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 وتؤ ّكدُ على تقدّم الوجود على،المدرسة الوجودية مدرسة ٌ تتناول البحث عن اإلنسان وأصالته
ّ الجوهر وترى
رواد هذه المدرسة الفلسفية الّتي يدور
ّ  من.أن جميع األشياء مس ّخر إلرداة اإلنسان
ِ
 الذين أثّروا في... و، وجان بل سارتر، مارتين هايدجر: يمكن اإلشارة إلى،مدارها حول اإلنسان
تسربت هذه المدرسة الفلسفية في جذور األدب العربي المعاصر فتأثّر بها الشعرا ُء
ّ .األدب الغربي
ً
ً
العرب منهم الشاعر العراقي المعاصر "بدر شاكر السياب" حيث جعل اإلنسان محورا أساسيا في
.أشعاره
ّ
َ  أن نسل،نريدُ في هذا المقال من خالل تطبيقنا آلراء المدرسة الوجودية على أشعار السيّاب
ط
،تطرقه إلى قضايا كاإلنسان
الضو َء على مدى تأثير هذه المدرسة في أشعار الشاعر وذلك في
ّ
ّ  يرى السياب. والحرية، والتفكير بالموت،والحياة
 غريب،أن اإلنسانَ في هذه الحياة المادية
.ووحيدٌ؛ فيسعى الشاعر إلى تحريره من األغالل حتى يصل إلى المفهوم الحقيقي من الحرية
السياب ال يرى في الموت نهايةً لحياة اإلنسان؛ بل يذكر الموت کنقطة انطالق لحياة جديدة
 وهذه نقطة خالف بين السيّاب والنظرية، فيصفه بالموت الحيوي،يمنحها للنّاس في مجتمعه
.الوجودية
 بدر شاكر السياب، الحرية، اإلنسان، الوجودية، الشعر العربي المعاصر:الكلمات المفتاحية

Abstract

Résumé

The school of existentialism is a philosophical school that
speaks of humanity and its originality, which is based on the
primacy of being on nature, and considers everything owned
by human being. Philosophers like Martin Heidegger, JeanPaul Sartre, etc founded this philosophical school that
revolves around the human axis and overshadowed western
literature. The ideas of this philosophical school also found
their way into the contemporary Arabic literature and many
poets, including the contemporary Iraqi poet Badr Shakir alSayyab, influenced by this school, have put man at the heart
of their poems.
In this article, we are going to analyze the effect of this
philosophical school on his poems by analyzing the school of
existentialism and studying the poems of Sayyab with the
following themes: human, life, mortality, freedom,
commitment, etc. From the point of view of the poet, man in
this material world is strange and alien, Sayyab is trying to
release man of his confinements in order to attain the true
meaning of freedom. The poet does not consider death as the
end of the human life; instead he mentions it as a point for the
beginning of another life for the surrounding people. He
regards death as a vitalizing and life-giving stream which
contradicts the view of existentialism..
Keywords: Contemporary Arabic Poetry, Existentialism,
Human, Freedom, Badr Shaker al-Sayyab.

L'école d'existentialisme est une école philosophique qui parle
de l'humanité et de son originalité, qui est basée sur la primauté
de l'être sur la nature, et considère tout ce qui appartient à l'être
humain. Des philosophes comme Martin Heidegger, Jean-Paul
Sartre, etc. ont fondé cette école philosophique qui tourne autour
de l'axe humain et éclipse la littérature occidentale. Les idées de
cette école philosophique ont également trouvé leur chemin dans
la littérature arabe contemporaine et de nombreux poètes, dont le
poète irakien contemporain Badr Shakir al-Sayyab, influencé par
cette école, ont placé l'homme au cœur de leurs poèmes.
Dans cet article, nous allons analyser l'effet de cette école
philosophique sur ses poèmes en analysant l'école
d'existentialisme et en étudiant les poèmes de Sayyab avec les
thèmes suivants: humain, vie, mortalité, liberté, engagement, etc.
Du point de vue du poète, l'homme dans ce monde matériel est
étrange et étranger, Sayyab essaie de libérer l'homme de ses
enfermements afin d'atteindre le vrai sens de la liberté. Le poète
ne considère pas la mort comme la fin de la vie humaine; au lieu
de cela, il le mentionne comme un point de départ pour une autre
vie pour les personnes environnantes. Il considère la mort
comme un courant vitalisant et vivifiant qui contredit la vision de
l'existentialisme.
Mots clés: poésie arabe contemporaine, existentialisme, humain,
liberté, Badr Shaker al-Sayyab.
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 -1المقدّمة
الوجودية مدرسة فلسفيّة-أدبيّة لعبت دورا ً فاعالً في األدب العربي .ت ُعرف هذذه المدرسذة فذي
األدب الفارسي باسم "أصذالة الوجذود" وفذي األدب العربذي يطلذه عليهذا تسذمية "الوجوديذة".
«سورن راسورن كي يركجو» الفيلسذوف الذدنماركي هذو المؤسّذس لهذذه المدرسذة الفلسذفيّة.
(استراترن5831 ،ش)51 :
المدرسة الوجوديّذة بصذفتها مدرسذة فلسذفيّة دخلذت األدب مذن خذالل أعمذال كبذار الكتّذاب
أمثال سارتر ،آلبر كذامو ،غابريذل مارسذل ،مترلينذ .و . ..غايذة الوجوديذة هذي اإلنسذان ّأوالً
وأخيراً .يرى الوجوديون ّ
بذأن وجذود اإلنسذان مقذدّم علذى ماهيّتذه( .شذريعتي5811 ،ش)7 :
ومطوريهذاّ :-
بذأن الوجذود البشذري أولذى مذن
يرى هايذدغر -مذن العذاملين فذي هذذه المدرسذة
ّ
ذاته ،بعبارة أخرى ،الوجذود البشذري ،ال شذيء سذوى ذاتذه( .بذارت5831 ،ش" )63 :جذان
بل سارتر" فيلسوف في المدرسة الوجوديّة ومن القائمين في هذه المدرسذة ،هذو اآلخذر الذذي
يذرى ّ
أن اإلنسذان لذن ينذال نصذيبا ً مذن سذاحة الوجذود البشذري ّإال إذا عمذل علذى ضذوء فهمذه
واستيعابه للحقيقة وانشغل باالختيار وقبوله للوظذائف والمسذؤليّات؛ فاإلنسذان ال شذيء سذوى
مذذا يدليذذه مذذن صذذنيع( .سذذارتر5831 ،ش )12 :فهذذو يعتقذذد بذ ّ
ذأن اإلنسذذان حذ ّذر فذذي كذ ّل شذذيء
سذذوى فذذي اختيذذاره لعذذدم الحريّذذة؛ لذذذا ال قذذانون يمكذذن أن يحظذذر حريّتذذه أو أن يحذذدّ منهذذا.
