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 مقدمة
 

 أ
 

ف، أك مبنى كمعنى، كأحيانا يككف يتككف النص الشعرم عادة مف شكؿ كمضمك     
الشكؿ أفضؿ في إيصاؿ المعنى لممتمقي قبؿ العبارات، كىذا يدؿ عمى أىمية المعنىإلى 

 جانب المبنى، كالذم أصبح ينتمي إلى ما يعرؼ بالفضاء الطباعي.                

، تغيرات كألف االختالؼ كالتطكر سينة الحياة، فقد طاؿ الشكؿ الخاص بالشعر العربي    
عديدة، فبناء القصيدة في القديـ ليس ىك بناؤىا في العصر الحديث، كىذا التغير 
المصاحب لممبنى ليس عبثيا، بؿ لو قكانينو الخاصة كخصكصياتو، كيعد بدر شاكر 

في شعرىـ قانكف التغير في المعنى كالمبنى  كبرز أالشعراء الذيف  ئؾأكلالسياب كاحدا مف 
نظر في شكمو الطباعي، كىك ما يجعؿ المتمقي يتساءؿ عف قيمة ىذا ممفتا لم افجاء شعرى

الشكؿ كمدل أىميتو في قراءة النص الشعرم، كعمى ىذا األساس اخترنا دراسة بنية 
 القصيدة عند بدر شاكر السياب شكميا، ما استدعى طرح مجمكعة مف اإلشكاليات:                

          ؟كما ىي كظائفو ؟كاحد أك عدة أشكاؿكىؿ لو شكؿ  ؟ما ىك الفضاء الطباعي -
ما أنكاع الفضاء الطباعي التي اشتغؿ عمييا بدر شاكر  -؟كما الجماليات التي تنتج عنو

الذم الداللي كالجمالي  الدكر ىككما ؟كىؿ تجمت في شكؿ كاحد أـ عدة أشكاؿ ؟السياب
 ؟قامت بو

                                                                                                   : اآلتية كشكؿ البحث كاف كفقا لمتمفصالت
  أنكاعو كأىميتو.                                                                                            ص بمفيكـ الفضاء لغة كاصطالحا ك الجانب النظرم الخا يضـ مدخؿ:-
ىـ التقنيات الطباعية ألفيو دراسة ك  )تجميات الفضاء الطباعي(بعنكاف الفصؿ األكؿ: –

المكجكدة في شعر بدر شاكر السياب كىي السطر الشعرم كالمقطع الشعرم كعالمات 
                                                                                                       .الترقيـ كعنصر السكاد كالبياض

 أىـ العناصر الطباعية كتضمف )جماليات الفضاء الطباعي( : كسـ بػ:الفصؿ الثاني -
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                                   مف استيالؿ كعناكيف ك إىداءات كىكامش كحكاشي. 
 .التي خمصت إلييا ىذه الدراسة نتائج العبارة عف  خاتمة: –

األسمكبي؛ ألنو اعتمد عمى ظاىرة اإلحصاء  يجذا التحصيؿ عمى المنارتكز البحث في ى
             .ككذا التحميؿ الجمالي لمقصائد الكاردة في الديكاف بغية تبياف الشكؿ الطباعي عند السياب

كاف مف  المراجعالمصادر كالمراجع كال مجمكعة مف إف قكاـ ىذا البحث لـ يكف ليتأسس ل
 أىميا:        

 كاف بدر شاكر السيابدي -

 بنية النص السردم )مف منظكر النقد األدبي ( حميد لحميداني -

 الشكؿ كالخطاب لمحمد الماكرم -

 البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر لعبد الرحماف تبرماسيف- 

         العنكاف ك االستيالؿ في مكاقؼ النفرم عامر جميؿ شامي.                           -

قمة الدراسات التي تبحث في مكضكع اعترل البحث بعض الصعكبات أىميا:  قدك     
ؿ ىذا كفي األخير يظ ك اتساع المدكنة الشعرية لبدر شاكر السياب. ،الفضاء الطباعي

ما الكماؿ إال  سبحانو ك تعالى، كتصكيبات ك  ك يحتاج إلى تكجييات حث جيد مقؿالب
 .             ربي ك إف أخطأت فمف نفسي فإف أصبت فيذا مف فضؿ

ابتساـ  لمدكتكرة ثـالعرفاف  تعالى ذا المقاـ إال أف أتقدـ بالشكر ك ال يفكتني في ىك     
.         القيمة ياتكجيياتالتي تفضمت بإشرافيا عمى ىذا البحث كجادت عميو بنصائحيا ك  دىينة
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 (Espace)( مفهوم الفضاء لغـــة:1

الفضاء المكاف »باب الكاك فصؿ الفاء مادة فضا:  كرد في معجـ لساف العرب في 
 سعفعؿ فضا يفضكا فضكا، فيك فاضو كقد فضا المكاف كأفضى اتالكاسع مف األرض كال

نو صار في فرجتو كفضائو كحيزه، كالفضاء: أصمو أفضى فالف إلى فالف أم كصؿ إليو ك كأ
الخالي الفارغ، الكاسع مف األرض كالفضاء: الساحةكما اتسع مف األرض، يقاؿ أفضيت إذا 

نقطع ذلؾ سعا أفضى بيـ إليو حتى اخرجت إلى الفضاء، قاؿ أفضي: بمغ بيـ مكانا كا
كىذا دليؿ عمى  .1«أفضينا إلى الفضاء، كجمعو أفضية كيقاؿ قدالطريؽ إلى شيء يعرفكني

 أف لفظة الفضاء تحيؿ إلى كؿ ما اتسع مف األرض.                     

: ف الفضاء ىكأمثؿ المعجـ الكسيط إذ يرل أصحاب كذات المعنى تكرر في المعاجـ المغكية،
ما اتسع مف األرض، كالخكالي مف األرض كمف الدار، كما اتسع مف األرض أماميا، كما »

تمؾ   -أم الفضاء–فيك إذف  2«كمحدثوبيف الككاكب كالنجكـ مف المسافات ال يعمميا إال المي
 .المسافات الكاسعة، كالمجيكلة المساحات ما بيف أماكف مختمفة

 ( مفهوم الفضاء اصطالحا: 2

تداكلتو الدراسات الحديثة سكاء مف   ،مصطمح الفضاء تسمية شاممة غير محددةيعد     
لـ تجد لو مفيكما محددا؛  ،الجانب الركائي أـ الشعرم، كاستندت في تككينو أسماء مختمفة

 كىذا لتشعب المجاالت التي استعمؿ فييا.

                                                           

بف منظكر )أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصارم (: لساف العرب، المجمد الثامف، تحقيؽ عامر أحمد ا1 -
 .596-595، ص 2005(، 1عممية، بيركت، )طحيدر، مراجعة عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، دار الكتب ال

(، 4المعجـ الكسيط، دار العكدة مؤسسة ثقافية لمنشر كالتأليؼ، مكتبة الشركؽ الدكلية،  )ط :أحمد حسف الزيات كآخركف- 2
 . 303ـ، ص 2004ق، 1425القاىرة، 
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محمد أف  :ؿاالمثنذكر منيا عمى سبيؿ  ،كلذا فقد عرفو النقاد العرب عدة تعريفات
أك الطباعية  تمؾ المعطيات الناتجة عف الييئة الخطية»عرؼ الفضاء عمى أف الماكري
 .1«لمنص

كمف ىنا  2«لذم يشمؿ األحداث الركائيةالعالـ الكاسع ا»فيك  حميد لحميدانيأما عند 
 يتبيف أف مجاؿ الفضاء كاسع كشامؿ.        

.في حيف عرؼ 3ئيةلجكىرية لمكتابة الركاالمادة ا أف الفضاء الركائي ىك حسن نجميكيرل  
الفضاء في الركاية ليس في العمؽ سكل مجمكعة مف »قائال:  الفضاء حسن بحراوي

 ،التي تجرم فيو األحداث كالشخصيات ،العالقات المكجكدة بيف األماكف كالكسط  كالديككر
، كىذا 4«اي القصة كالشخصيات المشاركة فييالتي يستمزميا الحدث أم الشخص الذم يحك

 يعني أف الفضاء في الركاية مرتبط باألحداث كاألماكف كالشخصيات.              

بعاده أو مقكماتو الخاصة ك ل ،اعتبرت الفضاء مكانا خياليا»قاسم سيزاكبدكرىا       
 أم أنيا ربطت الفضاء بالخياؿ. 5«ميزةمال

أف نضبطو في  يمكف فضاء كاسع ال»:أما مفيكـ الفضاء في المجاؿ السيميائي فيك
دكف إىماؿ  ،السيميائية ىالتحكالت كالتغيرات التي تطرأ عمييتـ بالبحث في  ونلك ،شكؿ كاحد

                                                           
، 1991(، بيركت، 1بي، )ط، المركز الثقافي العر  -مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي  -محمد الماكرم: الشكؿ كالخطاب  - 1

 .5ص
حميد لحميداني: بنية النص السردم )مف منظكر النقد األدبي( ، المركز الثقافي العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الدار  -2

 .                  63، ص1991(، 1البيضاء ، المغرب ، )ط
 .          59، ص 2000(، 1لدار البيضاء، )طينظر حسف نجمي : شعرية الفضاء ، المركز الثقافي العربي ، ا - 3
، الدار البيضاء ، المغرب، حسف بحراكم: بنية الشكؿ الركائي )الفضاء الزمف الشخصية(، المركز الثقافي العربي - 4

 .31، ص2009(، 2)ط
تاب، )د ب(، )د ط(، سيزا أحمد قاسـ:بناء الركاية، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفكظ، الييئة المصرية العامة لمك - 5

 .                                                           74، ص1984
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ككنو العنصر األساسي في المجاؿ  ،دكر اإلنسانفي استعمالو لمفضاء داخؿ البرامج السردية
 .1«السيميائي

البرنامج كمف ىنا يبرز الفضاء في المجاؿ السيميائي كجانب يدرس كييتـ ب
 عناصر غير مستمرة، ىكمكضكع تاـ يشتمؿ عم»السردم.كذلؾ ألنو يستعمؿ في السيميائية

ف اكتشاؼ جزئيا سيميائية العالـ الطبيعي ألانطالقا مف انتشارىا؛ ليذا يقابؿ مكضكع الفضاء 
 .2«ىك تككيف مباشر ليذه السيميائية الفضاء

جد أنو قد احتؿ مكانا كبيرا في كتبيـ فن ،أما إذا جئنا إلى مفيـك الفضاء عند الغرب
 .كمقاالتيـ

وهنري ميتران ، Henri mayrr()(1941-1857)هنري ماييرحيث نجد األلمانياف       
(Henri mitterran)،  كاف ليما الفضؿ في تقريب األسس الجمالية لمصطمح الفضاء

ية اثيما كأعماليما النقدلو أىميتو في البناء السردم ككصفاه في أبح ،باعتباره مصطمحا نقديا
 .3خاصة في دراسة الفضاء الركائي

البرنامج الضخـ الذم يقكـ عمي دراسة »ىك ذلؾ  حيث اعتبر ىنرم ميتراف الفضاء
. فقد اعتبر 4«أنو ال تعقبو محاكالت كال نتائج كلكف يبدك ،الجانب الحكائي في المكاف

 الفضاء مككنا ىاما ييتـ بالقصة.

                                                           
فرنسي(، دار الحكمة، الجزائر، رشيد بف مالؾ: قامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصكص )عربي انجميزم  - 1
 .                                     71، ص2012ط(، )د
، 1985(، 1معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة، دار الكتاب المبناني لمنشر، بيركت لبناف، )ط :سعيد عمكش - 2

 .                                                                             164ص
ـك  ناشركف ، بيركت، ينظر: فيصؿ األحمر: معجـ السيميائيات، منشكرات االختالؼ،  الجزائر، الدار العربية لمعم3 -

 .123، ص2010(، 1لبناف، )ط
 .27، 26حسف بحراكم: بنية الشكؿ الركائي، ص -4
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التي كردت في ىناؾ بعض المفاىيم ،السابقة ليذا المصطمح إضافة إلي التعاريؼ
يمسؾ خياؿ  ،بأف الفضاء معني باألدب في عناكيف عدة»،معجـ المصطمحات األدبية

نما ،الكاتب بالفضاء كبالتالي ال يمكف إدراكو ببقية العمـ مف خالؿ مجمؿ تحيزات كا 
 ذاتية.كىك تصكر يدرؾ عبر ال ،كىنا يربط الفضاء بالخياؿ1«الخياؿ

سكاء  ،ببعده المتفتح عمى اآلخر ييعني الفضاء األدب»ف ىذا المصطمح أككرد أيضا ب
عاما اجتماعيا ءن يفيـ كينجب فضا في تمقيو أك بما يتمقاه في المقابؿ، كىكذا فاف األدب

نتاجو  .2«مرتبطا بظركؼ كجكده كا 

األكلى  ،قتيففيك يخضع بدكره إلي كحدة مكاف حقيقية، كيربط األدب كالفضاء بعال
 كالثانية مضمكنية قائمة في مكضكعو. ،تككينية قائمة في تككيف النص األدبي

 أربع فضاءات قائمة في صمب التككيف األدبي: (GerandGeneit)جيرار جنيتكقد حدد  

 فضاء المغة: يكتب فيو كؿ عنصر صفتو داخؿ النظاـ  -
 كالكتاب فضاء الكتابة: تعتمد عمى تأثيرات بصرية لمخط كالتبكيب -
 فضاء التعبير: الكممة تزدكج لتؤدم معنييف حقيقي كمجازم ، مباشر كرمزم  -
 رتباط.ا3النتاج األدبي ككؿ إلىفضاء األدب: يتمثؿ لنا فضاء األدب حيف ننظر  -

 .لشكؿ كالمضمكف كىذا ما ذكر سابقااألدب كالفضاء مقركف با

  

                                                           

ترجمة د محمد حمكد، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشركالتكزيع، بيركت، لبناف،  :معجـ المصطمحات األدبية1 -
 .803، ص2012(، 1)ط

 .308، صلمرجع نفسوا- 2
معجـ مصطمحات نقد الركاية )عربي انجميزم فرنسي( ، مكتبة لبناف  ناشركف، دار النيار  :نيلطفي زيتك  :نقال عف -3

 .127، ص2002(، 1لمنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، )ط
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 الفضاء وأنواعــه :ثانيا

كذلؾ لتنكع أشكالو كأنماطو فظيرت  ،دد مف الباحثيف كالنقادالفضاء مكضكع كاسع تناكلو ع
 لو أنكاع عديدة مف بينيا: 

 (L’espaceGéographique)الفضاء الجغرافي: -1

لمكاني في الركاية أك الحيز ا»ضاء الجغرافي ىكيتفؽ جؿ الباحثيف عمى أف الف         
ؾ مف يعتقد أف الفضاء كىنا». فيك معادؿ لمفيـك المكاف في الركاية.1«الحكي عامة

 .2«يدرس في استقالؿ كامؿ عف المضمكفالجغرافي في الركاية يمكف أف 

 .ـ شيء سكل دراسة بنية الفضاء فقطفيؤالء ال ييمي

استخراج ىذه »عمى يناكتقـك دراسة المكان ،الفضاء الجغرافي معادال لممكافيككف بذلؾ ك 
 .3«يالكصؼ( ك دراسة طبيعتيا ك صياغتالمقاطع )مقاطع ا

اء ينطمؽ مما ىك مكجكد في ىذا النكع مف الفضك  ،ك المكاف ىنا يبقى كفؽ حدكد طبيعتو
 .الكاقع

 (L’espaceFiguré)   الفضاء الداللي : -2

ال تؤدم  ،نشأ الفضاء الداللي انطالقا مف التصكر الذم يرل أف لغة األدب لغة معقدة 
فيذا النكع مف  .4يكالمدلكؿ الحقيقيكىك يتأسس بيف المدلكؿ المجاز  ،كظيفتيا بأسمكب كاضح

ألنو أكبر مف  ،فيك يعادؿ المكاف ،الفضاء لو عالقة كطيدة بالشعر أكثر مف البناء السردم

                                                           
 . 53بنية النص السردم، ص :حميد لحميداني -1
 . 54المرجع نفسو ص  -2

 .76بناء الركاية ص : سيزا احمد قاسـ3-
 .60بنية النص السردم  ص : حميد لحميداني :ينظر4-
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فيك يتعمؽ بالمخيمة كالمغة التي تكحي بدالالت تتجاكز فييا كاقعية  ،أف تشخصو حدكد
 .1ألف الداللة ليست معطى جاىز ،الشيء

( ىي في Figure)الصكرة »: يبيف فيو أف(جيرارجنيتي نص لػ:)كقد أكرد حميد لحميدان    
الكقت نفسو الشكؿ الذم يتخذه الفضاء، كىي الشيء الذم تيب المغة نفسيا لو،بؿ إنيا رمز 

؛ ك ليذا نعت ىذا النكع مف الفضاء بالفضاء 2«غة األدبية في عالقتيا مع المعنىفضائية الم
 التصكيرم.

ما ينشأ عنيا مبدع ك ي يشير إلى الصكرة التي تخمقيا لغة الحكيالفضاء الدالل»يقكؿ أيضا ك 
. ك ىنا يشير إلى إدراجو تحت مبحث المجاز في 3«رتبط بالداللة المجازية بشكؿ عاـي

 ألنو مسألة معنكية تختمؼ عف المممكس. ،البالغة

 (L’espaceTextuelleالفضاء النصي :)-3

فخالفو الفضاء  ،لذىنية التي تنتجيا لغة الحكيإذا كاف الفضاء الداللي ىك الصكرة ا        
رسـ حركفيا ك  ،النصي الذم ىك صكرة مرئية لمكاحؽ النص المكتكب مف تشكيالت الكتابة

حيث لقي اىتماما كبيرا مف قبؿ الباحثيف عمى الرغـ مف  ،تكزيع بياضيا ك سكادىا ك غيرىا
 .5رقية )الصفحة(. فيذا الفضاء نقصد بو حيز الكتابة الك 4أنو فضاء مكاني

 ،أم أف الفضاء النصي متعمؽ فقط بالمساحة التي تشغميا مستكيات الكتابة النصية
كتضاريس ىذا الفضاء ال  . 6كيطمؽ عميو الفضاء المكاني الذم تتحرؾ فيو عيف القارئ

                                                           

 .175، 171، ص2005(، 1السيميائيات ك التأكيؿ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء، )ط : سعيد بنكراد1-
 . 61بنية النص السردم، ص : حميد لحميداني  - 2
 .62،صالمرجع نفسو-  3
طباعة  لم،دار الكفاء "ص الركائي نمكذجادبي"تضاريس النجيكبكليتيكا النص األ:ينظر:مراد عبد الرحماف مبركؾ-  4
 . 167،ص2002(،1)ط ، لنشركا
 .55بنية النص السردم ،ص:حميد لحميداني :ينظر-  5
 .56ينظر: المرجع نفسو، ص -6
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بجغرافية الكتابة النصية »أف الفضاء النصي ىك الذم ييتـ أك  ،تعنى بالمكاف الطبيعي
 .1«باعة مجسده عمى الكرؽباعتبارىا ط

كىذا ما يمكف تسميتو بالفضاء الطباعي، فالفضاء النصي كمصطمح مختمؼ فيو 
يرل أنيا  فالبعض يرل أنو تسمية عامة يدخؿ مف بينيا الفضاء الطباعي ك البعض اآلخر

.فيذا النكع مف الفضاء ىك الذم ييتـ بكمما يمتقطو كيستخرجو القارئ مقابمة لمفضاء الطباعي
 .2ند تصفحو الكتابع

 كىذا يعني أف الفضاء النصي يشتمؿ عمى المساحات الطباعية التي تعتبر نصا.

ميشال حيث اتبع  ،قسـ الفضاء النصي إلى عدة تقسيمات حميد لحميدانينجد أف 
فكاف تقسيمو  بوتورلكف أضاؼ تقسيمات لـ يمحظيا ،في تقسيماتو (MichelButor)بوتور

 كاآلتي:

 ىي الكتابة مف اليميف إلى الشماؿ. ة:الكتابة األفقي (1
كىي عبارة عف  ،ىي إما الكتابة عمى اليميف أك الكسط أك اليسار الكتابة العمكدية: (2

 أسطر قصيرة متفاكتة الطكؿ فيما بينيا.
 كىك ما يقابؿ "الصفحة داخؿ الصفحة" عند بكتكر. التأطير: (3
كما  ،الزماف كالمكافكىك الذم يعمف عف نياية فصؿ أك نقطة محددة في  البياض: (4

 .يتمثؿ في االنتقاؿ بيف الفصكؿ مف صفحة ألخرل
 كىي كممات أك فقرات أك لغات أجنبية ترد داخؿ الكتابة األصمية. أنكاع الكتابة: (5
 ،ىك الذم يتيح تصكر تقنية الكتابة بالكسائؿ العممية الحديثة التشكيؿ التيبكغرافي: (6

 حة مف قبؿ.لمحصكؿ عمى أنكاع مف الكتابة لـ تكف متا

                                                           
 .123ص ،جيكبكليتيكا النص األدبي:مراد عبد الرحماف مبركؾ -1
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 كيتمثؿ في الغالؼ األمامي الخارجي كىك نمطيف:  التشكيؿ كعالقتو بالنص: (7
 .تشكيؿ كاقعي: يشير مباشرة إلى أحداث القصة أك مشيد مجسد في ىذه األحداث -
 .1تشكيؿ تجريدم: يحتاج إلى خبرة فنية عالية كمتطكرة لدل المتمقي إلدراكو -

في نكع ،رتبط بجماليات كؿ تمؾ التشكيالتكفي األخير نخمص إلى أف الفضاء النصي م
 كتنظيـ الفصكؿ كتشكيؿ العناكيف. اإلخراج كالكتابة كحجميا كرسميا

  (L’espaceComme Vision)الفضاء كمنظور أو كرؤية:-4

ىذا »فقالت:  عف الفضاء )الرؤية(( Julia Cr estiva)جوليا كرستيفاتحدثت الباحثة  
الذم يييمف عمى مجمكع  ،لنظر الكحيدة لمكاتبمراقب بكجية ا الفضاء محكؿ إلى كؿ

بحيث يككف المؤلؼ بكاممو متجمعا في نقطة كاحدة، ككؿ الخطكط ىي األبطاؿ ،الخطاب
فالباحثة ىنا حصرت ىذا 2«ممفكظات بكاسطتيـ المشيد الركائيالفاعمكف الذيف تنسج ال
 المفيـك عند رؤية الكاتب.

