
 4141السنة  - 41مجلة جامعة االنبار للغات واالداب   العدد 
 

27 

 

 المعاصر سندباد نموذجا   في الشعر العراقي الرمز تجميد ظاهرة 

 
 d.ghahramani@yahoo.com  جامعة الشهيد مدني بأذربيجان.تبريز  - علی قهرمانی ا.م.د.

  drhvalizadeh@yahoo.com جامعة الشهيد مدني بأذربيجان.تبريز -  زاده حميد ولی ا.م.د.

  yahoo.com42akhaleghi@  جامعة الشهيد مدني بأذربيجان.تبريز  - علی خالقی)الکاتب المسئول(
 

 ص:الملخ  

 سعيه الدائبابتدعها الشاعر المعاصر عبر التي لة إيحائية من أبرز وسائل التصوير الشعرية يالرمز وس 

 يجعلها قادرة على اإليحاء بما يستعصي على وراء اكتشاف وسائل تعبير لغوية، ثري بها لغته الشعرية و

قصيدة  يكتسب في كل   ز إذا  الرم.ابعاد رؤيته الشعرية المختلفة ر وأحاسيسه والوصف من مشاع التحديد و

ا مدلول    في مرموزاتها ل يكون إل   الحتمي بين الرموز و رتباطاإل و ،دند مدلول واحد محد  ل يتجمد ع و ،جديد 

الرمز  ، ألن  ميده في مدلول معين يدور في فلكهالشعري هو تج د كيان الرمزأخطر ما يهد   و ،العمل المعينإطار 

التي  ،يمته الفنية كرمزق ثم  يفقد من  يفقد إيحاءاته البكر الالمحدودة و و ،إلى رمز لغوي عادي ل حينئذ  يتحو  

لألسف  ا ل يمكن التعبير عنه بوسائل اللغة العادي.ور عم  ما يعب  إن   د ون محد  شيء معي   ه ل يعبر عنتكمن في أن  

 شاعر من الشعراء رمزا  معينا   ، فما إن يستخدمالعربي الحديث الظاهرة شاعت بشكل واضح في الشعرهذه  فإن  

يتهافت الشعراء على هذا الرمز يستخدمونه  ىالنجاح حت   الرمز قدر من التوفيق و ايقيض لهذ و بمدلول خاص

هداف هذه أ و من أهم  .يحولوه إلى رمز لغوي عادي يستندوا طاقته اإليحائية و و ،وهبنفس المدلول حتى يبتذل

ثر من کو ظاهرة تجميد الرمز الذي يصيبه أالحصول علی صحوة و نظرة جامعة تجاه الرمز المقالة: 

.و المنهج الذي إالشعراء.  عتمدناه في هذه المقالة هو المنهج الوصفي  التحليلي 

 

 المعاصر العراقي ، الشعرالتجميد، الرمز، الدراسة األدبية، سندبادالکلمات الرئيسي ة: 
 
Abstract: 
Symbolism is an inspiring tool and is one of the most outstanding ways of 

illustrating the poetry. The contemporary poet with his diligence tries it to explore 
the underlying rhetorical langue usage maybe the peril which threatens the 
symbolism are the clichés that rotates round the signified subject therefore with 
repetitive use of clichéd symbolism it turns in to a usual and simple language feature 
which becomes mechanical, like the overused and dilapidated similes in rhetorical 
language that there is no need to delve into the underlying meaning. And the 
concept is crystal clear. In this regard symbolism loses its originality and authenticity 
and technical value. An important out come of this research will be a comprehensive 
viewpoint about clichéd symbolism and the epidemic use of it by the contemporary 
Iraqi poets and the method used in this work is descriptive-analytical analysis. 

 
Key words: clichés, symbolism, literary research, Sindbad, Contemporary Iraqi 

poetry 
 توطئة

فيعد  الرمز من وسائل التعبير التي التفت اليها الشعراء، فاهتموا بتوظيفه و أغنائه خدمة لغاياتهم في بلوغ     

اإلتقان الفني، و القدرة علی التوصيل و التأثير، و تبع ذلک اهتمام الدارسين بهذه الوسيلة، فبحثوا في أصل 

رموز في الشعر الحديث من أصول غير عربية، غربية في الرمز و سبل توظيفه، و قد غلب أن تکون هذه ال

اغلبها، و هذا ما جعل بها حاجة لبيان تلک األصول، و الکشف عن مدلولتها في سياقها الصل، فاغتنت 

الثقافة من ذلک بمصادر جديدة، و قد زاد ميل الشعراء الی تلک الرموز، فضال  عن الحاجات الفنية، غياب 

ا استهلک الشعراء  في وطن يحکمه الستبداد و منظومته، بکل   القدرة علی التصريح تفرعاتها و وجوهها فلم 
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رموز الغرب عدلوا عنها الی الرمز العربي يستعملونه ما دعت الحاجة الی استعماله فما مضی من الزمان 

الدراسات تنوعت حقبة، حت ی اجتمعت للشعر العربي عدة کبيرة من الرموز ذات أصول مختلفة تقابلها کثرة من 

ن يصبح الرمز بل األدب في أ مناهجها و إن غلب عليها الهتداء بمناهج الغربيين و ما في ذلک ضير، فالضير

حظه استعجال  للظهور و الشهرة و هذا ما ل يقع ال  نادرا  في  ة عرضة ألقالم الهواة و المبتدئين يجرب کل  عام  

تربک عمل الباحثين أکثر مما تنفع إذ يفرض النظر العلمي الفرز و  مجال األدب و بهذا کثرت الدراسات التي

التمييز لبيان ما يؤخذ أو يترک، و بين ذلک هدر للوقت الثمين فانحصرت الدراسات الرصينة في عدد قليل، 

ها دراسة الدکتور فتوح احمد فتوح: الرمز و الرمزية في الشعر  اهتم هذا البحث باإلفادة منها، و من أهم 

لمعاصر، و دراسة درويش الجندي: الرمزية و األدب العربي الحديث، و دراسة الدکتور عاطف جودة نصر: ا

الرمز الشعري عند الصوفية، و بحث الدکتور عزالدين إسماعيل في کتابه: الشعر العربي المعاصر قضاياه و 

استعملت في المجالت المختلفة ، الرمز من المصطالحات التی إن  ظواهره الفنية و المعنوية، و غيرها قليل.

إذ أن  د فيه األدباء ضالتهم ،قد وج و،يغلب عليه اإليحاء ، التعبير عن معان کثيرة جه الیب يت  ولکنه في األد

قد نفع  و التي ل تنسجم مع روح األدب ،ل تالئمها صراحة القولتحس  ، الی تعبير عن معان دب به حاجةاأل

.الرمز في کل قصيدة له معان خاص و مبتکرة من جانب الشاعر ولکن اصبح لالرمز في تجاوز هذا المشک

ره حتی يتجمد و صار  الرمز له مدلول  واحدا  و يدور الشاعر دوره و يستخدمه في کل قصائده کل  حين يکر 

رمز دون أي محاولة لوصول الی معنی الرمز الطازجة.و هذه األمر يعد  أخطر لکيان  شيئا  بسيطا  و ساذجا  

الشعري الذي يعتقد بها ألول مرة علي عشري زايد ناقد العربي المعاصر و نحن نهتم  بتحليل هذه الظاهرة في 

الشعر العراقي المعاصر و نموذجا  سندباد و الشعراء العراقيين المعاصرين يؤتون هذا الرمز سندباد في 

 .قصائدهم و في أغلبية ساحقهم للرمز السندباد لديهم معنی  واحد

. و يعالج الکاتب في هذه المقالة و المنهج الذي إعتمدناه في هذه المقالة هو المنهج ا لوصفي  التحليلي 

معتمدا  علی األثار عد ة من الشعراء العراقيين المعاصرين خالل ثالثة فصول و يقوم بدراسة األدبية حول تجميد 

، األول: عنهاذه المقالة عد ة أسئلة و نريد أن نجيب نحن نواجه في هکل  واحد لوحده.الرمز من الزويا المختلفة 

و الثالث: الرمز في الشعر العربي المعاصر؟ و الثاني: أی  عوامل يؤدي الی تجميد ما هي ظاهرة تجميد الرمز؟

 سلبية لهذه الظاهرة؟العواقب ال ما هي و

 

 

 البحث: خلفية

الفارسية عن األسطورة و الرمز السندباد في الشعر  ف کتب و مقالت عديدة باللغة العربية و قليل باللغةيصن  

 بعض منهم: ،الذي فيما يليالمعاصرالعربي 

 54الکاتب عبدالرحمن يونس ،في مجلة التراث األدبي ،الرقم « رحلة السندباد عند بدر شاکر السياب»-

 ، يذکر فيه الی األسطورة السندباد عند السياب. 8991،

العلي آل بويه لنگرودي ،في مجلة ادبيات تطبيقي جامعة شهيد باهنر ،من عبد« از يوش تا جيکور»-

 ه.ق.8719، 7کرمان ،الرقم 

 92،من محمدرضا مبارک ،في مجلة الشعر اللبناني ،الرقم « الشعر و األسطورة عند خليل حاوي»-

 م.7007،

 مبين بجامعة من فرامرز ميرزايي ،في مجلة لسان« خوانشهای متفاوت سندباد در شعر معاصر عربی»-

 ه.ق.8790، 5اإلمام خميني )ره( الدولية قزوين ،الرقم 

،من علي سليمي و پيمان « بررسی تطبيقی اسطوره سندباد در شعر بدر شاکر السياب و خليل حاوی»-

 ه.ق.8790، 5صالحي ، في مجلة اللغة العربية و آدابها ،الرقم 

ة علي عشری زايد م يبحث عن ظاهرة التجميد الرمز في البلدامع هذا ل ن العربية و البلد ايران و ألول مر 

 -و هو سندباد -قمنا بإيراد هذا البحث و تحليل حوله في الرمز الواحد يعتقد بهذه الموضع النقدي و نحن

 نموذجا .

 

 الصطالح:اللغة و الرمز فی 

إلصطالح األدبي و هو في ا ،م،مادة ر م ز(8911)إبن منظور ،الرمز في اللغة اإلشارة و اإليماء.

تقنية من تقنياته الحداثية، التي أسرف الشعراء في استخدامها؛  وية لفتة للنظر في شعرنا الحديث ،ظاهرة فن

الرمز بمعناه العام هو" الدللة على ما  وغير مباشرة.مشاعرهم بطريقة  أفكارهم و للتعبير عن تجاربهم و
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(. وهو بلغة 700م،ص8991ري مقصودا  أيضا )عباس ،وراء المعنى الظاهري، مع اعتبار المعنى الظاه

(. وتحديده بمعناه 14م،ص7001أخرى" عبارة عن إشارة حسية مجازية لشيء ل يقع تحت الحواس")زايد، 

الدقيق" يستلزم مستويين:مستوى األشياء الحسية أو الصور الحسية التي تؤخذ قالبا  للرمز، ومستوى الحالت 

، وحين يندمج المستويان في عملية اإلبداع تحصل على المعنوية المرموز إليها

نستغنى بالرمز عن المرموز  ع أننا في الرمز الشعري ل نستطيعلى هذا فإن   و(.50م،ص8915)أحمد،الرمز.

