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ـ پژوهشي)، شماره چهاردهم    1395بهار و تابستان ـ مجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انساني سابق) (علمي 
  

إيران)بوشهر، الخليج الفارسغة العريية و آدابهابجامعة (االستاذ المشارک في قسم اللّ  1ورعابدپكتور محمد جواد الد ،  
  

  ي شعر بدر شاكر الّسّيابالّتطّور الّداللي للفظ "الباب" ف
  

  الملّخص
ّياب الكآبــــة، والفقــــر واحلرمــــان، وعــــاش يف بلــــد جــــّرب الــــويالت واحملــــن، توّســــع  يف ملــــاّ جتــــرّع الّســــ

وال، وجعلها مصدراً لإلهلام واإلحياء ومستوَدعاً النتقال جتاربه ورؤيته؛ حيث ميكــن استخدام بعض الدّ 
وال. إنّــه ن لواعجــه. فلفــظ "البــاب" يعــّد مــن مجلــة تلــك الــدّ عبــري عــالقــول أنّــه وجــد فيهــا مــا ميّكنــه التّ 

اليل هلـــذا اللفـــظ ومرونتـــه ومـــن مثّ طـــور الـــدّ اســـتخدمه أكثـــر مـــن مـــأة ومخســـني مـــّرة وهـــذا دليـــل علـــى التّ 
مز وتنّميه. فكان وجوده جليّــاً يف شــعره، طور؛ إذ قام بإيالجه يف بنية لغويّة حتتضن الرّ انصياعه هلذا التّ 
نعــّده مــن ثيمــات شــعره، وكــان مصــدر اهتمامــه فرّكــز عليــه يف أشــعاره وشــحنه بأبعــاد  حيــث ميكــن أن

اعر وذلك اّل وجوهاً من انطباعات الشّ ودالالت خمتلفة، ليصبح ذات دالالت فكريّة. فحمل هذا الدّ 
، عّيب. أّمــا التحــّول الــدالّيل الــذي أصــاب داّل "البــاب" هــو: اخلــوف واألمــانباعتماد على املذخور الشّ 

  احملدوديّة واحلريّة، واليأس واألمل، والعمار واخلراب، واالتصال واالنطوائّية وما إىل ذلك.
الّيل لكلمة "الباب" والبحث عن أسباب حضورها املوّسع طور الدّ راسة مناقشة التّ دف هذه الدّ 

ــا ليســت مفــردة فحســب؛ بــل هلــا تــداعيات ميكــن رصــدها يف املفــاهييف شــعر الّشــ ّ م املــذكورة اعر، إذ إ
ّياب إىل تــداول الكلمــة يف شــعره شــّكلت ثنائّيــات ضــّدية، ميكــن اســقرارها أعــاله. هــذا وأّن رؤيــة الّســ

لبّية. أّمــا املــنهج الــذي اعتمــدت ؤيــة الّســؤية اإلجيابّية والقســم اآلخــر بالرّ على قسمني: قسم خاّص بالرّ 
اعر، الّيل هلذه الكلمة يف نصوص الشّ الدّ  طورراسة منهج وصفّي حتليلّي، حاول فيه التقاط التّ عليه الدّ 

واهر غويـّـة وبعــض الظّــوذلك عرب اختيار مقاطع شعريّة حضرت فيها الكلمة، إضافة إىل حتليل البنيــة اللّ 
  اليل.طّور الدّ األسلوبّية املسخدمة يف هذه املقاطع واليت ساعدت على تنمية هذا التّ 

  لبّية.الالت السّ الالت اإلجيابّية، الدّ طّور، الدّ ب، التّ عر، الباّياب، الشّ السّ  الكلمات المفتاحّية:

  المقدمة-١
» البــاب«البــاب يعــين املعــرب وهــو الــذي يــدعو إىل املــرور منــه أو حيظــر اجتيــازه فينفــتح علــى األســرار. إّن 

ها الالت. فهــو داّل ومــدلول معــاً. يعطــي املعــاين بشــكليف الــذاكرة الشــعبّية يفــتح علــى عــدد مــن املعــاين والــدّ 
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املباشــر أو غــري مباشــر؛ أي كمــا ورد بــاملعىن احلقيقــي، اســتعمل بــاملعىن اجملــازي أيضــاً. إذاً احليــاة تتكــون مــن 
حـــاالت أو مـــن أبـــواب ملموســـة حقيقيّـــة وأخـــرى رمزيّـــة ينبغـــي أن تشـــرع. فمـــن وظـــائف البـــاب؛ الـــذهاب 

األمــل، اليــأس. ففــتح البــاب أو  واإليــاب، الفضــول اخلــارجي والتطلّــع الــداخلي، احلمايــة والعقــاب والرقابــة،
إغالقــه يكــون دائمــاً مصــحوباً مبجموعــة مــن االنطباعــات لــذا للوقــوف علــى بعــض هــذه االنطباعــات نقــوم 
بذكر بعض ما ورد من العرب عن "الباب". يتمّتع البــاب يف العقــل العــرّيب برمزيـّـة قويـّـة جــّداً، مثــل مــا تكــون 

رتاث العــريب نــرى أّن العــرب توّســعوا يف مــدلول البــاب؛ حيــث أخــذوا عليه العقلّيات األخرى. باملراجعة إىل ال
ـــم وجـــدوا للحيـــاة أبوابـــاً غـــري أبـــواب البيـــوت، وللّســـ ـــا يطلقـــون هـــذه الكلمـــة علـــى معـــاٍن جمازيـــة، ألّ ماء با

ماء مأنينــة، فالّســرب والطّ زق والّصــباحات عــن الكثــري مــن احلكمــة والــرّ تظهــر الّصــ» علــى بــاب اهللا«الواســع و
ــ اس مزيــة الــيت عرفتهــا اإلنســانية والــذي يلتجــئ إليــه النّــا فســيح للبشــرية مجعــاء، وهــو مــن أكــرب األبــواب الرّ با

بــاب «و» زقبــاب الــرّ «و» عادةبــاب الّســ«فســّية. واحليــاة هلــا أكثــر مــن بــاب. فثّمــة روف النّ يف خمتلــف الظّــ
 تلجــأ إليهــا البشــرية يف مســعاها وغريهــا مــن األبــواب املختلفــة الــيت» بــاب احلــبّ «و» بــاب األمــل«و» ربالّصــ

اعّي يف شــبكة احليــاة املعّقــدة بغيــة أن اليــومّي، لتكــون علــى صــلة معهــا، وحتّقــق حضــورها النّ  فســّي واالجتمــ
يقــة ويف نفــس الوقــت رمــز قفالبــاب هــو ح .تكون هذه املسّميات الرمزيّة أبواب شروع حنو أمــل يــومّي مرجتــى

شــخيص للغــىن ّىت يومنا هذا فالباب كواقع مادّي يعــّد أحــد وســائل التّ وجماز؛ على سبيل املثال منذ القدمي ح
ــا الكبــرية واملزخرفــة واملنقوشــة بواقــع حاهلــا االقتصــادي؛ بينمــا أبــواب البيــوت  والفقر، فاألســر الثريـّـة تــدّل أبوا

ريهــا مــن ذات ديدة وتشــّبهها مــع غوع االجتماعي واالقتصادي معــاً لســاكنيها ببســاطتها الّشــالفقرية تعّني النّ 
  وع االجتماعي.النّ 

ــا "البــاب" يف الــرتّ فنظــرا للشــحنة الدّ  دراســة بتتّبــع دالالت هــذه اث العــريب، جــاءت الّ اللّيــة الــيت يتمّتــع 
ّياب، خاّصة وأّن الكلمــة تكــون ذات وظيفــة خاّصــة يف عالقتهــا مــع الكلمــات األخــرى الكلمة يف شعر السّ 

اعر؛ لــذا قــام ّياب محلــت الكثــري مــن انطباعــات الّشــع يف شــعر الّســص. وكلمــة البــاب حلضــورها الواســيف الــنّ 
اليــة: ياق الــذي وردت فيــه وذلــك مــن خــالل احملــاور التّ برصــد هــذه الكلمــة وحتليلهــا مــن خــالل الّســالباحــث 

الليّــة ّياب، األنســاق الدّ داول املوّســع لكلمــة البــاب يف شــعر الّســأســباب التّــ  عر احلديث،داللة الباب يف الشّ 
  لبّية.ّياب بشقيها اإلجيابية والسّ ّل الباب يف شعر السّ لدا
  وأهدافه البحث إشكالية-٢

يقتصر البحث احلايل على مناقشة لفظ "الباب" يف شعر السّياب؛ الداّل الذي ما يكاد يــرد يف قصــيدة 
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 كــن القــولمي فبهــذا احلضــور الواســع طباعــاً مــن انطباعــات البشــر.من قصائده إّال وأسبغ عليــه داللــة حتمــل ان
ولوجهـــا يف بنيــــات لغويّـــة يف شــــعر الشـــاعر احتضــــنت الرمـــز ومنّتــــه؛ بأّن البـــاب ليســـت مفــــردة حبســـب، بــــل 

ـــا ســـاعدت الشـــاعر علـــى البـــوح  بعـــض يواحتفظـــت بفضـــاء واســـع يف تكـــوين وجتّلـــ ّ رؤى الشـــاعر، كمـــا وأ
كشــف لنــا عــن الظــروف العصــيبة ه يف ثنائّيات ضّديّة؛ بعضها إجيابّية واألخرى سلبّية. وكــّل منهــا تاتبانطباع

ا تساعدنا على فهم نّصه الشعرّي. ّ ا السّياب، كما وأ   اليت مّر 
إذن تسعى هذه الدراسة إىل البحث عن األسباب اليت جعلت السّياب أن يتوّجه بفكره إىل هــذا الــداّل 

صد املفاهيم الــيت وإدراجه ضمن فضائه الشعري، وكذلك التعّرف على األساليب اليت مّكنت السّياب من ر 
التطــور الــداليل لكلمــة "البــاب" الــيت كــان هلــا حضــور واســع يف اإلملــام تنطــوي عليهــا كلمــة "البــاب"، وأخــرياً 

  شعر السّياب.
فيـــه التقـــاط التطـــور الـــدالّيل هلـــذه الكلمـــة يف  جـــاً اســـتقرائّياً حتليليّـــاً، حـــاوليف البحـــث منه تّبـــع الباحـــثا

الكلمــة، إضــافة إىل حتليــل البنيــة اللغويّــة  قــاطع شــعريّة حضــرت فيهــاختيــار معــرب اوذلــك  ،نصــوص الشــاعر
بغيــة  طــّور الــداليلتســلوبّية املســخدمة يف هــذه املقــاطع والــيت ســاعدت علــى تنميــة هــذا الوبعــض الظــواهر األ