النظر ىي التي تحكـ مسألة  أف كجية»(  (Jammes Henriهنري جيمسرأل 
ىك في المقاـ نو يركييا كما يراىا،إالمنيج الدقيقة، مسألة كضع الراكم مف القصة

 زىا قدرة الكاتب ال غير.ر .حيث أف كسيمة الييمنة عمى عالـ الركاية تب3«األكؿ

كقد بحث فيو مف طرؼ عديد مف النقاد  ،يؼ الفضاء لغة كاصطالحالقد تنكعت تعار 
حيث كاف لو  ،كقد تكصمكا إلى ضبط مجمكعة مف األنكاع التي تبرز أىميتو ،ربالعرب كالغ

كأكد ىذا الرأم كؿ مف أحمد ، الركائية كخاصة في العالمأىمية كبيرة في الساحة األدبي
يمكننا النظر إلى »عبر ىذا األخير بقكلو:  إذ ،فرج أحمد كحسف بحراكم كآخركف محمكد

                                                           
 . 59إلى  56مف  بنية النص السردم، ص :يدانيحميد لحمينظر: -1
 .130بناء الركاية، ص :نقال عف: سيزا احمد قاسـ-2
 .61بنية النص السردم، ص :عف: حميد لحميدانينقال  -3
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ت كالرؤيات ككجيات النظر التي تتضامف مع بعضيا بعض المكاف بكصفو شبكة مف العالقا
 .1«الفضاء لتشييد

ألنو يساعد في تشكيؿ بنية  ،فالفضاء في ىذه الصكرة تحكمو كتتجاذبو زكايا مختمفة
ككف  ،يعد جكىريا في الدراسات السردية عمكماكفي الركاية خصكصا»الذم ،الفضاء الركائي

يمكف أف تمعب  فال األحداث كال الشخصيات ،ائيالفضاء يساىـ في تطكير اإلبداع الرك 
دكف المكاف، كمف ىنا تأتي أىمية المكاف ال كخميفة لؤلحداث فحسب بؿ أدكارا في الفراغ 

 .2«العناصر األخرل المككنة لمركاية إلى جانب ،كعنصر حكائي قائـ بذاتو

كبيرا في كعميو نجد أف أحمد محمكد فرج أحمد يرل أف الفضاء الركائي يمعب دكرا 
فيك بمثابة القاعدة ،ذلؾ ألنو العنصر الفعاؿ الذم يكسع دائرة اإلبداع ،الدراسات الركائية

كمف جية أخرل  ،الخصبة التي تنسجـ فييا األحداث لتشكؿ في األخير متكامال مف جية
كىك بذلؾ يشكؿ حمقة تكاصؿ بينو كبيف العناصر الركائية  ،لتمارس الشخصيات أدكارىا

فالفضاء أىـ أداة في يد إذا.3ة ميمة مف جزئيات الخطاب الركائيالفضاء جزئيف ،األخرل
 الركائي باعتباره العنصر الذم يحتضف جميع المككنات الركائية. 

،إضافة إلى أنكاعو كأىميتو، إال أنو يؼ الفضاءتعار في تنكعالكختاما نقكؿ أنو بالرغـ من     
الطباعية منيا،  أم الميتمة بفضاء الصفحة  يبقى نسبيا، فالفضاءات عدة كما ييمنا ىنا

كالكتابة. كليا أشكاؿ عدة عمى الصفحات نعرض بعضا منيا في الفصميف، فاألكؿ منيا 
يحمؿ في جعبتو كؿ مف: )بنية السطر كالمقطع الشعرييف كعالمات الترقيـ كالسكاد كالبياض( 

اليكامش كالحكاشي(.   أما الثاني فشمؿ كؿ مف: )االستيالؿ كالعناكيف كاإلىداءات ك 

                                                           
 .32بنية الشكؿ الركائي، ص :حسف بحراكم -1
ماجستير،   إشراؼ أحمد   كرةمذركايات محمد جبريؿ(، مخطكط  مستكيات السرد كأشكالو )في :أحمد محمكد فرج أحمد-2

 . 183ص ،2005(، 1حسف جبرم كنجكل محمكد صابر، جامعة اإلسكندرية، )ط
 .183، صالمرجع نفسوينظر: -3
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ذيف قدمكا لمقصيدة العربية طرؽ تجريبية في شكميا يعد بدر شاكر السياب مف الشعراء ال 
أك في كتاباتيا، ككاف مف الشعراء الركاد الذيف أسيمكا في ىذا، ك كانت كتاباتو تتراكح 
بيف النمط الحر كالنمط العمكدم، حيث نممح ثباتا كانسجاما في القصائد العمكدية، بينما 

حيث تكزيع السكاد كالبياض عمى  يظير االضطراب كاضحا كجميا في القصائد الحرة مف
الة صاحبو، كيعتبر إحدل مفاتيح داللة النص. كبدكره حؿ يعكس الصفحة الكاحدة، كالشك
الشكؿ يؤدم في الشعر دكرا »تبرما سيف عبر عف الشكؿ قائال:  الدكتكر عبد الرحماف

اتو خطية،  فإف مميزا، كاإلدراؾ البصرم لو ميزتو الخاصة أثناء القراءة كالتمقي باعتبار أبي
دالة، كتكزيعيا خاص بالطباعة كالكتابة كالبيت إلى جانب  ترقيمية البيت يحمؿ عالمات

أبيات أخرل متكافقة معو في النسيج اإليقاعي تككف قصيدة حرة. كنظرا لمتطكرات التي 
طرأت عمى القصيدة العربية كألحقت تعديال في بنيتيا مع حركة الشعر،   فقد تغير مفيـك  

. كىذا يعني أف لمشكؿ دكر كبير في 1«بح يسمى عند النقاد السطر الشعرمبيت كأصال
خراجو مف النظاـ العمكدم إلى نظاـ جديد،  تأسيس بنية القصيدة كلفت انتباه القارئ كا 
نما يرتبط بشكميا  كالشكؿ فيو أنكاع فال يرتبط شكؿ القصيدة فقط بالسطر أك بالمدلكؿ كا 

لسطر كالمقطع كعالمات الترقيـ كتكزيع البياض كالسكاد عمى في حد ذاتو، الذم يشمؿ ا
 الصفحة.  

 (Le Trait Poétique)أوال: بنية السطر الشعري  

ميما مف بنياف القصيدة ىك أحد عناصر الفضاء الطباعي الذم يشكؿ جزءا  
ىك ذلؾ الخط المتصؿ الذم نرسمو كنحف نكتب، كالسيالف الحبرم الذم يربط ك »كشكميا، 

ركؼ إلى بعضيا في كممات، كيربط الكممات عمى األسطر، بعبارة أخرل تمؾ الطريقة الح
                                                           

البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة،         :الرحماف تبرما سيف عبد - 1
 .  47،48، ص2003(، 1مصر، )ط
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المفيـك يعكد كىذا  .1«شكؿ األدلة بعد أف تككف قد رسمت التي ترسـ بيا األدلة كليس
يتصؿ بالكتابة فنحف نشتغؿ بالشكؿ الجيد لمحركؼ كتنظيميا    »لطبيعة السطر الذم 

. كنعني بالسطر الشعرم 2«غاؿ الطابعيف كالخطاطيفعمى الصفحة، كىذا ىك مكضكع انش
ىك كمية القكؿ الشعرم المكتكب في سطر كاحد، سكاء أكاف القكؿ تاما مف الناحية 

ـ .كبتحكؿ النص الشعرم الحديث، مف القالب البيتي 3التركيبية أـ الداللية أـ غير تا
فتح المجاؿ أماـ  المحدكد  بعدد ثابت مف التفعيالت إلى رحاب السطر الشعرم الذم

الشكؿ الطباعي، اعتمد الشاعر أسطرا شعرية مختمفة الشكؿ )كالطكؿ كالقصر كالتفرؽ 
ك،....( كقد ساعد ىذا الشكؿ الطباعي الجيد الشعراء عمى استخداـ تشكيالت بصرية 

 .4تجسد الدالالت التي يريد إيصاليا لممتمقي

قصيدة كجاءت ىذه  143في  كشعر السياب حكل أنكاعا كثيرة مف األسطر الشعرية
األنكاع بنسب متفاكتة حيث حكل النكع األكؿ: )األسطر العمكدية بالتكازم( قصيدتيف، 

قصائد، كالنكع الثالث: )األسطر الطكيمة  7كالنكع الثاني: )األسطر العمكدية المتقابمة( 
قصيدة  61قصيدة، كالنكع الرابع: )األسطر القصيرة غير المنتظمة(  57غير المنتظمة(

قصائد، كالنكع السادس: )أسطر  9كالنكع الخامس: )أسطر متنكعة بيف االنتظاـ كعدمو( 
 قصائد. كىذا ما يظير في الجدكؿ اآلتي: 7متساكية متكازية( 

 

 

 
                                                           

 .85، ص-مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي  -الشكؿ كالخطاب  :محمد الماكرم - 1
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محمد الصفراني: التشكيؿ البصرم في الشعر العربي الحديث، بحث في سمات األداء الشعرم، عمـ تجكيد ينظر:  - 3
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أزىار  نكعاألسطر الشعرية
 كأساطير

المعبد 
 الغريؽ

 منزؿ
 األقناف

أنشكدة   
 المطر

شناشيؿ 
 ابنة الجمبي

 ( األسطر العمكدية1
 بالتكازم

1 X x 1 X 

( األسطر العمكدية 2
 المتقابمة

7 X x X X 

( األسطر الطكيمة غير 3
 المنتظمة

8 12 10 12 15 

( األسطر القصيرة 4
 غير المنتظمة

4 14 8 17 18 

(أسطر متنكعة بيف 5
 االنتظاـ كعدمو

3 X x 2 4 

( أسطر متساكية 6
 متكازية

6 X x 1 X 

مف النكعيف الثالث كالرابع عمى باقي األنكاع، كىذا         ك نالحظ ىنا طغياف كؿ     
 ما يكضحو الجدكؿ أمامنا:                                                        

 نكع األسطر الشعرية عددىا في القصائد
 ( األسطر العمكدية بالتكازم1 2
 ( األسطر العمكدية المتقابمة2 7

 ة غير المنتظمة( األسطر الطكيم3 57
 ( األسطر القصيرة غير المنتظمة4 61
 ( أسطر متنكعة بيف االنتظاـ كعدمو5 9
 ( أسطر متساكية متكازية6 7
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كىذا التنكع في األسطر الشعرية منح لمفضاء الطباعي جمالية خاصة تمفت انتباه    
إلى حالة ككذا  المتمقي نحك صفحات الديكاف مف حيث تنكع مساحات البياض كالسكاد

، كمف بيف تمؾ األشكاؿ الخاصة باألسطر الشاعر التي يعترييا اضطراب كعدـ انتظاـ
 نكرد ىذه النماذج:

ككمثاؿ عمى ذلؾ قكؿ الشاعر األسطر العمودية بالتوازي : كىي النوع األول_          
 : )أقداح وأحالم( في قصيدة

 حسناء   ييميب  عيريييػػا   ظمأم  

  فأكاد   اشرب   ذلؾ    العيٍريا                             

 كأكاد   أحطمػػو   ،    فتحطمني

 عيناف   جائعتاف  ،  الدنيػػػا  ؛                             

                                                    !غرسٍت   يدي  الحمى  عمى  فميػا 
     فال  سىقيا   -رنا  بال  شجر زىىٍ                              

                                                       إٍف    فتٌػحتو    بحرِّىا     شفةه 
  1ظمأل   ييعربد   فكقيا   نىٍدبي                             

ر إف الناظر إلى نص القصيدة يستكقفو الشكؿ العمكدم ليا، كتكازم األسط        
الشعرية، كتراكح السطر الكاحد مف ثالث إلى أربع إلى خمس كممات، كفي البيت الكاحد 

 نجد مطابقة لمصدر كالعجز في شكمو كعدد كمماتو .

 :مرثية اآللهة( كقكلو أيضا في قصيدة )

                                                           
                   .         7، ص1971الديكاف ، دار العكدة لمطبع كالتكزيع، بيركت،  :بدر شاكر السياب -1
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بمينا    كمػػػا    تبمى   النجكـ    الطكالعي 
                                                                        

       كيبقى   اليتامى    بعدنػػػا    كالمصانػػػع                                                     

 كيبقى "كرب" الجالب الكرب  كالصدل

 يغٌص المنادم  بالردل،   كىك راجػػػػعي                                         

 كأـه    كىػػػك    تكأـه ت   كأٌف    األميبي 

 ليػػا ،  فيك  في  منجىن  مف  المكت  قابعي                                     

                                                الفرد   الذم    يزحؼ   الكرل   كلكنػػػو
المطالعي    إلى    حيث    ترمي    مقمتيػػػو                                    

1 

إال أف االختالؼ  أقداح وأحالم(،كىنا أيضا نص القصيدة مشابو لما كرد في قصيدة )
الكحيد يبرز في عدد كممات السطر، حيث تراكحت بيف أربع كخمس كسبع كممات  في 

ىذا االختالؼ  الصدر مع العجز في كمماتو، رغـالسطر الكاحد، كال نجد مطابقة لشكؿ 
الشعرية ذات الشكؿ العمكدم تمفت نظر القارئ في شكميا كليس في إال أف ىذه األسطر 

 عدد كمماتيا. 

 _النكع الثاني: كىي األسطر العمكدية المتقابمة          

 :أهواء(كمثاؿ ذلؾ ما كرد في قصيدة ) 

 أطمي   عمى    طرفيى   الدامع              خياالن  مف  الكككب  الساطعً 

 لمات              عمى  ضٌفة   الجدكؿ  الكادعً ظالن  مف  األغصف  الحا

ٌبيى   الضائع   كطكفي  أناشيد  في  خاطرم              يناغيف   مف   حي
                                                           

 .                                                            350 -349ص الديكاف،،بدر شاكر السياب -1



 اء الطباعيالفصل األول:                                            تجميات الفض

69 
 

ريفى  مف قمبي   المستفيض              كيقطرف   في  قمبي  السامع ييفىجِّ
1 

      المتػأمؿ في ىذه األسطر الشعرية يقؼ عندرسميا، أك باألحرل صكرتيا       
التي تمفت انتباه كؿ مف تقع عيناه عمى ىذه األسطر، حيث نجد في السطر الكاحد اتساقا 
كانسجاما، سكاء مف ناحية الشكؿ أك مف ناحية المكسيقى، فما ييمنا ىنا شكؿ األسطر 
الشعرية فقط. كما يمفت االنتباه أيضا التساكم في عدد الكممات في األسطر األربع كعند 

 دىا في الصدر كالعجز نجدىا بالمثؿ في كافة أسطر القصيدة .النظر إلى عد

 : وداع( كقكلو أيضا في قصيدة )

كشدم  عمى  صدرم المتعب                          أريقي  عمى  ساعدمَّ  الدمكع    
       بعيدا  .   إلى    ذلؾ  الغييب                           فيييات   أال   أجكب   الظالـ       
ففي  الميؿ   أكثر  مف   كككب                                 فال تيمسي : غاب نجـ المساء       

 2كىؿ   كاف   لحف   بال   آخر؟                    كىؿ   كاف  حمـ   بغير  انتماء  

 كىنا أيضا يمفت انتباه القارئ تساكم في كممات السطر الكاحد إضافة إلى تساكييا
في الصدر مقارنة بالعجز، كىذا دليؿ عمى أف الشاعر تعمد فعؿ ذلؾ ليجذب عيكف 

 القراء، كليجسد أيضا تساكم األسطر الشعرية مف حيث البنية التركيبية. 

: تمثؿ في األسطر الطكيمة غير المنتظمة، كنستشيد ليا بقكؿ النوع الثالث _     
 :في السوق القديم(السياب في قصيدة )

                                                                                 مف تريد ؛ فأيف تمضي بيف أحداؽ الذئاب  " أنا 
                                                                                                     تتممس الدرب البعيد ؟ "     

                                   سكؼ أسير ، ما داـ الحنيف إلى السراب فصرختي : 
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                                                                               دعيني أسمؾ الدرب البعيد  ! في قمبي الظامي
                                                                             حتى أراىا في انتظارم : ليس أحقاد الذئاب

                                                                                                    أقسى عمي مف الشمكع  
                                                                                 في ليمة العرس التي تترقبيف ، كال الظالـ     

 1! كالريح كاألشباح  ،  أقسى منؾ أنًت  أك األناـ

نممح في ىذه األسطر الشعرية عدـ انتظاـ البنية التركيبية، كيستكقفنا في ىذه 
القصيدة تفاكت في طكؿ األسطر إذ يتراكح طكؿ السطر الشعرم بيف ثالث كممات في 

في أطكؿ سطر، كقد كظؼ الشاعر تقنية التفاكت السطرم  أقصر سطر، كثماني كممات
 في طكؿ أسطره الشعرية ليكضح لممتمقي داللة التفاكت عبر كؿ سطر تكضيحا بصريا

 .كآخر نفسيا يتعمؽ بذات الشاعر؛ فالصكرة ىنا ما ىي إال انعكاس لمذات الشاعرة

 قاؿ: دار جدي( كفي قصيدة )

 مطفأةه  ىي  النكافذ الكثار 

 جدم مكصد كبيتو انتظاركباب 

 كأطرؽ الباب ، فمف يجيب ، يفتح ؟

 تجيبني الطفكلة ، الشباب منذ صار ،

 تجيبني الًجرار جؼ ماؤىا ، فميس تنضح :

 "بكيب"  ، غير أنيا تذرذر الغبار. 

 .  مطفأة ىي الشمكس فيو كالنجـك
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ػقػب الثالث منذ  أف خفتتي  لمحياه  1الحي

كالقصر،  إذ يتراكح  تظاـ في األسطر مف خالؿ الطكلالنبرز في ىذا النمكذج عدـ ا
طكؿ السطر الشعرم بيف أربع كممات في أقصر حد، ك ست كممات في أطكؿ سطر، 

 فالشكؿ الطباعي الذم رسمت عميو القصيدة كاضح كجمي مف خالؿ التفاكت البارز فيو.

لمتجسدة في قصيدة : المتمثؿ في األسطر القصيرة غير المنتظمة االنوع الرابع _        
 التي قاؿ السياب  في أحد مقاطعيا: )سراب(

 بقايا مف القافمة

 تينير ليا نجمة آفمة 

 طريؽ الفناٍء ،

 كتؤنسيا بالغناءٍ 

 –شفاه ظماء 

 تياكيؿى مرسكمة في السراب

 تمزِّؽ عنيا النقاب

 2عمى نظرة ذاىػػمة.

طر، كىناؾ تفاكت في يتخمؿ ىذه األسطر الشعرية اضطراب، أم عدـ انتظاـ في األس
األسطر الشعرية في القصر كالطكؿ، فتراكح طكؿ السطر الشعرم بيف كممتيف في أقصر 
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سطر كأربع كممات في أطكؿ سطر، كىذا التفاكت  المجسد في القصيدة سكاء في طكلو 
 أك قصره ناجـ عف مدل طكؿ أك قصر نفس كشعكر الشاعر. 

 حممت في طياتيا قكؿ الشاعر: )تعتيم(اف: كبرز ىذا النكع أيضا في قصيدة أخرل بعنك 

 حيف يذر النُّكٍر 

  -يمقي بو التنكر -

 عف كجيؾ الظمماء

 كييمس الديجكٍر 

 آىاتو السمراء 

 عمى محيَّاًؾ 

 تيجس عيناًؾ 

 1بكٌؿ حزف الدىكر

ما يستكقفنا في ىذه األسطر التفاكت المكجكد فييا، كىذا ما كقعت عميو العيف منذ أكؿ 
تكرر كسقط بدكره عمى ىذه القصيدة إذ تراكح  )سراب(قيؿ سابقا في قصيدة:  كىمة فكما

طكؿ السطر الشعرم بيف كممتيف في أقصر كثالث كممات في أطكؿ سطر. كمف الطكؿ 
 كالقصر كعدـ االنتظاـ نحط الرحاؿ مع نكع آخر.
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كنعرج  : الذم يحكم األسطر المتنكعة بيف االنتظاـ كعدمو،النوع الخامس _         
 لقاء: )ذكرى(عمييا مف خالؿ قصيدة 

لفضاء الرحيب              كبيف الدجى في ا     ىنا أنت بيف الضياء  الضئيؿ           
 الرىيب  غكالفرا تنير  الثرل                 ككـ مف مصابيح  تفنى  ىناؾ 

                               مصابيح  كانت  تذكب                            

 كتنحؿ   مف شعرىا :                                   

 كما ضاع مف  عطرىا                                

            ستارا   مف   األدمع   الراجفة                  كتمقي عمى  ذكريات  الشتاء
 1ا   تبرد   العاطفةبطيئا ...  كم         فتخبك   مصابيحيف   البعاد      

إف ىذا الشكؿ يذكرنا بالمكشحات كاألزجاؿ األندلسية في نكع األسطر بيف نكع عمكدم 
كمشطكر مف أنكاع السطر الشعرم، كىذا النكع الخامس يتخممو مزج بيف الشعر العمكدم 

 كالشعر الحر كنممح فيو اضطرابا.  

إال أنو مزجيا  ،كىك يدرج الجديد يتخؿ عنوإف الشاعر قداعتمد عمى الشعر العمكدم، كلـ 
في قصيدة كاحدة ليجذب انتباه القارئ الذم يرل ىذا الشكؿ الطباعي فينجذب إليو كينتابو 

فالشاعر ىنا يرغب في تساؤؿ عف سبب مزج الشاعر المكنيف معا كما الداعي لذلؾ ؟ 
 التغيير، كقد يككف ىذا لكنا مف ألكاف اليركب.

إذ جاءت األسطر جميعا متكازية سكاء أكانت طكيمة       لكف الميـ ىك الشكؿ فحسب،
 أك قصيرة مع التفاكت في عددىا. كعبرت عف ىذا النكع أيضا قصيدة أخرل حممت عنكاف 
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 قاؿ فييا : )رسالة(

                                                   رسالةه   منؾ   كاد   القمبي   يمثميا
لكال  الضمكع  التي  تثنييأف   يثبا                                                                         

 مشتعػؿ رسالة   لـ   ييبَّ  الكرد

                      ممتيبا فييا  ؛  كلـ   يعبؽ   النارنج                               
 سكرتلكنيا  تحمؿ  الطيب  الذم 

                   الشيباركحي  بو   ليؿ  بتنا   نرقب                                 
 أزرعيػػػػػػافي غابة  مف  دخاف التبغ 

                 سربا  كغابة  مف  عبػػػػير  منؾ  قد                                  
                             جاءت رسالتؾ الخضراء كالسعًؼ                                       

بؿَّ الحيا مف كاالنسجاـ كالمطري                                                                        
جاءت لمرتجًؼ                                                                                          

 1ييٍحتىضري عمى السرير كراء الميؿ 

مزج السياب في قصيدة كاحدة بيف الشعر العمكدم كالشعر الحر، كىذا ليستقطب       
أنظار القراء مف خالؿ شكؿ مغاير لمقصيدة، فأسطر الشكؿ العمكدم جاءت متكازية، 
 كأسطر الشكؿ الحر جاءت متفاكتة في تكزيعيا مما يجعؿ الشكؿ الطباعي ممفتا لالنتباه.

)عينان كالمتمثؿ في األسطر المتساكية كىذا ما كرد في قصيدة   :_ النوع السادس
 زرقاوان(: 
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 عيناف  زرقاكاف .. ينعس   فييما  لكف  الغدير 

 أرنك  فينساب  الخياؿ ك ينصت  القمب  الكبير

 كأغيب في  نغـ يذكب .. كفي غمائـ  مف عبير    

 بيضاء في  مكساؿ التمكل  تستفيؽ عمى خرير   

 مكت  كقد  تثاءب  كككب الميؿ األخير ناءو .. ي

 يمضي عمى ميؿو ،كأسمع ىمستيف .. كأستدير 

                                                                                                                                                                                                       1فأذكب  في عينيف   ينعس  فييما  لكف  الغدير
المتأمؿ في ىذه األبيات يرل التساكم الكاضح كالجمي في ىذه األسطر الشعرية مف حيث 
يقاعيا، ككأف الشاعر كىك يكتب ىذه األسطر كاف  الطكؿ، كيككف التساكم ىنا تركيبيا كا 

طكؿ األسطر نجد الكممات في السطر الكاحد  حامال بيده مسطرة، كباإلضافة إلى تساكم
تتراكح بيف ستة إلى سبعة أسطر، كىذا دليؿ عمى أف الشاعر أراد شيئا جراء ىذا التساكم، 
 أك أنو كاف في كضع نفسي متكازف حتى ضبط ىذه األسطر بيذا الشكؿ الممفت لالنتباه.