(الخفاجي5221 ،م )535 -531 :على ضوء هذذه الفكذرة ،يُعذدّ اإلنسذان ووجذوده ،المحذور
حر في هذا االختيار.
األساس وهو ّ
مذر بنذا حذول المدرسذة الوجوديذة ّ
بذأن هذذه المدرسذة تر ّكذز
يمكن أن نستنتج من خالل مذا ّ
على مفاهيم عدّة منها :أصالة اإلنسان الوجودية ،الوجذود بمعنذى العذيش فذي الذزمن ،الشذعور
التشذرد والغربذة ،اليذأس ،المذوت،
بالمسؤوليّة بالنسذبة إلذى مصذير العذالم ومصذيره ،الخشذية،
ّ
التفاهة وارتكاب الذنب والخطيئة( .ورنو واآلخرون5871 ،ش)552 :
كذان لهذذذه المدرسذة الفلسذذفيّة ومفاهيمهذا دور كبيذذر فذي األدب العذذالمي .وقذد تذذأثّر األدب
العربذذي بهذذذه المدرسذذة وقذذد اعتمذذدها الكثيذذر مذذن الشذذعراء واألدبذذاء العذذرب مذذنهم :أدونذذيس،
وصالح عبدالصبور ،ويوسف الخال و . ...ومن ذلك أيضا ً الشاعر المعاصذر العراقذي "بذدر
شذذاكر الس ذيّاب" .قذذد ر ّكذذز الس ذيّاب علذذى مالمذذس مذذن هذذذه المدرسذذة الفلسذذفيّة ،مذذن ذلذذك يمكذذن
اإلشارة إلى نظرته بالنسبة إلى :اإلنسان ،والحياة وفكرة الموت ،والحريّة.
كمذذا أشذذرنا ،اإلنسذذان يمثّذذل المحذذور األسذذاس لجميذذع األمذذور فذذي المدرسذذة الوجوديّذذة،
وموضوع الحريّة وتحرير اإلنسان من القضايا المه ّمة والرئيسة في هذه المدرسذة؛ لذذا ر ّكذز
الشعراء المعاصرون في أشعارهم علی هذه المالحظذة .نذرى بذدر شذاكر السذيّاب كيذف اهذت ّم
والحرية في أشعاره .فالشاعر يبحث عذن طريذه وحذ ّل لذتخلّن اإلنسذان
ور ّكز على اإلنسان
ّ
ونجاته من القيود الّتي تحول بينه وبين وصوله إلى الحريّة؛ لذا يتحدّث عذن مشذاكل اإلنسذان
المعاصر وآالمه ومآسيه ويسعى جاهدا ً إلى تصوير هذه المحذن والمصذاعب لعلّذه يجذد فتحذة
من النّور تثير فيه األمل.
نسذذعى فذذي بدايذذة البحذذث عبذذر المذذنهج الوصذذفي-التحليلذذي وعلذذى ضذذوء مفذذاهيم المدرسذذة
الوجوديّة ،إلى إلقذاء الضذوء علذى أهذ ّم مالمذس تذأثّر بذدر شذاكر السذيّاب بهذذه المدرسذة والّتذي
تتمحور حول ثالثة محاور هي :اإلنسان ،والحياة وفكرة الموت ،والحريّة.
 -1-1أسئلة البحث
تجتهد الدراسة من خالل البحث في أشعار بدر شاكر السيّاب ،اإلجابة عن األسئلة التّالية:
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 ما مدى اعتماد بدر شاكر السيّاب علی المدرسة الوجوديّة وما هذي أهذ ّم المالمذس الوجوديّذةفي أشعاره؟
 ما هو الباعث في رغبة الشاعر وميله إلى المدرسة الوجودية؟ -2-1فرضيّات البحث
 نجد مذن المالمذس واإلشذارات الدالّذة علذى المدرسذة الوجوديّذة فذي أفكذار بذدر شذاكرتطرقه إلى موضوعات كاإلنسان ،والحياة ،وفكرة الموت والحريّة.
السيّاب مثل ّ
 وجذذود مظذذاهر مذذن المدرسذذة الوجوديّذذة فذذي أشذذعار الشذذاعر ،تکشذذف عذذن الحيذذاةوالظروف المضطربة واالستبدادية في البلدان العربيّة.
 -3-1خلفيّة البحث
هناك دراسات قيّمة حول الوجودية وتأثيرها في األدب ،منها مقال لعبدالحسذين فذرزاد يحمذل
عنذذوان «نقذذد و بررسذذی انديشذذه خردارايذذی و آزادانديشذذی در شذذعر متنبّذذی شذذاعر عذذرب و
التحرر في شعر المتنبّي الشاعر العربذي
ناصر خسرو قباديانی» (نقد ودراسة العقليّة وفكرة
ّ
تطرق الكاتذب فذي
ش.
5836
عام
في
"شناخت"
وناصر خسرو قبادياني) المنشور في مجلّة
ّ
هذذذا المقذذال إلذذى الحريّذذة الوجوديّذذة عنذذد ناصرخسذذرو والمتنبّذذي وأشذذار إلذذى ّ
أن الحريّذذة أكثذذر
ظهورا ً عند ناصرخسرو مقارنة مع المتنبّي.
وكذلك مقال آخر معنون بـــ «الموت الخيّامي فذي شذعر صذالح عبدالصذبور» لفرامذرز
تطذرق فيذه الباحثذان
ميرزايي وعلي پروانه في مجلّة "اللّغة العربية وآدابها" عذام 5681ق؛
ّ
إلى فكرة الموت الوجودية عند صالح عبدالصبور الّذي كان متأثّرا ً بالفكر الخيّامي.