  األسئلة التالية: عناإلجابة 
 ما هي أسباب احلضور املوّسع لكلمة الباب يف شعر السّياب؟ 
 داللّية اخلاّصة بالباب اليت متحورت عليها رؤية السّياب ؟ما هي األقطاب ال 
 كيف كانت رؤية السّياب إىل تداول كلمة الباب يف شعره؟  

  خلفّية البحث -٣

" ملؤلّفــه الســّياب جمالّيات المكان في شــعرمن الدراسات املرتبطة بالبحث الذي بني أيدينا، كتــاب "
 ".الشــعري عنــد بــدر شــاكر الســّيابالفضــاء " عنــوانلطيــف حمّمــد حســن حتــت و دراســة  .ياســني النصــري

يف حقول وأنســاق دالليّــة  شعرّي للسّياب داخل النصوص ورصفهالفضاء البتحليل قامتا  نيالدراستّن رغم أ
ا جاءت  إّال  .متعّددة ّ ومل تتّبع كافّــة كافــة دالالت البــاب كــداّل قــام الســياب بشــحنه بتلــك الــدالالت معتمــدا علــى  ضنينةأ

الدالليّــة الــيت يتمتّــع  اتلشــحنا واســعة تلــّم بكافّــةــا ال يعــدو شــذرات مقتضــبة ال تعطــي صــورة  جــاء، ومــا اث العــريبّ الرت 
بتتبّــع دالالت هــذه الكلمــة يف شــعر الســّياب، خاّصــة هــذه جــاءت الدراســة ف، شعر السّيابا "الباب" يف 

وتــأيت أمهيّــة حبثنــا يف كمــا   خــرى يف الــنصّ وأّن الكلمة تكون ذات وظيفة خاّصة يف عالقتها مع الكلمات األ
أن  اســتطاعخللــق فضــاء شــعرّي مناســب الشــاعر تســليط الضــوء علــى التقنّيــات واألســاليب الــيت اســتخدمها 
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  . اليت تنطوي عليها لفظة "الباب"يفّجر من خالله املعاين
  داللة الباب في الشعر الحديث-٤

ين حيــث قــاموا باســتخدام نفــس التعــابري، بــل نّوعــوا شــعراء املعاصــر الونــرى نفــس هــذه االنطباعــات عنــد 
ــزام، وبكــاء، ونــدم،  فيهــا واســتعملوها بكثافــة الفتــة يف قصــائدهم ومل تکــن إّال تعبــرياً عــن حلظــات أمــل، وا

آخــر ملــوك عنــدما متــاهى مــع  ؛ مثــل هــذا التعبــري الرائــع حملمــود درويــشذلــك وضــياع، وانكســار وســقوط ومــا
تاَجهــا فـَــْوَق ِمْئَذنَــة اهللا. َأْمسَــُع َخْشَخَشــًة لْلَمفــاتيِح/  رَّ غداً ُقرب أَْمسي. َسَرتَفُع َقْشــتاَلُة/: َكْي أَمُ قائالً غرناطة 

 نــا َزفْــرُة اْلعــرَيبِّ األخــريَةْ َمــْن َســيُـْغِلُق بــاب السَّــماِء اَألخــَري؟ أَ  /َهــْل أَنــا ،بــاِب تارخينــا الــذََّهيبَّ، وداعــاً لِتارخينــا يف
  .)٢٧٨ :٣، جم٢٠٠٥ ،(درويش

إّن درويــش يــرى شــعبه يف التيــه واآلن يتحّســر علــى مــا كــان عليــه شــعبه مــن جمــد؛ حيــث بقــى يف حســرة 
هــذا العبقــرّی يفــتح نّصــه الشــعرّي ليتنــاّص علــى بــاب يفــتح عليــه ذلــك االزدهــار الــيت مــّرت بــه األّمــة العربيّــة. 

ه دَّ ِســ ه ريــحْ نَّــمِ  يــكْ ي ِجي اللِّــ البــابُ " قائــل:ملثل الشــعّيب الحيث يستوعب ا مع املذخور الشعّيب يف هذا اجملال؛
، ويظهـــر موفّقـــاً يف صـــهره يف صـــلب نّصـــه الشـــعرّي، حيـــث زاوج بـــني مفهـــومني اســـتيعاباً تاّمـــاً ؛ " ١يحْ رتَ ْســـاوَ 

لكلمة "الباب" واّختذ من البــاب بــؤرة أمــل لشــعب كابــد أهــواًال، وُحّطمــت قــراه، وعــاىن مــن التشــريد بعــد أن  
إيالجــه يف فضــاء لغــوّي يــدّل علــى األمــل؛ حيــث نــرى بواملشاكل يف النّص املوروث وذلك  كانت رمزاً للشرّ 

عالمـــات احليـــاة يف املســـتقبل ترتاصـــف بتكـــرار لفظـــة "مـــازال" فـــی کـــّل مقـــاطع القصـــيدة لتفـــتح بـــاب األمـــل 
التعــابري  للشــعب الفلســطيّين املنكــوب والكلمــة هــذه تــدّل علــى البقــاء، كمــا أّن األمــل يأخــذ معــىن شــامالً يف

التاليـــة؛ مثـــل: وجـــود اجلنـــني يف األحشـــاء، واحلطـــب يف املوقـــد، والـــّدماء يف القلـــوب، واحلصـــري يف البيـــوت، 
 مــن العســل يف الصــحون، فكــّل هــذه التعــابري تعــين علــى الرتتيــب: اســتمرار احليــاة، والــدفئ واإلنــارة، شــيءو 
"البــاب"  تفاظ البيوت باألبواب، يكســي دالّ احالثورة من أجل مسقبل زاهر، والتمّتع حبالوة احلياة، وحّىت و 

تطيع اقتحامهــا؛ هلــذا يــأمرهم مســحة مــن األمــل؛ ألنّــه مادامــت األبــواب موجــودة علــى البيــوت فــال أحــد يســ
ة مــن العســل/ردوا الــذباب ما زال يف صــحونكم بقيّــ"يستعيد فيهم احلركة وروح النضال:بفعل حركّي لبغلقها 

ال يف بيــوتكم حصــرية .. وباب/ســدوا طريــق الــريح عــن صــغاركم/لريقد عــن صــحونكم/لتحفظوا العســل/ما ز 

                                            
منه حّىت ال تدخل يف مشاكل أي حنن ال  يضرب هذا املثل انّه إذا هناك أمر يأيت لك باملشاكل فعليك قطعه وبرته والتخّلص - ١

نعرف عاقبة األمور ويفضل إغالقها ( بعضها ) حّىت ال حتدث أمور أنت ال تتوّقعها وتندم عليها يعين إن تلوم نفسك وتقول ولو 
  فعلت كذا ملا حدث هذا.
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األطفـــال/الريح بـــرد قـــارس .. فلتغلقـــوا األبواب/مـــا زال يف قلـــوبكم دمـــاء/ال تســـفحوها أيّهـــا اآلباء/فــــإن يف 
  .)٢٢: ١، جنفس املصدر( "أحشائكم جنني/مازال يف موقدكم حطب

يبــّني حــال الالجئــني وجيّســم واقعهــم  اب والرتحــال، إذّول إىل هــاجس االغــرت هــذا املعــىن عنــد البيــايت يتحــ
املّر ويسأل عن لسان اإلنسان الغريب الالجــئ. فــاالغرتاب والرتحــال هــيمن علــى الــنّص وشــحن داّل البــاب 
ذه الشــحنة وشــّكل البــاب بوصــفه مطروقــاً بالنســبة إىل اإلنســان الفلســطيّين املشــّرد عتبــة مكانيّــة تــدّل علــى 

ــا بكــّل وجــوده حــّىت أنّــه الســأم وامللــل، فــ الواقف وراءهــا ينتظــر اخلــروج مــن مــرارة االغــرتاب الــيت أخــذ حيــّس 
ـــَل املنـــايف يف حمطـــات القطـــار بـــال عيون/يبكـــون حتـــت الُقبعـــاِت ،/ويـــذبلوَن ": اعتـــرب هـــذا االغـــرتاب موتـــاً  لي

يمــون معفــرة اجلبني/يــا َمــن ،/ويهرمون/يا َمْن رأى "يافا" بإعالٍن صغٍري يف بــالد اآلخريِن/يافــا علــى صــندوق ل
  .)٤٢٤: ١، جم١٩٩٥(البيايت،  "يدق الباَب ،/حنن الالجئني/ُمتنا/

نفـــس الشـــحنة الداللّيـــة لـــداّل "البـــاب" عنـــد مســـيح القاســـم، خاّصـــة وأنّـــه كفلســـطيّين كابـــد مـــرارة  ونـــرى
ّني علــى اهلجــرة: يــنّص علــى معاناتــه مــن الصــعاب واألهــوال مبّينــاً كــّل الظــروف الــيت جتــرب الفلســطين، العــيش

أماه إّن بقاءنا يف هذه األرض انتحار/السوس يف كتيب...ويف قليب يغــيم االحتضــار/أّمي...طحنت املــاء يف "
ــرأت نعلــي وأثــوايب/ وشــتمت يف صــلف/  املقهى/ومسحت كّل موائد امللهى/ وطردت من باب إىل باب/ و

ـــ ).٤٥٦-٤٥٥: م١٩٨٧،(القاســـم".وطعنـــت يف شريف ة رائعـــة بـــالرجوع إىل املاضـــي يـــذّكرنا ويف عملّيـــة فنّـّي
حدى الشيم العربّية الــيت كانــت العــرب تفتخــر إباملدلول الرتاثّي لداّل "الباب"؛ حيث كان يدّل على الكرم، 

ا، بينما اآلن بسبب االحتالل الصهيوين ألرض فلسطني، حيمل الباب وجهاً جديــداً مــن انطبعــات البشــر 
مــن  محــر الــذي ثــارت حفيظــة مســيحواألرض الفلســطينّية، أّي اخلــّط األ حيث يصبح صنو البيــت بــل الكيــان

أجله، فأخذ يدعو شعبه للمقاومة ومناهضة االحتالل يف كّل أرض الوطن حبدودها املعروفة وكافّــة مقوِّمــات 
اح/فإذا : أنا قبل قرون/مل أطرد مــن بــايب زائر/وفتحــت عيــوين ذات صــبواالقتصاديّة والثَّقافّيةالوطن السِّياسّية 

.. حقــل جراح/وعرفــت ضــيويف الغــداّرين/فزرعوا .غّاليت مسروقه/ورفيقُة عمري مشــنوقه/وإذا يف ظهــر صــغريي
: نفــس املصــدر( !ينببايب ألغاماً وخناجر/وحلفــت بآثــار الســّكني/لن يــدخل بيــيت مــنهم زائــر/يف القــرن العشــر 

