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Abstract
Badr Shakir Al-Sayyab displays new techniques in “The Blind Prostitute,” a poem
which incorporates different myths and symbols for illustrating a people's suffering,
especially the doubly-oppressed women. In this essay we argue that Al-Sayyab
derives some literary materials from Shelley’s poetry, especially his translation into
poetical English of Goethe’s lyrical play Faust as well as his “On the Medusa of
Leonardo Da Vinci.” What substantiates the idea that Al-Sayyab is influenced by
these two works by Shelley is his inspiration by Shelley’s poetry and character
generally. The significance of this argument comes from a comparative studies’
approach and the importance of national consciousness. Besides, it sets the
boundaries of cultural heritage. Moreover, finding the sources of these influences
helps the reader to grasp the profound connotations of the words. The theoretical
framework of the essay is comparative studies. Drawing on insights from the French
school of comparative studies, we describe and analyze the themes, images,
mythological figurations and symbols in “The Blind Prostitute.” We concluded that
though Al-Sayyab has used various literary elements from Shelley’s works, he has
created a new poem which is pertinent to the environment and the problems existing
at the time in Iraq.
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محسن حيدري بني ،1سردار أصالني ،2حسين پير نجم الدين

 .7طالب مرحلة الدكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان ،أصفهان ،ايران
 .2األستاذ املشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أصفهان ،أصفهان ،ايران
 .3األستاذ املشارك ،قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا جبامعة أصفهان ،أصفهان ،ايران
(تأريخ االستالم .2222/72/22 :تأريخ القبول)2227/22/22 :

امللخص
لقد أفاد بدر شاكر السياب يف إنشاد قصيدته "املومس العمياء" من التقنيات اجلديدة ووظّف األساطري والرموز
املختلفة لبيان مصائب الشعب االجتماعية خاصة النساء .يرى هذا البحث أن السياب استسقى بعض العناصر
األدبية من قصائد "شيلي "إلثراء هذه القصيدة ،السيما املسرحية الشعرية "فاوست" للشاعر األملاين
الشهري"جوته"واليت قام بصياغتها "شيلي" مرةاُخرى ,مع إحالتها إىل اللغة الشعرية اإلجنليزية وإعمال تعديالت يف
أصلها األملاين وقصيدة أخرى "حول ميدوزا للئوناردوداوينتشي" .ما جعلنا أن نصل اىل قناعة فحواها أن السياب
استلهم قصيدتني من شيلي،ومل يكتف يف رسم صورة األسطورة الرئيسية (ميدوزا) يف بنية قصيدته "املومس
العمياء"  ،باملسرحية الشعرية "فاوست" ,بل استوحى من القصائد األخرى لشيلي .إن أمهية هذا البحث ترجع يف
البداية إىل أمهية الدراسات املقارنة والعناية بالوعي القومي ,وحتديد مسافاتنا عن املوروث ,من جهة أخرى,
العثور على املصادرالشعرية يف ديوان السياب ,يساعد املتلقي يف ردم اهلوة بني الدوال ومدلوالهتا .هتدف هذه
الدراسة إىل التعرّف على املظاهر األدبية املستخدمة يف قصيدة "املومس العمياء" اليت استلهمها شاعرنا من قصائد
شيلي ,مث شرعنا مبعاجلة البحث بالتمحيص والتحليل يف التطورات والتغيريات اليت أوجدها السياب على هذه
املظاهر من أصلها اإلجنليزي حىت ورودها يف قصائده .إن هذه الدراسة مبنية على األصول املصرّحة يف املنهج
الفرنسي للدراسات املقارنة .ومن هذا املنطل قمنا بوصف ,وحتليل ,ومقارنة املضامني ,والتصاوير,
والرموزاألسطورية ,والدينية املوجودة يف قصيدة "املومس العمياء" .فاستنتجنا أن السياب وإن كان قد اختذ
املظاهر األدبية املختلفة من قصائد شيلي ,لكنه قد خل قصيدة جديدة متالئمة مع بيئته ومتناسبة مع املشاكل
القائمة آنذاك يف بلده ,العراق.

الكلمات الرئيسية
السياب ,املومس العمياء ,شيلي ,جوته.
 الكاتب املسؤول

Email: sardareaslani@yahoo.com

 842

مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة السابعة عشر ،العدد الثاني ،صيف 8282

املقدمة

كانت البالد العربية بعد احلرب العاملية الثانية مليئة باملصائب واملشاكل االجتماعية احلادة.
والشعر العريب احلديث ،وبسبب قيوده املختلفة والتزامه بالقواعد اخلليلية مل يكن مبقدوره
عرض هذه املشاكل .فقام السياب مبشاركة نازك املالئكة بإبداع الشعر احلر .هذه الطريقة
اجلديدة يف نظم األشعار فتحت اجملال لبيان املوضوعات واملضامني اجلديدة.
7
كان أكثر الشععراء العواقعيني يسعتمدون معادة أدهبعم معن الرومانتيكيعة .اسعتمد السعياب
مععادة أدبععه ,إلثععراء قصععيدة "املععومس العميععاء" أيضععا مععن أشعععار بريسععي بععيش شععيلي-7172(2
)7222كأحععد كبععار الرومانتيكيععة ومععز هععذه املععادة مبصععائب العصععر االجتماعيععة .وقععد جعععل
أبطال هذه القصة الشعرية ,من أفراد الطبقة الوسطى وقعام بتصعوير احنالهلعم وفسعادهم.

