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كلمة التحرير :الشعر ،.وسيلة التعبير الخيالي والفكري

______________________________________________
رئيس التحرير

ِ
المرِء َي ِ
ض ُه
عر ُ
"وإَِّنما الش ُ
عر لُ ُّب َ
َعلى المجالِ ِ
س ِإن َكيساً َوإِن ُح ُمقا
َ
يت أَنت ِ
ِن أَشعر ب ٍ
قائلُ ُه
َ
َوإ َّ َ َ َ
ص َدقا "(حسان بن ثابت)
قال ِإذا أ َ
َب ٌ
يت ُي َ
َنشدتَ ُه َ

الشعر وسيلة سهلة لتعبير خيال االنسان وأفكاره ،وبالشعر يتحول في آفاق الخيال
واألحالم والتأمالت ويصل إلى عالم الوجود عن طريق عالم العدم .وأم الشعر العربي
ازدهر منذ قديم الزمان .وترعرع منذ العصر الجاهلي واإلسالمي حتى العصر الحديث.
وان المجتمع أو االمة اإلنسانية تطورت حياتهم في كل عصور .وتأثرت هذه التطورات
في حياتهم األدبية أيضا .وأما بالنسبة الشعر العربي ،كانت حركة الشعر الحر نقطة
تحول في تيار الشعر العربي الحديث .وأثر رواد الشعر الحر أمثال نازك المالئكة ،بدر
شاكر السياب ،عبد الباسط الصوفي ،صالح عبد الصبور ،أحمد عبد المعطي حجازي،
محمد الفيتوري ،أمل دنقل ،محمود حسن إسماعيل ،محمود درويش ،عبد الوهاب
ص | 12
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البياتي ،فدوى طوقان وغيرهم في تطور الشعر العربي المعاصر إلى شكل جديد.
ثم عندما بدأت ثورة التكنولوجيا وفتحت أبواب العالم االفتراضي فتحت أمام الق ارء
والشعراء مجاال ليتسلقوا إلى سماء االبداعيات والجماليات ،فكان هذا سببا النتشار الشعر
وازدهاره حيث لم يسبق عليه زمن .وهذه الثورات الجديدة أثرت الشعر العربي في
نصوصه وأساليبه ،وألفاظه ،وط ارزه ،والشعراء استغلوا من هذه الثورة.
فهذا العدد الجديد من مجلة اللغة يتضمن على دراسات مختصة بالشعر العربي
الحديث .نتمنى لكم قراءة مفيدة .ونختم بقول أبي تمام.
ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت

حياضك منه في العصور الذواهب

ولكنه صوب العقول إذا انجلت

سحائب منه أعقبت بسحائب.
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القصيدة المغربية المعاصرة وثورة التكنولوجيا  ،قراءة في تجربة الشاعر
طه عدنان

______________________________________________

عبد الكبير الميناوي

ملخص البحث:

يتناول هذا المقال راهن المشهد الشعري المغربي المعاصر ،من ازوية تداعيات زمن
العولمة وثورة التكنولوجيا ،مستحض ار التحوالت التي همت مسار وخصوصيات الممارسة
الشعرية المغربية ،بداية من ستينيات القرن الماضي.
ينطلق المقال من جملة مالحظات حول تداعيات زمن العولمة وتأثير الثورة التكنولوجية
على عملية اإلبداع بوجه عام ،وكتابة الشعر بوجه خاص ،في ظل سعي عدد من
الشعراء المغاربة إلى استثمار طفرة التكنولوجيا على مستوى كتابة وتداول العمل
اإلبداعي ،مع التمثيل لذلك بتجربة الشاعر المغربي طه عدنان ،الذي يتوسل في عدد

معجم التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية ،منذ أن تحول إلى كتابة قلقة
من قصائده عوالم و َ
أمام حاسوب.
الكلمات المفتاحية:
الشعر المغربي المعاصر – العولمة  -ثورة التكنولوجيا – الراهن  -طه عدنان

Abstract :
This article deals with the contemporary Moroccan poetry, from
the vie point of the effects of globalization and technological
révolution. It evokes the transformations that affected the course
and peculiarities of Moroccan poetry from the sixties of last
century. The paper starts by number of observations about the
ص | 14
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repercussions of globalization and the impact of the technological
revolution on the process of creativity in general, and poetry in
particular. This is done in light of the efforts of a number of
Moroccan poets who have invested in the technological
development at the level of writing and circulating creative work.
The experience is represented by the Moroccan poet Taha Adnan,
Who solicits the realms and lexicon of technology and the Internet
in a apprehensive writing in front of a number of his poems, since
he turned to apprehensive writing in front of a computer.
KeyWords: Contemporary Moroccan Poetry - Globalization Technological Revolution - the Present - Taha Adnan.

" مــالي والتكنولوجيا؟،"يا رب
14 . ص، ولي فيها عناكب أخرى،طه عدنان
:مفتتح
ُيجمع المتتبعون للمشهد اإلبداعي المغربي المعاصر على غنى وتنوع المتن الشعري

 ومن العنف الذي تحكم بالرؤى،الذي "يستمد العديد من منجزاته وإضافاته من تمزقاته

 وإال ما كانت هناك حاجة إلى الحديث عن أجيال وحساسيات،1"والمواقف والممارسات
 من منطلق أن "ما يحكم، أو حتى عن قطائع، وبالتالي عن إبداالت وتحوالت،شعرية
 وما، أجيال وتجارب تعاقبت: هو التنوع واالختالف،تجربة الشعر المعاصر في المغرب

، الكتابة والمنطقة الحرام: حضور الشعر المغربي المعاصر،محمد لطفي اليوسفي

1

 الدار، دار توبقال للنشر، في الشعر المغربي المعاصر:ضمن المؤلف الجماعي

.49 . ص،2003 ،1 . ط،البيضاء
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تزال ،على المشهد الشعري المعاصر ،كل جيل حاول أن يطبع جزءاً من هذا المشهد
ببعض خصوصياته".2
يستدعي تناول راهن المشهد الشعري المغربي ،من زاوية تداعيات الثورة التكنولوجية على
اإلبداع األدبي بشكل عام ،التوقف عند التحوالت التي همت مسار وخصوصيات
الممارسة الشعرية ،حيث الفروقات بين القصائد الستينية والسبعينية والثمانينية والتسعينية
وما تالها ،3نابعة من كون القصيدة الستينية ولدت في "أتون تحول سياسي قاس"

4

جعلها أسيرة إكراهات إيديولوجية وفكرية واضحة ،5قبل أن يجد الشاعر السبعيني في
شؤون الحداثة وشجونها متنفساً وتعويضاً عن شؤون الواقع وشجونه ،6لتتطور القصيدة
2

صالح بوسريف ،مضايق الكتابة ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط ،2002 ،1.ص.

.81
3

تتفق وجهات النظر التي تناولت الكتابة الشعرية المغربية الحديثة على أن ستينيات

القرن الماضي تمثل انطالقة "بهية" للشعر المغربي المعاصر ،الذي عرف تحوالت الفتة
ومتسارعة ،بشكل دفع إلى توسل مفهوم "الجيل" لرصد خصوصيات ما يميز محطة عن
أخرى.
4

نجيب العوفي ،مساءلة الحداثة ،سلسلة شراع ،العدد الخامس ،طنجة ،يوليوز ،1996

ص.91 .
5

يرى صالح بوسريف أن في "إخفاقات الخطابات السياسية التي كانت سائدة وإخفاق

مشروعاتها الحالمة ،ما يبرر إخفاق الخطابات الموازية لها" ،قاصدا بذلك "الكتابات

الشعرية وغير الشعرية ،التي كانت صدى لهذه الخطابات" ،وهو ما "كان يجعل من
الشرط الجمالي لديها يأتي تالياً على الشرط اإليديولوجي أو الغياً تماماً" _ صالح

بوسريف ،المغايرة واالختالف في الشعر المغربي المعاصر ،دار الثقافة ،الدار البيضاء،
ط ،1998 ،1 .ص.108 .
6

نجيب العوفي ،القصيدة المغربية/أجيال ورؤى ،مجلة اآلداب ،السنة  ،34العدد  1و2

_ يناير وفبراير ،بيروت ،1995 ،ص.39.
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المغربية مع جيل الثمانينيات بخلفيات نوعية وإبداعية مستمدة من روح العصر
وتجلياته ،7والتي كان لها انعكاس على الرؤية الشعرية ،8تجلى بشكل بارز في مرحلة
التسعينيات وما تالها ،والتي تميزت بالنقاش الذي تناول مكانة قصيدة النثر ،مع تزايد
التركيز على الذات وهشاشة الفرد ،مقابل نوع من التخفف من "الهم" اإليديولوجي
والعزوف عن المعضالت التاريخية والسياسية الكبرى ،9قبل أن تنفتح الممارسة على ما
توفره التكنولوجيات الحديثة ،التي ستستثمر بشكل الفت على مستوى كتابة وتداول
القصيدة ،ومن ذلك أن يكتب الشاعر المغربي إدريس علوش ،في ديوانه "دوارة
أسطوانة":
َكأ ِْسي
ال َتْل َم ْس ُه

ْس َك
َفَق ْ
ط ُخ ْذ َكأ َ
ِ
اطرِني ِ
الف ْك َرَة ِإ ْن ِش ْئ َت
َو َش ْ
العاَلم الم ْدم ِج ِفي ُق ْر ِ
ص
َع ِن َ َ ُ َ
َو َع ِن
َو َع ِن

الع ْن َكب ِ
وت
َ ُ
األَح ِذيَّة ِ
ط َها
التي تُ َهِيئُ ُخ ُيو َ
ْ
الحِت ِ
الل أ َْر ِ
ض ال َغ ْي ِر
ْ
الم ْش ِي ِفي ِاتجاهِ
َ
َ

7

ادريس علوش ،خبايا جيل الثمانينات ،على الرابط:

8

نجيب العوفي ،القصيدة المغربية  /أجيال ورؤى ،م .س ،ص.40.

.http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1203&A=55222
9
قلق إزاء كتابتي الشعرية ،على الرابط:
عبد اللطيف الوراري ،يسكنني ٌ
.http://elouarari.maktoobblog.com/1599385
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الم ْحتَ َمَلة
الم َحبة ُ
َ
َّ ِ 10
الم َعطل" .
َو َّ
السالَ ِم ُ
في ارتباط بمسار وتحوالت القصيدة المغربية المعاصرة ،يثير راهن الممارسة الشعرية
جملة مالحظات بخصوص تداعيات زمن العولمة وتأثير الثورة التكنولوجية على عملية
اإلب داع بوجه عام ،في ظل سعي عدد من الشعراء إلى استثمار طفرة التكنولوجيا على
مستوى كتابة وتداول العمل اإلبداعي ،بشكل يفسر َلم خيم معجم وسائل االتصال
الحديثة على أكثر من قصيدة ،11عبر توسل مفردات ومعجم الشبكة العنكبوتية واستثمار
عوالمها االفتراضية ،في وقت تحول فيه االنترنت وموقع التواصل االجتماعي (فيسبوك)
بشكل خاص ،إلى أداة للنشر وترسيخ الحضور قبل الديوان والمجلة والكتاب؛ ومن ذلك
أن يقول الشاعر جمال الموساوي إن ديوانه "أتعثر في الغيمة فتبكي"

12

هو "مجموعة

افتراضية" ،13على اعتبار أن معظم نصوصها كتب ونشر مباشرة على الجدار الخاص
في "فيسبوك" ،14مشددا على أنه كتب هذه النصوص عن وعي مسبق بأن األمر يتعلق
10

ادريس علوش ،دوارة أسطوانة ،دار العين ،القاهرة ،مصر ،ط ،2011 ،1 .ص.24 .

11

عبد الكبير الميناوي ،أسئلة الشك في حياة رتيبة ،جريدة الشرق األوسط ،لندن ،عدد

12

جمال الموساوي ،أتعثر في الغيمة فتبكي ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط،

 22فبراير  ،2017ص22 .
ط2018 ،1 .
13

عبد الكبير الميناوي ،أسئلة الشك في حياة رتيبة ،م .س ،ص.22 .

14

(ديوان الفيسبوك) ،بهذا العنوان الفرعي أرفق الشاعر قصيدته على االنترنت ،قبل

نشرها ورقيا .ونق أر في بعض مقاطعها ،تحت عنوان" :أفترض أنك هنا":
" بيننا هذا الجدار األزر ُق.

من نافذة في الواجهة اليسرى
ِ
األصدقاء
أطل على شارع
َّ

الهالمي من كل شيء
تعبر في
ِ
أتفحص الوجوه التي ُ
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بمجموعة شعرية سيتم تجميعها الحقا ،لذلك كانت مثار تفاعل من األصدقاء والمتابعين،
بالنظر إلى إمكانات التواصل التي يتيحها هذا الموقع االجتماعي ،فضالً عن إمكانية
الوصول السريع إلى القارئ دون وسيط ،بشكل يؤكد استثمار ميزة التكنولوجيا واإلنترنت
في نشر المعرفة وتحقيق التواصل.15
ال يمكن ألي تناول لراهن المشهد الشعري المغربي المعاصر

16

إال أن يأتي منصتاً إلى

قلق هذا الراهن وأسئلته ،ضمن "عصر يتسم بأنه عصر جميع األوهام" ،17الشيء الذي
يستدعي توسيع المسار العام الذي يؤطر المشهد الشعري ،بداية من النقاش الذي انطلق
مع صدمة الحداثة ،وصوالً إلى زمن العولمة ،مع األخذ بعين االعتبار عددا من
الكتابا ت التي تتحدث عن نموذج جديد من البشر يتوالد ،اآلن" ،العيش المريح جزء من
حياتهم في المجال السايبري وفي عوالم افتراضية ،قادرون على التفاعل مع عوالم
متوازية بصورة آنية ،وسريعون في تغيير شخصيتهم لتتماشى مع واقع جديد يوضع
أمامهم ،سواء كان ذلك حقيقياً أم مزيفاً :إنهم رجال ونساء القرن الحادي والعشرين ،وهم
ومن شقة صغيرة في النافذة اليمنى

مشوب ٍ
بحذر ٍ
أنيق:
دفء
ينتشر
ٌ
ُ
ٌ
كلمات تقول
تقول.
وال ُ

هناك! ".
العالم واقف...
َ

15
16

عبد الكبير الميناوي ،أسئلة الشك في حياة رتيبة ،م .س ،ص.22 .
من بين أبرز المالحظات ،التي يمكن التوقف عندها ،بخصوص راهن المشهد

الشعري المغربي المعاصر ،توسع قاعدة الممارسين ،بحيث تتفاعل فيه كل أشكال
الشعر (عمودي _ تفعيلي _ قصيدة نثر _  ،)...ويتجمع تحت سقفه شعراء محسوبون

على مختلف األجيال والحساسيات.
17

إيف بونفوا ،ما يهم الشعر هو تدمير األيديولوجيات ،على الرابط :

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Ghareeb/5-12-10.htm
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نسل مختلف عن آبائهم وأجدادهم" .18يتعلق األمر ،هنا ،بجيل أطلق عليه عالم النفس
األميركي روبرت ليفتون وصف "الكائنات البشرية المتلونة" ،19في إشارة إلى "أولئك
الذين يقضون من الوقت مع شخصيات خيالية على التلفزيون والسينما والمجال السايبري
قدر ،أو أكثر ،مما يقضونه بتجاربهم في الزمن الحقيقي ،حتى أنهم يدمجون
الشخصيات الخيالية بتجاربهم في المحادثات االجتماعية جاعلين منها جزء من
قصصهم الشخصية" ،20كما أنهم "قادرون على إرسال رسائل إلكترونية إلى العناوين
االفتراضية ألناس دون أن يحتاجوا إلى معرفة عناوينهم الجغرافية أو حتى االهتمام
بها".21
الشاعر والعولمة:
ال شك أن اإلنسان ،بشكل عام ،والمبدع بشكل خاص ،وهو أمام الشاشة الصغيرة،
" يدرك العالئق ويربط ويفهم ويتذكر بكيفية مخالفة تمام المخالفة لما يقوم به وهو أمام
نص مكتوب" ،22مع أن الحامل ال ينحصر ،هنا ،برأي المفكر المغربي عبد السالم
بنعبد العالي ،في أرضية النص ،وإنما يطال مادته وأدوات نسخه ،من منطلق أن المعنى
وهو يرتوي حب اًر أو يلبس كتابة ،ليس هو أن يظهر صورة على شاشة صغيرة ،كما أن

18

جيريمي ريفكن ،عصر الوصول – الثقافة الجديدة للرأسمالية المفرطة ،ترجمة صباح

صديق الدملوجي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،2009 ،1.ص.347 .
19

يحب مفكرو ما بعد الحداثة والنقاد االجتماعيون ،برأي روبرت ليفتون ،الحديث عن

20

نفس المرجع  ،ص.348 .

21

نفس المرجع  ،ص .ن.

22

عبد السالم بنعبد العالي ،ضد الراهن ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ط،1.

"جيل دوت كوم" ( ،)Generation Dot Comنفس المرجع  ،ص.366 .

 ،2005ص.35 .
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"االختالف ليس هو االختالف بين الحبر والذبذبات الصوتية والموجات الضوئية .إنه
اختالف بين ثقافتين ،بل رؤيتين للعالم ،أو على األصح بين عالمين متباينين".23
لقد تحولت شبكة اإلنترنت ،عنوان الثورة الرقمية والزمن اإللكتروني ،والتي تم تسويقها
كـ"إشارة لمستقبل ال يمكن تفاديه" ،24إلى "مسكن للكتاب الجدد" ،25من جهة أنه ال يمكن
للمتأمل في المشهد الثقافي االفتراضي ،على شبكة اإلنترنت ،إال أن يسجل التحوالت
الكبيرة التي همت الكتابة العربية ،بشكل عام ،والكتابة المغربية ،بشكل خاص ،وهي
"تحوالت ال تمس جوهر المكتوب ،بل تمس جسده وسيرورته ،من خالل االنتقاالت التي
حدثت على مستوى زمن ومكان الكتابة ،وأيضاً ،في المعنى الجديد الذي أصبح يرتبط
بمفهوم الكاتب المعاصر" ،26الشيء الذي جعلنا إزاء إجماع على تحول في خرائط
اإلبداع ،في وقت سمحت فيه اإلنترنت بــ"بناء جماعات أدبية وتجمعات للكتاب ،أتاحت
للجميع االنخراط في صلب المشهد الثقافي من دون رقابة أو حاجة إلى "صكوك غفران"
من هيئة أو من اتحاد" ،27وهو واقع بقدر ما سمح بحرية ال حدود لها على مستوى
اإلبداع والتواصل والنشر ،فجر ،برأي كثيرين ،أسئلة تتناول هذه الحرية ،نفسها ،من
حيث السقف المفترض لها ،حتى ال تتحول "فضيلة" التكنولوجيا إلى "فضيحة".

23

نفس المرجع  ،ص.34 .

26

نفس المرجع .

27

نفس المرجع .

 24قاسم حداد ،الطرق انتهت ،فليبدأ السفر ،على الرابط:
http://www.jehat.com/jehaat/ar/3naljehah
 25حكيم عنكر ،شبكة اإلنترنيت ،على الرابط:
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa/hakeem_en
.kar.htm
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قصيدة بمعجم "تكنولوجي" :تأكيدا للتحوالت التي أفرزتها الطفرة التكنولوجية ،والتي
المست حياة اإلنسان في مختلف تجلياتها ،بما فيها الجانب اإلبداعي ،تأتينا قصائد
الشاعر المغربي طه عدنان

28

28

طازجة ومشبعة بزمن وتداعيات العولمة التي يبسط

شاعر وكاتب مغربي من مواليد  1970بآسفي ،نشأ وترعرع بمراكش ويقيم ببروكسل منذ عام

 .1996حاصل على اإلجازة في االقتصاد من جامعة القاضي عياض بمراكش وعلى اإلجازة
الخاصة في التسيير من المعهد العالي للتجارة ببروكسل ودبلوم الدراسات المتخصصة في تسيير
الموارد البشرية من الجامعة الحرة لبروكسل .يعمل بو ازرة التعليم الفرنكفوني البلجيكية ويتعاون
مع قسم الشرق األوسط لوكالة "أسوشيايتد برس" اإلخبارية .شارك في إصدار مجلة أصوات
معاصرة في بداية التسعينات ،وفي إطالق نشرة الغارة الشعرية بمراكش سنة  ،1994والتي
اعتبرت تكتال للحساسية الشعرية الجديدة في مغرب تسعينيات القرن الماضي .كما أنشأ في
 2004جريدة السوق باللغتين العربية والفرنسية والتي تهتم بأخبار وأحوال الجالية العربية
بالعاصمة األوروبية .يساهم في تنشيط الفعل الثقافي العربي ببلد إقامته حيث يشرف منذ 2005
على إدارة الصالون األدبي العربي لبروكسل ،كما ينسق أماسي شعر العشق العربي ببلجيكا.
صدر له ،في الشعر ،ديوان ولي فيها عناكب أخرى عن منشورات و ازرة الثقافة المغربية في
َ
 .2003وهو الديوان الفائز بجائزة الشارقة لإلبداع العربي والصادر عن دائرة الثقافة واإلعالم،
كالزجاج ،الذي صدرت ترجمته الفرنسية تحت عنوان
في نفس العام ،تحت عنوان بهواء ّ
 Transparencesعن دار نشر " "L’Arbre à Parolesببلجيكا  .2006كما صدر له
ديوان أكره الحب عن منشورات دار النهضة العربية ببيروت في  ،2009الذي صدر له باللغتين
العربية والفرنسية تحت عنوان  Je hais l’amourعن منشورات الفنك بالدار البيضاء في
فبراير  .2010كما صدرت ترجمته اإلسبانية تحت عنوان  Odio el amorفي أبريل من
نفس السنة بكوستاريكا .وصدر له في سبتمبر  ،2012عن دار نشر مايلستروم ببروكسل ،كتيب
تحت عنوان  ،Marokkaans alsjeblieftيضم ترجمة مقتطفات من روايته األولى قيد
الكتابة بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون.
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شاعرنا شروط ومتطلبات االندماج السريع في قبيلتها ،معتمداً في " ،"I Love Youالتي
هي إحدى قصائد "ولي فيها عناكب أخرى" ،باكورة مجموعاته الشعرية ،تك ار اًر يفضي
إلى أكثر من عشرين شرطاً للكيفية التي يصبح بها المرء "عنص اًر صالحاً لالندماج
السريع في قبيلة العولمة" ،29بينها ،على الخصوص ،أن تصبح للفرد صداقات وطيدة
في كل أنحاء العالم دون أن يجد نفسه مجب اًر على تحية جيرانه في نفس العمارة ،وأن
يقلد الشيطان في تسريحة شعره ،وأن يخلد للراحة األيديولوجية.
يقول طه عدنان ،في هذه القصيدة ،في سياق استعراضه لما يجعل الفرد صالحا
لالندماج السريع في قبيلة العولمة:
ٍ
إلكتروني
عنكبوت
"أن تقع في أسر
ٍ
لتُ ِ
ؤدي الجزية  18دوال اًر في الشهر

صداقات وطيدةٌ في ِ
كل أنحاء العالم
أن تُصبح لك
ٌ

دون أن تجد نفسك مجب اًر على تحية جيرانك
في نفس العمارة
أن يعرف Christian@yahoo.fr
و Jamal@maktoob.com
و Dai-ping@nirvanet.net

وتم اختيار "باي باي جيلو" ،نصه الفائز بالجائزة الثانية في المسابقة الدولية لنصوص
المونودراما بالفجيرة ،ضمن ثالثة نصوص مسرحية في إطار مشروع النص المسرحي

العربي المعاصر األوروبي في مهرجان أفينيون الفرنسي .وقد صدر باللغتين العربية
والفرنسية عن دار نشر إليزاد التونسية وتم إنتاجه في إطار االحتفال بمارسيليا عاصمة

للثقافة األوروبية .2013
29

طه عدنان ،ولي فيها عناكب أخرى ،منشورات و ازرة الثقافة ،الرباط ،ط،2003 ،1.

ص39 .
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و Janet@hotmail.com
وعناوين إلكتروني ٌة أخرى
ُ

كل تفاصيل حياتك
َّ

فيما تجهل أمك عنك كل شيء".30
ْ
يعلن طه عدنان ،من خالل قصائده ،انتماءه إلى الراهن ،حياة وحساسية شعرية ،فيقول:
"نحن لم نعد في زمن المعلقات .لقد ولى الزمن التي كانت القصائد تُشعل فيه الحرائق
بيت ٍ
شعر ُي َؤلب قبيل ًة عن بكرة أبيها .لقد كان شطر من الشعر كافيا
والحروب وكان ُ

بإهدار دم الشاعر .أما اليوم فلم يعد أحد يأخذ الشعراء على محمل الجد .والقصائد التي

تثير النقع معدودةٌ على رؤوس األصابع .أعتقد أن النظرة إلى الشعر وأهله يجب أن
تصير اآلن أكثر واقعية .فالشعراء ليسوا أرواحا شفيفة هيمانة .بل حفنة أناس بمزاجات

ليست رائقة على الدوام يأكلون الطعام ويمشون في األسواق دون أن يكونوا ُمخلصين وال
كل هذا ال ينفي عنهم إنسانيتهم
أنبياء .ففيهم أوالد الناس واألوغاد والصعاليك والسفلةُّ .
وبالتالي شاعريتهم".31
ال يخفي طه عدنان أنه ُيْق ِدم على نصه الشعري "متخفًفا من كل األوهام والرهانات

حتما بالسياقات االجتماعية والتاريخية
الكبرى" ،مشددا على أن ما يكتبه "محكوم ً
والنفسية التي تنتجه" ،32في نوع من "التأريخ الشخصي" للحظته الواهنة .33لذلك نكون،
في ديوانه "ولي فيها عناكب أخرى" ،مع شاعر يهيئ نفسه لفصل الكتابة كممثل لم

30
31

نفس المرجع  ،ص .ص27 .26 .

طه عدنان وثورة التكنولوجيا ،مقتطف من حوار قيد اإلعداد للنشر ضمن كتاب

يتضمن حوارات أجريتها مع كتاب مغاربة.
32

نفس المرجع .

33

نفس المرجع .
ص | 24

www.allugah.com

ISSN:2394-4862

معامل التأثير 1.770:

يختر دوره ،ليتساءل إن كان من الضروري أن يكتب شع ار لكي يظل على قيد
األحالم ،34طارحا ما يكفي من األسئلة الحائرة حول جدوى الشعر في زمن العولمة
وتداعيات التكنولوجيات الحديثة ،ومن ذلك أن نق أر له في "القصيدة الكونية":
"أية ضرورٍة للشعر
أي جدوى من تشريح األوجاع؟
فالتركية التي قضت ليلتها بسريري
منذ ٍ
شهر
ال تعرف ناظم حكمت
وال تحفظ من الشعر سوى النشيد الوطني
حتى الطفلة التي دهست بيتها الرملي
قدم جهمةٌ على الشاطئ
ٌ
وبإحساس مر ٍ
ٍ
هف
حينما
ُ

واسيتُها ببضعة ٍ
أبيات لجاك بريفير
الحقتني بالزعيق
وبشتائم تكبرها ًّ
سنا
عانس
لكأنها
ٌ

ما عادت تُطيق تودد الرجال
ربما سأُحسن صنعاً باجتناب الشعر
ير خالصاً
لكي يظل السر ُ

وتبقى الطفل ُة طفل ًة" .35
34

طه عدنان ،ولي فيها عناكب أخرى ،م .س ،ص.6 .

35

نفس المرجع  ،ص .ص.12 .11 .
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معجم التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية ،هو الذي
يتوسل طه عدنان في أكثر قصائد ديوانه
َ
صار ي ِ
قدم على أغلب نصوصه الشعرية متخفًفا من كل األوهام والرهانات الكبرى،
ُ

خاصة منذ أن تحول إلى كتابة قلقة أمام حاسوب ،متغنيا بأفضال الشبكة العنكبوتية،
صقيعا خانًقا.
إلى درجة يصير معها كل ما يوجد خارجها
ً

مقتنعا بحقيقة أنه ال حياة خارج الرحم الكهربائي ،فإنه يرجو من
وألنه صار
ً

مسلما بأنه صار أسيرها المساق برضاه،
"اإللكترونات" الرحيمة أن تضمه إلى ذبذباتها،
ً
معلنا أنه سيأتيها كامال غيـر منقوص ،بما يخفي وبما يعلن ،وبما لم يخطر على باله
ً
بعد ،بل سيأتيها بأحالمه وأوهامه ،وبأسماء دخوله كلها وبكلمات السر ،فقط ،ألنه لم

قادر على العيش خارج "مدينة الكهرباء".36
يعد ًا
لكن ،ورغم احتفائه بالجانب المشرق من الشبكة العنكبوتية ،فإن شاعرنا ال يخفي أن
اإلنترنت ضيعته وبددت دفئه الباقي ،بعد أن لم ِ
يجن منها إال الوحدة والقلق ،إلى درجة
أنه صار يحن إلى زمن الورقة والقلم؛ تماما كما نق أر له في قصيدة "وئيدا أحفر في جليد
حي":
"يا رب ،مالي والتكنولوجيا؟
كنت فيما مضى
ُ
ُّ
أخط أشجاني

ٍ
صفحة بيضاء مثل هذي
على

ولم يطل ُّ
قط يدي العطب.
واليوم،
ها زيتونة عمري تثكل أوراقها

36

نفس المرجع  ،ص .ص.49 .48 .
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في الطريق إلى غابة الثلج".37

ال يجد طه عدنان إال أن يستحضر ماضيه الطالبي بجامعة مراكش وشكل ومضمون
كتابة إبداعية يخطها على صفحة بيضاء ،وصوال إلى الوضع الذي يعيشه في حياته
وحيدا على
يكتب
الجديدة ،بعد هجرته إلى بروكسل عام  ،1996حيث أصبح
ً
ُ

الكومبيوتر لتخرج نصوصه متحررة من كل إيقاع .الكومبيوتر الذي أصبح جزًءا من
عالمه اليومي لتتسرب المفردات اإللكترونية إلى معجمه الشعري وتتسلل العوالم
االفتراضية إلى قصيدته ،بداية مع "وئيدا أحفر في ٍ
حي" المكتوبة عام  ،1999ثم
جليد ٍ
ً
ُ

" "I Love Youالمكتوبة بنيويورك في سبتمبر  ،2000والتي تحمل عنوان فيروس
بنفس االسم كان قد غ از بريد العالم اإللكتروني ابتداء من شهر مايو من نفس السنة .ثم

قصيدة "الشاشة عليكم" في يناير  ،2002بشكل يجعلنا أمام قصائد رأى أنها أكدت
دخولنا إلى قرٍن شعرٍي جديد ،مشي ار إلى أنه "إذا كان القرن الماضي قرن اإليديولوجيا
عموما والتكنولوجيا الرقمية بشكل خاص.
بامتياز ،فإن القرن الحالي ُي َع ُّد قرن التكنولوجيا
ً
وباإلضافة إلى التكنولوجيا كموضوع ،فإن تطور وسائط االتصال حول العالم إلى قرية
تعبر قصيدتُك نحو جغرافيات نائية دون أن
شعرية صغيرة .إذ بنقرة سريعة على الزر ُ

تبرح مكانك بل وقبل أن يرتد إليك طرفك".38

يضع طه عدنان قارئه في صورة حياته الجديدة التي أصبح خاللها الكومبيوتر جزًءا من
عالمه اليومي ،بشكل فتح الباب أمام تسرب المفردات اإللكترونية إلى معجمه الشعري
وتسلل العوالم االفتراضية إلى قصائده ،لم يجد معها إال أن يواجه الشاشة بأحالم متيبسة

37
38

نفس المرجع  ،ص.14 .

عبد الكبير الميناوي ،مبدعون مغاربة يرصدون إيجابيات النشر اإللكتروني ،جريدة الشرق

األوسط ،عدد  13يوليو  ،2015ص.21 .
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بضوء ِ
ٍ
كذ ٍب ومفاتيح خرساء ،لنق أر
وأصابع تصطك ،كما لو أنه يراود القصيدة عن سرها
له في قصيدة "وئيدا أحفر في ٍ
حي":
جليد ٍ
ً
ُ

"لكأني أحفر وئيداً في ٍ
حي:
جليد ٍ
أكتب القصيدة تكنولوجياً
ُ

ات في حبها
لتسقط القبع ُ

ومظال ُت العجائز

ناقم أدبي
فيكتب عنها ٌ
العولمه.
خبير في شؤون الشعر و
ْ
ٌ

أعني الناقد ذا النظارتين السديدتين

أت له كالماً طليع ًة في الحداثة
ُم ْذ قر ُ
وأنا أرسم الحلم مكع ٍ
بات
ٍ
أنصاف دوائر
ومثلثات و
َ

وأكتب عن الشعر في الزمن االفتراضي
عن الحب في عصر الذكاء االصطناعي

وعن مواعيدي الغريرة
في حدائق األنترنت.
ضيعتني األنترنت،
بددت دفئي الباقي
ولم أجن منها سوى الوحدة
والقلق .39 "...

