستمر بكاؤ على بلد و يستطيع أن يع مج
خاللا عج فقد األبدي لم الرجوع إىل الوطج ويقوا:
واحسرتاه ..فلن أعود إىل العراق /وهل يعود /من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود /وأنت
تأكل إذ جتوع؟ وأنت تنفق ما جيود /به الكرام  ،على الطعام؟ /لتبكني على العراق /فما لديك سوى
الدموع /وسوى انتظارك ،دون جدوى ،للرياح و للقلوع (السياب )323 : 2000 ،إن اجلرس املوسيقی
يف القصيدة واضح و نالح أن ووت (األل ) و (الواو) قد هيمج علی جسد النص وقد تکره
ووت(األل ) مثانية عشرة ( )18مرة يف مواضع خمتلفة و ووت «الواو» عشر« »10مرات و كأن هذ
ا ركة ه آ ممدودة ترتدد يف هناية كل جتربة مير هبا الشاعر وكذلك الكلمات اليت اختاهها يف هذ
النصوص (واحسرتاه ،فلن أعود ،جتوع ،لتبكني ،الدموع و دون جدوى) ترينا هذ اآل املمدودة
وهذ تدا على دهجة توجع الشاعر.

ب-التکرار اللفظي :هذا النوع مج التكراه يع عد أبسط أنواع التكراه وأكثرها انتشاهاً وهو منط
شائع يف شعر السياب و مج أمثلة التكراه اللفاظ جند هذا املقطع حي يقوا :الريح تصرخ يب عراق

واملوج يعول يب عراق ،عراق ،عراق ،ليس سوي عراق!( السياب)318 : 2000 ،کما نری أن
مرات يف القصيدة والغرض مج التکراه ،االستلذاذ بذکر وطن ألن العراق
کره لف عراق ع عدة ع
السياب ع
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يذکر جبميع الذکريات املاضية وهو مبنزلة حبيبت .
فلتنطفئ يا أنت ،يا قطرات ،يا دم ،يا ..نقود ،يا ريح ،يا إبراً ختيط يل الشراع متی أعود إلی
ووه فيها السياب
العراق ،متی أعود؟ (املصده نفس  )321 :وهذا التکراه تکراه دعائ يف القصيدة ع

الصراع القائم بين وب نفس أو قلب املهتاج شوقاً ولوعة وعذاباً ويلجأ إلی هذ األشياة غري
ا ية.کذلک نری يف هذا السطر تکراه عباهة «متی أعود؟ متی أعود؟» وهذا يدا علی عمق معاناة
الشاعر يف الغربة.

ج -تکرار الصدارة :يشكل هذا النوع مج التكراه مساحة أك مما شكلت أنواع التكراه األخری

ويبدو أن ذلك يرجع إلی نفسية السياب اليت تعتقد أن تكراه البداية ،ه البداية القوية املكثفة لإلنطالق
والتحره و بذلك تكون أكثر فاعلية خصوواً إذا عرفنا أن تكراه البداية قد تكثفت عند الشاعر بشكل

هأس ويقصد هبذا التكراه ،تكراه اللفاظة أو العباهة يف بداية كل سطر مج أسطر القصيدة (وهبة و کامل،

 )118 : 1984کما يف قوا الشاعر :
ما زلت أحسب يا نقود ،أعدكج و أستزيد / ،ما زلت أنقص ،يانقود ،بكج مج مدد اغرتايب
/ما زلت أوقد بالتماعكج نافذيت وبايب( .املصده نفس  )322 :يف هذا املقطع تکره السياب کلمهة (مها
زلت) يف بداية السطر الشعري ليؤکد علی غرضه ويعلهل نفسه بهأن مها حيصهل عليه مهج نقهود خيفهض مهج
زمج بقائ غريباً ،وأن ما يدخر منها سيفيد منه يف إعمهاه بيته يف الهوطج ،وههو يسهائل النقهود عهج موعهد
عودت إىل بلد  ،وهل ستتحقق نبوةت بالعودة قبل موت يف الغربة.
 .2-2-1-1-2ظاهرة التدوير من أساسيات الربط بني األسطر الشعرية
هو ظاهرة يف موسيقی النص الداخل وتعرف بالبيت املدوه؛ ذلک البيت الذي اشرتک شطرا يف کلمة
واحدة ،حي يکون بعضها يف الشطر األوا وبعضها يف الشطر الثاين و اليتم شطر البيت إال مج خالا
هذا البيت املنفصل.کما يف قوا الشاعر:
فاعلج/متَ ِّ
تفاعلج /متَ ِّ
م ِّ
فاعلج/مه
وا حسـ ر تا/هـ فـ لن أ عو/د إ لل عـ را /قـ
و هل يـ عود