 .7بدر شاكر السياب :كان من مواليد عام7722م .بعد موت أمه يف السادسة من عمره ,تركه أبوه ليتزو إمرأة أخرى وابتعدأ
تعلمه االبتدائي بقرية "باب سليمان" وأهنعى أربععة سعنوات يف هعذه املدرسعة  .كانعت املرحلعة االبتدائيعة تشعمل علعى سعت سعنوات
دراسية وإلهناء دراسته ذهب إىل مدرسة احملمودية للبنني بأيب اخلصيب .تعرّف السياب يف هذه املدرسة ألول معرة علعى اللغعة
اإلجنليزية بعد املرحلة الثانوية بالبصرة ذهب إىل بغداد لاللتحاق بداراملعلمني العالية وظهر حرصه الشديد علعى تعلعم اللغعة
واألدب اإلجنليزي يف تغيري فرعه من اللغة واألدب العريب إىل األدب اإلجنليعزي ,ععام 7742م .يف هعذا الععام التحع بعاحلزب
الشيوعي (.عباس)12 :7772 ,
بعد سنوات أعلن انفصاله من احلزب عام 7724م,بسبب وعيه بنيات احلزب ضد آمال الشعب العريب ,منها محايعة احلعزب
معن تكعوين الكيععان الصعهيوين يف األراضعي الفلسطينية(.شععكيب أنصعاري7312 ,ه.ش )223 ,يف البدايعة ,احلععزب كعان ينععادي
بتأليف حكومة مشتركة من العرب واليهود .فلما تغيّر موقف روسيا أصدر احلزب منشورا يؤيّد فيه التقسيم ,وأخذت جريدة "
القاعدة" تنشر املقاالت العنيفة ضد احلرب الفلسطينية وتطالب بسحب اجليوش العربية من فلسطني (.عباس)724 :7772,
بع ععد خروج ععه م ععن احل ععزب ق ععام بإفش ععاء ني ععات احل ععزب يف مق ععاالت ق ععد كتب ععها يف جمل ععة " احلري ععة البغدادي ععة " باس ععم" كن ععت
شيوعيا"(.بيضون)22 ,7777,
يف أوائل الستينيات قد واجه مرضا حادا ,مرض العضال و كان يُنتقل بني املدن املختلفعة للععال .معن لبنعان حعىت لنعدن  .ويف
النهاية  ,بعد سنوات من األمل ,وافته املنية عام 7724م ,يف إحدى مستشفيات الكويت (.شكيب أنصاري7312,ه.ش)223 ,
" .2بريسي بيش شعيلي" ) ( P. B. Shelleyإنّعه ولعد ععام م ,7172ب"هورشعام" معن واليعة "ساسعكس" .كعان جعده معن أثريعاء "هورشعام"
وابوه كان عضوا يف الربملان .كان شيلي و خالفا ألسرته احملافظة  ،معارضا لألعراف السعائدة والتقاليعد القد.عة .بععد وروده أكسعفورد
تععرّف علععى الفلسععفة اإلحلاديععة ومبشععاركة صععديقه كتععب مقالععة دفاععا عععن اإلحلععاد باسععم "لععزوم اإلحلععاد" (The Necessity of
) Atheisnوبسببها أُخرجا من املدرسة .إنه كان ضد عقائد الكنسية األنكليكانية اليت كانعت حتمعي الطبقعة السعائدة .مل يكعن شعيلي يف
حياته األسرية رجال ناجحا .تزو يف بداية شبابه " هريت" ولكنه طلقها وتزو " مري شيلي" الكاتبة الشهرية .من األحعداث اهلامعة يف
حياته ,تلمذه عنعد الفيلسعوف االجتمعاعي احملعافو ,ويليعام جعودوين  (W. Godwin) .وكتعب ععام 7277م ,أعظعم أثعره "برومثيعوس
طليقا")  .(Prometheus Unboundكتعب شعيلي قصعائد فتلفعة وسعافر إىل العبالد األروبيعة املختلفعة كإيطاليعا ,وايرلنعدا ,واليونعان
وتابع جهعوده لتحريعر العبالد معن يعد األرسعتقراطيني واملسعتبدين .يصعفه "وردزورث " ,2علعى أنعه معن كبعار الرومانسعيني و بأنعه أعظمنعا
فنا" .مات شيلي عام 7222م إثر انقالب قاربه يف البحر (Abrams, 2000: pp. 698-700) .
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وب ععيّن مصع ععائب الطبقع ععة املضع ععطهدة ومع ععا تعانيع ععه مع ععن الظلع ععم واحليع ععاة البائسع ععة( .عشع ععري
زايد)11 :7777,
كان شيلي من الشعراء امللتزمني ببيان القضايا االجتماعية وكان مشهورا مبواقفه
السياسية واالجتماعية احلادة يف القرن التاسع عشر يف إنكلترا .ولقد تأثّرالسياب هبذا
الشاعر ،لكنه ما استوحاه فوتوغرافيا وحرفيا ,بل هو اصطنع قصة جديدة ,متالئمة مع
األزمات الطارئة على اجملتمع العراقي إثر سيطرة املستعمرين.
لقداستفاد السياب لبيان القصة ,يف إطار هذه القصيدة من الرموز واألساطري املختلفة
ذات األبعاد الفكرية املتنوعة.إن هذه القصيدة جمموعة من القصص املتشابكة اليت تنقل
املتلقي من قصة إىل قصة أخرى .و قد أظهر الشاعرعبقريته الفذّة من خالل دمج هذه
التصاوير واألساطري يف قصص موجزة يف غاية اإلجياز .والنص الغائب يف هذه القصيدة
أكثر بكثري من النص احلاضر .وسلّط الشاعر ،كاملخر السينمائي ،األضواء املختلفة على
التصاوير البديعة من الضوء اخلافت حىت عاصفة مِن األضواء.
يبدو من الشواهد أن السياب كان قد قرأ بعض قصائد شيلي وكان عارفا مبضامينها,
وتصاويرها ,وأساطريها واستفاد منها يف قصيدته "املومس العمياء" .ولتعزيز هذه الفكرة
قمنا بوصف بعض التصاوير اليت وظفها السياب مستوحيا العبارات املتكررة يف أشعار شيلي.
ولكن الفكرة العامة يف هذه القصيدة مستلهمةٌ من أسطورة "ميدوزا" اليت ذُكرت يف أثرين
لشيلي ,األول  :املسرحية الشعرية فاوست 7جلوتة,)1742-1832( 2مث قصيدة "حول ميدوزا
لليئوناردو داوينتشي" .3
كان "بريسي بيش شيلي" من األوائل الذين قاموا بنقل اجلزء األول ملسرحية "فاوست" من
اللغة األملانية إىل اللغة اإلجنلزية ,يف قالب مسرحية شعرية ويف احلقيقة شيلي خل قصيدة
جديدة مبنية على أحلان جديدة.
ولكي يرسم السياب صورة أدق من أسطورة ميدوزا ،كان حباجة أكثرإىل املعلومات ،وقد
استوحى من القصيدة األخرى لشيلي ,باسم "حول ميدوزا للئوناردوداوينتشی" .وصف شيلي فيها
لوحة من هذه األسطورة اليت كانت موجودة مبتحف أوفيزي .إن ما جيعل هذه القصيدة ذات
أمهية واسعة ,هو أن حركة شيلي كانت خالفا للشعراء اآلخرين .كان الشعراء والرسامون قبل
1. Faust
2. J. W. V. Goethe
3. On the Medusa of Leonardo Da Vinci
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شيلي يرمسون أسطورة ميدوزا بإ.اءات بشعة وكانوا يرمسون قاتلها (برسيوس) كبطل أنقذ
اجملتمع من شرها بقتلها .وكان ظلم "بوسايدون" كمغتصب ومعتد حب املرأة املظلومة مفقودا
دائما بني هذه األشعار واللوحات(M. Shlutz, 2015, 329-330(.
يبدوا أن السياب استمد من رؤية شيلي ,يف هذه األسطورة ليخل شخصية "املومس
العمياء"  .كما أنه خالف رؤية اجملتمع يف نظرته اىل املومسات ككائنات قبيحة ،وقام بتبيني
األزمات االجتماعية اليت كانت مسببة يف حتويل املرأة الربيئة إىل البغي.
هندف يف هذه األوراق البحثية إىل حتديد املضامني واألساطري اليت وظّفها السياب
مستلهما بقصائد شيلي ,مث نضطلع بوصف وحتليل التغيريات والتطورات الطارئة على هذه
املضامني واألساطري من قصائد شيلي ,حىت مرحلة ظهورها يف قصيدة "املومس العمياء".
لذا سنحاول أن جنيب عن:
سؤالني رئيسيني
االول :ماهي املضامني واألساطري اليت وظفها السياب من خالل استلهامه قصائد شيلي؟
الثاين :ما هي التطورات والتغيريات الطارئة على هذه املضامني واألساطرياليت قام هبا
السياب؟
يبدوا أن هذه الورقة البحثية تدرس ألول مرة تأثر السياب بشيلي عن طري مقارنة بني
العناصر األدبية عند الشاعرين  .فحاولنا أن خنتار من قصائد الشاعرين األبيات اليت
ترشدنا إىل قضية التأثري والتأثّر.
عدم الوعي باجلذور الثقافية قد يؤدي إىل إذابة املوروث األديب بني الثقافات األجنبية.
تتكوّن هذه القصيدة من العناصر األدبية املتعددة اليت مل تٌشرَح بعدُ على أساس مصادرها
املتنوعّة .وقد تطورت بعضها إىل الرموز األدبية الغامضة وهذه الدراسة حماولة لردم اهلوة
بني الشاعر و املتلقي ,وتساعد الباحث لنقد عادل .

خلفية البحث
أثناء دراسعتنا هلعذا املوضعوع ,مل نعثرعلعى مقالعة أو كتعاب حتعدث ععن تعأثر السعياب ببريسعي
بعيش شععيلي بشععكل صععري  .لكننعا اسععتفدنا مععن بعععض الكتعب واملقععاالت الععيت بععادرت مبعاجلععة
اإلهبامععات املوجععودة يف قصععائد السععياب وبيّنععت تععأثر السععياب ببريسععي بععيش شععيلي تار يععا.
منععها" كتععاب السععياب النثععري" حععول كلمععات السععياب يف املواقععف املختلفععة ,هععذا الكتععاب أُلف عه
"حسن الغريف" .وقعد أشعار يف قسعم معن هعذا الكتعاب اىل مشعاركة السعياب يف معؤ ر برومعا,
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ع ععام 7727م ,وق ععد ألق ععى حماض ععرة حت ععت عن ععوان "االلت ععزام والالالت ععزام يف األدب الع ععريب
احلعديث" هعو يف هعذه احملاضعرة اسعتحث الشععراء الععرب علعى قرائعة آثعار شعيلي وأععرب ععن
معرفته بأشعاره( .غريف ,دت )43 :وكتاب بعدر شعاكر السعياب رائعد الشععر الععريب احلعديث
حليدر توفي بيضون الذي شرح حياة السياب وأثنائه طالع بعض أشععاره .يبعيّن بيضعون بعأن
لويس عوض اعترب قصيدة " اتبعيين" من ديوان "أزهعار وأسعاطري" تنويععا علعى قصعيدة شعيلي
باسم " اتبععيين" 7معن قصعيدة "برومثيعوس طليقعا" (. 2بيضعون )44 :7777 ,كذلك,أطروحعة
لنيل شهادة الدكتواره لغريب ساعدي 3حول " التعراجم العربيعة لألشععار اإلجنليزيعة وأثرهعا
على األدب العريب احلديث" ,هذه الرسالة تتعل جبامعة ) (SOASمبدينة لندن .تبحعث هعذه
الرسععالة عععن التراععات العربيععة للقصععائد الشععهرية اإلجنليزيععة عععن طري ع الشعععراء العععرب
املعاصرين كالسياب وأدونيس .وقد ذَكر يف مقدمة رسعالته ,أن السعياب اقتعرب إىل قصعائد
شععيلي عععام 7744م ,كمععا أعععرب السععياب عععن إعجابععه بأشعععار "شععيلي" وذلععك يف رسععالة إىل
صعديقه "خالععد الشععواف" )Saedi, 2018: 250( .ولكععن هععذه اآلثعار ليسععت إال وثععائ تار يععة
والتُدعم بالشواهد الشععرية حعول تعأثر السعياب بشعيلي .وهنعا نلفعت النظعر إىل مقعالتني حعول
قصيدة "املومس العمياء" ,األوىل مقالة باسعم "دراسعة قصعيدة املعومس العميعاء لبعدر الشعاكر
السياب من منظار النقد البنيوي التكويين" حلسن جنفي وسردار أصالين اللذينِ درسا هعذه
القصععيدة يف إطععار نظريععة البنيويععة التكوينيععة .هععذه املقالععة تبحععث عععن الظععروف االجتماعيععة
الراهنة وأثرها على السياب يف إنشاد هذه القصيدة .واملقالة األخرى حتت عنعوان" البغعاء يف
الشعععر العراقععي احلععديث ،اجلععواهري وحسععني مععردان والسععياب بععاذ " كتبععها حسععن غععا
فضالة اجلنايب ,وفارس عزيز مسلم جبامعة بابل ,يف هذه املقالة ت املقارنة بني قصعائد
هؤالء الشعراء حول موضوع البغاء .ونستنتج معن هعذه الدراسعة أن السعياب كعان أول معن قعام
مبعاجلة هذا املوضوع اجتماعيا.
4
لدراسة قصائد شيلي استمددنا مبجموعته الشعرية  ,اليت قد ضمت كل قصائد "شيلي"
واليت حتمل شروحا تار ية حول القصائد .وقام شيلي يف مقدمة تراته لفاوست بشرح
األسباب اليت دفعته لنقل هذه القصيدة من اللغة األملانية إىل اللغة الشعرية اإلجنليزية.
كذلك توجَد دراسات عديدة يف اللغة العربية حول هذه املسرحية ,كتراة منها بيد
2