اتالتي  -ت الالحسية أن نستغني بالمعطيا، أو بعبارة أخرى لنستطيع يهإل عن الحالت المعنوية  -تخذ رموز 

الرمز  ، ألن  ن نستغنى بالمرموز إليه عن الرمزكما ل يمكن بالمقابل أبهذه المعطيات  يرمز إليها التيالتجريدية 

ا لها ، كما  للتجزئة كل غير قابل تفنى فيه الحالت المعنوية التجريدية في المعطيات الحسية التي تتخذ رموز 

شاعر الذي يستخدم الرمز ل يقصد إلى معنى ال ، ول إلى دللت تجريديةتتحو   الحسية ماديتها و تفقد المعطيات

صود استغنينا به عن العمل ى تنوب عنه ، فإذا وجدنا المعنى المقرر عنه بطريقة أخيعب   يخفيه ثم يحاول أن

ر المستوی بعبارة أخرى إن ونفسه ،إن  الرموز ل تصنع بهذه الطريقة.. طريقة  الحرفي أو الظاهر ل يُسخ 

نموا  باطنيا  من المعنى  عن معنى آخر، المعنى الثاني ينمومصطنعة واضحة للتعبير 

 (.14صم،7001)زايد،األول

 

 الرمز: توظيف

ن الحاجة الی استعمال ال عيمکن الکشف عن الوظيفة التي يؤديها الرمز في السياق األذبي بالسؤ

و فعل  ن قدرة علی اإليحاءما يحمله مبجابة يمکن في سمات الرمز نفسه ،جزءا  من اإل في ان   و ل شک  الرمز ،

لرمز محل  حين يعمل في مجاله الفني الصحيح فالفن  أکثر الميادين التي يحل  فيهامؤثر في اغناء دللة النص ،

فتزداد قيمة الرمز و أثره بکونه تعبيرا  ل  قد تظل  واضحة ، مکشوفة لإلدراک ،التي األشياء و الموضوعات ،

قد يبدأ من الواقع ولکن ل يرسم فهو فيتجاوز الواقع الی اإليحاء به ،ي أحيانا  ، شعوريا  قد يمثل الضمير الجمع

الواقع ،بل يرده الی الذات و فيها تنهار معالم المادة و عالقاتها الطبيعية لتقوم علی انقاضها عالقات جديدة 

بؤس الواقع المحدود فکان مشروطة بالرؤيا الذاتية.فالمبدع به حاجة الی وسيلة تعبير تنقذه من الخضوع الی 

هر التجربة الشعورية الرمز األداة التي تستطيع احتمال الحاجات التي يجب وضعها في صياغة فنية تجسد مظا

، و تقنية من تقنياته ثللنظر في شعرنا الحديالرمز ظاهرة فنية لفتة(.52ص،م7007کندي ،)و أعماقها

هم و مشاعرهم بطريقة غير عبير عن تجاربهم و أفکارالتي أسرف الشعراء في استخدامها؛ للت الحداثية

مع اعتبار المعنی الظاهري مقصودا   ء المعنی الظاهري،الدللة علی ما ورا و الرمز بمعناها العام هومباشرة.

من جهة  و عمق نضج الفکری و استخدام الرمز في الشعر دليل علی عمق الثقاغة الشاعر من جهةأيضا .

الرمز الشعري  ة و تجربة واسعة لن  شعره من ثقاف في ف الرمزيرغب فی توظي ر الذيذ لبد للشاعإآخری 

مغزی  و التی تمنح األشياء رتباط بالتجربة الشعورية التی يعانيها الشاعراإل مرتبط کل  

 (.700ص،م8991)عباس،خاصا  

 

 عيوب الرمز:

 غموض الرمز. الثاني: تجميد الرمز و األول: ان:الرمز قسمعيوب 

د ولکننا رمز لم يبتعد عن وظيفته الرئيسيةإن  النقول  خاصا   قصيدة مدلول   الرمز في کل  يکتب دما عن ، بل يتجم 

حتاج حتی ل نمبتذل معانيه الالمحدودة حت ی يشبه بتشبيه قريب  مفاهيمه البکرة و نشاهد أحيانا  أن  الرمز يفتقد

 وکثر الشعراء العراقي المعاصر.أالتي قد اصيب بها لرمز عيوب اشیء من الجهد و هذا يعد  من  الی أي  لفهمه 

ا بكل ما تقوم عليه من تحطيم للعالقات  ،تشكل الصورةاقة فيإلستخدام الوسائل السي الغموض فإن ه نتيجة أم 

 القصيدة الحديثة الصورة الشعرية في فإن   ،تداع عالقات جديدة غريبة بينهااب و ،األشياء المنطقية المألوفة بين

لمنطقية بين نتيجة للعبث بالعالقات ا هذا الغموض ليس مجرد . ون الغموض الشفيف المشعح بنوع متتوش  

اإن   و ،عناصر الوجود فحسب وية الجانب اإليحائي في وسيلة يستخدمها الشاعر عن وعي لتق ما هو أيض 

التي ل  ،ن تجربة الشاعرالخفية المستترة مإذا كانت هذه الصورة توحي بتلك األبعاد  بخاصة و ،الصورة

صور ل مثل هذه ال و ،أن يغير طبيعتها ، دونر عنها بشكل واضح محددأن يعب   -ادى إذا أرحت  –يستطيع الشاعر 

ا واضحا   الشفيفة  المعاني من خالل هذه الغاللة تشف عن مجموعة من الدللت و ما هيإن   ، وتقدم شيئ ا محدد 

ر عما ل تعب   ة هذه الظالل الموحية غير المحددة تستطيع الصورة أنبواسط و ،عدم التحدد و من الغموض

لفرنسي فرلين في المعنى الشاعر الرمزي ا ر عن هذايعب   و ير عنه األلوان المحددة الواضحة،يستطيع التعب
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فن الشعر :قصيدة له بعنوان
8

 األغنية د بعض مالمح المذهب الرمزي حيث يرى أنه ل شيء أثمن منالتي تحد   

ره لمثل هذه ر إيثايبر   و ،وراء نقاب شبهها بعيون جميلة مني و ،لتي يلتقي فيها الواضح بالمبهمالرمادية ا

 (.11ص،م7001)عشری زايد،ه، الظالل و ل شيء غيرل األلوان هم ينشدون الظاللاألغنية الرمادية بأن

 

 تجميد الرمز:

ا يكتسب في كل قصيدة مدلول   ز إذا  الرم الحتمي بين  رتباطاإل و ،ديتجمد عند مدلول واحد محد   ل و ،جديد 

ميده في الشعري هو تج أخطر ما يهدد كيان الرمز و ، في إطار العمل المعينمرموزاتها ل يكون إل   الرموز و

 يفقد إيحاءاته البكر الالمحدودة و و ،ل حينئذ إلى رمز لغوي عاديالرمز يتحو   ، ألن  مدلول معين يدور في فلكه

ا ل يمكن التعبير ر عم  ما يعب  إن   د ون محد  شيء معي   ، التي تكمن في أنه ل يعبر عنقد من ثم ثيمته الفنية كرمزيف

، فما إن كل واضح في الشعري العربي الحديثلألسف فإن هذه الظاهرة شاعت بش و.عنه بوسائل اللغة العادي

ا معين ا بمدلول خاص يستخدم  النجاح حتى الرمز قدر من التوفيق ولهذا قيض ي و شاعر من الشعراء رمز 

يحولوه  يحائية ويستندوا طاقته اإل و ،مونه بنفس المدلول حتى يبتذلوهيتهافت الشعراء على هذا الرمز يستخد

ا آخر يهدد نعلى أن ه(.97ص،م7001)عشري زايد ،یإلى رمز لغوي عاد كيان الرمز اك بالمقابل خطر 

 یى ل يكاد يوحي بشيء علحت   والرمز حتى يستغلق مدلوله ، ة في إبهامالمغال والشعري بنفس القدر و ه

ا في شعرنا الحديث  ،يوحي بسراب مبهم ليقود إلى شيء ، أواإلطالق وهذه الظاهرة بدورها لست أقل شيوع 

 .من ظاهرة تجميد الرمز عند مدلول واحد

 

 رمز السندباد في الشعر العراقي المعاصر

ن التاجر هيثم أحد التجار المشهورين في مدينة بغداد بالعراق له صديق اسمه حسن سندباد بطل هو اب    

)يفترض انه الشاطر حسن( وهو فتى فقير يوزع جرار الماء. يتسلل سندباد مع صديقه حسن إلى الحفل المقام 

ومن هنا  سحرية وبهلوانية مبهرة من عارضين عدة من أنحاء العالم، ا  بقصر والى بغداد وهناك يرى عروض

يقرر سندباد ان يرحل ليرى العالم الواسع مع عمه كثير الترحال علي الذي أحضر له طائرا يتكلم، هذا الطائر 

هو ياسمينة التي تشارك سندباد بطولة كل الحلقات.يهرب سندباد ويبحر مع عمه علي لكنه ونتيجة لحوت 

عن عمه وتبدأ مغامرات سندباد لوحده مع طائره  ينفصل سندباد.جزيرة عمالق قد هبطوا عليه اعتقادا منهم أنه

المخيف ويواجه مخلوقات غريبة مثل طائر العنقاء  المتكلم ياسمينة. يتعرض سندباد لعدة مواقف منها المثير و

العمالق والمارد العمالق ذا اللون األخضر الذي يأكل البشر.يتعرف سندباد على صديقين هما علي بابا وهو 

، يقرر ترك حياة اللصوص والنضمام إلى الخنجر و الحبللصوص هذا الشاب يجيد استعمال شاب يعمل لدى ال

سندباد حبا في المغامرات والعم عالء الدين وهو شيخ كبير بالسن لكنه يهوى المغامرات ويلتحق بسندباد 

غيرهم  والعجوز ميساء  ويصبحون ثالثي من المغامرين ويواجهون بعض المصاعب مع المشعوذين بولبا و

لكن في كل مرة يتمكن الخير من النتصار على الشر بذكاء سندباد وحكمة عالء الدين وإقدام علي بابا يتمكنون 

من ثم التغلب على زعيمهم الجني األزرق وتابعته الشريرة، المرأة التي لها ظل  من التغلب على المشعوذين و

هما الطبيعي بعد أن عادت ياسمينة و والداها لشكلهم بقرة)زغل(.ويفك السحر ويعود والدا ياسمينة إلى شكل

الطبيعي. والدا ياسمينة هما ملك وملكة في بلد آخر وياسمينة ابنتهما تكون أميرة.وينقذ سندباد الناس الذين 

حولهم الزعيم األزرق إلى حجارة ومن بينهم والديه وعمه علي، بعد هذا النصر سندباد يكون قد تعود على حياة 

 7ج،و ليلة)ألف ليلة .رات فيعود هو وعلي بابا وعالء الدين إلى السفر من جديد بحثا عن المغامراتالمغام

 (.799ص

كما سوف يتضح في  أولوها العناية الكاملة ألسباب معينة  إذا كان الغربيون قد اهتموا كثيرا  بشهرزاد و

فه رمزا  من اهتمامهم على السندباد بوص قد ركزوا يينالشعراء العراق من هذا البحث، فإن   الصفحات القادمة

ه من إن  قلنا نا ل نبالغ إن لعل   ورغباته ، نموذجا  عربيا  جس د من خالله اإلنسان طموحاته و و،رموز تراث الشعب

، فما من ديوان نفتحه من دواوين كثر استحواذا  على اهتمام الشعراء العراقيينبين الرموز والشخصيات األ

ي قد اعتبر نفسه سندباد ف  وما من شاعر إل   طالعنا وجه السندباد من خالل قصيدة أو أكثر وي  وهؤلء إل  

 (.841 م ،ص7001)عشري زايد ،مرحلة من مراحل تجربته الشعرية

الذي ل يهدأ لـه بال، ل يكاد ينتهي  ليلة هو ذلك البطل األسطوري المغامر السندباد كما تصوره ألف ليلة و و

 و، الجزر يشرع في أخرى، لذا فهو يمتاز عن غيره من األبطال برحالته الطويلة عبر البحار و من رحلة حتى

                                                 

.
4

 Art poetique 
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ليها مفقود ولي راجع عوالم مجهولة تقول عنها المرويات الشعبية الجزائرية "إلي رايح إ ارتياده آفاقا  غريبة و

تسد طريقه وتدفع به إلى الموت . وعلى الرغم من تلك األخطار والمخاوف المهلكة التي كانت منها مولود"

ل األسر في الجزر النائية، فإنه كان يعود دائما  من رحالته ظافرا  منتصرا  محمال  باألموا بالغرق أو الختطاف و

في الليلة الثامنة والخمسين بعد الخمسمائة من ليالي ألف ليلة وليلة يبدأ السندباد البحري في والكنوز العجيبة.