 كرد قكلو: األسمحة واألطفال( كفي قصيدة )

                                                                                                                   لتقاء   الشفا  أمف  حيث   كاف  ا
                                                                                                  -عمى الحب ينسجف خيط الحياة

 كؾ   الردل  عزلو   األسكدايح

 دما  أك دخانا ؟   يحكؾ الردل 

 شباكا  مف  النار حكؿ  البيكت 
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 عمى  صبية  أك صبايا  تمكت 

                                                         كيرتد   حتى   حديد    السرير
 1جناحا   عميو   المنايا   تغير ،

ممح تساكيا في األسطر كانسجاما، كنجد الكممات في كبالمثؿ في ىذا النمكذج ن
السطر الكاحد تتراكح بيف خمس إلى ست كممات، كىذا التقريب في عدد الكممات يدفع  
إلى تساكم األسطر، بطبيعة الحاؿ فشكؿ األسطر الطباعية يترؾ انطباعا جماليا بالشكؿ 

                                                   لدل قارئي كمتفحصي ىذه القصائد.
 كاختالؼ ىذه األنكاع بيف التكازم كاالضطراب مف القصائد الحرة كنممس الفركقات        

 في النكع الكاحد كىذا ما يكضحو الشكؿ اآلتي:

( األسطر الطكيمة غير 3
 المنتظمة

( األسطر العمكدية  2
 المتقابمة

( األسطر العمكدية 1
 بالتكازم
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طر كبدكرىا قصائد السياب تنكعت كاختمفت مف حيث شكميا الطباعي سكاء مف جانب الس
أف يستطمع  نتباه القارئ إلى الشكؿ قبؿأك المقطع الشعرييف، كىذا ما يجذب كيمفت ا

 معناه، فالشكؿ بكابة لمكلكج إلى المضمكف.  

 (Le Strophe Poétique)                              ثانيا: بنية المقطع الشعري 

ما »سطر عديدة، أك ىكإف المقطع الشعرم أحد المككنات الطباعية، التي تتشكؿ مف أ 
مف   مقاطع كالمقطع الكاحد يتككف. فالقصيدة الكاحدة تنقسـ إلى 1«تككف مف بيتيف فأكثر

قصيدة،  118أسطر شعرية، كشعر السياب حكل أنكاعا كثيرة مف المقاطع الشعرية في 
كجاءت ىذه األنكاع بنسب متفاكتة إذ حكل النكع األكؿ: )القصائد متعددة المقاطع 

قصيدة، كالنكع الثاني: )القصائد متعددة المقاطع متفاكتة األسطر(  14ة األسطر(  متساكي
            )القصائد ذات المقطعيف المتفاكتيف في األسطر(   كالنكع الثالث  ،قصيدة 46
 ممزكجة بيف الشكؿ العمكدم كالحر(قصيدة، كالنكع الرابع )القصائد ذات المقاطع ال  12

                                                           
     .                                        257البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص :عبد الرحماف تبرما سيف -1

( أسطر متساكية    6
 متكازية

( أسطر متنكعة بيف 5
 االنتظاـ كعدمو

( األسطر القصيرة غير 4
 المنتظمة
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قصيدة.           41نكع الخامس كاألخير )القصائد ذات المقطع الكاحد( قصائد، بينما ال 5 
 كىذا ما يبينو الجدكؿ اآلتي:

شناشيؿ 
ابنة 

 الجمبي

أنشكدة 
 المطر

منزؿ 
 األقناف

المعبد 
 الغريؽ

أزىار 
 كأساطير

القصائد مف حيث 
 المقاطع

 
 
1 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 

13 

(القصائد متعددة 1
المقاطع متساكية 

 األسطر

 
 

14 

 
 

21 

 
 
9 

 
 
8 

 
 

12 

(القصائد متعددة 2
المقاطع متفاكتة 

 األسطر
 
7 

 
4 
                

4                             
                   

2 
 
2                  

(القصائد ذات 3
المقطعيف المتفاكتيف 

 في األسطر
 
 
3 

 
 
1 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
1 

(القصائد ذات 4
المقاطع الممزكجة 

شكؿ العمكدم بيف ال
 كالحر

 
12 

 
8 

 
5 

 
15 

 
1 

(القصائد ذات 5
 المقطع الكاحد

                                                                                                                        
ا يكضحو ك نالحظ ىنا طغياف كؿ مف النكعيف الثاني كالخامس عمى باقي األنكاع، كىذا م

 كؿ أمامنا:     الجد
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 نكع المقاطع الشعرية عددىا في القصائد
 (القصائد متعددة المقاطع متساكية األسطر1 14
 (القصائد متعددة المقاطع متفاكتة األسطر2 46
 (القصائد ذات المقطعيف المتفاكتيف في األسطر3 12
 حر(القصائد ذات المقاطع الممزكجة بيف الشكؿ العمكدم كال4 5

 (القصائد ذات المقطع الكاحد5 41
كما نكع الشاعر في عدد األسطر مف حيث االختالؼ في الطكؿ كالقصر كالتساكم 

ك...الخ نكع في عدد المقاطع، كمنح ىذا التنكع في أشكاؿ المقاطع جمالية لمقصائد          
 كمف بيف ىذه األشكاؿ نكرد نماذج منيا: 

الذم تتككف فيو القصيدة مف عدة مقاطع متساكية األسطر _النكع األكؿ: ىك           
 : رئة تتمزق(كىذا ما كرد في قصيدة )

                                                                               الداء ييثمج راحتي ، كيطفئ الغد .. في  خيالي   
                                                                         كيشؿ أنفاسي ، كيطمقيا كأنفاس الذباؿ     

                                                                           تيتز في رئتيف يرقص فييما شبح الزكاؿ  
 مشدكدتيف إلى ظالـ القبر بالدـ كالسعاؿ ...  

                            •                                                                                    
                                                                         ؟ كذا أمكت ؟ كذا يجؼ ندل الصباح ؟      ! كاحسرتا

                                            ما كاد  يممع بيف أفكاؼ الزنابؽ كاألقاحي ، 
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                                                                                        فتضكع أنفاس الربيع تيز أفياء الدكالي،    
 1! حتى تالشى في اليكاء .. كأنو خفؽ الجناح

نيا بنقطة            مقطعا، كفصؿ بي 13قسـ بدر شاكر السياب قصيدتو ىذه إلى 
كبيرة، كما نمحظو مف خالؿ شكؿ المقاطع التساكم في عدد األسطر في المقطع األكؿ 
كالثاني، كنفس الشيء في باقي مقاطع القصيدة الثالث عشر، كالنقطة الكبيرة التي فصؿ 

  بيا الشاعر بيف المقاطع تقـك عمى أساس التناقض؛ فيتناكؿ في المقطع األكؿ معاناتو    
مع الداء كالمرض الذم أقمؽ راحتو، كشؿ أنفاسو مدركا المكت كالزكاؿ الذم ال محالة         

ىك مصيره مع ىذا المرض المصحكب بالسعاؿ إلى القبر كظممتو، مبديا في المقطع 
الثاني عف حسرتو عمى حالتو كعمى الطريقة التي سيمكت بيا، ك عبر عنيا بالكممات 

أمكت، يجؼ، تالشى( كبيذا قد يككف رصد لحظات المرض اآلتية:)كاحسرتا، كذا 
                                                                                                       كالتعب، إلى الحسرة عمى الطريقة التي سيمكت  بيا.  

                                                           )سجين(: كقكلو في قصيدة 
                                                    ذراعا  أبي   تمقياف  الظالؿ      عمى ركحيى  المستياـ الغريب

                              يطاردنني في ارتعاش  رتيب          أبي  كالسراج  الحزيف       ذراعا
                                 حيارم . فيا  لمجدار الرىيب!          ات      كحفت  بي األكجو  الجائع

          الغريب.  المستياـ ركحي   عمى          الظالؿ     تمقياف    أبي     ذراعا
                                    * * *                                                                                 

                                        تالشى  فمـ   يبقى  إال  انتظار!     كطاؿ انتظارم .. كأف الزماف      
                                                    فيا  ليتني  استطيع   الفرار ..          كعينام  مؿء  الشماؿ  البعيد    

                                                           
 .                                                                         42الديكاف ، ص :بدر شاكر السياب -1



 اء الطباعيالفصل األول:                                            تجميات الفض

46 
 

                                           كأنت  التقاء  الثرل  بالسماء            عمى الآلؿ ، في نائيات القفار،     
 1كطاؿ انتظارم .. كأف الزماف           تالشى  فمـ  يبقى  إال انتظار!

ر مقاطع، حيثنممح تساكم عدد أسط 9ىنا أيضا قسـ الشاعر قصيدتو إلى          
المقطع الكاحد، كفصؿ بيف ىذه المقاطع بثالث نجـك سكداء، كالمقطع الكاحد أربعة أسطر 
متساكية، فتناكؿ في المقطع األكؿ الحزف الذم يخيـ عمى الشاعر كىك كراء الجدراف 
يعاني كحدتو كغربتو بعيدا عف محبيو كأىمو، كفي المقطع الثاني ييعرب عف االنتظار الذم 

إلى ما كراء الجدراف فيتمنى الفرار، كلكف شتانا بيف الحمـ كالحقيقة يقتؿ ركحو كيأمؿ 
 فأحالمو ككأنيا صحراء قاحمة، فما أمامو إال االنتظار كال غير االنتظار.

_النكع الثاني: المككف مف عديد المقاطع في القصيدة الكاحدة، مع تفاكت في             
 قكلو:                                                        تموز جيكور(ة )عدد األسطر مف مقطع آلخر حيث  كرد في قصيد

 -1- 

ناب  الخنزير يشؽ  يدم                                                                                           
                                              كيغكص لضاه إلى كبدم                                            

كدمي يتدفؽ ، ينساب :                                                                                               
                       لـ يغد شقائؽ أك قمحا                                                                           

لكف ممحا                                                                                                              
"عشتار" .. كتخفؽ أثكابي                                                                                           

ترؼ حيالي أعشابي                                                                                                     ك 
مف نعؿ يخفؽ كالبرؽ                                                                                              

                                                                                     كالبرؽ الخمب ينساب         
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لـ يكمض في ًعرقي                                                                                                    
                                                                  نكر ، ليضيء ليا الدنيا !                               

لك أنيض ، لك أحيا !                                                                                              
                                  لك أسقى !  آه لك أسقى !                                                      

لك أف عركقي أعناب                                                                                                      
                     كتقبِّؿ ثغرم عشتار ،                                                                                   

فكأف عمى فميا ظممة                                                                                     
تنثاؿ عمى كتنطبؽ ،                                                                                  

                                                                                                       فيمكت بعيني األلؽ               
    أنا كالعتمة ...                                                                                                              

 2                                  
                                                                                                                       جيككر .. ستكلد جيككر : 

                                                                                                                  النكر سيكرؽ كالنكر    
                                                                                                                  جيككر ستكلد مف جرحي 

                                                                                                        مف غصة مكتي مف نارم    
                                                                                                                       سيفيض البىٍيدك بالقمح ،  
                                                                                                                                          كالجرف سيضحؾ لمصبح ،  
                                                                                                                       كالقرية دارنا عف داًر  

                                                                                                                                      تتماكج أنغاما حمكة ،     
                                                                                                                        كالشيخ يناـ عمى الربكة؟    
                                                                                                                     كالنخؿ يكسكس أسرارم    
                                                                                                                                                   جيككر .. ستكلد   لكني     
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                                                                                                                                  لف أخرج فييا مف سجني   
                                                                                                                               في ليؿ الطيف الممدكد   
                                                                                                                                لف ينبض قمبي كالمحف  

                                                                                                                                                          في األكتاًر ،    
                                                            1لف يخفؽ فيو سكل الدكًد .

لقد تبيف مف خالؿ ىذه القصيدة المككنة مف ثالثة مقاطع، كالتي نسجت كفؽ       
سطرا  19مقاطع مرقمة، ككؿ مقطع حكل أسطرا متفاكتة، حيث حكل المقطع األكؿ 

سطرا شعريا، فتناكؿ المقطع األكؿ أسطكرة تمكز  16خالؼ المقطع الثاني الذم حكم 
االنبعاث، لكف الشاعر ىنا جسد لنا الممح داللة عمى الجفاؼ فيك التي ترمز لمخصب ك 

يترقب كينتظر مكتو ثـ بعد ذلؾ يحمـ ببقائو حيا، لكف سرعاف ما يتالشى ىذا األمؿ 
كيمكت، عمى خالؼ المقطع األكؿ أكد الشاعر في المقطع الثاني بأف جيككر ستكلد مرة 

األرض قمحا، كستكلد الطبيعة مف أخرل، كلكنيا ستكلد مف جرحو كمف مكتو كستنبت 
 جديد، كسيفرح الناس جميعا في قرية جيككر، لكنو سيظؿ كحيدا حزينا كسجينا.

نجدىا مككنة مف عشرة مقاطع، ككؿ مقطع تتفاكت أسطره   )سفر أيوب(ك قصيدة      
سطرا، كالمقطع الثاني كاف مختمفا إذ تشكؿ مف  35عف اآلخر فالمقطع األكؿ مثال حكل 

سطرا، كالمقطع الخامس               32سطرا، كالرابع 31طرا، كالمقطع الثالث س 27
سطرا، كالمقطع الثامف            26سطرا، كالمقطع السابع 30سطرا، كالمقطع السادس  40
 سطرا.  27سطرا، كالمقطع العاشر األخير  37سطرا، كالمقطع التاسع  20

سطرا، كىذا التفاكت  40إلى  20طع الكاحد مف كنالحظ ىنا تراكح األسطر في المق      
قد يككف مرتبطا بطبيعة مضمكف القصيدة، الذم اشتغؿ فيو الشاعر عمى رمز أيكب عميو 
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السالـ. كنظرا لكثرة األسطر في المقطع الكاحد، نكرد بعضا منيا فقط في المقطع األكؿ 
 نحك قكلو:

                               لؾ الحمد ميما استطاؿ البالء
                                                        كميما استبدَّ األلـ ،

                                      لؾ الحمد ، إف الرزايا عطاء
ف المصيبات بعضي الكىرى ـ .                                               كا 
                                  ألـ تيعطني أنت ىذا الظالـ  
ر ؟                                    كأعطيتني أنت ىذا السَّحى

                                                                                                                فيؿ تشكر األرضي قىطرى المطر    
دىا                                                                                                    الغماـ ؟    كتغضبي إف لـ يىجي

                             شيكره طكاؿه كىذم الجراح
نبيَّ مثؿى الميدل                     تمزِّؽ جى
                               كال ييدأ الداءي عند الصباح

                                                      1كال يمسح المَّيؿي أكجاعو بالردل .
مشابية  السالـ كما عاناه، كصبره الكبير إف استحضار الشاعر قصة سيدنا أيكب عميو   

بو مف  ي المقطع األكؿ يصكر ما ابتميلما عاناه الشاعر مع الرضا بما أصابو، فف
إضافة إلى الغربة في لندف كالحنيف إلى قريتو جيككر، لكف رغـ األلـ كالمرض مرض، 
في كىك بيذا يشبو سيدنا أيكب  التي تمزقو إال أنو يحمد ا عمى ما أصابو، كالجراح 

صبره كتحممو المرض، ككصؼ الحياة في لندف بالقاسية، سكاء في ليميا مف أصداء بكـ 
 ، مختمؼ تماما عف حياة جيككر مف حيث أصكات كأسكاؽ كأصكات السيارات كالمرض
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األطفاؿ كغيرىا، كرر ككرر الحمد كالشكر ، فالثقة كاألمؿ بالشفاء ال يفارؽ 
الشاعر.كفي المقطع الثاني يستكقؼ الشاعر الحنيف إلى الكطف كما فيو، كيصؼ جك 

ذكر ابنو  لندف الذم ال يخمك شتائو مف الثمج كالمطر كالضباب في ظممة الميؿ، ك يت
 غيالف كزكجتو إقباؿ كحنينو كشكقو في انتظار رؤيتيا ك تمنيو قدكميا.

_النكع الثالث: كىك الذم تتككف فيو القصيدة مف مقطعيف مع التفاكت في عدد           
ىذه األخيرة     )ليمة انتظار( و )في المستشفى(األسطر كىذا ما جاءت بو كؿ مف قصيدة 

 التي قاؿ فييا:

د أعزؿ في الشتاء                                                                                                كمستكح
   كقد أكغؿ الميؿ في نصفو                                                                                                       

لضياء                                                                                                                       أفاؽ فأكقظ عيف ا
                                                                                                   كقد خاؼ مف حتفو  
الجدار                                                                                                  أفاؽ عمى ضربة في

ىك المكت جاء!                                                                                                         
                                                                                      كأصغي : أذاؾ انييار كالحجارة      

أـ المكت يحسك كؤكس اليكاء                                                                                     
                                                        لصكص يشقكف دربا إليو                                        

مضكا ينقبكف الجدار                                                                                                
                              كظؿ يعد انييار التراب                                                                 

ككقع الفؤكس عمى سمعيو                                                                                                      
                       يكاد يحس التماـ الًحراب                                                                                

كحزاتيا فيو .. يا لمعذاب !!                                                                                               
     كما عنده غير محض انتظار :                                                                                      
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 ىك المكت عبر الجدار !    
                  *   *   * 

كذاؾ انكفأت أعض الك ساد                                                                                    
                        كأسممت لممشرط القارًس                                                                     

قفام المدمي بال حارس .                                                                                               
                                                                                      -بغير اختيارم ، طبيبي أراد !-

لقد قص .. مد الجس الطكيؿ ..                                                                                    
لقد جربو اآلف . أكاه .. عاد .                                                                                          

                                                                               كالشيء غير انتظار ثقيؿ    
أال فاخرقكا ، يا لصكص الجدار                                                                                   

 1فيييات ، ىييات  مالي فرار!

سطرا،  16 ـ سكداء، حكل المقطع األكؿنجك حكت ىذه القصيدة مقطعيف فصؿ بينيما ب
                                                                                               أسطر.   9أما المقطع الثاني حكل 

عف الكحدة كالعزلة التي تخيـ عميو، كظممة الميؿ  المقطع األولإذ عبر الشاعر في 
تي صارت رفيقو الدائـ، كخكفو كقمقو مف مصيره المحتكـ، فبات الحالؾ في الشتاء ال

يتخيؿ المكت يترقبو في كؿ كقت كحيف، كبات ىذا األمر يعذبو كيقمقو كىك يترقب كينتظر 
كصؼ معاناتو مع المرض كىك في  المقطع الثانيمصيره، كما عميو إال االنتظار.كفي

بكافة الكسائؿ، لكف ككما قاؿ: "أكاه"  المستشفى يعض الكسادة، كما فعمو الطبيب مف أجمو
 أم؛ أنو فقد األمؿ كاستسمـ كمؿ االنتظار فقد صار ثقيال كأيقف بأف ليس لو فرار.
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 التي قاؿ فييا:  )ليمة انتظار(ك

يد القمر الندية بالشذل مرت عمى جرحي ،                                                                         
يد القمر الندية مثؿ أعشاب الربيع ليا إلى الصبح                                                            
خفكؽ فكؽ كجيي ، كؼُّ طفمتي الصغيرة ، كؼُّ آالًء!                                                        

                                                              كىمس حكؿ جرحي : كؼُّ طفمتي الكبيرة ، كؼ غيداءً 
تدغدغني كنحف عمى السرير معنا ، عمى السطح                                                               

                    ىناؾ !! كآه مف ذاؾ المدل النائي ،                                                          
ألقرب منو مجمرة الثرايا كىي تمتيب                                                                            
بعيد بعد يـك فيو أمشي دكف عكاز عمى قدمي                                                                 

نو كىدني التعب                                                                            يئست مف الشفاء ، يئست م
كحؿ الميؿ ما أطكيو مف سير إلى سير كمف ظمـ إلى ظمـ                                                     

                                                      كلكف اليد النديانة الكسمى ترش سنابؿ القمح                       
عمى درب مف اليمسات في حمـ                                                                                  

                      بال نـك يرؼ عمى جفكني ثـ يحشكىف بالممح                                                         

                                                                                                      * * *
غدا تأتينا يا إقباؿ ، يا بعثي مف العدـ                                                                                      

مكتي ال مكت                                                                                                          كيا
كيا مرسى سفينتي التي عادت كال لكح عمى لكح                                                                      

ى الدنيا ليبكيني                                                                                     كيا قمبي الذم أف مت أتركو عم
كيجأر بالرثاء عمى ضريحي كىك ال دمع كال صكت                                                                      

                                                            أحبيني ! إذا أدرجت في كفني ... أحبيني      
حيف ببمى كؿ كجيي ، كؿ أضالعي                                                                            –ستبقى 
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                                  كتأكؿ قمبي الديداف ، تشربو إلى القاع                                                 
                                        قصائد .. كنت أكتبيا ألجمؾ في دكاكيني                                                                                         

 1أحبييا تحبيني !!

الث نجـك سكداء، حيث أتى المقطع األكؿ كرد في ىذه القصيدة مقطعاف فصؿ بينيما بث
أسطر شعرية، عبر في المقطع  10سطرا  شعريا، بينما أتى المقطع الثاني بػػ  13بػػ  

األكؿ عف يأسو مف الشفاء كالتعب الذم اعتراه، كىك يترقب القمر مع حمكؿ الميؿ الطكيؿ 
غيداء كآالء،    الذم يسيره حتى الصبح،  كىك يحمـ برفقة طفمتيو الكبرل ك الصغرل

كيبيف مدل بعدىما عنو، كرغـ محاكالتو الكصكؿ إلييما  إال أف قدماه خانتاه كىك يمشي 
عمى العكاز، كفي حممو يرل كؿ شيء مٍخضرنا كسنابؿ القمح إال أنو عند صحكتو يرل 

                                                                                                                            بأنو مجرد حمـ، كالحقيقة مرة كمف يجكب صحراء قاحمة.   
كأف الشاعر أحس بقرب رحيمو فعبر فيو عف حبو لزكجتو إقباؿ،  المقطع الثانيكفي 

طالبا منيا أف تحبو بعد قراءتيا قصائد ديكانو التي كتبيا ألجميا، كتاركا قمبو الذم ىك 
 جتو لتبكي عميو .إقباؿ زك 

: كىك الذم يشمؿ القصائد ذات المقاطع الممزكجة بيف العمكدم النوع الرابع_        
                                                                              كالحر معا، مع التفاكت في عدد األسطر في المقطع الكاحد.  