تَ ِّ
فاعالن

فاعلج/متَ ِّ
فاعلج/متَ ِّ
تفاعلج/متَ ِّ
من کا ن تعـ/و ز هنـ نـ قو/د و کيـ ف تد/د خـ رن نـ قو/د م ِّ
فاعلج/مه
فاعلج /متَ ِّ
فاعلج/متَ ِّ
فاعلج/متَ ِّ
و أنـ تـ تأ/کـ لـ إذ تـ جو/عـ و أنـ تـ تن/فـ قـ ما يـ جو/د تَ ِّ
فاعلج  /مه

بـ هلـ کـ را /مـ عـ لطـ طـ عا/مـ

فاعلج  /متَ ِّ
تَ ِّ
فاعلج  /مه
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فاعلج /مت ِّ
تَ ِّ
فاعلج  /مه
لـ تبـ کـ ين /نـ عـ للـ عـ را  /قـ
َ
فاعلج  /مت ِّ
تَ ِّ
فاعالن
فـ ما لـ ديـ /کـ سـ ود د موع
َ
ِّ
کما نری أن هذ التفعيلة (متَفاعلج) اهتبطت يف الديوان مبصطلح التدوير حي ينته السطر
الشعري ب ه «قـ» «مه ه» وتكتمل التفعيلة يف السطر الثاين «و هل يـ عود» «تفاعالن» و«د» «مـ»
وتكتمل التفعيلة يف السطر الرابع «و أنـ تـ تأ» «تفاعلن» وکذلک إلی هناية املقطع .أما ملاذا استعان

السياب هبذ الاظاهرة يف قصائد ؟ لإلجابة عج هذا السؤاا نکش

عج عامل هام وهو التوتر واالنفعاا

الذي يقوم کأساس دينام لوحدة القصيدة والسياب يتحرک يف حدود ويف اللحاظة اليت انته فيها هذا
التوتر يکون هناية املقطع.
 .2-1-2املستوی املعجمي
لكل مؤل وكاتب معجم لغوي وأسلوب وهو خيتاه ألوانا مج األلفاظ اليت تؤل أسلوب وهذا املعجم
يتکون مج شق أساسي  :الشق الكم وهو كمية األلفاظ اليت تكونت يف ذاكرة الشاعر مج خالا
ع

قراةات والشق الكيف ويعين ب كيفية توظي الشاعر لذ األلفاظ وانتاظامها يف نسق لغوي ل
داللت (.حبيب )53 :1999 ،أ عما بالنسبة لذ القصيدة نری أن السياب اختاه األلفاظ السهلة املوحية
املع ع ة عج وجدان  .الدافع يف إنشاد هذ القصيدة هو البعد عج الوطج والغربة وااحساس باألمل ا اد
واملرض الروح والفقر لذا جاة باأللفاظ اليت تالئم واملضمون الشعري مثل :جثام ،مکتدح ،حفاة ،عراة،
نشيج ،ضجيج ،الثکلی ،الدموع ،وراخ ،إعواا ،الاظالم ،األشباح ،الق  ،العزاة ،جوع ،املوت ،ذا،
محی ،احتقاه ،انتهاه و ...حتی إذا دققنا الناظر يف العنوان(غريب علی اخلليج) نری مدی تالؤم األلفاظ
واملضمون وهو جاة بکلمة «غريب» نکرة للداللة علی عمق توحد وعدم معرفت يف البالد الغريبة .هذ
الکلمات تش عکل الشق األوا مج معجم السياب اللغوي ولکج لرتتيب الکلمات يف القصيدة أمهية
کن وأستزيد  /مازلت أنقص ،يا نقود،
ک ی .مثال يف هذا املقطع يقوا :مازلت أحسب يا نقود ،أعد َّ

بالتماعتکن نافذيت و بايب(السياب )322 : 2000،أجواة عاطفية
بکن من مدد اغرتايب/مازلت أوقد
َّ
َّ
نشأت مج خالا توظي ضمائر تکلم واخلطاب بشکل فين هائع ،والقصيدة قومية مج حي البناة ،وه
متفقة منسجمة ومع حيات السياسية املأساوية.