على السندباد الحمال وجلسائه، مبتدئا  من حيث النهاية "إني ما وصلت إلى هذه السعادة  سرد أولى سفراته

كم قاسيت في الزمن األول من التعب والنصب،  وهذا المكان إل بعد تعب شديد ومشقة عظيمة وأهوال كثيرة، و

 يس من المكتوب مفر ووقد سافرت سبع سفرات وكل سفرة لها حكاية تحير الفكر، وكل ذلك بالقضاء والقدر ول

ل مهرب" . ثم يبدأ من جديد في قص حكاياته: "اعلموا يا سادة يا كرام أنه كان لي أب تاجر وكان من أكابر 

،  (799،ص7،ج)ألف ليلة الناس والتجار، وكان عنده مال كثير ونوال جزيل. وقد مات وأنا ولد صغير"

: "..... ثم دخلت حارتي وجئت داري وقابلت أهلي وأصحابي لينتهي منها في الليلة الواحدة بعد الستمائة قائال  

وأحبائي، وخزنت جميع ما كان معي من البضائع وخواصلي، وقد حسب أهلي مدة غيابي عنهم في السفرة 

السابعة فوجدوها سبعا  وعشرين سنة، حتى قطعوا الرجاء مني، فلما جئتم وأخبرتهم بجميع ما كان من أمري 

كلهم يتعجبون من ذلك األمر عجبا  كبيرا  وهنؤني بالسالمة، ثم إني تبت إلى هللا تعالى عن  وما جرى لي صاروا

السفر في البر والبحر بعد هذه السفرة السابعة التي هي غاية السفرات وقاطعة الشهوات، وشكرت هللا سبحانه 

 (.77،ص5،ج )ألف ليلة".دني إلى أهلي وبالدي وأوطانيوتعالى وحمدته وأثنيت عليه حيث أعا

كان الدافع واضحا  وراء رحالت السندباد: التجارة والمغامرة والفضول، يؤكد ذلك قوله: فاشتاقت نفسي إلى 

سماع األخبار" باإلضافة إلى الطمع الذي تؤكده الحكاية  إلى ركوب البحر وعشرة التجارة و الفرجة في البالد و

، فالسندباد من حيث هذه الدوافع وغيرها (85،ص 5ليلة،ج)ألف هذا الذي أقاسيه من طمعي وله: ونفسها في ق

 رمز لقلق اإلنسان وطموحه الالمتناهي إلى الحرية والنسالخ من القيود، والرغبة في الكشف عن المجهول و

هذه األشياء كلها استهوت الصعاب، وتجاوز المكرور السائد. كوب الخطر وتخطى الغامض بالمغامرة ور

القيم، مسلكا  إلى تجاوز الواقع العربي  اصر، فكان توظيفه لهذا الرمز المتعدد الدللت والشاعر العربي المع

المهزوم، واستشرافا  إلى عوالم أكثر رحابة تمكنه من تحقيق ذاته الفردية والجماعية، ألن دللة السندباد من 

د جماعي تتفرع قيمته في حقل فرادته الشخصية، وبع تجلي من خاللالناحية الرمزية ذات بعدين، بعد فردي ي

التجربة اإلنسانية التي تتمثل في رحابة حضورها عبر الزمان والمكان، وهذا ما أدى بعز الدين إسماعيل إلى 

قصة اإلنسانية إجمال  هي قصة  تأكيد هذه الثنائية، فهي في نظره "عادية على المستوى الجمعي لإلنسان، ألن  

فيه نا ألفنا الفرد الذي تتلخص هي غير عادية على المستوى الفردي، ألن   و المغامرة في سبيل كشف المجهول،

تجليات  لهذه األسباب نجد هذه األسطورة تفجر لدى المتلقي حقول  دللية متعددة و والتجربة اإلنسانية نادرا " ،

مزا  لتجسيد رؤيته والتعبير هذا ما جعل الشاعر العربي المعاصر يتماهى بها إبداعيا ، متخذا  منها ر ل نهائية، و

ارتياد المجهول بحثا  عن كنوز الشعر طورا ،  عن جوانب تجربته التي تعد مغامرة مستمرة في سبيل الكشف و

 (.97م: ص7005)بلحاج ،التقليد طورا  آخر ث من التخلف ووالنبعا

 

 تجميد رمز سندباد في الشعراء العراقيين المعاصرين:

دهذا فإن  رمز السندباد   عليه کما تعلمون أن  الرمز في الشعر العراقي قد تبد ل في کثير من األحيان إلی التجم 

بأن يکون له معان خاص و الطازجة في کل العبارة حتی يفيد مضامينا  جديدا  الی المخاطب ولکن مع ظهور 

ينما اصبح رمز ب هذه الظاهرة في الشعر العراقي المعاصر يسوق الرمز العراقي الی الجمود في رمزه و

السندباد له معنی و مدلول بسيطا  و ساذجا  يطلع کل قاريء علی معانيه ألول نظرة و قد يجب علی الرمز له 

معان الميقو بعيد القرار و لم يظهر بسرعة تجاه الذهن و البال حتی يسفر عن اإلنبعاث األدبي و التلذ ذ األدبي ، 

ار رمز السندباد لديهم مبتذل  الی أن يعثر القاريء علی مدلوله أشعار الشعراء کيف ص علی رغم ذلک سنشاهد

 الشعراء العراقيين المعاصرين: بعض نحن نسعی حتی نتبي ن لکم هذا األمر فيألول مواجهته مع هذه الکلمة.

 

 اب:السي  بدر شاکر 

مدرسة باب  درس البتدائية فيجنوب شرق البصرة. في قرية جيکور (م8971)ولد بدر شاکر السياب سنة 

أكمل  ثم  .(م8971)أكتوبر  8ج منها في تخر   سليمان في أبي الخصيب ثم انتقل إلى مدرسة المحمودية و

 وتها دار المعلمين العالية ثم انتقل إلى بغداد فدخل جامع (م8957و 8971)الثانوية في البصرة ما بين عامي 

الدراسة أتيحت له الفرصة لإلطالع على األدب من خالل تلك  واللغة العربية ثم اإلنجليزية.التحق بفرع 

تفرعاته.عمل مدرسا للغة الجليزية في اعدادية الرمادي ولكنه طرد منها ثم سجن بسبب  اإلنجليزي بكل  
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هو الشعر الحر كان ذو للغة بسيطة تعتمد على  معتقداتة السياسية ابتكر بدر شاكر طريقة جديدة في الشعر و

هو بعمر  (مات وEdith Sitwell،T.S Eliotجانب مثل)ن الشعراء األكان مهتم بكل م،المصورات

 (.747ه.ش ،ص8790)شکيب انصاري ،71

السفر يقع السندباد في ورطة اليأس و  سفار السندباد لدی السياب سفر من الکبت و المرض و في هذاإن  أ

، يبدأ الشاعر و هو السيابو المشرد نفس .حيث يجسد هذا السندباد المغامر ا  مشردعدم الرجاء حتی صار 

و  مغمراته الطويلة للوصول الی النجاح ولکن في هذا الطريق يقابل بمشاکل عديدة حتی يصل الی اليأس

 :القصيدة )رحل النهار(  حيث يقول السي اب في ،القنوط

 / و  سفار  ن ال  سندباد م   ودة  ع تنظرين   ت  لس/ و ج   نار   ج دون  ه  تو   ق  بالته علی أفُ فأت ذُ ه انط  / ها إن  النهارُ  رحل  »

 / في قلعة  ه آلهة البحار  سرتُ ه أُ بأن   لمت  / أو ما ع  ن يعود  / هو ل  عود  و الر   العواصف  ک ب  رائ  ن و  م   خُ صرُ ي   البحرُ 

م 8992، )السي اب«ن يعود  رحلي هو ل  لت  / ف  النهارُ  رحل   /ن يعود  / هو ل  و المحار   ن الدم  زر م  في جُ  وداء  س  

 (.879-871،ص

ذلك و إن  اإلحساس عند السياب، و هو فقدان األمل في العودة، و رؤيته لسماء قريته من جديد هذه المأساة 

تتجسد في هذا الصراع بين األمل و األلم، هذا األمل الذي سيضيع عندما يموت الشاعر بعيدا  و قد احتضنته 

كنه ترك ( ولسفراته و طال أمدها )رحل النهارج لسفرة من هنا نجد السندباد قد خرإحدى مستشفيات الكويت.

األمل في عودته  غير أن  تنتهي دائما بعودته،  -ال أمدها مهما ط -فرحالت السندباد  وراءه قلبا ينتظر عودته،

د هذا أن  « ه انطفأت ذبالتهها إن  »المرة قد أخذ يذبل مع مضي الزمن هذه   البحر يصرخ بالعواصف و»يؤك 

لمغامر قد صار في السندباد الشجاع الهمام ا الشراع .و اد ليملك في رحلته إل السفين والسندب و« الرعود

إلى  ةلقد خرج السندباد إذن من منطقة المعروفيس بيده اآلن أن يعود أو ل يعود، ل وقبضة المجهول، 

باألخبار  عدها محمال  مغامرة يعود ب .إن  رحلته ليست رحلة كشف والعدم من الوجود إلى الضياع و و ،ةالمجهول

رحلة  ،المجهول ولكنها رحلة في عالم الضباب و، الهدايا كما كان شأن السندباد الحكايا و بالط رف الفريدة و و

و مصائبه الشخصية بالسندباد و يصف مغامراته و الدمار و الخراب  حوادثه فالشاعر يرمز الی.ل عودة منها

 يعب رکل ها و أي القصيدة  ملموسة في شاهدو هذه الصورة تالقنوط. اليأس وه يسيطر علي الذي حوله فلهذا

و هذا الصورة من الرمز  د،قناع السندباوتة بسلطات و القوی اإلستعمارية تحت اعره المکبالشاعر عن مش

ر و يؤدی الی شيء قريب مبتذل عند المخاطب  للوصول الی  ةيحتاج الی جهود عقلي حيث للدی السياب يکر 

د شعر السندباد رمزا . و –و هو هدف الرمز  -ر و طازج شيء بک )الليلة األخيرة( قصيدة كذلک في کل  هذا يجم 