، نجد ىذا النكع مختمؼ تماما في شكمو الطباعي، كيتجسد كخالفا لممقاطع التي تـ ذكرىا
                                                         )إقبال والميل(:ذلؾ في قصيدة 

        كما  كجد  ثكمى مثؿ كجدم إذا الدجى                                                                                      

                                                                                                تيػػػػػاكيف   كاألمطػػار  باليـ   كالسيد  
 أحػػػف  إلى    دارو   بعيدو   مزارىػػػػػا     
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 كٍزغبو   جياعو   يصرخكف  عمى   بعدً  

 رتجي                                                                             كأشفؽ مف  صبح  سيأتي ،  كأ

 مجيئا   لو  يجمك   مف   اليأس   كالكجد                 

         *** 

                                                                                                    الميؿ طار كما نيارم حيف يقبؿ بالقصير      
                                                                                                  الميؿ طاؿ :  نباح آالؼ الكالب مف الغيكـ     
                                                                                              ينيؿ ، ترفعو الرياح ، يرف في الميؿ الضرير  
                                                                                                كىتاؼ حراس سيارل يجمسكف عمى الغيـك

                                    1الميؿ كالعشاؽ ينتظركف فيو عمى سنا النجكـ األخير 
مقاطع، فمف خالؿ رؤية شكميا يتسنى لنا القكؿ بأف ىناؾ مزج  5القصيدة    كرد في ىذه

في ىذه القصيدة بيف لكنيف مف الشعر، ىما العمكدم كالحر، كنجد تفاكتا في عدد 
األسطر في المقطع الكاحد، حيث حكل المقطع األكؿ عمى ستة أسطر كالمقطع الثاني 

                                                                سطر. تضمف خمسة أ
كلقد تخمؿ الشاعر يأس كحنيف إلى الدار، كتياكم كسقكط اليمكـ عميو كاألمطار،      

                                                                                                                                  كخكؼ عمى مصير عيالو.  
بينما المقطع الثاني يبيف قصر النيار كطكؿ الميؿ، الذم يصحبو الضجر كالضكضاء 

التي ال تفارؽ المدينة، حتى في  ليميا مف أصكات الكالب إلى أصكات كىتافات الحراس.                                  
 )ليمى(:كقكلو في قصيدة 

                                                                                                                                                                                                                        بعينيؾ   منى  دكف  إغضاء                                                                                                      قرب 

 أتممى   طيؼ   أىكائي                                                        كخمني
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 أبصرتيا ؟ كادت الدنيا تفجر في                                 

 يؾ دنيا شمكس ذات االء عين                      

                                                      أبصرت ليمى فمبناف الشمكخ عمى
 عينيؾ يضحؾ أزىارا ألضكاء                     

                                                      إني  سألثميا  في  بؤبؤيؾ  كمف
 قبؿ  القمر  الفضي  في الماء   ي                     

                                                     ليمى ! ىكام الذم راح الزماف بو  
                                   ككاد  يفمت  مف   كفي   بالداء                     

                                                     حنانػػػػيا    كحناف  األـ    دثرني 
 فأذىب الداء عف قمبي كأعضائي                  

                                                   أختي التي عرضيا عرضي كعفتيا  
                              تاج   أتيػػػو   بو   بيػػف  األخالء                         

                                                     فعفت   ا   عف  كػثب   اعرفتػػي
 كأف  في  مقمتييا  درب  إسرائي                       

                                                                                              ليمى ىكام منام شعرم   
                                                                         عز عمي مف ركحي كآمالي كعمرم     ركحي األ

                                                                             حممت ضفيرتيا ىكام كأنيا أمكاج نير    
                                  حممتو نحك مدل السماء  
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                                                                                نحك المجرة كالنجـك كنحك جيككر الجميمة   
 1فأنا فتى أتصيد األحالـ يا لؾ مف فراشات خضيمة

 المتأمؿ في ىذه القصيدة يجذبو االمتزاج في أسطر المقطع الكاحد، حيث بدأ في
المقطع األكؿ بالشعر العمكدم كختـ بالحر، عكس ما جاء في المقطع الثاني حيث باشر 
بكتابة الشعر الحر ثـ تاله بالعمكدم، ليختـ في المقطع الثالث بالشعر الحر، كفصؿ بيف 

 المقاطع بمساحة بيضاء أك فراغ بمقدار سطريف بيف المقطع كاآلخر.

لعو بمحبكبتو ليمى فتغزؿ في عينييا، حيث برز في المقطع األكؿ حب الشاعر كك 
حتى أنو شبييا بأمو لحنانيا، كشبييا بأختو التي يخاؼ عمى عرضيا، كعبر عف قيمتيا 
الكبيرة عنده بقكلو: )أعز عمي مف ركحي( كشبييا بالفراشة كىك صائدىا، كتعبيره عف 

سطرا،  25ؿ سطرا كالمقطع الثاني حم 22كلعو ىذا بمحبكبتو جاء في المقطع األكؿ بػػ 
ذكر فيو الشاعر لقاءه كمحبكبتو في الغرفة، كيضع حبو لمحبكبتو مكاف كثير، كجنكف 
قيس، كىك يدعك حبيبتو إلى المضي معو قدما يقطعف صعكبات الحياة ككأنما يقطعف 

 سطرا.     12الصحراء مشيا عمى األقداـ،  كالمقطع الثالث تضمف  

 ة المككنة مف مقطع كاحد.: كىك الذم يشمؿ القصيد_النوع الخامس

سطرا شعريا  نكرد بعضا منيا  34التي حكت  )في الميل(عبرت عف ىذا النكع قصيدة 
 في  قكلو : 

الغيرفة مكصدة الباب                                                                                    
                                                       كالصمت عميؽ                                

كستائر شباكي مرخاة ..                                                                                
    ريب طريؽ                                                                                            
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يتنصت لي ، يترصد بي خمؼ الشباؾ ، كأثكابي                                                   
كمفزع بستاف ، سكد                                                                                  

                                       أعطاىا الباب المكصد                                           
نفسا ذر بيا حسا ، فتكاد تفيؽ                                                                          

مف ذاؾ المكت ، كتيمس بي ، كالصمت عميؽ :                                                  
                                                                             "لـ يبقى صديؽ             

ليزكرؾ في الميؿ الكابي                                                                              
 1كالغرفة مكصدة الباب"

ض، فقد استيؿ عبر بدر شاكر السياب في ىذا المقطع بتجربتو المريرة مع المر 
ىذا المقطع بكصؼ غرفتو في مستشفى لندف، كاألصكات المحيطة بيا، ك الخكؼ الذم 
انتابو، حتى تييأ لو أف كؿ ما حكلو يحاكؿ قتمو، كفي المقطع نغمة حزف ككحدة كغربة 

 كضياع فالشاعر مريض تطكقو الجدراف كأنو سجيف.

سطرا، ككأف الشاعر ىنا لـ  61مككنة مف مقطع يحكم  )أحبيني( كقصيدة          
يستطع كؼ نفسو عف الكتابة، السطر تمكل اآلخر، كىك يكجو كالمو إلى زكجتو التي 
يدعكىا أف تحبو، كىك يتحسر عمى قدره المحتكـ كعمى كؿ مف أحب مف قبؿ كلـ يبادلنو 

بو الشعكر ذاتو، أال كىف حبيباتو الست كزكجتو إقباؿ سابعيف، كيعتقد  أنيا األخرل لـ تح
بؿ أشفقت عميو فقط، كيطمب منيا في ىذا المقطع كبعبارة صريحة أف تحبو ألنو يكفيو ما 
تجرع مف سابقاتيا المكاتي لـ يعرنو اىتماما عمى النحك المطمكب، فالخيبات العاطفية 
كانت بارزةفي حياتو، كدفعتو إلى كتابة ىذه القصائد كالتي مف بينيا ىذه القصيدةالتي 

 مف مقطعيا الطكيؿ نحك قكلو: نكرد جزءا فقط 
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كما مف عادتي نكراف ماضي الذم كانا ،                                                          
كلكف .. كؿ مف أحببت قبمؾ ما أحبكني                                                                 

                                                         كال عطفكا عمي ؛ عشقت سبعا كف أحيانا 
ترؼ شعكرىف عمي ، تحممني إلى الصيف                                                        
سفائف مف عطر نيكدىف ، أغكص في بحر مف األكىاـ كالكجد                                    

لدر ، ثـ تظمني كجدم                                                         فألتقط المحار أظف فيو ا
 1جدائؿ نخؿ فرعاء 

كبيذا نككف قد ألممنا بجؿ األنكاع التي جاء بيا شعر السياب مف خالؿ          
المقاطع، كقد تنكعت أساليب الفصؿ التشكيمية بيف المقاطع فتارة يستخدـ أسمكب النقط 

كتارة أخرل يترؾ فراغا بمقدار سطريف بيف المقطع كاآلخر، كتارة يستخدـ النجـك السكداء، 
 السكداء.

باإلضافة إلى ىذه األنكاع المكجكدة في األسطر كالمقاطع الشعرية في شعر       
السياب، إال أف ىناؾ عنصرا ثالثا أال كىك: عالمات الترقيـ التي كاف ليا حصة األسد في 

 ىذا الشعر. 

 Les signes de ponctuation) ): عالمات الترقيم  ثالثا

.                     بؿ ليا دكر طباعي ميـ ،بيف الجمؿ ال تمثؿ عالمات الترقيـ مجرد فكاصؿ
رمكز تكضع بيف »كىي ، 2«حية تكضع بيف الجمؿ أك في آخرىارمكز اصطال»فيي 

كالتنكيع في التنغيـ كالنبرات تيسيرا لمقارئ لمعرفة مكاضع الفصؿ كالكقؼ  ،أجزاء الكالـ

                                                           
 . 639، ص الديكاف :بدر شاكر السياب - 1
ماف التكتنجي: أساسيات تدريس اإلمالء كعالمات الترقيـ كالخط العربي، دار جيينة لمنشر كالتكزيع، عماف،  رندة سمي -2
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نما ىي مكسب تاريخي ليست ترفا كتابيا»المات الترقيـ فع ،1«اء القراءةنالصكتية أث ،كا 
، مف ثقافة تضاىا انتقاؿ اإلنسانية التدريجيكضركرة حتمية اق، مفيد لمتكاصؿ اإلنساني

حية معينة كنعني بيا كضع عالمات اصطال، 2«كاألذف إلى ثقافة العيف كالكتابةالصكت 
إليضاح مكاضع الكقؼ كتيسير عممية الفيـ  ،بيف أجزاء الكالـ أك الجمؿ أكالكممات

 مف بينيا:  الشاعر بالعديد مف عالمات الترقيـ كالتيكقد استعاف . 3كاإلفياـ

 صكرتيا اسـ العالمة صكرتيا اسـ العالمة
 ... عالمة الحذؼ - . النقطة -
 " " ا التنصيصعالمت - : النقطتاف الرأسيتاف -
 ) ( القكساف - ، الفاصمة -
 ] [     القكساف المعقكفاف - ؛ الفاصمة المنقكطة -
 - - الشرطتاف- ؟ عالمة االستفياـ  -
 .. نقطتا التكتر  - ! عالمة االنفعاؿ -
 

 .كىذا ما سنقـك بتكضيحو ،كمكاضع جديدة دالالت أكسبتوقد كعالمات الترقيـ في الشعر 

                                                                       ) . ( ـ النقطة:
في نياية كؿ جممة مستقمة عما بعدىا، مستكفية لمكمالتيا »رمز طباعي يكضع  كىي
 كىذا يعني أنيا تفصؿ بيف جممتيف حيث تككف  .4«ظية كعند انتياء الكالـ كانقضائوالمف

                                                           
،     2011(، 1عالمات الترقيـ في المغة العربية، دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، )ط :فيد خميؿ زايد -1

                                                                                                            .               10ص
 .       305، ص1997، الككيت، 2، ع26مقاربة تاريخية لعالمات الترقيـ، مجمة عالـ الفكر، مج  :العكني عبد الستار-2
 .                                 103،ص2002(، طرابمس، 1الترقيـ،إفريقيا الشرؽ،)ط دالئؿ اإلمالء كأسرار: أككاف عمرينظر:  -3
،منشكرات مخبر المسانيات كالمغة العربية، جامعة محمد خيضر lmdمحمد خاف : منيجية البحث العممي كفؽ نظاـ - 4

 . 64، ص2011(، بسكرة، 1بسكرة، دار عمي بف زيد لمطباعة كالنشر، )ط
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كتساعد القارئ عمى  ،في الغالب في نياية السطر كالمقطعجاءت األكلى تامة المعنى. ك 
كمف أمثمتيا في شعر بدر شاكر السياب ما  ،الفيـ كتزكده بنفس يمكنو مف مكاصمة القراءة

 :(أمام باب اهلل)كرد في قصيدة 

                  منصرحا  أماـ  بابؾ  الكبير                                                                   
أصرخ ، في  الظالـ  ،  أستجير                                                                                          

يا راعي النماؿ في الرماؿ                                                                                            
ع  الحصاة  في  قراءة   الغدير .                                                                                            كسام

أصيح  كالرعكد في مغاكر الجباؿ                                                                              
                                                                                         كآلية اليجير .            

                                              1أتسمع  النداء ؟ يا بكركت ، تسمعي .
في كالـ جديد جاءت النقطة ىنا في نياية األسطر لتبيف انتياء الكالـ في السطر كالكلكج 

 كىذا ما كرد في قصيدة ،كفي مجاؿ آخر جاءت في آخر المقطعلسطر الذم يميو،  في ا

:                                                                                              (سفر أيوب)
                        خياؿ الجسد العارم                                                               

يطٌؿ عمٌي محمكال عمى مكج مف الناًر                                                                          
استعمؿ الشاعر النقطة عند نياية الجممة 2مف المدفأة الحمراًء ، ذاؾ الرحـ الضارم .

كالشاعر لـ يستخدـ فقط النقطة بؿ  ،اممية انتياء الكالـ تجسيدا بصريليجسد لممتمقي ع
           :                                       مف النقط أال كىي استخدـ نكعا آخر

                                                       النقطتان الرأسيتان: ) : (   -
ح، كتستعمالف في مكضع نقطتي البياف، كنقطتي التكضي»كتسمياف  ،أك نقطتا التفسير
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 .                                                                                                               263، صالمصدر نفسو - 2



 اء الطباعيالفصل األول:                                            تجميات الفض

31 
 

 ،كىذه العالمة كانت ليا حصة ال بأس بيا في شعر السياب  1«القكؿ كالتكضيح كالتبييف
:                                                                                          (قالوا أليوب)كمف أمثمة ذلؾ قكلو في قصيدة 

!"                                                                                     قالكا أليكب: "جفاؾ اآللو
فقاؿ: "ال يجفك                                                                                                    

                                                               مف شد  باإليماف ، ال قبضتاه                            
       ترخي كال أجفانو تغفك".  قالكا لو: كالداء مف ذا رماه                                                                          

                                                                                       2في جسمؾ الكاىي كمف ثبتو؟"
كنأتي  ،كقد تمركزت نقطتا التفسير في ىذه األسطر مف القصيدة بيدؼ التكضيح كالتبييف

                                            (:في السوق القديم)بمثاؿ آخر مف قصيدة 
                                       "أنا سكؼ أمضي فاتركيني: سكؼ ألقاىا ىناؾ   

                                                                        عند السراب"  
                                                                            3: "لف تسيرا"فطكقتني كىي تيمس

كذلؾ لتميز ما  ،رأسيتاف في سياؽ التكضيح كالتبييفكىنا أيضا استخدمت النقطتاف ال
                                                                                                            .بعدىا عما قبميا

                                            :  يف عالمات الترقيـ المكجكدة أيضاكمف ب
كبيف القسـ  ،مف بينيا مكضعيا بيف الشرط كالجزاء ،كليا مكاضع عدة(   ،الفاصمة:  ) -

                                     أك بيف الجممتيف المتعاطفتيف ك.... الخ      ،كالجكاب
 كىي تتيح لمقارئ بالتركم ،4«الكقكؼ القميؿ في الجممة الكاحدةتدؿ عمى »كما أنيا 
 الخفيؼ 

                                                           
 .                                                                                    117ؿ اإلمالء كأسرار الترقيـ، صدالئ: ككاف عمرأ -1
 .                                                                              296الديكاف، ص :بدر شاكر السياب -2
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 ،، كفي الغالب تخممت بيف الكممات ككسط األسطرز أجزاء الكالـ عف بعضو البعضتميك 
العيكف الحكر ، لك أصبحف ظال في شرابي                                                                 :  (هل كان حبا)كىذا ما كرد في قصيدة 

                                                           جفت األقداح في أيدم صحابي                      
يفى حتى بالحباب.                                                                       دكف أف يحضى

  ىيئي ، يا كأس ، مف حافاتؾ السكرل ، مكانا                                                            
 1تتالقى فيو ،  يكما ، شفتانا 

ربما  ،ما يمفت النظر ىنا استعماؿ السياب لمفاصمة في معظـ أسطر القصيدة
كالتي تجسدىا الفكاصؿ المتمكضعة بيف كممات  ،يرجع ىذا إلى حالتو النفسية المنيكة

                                                                            الجمؿ لتحقؽ نكعا مف الراحة لمكاتب كلمقارئ في نفس الكقت. 
 :   (أغنية قديمة)كحكتيا قصائد كثيرة خالؼ ىذه القصيدة ، نضيؼ قكلو في قصيدة 

                                             ،  يى المزدحـ النائي، في ذات مساءفي المق
                                                                                                 ،  كعيكني تنظر في تعب

 2في األكجو ، كاأليدم ، كاألرجؿ ، كالخشب

كاحتكاء كؿ مف السطريف األكؿ  ،نمحظ ىنا أيضا استخداـ الفاصمة في كؿ األسطر
ك يستعيف كىذا دليؿ عمى التعب كاإلنياؾ لدل الشاعر كى ،كالثالث عمى أكثر مف فاصمة

، كمف الفاصمة نحط الرحالمع نفسو ك راحتو مف بسيطابيذه العالمة ليستعيد كلك جزءا 
 عالمة أخرل كىي:  
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                                                        (  الفاصمة المنقوطة : ) ؛ -
صيؿ ، كتدؿ كتستخدـ لمشرح أك التف ،القارئ كقفة أطكؿ مف الفاصمة  بقميؿ»كفييا يقؼ

تستخدـ لفصؿ ك  ،عمى كقفة صغيرة فيي ليست بالنقطة  الكاممة كليست بالفاصمة الميممة
 . ىذا يعني أنيا تعطي لمقارئ نفسا أطكؿ مف الفاصمة.1«جزئيف في جممة كاحدة

كاختمؼ تمكضعيا  ،إال أنيا لـ تكف بكثرة ،شعر السياب مف ىذه العالمة ؿي خيلـ 
 .كتارة أخرل نجدىا في نياية األسطر الشعرية ،تتخمؿ الكممات فتارة نجدىا ،في القصائد

                                              :                                                                                                                            (ستار)كىذا نمكذج تكضيحي ليا مف قصيدة 

                                                                                     عيناؾ ؛ كالنكر الضئيؿ مف الشمكع الخابيات  
                                                                                                 كالكأس ، كالميؿ المطؿ ، مف النكافذ ، بالنجـك ؛  

                                                                                               يبحثف في عيني عف قمب ... كعف  حب  قديـ ؛   
                                    عف حاضر خاكم ، كماضي في ضباب الذكريات

 يفنى                                                                                                       ينأل ؛  كيصغر ،  ثـ

 2أنو  الصمت  العميؽ

كىذا ألنيا حمت محؿ  ،في ىذه األسطر الشعرية جاءت الفاصمة المنقكطة في مكضعيف
الشاعر ىنا لكي ال ك  ،الطكيمة كتستخدـ عادة ىذه العالمة في الجمؿ ا،الكاك الذم تـ حذفي

                                                                             يكثر مف عالمة الربط )الكاك( استعاف بيا.  
                                      :  (نبوءة ورؤيا)ككنمكذج آخر ما قاؿ في قصيدة 

                                                ؛ قت ركحيءتؾ المريرة  عذبتني ، مز نبك 
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                                                                                          ؛   كءتؾ الرىيبة ، أييا العراؼ تبكينب
 1رأيت مسالؾ األفالؾ تيرع بالمالييف .

 ،في نياية السطر لمربط بيف األسطر في ىذه األسطر كردت الفاصمة المنقكطة
فالشاعر تعمد رسـ ىذه العالمة ليترؾ مجاال لمقارئ  ،كلتحؿ محؿ أداة الربط المحذكفة

                                                      .كفي الكقت نفسو يبيف كيفية الربط بيف األسطر الشعرية، باسترجاع النفس
الكحيدة في عالمات الترقيـ المتمكضعة في ثنايا شعر السياب ليست الفاصمة المنقكطة 

 رج اآلف عمى عالمة أخرل كىي:  فيناؾ الكثير منيا نع

                                                 عالمة االستفهام : ) ؟ (-
ـ اء أكانت مبدكءة بحرؼ استفياكتكضع في نياية الجممة سك  ،تكضع لمداللة عمى التساؤؿ

                                                                                .2ال أـ
             التي قاؿ فييا:                                                                                                  (َدَرم  )بكثرة في شعر السياب، كباألخص في قصيدة  كقد كردت

                                                                                                          إذا كاف معنى المشيب اليكاف ؟  
 أعقبي المشيب األسى كالندـ ؟    

                                                                                                                   أما مف شبابي الذم مر ذكرل ؟    
؟                                                                                                                           3أما منو ماؿ كبقيا شمـ 

استخدميا الشاعر بكثرة في ىذه  ،لطكيؿتعتبر عالمة االستفياـ مف عالمات الكقؼ ا
كىذا االستعماؿ المفرط ربما  ،حيث أف معظـ األسطر تحكم عالمة عمى األقؿ ،األسطر

متسائال لـ الشاعر أكثر مف ىذه  لجمب القارئ عند أكؿ كىمة تقع عيناه عمى القصيدة
دكف كمؿ أك يتيح لو متنفسا لمكاصمة قراءة القصيدة ، كذلؾ ل؟العالمة في ىذا المكضع
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                                        حيث استخدميا الشاعر في مكضعيا المناسب بغرض التساؤؿ كالحيرة.                                                                   ،ممؿ
ث لتجسد حالة الضياع كالحيرة كالبح (،العودة لجيكور)مكضع آخر في قصيدة في كتأتي 

                                       التي رمى إلييا الشاعر قائال:   ،عف المجيكؿ
مف يرفع الظمماء عف ؟  مف يطرد العقباف عف جرحو؟    عف لكحو المطمكبى  ؿمف ينز 
؟                                                                                       صبحو
 1ألشكاؾ بالغاز ؟كيبدؿ ا

                                                              عالمة االنفعال: ) ! ( -
زف كالمدح كالذـ عف انفعاؿ مثؿ التعجب كالفرح كالح  تعبر لجممةاكتأتي بعد ،أك التأثر

                                                              .2ك...الخكالحيرة كالنداء
في مقطعيا الثالث  (وداع)كمف النصكص التي كظؼ فييا الشاعر ىذه العالمة قصيدة 

                                                                         حيث يقكؿ: 
                   عمى  مقمتيؾ  ارتماء عميؽ              كذكرل مساء تقكؿ ارجع !  

                                                    يراىا  حبيباف  في  مخدع !   عيد الصدل كالنجـك       ببداء 
                 3يكاد اشتياقي ييز الحجاب             كتكمي  ذراعي  ىيا معي ! 

         ،كؿ بيت كذلؾ لتكرارىا في نياية ،كتدؿ ىذه العالمة عمى المبالغة في التعجب كاالنفعاؿ
                                                                       التي قاؿ فييا :  (بور سعيد)كتأتي في مكضع آخر مع قصيدة 

                                                                 يا ليت أكتارم  
                                                   !   خضراء حمراء مف قمبي كمف ثأرم

                                                      ! يا ليت أبكاب قمبي  منؾ تمتيب
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                                                1!يا ليتيا دكف قفؿ  ، ليتيا خشب    
كظفيا الشاعر بداعي التمني خالفا لما  بحيث ،عالمة التأثر في ثالث أسطر ىنا كردت

                                                             .  (وداع)جاء في قصيدة 
                                                                عالمة الحذف: )...(–
مضمر ال يريد اف كالـ ىي نقط أفقية عادة تكضع مكاف المحذكؼ مف الكالـ، أك مك»

    .        كظؼ ىذه العالمة هقصائدك السياب في بعض  .2«التصريح بو لسبب ما
 التي قاؿ فييا :   (المومس العمياء)كمف بيف القصائد التي شيدت ىذه الظاىرة 

                                                                                              سحر كشكؽ كاحتقار ، الحقتيا كالكباء ...   
                                                                                          كالماؿ ييمس أشتريؾ كأشتريؾ  فيشترييا     

     ...      ...      ...      ...      ...       ...                                    
 ...      ...      ...      ...      ...       ...                                     