7

3

1. Follow Me
2. Prometheus Unbound
3. Ghareeb Saeddi
4. The Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelly
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عبدالرمحن بدوي إىل اللغة العربية ,جاءت شروح قيمة يف مقدمة هذا الكتاب حول
البدايات التار ية لرواية فاوست .أما القصيدة الثانية فهي حول "ميدوزا
لليئوناردوداوينتشي" مل نعثرعلى مقالة أو كتاب باللغة العربية ,لكننا استفدنا من مقالة
باللغة اإلجنليزية ,تشرح أسباب إنشاد هذه القصيدة وهي حتت عنوان"إعادة اال
ميدوزا" ,7اليت كتبت بيد ام .إس .الكساندر ,2هذه املقالة نشرت جبامعة يف نيويورك.
إن الدراسات املقارنة اليت هتدف إىل إثبات قضية التأثري والتأثّر ،جيب أن تتبىن
منهجا علميا جتريبيا .لذا انتهجنا املنهج الفرنسي يف الدراسات املقارنة.
املومس العمياء
عكف األدباء يف العصر احلديث على دراسة املظاهر االجتماعية يف آثارهم ,ولكنهم مل
يكونوا متعمقني يف التعبري عن الصعوبات االجتماعية .كانت مسألة املرأة و صعوبات حياهتا
من املوضوعات احملظورة .ومل تكن تتجاوز عن األشعار احلكمية .حاول السياب يف هذه
القصيدة أن يبني صعوبات حياة هذه الشرحية االجتماعية اليت كانت دوما حمكومة دون
قضاءعادل.
وقد صرّح السياب إىل األسباب اليت تؤدي إىل إجياد ظاهرة البغاء البشعة .عنوان
القصيدة يبني إىل حد كثري إحساس الشاعر حيال املومسات .وإن السياب أثناء هذه القصيدة
بيّن جر.ة اجملتمع والبيئة يف تضليل املرأة ولكنه كىن عنها باستخدام لفظة "املومس" بانفعال
املرأة العربية حيال العواصف االجتماعية وعدم فاعليتها يف تطور اجملتمع ,ومن جانب آخر,
مع لفظة "العمياء" رفع الستار عن أسباب هذا التهاون والعجز يف املرأة ,و يرجع السبب إىل
حد كثري إىل عدم نضج ثقافة املرأة وعدم اكتراث اجملتمع جتاه تعليم البنات.
اقترب السياب لبيان املفاهيم مِن قالب املسرحية الشعرية ولكن القصيدة هذه هلا
أسلوب خاص مل يكن سائدا يف الشعر العريب حىت آنذاك وتُعدّ من القصائد الطوال .هذه
القصيدة جمموعة من القصص املتشابكة اليت تنقل املتلقي من قصة إىل قصة أخرى
والشاعر يف دايناميكة فعالة يقوم ببث الضوء واأللوان على هذه اللوحات حبيث .كّن القارئ
أن حيفو هذه الصوَر يف خلده.

1. Recovering the Beauty of Medusa
2. Alexander, M. Schlutz

أثر أشعار بيرسي بيش شيلي على قصيدة "المومس العمياء" لبدر شاكر السياب
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نظم السياب هذه القصيدة عام 7724م ,وحاول أن يبيّن فيها املأساة اإلنسانية ويالمعس
جرحها الدامي .وقلما جند شاعرا عربيا معاصرا يقوم ببيان احملن االجتماعيعة هبعذا الشعكل
الصععري  .هععذه املطولععة أظهععرت بععأن اجملتمععع هععو املسععؤول عععن قسععم عظععيم مععن مأسععاة املععرأة
وجعلها منعزلة ومنفعلة ,فعاجملتمع إذن هعو اجملعرم حبع البغعي .السعياب ح ّلعل هعذه الظعاهرة
حتلععيال نفسععيا فلسععفيا .وبعيّن أن السععبب األول يف إجيععاد هععذه الظععاهرة هعو الفقععر ,واجلععوع,
وظلم الغاصبني احملتلني و يعرب عن هذه الفكرة على لسان إحدى شخصيات القصعة ,سعليمة
 ":فال سبيل إىل الرغيف سوى البغاء(".فضالة اجلنايب ومسلم)327 :2277 ,
حتك ععي القص ععة ك ععذلك رواي ععة ج ععوع الفالح ععني ومص ععائبهم جت ععاه الطبق ععة األريس ععتوقراطية
السائدة .القصيدة تركعز علعى حيعاة فتعاة فقعدت أباهعا إثعر إصعابته بطلقعة ناريعة ,حيعث كعان
األب يبادر اىل سرقة القمع معن البيادرليُنقِع ذ بعه أسعرته معن اجلعوع املسعتمر ,وإذا بعه يُرمعى
بطلقة نارية فيُقتل إثعر اإلصعابة .تغعادر الفتعاة القريعة متجهعة حنعو املدينعة للعهروب معن الععار
ال ععذي تش عععر ب ععه يف القري ععة .وتتح ععول يف املدين ععة إىل م ععومس يف أي ععدي اجلن ععود املس ععتعمرين
احملتلني .مث تعتاش عن طري البغاء ملدة عشرين سنة(.جنفي وأصالين)272 :2222 ,
املسرحية الشعرية "فاوست"
لقد ذُكر اسم مسرحية "فاوست " جلوتة ,الشاعر اآلملاين الشهري يف هامش قصيدة"املومس
العمياء" .فضال عن ذلك استلهم السياب يف هذه القصيدة بعدة من القصائد األخرى
لشيلي .هذه املسرحية الشعرية موجودة يف جمموعة أشعار بريسي بيش شيلي .وقد كان من
األوئل الذين بادروا إىل تراة هذه املسرحية إىل اللغة اإلجنليزية ونظمها بأسلوب تص
بنفس شيلي وهذا األسلوب قريب من أسلوب الرومانسيني.
بععدأ "جوتععة" كتابععة مشععاهد هععذه املسععرحية عععام  ,7112ولكععن ّ نشععرها عععام 7172م,
بعنوان ((فاوست شذرة))(.جيته)22 :2221,
مل يكععن "جوتععة" أول مععن قععام بكتابععة هععذه املسععرحية الشعععرية .تععدور هععذه املسععرحية حععول
شخصية حقيقية يف القرن السادس عشر وكُتبت حوهلا مسرحيات عديدة وأشبهها مبسرحية
جوتة كانت مسرحية "مارلو"  .اختذ جوتة كثريا من املشاهد من هذه املسرحية الشععرية(.م.
ن)37 .
هععذه املسععرحية تشععتمل علععى جععزئني ,اجلععزء األول قععد نُشععر عععام 7172م ,حتععت عنععوان
"شععذرة" وتشععتمل علععى هععذه املشععاهد :مناجععاة فاوسععت ,وإستحضععار روح األرض ,وحوارمععع
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"فجنر" ,واحلديث بعني مفسعتوفليس والتلميعذ اجلعوال ,وحانعة آوربعاة ,والعة املشعاهد تعدور
حول مرجريت وعالقتها بفاوست(.م .ن )27
نُشر اجلزء الثاين بعد أعوام من نشراجلزء األول وكعان بلغعة فلسعفية وعقالنيعة ,واجلعزء
الثاين باسم "فاوست " قد نشرها عام 7222م(.م.ن )21
أبدى بريسی بيش شيلی إعجابه هبذه القصيدة .وعلى أساس تععبريه هعو تععرّف إىل هعذه
القصيدة عن طري تراة لقطعة من هذه املسرحية من خالل تراة مدوين .7وكانعت هعذه
التراة وف تعبري شعيلي مشعحونة بالنقعائص والعيعوب ,فهعو أحعال اجلعزء األول ( الشعذرة)
إىل اللغة الشعرية اإلجنليزية عام 7222م ,ونشرهتا زوجته مري شيلي يف نسعخة كاملعة سعنة
7224م(Shelley, 1901: p. 537).
كان السياب قد استوحى قصيدته من تراة شيلي .وقد استعان يف نظم هذه القصيدة
(املومس العمياء) ببعض املوتيفات واملضامني اليت تتعل بالقصائد الألخرى لشيلي,
خاصة قصيدته "حول ميدوزا لليئوناردو داوينتشي" اليت تتشابه وتتطاب فيها الصور
واملضامني ,مما جعلنا أن نقتنع بأن السياب قد استلهم هذه القصيدة.
أسطورة ميدوزا
ميدوزا كانت بنت فوركيدس وكيدو .وكانت ميعدوزا فانيعة حعني أن شعقيقتيها كانتعا خالعدتني و
كانت يف بدايتها فتاة ايلة لكنها تعرَّضت لالغتصاب من جانعب "بوسعايدون" يف معبعد آثينعا
وحتولت إىل إمرأة كريهة املنظر وتغيّر شعرُها إىل ثعابني ومن كان ينظعر إليهعا كعان يسعتبدل
بععاحلجر .فقطععع رأسععها بريسععيوس وعلّقععه علععى تععرس اآلهلععة ,أثينععا ,فمععن كععان ينظععر اىل
عينيها ،كان يتحوّل اىل حجر اما  ,كما لو كانت حية(.عبدالفتاح إمام)423 ,
لقععد اسععتفاد كععثري مععن الشعععراء الكالسععيكيني مععن" جععان ملتععون" (7214-7222) 2صععاحب"
اجلنععة املفقععودة" حععىت "جععان آرمس ععترانج"(7117-7127) 3مععن هععذه األسععطورة يف أش عععارهم
ووصفوها بصُوَر بشعة ورمسوها كعدو لإلنسان ,ولكنهم يف احلقيقة قاموا بتشويه وجه املرأة
املغتصبة كضحية لشهوات املستبدين وامللوك(Bulfinch, 1855: p.162) .

