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التطبيق موجهة لطلبة السنة الثانية دراسات أدبية ( الفوج ( + ) 04/03/02/01الفوج  )04دراسات نقدية
تطبيق للمحاضرة رقم  :04الرواد والتجربة الشعرية  / 02نص حفار القبور.
ضوء األصيل يغيم كاحللم الكئيب على القبور
واه كما ابتسم اليتامى أو كما هبتت مشوع
يف غيهب الذكرى يهوم ظلهن على دموع
وادلدرج النائي هتب عليو أسراب الطيور
كالعاصفات السود كاألشباح يف بيت قدمي
برزت لًتعب ساكنيو
من غرفة ظلماء فيو
وتثاءب الطلل البعيد حيدق الليل البهيم
من بابو األعمى ومن شباكو اخلرب البليد
واجلو ديلؤه النعيب
فًتدد الصحراء يف يأس واعوال رتيب
أصداءه ادلتالشيات
والريح تذروىن يف سأم على التل البعيد
وكأن بعض الساحرات
مدت أصابعها العجاف الشاحنات اىل السماء
تومي اىل سرب من الغربان تلويو الرياح
يف آخر األفق ادلضاء
حىت تعال مث فاض على مراقيو الفساح
فكأن ديدان القبور
فارت لتلتهم الفضاء وتشرب الضوء الغريق
وكأمنا أزف النشور
فاستيقظ ادلوتى عطاشى يلهثون على الطريق

وتدفع السرب الثقيل
يطفو ويرسب يف األصيل
جلبا يرنق بالظالم على القبور الباليات
وظاللو السوداء تزحف كالليايل ادلوحشات
بني اجلنادل والصخور
وعلى القبور
وتنفس الضوء الضئيل
بعد اختناق بالطيوف الراعبات وباجلثام
مث ارختت تلك الظالل السود واجناب الظالم
فاجناب عن ظل طويل
يلقيو حفار القبور
كفان جامدتان أبرد من جباه اخلاملني
وكأن جوذلما ىواء كان يف بعض اللحود
يف مقلة جوفاء خاوية يهوم يف ركود
كفان قاسيتان جائعتان كالذئب السجني
وفم كشق يف جدار
مستوحد بني الصخور الصم من أنقاض دار
عند ادلساء ومقلتان حتدقان بال بريق
وبال دموع يف الفضاء
ىو ذا ادلساء
يدنو وأشباح النجوم تكاد تبدو والطريق
خال فال نعش يلوح على مداه وال عويل
اال النعيب
وتنهد الريح الطويل
وعالم تنعب ىذه الغربان والكون الرحيب
باق يدور يعج باألحياء مرضى جائعني

بيض الشعور كأعظم األموات لكن خالدين
ال يهلكون عالم تنعب ان عزرائيل مات
وغدا أموت غدا أموت
وىز حفار القبور
ديناه يف وجو السماء وصاح رب أما تثور
فتبيد نسل العار حترق بالرجوم ادلهلكات
أحفاد عاد باعة الدم واخلطايا والدموع
يا رب ما دام الفناء
ىو غاية األحياء فأمر يهلكوا ىذا ادلساء
سأموت من ظماء وجوع
ان مل ديت ىذا ادلساء اىل غد بعض األيام
فابعث بو قبل الظالم
يا رب أسبوع طويل مر كالعام الطويل
والقرب خاو يفغر الفم يف انتظار يف انتظار
ما زلت أحفره ويطمره الغبار
(مالحظة ما زالت القصيدة طويلة)
التحليل:
كما جرت العادة دائما ما تكون احلصة التطبيقية تابعة دلا قدم يف احملاضرة من معلومات عامة ،حبيث يتم التطرق إىل
نص شعري أو نثري مث استكناه أىم اجلزئيات العامة ادلتطرق إليها يف ما سبق.
والنص الذي سنتحدث عنو اليوم ىو حفار القبور لبدر شاكر السياب أحد أقطاب التجربة الشعرية اجلديدة ،ىذا النص
كغريه من النصوص اليت درستموىا سابقا تصدق وتصلح فيو طرائق خمتلفة للتحليل وألن الوضع اآلن دينعنا من التواصل
ادلباشر سيكون اعتماد الطريقة ادلعهودة صعبا نوعا ما ،ولكن تستطيعون فك مغاليق القصيدة بسهولة حبسب اخلطوات
اليت قدمتها لكم سابقا.
أما اآلن فسنتطرق إىل شرح القصيدة مث العودة إىل اجلزئيات ادلقدمة يف احملاضرة واستخراجها من القصيدة مث التطرق ذلا
بنوع من التحليل.