!                                                                                      3يا ليتيا، إذًف انتيى أجؿ بيا فطكل أساىا 
 ،ير عف مجيكؿ بداللة الحذؼ في السطر األكؿاستعمؿ الشاعر عالمة الحذؼ لمتعب

 ،كنقاط الحذؼ اتخذت شكال جديدا في الشعر الحديث  ،كحذؼ سطريف كامميف بعد ذلؾ
كيمكف أف  ،كاصطمح عمييا بالمد المفظي كىك يظير عمى شكؿ أربع نقط أفقية فأكثر

   ككمثاؿ عمى ذلؾ ما كرد في قصيدة ،يشغؿ سطرا كامال أك مجمكعة مف األسطر
                                                                                                                        في مقطعيا السابع الذم قاؿ فيو:      (لجيكور)العودة 

                                                                                                             يا شمس أيامي ، أما مف رجكع ؟      
 .   .  .    .   .  .    .   .                                                        
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                                                     1جيككر ، نامي في ظالـ السنيف.
عف  لتعكس داللة الصمت المعبر ،نقطي في سطر كاحداستخدـ فييا الشاعر المد ال 

                                                                           .الحسرة
:                                قائالحيث استيؿ بو قصيدتو  ،كاف ليا مف الحذؼ جزء (مرحى غيالن)كقصيدة 

 .2بابا ... بابا ... 

                                                                                                                               التنصيص: ) " " ( عالمتا-
تعمؿ كتس» ،دكجاف كغيرىا مف األسماءز كتسمى أيضا عالمة االقتباس كالقكساف الم

                                            .3«التي أراد فييا الكالـ المقتبسف ، في المكاطعالمتا التنصيص أك االقتباس
                                              :   (نهاية)كمف أمثمتيا ما كرد في قصيدة 
                                                           "سأىكاؾ حتى .." نداء بعيد  

                                                                                                                         مى قيقيات الزماف    تالشت ؛ ع
                                                                                                                      بقاياه . في ظممة .. في مكاف ،   
                                                                                                                            كضؿ الصدل في خيالي بعيد :   

                                                                                                             "سأىكاؾ حتى سأىكل" نكاح     
                                                                                                                     كما أعكلت في الظالـ الرياح ،    

                                                    "سأىكاؾ حتى .. سػ .. " يا لمصدل
                                                                                                     :     أصيخي إلى الساعة النائية

ف                                                                                                              4" سأىكاؾ حتى .. " بقايا رني
 .لبياف أف الكالـ لشخص آخر ،حرفيا بيف عالمتا التنصيص المنقكلة تكضع العبارات
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                       ،كالشاعر ىنا في ىذه األسطر استعمؿ نفس االقتباس ككرره في األسطر التي أمامنا
حيث أنو استخدـ عالمتي  ،ضيح أك إلثراء معنى القصيدةفكؿ ما اقتبس الشاعر كاف لتك 

مقصيدة مثاؿ ذلؾ:                                  لالتنصيص في بعض اإلستيالالت التي كردت قبؿ الكلكج 
)"إلى المنتظرة.."(  )"كسأىكاؾ حتى تجؼ األدمع في عيني كتنيار أضمعي الكاىية ..." 

( كغيرىا كالكاضح أف كؿ ىذه اإلستيالالت  تدؿ عمى "ىي"( )"إلى مستعيرات ديكاني"
كىي تعبيد  الطريؽ أماـ القارئ ألخذ مفتاح القصيدة كالكلكج إلييا كقكلو  ،داللة كاحدة

                                                                                                :      (قالوا أليوب)أيضا في قصيدة 
                                                                                                                قالكا أليكب: "جفاؾ اآللو!"   

                                                                                                                              فقاؿ: "ال يجفك 
                                                                                                                             مف شد  باإليماف ، ال قبضتاه   

                                                             1ترخي كال أجفانو تغفك".
ككضعيا بيف عالمتي التنصيص لمداللة عمىأف  ،ىنا أيضا اقتبس الشاعر ىذه العبارات

 ىذا الكالـ ليس كالمو بؿ لغيره.    

                                                                                                                                                                                                                     القوسان: ) (  –
 ،يكضع بينيما ما ليس مف األركاف األساسية لمجممة»ئو عالمات الحصر حيث كمف أسما

                                                  .2«، كألفاظ االحتراـ كغير ذلؾمثال الجممة االعتراضية كالتفسيرف
                                                (1شباك وفيقة )كمثاؿ ذلؾ في قصيدة 

                                                     3كالريح تعيدأنغاـ الماء ىك )المطر(
                                                                                                                كفي نفس القصيدة قاؿ أيضا:   

                                                 مف طكؽ النير ييددنا كيغنينا   
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                                                                                                      )غكليس مع األمكاج يسير  
                                                                                                                 كالريح تذكره بجزائر منسية:  

)                                                                                                                1"شبنا  يا  ريح  فحمينا"
شرح كأكضح الشاعر في المثاؿ األكؿ كممة قصيرة كردت في درج الكالـ أال كىي المطر 

ح كلفت النظر لمشخص الذم ىك طكؽ أما في المثاؿ الثاني فسير ككض .الذم ىك الماء
ديسة.                              كالذم ىك غكليس أك باألحرل أكديسيكس بطؿ األك  ،النير كىدد

                                 :(المومس العمياء)كفي مكضع أخر قاؿ في قصيدة 
                                                                                                                                  . تمؾ الشقٌية ، ياسميف

                                                                                                                    ) ذاؾ اسـ جارتيا الجديد ، فميتيا كانت تراىا   
                                                                                                2ىؿ تستحؽ اسما كيذا : ياسميف كياسميف ؟ (

كالتساؤؿ البارز عف مدل  ،كيشيراف إلى اسـ الجارة الجديدة افكىنا القكساف يكضح
                                               استحقاقيا ليذا االسـ )ياسميف(.  

                                                          _القوسان المعقوفان: ] [   
د يدخميا الكاتب في جممة كغالبا تكضع بينيما زيادة ق ،كتسمى العاضدتاف  كالمعقكفاف»

في المقطع الخامس:                               (في السوق القديم)كمثاؿ ذلؾ ما جاء  بقصيدة  .3«اقتبسيا
                                                                                        في ليمة قمراء سكرل باألغاني ،في الجنكب :    

                                                                                                                                         4نقر ] الدرابؾ [ مف بعيد 
أك ربما أتى  ،تعمؿ الشاعر ىنا القكساف المعقكفاف ليضع الزيادة التي اقتبسياربما اس

 كفي مكضع آخر جاءت في جممة  .بعبارة رآىا ساقطة عمى النص الذم بيف أيديو
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 التي قاؿ فييا:  (أساطير)عمى خالؼ ما جاء في المثاؿ السابؽ كذلؾ في قصيدة 

 كقؼ اختالفيما في المذىب حائال بينيا كبيف  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              السعادة ... فآلى ىك أف يعمف األكثاف !                                                                                         
 1] قصة حب في اليكناف الكثنية [ 

 ،الحب في اليكنافالقكساف المعقكفاف في ىذا السطر لمتعبير عف قصص  حيث كرد
.                                 اف لتفادم الخمط مع كالمو األصميالكالـ بيف القكساف المعقكف كالشاعر كضع ىذا

             الشاعر قبؿ البدء في قصيدتو.                 العبارة في شكؿ استيالؿ استخدمو كجاءت ىنا 
                                                                                                                             (- -الشرطتان: )–

، عتراض في الجمؿ التي تعد معترضةتستعمؿ في اال»ك  ،تسمى أيضا عالمة االعتراض
كتزييف المفظ كما ذكر  يف متالزميف لتككيد الكالـكىي الجمؿ التي تعترض بيف شيئ

                      :  فييا ؿاق(التي تعتيم)نكرد بعضيا مف خالؿ قصيدة  .2«النحكييف
                                                                                                                       حيف يذر النكر

                                                                                                                     -يمقي بو التنكر-
ء                                                                                                                                3عف كجو الظمما

                                                                                                         كفي نفس القصيدة كرد:       
                                                                                                                     حتى غدا أكؿ ما فييا       

                                                                                                                      كليؿ القبكر     -آخر ما فينا 
                                                                         4-أكؿ ما فييا
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                                                                                                                    : (المكمس العمياء)كقكلو في قصيدة 
                                                                                                                            االلو(     -شاء  -لكف )إف 

                                                                                                                                      1-طفال كذلؾ سمياه  -
ليعترض عف الجممة التي  ،ة المعترضةنجد الشاعر استخدـ الشرطتاف لحصر الجمم

                كقد أسيمت ىذه العالمة الطباعية في إيضاح المعنى كتعميقو.   ،تسبقيا
                                                                                                                                             نقطتا التوتر: ) .. ( –

                               ،استخدـ بدر شاكر السياب بكثرة نكعا جديدا مف النقط باستعمالو نقطتا التكتر
                                               : (اتبعيني)كمثاؿ ذلؾ ما جاء في قصيدة 

                                                                                                                                   ،  أمس جاء المكعد الخاكم .. كراحا
                                                                                         !  عمى الماضي .. عمى اليأس ..عميا يطرؽ الباب

اكنت كح                                                                                      2دم .. أرقب الساعة تقتات الصباح
 الكممات،         تتجمى نقطتا التكتر في السطر األكؿ كالثاني كالثالث متمكضعة بيف

                                                                      كعمى كالـ محذكؼ غير بارز.     ،كىذا ما يدؿ عمى تكتر الشاعر
 .كىذه العالمة  تمثؿ لمقارئ المحظات التي يتكقؼ فييا الشاعر عف الكالـ  تمثيال بصريا

 : (ال تزيديه لوعة)كقاؿ في مكضع آخر في قصيدة 

                                                                                                         حدثي .. حديثو  عف  ذلؾ  الككخ                                

                                    الركابي  .. كراء   النخيؿ .. بيف                     
                    .. حمـ أيامو الطكاؿ الكئيبات ..       فال   تحرميو   لـ    الشباب

                    عمى النير .. تحت ستر الضبابقاؾ      أكىميو  بأنو  سكؼ   يم  
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                                                    كأضيئي الشمكع في ذلؾ الككخ ..  
ف  كاف   كمو   مف    سراب ..                            1كا 

كفي بداية السطر الثاني ككسطو كفي كسط  ،التكتر في كسط السطر األكؿ كردت نقطتا  
كنياية السطر الخامس كنياية السطر  ،كفي كسط السطر الرابع ،السطر الثالث كآخره

داللة عمى التكتر الشديد لمشاعر كىذا ما ىك ممثؿ فيذه النقاط كجدت بكثرة  ،السادس
                                                                             بصريا

. كما تطرقنا لكؿ مف رية كميمة جدا لفيـ النص المكتكبتعتبر عالمات الترقيـ ضرك .
كعالمات الترقيـ عمى حدا نعرج لمبياض كالسكاد الذم ىك بدكره  يفالسطر كالمقطع الشعري

               ميـ في فضاء النص.                                      

بيف القصيدة العمكدية كالقصيدة (Blancheur et noirceur)رابعا : البياض والسواد 
فالشكؿ المكاني لمقصيدة القديمة ال يعترؼ   ،الحرة اختالؼ كبير في استغالؿ الصفحة

يعرؼ ،حيث إال بما يمميو عميو البناء التناظرم القائـ عمى التكازم ،بالمساحات البيضاء
فال يمكف لمقصيدة العمكدية أف تخرج مف  ،مسبقا بالنسبة لشكمو الراسخ في الذىف جمادا

لعمكدية أصبحت القصيدة ا» :ككماقيؿ في ىذا الصدد.2قيكد الشكؿ الطباعي التقميدم
أم أف الشاعر في ىذا النمط الكتابي ال يمتمؾ القدرة عمى .3«منزلة تنزيال فكؽ الصفحة

                                                                                                                                      بإتباعو.  فيك مكبؿ ممـز  ،التصرؼ فيو
فتداخمت أشكاليا كامتزجت  ،كبظيكر القصائد الحرة تحرر الشعراء مف قيكد الشعر القديـ

 ،حرا في تصميـ شكؿ قصيدتو كما يرغب ىككأصبح الشاعر  ،كتعدد فييا البياض
ليساعد في فيـ نفسية الشاعر.                                            ك جسد لنا نصو بصريا يكيكزعو في فضاء الصفحة ل
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فكؿ ختالؼ نمط الكتابة ككؿ قا ممزكج بيف القديـ كالجديد كاكشعر السياب كما ذكر ساب
 .            كعالـ خاص لمبياض ،كادسخاصا مف ال قصيدة مف قصائده تحمؿ عالما

                                                                                                            (أقداح وأحالم)المثاؿ : قصيدة  عمى سبيؿ نأخذ النوع األول:
 أنا ما أزاؿ   كفي    يدم    قدحي   

                                                                                                                                                                                  تفرؽ  الشرب  يا   ليؿ ،  أيف                
 ما    زلت     أشربيا      كأشربيا  

                                                                                                                    الرحب     أفقؾ  حتى  ترنح                   
                 الشرؽ     عيفر     بالضباب    فما                                                                      

                            1يبدك  ، فأيف    سناؾ  يا   عرب  ؟                       
حيث ىناؾ تساكم لمبياض في الجيتيف  ،طغى في ىذا المقطع السكاد عمى البياض

كنجد البيت األكؿ بدأ بسكاد في الصدر ثـ .كانحصر السكاد بينيما ،اليمنى ك اليسرل
كىكذا دكاليؾ في باقي مقاطع  ،كالسطر الثاني بدأ ببياض ثـ سكاد في العجز ،دهبياض بع
فطريقة تكزيع البياض عمى السكاد في الكرقة يمنح شكال مميزا فالمبصر ليذا .القصيدة

      الشكؿ يتخيؿ إليو تعانؽ كؿ مف المكنيف سكاء مف الداخؿ أك مف الخارج                                         
 كنمثؿ ليذه القصيدة فضائيا كاآلتي:   
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 بيػػػػػػػػػػػاض                                       

  بيػػػػػػػػػػػػاض 

 بيػػػػػػػػػاض                                       

  بيػػػػػػػػػػاض

،كمف األمثمة  عمى )أم القصيدة العمكدية(الذم يمثؿ القصيدة القديمة   :والنوع الثاني
 (:أهواء)قصيدة  ذلؾ

 خياال مف الكككب الساطع           عمى  طرفي  الدامع أطمي  

 عمى ضفة الجدكؿ الكادع   ضال مف األغصف الحالمات 

 يناغيف  مف  حبي الضائع كطكفي أنا سيد في خاطرم 

 1كيقطرف في  قمبي السامع يفجرف مف قمبي المستفيض 

الحامؿ لؤلبيات العمكدية رسـ الشاعر السكاد مقابؿ لمسكاد مع  ىذا المقطع ففي
أك  كفصؿ بينيما ببياض نقكؿ ىك عبارة عف صمت ،االتساؽ كاالنسجاـ في أسطره
  نمثؿ لو بيذا الشكؿ :متنفس في الشعر العمكدم ك 

 بياض 

                                                                                   
 (األسمحة واألطفال)قكلو في قصيدة عبر فيو ب: النوع الثالث

                                    سرت  عبر حقؿ مف السنبؿ                       
                                  كىسيسة الخبز في  يـك عيد                         
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                                   غمة  األـ   باسـ  الكليد كغم                       
                                    .تناغيو  في   يكمو   األكؿ                       

                                   كأني  اسمع   خفؽ  القمكع                         
                  اب بحارة  السندباد ...                 كتصخ                       
                                  رأل كنزه الضخـ بيف الضمكع                        
 1! فما اختار االه  كنزا... كعاد                       

العمكد في و ىندسة متميزة شبيية بتإف طريقة تكزيع النص في فضاء الصفحة منح
كىنا  .إذ عانقو البياض مف الجانبيف األيمف كاأليسر كانحصر السكاد في الكسط ،استقامتو

حيث كاف مجيء السكاد  ،نممح طغياف لمبياض عمى السكاد عمى خالؼ باقي األنكاع
، كىذا لمفت كجذب انتباه بشكؿ متكازم منظـ كالبياض أيضا في الجيتيف متكازم كمنتظـ

.فحصر البياض لمسكاد ربما يكحي إلى حالة الشاعر الذم يعيش نفسية نقطةالقارئ ليذه ال
كتكمـ كىك يحس بحصار كضيؽ  ،منيارة مع المرض؛ إذ لـ يستطع التعبير عنيا باتساع

 ،يقبضاف نفسو، كبدؿ أف يستخدـ أسطرا طكيمة عبر عف مكبكتاتو كأفكاره بأسطر قصيرة
 ،ككأنو يرتاح بصمتو ىذاش ضغطا كحصارا فيحس القارئ أف الشاعر يقطع الكالـ كيعي
                                                                                                  أك ىناؾ كالـ ال يستطيع البكح بو.    

 يككف عمى النحك اآلتي:       طباعياكتمثيؿ القصيدة 

 

  

 بيػػػػػػػاض                                بيػػػػػػاض
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                                                                                                                         :  (المقاء األخير)كفي قصيدة 
                                       ،لؾ ساعدام ، كماؿ جيدؾ في اشتياءكالتؼ حك 

                                                                                                                            فما أحسست إال كالشفاه  –كالزىرة الكسنى 
                                                                                                                               فكؽ الشفاه . كلممساء   

                                                                                             ، كأسكر مف شذاه ر ، يضكع فتسكريف عط
                                                                                                                     في الجيد كالفـ كالذراع ،    

                                                                                                       فأغيب في أفؽ بعيد ، مثمما ذاب الشراع    
                                           1مداه !في أرجكاف الشاطئ النائي كأكغؿ في 

الذم يأتي  ،في الشعر الحر السكاد كالبياض يتخممو اضطراب عمى خالؼ الشعر العمكدم
فاإليقاع البصرم في ىذا المقطع يبدأ بالسكاد في الجية اليمنى .فيو السكاد بشكؿ كاحد

لطكؿ األسطر فأحيانا يزيد طكليا متغير تبعا  ليسر ال يةكلكف في الج ،دائمابنفس الحجـ
ككأف العممية عممية مد  ،مما يجعؿ البياض في مرحمة تداخؿ مع السكاد.كأحيانا ينحصر

 كجزر بينيما   كنمثؿ بيا بالشكؿ األتي:   

 

 

 بيػػػػػػػػػػػػػاض                  

                                                                                                                          
                                        :(تعتيم)كفي نمكذج آخر كرد قكلو في قصيدة 

                                                                                                                             حيف يذر النكر 
                                                                 -يمقي بو التنكر  -
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                                                                                                               عف كجيؾ الظمماء    
                                                                                                                                      كييمس الديجكر     

                                                                                                                                            آىاتو السمراء    
                                                                                                                                        عمى محياؾ    
                                                                                                                                    تيجس عيناؾ  
                                                                بكؿ حزف الدىكر   

                                                                                                                                             :  ككؿ أعيادىا
                                                                        1أفراح ميالدىا

حيث كتب الشاعر في الجية اليمنى  ،في ىذا المقطع الشعرم سيطرة لمبياض عمى السكاد
 ،المجاؿ لمبياض في الجية اليسرلكحصر اسطره  في ثالث كممات عمى األكثر كترؾ 

ث كممات فحزنو يسيطر ككاف الشاعر ىنا يعبر عف نفسيتو الحزينة في كممتيف إلى ثال
 شكؿ المقطع طباعيا كاآلتي: جاء ك  .عميو كيحصره

 

 

  

 بيػػػػػػػػػػػػػاض 

 

 حيث لـ يكف لو حصة ،كفي مكضع آخر نجد طغياف كبير لمسكاد عمى البياض       
ف الشاعر حمؿ قممو كبدا الكتابة أك .إال في بياض البداية كبياض النياية في ىذا المكضع

فربما  ،كلـ يترؾ لمبياض مكاف إال ما يفصؿ بيف المقطع كالمقطع ،كلـ يستطع التكقؼ
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كىي التي تركتو كقالت بأنيا  ،الشاعر ىنا يكتب لقمقو كتحصره عمى حبيبتو كاشتياقو ليا
لقاء ) في قصيدةما يدفعو إلى الكتابة دكف تكقؼ كىذا ما أكرده  كىذا ،سكؼ تنساه

 :(ولقاء

            ، الركح ، كلست  التي  أغني  ىكاىالست أنت التي بيا تحمـ               
             ؛  كيدني مف الشفاه الشفاىا، كاف حب يشد ، حكلي ، ذراعيؾ             
  !إال صداىا فما   في  العيكف –يسرؽ  الركح  كأنما  كاشتياؽ             

          1فقمت "إني سأنساه"  كغمغمت "سكؼ ألقى  سكاىا" كانتيينا              
كمتنفسا لتفريغ ما  ،فالضغط  النفسي الذم شعر بو كاف دافعا قكيا لمكتابة دكف تكقؼ

                                                                                                                                        .  منحصرة كحزف كأسى بداخمو
 كشكؿ القصيدة التصكيرم يككف عمى ىذه الكتيرة:  

 

 بياض نياية   بياض بداية 

       لكرقةا                             الكرقة                                       
إال أف ىناؾ بياضا كبيرا  ،كبعيدا عف ىذه األنكاع التي تمثؿ عمى الصفحة بصيغة قصيدة

نبرز بعده كذلؾ في كؿ صفحات الديكاف  كسطريف ،يسع ثالث أك أربع أسطر قبؿ العنكاف
 حيث جاءت  (سوف أمضي)مثاليف عمى ذلؾ: النمكذج األكؿ مف قصيدة 

 بداية عمى النحك اآلتي :
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                                        بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض                                  
                                بياض أمضي سكؼ بياض                            

                         بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض                 

 

 

حيث جاء كسط  ،نالحظ أف البياض يحيط بعنكاف القصيدة مف الجيات األربع ك     
حيث أتى  ،كاالختالؼ في العمك  ،فالبياض متساكم في الجيتيف اليمنى كاليسرل ،الكرقة

أتى في الربع األكؿ مف ،عمى خالؼ ما تككف عميو صكرتو في أعمى الكرقةالعنكاف 
 .قبؿ الكلكج في اسطر القصيدة ،كبيرا ثـ تحتو بياض تاركا كراءه بياضا ،الكرقة

 كرد قكلو : (رسالة)كفي سياؽ آخر كبالضبط في قصيدة 

                                                                                                                          أكاد ألثـ خدييا كأجمعيا   
 .. في ساعدٌل.

                                                                                                                               كأني أقرع الباب                
 فتفتحيف ...