ومقال آخر يحمل عنوان «مرگ انديشذی خيذامی در آثذار دو شذاعر فارسذی و عربذی:
صذذالح عبدالصذذبور و نذذادر نذذادرپور» (فكذذرة المذذوت الخيّذذامي فذذي أعمذذال شذذاعرين فذذي
الفارسيّة والعربيّة :صالح عبدالصبور ونادر نادرپور) لفرامرز ميرزايي وزمالئه المنشذور
تطذرق فيذه البذاحثون إلذى فكذرة المذوت
في عام 5832ش في مجلّة "جستارهاى زبانى"؛ قد
ّ
الوجودية في أفكار صالح عبدالصبور ونادر نادرپور.
وک ذذلك مقذذال آخذذر لحسذذن ا ذودرزي لمراسذذكي معنذذون بـذذـ «اازيستانسياليسذذم در شذذعر
يوسف الخال» (الوجودية في شعر يوسف الخال) المنشذور فذي عذام 5821ش :قذام الباحذث
بدراسذذة مفهذذوم "أصذذالة الوجذذود" فذذي شذذعر يوسذذف الخذذال وبحذذث عذذن مفذذاهيم هذذه المدرسذذة
الوجودية في أشعار هذا الشاعر.
نجد دراسات عدّة حذول بدرشذاكر السذيّاب أيضذاً ،منهذا« :بذدر شذاکر السذياب ،دراسذة فذی
تطرق فيذه إلذى حيذاة الشذاعر
حياته وشعره»؛ من تأليف إحسان عبّاس في عام 5237م وقد ّ
وشذذعره .ومقذذال آخذذر يحمذذل عنذذوان «نقذذد توصذذيفی  -تحليلذذی اسذذطوره در شذذعر بذذدر شذذاکر
السياب (مطالعهی مورد پژوهانه :اسطورهی سربروس و ت ّموز)» (النقد الوصذفي-التحليلذي
لألسطورة في شعر بدرشاكر السيّاب (أسطورة سروبروس وت ّموز نموذجاً) ليحيذى معذروف
وپيمذذان صذذالحي فذذي عذذام 5821ش؛ تنذذاول البحذذث موضذذوع األسذذطورة فذذي شذذعر الس ذيّاب
وتمذوز" .ومقذال« :مبذارزه و پايذداری در شذعر بذدر
وتأثّر الشاعر بأسطورتي "سروبروس
ّ
شذذاکر السذذياب (بذذا تکيذذه بذذر شذذعر سذذرود بذذاران)» (النضذذال والمقاومذذة فذذي شذذعر بدرشذذاكر
السذذيّاب؛ علذذى ضذذوء أنشذذودة المطذذر) ألميذذر حسذذين رسذذول نيذذا ومذذريم آقاجذذاني فذذي عذذام
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يصذورا
5821ش :اجتهد فيه الباحثان إللقاء نظرة جديذدة إلذى قصذيدة "أنشذودة المطذر" وأن
ّ
نفسيّة المقاومة ومكافحة الظلم عند السيّاب في هذه القصيدة.
ومقال آخر يحمل عنوان «بررسی و تطبيذه انديشذههای اجتمذاعی در شذعر بذدر شذاکر
السياب و قيصر امين پور» (آراء بدر شاكر السيّاب وقيصر أمين بذور االجتماعيّذة؛ دراسذة
مقارنة) ،لعبّاس انجعلی ونعمان انه المنشور في العدد  58من مجلّذة "ادبيذات تطبيقذى" فذي
عام  :5826قد درس الباحثان أه ّم المضامين االجتماعيّة في أشعار هذين الشاعرين .ومقذال
آخر لمهين حاجي زاده وعلي فضا مرادي يحمل عنوان «غربت ازينی در شعر بدر شاکر
السياب» (اختيار الغربة في شعر بدر شذاكر السذيّاب) المنشذور فذي مجلّذة "لسذان مبذين" فذي
تطرق فيها الباحثان إلى دراسة االغتراب وأنواعه في أشعار الشاعر.
عام ّ :5821
ومقذذال «بررسذذی تطبيقذذی اسذذطوره سذذندباد در شذذعر بذذدر شذذاکر السذذياب و خليذذل حذذاوی»
(أسطورة سندباد فذي شذعر بذدر شذاكر السذيّاب وخليذل حذاوي؛ دراسذة مقارنذة) لعلذي سذليمي
وپيمذذان صذذالحي المنشذذور فذذي مجلّذذة "زبذذان و ادبيذذات عربذذى" فذذي عذذام  :5821تطذ ّذرق فيذذه
الباحثان إلى دراسة أسطورة سندباد عند الشاعرين.
أحمذذدي جنذذاري (5821م) فذذي بحذذث يحمذذل عنذذوان« :بررسذذی تطبيقذذی مفهذذوم مذذرگ در
چکامذذه سذذرزمين ويذذران اليذذوت و اشذذعار سذذياب بذذر مبنذذای نظريذذه کهذذن ال وهذذا» (مفهذذوم
المذذوت فذذي شذذعر "أرا الخذذراب" إلليذذوت وأشذذعار السذذيّاب علذذى ضذذوء نظريّذذة األنمذذاط
األوليّذذذة؛ دراسذذذة مقارنذذذة)؛ تطذذذ ّرق البحذذذث إلذذذى تذذذأثّر السذذذيّاب مذذذن إليذذذوت ومقارنذذذة هذذذذين
ّ
الشاعرين.
كما تبيّن لنا من خالل ما ذكرناه ،ال توجد دراسة مستقلّة تناولذت مالمذس الوجوديذة فذي شذعر
السيّاب ،لذا يجتهد هذا البحث في سذبيل تحليذل أشذعار الشذاعر وتقييمهذا علذى ضذوء النظريّذة
الوجودية.
 -2أه ّم مالمح الوجود ّية في شعر الس ّياب
لم يعش السيّاب طويالً ّإال أنّه عانى مذا عذانى مذن المخذاوف والمصذاعب فذي حياتذه .قذد ُولذد
بائس ذاً ،وعذذاش متألّم ذا ً ومذذات بعذذد طذذول عذذراك مذذع أنذذواع األمذذراا فذذي مستشذذفی الكويذذت.