قصيدة حفار القبور نشرت عام  ،2593مستمدة من جتربة الشاعر الواقعية ركز فيها الشاعر على الناحية
التصويرية ،ولعل ىذا أبرز ما دييز القصيدة من الناحية الفنية فنحن حنس أن اجلو ينتمي إىل قطاع من عامل األموات،
رلموعة من الصور ادلتالحقة ،ترسم صورة كبرية ال يتخللها إال نور ضئيل ،وتسيطر عليها صبغة ادلوت والظلمة إهنا صورة
فقدت معٌت األمل وبسمتو وضيائو ،فزادت القصيدة نأيا عن حل مشكلة اإلنسان ،فقط طرحت الفكرة طرحا موحيا
ومقنعا.
يقول إحسان عباس يف معرض حديثو عن مضمون القصيدة « حفار القبور ىو الرجل اجلائع الذي ديوت إن مل
ديت النا س ،فهو يكره السالم ويتمٌت احلرب وديقت الكسل واخلمول عند عزرائيل ،ومن أجل ذلك يتفنن يف تصوراتو اليت
تنعش لو مهنتو ،ويتمٌت على اهلل أن يبطش بالناس "نسل العار" ويهلكهم بالرجوم »
يا رب ما دام الفناء
ىو غاية األحياء فأمر يهلكوا ىذا ادلساء
سأموت من ظمأ وجوع
ان مل ديت بعض األنام
كل ىذا ألن حفار القبور ال وجود دلهنتو إال بوجود احلرب ،غري أنو حفار بوىيمي ال يكاد جيد ادلال يف جيبو حىت يندفع
اىل احلانات ودور البغايا ( ما يثبت ذلك ىو ادلقطع ادلتبقي من القصيدة الذي ألغيناه ألن القصيدة طويلة جدا واكتفينا
بادلقطع األول منها )
لقد أوقع السياب نفسو يف موقف ال انساين حني جعل احلرب موضوعا لألخذ والرد وليس يف الوجود ما حيسن
احلرب من حيث ادلبدأ اإلنساين العام حىت وال من منطق حفار القبور القائم على جوعو وعوزه ،ألن احلرب يف حقيقتها
قد تأكل احلفار ق بل أن هتيء لو الطعام وىي ناحية مل يلتفت إليها الشاعر وألن ادلوتى يف احلرب ال يدفنهم حفار بأجر
وىي ناحية أخرى من الواقع .فالروح ادلخربة اليت تسكن يف جسم ذلك الرجل احلفار جتعلنا نضحي بو من أجل اجملموع
وخاصة حني يكون احلفار رمزا للطاغية ادلستبد يف األمة يضحي بأبنائها من أجل أن يأكل ،وحيفر يف كل يوم قربا أو
قبورا ليداوي محى اجلشع يف نفسو ،ولقد كان يف استطاعة الشاعر أن يتخذ من احلفار رمزا للقوى ادلتحررة ال لعبودية
الغرائز.
لقد نظم السياب ىذه القصيدة يف غمرة نقمتو على نفسو وعلى أبيو ،ليتلذذ بتعذيب نفسو ادلتهالكة على الشهوات
( الشهوات تظهر يف ادلقطع ادلتبقي من القصيدة ) وتعذيب أبيو احلفار القدمي الذي دفن أمو ،وجعل من االبن ذرية
معقورة عند القرب أي حفارا جديدا آخر وامتزجت الصورتان معا يف شخصية حفار القبور مع التحوير الشعري الالزم لبناء