من الدمار و الخراب أنحاء البلد  ةللمواطنين العراقيين و مملوء ليس مساعدة التي أوضاع العراقيصف  إن ه

 :به لنفسه رمزيفا و الذي راهالصور العراق و الشاعر محزون من هذه 

ئاب/ الذ   صيحة  أو ب   جراس  األ   / برئة  موعُ مأل الدُ ت   ام  و ن   کیما ب   ظر/يا طول  ما انت   ها يا طول  ب   غيالنُ  فجأُ ي  »

 شرعُ / و ي  باب  الع   رقبُ ي   النحاس   ک فارسُ هنال   الخطر   عالم   فيها سندبادُ  جوبُ / ي  القلوعُ  نشرُ له و ت   الحلم   عوالم  

 (.812م،ص8992السياب ،)«برن ع  م   يرمی کل  ل   السهم  

سندباد السياب مشرد الصحراء و الشوارع و يعب ر عن حزنه ألجل تخريب و دمار العراق و هو يبدأ أسفاره 

و رمز السندباد لدی الشاعر صار  ،و يسل ط عليه اليأس و التشاؤم آخر المغامرة و يرحل من مکان الی مکان

اب کذلک يشير السي  اد الذي يضطره الی الرحلة و بداية مغامراته.معنی و التشريد و الدمار و هدم البلد السندب

 (:مدينة السندبادات التالية من القصيدة )في األبيرمز السندباد الی ذلک المضامين 

ظام و الع   / مضاجع  / أقض  يا مطر   رخت في الشتاء  / ص  ال رداء  ب   /عريان في الثلج  ال غذاء  ب   جوعان في القبر  »

السياب )«البروق  ب   العقيم   يادر  الب   حرق  هر/ و أ  نقح الز  و لت   ت البذورُ /أنب  الحجر   / مضاجع  هباء  و ال الثلوج  

 .(741-744م،ص8992،

د السياب أوضاع العراق المدمرة رائعا  حيث ليری شيئا  ال  الهلک و الموت و السندباد ليس له بدٌّ  و يجس 

 غير الرحلة کما في األبيات التالية:

داول ت الج  / و أله  ي دوه في البيوت  ق   / الماء   ه يموتُ / و کلذ ما نحب  زارع  في الم   / و العقمُ في الشوارع   تُ المو»

 (.741ص :نفس المصدر)«الجفاف

م السياب في هذه القصيدة عن المدينة العراق الذي يخوض في الفقر و الدمار و عندما راه يصبح يتکل  

يسافر من هذا المنظر البشعة و هو محزون و کآبة من هذه الوجوه. و يصف له لکی يرحل و  مأيوسا  و لبد  

السياب هذه المدينة بالرمز المدينة السندباد و توضح کلمات هذه القصيدة مفهوم خاص و يالئم المضمون الذي 

ت يريد السياب يعبر عنه و هو التشرد و الدمار السندباد العراقي و مصاحبة اليأس معه يتعاقب الرحال

ر المضامين و المفاهيم المکررة و هو التشريد و دمار السندباد و صور الرحالته اب يصو  المغامراتية.و السي  
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المغامرية و هذا هو التکرار الرمز الذي أصيب به السياب و في کل واحد من قصائده.و هذا العمل التکرار 

 لمعنی الرمز يديم کما في القصيدة )أغنية بنات الجن(:

 إذ يصفرُ نا الوداع/يون  في عُ  اشقُ الع   لمحُ /و ي  الشجر   وائب  في ذ   خفقُ /ت  الشعاع   نفراشات م   لطفل  ل   لوحُ ن  »

 فلک سندباد ضل   نشدُ ن  /و العقار   خان  في الدُ  عر/نلوحُ إن ش   لشاعر  ل   نحنُ  و   الشراعُ  قُ صف  أو ي   طارُ الق  

 .(714ص م،8992السياب ،)«البحر

الظرائف السيئة التي تسيطر علی العراق و الناس و يبقی في البلد الدمار و  ر السياب في قصيدة عنيعب  

القفار البلد يعد  نفسه بنات الجن و هم ل  الخراب و يعزم الناس الرحلة من هناک و لم ينم الساعر نفسه تجاه

تذکر هذه ينامون و يعشق صوت الشباب و الغرام ألن ه يسمع صوتهم في زمن ما ولکن لم يسمع صوتا  و ي

« الوداع، يصفر الفطار، يصفق الشراع»لة الناس بکلماته المختلفة مثل ر السياب وجوه الرحالعهود.و يصو  

سندباد السياب في دی الی السفر و الرحلة من البلد.ن آثار الدمار الذي يوجد في العراق و يؤهذه الکلمات مبي  

يا الرسوم و الدمار صار مشردا  و ل يدري أن يتم  أي هذه القصيدة منغمضا  في ورطة الضاللة و هو ألجل بقا

.  فعل 

طرا  يا ش اشا  عبر  بنات الباشا/»شناشيل ابنة الجلبي  قصيدةو من نماذجه اآلخری  ن م   ت المعابر  وق  ط  يا م 

و لناطور و هُ أحمد ا ا و خالها/الی الغد  اه  ة خضراء ارج  کقص   ندباد  س   ن سفينة  رقی م  /کغ  في األمطار   النخل   جذوع  

قصيدة (777ص،م8992اب،السي  «.)هطرف   يعبرُ  ثم   ه و يسعلُ ندقيت  بُ  الشاي يلمسُ  ؤوسُ /کُ رفة  في الغُ  يديرُ 

تصورات بين الماضي و المستقبل أو سلسلة من الهواجس الحلمة ثم  السياب قسمان يکاد يکونان متمايزين:

ل هو األطول ، إذ طال به التلذذ في جنبات السوق حتی ، و القسم األوبين الواقع و المستحيل -في الحلم-صراع

وقع بصره علی الشموع و کانت وقفته هند الکوب و المناديل )رغم صلتها بحفلة الزواج( غير متسقة مع 

إل  بشيء من التجاوز  الوقفة الطويلة التي وقفها عند الشموع بل ربما لم يکن ربط الجزءان معا  في هذا المبنی

د في األشعار بدر شاکر السياب کما نوضح في األبيات الفوق الرمز السندبا(.72ص،م8991عباس،)و التقدير

دی الی التجميد الرمز و مفهوم السندباد في کل واحد من قصائده له مضمون واحٌد و هو التشريد السندباد يؤ

ی هذه الصوألجل الدمار و الخراب العراق الذي يتبعه الرحالته المغامرية و  رة التجميد الرمز الذي يفقد يسم 

يصبح شیء ساذجا  لم يحتاج الی أي جهد ذهني و مثل التشبيه القريب  الالمحدودة حتی الرمز معانيه البکر و

ر في أکثر من قصائده هذا الرمز السندباد حتی عندما يسمع المخاطب  المبتذل في علم البالغة. و الشاعر يکر 

حنا عن رمز .م هذا الرمز و هذا هو التجميد الرمزهذا الرمز يخطر بباله معان و مفهو ا شاهدنا و وض  أخيرا  عم 

لدی السياب ليس له مدلول غير التشريد و اليأس و السندباد في الشعر السياب يبي ن لنا أن  رمز السندباد 

له ا ا  إذا الرمز لم لی الرمز الميت حاليالدمار.و هذا واضح نفس المسألة يجر  رمزه الی الجمود و في رأينا بد 

 يکن فحواه و معانيه التنب ؤ للمخاطب.

و قد إتهم  السياب بإستعماله لألسطورة اإلغريقية أکثر من العربية.إن  جملة العناصر األسطورية التي يوظفها 

ر ذکرها )71السي اب ابتداء من ديوانه الناضج أنشودة المطر تبلغ ) ة، و ان  اإلشارة 782( عنصرا  ليتکر  ( مر 

وز و 14إلی المسيح و الصلب تتمتع بأعلی نسبة تکرار في هذه الرموز إذ تبلغ ) ة، تليها اإلشارة إلی تم  ( مر 

ة، ثم  قابيل و هابيل التي تستخدم )58عشتار التي تصل إلی ) ة، و السندباد الذي يتکرر )75( مر  ( 85( مر 

ة، و معنی هذا إن  اإلنطباع الشائع عن إسراف السياب في إ ستخدام األساطير الغربية دون العربية الشرقية مر 

 غير صحيح.

 

رمز السندباد في  

 قصيدة

 يالهيکلتکرار ال    تکرار اللفظيال   التکرار المعنوي      

السندباد المشرد و  قصيدة رحل النهار

المحزون و رحالته 

 المغامرية

 سوداء، السفر، رحل، سندباد      

 الدم، عودة

التسيطر الحزن و الهم   ألخيرةقصيدة الليلة ا

علی العراق و التشريد 

 السندباد

 يجوب، النوم، البکاء، سندباد      

 الذئاب

تسل ط الفقر و اليأس و  قصيدة مدينة السندباد

هو  الدمار علی المدينة و

 مشرد

جوعان، أحرق، العقيم،  المضمر       

 ، الجفافالموت
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قصيدة أغنية بنات 

 الجن

 

زن و اليأس  و الکثرة الح

 سندباد مشرد يبدأ رحالته

الوداع ، الدخان ، العقار ،  سندباد        

 ضل  

 

اإلقبال سندباد علی  قصيدة دار جداري

ارتحال و السفر و في 

النهاية األمر المحال و 

 الفقر.

راکب ، سفينة ، ارتحال ،  سندباد     

 المحال

السفر و عدم العود،  قصيدة أفياء جيکور

 د السندباد و الهالکتشري

 السفر ، عاد ، جزر ردی السندباد    

الحزن و القنوط و عدم  قصيدة الوصية

رجاء الی عود سندباد و 

 الغربة و الطريد

بحار ، ليل ، عود ، ظالم  سندباد      

 ، مرسي

قصيدة األسلحة و 

 األطفال

الجرح و األلم في 

السندباد بما أصيبه من 

الرحلة و هو هائم و 

 شرد في البحرم

 قلوع، العود ، بحاره بحاره سندباد    

قصيدة شناشيل ابنة 

 الجلبي

الدمار و الجرح حاکم في 

 البلد و أصبح السندباد

  غريق و مشرد

 سفينة ، غرقی ، ارجا سفينة سندباد    

عدم الرجاء بعود السندباد  قصيدة إرم ذات العماد

 و صار مشردا  في البالد

 ر ، ظالم ، يعوديسي سندباد     

غلبة الحزن و اليأس علی  قصيدة ليالي السهاد

سندباد و هو هائما  

 مشردا  

تخنق ، الشراع ، الدجی ،  شراع سندباد     

 أعماق البحر

 

 عبدالوهاب البياتي:

آدابها  ج بشهادة اللغة العربية و( شاعر عراقي ولد في بغداد. تخر  م8999 -م 8971عبد الوه اب البياتي )

م مع مجلة الثقافة الجديدة لكنها أغلقت، وفصل عن 8945مارس الصحافة عام و  ، واشتغل مدرسا  (م8940)

وظيفته، واعتقل بسبب مواقفه الوطنية. فسافر إلى سورية ثم بيروت ثم القاهرة. وزار التحاد السوفييتي ما 

علميا  في معهد شعوب آسيا، وزار  م، واشتغل أستاذا  في جامعة موسكو، ثم باحثا   8915و  8949بين عامي 

ثم استقر  في األشهر األخيرة من حياته في دمشق، ليموت فيها ويُدفن معظم أقطار أوروبا الشرقية والغربية.