٣٨(  
ـــة مـــن اســـتخدام ـــاً يف  كمـــا رأينـــا قـــد أكثـــر األدبـــاء يف أعمـــاهلم األدبّي داّل "البـــاب"، فكـــان وجـــوده جلّي

األدب احلــديث واملعاصــر، إذ يعــّد مــن الثيمــات العصــريّة الــيت اشــرتك فيــه معظــم الشــعراء املعاصــرين، وكــان 
مصــدر اهتمــامهم فرّكــزوا عليــه يف أشــعارهم وشــحنوه برمــوز وأبعــاد ودالالت خمتلفــة، ليصــبح ذات دالالت 

  مناقشة القضّية يف شعر السياب. عندكر بعضها فكريّة. وذلك ألسباب عديدة سنقوم بذ 
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رمزيّة ودالالت جمازيـّـة لكلمــة البــاب عنــد الشــعراء  ى بعض ما ذكرناه من مفاهيم ومعانبعد الوقوف عل
الســّياب كنظرائــه مــن ســّياب. املعاصــرين، نقصــد مناقشــة تطــّور هــذه املفــاهيم اجملازيّــة لكلمــة البــاب عنــد ال

الشــعراء املعاصــرين اّجتــه إىل توســيع اســتعمال هــذه الكلمــة ســواء مــن حيــث العــدد، أم مــن حيــث الداللــة، 
بحت متداولــة يف معجمــه أصــوذلك عرب إيالج هــذه الكلمــة يف بنيــة لغويـّـة حتتضــن اجملــاز والرمــز وتنّميهمــا. ف

ابّيــة واألخــرى ســلبّية. بــالواقع "البــاب" ليســت مفــردة الشــعري، وأخــذت تــدّل علــى عــّدة مفــاهيم بعضــها إجي
حــاول رصــد ي يلــ يمــافحســب بــل هــي انطباعــات وانفعــاالت ميكــن رصــدها بــذكر مصــاديق مــن شــعره. وف

ومناقشـــة بعـــض هـــذا التـــداول اجملـــازي هلـــذه الكلمـــة لـــدى الســـّياب، وذلـــك عـــرب دراســـة قطـــع مـــن النصـــوص 
قبل مناقشة تلك املفاهيم ورصدها؛ جتدر بنا اإلشارة إىل بعــض  لكنّ  الشعريّة الىت وردت فيها هذه الكلمة.

  األسباب اليت أّدت إىل تداول كلمة الباب بصورها املختلفة واستعماهلا املوّسع يف شعر السّياب.
كمــا هــو معــروف أّن حيــاة الســّياب كانــت مليئــة باألحــداث، وتركــت هــذه األحــداث أثــراً بالغــاً مفعمــاً 

 األحداث أّن الشاعر منذ طفولته جّرب هّم اليتم؛ حيث فقد كّالً من أّمــه وجّدتــه اللتــنيباحلزن؛ فأّول هذه 
) كانتـــا مصـــدرين للعطوفـــة، األمـــر الـــذي ســـلب منـــه الطمأنينـــة واحلنـــان وخـــّرب كـــّل ٢١: م١٩٨٧ (بالطـــة،

ّب احلــياع ل الــيت كــان مــن املمكــن أن يبــين حياتــه عليهــا. ومــا كــاد أن يــتخّلص مــن اليــتم إّال وحلقــه ضــآلمــاا
ر هـــذا الضـــياع مـــرّة أخـــرى عنـــد خســـارتة ) وتكـــرّ ٥١: م٢٠٠٨(البريمـــاين، يف ســـّن مبّكـــرة الـــذي وقـــع فيـــه 

اب بــني اللــوايت كــان حيــّبهن ) تلك الفتــاة الــيت احتلّــت مكانــة ممتــازة يف نفــس الســيّ ٥٤"هيلة"(نفس املصدر: 
 ةاملعروفــ ؛الفشــل فيمــا بعــد مــع كــّل مــن لبيبــةاحلبيبــة واألّم الــيت حــرم منهــا والزمــه هــذا  لعّلــه جيــد فيهــا صــورة

ومليعة عباس عمارة الــيت تعــّرف عليهــا وهــو يف مطلــع ،  )٣٦: م٢٠٠٦عنده بذات املنديل األمحر (نعمان، 
اب قصــائد يف هــذا احلــّب )، فكتــب الســيّ ٤١: مــني(نفس املصــدرالســنة الثالثــة مــن ســين دراســته يف دار املعلّ 

مــاً بــذلك احلــّب الفاشــل حــّىت بعــد زواجــه، األمــر ة مــرات يف صــباه، وظهــر متألّ الفاشل املرير الذي جّربه عــدّ 
الذي أورثه طول حياته "العيش يف خيبة أمل كربى، وذلــك لعــدم حتقيــق النجــاح بعالقاتــه العاطفيــة، ولــذلك 

تــه  ليصــطاد حبيباوعذابــه وآالمــه وآهاتــه، إذ غــّىن  ر يف قصــيدته الــيت حتمــل عنــوان (شــاعر) لوعــة احملــبّ صــوّ 
 ،ة وشــعورًا مريــًرا بــاألمل."(علوان الكنــايناألمســاء، ممــا تــرك يف داخلــه خيبــة نفســيّ  ّال إمل يصــطد مــنهن ولكنــه 
  .)٩٦: م٢٠١١

اب اب طــول حياتــة هــي قضــّية الفقــر والشــظف يف العــيش. إّن الســيّ املســألة الثالثــة الــيت عــاىن منهــا الســيّ 
طــاع، األمــر الــذي أثقــل كاهــل الشــعب وضــّيق علــيهم طة العــيش يــتحّكم مبجتمعهــا األقولــد يف عائلــة متوّســ
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دة بســبب انفصــاله اب مل يثبت يف وظيفــة معّينــة وظــّل يتنّقــل يف وظــائف متعــدّ احلياة. هذا وأّن شخص السيّ 
  .عليه احلياة تمن الوظيفة احلكومّية اليت كان ميتهنها لقضايا سياسّية، فهذه املسألة نفسها ضّيق

 يتجاوز األربعني من عمــره، فمــرض الســلّ  مع املرض منذ طفولته حىت قضى عليه وملاّ  ابالسيّ "نشأ  مرضهزد على ذلك 
ما كان يستطيع توفري مثن العالج؛ حيــث كــان "مريًضــا يفــتش عمــن يــدفع لــه أجــرة  هذا وأنّهته وقلبه، قضى على شبابه وصحّ 

ولقــد انطبعــت يف نفســه آالم شــعبه  )٨٣: م١٩٧١جــربا، كراًمــا لــألدب "(إن يعاجلــه أوعــن طبيــب يرضــى  مبيــت يف فنــدق؟
 ان"ام للناس ومبشاكل املرأة وحقوقها ومشاكل الفقر واملرض والبــؤس، ف صل بظلم احلكّ ة، منها ما يتّ ة واالجتماعيّ السياسيّ 

أي ذلك الشــعر الــذي حصــر أجــوده يف م ١٩٦٠ة على حنو جارف عنيف، شعره حىت أواخر عام معنًيا بالقضايا العامّ  اً بدر  
ســى والغضــب علــى مــا يقــع يف العــراق ة: هو شعر االحتجاج واألا هو يف قرارته شعر القضايا العامّ أمنّ  -ن (أنشودة املطر)ديوا
ة الفقــرية الكادحــة واملعدمــة ر فيــه النمــاذج البشــريّ اب شــعر اجتمــاعي كثــري صــوّ ، وللســيّ  )٢٣فس املصدر: " (نالعامل العريب وأ

ا، ومن أبــرز تلــك النمــاذج الــيت تناوهلــا يف قصــائده هــي (املــومس العميــاء، حفــار  يف احلياة، داعًيا إىل تبين قضيتها واالهتمام 
خــر حلظــة يقــف بعملــه آفإّنــه ظــل إىل  .بن الشــهيد)اخلليج، االقبور، األسلحة واألطفال، املخرب، حسناء القصر، غريب على 

  .ةة العربيّ املكافحني عن آمال األمّ  وشعره يف طليعة األحرار

  نساق الداللّية لداّل الباب في شعر السّياباأل-٦
"املــرض، : داخــل األقطــاب التاليــةأّدت إىل متحور رؤية السّياب اخلاّصة بالبــاب  ،األسباب املذكورة آنفاً 

ملــاّ كانــت تلــك األقطــاب منحتــه إحساســاً  .الغربــة، الظلــم النــاتج عــن االســتبداد واالســتعمار، الفقــر واحلــبّ 
الشــاعر يف صــراعه مــع املــرض وحّبــه الفاشــل والفقــر االقتصــادّي والظلــم الــذي عانــاه  ةإىل جتربــ يشــريخاّصــاً 

حيث رأى "إخفاقات متالحقــة يف جمــال احلــّب  . األمر الذي سّبب له أزمة نفسّية حاّدة؛السّياب يف حياته
ّيـــة رات داللتطـــوّ ممـــا أّدى إىل مجلـــة  )٢٩-٢٨: م٢٠١١(حممـــد حســـن،  والسياســـة واالجتمـــاع واالقتصـــاد"

بعضها اجيابّية واألخرى سلبّية. فإنّه رأى يف الباب األمل واالنفتــاح اب يف شعر السيّ  "الباب" كلمةأصابت  
علـــى مســـتقبل زاهـــر واالنطـــالق، كمـــا رأى االنســـداد واليـــأس، ورأى فيـــه االنتظـــار ، ورأى األمـــان واخلـــوف، 

ورأى االنطوائيّـــــة وأمثـــــال ذلـــــك مـــــن أى االّتصـــــال واالنفصـــــال ورأى الضـــــيافة ورأى القـــــرار واالضـــــطراب، ور 
ا الــــذاكرة الشــــعبّية والــــرتاث. كمــــا نالحــــظ هــــذه الرؤيــــة بالنســــبة إىل تــــداول كلمــــة   "البــــاب"دالالت عهــــد

شــّكلت ثنائيــات ضــّدية حــاول الســّياب أن يلــّم جبميــع األبعــاد الداللّيــة الــيت تنطــوي عليهــا هــذه الكلمــة يف 
  قسمني: قسم خاّص بالرؤية اإلجيابّية واآلخر بالرؤية السلبّية.على استقرار هذه الدالالت  النّص. ميكن

  اإليجابية الدالالت-١-٦
احلفـــظ و ؛ الوقـــوف واالنتظـــار، تتمحـــور رؤيـــة الســـّياب اإلجيابيّـــة اخلاّصـــة بالبـــاب داخـــل األقطـــاب التاليـــة