(بطذذرس ،التذذا )71 :هذذذه الحيذذاة المأسذذاوية جعلذذت مذذن السذيّاب يتّجذذه نحذذو النظذذرة الوجوديذذة
بالنسبة إلى اإلنسان وظروفه فذي الحيذاة .فهذو أبذدا ً ير ّكذز فذي أشذعاره علذى اإلنسذان ،والحيذاة
والحريّة .سنتناول في البداية دراسذة "اإلنسذان" بصذفته أهذ ّم المالمذس فذي المدرسذة الوجوديذة
في شعر السيّاب:
 -2-1اإلنسان
العناية بالوجود البشذري مذن المبذادل الرئيسذة فذي المدرسذة الوجوديذة ،والّذذي يراهذا سذارتر
نوع ذا ً مذذن النزعذذة اإلنسذذانية( .أحمذذدي5836 ،ش )17 :الوجوديذذون يعتقذذدون بذ ّ
ذأن اإلنسذذان
موجود وهذه التوعية تعذود إلذى أفكذاره .فهذم يذرون ّ
أن الوجذود مقذدّم علذى ماهيّتذه (المصذدر
نفسه .)532 :نرى تمظهرات هذه الفكرة في أعمال الكثير من شذعراء العذرب المعاصذرين.
السياب مثله مثل أكثذر الشذعراء المبذدعين فذي الشذعر العربذي المعاصذر ،يجعذل مذن اإلنسذان
يصور آالمه ومآسيه في شعره.
مبدأ أشعاره ويسعى جاهدا ً أن
ّ
اإلنسذذان فذذي شذذعر الس ذيّاب "إنسذذان حذ ّذر"؛ لذذذا نذذراه يناضذذل فذذي سذذبيل تحصذذيله للحريّذذة
والذذتخلّن مذذن القيذذود واإلسذذار الّتذذي تح ذدّ حريّتذذه .فذذي الواقذذع يع ذدّ اإلنسذذان والموضذذوعات
اإلنسانيّة من المضامين الرئيسة في أشعار السيّاب ومع ما وجد في حياته مذن آالم وجذروح،
ّإال أنّه مازال يرى في الحياة أمالً ونورا ً يجتهد من أجله.
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بدر شاكر السيّاب في قصيدة له موسومة بـ "اللّيلة األخيرة" يرى اإلنسان مسذافرا ً يعجذز
عن الوصول إلى طموحاته؛ مسافر متعب يحمل على ظهره ِحمالً من األلم والجذروح ،وهذو
إنسان غريذب ع ّمذا يجذده فذي الذدنيا الّتذي يمألهذا الغبذار والذدّخان واألسذفلت ويحذاول االبتعذاد
عنها:
المسافر العلي ُل
«سيحم ُل
ُ
ب
ما ترک الدا ُء له من
ِ
جسم ِه المذا ِ
َ
الدخان والحديدَ
ويهجر
ُ
والحجر
ويهجر األسفلتَ
َ
ُ
هللا فيها وج َههُ الجديد
لعلّه يلم ُح وجهَ ِ
والسهر» (السياب)533/5 :1111 ،
والخمور
عالم النقو ِد
في
ِ
ِ
ِ
يقدّم لنذا السذيّاب صذورة مؤلمذة عذن اإلنسذان المعاصذر ،فهذو إنسذان يتمتّذع بنزعذة إنسذانية
ووجوديّة ،غارق في المال والشراب والسذهر ،وهذذا هذو األمذر الّذذي يطلبذه الوجوديذون مذن
اإلنسذذانية؛ أي ّأال يف ّكذذر اإلنسذذان سذذوى بنفسذذه وبهذذذه الذذدنيا المادّيذذة ويعذذيش مذذن أجلهذذا .لكذ ّ
ذن
السيّاب ينأى عن هذا اإلنسان ويريد االبتعذاد عذن هذذه الذدنيا الزاخذرة بالذدخان والحديذد حتّذى
يتق ّمن وجهذا ً جديذدا ً لتظهذر عنذده فذي األخيذر ،صذورة فذي ذلذك العذالم .فذي الواقذع يعتقذد
السيّاب بعالم مختلف عن هذا العالم ،عالم ماوراء المال والسكر والشراب ،العالم الّذي يكذون
خير بداية لحياة أفضل.
يتكلّم السيّاب في قصيدة "غريب على الخليج" عن غربة اإلنسذان المعاصذر ،فهذو يذرى
ّ
أن اإلنسذذان غريذذب عذذن هذذذا العذذالم .فهذذو يتحذدّث عذذن اغتذذراب روح البشذذر ،وبالتّذذالي يشذذكو
ّ
ّ
عصر الحديد واأللذم .يذرى السذيّاب أن هذذا العذالم المذادّي يخلذو م ّمذا يؤهذل الدجاجذة علذى أن
تف ّكر في الطيران في خيالها:
الروح في دنيا من ال َحجَر
«يا غربة ُّ
والثَّلجِ والقَ ِار والفُوال ِذ َوال َّ
ضجَر
ق
الروح ال
شمس فائت َ ِل ُ
ٌ
يا غربةَ ُّ
فيها وال أفُق

سحَر» (المصدر نفسه)826/1 ،
يطير ِفي ِه َخيالي ساعَةَ ال َّ
ُ
صذه
تحت هذه النظرة الوجودية يعمذد الشذاعر إلذی الترکيذز علذی الجانذب االغترابذي فذي ن ّ
ص ِنع من الحجر والذثّلج والقذار والفذوالذ والضذجر،
الذي يصطدم به في هذا العالم الذي کأنّه ُ
المکونذذات التذذي جذذاء بهذذا السذذياب تتّصذذف بذذالجمود .وفذذي قصذذيدة "سذذتار" يصذذف
فک ذ ّل هذذذه
ّ
ّ
تصذور فذذي الواقذع ظذذروف اإلنسذذان المعاصذر وكيذذف أنّذذه
الشذاعر حالتذذه وظروفذه التذذي هذذي
ّ
ّ