)الخياط م8999آب / أغسطس  7حسب وصيته في ضريح الشيخ ُمحيي الدين بن عربي، وذلك في 

زوعه نحو عالمية معاصرة ُمتأنية من حياته الموزعة يمتاز شعر عبد الوهاب البياتي بن .(874،ص 8920،

 عالقاته الواسعة مع أدباء وشعراء العالم الكبار، مثل الشاعر التركي ناظم حكمت و في عواصم ُمتعددة و

 الرموز الصوفية و كذلك بامتزاجه مع التُراث و الشاعر اإلسباني رفائيل ألبرتي والشاعر الروسي يفتشنكو، و

لقد وجدنا الرمز لدی البياتي مبکرا  حداثته. تي شكلت إحدى المالمح األهم  في حضوره الشعري واألسطورية ال

يعتبر الرمز السندباد من الرموز البارزة شعر هم معنی و مفهوم خاص؛ و ذکر کثير من الرموز في ديوانه و لکل  

الحرف العائد( عن الجروح و التعب الذي  عدة مرات في قصائده.يتکلم البياتي في قصيدة ) البياتي و نشاهده

و الخراب الحاصل األستعمار يهدمون البلد العراق و البياتي يصفه و يری سندباد البياتي نفسع  بقي من الدمار

مأيوسا  تجاه الظروف الراهنة و صار متعبا  و مجروحا  و کلهم من نتائج السيئة الدمار و الهدم و  من هذا 

وليس للسندباد البياتي رجاء و قام البياتي ألجل أنتقام و ثأر  ،باد مشردا  و عزوفا  ق يصبح السندالمنطل

 :السندباد

البياتي )«أمواتي أطوفُ  عني حول  اتي / ود  جراح   .../آه ل توقظُ قلبي عزوفٌ  تعبٌ ندبادي / مُ و أنا يا س  »

 .(587ص ،8جم،8994،
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يقبل السندباد ألن ه لم يقدر عليه أن ينقذ الشعب و الشاعر هناک ألجل الحزن و األلم الذي يحمل عليه لم 

الشاعر من المستنقع و الشاعر لم يصغ الی الکالم الشاعر و يغلب علی الشاعر اليأس و عدم الرجاء و يريد 

حت ی يموت.الرمز السندباد هناک له رمز  يجوب في الدنيا األمواتأن يترکه مع کل  الجراحات فمن السندباد 

و هو التشريد السندباد ألجل الدمار و الهدم العراق و السندباد يبدأ لذلک المغامراته و هو قانطا  و واضح و بي ن 

 مأيوسا . و هذا الرمز مع معانيه و إيحاءاته المتکررة يأتي في أکثر أشعار البياتي کما يلي:

الذي  ها السيفُ / أي  السندباد   ثأر   ن يأخذُ م   / أين   رقت/ فهي رمادٌ السهاد/ ضوأت و احت   األهل في أفق   خالتُ ن  »

 ن يأخذ ثأر  م   داد/ أين  الم   نا کان  / دمُ  ها الجرادُ يغزو األشعار   کتب   داد / يا تالل  نا کان الم  / دمُ عاد   للغمد  

 (.584ص:نفس المصدر)«السندباد  

و باليا .البياتي يصور ( يتحد ث عن البلد العراقي و هو صار منهدما  العرب الالجئون )قصيدةکذا البياتي  في 

 «النمل يأکل لحمه»و  «أعراقي تجف و تضحکون»البياتي يجسد هذه بکلماته  العرب و هم في الفقر و التشريد

اب للمخاطب الفقر الحاکم علی العراق کأن  الکلمات أنفسهن لهن أيقاع مالئم للقصيدة بهذه الکلمات يشاهد السي  

رمز السندباد للبياتي هناک له معنی المتکررة في کل قصائده و هو صار و معنی خاص لم نقدر لنا لحذفها.و ال

و سندباد مع عدم رجاءه  مشردا   و محزونا  يتعاقب الدمار و األنهدام الذي يبقی الدول المستعمرين علی العراق

ل العا ر و الخذل و أصيب يتسل ی لألطفال ولکن اليأس و القنوط يسلط علی السندباد و ل حيلة للعراقيين ال  تحم 

کل الموجودات في العراق بهذا الدمار من الناس و الطيور و الحيوانات و هذا أشد  الفجيعة التي نزلت علی البلد 

 العراق:

کم/ علي أبواب   زي شحاذ  ب   م/ السندبادُ کُ صغار   وزي في قلوب  ا / کنُ أن   / السندبادُ إن  أعراقي تجف  و تضحکون  »

 (.574ص:نفس المصدر)«السنين   جارحةُ  ه/ و طيورُ لحم   کلٌ يأ / النملُ طعينٌ  عارٌ 

و الشاعر البياتي  ،( رمز السندباد أيضا  و له معنی مماثال  أمثال المذکورةالجرح) قصيدةيأتي البياتي في 

من يتبع األهداف السامية فالبد  له أن يواجه في هذا المنطلق بالمشاکل و الصعوب يريد أن يلقی الی المخاطب 

المعنی  لعديدة و حاليا  الشاعر کالسندباد يقوم بالمغامرة و في هذا السبيل يقضي حياته في الصعب و العذاب،ا

البياتي يصور فيها  نشاهدبلده حتي يسوقه الی المغامرة. هو التشريد السندباد مع الدمار و الهدم الرمز السندباد

المستعمرون و هم سبب هذا الظروف البشعة.و يرمز بقايا الدمار و الخراب الذي يبقونها األروبيون و هم 

البياتي السندباد في هذه القصيدة و هو الرمز الفرد المشرد و المحزون الذي يقوده الدمار و اليأس الی الی 

 :أطوافه سوی الجرح و التدمير و الرماد الذي من آثار المستعمرين البدء مغامراته ألن ه لم ير  

 ين  في ع   رح  الجُ  رأيتُ  ما عدتُ ./کل  و نيران القبيلة   /صيحة الديک  الرسوم   في نفس   ح  الجر رأيتُ  ما عدتُ کل  »

 / إ نه نفسُ السندباد   قلب   ط م  الذي ح   / إن ه الجرحُ هيم  أروبا الب   ه في ليل  حملُ ا  ت  /أبدالقديمُ  حُ / إن ه الجرالدليل  

 (.514ص:نفس المصدر)«الرماد  

الروح الحزن و الغم  الذي يغطي کل البلد العراق و ( عن ان الی ولدي عليقصيدتيتکلم البياتي في قصيدة )

و يسل يه بأن ه لم يعتمد و يتوقع األوضاع الحسنة  «قمري الحزين»بإسم « علي»لقصيدة يخاطب ولده في هذه ا

ط يستوعب کل يستفيد البياتي من الرمز السندباد هناک ليشاهد لولده بأن  اليأس و القنوالماضية و هي لم تعود.

األرض من البحر و األفق و اإلنسان و صار السندباد الشاعر مشردا  و ضال   و لم يدر  الی أين راحي يشمل 

شا  و منهدما  و ليس مکانا  لعيش و کل شي صار راکدا  و  العراق الدمار و الخراب و يصبح أنحاء العراق مشو 

 ثابتا  حتی قلع السندباد:

 النوارس   مع   تصايحون  عد إبناؤه ي  لم ي   / و  ندباد  الس   لع  ق   وداءُ ه الس  ت أمواجُ و غي ب   مات   رُ البح /زينمري الح  قُ »

 .(78،ص7ج،البياتي )«مات   البحرُ  ؟/ و  احراتُ من تغن ي الس  ل  / ف  ه الرمادُ کف ن   األفقُ  / و  بحوح عاد  و الصدی الم  

اع العراق الذي ليس مساعدا  و يقول عندما يتحدث عن األوضالبياتي في قصيدة )عن الميالد و الموت( 

اشتد ت األوضاع المجتمع و يصل کل األمر الی نهاية صعوبته کل الشعب للخلوص من هذا اإلشتداد يلجأون الی 

و هذا السندباد الذي صار منجي الشعب و هو مشرٌد من الدمار و اإلنهدام  ،ملجئينی يکون مأمنا  للالشاعر حت  

داء مغامراته مع خلوص الناس من الموت و أعاصير التدمير التي يستوعب العراق و ليس العراق و يسعی ليب

ا  سوی الترحل:  بد 

/ لت   تعودين  س  /نية  الم   ه ليلُ درکُ ي   هاب  في أعق   جري کالب الصيد  شارد  ت   زال  کغ  » / و الرماد   قودي في أعاصير  إلي 

 (.821صنفس المصدر:) «حمامة لفلک  ل   الطوفان   مع   تعودين  /س  الدياميس/ ، شراع لسندباد  

( عن الصور الدمار و القتل الذي يمأل العراق و ليس في ثالثة رسوم مائية )قصيدةيتحدث البياتي في 

و کل  هذا يقود الشعب و لسي ما السندباد البياتي الی  ،و الرمادالشوارع و المساکن غير التدمير و الدخان 

 أيوسا  من الظروف المقبلة و ليس له قرار سوی الرحلة:الترحل ألن ه صار مشردا  و م
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 ستقليا  /مُ ل يزالُ  سادة  علی الو   بيعُ لکن الر  / رحلت و  علی الجدار   القتيل   اللون   مخاضة   عبر   إلضواء   تفجرُ ت  »

/ يا سوی هذا الرماد   رکم تت  هي ل   و   وافذ  علی الن   النجومُ  ه رش  / لکن  النهارُ  ما رحل  حلت ک  /ر  ه الظاللُ غمرُ عريان ت  

أت الم أطف  ع  ف   سفينک في اشتعال   القلوب مخل فا  في کل  ميناء   رافيء و  غزو الم  کن يا سندباد/ت  لم ت   ندباد أس  

 (.781المصدر:صنفس )«الذبال؟

کما نبي ن لکم في األبيات الفوق الرمز السندباد في األشعار عبدالوهاب البياتي يسفر عن التجميد الرمز و 

فهوم السندباد في کل واحد من قصائده له مضمون واحٌد و هو التشريد السندباد ألجل الدمار و الخراب العراق م

ی هذه الصورة التجميد الرمز الذي يفقد الرمز معانيه البکر و الالمحدودة  الذي يتبعه الرحالته المغامرية و يسم 

ر في أکثر من قصائده هذا الرمز السندباد حتی يصبح شیء ساذجا  لم يحتاج الی أي جهد ذهني. و الش اعر يکر 

و السندباد ا الرمز و هذا هو التجميد الرمز.حتی عندما يسمع المخاطب هذا الرمز يخطر بباله معان و مفهوم هذ

 البياتي مع مفهومه أکثر بروزا  من آخر الشعراء العراقيين.