اب عالمـــات حيـــث رأى يف البـــ مـــا إىل ذلـــكوامللجـــأ و  العمـــار واخلـــراب،و  ،اخلـــروج مـــن احلرمـــانو  ،واألمـــان
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  إمكان احلياة يف املستقبل ترتاصف أمام أعينه يف حالة خّيم اليأس على أفكاره.
  االنتظارو األمل -١-١-٦

؛ الســـّياب يف "مدينة الســـراباالنتظـــار بصـــدى واســـع يف أشـــعار الســـّياب، منهـــا قصـــيدة" مفهـــوم يحظـــ
ــا بــل يقــف حيث مل يعد يراها بعد، فيقف بالقصيدة يقّر بانفصاله عن حبيبته؛ هذه ا نتظارها وال يربح أبوا

ــاإليــك يــا مدينــة الســراب، يــا ردى " خلفهــا وقفــة منتظــر يقــول: ومــا انطــوى / روبّــا إىل أســيهعــربت أ/ حيا
ــا وخلفهــا وقفــت يف انتظــار/ وأنت يــا ضــجيعيت، مدينــة نائيــة/ ،النهار ، م٢٠١٢،الســّياب( ".مســدودة أبوا
   )٢٣٩: ٢ج

واملصـــدر للخـــريات والربكـــة  موطنـــه احلامـــل لذكرياتـــهزوجتـــه و  صـــاهر بـــنيالســـّياب ت النظـــر أّن ممـــا يلفـــ 
ــذا اخلطــاب:  الســّياب هلــا أن خياطبهــا فمازج بينهما لتالقيهمــا يف صــفات شــبيه، فيحــقّ  بعــد انتظــار طويــل 

إّال أّن الســفر متطّــى وبــدا طــويالً حــّىت أصــبح الوصــل كالســراب علــى   "يــا أقــرب الــورى إّيل أنــت يــا رفيقــة"
ّياب، فأخذ االنتظار يف الغربة يفّتتت جسمه النحيل، ورأى نفســه وراء ســور يفصــله عــن مدينته/وفيقــة، الس

ا بعد طول وعنــاء.  ويتكــّرر الوقــوف أمــام البــاب عنــد ووقف يف انتظار فتح األبواب املسدودة دونه ليلتقي 
فقــده يف طفولتــه وحياتــه. فيجعــل يف قصائد أخــرى، ونــراه ال يــزال يف انتظــار الولــوج لتحقيــق مــا قــد  السّياب

وقوفــه دون جــدوى، ال يــرّد أّن نفســه الطــارق واملســتجدي واحملتــاج إىل مــأوى احملّبــة واحلنــان واالســتقرار، إّال 
:  نفس املصـــدرعليـــه أحـــد. إّن القصـــائد الـــيت جّســـدت هـــذا املعـــىن كثـــرية؛ منهـــا: "األّم والطفلـــة الضـــائعة"(

، و "ســفر  )٢٣٨: نفــس املصــدر، و "مدينــة الســراب" ( )٢١٩: درنفس املص ) و "أمام باب اهللا"(٢٣٢
نفــس ( "إقبــال والليــل" ، و )٣٤٩: نفــس املصــدر( ، و "إرم ذات العماد" )٣٢١: نفس املصدر( "٨أيوب
  .)٤٣٣: نفس املصدر( و "رسالة" )٤٣٩: املصدر
  الحفظ واألمان-٢-١-٦

قــي اإلنســان احلــرارة والــربودة الشــديدة، كمــا الغاية األصلية من صنع الباب هي احلفظ واألمان؛ حيث ي
ري" أجاد اســتخدم هــذه ج"املعول احل حيفظه من مدامهة الشرور أيّاً كانت تلك الشرور. السّياب يف قصيدة

الداللــة للبــاب، فإنّــه رأى نفســه شــيئاً فشــيئاً يقــرتب مــن املــوت املخــّيم علــى ذاكرتــه يف أيّامــه األخــرية. ورأى 
ل عليه مبعوله يريد مدامهة زمنه احلاضر حامالً معه املعول بقصد هدم كّل ما اســتخدمه املستقبل الرهيب يقب

فهــذا االقتحــام العنيــف للمــوت  .ة وآجــرات متظــافرةللمحافظــة علــى نفســه، مــن ســور منيــع وأبــواب حمكمــ
"رنــُني  اب:ذاكرتــه تضــطرب أّميــا إضــطر  ا شــّر ممــزق ويســلبها األمــان وجيعــلاملداهم، يــدّمر رؤيــا الشــاعر وميّزقهــ
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املعوِل احلجرّي يف املرتجِّ من نبضــي/ يــدّمُر يف خيــايل صــورِة األرِض/ ويهــدم بــرج بابــل، يقلــع األبــواب، خيلــع 
كــّل آجــرَّة/ وحيــرق مــن جنائنهــا املعّلقــة الــذي فيهــا/ فــال مــاٌء وال ظــلٌّ وال زهــرْة/ وينبــذين طريــداً عنــد كهــف 

دم، وحيـــرق، "يـــدّمر، ويهـــ: ). درج أفعـــال مثـــل٤٢٧: ٢، جم٢٠١٢لـــيس حتمـــي بابـــه صـــخرْة" (الســـّياب، 
ــا علــى صــيغة املضــارع الــذي يــدّل علــى احلــدوث، اجملــ" يف معجمــه الشــعري مــن جانــب، مثّ وليس حتمــي ئ 

  من جانب آخر.
  الخروج من الحرمان-٣-١-٦

ــ ة، واهلــروب جتّلــى كــره الســّياب لألبــواب املغلقــة يف عــّدة قصــائد؛ كأنّــه يريــد اخلــروج مــن العزلــة واالنطوائّي
مــن االستســالم لألمــر الواقــع؛ لــذا صــرّح بفــتح البــاب كربكــان متمــّرد علــى الواقــع ويريــد اخلــروج مــن الســكون 
النهــايي؛ وهــو املــوت، ويصــّر علــى احلركــة واالنطــالق كارهــاً األبــواب املغلقــة الــيت متنعــه مــن االنطالق.(حممــد 

الك. إذاً فــتح األبــواب عنــد الســّياب يعــين ) حــّىت لــو كــان الســري ينتهــى بــه إىل اهلــ١٨٦: م٢٠١١حســن، 
القصــيدة نــاً كرهــه لألبــواب املغلقــة يف ما أنّه عــّرب عــن هــذا املعــىن مبيّ ، كواخلروج من احلرمان االنطالق واحلريّة

بصــور خمتلفــة؛ حيــث يف املــرّة األوىل اســتخدم االســتفهام اإلنكــاري وصــرخ بوجــه موّكــل أبــواب ســقر التاليــة 
ك األبواب مفتوحة: "صرخت بوجه موّكلها/مل ترتك بابــك مســدوداً؟/ ولتــدع شــياطني النّــار/ طالباً منه أن يرت 

مثّ يتبــع عــدم استســالمه للســكون علــى ســبيل  )٤٢١: ٢، جم٢٠١٢تقتّص مــن اجلســد العارّي"(الســّياب، 
بابــك ال تــرتك  فيقول: "وافــتح ملا فيه من إلزام، االستعالء باستخدام فعل األمر وهو أشّد قّوة من األستفهام

األمــر الــذي جعــل الســّياب أن يتوّجــه بفكــره  أمام شــقائي مســدوداً/ ولــتحّطم جســمي النــار"(نفس املصــدر)
" فــي الليــلإىل هــذه القضــّية لكــي خيــرج مــن االنطوائّيــة والتقوقــع الــذي كــان عليــه، إّن الســّياب يف قصــيدة "

ســـداد األبـــواب هلـــذا املفهـــوم، وغلـــق البـــاب يف يصـــف هـــذه العزلـــة واالنطوائّيـــة بشـــّىت الصـــور، إنّـــه يســـتعري ان
الــذاكرة الشــعبّية عــادًة يــدّل علــى االنطوائيّــة. هنــاك صــور أخــرى يف هــذه القصــيدة تســعف هــذا املعــىن؛ منهــا 
التنّصـــت والســـتائر املرخـــاة، فضـــالً علـــى ذلـــك أّن املالبـــس الســـوداء الـــيت يرتـــديها املفـــزِّع يف البســـتان جتّســـد 

ــة بالتمــام. يتوّجــه بكــّل قــواه إىل البــاب ومــا يؤّديــه مــن وظيفــة عنــد انفتاحــه. إّن انفتــاح البــاب  لــذا االنطوائّي
مكانه أن خيّلصه من ظالم التقوقع الدامس والعزلة املدهلّمة، وحّىت تلك املالبس الــىت حاكتهــا العزلــة عليــه. إب

  فيه. فلذا بكّل شوق يرتّقب فتح الباب لكي يتخّلص من العدمه وينتعش إحساس الوجود
كثــــرياً مــــا يعطــــي الســــّياب داللــــة إجيابّيــــة للبــــاب، خاّصــــة عنــــدما يوظّفــــه يف معجــــم شــــعرّي تلعــــب فيــــه 
االّجتاهات املكانّية مثل خلف ووراء وما يشبهها دوراً رئيسّياً يف إثراء هــذا الــداّل بــاخلروج مــن احلرمــان الــذي  
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"علـــى اإلمهــال واإلدبـــار، فإنـّــه  اللغـــوّي تــدلّ كــان يعـــاين منــه الســـّياب. ألّن هــذه الـــدوال املكانيّـــة يف أصــلها 
ــا تــأيت يف أغلــب  ّ بإمكاننــا أن نقــول أّن هــذه الداللــة الســلبّية تبقــى يف اســتعمال الســّياب للمفــردة غالبــاً إذ أ
ا مصاحبة للحواجز على غرار أمام بوجه الذات حينما تكون الغايات خلــف حجــاب أو حينمــا  استعماال

) علـــــى ســـــبيل املثـــــال ٢٠٨: م٢٠١١ (حممـــــد حســـــن، وراء احلـــــواجز املانعـــــة" تكـــــون ذات الشـــــاعر مرتوكـــــة
يكــّدس يف معجمــه الشــعري مــن الــدوال الــيت تــدّل علــى احلــواجز  "البــاب تقرعــه الــريح"الســّياب يف قصــيدة 

. فهـــذه احلـــواجز تـــدّل علـــى وجـــود وجـــود نوافـــذ واألبـــواب الصـــلدة واملعتمـــة؛ مثـــل: الســـور، وحجـــار، وعـــدم
ن هنا تظهر أمهّية األبواب، حيث تبــدو األداة املخّلصــة للــذات احملرومــة مــن الــنعم الفطريـّـة غايات خلفها، م