39

طه عدنان ،ولي فيها عناكب أخرى ،م .س ،ص _.40 _ 38 .
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يربط طه عدنان بين التكنولوجيا والعولمة ،ليكتب في قصيدة " ،"I Love Youعن أسرع
طريق إلى حب عشيقة حمراء بنهد نافر وبطن ضامر تفوح منها روائح فيليب موريس.
وعن مقاومة البرد بالمزيد من الشق اروات ال الحطب ،بالمزيد من البيرة الليبرالية ال
الشمس ،وأن تتملى قائمة الطعام التي ِ
نادل يشبه بول نيومان قبل أن
يفرشها أمامك ٌ
تطلب دونما اكتر ٍ
اث هامبرغرك المعتاد ،40ليتم الترحيب بك في نيويورك ،حيث ال أحد
يهتم ألحد ،وحيث الحرية تنام واقفة على شكل تمثال .نيويورك ،حيث الشعب األبيض
السعيد مرابط خلف التمثال ،مكتفيا باالختيار ما بين كوكاكوال وبيبسي كوال .ما بين
الماكدونالدز والبرغر كينغ .ما بين بيت از هات ودومينوس بيتزا .ما بين في از وماستر كارد.
ما بين السجن المؤبد واإلعدام .مرثية إلى أمادو ديالو.41
في قصيدة "الشاشة عليكم" ،يضعنا طه عدنان في صورة سكنه التكنولوجي ،مفتتحا
قصيدته بتحية الصباح .يقول:
"صباح الخير أيها العنكبوت
يا وابل المعنى ويا شفيرة النور
بيتُك من أبهى البيوت
وأنا سادنه األمين
من أول النقر
إلى أقاصي الدهشة الساطعة.
صباح الموج أيها األزرق الهادر العظيم
يا شرفة الضوء المشرعة على خيوط المستقبل
أيتها اللحظة الباهرة التي تُؤلِب الروح
40

نفس المرجع  ،ص.16 .

41

نفس المرجع  ،ص – ص.47 _ 40 .
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ضد عزلة الجسد
والحواس َّ
يشدها إلى رتابة األعضاء
ضد ما ُ
أيتها اللحظة التي ال عمر لها
سأُقيم فيك ألرحل
بعيداً عن جهامة رجال الجمارك اإلنكشاريين
وتحذلق الخصيان من موظفي المطارات.
صباح الخير أيها العنكبوت
صباح ِ
الرضى يا زقزقة الكهرباء
جاهز فخذيني إلى عالمي الذي من ضوء".42
أنا
ٌ
يبدو االمر ،هنا ،كما لو أنه ينقل للجيل الذي أطلق عليه عالم النفس األميركي روبرت
ليفتون وصف "الكائنات البشرية المتلونة" ،43في إشارة إلى من هم "قادرون على إرسال
رسائل إلكترونية إلى العناوين االفتراضية ألناس دون أن يحتاجوا إلى معرفة عناوينهم
الجغرافية أو حتى االهتمام بها" ،44إذ يحدثنا طه عدنان عن جيرانه الطيبين في هوتميل
وأترابه الودودين في ياهو وعشيقته السرية في كرامايل ،مشي ار إلى أن العالم خارج "الهواء
االفتراضي" و"الرحم الكهربائي الدافئ  /صقيع خانق" و"محض هباء" ،45ليخاطبه
كعاشق ولهان ،قائال:
ومضاء.
"هنا أتنفس العالم نقياً ُ

42
43

نفس المرجع  ،ص .ص.49 .48 .

جريمي ريفكن ،عصر الوصول – الثقافة الجديدة للرأسمالية المفرطة ،م .س ،ص.

.366
44

نفس المرجع  ،ص.348 .

45
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ِ
ِ
ذبذباتك
فضميني إلى
ال حياة خارجكُ ،
أيتها اإللكترونات الرحيمة

المساق ِ
برضاي
أنا أسي ُرك ُ
سآتي ِك كامالً غير منقوص
سآتيك بما أخفي وما أُعلن
وبما لم يخطر على بالي بعد
سآتيك بأحالمي وأوهامي
بأسماء دخولي كلها
وبكلمات السر
سأحمل روحي على فأرتي
وأُلقي بها في مهاوي الكوكيز.
لم أعد قاد اًر على العيش خار ِ
جك
يا مدينة الكهرباء
العالم خارجك محض إشاعة
وحدهم البسطاء يصدقونها
أما أنا فال خارج لي
الويب والواب والنيتسكايب تعرفني
أنا أمير الغرقى
وشهيد المبحرين
ابنك البار أنا أيها العنكبوت
َ
ٍ
قبطان
فاحضنني برأفة
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بيتك بيتي".46
ديوان في "ثالثة" !
أعاد طه عدنان نشر ديوانه "ولي فيها عناكب أخرى" ،تحت عنوان جديد "بهواء
كالزجاج" ،47قبل أن يضيف إليه ،في نسخة ثالثة ،أربع قصائد ،ويعطيه عنوان "أكره
الحب".48

والمثير أن هذا التعدد في العناوين المنشورة باللغة العربية ،يجد صداه في الترجمة
الفرنسية لهذه المجموعات الشعرية ،حيث نكون مع ترجمتين بعنوانين مختلفين ،أيضاً،
هما  Transparencesو ،Je hais l’amourاألول ترجمة للنسخة العربية الثانية
الصادرة تحت عنوان "بهواء كالزجاج" ،والثاني ترجمة للنسخة العربية الثالثة الصادرة
تحت عنوان "أكره الحب".

 46طه عدنان ،الشعر غارةٌ تشنها الحياة على ضراتها العبوسات ،موقع هسبريس29 ،
ديسمبر  ،2014على الرابطhttp://m.marocpress.com/502170.html :
47

طه عدنان ،بهواء كالزجاج ،و ازرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة ،ط.2003 ،1.

48

طه عدنان ،أكره الحب ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ط.2009 ،1.
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صدر ديوان  Transparencesعن دار النشر
البلجيكية "شجرة الكالم" ،فيما صدر ديوان Je hais
 l’amourعن منشورات "الفنك" ،متضمناً قصائد
باللغتين العربية والفرنسية ،مع إشارة إلى سهام بوهالل
كمترجمة .كما صدرت ترجمات بلغات أخرى ،آخرها
نقله وقدم له باإلسبانية بالعاصمة الكوستاريكية سان
خوسيه ،المستعرب اإلسباني أنطونيو لوبيز بينيا،
تحت عنوان .Odio el amor
تتعدد عناوين "ديوان" طه عدنان ،بحيث يأخذ كل عنوان متلقيه نحو طريق تختلف عن
تلك التي يسير فيها العنوانان اآلخران .يحيل العنوان األول (ولي فيها عناكب أخرى)
على عوالم الشبكة العنكبوتية ،والثاني (بهواء كالزجاج) على عوالم الهجرة ،فيما يحيل
الثالث (أكره الحب) على تيمة الحب وعذاباته .وألنه يدرك جيداً شكل الحيرة التي قد
تنتاب المتلقي ،فإن الشاعر ال يترك فرصة توضيح األمر ،إذ نق أر له نصاً طويالً،
نسبياً ،ضمــنه شهادته ،التي نشرت ضمن مؤلف جماعي ،صادر عن و ازرة الثقافة
المغربية ،تحت عنوان "المنازل األولى :شهادات أدباء مغاربة حول كتبهم" ،مما جاء
وحيدا على كومبيوتر محايد
فيه" :بعد هجرتي إلى بروكسل عام ،1996
أكتب ً
ُ
أصبحت ُ
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لتخرج نصوصي منكوشة الشعر كقصائد نثر .ولما اقتُ ِرح علي أن ِ
أهيئ مجموع ًة للنشر
بعثت خمس قصائد مع
ضمن "سلسلة الكتاب األول" التي أطلقتها و ازرة الثقافة المغربية
ُ

طلب خطي إلى وزير الثقافة ،الذي لم يكن سوى الشاعر محمد األشعري ،عنونتُه

"شاعر بال ديوان ٍ
لدي
كالتالي:
كقبر من دون شاهد" .خمس قصائد انتقيتُها مما تراكم َّ
ٌ
الجيد يت َّ
انتهيت إلى أن العديد منها ُيشاطئ بحر الشعر .الشعر ِ
ٍ
أفكار
طلب ًا
نصوص
من
ُ
شعرية وجيهة ،وليس مجرد الجري وراء االستعارات والتراكيب المدهشة التي قد ال تُْد ِهش

مجال للهو بالقوافي واللعب
جاوزت الثالثين ،ولم َي ُعد هناك
كنت قد
ُ
أحدا .كما أنني ُ
ً
ٌ
بالكلمات .وأنا أترقب َّ
خبر
أت ًا
رد الو ازرة بصدد ديواني األول َ"وِلي فيها
عناكب أخرى" ،قر ُ
ُ
َ
عن "جائزة الشارقة لإلبداع العربي _ اإلصدار األول" بصحيفة لندنية .لم يتطلب مني
األمر سوى إنجاز بضع نسخ إضافية للمجموعة أرسلتُها إلى دائرة الثقافة واإلعالم
يت عليها بعض التعديالت الشكلية الطفيفة كان أبرزها العنوان الذي
بالشارقة بعدما أجر ُ
ٍ
ِ
اءها فاترًة
أعيد قراءة المجموعة
ُ
أصبح "بهواء كالزجاج" .إذ وأنا ُ
وجدت َ
روحها ضج َرة وأجو َ
باردةً حتى َّ
لكأن هواءها متجمد جارٌح كالزجاج! وحدث أن فاز هذا الديوان بجائزة
الشارقة لإلبداع العربي عام  2002ليصدر ديواني األول عام  2003مرتين وبعنوانين

مختلفين فأصير ِ
متعدد الديوان األول .صدر أوال عن منشورات و ازرة الثقافة المغربية في
إطار فعاليات الرباط عاصمة الثقافة العربية قبل أن يصدر باإلمارات .لكن النشر ال
كثير مع هذا
ينحصر في الطباعة فقط ،فهو ال يكتمل إال بالتوزيع .وهذا ما لم يتحقق ًا
الديوان ،ذي العنوانين ،الذي ظل رهين المخزنين :مخزن المركز الثقافي العربي بالدار
علي النشر بدار
البيضاء ومخزن دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة .لذا عندما اقتُ ِرح
َّ
النهضة العربية ببيروت ،لم أجد غضاض ًة -أنا الذي أتهيب أمام الصفحة الفارغة وأعتقد
ٍ
قصيدة أعسرًّ ،
مجازا ،من قلع ضرس -في إضافة أربعة نصوص
حقا ال
أن كتابة
ً
ُ
جديدة إلى قصائدي الخمس المنشورة في الديوان األول ألرسلها إلى دار النهضة تحت
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"أكره الحب" .وهو العنوان الذي انتقل إلى لغة موليير ،عبر ترجمة الشاعرة سهام
عنوان َ
بوهالل ،عن "منشورات الفنك" بالدار البيضاء بعدما كانت دار "شجرة الكالم" ببلجيكا قد

"أكره الحب" الذي انتقل بعد ذلك إلى لغة
نشرت ترجمة الديوان في صيغته األولىَ .
سرفانتس عبر ترجمة أنيقة لإلسباني أنطونيو لوبيز بينيا صدرت بكوستاريكا .فيما

تشرف يوالندا غواردي ،األستاذة بجامعة ميالنو ،على نقله إلى لغة دانتي في ترجمة
"أكره الحب" ،إنه الديوان الذي ُّ
أكن له محبة خاصة وأشعر كما لو
ستصدر هذه السنةَ .
أنه كتابي الشعري األول ًّ
حقا .خاصة وأنه ال يلغي أول إصدار لي ،بل يستوعبه بكثير
الحب إال للكتاب األول".49
من الحدب والحب .وما
ُّ
من الواضح أن عنوان "ولي فيها عناكب أخرى" يلخص روح هذه المجموعة الشعرية،
التي استلهم فيها الشاعر القرآن الكريم ،بعد أن اختار عنو ًانا يحيل عليه ،مستبدالً كلمة

عناكب بكلمة مآرب ،50بشكل يحيل على الشبكة العنكبوتية ،وهو ما يجد صداه في
قصيدة "أحفر وئيداً في جليد حي" وفي قصيدة " "I Love Youذات العنوان الذي كتب
باللغة اإلنجليزية والذي يترجم في اللغة العربية بـ "أحبك" ،التي تتناقض في ظاهرها،
على األقل ،مع عنوان "أكره الحب" ،مع أننا سنعرف ،في معرض قراءة الديوان الثالث،
أن معنى قصيدة "أكره الحب" هو غير ما يشير إليه العنوان ،إذ سنفهم أن الشاعر يكره
الحب ،ليس لبعده اإلنساني ،وإنما للطريقة التي "يمارس" بها ،فيما سنعرف أن عنوان " I
 "Love Youليس اعترافاً بحب ،بل اسم فيروس إلكتروني؛ وهو ما يظهر في النص،
حيث نقرأ:
49

شاعر بال ديوان ٍ
كقبر من دون شاهد ،ضمن مؤلف المنازل األولى :شهادات
طه عدنان،
ٌ

أدباء مغاربة حول كتبهم ،و ازرة الثقافة ،الرباط ،2012 ،ص.24 .

50
ِ
ِ ِِِ
صاي أ ََتَوَّكأ َعَل ْيها
قال تعالي ،في سورة (طه)"َ :وما تْل َك بَيمين َك يا ُموسى ( )17قا َل هي َع َ
َه ُّ
ش ِبها َعلى َغَن ِمي َولِي ِفيها َم ِ
آر ُب أُ ْخرى (.")18
َوأ ُ
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"أن تخشى على حاسوبك الشخصي
من فيروس I Love You
وأترابه
أكثر مما يخشى إفريقي على نفسه
من وباء اإليبوال".51
وسواء تعلق األمر بعنوان ديوان "أكره الحب" أو عنوان قصيدة " ،"I Love Youفإننا
نكون مع عنوانين يشوشان األفكار ،من خالل كسر أفـق التوقع لدى المتلقي ،الذي ال
يجد من حيلة أمامه إال االتكاء على النص لتفسير العنوان ،بعد أن يجد نفسه أمام
استحالة تحقيق التوافق بين النص والعنوان.52
وإلى األسئلة التي تبرز ،وربما المفارقات التي تتخلل عددا من القصائد ،نكون مع جمل
وعبارات ،ربما صدمت المتلقي العادي ،خاصة حين نق أر في قصيدة "الشاشة عليكم":
"يا أشباهي في العزلة
واألرق
يا فيالق الحب القصي
يا أرواحي الجديدة
يا سالله الضوء
سأتناول سندويشي بينكم
سأُفـَرش أسناني بينكم
وأحلق ذقني بينكم

وبينكم سأقضي حاجتي ...
51

52

طه عدنان ،أكره الحب ،م .س ،ص.110 .
رحيـم عبد القادر ،وظائف العنوان ،على

الرابطhttp://www.adablabo.net/rahim.htm.:
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تباً أيتها التواليت
كم أنت بعيدة !".53
فنحن إذا ركزنا على آخر المقطع (وبينكم سأقضي حاجتي _ تباً أيتها التواليت _ كم
أنت بعيدة !) ،ربما وجدنا في النص استف از اًز صادماً لقارئ قد يكون عود نفسه على نمط
معين من الشعر .54لكن الحالة التي يصورها الشاعر تنقل لنوع من اإلدمان الذي مأل
عليه وقته وجعله أسير الحاسوب ،بل إن الشاعر يفتتح تحيته بكلمة "الشاشة عليكم"
عوض "السالم عليكم" ،ما يجعلنا ،هنا ،أمام استعارة ،تترجم حكم الزمن ،مختصرة
المسافة والصورة ،بألوانها وإغراءاتها وأوهامها ،ومن ذللك أن تنقل تحية الشاشة لتواصل
افتراضي يفتقد لدفء اللقاء المباشر ،فيما يكشف المضمون الذي يعكسه عنوان قصيدة
"الشاشة عليكم" ،القيمة التي يعطيها طه عدنان لعناوين قصائده ،من خالل كم
اإلحاالت واإلشارات التي تحفل بها ،وهو ما يبرز ،بشكل واضح ،في عنوان "ولي فيها
عناكب أخرى" ،الذي يتقاطع مع اآلية ( )18من سورة طه
ُ

55

التي جاءت على لسان

موسى عليه السالم ،حين سئل في اآلية ( )17من نفس السورة" :وما تلك بيمينك يا

موسى" ،فقال "هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى".
وإلى المآرب ،تبرز ،في العنوان ،إشارة ضمنية أخرى لوصف القرآن الكريم لبيت
العنكبوت بالوهن ،حيث نق أر في اآلية ( )44من سورة "العنكبوت"" :وإن أوهن البيوت
لبيت العنكبوت" ،والتي يضرب بها مثال في الوهن ،لذلك نكون ،في قصيدة "أحفر وئيداً
في جليد حي" ،مع حالة العنكبوت سريع العطب ،حيث نقرأ:
53

طه عدنان ،أكره الحب ،م .س ،ص .ص.74 .73 .

 54فريدة العاطفي ،طه عدنان وقدسية التخريب ،على

الرابط:

.http://www.doroob.com/archives/?p=28541
55

لعل المثير في عالقة ديوان "ولي فيها عناكب أخرى" بعدد من السور واآليات القرآنية أن

عنوانه يحيل على سورة تحمل االسم الشخصي للشاعر :طه.
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"يخيبني
الفأرة اللعينة قرضت قصائدي
فيما أالمس رأسها المتقافز عبثا
كهر هرم أعيته الحيلة
وبرد المفاصل
تبا للكمبيوتر
ولقرصه المزدحم
كحمام النساء في حيي القديم".56
نالحظ ،هنا ،أن الشاعر قد ركز على فعل القرض الذي ربطه بفأرة الحاسوب ،في وقت
أعيت الهر الهرم الحيلة وبرد المفاصل ،عبر تشبيه ينتهي بالشاعر في غرفته بالمهجر،
أمام الحاسوب ،وهو يصطك من البرد القارس ،هو القادم من جهة الشمس والنخل،
والذي يحصي خساراته ،فال تكفيه األصابع.
امرؤ " َفيس" ونقاد "فيسبوك"!
في آخر دواوينه" ،بسمتك أحلى من العلم الوطني" ،الذي جاء متضمنا  14قصيدة
موقعة ببروكسل البلجيكية ،ما بين فبراير (شباط)  2011وسبتمبر (أيلول) ،2015
يجعل الشاعر من التكنولوجيا نافذة ينقل من خاللها انشغاله بتداعيات ما سمي بـ"الربيع
العربي" ،حيث يبتدئ الديوان بقصائد في الحب ،كما لو أن األمر يتعلق بـ"مقدمة غزلية
ان"
تشكيل":
و"تقطيع َو
لصق"
لمعلقة معاصرة" ،57حيث
ُّ
"أصناف َوألو ٌ
ٌ
"الحب  /قص َو ٌ
ٌ
ٌ

56
57

طه عدنان ،أكره الحب ،م .س ،ص .ص.27 .26 .

عبد الكبير الميناوي ،اشتباك شعري مع قضايا اإلرهاب والتطرف ومآسي الهجرة

واللجوء ،جريدة الشرق األوسط ،عدد  28فبراير  ،2016ص.21 .
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و"ملهاة" للقلوب ،58سرعان ما يصبح ضرًبا من المستحيل ،59فيما تفسد الحبيب َة

يكات َو َغ َزُل النقاد على الفيسبوك ،60قبل أن "يتداخل الحب بالحرب في قصيدة
الال ُ
ِ
مستع َرة عرفت كيف تتحول إلى نشيد ،في زمن الصقيع العربي ،حيث القتل مستتب
والدم إلى الرُّكب".61

يقول طه عدنان في القصيدة التي حمل الديوان عنوانها ،والتي أهداها إلى "سناء":
"موبايُل ِك مقطوعٌ
األرضي ال ُيجيب
َوهاتُف ِك
ُّ
ِم َن الفيسبوك
صورتُ ِك
غاب ْت
َ
َ

الوطني
العَل ُم
ُّ
ُلي ْسَب َل َ
على َب ْس َمِت ِك
ِ
عين ْيك
على الل ْم َعة في َ
الجدارِ :
ِ
جدارِك
أمر على
ُّ
أم ِع ُن فيه نْق ًار
ْ

َوتحديثًا

أنفض عنه غبار األسى
ُ

سكون
َوال ْ
58

طه عدنان ،بسمتك أحلى من العلم الوطني ،دار نشر المتوسط ،ميالنو ،ط،1 .

 ،2016ص.2 .
59

نفس المرجع  ،ص.3 .

60

نفس المرجع  ،ص.16 .

61

عبد الكبير الميناوي ،اشتباك شعري مع قضايا اإلرهاب والتطرف ومآسي الهجرة

واللجوء ،م .س ،ص.21 .
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عسى
غيم البالد
أن ينجلي ُ
ينشق
الجدار
َو َع َّل
ُّ
َ
َع ْن طْل َعِت ِك اآلسرة

ط َب َجَل ٌل
الخ ْ
لكأن َ
فك ْر ُت َهِل ًعا َوقد ْر ُت
هل ثورةٌ هب ْت
على البَل ِد؟

بيع
هل الر ُ

إعصار َم َّر
ًا

غياب ِك
فاخضر ُ

يف؟
َو
الفصل خر ْ
ُ
القطار
أم فاتني
ُ
ألبقى ها هنا
شاهدا
ً

غير آِب ٍه؟".62

ال يخفي طه عدنان سعادته بكتابة وتلقي الشعر في زمن ثورة التكنولوجيا ،إذ يقول" :أنا
أيضا ...بسبب هذا الوساطة اإللكترونية
سعيد ألن زمن التكنولوجيا صار ً
زمنا للشعر ً
التي تروج ،ضمن ما تروجه ،الشعر عبر شبكات الضوء ومجرات اإلبداع .وإن كان
سع للجميع.
هناك من ال يزال يجد ضرورًة لكتابة الشعر فليكتب وال يهتم .ففي الشعر مت ٌ

62

طه عدنان ،بسمتك أحلى من العلم الوطني ،م .س ،ص .ص.19 .18 .
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األهم هو فعل الكتابة ،بما هو فعل خلق ومبادرة وحرية .أما القيمة األدبية لما ُيكتب

شأن آخر".63
َوُيتَداول إلكترونيا ،فذلك ٌ

أن يميز الشاعر ،هنا ،بين حرية الكتابة والقيمة األدبية لما يكتب ،فذلك ال يعني أنه

غير معني بإبداء رأيه فيما يكتب من شعر ،هو الذي يختم آخر دواوينه بقصيدة حملت
عنوان "على سبيل االبتهال" ،مبديا فيها تضايقه من شعراء يجاهرون بالركيك من
الشعر ،إلى درجة أنه لم يجد إال أن يتوجه إلى الرحمان ،طالبا رحمته من تداعيات
التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة على نظم الشعر وتداوله ،حيث يكتب:
"ِبجاهك أيها الرحمان
ارحمني من "التاغ" و"الهاشتاغ"
ائح الكحول والجنس
َ
لقصائد تفوح منها رو ُ

النيكوتين
و
ْ

وتع ُّج بأخطاء النحو والصرف
ُ
اإلمالء
و
ْ
لِشعراء ي ِ
جاهرون بالركاكات
َ ُ
َوُيفا ِخرون بالاليكات

ُّ
ام ُرُؤ َف ْي ٍ
س
ُكلهم ْ
ِ
ُ ُّ
فح ٌل
وكلهم في َرْهطه ْ
شهير".64
وفي َق ْو ِمه
ْ
63

طه عدنان وثورة التكنولوجيا ،مقتطف من حوار قيد اإلعداد للنشر ضمن كتاب

64

طه عدنان ،بسمتك أحلى من العلم الوطني ،م .س،

يتضمن حوارات أجريتها مع كتاب مغاربة.
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بأسفي (جامعة القاضي عياض – المغرب)
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ص | 42

1.770: معامل التأثير

www.allugah.com

ISSN:2394-4862

.2002 ،1. ط، الدار البيضاء، دار الثقافة، مضايق الكتابة، صالح بوسريف.11
 دار، المغايرة واالختالف في الشعر المغربي المعاصر، صالح بوسريف.12
.1998 ،1 . ط، الدار البيضاء،الثقافة
 يوليوز، العدد الخامس، طنجة، سلسلة شراع، مساءلة الحداثة، نجيب العوفي.13
.1996
:جرائد ومجالت

•

2017  فبراير22  عدد، لندن، جريدة الشرق األوسط.1
2015  يوليو13  عدد، جريدة الشرق األوسط.2
1995 ، بيروت، _ يناير وفب ارير2 و1  العدد،34  السنة،مجلة اآلداب

.3

:روابط

•

1.
2.
3.
4.

http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1203&A=55222
http://elouarari.maktoobblog.com/1599385
http://www.jehat.com/jehaat/ar/3naljehah
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa/hakeem
_enkar.htm.
5. http://m.marocpress.com/502170.html
6. http://www.adablabo.net/rahim.htm
7. http://www.doroob.com/archives/?p=28541
References
• Books:
1. Taha Adnan, I Have Other Spiders, Publications of the
Ministry of Culture, Rabat, i. 1, 2003.
2. Taha Adnan, With an Air Like Glass, Ministry of Culture
and Information, Sharjah, ed. 1, 2003.
3. Taha Adnan, I hate love, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Beirut,
ed. 1, 2009.
43 | ص

2021 ديسمبر

 العدد الثاني-الكتاب السادس

4. Taha Adnan, Your smile is sweeter than the national flag,
Mediterranean Publishing House, Milan, i. 1, 2016.
5. Idris Alloush, Roller Rotary, Dar Al-Ain, Cairo, Egypt, i. 1,
2011.
6. Jamal Al-Moussawi, I stumble in the cloud and cry, Dar Abi
Regreg for printing and publishing, Rabat, i. 1, 2018.
7. (Collective Author), in Contemporary Moroccan Poetry Ahmed El-Mejati Academic Course, Toubkal Publishing
House, Casablanca, i. 1, 2003.
8. (Collective Author) The First Homes: Testimonies of
Moroccan Writers About Their Books, Ministry of Culture,
Rabat, i. 1, 2012.
9. Jeremy Rifkin, The Age of Arrival - The New Culture of
Excessive Capitalism, translated by Sabah Siddik alDamluji, Center for Arab Unity Studies, Beirut, 1st edition,
2009.
10. Abd al-Salam Benabd al-Aali, Against the Present, Toubkal
Publishing House, Casablanca, 1st ed., 2005.
11. Salah Bousrif, The Inconveniences of Writing, House of
Culture, Casablanca, 1st edition, 2002.
12. Salah Bousrif, Difference and Difference in Contemporary
Moroccan Poetry, House of Culture, Casablanca, i. 1, 1998.
13. Najib Al-Oufi, Questioning Modernity, Sheraa Series,
Tangiers, No. 5, July 1996.
• Newspapers and magazines :
1. Asharq Al-Awsat Newspaper, London, February 22, 2017
2. Asharq Al-Awsat Newspaper, July 13, 2015
3. Magazine al adabe, Year 34, Issues 1 and 2 _ January and
February, Beirut, 1995
• links:
1. http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1203&A=55222
2. http://elouarari.maktoobblog.com/1599385
44 | ص

1.770: معامل التأثير

www.allugah.com

ISSN:2394-4862

3. http://www.jehat.com/jehaat/ar/3naljehah
4. http://www.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa/hakeem
_enkar.htm.
5. http://m.marocpress.com/502170.html
6. http://www.adablabo.net/rahim.htm
7. http://www.doroob.com/archives/?p=28541

*********************************

45 | ص

مظاهر الرومانسية في الشعر الجزائري الحديث .ديوان أوراق لمحمد أبو
القاسم خمار أنموذجا.
______________________________________________
حيزية بوطغان (ط.د)  ،و أ.د مصطفى ولد يوسف
ملخص البحث:
حاولنا في هذه األوراق تقصي أهم سمات الرومنسية في الشعر الجزائري ومقارنتها
بنظيرتها العربية والغربية على السواء ،فاستطعنا أن ندرس هذه المظاهر وفق عناصر
معينة ،كانت هي البارزة والطاغية في ديوان أوراق ألبي القاسم خمار ،فكانت روح
التمرد والثورة هي البداية التي استفتح بها ديوانه ،ومن ثم بات شعر الطبيعة والمرأة
هاجسا في شعر كل رومنسي ،ناهيك عن الثورة والوطنية التي يتميز بها الشاعر
الجزائري ،لنصل إلى الطابع األسطوري الذي أعطى خصوصية دينية للشعر الجزائري.
الكلمات المفتاحية :الشعر الجزائري ،الرومنطيقية ،الثورة ،الطبيعة ،التمرد.
: In these papers we tried to investigate the most

Abstract

important features of romanticism in Algerian poetry and compare
it with its Arab and Western counterparts alike. Then the poetry of
nature and women became an obsession in the poetry of every
romantic, not to mention the revolution and patriotism that
characterizes the Algerian poet, to reach the legendary character
that gave a religious specificity to Algerian poetry.
nature,

revolution,

romance,

poetry,

Algerian

Keywords:
rebellion.
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مقدمة:
لقد شهد الشعر الجزائري تطو ار هاما في جانبه الفكري والفني ،وظهرت فيه اتجاهات
فنية مختلفة ،هي بعض هذه االتجاهات التي ظهرت في الوطن العربي أيضا ،تتمثل في
هذا االتجاه الوجداني الرومانسي الذي كان مساي ار لالتجاه التقليدي المحافظ.
وإن مؤثرات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية ساعدت كلها على توجيه
الشعر الجزائري إلى هذه االتجاهات .ولم يكن ذلك من وليد تقليد بقدر ما كان نابعا عن
عوامل ذاتية نشأت عن المراحل التي مر بها الشعب الجزائري كله ،وقد انعكس هذا
الواقع في هذا اإلحساس المرير باإلرهاب االستعماري وما نتج عنه من واقع سيء ،دفع
الشعراء الجزائريين ليعبروا من خالل ذواتهم ،دون أن ينفصلوا في ذلك عن مجتمعهم،
ألنهم كانوا يعبرون عن الجماعة من خالل التعبير عن الذات.
وكان "أبو القاسم خمار" أحد هؤالء الشعراء الذين ظهرت الخصائص الموضوعية في
شعره ،وهذه الخصائص مرتبطة بالنفس ذات النزوع الرومانسي  ،بحيث ((تغدو تعبي ار
عفويا صادقا عن أحاسيس الفرد ،من خالل معايشته للحياة والناس ،والشعور بالذات،
واإلحساس الحاد باأللم ،والشوق إلى الحرية واالنطالق من القيود االجتماعية والسياسية،
والدعوة إلى التمرد والثورة وشعور مرهف بالجمال))...

1

والواقع أنه يصعب على الدارس أن يصل لمفهوم كلي يحدد طبيعة الرؤية والتجربة
الشعرية عند الشعراء الوجدانيين الجزائريين بصفة عامة ،مقارنة مع نشأة الرومانسية
الغربية وبداية انبعاثها في الحقل العربي.

 1محمد صالح ناصر :الشعر الجزائري من الرومانسية إلى الثورة (،)1962_1925
(د.ط) المتصدر للترقية الثقافية والعلمية واإلعالمية ،الجزائر2013 ،م .ص ،236
.237
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إذا تحدثنا عن الرومانسية فسنكون في حضرة اآلخر األوروبي ،ثقافة وتاريخا ،ألن
الرومانسية الغربية عبارة عن مصطلحات مبتذلة معارضة للغة المثقفين والكنيسة ،في
العصور الوسطى ،وفي القرن الثامن عشرة ارتبط مصطلح الرومانسية بالفلسفة والعقل،
وبالقصيدة المعارضة للقصيدة الكالسيكية ((حيث تكون القصيدة الرومانسية نزوعا إلى
كتابة نص محمل باالنفعاالت المتوقدة الخارجة عن ضوابط قاعدة التوازن والعقل))

2

معنى ذلك أن للرومانسية مظاهر تتجلي في القصيدة العربية كما تظهر في القصيدة
الغربية ،فكيف إذن تتجلى هذه الرومانسية في الشعر الجزائري؟ وهل للرومانسية
الجزائرية خصوصية؟
_ إرادة القوة والتمرد:
تعتبر إرادة التمرد من مظاهر الرومانسية العربية ،وبالتالي فإن نزعة الثورة وروح التمرد
دخلت على استيحياء في ثنايا األدب العربي ((على أن جزئية الثورة على المؤسسات أو
انحصارها في أفراد معدودين ،في طليعتهم جبران خليل جبران ،ثم مريده أبو القاسم
الشابي في تونس((3
تظهر صورة األنا في ديوان "أبي القاسم خمار" تتصنع القوة ،متمردة وثائرة على الظلم
وعلى االحتالل؛ فيقول في قصيدة "الزحف األصم":
=أنا ال أهاب الحرب ال أخشى يزعزعني لظاها.