 

رمز السندباد في  

 قصيدة

 التکرار الهيکلي    ار اللفظيتکرال التکرار المعنوي        

يحس السندباد األلم و الحزن  قصيدة الحرف العائد

يخوض في الموقف الموت و 

 هو مأيوسا  

، قلبي جراحات، أموات سندبادي

 عزوف

السندباد في حين الموت و  قصيدة الحرف العائد

توجد مسحة الحزن و اليأس و 

 الدمار حاضرٌ 

تان السندباد  ، الدمالجراد، رماد، إحترقت مر 

حالة الفقر و البؤس و أصبح  قصيدة العرب الالجئون

 السندباد مؤلما  و قانطا   

تان السندباد  مر 

 

، عار، يأکل لحمه ، تجف 

 جارحة

بقاء الجراحات علی العراق  قصيدة الجرح  

طوال األيام و التشريد السندباد 

 ألجل الدمار و الجرح

 ، الرمادالجرح، نيران السندباد 

يغلب الحزن و الهدم و اليأس  قصيدتان الی ولدي علي

 علی العراق السندباد المشرد

الحزين، السوداء، کف ن،  السندباد

 ، الموتالرماد

 قصيدة عن الميالد و

 الموت

التشريد السندباد للخراب و 

اإلستعمار الدي يخوض العراق 

 فيه و أخيرا  الرحلة

د  ، الرماشارد ، المنية لسندباد

 ، الطوفانميسالديا

السندباد المحزون يبدأ رحلته  قصيدة ثالثية رسوم مائية

لسبب الدمار العراق و لديه 

 رجاء قليل

اللون القتيل، رحلت، الظالل،  سندباد

 ، إشتعالالرماد

 

 

 بلند الحيدري:

والدته  الكردية. اسمه يعني شامخ في اللغة وهو كردي الصل و م(8971)أيلول  71ولد بلند في بغداد في 

في بداية حياته تنقل بلند .في اسطنبول فاطمة بنت ابراهيم أفندي الحيدري الذي كان يشغل منصب شيخ السالم

انفصل  م(8950)في العاملوالده كضابط في الجيش. كركوك بحكم عم   أربيل و بين المدن الكردية، السليمانية و

ائلة الى بيت جدتهم والدة انتقلت الع م(8957) يرا في العاممتعلقا بها كث لما توفيت والدته التي كان الوالدان.و

ترك دراسته قبل انيكمل المتوسطة  قوانينها الصارمة فحاول النتحار و ينسجم بلند في محيطه الجديد وأبيه. ل

المبكر وهو في السادسة عشرة من  في ثانوية التفيض، وخرج من البيت مبتدءا  تشرده في سن المراهقة

فيها ليبقى  رغم من تشرده كان بلند حريصا على تثقيف نفسه فكان يذهب الى المكتبة العامة لسنينبال.عمره

ن صداقة مع حارس المكتبة الذي كان يسحتى ساعات متأخرة من الليل إ محله بالبقاء بعد اقفال ذ كو 

قرأ  كان معجب بفرويد و وعلم النفس  التراث و و النقد كانت ثقافته انتقائية، فدرس الدب العربي والمكتبة.

د يكتب الشاعر بلن(.429م،ص8995)مير بصري،الديمقراطية. الماركسية و تبنى الوجودية لفترة ثم   الفلسفة و

يجعل مفهومه کسائر و يرمز فيه السندباد و  «السندباد فی رحلته الثامنة»الحيدری قصيدة معاصرة بعنوان 
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قول يو الترحيل السندباد المغامر و السيطرة الحزن و اليأس عليه ،الشعراء العراقيين المعاصر و هو التشريد 

 :في قصيدة )أنا و أنت( الحيدريبلند

و ل  /و ل در  بحرٌ  في البغداد   ليس  ه األخيرة/ف  في نشرت   ذيعُ المُ  /قد کذب  نا األسياد  ضيوفُ  اعتذار/معذرةٌ »

 ن يد  م   ألف   /عن ألف  رجان  و الم   الياقوت   زر  جُ  /عنالجن   لکات  /عن مه السندبادُ ب   ما قال   جزيرة/و کل  

في  جوم  النُ  ن غربة  /م  في الظهيرة   الظل   ن احتراق  /م  /في مدينتي الصغيرة  يظ الصيف  ق   ن نسيج  خرافة م  /السلطان  

 «.لياليها صمت  

 

من فضاءات  يبدو السندباد المعاصر فيها يائسا   ، ومل نزعة مأساوية منكسرة وتشاؤميةإن  القصيدة تح

آخر الشعراء العراقيين مشردا  و مغامرا  و يبدأ رحالته مع  ، و صار السندباد الحيدري مثلدروبها الرحلة و

سبب هذه النزعة المأساوية يعود إلى معاناته القاسية فی  ن  إالصورة الحزن و القنوط الذي يبث  في اشعاره.

 إلى آخر بالد المعمورة لكنه ل يجد إل   وسندباد المعاصر من حوله.يسافر ال سياسی جتماعی وعالقته بما هو ا

في  ياد  الص   عودةُ  /وفي المساء   الصياد   نا فيها/وعودةُ ل   كان  »:، يقول الشاعربةالخي األحزان و اليأس و

كي  /نكذبُ األسياد  نا يا ضيوف   نحنُ /ف  الغريرةُ  شرته األخيرة/جنتنا الحالمةُ في ن   المذيع   نا فيها/في كذبة  ل   /كان  المساء  

ساعة  /والآللئ البيضاءُ  و األصدافُ  و نا فيها/البحرُ ل   /كان  ندبادُ ها الس  ب   /خرافة قال  ديد  نا الم  في تاريخ   تظل  

 «.الميالد

فيه کما تشاهدون في األمثلة کان السندباد الحيدري محزونا  و مأيوسا  من هذا التشريد و األلم الذي يخوض 

ا  ال   د بالترميز السندباد يشرع رحالته المغامرية ،إن  بلند الحيدري الرحلة و و لم ير بد  األوضاع  يجس 

اإلجتماعي و السياسي العراق المعاصر الذي يسلط عليه المستعمرون و يسلبون و ينهبون الشعب العراقي و 

 وحزنه و عدم رجائه. بلدهم و يصبح الشعب العراقي صفر الکف  و يری عالجه في الترحيل ثم  يقوم بالسفر مع

يا / المبحر   يا أنت  »: فيها قولي (رحلته الثامنة السندباد فی)يكتب الشاعر بلند الحيدری قصيدة معاصرة بعنوان 

 قارعة   يرميا  فم  /ك ن موت  ل تطبق جفنيك حياء  م  / ن أرض  بر م  ش   ة  مد   يمنسی  ف/لك  عن ظل   تسائلُ أنت المُ 

ن أن أكبر م  /ذنب  ن كفارة  ك أكبر م  موت   يكن ف/ متُ  و...ينيكافتح ع  ف  لموتى/ل   سواءٌ  األرض   دروب   كل  / رب  الد  

 «.ن كذب  و جنان م  / ن ذهب  م   عرائس  موعود ب  /كلب   جنة   يميتا  ف تولد  

يصف الحيدري الرحالت السندباد الذي يخوض في الغمرات و في کل  رحلته من رحالته السندباد مغامر 

ر العراق  ر الحيدري يدعو السندباد لعدم النوم الذي وراءه الموت و الشاعروحيد. و الشاع في الحقيقة يصو 

المعاصر الذي يتورط في الخراب و الهدم الذي ينتجه المستعمرون و هذا من ثمراته و السندباد الحيدري في 

الهدم و الموت و في نهاية هذه القصيدة التي يرمز السندباد هو شارد و متحي ر و اذا يصل الی مکان يواجه ب

 يتکرر دائما  مع معانيه الواضحة: هذا الرمز السندباد لدی بلند الحيدريو األمر يصبح قانطا  و مأيوسا .

ا ذا ها أن   / ي.. انتظر الدمع  بلول ب  م   فجر   يا نجمة  / ييقول: انتظر/ديه مد  ي  ي  /ينيه فی ع   ضوء   نقطة   إلى آخر  » 

 كل   يف/موات الدنيا س   كل   يف/ األرض   فجاج   كل   يف أبحر   عن رجل  /ن ذكرى مرآتی م   كُ ن أقصى ما تملم  /آت  

 وقظ  ن أن يُ أصغر م  / ن قطرة  حرا  أصغر م   ب  فما كانت إل  / البغض   كل   و الحب   كل   يف/الدنيا  بحار   موات الدنيا.. وس  

 .« الصحراء

السندباد و  الخيبة، األحزان و  اليأس واصر لكنه ل يجد إل  إلى آخر بالد المعمورة يسافر سندباد المع و

األمکنة غير اليأس و الحزن و هذه المسحة القنوط و األلم  يجوب في األرض ولکن لم ينل في کل   الحيدري

و هذا الرمز مع مفاهيمه يتکرر دائما  في قصائده و ليس  يشاهد في أکثر من قصائده الذي يوجد فيها السندباد

ا المعاني المبتکرة و اإليحائية الذي من الوجوه البارزة للرمز ولکن الشاعر يستخدم الرمز تلقائيا  بغض فيه

 صارت بسيطا .النظر الی اإليجاد الرمز المبتکرة لنفسه و هذا الرمز 

همه أن يرحل من هذا  وحيد مع حلمه البائس، ليس هنالك من ينتظره، أو يبالي به، فكل   -هنا-السندباد 

   :قصيدة )الرحلة الثامنة( أن يأخذ معه في رحلته إلى الموت كل من معه العالم الحي، و

عن /  دب  عن الج   الحكايات   كل  / :نبٌ نا ذ  عند شاعر   ى التوبةُ حت  المنار/ /يا حارس   لنغرق وأطفئ مصابيحك...» 

 . « عن ذنب   في التوبة   بحثُ ي  /  عن مذنب   /  ال قلب  يحيا ب   عالم  

حت ی يغرق في البحر و يعد  کل  شيء عنده  اعر يدعو مخاطبه و هو حارس المنار لعدم الهداية و الهلکةالش

ذنب و لم ير سبيال  سوی الميل الی الهدم و الهلک في هذه القصيدة مثلما في األبيات المذکورة يرمز الحيدري 

اضحا  ألجل الکبت السياسي و الرمز السندباد من السندباد إلبراز معانيه الذي يخطر بباله و لم يقدر لظهورها و

يلقی بأنواع من المصيبة و أطرافه مملوء من  هناک له معان  ليس مبتکرا  و السندباد هو الرمز اإلنسان المشرد

ا   غير الرحلة و في کل  هذه الصور يسيطر عليه اليأس و القنوط. إن الدمار و الرماد الذي لم ير لنفسه بد 
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ندباده هنا للتعبير عن موقف يائس من الحياة، جعله في ثالثة مقاطع، سيطر عليها صوت الحيدري وظف س

مما ساعد على ظهور النبرة  لم يظهر معه صوت آخر، مما جعل الصراع داخليا  في ذات القناع، و القناع، و

ورطة التجميد الرمز  کل  هذا يروننا بأن  بلند الحيدري الشاعر العراقي المعاصر يقع في  الخطابية في النص.