                                                  1كتخفي ظٌمنا الستر !!             
. دكف أم قيد أك شرط ،كيستقر كيفما شاء ينتقؿ فييا ،الشاعر عنده الصفحة كميا فضاء

ثـ انتقؿ  ،ي أربع كممات في السطر األكؿ،ففي كتابتو مف اليميف إلى اليسارحيث اتجو 
ثـ انتقؿ إلى السطر الثالث  ،إلى السطر الثاني في كممتيف مصاحبة لحذؼ كبعدىا بياض

كبعدىا عاد إلى السطر الرابع ككأنو عاد إلى نفس  ،ثـ سكاد ،تيفتاركا بياضا يسع كمم
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ثـ يعكد إلى السطر الخامس تاركا أيضا بياضا متمما السطر  ،الكتيرة في البيت الثاني
               كىذا ما سيكضحو الشكؿ التصكيرم اآلتي:                                                                     .بثالث كممات

 بيػػػػػػػػاض                    

 ػػػاضػػػبيػػػ         بيػػػػػاض

 بيػػػػػاض

ت في كؿ تمثم ،عدة عناصر طباعيةلمؿ اشالىذا الفصؿ  كفي خالصة
جاءت متباينة  التيك  (،كعالمات الترقيـ ك البياض كالسكاد يفالسطر كالمقطع الشعري:)مف

ما منح لقصائد الديكاف تشكيال طباعيا متميزا يجعؿ القارئ  ،في أشكاليا كمكاضيعيا
يستمتع بالتنكع الطباعي الذم يؤثر فيو بصريا كيجذبو نحك ،ك يتجكؿ داخؿ الصفحات
ىي ما يمثؿ المككف الكحيد كليست العناصر الطباعية المذككرة.النص الشعرم الكاحد

 ،دراسة منفصمةستدعي الا ياألىمية ممف بؿ ىناؾ عناصر أخرل ليا  ،لٌمفضاء الطباعي
االستيالؿ كالعناكيف كاإلىداءات كاليكامش العتبات النصية المتمثمة في كؿ مف: ) كىي

 . (كالحكاشي



 

 
 

 

 الفصل الثاني: جماليات الفضاء الطباعي

 

 أوال: االستهالل

 ثانيا: العناوين

 ثالثا: اإلهداء

 رابعا: الهوامش والحواشي
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نما يضفي جمالية لبنية أك لشكؿ إف الفضاء ا         لطباعي ليس مجرد شكؿ فقط، كا 
التي  ،القصيدة، كمف بيف األنكاع التي تأسس لجمالية الفضاء الطباعي نجد عتبات النص

منيا االستيالؿ كالعناكيف كاإلىداء  .تعد جانبا أساسيا مف العناصر المؤطرة لبناء النص
كفي اآلف  ،را في تعميؽ المعنى كداللة القصائدكالتي تمعب دكرا كبي ،كاليكامش كالحكاشي

بداية  كسنتطرؽ ليا تدريجيا الكاحدة تمكل األخرل ،نفسو تصنع جمالية لمفضاء الطباعي
 باالستيالؿ. 

 (                                                              L instance Préfacielle)االستهاللأوال: 

مف الفعؿ )ىٌؿ( ك )ىٌؿ( تعني البداية كاالبتداء، يقاؿ ىٌؿ الشير : »االستهالل لغةيأتي 
ٌؿ الشير أم كيقاؿ أتيتو في ىً  ،كالًيؿي بكسر الياء تعني استيالؿ القمر،أم ظير ىاللو

                       كىذا يعني أف االستيالؿ يعني بداية العمؿ.  .1«استياللو
سكاء أكانت  ،تمييد لمكلكج ألم نص منالنصكصفيك عبارة عف بكابة أك  :اصطالحاأما

بنية فنية كأسمكبية » :كعرفو الدكتكر عامر جميؿ شامي الراشدم عمى أنو .شعرية أـ نثرية
كىذا يعني أف .2«ا يتناسب مع مكقفو في أكؿ الكالـتميزه عف باقي مفردات النص كم

 المبدع ال يختار إال الكالـ الذم يشحف مناخ النص.

أك في بداية  ،استشياد مكضكع في الحاشية عادة في بداية العمؿ األدبي»عف: كىك عبارة 
 كمف ىنا فاالستيالؿ يمثؿ البدايات. 3«جزء منو

                                                           
 ، باب الياء.992صالمعجـ الكسيط ،  :كآخركف أحمد حسف الزيات - 1

(، 1العنكاف كاالستيالؿ في مكاقؼ النفرم، دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع عماف، )ط :ؿ شاميعامر جمي2 -
 .100، ص2012

، 1996(، 1شركة الرابطة لمنشر كالتكزيع، الدار البيضاء، )ط عتبات النص البنية كالداللة، :عبد الفتاح الحجمرم3 -
 .10ص
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الكالـ كيناظره في  بدأ»القديـ إلى الحديث حيث تمثؿ في: كتنكع مفيكـ االستيالؿ مف 
ابتداء شعره فإنو كينبغي لمشاعر أف يجكد  ،،  فالشعر قفؿ أكلو مفتاحو1«الشعر المطمع

ألنو البكابة  ،. فالشاعر ممـز باالىتماـ بيذا النكع مف العتبات2أكؿ ما يقع السمع منو
 الرئيسية أك الكاجية ألم عمؿ أدبي. 

كىي: )االستيالؿ  استيالال توجدت ثالث طرؽ يبني بيا كبالنسبة لشعر السياب فقد كي 
، كثالثا االستيالؿ الكارد في الجية المطابؽ لمعنكاف، كاالستيالؿ المشتؽ مف العنكاف

 كإليضاح األمر نستعرض لكؿ نكع:  اليسرل تحت العنكاف مباشرة(

 ،قصائد 9( بػ: أزهار وأساطير)االستيالؿ المطابؽ لمعنكاف( جاء في ) :النوع األول- 
 3( بػ: أنشودة المطرك) ،قصائد 8( بػ: منزل األقنانك) ،قصائد 7( بػ: المعبد الغريقك)

 كىذا ما يمثمو الجدكؿ اآلتي:  ،قصائد10كفي شناشيؿ ابنة الجمبي كرد في  ،ئدقصا

 عدد القصائد  عناكيف الفصكؿ التي كرد فييا االستيالؿ
 )أزهار وأساطير(
 )المعبد الغريق( 
 )منزل األقنان( 
 )أنشودة المطر( 

 )شناشيل ابنة الجمبي(

9 
7 
8 
3 
10 

االستيالؿ، أك باألحرل االستيالؿ المطابؽ  كمف ىنا نخمص أف ىذا النكع مف      
في المقطع  حيث أكرد ،قصيدة فقط، كىنا الشاعر كاف مقيدا بالعنكاف 38لمعنكاف جاء في 

نما ليا مدلكؿ تو،بحذافيره كىذا راجع لنفسي  ،ما  فيذه الظاىرة ال تقاس سطحيا كا 
                                                           

 .17، ص2009االستيالؿ فف البدايات في النص األدبي، دار نكم لمدراسات كالنشر كالتكزيع،  :ياسيف نصير1 -
 ،2001(، 1عممية بيركت، لبناف، )طال العمدة، دار الكتب :القيركاني)اإلماـ أبي عمي الحسف(ابف رشيؽ ينظر:  - 2

 .225ص
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نما ىك تأسيس ليا كجكد الستيالؿ خارج فال  ،فاالستيالؿ ليس مجرد ابتداء لمقصيدة كا 
نما ىك محتكاىا حيث أكرد العبارات المتكاجدة في العنكاف كما ىي دكف  ،معنى القصيدة كا 

ىذا النكع   مف الشاعر لـ استخدـ  :زيادة أك نقصاف، كىذا يثير تساؤالت عدة مف بينيا
أم ؟ فالسياب ىنا أراد أف يؤكد كيركز عمى ر االستيالؿ في ىذه القصائد فقط دكف غيرىا

ألف االستيالؿ  ،كأراد تثبيتيا بتكرارىا في مطمع ىذه القصائد ،ما، أك فكرة تخالجو كتجذبو
تأسيس لمقصيدة، كىذا الرأم اختمؼ مف قصيدة إلى أخرل، كعددىا تفاكت مف فصؿ إلى 

 كمف أمثمة ذلؾ نذكر: .فصؿ

 االستيالؿ المكجكد بيا  عنكاف القصيدة 
 1يح ينادم بعيدا سكؼ أمضي أسمع الر  )سوف أمضي (
 2شباؾ كفيقة في القرية )شباك وفيقة( 

 3خذيني أطر في أعالي السماء  )خذيني( 
 4رأيت قافمة الضياع أما رأيت النار حيف  )قافمة الضياع( 

 5خال البيت ال خفقة مف نعاؿ  )خال البيت(
                                      : )سوف أمضي(قاؿ في المثاؿ األكؿ مف قصيدة 

 6سكؼ أمضي أسمع الريح ينادم بعيدا 

 )سوف أمضي(ككاف تشكيميا طباعيا كما يمي:

 
                                                           

 .47ديكاف، صال:بدر شاكر السياب -1
 . 117المصدر نفسو، ص- 2
 . 242المصدر نفسو، ص  - 3
 . 368المصدر نفسو، ص - 4
 .630، ص المصدر نفسو - 5
 .47ص  ،المصدر نفسو- 6
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 .كىذا ميمثاؿ لما جاء في باقي األمثمة السابقة الذكر

)أزهار كالمتمثؿ في اإلستيالالت المشتقة مف العنكاف فجاءت في  النوع الثاني:-
فيك غير  )ومنزل األقنان(،قصائد 4ػ:ب )المعبد الغريق(كفي  ،قصائد 8بػ:  وأساطير(
  .قصائد 4كرد في  )شناشيل ابنة الجمبي(كفي   ،بقصيدتيف )أنشودة المطر(متكاجد. ك

 كىذا ما يعبر عنو ىذا الجدكؿ: 

 

 عدد القصائد عناكيف الفصكؿ التي كرد فييا االستيالؿ
 )أزهار وأساطير(
 )المعبد الغريق( 
 )منزل األقنان( 
  )أنشودة المطر(

 )شناشيل ابنة الجمبي(

8 
4 
x 
2 
4 

قصيدة مف شعر  18كنجد ىذا النكع مف االستيالؿ المشتؽ مف العنكاف كرد في   
 ككمثاؿ عمى ذلؾ ما يبينو الجدكؿ اآلتي:  ،السياب
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 االستيالؿ المكجكد بيا عنكاف القصيدة
 1أريقي عمى ساعدم الدمكع       كشدم عمى صدرم المتعب )وداع( 

 2منطرحا أماـ بابؾ الكبير مام باب اهلل()أ
 3يمدكف أعناقيـ مف ألكؼ القبكر يصيحكف بي )نداء الموت( 

 4مف قاع قبرم أصيح )رسالة من مقبرة ( 
 5تمؾ أمي كأف أجئيا كسيحا )جيكور أمي( 

ىنا الشاعر في ىذه األمثمة اشتؽ عبارات مصاحبة لمعنكاف عند تعبيره في األسطر 
عف الشيء الذم قد  وداع((حيث عبر في المثاؿ األكؿ مف قصيدة  ،صائدهاألكلىمف ق

 ،ما خاصة أك عامةإصٌب فيو مشاعره النابعة مف كداعو ألحبتو ككطنو ألسباب متعددة 
كلحظات الكداع ىي األصعب عمى أم  ،أٌدت إلى رحيؿ كثير مف الناس عف أكطانيـ

 صدمة نفسية قاسية قد تكدم داع، كقد يترؾ ىذا الك شخص خصكصا لحظة كداع الحبيب
بحياة الكثيريف، فما أصعب البكاء المرفكؽ بالدمكع، كما أصعب ذىاب الحبيب بال رجكع، 

                                                          كما أصعب الفراؽ حينما يخمؽ الضيؽ.  
كأف  ،قبرة تحكم عمى القبكربيف أف الم )رسالة من مقبرة(كفي المثاؿ الثاني في قصيدة 

أك عبارة عف العذاب الذم ينتظر  ،الرسالة التي تنبع مف القبكر ىي صياح المكتى
كىذا نفسو ما كرد في األمثمة المتبقية مف  ،كىذه ىي الرسالة المنبعثة مف المقبرة.البشر
 كمف ىذيف النكعيف نعرج إلى نكع آخر. ،اشتقاؽ

                                                           
 . 56الديكاف، ص :بدر شاكر السياب -1
 .135المصدر نفسو، ص -2
 .236در نفسو، صالمص -3
 .389المصدر نفسو، ص -4
.656المصدر نفسو،ص-5
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كىذا  ،تيالؿ الكارد في الجية اليسرل تحت العنكاف مباشرةالمتمثؿ في االس النوع الثالث:-
 ما يبينو الشكؿ الطباعي اآلتي:  

 العنكاف

 

 :كؿ عمى حدا تابتيا نذكرىا ثـ نعرج عمييا اختمفت في ك ،كىذا النكع يتفرع إلى عدة أنكاع
 -)استيالؿ بخط غميظ، كاستيالؿ بخط رقيؽ، كاستيالالت بحجـ متسع اختمت مف سطر

إلى عدة أسطر( كلكنيا تشترؾ في عنصر كاحد كالذم يتمثؿ في مكقعيا  -سطريف إلى
كشعر السياب مف حيث استخدامو  لالستيالؿ قد  ،في الجية اليسرل تحت العنكاف مباشرة

كمثاؿ ذلؾ ما كرد في قصيدة  ،قصيدة قد ضمنيا ىذا النكع الطباعي12استعاف بػ: 
 :قكلو )أساطير(

                   )أساطير(            
 كقؼ اختالفيما في المذىبحائال بينيما كبيف 
 السعادة ... فآلى ىك أف يعمف األكثاف! 
 1]قصة حب في اليكناف الكثنية[ 

 كجاء شكميا طباعيا كاآلتي:

 

 

ليبيف لممتمقي ما  ،فاالستيالؿ ىنا كرد في الجية اليسرل تحت العنكاف مباشرة       
حيث عبر ىنا عف قصص  ،ككأنو فكرة عامة لما كرد في أسطر القصيدة ،ةتحكيو القصيد

                                                           
 . 33ديكاف، صال:بدر شاكر السياب - 1
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كالناظر لالستيالؿ ىنا يمحظ أيضا عالمات  ،كما تحممو مف اختالفات ،الحب في اليكناف
مف نقاط الحذؼ إلى عالمة التأثير إلى القكسيف  ،الكقؼ الثالث التي استخدميا السياب

 .دفعو إلى مكاصمة قراءة ما بدأهكلي ،ليرتاح كيريح القارئ ،المعقكفيف

كنستشيد لذلؾ بنمكذجيف  ،ككذا جاء االستيالؿ بخطيف مختمفيف الرقيؽ ك الغميظ    
 )نبوءة ورؤيا( و)أهواء(:اثنيف حيث قاؿ في قصيدة 

 )نبكءة كرؤيا( 
 "تنبأ عراؼ ىندم بأف الحياة عمى األرض 
 1" 1962شباط  2ستنتيي يـك  

 اآلتي:كجاء شكميا طباعيا ك

 

 

حيث  ،  خط رقيؽ كفي الجية اليسرل كما في باقي اإلستيالالتبىنا جاء االستيالؿ 
ككاف ليذا االستيالؿ دكر كبير في تدعيـ القصيدة  ،تناكلت ىذه القصيدة مكضكع النبكءة

كقد تناكؿ ىذا االستيالؿ قصة العراؼ اليندم الذم تنبأ  ،مف حيث أفكارىا كمدلكالتيا
ليبيف أك  كالشاعر استعاف بيذا االستيالؿ ،كما تبيف لو ،حياة عمى األرضبانتياء ال

 :كرد قكلو)أهواء( كفي قصيدة  ،الفكرة التي تناكلتيا القصيدة مليعطي مدخال صغيرا يحك 

 

 

                                                           
 .164ص ، ديكافال:بدر شاكر السياب - 1
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 )أىكاء( 
 1"إلى المنتظرة .." 

 كجاء شكميا طباعيا كاآلتي:

  

 

كبرز  .2استيالؿ مف بيف اإلستيالالت فاإلىداء ،إذ جاء االستيالؿ ىنا في شكؿ إىداء
ليبيف أف ىذه القصيدة ميداة إلى ىذه المنتظرة  ،بخط غميظ عمى خالؼ باقي اإلستيالالت

 .التي بترقب كصكليا كىك ينتظرىا

أك جممتيف إذ ربما يككف االستيالؿ في جممة ،كأيضا ىناؾ استيالالت بحجـ متسع     
كمثاؿ ذلؾ ما تضمنتو قصيدة  ،ـ معيف مف الجمؿحيث أنو ال يتحدد بحج ،أك حتى فقرة

 :)ارم ذات العماد (

 اـر ذات العماد 
 )عند المسمميف "أف شداد بف عاد "بنى جنة 
" كحيف أىمؾ                                                         لينافس بيا جنة ا ىي "اـر
" كظمت تطكؼ   ا قـك عاداختمؼ"اـر
 ستكرة ، في األرض ال يراىا إنساف إالمرةكىي م 
 3في كؿ أربعيف عاما كسعيد مف انفتح لو بابيا ( 

                                                           
 .12ديكاف ، صال:بدر شاكر السياب- 1
جزائر عتبات )جيرار جنيت مف النص إلى المناص(، دار العربية لمعمـك ناشركف، ال :عبد الحؽ بمعايدينظر:  -2

                   .                                                                                                                            113العاصمة، ص
                 .                                                           602الديكاف، ص :ر شاكر السياببد -3
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 كجاء شكميا طباعيا كاآلتي:

 

 

 

ككما  ،كىذا نكع آخر مف أنكاع االستيالؿ الكارد في الجية اليسرل تحت العنكاف مباشرة
، لذم حكا فيو قصةتبعا لمكالـ ا ،اسطر ككتب بخط رقيؽ5نرل فإف الشاعر ضمنو 

ت الطريؽ لفيـ دالتي بدكرىا عب ،ىذا الذم بنى جنة لينافس جنة ا 1)شداد بف عاد(
كىذا خالؼ االستيالؿ الذم كرد في شعر السياب في سطر كاحد  ،محتكل ىذه القصيدة

 )أم البروم(:مثمتو قصيدة 

 (أـ البركـ)    
 
 

 2)المقبرة التي أصبحت جزء مف المدينة (

 ء شكميا طباعيا كاآلتي:كجا

 

كبخط رقيؽ إذ ضمف جممة كتبيا بيف  ،كرد االستيالؿ ىنا في سطر كاحد خالفا لما سبؽ
كىذا دليؿ عمى  ،حيث عبر فيو عف المدينة التي أصبحت فييا المقبرة أكبر جزء ،قكسيف

 كىذا االستيالؿ بدكره معبر أك مدخؿ أك باب لمكلكج إلى القصيدة . ،كثرة األمكات

                                                           
شداد بف عاد: ممؾ عاد قـك ىكد كاف مف عبدة األصناـ بنى جنةلما سمع بجنة عدف التي كعد بيا ا المؤمنيف -1

 عاـ.500استمر في بنائيا قرابة 

 .130ديكاف،  صال:بدر شاكر السياب - 2
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 :)نهاية(كأيضا قاؿ في قصيدة 

 )نياية( 
                                           "سأىكاؾ حتى تجؼ األدمع في عيني                                                                                                
 1كتنيار أضمعي  الكاىية .." "ىي "  

 
 طباعيا كاآلتي: كجاء شكميا

  

حيث احتضف  سطريف بيف عالمتي  ،جاء االستيالؿ في ىذه القصيدة في جممتيف
 ،     ككانت بكممات مفتاحية تحيؿ القارئ لمتعرؼ عمى ما تحتكيو القصيدة ،التنصيص

متبعا ليا  ،إذ تكممت ىنا عف محبكبة الشاعر التي قاؿ أنو سييكاىا حتى يجؼ الدمع
ا يبيف التكتر الكاضح بيف مـ تالىا بقكلو "ىي" بيف عالمتي التنصيص ك بنقطتي التكتر ث

كأف االستيالؿ الذم تناكؿ قصة اليكل بيف الشاعر كخميمتو قد فتح  ،الشاعر كمحبكبتو
كفي  ،كأنو سيؿ لمقارئ استيعاب كفيـ جزء كبير كعميؽ مف القصيدة ،كعمؽ مف المعنى

 .يالؿ في سطريف كبيف قكسيفكرد االست )من رؤيا فوكاي (قصيدة أخرل 

 (مف رؤيا فككام) 
 ،)فككام ،كاتب في البعثة اليسكعية في ىيركشيما 
 2جف مف ىكؿ ما شاىده غداة ضربت بالقنبمة الذرية (. 

 كجاء شكميا طباعيا كاآلتي:

 
                                                           

 .88ص ، ديكافال:بدر شاكر السياب- 1
 .355ص ، المصدر نفسو- 2
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الذم جف مف جراء مشاىدة القنبمة الذرية أثناء   ،ناقصة الكاتب فككامىتناكؿ االستيالؿ 
كىك حامؿ في  ،كىذيف السطريف عبارة عف جسر يسمح لمقارئ بالعبكر لمقصيدة ،بياضر 

ذا االستيالؿ ىك رأس ليذه ىك  ،طياتو فكرة كلك صغيرة عما تحممو القصيدة مف أفكار
كىك يممح  ،كىدفو جمب انتباه القارئ أك السامع كشده إلى المكضكع ،أك باب ليا ،األفكار

النكع الثالث )الكاقع  استيالالتكما يمفت االنتباه ىنا أف ، نصبتأثير القكؿ عما يحكيو ال
نخمص في األخير إلى .احتكت جميعا عالمات الترقيـ (تحت العنكاف في الجية اليسرل

كالنفسي  يعكسكاقعو االجتماعي ،كىذا بدكره شعر السيابفي ستيالالت تنكع في اال أنيناؾ
ائد فرضت سيطرتيا المفظية عمى ك المتأمؿ لو يالحظ أف عناكيف القص ،عمكما

فكاف  .ستيالالت أخرل مرتبطة بيا معنكيا كأخرل كردت مغايرة لياا كىناؾ ،استيالليا
تمثمت في جمب انتباه القارئ كشده إلى  ،االستيالؿ في شعره غاية ككظيفة يؤدييا

في فالجمؿ االستياللية ال بد مف احتكائيا عمى شحنات تكجييية لمنص مؤثرة  ،المكضكع
نما يزاحمو في ىذا الدكر عنكاف  ،القارئ كليس االستيالؿ كحده المؤسس لمقصيدة كا 

 .كالذم سنكفيو حقو مف الدراسة ،القصيدة في حد ذاتو

  (Les Titres) العناوينثانيا: 

( في المعجـ المغكم كما يمي:   لغة: - فى                            كردت لفظة )عىٍنكى
( الكتاب » فى ٍنكى                                               عنكنةن. كعنكانا: كتب عنكانو.   )عى

                )العنكاف(: ما يستدؿ بو عمى غيره. كمف عنكاف الكتاب.                
. يقاؿ: عنا فالف لمحؽ–)عىنىا(   .1«عينيكِّا: كخضع كذؿى

مىؿ ظيٍممناكعىنىت الكيجيكهي ًلٍمحى ﴿كفي التنزيؿ العزيز:  ابى مىٍف حى قىٍد خى [         111]طو﴾ًي القىييكـً كى
العناكيف التي تستعمؿ اليكـ ليست ىي العناكيف التي استعممت               اصطالحا: -

                                                           
 ، باب العيف.633ص ،المعجـ الكسيط :كآخركف الزياتأحمد حسف  - 1
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سابقا، فالعناكيف قديما عناكيف كاضحة المعاني محدكدة الداللة تأخذ القارئ مباشرة كباب 
اءات بقدر ما تيتـ بالصنعة المغكية كجماؿ المعنى لمنص، ال تضفي إلى كثير مف اإليح

أك تصادمو. في حيف أف العناكيف الجديدة عناكيف مفخخة بالرمزية، تائية في عكالـ 
التركيب المغكم، يحاكؿ العنكاف المعاصر أف يتجاكز المباشر كالمعقكؿ لتخطي ما كراء 

نما فف قد يك كف خارج النص تماما بالنسبة المعنى. سيميائي لكي ال تككف لغتو جاىزة، كا 
لممتمقي العادم، في حيف ىك يشبو طاحكنة اليكاء التي تأتي بعكاصؼ مصاحبة لؤلرض 

العنكاف مف بيف الفضاءات الطباعية كالماء عندما يككف المتمقي أكثر مف متعمـ أك قارئ، ك 
اتيح كىك كسيمة اتصاؿ بيف النص كالمتمقي كأحد مف، التي تساعد في فيـ مكضكع النص

أك مقطع لغكم أقؿ مف الجممة نصا » : كعرفو السعيد عمكش عمى أنو . العمؿ األدبي
عالمة »كىك عبارة عف  ،2«ؿ عتبة نمج مف خالليا عكالـ النصأك »كيعتبر . 1«عمال فنيا

، كىذا يعني أف العناكيف تعد مفتاح 3«قكـ بكظيفة االحتكاء لمدلكؿ النصسيميكطيقية ت
 النص.