32

الظواهر األسلوبية يف قصيدة غريب علی اخلليج لبدر شاکر السياب

مينا بريزادنيا ،راضية قامسي

 .3-1-2املستوی النحوي (الرتکييب)
املستوی الثال مج الدهاسة اللغوية االهتمام بالرتاکيب وتصنيفها و الرتاکيب اليت تغلب علی النص .فهل
يغلب علي الرتکيب الفعلی أو اامس أو اخلوال أو تغلب علي اجلمل الطويلة املع عقدة أو القصرية أو
املزدوجة وهنا ميکج أن يأيت دوه األسلوبية النحوية يف دهاسة العالقات والرتابط واالنسجام الداخل يف
النص ومتاسک عج طريق الروابط الرتکيبية املختلفة.
قد الح بعض علماة اللغة أن يف النصوص األدبية والشعرية خاوة احنرافات ع عدة عج النسق
التعرف بواسطتها علی توظي العالقة ب املعاين اللغوية
النحوي ،مما يشجع علی دهاستها و ع
والسياق(.خليل )159 -158 :2011،يف هذا املستوی نتکلم حوا األساليب اخل ية واانشائية ،التقدمی
و التاخري ،و اجلمل املعرتضة.
 .1-3-1-2األساليب اخلربية واإلنشائية

إن األساليب اليت استخدمها الشاعر يف القصيدة تنوعت ب اخل ية واانشائية اليت توح بالصراع املرير
وا زن .قد وهد النداة يف مواطج کثرية يف هذ القصيدة ،استخدم فيها عدداً مج األدوات لکج أکثرها
استخداماً ه ادات «يا» منها قوا الشاعر:فلتنطفئ ،يا أنت ،يا قطرات ،يا دم ،يا  ..نـقود  /يا
جمداف
ريح ،يا إبراً ختيط يل الشراع  ،مىت أعود  /إىل العراق؟ مىت أعود؟  /يا ملعة األمواج رحنهن
ٌ

يرود  /يب اخلليج ،و يا كواكبه الكبرية  ...يا نقود (السياب)321 : 2000،

وقد خرج النداة يف کثري مج مواضع عند السياب إلی معان أخری ،تتجاوز معنا األول و مرد
ذلک إلی أن النداة ليس يف ويغت األولية مج حي تکافؤ أطراف أو تقاههبا وعندما جي ة عند –
غالباً – تعبريا عج األس والتحسر وب ا زن فضال عج إبراز العالقة املخصووة ب أطراف النداة،
عالقة عشق إلی الوطج .أما االستفهام فقد خرجت معاين االستفهام يف أبيات القصيدة إىل املعاين
األخری؛ منها قوا الشاعر :واحسرتاه ...فلن أعود إىل العراق! وهل يعود من كان تعوزه النقود؟

وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ جتوع ؟يوجد يف النص استفهامان )1( :يف قول (هل يعود) والغرض
مج االستفهام هنا النف وإن املعنی أن لج يعود إىل العراق )2( .يف قول (وكي تدخر النقود)
واالستفهام هنا للتعجب.
عاما بالنسبة لألساليب اخل ية فنجد الشاعر وفق يف استخدام اجلمل اامسية اليت توح بالسكون
والدوة ويعقبها باجلمل الفعلية اليت تسبب ا ركة وبدة ا ياة وجتددها .مثل قوا الشاعر حي قاا
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:الريح تلهث باهلجرية ،کاجلثام ،علی األصيل  /الريح تصرخ يب :عراق  /البحر يعول يب :عراق،
عراق (السياب 317 : 2000،و )318

اجلملة اامسية تفيد بأول وضعها ثبوت ش ة لش ة ،لکج يف هذا املقام ليس الغرض ثبوت الصراخ

للريح بل اکتنافها مج القرائج خرجها عج أول وضعها فتفيد الدوام و االستمراه ألن الکالم يف معرض
ا زن والتحسر ويف کثري مج األحيان ،جاة خ اجلملة اامسية فی هذ القصيدة بصوهة فعلية فإهنا تفيد
التجدد .مج املالح إوراه الشاعر على أن تكون اجلملة اامسية ه اجلملة األساسية يف قصيدت ،
واألفعاا دائما تأيت يف حشو اجلمل ال بداياهتا ،وهذا منسجم مع الفكرة اليت بنيت القصيدة عليها ،فكل
ا ركة اليت ستوو يف كالم الغريب ليست حركة حقيقية حتدث اآلن ،إهنا حركة داخل السكون،
ليسلها وجود إال يف خميلة الغريب وذاكرت .
 .2-3-1-2التقدمي و التأخري
ميثل عنصر التقدمی والتأخري عامالً أساسياً يف إثراة اللغة الشعرية وإغناة التحوالت ااسنادية الرتكيبعية يف
النص الشعري ،مما جيعل أكثر حيوية ويبع يف نفس القاهئ ا رص على مداومة الناظر يف الرتكيب ،بغية
الوووا إىل الداللة بل الدالالت الكامنة وهاة النص(.کوهج )15 :1986،فالبد أن يكون وهاة هذ
الاظاهرة قيم فنية ومجالية تتحقق مج اهتياد عوامل جديدة مل يكج للشاعر أن يبلغها إال بالتفلت مج قيود
اللغة فيقدم ويؤخر وفق غايت الفنية ،ومج ووه التقدمی والتأخري اليت وهدت عند الشاعر :زحم اخلليج
هبن مكتدحون جوابو حبار /من كل حاف نصف عار(السياب )317 : 2000،ويالح الداهس لتقدمی
جوابو حباه) يف الشطر السابق عند السياب مدى سيطرة