4

 2محمد بنيس :الشعر العربي الحديث – بنياته وابداالتها -الرومانسية العربية

ج(،2د.ط) دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب (د.س) .ص .17
 3المرجع نفسه ،ص .26

 4محمد أبو القاسم خمار :أوراق ،ديوان ،ط ،2الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر،
1982م ،ص .18
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فتصنع القوة عند الشاعر الرومنطيقي ،كثي ار ما يصاحبه التمرد ،على الحياة ،إن كان
وحده ،ويتمرد على األعداء ،مستمدا قوته من الشعب العربي والجزائري ،لذلك استخدم
الشاعر ضمير "نحن"؛ خاصة وأن الشاعر الرومانسي تميز بقدرته على الثورة في
أشعاره ضد االحتالل الفرنسي للجزائر ،بل تجاوز ذلك إلى تبنيه قضية فلسطين في
أغلب قصائده ،معلنا ثورة وانفجا ار ،فيقول في قصيدته (االنفجار):
نفجر شعبي ...هنا القاهرة....
هجمنا  ....إلى الموت ياغادرة.
هنا الشام ...في كل شبر جحيم.
هنا ...حن جزائرنا الثائرة.
هنا القدس ...يا أمتي رددي.
هنا تل أبيب ...هنا الناصرة.
زحفنا ...زحفنا ...فال مدفع.
يرد خطانا ...وال طائرة.
زحفنا لدحرك يا إسرائيل.
بأقدامنا بالمدى الناصرة

5

ينتقل الشاعر من ضمير األنا إلى ضمير الجمع نحن ،وكأنه يدعو العرب إلى االتحاد
يدا واحدة الكتساب القوة ،وإلى التمرد على األعداء - ،ال يحس األنا الرومنطيقي عامة
بالسرور وال بالتفاؤل وال بالثقة بالمستقبل ،فهو يتألم من القطيعة بينه وبين العالم ومن
نبوته المجهولة ومن خيباته في الحياة ،ومن المثل العليا التي يطلبها فال يدركها ،ومن

 5المصدر نفسه ،ص .56
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كبريائه الجريح ،ومن فشله في الحب .واألنا الرومنطيقي راض بحزنه ويجد متعة مبهمة
في الشعور باأللم ،باعتبار ذلك من مميزات العظماء ،كما يجد لذة في تحليل مرضه.

6

المرأة والطبيعة:
كانت الطبيعة وال تزال مصد ار أساسيا للخيال ،وأهم العناصر الفاعلة في القصيدة ،فهي
تمثل خلفية حية باستمرار في وعي الشاعر وال وعيه ،يتفاعل معها فتبدو كما لو أن
التوتر الذي يبدو عليها هو نفسه ما في ذات الشاعر.
وبعض الشعراء يخلعون مشاعرهم على الطبيعة ،محاولين بذلك تجشيم مشاعرهم ،وحين
يمتزج الشعر بالطبيعة تبرز إمكانية الفن.

7

اهتمت الرومانسية العربية بالمرأة والحب ،وحفلت بهذه العالقة وأفردت لها عالقة هامة
وتفننت في تصويرها وفي الحديث عنها.
وهكذا يتضح أن رؤية الشاعر الرومنسي الجزائري ،في وجه من وجوهها عربية خالصة
وتند رج ضمن التقاليد األدبية الموروثة في هذا الجمال ،كما أن لهذه الرؤية جملة من
الخصائص التي تميزها عن التصور التقليدي للحب؛ ويتمثل ذلك في أن الرومنطيقي
العرب على عكس معظم األدباء العرب قبله ،لم ينظر إلى الحب نظرة فنية ولم يتعامل
معه تعامال بالغيا فحسب ،بل كان تصوره له تصو ار وجوديا وفلسفيا.
ربط الشاعر بين المرأة والطبيعة في نطاق تصوره للسعادة ،فإذا كانت الطبيعة هي عالم
الخير فإنه ال شيء يصلح مثلها إطا ار لممارسة الحب وهو المفضي إلى السعادة،
فيكتمل التصور الرومنطيقي للعالم البديل وللمنزلة الوجودية المنشودة ،فتكون الطبيعة

 6فؤاد القرقوري :أهم مظاهر الرومنطيقية في األدب العربي الحديث( .د.ط) الدار
العربية للكتاب ،تونس1984 ،م،ص .137

 7عبد الحميد هيمة :الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ،ط ،1دار هومة،
2003م ،ص .128
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ذلك العالم ويكون الحب قيمته والسلوك األمثل فيه .ولهذا ربط الشاعر بين الحب
والطبيعة ،فتستكمل النشوة ،وتتحقق السعادة .وقد أشار إلى ذلك "أبو القاسم خمار" في
قصيدة (وداع):
واليوم يا صديقتي هيفاء
أقولها :صديقتي حياء
لقد أفقت باسما سعيدا
وقد وجدت موطنا جديدا
حديقة زاهرة األرجاء
حمامة :يدعونها رجاء

8

في قصيدة (وداع) انصهر الحب مع الطبيعة ،في تجربة وجودية رائعة ،ألن الشاعر
الرومنطيقي في -نظرته للوجود موزعة بين التساؤل والشك والحيرة العاصفة وبين
اإليمان واالنسجام وعقد األمل على عالم الخلود والسعادة األبدية .9-وبذلك فإن الطبيعة
في نظر الرومنطيقي هي الوجود المليء بالحيرة والشك والتفاؤل واليأس ،فكانت المرأة
مرآة ذلك الوجود.
في قصيدة (أقوى من الوداع) يجد الشاعر أن الحب هو حل لبؤسه الوجودي ،ولئن
صور لنا ممارسته لهذه العاطفة ،مقرونة بالسعادة ،فإن تجربة الحب عنده تمازجها اآلالم
واألوجاع ،ويخالطها التشاؤم ،فإذا بالسعادة وهم ال يدوم ،ولذة يعقبها ألم وخذالن.
فالشاعر واع بذلك ،وهو بهذا الوعي يطلب من الحب غير األلم والوجع ،فهو شبيه
بالبطل اإلشكالي الذي يطلب من المرأة ومن حبها اللذة والسعادة ،وينتظر منها المساندة
وأن تعطيه القوة حتى يحقق أحالمه.
 8محمد أبو القاسم خمار :أوراق ،ص .41
 9فؤاد القرقوري :أهم مظاهر الرومنطيقية في األدب العربي الحديث ،ص .187
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أنا يا شاردتي أكبر من دربي ويومي
شاعر ..والشعر أرجائي وأمالي وشؤمي
والهوى موطن أوهامي وآالمي وسقمي
فلماذا حاولت عيناك أن تغتال حلمي
بعد أن حركت نار الحب في لحمي وعظمي
ولماذا؟ ..ولماذا شئت يا خلجة هدمي
أنا إنسان  ..ولكن فوق ضعف الناس عزمي.

10

وان عوامل الفشل في تجربة الشاعر /الرومنطيقي ،واضحة المعالم ،إذ أن الحيرة
والتساؤل تدل على رفض الشاعر لضعفه أمام المرأة ،وإحساسه بالضياع يدعوه للتشاؤم
وبالمقابل اعترافه بأنه إنسان ضعيف الحول وال قوة له ،أمام إرادة الحب ،على عكس
الرومنسيين العرب الذين رفضوا المنزلة البشرية التي تفضي إلى الموت.
ويعتبر الفراق والشوق إحدى معالم الرومانسية العربية ،ولقد تغنى الشعراء العرب بشوقهم
إلى المرأة ،ولكن بلغة فلسفية ،فالمتخيل الشعري بين المرأة والطبيعة يصوره الشاعر
مشبها المرأة بالفراشة ،التي توزع البهجة والسرور على ناضريها ،فكان المنتظر لهذه
الفراشة يستغل الفرصة لرؤيتها ،بحكم عمرها القصير الذي تستغله مرحة زاهية باأللوان.
فيقول:
ال بد أن أراك يا حبيبتي
وأسرع الخطى
سوف تمر من هنا فراشتي
أسأل في حذر
خواطري تخفيني
 10محمد أبو القاسم خمار ،ص .71
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11

يمكننا القول أن الشاعر سعى إلى تقديم رؤية جديدة للحب تندرج في إطار غيبي
تقديسي ،تكون فيه العالقة بين األحباء ،وحبا سماويا وتعامال بين األرواح المتجانسة،
وقد حرص الشاعر الرومنطيقي الجزائري على اكساب الحب داللة وجودية ،فرأى فيه
قيمة أصيلة وحال لبلوغ السعادة إال أن الحب في الرومانسية العربية جاء مقرونا بالفشل،
والمأساة والرومانسي العربي ال يسعد إال ليشقى ،وهذا يدل على تأثر الرومانسية
الجزائرية بالرومانسية العربية.
كذلك يظهر الشاعر الجزائري ملتحما مع الثورة الجزائرية ،وما ظهر من غيرها من
الثورات كالقضية الفلسطينية ،إال أن عالقة الثورة بالمرأة كانت عذرية ،متأججة عمقت
وعيه بقضايا االستعمار ،وزادت في حدة إحساسه بها ،ويظهر هذا االلتحام في مواساة
الشاعر للمرأة الفلسطينية ،التي تفقد دائما أحد أفراد عائلتها في الحرب مع اسرائيل،
فيقول في قصيدة الموتورة:
وداعا فتاتي
وال تجزعي  ..ثم  ..ال تجزعي
أخوك سيغدو رفيقا معي
لقد خاضها ثورة كالجحيم
إلى أن رمته سهام اليهود
فال تجزعي
وقولي لعينيك :ال تدمعي.

12

وفي الوقت نفسه يدعو هذه المرأة إلى الجهاد ،فيقول:
 11المصدر نفسه ،ص .29
 12المصدر نفسه ،ص .122
ص | 53

الكتاب السادس -العدد الثاني

ديسمبر 2021

ولكن إذا صاح داعي الخلود
وأشرق في الحي يوم الجهاد
فقومي لثأرك ثأر البالد
وفكي الحداد
وحيي الذمم.

13

وهذا التحريض من الشاعر للمرأة على القتال والثأر ماهو إال موقف الرومانسي العربي
الثائر والغيور على عرض وطنه ،ويعتبر أن القدس هي وطنه ولها حرمتها ،وهنا يمكن
لفلسفة الوجود أن تفصل بين الطبيعة والمرأة بأن ال بد من المقاومة كي نعيش ،ألن
النها ية المأساوية لإلنسان ال مفر منها ،وال يجب على المرأة أن تسكت على حقها ،البد
من القتال والولوج إلى عالم الموت في طبيعة مليئة بالظلم واالضطهاد.
 _3الوطنية:
تعتبر الوطنية من األغراض الهامة التي وردت ضمن المدونة الرومنطيقية العربية
والجزائرية على السواء ،فأساس الرؤية الوطنية في الرومانسية الجزائرية عاطفي وجداني،
يتمثل فيما يكنه الشاعر من حب لموطنه و  -نعني بالوطنية جملة من الخصائص
المكونة ل رؤية الفرد ألرض معينة وللمجموعة البشرية التي تشاركه االنتساب إليها وما
يمازج تلك الرؤية من موقف عاطفي وجداني وتصورات للتعامل االيحائي مع تلك
األرض ،وتلك المجموعة بما يكفل ازدهارهما ورقيهما ومناعتهما.

14

لكن رؤية الشاعر الرومنسي للوطنية كانت مرتبطة بالشعر وبطريقة التعبير والدفاع عن
وطنه بالقلم ال بالسالح ،فهو في النهاية يبقى شاعر ،وله أسلوبه الخاص ،فيقول أبي
القاسم خمار في قصيدة العودة:
 13المصدر نفسه ،ص .123
 14فؤاد القرقوري :أهم مظاهر الرومنطيقية في األدب الحديث ،ص .165
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يا رياضي أما نشيد وجاءتني
القوافي تلوح من كل ثائر
نحن في الشعر ننظم البيت زلزاال
تقفيه بالدماء الخناجر
نحن شعر الرشاش ال شعر شاعر.

15

في هذه األبيات يفتخر الشاعر بشعره ،وبقوة الكلمة ونظمه للقوافي ،فتبرز وطنيته ليس
بضمير الجمع فقط ،بل إنه جعل من قضية وطنه الجزائر مسألة شخصية بعد أن
كانت في األبيات األولى مسألة عامة تخص كل عربي ،فيقول في نفس القصيدة:
أين مني من أغنية لليالي
من هتاف غطى الربوع دويا
أين مني وفي الجزائر آهات
تهز القلوب ه از قويا
يا هزالي إذا رفعت مع الثوار
صوتي ولم يكن مدفعيا
يا بالدي أما لحالي مناصر.

16

ومع ذلك لم تكن رؤية الشاعر الرومنسي للوطنية حبيسة لموقفه العاطفي المحدود ،تجاه
وطنه الجزائر ،بل تجاوز ذلك للنظر في كبريات المشاكل والقضايا التي كانت مطروحة
آنذاك ،ومن ضمن هذه القضايا قضية فلسطين ،التي شغلت الشعراء الرومنطيقيين
العرب ،وكان الشاعر أبو القاسم خمار ضمن هذه الفئة من الشعراء ،فيقول في قصيدة
السمسار:
 15محمد أبو القاسم خمار ،أوراق ،ص .09
 16المصدر نفسه ،ص .10
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عشرين دوال ار فقط
عشرين
عاطفة أمضى من السالح
أزخر من بترولنا المباح
كأنه دم مسفوح في رحاب الحرمين
في قدسنا الكئيبة
عشرين ..يا جراح
في الصخرة السليبة.

17

عندما نتأمل أبيات هذه القصيدة ،نجد أن فلسطين تعيش في ضمير وقلب الشاعر
الجزائري ،فعبر عنها أحسن تعبير - ،وأسهموا في توعية الجماهير بها عن طريق
الشعر مثلما كان األمر بالنسبة لكتاب النثر ،وقد سجلوا األحداث التي عاشتها فلسطين
قبل عام 1948م مثل ثورة 1936م ،ومشروع التقسيم ،وسياسة اإلنجليز المعادية
للع رب ،وتخاذل العرب وخالفاتهم وفرقتهم إلى آخر الموضوعات التي ظهرت في قصائد
الشعراء في هذه الفترة األولى من كفاح الشعب الفلسطيني ،والظروف التي أحاطت بهذه
القضية‘.

18

فكانت أغلب القصائد الشعرية التي كتبها "أبو القاسم خمار" تندد بموقف العرب
المتخاذل من القضية الفلسطينية ،وكأنها معروضة للبيع ،في ظل هذا التخاذل ،خاصة
وأن فلسطين تعيش أزمة في فترة كانت هي الفترة نفسها في الجزائر فترة غليان وصراع
بين الشعب الجزائري واالستعمار الفرنسي ،وكانت فترة مليئة بالحركة والنشاط السياسي
 17المصدر نفسه ،ص .50

 18عبد هللا ركيبي :فلسطين في األدب الجزائري الحديث( ،د.ط) دار الكتاب العربي
للطباعة والنشر والتوزيع ،القبة ،الجزائر2009 ،م ،ص .43
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واإلصالحي واالجتماعي ،جعلت الشعب الجزائري يعي أكثر من ذي قبل ذاته ووجوده،
ويبحث عن طريق حقيقي للحرية ،وفي ذات الوقت يعي بقوة قضية فلسطين ،ولعل وعي
الشاعر الجزائري بتخاذل العرب وبارتباط القضية الفلسطينية بما يحدث في الجزائر
آنذاك أي فترة االستعمار الفرنسي ،فإن قصيدة "الزحف األصم" التي كتبت في
1960/10/18م تجسد رأي الشاعر:
الالجئون تلوح من أقدامهم وصمات عار
الضائعون على كهوف الذل بين دم ونار
من "سوق اهراس" ومن "يافا" أيا لعن القفار
عشش على هامتنا حتى نعود إلى الديار
والموسرون لضعافهم لمصابهم يتنكرون
يتغافلون عن النضال كأنهم ال يشعرون
كم جنة في موطني سلبت التخام البطون
الويل للجبناء يوم يزلزل الشعب الحصون
أنا ال أصفق للسراب وال أنوح على المآتم
ومرابعي للغاصبين ومغربي في الجمر عائم
والقدس واالسكندرون على جبين أبي شتائم.

19

إن الشاعر هنا يسجل حقيقة إنسانية وتاريخية ،ويالحظ أن لهجته لهجة بسيطة ،يحاول
فيها العت اب على المتخاذلين عن قضية فلسطين ،وعن مأساة المغرب العربي الذي بات
تحت سيطرة أوروبا ،وفي الوقت نفسه ،يؤكد على أن قضية فلسطين هي قضية كل
العرب ،وسيأتي يوم وتتحرر من العدو ،وستهزم إسرائيل ،ويتحدث بضمير الجمع

 19محمد أبو القاسم خمار ،أوراق ،ص .15 ،14
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"نحن" ،في مقاومة الصهاينة والتهديد بالحرب واإلشادة بشجاعة الجزائريين وثورتم التي
تمتد حتى إلى القدس .ويقول في قصيدة االنفجار .
تفجر شعبي  ..هنا القاهرة ..
هجمنا  ..إلى الموت يا غادرة
هنا الشام  ..في كل شبر جحيم
هنا  ..من جزائرنا الثائرة
هنا القدس  ..يا أمتي رددي:
هنا تل أبيب  ..هنا الناصرة
زحفنا  ..زحفنا  ..فال مدفع
يرد خطانا  ..وال طائرة
زحفنا لدحرك يا إسرائيل
بأقدامنا بالمدى الناحرة
بقوتنا  ..بانتقاماتنا
بعزم إرادتنا القاهرة
هو النصر قد جاءنا خافقا
ودارت على خصمنا الدائرة
فهيا فلسطين  ..هيا بنا
نبارك عودتنا الظافرة.

20

إن االهتمام بقضايا الوطن كان نتيجة مباشرة لخصوصية المرحلة التاريخية التي عاش
الرومنطيقيون العرب في إطارها ،وهي مرحلة تميزت بظهور الحركات التحريرية ،وبنشأة

 20المصدر نفسه ،ص .57 ،56
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الوعي الوطني في معظم األقطار العربية ،ومن بينها الجزائر ،ولكن االنشغال بتلك
القضايا والتعبير عنها كان أيضا نتيجة من نتائج تأثر أولئك الرومنطيقيين الغربية.
 _4األسطورة:
إن ما يميز الشعر الجزائري الحديث ،هو استخدامه لألسطورة ،واعتماده عليها ’ويعد
استغالل األسطورة في الشعر العربي للحديث من أج أر المواقف الثورية فيه‘21.ويروق
للدكتور "عز الدين اسماعيل" أن يسمي الطابع المميز لهذا الشعر بالطابع األسطوري،
ويرى ’أن الشعر لم يكن في يوم من األيام أقرب إلى روح األسطورة منه في الوقت
الحاضر‘.

22

أما األستاذ "جب ار إبراهيم" فال يستطيع أن يتصور الشعر العربي اليوم من غير فعل
األسطورة ،ويؤكد على دورها في إبداعنا بحيث ’أصبحت منطلقا إلمكانات هائلة من
القول غيرت بدورها القصيدة شكال ومحتوى ومدتها بقوة ونضارة مكنتا الشعر أن يكون
صوتا لزمانه‘.

23

أما أبو القاسم الشابي فيربط األسطورة بالخيال الشعري ،ويفرق بين األساطير العربية
القديمة واليونانية فيقول ورأيي في هذه األساطير هو أن لها من وضاءة الفن وإشراق
الحياة .وأبو القاسم خمار من بين الشعراء الجزائريين والعرب الذين استعانوا باألسطورة
في أسطرة قصائدهم ،حيث ينطلق الشاعر من الواقع الحاضر ،في زمن حرب الهند
الصينية مع أمريكا ،ويرى أن حربا ضارمة قد اشتعلت في قلب الفيتنام ،وال بد من
 21إحسان عباس :اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،ط ،2دار الشروق ،عمان،
1992م ،ص .128

 22عز الدين اسماعيل :الشعر العربي المعاصر ،ط ،2دار الفكر العربي1978 ،م،
ص .223
 23جب ار ابراهيم جبرا :األسطورة وتحوالتها في القصيدة العربية المعاصرة ،ط،1
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت1995 ،م ،ص .96
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العودة إلى الوراء والتقدم نحو الماضي /األسطورة ،لالستغاثة والنجدة بالهندي األحمر،
ألن لعنة العدو ستحرق الفيتنام ،كما حرقت السوماريين من قبل ،وهذا يدل على استعارة
الشاعر لألسطورة السومرية ،وجعلها شاهدة على الحاضر ،وفي الوقت نفسه يأسف
ويبكي الهند الصينية وما تتعرض له من عدوان أمريكي ،فيقول الشاعر في قصيدة
(اللعنة الحمراء):
في جنب الهند الصينية
في قلب شمال الفيتنام
أشباح الهندي األحمر
تتخطى ظل األعوام
اللعنة حلت يا سام
لن يرفع سيزيف الصخرة
لن تلمع في سهم ريشه
أشباح الهندي األحمر.

24

إن ما يجلي قضية الحضور والغياب والجدل بين الماضي والحاضر ،لجوء الشاعر إلى
اإلطار األسطوري الذي استطاع من خالله أن يبني قصيدته (اللعنة الحمراء) بناء
ملحميا ،وال شك أن انطالق الشاعر من الهند الصينية التي تختزن تاريخ أمة وشعب
بأكمله ،وتكفلت هذه األخيرة بتفجير تاريخ شعب الهند الصينية ،وفتحت المجال واسعا
للتساؤل عن طبيعة النسيج النصي القائم على الصراع المستمر بين الماضي والحاضر،
كما فتحت المجال للشاعر بأن يستحضر األسطورة القديمة لشعب سام /الماضي،
مقارنة بالشعب الهندي /الحاضر ،وانفتاحهما على الزمنين

جعل منها وسيلة فنية

للمقابلة بين الزمنين تارة وتواصلهما تارة أخرى.
 24محمد أبو القاسم خمار ،أوراق ،ص .35
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كذلك يظهر التشاؤم في ملحمة فقد الهندي فيها بأسه وتبخر القتال إلى أعماق الماضي
السحيق ،فالشاعر ينادي على شعب سام وسيزيف ،والهندي الشجاع ،كشهود على
الحاضر ،وعلى المجازر التي تحدث في حق شعبهم .والغرض من استحضار
شخصيات أسطورية عربية ووثنية ويونانية ،هو ’التشخيص أي أن يخلع اإلنسان على
ما حوله من األشياء ثوب الحياة وينظر إليها كأرواح حية نامية تشاركه الحس
والحياة‘.

25

وقد قامت ملحمة األسطورة ،بموقعها المتوسط بين الذات والموضوع ،بدور الجسر بين
الشاعر ومن يتوجه إليهم بالخطاب ،وربطت بين العالمين الداخلي والخارجي ،في سبيل
خلق نوع من التوازن بينهما ،ساعده في ذلك استخدام عناصر الرومانسية العربية في
النزوع األسطوري بشقيه؛ الديني والتاريخي ،إال أن األساطير الدينية لها حظ من الخيال
الشعري ،فيقول:
الهدهد "كولومبوس" ضاع
كالبومة هام بال عودة
خلف األطالل
ما أبعدكم عن عرش سبأ
بلقيس لم تسأل غرباء
قوما في التيه بغير نبي
بغير أمان.

26

 25أبو القاسم الشابي :الخيال الشعري عند العرب( ،د.ط) مؤسسة هنداوي للتعليم
والثقافة ،مصر2012 ،م ،ص .20
 26محمد أبو القاسم خمار ،أوراق ،ص .36
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يتضح أن استخدام الشاعر الجزائري للمتخيل األسطوري الديني ،فيه بعد ديني قوي
يتجلى في اإلقتداء باألولين الذين مهما بنوا حضارتهم إال أن عرشهم لن يدوم بدون
الخضوع لإلله واتباع نبيه الكريم كما فعلت بلقيس أمام ملك سليمان ،فهذا التناص
األسطوري يخلق قصيدة ال تفنى ألن الحكمة فيها واضحة ،ومقابلة ومقارنة بين من
يتمسك بدينه فينتصر على األعداء ،وبين من يستدعي الغرب الحتالل البالد.
خاتمة:
نستنتج مما سبق أن مظاهر الرومنسية العربية قد تجلت بشكل واضح في الشعر
الجزائري ،وهي امتداد ل لرومنسية الغربية على امتداد التاريخ أو أن ميالد شعر أبي
القاسم خمار كان في فترة انتشرت فيها الرومنسية الغربية في الوطن العربي.
وما يهمنا في هذه األوراق هو إثبات خصوصية الرومنسية الجزائرية حتى وإن كان هناك
تشابه بين األغراض الفنية العربية والغربية ،إال أن خصوصية الرومنسية الجزائرية
تظهر بوضوح في التحريض على الثورة ضد االستعمار وفي عدم القابلية للموت ،حتى
وإن كان التشاؤم من طبيعة الرومنسي العربي أو الغربي إال أن الشاعر الرومنسي
الجزائري ال يستسلم للموت ،ويدعو العرب أن يتحدوا ويقاتلوا العدو مهما كان الثمن ،ألن
المجد والخلود لمن يتبع طريق الحق واألنبياء ال طريق المستعمر الغاشم.
وبالتالي فإن الرومنسية الجزائرية ترفض التقليد وفي الوقت نفسه ال ترفض كل ماهو
مستحدث ،ألن الحاالت الجدلية قائمة دائما بين التأثير والتأثر.
قائمة المصادروالمراجع:
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التشاكل وفلسفة اإليقاع في الشعر العربي المعاصر؛ قصيدة "شيخ
الطريقة" للشاعر لؤي أحمد أنموذجا .

______________________________________________
د.رحمة للا أوريسي

ملخص البحث:
تسعى الدراسة إلى البحث في التشاكالت الصوتية والداللية في القصيدة العربية
المعاصرة بصفة عامة وقصيدة "شيخ الطريقة" للشاعر األردني "لؤي أحمد" باعتبارهما
عنصرين يسهمان في بناء نظام القصيدة ومنحها بعدا جماليا ،ومن ثمة جاءت اإلشكالية
كاآلتي:
فيما تتمثل جماليات هذا النص الشعري؟؟ وكيف يمكن أن نكشف عن جملة
التشاكالت النصية البانية لإليقاع في هذه القصيدة العربية المعاصرة؟ كيف يسهم
المنهج السيميائي في الكشف عن مكامن الجمالية في هذا النص الشعري؟؟كيف نبني
الداللة في قصيدة "شيخ الطريقة "للشاعر األردني" لؤي أحمد"؟إلى غيرها من األسئلة
التي تتناسل من بعضها البعض .ولإلجابة عن كل ذلك سنستعين بالمنهج السيميائي
الذي سيساعدنا في الكشف عن جملة التشاكالت الصوتية والداللية والوصول إلى
الدالالت التي يحيل عليها النص الشعري.
الكلمات المفتاحية :السيمياء-اإليقاع -التشاكل -الداللة.
Morphology and the philosophy of rythme in the contemporary Arabic
poetry ; The poem "Sheikh of the Way" by Louay Ahmed as a model
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Abstract:
This study seeks to research the phonemic and semantic morphologies in
the contemporary Arabic poem in general and the poem "Sheikh of the
Way" by the Jordanien poet "Loay Ahmed" as two elements that
contribute to building the poem's system and giving it an aesthetic
dimension. Hence, the problem came as follows:
•
•

What are the aesthetics of this poetic text??
And how can we reveal the total of textual variations that build
the rhythm in this contemporary Arabic poem?
• How does the semiotic approach contribute to revealing the
hidden aesthetics in this poetic text??
Questions that reproduce from each other. In order to answer all of this,
we will use the semiotic approach, which will help us in revealing the
total of phonetic and semantic problems and reaching the connotations to
which the poetic text refers.
Keywords: semiotics, rhythm, morphology, semantics.

:المداخلة
 «يبدأ النص غير الث ـ ـ ـ ـابت:يقول روالن بارت
»"النص المستحيل مع الكاتب “أي مع ق ـارئه
."روالن بارت "لذة النص
:تمهيد
 ولكن. بل أمر غير قابل للعقلنة،يقال أن اللذة أمر ال يصدق فهي؛ أمر غير معقول
 فإذا أعلنت عشقي للمحبوب أعلنت عشقي، إني أعشق اللغة:يبقي علي أن أقول
ّ
(
1
 وهكذا ُيقحمنا الشاعر األردني "لؤي، هكذا تحدث "روالن بارت" عن اللذة، )للمكتوب
،ت.د، حلب، سوريا،1 ط، مركز اإلنماء الحصاري، منذر عياشي: ترجمة، لذة النص، روالن بارت-1
.10ص
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أحمد" في عالقة وصال ،ويستدرجنا من خالل قصيدته "شيخ الطريقة" تاركا لذة مختلفة
ٍ
متلق لهذه القصيدة؛ وأول انطباع يرتسم في أذهاننا عندما نكمل
عالقة في ذهن كل
القراءة االستكشافية هو تلك النغمة الصوتية المتشاكلة التي شكلت ظاهرة بارزة ونظاما
بانيا للقصيدة سواء أكانت على مستوى اإليقاع /المستوى الصوتي أم على المستوى
الداللي ،وبين الشكل والداللة تتمظهر اللذة المنبثقة من جماليات هذا النص الشعري.
انطالقا من هذا التصور يمكن أن نطرح اإلشكالية اآلت ـ ـ ـ ـ ــية:
•

فيما تتمثل جماليات هذا النص الشعري؟ وكيف يمكن أن نكشف عن جملة
التشاكالت النصية البانية لإليقاع في هذه القصيدة العربية المعاصرة ؟كيف
يسهم المنه ج السيميائي في الكشف عن مكامن الجمالية في هذا النص
الشعري؟؟كيف نبني الداللة في قصيدة "شيخ الطريقة "للشاعر األردني" لؤي
أحمد"؟ .إلى غيرها من األسئلة التي تتناسل من بعضها البعض .وقبل اإلجابة
عن هذه اإلشكاالت سنحاول اإللمام ببعض المصطلحات المتعلقة بموضوع
الدراسة .وسنبدأ ب ـ ـ ـ:

-1

التشاكل: Isotopie

أحد أهم العناصر التي تسهم بشكل كبير في انسجام واتساق النص األدبي
يمثل التشاكل َ
بعامة والشعري بخاصة؛ فهو من أهم المفاهيم اإلجرائية في تحليل الخطاب؛ حيث

خضع إلى تطوير وتوسيع على مستوى المفهوم واإلجراء حتى صقل على هيئة نظرية
لتحليل النص من جميع جوانبه متجاوزا في ذلك البنية المعجمية السطحية إلى تتبع
سلسلة اإلحاالت المنفكة من عقال المعنى على مستوى البنية العميقة)،(2ولعل وصوله
إلى هذه النتيجة التي جعلت منه نظرية في التحليل انبنت وفقا للكثير من االختالفات
2

 -وداد بن عافية :داللية التشاكل في تنويعات استوائية لسعدي يوسف د ارسة سيميو تأويلية ،ورقة نقدية

مقدمة للملتقي الدولي السادس بعنوان :السيمياء والنص األدبي ،مرجع إلكتروني،ص.274
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التي اتخذها المصطلح عند الغرب والعرب ،األمر الذي أدى إلى تفرعه ألنواع منها ما
ارتبط باللفظ والصوت ومنها ما ارتبط بالداللة ،وغيرها .وسنحاول في هذا المقام إعطاء
نبذة عن التشاكل وأنواعه دون التعمق في تاريخ نشأته ،واالختالفات الحاصلة في
مفهومه ،والجدل الحاصل بين النقاد ،كما أننا سنحاول التركيز في تحليلنا على الجانب:
الصوتي والداللي.
يمكن القول بداية بأن كل «نص أدبي يقوم على التشاكل أكثر من التباين»)(3؛ أي أن
التشاكل هو العنصر الغالب أما التباين أو االختالف فهو عنصر فاعل يسهم بشكل
كبير في تأسيس الداللة

)(4

لكنه حاضر في النص األدبي بصورة أقل مقارنة

بنظيره/التشاكل.
وبالبحث في طبيعة هذا المصطلح سنجد بأنه يضرب بجدوره في عمق الدرس
السيميائي) (5؛ وقد اتفق على هذا الرأي ثلة من النقاد العرب الذين ارتكزوا في رأيهم
على بدايات ظهور مصطلح التشاكل عند الغرب الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بالسيميائي
الفرنسي “جوليان غريماس  ،(J.Greimasالذي استعار المصطلح من مجال
الفيزياء ونقله إلى مجال الدراسات اللغوية والنقدية)(6ليخص به المضمون قائال« :بأنه
مجموعة متراكمة من المقوالت المعنوية" أي المقومات التي تجعل قراءة متشابكة
للحكاية ،كما نتجت عن قراءات جزئية لألقوال بعد حل إبهامها ،هذا الحل نفسه موجه
3

 -عبد الملك مرتاض ،نظرية القراءة ،تأسيس للنظرية العامة للقراءة األدبية ،دار الغرب للنشر والتوزيع،

وهران ،الجزائر2003 ،م ،ص.126

4
5

 المرجع نفسه ،ص.126 -مستورة بنت مسفر العرابي ،صناعة المعنى في شعر محمد ابراهيم يعقوب مقاربة سيميائية ،دار

االنتشار العربي ونادي مكة األدبي الثقافي ،ط ،1لبنان،بيروت ،الملكة العربية السعودية،
مكة2020،م،ص.44

6

 -محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري" إستراتيجية التناص" ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،

ط1992 ،3م ،ص.19
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ولعل هذا المفهوم ارتبط أكثر بالتشاكل الداللي الذي