يعذذاني مذذن الحيذذرة واإلبهذذام؛ اإلنسذذان المعاصذذر الذذذي تحاصذذره الغياهذذب والظلمذذات وتبتليذذه
األمطار العاصفة وال يجد من ناصر ينصره أو معين يعينه:
ش َراع
يض وال ِ
«کَالشاطيء ال َمه ُجور قَلبي ،ال َو ِم ٌ
في لَيلَ ٍة ظلما َء ،بَ َّل فَضا َءها ال َم َط ُر الث ّ ِقيل
الر ِحيل» (المصدر نفسه)816/5 ،
ال صَر َخةُ اللُّقيا ت ُ ِط ُ
يف ب ِه وال صمتُ َّ
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يصور السياب فراره (اإلنسان المعاصر) من ضوضاء المدينة في قصيدته "العذودة إلذى
ّ
ّ
المكذتظ بالبذائعين ،مذن
جيكور"؛ فهو يشعر بملل وكآبة تّجاه ما يذراه مذن فوضذی فذي السذوق
الصباح المرهه والليالي المليئة بأصوات عذواء الكذالب والعذابرين فذي الصذباح إلذى ظلمذات
الليل« .ال ريب ّ
أن قصيدة "العودة إلى جيكور" تصور مدى جراح السيّاب وعجذزه ومذن ثذ ّم
رغبتذذه فذذي الفذذرار عذذن المدينذذة إلذذى حيذذث مرتفعذذات جيكذذور» (نعمذذان5613 ،ق)26 :؛ لذذذا
يفضّل السيّاب قرية جيكور على المدينة:
«علی جَوا ِد ال ُحلُم األشهَب
أسريتُ عَبر ال ِت ّالل
َ
ب منها ،من ذُراها ال ِ ّطوال
أهر ُ
ُ
سوقِها ال ُمکت َ ِ ّظ ِبالبَائِ ِعين
ِمن ُ
بحها ال ُمت َعب
ص ِ
ِمن ُ
ِمن لَيلها النّابِحِ َوالعَابِرين
نورها الغَيهَب» (السياب)73/1 ،1111 ،
ِمن ِ
يصور الشذاعر هروبذه مذن فضذاء المدينذة الصذاخبة نظذرا ً التجاهذه االنسذاني
النن
ففي هذا
ّ
ّ
ّ
الريفي .فالشاعر الذي أحبّ الريف وتمتذع بخيراتذه ال يمکنذه العذيش فذي فضذاء المدينذة التذي
تعود عليها منذ الصغر في بيئة الريف.
تفقد اإلنسان الکثير من التزاماته التي ّ
 -2-2الحياة وفكرة الموت
لطالما كانت الغربة إلى الحياة مقرونة بالخوف مذن المذوت واإلنسذان يجتهذد دائمذا ً فذي سذبيل
البقذذاء والحيذذاة .وبمذذا ّ
أن المدرسذذة الوجوديذذة تعتقذذد بأصذذالة وجذذود اإلنسذذان؛ لذذذا تذذرى الحيذذاة
والبقاء من ملزومات الوجود ،من هذا المنطله تسعى هذه المدرسذة إلذى بقذاء البشذر .وأحيانذا ً
تميل نحو الموت ،وذلك عندما يكون الموت ،بداية لحياة جديدة م ّما يعبّر عنه "بذالموت الّذذي
تعقبذه الحيذذاة" .وقذد ظهذذر هذذذا المفهذوم فذذي الشذذعر المعاصذر أيضذاً .لطالمذذا كذان هذذذا السذذؤال
يراود األدب العربي حول الموت :هل بإمكان الموت أن يمنذع اإلنسذان مذن التف ّكذر فذي نفسذه
ويجعلذذذه عرضذذذة لليذذذأس واالستسذذذالم واالضذذذطراب ،أو ّ
أن المذذذوت نفسذذذه ،دافذذذع السذذذتمرار
الحياة؟" (قميحه.)877 :5235،
السيّاب يسعى إلى تصوير الواقع المعاش العربي في أشعاره ،لكن يتميّز -خالف مجايليذه
من الشعراء المعاصرين -بنظرته المتأثّرة مذن المدرسذة الوجوديذة الّتذي ال تهذاب المذوت وال
ترضى بالحياة المقرونة بالذلّة والهوان أبداً؛ بل يؤثر لنفسه الموت الّذي يذؤدّي إلذى اسذتمرار
الحياة.
يجتهذذد الس ذيّاب فذذي تصذذوير آالم النّذذاس ،وجذذروحهم واألحذذالم الّتذذي تذذراود أفكذذارهم فذذي
مجتمعذذه وهذذو يقذذاوم جميذذع مذذا يحذذول بينذذه وبذذين سذذعادة النّذذاس فذذي مجتمعذذه .هذذو يسذذعى أن
يستخرج رمز الحياة من ك ّل حادثة بسيطة ،ولو كانذت تلذك الحادثذة ،حادثذة المذوت .مذن هذذا
المنطلذذه ،المواجهذذة مذذع المذذوت جذذزء ال يتجذ ّذزأ مذذن الحيذذاة ونذذابع عذذن فكذذرة اإلنسذذان حذذول
الوجذذذود والعذذذالم؛ سذذذواء القذذذى فذذذرارا ً وانزجذذذارا ً مذذذن قِبذذذل اإلنسذذذان أم واجذذذه قبذذذوالً( .بكذذذر،
5833ش)815 :
أولى إبداعات السيّاب كـــ":أزهار ذابلذة" (5267م) و"أزهذار وأسذاطير" (5211م) فذي
مواجهة الموت ،ت ُعدّ نوعا ً من الحزن الرومانسي ،والّتي تعذدّ حصذيلة للفكذرة الذاتيذة ودراسذة
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الشذذاعر للعالقذذات المسذذيطرة علذذى الوجذذود( .الذذورقي ،التذذا )178 :أ ّمذذا صذذورة المذذوت عنذذد
الشاعر ،فقد استلهمها من واقع حياته.