راري الذي کثير من الشعراء العراقيين و الحيدري في ترميزه السندباد في کل قصيدته يتحد ث عن مضامين تک

ب و عندما يورد الحيدري الرمز السندباد سرعان يفهم مفاهيمه دون أي مراجعة و هو ليس غريبا  تجاه المخاط

 الالمحدودة و هذا هو التجميد الرمز.الی القصيدة وفيفقد الرمز معانيه البکرة و 

رمز السندباد في  

 قصيدة

 التکرار الهيکلي    تکرار اللفظيال     التکرار المعنوي        

تسيطر اليأس و األلم علی  قصيدة أنا و أنت 

دا    بغداد و کون السندباد مشر 

صمت ، إحتراق، غربة ، السندباد     

 کذب

قصيدة السندباد في 

 ثامنةرحلته ال

اإلقبال سندباد علی الموت و 

 الهالک و هو غريب بالد

، شبر من موتک، ذنب، کلب المضمر   

 أرض

إعطاء خبر عود السندباد  قصيدة أنا و أنت

 ولکنه مطرود و هائم

، عودة، الصياد، کذبة السندباد   

 الحالمة

تسل ط األلم واليأس علی البيئة  قصيدة الرحلة الثامنة   

 ض في الغربةسندباد يخو

، بال إطفاء، نغرق، الجدب المضمر     

 قلب

 

 عبدالرزاق عبدالواحد:

عمره ثالث سنوات إلى محافظة ميسان، و فيها قضى  انتقل مع عائلته وم( و 8970ولد في بغداد عام) 

كبير.عاد المجر ال صباه المبكر متنقال  بين شبكات األنهار في لواء العمارة وقضاءي علي الغربي و طفولته و

، متخرجا  في الجامعية الثانوية و فيها أكمل دراسته المتوسطة و ، ود طالبا  في الصف الثاني المتوسطإلى بغدا

معاونا   للعميد في أكاديمية الفنون  ، وعمل مدرسا   (م8947قسم اللغة العربية بدار المعلمين العالية عام)

ها ، فعمل فياإلعالم التعليم إلى وزارة الثقافة و ارة التربية ونقلت خدماته من وز 8920الجميلة ببغداد.في عام 

ديرا   لمعهد ، ثم أصبح متحريرها...فمديرا  في المركز الفولكلوري، ثم رئيسا  لسكرتيرا  لتحرير مجلة األقالم

 و أول مجموعة م(،8954، فعميدا  لمعهد الوثائقيين العرب.نشر أولى قصائده عام )الدراسات الموسيقية

، منها عشر مجموعات شعرية لألطفال هي له اثنتان و أربعون مجموعة شعرية صدرت8940شعرية له عام 

و فقد نشرت له في الوليات المتحدة األمريكية  الكثير من شعره إلى مختلف اللغاتترجم  أعز شعره عليه.

الدكتورة سلمى الخضراء  نمجموعة  قصائد مختارة  قامت بترجمتها في جامعة كولومبيا في نيويورك كل م

و هو شاعر مجدد مع قدرته الکبيرة علی الصياغة الشعرية الموسيقية ، و .، والدكتورة لينا الجيوسيالجيوسي

قد استفاد کثيرا  من لغته الجيدة و خلفيته الکالسيکية ، في بناء القصيدة الحديثة من حيث الفکرة الناضجة و 

يمة و الفکرة الجديدة ، و هو يعيش في محراب الکلمة ،يتبتل من أجلها ، األسلوب الفني الرقيق و اللغة السل

يتفيأ في ظاللها،عل ها تشفي غله من نفسه ، و الشاعر يحمل بين طياته عنفوانا  و طموحا  و يعبر عما يجيش 

 (.788ص،م7007في خاطره من هواجس و ما يعتمل في جوانحه من تصورات و رؤی.)هادي آل طعمه ،

و يرمز فيه (  الرحلةُ إلى شواطئ المرجانشاعر عبدالرزاق عبدالواحد قصيدة معاصرة بعنوان ) يكتب ال

السندباد و يجعل مفهومه کسائر الشعراء العراقيين المعاصر و هو التشريد و الترحيل السندباد المغامر و 

 السيطرة الحزن و اليأس عليه ،يقول:

ما  نفـقـُد األمـاْن / وتبدأ الرحلةُ للمجهول  يا نيـاْن..! ماٌء ونظارتاْن / كم يوما  فيوما  يبدأ القلـْق / يوما  فيو» 

 (88،ص7008عبدالواحد،«)سندباد  تاه بين هذه الشطآْن ؟ /كم شهرزاد  حلُمْت  ..  ؟

الشاعر في هذه القصيدة يعب ر عن القلق و فقد األمن و کل  يوم أکثر من ذي قبل يکثر اإلضطراب و القلق 

ا  و هذه الصورة تمث ل لنا صورة العراق المعاصر الذي انغمس في الورطة الدمار و السلب الذي يستعمرون کثير

األجانب من العراق و الشاعر لم يقدر عليه أن يری هذا المنظر و لم يروق له ،و في هذه الحالة من الخراب و 

ود عن حريم الوطن لم يوجد للسندباد البيئة مملوءة من الدخان و الرماد و اإلستعمار الذي ليس شخص لذ

ر هذا المضمون بشکل جي د و يعتقد بأن   الشاعر سوی الترحل و مغامراته ،و عبدالرزاق عبدالواحد يصو 

السندباد مع بدء رحالته صار متحيرا  و مشردا  بين هذه الشطوط و يسأل الشاعر عن نفسه الی متی السندباد 

بدالرزاق عبدالواحد کما نری يستخدم الرمز السندباد في هذه القصيدة و معنی صار مشردا  و تاها  في األبحار؟ع

رمزه هو التشريد السندباد الذي من ثمار الهدم و الدمار الذي يبقی للعراق المستعمرون و رحالت المغامرية 



 4141السنة  - 41مجلة جامعة االنبار للغات واالداب   العدد 
 

15 

 

من قصيدته کما يقول الشاعر في مکان آخر تجاه هذا الموقف الذي يسيطر اليأس و الحزن علی وجه السندباد.

 حول سندباد:

واآلن شهـرزاْد /هـا ألف ليلة وليلة مضـْت/ونحن في بغـداْد /نطـوف بين الضحك والدموْع /بين اللـيل »

)عبدالواحد « والشمـوع  ../وجـرينا  شهـرزاْد /وتبـعـنا السـندباْد /مـن بـالد  لـبـالْد /بحـكاياها الغريبهْ 

 (.7،ص7008،

لقصص و هو شهرزاد و يتذکرنا الحکايات السندباد في بغداد إن ه يجول في الذقاق يساير الشاعر مع سامر ا

عراق هائما  و يتبلور التشريد في وجه و سندباد لم يدر سبيله و لم يحصل الی نتيجته الذي يرحل الی العراق 

د لنا  «الليل ،بالد  الی بالد، الغريب، الطوف»ه القصيدة يهدينا الی غرضنا مثل من أجله و الکلمات هذ کل ها يجس 

الصور من القصص السندباد و هو يأس من الوصول الی النجاح و اإلنقاذ شعب عراق من الظلمة و العتمة و 

.هذا فإن  رمز السندباد في هذه القصيدة يسوقنا الی سندباد لم ير قبالته سوی الدمار و الخراب الذي بين يديه

و  و الخراب للعراق و أخيرا  العود لحزن و اليأس عليه ألجل الدمارمضمون واحد و هو التشريد السندباد و ا

ر سفينة السندباد:  الرحلة من العراق.و الشاعر يشير الی رمز السندباد في نفس القصيدة و يصو 

وأقـبلـْت بغـداْد /حاملة شـموع ألـف ليلـة  وليلـه/وصوت شهرزاْد/وأجـمل األحالم عن أشرعة 

 (.82ص در،السـندباد.)نفس المص

الشعر يديم سبيله في هذه األبيات و إن ه يصف رحالت السندباد مع مغامراته و کل  الحوادث التي يجری في 

هذا المسير المخيف ولکن لسندباد غرض آخر و هو إنقاذ شعب العراق الذين يرجون العون من شخص  يعانيهم 

منفردا  و يری األوضاع السيئة و صار  من الورطة التي يخوضون فيه ولکن السندباد لم يقدر نجاتهم

السندباد و شراعه في السفينة و هو عالمة من األسفار المغامرية  يشير بصورة موجزة الیمحزونا .الشاعر 

للسندباد في العراق و يأخذ بين يدی الشاعر رمزا  محترما  ألن  السندباد يسعی ألجل الشعب العراق و إنقاذ و لو 

العمل مأيوسا  و قانطا  و يشيد عمله الخالصة و يعب ر عن حکاية السندباد بالجمال.يأتي  صار السندباد في هذا

الشاعر رمز السندباد و له في کل  أشعاره معناه واحد و هو کما تشاهدون التشريد السندباد و التسيطر حالة 

ر دائما  و يدور ، هذا المضمون في العراق و البدء رحالته الغرامية الحزن و اليأس ألجل التدمير کل  أبياته يتکر 

في فلک واحد و في نهاية يؤدی الی تجميد الرمز و أصبح شيئا  ساذجا  و بسيطا  عندما يقرأه المخاطب سرعان 

 ما يصل الی هذا المعنی کأن  القاريء يعلمه من قبل.

 

 علي جعفر العالق:

من جامعة  األدب العربي وريوس فيولد في العراق.حصل على بكال الناقد علي جعفر العالق الشاعر و

و األدب الحديث من جامعة أكستر في  حصل على الدكتوراه في النقد و م(8927) عام المستنصرية في بغداد ،

المستنصرية و جامعة بغداد و جامعة صنعاء و يعمل حاليا في  في الجامعة عمل مدرسا   (م8915)بريطانيا عام 

 و،العراقيتين  عمل رئيس تحرير لمجلة األقالم و مجلة الثقافة األجنبية.لمتحدةالعربية ا جامعة العين باألمارات

الشعرية  العديد من المهرجانات الثقافية و شارك في .شغل منصب مدير المسارح و الفنون الشعبية في العراق

في مهرجانات  الكويت كما شارك صنعاء و الرياض و بغداد و و العربية في القاهرة و عمان و فاس و أبو ظبي

عضو في .بلغاريا يوغسالفيا و األتحاد السوفيتي و بريطانيا و فنزويال و من و لقاءات أدبية دولية في كل  

له العديد .األدب في العراق في األتحاد األدباء العراقيين و في رابطة نقاد و ،العام لكتاب و األدباء العرب  األتحاد

هيئة المعجم ، )العربية باللغتين العربية واألنكليزية المجالت صحف والمفالت النقدية في ال من البحوث و

 (.275،ص7م ،ج7007

الحنين للسفر  بعد كل رحلة يعاوده الشوق و و، دي يرحل ليعود ظاهرا  على بغدادكان السندباد البغـدا

سط، بين ثنيات يب فينفرش العالم أمامه ليذرعه كالشبح، يغوص في لجج البحر ويطير على أجنحة الـرخ، و

المدائن  أو واسعة كالمدى البعيد حيث غرائب الحضارات ويقـة كالحصيرة للتقاط األنفاس ،الموج جزيرته ض

حتمية رحالت السندباد: األحباب. األصحاب و تتلقاه بغداد و وولكنه كان دائما  يعود ، أو غرائب لعب اإلنسان ،

يتحد ث العالق عن النـصر يخيم قبل أن تنسج األمنية خيوطها. ليد والظفر ملك ا إرادة العودة، و و إرادة السفر 

 :وردة الحلم(مار و الجرح و يرمز السندباد في قصيدة )األوضاع السيئة العراق المعاصر الذي يحيطه الد

 كبُ طٌب مر  ح  مـاْد /ن ر  ه م  هـاراتُ ن   وارٌح ،ج   جرٌ ه ح  نحني:/ليلـُ ، ت  باكيةٌ  السواحلُ  إذْن /و ن رمـاد  المدى م  » 

 (.79م:ص8991)العالق،«السندبـاد  

 كانت تحميه بغداد، المدينة التي تخيم سلطة و و، كان السندباد البغدادي حليف البشرية في مطلع شبابها

بؤرة  و، الحقيقة الحاضرةمجهول من بقاع األرض.ال بركة على أرجاء المعمورة، القوة المهابة في المعلوم و
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سيدة المنجزات.سندباد علي جعفر العـالق هو سندباد اإلنسان الحديث الحائر القلق، سندباد  واألحالم  األخيلة و

كلما تسلح الكثير ولكنه يغرق في وهم أكبر. ما تسلح بالعلمبكل  الكثير ولكنه يغرق في وهم أكبر. الذي يعرف

أرضه من علو سماوي  فرأى استشرف  طار و بالعلم أكثر غاص أبعد في لجة الوهم. السندباد المعاصر صعد و

يولوسيسه.إذا رجل السندباد  سندباد السياب و، موظفا  في معمل استمرار النوعأداة له  الكون ،نفسه لعبة بيد 

سندباد العـالق الذي طار على أجنحة الـرخ نظر إلى  إذا عاد عاد مكلال  بالفشل.و المعاصر فال أمل له بعودة، و

امرأة جديدان ، رأى نفسه موجة.صدى موجة مستلمة على  له رجل والوراء فرأى مدى جديدا  يشع

.يقول الشاعر في قصيدة )البحار و الظلماء( عن الى قارب التجربة مستحيلة والعودة إلى بؤرة الحدث والفضاء.