ــا غــريه مــن النــاس وهــي العطوفــة واحلنــان، فرؤيــة الســّياب للبــاب كمــا نــرى يف املقطــع التــايل رؤيــة  الــيت متّتــع 
ره وســبب هــذا احلرمــان  إجيابيّــة، حيــث بــدا كوســيلة يســتطيع مــن خالهلــا الوصــول إىل مــا حــرم منــه طــوال عمــ

خلف سور من حجار/ ال باب فيــه لكــي أدّق وال أّماه ليتك مل تغبييب " كما يصرّح هو عدم وجود الباب:
). إّن األساليب املستخدمة يف هذا املقطــع، تظهــر لنــا أّن ٣٩٣: ٢، ج٢٠١٢السّياب، نوافذ يف اجلدار" (

حيــث أنّــه أخــذ ينــادي مصــدر احلنــان وهـــو األّم  الســّياب يســتهدف حتكــيم هــذه الداللــة اإلجيابيّــة للبـــاب؛
ــا خلــف ســور منيــع ال  كــّوة فيــه، تشــّع منهــا أشــعة  املفقــودة يف الطفولــة زد علــى ذلــك أنـّـه يتحّســر علــى غيا

  األمومة ليظهر لنا ضرورة وجود باب خيّلصه من احلرمان الذي عاىن منه طوال حياته.
  الملجأ-٤-١-٦

اذ البــاب ملجــاءاً ومنفـــذا يــوّفر لــه احلنـــان مــن احلرمــان والفــراق، حـــاول اّختــمبــا أّن الســّياب عــاىن الكثـــري 
ذه املفــاهيم إذ قــام باســتخدامها ملنشود، فلتجسيد هذا املعىن عمد إىل الضائع واحلّب ا شحن كلمة الباب 

عاً انفتاح األبواب ليســمح لــه بالــدخول أو ليخــرج يف فضاء مفتوح؛ أي جعل نفسه واقفاً خارج البيوت متوقّ 
ولتبيـــني حالـــة حرمانـــه وفراقـــه جعـــل نفســـه يف األمـــاكن  )٤١: م٢٠١١ حممـــد حســـن،( إليــه مـــن يف الـــداخل

املفتوحـــة واملمتـــّدة الـــيت تفتقـــر إىل إعطـــاء الـــذات بعـــداً محيميّـــاً كالصـــحراء والبحـــار، لشســـاعة هـــذه األمـــاكن 
) وحــاول أن يكــون  املعجــم الشــعري ٤٢(نفــس املصــدر : الضــياع واحلرمــانوضــخامتها الــيت تشــعر الــذات ب

 الضياع والبحث عن امللجأ الــذي خيّلصــه مــن هــذا الضــياع؛ علــى ســبيل املثــال يف قصــيدة ىنمؤاتياً لتوجيه مع
مــن  ،/ تبّينتُــهأطّلي فشّباكك األزرُق/مساءٌ جتوعْ  :يوّد فتح األبواب للخالص من حالة الضياع "شّباك وفيقة"

خــالل الــدموْع/ كــأّين يب ارجتــف الــزورق/ ففــي الشــاطئني اخضــرار/ ويف املرفــأ املغلــِق/ تصــّلي البحــار./ كــأّين 
، م١٠١٢(الســّياب،  طائر حبٍر غريب/ طوى البحر عند املغيب/ وطاف بشّباكك األزرق يريــد التجــاءاً إليــه
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  .)٢٠٨: ٢ج
داللة لغويّة من اآلمر على سبيل االستعالء يف فتح الباب املغلق  وهذا التوّقع يتجّسد باستخدامه فعل األمر الذي حيمل

(نفـــس املصـــدر) ميكـــن أن نـــتلّمس هـــذا الضـــياع واحلرمـــان مـــن كـــّل هـــذه  حصـــوًال علـــى مـــا فقـــده مـــن حـــّب وحنـــان يف حياتـــه
ق" فكــّل هــذه الــدوال "مساء جتوع، مرفأ مغلق، البحار، الطائر الغريب الذي حيوم يف البحــر، كــأّين يب ارجتــف الــزور  الكلمات:

تــدّل علــى هيــام ذات الشــاعر املضــطربة الــيت قامــت بــالطواف حــول بــاب مغلــق يريــد فتحــه للخــالص ممّــا هــو عليــه مــن غربــة 
  .وحرمان

  ر والخرابالعما-٥-١-٦

ــا البــاب هــي صــفة العمــار والزينــة؛ حيــمــن الــدالالت اإلجيابّيــة الــيت يت ث أّن اإلنســان نظــر إليهــا حّلــى 
ــا. فــامتالك البيــوت وتزويــدها بــاألبواب عتببعني اال ار وعّدها غايــة جبانــب الغايــات األخــرى. فــراح يتفــاخر 

، وقـــد أحســـن الســـّياب عنـــد شـــيءيعـــين املدنيّـــة والثـــراء وفقـــدان البيـــوت لألبـــواب يعـــين اجلـــدب وفقـــدان كـــّل 
عــدُّ أطــالال،/ حــواٍل "خرائــب فــانزِع األبــواب عنهــا ت توظيفه داّل الباب يف قصــيدة يســودها اجلــدب واليبــاب:

، م٢٠١٢قــد تصــّك الــريُح نافــذًة فُتْشــرعها إىل الصــبِح/ تطــلُّ عليــك منهــا عــُني بــوم دائــم النّـــْوِح" (الســّياب، 
  )٣١٨: ٢ج

 يف استخدام كنائّي لــداّل البــاب، يلــّوح إىل إحــدى الــدالالت الرتاثيّــة اإلجيابيّــة الــيت تنطــوي عليهــا ثنائيّــةو 
ذا التوظيف الكنائّي لداّل الباب؛ حيث يقال:" فالن فــتح الباب وانفتاحه، و  انغالق قد صّرحت املعاجم 

)فالســّياب بعــد شــعوره بالضــياع، ١٦٦٤:  ١، ج٢٠٠٨عمر،بيته لفالن؛ أّي رّحب به وأحســن اســتقباله"(
ــا ذاكرتــه عــن طفوليســرتج تــه الــيت تأرجحــت بــني الســرور واللعــب حينــاً، واحلــزن واحلرمــان ع ومضــات اكتنز
ودار جـــّده كانـــت كبـــرية وعـــامرة؛  ،آخـــر. حســـب تصـــريح الســـّياب يف شـــعره إّن أســـرته مل تكـــن فقـــرية حينـــاً 

حيث كان يتوافد إليها الناس، كما أشار إىل هذه القضّية واصفاً الدار بكثرة النوافذ واجلــرار الــيت كانــت متــأل 
ــا مغلـــق  باملــاء، األمــر الـــذي يــدّل علــى كثـــرة الضــيوف، بينمـــا اليــوم أصــاب اجلـــدب تلــك الــدار فأصـــبح با

هــو نفســه كأحــد الوفّــاد، يســتجدي منهــا طفولتــه وشــبابه ّىت غدا ابنها غريب عليها وأصبح وعالها الغبار ح
لشـــعوره بالضـــياع: "مطفـــأة هـــي النوافـــذ الكثـــار/ وبـــاب جـــّدي موَصـــٌد وبيتـــه انتظـــار/ وأطـــرق البـــاب، فمـــن 

ـــــــُة، الشـــــــباب منـــــــذ صـــــــار،/ جت يبـــــــين اجلِـــــــرار جـــــــّف ماؤهـــــــا، فلـــــــيس تنضـــــــح جييـــــــب، يفتح؟/جتيبـــــــين الطفول
  )٢٢٥: ٢، ج٢٠١٢"(السّياب

  السلبّية الدالالت-٢-٦

توظيفــاً رمزيّــا ســلبّياً يقابــل الوجــه األّول؛ حيــث جتــد إغــالق البــاب  "البــاب"قــام الســّياب بتوظيــف دال 
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، وســلب احلريّــة وجفــاف احملّبــة ،واخلــوف، واليــأس ،واملــانع ،العجــزو ، والفشــل ،واحلرمــان ،عنــده مبعــىن العجــز
ـــا  ّ ـــا إ صـــور مكبوحـــة، مقطوعـــة الســـبل ال أمـــل يف انتعاشـــها وهـــي مل تكـــن إّال نتيجـــة للظـــروف الـــيت مـــّر 

، وتشــري إىل جتربــة الشــاعر يف صــراعه مــع املـــرض وحبّــه الفاشــل، والفقــر االقتصــادي والظلــم الـــذي الســّياب
  عاناه السّياب يف حياته.

  الحرمان-١-٢-٦

منهـــا احلرمـــان مـــن لقـــاء األحبّـــة واألهـــل واحملبّـــة مـــن مواهـــب احليـــاة؛  حلرمـــانيعـــين ا باألبـــوا غلـــقأحيانـــاً 
طــوال حياتــه واآلن نــراه متجّليــاً يف هــذا املقطــع مــن قصــيدة "أســري  الســّيابعــاىن منــه األمــر الــذي  ؛واحلنــان

 نــرى أدّل مــن حيــث خيتــار الشــاعر لفــظ األســري والالقراصنة" واملعــىن هــذا يلــوح ظــاهراً مــن عنــوان القصــيدة، 
 ألّن اإلنسان حيرم من احملّبة وهي أكرب موهبــة منحــه اهللا إيّاهــا؛ لــذلك يقــول: هذا اللفظ على معىن احلرمان؛

أبوابــــه / .. والــــدرب دّوار .يف ظّلــــه/ إىل مغيــــٍب ماتــــت النــــارُ / ُيْســــلمك املشــــرقُ / وأنــــت ال حــــبٌّ وال داُر،"
   .)٤٠١: ٢، جم٢٠١٢("صامتة تُغلق!