املفعواب (اخلليج) على الفاعل (مكتدحون ع
اخلليج مبا في مج القلوع والناس ا فاة على فكر  ،فجعلها تتقدم على فاعلها
وکذلک قول يف هذا الشطر :و على الرمال ،على اخلليج  /جلس الغريب ،يسرح البصر احملري يف
اخلليج (املصده نفس  )317 :ياظهر للمتلق تقدمی (على الرماا ،على اخلليج) يف هذا الشطر علی
العامل (جلس) ويبدو أن هذا التقدمی ال يتجاوز اايقاع املوسيق الذي يناظم أبيات القصيدة ،فيحقق
مهتم
بعداً مج التناسق والتماثل لکج الغرض الرئيس ليس هذا فحسب بل إن السياب يف هذا الشطر ع

باملكان ،لذا فهو يقدم ويسلعط ااضاةة علي ليعطي بؤهة مركزية يف النص ،فف املكان تتجلى كل
أشكاا األفکاه والذکريات.
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 .3-3-1-2اجلمل املعرتضة
يشکل استخدام اجلمل املعرتضة يف شعر السياب حضوهاً واسعاً إذ يتکئ علي اتکاةاً واضحاً .جاةت
هذ اجلمل علی أمناط متعددة منها:
«أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه  /يا أنتما -مصباح روحي أنتما -و أتى
املساء ».إن اجلملة (مصباح هوح أنتما) اعرتاضية؛ وقد أتی هبا الشاعر لينب أهنما املصباحان الاديان
ل وسط دهوب الليل والعتمة ،وکذلک قوا الشاعر يف هذا البيت:
« َّ
الشمس أمجل يف بالدي من سواها ،والظَّالم -/ح َّىت الظَّالم -هناك أمجل ،فهو َيتضن

العراق» اعرتض السياب يف هذا الشطر ب املبتدأ واخل بقول (حتی الاظالم) والغرض مج االعرتاض هنا
التنبي علی شدة تعلق الشاعر بوطن حتی يری الاظالم وهو مصده اجلهل .
 .2-2املستوی األديب
إن الكش عج املنبهات األسلوبية ضمج النص يؤكد قدهة املبدع على تطويع اللغة لتتناسب متاماً مع ما
يريد مج معىن فيعمد لتنويع خطاب الشعري باالنزياحات املقصودة إذ إن اللغة خلق إنساين و نتاج
للروح ،وإهنا اتصاا وناظام وهموز حتمل األفكاه وتاظهر شعرية النص وقدهة املبدع مج خالا عرض هذ
األفكاه بنمط إبداع يغاير النمط التعبريي العادي (.دهويش ،التا  )64 :ومبا أننا نبح عج اخلصائص
اليت تكسب النص مست الشعرية ،فإننا سندهس ظاهرة االنزياح يف أنواعها املختلفة منها (الداليل ،اللغوي،
و )...وظاهرة القناع ملا حتمل هذ الدواا مج وظيفة توويلية.
 .1-2-2ظاهرة االنزياح
(إبجمناظوه ،التا :مادة زيح) وکلمة اانزياح