القصيدة .وهبذا جند بأن الشاعر قد أضاع يف قصيدتو اجلانب الرمزي ومل يوفر للقارئ أي رلال للربط بني اجلربية اليت
يعانيها حفار القبور يف عامل الفقر وبني الدمار احلقيقي الذي يصنعو جتار األسلحة يف عامل الثراء الفاحش.
يفتتح الشاعر قصيدتو برسم اجلو الطبيعي وقد أخذ ضوء األصيل خييم على القبور ،وأسراب الطيور دتأل اجلو نعيبا تردد
صداه الصحراء ،مث أخذ ضوء ضئيل يتنفس على رقصاتو ادلرتعشة ظهر ظل طويل حلفار القبور :
كفان جامدتان ابرد من جباه اخلاملني
وكأن حوذلما ىواء كان يف بعض اللحود
يف مقلة جوفاء خاوية يهوم يف ركود
كفان قاسيتان جائعتان كالذئب السجني
ويف كشق يف جدار
ىي صورة قد ماتت فيها اإلنسانية وتزداد فيها الوحشية وىو يناجي نفسو ويلعن عم مرارتو الكامنة ألنو ال يرى
نعشا يلوح على ادلدى ،فلما اذن تنعب الغربان؟ ومل يعيش ادلرضى اجلائعون؟ ان ذلك معناه أنو سيموت ولذلك فهو
يتوجو إىل خماطبة اهلل لعلو يرأف حبالو فيأمر باىالك نسل العار ،فقد مضى عليو أسبوع وىو حيفر مث ديأل الًتاب ادلتهايل
ما حفر.
وبتجاوز الغاية احملققة من القصيدة فإننا جند بناءىا مسًتسال يشبو قصة قليلة األحداث ركز فيها الشاعر على
اجلانب التصويري فنحن حنس أن اجلو ينتمي إىل قطاع عامل األموات ولذلك يتضاءل فيو النور ودتلؤه الغربان بنذر من
الشؤم ،وكأن بعض الساحرات م دت أصابعها العجاف إىل السماء وكأن ديدان القبور خرجت من مكامنها ،واستيقظ
ادلوتى عطشى يتالىثون ،وتضاف إىل ىذه الصورة صورة ميت حي موكل بدفن ادلوتى ،فإذا صورتو صورة ميت قد أدرك
اجلمود يديو والح فمو كشق يف جدار ،مث جتتمع إىل ذلك كلو صورة القرب الفارغ الذي تتثاءب فيو الظلماء ،مث تتلوىا
صورة الدمار الذي ختلفو احلروب.
إن كال من التصوير واحلكاية ال ينفصالن يف القصيدة ،فهما تكوين منصهر يف إطار واحد ،فالفضاء الزماين وادلكاين
للقصيدة يظهر من خالل الصور اليت تعمم األثر النفسي لزمان القصيدة ومكاهنا ،فالقصيدة تبدأ بلحظة الغروب وقدوم
الليل ودتتد اللحظة الزمنية حىت اليوم التايل الذي يغيب فيو النهار ويتصل بادلساء والليل ،وىذا يدل على أن القصيدة
تتحرك يف الظالم الذي يتالءم مع األجواء الكئيبة واحلال النفسية التعسة حلفار القبور ،وادلكان أيضا حيمل دالالت
البؤس وادلقربة اليت تربز فيها مالمح الشقاء والتعاسة .أما الشخصيات فيربز احلفار كشخصية رئيسية وحيدة يف القصيدة
ملمحها األساسي القسوة.

لقد اختار الشاعر للقصيدة تفعيلة حبر الكامل متفاعلن لكي تكون مالئمة للسرد القصصي ،ألن اختالف عدد
التفعيالت من سطر إىل آخر خيدم األسلوب القصصي فهذا التصوير البارع ألجواء ادلوت والدفن قد زادتو تفعيلة البحر
قوة يف التصوير وأضفت على الوصف لونا موسيقيا من رىبة ادلوت ووحشة الليل والقبور ،كما أن الكلمات اليت كثرت
فيها حروف ادلد الصائتة (األلف والواو والنون) قد ساندت اإليقاع ادلوسيقى العام الناجم عن تفعيالت البحر ادلًتادفة
وادلتفاوتة يف كل سطر.
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