موت أقرباء الشاعر وأحبّذاءه جعلذت منذه فذردا ً متشذائما ً بالنسذبة إلذى هذذه الظذاهرة الطبيعيذة؛
إذن كراهية السذيّاب بالنسذبة إلذى المذوت تعذود إلذى تجاربذه الشخصذيّة فذي الحيذاة .وفذاة أ ّمذه،
وجدّته ،ومرضه الدائم و ...ك ّل ذلك جعل من الشاعر يشذعر ّ
بذأن المذوت يالحقذه دومذاً .فمذن
مفرا ً من مخالذب المذوت( .بطذرس ،التذا)178 :؛ لذذا يثيذر الشذاعر
الطبيعي أن ال يجد لنفسه ّ
تساؤالً حول الموت وهل ّ
أن حياته ستنتهي بهذا الشكل:
صباح
«وا حسرتا! أکذا أموتُ کما
يجف ندی ال ّ
ُّ
ما کاد يلمع بَ َ
ين أفواف الزنابق واألقاحي؟!» (السياب)122/5 :1111 ،
تظهذذر لنذذا مذذن خذذالل نظذذرة الشذذاعر إلذذى الحيذذاة ،بأنّذذه يذذرى الحيذذاة قصذذيرة كلمعذذان نذذدى
الصبّاح ،مثله مثل حياة اإلنسان ،تظهر في آن وتختفي في آن آخر ،فلحظات الحياة القصذيرة
تزعج الشذاعر وتضذ ّج مضذجعه .وال يخفذی علذی المتلقذي مذا تحملذه البدايذة "وا حسذرتا" مذن
زخم داللي مثير وموجع؛ کما أن عالمة اإلدهاش (!) تؤدّي وظيفذة اسذتغرابية مدهشذة تذربط
يصور الشذاعر فداحذة االسذتغراب يذأتي بسذؤال يختمذه
شعور الشاعر بشعور المتلقي ،ولکي
ّ
المکونذذات تذذؤدّي رسذذالة واحذدة وهذذي ازعذذاج الشذذاعر
بعالمتذي اسذذتفهام وادهذذاش؛ فکذ ّل هذذه
ّ
ّ
واستغرابه من ظاهرة الموت التي تجفف ندی الصباح.
السيّاب يجعل موضذوعين أساسذيين نصذب عينذه فذي قضذية المذوت" :المذوت فذي الحيذاة"
و"الحيذذاة فذذي المذذوت" ،بالتّذذالي فعنذذدما يريذذد أن يتطذ ّذرق إلذذى هذذذين الموضذذوعين فذذي شذذعره،
نلحظ جداالً كبيرا ً لذه مذع هذذين الموضذوعين .نذرى غلبذة موضذوع "المذوت فذي الحيذاة" فذي
المرحلة األولی من شعره ،أ ّما المرحلة الثانية؛ أي مرحلة ت ّمذوز ،فإنّنذا نشذهد غلبذة موضذوع
"الحيذذاة فذذي المذذوت" الّذذذي يرفقذذه مذذيالدا ً جديذذدا ً زاخذذرا ً باألمذذل والخصذذوبة والبعذذث( .علذذي،
5273م )571 :فهو يرى في هذا الصدد ّ
بأن والدة ابنه "غذيالن" مذيالدا ً جديذدا ً بالنسذبة إليذه
واستمرارا ً في الحياة ،وبالتّالي يرى من موته ،حياة وبعثا ً جديدا ً لنفسه:
« َيا ظ ّلي الممتدَّ ِح َ
ين أ ُموتُ  ،يا ِميالدَ عُمري ِمن َجدِيد» (السياب)51/1 :1111 ،
ال يرى السيّاب من المذوت ،نهايذةً لسنسذان ،بذل يعتقذد أنّذه سذيبقى أثذرا ً مذن اإلنسذان بعذد
الموت يؤدّي إلى استمرار حياته وهذا يخالف وعقيدة المسذرفين مذن الوجذوديين الّذذين يذرون
الموت نهاية الحياة .فهو ينشد في قصيدة تحمل عنوان "الوصيّة":
بأس
أي ٍ
«ال تحزني إن متُّ ُّ
الناي ويبقی لحنُهُ َحتّی غدی» (المصدر نفسه)131/1 ،
أن يحط َم
ُ
ذلك هو الموت الّذي يؤ ّهل اإلنسان لتجربذة حيذاة جديذدة علذى حذدّ تعبيذر الشذاعر ،المذوت
الّذي ستمتدّ صرخته إلى األبد وستؤدّي إلى الحريّة واالستمرار في الحياة .يعتقد السيّاب ّ
بذأن
الفرار ّ
والالمبذاالة بالمشذاكل واآلالم أو اللّجذوء إلذى األمذور غيذر الحقيقذة الّتذي يشذاهدها فذي
المجتمذذع لذذن تجذذدي نفع ذا ً وال يعتبذذر ذلذذك حذ ّذالً فذذي مواجهذذة هذذذا الواقذذع الخطيذذر ،بذذل يجذذب
النهوا والسير قدما ً في طريه المقاومة( .حالوي)76 :5226 ،
ال يعني السيّاب من المقاومة ،سوى اللجوء إلى الموت ،المذوت الّذذي يتبعذه الذتخلّن مذن
تصر على هذا التساؤل القائم :كيذف بإمكذان اإلنسذان أن
األلم والحزن .نرى الفكرة الوجودية
ّ
ينقذذذ نفسذذه مذذن اآلالم والمآسذذي؟ ،أ ّمذذا المذذوت عنذذد الس ذيّاب فهذذي أداة تتذذيس لسنسذذان فرصذذة
التخلّن من اآلالم والمصائب الّتي تعتريه في المجتمع.
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للس ذيّاب نظذذرة أخ ذرى حذذول المذذوت والحيذذاة أيض ذاً ،أي التضذذحية لمذذنس حيذذاة جديذذدة إلذذى
اآلخرين ،تلك التضحية الّتي تقدّم للمجمتع حياة جديذدة .ينشذد السذيّاب فذي قصذيدة معنونذة بــذـ
"المسيس بعد الصلب":
يجري دَمي في ث َ َراها
«
ُ
يلمس الدِّف ُء َقل ِبي َف ِ
الشمس نُورا
ض
َّمس إذ تَنبُ ُ
ُ
قَلبي الش ُ
ض قَمحا ً َو َزهرا ً و َماء نَ ِميرا ً
قَلبي
األرض تَنبُ ُ
ُ
هو السنب ُل
قَلبي ال َما ُء ،قَلبي َ
َموتُهُ البَ ُ
عث» (السياب)118/1 :1111 ،
يعتقد الشاعر ّ
بأن موته وفناءه سيمنس حياة جديدة إلى جميع المخلوقذات؛ لذذا يذؤثر المذوت
ّ
على حياة تتخلّلها الذلة والهوان ،فيقول بعد ذلك:
« ُمتُّ کَي يُؤ ُک َل ال ُخ ُ
سم
زرعُوني َم َع ال َمو ِ
بز ِب ِ
اسمي لکنِّي يَ َ
فرة
کَم حَيا ٍة َ
سأحيَا فَفي َک ِّل ُح َ
بذرة» (المصدر نفسه)
ِصرتُ ُمستَقبَالًِ ،صرتُ َ
فهنا نری روح التضحية وااليثار ،يموت الناس کذي يکذون مصذدر حيذاة وانبعذاث ل،خذرين،
وهذا األمر ال يعتبره السياب موتا ً بل حياة تجدّدية (کم حيذاة سذأحيا) ،تحمذل مشذعل االضذاءة
ل،خرين في المستقبل من خالل تکاثرها وقذدرتها علذی اإلنتذاج (صذرت بذذرة) ،فهذذه البذذرة
وحدها کفيلة بالتکثير واإلنتاج.