إن االنزياح ،مادت (زيح) مج باب االنفعاا أي ذهب وتباعد.
قد ميکج أن نصطلح علي بعباهة التجاوز أو أن حييی ل لفاظة عربية يف سياق حمدد فه عباهة العدوا
ولا مرادفات منها :التجاوز ،االحنراف ،ااطاحة ،االنتهاک ،التحري و(..املسدي ،التا 211 :و )212
أما يف األدب فهو يعين قدهة املبدع علی انتهاک و اخرتاق املتناوا املألوف و يعت األسلوبيون کلما
تصرف مستعمل اللغة يف هياکل دالالهتا أو أشکاا تراکيبها مبا خيرج مج املألوف انتقل کالم مج السمة
ااخباهية إلی السمة اانشائية( .املصده نفس )274 :
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 .1-1-2-2أمناط االنزياح يف قصيدة (غريب علی اخلليج)
إن ووه االنزياح تکون مج طبيعت  :األولی خرق للمعياه النحوي والثاين التقييد لذا املعياه باالستعانة
بقواعد إضافية و(قد مثِّعل للخرق بالرخص الشعري (مثل االستعاهة) ومثل للتقييد بالتعادالت (مثل
التوازي(.بليت )57 :1999 ،ال يعد كل احنراف أسلوباً إذ البد أن يصاحبه وظيفة مجالية وتعبريية و
جيب علی االنزياح أن يكون متصفاً مبيزتني :مراعاة األصل اجلمايل وصميم اإليصال(.1شفيعی

کدکين)13 :1386،

أما بالنسبة إلی هذ القصيدة فيتب أن السياب قد حاظی بنصيب وافر مج االنزياح والعدوا فيها

ومع هذا التكنيك واألسلوب وكذلك باالستعانة بإمكانيات اللغة العربية استطاع أن يعط لقصيدت هوحاً
خاواً وإن أهم ماظاهر االنزياح يف قصيدت هذ يتجلی يف استخدام الرتاكيب اابداعية املتعددة يف
جماالت التشبي واالستعاهة واخلياا وغريها مج احملسنات البالغية .
 .1-1-1-2-2االنزياح الداليل
االنزياح الداليل هو جتاوز املؤشرات املعنوية اليت تسيطر علی استعماا اللغات يف لغة املعياه .احملسنات
اليت تطرح يف إطاه البديع والبيان (التشبي  ،االستعاهة  ،اجملاز واملفاهقة و )..تعد يف مقاا االنزياح الداليل
(.وفوي )52 :1373،يتجلي االنزياح الداليل بصورتني يف كالم الشاعر −1 :يف احملسنات البديعية
والبيان  −2دون احملسنات وبالصراحة .
الف-التشبيه
إن التشبي هو مج الصوه الفنية يف الشعر و معياه ملقدهة الشاعر يف الصنعة الشعرية وكثريا ما نری أن
التشبي يف الشعر ا دي قد خرج مج إطاهها التقليدي ليخلق ااحياة الذي يشكل قوام هذا الشعر .إذا
حسبنا التشبي أحد فنون الشعراة األكابر يف كش وجو الشب اجلديدة والعالقات السرية ب األشياة،
فيجب علينا أن نع عد السياب شاعراً كبرياً يف هذا اجملاا.
 -أوا ما يطالعنا يف هذ القصيدة افتتاحها بالتعبري اجملازي (الريح تلهث باهلجرية كاجلثام على

األصيل) (السياب )317 : 2000،الشاعر يف هذا املقطع يأيت بتشبي ناده وهو تشبي الريح اليت حتمل
1- Communication

36

الظواهر األسلوبية يف قصيدة غريب علی اخلليج لبدر شاکر السياب

مينا بريزادنيا ،راضية قامسي

الم و ا زن بالکابوس مبا في مج املعاناة اليت يعانيها الشاعر يف غربت  .إن هذا التشبي قوام هو ا الة
اابداعية املؤملة اليت حيس هبا الشاعر.
 (الصوت كاملد يصعد/كالسحابة /كالدموع إىل العيون)(املصده نفس  )317 :شب الشاعرووت الذي هت اسم وطن مرة باملد يف اهتفاعها ومرة بالسحاب يف ظاللا ومرة بالدموع يف سخونتها.
( -باألمس حني مررت بـاملقهى /مسعتـك يـا عـراق و كنـت دورة أسـطوانة ) (املصهده نفسه )318 :

شب العراق بدوهة األسطوانة وهذا تشبي غريب.

 (ومحلتها فأنا املسيح جير يف املنفى صليبه /فسمعت وقع خطى اجلياع تسري /تدمى من عثارفتذر يف عيين /منك ومن منامسها /غبار) (املصده نفس  )321 :شب الشاعر يف نفس اليت حتمل آالم

وآماا العراق شعباً وأهضاً باملسيح الذي محل وليب يف طريق إلی اجللجلة وهذا التشبي يدا علی شدة
بؤس وأمل مج الغربة .يف هذا املقطع أيضاً تشبي خف ألن الشاعر شب وقع أقدام الکادح ونداة وطن
املکدوم بالريح املرتبة اليت هتب علی عيين الشاعر و تسبب يف إيذائها.
( -وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي کاحلجاب من احلرير يشف عما ال يبني وما يبني ) (املصده