يف هذا املقطــع الشــعري تشــري إىل احلرمــان؛ مــن فقــدان األحبّــة وامللجــأ، واإلقامــة يف زنزانــة ال كّل الدوال 
 ريكّلهــا تشــ  قطــرَ إىل احلركة الدائريـّـة يف الزنزانــة والبــاب الــذي ال يُ  فيها، علم لإلنسان باختالف النهار والليل

ــذا البــاب لأحســن مــن داّل  مــن ضــمنها العطوفــة واحلنــان. وأّي دالّ إىل احلرمــان مــن مواهــب احليــاة و  لبــوح 
املعــىن؛ حيــث إذا أرادوا حرمــان شــخص، يقومــون بــإغالق األبــواب عليــه ويدخلونــه يف حركــة دائريّــة تتكــّرر 

بشــكل متكــّرر منــذ صــباه حــّىت آخــر حلظــة مــن حياتــه حمرومــاً  أحداثــه علىــه؛ فهــذا الشــاعر رأى نفســه حمرومــاً 
يقــوم  .)٢٧٨: م٢٠١١(حممــد حســن،  علــى مــدار الــزمنمــن تلــك املواهــب وأصــبح حاضــره مثــل ماضــيه 

السّياب أحياناً بإدخال الباب يف فضاء شعرّي يشحنه شحنة ينّم عن استحكامه وعجز ذات الشاعر أمــام 
منطرحــاً / ...... /أصــرخ، يف الظــالم، اســتجْري:/ منطرحاً أمــام بابــك الكبــريْ "هــذا البــاب احملكــم؛ مثــل قولــه:

  .)٢١٩: ٢، جم٢٠١٢(السّياب،  "بانكسارة الظنون يف الضمري أحسُّ / أمام بابك الكبريْ 
صـــاف البـــاب بصـــفة الكبـــري، يعـــين إّن انتســـاب االنطـــراح واالنكســـار إىل ذات الشـــاعر مـــن جانـــب واتّ 

ل للســّياب أن يــدخل عتبــة هــذا البــاب املنيــع، كمــا بَــالضخامة واالستحكام وهذا يوحي االنغالق الذي ال قِ 
واالنطــراح واالنكســار يــدّل علــى عجــز ذات الشــاعر عــن الــدخول واالســتمتاع باملواهــب  أّن كّالً من الصراخ

  ويف نفس الوقت على االنغالق.
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  الحاجز والمانع-٢-٢-٦

ــ"أّمــا البــاب، فهــو املــدخل الســّري الجتماعيــة البيــت ة النافــذة،  ا جنــده بابــاً موصــدا، حيــاكي انغالقّيــ، لكّن
 يتحــّول يف قصــائده إىل فعــل كــابح. نفســي مشــرب حبــّس اجتمــاعي، وألنّــه موصــد دائمــاً فهــو حــاجز ومــانع

ـــا، أنـــا  شـــيءأّمـــا وراء البـــاب فكـــّل  ـــة وقـــد ارتبطـــت باألن  الســـّيابمّتصـــل باألســـرار: املـــوت والعـــدم والطفول
وإذا نالحــظ الســّياب كثــرياً مــا يقــرن البــاب بالســور املنيــع،  )١٩٣: م١٩٩٥(النصــري، " القاعــدة يف العتبــة.

لكي يكسيه صفة الباب ويصبح عازالً ومانعــاً، بعــد أن كــان مــدخالً ووســيلة لالنتقــال اولة منه فتلك تعّد حم
مــن الــداخل املعــزول إىل اخلــارج املفتــوح، فبــذلك اّختــذ البــاب طــابع املواجهــة املباشــرة والعزلــة. وأصــبح حيكــي 

ــــ وضــــع الســــّياب م لــــه النفســــّي. فالغربــــة، واخلــــوف، واملــــرض، واملراقبــــة السياســــّية وختّل ي األصــــدقاء ومعــــادا
ــة الــيت كانــت يتوقّــع منهــا املســاعدة فكّلهــا كانــت لبنــات ذلــك الســور  ــة أو األجنبّي وشــحوب التّيــارات العربّي

"والســـور الـــذي وقـــف أمامـــه نفـــس الســـور الـــذي يقـــف  ،املنيـــع واللوحـــات املرصوصـــة لـــذلك البـــاب املرصـــود
وأحلـــم / ....جيكـــورِ  ّن لريـــفِ أِحـــ" : )٢٠٩: ١٩٩٥(النصـــري، حـــاجزاً أمـــام طموحـــات العـــراق وجيكـــور"

، م٢٠١٢(الســّياب، " علــى دريب/ قــام كالســورِ  بابــاً منــه والبحــر املزجمــرُ / ســّدته الظلمــاءُ  بــالعراق: وراء بــابٍ 
  .)٣١٢: ٢ج

اب يســـتخدم تقنيّـــة التـــدرّج. فهـــذه التقنيـــة مـــن جانـــب تـــدّل علـــى ضـــياع القريـــة يف مكـــان آخـــر الســـيّ و 
تكشــف آخــر  إحدى الدالالت اليت يرشحها السطر الشعري املتدرّج ومن جانببوصف الضياع والتالشي 

لنــا احلــواجز الــيت حالــت مــا بــني الســّياب والقريــة؛ حيــث ميكــن القــول بأنّــه: "مل يكــن الســور احلــاجز الوحيــد 
ان بينهما، بل امتّدت احلواجز على شكل درج لتشمل السور والبوابة والسكينة اليت تشــري إىل التالشــي(املك

  ):١٦٨٦: م٢٠١٤الفارغ) فضًال عن االقفال"(عبد اجلبار كرمي الشرع، 
ا قام سورٌ    وجيكور من دو

  وبوابةٌ             
ا سكينة                     .واحتو

  ؟ يدمي على كّل قفل ميينة؟؟ من يفتح البابَ فمن خيرق السورَ 
  ب املدينةو ا يف در للصراع فأسعي  لبٌ ناي: ال خموميُ 

  ...احلياة من الطنيالبتعاث  وال قبضةٌ 
  طينة لكّنها حمضُ 

ا قام سورٌ          وجيكور من دو
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  وبوابةٌ                   
ا سكينة.(السّياب،                        )٧٣: ٢، جم٢٠١٢واحتو

  اليأس -٣-٢-٦

يتحــّول إىل مصــدر مــن اليــأس بعــد مــا كــان بــؤرة أمــل، يف شعر الســّياب؛ أنـّـه لباب ومن التطور الدالّيل ل
اعد يف قلبـــه ويقـــوده التشـــاؤم إىل حـــدٍّما يصـــنع بابـــاً مـــن خشـــب الصـــليب الـــذي حيـــث جنـــد املخـــاوف تتصـــ

عــّدة لصــنع البــاب، إّال أّن هــذا البــاب ال يقــوده إىل  الســّيابأصــبح عنــد  اّختــدوه ُعــّدًة لصــنع املشــنقة فــاآلن
ــا   الصــليب.اخلــالص واالســتقرار، بــل يقــوده إىل عــامل األمــوات املغلــق؛ أي يقــوم بــنفس الوظيفــة الــيت يقــوم 
. الســّيابواملعجــم الشــعري املســتخدم يف هــذا املقطــع الشــعري يكشــف عــن مــدى ســيطرة التشــاؤم يف رؤيــا 

الــذي هــو فيــه وهــو من الباب، حيث يقوده إىل عامل أظلم مــن العــامل  السّياباألمر الذي يدّل على خوف 
ا وتقلــيًال مــن اخلــوف ّهبــاً ملواجهتهــأخذ يتدّرب علــى الظلمــة الــيت تكــون يف انتظــاره اســتعداًد وتأعامل القرب، ف
أحــــّرك األطــــراف ال " :" ٩) وجتلّــــى يف قصــــيدة "ســــفر أيــــوب ٥٨: ٢٠١١(حممــــد حســــن ،  الــــذي انتابــــه

مـــن خشـــب / وامتـــّد حنـــو القـــرب درٌب، بـــابُ / مـــات الـــدم الفـــّوار فيهـــا، أُطفـــئ الشـــباُب،/ تطيعـــين، مشـــلولة،
  )٣١٤: ٢، جم٢٠١٢، سّيابال(" مات ويف الطوفان ظّل نوُح،/الصليب: فاملسيحُ 

  الفشل-٤-٢-٦
ـــا. إّن  أمل الغربـــة الـــذي فّتـــت روح الســـّياب احلزينـــة، جتّلـــت مالحمـــه يف داّل البـــاب والـــدوال الـــيت حتـــّف 
التنقل بني العديد من مستشفيات البالد األجنبّية والعربّية، والبحث عّمن خيّلصه من الداء العضال، أدخلــه 

مر الذي جلب له االضطراب والقلق، حبيث أخذ يتصّور الباب ســّداً حــائالً بعــد مــا  يف انطوائّية وانعزال، األ
كـــان فتحـــه انتظـــاراً وأمـــًال. وحتـــّول االنتظـــار عنـــده إىل طلـــب مســـتحيل خاّصـــة وأنّـــه يطلـــب مـــن روح أّمـــه 
الــدخول مــن ذلــك البــاب لكــي تــزوره وهــذا أمــر مســتحيل. إّن طلــب الســّياب يف البدايــة يكــون علــى صــيغة 

ّجــي، غــري أنّــه ملــاّ كــان اليــأس غمــر كــّل وجــوده، فيتحــّول هــذا الطلــب عنــده إىل صــيغة التمــّين وهــو أمــر الرت 
: "البــــاُب مــــا قرعْتــــه غــــُري الــــرَّيح يف الليــــل  )٤٢٨: ١٩٩٦(عكــــاوي،  مســــتحيل احلصــــول أوبعيــــد احلصــــول

البــاب نا، مُدٌن، صحاَري مــن ظَــالْم/ العميْق،/ الباُب ما قرعته غري كفُِّك./ أين كّفك والطَّريْق/ ناٍء؟حباٌر بين
ـــه غـــُري الـــرِّيح. ../ آه لعـــّل روحـــاً يف الرِّيـــاح/ هامـــت متـــرُّ علـــى املرافـــئ أو حمطـــاِت القطار"(الســـّياب، مـــا قرعْت

). فلهــذا "جعــل البــاب ســّداً بينــه وبــني النــاس وهــو اآلن يف الــداخل حمجــوب خلــف ٣٥٩: ٢، جم٢٠١٢
). ومــا هــذا إّال فشــل. فبعــد هــذا األفــول والفشــل واخليبــة يف ٢٠٤ :م١٩٩٥بــاب ال يطرقــه أحد"(النصــري، 
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االنتظــار حيــاول الســّياب أن يفــّر مــن احلاضــر الــذي هــو فيــه إىل الــزمن املاضــي، حيــث كــان طفــًال، فيطــرق 
أبـــواب صـــباه وذكرياتـــه وبويـــب...(نفس املصـــدر): " أنـــا املاضـــي الـــذي ســـّدوا عليـــه البـــاب فاأللواح/عنـــدي 

  ).٢٧٦: ٢، جم٢٠١٢"(السّياب، واحلاضر الباقي
إّن الســّياب علــى الــرغم مــن طيــب نفســه زوجتــه وعطفهــا عليــه إّال أنـّـه فــوأّما من حيث احلياة الشخصّية 

ا ظهرتبات ف يف ومهه باردة وعاجزة عن مشاركتها إيّاه يف إحساســاته ومشــاعره.  اشالً يف احلّب؛ ذلك ألّ
بــاس العاطفــة بــدت رؤيتــه إىل البــاب متفاوتــة؛ حيــث ظهــر البــاب فالسّياب للتعبري عن هــذا احلــّب اجلــاّف وي