 -2-3الحر ّية
الوجوديّون يقدّرون اإلنسان ويلقون له بذاالً كبيذرا ً ويعدّونذه أشذرف المخلوقذات؛ لذذا يعقتذدون
بذ ّ
ذأن :اإلنسذذان يجذذب أن يتحلّذذى بالحريّذذة والحريّذذة تمثّذذل المحذذور األسذذاس فذذي فكذذرة سذذارتر.
وتحذرره مذن القيذود الّتذي تحذول
(أحمدی )11 :5836 ،الوجوديون يعتقدون بحريّة اإلنسان
ّ
تحذرره ،فذإذن
حر في ك ّل شيء سوى في عذدم
ّ
بينه و بين نيله للمادّيات ،ويقولون« :اإلنسان ّ
تحرره»( .الخفاجي)535-531 :5221 ،
ال قانون يقف أمام اإلنسان في سبيل ّ
جرب الكثير مذن
كان السيّاب يعاني من مشاكل شخصيّة واجتماعيّة ج ّمة في حياته وقد ّ
التحرر من قيود الفقذر
اآلالم والمصائب إثر االستبداد واالستعمار والفقر ،فكان أبدا ً يف ّكر في
ّ
التحذرر ،فهذو فذي قصذيدة "المسذيس بعذد
يصذور نمذاذج مذن
واالضطهاد االجتماعي؛ لذذا نذراه
ّ
ّ
والحريذة .فهذو يذرى
التحذرر
ي عيسى (ع) نموذجا ً يقتذدي بذه فذي نيذل
ّ
ّ
الصلب" ّ
يعرف لنا النب ّ
ّ
أن المسيس (ع) (رمذز للشذاعر أو اإلنسذان المعاصذر) بجميذع مذا تح ّمذل مذن مصذاعب وآالم،
ً
للتحرر:
متحررا من جميع القيود واألغالل .وهو كان داعية
فقد كان
ّ
ّ
«بَعدَ َما َ
الريَاح
أنزلُوني َ
س ِمعتُ ِ ّ
ف ال َّن ِخيل
في نواحٍ َط ِوي ٍل ت َ ُ
س ُّ
الج َراح
ي تَنأَی إذَن فَ ِ
َوال ُخ َطی َوه َ
األصيل
س َّم ُروني َ
َوال َّ
يب الَّذِي َ
ص ِل ُ
علَي ِه طوا َل ِ
لم ت َ ُمتني َوأنصتُ کَأنَّ العُ ِويل
سه َل بَيني َوبَ َ
ين ال َمدِينَة
يعبُ ُر ال َّ
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س ِفينَة»( .السياب)111/5 :1111 ،
مثل حَب ٍل َي ُ
شدُّ ال َّ
يرى بدر شاكر السياب ّ
يتحذرر مذن جميذع القيذود الّتذي
الحر هو اإلنسان الّذي
أن اإلنسان
ّ
ّ
ّ
الحر هو الّذي ال يحصر نفسذه فذي
اإلنسان
أن
يرى
فهو
اإلنسان،
تمنع التمتّع بالحياة من ِقبل
ّ
قيذذود االسذذتبداد واالسذذتعمار والفقذذر؛ لذذذا فالشذذاعر يحذذارب هذذذه القضذذايا ويذذدعو اإلنسذذان إلذذى
االبتعذذاد عذذن مثذذل هذذذه المصذذاعب والشذذدائد .يفصذذس الشذذاعر عذذن آالم مجتمعذذه فذذي قصذذيدة
"أنشودة المطر" ويتكلّم حول القيود الّتي تسذلب اإلنسذان حريّتذه .هنذاك عنذدما يكذون اإلنسذان
وحي ذداً ،يشذذعر بنذذوع مذذن الضذذيه والش ذدّة؛ اإلنسذذان الّذذذي يعذذاني مذذن الجذذوع ،والحذذبّ الفاشذذل
والطفولة والموت وك ّل هذا يسلب اإلنسان حريّته .يشبّه الشاعر كذ ّل ذلذك بذالمطر ،فقذد عذاش
أحذس جميذع هذذه القيذود
الشاعر جميع هذه القضايا في طفولته بك ّل ما أوتي من مشذاعر وقذد
ّ
وأدركها:
الو ِحيدُ فِي ِه بِال ِ ّ
ضيَاع؟
« َوکيَ َ
ف يَشعُ ُر َ
َالجياع
ِبال انتِهَاء – کَالد َِّم ال ُمراق ،ک ِ
هو ال َم َطر!» (المصدر نفسه)515-511/5 ،
ب ،کَاألطفَا ِل ،کَال َموتی – َ
کَال ُح ّ ِ
دوامذة
فيری الشاعر أن الوحيد الذي يحيط بذه االسذتبداد والکبذت والحرمذان يذری نفسذه فذي ّ
من الحزن والضّياع والتشرذم .يتكلّم السذيّاب عذن مخاوفذه فذي قصذيدة تحمذل عنذوان "المعبذد
تتحرر جميع اإلنسانيّة من القيود وأن يتخلّصذوا مذن معانذاة الفقذر والفاقذة،
الغريه" ويأمل أن
ّ
والجذذوع واأللذذم والمحذذن .فهذذو يذذرى ّ
أن فذذي عذذالم الغرقذذى مذذن الكنذذوز والثذذروة بإمكانهذذا أن
ّ
تخلّن اإلنسان من جميع اآلالم وأيادي الجبابرة الجالدين:
کنز من کنوز العالم الغرقی
«هنالك ألف ٍ
جائع وتقيل آالفا ً من الداء
ستشب ُع ألف طف ٍل
ٍ
ب من يد الجالّد» (المصدر نفسه)516/5 ،
وتنقذُ ألف شع ٍ
يقتذذرب الشذذاعر مذذن الرؤيذذة الوجوديذذة ،ففذذي اعتقذذاده أنّذذه يمكذذن القضذذاء علذذى جميذذع اآلالم