يسهم بشكل كبير في انسجام النص األدبي الذي اعتبره "محمد مفتاح" من أهم عناصر
التماسك النصي الرتباطه بالنموذج التماسكي النسقي الموسع الذي أخذه من "ديجين
سون شا") .(8ولو تأملنا قليال هذا المفهوم لوجدنا بأنه يختلف عما ورد في نظريات
تأويل االستعارة التي سميت بمســـــميات عديدة لعل أبرزها التشاكل .Isotopie
)(9انطالقا من هذا التصور يمكن اعتبار التشاكل الوجه اآلخر لالستعارة؛ أو الركن
األساسي الذي تفرضه اللغة في أي زمان ومكان؛ ألنها تحيا وتتطور بحياة الشعوب
وتطورها ،وتحقق أدبية األدب بإقامة األلفة بين ما كان مختلفا والجمع بين
المتباعدين والتأليف بين األضداد ،والسماح بقيام ضروب البالغة المتنوعة لتوازي
اللغة وذلك بإدخال لغة بإزاء لغة قصد الجمع بين المتناقضات )(10من هنا يمكن اعتبار
التشاكل من أهم اإلجراءات التي استخدمت في تحليل النص األدبي الذي يجمع بين
المتناقضات التي تفرض التركيز على الجانب اإليحائي) ،(11والذي يعتبر من أهم
الجوانب التي تركز عليها السيميائيات.
وبالبحث في المفاهيم اللغوية الخاصة بالمصطلح نجد بأنه ورد في معجم لسان العرب
البن منظور بأنه مأخوذ من مادة {ش-ك-ل} «وقد تشاكل الشيئان ،وشاكل كل واحد
منهما صاحبة .كقولنا :في فالن شبه من أبيه وشكل وأشكلة وشكلة وشاكل
7
8

 -محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري  ،مرجع سابق،ص.20

 -شادية شقروش،سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر عبد هللا العشي ،دار عالم

الكتب الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1األردن ،اربد2010 ،م ،ص.124

9

 -شادية شقروش،سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر عبد هللا العشي ،المرجع

السابق ،ص.124
10
11

 نفسه ،ص.124 -محمد مفتاح :التلقي والتأويل ،مقاربة نسقية ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،بيروت/الدار البيضاء،

1994م ،ص159م.
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ومشاكلة{}...والمشاكلة الموافقة والتشاكل مثله»)(12ولعلنا نفهم بأن المصطلح يتخذ
داللة التماثل والتشابه ،وهذا ما التمسناه في الكثير من المعاجم اللغوية األخرى
كالقاموس المحيط) ،(13وتاج العروس) ،(14وغيرها من المعاجم التي ال تبتعد عن داللة
التماثل والتشابه .ولعل هذا ما أكده محمد القاضي وآخرون في “معجم السرديات “الذي
يقول فيه بأن «الملفوظ المتشاكل هو ذاك الذي يحمل تكرارا يوفر انسجام معناه»)(15؛
وقد ينبني هذا االنسجام على تباين الملفوظات أيضا كما هو حاصل

في دراسة

النصوص السردية التي ينبني فيها التشاكل على محاور التواتر التي تخترق النص من
قبيل العديد من التشاكالت كالتشاكل السياسي" السلطة :القهر ،والتشاكل االجتماعي
“األسرة/األنوثة “والتشاكل االقتصادي “التجارة/الثروة"ويمكن أن تنشأ بين التشاكالت
الماثلة في النص عالقات تنشأ عنها "حزم" تتحرك فيه فتتعاقب وتتقاطع وتهبه بذلك
خصوصيته وطاقته الداللية) .(16لو تأملنا جيدا التصور األخير المبثوث في معجم
السرديات سنجد بأن فيه إحالة على طبيعة التشاكل وداللته التي تتضمن الحقل
المعجمي ،أو الجذر المشرك الذي تشترك فيه المفردات /الكلمات مع داللة واحدة.
وحتى ال نضيع في متاهة المصطلح وإشكاالت داللته عند العرب والغرب يمكن القول
بأن التشاكل أهم إجراء نقدي بوسعه اإلحاطة أو االقتراب من هذه التعالقات الغامضة،

12

-ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي المصري،لسان العرب،مجلد

،4دار المعارف،ط،1القاهرة ،مصر ،1119 ،ص .2310
13

 -الفيروز آبادي:القاموس المحيط ،باب الالم /فصل الشين ،تر:محمد نعيم العقسوسي ،مءسسة

الرسالة،ط ،8بيروت ،لبنان2005 ،م ،ص.1019
14

 -محمد مرتضى الحسيني الزبيد ي ،تاج العروس،تر:عبد الفتاح الحلو،ج ،29المجلس الوطني للثقافة

15

 -محمد القاضي وآخرون ،معجم السرديات ،مجموعة من المؤلفين،دار محمد علي للنشر ،ط،1

والفنون واآلداب ،الكويت ،د.ط1997،م ،ص.276-269
2010م ،ص .92
16

 -نفسه  ،ص.92
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لما يمتلكه من قدرة على تجميع الرموز المبثوثة على امتداد النص المتوارية وإعادة
تفكيكها) ، (17ولو بحثنا عن جملة التعالقات أو التماثالت ،أو التقابالت في النص
الشعري الذي بين أيدينا "شيخ الطريقة" لوجدنا بأن هناك تعالقات صوتية ،وأخرى
داللية  .وعليه قبل البدء في معرفة داللة هذه األنواع؛ وأعني التشاكل الصوتي،
والداللي ،واستخراجها من قصيدة "شيخ الطريقة" للشاعر األردني "لؤي أحمد “سنقف
عند العنوان ،ونحاول معرفة التشاكالت المتمظهرة على مستوى هذه العتبة ،وعالقتها
بداللة القصيدة.
-1

سيميائية العنوان:

وسم الشاعر قصيدته بـ ـ "شيخ الطريقة" وأصل العبارة مبتدأ لخبر محذوف تقديره "هذا"؛
شيخ مبتدأ ،وهو مضاف والطريقة مضاف إليه .وإذا نظرنا إلى العنوان من حيث نحو
النص فإن العنوان برمته مبتدأ خبره في المتن ولكن السؤال المطروح :لماذا صاغ
الشاعر عنوانه بهذه الشكل؟ ومن هو هذا الشيخ؟ هل هو الشاعر نفسه؟ أم هناك
يصدر الشاعر لنا طريقته في هذا النص الشعري؟ لعلنا سنتعرف عليه داخل
شيخ آخر ّ
هذا المتن الشعري؛ فلو انطلقنا من طبيعة العنوان :هذا شيخ الطريقة ،فبطبيعة الحال
ستكون اإلجابة في القصيدة؛ ألن اسم اإلشارة هذا للتقريب ،وكأن الشاعر من خالل هذا
االسم "هذا" يخبرنا ضمنيا بأنه هو "شيخ الطريقة" بل ربما وضع هذا العنوان حتى
يكون ذا دالالت متنافرة تؤسس لسؤال إشكالي ،يكون النص بأكمله محاولة لإلجابة
عنه)(18ولعل هذا ما يسمى بمفارقة العنوان.

17

 -خيرة حمر العين جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا،

د.ط1996 .م ،ص170
18

 -نعيمة سعدية،األسلوبية والنص الشعري،المرجعية الفكرية واآلليات اإلجرائية،دار الكلمة للطباعة

والنشر والتوزيع،ط،1الجزائر،2016،ص .62

ص | 72

ISSN:2394-4862

www.allugah.com

معامل التأثير 1.770:

ولو توقفنا عند جملة "شيخ الطريقة"وحاولنا البحث في داللتها ،فسنجد بأنها تضرب في
عمق الفلسفة الصوفية؛ فالشيخ في المدرسة الصوفية هو المرشد الذي يلقى إليه المريد
نفسه،ويمنحه القيادة والتي تكون بشروط :علم صحيح ،وهمة عالية ،وحالة مرضية،
إن وجد ناقصا عن تلك الشروط
وبصيرة نافذة ،وال يمكن أن يكون الشيخ شيخا ّ

الخمسة)(19ـ ولو تأملنا القصيدة لوجدنا بأن لفظة شيخ تكررت على مستوى النص ثالث
مرات؛ فكانت في العنوان وفي آخر النص؛ أما المرة الثالثة فجاءت بالجمع؛ في قوله
أشياخ شعري ،أما لفظة الطريقة فقد تكررت على مستوى النص أربع مرات؛ فكانت في
عتبة العنوان وفي آخر النص ،لتأتي مفردات مشتقة منها كمفردة الطريق في
ضل
قوله":أشياخ شعري في الطريق"ومفردة طريقه في البيت الرابع عشر في قوله" ّ

حاصرنا طريقه"  .وهنا الشاعر حاول أن يشتق من المفردة نفسها كلمات من نفس الجدر
اللغوي"طرق"والتي تشاكلت مع باقي الكلمات والجمل لتؤسس الداللة التي يرغب الشاعر
في إيصالها؛ فالطريق هنا يحمل بين طياته داللة رمزية تتمثل في المسلك أو المسار
الذي يتبعه كل شخص يريد أن يصل إلى غايته أو هدفه؛ والشاعر هنا استحضر
جملة"شيخ الطريقة"ليوضح طريقته ومساره في الكتابه الشعرية؛ألنه هنا يوازي المتصوفة
في مسالكم وطرائقهم فشيخ الطريقة يحمل داللة صوفية؛والطريقة هي مسلك من مسالك
المتصوفة فيكون الشاعر قد لبس بردة المتصوف ليتوازى معه بحثا عن طريقة جديدة
في قول الشعر وبذلك يكون شيخ نفسه ،وقد برهن على ذلك من خالل استحضاره
لمقومات الكتابة الشعرية في أول بيت شعري افتتح به قصيدته ،ويظهر ذلك في
بـحر وإيقاع وقافية أنيقة هي فتنة المهجور من لغتي العتيقة" ويظهر ضمير
قولهٌ ":

المتكلم/الشاعر في قوله":لغتي العتيقة"والتي قد تعبر عن طريقة الشاعر في الكتابة

 -19محمد بن محمد بن علي التونسي الشاذلي الوفائي المالكي ،أبو المواهب ،قوانين حكم اإلشراق إلى
كل الصوفية بجميع اآلفاق ،الناسخ ،مخطوط ،الناسخ ،أحمد بن عبد الرحمن الميري ،تاريخ النسخ
1134ه ،عدد األوراق  ،56ينظر الرابطhttps://ketabpedia.com/:
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الشعرية ،ألنه منذ البداية حدد مسار قصيدته في اإليقاع والبحور الشعرية والقافية التي
باتت مهجورة في الزمن الراهن ،ألن القصيدة العتيقة (القديمة )هي القصيدة الخليلية التي
حلت محلها قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر والهايكو ،ولذلك فهو يدعو إلى العودة إلى
القصيدة العتيقة في ثوب المعاصرة ويركز على هجران الشعراء المعاصرين للبحور
الشعرية والقافية التي تشكل إيقاع القصيدة/هي فتنة المهجور ،لذلك جعل قصيدته
متكاملة ،وكأن كل عضو فيها مكمل للعضو اآلخر/لهذا الجسد؛ الذي يمثله الشكل
والمتن:لغتي العتيقة ="اللغة الشعرية القديمة بكل تراكيبها الصوتية والصرفية
والداللية" .كما جعلها مدورة أيضا تبدأ لتنتهي عند نقطة البداية من خالل عودته إلى
عتبة العنوان باستحضاره لجملة"شيخ الطريقة "في آخر بيت من قصيدته ،وكأن كل
بداية تظل بداية؛في"وصال جسدي" )(20على حد قول روالن بارت .وهنا يمكن أن نفهم
بأن التكرار غرضه عند الشاعر التأكيد على رؤيته الشعرية التي تبدأ لتنتهي عند نقطة
البداية .وهذا يدل على أنه يؤمن بالتجدد واالستم اررية التي تجعله ال يكرر نفسه ،وال
يؤمن بالنهاية التي تجعله ال ينتج الجديد.
ومن ثمة يمكن أن نخلص إلى أن جملة "شيخ الطريقة" التي تكررت مرتين
على مستوى الشكل الخارجي أسست لنا إيقاعا خارجيا بدأ وانتهى بنفس الوتيرة الصوتية
التي تمظهرت في عتبة العنوان.
-2

التشاكل الصوتي:

ولو تأملنا جيدا هذا النوع؛ من التشاكل الصوتي سنجد بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بعناصر
انسجام النص واتساقه ،فهو إركام لعناصر صوتية تشيد انساج النص،واتساقه ،ولعل
هذه العناصر أو التناسقات الصوتية تبدأ من أصغر وحدة صوتية إلى أقصى وحدة
 -20روالن بارت ،لذة النص ،ترجمة منذر عياشي ،مرجع سابق ،ص 10
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تدخل في التشكيل اللغوي للنص ونعني بها–العناصر-التشاكل الذي تحققه
الحروف"الصوامت والصوائت")(21؛وينقسم هذا النوع إلى قسمين:قسم يرتبط باإليقاع
الخارجي للنص الشعري":كالوزن والقافية ،وحرف الروي ،والحروف المهموسة والمهجورة
واالنفجارية..إلخ" ،وقسم آخر يرتبط باإليقاع الداخلي والذي يرتكز على التكرار كعنصر
أساسي ،إضافة إلى كل العناصر التي من خاللها يتمظهر الصوت الداخلي
للقصيدة":كالجناس،الترديد،الترصيع،
الجملي"التوازي"

)(22

المشاكلة"وغيرها،ويضاف

التشاكل

أيضا لهذا القسم المتعلق باإليقاع الداخلي.وهنا يمكن القول بأن كل

هذه العناصر الصوتية تصب في مصلحة المعنى الذي يرغب الشاعر في إيصاله إلى
المتلقي؛ فاستخدام أصوات بعينها وحرف الروي ،والقافية حين يجتمعوا مع بعضهم
يؤسسون لداللة مقصودة.
وعليه يمكن أن نخلص إلى نقطة مهمة متعلقة بالتشاكل الصوتي بشقيه الداخلي
والخارجي وهي أنه يقوم على التكرار الذي يعتبر مركز التشاكل والتراكم الكمي لألنماط
التعبيرية من شعرية وجمالية باعتباره الوسيلة الوحيدة التي ال خالف حولها الكتشاف
واقعة لغوية وتحديدها يؤكد المعنى ويثبته)(23وانطالقا من هذه الرؤية يصبح الصوت
رم از أو شفرة ال تتأكد داللته إال داخل الخطاب الشعري بجميع بنياته؛ حيث تتحول
قوة داخل النص،
العالقة بين الصوت والمعنى من عالقة خفية إلى عالقة جدلية أكثر ّ

شد الصلة الجدلية بين بنية اإليقاع الخارجي والداخلي
لذا فإيقاع الحروف يعمل على ّ

21

 -سهام صياد ،التشاكل الصوتي في القرآن الكريم ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة  ،1ص،75

مرجع

إلكتروني،

ينظر

:

file:///C:/Users/dell/Downloads/b3e67848f98af037a9ee293e0d8203af.pdf
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ليت م إنتاج المعنى داخل القصيدة كبنية متكاملة .وسنحاول في هذا السياق البحث

عن اإليقاعات الخارجية والداخلية الخاصة بقصيدة "شيخ الطريقة" وسنبدأ بـ ـ ــ:
أ-

اإليقاع الخارجي:

َّ
إن المتأمل لهذه النص الشعري سيجد بأن الصوت المتكرر فيه هو "حرف القاف" الذي
جعله الشاعر حرف روي لقصيدته؛ وال نبالغ حين نقول بأنه أجاد في رسم إيقاع
القصيدة ،الداخلي والخارجي؛ فحرف "القاف"الذي اختاره الشاعر كروي لقصيدته له وقعه
وأبعاده النفسية سواء على المستوى الصوتي أم الداللي؛ ولعل حضوره خلق لحنا فنيا
متناسقا شد المتلقي من خالله ،وكل ذلك بسبب النغم الشعري الذي تولد من وراء القافية
وحرف الروي"؛ بدءا من العنوان حتى نهاية النص الشعري ،وهذا يدل على أن الشاعر
يمتلك أذنا موسيقية حاول من خاللها أن يزيد القيمة اإليقاعية لعباراته ليشد من وقع
الكلمة في النفس اإلنسانية؛ فقوله:
ـحر وإي ـ ـ ـقــاعٌ وقـ ـ ـ ِاف ــي ـ ـ ـةٌ أَن ـ ـ ـيـ ـَقـ ْة هي فـ ـت ـنـ ـةُ الـمه ـج ِ
الع ــتي ـ ـق ـ ْة
ب ٌ
ـور مــن لغـ ـتـي َ
َ
ـطل على َحديـ ـَقـ ـ ْة
بـ
إن تَـ ُـك ْن ف ـي ــها الـ ـ َّـن ـ ـو ِافـ ـ ُذ ال تُـ ُّ
ـيضاء في عينـي الَقصيدةُ ْ
ُ
ِ
كان م َـع الـ ـ ـ َّـزمـ ـ ِ
الع ـ ـوالـ َـم في َدق ـ ـيـَق ـ ْة
عرْ :
أن َيطوي ال َـم َ
ـزل َ
الش ُ
ان َف ـ ٌـم َسي ْخ ـتـ ـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـام بـ ـيـ ـنــهما الك ــنايـ ـ ـ ُة ُمـ ـســتَـ ـفـ ـي ـَقـ ـ ـ ـ ْة
عرْ :
الش ُ
أن تَـ َـه َب ال ُـم ـ َـؤو َل معنـ ـي ـ ـيـن تـ ـن ـ ُ
فكل من :العتيقة/حديقة/دقيقة /مستفيقة/عميقة /غريقة /ريقه /سحيقة /صديقة /خليقة/
رحيقه /بريقه /طريق /منجنيقة/عريقة/حقيقة/سليقة/رقيقة هي ألفاظ ذات وقع موسيقي
 -24عالء حسين البدراني:فاعلية اإليقاع في التصوير الشعري ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،في
فلسفة اللغة العربية وآدابها تخصص النقد األدبي ،كلية اآلداب ،بالجامعة العراقية ،إشراف األستاذ
الدكتور :منذر محمد جاسم2012 ،م ،ص.248:
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تحمل بين طياتها داللة القوة؛ فالقاف حرف استعالء ،والشاعر في هذا المقام معتد بأناه،
بل ربما اختار حرف القاف ألنه في موضع التحدى ،ذلك أن جل العالمات الصوتية
المتمظهرة فونولوجيا على مستوى النص تحيلنا على أن الشاعر يرغب في أن يبرهن
على قوة شعره ،ليبرز فرادته الشعرية؛ وما العنوان إال أكبر دليل وبرهان على ذلك؛
فالشاعر استعار من الصوفية مفردة الشيخ؛ والشيخ هو المؤسس األول للطريق،وهو
الشخص المصرح له بتعليم وإرشاد المريدين ،والدراويش المستنشقين بالعقيدة
اإلسالمية ،وذلك بعد توثيق الرابطة معه ،والشيخ عادة ما يطير بنفسه إلى طريق
التصوف ،وينظر إليه على أنه سيد الروحية؛ فهو يشكل الوالء الرسمي لتالميذه،

)(25

وهنا ا أراد الشاعر أن يعرف الشعراء والنقاد بأنه غير متكلف؛وال مقلد؛بل يقول الشعر
ع لى السليقة ،فحاول التماهي مع شيخ الصوفية ليرتقي بمكانته،ويحيل اآلخر /جملة
الشعراء/النقاد على أنه يمتلك رؤية شعرية متفردة سامية خاصة به.ولعل هذا ما جعله
متمظه ار في الجانب الصوتي الذي ينم عن وعيه التام باستحضاره لحرف انفجاري
كحرف القاف والذي جعله يتشاكل مع الحالة الشعورية التي سيطرت عليه ،ومن ثمة
استطاع أن يطوع الوزن والقافية والحروف لخدمته ،فربطهم بسياق يمنحهم قيمة
داللية غير التي وجدوا عليها أول مرة)(26فاختار وزنا ،وقافية ،وحرف روي يلق بالحالة
التي تسكنه ،والمقصدية التي يرغب في إيصالها .وبالبحث في جملة الدالالت التي
وردت في االصطالح الصوفي على لسان الشيخ األكبر ابن عربي لحرف القاف فسنجد
بأنها داعية الحق ،نزلها للا تعالى من القدرة إلى القلوب في القرآن ،قال للا تعالى
إشارة":إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيال.وفي مقام آخر قال الشيخ عبد العزيز الدباغ
بأن القاف كناية عن البصيرة ،أما الدكتور عبد الحميد صالح الحمدان فاعتبرها حرف

 -25موقع ويكيبديا الطريقة الصوفيةhttps://ar.wikipedia.org/wiki:
 -26مستورة العرابي ،صناعة المعنى ،مرجع سابق ،ص.88
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نوراني،وسر قيومي)(27ولو تأملنا جملة الدالالت التي تواترت في االصطالح الصوفي
لوجدنا بأنها تحمل في صميمها قيمة روحانية كقوله بأنها كناية عن البصيرة ،ولعل هذا
يعيدنا لتعريف الشعر الذي جسده الشاعر في البيت الخامس والذي يحمل داللة البصير
يقول الشاعر :الشعر ثالثة العيون بها ترى ماال ترى العينان في الصور الدقيقة.ولعل
هذا اعتراف منه بأن الشاعر الحقيقي البد أن يمتلك رؤية=بصيرة في الكتابة الشعرية.
ب-

اإليقاع الداخلي:

لكل نص شعري إيقاعه الخارجي والداخلي؛فالخارجي يعمل على تأطير النص ورسم
موسيقا ه وشكله من الخارج لجذب ولفت انتباه المتلقي ،أما الداخلي فيعمل على تأثيث
النص ،وتأكيد داللته .وبالبحث في طبيعة اإليقاع الداخلي سنجد بأنه ال يتشكل إال من
خالل جملة من العناصر المتمثلة في :الجناس ،والطباق ،والتصريع ،والترادف..وغيرهاـ
وقد لمحنا بعضا من هذه العناصر في هذا النص الشعري متمظهرة تراتبيا وبكثرة في
الترادف،والتوالد،ليليها بعد ذلك الطباق ثم الجناس .ولو حاولنا تعداد المترادفات المتوالدة
مغن بعضها البعض ،والمتضادات في هذا النص الشعري لوجدناها بكثرة نذكر
منها:يختزل=يطوي،العيون=ترى،عيون=ترى،عميقة=موحية الزمان=دقيقة وغيرها،
وهناك مترادفات ارتبطت بثقافتنا العربية؛ فالليل مثال ارتبط بالعشاق ،والبحر ارتبط
بالشيخ ،والشعر باالختزال والحذف ،والنار بالحرب ،والحب بالحضن ،والموت بالحقيقة،
..وغيرها من المترادفات ،التي استحضرها الشاعر في هذا النص الشعري ليخلق نوعا
من المفارقات الشعرية مانحا قصيدته بعدا وعمقا فلسفيا من خالل توليده الالمتناهي
للدالال ت بتوظيف هذا العنصر .وال يتوقف األمر عند هذا الحد بل عمد الشاعر إلى
جعل أبياته الشعرية منسجمة بالتوالد؛ فال ينتهي بيت شعري إال تكون آخر فكرة فيه هي
بداية البيت اآلخر بطريقة مدورة ،كقوله مثال:
 -27داللة حرف القاف في الصوفية ،ينظر الرابطhttps://almuada.4umer.com/
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ٍ
ٍ
بل ِريـ ـ ـَقـ ْـه
ـغسل َوج ـ َـهـ َـها لتَ َّ
الليل؟ :عاشـ ـ ُ
ـق ن ـ ـ ـج ـ ـم ــة صيفية في الب ـ ـئـ ـ ِـر تَ ـ ُ
ما ُ
ِ
السحيَقه
عبث
بالصدى في َج َّرِة الر ِ
يح َّ
الطفولة َّ
الحصىُ ،
البئر؟ :خازنةُ َ
ما ُ
ـاد بالـ َّـن ـ ِ
لصديـ ـَق ـ ْة
ط
َّ
ـح؟ :س ـ َّـيــدةٌ تُ ـطـ ِـيـ ـ ُـر َش ــاَلـ ـ ـهـا كي َي ــسُق َ
الصي ُ
ما الريـ ُ
ـار ا َ
الحب ِمن ب ِ
ِ
ِ
ِ
ما َّ
الخلي ـَقـ ْة
بعد
قبل
دء َ
األرض َ
ِ ْ َ
الن ُار؟َ :ح ُ
رب اإلخوة األعداء َ
وعلى هذه الشاكلة ينسج الشاعر أبياته لينزاح من خاللها عن المألوف وعن الكتابة
الشعرية المتعارف عليها،كما عمد إلى استخدام أحد أنواع المفارقة التي عرفت في التراث
العربي بمسى "تجاهل العارف" وهو ظاهرة يعمد إليها المتكلم من خالل طرح تساؤالت
عما يعلمه حقيقة تجاهال منه لنكتة وغاية يريدها أو هي سوق المعلوم مساق
المجه ول لنكتة تقصد لدى البلغاء ،وله أغراض يخرج إليها كالتوبيخ،أو المبالغة في
الذم،أو التعجب)(28وقد سعى الشاعر من خالله اعتماده على هذا النوع إلى استمالة
المتلقي لتأمل بعض المفاهيم ،ومعرفة حقيقتها وعمقها والنظر فيها مرة أخرى من زاوية
مختلفة غير التي تعود على رؤيتها منها ،فكان يسأل ويجيب متجاهال العارف عمدا
فيقول:ما البحر؟ ما الليل؟ ما البئر؟ ما الريح؟ ما النار؟ ما الحب؟ ما الورد؟ ما
الذكريات؟ ما األمس؟ ما الشرق؟ ما الموت؟ وهذا قد يدل على أن الشاعر يضع
المتلقي موضع السخرية من جهة،ويتعجب من جهة أخرى بتساؤله ،ويضمن قصيدته
أغراضا أخرى حاول من خاللها أن يؤسس لعالمه الشعري من جهة ثالثة .وال نبالغ حين
نقول بأن الشاعر استطاع أن يجعلنا نراجع تصوراتنا ورؤيتنا ،ومفاهيمنا حول كل هذه
المفردات :البحر ،الليل ،البئر ،الريح ،النار ،الحب ،الورد،واألمس..إلى غاية مفردة

28
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الموت ،فالشاعر يطرح معاني غير مألوفة لمفردات تتردد على مسامعنا يوميا بدالالتها
العادية المألوفة ،ولكنه أعطاها بعدا فلسفيا وعمقا مختلفا عما نعرفه.
وقد لجأ الشاعر الستخدام عنصر آخر نسج من خالله إيقاعه الداخلي تجلى في الطباق
الذي أسس لنا من خالله ما يسمى بمفارقة األضداد)،(29والتي سعى من خاللها إلى
الجمع بين النقيضين في الداللة اللغوية)(30ويمكن أن نمثل على ذلك
{سؤال/جواب}

بقوله{:تنام/ومستفيقة}،

{محو/

وجد}{،يسقط/

يطير}{،أمس/حاضر}{،تكلف/سليقة}{،الريح /النار} وكلها تندرج تحت نوع الطباق
اإليجاب ،وقوله {ترى/وال ترى}هي طباق سلب،وهنا عمد الشاعر إلى مجاورة األضداد
بطريقة تستنفر القارئ وتسقطه في الهوة الواقعة بين الضدين ،ليدرك حجم التناقض
الواقع في الواقع

)(31

وهذا ما نجده متمظه ار في تعريفه للشعر حين جمع بين

المتناقضات في قوله:
ِ
العـ ـيـ ِ
ـون بـها تَـ ــرى مـ ـا ال تَـرى ال َـعـ ْـيـ ـنـ ِ
ـان في الصــور الدق ـي ـ ـَقـ ْة
عر :ثــالـ ـثـةُ ُ
الش ُ
فاستحضاره لمفردة العيون ،وداللة الرؤية ونقيضها {ال ترى} في نفس الشطر الشعري
فيه إحالة على البصير التي ال بد أن يمتلكها الشعراء .وال يخلو النص من عناصر
أخرى ساهمت في تأثيث النص وتشكيل إيقاعه الداخلي كحضور الجناس في البيت ما
قبل األخير واألخير في قوله:
ِ
ِ
الش ــعر ِ
لن َيـق أَر ُّ
الرقـ ـي ـ ـَق ـ ـ ْة:
ـكم ــتَ ـ ُـه َّ
بـي َـن الَقـ ـصـ ـ ـيــدة والَق ـصـ ـيـ ـ َـدة َشـ ـ ــاع ـ ـ ٌـر ْ
اء ح َ
َ ُ

29
30
31
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(شيخ َّ
الطريَق ْة)
َشياخ شـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــري في الط ـري ـ ــق ق ـتــلتـ ـه ـ ـم وقتلتُني ُم ـ ْذ قي َل لـي:
ُ
أ ُ
ففي البيت ما قبل األخير يتمظهر الجناس التام في مفردتي {القصيدة /والقصيدة} وفي
البيت األخير يتمظهر الجناس الناقص في قوله{:قتلتهم/وقتلتني} ،وهو نوع من
االشتقاق أيضا الذي أسس من خالله نهاية مختلفة أعادنا من خاللها مرة أخرى إلى
عتبة العنوان.
وتجدر اإلشارة كخالصة حول التشاكل الصوتي إلى أن كل العناصر التي أسس من
خاللها الشاعر إيقاعه الداخلي والخارجي مبنية على التكرار الذي هو أساس التشاكالت
سواء منها الصوتية أم اللفظية أم الداللية.ويمكن القول هنا بأن التكرار أتى على
مستويات أيضا في هذا النص الشعري؛ فكان تك ار ار اشتقاقيا كقوله:فقتلتهم وقتلتني/
البحروالبحار،العيون والعينان ،وتوالديا كما سبق ومثلنا في عنصر المترادفات ،ولفظيا
مثل تكرار لفظة البئر ،والنار ،والحب ،والذكريات،وغيرها من األمثلة .وقد كان التكرار
عنص ار فاعال ومقصودا لغاية شكلية تمنح النص موسيقى خارجية وداخلية ،وغاية داللية
أساسها تأكيد المعنى من جهة ومنحه تأويالت متنوعة.
-3

التشاكل الداللي:

لقد ارتبط التشاكل الداللي بجملة االستعارات،والتشبيهات،والتناصات،والحقول المعجمية
والعديد من العناصر التي تحقق داللة النص األدبي وتساهم في انسجامه ،وسنحاول في
هذا المقام أن نبحث عن جملة التشاكالت الداللية التي ساهمت في تشكيل داللة هذا
النص .وقد بنى الشاعر األردني"لؤي أحمد"قصيدته "شيخ الطريقة "على جملة من
االستعارات التي اتخذ منها واجهة إلبراز قصيدته في ثوب شعري جمالي يليق به ،كما
أجاد في رسم تشبيهاته ،واستعاراته ،والنصوص التي غرف منها ووظفها في هذا النص
الشعري كاستحضارها للفلسفة الصوفية مثال ،ولمحمود درويش ثانيا ،وللنص الديني
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ثالثا ..وغيرها .وقبل البدء في تعداد كل هذه العناصر ،يمكن القول بأن الشاعر حاول
في أن يضع المتلقي أمام لغز شعري فلسفي عميق ،استطاع من خالله أن يوزع
مفاتيحه جيدا داخل هذا النص الشعري ،وكأنه يتحدى المتلقي/القارئ/الشاعر/الناقد في
كشفه ،فبدأ بالكل/شيخ الطريقة ثم انتقل إلى الجزء/القصيدة التي احتوت على تساؤالت
فلسفية عميقة تشبه في ذلك التساؤالت الوجودية التي يسألها الصوفي لنفسه قبل أن
يرتقي لمرتبة الشيخ :ما الموت؟ ما األمس؟ ما الشرق؟ ما البحر؟ ما الحب؟...إلخ؛
فلو تأملنا في عمق هذه األسئلة لوجدنا بأنها أسئلة كونية بل هي سر الحياة،وسر الوجود
في هذا الكون؛ فالشاعر لم يتوقف عند هذا القدر فحسب بل قام بتجزئة دالالت النص،
فتكلم بصيغة ضمنية عن الشعر،معرفا إياه التعريف المعروف المتواتر في المعاجم
اللغوي،وعند القدماء في تعريفهم للشعر بأنه كالم موزون مقفى،ويتضح ذلك في قول
الشاعر:
بـحر وإي ـ ـ ـقــاعٌ وق ـ ـ ِ
ـافـ ـي ـ ـ ـ ٌة أَن ـ ـ ـيـ ـَقـ ْة هي فـ ـت ـنـ ـ ُة الـمه ـج ِ
الع ــتي ـ ـق ـ ْة
ٌ
ـور مــن لغـ ـتـي َ
َ
فأي متلق لهذا البيت الشعري سيفهم بأن الشاعر يختزل مفهوم الشعر ،أو التصور العام
الذي عرفه قدامى بن جعفر وغيره "كالم أو قول موزون مقفى يدل على معنى" ،وهنا
قد نفهم بأن الشاعر بدأ بالعام ثم خصص كالمه مستحض ار القدماء في قوله "لغتي
العتيقة" اللغة التي هجرها المحدثون ،ليأتي بعدها ويعرض تصوره الخاص للشعر،
ورؤيته الشعرية التي ربطها بكونه الشعري في األبيات األخرى،فتبرز األنا،ونبرة
االستعالء التي نفهم من خاللها بأنه في حالة تحدى للمتلقي/القارئ /الناقد /والشاعر
أيضا فيقول:
ِ
كان م َـع الـ ـ ـ َّـزم ـ ِ
الع ـ ـوالـ َـم في َدق ـ ـيـَق ـ ْة
ـان َف ـ ٌـم َس ْ
عرْ :
أن َيطوي ال َـم َ
ـزل َ
الش ُ
يخ ـتـ ـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـام بـ ـيـ ـنــهما الك ــنايـ ـ ـ ُة ُمـ ـســتَـ ـفـ ـي ـَقـ ـ ـ ـ ْة
عرْ :
الش ُ
أن تَـ َـه َب ال ُـم ـ َـؤو َل معنـ ـي ـ ـيـن تـ ـن ـ ُ
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ِ
العـ ـيـ ِ
ـون بـها تَـ ــرى م ــا ال تَـرى ال َـعـ ْـيـ ـنـ ِ
ـان في الصــور الدق ـي ـ ـَقـ ْة
عر :ثــالـ ـثـةُ ُ
الش ُ
ِ
ِ
عرَ :ف ـ ُّـن ال ِ
ال َّ
حل أجــوب ـ ًة َعم ـيـق ـ ـ ْة
ـمحو واإليـ ــحاء ْ
الش ُ
الض ُ
إن َوجـ ـ َـد الس ـؤ ُ
فتك ارره للفظة الشعر في هذا المقام أربع مرات تحيلنا مباشرة على رؤية الشاعر الشعرية
التي أكدها من خالل توظيفه ألربع عناصر أخرى مستحض ار من خاللها عناصر
الحياة في األبيات الموالية ليحيلنا على كونه الشعري؛فاستحضر {الماء/التراب/الهواء/
النار } ليؤكد على فكرته .وعليه تك ارره للفظة الشعر أربع مرات لم يكن اعتباطيا بل كان
مق صودا؛وكأنه يريد أن يخبرنا بأن الدالالت األربع تحيلنا على أن الشعر هو الحياة،كما
أن اختزاله لداللة لشعر في هذه األبيات في أربع دالالت ،أو أربعة وجوه ،أو عناصر
يمكن ربطها مع ما افتتح به القصيدة في قوله :بحر ،وإيقاع ،وقافية ،وداللة/لغتي
العتيقة .وهنا نستنتج بأن الرقم أربعة يتكرر عن قصد ووعي .ليكمل الشاعر بعدها
قصيدته مج أز داللة الشعر في أربع مفردات تمثلت في :االختزال في الحضور األول،
واإليحاء في الحضور الثاني ،والعمق والقيمة الفلسفية التي تسكنه في الحضور
الثالث ،أما الحضور الرابع فقد اختصره الشاعر في حقيقة الصياغة الشعرية .ولعل هذا
اإلضمار ،واالختزال الفني لحقيقة الشعر ،وداللته ال يخرج إال من وعي وعمق شيخ
متفرد في الكتابة الشعرية ح د التمكن ،شيخ أسس لنفسه مملكة شعرية ،بل عالما يشبه
عالم المتصوفة؛ وهو العالم الذي تختلف فيه المفاهيم ،والرؤى عن باقي العوالم فحين
الـعــي ِ
ـــنــان في الصــور
يقول الشاعرِّ :
الشعر :ثــالـــثـة العـــيــو ِن بـها َتــــرى مـــا ال َتـرى َ
الدقــيــــ َقـة فيها دعوة ضمنية بأن الشاعر الحقيقي هو الذي يمتلك عينا ثالثة يرى بها ما