) كمــا يقــول:"  ١٤٩: م٢٠٠٣يف رأيــه جمــّرد خشــب جامــد خيلــو مــن أيّــة إحســاس وعواطــف حــّب(بطرس، 
كــأّين أشــرب الــّدَم منــك مْلحــاً، ظــّل عطشــاناً/ مــن استْســقاه، أيــن هــواِك؟ أيــن فــؤادِك العــاري؟/ أســّد عليــك 

) كمــا ٢٧٤: ٢، جم٢٠١٢البابا/ فألثُم فيه ظّلي، ذكريايت، بعض أســراري" (الســّياب، باَب الليل مثّ أُعانقُ 
نالحظ أّن الزواج يف رؤيــة الســّياب بــاٌب يفــتح عليــه العطوفــة الضــائعة يف أيـّـام طفولتــه و"لــئن راح يف املاضــي 

 بطـــرس،( منـــه، ليـــنعم بـــدفء األمومـــة وعطفهـــا يســـقط علـــى احلبيبـــات مالمـــح أّمـــه، ويفضـــلهّن أكـــرب ســـّناً 
  .)١٤٨: م٢٠٠٣

ويف قصيدة "شباك وفيقة" فالباب يبقــى مغلقــاً وذات الشــاعر تواجــه الفشــل؛ حيــث ال يفــتح عليــه أحــد 
البــاب ويظهــر الولــوج إىل الــداخل واحلصــول علــى مــأوى للمحبّــة واحلنــان مســتحيل، فاســتخدام أداة شــرط 

ــا تــدّل علــى امتنــاع حتّقــق الفعــل "فلــم تفتحــي./ ولــو كــان مــا بيننــا حمــض  :"لــو" خــري دليــل علــى ذلــك؛ ألّ
بــــاب/ أللقيــــت نفســــي لــــديك/ وحــــّدقت يف ناظريــــك/ هــــو املــــوت والعــــامل األســــفل/ هــــو املســــتحيل الــــذي 

  .)٢٠٨: ٢، جم٢٠١٢(السّياب،  يُذهل."
(فهــد ظــاهر  ملــاّ كــان الســّياب مــن الــذين احــرتق حبّــاً وغــريًة لوطنــه، فقــد ظهــر القلــق مهيمنــاً يف شــعره

" اثنـــني وثالثـــني جللـــيب"شناشـــيل ابنـــة ا ) يكفـــي أنـّــه اســـتخدم هـــذا الـــداّل يف ديـــوان٤٦: م٢٠٠٩، األســدي
"أّن القلق احتــّل حّصــة األســد يف  مرّة؛ الديوان الذي جتّلت حرقة القلق أكثر من سائر دواوينه؛ حيث قيل:

بشــكل عــاّم؛  ) فتنّوعــت رؤى القلــق يف هــذا الــديوان خاّصــة ويف ســائر دواوينــه٤٥(نفــس املصــدر:  شــعره"
منهـــا: القلـــق مـــن الطبيعـــة، والقلـــق مـــن النســـاء، والقلـــق مـــن الوحـــدة، والقلـــق مـــن الـــزمن والقلـــق مـــن الفنـــاء 

. اجلســـمي إليــــه هـــذا القلـــق الـــذي انتابــــه مل يكـــن إّال نتيجـــًة لتوافـــد الغربـــة واألمل. والرحيـــل.(نفس املصـــدر)
ى الضــياع واحلــرية. داّل البــاب الــذي رأا األســى و فتجّلى كظاهرة نفسّية يف شعره عــرب دواّل خمتلفــة، بــّث فيهــ

فهــا هــو يف  (نفس املصــدر) فيه اخلالص يف بعض أشعاره، بدا يقلقه"فهو أقوى منه خيشى صوته وانسداده"
بقــرع الــريح لألبــواب يف دمهــة الليــل  قصيدة "الباب تقرعه الرياح" يتحّدث عن اضطرابه النفسّي الــذي اعــرتاه
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، تــرك مواطن القلق جتّلت بأنواعها يف شــعر الســّياب، ويف كــّل مــوطن مــن تلــك املــواطن كما قلنا أنّ . و املظلم
باب موطناً مــن مــواطن القلــق؛ حيــث هذا الداّل بصمته يف استكشاف املدلول؛ على سبيل املثال أنّه يرى ال

" القلــق ميشــي مــع رؤيتــه البــاب يتــذّكر حلظــة الــوداع الــيت كثــرياً مــا تضــايق منهــا؛ ألنـّـه قلــق مــن الغيــاب، فــرأىب
الريح يف ثوبك، أو وهوهة الليل مشــى  وحفيف" ).٥٢:(نفس املصدر "مثل حفيف الريح خطوات حبيباته
، م٢٠١٢(الســّياب،  "آه لكــنَّ الصِّــىب وّىل وضــاع؛/ !!ولعانقتك عند الباب، ما أقسى الوداع/بني الغصون،

  .)٣٩٣: ٢ج
الـــذي بـــدا يتخـــّوف منـــه يف مـــواطن عديـــدة يف مـــر صـــمت الرهيـــب؛ األأحيانـــاً أّن البـــاب املغلـــق يـــوحي ال

، فهــد ظــاهر األســديأشعاره وذلك بسبب الظروف السياسّية الصــاخبة والواقــع الســلطوّي العنيــف واملوت.(
جعـــل الســـّياب أن يشـــعر بقلـــق روحـــّي شـــديد مصـــحوب بصـــمت فـــاخلوف مـــن املواجهـــة  )٥٤: م٢٠٠٩

لصـــمت خمّيمـــاً، خمافـــة أن يـــرتّبص بالشـــاعر خلـــف خميـــف؛ لـــذا بـــدت األبـــواب مغلقـــة والســـتائر مســـدولة وا
وســـتائُر / والصـــمُت عميـــقْ / الُغْرفـــُة موَصـــَدة البـــابِ شـــّر الـــيت تريـــد النيـــل منـــه: "األبـــواب والشـــبابيك قـــوى ال

/ كمفــــزِّع ُبســــتان، ســــودُ /  يتنَّصــــت يل، يرتصَّــــُد يب خلــــَف الشــــّباك، وأثــــوايب/ ُربَّ طريــــق/ ...شــــّباكي مرخــــاةٌ 
ا حّساً، فتكاد تفيــقْ / رصودُ أعطاها الباُب امل مــس يب، والصَّــمُت عميــق:/ نـََفساً، ذرَّ  / مــن ذاك املــوت، و
  .)354: 2، ج2012(السّياب،  الباِب"والغرفُة موصدُة / ليزورك يف الليل الكايب/ "مل يبّق صديق

ذا اإلنســان عنــد ة يف انفتاح الباب، ولوج قوى الشّر إىل الداخل عند انفتاحــه، فلهــمن الدالالت السلبيّ 
يتـــوّخى احلـــذر، فيقــوم بســـّد البـــاب لكــي ال متّســـه تلـــك القــوى بالضـــرر. ونـــرى  شــعوره باقتحـــام قـــوى الشــّر 

"البــاب : العراقــي هــذا املعــىن قــائالً العراقــي؛ حيــث يعكــس املثــل  إلنســانجتســيداً رائعــاً هلــذا املعــىن يف تــراث ا
الســـّياب كإنســـان عراقـــي عكـــس هـــذه الداللـــة الســـلبّية الكامنـــة يف ، ف"ك ِمنَّـــه رِيـــْح ِســـدَّه واْســـِرتيحْ اللِّـــْي ِجييـــ

ــا فتحــت فاهــا وابتلعــت شــرائح  انفتاح الباب، وذلك عندما اّختذ موقفاً سلبّياً جتاه املدينــة؛ حيــث رآهــا بآفا
ع املــؤمل اجملتمع، وهو واقع مؤمل آل إليه واقع املدينة من شيوع الفسق والفجور. فبــدا الســّياب ُمــديناً هلــذا الواقــ

ــا ليســت مــن تــرتاءظــواهر الــيت كانــت تلــك ال ؛ أيْ الــذي انفتحــت عليــه املدينــة ّ ى يف ظاهرهــا مدينيّــة إّال أ
ا هلشيءاملدنّية يف  ، محلت يف طّيا ا قوى شرٍّ ّ وتســّللت مــن األبــواب وراح  يــب النــار والــدمار للعــراق، بل إ

تطفــو علــيهّن البغايــا كالفراشــات / اب تثــاءب كــاجلحيموانســّلت األضــواء مــن بــ" اجملتمع العراقّي ضــحّية هلــا:
  .)143: 2، جم2012السّياب، ( "عن رشاش.بحثن يف النريان عن قطرات ماء...ي/العطاش
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  الخوف من المجهول-6-2-5

يعّد اخلوف من القضايا الروحّية اليت ينتاب اإلنسان، وأحد عوامله هو اجلهــل مبــا يــدور حــول اإلنســان، 
درب   خيافهــا اإلنســان؛ أي العلــم ينــريلــم باألشــياء هــو ســبيل كشــف اخلفايــا واملســتورات الــيتويف املقابــل الع

نســـان جتعـــل اإل نفســـّيةومـــا اخلـــوف ظـــاهرة اإلنســـان ويزيـــل اجلهـــل الـــذي يعـــّد أســـاس اخلـــوف عـــن طريقـــه. 
ن ينقل نفســه مــن ملاّ كان حيّس باملوت ويعيه، حياول أ السّيابو  مضطرباً وحتول بينه وبني تقّدمه إىل األمام.

املوت يف املستقبل إىل املاضي، رغم أّن ماضيه مل يكن خالياً من املخاوف، ومّرد ذلــك أّن املســتقبل جمهــول 
ل بــدالً مــن أن يكــون موتــه املنتهــي ) فلهــذا يفّضــ٣٥٦: ٢٠١١(حممــد حســن،  بينمــا املاضــي ممتلــك معلــوم

حــــافالً اضــــي املعلــــوم وإن كــــان ذلــــك املاضــــي ملباحليــــاة اخلالــــدة يف املســــتقبل اجملهــــول يفضــــل أن يكــــون يف ا
 اً حساســإيف العودة إىل املاضــي أّن و ، هذا مّر به السّيابه ال يبطن خوفاً شديداً و اب. إّال أنّ باملخاوف للسيّ 

اً بصــورة مّتصــف السّيابف من املوت عليه ولو أّن املوت الذي يؤمن به خيفّ  .(نفس املصدر) اً ساذج اً طفوليّ 
ظهر كفادي للمجتع قام بالبحث عن باب للخــالص غــري أنـّـه فّضــل أن يكــون ذلــك البــاب  هأنّ الفداء. ومبا 

أشــّيد / ألقــُط احملــار ،أوّد لــو غرقــت فيــك/ وأنت يــا بويــب" مفتوحاً على املاضي املعلوم ال املستقبل اجملهول:
وبابــه / يب يفنت الصغارفاملوت عامل غر / ما تنضح النجوم والقمر/ يضئ فيها خضرة املياه والشجرْ /منه دارْ 

وأبعــَث احليــاة. إّن / رْ ألمحــل العــبء مــع البشــ/ ،أّود لو غرقت يف دمي إىل القــرار/يا بويب ،اخلفّي كان فيك
ذاً فــــــتح البــــــاب املغلــــــق ال يعــــــين اخلــــــالص واألمــــــان إ .)١٠٤: ٢، ج٢٠١٢، الســــــّياب(" مــــــويت انتصــــــار!