1. Medwin
2. J. Milton
3. J. Armestrong

أثر أشعار بيرسي بيش شيلي على قصيدة "المومس العمياء" لبدر شاكر السياب

855

"حول ميدوزا للئوناردوداوينتشي"
بادر الكثري من الشعراء الرومانسيني بإنشاد قصائدهم متأثرين بالتماثيل أو اللوحات
الشهرية .كان "بريسی بيش شيلي" يعيش يف "فلورانس" بروما ,يف السنوات األخرية من
حياته ,وحينما قام بزيارة معرض "أوفيزي" 2شاهد هذه اللوحة الزيتية -اليت نُسبت خطأً
إىل داوينتشي -فاجنذب إليها وقام بوصفها يف قصيدة معنونة هبذا العنوان .وف
تعبري"جرانت إف .إسكات" "رَسْمُ هذه اللوحة هبذه اإل.اءات البشعة ,ليس أقل فظاعة من
4
عمل بوسايدون 3يف ا غتصاهبا واالعتداء عليها ,وليس أقل قساوة من قتلها بيد برسيوس
( من قطع رأسها بالسيف)" ,ألنّ هذا الرسّام حينما قام برمسها ,قام بإظهار اجلانب
السليب من املرأة وبدل الكشف عن الظلم الذي ربه املرأة وبيان األسباب الرئيسية يف
تضليلها واغتصاهبا بيد أبناء الثروة والقوة ,قام بتشويه صورة هذه األسطورة .وهي تكون
رمزا للمرأة اليت تعيش حتت ظروف اجتماعية قاسية أحالتها إىل كائن مرعب فاقد للشعور
واحملبة .كان شيلي معارضا هلذه الرؤية األحادية حيال املرأة اليت تعرضت لالغتصاب
والتعدي ,فحاول أن يغيّر رؤية اجملتمع قبال قضايا املرأة االجتماعية .شيلي يف هذه
القصيدة بدل التركيز على مالم وجه هذه املرأة يف اللوحة ,يركز على الظروف اليت
انتهت هبذه األحداث املأساوية(M. Shlutz, 2015: 329-330) .
يف قصيدة "حول ميدوزا" املوجزة (بالنسبة للقصائد األخرى) بإمكاننا أن نستنبط رؤية
شيلي الفلسفية حيال األزمات االجتماعية .حني شاهد شيلي هذه اللوحة ,ذهب اىل رؤية
أبعد من رؤية الكالسيكيني األنانية وبادر بوصف هذه اللوحة بنظرة نقدية وفلسفية .هو
ينظر إىل اإلنسان ككائن ايل بالذات .وهذا اجلمال يتشوه تدرجييا إثر تعرض اإلنسان
للمشاكل االجتماعية اليت تلقي بظالهلا على حياته .يصف شيلي مالم وجه هذه املرأة يف
بداية هذه القصيدة هبذه الكلمات:
7

Its horror and its beauty are divine. / Upon its lips and eyelids seems to lie
)Loveliness like a shadow, from which/ shine. (Shelley, 1901: p. 369, 4-6

التراة :رعبها وااهلا إهليان .يبدو على شفتيها وجفوهنا تبط باحملبة اليت تشبه
ظال يتألأل.
1. On the Medusa of Leonardo Da Vinci
2. Uffizy
3. Poseidon
4. Perseus
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الرعب واجلمال يأتيان من األعلى وحىت هذا الوجه القبي يشري إىل احملبة املكتومة
حتت ظالل األنوار.
تتطاب الفكرة العامة يف هذه القصيدة مع فكرة السياب حول الرباءة الذاتية ألبناء
البشر وتأث ري الظروف البيئية القاسية يف حتويل اإلنسان إىل كائن قبي  ,خال من الشعور.
حيمل اإلنسان بالذات نورا إهليا ولكنه بعد التعرض ألحداث احلياة يصاب بصريورة
مستمرة .و يتحول الطفل الربيء تدرجييا إىل جمرم .
جيعف تسععتر بعالطالء ,يكععاد ينكعر مععن رآهعا /أن الطفولععة فجرهتعا ذات يععوم ,بالضععياء/
كاجلدول الثرثار(..السياب)742 ,2 :2272 ,
شبّه السياب مصابي الطري بعيون ميدوزا .ملن يكون عارفا بقصة أساطري ,وإذا واجه
باسم هذه األسطورة ,ينكشف الغطاء عن قصة هذه القصيدة .ترمز هذه األسطورة إىل
الظلم حب الربيئة وحتويلها إىل كائنة بشعة ,وكريهة املنظر ,اليت تنتقم من كل اجملتمع
وتسلب منه الروح اإلنسانية وحتوهلا إىل احلجر .و تنتهي القصة هبالكها بيد نفس اجملتمع.
أنشد شيلي يف مسرحية "فاوست " ,من لسان مفستوليس حول ميدوزا ,يف هناية
املسرحية ,قائال:
A lifeless idol; with its numbing look./ It freezes up the blood of man; and they/
Who meet its ghastly stare are turned to/stone, / Like those who saw
)Medusa.(Shelley, 1901: p.544

التراة :الدمية املتجمدة مع نظرهتا اهلامدة /تُجمّد الدماء يف عروق الرجال من هم
ينظرون إىل نظرهتا املفزوعة يتحولون /إىل احلجر /كمن هم رأوا ميدوزا.
شُبّهت املرأة بالدمية اخلامدة وهذا التشبيه يدلّ على حتويل املرأة إىل شيء هامد فاقد
للشعور وأوىل ضحية هذه القضية تكون نفس املرأة مع نظرهتا امليتة .
السياب قد أنشد:
تفتحععت كععأزاهر الععدفلى مصععابي الطريع  /كعيععون "ميععدوزا" حتجععر كععل قلععب بالضععغينة/
كأنّها نذر تبشر أهل البابل باحلري (.السياب)744 ,2 :2272 ,
يرمز السياب بأسطورة ميدوزا حلجم هائل من املعاين الذي جيعل املتلقي وسط قصة
هذه األسطورة ,فيواجه املتلقي من البداية حجما مكثفا من التصاوير واملضامني املوحشة.
مضامني من االغتصاب والعنف حب املرأة واستبداهلا إىل كائنة مرعبة ذات أحقاد
وضغائن مفرطة تكوّنت نتيجة الظلم والفقر املهيمنني على احلضارة الزائفة احلديثة .إنّه
توسّع يف مدلول هذه األسطورة من الفرد إىل اجملتمع ,ومن املومس إىل املدينة اجلاهلة
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األفالطونية وكىن بلفظة(مصابي الطري ) عن املدنية الزائفة الغارقة يف الظلم والفساد ,و
ينبت هذا الفساد املسيطر على املدينة بذور احلقد والظغينة يف قلوب املدنيني مث ينتهي
باشتعال املدينة حبرائ هذه الضغينة.
اخلفاش
يأيت السياب أثناء وصف الليل بصورة ختتص بقصيدة "حول ميدوزا للئوناردوداوينتشي",
فيصف الليل فيما على املدينة ,وشبّه العابرين ب"خفافيش" يف الليل قائال:
ومععن املتععاجر واملقععاهي وهععي تنععبض بالضععياء/عمياء كاخلفععاش يف وض ع النععهار ,وهععي
املدينة /والليل زاد هلا عماها(.السياب)744 ,2 ,2272 ,
مز "شيلي" اللون األسود القا بأنوار تبثّ من شرة ضي ضبايب ,وهو يشري إىل
"اخلفاش" ككائن تعتمد حياته على ظلمة الليل ,فينشد يف قصيدته "حول لوحة ميدوزا"
قائال.
Whilst in the air a ghastly bat, bereft/ Of sense, has flitted with a mad surprise/
)Out of the cave this hideous light had/ cleft . (Shelly, 1901, p. 370, IV, 43-45