مجمكعة مف العالمات المسانية التي يمكف »كر عامر جميؿ شامي الراشدم: لدكتكاعتبره ا
كما يمفت االنتباه في شعر السياب  .4«لتحدده كتدؿ عمى محتكاه ،أف تدرج عمى رأس نص

الخارجية تمثمت في العناكيف التي عنكف بيا  ،كجكد عناكيف خارجية كأخرل داخمية
يف لقصائده بعضيا مككنة مف كممة أك ككؿ فصؿ يحكم عناك  ،الشاعر فصكؿ الديكاف

 كىذا ما يبينو الجدؿ اآلتي:  ،كممتيف أك ثالث أك أربع كممات

 
                                                           

 .155معجـ المصطمحات األدبية، ص :السعيد عمكش - 1
 .19عتبات النص البنية كالداللة ،ص:عبد الفتاح الحجمرم- 2
جماليات التشكيؿ الركائي في الممحمة الركائية،عالـ الكتب الحديث لمنشر  :محمد صابر عبيد كسكسف البياتي - 3

 . 25، ص2012(، 1زيع، األردف، )طكالتك 
 .30صالعنكاف كاالستيالؿ في مكاقؼ النفرم،  :عامر جميؿ شامي - 4



 الفصل الثاني:                                             جماليات الفضاء الطباعي
 

19 
 

 أربع كممات ثالث كممات كممتيف كممة عناكيف الفصكؿ 
 X 6 13 10 (أزهار وأساطير)
 X 5 15 5 (المعبد الغريق)
 1 4 11 3 (منزل األقنان)
 2 12 18 3 (أنشودة المطر)
 X 15 18 5 (بنةالجمبيشناشيل ا)

ك  ،عنكانا يحمؿ كممتيف75ك  ،عنكانا يحمؿ كممة كاحدة 26كمف ىنا نخمص أف ىناؾ 
كنالحظ ىنا أف الغمبة  ،عناكيف تحمؿ أربع كممات 3ك  ،عنكانا يحمؿ ثالث كممات 42

ككمثاؿ عمى ذلؾ ما يحممو ىذا  ،عنكانا 75 بػ:كانت لمعناكيف التي تحمؿ كممتيف 
 الجدكؿ: 

ناكيف ع
 الفصكؿ

عنكاف بأربع  عنكاف بثالث كممات عنكاف بكممتيف عنكاف بكممة
 كممات

 X في ليالي الخريؼ ىكل كاحد أىكاء أزهار وأساطير

 X صياح البط البرم أفياء جيككر ذىبت المعبد الغريق

قصيدة إلى العراؽ  حامؿ الخرز الممكف ربيع الجزائر خذيني منزل األقنان
 الثائر

أغنية في شير  عرس في القرية مرثية اآللية تعتيـ المطرأنشودة 
 أب

شناشيل ابنة 
 الجمبي

 X اـر ذات العماد خال البيت ليمى
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 ،كما يستكقفنا أيضا أف ىناؾ عناكيف لبعض القصائد حممت في طياتيا عناكيف داخمية
كاف عنكاف كبالمناسبة فإف ىذا العن (،بمنزؿ األقناف) كمف أمثمة ذلؾ :القصيدة المعنكنة
حيث حمؿ في طياتو عنكاف داخمي تمثؿ في قصيدة  ،القصيدة كىك مطابؽ لعنكاف الفصؿ

برز عنكاف يحمؿ عناكيف فرعية  (بأنشودة المطر)كفي الفصؿ المعنكف  (،في جيككر)
: بثالث عناكيف كىي تي أتتال (مف رؤيا فككام)في قصيدة  تتمثم
كفي الفصؿ المعنكف  ([،حقائؽ كالخياؿ)ك (تسديد الحساب)ك (ىيام...ككنغام،ككنغام])
قبال) التي أتت ىي  (،مف ليالي السيادبػ: )كردت قصيدة معنكنة (بشناشيل ابنة الجمبي وا 

 ([.ليمة في العراؽ)ك (ليمة في باريس)ك (ليمة في لندف])أيضا بثالث عناكيف كىي 

 كالمخطط اآلتي يبيف ذلؾ :

 عنكاف فرعي                                                                                        تحمؿ عنكاف                           

 في جيككر  (منزؿ األقناف) [منزل األقنان])الفصؿ(

 ىيام ... ككنغام،ككنغام تحمؿ عنكاف 

 تسديد الحساب        (مف رؤيا فككام) [أنشودة المطر])الفصؿ(

 ياؿحقائؽ كالخ 

 ليمة في لندف تحمؿ عنكاف                                  

قبال])الفصؿ(  ليمة في باريس          (مف ليالي السياد)    [شناشيل ابنة الجمبي وا 

 ليمة في العراؽ                                                                   

عمى ، صكؿ فقطفدـ ىذه العناكيف الفرعية في ثالث كالمالحظ ىنا أف السياب استخ 
كبالحديث عف عناكيف الفصكؿ  ،خالؼ العناكيف الداخمية التي تخممت جميع الفصكؿ
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إال األخيرة مككنة مف أربع كممات كىي:  ،الخمس نقكؿ أنيا في الغالب مككنة مف كممتيف
، شناشيل ابنة الجمبي )أزهار وأساطير، المعبد الغريق، منزل األقنان، أنشودة المطر

قبال.(   والجدول اآلتي يبين ذلك:وا 

أزهار  الفصكؿ 
 وأساطير

المعبد 
 الغريق

أنشودة  منزل األقنان
 المطر

شناشيل ابنة 
الجمبي 
قبال  وا 

عدد 
 الكممػػػػػات

2 2 2 2 4 

فحجـ الخط   ،كليس الطكؿ كالقصر كحده ما يميز بيف عناكيف الفصكؿ كالعناكيف الداخمية
، كالتنكع معناكيناألخرللإذ أف عناكيف الفصكؿ كتبت بخط غميظ خالفا  ،و حضكركاف ل

البارز في طريقة كتابتو يمنح القارئ متعة بصرية تستدعيو إلى التعمؽ في داللتيا، ألف 
العنكاف يتضمف العمؿ األدبي جمو، كىك يظير كيعمف نية كقصدية النصكص، كليعمف عف 

اممة كي يبدك لقارئو أنو نجـ   مشرؽ، حيث تعتبر بكابة تميزه استقؿ العنكاف بصفحة ك
لمكلكج إلى قصائده كعمى البكابة أف تككف ذا حجـ يسمح لمعابريف دخكلو دكف عناء ،كذلؾ 

تختمؼ اك تكعية منو لممتمقي عند كقكفو عتبة معرفتيا دكف تخميف أف ىذا عنكاف الفصؿ، 
[رسمت فأزهار وأساطير،]بو جاءتالذم  رسميا عناكيف الفصكؿ في حد ذاتيا مف حيث

أنشودة المطر ]بنفس الخط كرسما  [المعبد الغريق ومنزل األقنان]مف  ، ككؿبخط مغاير
قبال ككاف  ،بخط كاحد مخالؼ لباقي العناكيف رسمتا أيضا[و شناشيل ابنة الجمبي وا 

لما  خالفا ،التي جاءت في ربع الكرقة ،رسميا في كسط الكرقة خالؼ العناكيف الداخمية
فالناظر لصفحات الديكاف يجذبو ىذا  ،جاءت بو العادة بتكاجد العناكيف عمى رأس الكرقة

 .العنكاف جاء كبيرا مقارنة بما يككف عميو بالعادة حصرفالبياض الذيي ،العنصر
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 بالشكؿ اآلتي: كنمثؿ ليا طباعيا

 بياض                                         
 بياض                       بياض                         

 بياض                                       

قباؿ التي       كالمالحظ أف كافة العناكيف جاءت في سطر خالفا لشناشيؿ ابنة الجمبي كا 
 25كالثاني  ،عنكانا 29كبالنسبة لعدد العناكيف حكل الفصؿ األكؿ  ،جاءت في سطريف

، ككانت الغمبة لمنكع الخامس مقارنة لباقي 38كالخامس  ،35كالرابع  ،19كالثالث  ،عنكانا
 .عنكانا38األنكاع األخرل بػ: 

 :لجدكؿ اآلتياه كىذا ما يظير  

 عدد العناكيف التي تحكييا  الفصكؿ 
 29 الفصؿ األكؿ: أزىار كأساطير
 25 الفصؿ الثاني: المعبد الغريؽ 
 19 الفصؿ الثالث: منزؿ األقناف 
 35 الفصؿ الرابع: أنشكدة المطر 

قباؿ  38 الفصؿ الخامس: شناشيؿ ابنة الجمبي كا 
كنخمص في األخير إلى أف العناكيف تنكعت بيف عناكيف الفصكؿ كعناكيف         

كلكنيا اجتمعت في عنصر كاحد  ،القصائد كالعناكيف الداخمية المكجكدة داخؿ القصائد
لعنكاف عمى كممة أك كممتيف أك ثالث كممات أك أربع الحتكاء ا ،المتمثؿ في قصر شكميا

 ك تمكضعيا في الصفحة التي تكاد تككف متشابية. ،كممات
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يناؾ عناصر ،فكليست العناكيف كحدىا مف مثمت الفضاء الطباعي في شعر السياب
االىداءات كاليكامش كالحكاشي التي سنتطرؽ  :مصاحبة ليا نفس الداللة مف بينيا

 ر االىداءات.بعنص.بداية ليا

 (Les Dédicacesاالهداءات )ثالثا: 

      مف أىدل يييدم أىًد إىداءن                                   »لغة: -     
)كاإلىداء( عبارة تكتب في صفحة مستقمة في أكؿ الكتاب يسجؿ فييا المؤلؼ االعتراؼ 

                    بجميؿ أك التعبير عف الحب كالكفاء لفرد أك جماعة.        
ك)اإلىداء( الغير الرسمي إىداء الكتاب أك األثر الفني إلى شخص ما تقديرا كاعترافا 

                              بفضمو.                                          
 .1«ك)اإلىداء( مالحظة تسبؽ عمال أدبيا أك فنيا آخر تيديو إلى شخص ما

يحدد مجاؿ النص، كيجعمو أسيرا لو في معظـ  اإلىداء عتبة نصية : اصطالحا -    
األحياف، فغالبا ما يككف إىداء النصكص لؤلصدقاء كالشيداء كلممجاىديف كلمكطف 

كىك .2كاألىؿ، فاإلىداء في كؿ الحاالت يحدد المجاؿ كيعطي اإلشارة عمى مسار النص
عمى أنو:   حيث عرفو جينيت ،ابنكعمف أنكاع الشكؿ الطباعي الذم كرد في شعر السي

أك مجمكعات كاقعية أك تقدير مف الكاتب كعرفاف يحممو لآلخريف سكاء كانكا أشخاصا»
 ، كىك محاكلة جادة لالعتراؼ 4كيعتبر أيضا تقميدا ثقافيا عريقا، 3«اعتبارية

                                                           

 -ق1429(، 1معجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، )ط أحمد مختار عبد الحميد عمر:1 - 
 ، مادة )ق، د، م(. 2337-2336(/ ص3ـ، )ج2008

سيميائية الفضاء النصي في الشعر الجزائرم المعاصر،الممتقى العربي الرابع السيمياء صالح:ينظر: خرفي محمد ال - 2
 .5كالنص األدبي، قسـ المغة كاألدب العربي، جامعة جيجؿ، الجزائر، ص

 .93عتبات )جيرار جنيت مف النص إلى المناص(،ص: عبد الحؽ بمعايد - 3
 .26ة كالداللة، صعتبات النص البني :عبد الفتاح الحجمرمينظر:- 4
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ككجكده يشير ألىمية الميدل  ،عتبر مفتاحا ميما مف مفاتيح النصاإذ  ،1بفضؿ اآلخريف
، ىذا مف جانب المفيـك كمف جانب آخر فاإلىداء نكعاف:          لييفي عالقتو بالكاتبإ

                         ك)إىداء النسخة( La Dédicace)(D’œuvre)إىداء العمؿ( 
((La DédicaceD’exemplaire  فاألكؿ مرتبط بالكتاب أك العمؿ المطبكع، كىك فعؿ

ثاني يقترف بالنسخة المكقعة، كيحمؿ تكقيع المؤلؼ، سكاء رمزم، ذك طابع عاـ. كبدكره ال
كاف مرتبطا بالكتاب أـ بالمخطكط . كيعبر اإلىداء سكاء كاف عاـ أـ خاص، عتبة نصية 

                                                                             .  2مؤثرة ال تخرج داللتيا مف سياؽ النص
في شعر السياب خالفا لما يككف عميو في الغالب عند الكتاب حيث كاف اإلىداء ك 

أما في الكقت الحالي فمكاف تمكضعو في الصفحة  ،يتمكضع قديما في أعمى الكتاب
بينما في شعر السياب فكاف تمكضعو تحت عناكيف القصائد في الجية اليسرل  .األكلى

ء في ست قصائد سنعرج كؿ كاحدة كىنا جا ،كىذا ما ميزه عف باقي االىداءات األخرل
المميز ىنا أف االىداءات التي تكفر عمييا شعر السياب جاءت محؿ ،ك عمى حدا
فاإلىداء نكع مف أنكاع االستيالؿ كالفرؽ بينيما أنيا تبدأ بػ:"إلى" ككأنيا ميداة  ،االستيالؿ

مثاؿ مف الشاعر إلى طرؼ آخر، كبعضيا جاء في أسطر قصيرة الحتكائيا عمى كممتيف 
 : (أىكاء)ذلؾ قكلو في قصيدة 

 (أىكاء) 
 3"إلى المنتظرة ..." 

 كجاء شكميا الطباعي كاآلتي:

 

                                                           
 38جماليات التشكيؿ الركائي في الممحمة الركائية، ص :محمد صابر عبيد كسكسف البياتيينظر:  - 1

el arab.com www.diwan2 - 20:30، 19/04/2016 جميؿ حمداكم ،ل، عتبة اإلىداء. 
 .12ديكاف، صال:بدر شاكر السياب  - 3

http://www.diwan/
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سواء في اختيار المهدى   ،عتبة نصية ال تخمك مف القصدية»كعميو فاإلىداء:        
ليبرز لمف  ،ىنا ىذا اإلىداء جاء في كممتيف فقطك .1«يه، أم في اختيار عبارات اإلهداءإل
فالسياب ىنا ينتظر بميفة ىذه المجيكلة التي يتبيف الحقا  ،دل الشاعر ىذه القصيدةأى

بعدما طاؿ بعدىا كيأمؿ كىك ال يزاؿ ينتظر  ،راجيا منيا أف تطؿ عميو فقط ،أنيا حبيبتو
ىذه المنتظرة أف يمتقي فؤادىما كىك يستخمص الذكريات التي كانت باألمس عبارة عف 

كىذا اإلىداء كاف عبارة  ،ابت كاضمحمتكىك ينتظر ك ينتظرلكنيا غ ،جنة فكؽ األرض
 عف مفتاح أك لغز ليذه القصيدة.

 كردت أيضا اىداءات طكيمة الحتكائيا عمى عدة كممات نذكر مف بينيا:              

 (يكـ الطغاة األخير) 
 2)أغنية ثائر عربي مف تكنس لرفيقتو( 

 كجاء شكميا الطباعي كاآلتي:

 

حمؿ في جعبتو رسالة الثائر  ،في سطر طكيؿ مككف مف ست كممات اإلىداء جاء ىذا
كال يعي متى كىؿ  ،حيث يبيف ىنا البعد الذم تفرضو الظركؼ عمى الثكار ،العربي لرفيقتو

كيعتبر ليا في ىذه القصيدة عف الجك الذم  ،سيمتقي كىؿ يجمعيما القدر رغـ األحزاف
كبعدىا يبدم ليفتو في لقياىا كالمتمقي عند  ،يحيط بو مف دماء إلى سجكف إلى مكت

 .قراءتو ىذا اإلىداء كألكؿ كىمة يخيؿ إليو ما تحكيو القصيدة في ثناياىا

 

                                                           
1 - www.diwanel arab.com 20:30، 19/04/2016 جميؿ حمداكم ،ل، عتبة اإلىداء 
 .375، ص الديكاف :بدر شاكر السياب - 2

http://www.diwan/
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جاءت في سطر كاحد ال غير كنجدىا مكجية  ،التي كردت في شعر السياباإلىداءات ك 
لى كا   1فأىدل إلى شارؿ بكدلير ،إلى شخصيات بعضيا أدبية كالبعض اآلخر اجتماعية

مكؿ جانب أيضا مستعيرات ديكاف نبرز مثالينالمجاىديف الجزائرييف كأىدل إلى زكجتو ك 
 ـ(   الشاعر الرجي)فمثاؿ ذلؾ ما كرد في قصيدة: 

 )الشاعر الرجيـ( 
 2"إلى شارؿ بكدلير" 

 

 كجاء شكميا الطباعي كاآلتي:

 

                                     ييدم ىذه القصيدة إلى ىذا الشاعر شارؿ بكدلير     سيابىنا ال
 (رسالة مف المقبرة)كقكلو في قصيدة أخرل بعنكاف: 

 (رسالة مف المقبرة) 
 3"إلى المجاىديف الجزائرييف" 

 كجاء شكميا الطباعي كاآلتي:

 

 ،ىنا الشاعر أيضا ييدم ىذه القصيدة لممجاىديف الذيف يمثمكف فئة مف المجتمع الجزائرم
كلكنو يبيف لممجاىديف أف ىناؾ نكية  ،دايةن القبر كما يحكيو إال دبيب الحياةيبرز فييا ب

                                                           

 مف رمكز الحداثة في العالـ. 19شارؿ بيير بكدلير: شاعر كناقد فرنسي، مف أبرز شعراء القرف ينظر: 1 -
 .191ص الديكاف، :بدر شاكر السياب -2
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 الفصل الثاني:                                             جماليات الفضاء الطباعي
 

81 
 

كيدعكىا  ،كيذكر كىراف كينعت المجاىديف بمخاض األرض ،لنكر الشمس كطعما لميكاء
 لعدـ اليأس كيبشرىا بالذيف سيحممكف عبء الدىكر كيستقبمكف شمس الحرية.

ىذه الرسالة ميداة إلى المجاىديف  ىنا الشاعر كضع ىذا اإلىداء ليبيف لمقارئ أف
 كيعطي فكرة أكضح عما تحممو القصيدة ككأنيا رأس الخيط. ،الجزائرييف

 ييدييا إلى مستعيرات ديكانو جاءت بيذا الشكؿ:  (ديكاف شعر)كفي قصيدة أخرل بعنكاف: 

 (ديكاف شعر) 
 1"إلى مستعيرات ديكاف شعرم" 

 كجاء شكميا الطباعي كاآلتي:

 

يا ليتني »ثـ يعكد كيحسده كيقكؿ: ،نا ليف ديكانو كما يحممو مف غزؿ كحب كأمؿيبيف ى
كيبيف كيؼ يبيت ىك ككيؼ يبيت ديكانو  ،2«ديكاني كيا ليت مف تيكاؾ تيكاني أصبحت

فيأسؼ عمى حظو كيحسد ديكانو عمى حظو كعمى مزاحمة قمبو، فالشاعر ،تحت الكسائد
كأكرد ىذا اإلىداء قبؿ القصيدة ليبيف لمف ىي  ،ييدم ىذه القصيدة إلى مستعيرات ديكانو

 كاإلىداء بدكره يحمؿ داللة تحيؿ إلى ما بداخؿ القصيدة. ،ميداة

جاءت كؿ ىذه االىداءات حاممة عالمة الجر التي تحيؿ إلى اإلىداء ما عدا إىداء كاحد 
 :استبدؿ فيو "إلى" بحرؼ "الالـ" أال كىك
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 (يكـ الطغاة األخير) 
 1ائر عربي مف تكنس لرفيقتو()أغنية ث 
 

 كجاء شكميا الطباعي كاآلتي:  

 

كىنا أربع اىداءات حممت عالمتي  ،كبدكرىا جؿ االىداءات جاءت بيف عالمات الترقيـ
ىداء يف حمال القكساف ) ( ،التنصيص )" "(  كىذا ما يبينو الجدكؿ اآلتي:  ،كا 

 امؿ القكساف ) (اإلىداء الح اإلىداء الحامؿ عالمتي التنصيص )" "(
 "إلى المنتظرة ..."

 "إلى مستعيرات ديكاف شعرم"
 "إلى شارؿ بكدلير"

 "إلى المجاىديف الجزائرييف"

 )أغنية ثائر عربي مف تكنس لرفيقتو(
 )إلى زكجتي الكفية(

كأربع  ،نجد إىداء يف كتبا بخط غميظ ،أما بالنسبة لمخط الذم كتبت بو ىذه االىداءات
 رقيؽ كىذا ما يحكيو الجدكؿ اآلتي:  اىداءات كتبت بخط

 اإلىداء بخط رقيؽ اإلهداء بخط غميظ
 "إلى المنتظرة ..."

 )إلى زوجتي الوفية(
 "إلى مستعيرات ديكاف شعرم"

 "إلى شارؿ بكدلير"
 "إلى المجاىديف الجزائرييف"

 )أغنية ثائر عربي مف تكنس لرفيقتو(
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إال أف ىناؾ اىداءات أخرل ، كاف كحدىاكلـ ترد ىذه االىداءات التي تمكقعت تحت العن
 في شكؿ عنكاف لمقصيدة كمثاؿ ذلؾ :

حيث استخدـ الشاعر عنكاف القصيدة كإىداء إلى ىذه  1(إلى جميمة بوحيرد)قصيدة 
عبر فييا عف حالة ىذه المجاىدة تحت ىكؿ السكط كمف شتى ألكاف  ،إذالمجاىدة جميمة
 لشجاعة كالصمكد .لكف رغـ ذلؾ بدت عمييا ا ،األذل كالعذاب

أك باألحرل مطمع القصيدة  ،كىناؾ نكع آخر مف اإلىداء تمثؿ في اإلىداء في أكؿ المقطع
 :)حدائق وفيقة(حيث قاؿ في األكلى التي حممت عنكاف: ،كرد في قصيدتيف ال غير إذ

  )حدائؽ كفيقة(                       
  2لكفيقة

 كجاء شكميا الطباعي كاآلتي:

 

كما جاء أيضا في المثاؿ الثاني الذم كرد في  ،اء ىذا اإلىداء عمى رأس القصيدةحيث ج
 التي قاؿ فييا:                                                         (يـك الطغاة األخير)قصيدة: 

 (يكـ الطغاة األخير) 

 3"إلى الممتقى..." كانطكل المكعد.
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 كجاء شكميا الطباعي كاآلتي:

 

كالتي كانتعبارة عف رسالة  ،كىذه ىي معظـ االىداءات التي كردت في شعر السياب
إذ كاف كجكد اإلىداء يشير إلى أىمية الميدل إليو في عالقتو  ،مكجية إلى أشخاص

أف اإلىداء  :كمف جية أخرل في قيمة النص كمضمكنو كما قيؿ سابقا ،بالكاتب مف جية
ؾ ما ىك مخالؼ لو أال كىي اليكامش كالحكاشي التي فينا ،جاء في بداية العمؿ األدبي
 تأتي في نياية العمؿ األدبي.

 ( Les Marges Et Notes) يالهوامش و الحواشرابعا: 

                                                             الهوامش والحواشي لغة:- أ
مفعكؿ مييمِّشيٌمش ىمش ييمش، تيميشا، فيك ميمش، كال»مف  الهوامش لغة: -1

الكتابى كنحكىه: أضاؼ مالحظات عمى ىامشو أك حاشيتو.                               
ىمَّشت ىمَّش المكضكع: جعمو ثانًكيا لـ يجعمو مف اىتماماتو المباشرة كالمًمحة  

 1.«لدكر العربٌي في عممٌية السَّالـيحاكلكف تيميش ا -إسرائيؿي حؽَّ عكدة الالَّجئيف
كاًشي. الحاًشيىةي »مف حشا يحشك حشكا، ك الحاشية لغة: -2 ٍمعي الحى  ًمف الناًس، كالجى

فً  ٍذ ًمف كى كاًشي أىٍمكاًليـ( .ي حًديًث الزَّكاًة: )خي  حى
 قاؿى ابفي األثيًر: ًىيى ًصغاري اإًلًبًؿ كابًف المىخاًض كابًف المَّبيكًف.