ال يراه اآلخرون مثل الصوفي تماما الذي يرى الحياة بمنظوره الخاص بعينه الثالثه؛ وهذا
يدل على أن الشاعر الحقيقي هو الذي يمتلك رؤية وتصو ار عن الحياة -واألشياء
واألشخاص -مختلفة عن اآلخرين ،وهنا يحيلنا على ضرورة ارتقاء الشاعر بنفسه لمرتبة
تجعله ال يشبه غيره .ومن ثمة أعادنا الشاعر مرة أخرى إلى العنوان /شيخ الطريقة
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ليحيلنا على تميزه وتفرده بنفسه عن غيره .ليستمر بعدها في سرد عالمه الشعري/كونه
الشعري في استحضار عناصر الحياة في قوله:
ـصـ ـ َة الب ـ ــح ِ
للسف ـ ِـن ال ـ َـغ ـري ـ ـَق ـ ْة
ما
َّـار ُّ
بالس ــرِد َيـ ــروي ِقـ َّ
يخ ُم ــوَل ـ ـ ٌـع َّ
البحر؟ :شـ ـ ٌ
ُ
ٍ
ٍ
بل ِريـ ـ ـَقـ ْـه
ـغسل َوج ـ َـهـ َـها لتَ َّ
الليل؟ :عاشـ ـ ُ
ـق ن ـ ـ ـج ـ ـم ــة صيفية في الب ـ ـئـ ـ ِـر تَ ـ ُ
ما ُ
عبث الط ِ
بالصدى في َج َّرِة الري ِح ال َّسحيَق ْة
فولة َّ
الحصىُ ،
البئر؟ :خازن ُة َ
ما ُ
ـاد بالـ َّـن ـ ِ
الصديـ ـَق ـ ْة
ط ال َّ
ـح؟ :س ـ َّـيــدةٌ تُ ـطـ ِـيـ ـ ُـر َش ــاَلـ ـ ـهـا كي َي ــسُق َ
صي ُ
ما الريـ ُ
ـار َ
الحب ِمن ب ِ
ِ
ِ
ِ
ما َّ
الخلي ـَقـ ْة
بعد
قبل
دء َ
األرض َ
ِ ْ َ
الن ُار؟َ :ح ُ
رب اإلخوة األعداء َ
فالمتأمل لهذه األبيات سيخلص إلى أن الشاعر يمتلك رؤية فلسفية مكنته من اختزال
هذه الكون في مفردات تحمل في صميمها عمقا فلسفيا ورؤية وجودية.ولو أمعنا النظر
قليال في داللة كل من البحر ،والريح ،والنار ،والقبر،سنجد بأن الشاعر ارتكز على
العناصر األربعة المكونة للطبيعة ،والمتمثلة في :الماء ،والهواء ،والنار ،والتراب؛ فالبحر
هو الماء ،والريح هي الهواء ،والقبر/الموت هو التراب/األرض والنار هي النار ،وكأنه
يريد أن يخبر كل من أبرموا معه عداوه ،واتهموه بالتقليد في قوله:
قـ ـبــل القصـ ـ ـيـ ـ ِ
َّ ِ
ٍ
ـدة أ َْبـ ــرم ُّ
السلـ ـي ـ ـَقـ ـ ـ ْة
الن ـ ـق ـ ـ ُ
َ
ـاد َعْقـ ـ ـ َـد َع ـ ـ ـ ــداوة بيـ ـ ـ َـن التكــلف و َ
َ
بأنه يمتلك تركيبة كيميائه أسس من خاللها نصوصه الشعرية ،وهنا تتمظهر األنا؛
فالشاعر يسأل ألنه يعرف جيدا بأنه مختلف،ويمتلك داللة األشياء والمفردات ،بل ربما
يحيلنا من خالل هذا االستحضار بأنه الوحيد الخالق لمفاهيمه والذي يمتلك رؤية خاصة
تمكن ه من التميز عن غيره ،ولن تمكن أي أحد آخر من تقليده حتى لو كان هو من يقلد
نفسه .يقول الشاعر:
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ِ
ِ
الش ــعر ِ
لن َيـق أَر ُّ
الرقـ ـي ـ ـَق ـ ـ ْة:
ـكم ــتَ ـ ُـه َّ
بـي َـن الَقـ ـصـ ـ ـيــدة والَق ـصـ ـيـ ـ َـدة َشـ ـ ــاع ـ ـ ٌـر ْ
اء ح َ
َ ُ
يمكن أن نخلص إلى أن القصيدة توحي في مجملها بقوة الشاعر ،وفرادته اإلبداعية في
اختزال

الكون

في

جمل

محبكة

تحمل

في

صميمها

داللة

عميقة؛فالشعر/والبحر/والليل/والريح/والنار ما هي إال مفردات تحيل على ذلك ،ليكمل
الشاعر تساؤالته الوجودية التي ارتبطت باإلنسان ،فيشتق من نفسه ذاتا سائال إياها عن
دالالت أخرى كاألمس/والحب/والورد/والذكريات/والشرق/والموت وغيرها ويظهر ذلك في
فقوله:
الحب؟ِ :حضن َّ ِ
ردة ما َش َّـمها يـوماً وال َذاَقـ ْـت َرحيـَق ْـه
ما
ُّ
ـحر ُس َو ً
ُ
الشــوك َي ُ
ـنت كي تُ ــخفي َبـ ـري ـَق ـ ْـه
فائح من دفت ـ ـ ِـر ال ـ ـ ــذكرى طوْت ُه البـ ـ ُ
ما ُ
الورد؟ :سر ٌ
ـومي أم ــساً ض ـ َّـل حـ ــاض ُـرَن ــا طري ـ ـَق ـ ْـه
ـحزن ـ ـ َـنا اليـ ِ
ما الذكر ُ
يات؟ :غ ـ ٌـد َيـ ُـش ُّد ل ُ
ـخه في الـم ِ
الن َو ِ
ـنص ُب ِمـ ْـن َجنيَق ْه
ما
تحف َ
األمس؟ :شر ٌق سجـنـ ُـه تاري ُ ُ
ُ
وي َي ـ ُ
ُ
اء وحاكم من نسل آل ـ ـ ٍ
ما الشرق؟ :قـ ـبـ ـ ــر ِمـ ــن رم ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاد األنـب ـ ــي ِ
ـهة ع ـ ـ ـري ـ ـق ــة
ُ
َ
ٌ ْ َ
َ ٌ
ـخبرنا الحقيَق ْة)
ما الموت؟ :مـعـن
(فلم َيـ ـ ُـع ْـد أَح ـ ٌـد م ـ َـن ال َـموتى ُلي ـ َ
ـى ال ُيـ ـر ُام ْ
ُ َ ً
فكل هذه األسئلة هي في حقيقة األمر وجودية؛ أي أنها نابعة من عمق الفلسفة
الوجودية ،باإلضافة إلى أن الشاعر جسد من خاللها مقارنة بين القديم والحاضر؛ كيف
كانت الحياة سابقا ،وكيف أصبحت اآلن ،كيف كان األمس محضر الحضارات العريقة
والتاريخ العظيم ،وكيف تم نسفه فأصبح مجرد جزيئات ال نراها إال في المتاحف،كيف
كان الشرق مبعثا لألنبياء ،وكيف أصبح سليل آلهة عبدها البشر قديما ،وقد يحيلنا هذا
التصور على حكام العرب الذين أصبحوا يعبدون السلطة والمال ،ويتمسكون بها كآلهة
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عريقة ..إلى غيرها من الدالالت التي تمظهرت في عمق هذا النص الذي نلتمس من
خالله بأن فيه دعوة ضمنية للتأمل؛ ألن الشاعر حين كتبه ،لم يكتبه إال عن وعي تام
لما رآه من تغيرات حاصلة في واقعه ،كما كتبه بأسلوب السهل الممتنع واختار له بح ار
يبدو في الغالب بأنه سهل وهو البحر الكامل ،ولكن نصه ال يندرج إال داخل دائرة
السهل الممتنع حيث جعل قافيته مطلقة ،ليترك مساحة للقارئ للتساؤل الذي يجعل نصه
ينفتح على التأويل ومن ثمة كان البحر مرّفال؛ أي جعله مجزوء لتأتي التفعلية األخيرة
زائدة متفاعالتن وفيها زيادة عن التفعيلة األصلية للبحر متفاعلن ،وكأنه يؤكد على
الفكرة التي بني عليها هذا التحليل؛ وهي فكرة التميز ،والتفوق؛ أي أنه يملك رؤية
إضافية "زائدة"ال تشبه رؤى اآلخرين،ولعل أكبر دليل على ذلك هو صياغته لهذه
التساؤالت الشائعة التي يعرفها العادي ونسجه لها أجوبة فلسفية عميقة تجعلك تقف
عندها وتبحث لها عن تأويالت ،وقد يكون هذا نوع آخر من التحدي الذي أكد عليه
الشاع ر حين جعل نصه مثقال بالتناصات ،فوظف النص الديني سواء أكان كرؤية عامة
أم كمفردات أحالنا من خاللها على القرآن الكريم؛ فرؤيته الشعرية وتحديه
لآلخر/القارئ/الناقد/الشاعر توازي في الشق اآلخر من النص الديني تحدي هللا سبحانه
وتعالى بالقرآن الكريم الذي أنزله هللا على سيدنا محمد عليه الصالة والسالم لـ ــآل قريش
الذين عرفوا ببالغة قولهم/شعرهم،فخاطبهم هللا من جنس ذاتهم /اللغة /ليعجزهم ويتحداهم
بأن يأتوا بآية واحدة مثله ،فلم يقو أحد على ذلك.والشاعر هنا استعار من المعجم الديني
الرؤية والكلمات فكان في مقام التحدي باعتبار أن الشعر إلهام ،ويمكن أن نقول–
ضمنيا /استعاريا -بأنه وحي .وعليه استعلى الشاعر بنفسه وشعره عن فئة
الشعراء/النقاد/الذين يقابلهم في النص الموازي/آل قريش؛ ألنهم أبرموا معه عداوة كما
أبرم آل قريش عداوة مع نبي هللا محمد-عليه أفضل الصالة والسالم -فرفع الشاعر من
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مق امه ليبلغ نفسه منزلة النبوة الشعرية ويتحدى غيره برؤيته ،وبألفاظه أيضا التي
استوحاها بعضها من النص القرآني فقوله:
ما النار؟ حرب اإلخوة األعداء قبل األرض ،بعد الحب ،من بدء الخليقة
فيها استحضار لقصة اإلخوة األعداء قابيل وهابيل ،والعداء الذي نشب بينهما عندما
تقبل هللا قربانا من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر فحصل العداء ،وقتل قابيل أخاه هابيل.
ولعل هذه الحادثة اختصرها الشاعر في هذا البيت؛ الذي يوحي بمصير قابيل أال وهو
النار؛ فاختصر ال شاعر داللة النار في جملة موحية ،مستعي ار من قصة قابيل وهابيل
داللة العداء التي حصلت بعد الحب؛ -أي بعد ما تقبل القربان من أحد دون اآلخر-من
بدء الخليقة ،وفي هذا إحالة ودعوة للعودة إلى التاريخ والبحث في أسباب أول صراع
نشب بين البشرية فكان بسبب الحب وليس ألسباب أخرى كما صورها الفهم القديم.ولعل
األمر نفسه تكرر في قصة سيدنا يوسف عليه السالم ،حين نشب العداء بين يوسف
وإخوته ،وكان ذلك بسبب الحب؛ أي بعد حب يعقوب البنه يوسف ،والمبالغة في
ذلك؛فالحرب وقعت بعد الحب على قول الشاعر؛األمر الذي يجعلنا نقر بأن كل عداء
وخالف ينشب بعد ٍ
حب .وقد استحضر الشاعر القصة نفسها /قصة يوسف حين قال:
بــيضاء في عينـي الَقصيدة إن َتــكن فــيـــها َّ
الــــنــــو ِافـــذ ال تــطل على َحديـــَقـــة
ضت َعيَناه ِم َن الحز ِن
فجملة "بيضاء في عيني القصيدة" قد تذكرنا بقوله تعالىَ { :وابَي َّ
ِ
يم{ )يوسف(84كما استدعت الجملة نفسها اآلية الكريمةَ ...{:وأَد ِخل َيَد َك ِفي
َفه َو َكظ ٌ
ِ
وء )}..النمل اآلية  (12والتي أحالنا الشاعر من خاللها
اء ِمن َغي ِر س ٍ
َجيب َك َتخرج َبي َض َ

على قصة سيدنا موسى والتي تتضمن داللة العداء أيضا .ولو ركزنا قليال في هذا البيت
الشعري لوجدنا بأن الشاعر يريد أن يؤكد على عوالمه التي يغرف منها شعره/ال تطل

على حديقة؛ فعالم الشاعر مزهر ،وإن لم يكن كذلك فالقصيدة ال شيء إن لم تكن تحوي
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إال

بيضاء؛أي

خاوية/بياض

الورق

والقصيدة=الشعر=اللغة= الحبر=السواد،وحين تقول بيضاء=الالقصيدة=الالشعر=الاللغة.
يقول الشاعر:
َّ ِ
ٍ
قـ ـبـ َـل القصـ ـ ـيـ ــد ِة أ َْبـ ــرم ُّ
السلـ ـي ـ ـَقـ ـ ـ ْة
الن ـ ـق ـ ـ ُ
ـاد َعْقـ ـ ـ َـد َع ـ ـ ـ ــداوة بيـ ـ ـ َـن التكــلف و َ
َ
ِ
ِ
الش ــعر ِ
لن َيـق أَر ُّ
الرقـ ـي ـ ـَق ـ ـ ْة:
ـكم ــتَ ـ ُـه َّ
بـيـ َن الَقـ ـصـ ـ ـيــدة والَق ـصـ ـيـ ـ َـدة َشـ ـ ــاع ـ ـ ٌـر ْ
اء ح َ
َ ُ
(شيخ َّ
الطريَق ْة(
يل لـي:
ُ
أ ُ
َشياخ شـ ـع ــري في الط ـري ـ ــق ق ـتــلتـ ـهـ ــم وقتلتُني ُم ـ ْذ ق َ
فلفظة النقاد هنا في هذا النص الشعري ،ال تحيلنا على النقاد تحديدا بالقدر الذي تحيلنا
فيه على كل شخص اتهمه بأنه متكلف/مقلد ،ليأتي رده مجسدا في هذا النص الشعري
كإجابة على ك ل من أبرم معه عقد عداوة ،متحديا بذلك كل من اتهمه بالتقليد والتكرار
بأنه حكيم ولن يكتشف أي شخص حكمته ،كما يتحداهم بإعجازه الشعري ليقول لكل
هؤالء بأنه قد يقتل نفسه في القصيدة إن قيل له بأنه مكرر لنفسه/شيخ الطريقة"/شيخ
شعره /مؤكدا في ذلك على سمة االختالف والتميز.
وعليه يمكن أن نخلص إلى أن التشاكل فتح لنا آفاق كثيرة في هذا النص الشعري الذي
ركز فيه الشاعر على التك اررات التي تعد أساس التشاكل سواء منه اللفظي أم الصوتي
أم الداللي.وقد جعله الشاعر مادة دسمة صنع من خاللها نصا شعريا فارقا موظفا من
خالله جملة من التعالقات النصية سواء أكانت مع النص الديني؛ أم مع النص الشعري
ـــخبرنا
كاستحضاره لالقتباس الحرفي في قوله ( :فلم َيــــعـد أَحـ ٌــد َ
الـموتى لي َ
مـــن َ
الحقيَقة)/محمود درويش .ومن ثمة ارتكز الشاعر على عنصر التناص في بداية
قصيدته ونهايتها.ولعل أهم ملمح زاد من شعرية هذا العمل الشعري هو حضور النص
المقدس الذي أحالنا من خالله الشاعر على نبل رؤيته ،وقداسة طريقه ،وطهارة العالم
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الذي غرف منه لغته ،ومثاليته خاصة حين دمج بين رؤيته للقديم وتصوره للحاضر الذي
هو فيه،والذي يريد أن يرى واقعه فيه ،فكتب هذه القصيدة وأسس من خاللها طريقه،
ليمنح المتلقي المتعة/اللذة التي تأتي هكذا دون استئذان،فهي حضور من غير
سؤال،ووجود يعم كل شيء دون أن يتموضع فـــــــــي شيء

)(32

ولعل هذه القصيدة

برمتها شكال ومضمونا/إيقاعا وداللة جسدت نوعا خاصة من اللذة؛ ألن الشاعر أوجد
اللذة في نصه وجعلنا ننشدها من خالل هذه القراءة النقدية.
(د .رحمة للا أوريسي /باحثة وناقدة جزائرية

كلية اآلداب واللغات /جامعة قاصدي

مرباح –ورقلة مخبر اللسانيات النصية وتحليل الخطاب)
قائمة المصادر والمراجع:
•

المصادر

•

لؤي أحمد ،شيخ الطريقة ،قصيدة شعرية مكونة من عشرين بيتا شعريا ،كتبت
على البحر الكامل المجزوء المرفل.

•
-

المعاجم:

ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي
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الفيروز آبادي:القاموس المحيط ،باب الالم /فصل الشين ،تر:محمد نعيم
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 -32روالن بارت ،لذة النص ،ترجمة منذر عياشي ،مرجع سابق ،ص7
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داللة اإليقاع الخارجي في شعر أبي القاسم الشابي ،.قصيدة (االعتراف)
أنموذجا

______________________________________________
د .الزهرة سهايلية

ملخص البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اإليقاع الخارجي أو ما يعرف بالوزن
والقافية ،باعتبارهما عنصرين مهمين جدا في الشق الشعري ،فهما الركيزة األساسية في
بنائه ،وقد كانا بمثابة الروح التي تسري في القصيدة لتجسيدهما حالة الشاعر النفسية في
ارتباطها بالتجربة الشعرية ،وهما النقطة الفاصلة بين الشعر والنثر ،وألن أبا القاسم
الشابي ُعد أحد عمالقة الشعر العربي الحديث فقد قمنا بالتطبيق في قصيدته االعتراف

التي جاءت في تشكيلها اإليقاعي الخارجي مناسبة للحس الشعري والحس الموسيقي،

وقد تجسد ذلك في الوزن والقافية والروي وحتى التغيرات العروضية من زحافات وعلل
التي جاءت كلها ذات أبعاد داللية وإيقاعية  ،فما مدى إثراء اإليقاع الخارجي لقصيدة
االعتراف؟
الكلمات المفتاحية:
اإليقاع ،اإليقاع الخارجي ،أبو القاسم الشابي ،الوزن ،الزحافات والعلل ،القافية.

Abstract:
The significance of the external rhythm in the poetry of Abu AlQasim Al-Shabi ;The poem (confession) is a model.
ص | 94

1.770: معامل التأثير

www.allugah.com

ISSN:2394-4862

This study aims to shed light on external rhythm or what is known
as weight and rhyme, As two very important elements of the poetic
aspect, As two important elements that are the main pillar in
building it, And they were like the spirit that runs in the poem, for
they embody the poet’s psychological state in relation to the poetic
experience, They are the separating point between poetry and
prose, And because Abu al-Qasim al-Shabi was considered one of
the giants of modern Arabic poetry We applied in his poem the
confession, which came in its external rhythmic formation suitable
for poetic sense and musical sense, This was embodied in weight,
rhyme, narration, and even the occasional changes of flip-flops and
ills, all of which were of semantic and rhythmic dimensions. How

enriched is the external rhythm of the confession poem?
keywords:
The rhythm, External rhythm, Abul-Qasim Al-Shabi, the weight,
Crawlers and bugs, Rhyme.,
:المقدمة
 إذ لم يضاهها،تعد التجربة الشعرية الشابية أهم تجربة في مسيرة الشعر العربي الحديث
 فقد،من حيث العمق ودرجة الكمال الفني أي من الشعراء السابقين أو المعاصرين له
كان صوت هذا الشاعر طيلة سنوات ظهوره بمثابة صرخة مدوية أثرت في الوسط
 استطاع من خالله تفجير طاقته، ألن إنتاجه الشعري جاء متميزا،الثقافي واألدبي بأسره
 ونظ ار للمكانة الكبيرة التي حظي بها الشابي في الوسط األدبي.اللغوية واإليحائية الهائلة
عموما والشعري خصوصا حاولنا في هذه الدراسة دراسة إنتاجه الشعري دراسة إيقاعية
خارجية من خال قصيدته (االعتراف) وذلك بمحاولة إبراز الجانب الجمالي والداللي
:  وقد طرحنا االشكالية المطروحة التالية.للوزن والقافية والروي في هذه األخيرة
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ما هو الوزن الذي اعتمده الشابي في قصيدة (االعتراف) وهل أثرى هذه
األخيرة من الجانب الداللي واإليقاعي؟

•

-فيماذا تجلى دور الزحافات والعلل في قصيدة االعتراف؟

•

أي نوع من القافية استخدم الشابي في قصيدة االعتراف؟ وهل أثرت الجانب
اإليقاعي؟

•

ما هو الصوت الذي خيره الشاعر رويا؟ وهل خدم األبيات من الناحية الداللية
واإليقاعية؟

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي تجسد الوصف في الجانب النظري
بينما في التحليل تطرقنا إلى الجانب التطبيقي ،وذلك باالستعانة بجملة من المصادر
والمراجع التي تناولت الوزن واإليقاع منها عبد الرحمان تبرماسين العروض وإيقاع الشعر
العربي ،و أبو السعود سالمة أبو السعود ،اإليقاع في الشعر العربي.
االيقاع  :تطرق الدارسون واللغويون إلى دراسة ظاهرة اإليقاع في الشعر منذ القديم
باعتبارها ركيزة أساسية لها دور فعال في إثراء هـذا األخيـر وإبـراز فنيتـه وجـماله وكذا
مكـانـته التي ال تتضح أو تظهر إال به ،وحديثنا عن اإليقاع يجعلنا نحاول الغوص في
تبيين مفـهوميه اللـغوي واالصـطالحي.
اإليقاع لغة:
ارتبط مصطلح اإليقاع في أصله بالطرب والتلحين ،نجد في القاموس المحيط" :اإليقاع
من إيقاع ألحان الغناء وهو أن يوقع األلحان ويبنيها" وفي المرام في المعاني والكالم:
"اإليقاع مصدر أوقع النقر على الطبلة باتفاق مع األصوات واأللحان".2
تبين من خالل المفهوم اللغوي األول أن اإليقاع ارتبط بألحان الغناء وفي المفهوم اللغوي
الثاني ارتبط بإيقاع النقر على الطبلة.
اإليقاع اصطالحا:
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جاء في البنية اإليقاعية للشعر العربي اإليقاع هو" الفاعلية التي تنقل إلى المتلقي ذي
الحساسية المرهفة الشعور بوجود حركة داخلية ،ذات حيوية متنامية تمنح التتابع الحركي
وحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركية
تختلف تبعا لعوامل معقدة"

3

فاإليقاع من خالل هذا التعريف هو التسلسل والتماسك النغمي الذي لديه القدرة على
التأثير في المتلقي ،واإليقاع هو جوهر الشعر.
اإليقاع الخارجي:
يطلق عليه أيضا بالموسيقى الخارجية أو علم العروض الذي يشتمل على الوزن
والقافية ،وهو يمثل البناء الهيكلي التشكيلي للقصيدة ويعد األداة المحركة لإليقاع .وبما
سن َنظر لمفهوم الوزن مع التطبيق له مباشرة في
أن اإليقاع الخارجي يضم الوزن والقافية ُ
قصيدة االعتراف .ونليه بالتنظير للقافية والروي والتطبيق المباشر لهما أيضا في

القصيدة نفسها.
الوزن:
يعد الوزن قاعدة أساسية يرتكز عليه الشعراء في تأليف إنتاجهم الشعري وله أثر في
تأدية المعنى وهذا توضيح لمفهوميه اللغوي واالصطالحي.
الوزن لغة :
لقي مصطلح الوزن اهتماما في المعاجم ،حيث ورد "وزن يزن وزنا وزنة ،وزنت له
الدارهم فاتزنها كقولك نقدتها له فانتقدها واتزن العدل اعتدل باألخر ،ودينار وازن ،ودراهم
وازنة بوزن مكة ،ووازن الشيء الشيء ساواه في الوزن وتوازنا واتزنا ،ومن المجاز استقام
ميزان النهار :انتصف ،وكالم موزون ،وتقول زن كالمك وال تزنه"4وجاء "الوزن :روز
الثقل والخفة ،الوزن :ثقل الشيء بشيء مثله ،كأوزان الدراهم ،ومثله الرزن وزن الشيء
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وزنا وزنة ،أوزان العرب ما بنت عليه أشعارها ،واحدها وزن ،وقد وزن الشعر وزنا
فاتزن".5
تجلى من المفهوم اللغوي للوزن بأنه المساواة والعدل وهو ما بنت عليه العرب إنتاجها
الشعري.
الوزن اصطالحا :
الوزن هو "روح القصيدة وقلبها النابض المعبر عن مواطن األحاسيس ،وهو ترجمة
واقعية النفعاالت الشاعر ورغباته وما تنازعه به ذاته ،وهو محور أساس في الجمال
الشعري".6
يعرفه علوي الهاشمي بقوله" :الوزن هو كمية من التفاعيل العروضية الممتدة المتجاورة
أفقيا بين مطلع البيت أو السطر الشعري وأخره مقفى"7وهو يرتبط" بالحالة النفسية
والشعورية للشاعر وقد تنعكس حالته على موسيقاه فالوزن أكثر مناسبة من غيره في
التعبير على فكرة ما أو إحساس ما ،والشاعر الحق يستطيع أن يسيطر على الوزن الذي
يكتب فيه قصيدته" 8ويقول عنه محمد غنيمي هالل ":الوزن هو مجموع التفعيالت التي
يتألف منها البيت وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية".9
يتمظهر من المفاهيم المذكورة أعاله أن الوزن إيقاع ناتج عن التفعيالت المتكررة في
البيت الشعري وهو ذا عالقة بالجانب النفسي والشعوري للشاعر ،كما أنه قاعدة أساسية
ال يستغني عنها الشعر.
الوزن في قصيدة (االعتراف):
قصيدة االعتراف
يقول أبو القاسم الشابي:
مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي ومـشـاعــري عـمـيـاء بـاألح ـزان
أنـي سأظمأ للحـيــاة وأحتـس ـ ـ ـ ـ ـ ــي

مـن نهـرهـا المـتـوهـج الـنـشـوان
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للـحـب واألف ـ ـراح واأللـ ـح ـ ـ ـ ـ ــان

ولـكل ما في الكـون مـن صـور المنــى

وغـ ارئـب األهـ ـواء واألشجــان

حـتـى تحـركـت الـسـنـون وأقـبـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

فـتـن الـحـيـاة بسـحـرهـا الـفـتـان

فـإذا أنـا مـا زلــت طـفـالً مـولـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

بـتـعـقــب األضـ ـواء واألل ـ ـ ـ ـ ـوان

وإذا الـتـشـاؤم بالـحـيـاة ورفـض ـ ـ ـ ـهـا

ضــرب مــن البـهـتـان والـهـذيـان

إن ابــن آدم فــي قـ ـ اررة نـفـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

عـبـد الـحـيـاة الـصـادق اإليـمــان

10

سنحاول تقطيع األبيات الثالثة األولى من القصيدة إلظهار داللة الوزن فيها:
يقول أبو القاسم الشابي:
مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي ومـشـاعــري عـمـيـاء بـاألح ـزان
أنـي سأظمأ للحـيــاة وأحتـســي

مـن نهـرهـا المـتـوهـج الـنـشـوان

وأعـود للـدنـيـا بـقـلــب خــافـ ٍ
ـق

للـحـب واألف ـ ـراح واأللـ ـحـ ـ ـ ـ ــان

التقطيع العروضي:
مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي ومـشـاع ـري عـمـيـاء بـاألح ـزان
مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي ومـشـاعــري عـمـيـاء بـألح ـزاني
0// 0/ //0/ /0/ //0//0/0/

0/0/0/0/ /0/0/ 0//0///

متفاع ـ ـ ــلن متفـ ـ ــا علن متف ـ ــاعلن

متفا علن متفا علن متفاعل(مستفعل)

أنــي سأظمأ للحـيــاة وأحتـســي

مـن نهـرهـا المـتـوهـج الـنـشـوان

أننـي سأظمأ للحـيــاة وأحتـســي

مـن نهـرهـلمـتـوهـهج نـنـشـواني

0//0// /0//0///0// 0/0/

0/0/0/0//0///0//0/ 0/

متفا علن متفا علن متفاعلن

مت ــفا علن متفاعل ـ ــن متفاعل(مستفعل)

وأعـود للـدنـيــا بـقـلــب خــافـ ٍ
ـق

للـحـب واألف ـ ـراح واأللـ ـح ــان

وأعـود لدـدنـيـا بـقـلــبن خــافــقن

للـحـبب وألف ـ ـراح وأللـ ـح ــاني
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/0/0/0/0/0/0/0/ /0/0/ 0//0/ 0/0// 0/0/0/ /0///
متفا علن متفا علن متفا علن

متفا علــن متفا ع ـلـن متفاعل(مستفعل)

الحظنا بعد التقطيع العروضي لألبيات الشعرية الثالثة األولى أن الشاعر وظف بحر
الكامل الذي يقول مفتاحه الشعري :كمل الجمال من البحور الكامل***متفاعلن
متفاعلن متفاعلن .وهو بحر أحادي التفعيلة اُعتُمد قديما وحديثا في الشعر العربي
ويصلح لكل أنواع الشعر وهو الذي وصفه حازم القرطاجني بقوله" :وإن فيه حالوة
وحس ــن اطراد"11يتميز هذا البحر بقربه إلى الشدة منه إلى الرقة ،كما أنه يمتاز بجرس
واضح يتولد من كثرة حركاته" ،12ويرى عبده بدوى أن "الكامل من األغراض الواضحة
والصريحة ،وهو منزع بالموسيقى ويتفق مع الجوانب العاطفية المحترمة وهو يجمع بين
الفخامة والرقة".13
جاء هذا الوزن مناسبا لداللة القصيدة التي ُيقر فيها الشابي ويعترف بعد وفاة والده بأنه

متمسك بالحياة وبنشوتها ولذتها وهو الذي كان يظن أنه سيظل مبح ار في أحزانه بعد

موت والده ،فها هي الحياة قد أقبلت بأفراحها وفتنها وبكل ما فيها من صور الجمال
واإلمتاع واللذة ،وها هو الشابي يعترف بأن الحياة ليست للعبوس والحزن وإنما للفرح
واالستمتاع .وقد امتاز الكامل في هذه األبيات "بسعة فضائه ولينه وانسيابيته وغنائيته
ووضوح تنغيمه"

14

لذا جاء متماشيا مع غرض الشاعر ومع نفسه المتفائلة.