التراة :حني يف اهلواء خفاش مذعور فاقد للشعور ,قد /رفرف مباغتا جمنونا خار
الكهف ,كانت هذه األضواء املرعبة قد بثّت من الشرة.
"طريان اخلفاش يف وض النهار" ليس بإمكان اخلفاش أن يرى شيئا مع وجود النور ,بل
يتحول هذا النور إىل شيءٍ موحشٍ ومرعب يسبّب رعبه وكئابته .تفتقد األنوار قيمتها
كمضيئة النهار يف هذه الصور ,بسبب العمى املهيمن على اإلنسان واجملتمع .تعرب الظلمة
عن الغفلة واألنانية املهيمنتني على اجملتمعات البشرية الغائرة يف الظلم والفساد ,واملراد من
العمى نفس الضاللة املخيمة على عقول اجملتمع.
 تكون املدنية احلديثة مزدانة باملتاجر واملقاهي اليت تبث األنوار يف مساء الليل
وحتول الليل إىل هنار مضيء ,ولكن هذه املدنية الغارقة يف اآلثام والذنوب تنتزع من
اإلنسان هدايته ،واإلنسان الفاقد للوعي والشعور يعيش يف العمى .يرمز هذا الطائر
اىل من يعيش ليقوم بتعتيم اآلخرين وينتفع من ظلمة الليل و ر يف عتمة الدجنة
إلصطياد عرض اآلخرين .والليل يلم إىل جور املستعمرين واملستبدين الذين
يزيدون اجملتمع ضاللة خدمةً للخفافيش.
قد استغل السياب النور والظلمة لريسم فضاء الوحشة .ويبادر بالكشف عن زيف هذه
األنوار إلجياد فضاء مرعب على املتلقي .هو يشري إىل أن هذه األنوار امللونة املنبعثة من هذه
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األماكن الغارقة يف الفساد ,ليست أنوار اجلنة ,بل هي األضواء املنبثة من هليب اجلحيم,
وتدعو اإلنسان اىل ارتكاب الذنوب واملعاصي يف حضرهتا! .
انسلت األضواء من باب تثاءب كاجلحيم(.السياب)742 ,2 :2272 ,
و ليست هذه األضواء من جانب الفردوس بل هي من جانب اجلحيم .يف مسرحية
"فاوست" املتراة نالحو هذه الصورة هبذه العبارات من لسان رفائيل( )Raphaelمن
املالئكة:
)Alternating Elysian brightness/ With deep and dreadful night.(Shelley, 1901: p. 538

التراة :األنوار الفردوسية املتبادلة /بالليل املرعب والعمي .

تثائب
مععن امللفععت للنظعر يف هععذا التعععبري "انسععلت األضععواء مععن بععاب تثععاءب كععاجلحيم" مععن قصععيدة
"املومس العميعاء" هعي لفظعة " تثائعب " .تُعتعرب هعذه اللفظعة يف أشععار السعياب معن املوتيفعات,
وقععد اسععتفاد منععها يف كععثري مععن الصععور ,علععى سععبيل املثععال يف قصععيدة "أنشععودة املطععر" قععام
بتشخيص املساء والغيوم " تثائب املساء والغيوم" (.السياب)722 ,2 :2272,
كذلك هذه اللفظة من األلفاظ املفضلة عند شيلي على سبيل املثال ويف قصيدة "شينشي"
()The Cenciبادر برفع الستار عن زيف املدنية احلديثة:
Even now a city stands, strong, fair, and/ free; / Now stench and blackness yawn,
like death./ Oh, plead/ With famine, or wind-walking pestilence,/ Blind lightning, or
)the deaf sea, not with/ man.(Shelley,1901 , p. 251 ,V 105-108

التراة :حىت اآلن مدينة تقوم ,قوية ,وايلة ,و/حرة واآلن تتثاءب العفنة والظلمة
احلالكة ,كاملوت /.وآه تتبقّى /باجلوع والوباء املتفشية ,والضوء العمياء ,أوالبحر األبكم
و/ال بالرجال .
ومن عبارة شيلي هذه حول املدينة  ":اآلن تتثاءب العفنة والظلمة احلالكة" ,نستنبط بأن
السياب قد استلهم من "شيلي" يف تعبرياته اخلاصة .ألنّ نفس الصورة حول لفظة " تثاءب"
و"املدينة" قد تكررت يف قصيدة "أم الربوم" لبيان تفشي املوت والوحشة يف املدينة:
تثاءبت املدينة عن هوىً كتوقد النار /وت حبرّها ورمادها ودخاهنا اهلاري( .السياب,
)227 :2 :2272
يذمّ شيلي املدنية احلديثة بسبب الفساد املوجود فيها ,هو يرى أن املدنية اليت كانت
مبنية على أساس اجلمال واحلرية ,قد حتولت اآلن إىل بؤرة للظلمة ,واجلوع ,والفساد,
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هبذه األبيات يصف املدينة اجلاهلة اليت بقاءها ليس معتمدا على اإلنسانية ,بل هذه املدنية
الزائفة تستمر بالفساد ,والفقر ,والظلم ,واألمراض املتفشية.
هذه الصورة من جهة أخرى تنطب على مضامني السياب ,إذ السياب كذلك كان ينظر
إىل املدن الكبرية كمصدر للظلم والفساد ودائما يشري إىل هذا املضمون يف قصائده" :والليل
يطب مرة أخرى وتشربه املدينة" أو يف قطعة أخرى من نفس القصيدة ينشد " :وهي املدينة
والليل زاد هلا عماها".
7
كذلك شيلي يف قصيدة "السيدة ماب" أنشد :
The fiery-visaged firmament expressed/ Abhorrence, and the grave of Nature/
)Yawned/ To swallow all the dauntless and the good. (Shelley, 1901: p. 22, 87-89

التراة :قبة السماء النارية نشرت /الضغينة ,وقربُ الطبيعة تثائب /ليبتلع كل باسلٍ
وحسنٍ.
3

أيب اهلول 2ومدينة "طيبة"
من املثري لالهتمام أن السياب استغل بعض األساطري اليت ال توجد يف مسرحية "فاوست" بل
هو استفاد من األساطري اليت ذُكرت يف قصائد أخرى لشيلي وهو يف قطعة من القصيدة
يشري إىل قصة مدينة "طيبة" و أسطورة "أيب اهلول" اليت يتناول الشاعر تبيني القصة يف
كلمات موجزة .وهو يرمز بأيب اهلول اىل التقدير املتحتم املخيم على مصري اإلنسان.
تعععرب أسععطورة "أيب اهلععول" يف قصععيدة "املععومس العميععاء" عععن اخلععوف السععائد علععى هععذه
املدينة .يبيّن السياب قصة مدينة "طيبة" يف هامش القصيدة بعأن أوديعب مل يكعن ناجحعا يف
هروبه معن تقعديره .وهعو وقعع يف فعخ القعدر وبععد أن قتعل امللعك ,تعزو أمعه",جوكسعت" زوجعة
ملك طيبة .مث بادر السياب يف غضون هذه القصة بتعريعف قصعة" أيب اهلعول" قعائال  ( :كعان
"أبواهلول" حيرس مدخل املدينة (طيبة) ويلقي على كل من يدخلها سؤاال " :معا الكعائن العذي
.شي على األربعع يف الفجعر ,واثنعتني يف الظهعرية وثعالث يف املسعاء؟" وقعد حعل "أوديعب" هعذا
اللغز وكان اجلواب "اإلنسان"(.السياب) 742 ,2 :2272 ,
لغز املوت يف رؤية السياب وشيلي هو نفس اجلهل بطبيعة اإلنسان وحياته وهذه احلقيقة
تكررت يف خرافة أيب اهلول.
1. Queen Mab
2. Sphinex
3. Thebes
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بعاب "طيبعة" مععا يعزال يلقععي "أبواهلعول" الرهيععب عليعه ,مععن رععب ظععالل /واملعوت يلععهث يف
سؤال /باق كما كان السؤال ,ومات معناه القدمي /من طول معا اهتعرأ اجلعواب علعى الشعفاه/
وما اجلواب؟" /أنا" قال بعض العابرين(...م .ن)742 ,
دُمّ عرت مدينععة طععراودة 7يف حععرب مععع اإلغري ع  .وألقععت املععوت ظاللععه علععى هععذه املدينععة
(.عبدالفتاح إمام)332 ,3 ,يبني شيلي يف قطعة من قصيدته املطولة "هعالس" 2قصعة هعذه
املدينة ,مث يشبّه هذه املدينة مبدينة "طيبة" .ما هو يقنعنا بأن السعياب اسعتلهم هعذه القطععة
الشعرية ,إضافة إىل توظيف هذه األسطورة ,هو التطعاب املوجعود بعني املضعامني والتصعاوير
العالقة يف أسطورة أيب اهلول يف األدبني .ذكر شيلي قصعة "أيب اهلعول" ومدينعة "طيبعة" هبعذه
األبيات يف هذه القصيدة :
Although a subtler Sphinx renew/ Riddles of death Thebes never knew. (Shelley,
)1901: p. 382, 1082-1083

التراة :كذلك ابواهلول الذكي جيدّد لغز املوت الذي مل تعلمه

طيبة أبدا.