نفس  :)322 :شب نعاس حبجاب حريري يش عما حتت وهذا تشبي غري عادي و غريب و ميکج أن
نقوا إن الشاعر شب األشياة اليت تزيل آثاه الغربة مبا فيها مج الروائح الزكية اليت حتملها نسائم شهر آب
البليلة ،بالنعاس الذي يزيل التثاؤب.
ب-االستعارة
االستعاهة مج أهم السمات اليت تشهد للشاعر بقدهت علی اابداع واخللق الشعري واالستعاهة تع عد أسلوبا
خيرج اللفاظة مج داللتها املباشرة إلی دالالت أعمق وأوسع ،ه مج أبرز االنزياحات الداللية والسياب
استخدمها يف القصيدة وإستعان باالستعاهة املکنية کثرياً وإهتم هبذا اجلانب التصويري ح جعل الم
کائنا حياً يف الشطر األوا مج البيت األوا و يقوا:
يهد الغريب بواسطة احلسرات أعمدة الضياء :إن الشاعر جعل ا سرات وهو أمر معنوي لشدة
ويدا علی شدة شعوه الشاعر با سرة
حراههتا وسيلة اطفاة نوه النهاه وهو أمر حس وهذا جماز عقل
ع
وضيق النفس والغربة.

نفسي الثکلی :هذا التعبري تعبري استعاهي ألن الشاعر جعل وفة (الثکلی) للنفس وه ليست لا
بل أن کلمة (الثکلی) وفة مج وفات اانسان إذن شبع نفس بإمرأة ثکلی اليت فقدت ولدها وهو
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بواسطة هذا التعبري قد أهاد أن يعط القصيدة هوحها الرئيس وهو شدة التحسر والتوجع.
فلتنطفئ ،يـا أنـت ،يـا قطـرات ،يـا دم ،يـا ..نـقـود يـا ريـح ،يـا إبـراً ختـيط يل الشـراع ،مـىت أعـود إىل

الع ـ ــراق ؟ م ـ ــىت أع ـ ــود؟(الس ه ههياب )321 : 2000،اسه ه هتخدم الش ه ههاعر االس ه ههتعاهة املکني ه ههة والتش ه ههخيص.
التشخيص يرتق يف هذا الشهطر إلهی مرحلهة التجريهد واخلطهاب .لهذا ،ههو يتمنهی لهو يهتخلص مهج کهل ههذ
املعاناة ويعود إلی أهضه ووطنه  .إن الشهاعر يف کثهري مهج مقهاطع القصهيدة يشهب العهراق با بيبهة أو املعشهوقة

يدا علی کثرة هغبة الشاعر بوطن .
وهو خياطب (يا عراق) وهذا ع
ج -املفارقة

املفاهقههة أو الطب ههاق النفس ه م ههج املصههاده الرئيس ههية خللههق ااب ههداع الههذي ي هنجم عههج الکلم ههات االحيائي ههة أو
امللهم ههة وه ههو يع ههين التن ههاقض يف املعنيه ه املتناقضه ه يف الک ههالم بش ههکل اس ههتخدامها يف الک ههالم ي ههؤدي إل ههی
الع ههدوا يف الکه ههالم واالحن ه هراف( .الوهب ههة و الکام ههل)376 :1984،کق ههوا الشه ههاعرَّ ( :
الشـ ــمس أمجـ ــل يف
بــالدي مــن ســواها ،و الظَّــالم -حـ َّـىت الظَّــالم -هنــاك أمجــل ،فهــو َيتضــن العــراق) (السههياب: 2000،

 )320إن مجالية الاظالم مبها فيه مهج السهواد واجلههل تهؤدي إلهی االنزيهاح الهداليل .ألن الاظهالم عنصهر سهل ،
مصده اجلهل والتخل لکج وو الشاعر بأن مجيل وفي مفاهقة.
 .2-1-1-2-2االنزياح يف اللون
يطلق ذلک علی نسبة اللون إلی غري ما وضع ل حبي أن التوجد هذ النسبة ب اللون وما ينسب إلي