اعترى الوزن تغيرات وهذه األخيرة كما عرفها فوزي عيسى" :عبارة عن تغيرات تدخل
على أجزاء الميزان الشعري ويلجأ إليها الشعراء أحيانا تخفيفا من قيود الوزن" ،15تمثلت
متفاعلن) وتستعمل
في زحاف اإلضمار وهو إسكان الثاني المتحرك فتصير متفاعلن ( ْ
مستفعلن ودور زحاف اإلضمار هنا القضاء على الرتابة والملل الناتجة عن تكرار نفس
ْ
التفعيالت بنفس التركيبة ومن جهة أخرى ساهمت في تنويع وإثراء الجانب الموسيقي،
وكذا نجد علة من علل النقص وهي علة القطع التي تُعرف بأنها إسقاط آخر الوتد
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عل ،وعلة القطع
مستْف ْ
المجموع وإسكان ما قبله بحيث أصبحت متفاعلن م ْتف ْ
اعل وتوظف ْ

هي األخرى قضت على التك اررية وخلق توظيفها حركة إيقاعية مميزة .
القافية:
المفهوم اللغوي:

قفوت فالن اتبعت أثره ،وقفوته أقفوه  ،رميته بأمر قبيح،
جاء في لسان العرب" :يقال ْ

وفي نوادر األعراب قفا أثره أي تبعه ،وضده في الدعاء قفا هللا أثره ،مثل عفا هللا أثره،

واقتفى أثره وتقفاه ،اتبعه وقفيت على أثره بفالن أي اتبعته إياه ،وفي التنزيل العزيز" ثم
قفينا على أثارهم برسلنا " أي اتبعنا نوحــا وإبراهيم رسال بعدهم ،والقافية أخر كلمة في
البيت ،وإنما قيل لها قافية ألنها تقفو الكالم".16وورد أيضا" :قفو :القفوة رهجة تثور عند
أول المطر والقفو مصدر قولك  :قفا يقفو ،وهو أن يتبع شيئا وقفوته أقفوه قفوا ،وتقفيته
أي اتبعته ،قال تعالى « وال تقف ما ليس لك به علم »"17و"القافية مأخوذة من القفا وراء
العنق كالقافية ،وقفوته قفوا تبعته" .18فالقافية في المفهوم اللغوي تعني اتباع األثر.
المفهوم االصطالحي:
يقول إبراهيم أنيس" :ليست القافية إال عدة أصوات تتكرر في أواخر األشطر واألبيات
من القصيدة ،وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيق ــى الشعرية

فهي

بمثابة

الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثل هذا التــردد الذي يطرق األذان
في فترات زمنية منتظمة وبعدد معين من مقاطع ذات نظام خـاص يسمى الوزن" ،19كما
نجد أبو الشوارب محمد مصطفى وزين كامل الخويسكي يعرفانها" :القافي ــة عبارة عن
وحدة صوتية مطردة اطرادا منظما في نهاية األبيات حتى لكأنها فواصل موسيقية
م َّ
توقعة بالنسبة لسامع الشعر العربي بين فترات زمنية منتظمة وتعتبر ضابط اإليقاع
ُ
20
في البيت الشعري"  ،أما عز الدين اسماعيل فيتحدث عن القافية في الشعر الحر
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قائال" :القافية في الشعر الجديد نهاية موسيقية للسطر الشعري وهي أنسب نهاية لهذا
السطر من الناحية اإليقاعية".21
نستشف من هذه األقوال بأن القافية عبارة عن مقاطع صوتية تتردد في أواخر األبيات
الشعرية محدثة رنات موسيقية ،وال يمكن أن يستغني عنها الشعر العربي قديما وحديثا
فهي إحدى خصائصه األساسية والجوهرية.
تقوم القافية على روي واحد وهذه ميزة الشعر العمودي خاصة ،أو روي متنوع وهذا ما
ميز الشعر الحر ،وبفضل الروي يتم إحداث موجات إيقاعية موسيقية تتالءم مع حالة
الشاعر النفسية والداللية ،وقد اعتبرت أصوات القافية" درة القول وجوهر معدن
الشعر".22
القافية في قصيدة االعتراف:
التقطيع العروضي:
مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي

ومـشـاعــري عـمـيـاء بـاألح ـزان

مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي

ومـشـاعــري عـمـيـاء بـألح ـزاني

0// 0/ //0/ /0/ //0//0/0/

0/0/0/0/ /0/0/ 0//0///

أنـي سأظمأ للحـيــاة وأحتـســي

مـن نهـرهـا المـتـوهـج الـنـشـوان

أننـي سأظمأ للحـيــاة وأحتـســي

مـن نهـرهـلمـتـوهـهج نـنـشـواني

0//0// /0//0///0// 0/0/

0/0/0/0//0///0//0/ 0/

تجلى بعد دراستنا للقافية أن الشابي استخدم قافية بسيطة موحدة وهذا "النمط من أنماط
القافية هو امتداد للموروث التقفوي في القصيدة العربية التقليدية التي ترتكز فيها على
قافية واحدة من بداية القصيدة حتى نهايتها"

23

والقافية في القصيدة متواترة التي تعني

توسط حركة بين ساكنين ،من أمثلتها(في البيت األول لفظة األحزان تمثلت القافية في
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مقطع (زاني ،)0/0/وفي البيت الثاني كلمة النشوان جاءت القافية في مقطع
(واني.)0/0/
تأتي القافية خادمة للمعنى ألنها كما أقر جان كوهين (ليست أداة أو وسيلة تابعة لشيء
آخر بل هي عامل مستقل ،صورة تضاف إلى غيرها وهي كغيرها من الصور ال تظهر
وظيفتها الحقيقية إال في عالقتها بالمعنى"

24

وقد جاءت في القصيدة من نوع المطلق

أي متحركة غير ساكنة ،ولهذا اإلطالق داللته في األبيات باعتبار نفسية الشاعر كانت
حرة طليقة غير مقيدة.
قامت القافية في تركيبها اللغوي في القصيدة على األسماء والصفات ،ومن داللة هذه
األخيرة الثبات ،من أمثلتها(باألحزان/المتوهج النشوان) ،ولهذا التركيب اللغوي دوره
حر في تعبيره عن نفسه
الداللي في األبيات فالشاعر بدا ثابتا في أخذ ق ارره ،وكان ا
بصدق وموقفه اتجاه الحياة بعد غياب والده ،فقد اعترف بأن الحياة نهر متوهج نشوان،
عاجة باألفراح والمتع واللذات ،ال يستطيع المرء التحكم بمشاعره اتجاهها وحبسها قيد
األحزان والمآسي وهذه طبيعة انسانية .يجسد ذلك قوله :
وإذا الـتـشـاؤم بالـحـيـاة ورفـضـ ـ ـ ـ ـ ـهـا
إن ابــن آدم فــي قـ ـ اررة نـفـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ضــرب مــن البـهـتـان والـهـذيـان
عـبـد الـحـيـاة الـصـادق اإليـمــان

منحت القافية في قصيدة االعتراف إيقاعا متواصال أكسبها سمة الديمومة ،خاصة
بتالحقها ذا التوازن التركيبي والصوتي الذي ولد إيقاع التكرار المتسارع الذي هو جزء
كبير يساهم في "وحدة اإليقاع والنغم" ،25وعليه فالقافية جاءت مناسبة لغرض الشاعر .
الروي :يعد الروي أحد األركان األساسية في القافية:
الرو ّي لغة:
ّ

ورد في لسان العرب" :روى الحبل ريا فارتوى ،والرواء بالكسر والمد :حبل من حبال
الخباء ،وقد يشد به الحمل والمتاع على البعير".26
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يتجلى من المفهوم اللغوي أن الروي ما ُي َش ُّد به الحمل والمتاع وهو في الشعر ما تُ َش ُّد

به القصيدة.

الرو ّي اصطالحا:
ّ

قيل "سمي رويا لداللته على التأني والفكر والتدقيق في اختيار الحرف المناسب وتك ارره
بعينه بشكل حريص في كل أبيات القصيدة كما أن هناك من اعتبره رويـا أي عصمة يتم
بها تماسك األبيات وعدم تفرقه" ،27والروي هو الحرف األخير من كل بيت وهو الذي
تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه ،إذا غلب فيها صوت الراء نقول قافية رائية وإذا غلب
فيها صوت الدال قلنا قافية دالية.28
إذن فالروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه ،ويتخير الشاعر فيه
الحروف العالية الجودة البالغة الوقع الموسيقي ،ومعروف أن حروف الهجاء تتفاوت في
الموسيقى ،لذا ال تصلح ألن توظف كلها كروي.
الروي في قصيدة االعتراف:
ّ

يقول الشاعر أبو القاسم الشابي:
مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي ومـشـاعــري عـمـيـاء بـاألح ـزان
أنـي سأظمأ للحـيــاة وأحتـســي
وأعـود للـدنـيـا بـقـلــب خــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـق

مـن نهـرهـا المـتـوهـج الـنـشـوان
للـحـب واألف ـ ـراح واأللـ ـح ـ ـ ـ ـ ــان

نكتشف أن الشاعر قد اعتمد على نمط القصيدة العمودية بحيث اعتمد على روي واحد
من بداية القصيدة إلى نهايتها وهو صوت النون "وهو صوت لثوي متوسط مجهور أنفي
منفتح" .29استخدم الشاعر النون كوسيلة إلثارة اإليقاع والنغم من جهة ،فصوت النون
خلق حركة إيقاعية متتابعة تنفذ إلى نفس المتلقي وتعمل فيها عمل السحر بسبب ذلك
التشكيل النغمي المتواصل والمتتابع .ومن جهة أخرى أدى وظيفة داللية وافقت حالة
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الشاعر النفسية التي تركت اآلهات واألحزان الناجمة عن موت األب وغيابه وعادت
ثانية إلى الحياة لتتمسك بها من جديد وتعيش تلك النشوة واأللحان واأللوان التي تتصف
بها الحياة .
الخاتمة :اتضح لنا بعد هذه الدراسة:
أن اإليقاع أعم من الوزن باعتباره يشمل مختلف تشكيالت القصيدة أما الوزن فهو جزء
منه ،وأن اإليقاع نوعان إيقاع داخلي وإيقاع داخلي وأن اإليقاع الخارجي يشتمل على
الوزن والقافية ،وأُطلق عليه أيضا بعلم العروض ،والوزن هو التفعيالت المتكررة في
ووفق في استخدامه بحيث جاء
األبيات ،وقد الحظنا أن اعتمد الشاعر بحر الكامل ُ
مناسبا لحالته النفسية خادما للداللة واإليقاع كما اعتمد الزحافات والعلل ،هذه األخيرة
التكررية التي تمنحها نفس التفعيلة ،وارتأينا أن القافية جاءت
قضت على الرتابة المملة و ا
متواترة مطلقة وهذا بدوره خدم القصيدة دالليا وإيقاعيا واختار الشاعر صوت النون رويا
وهذا بدوره ولد إيقاعا على مستوى القصيدة.

قائمة المصادر والمراجع
 .1أبو القاسم الشابي ،ديوان أغاني الحياة ،دار صادر للنشر والتوزيع ،بيروت،
ط.2،2008
 .2أبو السعود سالمة أبو السعود ،اإليقاع في الشعر العربي ،دار الوفاء للطباعة،
 .3ابن منظور ،لسان العرب ،م ،15دار صادر بيروت ،ط.2004 ،3
 .4إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر العربي ،مكتبة األنجلو مصرية ،ط،1965 ،3
 .5اسماعيل عز الدين ،الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،
دار الفكر العربي ،ط.3
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 .6الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العين ،معجم لغوي تراثي ترتيب ومراجعة:
سلمان العنبكي ود /داود سلوم ود /إنعام داود سلوم ،مكتبة لبنان ناشرون،
ط .1
 .7الزمخشري أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد ،أساس البالغة،
تحقيق :محمد باسل عيون السود ،ج ،2منشورات محمد علي بيضاوي دار
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 .8الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم ،القاموس المحيط ،دار
الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط ،1999 ،1ص ،127مادة وقع.
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 .11بدوي عبده ،دراسات في النص الشعري ،دار الرفاعي الرياض.1984 ،
 .12حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تحقيق :محمد الحبيب بن
خوجة ،ط ،3دار الغرب االسالمي بيروت.1981،
 .13رشاد الدين مؤنس ،المرام في المعاني والكالم ،القاموس الكامل عربي عربي،
دار الراتب الجامعية بيروت لبنان ،ط ،1،2000ص ،150مادة وقع.
 .14صابر عبد الدايم ،موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ،مكتبة الخانجي
القاهرة ،ط.1993 ،3
 .15علوي الهاشمي ،فلسفة اإليقاع في الشعر العربي ،ط ،1المؤسسة العربية
للدراسات و النشر .
 .16عبد الرحمان تبرماسين ،العروض وإيقاع الشعر العربي ،دار الفجر للنشـر
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. دار الراتب الجامعية، المتقن في علم العروض والقافية، غريد الشيخ.17
،2 ط، دار العلم للماليين، في البنية اإليقاعية للشعر العربي، كمال أبو ديب.18
.1981
، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية، محمد صابر عبيد.19
.2016 ،1 ط،دار غيداء للنشر والتوزيع
 داللة االيقاع وإيقاع الداللة في الخطاب الشعري، موفق قاسم خلف الخاتوني.20
.1،2016 ط، دار غيداء للنشر والتوزيع،الحديث
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وجع الصمت في قصيدة "ال ازئر األخير" للشاعر عبد الر ازق عبد الواحد.

______________________________________________
د .مجدي بن عيد بن علي األحمدي

ملخص البحث:
تهدف الدراسة إلى الوقوف على قصيدة "الزائر األخير" للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد،
تضم دالالت تثير المتلقي ،وعليه تقف الدراسة على
فهي من القصائد القصيرة ،إال أنها
ُّ
محورين ،هما :المحور األول الذي يتناول العنوان ،وما ينطوي عليه من دالالت ،في
حين يتناول المحور اآلخر النص وما يضمه من أبعاد نفسية.
خلصت الدراسة إلى أن قصيدة "الزائر األخير" للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد ،كشفت
عج بالدالالت المؤلمة ،فالعنوان جاء مقترًنا بـ(أل التعريف)؛ ألن
عن صراع نفسي ،ي ُّ

ائر ال يمكن إنكاره ،واالبتعاد عنه ،في حين جاء النص عبارة عن خمسة
الموت ز ٌ

مأساويا يسيطر عليه الصمت واإلحساس
مشهدا
مقاطع ،تتعاضد فيما بينها؛ لتُقدم
ً
ً
بالعزلة ،والخوف على األبناء من وقع الرحيل.

الكلمات المفتاحية :العنوان-الموت-العزلة-الصمت-القلق.
"Pain of Silence the poem The Last Visitor "alzayr al'akhyr
Abstract

The study aims to find out the poem The Last Visitor "alzayr
al'akhyr" by the poet Abdul Razzaq Abdul Wahid, as it is one of
the short poems, but it contains connotations that excite the
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recipient, and therefore the study stands on two axes, namely:
the first axis that deals with the title and the connotations it

implies, while The other axis deals with the text and the
psychological dimensions it contains.
The study concluded that the poem "The Last Visitor" by the poet

Abdul Razzaq Abdul Wahid, revealed a psychological struggle, full
of painful connotations, as the title was associated with (the
definition); Because death is a visitor that cannot be denied, and
we can stay away from it, while the text was composed of five
syllables, which are mutually reinforcing; To present a tragic
scene dominated by silence and a sense of isolation, and fear for
the children from the impact of departure.
Key words: title-death-isolation-silence-anxiety.
:مقدمة
ٍ ال تنفك من ترك-أي نص-قراءة النص الشعري
 فتتفاوت آثار،أثر على القارئ
 ومن هنا جاءت، ومدى قدرة المتلقي على التعاطي معه،النصوص وفق قيمة النص
 رغم، فقصيدة "الزائر األخير" للشاعر العراقي عبد الرزاق عبدالواحد،فكرة البحث
ٍ تعج ب
 كما،أبعاد متعددة
ُّ  إال أنها، التي تجعلها من القصائد القصيرة،محدودية الكلمات
م في مهرجان ستروكا1986 أن القصيدة حصلت على وسام القصيدة الذهبية عام
: هما، من خالل محورين، وعليه يسعى الباحث إلى قراءة هذا النص،العالمي في فرنسا
 محاوًال الوقوف على ما ُيشكله النص من أبعاد ذات دالالت، والنص،عتبة العنوان

.ترتبط بحالة العجز حيال ما ينتظره المرء من رحيل ال يملك تجاهه أي ردة فعل
: عتبة العنوان:األول
ّ المحور
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ِ
ظ َه َر
"ع َّن
وعُنوناًَ :
وي ُع ُّن َعَنناً ُ
ورد العنوان في لسان العرب بمعنىَ :
الشيء َيع ُّن َ
ُ
ِ
وعَّننهَ :ك َع ْن َوَنه...قال اللحيانيَ :عَّن ْن ُت
اب َي ُعُّنه َعناً َ
ض؛ َ
وع َر َ
ض َ
أمامك ...اعتَ َر َ
وع َّن الكتَ َ
ِ
ان األثر ،)1("...وفي
الع ْنو ُ
الكتاب تَ ْعنيناً َ
وعَّن ْيتُه تَ ْعن َي ًة إذا َع ْن َوْنتَه ،قال ابن بري :و ُ
َ
وتأويال ،تُعين القارئ( ،)2فهو مرجع
االصطالح :هو عالمة تحمل في ثناياها إشارة،
ً

ورمز ،تؤدي إلى تكثيف المعنى( ،)3فالتعاطي مع العنوان-ربما-
يتضمن بداخله عالمة ًا

يوازي التعاطي مع النص( ،)4وللعنوان وظائف يحددها (جيرار جينيت) في أربع وظائف،

هي :الوظيفة التعينية التي تبرز هوية النص وانتماءه ،والوظيفة الوصفية التي يقول
العنوان عن طريقها شيئاً عن النص ،والوظيفة اإليحائية المرتبطة بالوظيفة الوصفية،
والوظيفة اإلغرائية التي تؤكد جاذبية العنوان بالنسبة لقارئه المفترض(.)5
مدخال يدلف من خالله المتلقي إلى النص ،وهذه القصيدة موسومة بـ"الزائر
ُيمثل العنوان
ً
وسم يحمل في طياته دالالت متعددة ،إذ يتكون من كلمتين ،فمفردة
األخير" ،وهو ٌ
 1ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين ،لسان العرب ،مادة (عنن) ،عناية وتصحيح:
أمين محمد عبد الوهاب ،محمد الصادق العبيدي ،بيروت ،دار إحياء التراث
العربي/مؤسسة التاريخ العربي ،ط1996 ،3م.

2حسين ،خالد حسين ،في نظرية العنوان :مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية،
دمشق ،دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر ،د.ط2007 ،م ،ص.65

3

العبيدي ،علي أحمد ،العنوان في قصص وجدان الخشاب :دراسة سيميائية ،د ارسات

موصلية ،ع2009 ،23م ،ص.61
4

ينظر :الدريسي ،ياسمين الفايز ،العتبات النصية في شعر إبراهيم نصر هللا"( ،رسالة

ماجستير) ،فلسطين ،غزة ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
جامعة األزهر2015 ،م ،ص.53
5

ينظر :بلعابد ،عبد الحق ،عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص ،ط ،1الجزائر،

منشورات االختالف/الدار العربية للعلوم ناشرون2008 ،م ،ص.88-87
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يدل على زائر ال يجهله الشاعر ،ومعروف
(الزائر) تكتسب التعريف بوساطة (أل) ،مما ُّ
لديه ،كما أن هذ الزائر يتصف بمجيئه في آخر لحظة ،وهنا يتجلى للمتلقي أن الزائر
األخير ال يمكن أن يكون سوى الموت ،فهو آخر ما يشعر به المرء.

الشكل رقم ( )1دالالت المقطع األول
ُيجلي الشكل السابق ما ُيثيره العنوان من دالالت ،ويمكن تبيانها في النقاط التالية:

التعريف يكشف عن واقع ال مناص منه ،إال أن عدم التحديد بشكل أوضح ،هو محاولة
للهروب من الواقع ،بسبب الخوف من الموت ،وما يترتب عليه من رحيل وفقد.
ارتباط الموت بمفردة الزائر تُفقد الزائر الدالالت الحقيقية المتعلقة بهذه المفردة ،إذ ُيمثل

مشهدا من الوجع؛ ألنه يرتبط بالفقد ،وانتزاع المرء من ذويه ،لذا
حضور هذا الزائر
ً
يتصف بصفة األخير ،فال زائر بعده.

المحور الثاني :عالم الّنص:
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طرا ،قسمها الباحث إلى خمسة أقسام ،تنطلق من
القصيدة تتكون من أربعة عشر س ً
الحاالت النفسية المنبثقة المسيطرة على الشاعر ،فجاءت على النحو اآلتي:
 -1لحظة الترّقب (قلق الموت):
القلق هو خوف وتوتر ينجم عن خطر م َّ
ترقب ،مما يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية(،)6
ُ
يرى حامد زهران أن القلق عبارة عن "حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر
فعلي أو رمزي قد يحدث ،ويصحبها خوف غامض وأعراض نفسية جسمية"( ،)7وعليه
يتبين أن القلق يرتبط باإلحساس بالخطر ،والموت من الحاالت التي تخلق هذه الحالة،
لذا ُيعرف (تمبلر) القلق المرتبط بالموت ،بـأنه" :حالة انفعالية غير سارة يعجل بها تأمـل

الـفـرد فـي وفاته"( ،)8ويرى (هولتر) أنه "استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من عدم

السرور واالنشغال المعتمد على تأمل أو توقع أي مظهر من المظاهر العديدة المرتبطة
بالموت"( ،)9في حين يرى (ديكستاين) "أنه التأمل الشعوري في حقيقة الموت والتقدير
السلبي لهذه الحقيقة"(.)10
يتبين أن القلق حالة تسيطر على الفرد؛ جراء عوامل تخلقها ظروف متنوعة ،ولعل
أبرزها اإلحساس بالعمر ،والتفكير في الموت ،وهذا المقطع األول-وفق تقسيم الباحث-
6

اليماني  ،م  ،عبد الخالق ،احمد ،التمييز بين مرضى القلق ومرضى االكتئاب

7

زهران ،حامد ،الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط ،4عالم الكتب ،القاهرة2005 ،م،

بوساطة األعراض الجسمية ،دراسات نفسية  ،العدد 2004 ،1م ،ص.126
ص.484
8

عبد الخالق ،أحمد محمد ،قلق الموت ،ط ،1عالم المعرفة ،الكويت ،عدد ،111

9

كريم ،عادل شكري ،سلوك النمط "أ" دراسة في علم نفس الصحة ،دار المعرفة

1987م ،ص .38

الجامعية ،السويس2006 ،م ،ص.27
10عبد الخالق ،قلق الموت ،مرجع سابق ،ص .40 -39
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ينطوي على قلق مسيطر على الشاعر؛ جراء حالة الخوف الناجمة من ترقب الموت ،إذ
يقول الشاعر:

من دون ميعاد
من دون أن تُْقلِ َق أوالدي
علي الباب
أطرق َّ
يمكن تفصيل حالة القلق ،وما فيها من دالالت في الشكل التالي:

الشكل رقم ( )2دالالت المقطع األول
عالما من التوجس،
ُيجلي الشكل السابق
ً
مشهدا تغيب فيه الحركية ،والصمت ،مما يغلق ً
فيأتي المشهد على النحو اآلتي:
-

من دون ميعاد :جملة تُجلي حالة الترقب لحضور مفاجئ ،فيغيب الزمن ،مما

يوغل المرء في حالة من االنتظار المخيف؛ ألن الزائر ليس له موعد ،فيتمثل الترقب
ٍ
بشكل مستمر.
-

من دون أن تقلق أوالدي :جملة تكشف حالة التوسل ،والرجاء المسيطرة على

الشاعر  ،فالخوف والحرص على مشاعر األبناء يحضر ،في مقابل غياب الحرص على
النفس.
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تضم فعل أمر ،لكنه فعل يأتي من الجانب األضعف ،مما
أطرق علي الباب :جملة
ُّ
يخلق مفارقة تتجلى في انطواء الفعل على ضعف ،يتحول من خالله إلى استجداء؛
رغبة في االستعداد للرحيل.
 -2الخواء:

اإلحساس بالخواء ينتج عن العزلة التي قد تكون اختيارية لبعض الوقت نتيجة التعرض
لموقف ما ،فتزداد مع مرور الوقت( ،)11وقد تكون إجبارية بسبب عدم القدرة على

االندماج الفكري مع المجتمع حضارياً وفكرياً( ،)12وتتجلى العزلة في قول الشاعر:
أكون في مكتبي
في معظم األحيان
ويمكن تجلية دالالت هذا المقطع في الشكل التالي:

الشكل رقم ( )3دالالت المقطع الثاني
11

الزعبي ،أحمد ،اإلرشاد النفسي :نظرياته ،مجاالته ،دائرة المكتبة الوطنية ،عمان،

األردن2002 ،م.
12السيد ،حسن ،االغتراب في الدراما المصرية المعاصرة :بين النظرية والتطبيق من
1969-1960م ،د.ط ،الهيئة المصرية العامة1986 ،م ،ص.13-11
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يكشف هذا المقطع عن حالة من الخواء ،جاءت بسبب اإلحساس بالزمن ،مما يخلق
اغترًابا تجلى في ديمومة العزلة ،فحالة الترقب مع الوحدة ،تتعاضدان؛ لتشكالن مشه ًدا

من الوجع ،فالرحيل يبدأ من فقد الذات.
 -3االستعداد للصدمة:

تتجلى المفارقة في االستعداد لصدمة الزائر األخير؛ المتمثل في الموت ،وهو استعداد
يكشف عن واقع مضطرب ،وظروف ُمغلفة بالعزلة ،من خالل الوحدة التي يشعر بها،
فهذا االستعداد ال ينطوي على أحداث قادمة ،مما يؤكد على أن االستعداد ال فائدة منه،
فالموت رحلة ال عودة منها ،إذ يقول الشاعر:
كأي ز ٍ
جلس ِ
ائر
ا ْ
أسأل
َ
وسوف ال ُ
ِ
أين
ال ماذا وال م ْن ْ
يكشف المقطع السابق عن ترحيب باهت تغيب عنه مالمح الفرح المرتبطة بقدوم
الزوار ،والشكل التالي ُيبين دالالت هذا المقطع:
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الشكل رقم ( )4دالالت المقطع الثالث
ُيجلي الشكل دالالت كل سطر من المقطع الثالث ،وهي على النحو اآلتي:
-

(اجلس) في الشطر األول يكشف عن محاولة الشاعر في اإلحساس
فعل األمر
ْ

بالسيطرة على الموقف ،فيطلب من الموت الجلوس ،وهو طلب ال يخلو من تهميش لهذا
الزائر ،فالشاعر رغم كل ما يحدث إال أنه يحاول العلو من خالل فعل األمر.
-

الشطرين الثاني والثالث :ينقلب الموقف من خالل اإلحساس بالضعف ،الذي تسلل

إلى الشاعر؛ ألن الحقيقة تتجلى في ضعف اإلنسان مقابل هذا الزائر غير المرحب به،
والذي يحضر دون موعد.
مشهدا من الصراع النفسي الذي
فالمقطع ينطوي على حالتين متناقضتين؛ تُشكالن
ً

يسيطر على الشاعر.
 -4رحيل:

يكشف المقطع الرابع عن سخرية مؤلمة ،فمشهد ما بعد الرحيل يتشكل أمام الشاعر
عندما يقول:
وحينما تُب ِ
ص ُرني ُمغرور َق
العينين
ْ
ْ

الكتاب
يدي
ْ
ُخ ْذ من ْ
أعده لو تسمح دون ضج ٍ
ِ
َّة ِ
مستقبليا يمتثل في
مشهدا
يث كان يتبدى في المقطع
للرف ح ُ
ُ َ
ً
ً
ُْ
استباق زمني لما يحدث بعد الرحيل ،والشكل اآلتي ُيبين الدالالت المنطوية في المقطع:
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الشكل رقم ( )5دالالت المقطع الرابع
لحظة خروج الروح إيذان بالموت ،فالشاعر يحاول استباق المشهد ،من
منزوعا من دالالته الطلبية ،إذ
خالل استجداء الموت ،فيحضر فعل األمر
ً

يأتي رجاء ،واستعطاًفا ،والكتاب ُيعزز غياب اآلخر ،فالشاعر يشعر بالوحدة،
والعزلة ،فمن حوله ال يشعر به.

 -5وجع:
يستمر الصمت في المشهد المستقبلي لما بعد الرحيل ،فتزداد وحشة
الموقف ،والشكل اآلتي ُيبين ذلك:

الشكل رقم ( )6دالالت المقطع الخامس
يواصل الشاعر رسم مشهد ما بعد الرحيل ،فاالستجداء يستمر ،فوجع الرحيل بدأ من
خالل اإلحساس بالرحيل ،وليس حوله إال الكتب ،لكن هذه العزلة لم تؤثر على حبه
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يحبهم،
وحرصه على أبنائه ،ويتجسد الخوف من وجع الرحيل الذي ُيصيب من ُّ

فالسخرية تتجلى في محاولة اقناع الموت بعدم إشعارهم برحيله ،من خالل بيان تأثير
الرحيل على األبناء.
الخاتمة:
في نهاية الدراسة التي تناولت قصيدة "الزائر األخير" للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد،
تعج بالدالالت المؤلمة ،بداية
كشفت عن صراع نفسي ،فالقصيدة رغم قصرها ،إال أنها ُّ
من العنوان إلى آخر القصيدة ،إذ جاءت على النحو اآلتي:
ائر
العنوان :جاء مقترًنا بـ(أل التعريف)؛ ألن الزائر ال يمكن إنكاره ،فالموت ز ٌ
ال يمكن تجاهله ،كما أنه الزائر األخير لكل ٍ
إيذانا برحيله عن الدنيا.
فردً ،

المقطع األول :يسيطر عليه الصمت ،وال ينجلي إال بصوت الطرق المفاجئ
داال على حالة ترقب أدت إلى معرفة لحظة وصول
لهذا الزائر ،فجاء المشهد ً
الموت.
المقطع الثاني :يكشف عن حالة العزلة المتجلية في سيطرة الصمت من خالل
عدم وجود من ُّ
يبث اإلحساس بالوجود.
المقطع الثالثُ :يبين حالة االستعداد في مواجهة حتمية الموت ،دون أي

مقاومة أو اعتراض.

المقطع الرابع والخامس :يتبدى مشهد ما بعد الرحيل من خالل حرصه على
رفيقه الدائم ،المتمثل في الكتاب ،وحرصه على أبنائه من حالة الهلع،
واإلحساس بالوجع ،عند رحيله.

ٍ
اعا
كشفت الدراسة عن مشهد يخيم عليه الصمت المخيف ،وهو صمت يثير صر ً

نفسيا ،يبدأ بمستقبل من خالل انتظار الموت ،وينتهي بمستقبل يتجلى في تشكل
ً

مشهد ما بعد الرحيل.
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المصادر والمراجع:
 -1ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين ،لسان العرب ،عناية وتصحيح :أمين
محمد عبد الوهاب ،محمد الصادق العبيدي ،بيروت ،دار إحياء التراث

العربي/مؤسسة التاريخ العربي ،ط1996 ،3م
 -2بلعابد ،عبد الحق ،عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص ،ط،1
الجزائر ،منشورات االختالف/الدار العربية للعلوم ناشرون2008 ،م.

 -3حسين ،خالد حسين ،في نظرية العنوان :مغامرة تأويلية في شؤون العتبة
النصية ،دمشق ،دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر ،د.ط2007 ،م.

 -4الدريسي ،ياسمين الفايز ،العتبات النصية في شعر إبراهيم نصر هللا"( ،رسالة
ماجستير) ،فلسطين ،غزة ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة األزهر2015 ،م.

 -5الزعبي ،أحمد ،اإلرشاد النفسي :نظرياته ،مجاالته ،دائرة المكتبة الوطنية،
عمان ،األردن2002 ،م،
 -6زهران ،حامد ،الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط ،4عالم الكتب ،القاهرة،
2005م.

 -7السيد ،حسن ،االغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية والتطبيق
من 1969-1960م ،د.ط ،الهيئة المصرية العامة1986 ،م.
 -8عبد الخالق ،أحمد محمد ،قلق الموت ،ط ،1عالم المعرفة ،الكويت ،عدد
1987 ،111م.

 -9العبيدي ،علي أحمد ،العنوان في قصص وجدان الخشاب :دراسة سيميائية،
دراسات موصلية ،العدد2009 ،23م.
 -10كريم ،عادل شكري ،سلوك النمط "أ" دراسة في علم نفس الصحة ،دار
المعرفة الجامعية ،السويس2006 ،م.
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أحمد زكي أبو شادي واتجاهاته الشعرية.

______________________________________________

د .أبو القاسم محمد عبد القادر ،و د .محمد نور اإلسالم
مل ّخص البحث:

أحمد زكي أبو شادي (1955-1892م) شاعر مصري ،من رواد الشعر في العصر
الحديث .إنه أنشأ "جماعة أبولو" وأصدر " مجلة أبولو" .فأحدثت هذه الجماعة وتلك
المجلة نهضة جديدة وحركة حديثة في مجال الشعر العربي ،فهو كان من ورائد التفكير

الحر .وكانت حياته مملوئة باألعمال األدبية والشعرية التي أثرت في تكوين شخصيته.