3

أفروديت
لقد استفاد السياب يف قصائده من أسطورة أدونيس( وز) .التحمت قصة أدونيس بقصة
"عشتار" اليت احتلّت مكانةً هامةً يف أشعار السياب .ولكنها قد اُستخدمت بامسها اإلغريقي,
"أفروديت" يف هذه القصيدة.
هي إهلة األم العظمى ,إهلة اجلمال واحلب ,واجلنس وابنة زيوس وديوين ولدت من زبد
البحر عندما قام كرونوس بقطع األعضاء اجلنسية ألبيه "أورانعوس" إلعه السعماء -وألقاهعا يف
البح ععر .وه ععي نفس ععها فين ععوس عن ععد الروم ععان وهل ععا مالم ع م ععن عش ععتار أو عش ععتروت البابلي ععة
األشورية (.عبدالفتاح إمام)722-77 ,7 ,7772,
شععيلي وظععف أسععطورة أدونععيس وأفروديععت أكث ععر مععن أ ّي شععاعر آخععر .هععو كتععب قص ععيدة
"أدونيس"  4يف رثاء صديقه الشاعر جون كيتس .)7227-7172( 2هذه القصعيدة تشعتمل علعى
أكثر من الف بيت شعري .يف هذه القصيدة نالحو وحدة بني اإلنسان واألسطورة(Ahmed .
)Al Haidari& Bhanegoankar, 2013: p. 27

1. Troy
2. Hellas
3. Aphrodite
4. Adonis
5. J. Keats
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كان شيلي أول من وظف هذه األسطورة لبيان قضية إنسانية حبتة .هو استخدم هذه
األسطورة لترضيخ األمل يف جسد اجملتمع الذي كان مصابا باالستبداد والفساد .
ما هو جدير بالعناية يف قصيدة "املومس العمياء" هو توظيف أسطورة "أفروديت" بنفس
االسم اإلغريقي اليت قد تكررّت يف قصائد شيلي .هذه األسطورة مل تستخدم يف مسرحية"
فاوست"  .قد يبدو أن السياب استخدم هذه األسطورة متأثرا بقصائد أخرى لشيلي  .ألن
طريقة االستخدام واالسم املختار هلذه األسطورة(أفروديت) شبيهة بطريقة شيلي يف
استخدام هذه األسطورة وهبذا االسم يف قصائده املختلفة.
ترمز هذه األسطورة يف أشعار شيلي إىل إحياء األمل يف قلب اإلنسان املصفّد بقيود
احلياة الباردة .فتتحول هذه احلياة الشتوية يف حركة دايناميكية مستمرة إىل ربيع أخضر.
يتجلّى يف األدبيات الدينية البابلية بأنّ وز يكعون زو "عشعتار" أو "أفروديعت "وهعي إهلعة
األمومة العظيمة  ,أي تفعيل الطاقة التكاثرية للطبيعة( .فريزر)427 :2274 ,
أتى شيلي هبذه األسطورة من األدب الروماين  .و قام بتراة أبيات من قصيدة
هومروس باسم " أنشودة إىل ونوس" .7يف هذه القصيدة أفروديت تكون مصدر الراحة واألمل
للكائنات.
Muse, sing the deeds of golden Aphrodite,/ Who wakens with her smile the
lulled/ Delight/ Of sweet desire, taming the eternal kings/ Of Heaven, and men, and
)all the living Things.(Shelley, 1901: p. 503, 1-4

التراة :ميوز يغنّي بأفعال أفروديت الذهبية /من هي مع بسمتها تستيقو البهجة
اخلامدة عن اآلمال اجلميلة  ,من اليت تُروِّض ملوك السماء ,والبشر ,وكل األحياء.
يلم السياب هبذه األسطورة اىل األمل املوجود يف قلب اإلنسان الذي قد هُزم يف كسب
احلب احلقيقي فيأمل أن يهدّئ من أمل انكساره باللجوء إىل املبغى  .فهو يريد دفء الربيع
الذي يأيت مع أفروديت من بغى غارقة يف الفساد.
ما ظل حيلم ,منذ كان ,به يزرع يف الصحارى/زبد الشواطئ واحملارا /.مترقبا ميالد
"أفروديت" ليال أو هنارا /.أتريد من هذا احلطام اآلدمي املستباح /دفء الربيع وفرحة
احلمل الغرير مع الصباح.
يوض السعياب يف هعامش هعذه الصعفحة  " :يف أسعاطرياإلغري أن "أفروديعت" ولعدت معن
زبد البحر ونزلت حممولة على صدفة احملار(".السياب)741 ,2 :2272 ,

1. Homer’s Hymen to Venus
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الظلمة والنور
ما جيدر باإلشارة يف قصيدة السياب هو مشاهبة األضواء يف رعبها ويف صورهتا احلالكة
باألنوار يف قصيدة شيلي فينشد يف قصيدة "فاوست املتراة" قائال :
A melancholy light, like the red dawn,/Shoots from the lowest gorge of the
)abyss/Of mountains.( ibid, p. 541

التراة :ضوء كئيب كالشف األمحر/يشعّ من أسفل شرة ضيّ من اجلبل ,
ليست "األنوار" يف قصيدة شيلي سببا للراحة واهلداية وبل تسبب التيه والوحشة.
نالحو أن شيلي حينما أراد التعبري عن رعبه حيال هذه األنوار املفزعة يف قصيدته األخرى
"حول ميدوزا" أنشد:

/After a taper; and the midnight sky/ Flares, a light more dread than obscurity.
)(ibid, p. 370, 48-49

التراة :بعد ومضة وبعد منتصف الليل ,تشعّ نور أرعب من الظلمة .
من التصاوير البديعة اليت ختتص بشيلي يف قصيدة "فاوست" هي صورة "فيضان من
النور" اليت تتغلغل من هوة يف اجلدار أو اجلبل  .يبدو أن السياب يف ترسيم صورة "طوفان
من الظلمة" قد استلهم هذه الصورة.

And now it winds, one torrent of broad/light./Through the far valley, with a
)hundred veins. (ibid , p. 541

التراة:واآلن يتسرب فيضان من النور الواسع /بني واد بعيد ,مع مئات العروق.
تنطب هذه الصورة مع أبيات من قصيدة "قافلة الضياع" للسياب .
وهي حتفر يف جدار النور باب /تتصبب الظلماء كالطوفان منه (السياب)42 ,2 :2272 ,
واالحتفال بالنور وأشكاله املختلفة وتوظيف هذه األضواء نتج عن تأثر السياب بشيلي.
يصف السياب يف صورة "الليل" ,بأنه يأيت من وجر الذئاب:
من أي غاب جاء هذا الليل ؟من أي الكهوف؟/من أي وجر للذئاب (.م.ن)744 ,
وهذه الصورة مستلهمة من عبارة لشيلي .إنّه يشبّه صوت الري يف الليل بصوت ذئب
جيول يف منتصف الليل:
The airs hiss and howl./It is not the voice of the fountain,/ Nor the wolf in his
)midnight prowl.(Shelley, 1901 , p. 542

التراة :اهلواء يف ّ ويعوي /ذلك ليس صوت الينبوع وال صوت الذئب الذي جيول يف
منتصف الليل.