ألن المذادّيين يذرون ّ
البشريّة ومآسيها بمساعدة األمذوال والثذروات؛ ّ
أن العذالم المذادّي بإمكانذه
ّ
أن يكذذون خيذذر معذذين ونصذذير فذذي حذ ّل المصذذاعب التذذي تعتذذري اإلنسذذان فذذي هذذذه الذذدنيا .أ ّمذذا
سذذن حالذذة النّذذاس
الشذاعر فلذذه أمذذل بالمسذذتقبل والذذتخلّن مذذن الظذروف الحاليّذذة لمجتمعذذه ،وتح ّ
المعيشذذية بعيذذدا ً عذذن القيذذود ومشذذاكل الحيذذاة وذلذذك فذذي قصذذيدته المعروفذذة "أنشذذودة المطذذر"،
يصف الشاعر هذا األمل علی النحو التالي:
طر ٍة ِم َن ال َم َطر
«في ُک ِّل َق َ
أجنَّ ِة َّ
الز َهر
َمرا َء أو ص َ
ح َ
َفرا َء ِمن ِ
الجيَاعِ َو العُراَة
َو ُک ُّل دَمعَ ٍة ِم َن ِ
ق ِمن د َِم العَ ِبيد
طر ٍة تُرا ُ
َو ُک ُّل قَ َ
س ٍم َجدِيد
سا ٌم في انتِ َظ ِار َمب َ
ي ابتِ َ
ِه َ
الوليد
وردَت عَلی فَ ِم َ
أو َک ِل َمةٌ ت َ َّ
ب الحَياة!
في عَالَ ِم الغَ ِد الفَتَی َوا ِه ُ
َم َطر َ ...م َطر َ ...م َطر ...
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ق ِبال َم َطر ( »...المصدر نفسه)581/1 :
َب ال ِع َرا ُ
َ
سيُعش ُ
يتحذدّث الشذذاعر فذذي هذذذا المقطذذع حذذول آالم النّذذاس فذذي المجتمذذع وأحذذزانهم والقيذذود الّتذذي
يعذذذاني منذذذه النّذذذاس فذذذي المجتمذذذع .ويذذذرى مذذذن هذذذذه اآلالم والمصذذذائب ،ودمذذذوع الضذذذعفاء
والمظلومين؛ منعطفا ً وبداية للتخلّن من هذه المشاكل؛ فالشاعر يراها كقطرات المطذر الّتذي
الملونذة وتجعذذل األرا مخضّذرة .الشذذاعر لذم يفقذذد أملذه فذذي حريّذذة
تنذتج مذذن خلفهذا األزهذذار
ّ
اإلنسذذان والذذتخلّن مذذن هذذذه المصذذاعب واآلالم ويظ ذ ّل ينشذذد نشذذيد األمذذل بالحريّذذة لسنسذذانية
جمعاء .ونری البشارة العظمی تکمن في تعبيره التالي( :هي ابتسا ٌم في انتظار مبسم جديذد)،
ستتحول إلی ابتسامة وفرحذة ،فعذالم
حيث کل تلک قطرات الدم والدموع التي سکبها الشعب
ّ
الغد الفتي سوف يهب الحياة للشعب وسيصبس البلد أخضر.

النتائج
تناولنذذا فذذي هذذذه الدراسذذة ،مالمذذس الوجوديذذة ومظاهرهذذا فذذي شذذعر بذذدر شذذاكر الس ذيّاب .مذذن
المفاهيم األساسيّة لهذه المدرسة الفلسفيّة الّتي كان لها األثر الكبيذر فذي أشذعار الشذاعر والتذي
الحرية.
تردّدت في أشعاره بكثرة ،هي :اإلنسان ،والموت والحياة ،و ّ
اإلنسان على ضوء فكذرة الشذاعر الوجوديذة ،موجذود يعذاني مذن االغتذراب الروحذي فذي
هذه الدنيا وهو يعيش شعور الوحدة بين األبنية المصنوعة من الحديد واألسمنت؛ لذا الشذاعر
يعذذارا الفكذذرة الوجوديذذة الطامحذذة إلذذى ذوبذذان اإلنسذذان فذذي تيّذذار الحداثذذة واألبنيذذة الناطحذذة
للسذحاب ،بذذل يطمذذس إلذذى الحريّذذة وتجريذذر اإلنسذذان مذذن القفذذن الحداثذذة الذذذهبي .أ ّمذذا السذيّاب
فيعقتد بعالم ما وراء هذا العالم؛ لذا يؤثر الموت الّذذي يمذنس الحيذاة إلذى مذا حولذه ،علذى حيذاة
ملؤها الهوان والذلّة .فيما يتعلّه بالحريّة ،فنظرة الشذاعر قريبذة مذن النظذرة الوجوديذة .يعتقذد
أنصذذار المدرسذذة الوجوديذذة بحريّذذة اإلنسذذان وانطالقذذه ويجذذب الحيذذاة دون التو ّغذذل فذذي القيذذود
واألغالل.
يرى الشاعر من الفقر ،والجوع ،والظلم واالضذطهاد والح ّكذام الظذالمين موانذع فذي سذبيل
يحذرر نفسذه حتّذى يذتم ّكن مذن الحصذول علذى
حريّة اإلنسذان ،والّذذي يجذب علذى اإلنسذان أن
ّ
الحريّة في هذه الدنيا المادّية .بصورة عا ّمة لبدر شاكر السيّاب نظرة وجودية حول اإلنسذان،
والحياة والممات ،والحريّة وقد عارا هذه الفكرة الفلسفيّة اإلنسانية في مواضذع أخذرى مذن
أشعاره.
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