وهو قد ألف كتبا ودون دواوين حتى يعد من المكثرين في مجال الشعر واألدب .إنه نشأ
في أسرة أدبية بجو أدبي .كما كان له إلمام بالمدارس الشعرية المختلفة في عصره،

وباألدب المهجري واألدب اإلنكليزي واألمريكي والشعراء الغربيين .فكل ذلك ساعدته في
تكوين عبقريته الشعرية .إنه نظم في الموضوعات القديمة والحديثة وأبدع في األنواع

المتنوعة من الشعر ذي القوافي والبحور .فصارت أشعاره وقصائده ذا ألوان خاصة

وخصائص فذة .ففي هذا المقال نحاول تقديم االتجاهات الشعرية المتنوعة ألحمد زكي
أبو شادي.
Abstract:

Ahmad Zaki Abu Shadi (1892- 1955) was one of the pioneer
”Egyptian poets in modern period. He was established “Apollo
group and “Apollo Magazine”. This group and this magazine has

been created a new renaissance and movement in the field of
Arabic poetry. He was a pioneer person in free thinking and His
life was filled with literary and poetic activities which has
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influenced on formation of his personality. He has wrote several

books and collections of poetry. On this reason he has been
considered as a most contributor to the field of poetry and
literature. He was grew up in a literary family and in a literary
atmosphere. And he had deep relationship with various schools of

poetry in his time and with Mahjar literature, English and
American literature and western poets. All these elements has
helped him in formation of his poetic genius. He wrote on various
ancient and modern themes and innovated various types of poetry
with rhymes and prosodies. For this reason his verses and poems

bears a special and unique characteristics. In this article, we shell
try to present the various poetic dimensions of Ahmad Zaki Abu
Shadi.
:التقديم
 وله مكانة.م) شاعر مصري في العصر الحديث1955-1892( أحمد زكي أبو شادي
 بعد درسة عميقة ألعماله األدبية والشعرية يبدو لنا.سامية بين معاصريه من الشعراء
أنها كانت هناك عوامل مختلفة التي ساعدته في تكوين عبقريته الشعرية وأثرت في
 فهو مال إلى المذاهب األدبية المتنوعة من الكالسيكي والواقعي والرمزي.شاعريته
 ونظم في الموضوعات المتعددة وألف دواوين،عموما وإلى النزعة الرومانسية خصوصا
 كما، فأشعاره تحمل خصائص فريدة وميزات غريبة.كثيرة وكتبا عديدة في الشعر والنثر
 فلذا يعد أحمد زكي أبو شادي من الشعراء العباقرة األفذاذ.كانت لها اتجاهات عديدة
.والمكثرين بين معاصريه في العصر الحديث
:أحمد زكي أبو شادي في سطور
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ولد أحمد زكي بن محمد بن مصطفي أبو شادي في التاسع من شهر
فبرايرسنة1892م1309/هـ بحي عابدين من مدينة القاهرة بمصر 1.ونشأ في بلدة أدبية
وترعرع في جو أدبي تحت رعاية األبوين األديبين .فورث األدب منهما منذ والدته .وكان
ماهر الذي يعتبر من أوائل
ا
أبوه محمد أبو شادي (1934-1867م) أديبا عريقا وكاتبا
الرواد المصرية في إحياء األدب العربي 2.وكانت أمه أمينة شاعرة شهيرة التي كانت
أخت الشاعر مصطفى نجيب (ت1899-م).

3

قد بدأ حياته العلمية بقريته ،ثم التحق

بالمدرسة الثانوية ،فأتم دراسته هناك .ثم التحق بمدرسة الطب وقضى فيها سنة .وفي
أثناء ذلك مال إلى غرام زينب ربيبة أبيه التي تعيش معه تحت سقف واحد .وكان
الشاعريحبها حبا جما ،ولكنها ترفضه وتزوجت من رجل أخر .فخاب الشاعر عن مرامه
وجعل يردد هذا اإلسم المرغوب في قصائد عديدة ،منها" :زينب".

4

فلما رأى أبوه هذه الحالة المستنكرة أرسله إلى اليونان وتركيا سنة1911م لينسى غرام
عشيقته .فى تلك الفترة تعطل دراسته لعام نتيجة لصدمة عاطفية .وبعد عودته من

 . 1الجبوري  ،كامل سلمان  ،معجم األدباء ،المجلد األول ،بيروت  :دار الكتب
العلمية ،الطبعة األولى 1424هـ2003 /م ،ص 150؛ وقبش ،أحمد ،تاريخ الشعر
العربي الحديث ،دار الجيل ،بيروت ،دون تاريخ ،ص 236

2

.الجندي ،أنور ،أحمد زكي ،المؤسسة المصرية العامة ،مصر ،دون تاريخ ،ص .23

3

 .مصطفى نجيب :كان أديبا مصريا ماهرا ،وشاع ار بارعا ،كان اشتهر بالملح

والدعابة .برع في وصف المخترعات الحديثة .يحسن ابتكار المعاني ،له أسلوب رشيق،
يؤثر األسلوب المسجوع دائما .له كتاب "حماة اإلسالم( ".الدسوقي ،عمر ،في األدب
الحديث ،ج ،1/دار الفكر العربي1420 ،هـ2000/م ،ص)254
4

 .الدسوقي ،د .عبد العزيز ،جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ،ج ،1/الهيئة

العامة لقصور الثقافة ،ط2000 ،4م ،ص 146
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الرحلة اإلجبارية أرسله أبوه إلى إنجلت ار في إبريل سنة 1912م ليتم دراسته العالية
الطبية 5.فقضى في إنجلت ار عشر سنوات متوالية .ثالث سنوات منها في دراسة الطب
وتخرج فيها سنة 1915م .ثم قضى بعده سبع سنين .فتخصص أثناء ذلك في علم
األمراض الباطنة والجراثيم .ونال جائزة "وب" 6في علم "البكترولوجيا" من "مدرسة
مستشفى سانت جورج" إحدى مدارس جامعة لندن الطبية 7.وهذه الجائزة شجعته إلى
البحث العالي في علم الطب .وفي أثناء ذلك اهتم بتربية النحل .فاتخذ "النحل وطبيعته"
موضوعا للبحث .فألف جماعة علمية سماها "جماعة النحالة" وأصدر لها مجلة "مملكة
النحل" وصنف "مملكة العذارى ،في النحل وتربيته" و"أوليات النحالة" 8.وعين سكرتي ار
لجمعية آداب اللغة العربية التي أسسها المستشرق مرجليوث (1940-1858م) 9.كما
ساهم في تأسيس "النادي المصري" وعمل سكرتي ار له من سنة 1913م إلى 1914م.

10

جدير بالذكر أنه أسس "نادي النحل المصري" بعد شهرين من تأسيس “النادي
المصري ".فحياه أمير الشعراء أحمد شوقي لنظم قصيدته الغراء "مملكة النحل ".أراد أن
يكون مربيا للدجاج فأنشأ مجلة "الدجاج" وصنف "مملكة الدجاج"

11

وعمل زمنا في

 .هيكل ،أحمد عبد المقصود ،تطور األدب الحديث في مصر ،دار المعارف ،ط،6/

5

1994م ،ص 299
6

" .ويب “جائزة تعطى للفائزين للبحث في العلوم بإنجلترا.

7

 .قبش ،أحمد ،تاريخ الشعر العربي الحديث المصدر السابق ،ص 236

8

 .الجبوري ،كامل سلمان ،معجم األدباء ،ج ،1/المصدر السابق ،ص 151-150

9

 .مرجليوث (1940-1858م) :مستشرق إنكليزي( .لويس معلوف ،المنجد في

10

 .ضيف ،شوقي ،األدب العربي المعاصر في مص ،القاهرة :دار المعارف ،ط،2

األعالم ،مؤسسة انتشارات في دار العلم ،إيران ،دون تاريخ ،ص )511

ص 146؛ والدسوقي ،د .عبد العزيز ،المصدر السابق ،ص 141-140
11

 .الجبوري ،كامل سلمان ،معجم األدباء ،ج ،1/المصدر السابق ،ص 151-150
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تأسيس معهد النحل الدولي سنة 1919م ،وفي مجلة "عالم النحل" .وفي أثناء إقامته في
إنجلتر تزوج من سيدة إنكليزية رافقته زمنا طويال من حياته حتى قبيل هجرته إلى أمريكا
ا
سنة 1941م

12

ووفرت له الجو المالئم الذي أنتج خالله دواوينه ومؤلفاته.

13

وفي أثناء

إقامته في إنجلت ار أحاط اللغة اإلنجليزية والفرنسية وأدبهما وغيرهما من اللغات األجنبية
حتى أتقن بهما حيث ينشد فيهما .كما مال إلى المذاهب األدبية المتنوعة من الكالسيكي
والواقعي والرمزي عموما وإلى النزعة الرومانسية خصوصا .وكان الشاعر اتخذ خليل
مطران كأستاذ وشيخ له لتلك المذاهب .وتأثر بأشعار شيلي
الشرطة اإلنجليزية تراقب نشاطاته

14

وكيتس.

15

فلما الحظ أن

في "النادي المصري" وضاقت عليه األرض

البريطانية عزم على العودة إلى وطنه فرجع إلى مصر أواخر ديسمبر سنة 1922م.

16

بعد عودته إلى وطنه بدأ حياته العملية كطبيب في الوظيفة الحكومية .فجعل مهنته هذه
لخدمة الشعب المصري متنقال بين القاهرة واإلسكندرية والسويس وبورسعيد ،حيث عين
طبيبا بكترولجيا بالقاهرة في إبريل سنة 1923م ،ثم عين مدي ار في قسم البكترولوجيا
بمستشفى الحكومة بالسويس في إبريل 1924م .ثم رحل إلى بور سعيد وعين أستاذ
البكترولجيا بالجامعة اإلسكندرية .ثم عمل مدير مستشفى الحكومة باإلسكندرية .رغم أنه
كان مشتغال فى وظيفة حكومية ولكنه غلبت عليه الرغبة إلى منتدى األدباء والشعراء
والفضالء والنبالء بالقاهرة .فغادر اإلسكندرية وسافر إلى القاهرة سنة 1928م ليخدم
 .12قبش ،أحمد ،تاريخ الشعر العربي الحديث المصدر السابق ،ص 236
 .13نفس المصدر ،ص 236

 .14شيلي (1822-1792م) :يعد من األعمدة الخمسة الرومنطيقية .ولد بمدينة "هرس
هام" في أسرة أستقراطية .لم يعمر إال قليال ولكن شهرته في آفاق العالم.

 .15كيتس (1921-1795م) :هو شاعر إنكليزي ،اشتهر بالشعر الغنائي( .لويس
معلوف ،المصدر السابق ،ص )482

 .16ضيف ،شوقي ،المصدر السابق ،ص 146
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مديرلقسم "البكترولوجيا" في
ا
الناس بعلومه الطبية ويهذبهم بفنونه األدبية والشعرية .وعين
إبريل سنة 1932م في معهد الصحة بالقاهرة .وأسس مدرسة شعرية باسم مدرسة "أبولو"
سنة 1933م ،وأصدر مجلة بنفس االسم.
أبولو"

18

17

وكان عمله الكبير هو إنشاء "جماعة

وإصدار مجلة "أبولو" 19مختصة بالشعر والنقد .وقد أحدثت هذه الجماعة وتلك

المجلة نهضة أدبية حيث ساعدت في إبراز عدة من الشعراء األفذاذ .ولم يكن لجماعة
أبولو مذهب أدبي محدد ،وقد تحمل المجلة أشعار المحافظين والمجددين على االستواء.
وكان موضوع شعره فى تلك الفترة الطبيعة والحب والهيام.

20

ثم نقل إلى اإلسكندرية مرة

أخرى سنة 1935م ،وظل يعمل في الحكومة حتى أصبح وكيال لكلية الطب بجامعة
اإلسكندرية سنة .1942

21

هاجر أحمد زكي إلى نيويورك سنة 1946م واستقر هناك إلى أخر حياته ،وعمل أستاذا
لألدب العربي في معهد آسيا بأمريكا وكان أمينا للسر في رابطة أدبية باسم "رابطة
منيرفا" (منيرفا :هى ألهة الحكمة ).وهى جماعة أدبية شعرية أسسها نعمة هللا الحاج
(المولود 1889م) الذي كان رئيسا لها .وقد ضمت الرابطة عددا من المفكرين العرب
 .17الدسوقي ،عمر ،في األدب الحديث ،ج ،2/دار الفكر العربي ،سنة  1420هـ-
2000م ،ص70
18

" .جماعة أبولو"هى تطلق على هيئة أدبية جديدة أسسها في القاهرة الشاعر المصري

د .أحمد زكي أبو شادي (1955-1892م) في سبتمبر عام 1932م ،وجعل مركزها
القاهرة وتجمع طائفة من أعالم األدباء ،والشعراء والنقاد.

" .19مجلة أبولو"  :هى أول مجلة خصصت للشعر ونقده في العالم العربي .صدر العدد
األول من مجلة أَبولو فى سبتمبر سنة 1932م.
20

 .قبش ،أحمد ،المصدر السابق ،ص 239

21

 .الدسوقي ،د .عبد العزيز ،جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ،المصدر

السابق ،ص 141
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وأسس أحمد زكي الجماعة األدبية والعلمية .وأصدر المجالت ونشر

دواوينه وحرر مجلة "أبولو" األدبية الفنية ،ثم أصدر مجلة "الهدى" العربية .وكان يقضي
أوقاته في الواليات المتحدة في شغل ونشاطه .وساهم بنادي األدب وأصدر مجلة
"الهدى" باللغة العربية .وأبدى رأيه في الشعر الحر والشعر العربي واألدب العربي واللغة
العربية .وشاعت هذه المجلة عند األمريكيين والعربيين ولكن لم يطل عمرها حتى
توقفت .وكان أحمد زكي يكتب المقاالت األدبية والعلمية ويلقي المحاضرات في التجارة
وفي اإلذاعة من "صوت أمريكا"

23

كما يترجم بعض األشعار الفارسية واإلنكليزية،

ورباعيات عمر الخيام وحافظ الشيرازي إلى اللغة العربية الفصحى.
توفى أحمد زكي أبو شادي في اليوم الثاني عشر من إبريل سنة 1955م1374/هـ
بواشنطن في أمريكا.

24

ودفن هناك .فرثاه كثير من األدباء والشعراء واألصدقاء

واألساتذة والتالمذة والنقاد وغيرهم بقصائدهم الرثائية الغراء.

25

العبقرية الشعرية ألحمد زكي أبو شادي:
شاعر موهوبا ،وإن عبقريته الشعرية تكاد تكون منقطعة
ا
كان أحمد زكي أبو شادي
النظير في تاريخ األدب العربي الحديث .قد ساعدته العوامل المتنوعة المؤثرة في تكوين
هذه العبقرية ،وبلغته إلى أعلى القمم من المكانة بين معاصريه من الشعراء .وهو قد
 .22قبش ،أحمد ،المصدر السابق ،ص 293
23

 .الجبوري ،كامل سلمان  ،معجم األدباء ،ج ،1/المصدر السابق ،ص 151

 .24أحمد عبد المقصود هيكل ،تطور األدب الحديث في مصر ،المصدر السابق ،ص
 299؛ والدسوقي ،د .عبد العزيز ،جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ،المصدر
السابق ،ص 147
 .25الخفاجي ،د .عبد المنعم ود .عبد العزيز شرف ،مقالة :الدكتور أحمد زكي أبو
شادي رائد مدرسة أبولو ،في تقديم مجلة أبولو ،المجموعة الكاملة ،لمجلة أبولو ،مكتبة

األسرة ،مصر2003 ،م ،ج ،4ص 10؛ وقبش ،أحمد،المصدر السابق ،ص 236
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ألف دواوين كثيرة وكتبا عديدة في الشعر التي تدل على نجابته في الشعر العربي
الحديث .وهو كان يعد من أبرز الشعراء المعاصرين المكثرين من حيث اإلنتاج
الشعري .وظهرت عبقريته الشعرية في مؤلفاته كلها في األلفاظ والمعاني واألساليب
والموضوعات ،والفنون واألغراض وغيرها .فمن أهم مؤلفاته:
.1ديوان أنداء الفجر ( .2 ،)1910ديوان زينب ( .3 ،)1924ديوان مصريات
( .4.،)1924شعر الوجدان ( .5 ،)1925أنين ورنين  .6 ،)01925رجع الصد
( .7 ،)1926الشفق الباكي ( .8 ،)1927مختارات وحي العام ( .9 ،)1928أشعة
وظالل ( .10 ،)1931الشعلة ( .11 ،)1932أطياف الربيع ( .12 ،)1933أغاني
أبي شادي (.13 ،)1933ديوان الينبوع ( .14 ،)1934فوق العباب (.15 ،)1934
الكائن الثاني ( .16 ،)1934شعر الريف ( .17 ،)1935العباب (.18 ،)1935
عودة الراعي ( .19 ،)1942من السماء ( .20 ،)1949أغاني السرور (،)1953
 .21أغاني الحزن ( .22 ،)1953اإلنسان الجديد ( .23 ،)1985النيروز الحر
( .24 ،)1988أناشيد الحياة (مخطوط) .25 ،أيزيس (مخطوط) .26 ،وطن الفراعنة،
 .27ذكرى شكسبير .وله قصص شعرية وهى .1 :معشوقة ابن طولون .2 ،مها.3 ،
نكبة نافارين .4 ،مفخرة رشيد .5 ،عبده بك .كما يوجد له تمثيليات شعرية ،وهى.1 :
ابن زيدون في سجنه .2 ،إحضار إمرئ القيس .3 ،أزدشير 4 ،الطبيب الشاعر.
العوامل المؤثرة في شاعرية أحمد زكي:
بعد دراسة عميقة لألعمال الشعرية ألحمد زكي أبو شادي يبدو لنا أنه تأثر بعوامل
عديدة في شاعريته التي زادت عبقرياته الشعرية وفتحت أمامه األعين األدبية حتى
صار شاع ار وأديبا ماه ار .فمن تلك العوامل:
 .1نشأته في أسرة أدبية:
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إن الشاعر أحمد زكي أبو شادي نشأ وترعرع في أسرة أدبية تحت رعاية األبوين
األديبين .فكان أبوه أديبا عريقا وكاتبا ماه ار الذي كان يعتبر من أوائل الرواد المصرية
في إحياء األدب العربي .حيث أنه أصدر مجلة أسبوعية أدبية "اإلمام" سنة 1905م
وجريدة يومية “حدائق الظاهر".

26

وكانت لهذه الصحيفة أثر كبير فى حياة الشاعر.

وكانت أمه أيضا شاعرة .فهذه النشأة أثرت فى شاعريته تأثي ار بالغا منذ حداثة سنه
وعنفوان شبابه .فكانت أسرته مدرسته األولى ووالداه كانا أستاذا األدب العربي األول.
فمظاهر تأثيرهما أنه حينما بلغ الثامنة عشر من عمره نشر مجموعا من الشعر والنثرفي
جزئين.

27

 .2ا ّتخاذ خليل مطران كأستاذ في األدب والشعر:
إن الشاعر أحمد زكي اتخذ شاعر القطرين خليل مطران (1949-1872م) أستاذا
وشيخا في األدب والشعر وتأثره في دعوته إلى التجديد الشعري عموما وإلى المذهب
الرومانسي خصوصا .وكان مطران من الرواد للحركة الشعرية الرومانسية .وإن الشاعر
أحمد زكي يوقره حتى أهدى له روايته الشعرية "أختانون ".فقد أقر الشاعر حول تأثيره،
حيث يقول :

28

وهل أنا إال نفخة منك لم تزل على عجزها ظمأي وإن دمت قدوتي
يجلك قد ار شاعر بعد شاعر

وتوقظ عم ار أمة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد أمة

وما عابني إطراء حتى فإنما

أعبر عن دين ـ ـ ــي وأنشر ملتـ ـ ــي

 .3تأثره بالمدارس الشعرية المختلفة:

26

 .الدسوقي ،د .عبد العزيز ،جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ،المصدر

السابق ،ص 143-142
27
28

 .الجبوري  ،كامل سلمان  ،معجم األدباء ،ج ،1/المصدر السابق ،ص 151
 .أحمد زكي أبو شادي ،ديوان شعر الوجدان1925 ،م ،ص 68
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الزم أحمد زكي أمير الشعراء أحمد شوقي (1932-1868م) ،وشاعر النيل حافظ
إبراهيم (1932-1871م) ،وإبراهيم عبد القادر المازني (1949-1890م) ،وعبد
الرحمن شكري (1958-1886م) ،وعباس محمود العقاد (1964-1889م) ،وأحمد
محرم (1945-1871م) ،ومصطفى صادق الرافعي (1937-1880م) ،وغيرهم من
األدباء والشعراء األفذاذ المعاصرين .فكان أحمد زكي أصغرهم سنا ،فيتبع مدرستهم
الشعرية ،ويعجب بوطنية حافظ وعالمية شوقي ،كما يعجب ابتكار الفن المستحدث في
الشعر ،هو الشعر المرسل ،وكانوا يحبونه حبا جما ،فتأثر الشاعر بهذه المدارس،
ومالمح تأثيرهم اتسمت في شعره االجتماعي وشعره المرسل وفي عولمته الشعرية.
الغربيين:
 .4تأثره بالشعراء
ّ

إن الشاعر أحمد زكي هاجر من مصر إلى إنجلت ار لدراسة علم الطب فقضى فيها طوال
عشر سنوات ،كما هاجر إلى أمريكا وقضى هناك تسع سنوات ألى أن توفي سنة
1955م .ففي أثناء إقامته هناك إنه ق أر األدب اإلنكليزي وطالع األدب األمريكي وأحاط
األصول والعناصر والعواطف للشعراء الغربيين هناك واتصل بأبرز شعرائها من مثل:
ويليام ووردزوورث ،وشيلي وكيتس وهيني وكثير من األدباء الغربيين كأمثال ولز وديكتر
وأرنولد وغيرهم وتأثر بهم.
 .5تأثره بجماعة الديوان:
إن جماعة الديوان تطلق على النقاد الثالثة الذين كونوها ،وهم :عباس محمود العقاد
(1964-1889م) ،وإبراهيم عبد القادر المازني (1949-1890م) ،وعبد الحمن شكري
(1958-1886م) .وسميت هذه الجماعة نسبة إلى الكتاب النقدي الذي أصدره العقاد
والمازني سنة 1921م.

29

29

قد تأثر رواد "جماعة الديوان" في نزعتهم الجديدة باألدب

 .قبش ،أحمد المصدر السابق ،ص 223
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اإلنجليزي ،وبالشعراء والكتاب الرومانسيين خاصة .فهذه الجماعة أثرت في شاعرية
أحمد زكي.
 .6مطالعته لألدب المهجر:
األدباء المهجرون الذين هاجروا من الشرق ،خاصة من الشام و لبنان إلى أمريكا
الشمالية وأمريكا الجنوبية طلبا للحرية والمعاش وتخلصا من فساد االستعمار التركي.
وابتدعوا أدبا يجمع بين مالمح الشرق العربي (الرومانسي) ومالمح الغرب (مظهر
تجديد) .وذلك في منتصف القرن التاسع عشر .إن أحمد زكي هاجر إلى أمريكا وطالع
فيها األدب المهجر ومناهجه وأساليبه .وهذه المطالعة أثرت في شاعريته.
موقف أحمد زكي من الفنون الشعرية:
الشعر فن مهم من الفنون الجميلة .كما عبرها الشاعر العراقي معروف الرصافي في
قصيدته "الفنون الجميلة":

30

الشعر فن ال تزال ضرورته

تتلو الشعور بألسن الموسيقي

ويجيد تقطير العواطف للورى

فتخاله لقلوبهم إنبيقا

إن الشاعر أحمد زكي كما ذكرنا فيما أعاله قد قضى حياته في بئية أدبية في داخل
البالد وخارجها .فلذا أنه تأثر بفنون شعرية بالشعراء المعاصرين البارزين .فثمرات تأثره
بالفنون الشعرية المتنوعة الرائجة في عصره مملوئة في أشعاره وقصائده .نحن نلقي
ضوء فيما يلي حول موقفه من تلك الفنون:
الحر (:)Libre Verse
 .1الشعر ّ

الشعر الحر هو ترتيب مغاير للشكل المألوف "الشعر العمودي" ،أو هو ترتيب جديد
للتفعيالت الوزنية التراثية ،من حيث عدم االلتزام بعددها المحدد في وزن القصيدة وتغيير
30

 .الرصافي ،معروف ،شرح مصطفى علي ،ديوان الرصافي ،ج ،2/دار المنتظر،

لبنان ،ط2000-1999 ،1/م ،ص269
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في القوافي ،أو شعر خالص من القيود العروضية .وينظم في سطور قصيرة ،ال يستمر
كالنثر ،ويختلف الطراز بحقيقة حتى ال ينتظم تحت نظام عروضي موسيقي محدد ،أو
هو الذي ال يخضع لنظام البيت والشطر والقافية المردة والذي يكتفى بوحدة
التفعيلة31.ورائد الشعر الحر هو الشاعر العراقي بدر شاكر السياب (1964-1926م)،
والشاعرة العراقية نازك المالئكة (2006-1923م) .ومن المعلوم أن الشاعر صالح
الدين عبد الصبور(1351هـ1932/م1401-هـ1981/م) مؤسس مدرسة الشعر الحر
في مصر32.قد أبدع أحمد زكي هذا الفن .له قصائد عديدة في الشعر الحر .فقصيدته "
أوراق الخريف" خير مثال للشعر الحر .فبعض أبياته منها:

33

هل كنت إال رمز أحالم نفضن اليوم نفضا
مصفرة شأن الممات بحمرة تحكي النجيع
فكأنما قتلتك أحكام الحريف بال شفيع
يريثك قبلي الطير كم أنقذته يا فانية
 .2الشعر المرسل (:)Blank Verse

31

 .ضيف ،د .شوقي ،فصول في الشعر ونقده ،القاهرة :دار المعارف ،الطبعة األولى

1986م ،ص37؛ إيم ،إيس ،إبرامس ،معجم مصطلحات األدب ،الهند ،هركورت آسيا
المحدود ،ط1999 ،7/م ،ص 105
32

 .الجبوري  ،كامل سلمان  ،معجم األدباء ،ج ،3/دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،

ط1424 ،1/هـ2003/م ،ص 216
33

 .قبش ،أحمد ،المصدر السابق ،ص 241
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الشعر المرسل الذي أهمل القوافي واألوزان أو حوفظ على األوزان دون القوافي .وبعبارة
أخرى ،هو شعر موزون لكن ال يقيد بقافية34.سمى به ألنه لم يتقيد فيه بوحدة القافية .قد
نشأ الشعر المرسل في اللغة اإلنكليزية في القرن السادس العشر بأيدي الشعراء
األبرزين ،منهم :وملتون( ،)1674-1608ووردورت (1850-1770م) ،وتينيسون
(1892-1809م) ،وإيليوت (1965-1888م).ودخل الشعر المرسل في األدب العربي
في آواخر القرن التاسع عشر ،ونضج هذا األسلوب في النصف األول من القرن
العشرين بأيدي الشعراء البارزين عموما وبأيدى شعراء جماعة أبولو خصوصا.ومن
دعاته توفيق البكري ،ومطران ،وشكري ،وأبو شادي وجميل صدقي الزهاوي (-1863
1936م) ،وغيرهم .وإن الشاعر أحمد زكي أبو شاديأنشد في ديوان "الشفق الباكي" عددا
هائال من قصائد الشعر المرسل .وقصيدته "األحداب" خير نموذج للشعر المرسل له
بعض أبيات من قصيدة "األحداب":

35

فاستوى األحداب الخبيث على العرش كئيبا بملكه السفلى
حائ ار ال يرى سبيال إلى النار من الناس والوجود الهني
استوى األحداب المروع كالقرد وأوني بروحه إبليس
 .3الشعر ذو البحور المتنوعة:
توجد في الشعر العربي الحديث قصائد عديدة ذات البحورالمتعددة عموما ،وفي الشعر
الحر والشعر المرسل خصوصا .فاستخدم الشع ارء هذا االتجاه ألجل حريتهم في

 .34الدسوقي ،عمر ،في األدب الحديث ،ج ،2/المصدر السابق ،ص 318؛ والدكتور
محمود مصطفى ،أهدي سبيل إلى علمى الخليل ،مكتبة المعارف ،مصر ،ط،1/
1423هـ2002/م ،ص127
35

.أحمد زكي أبو شادي ،مجلة أبولو ،المجموعة الكاملة ،ج ،2/مكتبة األسرة ،القاهرة،

 ،2003ص 1032
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الشعر  .ويوجد في كثير من قصائد أحمد زكي أشعا ار ذات البحور .مثال قصيدته " بلوتو
وبرسفون " .فبعض أبيات من قصيدته "الفنان" :

36

تترجم اسمى معاني البقاء
وتثبت بالفن سر الحياة
وكل معنى يرف لديك في الفن حي
إذا تأملت شيئا قبست منه الجمال
وصنته كحبيس في فنك المتاللي
ثبت فينا العبادة
ثبت فينا جالال ال انقضاء له
نحن نجد في التفعيلة العروضية في األبيات المذكورة أن الشاعر استخدم أربعة بحور.
بحور متنوعة مع القوافي المتعددة.
ا
كذا نجد في تلك القصيدة
 .4الشعر ذو القوافي المتعددة:
إن الشعراء يسلكون في إنشاد شعرهم بلزوم القوافي المستقلة .وهذا كان من العصر
الجاهلي حتى عصر النهضة .فال يوجد أي قصيدة في أي عصر من العصور األدبية
ذات متعددة القوافي .ففي العصر الحديث بدأ الشعراء ينظمون قصائد ذات القوافي،
وعلى رأسهم أحمد زكي أبو شادي .إنه أنشد قصائده ذات متعددة القوافي .فقصيدته "
القطة الذكية" أوضح نموذج في هذا المجال .وبعض األبيات منها:

36

37

 .إيس موريح ،الشعر العربي الحديث  ،1970-1800ليدن ،ط1976 ،7/م ،ص

167؛ وأحمد زكي أبو شادي ،مجلة أبولو ،المجموعة الكاملة ،يونيو  ،1933ج،2
ص1180
37

 .أحمد زكي أبو شادي ،مجلة أبولو ،المجموعة الكاملة ،نوفمبر 1932م ،ج ،1ص

254-253
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لي قطة مشغولة

بالبحث في األشياء

تجـ ـ ــري هنا وههنا
لكنها قد لجأت

ديسمبر 2021

تقفز في أشكال
من مكرها للحي ـ ـ ــله

تركت شؤون اللهو واتـ خذت من العقل المعين
وكأنما هى تكنس

وكأنما هى تدرس

إننا نجد في األبيات المذكورة أن الشاعر أنشد أوال بقافية الهمزة ثم بالالم ثم بالهاء ثم
بالنون ،وأخي ار بقافية السين.
 .5األسلوب الجديد ذو األلوان والصيغ:
أنشد الشاعر أحمد زكي قصائد باألساليب الجديدة ذي األلوان المتنوعة والصيغ الجميلة.
مثال قصيدته " أفرديت وأدونيس " .فبعض أبيات منها:

38

هلمى دموع الجمال

هلمى وال تكتفى

ويا جذوة في اشتغال

أطيلي وال تنطفى

لهيبا بقلبي الوفى
جئت قربة (أفرديت) تنوح نواح المروع
بقلب كبير شتيت يسيل مسيل الدموع
ويفشي األسى في الزروع
علت صرخة داويه

فهزت عتى الصخور

كان المنى الفانيه

تطوف بأهل القبور

وتحى الشجى والثبور
نحن نجد في األبيات المذكورة أن الشاعر بدأ قصيدته بقافية الياء ثم استرد إلى العين
ثم إلى الراء ،والبحر في الشطر األول والثاني واحد ،وأما في الشطر الثالث فبحر أخر.
38

 .نفس المصدر ،أبريل  ،1933ج ،1ص 900
ص | 140

ISSN:2394-4862

www.allugah.com

معامل التأثير 1.770:

وكل بيت له مصرعان ،وللبيت الثالث مصرع واحد فحسب .وانتهى القصيدة بهذا
األسلوب.
 .6فن األوبرات:
إن األوب ار هى الحكاية الغنائية التي تمثل للذة واالستماع إلى غنائها.

39

بدأ فن

األوبرات أوال في فلورنسا ولكن ليس كفن أدبي ،بل من حيث فن موسيقي قبل كل شيء.
وانتقل هذا الفن من فلورنسا إلى مدن إيطاليا ،ثم منها إلى فرنسا ،وألمانيا وإنجلت ار
وروسيا .وحاول أحمد زكي في أثناء مكوثه إنجلت ار أن يدخل فن األوبرات في الشعر
العربي الحديث ،واعتنى بهذا الفن سنة 1917م.