أثر أشعار بيرسي بيش شيلي على قصيدة "المومس العمياء" لبدر شاكر السياب

822

من التصاوير املميزة يف هذه القصيدة ,هو تصوير "الليل الذي ر من الكهف
متزامنا مع غروب الشمس" .هذه الصورة قد رُمست يف قصيدة "برومثيوس طليقا " 7لشيلي
الذي قد ت أنسنة كل عناصر الطبيعة يف هذه القصيدة .والليل يسكن يف كهف غريب ويف
الليل يرجع إليه.
By ebbing night into her western cave./ When she upsprings from interlunar
)dreams; (ibid , p. 200, IV, 208

التراة :متزامنا مع رجوع الليل إىل كهفه الغريب/حني يف الليايل غري املقمرة قضّ
عليه املضجع بسبب األوهام.
يرمز الكهف يف أشعار شيلي إىل بعدين ,يف جانبه اإلجيايب يرمز إىل األمن والراحة,
ويف جانبه السليب يرمز إىل الرعب وإىل حمل لسكونة الكائنات املرعبة.
تشبيه العيون بالنيازك
شبّه السياب العيون بالنيازك اليت تتألأل حلظة ,مث تنمحي بسرعة.
زورٌ.وكل خل زور/,والكون مني وافتراء /لو تبصراملرآة -حملة مقلتيهعا -لعو تراهعا- /ملع
النيازك –مث تغرق من جديد يف عماها!( السياب)722 ,2 ,2272 ,
يوظف شيلي صورة النيزك (الشهاب الساقط) ليال ,مث اختفاءه يف غياهب الظلمة
2
لوصف عيون كائن خرايف تفي يف ظلمة الليل ,يف قصيدة "ثورة اإلسالم"
The earliest dweller of the world alone/Stood on the verge of chaos. Lo ! afar/
)O'er the wide wild abyss two meteors/shone.(Shelley, 1901, p. 55, XXVI 260-263

التراة :املقيم األول يف العامل /وقف وحيدا يف حافة الفوضى .أنظر! هناك بعيدا يف
تلك الفجوة العميقة  ,نيزكان تتألألن.
لقد استفاد السياب مرة أخرى من قصيدة "سربروس يف بابل" من جمموعة "أنشودة
املطر" من هذه الصورة ,وهو شبّه عيون سربروس( الكائن اخلرايف ) ,ب" نيزكان يف
الظالم"  ,وقد أنشد:
عيناك نيزكان يف الظالم /وشدقه الرهيب موجتان من مدى /ختبئ العردى(.السعياب,
)721 ,2 ,2272

1. Prometheus Unbound
2. The Revolt of Islam
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املضامني املتشاهبة

نشمّ نفس الرائحة املوجودة يف مسرحية "فاوست"من بعض املضامني املذكورة يف قصيدة
"املومس العمياء " ,على سبيل املثال ,يف قصيدة "فاوست"اإلنسان ال يرتكب الذنوب متعمدا,
بل ضاللة البشر تكون نتيجة إغواء الشيطان لإلنسان .املال هو أكثر تعبري استخداما من
جانب الشيطان لتضليل البشر ،وهذا املضمون له دور حموري يف األثرين"املومس العمياء",
ومسرحية "فاوست" .السياب يعترب املال ذريعة لتحويل فتاة بريئة إىل عاهرة قائال:
عيععون زان يشععتهيها ,كععاجلحيم يشععّ فيهععا /سععخر وشععوق واحتقععار ,الحقتععها كالوبععاء/...
واملال يهمس أشتريك فيشتريها(.السياب)722 ,2 ,2272 ,
نالحو يف مسرحية فاوست بأنه ال توجد تعويضات عادلة متناسبة مع االنتهاكات اليت
تتم حب الفتاة الربيئة.
By innocent and healthy lips; no jewel,/ The price of an abandoned maiden's
)shame.(Shelley, 1901, p. 544

التراة :مع شفتيها الربيئة والسليمة ال جموهر /يكون هباء برائتها املفقودة .
7

املال
قد جاء يف إجنيل ميت قائال "ال .كن ألحد أن عدم السعيدين"(.ميت )2،24 ,ومعراده معن
الس ععيدين ,مه ععا امل ععال واال تع ععاىل .وال.ك ععن ألح ععد أن ت ععار كليهم ععا ويف العه ععد اجلدي ععد
اُسععتخدمت للمععال لفظععة ) (Mammonالععيت متخععذة مععن أصععلها اآلرامععي ). (Mamonasهععذه
اللفظععة قععد تُراععت إىل "شععيطان املععال" ,وبسععبب تضععليل البشععر يعتععرب مععن الشععياطني(A. .
)Wilsford, 2011: p. 33

املععال شععيطان املدينععة/.مل حيععو ,مععن هععذا الرهععان  ,بغععري أجسععاد مهينععة"/فاوسععت" يف
أعماقهن يعيد أغنية حزينة /املال ,شيطان املدينة(./السياب(742 ,2 ,2272,
"شيطان املال" شخصية مميزة يف هذه املسرحية ويعرَف باسم ) (Mammonوله دور بارز
يف خديعة البشر:
)How Mammon glows among the mountains. (Shelley, 1901: p. 541
اجلبال.

التراة :ما أكثر شيطان املال(ماممون)تأللواً بني
السياب يرى أن املال هو "شيطان املدينة" وهو مل يستغل هذا االسم(ماممون) رمبا
السبب يرجع إىل تراة هذه اللفظة إىل شيطان املال.
1. Mammon
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7

بابل
أشرنا آنفا بأن السياب قد أفاد من مدينة "بابل" التأر ية والوحشة املسيطرة على هذه
املدينة طيلة القرون املاضية" ,كأهنا نذر تبشر أهل بابل باحلري " .جدير بالذكربأن هلذه
اإلشارة أبعادا ميثولوجية تغور باملتلقي إىل الصورة الغائبة من القصيدة ,وهي صورة املدينة
املهاجَمة من قبل األعداء ,والدمار ,والرعب املسيطرين على هذه املدينة.
كانت هذه املدينة مشهورة بكثرة اآلهلة وقد ذكر أنه كان عدد اآلهلعة معا يقعرب معن سعتة
آالف ,يف القرن التاسع قبل امليالد .وهذه املدينة كانت غارقة يف الشرب واألكل واملوسعيقى .
ونسععجت حععول آهلتععهم أسععاطري فتلفععة ,حفظتععها حلععد اليععوم التعععاليم اليهوديععة( .نعمععة,
حسن)12 :7774 ,
كانت هذه املدينة من املدن العراقية القد.ة ,وتتالئم هذه اإلشارة مع بيئة السياب,
ولكنه يف تصوير هذه املدينة من بعدها امليثولوجي ,قد استلهم بشيلي .كان شيلي دوما
يصوّر مدينة بابل كمدينة مدمرة ,وهذا املضمون قد تكرر يف قصائده .على سبيل املثال يف
قصيدته املطولة ) ,(Alastorأنشد:
Athens, and Tyre, and Balbec, and the/ Waste/ Where stood Jerusalem, the fallen
towers/ Of Babylon, the eternal pyramids,/ Memphis and Thebes, and whatsoe'er of
strange,/ Sculptured on alabaster obelisk/ Or jasper tomb or mutilated
)sphinx,.(Shelley,1901 ,pp. 31 ,109-115

التراة :آتن وتاير(مدينة أثرية بلبنان) ,وبعلبك و/خربة /اليت قامت عليها أورشليم
 ,وأبرا بابل املهدمة /واألهرام اخلالدة /,ممفيس وطيبة ,وكل ما تكون معجبة /,
منحوتة على أعمدة من رخام /قرب من الزبرجد أو ابواهلول املصاب.
أفاد شيلي من معارفه وثقافته الواسعة حول الشرق ووظفها يف قصائده .تدل "بابل" يف
قصائده على املدن اجلميلة اليت حُُُُكِمَ عليها بالفناء بسبب الظلم واجلهل املسيطرين عليها.
يرمز السياب يف هذه القصيدة "املومس العمياء " مبدينة "بابل" القد.ة لإلشارة إىل املدن
الزائفة اجلميلة اليت تكون من داخلها كأبرا مهدمة.
يعرب السياب عن مصائب هذه املدينة هبذه التعابري "كأهنا نذر تبشّر أهل بابل باحلري ".
(السععياب )744 ,2 :2272,أو هععو يف قصععيدة "سععربروس يف بابععل" قععد أتععى هبععذا التعععبري "
ليعو سربروس يف بابل احلزينة املهدمة"(.م.ن )721

1. Babylon
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الرموز الدينية
التفاح
من الرموز الدينية املذكورة يف مسرحية "فاوست" هي خطيئة آدم األوىل واقترابه هو
وزوجته ,حوّاء ،من شجرة التفاح ،والتفاح رمز لعصيان آدم .و قد ّ تضليل حواء بسبب
تفاحة ويف قصيدة "فاوست" نفس جسد املرأة هي ذريعة خلديعة آدم ,ومازالت هذه التفاحة
سهلة الوصول للبشر ,وظل آدم مستعداً للمروق عن إطاعة اال تعاىل وفاوست يطلب من
الشيطان نفس التفاحة ويرقص مع فتاة:
She with apples you desired/From Paradise came long ago;/With joy I feel that,
)if required,/Such still within my garden grow .(Shelley,1901, p. 454