( الًَّذم الى ييعى  : )فىٍضؿي الكىالـً ٍشكي مىٍيوً )ك( الحى  .2«تىمىدي عى

                                                           
 (.   ،ـ ش، مادة )ق، 2365بية المعاصرة، صمعجـ المغة العر  أحمد مختار عبد الحميد عمر: - 1
بيدم- 2 دار اليداية لمنشر  ،تاج العركس(: اؽ الحسيني، أبك الفيضمحٌمد بف محٌمد بف عبد الرزٌ )مرتضى الزَّ

 ، باب )حشك(.431كالتكزيع،)د ط(، )د ت(، ص
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مف بيف العناصر التي يحكييا  أم اليكامش كالحكاشي يعد ىذا العنصر: اصطالحا -ب
مرتبط ممفكظ متغير الطكؿ »بأنو:  (جينيت)إذ عرفو  ،الفضاء الطباعي في شعر السياب

كذلؾ لتفسره كتكضحو كتعمؽ  ،كيعتبر اظافة تقدـ لمنص، 1«بجزء منتيي تقريبا مف النص
حيث أف ىذه اليكامش كالحكاشي خارجة عف  ،رؼ بالمصطمح المكجكد في النصعميو كتع

لكف مف الممكف أف ال تككف مف  ،إذ تعمؿ عمى تفسيره كشرحو كالتعميؽ عميو ،النص
نما مف عمؿ الناشر حيث يشرح بعض الكممات ليستكعب  ،عمؿ الكاتب في حد ذاتو كا 
يا مف أنشأ ىذه اليكامش بكال ييـ إذ يدعـ عمؿ الكاتب  ،القارئ ما تحكيو القصيدة

كمكاف  ،م تمعبو في الشعرذكلكف ما ييمنا ىك دكرىا ال ؟كالحكاشي ىؿ الكاتب أـ الناشر
التي ترافؽ بعض القصائد كىي عبارة عف  ،تمكضعيا فيي مف بيف األشكاؿ الطباعية

رجع سنادات تحيؿ إلى مرجعية معينة بشكؿ كممة أك نسبة كممة إلى مصدر معيف أك مإ
إذ أف أغمب القصائد حكت عمييا ىكامش  ،كىي عبارات أك تكاريخ تككف مرافقة لمنص ،ما

التي كتبت  ،كجاءت متنكعة بعضيا جاء في شكؿ عالمات تدؿ عمى  التكاريخ ،كحكاشي
نعرج أكال إلى  ،كىناؾ ىكامش حكاشي في شكؿ كممات تكحي بمعاني معينة ،فيو القصيدة

قصيدة   123حيث كردت في  ،اريخ الذم كتبت فيو القصيدةالحكاشي التي تدلعمى الت
كىناؾ حكاشي ذكر  ،حيث ىناؾ حكاشي ذكر فييا السنة فقط ،كىذا العنصر بدكره تنكع
كىذا ما يبينو  ،كأخرل كرد فييا اليـك كالشير كالسنة كالبمد ،فييا اليـك كالشير كالسنة

 الجدكؿ التالي :

 

 

 

                                                           
 .127عتبات )جيرار جنيت مف النص إلى المناص(،ص :عبد الحؽ بمعايد -1
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سنة + شير  الحامؿ الحامؿ السنة  الفصكؿ 
 + اليـك 

الحامؿ اليـك + السنة + 
 الشير+ البمد

 X 24  20 أزهار وأساطير
 X X 18 المعبد الغريق 
 X 2 25 منزل األقنان 
 X 1 1 أنشودة المطر 

 X 1 31 شناشيل ابنة الجمبي 
                                             ،قصيدة 21أم أف القصائد الحاممة لمسنة فقط في شعر السياب 

                                                           ،قصيدة 27كالقصائد الحاممة لميـك كالشير كالسنة 
 قصيدة 75كالقصائد الحاممة لميـك كالشير كالسنة كالبمد 

القصائد التي تحمؿ اليكـ  القصائد التي تحمؿ السنة
 كالشير كالسنة

اليكـ  القصائد التي تحمؿ
 كالشير كالسنة كالبمد

21 27 75 
كالحكاشي الحاممة لتاريخ كتابة القصيدة تمكضعت تحت القصيدة مباشرة كبالتحديد في 

 .الجية اليسرل نستشيد لكؿ نكع مف ىذه األنكاع بمثاؿ

 (بور سعيد،)أكال مثاؿ عف القصائد الحاممة لمسنة فقط كذلؾ في قصيدة

                                                                        19561 

كفي الجية اليسرل حيث عبرت عف  ،حيث كردت ىذه الحاشية تحت القصيدة مباشرة
 تاريخ كتابة القصيدة.

                                                           
 . 508ديكاف، صال:السياب بدر شاكر - 1



 الفصل الثاني:                                             جماليات الفضاء الطباعي
 

94 
 

 كرد: (شباك وفيقة)كفي قصيدة 

 1961.1/ 04/ 29جيككر                                                           

تمكضعيا ك  ، تى كؿ مف اليكـ كالشير كالسنة كالبمد خالفا لما جاء في المثاؿ السابؽكىنا أ
 .أيضا كاف في الجية اليسرل تحت القصيدة مباشرة

 .كرد اليكـ كالشير كالسنة فقط (هل كان حبا)كفي قصيدة 

                                                                29 /11 /1946.2 

 اف تمكضعيا مماثال لمكضع األمثمة السابقة الذكر.كك

 37قصيدة حكت عمى حكاشي تحمؿ تاريخ كتابة القصيدة كىناؾ  123ذكرنا أف ىناؾ 
 قصيدة لـ تحمؿ حكاشي تماما.

كبالنسبة لمنكع الثاني الذم ىك عبارة عف كممات كعبارات كردت في أسفؿ الصفحة عمى 
لذم تنتمي إليو  القصيدة كيبدك أف ىذه الكممات مف لمداللة عمى الفصؿ ا ،الطرؼ األيسر

كتمثمت ىذه ، ألنيا فقط لتكضيح انتمائيا لفصؿ مف الفصكؿ ،عمؿ الناشر ال الكاتب
العبارات في عناكيف الفصكؿ مصحكبة لرقـ بيف قكسيف إال الفصؿ الثاني )المعبد 

 .الغريؽ(

كالمعبد  ،مرات 7زىار كأساطير إذ ذكر ىذا النكع مف الحكاشي في أ ،تضمف الرقـ ال غير
ك شناشيؿ ابنة الجمبي  ،مرة 18كأنشكدة المطر  ،مرات 6كمنزؿ األقناف  ،مرات 7الغريؽ 
قباؿ   : اآلتي قصيدة تحكم ىذا النكع كىذا ما يبينو الجدكؿ 47أم أف ىناؾ  ،مرات 9كا 

                                                           
 .  124ص الديكاف، :بدر شاكر السياب- 1
 .103، صالمصدر نفسو - 2



 الفصل الثاني:                                             جماليات الفضاء الطباعي
 

93 
 

 عدد القصائد التي احتكت الحاشية المككنة مف عبارات  الفصكؿ 
 7 اطيرأزهار وأس

 7 والمعبد الغريق
 6 منزل األقنان

 18 وأنشودة المطر
قبال  9 شناشيل ابنة الجمبي وا 

 

( جاءت أزهار وأساطيرمف فصؿ ) (هوى واحد)نكرد مثاؿ لكؿ فصؿ، ففي قصيدة 
 الحاشية في آخر الصفحة عمى الجية اليسرل بيذا الشكؿ 

 1(4أزىار كأساطير )                               

الذم حذفت فيو الكممات كبقي  ،تحممكممتيف+رقـ عمى خالؿ ما جاء في الفصؿ الثاني
كما أنو أيضا كاف لو نفس التمكضع في الجية اليسرل أسفؿ الصفحة تماما.   .الرقـ فقط

 ؿ )المعبد الغريؽ( بيذا الشكؿ:  كمثاؿ ذلؾ ما احتضنتو قصيدة الشاعر الرجيـ مف فص

                                                                                 (6)2 

 :(منزل األقنانمف فصؿ ) (اسمعه يبكي)كفي قصيدة أخرل بعنكاف  

    3(5منزؿ األقناف )                                                                    
 رقـ كفي المكضع نفسو                          جاءت مثؿ الحاشية األكلى التي حممت كممتيف + 

                                                           
 . 49ديكاف، صال:بدر شاكر السياب - 1
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كردت الحاشية  )أنشودة المطر(مف فصؿ  (األسمحة واألطفال)كذلؾ أيضا في قصيدة 
 أنشكدة المطر:عمى ىذه الكتيرة

 (18)1 

قبال(مف فصؿ  (ليمى(كفي قصيدة  كردت الحاشية في ثالث  )شناشيل ابنة الجمبي وا 
 :جاءت بيذه الصكرة كممات + رقـ في نفس المكضع إذ

قباؿ )  2(9شناشيؿ ابنة الجمبي كا 

كنمحظ ىنا أف ىذا الرقـ المتكاجد في ىذه الحكاشي متغير أك متزايد ففي كؿ حاشية يأتي 
(  7إلى  1كفي الثاني أيضا كاف )مف  ،(7إلى  1رقـ ففي الفصؿ األكؿ كاف الرقـ )مف 

( كالخامس 18إلى  1فيـ )مف ( كالرابع كاف خال6إلى  1بينما في الثالث كاف )مف 
 (.9إلى 1كاألخير )مف 

ىامشا أتى في 88ككما ذكرنا سابقا أف اليكامش كالحكاشي جاءت متنكعة حيت أف ىناؾ
إلى شرح كممة مف الكممات كال ندرم ىؿ ىك مف عمؿ  ،نياية الصفحة مربكطة برقـ يحيؿ

ىناؾ ىامش في سطر  حيث ،كىذه اليكامش أيضا اختمفت في حجميا ،الكاتب أـ الناشر
سطرا نكرد مثاليف عف ذلؾ   11مف ثالث أسطر حتى  .كىناؾ سطريف كىناؾ عدة أسطر

كردت عدة تياميش مف بينيا:                                                 (من رؤيا فوكاي)ففي قصيدة 
نع                                      (تحدثنا  إحدل  األساطير  الصينية  عف  ممؾ  أراد  ناقكسا  ضخما يص1)

 مف  الذىب ،   كالحديد ،  كالفضة ،  كالنحاس.  ككؿ  أحد  الحكاـ  بصنعو

 

                                                           
 .585ديكاف ، صال:بدر شاكر السياب - 1
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كىي ابنة ذلؾ                              -كلكف المعادف  المختمفة  أبت أف  تتحد كاستشارت  ككنغام   
تتحد ما لـ تمتزج بدماء فتاة  العرافيف باألمر فأنبأكىا بأف المعادف لف -الحاكـ

عذراء..كىكذا  ألقت  ككنغام  بنفسيا في  القدر الضخمة  التي  تسير فييا                        
المعادف .. فكاف الناقكس.. كظؿ صدل  ككنغام  يتردد منو كمما دؽ:                           

 1"ىيام .. ككنغام ، ككغام".

مصحكبة برقـ لتشرح ما كرد في القصيدة أثناء قكؿ  ،ة أسطرىنا كرد اليامش في ست
 الشاعر:

 2"ىيام .. ككنغام ، ككغام"

حيث سرد كباختصار قصة  ،كالمتأمؿ ليذا التيميش يفيـ تماما ما يقصده الشاعر بقكلو
 ابنة الممؾ ككنغام كالناقكس الذم ظؿ يردد صداىا.

 كرد تيميش كاحد  (القن والمجرة)كفي قصيدة 

كتب الشاعرىذه القصيدة في صكرة غضب إذ أف زكجتو أصرت                            ( »1) 
عميو بالرجكع إلى العراؽ كقد ساءت صحتو بعد ذلؾ فتشاءـ كاعتبر زكجتو                     

مسؤكلة عف تدىكر صحتو ككاف مف المفركض أف تنشر ىذه القصيدة في                       
قباؿ" كلكف طمب عدـ نشرىا حينذاؾ ككضع مكانيا قصيدة                "شناشيؿ ابنة الجمبي كا 

( كالتي أىداىا إلى زكجتو الكفية كفي                             70ليمى كداع المنشكرة في ص )
قصيدة "ليمة كداع" كفي قصائد أخرل نشرت في مجمكعاتو المختمفة  ما يدؿ عمى       

                                                           
 .355،صالديكاف :بدر شاكر السياب  - 1
 الصفحة نفسيا.المصدر نفسو، - 2
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القف ك المجرة بنت سكرة غضب كتشاءـ .كنحف ننشرىا ىنا                           قصيدة أف 
 1«ال يضيع منو شيءأا لتراث الشاعر احترام

نحف »كىك فعال مف عمؿ الناشر ال الكاتب كىذا لقكلو:  ،أسطر 8جاء ىذا اليامش في 
 2«ا لتراث الشاعر إال يضيع منو شيءننشرىا ىنا احترام

 غضب الشاعر كتشاؤمو كىذا في قكلو :حيث كضع فيو 

إذ قاـ الناشر ىنا بإبراز غضب الشاعر  3«كلكال زكجتي كمزاجيا الفكار لـ تنيد أعصابي»
كبيف  (شناشيؿ ابنة الجمبي)كالمكضع الحقيقي نشر القصيدة الذم كاف في  ،مف زكجتو

جرة ليبيف حالة كفي األخير عاد إلى ىذه القصيدة القف كالم ،نشره لمجمكعاتو المختمفة
سبؽ كذكرنا أف اليكامش جاءت أيضا  .  كلكي ال يضيع أم عمؿ مف أعمالو ،الشاعر

 في سطر أك سطريف نكرد أمثمة لذلؾ :         

 :كرد ىامش كاحد فقط  ككاف بيذه الصكرة كالعبارات (رسالة)ففي قصيدة 

                                 ( "آالء" طفمة الشاعر، ك "أما طاب "أم أما أبؿ مف مرضو      1)
فاليامش جاء لشرح العبارة  ،4كقد  أكرىا عمى  ما يبدك كما  تمفظيا  طفمة ، كىي  عامية

 التي كردت في القصيدة  مصاحبة لمرقـ: كيا حديثؾ عف "آالء " يمذعيا

 5بعدم فتسأؿ عف بابا "أما طابا "

 

                                                           
 .690ديكاف ، صال:بدر شاكر السياب - 1
 .690،صالمصدر نفسو- 2
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا. - 3
 .709المصدر نفسو ،ص - 4
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا. - 5
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 :ىكامش منياكردت عدة  )شناشيؿ ابنة الجمبي(كفي قصيدة أخرل

 1القرآف الكريـ ( –( "كىزم إليؾ بجذع النخمة تساقط عميؾ  رطبا جنيا " )سكرة مريـ 1)
 حيث شرح العبارة في القصيدة كىي التي: ،ىنا أيضا كاف اليامش في سطريف

كتحت النخؿ حيث تظؿ تمطر كؿ ما سعفو                                                           
إنو الرطب                                                                        –قصت الفقائع كىي تفجر ترا

                                                                                           2تساقط في يد العذراء
سكرة مريـ                                                     مبينا ما كرد في القرآف الكريـ كبالتحديد في

في سطر كاحد كذلؾ في قكلو:                                                     ،كفي قصيدة مرثية جيككر جاء اليامش
                                                         3(جيككر قرية الشاعر في جنكب البصرة1)

مبينا مكقعيا في  ،ىنا كاف اليامش مجرد  سيـ يشير إلى أف جيككر ىي قرية الشاعر
 .العراؽ كبالتحديد في جنكب البصرة

 كرد ىامش كاحد تمثؿ في ىذه العبارات:  (ليمى)كفي قصيدة  

                                       4(مف القصائد التي نظمت في الككيت كال يعرؼ تاريخيا1)
                                           .ىنا جاء ىذا اليامش ليبيف مكاف نظـ ىذه القصيدة المجيكلة التاريخ

 كذلؾ لقكؿ الشاعر: 
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 قرب بعينيؾ مني دكف أغضاء 

 1كخمفي أتممى طيؼ أىكائي

ات مف كمم، نخرج مف ىنا بأف اليكامش كالحكاشي كانت مجرد شرح لما تحكيو القصيدة
أك ليبيف لو أف ىذه الكممة عبارة عف مكاف ميـ بالنسبة لمشاعر  ،تصعب عمى القارئ

 كىكذا دكاليؾ، أما بالنسبة لمتكاريخ فكانت عبارة عف تاريخ كتابة القصيدة .

كالتي  ،فصؿ أف العناصر السالفة الذكر التي تـ التعرض ليا عمى حداكخالصة ال       
 (    :) استيالؿ كعناكيف ك اىداءات كىكامش كحكاشي كاف ليا نصيب مف الدراسة مف

إذ أضفت  ،كؿ منيا كاف لو كقع عمى الفضاء الشكميأك الطباعي لمشعر في حد ذاتو
فقد جاءت متباينة في أشكاليا  ،جمالية عمى الفضاء الطباعي في شعر السياب

اف كتذكب أشعاره كيمفت انتباىو نحك الديك  ،كىذا بدكره مغناطيس يجذب القارئ ،كمكاضعيا
كىك ما يبدم أىمية الفضاء الطباعي في تحقيؽ  ،بصريا قبؿ قراءة األفكار المكجكدة فيو

كتسيؿ كتمكيف النص الشعرم الكاحد مف الظيكر بحمة باىرة كجذابة،  ،جماليات خاصة
 فيـ كالكصكؿ إلى مجمكع الرؤل التي يبثيا الشاعر.   ال

 

 

 

                                                           
 . 720ديكاف ، صال:بدر شاكر السياب- 1
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السياب مف خالؿ مكضكع الفضاء الطباعي، الذم يمتقطو تناكؿ البحث شعر بدر شاكر 
القارئ أثناء تفحصو النص. فيك ناتج عف ىيئة خطية، كبعد تأسس ىذا البحث عمى 
مدخؿ كفصميف الحظنا اقترانو بعدة عناصر أبرزت شساعتو كساعدت في قيامو 

 نكجزىمافيما يمي:

إذ اقترف بخاصية  ،تصنيفاتومف خالؿ ما تناكلو المدخؿ تبيف كاتضح مفيـك الفضاء ك -
االتساع في عدة معاجـ، كاختمؼ النقاد كالباحثيف في تعريفو، إذ اعتبره بعضيـ ىيئة 
خطية كطباعية لمنص ككاف لو عدة أنكاع مف بينيا الفضاء الجغرافي، كالفضاء الداللي 

 الفضاء النصي كالفضاء كمنظكر أك رؤية.

ا أشكاؿ عدة مف بينيا السطر كالمقطع الفضاء الطباعي ليس مجرد شكؿ كاحد إنم-
الشعرييف، عالمات الترقيـ، السكاد كالبياض، االستيالؿ، العناكيف، االىداءات، اليكامش 

الفضاء الطباعي لو دكر ميـ مف حيث جذب انتباه القارئ إلى الشكؿ قبؿ أف -كالحكاشي.
ضفاء جمالية شكمية لنصكص السياب. شاكر السياب الشاعر بدر -يستطمع المضمكف، كا 

األشكاؿ -يشتغؿ غمى الفضاء الطباعي، كييتـ باالستفادة مف مختمؼ أنكاعو كأشكالو.  
الطباعية التي برزت بكثرة في شعر السياب ىي:السطر كالمقطع الشعرييف كعالمات 

                              الترقيـ،اظافة إلى السكاد كالبياض.                               
أىمية التنكع الطباعي في شعر السياب تمثؿ في أدكار التقنيات كالعناصر في حد ذاتيا -

فالسطر الشعرم تنكع كظير في ستة أنكاع. اختمت مف حيث الطكؿ كالقصر كتكزيعيما 
عمى الكرقة كامتزاجيما بيف القديـ كالحر، كالمقطع الشعرم ىك اآلخر تنكع كاختمؼ في 

 طكؿ كالقصر، أما عالمات الترقيـ فكانت ضركرية لفيـ قصائد السياب مف حيث ال
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النصكص المكتكبة، ككاف لعنصر السكاد أىمية كبرل في إضفاء شكؿ جمالي عمى بنية 
القصيدة.                                                                                   

ي بركز أنكاع دكف أخرل منيا: )فضاء تنكع الفضاء الطباعي عند السياب ال ينف –
استخداـ الفضاء في شعر السياب  –السطر كالمقطع الشعرييف كفضاء السكاد كالبياض(.

لـ يكف عبثيا إنما نتجت عف جماليات عدة منيا: االستيالؿ الذم يعتبر بكابة أك بداية 
ضكع النصتتراكح لمعمؿ األدبي بالرغـ مف تعدد أشكالو، كالعناكيف التي تساعد في فيـ مك 

بيف الطكؿ كالقصر، باإلضافة إلى تمكضعيا طباعيا، أما االىداءات فيي تشير بدكرىا 
إلى أىمية الميدل إليو، كاليكامش كالحكاشي ىي األخرل ذات أىمية إذ تضاؼ لمنص 

 لفيـ فكرة ما.
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    ممخص:                                                                            
يعتبر الفضاء الطباعي فضاءن مكانيا؛ ألنو يمثؿ الحيز المكاني الذم تتشكؿ عميو 
األحرؼ الطباعية، بمختمؼ صكرىا كمظاىرىا التي يمكف رصدىا، كالفضاء الطباعي 
ممحكظ ألنو أكؿ ما يرصده المتمقي، كلو دكر فعاؿ كميـ في تقديـ إيحاءات مختمفة لذىف 

ص. كالنص الشعرم لبدر شاكر السياب يبرز فيو الفضاء المتمقي قبؿ قراءة لغة الن
الطباعي، الذم أسيـ في خمؽ تصكر مبدئي حكؿ ما يكحي بو النص قبؿ قراءتو كفقا 
لتمفصالت تناكؿ فييا الفصؿ األكؿ كؿ مف: األسطر كالمقاطع كعالمات الترقيـ كعنصر 

اختمفت    مف حيث شكميا السكاد كالبياض؛ ليمنح لقصائد الديكاف شكال بصريا متميزا، ك 
كتكزيعيا عمى الصفحة، كصكال إلى الفصؿ الثاني الذم يضفي جمالية لمفضاء الطباعي 

 كالحامؿ لعنصراالستيالؿ كالعناكيف كاإلىداءات كاليكامش كالحكاشي.

Résumé :                                                                    
L’espace graphique se considère comme étant un espace 
spasial car il représente le lieu ou les lettre sont presenteés sous 
divers formes et manifestations. L’espace graphique est 
l’ensemble d’èlèments qui entourent le texte. ils fournissent une 
serie d’informations qui aident les lecteurs a émentte des 
hypotèses des lecture bien avant la lecture proprement dite de la 
langue du texte. Le texte poetique de Bader Shaker Essayeb traite 
minitieusement l’espace  graphique. C’es lui qui a mis en 
evidence ce qui inspire un texte avent de le lire en tenant compte  
l’espace  graphique. Dans son premier chapitre a traité les lignes 
les syllabe la numérotation la ponctuation l’aléniat … pour donner 
aux poèmes une forme distincte le deuxième  chapitre prend en 
charge l’esthetique de l’espace  graphique. Ce dernier contient les 
préambiles les titre les didicaces les marges les notes…    

 



 

 
 

 

 