) ويــؤّدي إىل ٥٤: م٢٠١١انغالقــاً "(حممــد حســن، واالســتقرار؛ بــل لعــّل انفتــاح مغلــق يقــود إىل فضــاء أشــدّ 
غضــبة الشــيطان" حيــث  -"اللعنــات حالة أسوأ كما بدا السّياب متخّوفاً من فتح األبواب املغلقة يف قصيدة

  انتهى فيها انفتاح األبواب إىل فضاء القبور، األمر الذي جعل السّياب يشعر باخلوف والغلق.
استكشفه يف األبــواب املغلقــة، فحــاول إظهــاره والغربة مفهوم آخر  تج عن الوحدةالقلق واالضطراب النا

هلــا القلــوب؛ حيــث يــرى نفســه بعيــداً عــن أّمــه/  تيف هذا املقطع الشعرّي ليصّور لنا غربتــه القاســية الــيت تتفتّــ
الــوطن، حــال بينهمــا ســور منيــع فاقــداً ألّي بــاب وشــباك ومــا هــي إّال الوحــدة والغربــة الــيت أخــذ يــدّب القلــق 

أّمــاه ليتــك مل تغيــيب " النــاتج عنهــا يف وجــود الســّياب حــّىت كــاد أن يطــرح علــى شــفا حفــرة اهلــالك والضــياع:
  .)359: 2، جم2012(السّياب، "ال باب فيه لكي أدّق وال نوافذ يف اجلدار/ خلف سور من حجار

عزرائيــل، فــارس "فعقــدة اخلــوف مــن النهايــة احملتومــة ظلــت تــراوده مــرّة بصــورة متــوز ميّــت وأخــرى بصــورة 
) حــّىت أدخلتــه يف كهفّيــة، بــرغم أّن دال الكهــف يعــين األمــان، واالســتقرار ٢٢: م١٩٨٨املــوت" (اجلنــايب، 

واحلياة، لكن ملاّ  كان السّياب يقفل هذا الكهف بسبب القلق الذي انتابه، يّتخذ الكهف صورة االنغــالق 
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الشــعرّي املوظّــف، يــدعم هــذه النظــرة الســلبّية، حيــث  التاّم الذي ال منفذ له إىل اخلــارج، خاّصــة وأّن املعجــم
 :والسور، والنور، القرب، والــدجى، واجللجلــة، والصــخرة، وأمــاكن حبجــريستخدم:" الطني، والقفل، والباب، 

" النور من طٍني هنــا أو زجــاْج./ قُفــٌل علــى بــاب ســوْر./ النــور يف قــربي دجــى دون نــور./ وعنــد بــايب يصــرخ 
  .)56: 2012(السّياب، " شباك داري زجاج،املخربون:/ النور يف

  سلب الحّريّة-6-2-6

اب كشاعر اجتماعي اهتّم باجلمتع وقضاياه أّميا اهتمام. تــأثر ملــا حــّل بشــعبه مــن آالم ومضــايقات السيّ 
سياسية، واجتماعية وثقافيــة. وتصــّدى لكــّل قضــايا الشــّر الــيت أجرفــت شــرائح جمتمعــه املختلفــة؛ تــأّمل للعــراق 

وأراد لــه االنطــالق إىل مســتقبل زاهــر والــتخّلص مــن نــّري هيمنــة االســتكبار، ويف الوقــت ذاتــه تــأّمل حلــال  األّم 
املساكني وأراد هلم اخلروج مــن شــظف العــيش إىل النعــيم فتــأملّ صــارخا بالظــاملني: "أيّهــا اجلبنــاء كّفــوا" (نفــس 

 ومشاكل وحقوقها املرأة مشاكل صّ خت آالمجبانب مرضه العضال،  نفسه يف انطبعت دولق)  367املصدر: 

 ارحّفــ العميــاء، املــومسفمن القصائد اليت عاجلت تلك الظواهر ميكن اإلشــارة إىل: " ،والبؤس قر الثقايفّ الف

د، مــن ليــايل الســهاد. الشــهي بــنا اخللــيج، علــى غريــب القصــر، حســناء املخــرب، واألطفــال، األســلحة القبــور،
ئد أخرى رؤيــة ثنائيّــة ضــديّة، علــى ســبيل املثــال يف قصــيدته "مــن ليــايل فرؤية السّياب يف هذه القصائد وقصا

السهاد" رأي يف الباب ما خيّلصه من العتمة اليت وقع فيها، ويف نفــس الوقــت رأى البــاب ســلب منــه احلريّــة؛ 
) 461حيــــث يقــــول: "كمــــا ينســــلُّ نــــوٌر خــــائٌف مــــن فرجــــِة البــــاِب/ إىل الظلمــــاء يف ُغْرفــــة"(نفس املصــــدر: 

يشـــعر النـــور بانســـالل يعـــين احلركـــة خبفيـــة وال حتـــدث هـــذه احلركـــة إّال يف حالـــة الضـــيق؛ وهـــي حالـــة  فـــدخول
  نسان فيها أّن قدرات قويّة سلبته حقوقه الطبيعّية، فعليه أن جياهد للوصول إليها إّما هالكاً إّما خالصاً. اإل

وانفتاحهــا يعــين مــنح احلريـّـة واالنطــالق  فانغالق األبواب يعين احملدوديّة، وكبت احلّرية وسلبها واالنتهاء،
 الســّياب نّ إ .املوت" إىل فضا رحب يعّمه النعيم. فمن القصائد اليت جتّلت فيها هذه الثنائية قصيدة "ثعلب
 ســورجيعــل بغــداد يف وبغداد عاشا واقعاً سياسّيا مرّاً كبتت فيــه احلريـّـة. فلــذا لتبيــني هــذا الواقــع السياســّي املــّر 

ـــا بـــاملوت والـــدمار، و مـــا "هـــذا وأنـّــه  ذلـــك الســـور بـــابغلـــق مثّ ي الـــذي عـــاش  الســـّيابذكـــر املدينـــة إّال واقرت
: 1995واقعها السياسي تلّبس حاهلا، ولــذلك فموتــه هــو مــوت بغــداد ومــوت بغــداد مــوت حلّريته"(النصــري، 

بــل الصــّياد هكــذا حنــن، حينمــا يُق/ ســور بغــداد موصــد البــاب، ال منجــى لديــه وال خــالٌص يُنــال.: " )182
  )99: 2، ج2012، السّياب(" رجفٌة فاغتيال./ عزريل:
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 النتيجة-7

  :تتبعت الدراسة ورود لفظ الباب وما طرأ عليه من تطور داليل يف شعر السياب حيث وجدت
 وأدخلهــاكلمة مــن حيــث العــدد ومــن حيــث الداللــة، للالستخدام املوّسع إىل اعمد  شاعرالأّن  .1

ذت تــدّل از والرمــز وتنّميهمــا. فاصــبحت متداولــة يف معجمــه الشــعري، وأخــيف بنيــة لغويّــة حتتضــن اجملــ
 على عّدة مفاهيم بعضها إجيابّية واألخرى سلبّية.

ع للفــظ "البــاب" يف شــعر الســّياب أّن حياتــه كانــت مليئــة بــاهلموم من أســباب االســتعمال املوّســ .2
ره ورّكــز عليــه يف شــعره ليشــحنه ذه ثيمــة يف شــعوهو كشاعر واقعّي انطبعــت يف نفســه هــذه اهلمــوم فاّختــ

 بدالالت خمتلفة.
داخــل األقطــاب التاليــة؛ الوقــوف واالنتظــار،  تمتحــور أّن رؤية السّياب اإلجيابّية اخلاّصة بالبــاب  .3

 .وامللجأ العمار واخلرابو  ،اخلروج من احلرمانو  ،احلفظ واألمان
الوجــه األّول؛ حيــث جتــد إغــالق  بتوظيف دال الباب توظيفاً رمزيـّـا ســلبّياً يقابــلقام السّياب  أنّ  .4

العجــز، والفشــل، واملــانع، واليــأس، واخلــوف، وجفــاف و الباب عنده مبعىن العجز، واحلرمــان، والفشــل، 
 .احملّبة وسلب احلريّة

مكبوحــة، مقطوعــة الســبل ال أمــل يف انتعاشــها  اصــور مثّلــت الرؤيــة الســلبّية للبــاب عنــد الشــاعر  .5
ا السّياب ، وتشــري إىل جتربــة الشــاعر يف صــراعه مــع املــرض وهي مل تكن إّال نتيجة للظروف اليت  مّر 

  وحّبه الفاشل، والفقر االقتصادي والظلم الذي عاناه السّياب يف حياته.
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  .: دار العودةلبنان، بريوت .ديوانه .م)٢٠١٢. (السّياب، بدر شاكر
الفضــاء الزمكــانّي فــي القريــة عنــد الشــعراء م ). "٢٠١٤( .أمــل، وكــاظم، شــنبارة إينــاس ؛عبــد اجلبّــار كــرمي الشــرع
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بــريوت: دار الكتــب  .علــوم البالغــة البــديع والبيــان والمعاني،الطبعــة الثانيــة .م)١٩٩٦. (عّكــاوي، إنعــام فــّوال

  .العلمّية
 .الســنة الســابعة ".بواعث األلم فــي شــعر الســّياب، مجلّــة دراســات البصــرة "م). ٢٠١١. (علوان الكناّين، جناة
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جملــة جامعــة  ."دراســة فــي المكــان الشــعرّي الســّيابيّ  -ئيــة الحــّب والكراهيّــةانث م). "٢٠١٣. (جــواديل، حممــد 

  .٣٠-١صص .٨، العدد٢اجملّلد  .اإلنسانّية تكريت للعلوم
  .بعة األوىل، القاهرة: عامل الكتبالط .١. جمعجم اللغة العربّية المعاصرة .م)٢٠٠٣ . (عمر، أمحد خمتار

جمّلة  ".تشظّيات القلق في شعر السّياب شناشيل ابنة الجلبّي اختياراً  " م)٢٠٠٩(.فهد ظاهر األسدي، صّدام
  .٦٢-٤٥صص .١العدد .٣٤اجملّلد .أحباث البصرة(العلوم اإلنسانّية)
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