التراة :هي مع التفاحة اليت أنت تتمناها /جاءت من الفردوس قبل زمن طويل  /وإن
حتتا إليها أقدّمها لك مرتاحا /ما زال مثيلها ينبت يف جنيت/.
ويشري السياب أيضا إىل هذه اخلطيئة " كما تنوّر يف السهول /تفاحة عذراء ...ولكن
السياب يرى بأن تفاحة البشر بني هذه املصائب ليست الوصول إىل امللذات والشهوات خالفا
ملا حيدث يف مسرحية فاوست ,بل يف هذا اجملتمع املصاب بالفقر واجملاعة ,خطيئة البشر
تقتصر على رغيف خبز يسرقه ,مث يُُُُقتل بسببه مشريا إىل قصة أب الفتاة وسرقة رغيف
خبز كانت سببا يف قتله  .الفالح حياول أن ينجي حياة أسرته من اجلوع وبسببه يُطرد من
جمتمعه :
اخلارجني ,خرو آدم من نعيم يف احلقول /تفاحة الدم ,والرغيف وجرعتان من
الكحول(.السياب)041 ,6 ,6102,
احلية
من الرموز الدينية األخرى اليت وظفها السياب واعيا جبزوره الرئيسية هي لفظة "احلية" يف
عبارتني من قصيدته :
تفاحع ععة الع ععدم والرغيع ععف وجرعتع ععان مع ععن الكحع ععول /واحليع ععة الرقطع ععاء ظِ ععلّ مع ععن سع ععيا
الظاملني(.م .ن)741 ,
مث يشرح السياب يف قسم من قصيدته كراهية هذا العمل البشع و ينشد:
تفاحة ععذراء ,سعوف يطوقعان ,معع السعنني /كعاحليتني ,خصعور آالف الرجعال املتععبني/
اخلارجني ,خرو آدم من نعيم من حقول (.م.ن)741 ,
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نستنبط من وقوع احلية بني جمموعة من الرموز الدينية ,بأن السياب أراد من هذه
اللفظة جانبه الرمزي امليثولوجي.
ترمز احلية يف النصوص الدينيعة اليهوديعة واملسعيحية دائمعا إىل خديععة الشعيطان للبشعر
ويف "سفر التكوين" جاء " فقعال رب اإللعه للحيعة ألنعك فعلعت هعذا ملعونعة معن ايعع البعهائم,
ومن ايع الوحوش الربيعة ,علعى بطنعك تسععني ,وترابعا تعأكلني كعل أيعام حياتك(.اإلصعحاح
الثالث( ")74:عبدالفتاح إمام)223 ,3 ,
وباملناسبة يف مسرحية فاوست شيطان يصف احلية هبذه الكلمات:
)Like my old paramour, the famous Snake. (Shelley, 1901, p. 539

التراة :كحبيبيت القد.ة ,احلية الشهرية.

النتائج

تطور العناصر األدبية يف قصيدة املومس العمياء:
 -7إنّ السياب قد تأثر بقصائد "شيلي" يف إنشاد قصيدة "املومس العمياء" واسعتوحى معن
مكوناته األدبية اليت تشتمل على األساطري ,والصور ,والرموز.
األساطري :استخدم السياب هذه األساطري بنفس املضمون أو الصورة املوجودة يف أشعار
شيلي .
أسطورة "ميدوزا" ترمز إىل االغتصاب والتعدي مث حتويل املعتدى عليها إىل كائن يضر
اجملتمع.
كما يوجَد تطاب ملحوظ بني املضامني والصور املتكوّنة حول أيب اهلول وأفروديت.
وكل من الرموز الدينية املستخدمة يف هذه القصيدة ترمز إىل مفهوم خاص كحية,
والتفاح ,واجلنة ,و استخدمها السياب يف بنية قصيدته.
وظف السياب نفس الصور واملضامني املتكونة حول اخلفاش ,والنيازك ,والليل,
واألنوار,واملدينة ,واملال يف قصيدته.
 -2إنّه مل يكن منفعال حيال هذه القصائد ,فديوان شيلي مليء بالقصعائد املطولعة العيت
كانت تشمل أكثر من ألف بيت ,ولكن السياب ظهعر كشعاعر فعّعال باختيعار املكنعوات األدبيعة,
مث قام بالتعديالت والتغيريات على هذه الطريقة اليت نلخّصها كما يلي:
كان السياب يعي اختالف البيئتني الغربية والعربية  ،لذا حاول أن يالئم هذه الطاقات
األسطورية والدرامية مع مصائب أبناء جلدته .إنّه استمدّ حبجم هائل من األساطري,
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والصور ,واملضامني لبيان املصائب االجتماعية الراهنة يف بلده العراق .نشعر من كل
قطعات هذه القصيدة املطولة بالفقر واالضطهاد السياسي السائد آنذاك .
تدور قصة فاوست حول حماولة البشر للوصول إىل اللذائذ املادية إىل أقصى احلدود .و
يُغتر فاوست كعامل بالعلوم اإلهلية خبدعة الشيطان .و يهيّء الشيطان له مناخا مليئا
بامللذات.
لكن قصيدة السياب حول مناة املبغى ختتلف اما عن املناة الذي وفره الشيطان
لفاوست .إن قصة فاوست تعاكس من جهة توظيف الصور واألساطري ،عما يدور يف قصيدة
السياب .يف مسرحية "فاوست" ,فاوست وعشيقته مرجريت) (Margaretقاما بأبشع األعمال
للوصول إىل شهواهتما ولكن قصيدة السياب هي رواية العناء ,والفقر ,واحلرمان .حيكي
السياب يف قصص متشابكة مصائب اجملتمع بعبارات موجزة يف هناية اإلجياز .والفقر هو أم
اخلبائث والشرور " .فالسبيل إىل الرغيف سوى البغاء" .
يظهر الشيطان يف مسرحية فاوست عامال رئيسيا يف ضاللة البشر ،ولكن يف قصيدة
السياب يكون اجملتمع املدين املنحرف هو السبب املباشر يف تضليل اإلنسان عن مسري احل .
بطل هذه املسرحية (فاوست) رجل عامل فيلسوف ,متحمس لكسب املعرفة لكن الشيطان
يقوم بإغوائه من خالل ملذات احلياة املادية .ولكن قصيدة السياب مبنية على جهل اإلنسان
وانفعاله قبال القوى السلبية يف حياته .
ال تنحصر مصادر األساطري يف قصائد السياب على األساطري العربية أو الشرقية بل
تتجاوز إىل األساطري العاملية اليت هلا دالالت عديدة .ترمز األساطري اىل معاين منوعة وقد
تُدرس أسطورة واحدة من جوانب فتلفة أنثروبولوجية أو ألسنية ,و كما توجَد لتوظيفها يف
النصوص األدبية املختلفة حتاليل وتفاسري فتلفة وف ذلك النص.
هتدف هذه القصيدة إىل تعريف اجملتمع بأسباب الفضائع واجلرائم يف اجملتمع وأحسن
طري لوضع النقا على احلروف هو معرفة مصادر الرموز واألساطري اليت تتأتى عن
طري املقارنة.
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إمععام ,إمععام عبععدالفتاح7772(.م) ,معجععم ديانععات وأسععاطريالعامل( ,) 3القععاهره :مكتبععة
مدبويل.
بيضون  ،حيدر توفي 7777(.م) .بدر شاكر السياب ,بريوت :دارالكتب العلمية.
السياب ,بدر شاكر2272( .م) .اجملموعة الشعرية الكاملة ,جملدان ,بريوت :دار املنتظر.
أنصاري ,حممود7312( .ه.ش) .تطور األدب العريب املعاصر ,7 ,أهواز :جامععة الشعهيد
تشمران.
فض ععالة اجلن ععايب حس ععن غ ععا وف ععارس عزي ععز مس ععلم".)2277( .البغ ععاء يف الش عععر الع ععريب
احلععديث اجلععواهري ,حسععني مععردان ,والسععياب بععاذ " ,بابععل :جملععة االقادسععية للعلععوم
العربية ,جملد  ,22العدد ,2277 ,2صص .422-327
فريععزر ,جععيمس جععور ( .)2274الغصععن الععذهيب ,املتععرجم نععايف اخلععوص ,7 ,دمش ع :
دارالفرقد.
جيته ,جي .دبليو .فاوسعت ( .)2221املتعرجم علعي البعدوي ,2 ,دمشع  :داراملعدى للثقافعة
والنشر.
عباس،احس ععان ( .)7772ب ععدر ش ععاكر الس ععياب دراس ععة يف حيات ععه و ش عععره ،2 ،ب ععريوت:
املؤسسة العربية للدراسات والنشر.
عشععري زايععد ,علععي( .)7777الدراسععات األدبيععة املقارنععة يف العععامل العععريب ,2 ,القععاهرة:
مكتبة الشباب.7777 ,
عجينع ععة ,حممع ععد ( .)7774موسع ععوعة أسع ععاطري العع ععرب عع ععن اجلاهليع ععة وداللتع ععها ,بع ععريوت:
دارالفارايب.7774 ,
غنيمي هالل,حممد ( .)2222االدب املقارن ,7 ,القاهرة :هنضة مصر للطباعة.2222 ,
الغريف ,حسن(.د .ت) .كتاب السياب النثري ,فاس :جملة اجلواهر.
املع ع ععوش س ع ععامل ,)2222(.ب ع ععدر ش ع ععاكر الس ع ععياب أب ع ععوذ عص ع ععري مل يكتم ع ععل ,لبن ع ععان,
بريوت:حبسون.
جنفععي ,حسععن وسععردار أصععالين ( " )2222دراسععة قصععيدة "املععومس العميععاء" لبععدر شععاكر
السععياب مععن منظععار النقععد البنيععوي التكععويين" ,جملععة اللغععة العربيععة وآداهبععا ,العععدد ,2
الصيف ,صص .221-222
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