يف اللغة املعياهية مثل قوا السياب يف هذا السطر(:صفراء من ذل ومحی) (املصده نفس  )321 :جيعل
الشاعر مج الذا الذي هو أمر معنوي أمراً حسياً ويعطي اللون األوفر الذي هو لون اخلموا ويف هذا
التعبري انزياح يف اللون کما بإمکاننا أن نقوا إن تراسل ا واس .وهذا اللون مبا في مج اخلمولية واحل
للذليلة اليت تسبب اخلموا.
.3-1-1-2-2االنزياح األسلويب
إن اللغة األدبية جتنب مج اللغة اليومية أو املعياهية عندما يوجد األسلوب .يب هذا التجنب والبعد
امليزات األسلوبية يعين هذ اللغة اليومية يف الشعر تتحوا إلی لغة غريبة وهذا التغريب بالضروهة هو
األساس يف عملية اابداع الفين والسبب الرئيس للتغيري يف موسيقی الشعر (وفوي )64 :1373،مج
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يقوا« :بني احتقار /و

انتهار /و ازورار  ..أو (خطيه) و املوت أهون من (خطيه) (املصده نفس )321 :کما نالح أن
الشاعر جعل هذ الکلمة يف القوس ألهنا کلمة عامية تقابل املسک إذن عدا الشاعر عج لغة املعياه
کره هذا ااسم ليؤکد تعلق جبميع ما في
وإستفاد مج اللهجة خالا قصيدت وهنا انزياح يف األسلوب و ع
يتعلق بالعراق ووطن .

 4-1-1-2-2القناع
القناع وسيلة فنية جلأ إلي الشعراة للتعبري عج جتاههبم بصوهة غري مباشرة وهو تقنية مستحدثة يف الشعر
العريب املعاور وذلک ا دي

مج خالا شخصية تراثية ،عج جتربة معاورة ،بضمري وهکذا يندمج يف

القصيدة ووتان :ووت الشاعر وووت الشخصية (هوشنفکر و زميلها )14 : 1430 ،استفاد السياب
مج القناع ويتقنع بقناع سياح يرتک العراق للحصوا علی مهنة مرموقة وعمل أکثر دخالً بيد أن شوق

العراق طاملا يکون يف شرايين ودم .

يف مکان آخر يتقنع السياب بقناع املسيح املنقذ الذي يصطحب وليب يف املنفی حي يقوا «:بني
القری املتـهيبات خطاي واملدن الغريبة  /غنيت تربـتک احلبيبة /ومحلتـها فأنا املسيح جير يف املنفی
صليبه( ».السياب)321 :2000 ،

ا کايات الشعبية مج التقنيات اليت استعان هبا الشاعر يف قصيدت وهذ ا کايات تش عکل ذکريات
الغريب الطفولية .هذ ا کايات الشعبية تبدت فيها هوح املغامرة وا ب واالهحتاا حي يقوا« :وهي

املفلَّية العجوز وما تـوشوش عن «حزام» وکيف ش َّق القرب عنه أمام «عفراء» اجلميلة فاحتازها ..إال
يصوه ووهة اجلدة العجوز وه تقص علي قصة
جديلة» (املصده نفس  )318 :والشاعر يف هذا الشطر ع
ا ب العذهی اليت کان بطالها عروة بج حزام وابنة عم عفراة.

 .3-2املستوی الفکري
إن بدهشاکر السياب شاعر اجتماع  ،أحس بتخل جمتمع وخضوع لالستعماه ومشاکل اليت
أحاطت ب مج کل جانب ،لذا ،أنشد قصيدت يف مسمع العراق لک حيره مج وطأة االستعماه
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ب،
والتخلع  .الغاية يف هذ القصيدة تتجلی يف التعبري عج العناور البنعاةة لشخصية اانسان وه ا ع
والعاطفة ،والعقل وما يرتبط هبا والشاعر يف القصيدة يلتفت دوماً إلی الوطج ،واألجن  ،و ا رية،

واخلالص وخياطب عمق الکيان البشري حبسرة وحزن .مصاده األفکاه ه الطفولة اليت قضاها الشاعر
يتيماً مع جدت وفرتة تعلم و خدمت يف الوظائ والغربة عج الوطج .األفکاه اليت عاجلها ذات قيمة
معنوية فه متثعل اهتباط اانسان مبسقط هأس  .إن الوطج يف ناظر الشاعر هو جتسيد ياة اانسان
ووجود لذلک يستغرب أن يکون هناک إنسان ميکج أن خيون ذات ووجود  .السياب عاشق لوطن
يفضل مشس وطن علی مشوس .إن
والعاشق ال يری يف حبيبت إالع اجلماا والکماا کما نری أن الشاعر ع
هذ القصيدة مرتابط األفکاه واملعاين ،واضحة ،مرتبة ،عميقة ،جديدة وه
الشاعر إلی العراقي وه هسالة حتمل يف طياهتا األمل ا قيق وهو ختلع
وهذا الرتابط يف األفکاه وترتيبها تش عکل وحدة املوضوع و وحدة اجلو النفس

عنوان القصيدة ألننا حينما نناظر يف العنوان «غريب علی اخلليج» ،جند يتأل

موج مج
هسالة أو خطاب ع
اجملتمع بواسطة االستعماه
حي نری هذ الوحدة مج
مج ثالث كلمات وکلمة

غريبة جاةت نکرة لتدا علی أن الشاعر يعيش عيشة ضنکی بسبب ظلم ا کام واليعرفون بعضهم
ببعض.