 السندباد ولکن الشاعر يضمر لفظ السندباد و يخفيه عن القاريء حت ی يصل اليه عبر وراء جهد ذهني:

ء لهفة و اضالعی  و قد خف من شوق اليک مع الفجر انا عائد..ليلی مرافی  ائد منها..بعطر ذنوبیانا ع »

 (87األقالم ،الجزء«)قد جئت،خلفی زغردات طيوبها مجنونة  الظلمأی حصيد لهيب

الشاعر علي جعفر العالق يشير في هذه القصيدة الی بغداد و أحواله المفجعة و المؤلمة حيث يمأل  من 

اد و الخراب شوارعه و أنحاءه و الشعب العراقي يقضون حياتهم في اليأس و القنوط ولکن هناک يخبر الرم

عن عود شخص و هو ينقذ العراق وشعبهم من الدمار و القنوط الذي ينغمرون فيه ليس هذا الفرد سوی 

رون يرمز الشاعر رمز و الشاعر العالق يری عوده قريبا  و من هذا المنطلق يبش ر مجيئه ، و کما يسندباد 

کما يقول علي جعفر العالق في مکان سندباد مضمرا  و هذا المضمون بما فيه يتکرر في کل قصائد هذا الشاعر.

 :آخر من قصيدته وردة الحلم

 و/الوهُم ، و فيها الحقيقةُ  تمازجُ ت   / الملكـةْ  جسدُ / ، ثانيـة  الحلم   رف  ن ط  م   ألمح   ثم  /السندباد ْ حلمُ  طبٌ ح   »

 (.50م:ص8991)العالق، «البركـة ْب   الموتُ  والنار  ،ب   العشبُ 

يرإن  السند ما سعی لعودة المجد و و کل   من األوضاع الذي إندلعت في بلده باد علي جعفر العالق حائر و متح 

نحن  أبتداء الرحالت والعظمة بلده يواجه بالفشل و يصير قانطا  و مأيوسا  و يجوب في کل البلدان مشردا  و 

ر العالق العراق  ، حطبنقد ر علی رؤية الخراب و التشريد في أبيات الشاعر من کلمات ) العشب بالنار ( يصو 

المعاصر مع هدمه و تخريبه و صورة البلد سيئةٌ کان الشوارع تمأل بالحجر و الرماد و الدخان و لم يوجد فيه 

و هو الرمز إنسان مشرد و مغامر مع حزنه و  يأسه يذکر الشاعر سندباد في شعره آثار المدنية و اإلستيطان.

الرمز السندباد مع معانيه عند العالق ليس له مضمون  يدري أن يعمل أي شيء إزاء فشله ،صار متحيرا  و ل 

سوی مفهوم الذي يذکره الشعراء العراقيين السائرين فيتجمد الرمز السندباد عند الغالق ألن  علي جعفر العالق 

السندباد لم يذکر معان  الجديدة و البکرة الذي لم يعلمه المخاطب و الشاعر يخفی معانيه وراء القناع في ترميزه 

لکشف عن معانيه و هذا األمر مغاير و يتغي ر الرمز السندباد الی شيء قريب الذهن و لم يطلب الجهود العقلي ل

ر الشعرية التي ابتدعها الشاعر المعاصر الرمز وسيلة إيحائية من أبرز وسائل التصويبالتعريف الرمز و هو 

عبر سعيه الدائبوراء اكتشاف وسائل تعبير لغوية ،و من هذا المنطلق يصيب هدا الشاعر العراقي بالتجميد 

 الرمز في شعره.

ر و له معنی واحد و هو  هذا المعاني للرمز السندباد في شعر حسام الساعدي في کل واحد من أشعاره يکر 

باد الشاعر و البدء الرحالت المغامرية و التسلط المسحة الحزن و اليأس علی الشعب العراقي التشريد السند

،هذا الرمز مع معانيه الرمزية صار شي ء ساذجا  و سهال  عند المخاطب و سرعان يخطر ببال المخاطب هذه 

رة حتی يؤدی الرمز الی التجميد و شي ء قريب الی الذهن و هذا األ مر من العيوب الرمز الذي المضامين المکر 

يصيب ذجا  بسيطا  ألن  الشاعر هذا الرمز مع معانيه و مضامينه يصبح شيئا  سايصيبه هذا الشاعر العراقي.

بالتجميد الرمز و هو تکرار معان الرمز دائما  حت ی يفتقد الرمز معانيه البکر الالمحدودة و صار الرمز ساذجا  لم 

هذا هو فهم معانيه و مفاهيمه وول اليه و إذا يسمع المخاطب کلمة السندباد يجهد الذهني للوص يحتاج الی أي

 .التجميد الرمز

رمز السندباد في  

 قصيدة

 التکرار الهيکلي    تکرار اللفظيال    رار المعنوي  تکال    

اإلتيان صور من الجرح  قصيدة وردة الحلم

و األلم و سندباد مطرود 

 و هائم

 السندباد     

تان         مر 

رماد ، باکية ، جارح ، 

 النار ، الموت، جسد

عود السندباد و تصوير  قصيدة البحار الظماء

الدمار الذي يمال في 

 العراق

 الظلماء ، مرافيءعائد ،  المضمر     
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الحزن المسيطر علی  قصيدة غزالة الصبا 

و رحالت  روح الشعر

 غريبة سندباد

 السندباد      

 ات()ثالثة مر      

 رحلة ، محنة ، مجبرا   

قصيدة الرحلة إلی 

 شواطي المرجان

يکون السندباد غريبا  و 

مشردا  و مسحة من 

 الحزن و اليأس

القلق ، نفقد األمان ، تاه  سندباد       

 ، الشطان

غربة سندباد و تشريده  الليلة الثانية بعد األلف

في العراق مع الحزن و 

 اليأس

 السندباد      

ت        انمر 

أحالم ، نطوف ، الغريبة ، 

 أشرعة

 

 النتيجة:

ا ،ول يتجمد عند مدلول واحد محد   ا يكتسب في كل قصيدة مدلول  جديد  الرتباط الحتمي بين  ود ،الرمز إذ 

الشعري هو تجميده في  د كيان الرمزأخطر ما يهد   ون ، في إطار العمل المعيمرموزاتها ل يكون إل   الرموز و

 يفقد إيحاءاته البكر الالمحدودة و يدور في فلكه ،ألن  الرمز يتحول حينئذ إلى رمز لغوي عادي ،و نمدلول معي  

ا ل يمكن التعبير  ر عن شيء معي ن محد د ويمته الفنية كرمز ، التي تكمن في أنه ل يعب  يفقد من ثم ق إن ما يعبر عم 

بشكل واضح في الشعري العربي الحديث و ل سي ما هذه الظاهرة شاعت  لألسف فإن   و.عنه بوسائل اللغة العادي

ا معين ا بمدلول خاص و الشعر العراقي المعاصر ، يقيض لهذا الرمز قدر  فما إن يستخدم شاعر من الشعراء رمز 

يستندوا  وبنفس المدلول حتى يبتذلوه ، النجاح حتى يتهافت الشعراء على هذا الرمز يستخدمونه من التوفيق و

ا آخر يهد   على أن   يحولوه إلى رمز لغوي عادي. ئية وطاقته اإليحا كيان الرمز الشعري د هاك بالمقابل خطر 

الرمز حتى يستغلق مدلوله ، وحتى ل يكاد يوحي بشيء عل اإلطالق ، أو  المغالة في إبهام وبنفس القدر وه

 يوحي بسراب مبهم ل

ا في  شعرنا الحديث من ظاهرة تجميد الرمز عند مدلول يقود إلى شيء ،وهذه الظاهرة بدورها لست أقل شيوع 

 و الشعراء العراقيون ينغمضون في هذه الورطة أکثر من سائر الشعراء البالد العربي. واحد.

 

 المصادر و المراجع                                    

 :الف( الکتب

إحياء التراث العربي ،  ، بيروت : دار«لسان العرب »م(، 8911ابن منظور ، محمد بن مکرم ،) -1

 الطبعة األولی.

 الطبعة األولی.، مکتبة اآلداب، «عن بناء القصيدة العربي ةالحديثة»م(.7001علي )،عشري زايد  -2

، إتحاد الکت اب «أثر التراث الشعبي في التشکيل القصيدة العربية المعاصرة»م(.7005کاملي )بلحاج ،  -3

 العرب.

 ، جامعة الکوفة.«في شعر عبدالوهاب البياتي  الترميز»م(.7001الخاقاني ،حسن )  -4

، القاهرة: دار المعارف ، « الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر»م(، 8915أحمد ، محمد فتوح ،) -5

 الطبعة الثانية.

بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و  ،«8األعمال الشعرية الکاملة»م(.8994عبدالوهاب )،البياتي   -6

 .یالطبعة األول النشر ،

، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و «7األعمال الشعرية الکاملة»م(.8994البياتي ،عبدالوهاب )  -7

 .الطبعة األولی النشر ،

، بيوت: المؤسسة العربية للدراسات و « األعمال الشعرية الکاملةـ»م( 8991العالق ، علی جعفر ) -8

 النشر ، الطبعة األولی.

، بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة )آفاق عربية( ، « الديوان»، م(7008عبدالواحد ،عبدالرزاق ،) -9

 الطبعة األولی.

 الطبعة األولی.، بيروت : دار العودة ، «الديوان » م(. 8992السي اب ،بدر شاکر )  -11

 ،بيروت: دارالعودة ، الطبعة الثانية.« ديوان بلند الحيدري» م ( 8910الحيدري ، بلند ) -11
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اد الشعر الحر  في العراق»م(.7007ان )هادي آل طعمة ، سلم -12 بيروت: در البالغة ، الطبعة ، « رو 

 األولی.

،عمان: عاصمة للثقافة العربية ، الطبعة « الشعر العراقي الحديث»م(، 7007عبيد ،محمد صابر،) -13

 األولی.

 .ولیالطبعة األ دارالحکمة ، بيروت:، 8، ج«أعالم األدب في العراق الحديث»م(.8995مير بصري ،)  -14

 ، بيروت:دار صار ، الطبعة الثانية.«الشعر العراقي الحديث»م( ،8920الخياط ،جالل )  -15

، مؤسسة جائزة 7، المجلد«معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين»م(، 7007هيئة المعجم ، ) -16

 عبدالعزيز سعود البابطين إلبداع الشعري ، الطبعة الثانية.
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