اخلامتة
لعل أمجل
لقد استطاع السياب يف قصيدت «غريب علی اخلليج» أن يستثري مشاعر وأحاسيس مؤملة حمزنة و ع
ما متتاز ب القصيدة هو غزاهة الصوه ااحيائية اليت تعود إلی حالة الشاعر اابداعية خالا ناظم هذ

القصيدة وتتحوا اللغة الشعرية عند مج التعبري إلی التصوير ومج املفردة اللغوية إلی الصوهة کما متتاز برقة
اايقاع و هشاقت  .يف هذ القصيدة ،استطاع السياب أن يتناوا موضوعاً جديراً بالدهس ال يف الشعر
فحسب ،بل يف الشعر و الطبيعة واجملتمع والفلسفة وا ياة وهو موضوع الغربة والوطج وما يتعلق ب مج
التخل والفقر واجلوع واالستعماه الذي طاملا حاوا النيل من  .عاما مج جهة الاظواهر األسلوبية ،فتمثعل
يصب في السياب مقدهت اللغوية ودهسنا معامل هذا البناة و
القصيدة يف مستوياهتا احملددة بناةاً متکامالً ع
ظواهرها األسلوبية فوول البح إلی بعض نتائج يرينا أسلوب الشاعر منها:

ختريها الشاعر كانت
الروي فبإمكاننا أن نقوا إن القوايف اليت ع
 -يكش البح عالقة ب القافية و ع

مالئمةً ومضمون الشعر وفحوا وکانت هذ القوايف مج أسباب االنسجام ب املوسيقی اخلاهجية وغرض
الشعر .عأما يف املوسيق الداخلية فاستعان الشاعر مبحوه التكراه ،وهو الغالب عند السياب حي نری
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ذلك عيعِّنة أسلوبية يف شعر .

 -تاظهر يف القصيدة کلمات ذات خصووية ،قد تکون جمرد مفردات عادية ،ولکج لا يف داخل

القصيدة إحياةات ودالالت متميزة .استخدم الشاعر يف املستوی الرتکي (النحوي) لون مج اجلمل
طبيعة هذ اجلمل وحضوهها املقام  :خ ية واهتبطت بأغراض تناسب فيها املقام

حي ب ع البح
باملقاا وأخرى إنشائية طلبية منها االستفهام والنداة ،تعددت -خاللا -وسائل التعبري بواسطة
اجلمالت املعرتضة عما خيتلج يف النفس وما ِّ
خيتمر يف الذهج .کذلک عدا الشاعر يف کثري مج األحيان
هص اجلمالت والعباهات بالتقدم والتأخر ليؤکد علی املوضوع وخلق املوسيقی
عج النمط العادي يف ع
الداخلية أحيانا.
 -يف املستوی األديب-کثرياً ما-نری أن الصوهة يف القصيدة فقدت أبعادها املنطقية و أسبقت عمقها

اايقاع ألن هناک مشب ومشب ب ووج الشب متعدد األبعاد کما يعتمد علی مشاهکة املتلق وخياهات

يعتمد علی ااحياة ال املنطق کما نراها يف تشبي الريح باجلثام الذي ال ينطوي علی وج شب منطق ؛
فالصوهة علی هذا ليست بالغية أو بيانية باملصطلح املوهوث يف الذاکرة بل فنعية يف أعلی دهجات
اابداع.
موج مج الشاعر إلی العراقي وه
 إن الفکرة اليت تدوه حولا القصيدة ه هسالة أو خطاب عهسالة حتمل يف طياهتا األمل ا قيق وهو غربة الشاعر مج الوطج وختلع اجملتمع بواسطة االستعماه.
ب والعاطفة،
الغاية يف هذ القصيدة تتجلی يف التعبري عج العناور البنعاةة لشخصية اانسان وه ا ع

والعقل وما يتعلق ب وهو يف هذ القصيدة يلتفت دوماً إلی الوطج ،واألجن و ا رية واخلالص وخياطب
عمق الکيان البشري حبسرة وحزن .
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