40

هو أول من نظم األوبرات

41

في

اللغة العربية وأدبها .وله أوب ارت متنوعة أغلبها في الشعر التمثيلي .فأهم أوبراته :أ.
"اإلحسان" هي أولى أوبراته( .فإحسان فتاة تحب ابن عمها أمين بك ولما ذهب أمينإلى
الحبشة في حملة الجيش المصري ماتت إحسان)؛ ب .أزدشير" (ابن ملك الفرس أحب
حياة النفوس ابنة ملك العراق وتزوج منها بعد صراع عنيف)؛ ج" .االلهة" (هي أوب ار
رمزية حيث تهب ألهة الجمال والحب لنجدة الشاعر من ألهه الشهوة والقوة)؛د“ .الزباء
ملكة تدمر" (قصة ملكة تدمر التي حاربها بليونس انتقاما منها ألنها رفضت الزواج
منه)؛ه " .بنت الصحراء42".فبعض أبيات من أوب ار "األلهة":
39
40

43

 .قبش ،أحمد ،المصدر السابق ،ص 238

 .مندور ،الدكتور محمد  ،الشعر المصري بعد شوقي ،نهضة مصر ،ص 27

 .41األوب ار هي الحكاية الغنائية التي تمثل للذة واالستماع إلى غنائها( .قبش ،أحمد،
المصدر السابق ،ص )238

 .42قبش ،أحمد ،المصدر السابق ،ص 253؛ وأحمد عبد المقصود هيكل ،المصدر
السابق ،ص 364؛ وقيل:
أشهر مسرحياته الغنائية أربع ،نشرها سنة  ،1927وهي" :إحسان" و"أردشير"

و"الزباء" و"اآللهة".
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وأرى حياتي ضلة
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أرى القناعة جانية

وأحار في أصلي وفي نفعي ونفسي الدامية
فأحر خوفا للطبي

عة من شجوني العافية

لكن أعود إلى العذا

ب وللظنون الطاغية

موقف أحمد زكي من المذاهب الشعرية:
إن الشاعر أحمد زكي أبو شادي مارس الشعر ومال أثناء ممارسة شعره إلى المذاهب
األدبية المتنوعة .فمن تلك المذاهب:
.1

الرمزية :الرمزية هى مذهب أدبي برز في العصر الحديث غب المذهب
الرومانسي بعد نصف القرن التاسع عشر بفرنسا .يعد الشاعر بودليير ،وفارلين،
وإسطفان ماالرميه ،وبول فليري ،ورامبو روادا للمذهب الرمزي وزعماءه.

44

لقد شاع

هذا المذهب من فرنسا إلى العالم العربي بسرعة هائلة .دخلت الرمزية في الشعر
العربي بأيدي المازني وشكري والعقاد وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وإبراهيم ناجي
وأبو القاسم الشابي وإلياس أبو شبكة وأحمد زكي وغيرهم من الشعراء الوطنيين
والسياسيين .يعتبر أحمد زكي أبو شادي من أبرز الشعراء الرمزيين وأعلى طبقاتهم
الرمزية .وتوجد الرمزية في شعره الوطني والسياسي .مثال قصيدته " القطة الذكية "
بين في أبياتها فظنة القطة وذكاؤها .ولكن رمز بها االحتالل والظلم واالستبداد

43

 .مندور ،الدكتور محمد ،الشعر المصري بعد شوقي ،نهضة مصر ،ج ،3سيتمبر

1933م ،ص 27
44

 .دكتور عز الدين إسماعيل ،األدب وفنونه ،القاهرة :دار الفكر األدبي ،دون تاريخ،

ص 82-81
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والمكر للمستبدين السياسيين والحكماء الماكرين .بعض أبيات من قصيدته " القطة
الذكية ":

45

لي قطة مشغولة

بالبحث في األشياء

حتى هواء غرفتي

والطير في السماء

تجري هنا وها هنا

تقفز في أشكال

تعلم األوالد مك

ار مزعجا للبال

 .2الواقعية :برزت النزعة الواقعية الشعرية أوال في فرنسا .ونضج هذا المذهب بأيدي
ليوتلستوى ،وإبسين ،ودستيوفسكي ،ومكسيم غوركي ،وغيره من الكتاب واألدباء
والمفكرين .ثم تسربت هذه النزعة في الشعر العربي في القرن التاسع عشر بأنحاء
العالم العربي خصوصا في مصر والعراق ولبنان .ومن رواد هذا المذهب خليل
مطران،

ومصطفي

اللطيف

عبد

السحري(1983-1902م)،

وإبراهيم

ناجي(1953-1898م) ،ومعروف الرصافي( ،)1945-1875وأبو القاسم
كبير واقعيا ،نظم قصائد كثيرة
شاعر ا
ا
الشابي() ،وعلى رأسهم أحمد زكي .إنه كان
وصور فيها النزعة الواقعية الشعرية .فقصيدته "وحي المطر" و"عيش الحر" والطب
الحائر" وغيرها أوضح األمثلة لهذا المذهب.و بعض أبيات من "الطب الحائر" فيما
يلي:

46

نظر الطبيب إلى نظرة ناقد

45
46

أعياء مكمن علتي ودوائي

والطب يقصر عن شفاء مسهد

ألف األسى لنسفل األهواء

ما كل بأس في الجسوم بصحة

أو كل وهن للجسوم بداء

 .أحمد زكي أبو شادي ،ديوان الشعلة ،المصدر السابق ،ص 120

 .أحمد زكي أبو شادي ،ديوان أنداء الفجر ،المصدر السابق ،ص 28
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والعيش عيش حقائق ودقائق والموت موت سالمة اآلراء
 .3التأملية :تبدو النزعة التأملية في شعر أحمد زكي منذ صباه حتى نهاية حياته
الشعرية .ويتمثل الشعر التأملي في أشعاره المتنوعة ،كما يمثل في أشعاره الصوفية
والفلسفية .يوجد في شعره التأملي األلفاظ الجديدة والمعاني المبتكرة .وقصائده
التأملية أخذت مكانها في ديوان "أطياف الربيع" و"الينبوع" و"أشعة ظالل" و"الشفق
الباكي ".وقصيدة "أنفاس الخزامى" و"الخالق الفنان" و"دمعة على قبر" و"أقصى
الظنون" من أحسن األمثلة للشعر التأملي له .وبعض أبيات من قصيدة "الخالق
الفنان":

47

تبارك ربي مبدعا ومصو ار
يراها الفتى لكن كأن الذي يرى

خيال وخلف الكون كون تست ار

وما عظم الخالق إال احتجابه

مكرر
ا
فسبحانه يبدو ويخفى

وما شاقني في الكون إال خفيه
.4

لقد خلق اآليات كالسحر للورى

فإن وراء الكون عقال مدب ار

الوجدانية :إن الشاعر أحمد زكي من الشعراء الوجدانيين البارعين في العصر
الحديث .وإنه قد برع في األشعار الوجدانية حتى ينظمها استجابة للمهارة الفنية
والكفاءة اللغوية .ونظم الشاعر الشعر الوجداني لحبه العميق إلى عشيقته وفراقه
عنها ،وحزنه الطويل بها .وله قصائد كثيرة وجدانية .فديوانه "الشفق الباكي" يحتوي
قصائد كثيرة لهذا المذهب .منها :الجمال العصري ،وتعريف الجمال ،وألهه الجمال،
والجمال المقسم ،وشعر الحب ،وعشق النظرة األولى ،والصبا والحب ،والجريح
المنسي ،والفراق ،وبعد الفراق ،وغيرها .وله ديوان مستقل باسم "شعر الوجدان".
وبعض أبيات من قصيدته الغراء "ساكنة الرمل"من هذا الديوان فيما يلي:

47
48

48

 .أحمد زكي أبو شادي ،ديوان أنداء الفجر ،المصدر السابق ،ص 66

 .أحمد زكي أبو شادي ،ديوان الشفق الباكي ،المصدر السابق ،ص 241
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وافي كتابك يا حياتي مثلما

وافي الجديب الروض غيث صيب

فنمت بذور للغ ارم أمية

تهفوا لنور من مالك يرقب

مهما حباها الشوق عطف ح اررة

مهما أتاها من نداك المطلب

ما زال يعوزها ضياؤك منعشا ما كان يغني عن ضياء مشرب
.5

الرومانسية :الرومانسية هى النزعة األدبية المستقلة ضد الكالسيكية التي نشأت
في أوروبا في أواخر القرن السادس عشر الميالدي بأيدي األدباء األوروبيين .ثم
انتشرت إلى الشرق وتسربت في األدب العربي في األقطار العربية ،وخاصة بمصر
في القرن العشرين بأيدي الشعراء العمالقة .كأمثال خليل مطران (1949-1872م)
 مخترع المذهب الرومانسي ،-وأحمد زكي أبو شادي ،وإبراهيم ناجي (-18961953م) ،وأبو القاسم الشابي (1934-1909م) ،وحسن كامل الصيرفي
(1984-1908م) ،وأحمد محرم (1945-1871م) ،وعلى محمود طه (-1902
1949م).

49

وقد نظم أحمد زكي أبو شادي كثي ار من األشعار الرومانسية منها:

قصيدته "كتر الحب" و"الخلسة" وغيرها .وبعض أبيات من "كتر الحب":
يعذب قلبي بالمحبة بينما

50

تملك منه الحب كل شغاف

وأشبع هذا الكون من حبه غنى

وما الكون للقلب المحب بكاف

فأين حبيب يملك الحب كله وأين حبيب للمحبة واف ؟

 .49ال شاذلي ،دكتور عبد السالم ،تجربة المدينة في الشعر العربي المعاصر ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة2006 ،م ،ص61

50

 .أحمد زكي أبو شادي ،ديوان الشعلة ،المصدر السابق ،ص14
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فما غير حسن في عوالم سحره
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كفيل وما غبر التجارب شاف ؟

الختام:
إن أحمد زكي أبو شادي من رواد الشعر في العصر الحديث .وهو كان ارئد مدرسة
أبولو .وله دواوين ومؤلفات وآثار كثيرة في الشعر والنثر .كما كان له قصص شعرية
بجانب مسرحاته الشعرية وأوبراته العديدة .ولشعره خصائص كثيرة وميزات متنوعة من
الناحية الفنية والموضوعية والمذهبية .نظم الشعر في مختلف الفنون من الرومانسي
والرمزي والواقعي .ولكن أغلب شعره يدور حول موضوعين الطبيعة والحب .وهو تأثر
بأشعار الشعراء العصر الجاهلي والعباسي وكما تأثر بأشعار الشعراء في العصر
الحديث ،خصوصا بأشعار الشعراء المعاصرين من مختلف األجناس .فمظاهر هذا
التأثير يوجد في كل سطر من قصيدته وكل بيت من أبياته .هكذا نجد المالمح العديدة
واالتجاهات المتعددة في أشعاره وقصائده.
قائمة المصادر والمراجع:
 .1أحمد عبد المقصود هيكل ،تطور األدب الحديث في مصر.
 .2أحمد زكي أبو شادي ،ديوان شعر الوجدان1925 ،م.
 .3الجبوري ،كامل سلمان ،معجم األدباء ،المجلد األول ،بيروت :دار الكتب العلمية،
الطبعة األولى.
 .4الجندي ،أنور ،أحمد زكي ،المؤسسة المصرية العامة ،مصر.
 .5الدسوقي ،د .عبد العزيز ،جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ،ج ،1/الهيئة
العامة لقصور الثقافة ،ط2000 ،4م،
 .6هيكل ،أحمد عبد المقصود ،تطور األدب الحديث في مصر ،دار المعارف ،ط،6/
1994م
 .7قبش ،أحمد ،تاريخ الشعر العربي الحديث المصدر السابق
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 .8ضيف ،شوقي ،األدب العربي المعاصر في مص ،القاهرة :دار المعارف ،ط،2
ص 146؛ والدسوقي ،د .عبد العزيز ،المصدر السابق
 .9الدسوقي ،عمر ،في األدب الحديث ،ج ،2/دار الفكر العربي ،سنة  1420هـ-
2000م.
أحمد زكي أبو شادي ،مجلة أبولو ،المجموعة الكاملة ،ج ،2/مكتبة األسرة ،القاهرة،
،2003
 .10مندور ،الدكتور محمد ،الشعر المصري بعد شوقي ،نهضة مصر،
 .11الشاذلي ،دكتور عبد السالم ،تجربة المدينة في الشعر العربي المعاصر ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة2006 ،م،
 .12الرصافي ،معروف ،شرح مصطفى علي ،ديوان الرصافي ،ج ،2/دار المنتظر،
لبنان ،ط2000-1999 ،1/م،
 .13دكتور عز الدين إسماعيل ،األدب وفنونه ،القاهرة :دار الفكر األدبي،
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صور من المشتقات لدى الشاعر عثمان نليمن :دراسة صرفية تحليلية

______________________________________________
ب َشر ماَل ِمي س ِ
اعي ،و د .محمد عاشر آدم
َ
َ
َ

ملخص البحث:
للمشتقات االسمية دور فعال في تأدية الشاعر للمعنى المعبر نحو المجتمع ،ويظهر
ذلك جليا فيما خلفه أبناء الشعب النيجيري في القرن العشرين من الرصيد العلمي
الغزير ،الذي يشهد للشعب بالتنمية الفكرية والعلمية ،حيث استعملوا ظاهرة االشتقاق
استعماال صرفيا ليبثوا فلسفتهم تجاه مجتمعهم النيجيري .ومن هؤالء األعالم الشاعر
ِ
يم ْن.
عثمان َنل َ

ِ
يم ْن في
وهدف المقال  -في هذه العجالة  -أن يقدم رؤية عن مقدرة الشاعر عثمان َنل َ
استعمال صيغ المشتقات االسمية استعماال رائعا .سيتجلى في المقال أن الشاعر
استطاع أن يصيغ المشتقات االسمية الخمسة صياغة رائعة بمعان صرفية لطيفة ،مما
يشهد على جودة لغته التعبيرية ،ألن ما يبتكرهُ الشعراء من المعاني التي تحملها تلك
سر الصيغ.
األوزان هو ُّ

الكلمات المفتاحية :علماء القرن العشرين -الشاعر عثمان نليمن -داللة الصيغ.
Abstract
An Illustration of Derivatives by the Poet, Usman na Liman:
Etymological and Analytical Studies
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 العدد الثاني-الكتاب السادس

The nominal derivatives have a significant role to play in making
an affective meaning within the society by the poet. This could be
clear evidence regarding an abundant knowledge which sons of
Nigerian folks left behind in the twentieth century. People then had
witnessed educational and intellectual development where they
used the derivation in a grammatical way to prove their philosophy
within the Nigerian society. Among these distinguished
personalities is the poet, Usman na liman. The objective of the
article- in this rush job- is to present the view in the poet’s ability
in using the nominal derivatives in a wonderful manner. It will also
be obvious in the article that the poet was able to shape the five
nominal derivatiues in a wonderful manner and a sweet
grammatical meaning. this proved the efficiency of his
expressional language because the meanings that he delivered
containing in the meters was the secret behind the good shaping.
Key words: The Twentieth Century Scholars- The Poet Usman na
Liman-Derivatives.
المقدمة
 والذي قدر، الذي خلق فسوى،الحمد هلل مصرف السوء عن عباده ويعفو عن السيئات
 والصالة، وشاقق الماء من الحصى، فالق الحب والنوى، والذي أخرج المرعى،فهدى
، وعلى آله الطيبين الطاهرين، النبي المحبوب،والسالم على قائد الغر المحجلين
. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،وصحابته الكرام البررة
: لقد حفز انتباه الباحثين إلى انتقاء موضوع في شكل مقالة موجزة معنونة بـ:وبعد
 دراسة صرفية تحليلية" ما الحظاه من:"صور من المشتقات لدى الشاعر عثمان نليمن
أن لشعراء القرن العشرين الميالدي في نيجيريا إنتاجات قيمة تستحق الدراسة في
. خصوصا دراسة صرفية،مجاالت علمية مختلفة
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ومن الذين أسهموا وأنتجوا وأجادوا في ذلك القرن اإلمام الخطيب العالم اللغوي النحوي
الشاعر الشيخ عثمان نليمن -رحمه هللا .تهدف هذه المقالة إلى إلقاء ضوء حول
المشتقات االسمية في بعض قصائد هذا العبقري .وتتركز المقالة بعد المقدمة على نقاط
تالية:
نبذة عن حياة الشاعر .صور من المشتقات الواردة في القصائد وخاتمة للبحث.
نبذة عن حياة الشاعر:
البد بن اإلمام على
هو اإلمام الخطيب العالم اللغوي النحوي ،عثمان ابن اإلمام محمد ُ

ان رامي ،بن عبد هللا بن محمد بن
ابن أحمد ابن القاضي أبي بكر المشهور بلقبه الََد ْ
عثمان بن حم بن َع ِ
ال بن محمد جب – من هنا يلتقي نسبه مع الشيخ عثمان بن

فودي المجدد لدين هللا 1تغمده هللا برحمته آمين.

ولد هذا الشاعر في مدينة صكتو سنة 1343هـ ـ الموافق لسنة 1917م .نشأ وترعرع في
أسرة تهتم بالعلم اهتماما بالغا ،وكان والده محمد الَ َد ْن عالما بارزا .أخذ الشاعر مبادئ

العلوم في مدينة صكتوا ،واستمر في التحصيل حتى صار عالما متخصصا ممن يشار
إليهم بالبنان .بدأ تعلمه بالقرآن الكريم عند المؤدبة عائشة زوج عمه القاضي عبد هللا

وعلى يديها ختم القرآن 2.واستمر في التحصيل ينتقل من عالم إلى آخر ،ومن هؤالء
العلماء والده الذي الزمه حتى توفي ،وابنا عمه اإلمام الخطيب إبراهيم المعروف بلقبه
آم ،واإلمام الخطيب محمد األمين 3،والعالم األديب األريب محمد ليم ابن الوزير
ُ

 1محمد حبيب محمد( :الدكتور) .حياة الشيخ عثمان نليمن وإسهامه األدبي .قسم
اللغة العربية  ,جامعة عثمان بن فودي صكتو ،الطبعة األولى 2009م ص.15 :
 2ناصر أحمد صكتو(الدكتور),فن المديح لدى الشاعر عثمان نليمن ،ص2:
 3مقابلة شخصية مع عبد الرحمن شيخ,نجل الشاعر ،التاريخ2013/5/2:م
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4
وم هو من أسرة
ص َحاِب ْن َ
البخاري ،ومن هؤالء العلماء العالم البارز المشهور بلقبه َ
ط ْن ُتن َ
صاحب راية جهاد الشيخ عثمان بن فودي ،والعالم المتفنن في اللغة العربية وقواعدها

والعلوم الشرعية األستاذ ألفا نوح المغربي ،وممن أخذ عنهم األستاذ أبي بكر َباِبـي أساد
صكتو ،ومن هؤالء العلماء األديب الوزير جنيد  5وغيرهم.

استطاع هذا الشاعر أن يستوعب كثي ار من الكتب المقررة في الدراسات االسالمية واللغة
العربية في عهده ،والجدير بالذكر أنه حفظ بعض المتون في اللغة العربية6.
لقد ساهم هذا الشاعر اسهاما محمودا نحو إحياء التراث االسالمي العربي إذ تصدر
للتدريس في معهده ،واستمر في نشاطه إلى أن توفي .وكان الطالب يفدون إلى هذا
المعهد من كل فج عميق ،لقد تخصص عدد كبير منهم في الدراسات االسالمية واللغة
العربية.

7

كان الشيخ عثمان نليمن أسمر اللون طويل القامة غير معوج ،قوي البنية ،ثاقب
البصيرة ،سريع الفهم حريصا على صحته ،ويختار لنفسه طيب األكل واللباس ،وكان
صبور حليما.8
ًا

شاعريته:

تأثر هذا الشاعر بالشعر الجاهلي وشعر المجاهدين من زعماء خالفة صكتو ،كما أنه
ق أر قسطا واف ار من األدب األندلسي ،فتأثر به .وكان أسلوب شعره مسترسال وخاليا من
التكلف والبديع والسجع الذي يؤدي إلى غموض في الفكرة والمعنى.
 4مقابلة شخصية مع عبد الرحمن شيخ ،نجل الشاعر ،المرجع نفسه
 5مقابلة شخصية مع عبد الرحمن شيخ ،نجل الشاعر ،المرجع نفسه
 6ناصر أحمد صكتو( :الدكتور)  ،المرجع السابق ،ص3:
 7ناصر أحمد صكتو" (الدكتور)  ،المرجع نفسه ,ص4:
 8محمد حبيب محمد( ,الدكتور) ,حياة الشيخ عثمان نليمن وإسهامه األدبى ,المرجع
السابق  ,ص37:
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توفي الشيخ عثمان نليمن صباح يوم االثنين الخامس من شهر هللا صفر سنة
1421ه ــجرية ،الموافق للثامن ِمن مايو سنة  2000ميالدية ،ودفن بمقبرة أئمة مسجد
الشيخ عثمان بن فودي ،وله من العمر اثنان وثمانون سنة.9
صور من المشتقات الواردة في القصائد:
وليس قصد البحاثين هنا إيراد تلك القصائد كلها ألن المقام ال يسامح له بذلك ،بل إنما
يكتفي بعرض بعض أبياتها وتحليلها تحليال صرفيا.
وقد استخدم الشاعر الشيخ عثمان نليمن – رحمة هللا عليه – جميع أنواع المشتقات
االسمية الوصفية الخمسة في هذه القصائد للداللة على معان صرفية مختلفة .وهي:
اسم الفاعل:
هو اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم ،للداللة على من وقع منه الفعل ،أو قام
به على قصد التجدد والحدوث

10

حليما حامال لمشقة اإلرشاد واإلعالم
ًأ
ما زال
مصطبر ً
وهديا واغتنام مرام
علما ً
حتى ارتوى عقالء عامة عصره ً
وأقام أحكام الشريعة جاعالً

منهاج خير الخلق خير إمام

11

ويالحظ من األبيات السابقة بعض من المشتقات االسمية الدالة على الوصف ،ورد
بعضها بصيغة اسم الفاعل المشتق من
ُ
الثالثي ومزيده ،وهي:

 9ناصر أحمد صكتو( ,الدكتور) .المرجع السابق ص6-5:
 10السيد الهاشمي ،القواعد األساسية للغة العربية حسب منهج متن األلفية البن مالك،
المرجع السابق ،ص247 :

 11نا صر أحمد صكتو(الدكتور) ،المرجع السابق ،ص6:
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ما زال مصطب ار :ومصطب ار اسم الفاعل المفرد المشتق من مصدر الفعل الثالثي المزيد
بحرفين ،وهو صبر يصبر على باب ضرب ،12وزيد فيه األلف والتاء فصار اصتبر،
يصتبر ،ولما كانت فاء الفعل حرًفا من حروف اإلطباق األربعة التي هي الصاد،
والضاد ،والطاء ،والظاء ،قلبت التاء طاء ،فصار "اصطبر يصطبر" من غير إدغام

13

،

ميما مضمومة وكسر
ولما أريد من المضارع اشتقاق اسم الفاعل قلب حرف المضارعة ً
14
الزما ومتعديا ،15ويرد في
ما قبل اآلخر ،فصار
ً
"مصطبرا" على وزن مفتعل ويأتي ً
اللغة العربية بمعان عدة منها" :حبس النفس عن الجزع ،وهو ضد التخلية.16،

حامال :اسم الفاعل المفرد المشتق من مصدر الفعل الثالثي المجرد الصحيح الالزم،
وهو حمل يحمل ،على باب ضرب17 ،واشتق منه اسم الفاعل وهو "حامل" على وزن
فاعل للداللة على من قام بالفعل.

 12الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري( ،العالمة) ( ,ت770 ،هـ) المصباح
المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان – 1978م،
ج 1ص ،392 :مادة "صبر"

 13الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري( ،العالمة) (,ت770 ،هـ) ،المصباح
المنير ،المرجع السابق ،ج ,1ص167:
 14الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري( ،العالمة) (,ت770 ،هـ) ،المصباح
المنير ،المرجع السابق ،ج ,1ص167:
 15الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري( ،العالمة) (,ت770 ،هـ) ،المصباح
المنير ،المرجع السابق ،ج ,1ص167:

 16الفيومي :أحمد بن محمد بن علي المقري (العالمة)  ,المصباح المنير ،المرجع
نفسه /ج ،392 /1مادة "صبر"
 17الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (الشيخ) مختار الصحاح ،بترتيب محمود
خاطر ،نشر مكتبة البحوث والدراسات ،دار الفكر 2005م ،مادة "صبر" و "حبس".
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والشاعر في استعماله اللفظتين (مصطبر  -حامل) يصف ممدوحة بالصبر عن األذى
واحتمال المشتقات ،دأب كل زعيم مثالي من أسالف األمة اإلسالمية.
جاعال :اسم الفاعل المفرد المشتق من مصدر الفعل الثالثي المجرد الصحيح السالم
المتعدي من باب فتح

18

وهو مأخوذ من الجعل ،إذ فعله "جعل يجعل" ,ولما أريد منه

اشتقاق اسم الفاعل زيد عليه ألف قبل عين ماضيه ،فصار "جاعال" على وزن "فاعل".
وللفظة "جعل" معان لغوية كثيرة منها ،الصيرورة واالنتقال من حال إلى حال أخرى

19

والشاعر يبين ما للممدوح من الكرم ،بعد الصبر واحتمال المشقات في إرشاد الناس ،من
جعلهم على السنة منهاج خير خلق هللا أجمعين ،بعد أن لم يكونوا عليها ،فصارت السنة
مرجعهم.
انطالقا من هذا ،فإن الشاعر عثمان نليمن استعمل اسم الفاعل الوارد في قوله:
"مصطبرا" و "حامال" و "جاعال" ليدل بها على من قام بالفعل أو تعلق به من جهة
ً
الحدوث واالتصاف.

ويعني هذا أن الشيخ الزاجر لمن حاد عن سواء السبيل إلى هواه المذموم ،يتحلى
بالصب ر عن األذى ،واحتمال المشقات في الدعوة واإلرشاد ،وجعل الناس على سنة نبي
ان
الرحمة خير خلق هللا أجمعين ،ليقتدوا به كما أمرهم هللا تعالى في محكم تنزيله " َلَق ْد َك َ
20
ول َّ ِ
ِ
َل ُكم ِفي رس ِ
َّللاَ كثيرا"
َّللاَ َواْل َي ْوَم ْاآل ِخ َر َوَذ َك َر َّ
ان َي ْر ُجو َّ
ُس َوةٌ َح َس َنةٌ ل َم ْن َك َ
َّللا أ ْ
َُ
ْ
ثم ذكر الشاعر أن خليفة ممدوحه – محمد بلو ابن عثمان بن فودي – اهتم بإحياء
منهجه وسار على دربه بكل حماسة ،ولما أراد الشاعر أن يبث ما يجول في نفسه من
العواطف تجاه الممدوح ,استعان بصيغة اسم الفاعل في ذلك ،قائال:
 18الرازي ،المرجع نفسه :مادة "صبر"
 19الرازي ،المرجع نفسه ،مادة "جعل"
 20األحزاب ،اآلية21 :
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بين النجوم الزهر واألعالم
منهاج والده سبيل سالم

فأقام أحكام اإلله محاذيا

21

ويلمس من هذين البيتين اللفظان من المشتقات االسمية الداالن على من وقع منه
الفعل ،أو قام به على قصد التجدد والحدوث ،وهما في قول الشاعر" :والي" و "محاذيا"
الواردان في البيت ،و يشترك اللفظان في المدلول الصرفي الواحد ،كما اختلفا في
المدلول اللغوي واللفظ ،وتفترق كلمة "محاذيا" في صياغتها عن لفظ "والي".
ولفظ"والي" اسم الفاعل المفرد المشتق من مصدر الفعل الثالثي المجرد المعتل اللفيف
المفروق ،وهو من باب وعد يعد

22

مأخوذ من الوالية ،بكسر الواو عند بن ِ
الس ِكيت

23

إذ

فعله ،ولي يلي ،واشتق منه اسم الفاعل فصار "واليا" على وزن فاعل.
محاذيا :اسم الفاعل المشتق من مصدر الفعل الثالثي المعتل الناقص المتعدي المزيد
بحرف واحد ،وهو حذى يحذي ،على باب ضرب،

24

ولما أريد منه الداللة على المتابعة

والمواالة ِزي َد فيه األلف ،فصار "حاذيا" واشتق منه اسم الفاعل على وزن مضارعه

ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر ،فصار "محاذيا" على وزن
بإبدال حرف المضارعة ً
"مفاعل".25

 21ناصر أحمد صكتو(الدكتور) ،المرجع السابق,ص6:
 22الفيومي ،المرجع السابق ج841 /2

 23الرازي ،المرجع السابق ص ،601 :مادة" والي"
 24الفيومي ،أحمد بن محمد (العالمة) ,المصباح المنير ،المرجع السابق ج،153 /1
مادة "حذي"

 25محمد بكر إسماعيل (الدكتور) ,المرجع السابق ص ,24:
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ومن معانيه اللغوية "الحكاية" .والشاعر يريد أن يعبر بأن خليفة ممدوحه – الشيخ محمد
بلو رحمة هللا عليه لما ولي أمر المسلمين حاكى منهج الممدوح ،وأتى به على الصفة
التي أتى بها الممدوح.

26

صيغ المبالغة:
وصيغ المبالغة هي صفات مشتقة من اسم الفاعل ،للداللة على من قام بالفعل ،أو
اتصف به ،وتدل على ما يدل عليه اسم الفاعل مع الزيادة في الكثرة والمبالغة.

27

يقول الشاعر يرثي معلمته عائشة المعروفة بلقبها "ِإ َي":
فقدي لعائشة الحليمة يالها

صوامة قوامة دراسة القر

من أمة خيراتها تتسبل

ءان في اآلناء ليست تأسل 28

جميعا الفعل الثالثي المجرد ،وهو صام يصوم
و"صوامة ،وقوامة ،ودراسة ،األصل فيها
ً
من باب نصر ،وقام يقوم من باب نصر أيضا .ودرس يدرس من باب ضرب ،وأوردها

الشاعر على صيغة "فعال" و "فعول" ،فصارت صوامة ،وقوامة ،ودراسة،
قصدا للمبالغة والتكثير ،ألن هذه الصفات في األصل اسم الفاعل فحول إلى هذه الصيغ
لهذا الغرض المعنوي.
وعلى هذا ،فإن الشاعر عثمان نليمن استعمل لفظ"صوامة" ليصف به ممدوحته وشيخته
عائشة زوج عمه القاضي عبد هللا بالمبالغة في الصوم ،ألنها تصوم كثيرا ،وال تفطر
نهارها إال قليال ،فكأنها تصوم دهرها ،29واختار لفظ "قوامة" ليعبر به عن مبالغتها في

 26الفيومي ،المرجع السابق ج176 /1
 27الغالييني ،مصطفى ،جامع الدروس العربية ،المرجع السابق ج139 /1
 28محمد حبيب محمد(الدكتور),المرجع السابق :ص10:

 29إبراهيم أنيس (الدكتور) وآخرون ,المعجم الوسيط ج ،555 /1مادة "صام" بدون
المطبعة وال تاريخ.
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إحياء لياليها .وهدفه في قوله "دراسة" أن يصف ممدوحته في كثرة التالوة وتبليغها الغاية
في قراءة القرآن وحفظه وفهمه والعمل به ليل نهار،

30

وهذا هو الغرض المعنوي في

استخدام الشاعر لهذه الصيغ في هذه القصائد.
اسم المفعول:
وهو صفة تؤخذ من الفعل المبني للمجهول ،للداللة على حدث وقع على الموصوف بها
على وجه الحدوث والتجدد ،ال الثبوت والدوام،31استعمل الشاعر اسم المفعول في هذه
القصائد لهذا الغرض ،استمع إليه في قصيدة يمدح بها شيخه المبجل الشيخ محمد
المنتقى ساالمي حيث يقول:
أطل إلهي عمره
وكل من يعينه

وأحسن إلهي أمره
في نصر دي ـ ـ ـ ــن منتقـ ــى

32

وقوله في قصيدته الميمية:
مؤيدا بأخ نجيب حافظ لزمام
طود التبصر واألناة ً

33

ولفظ "مؤي ًَّدا" اسم المفعول مشتق من مصدر الفعل غير الثالثي المضعف للداللة على

من وقع عليه التأييد.

وعلى هذا المدلول بنى الشاعر قوله "مؤيدا بأخ نجيب حافظ لزمام" ألن الذي وقع عليه
الفعل هو أحمد بلو سردونا صكتو ،ودل هذا على أن الفعل قد وقع على أحمد بلو
سردون وهو التأييد.
الصفة المشبهة باسم الفاعل:

 30إبراهيم أنيس (الدكتور) وآخرون ،المرجع السابق ,ج.1092 /2
 31الغاليينى  ،مصطفى ،جامع الدروس العربية ،المرجع السابق ج141 /1
 32مقابلة شخصية مع عبد الرحمن شيخ ،المرجع السابق

 33ناصر أحمد صكتو(الدكتور) ،المرجع السابق ،ص7:
ص | 158

ISSN:2394-4862

www.allugah.com

معامل التأثير 1.770:

والصفة المشبهة باسم الفاعل هي ما اشتقت من فعل الزم لمن قام به على معنى
الثبوت،

34

أحسن الشاعر في استعماله الصفة المشبهة حيث يقول:
هذا ويحييه في سوداننا بطل

سمح حليم وقور ما به ذعر

35

وقوله في الميمية:
سردون بحر الجود قطب رياسة

ببالد هوسا رئيس كل إمام

36

وقد وردت في هذين البيتين ألفاظ دالة على صفات ،وهي مشتقة من األفعال ثالثية
األصول .و"بطل" من باب نصر ،على وزن فعل ،و "رئيس" على وزن فعيل،

37

للداللة

على الصفة المشبهة .وأوردها الشاعر الشيخ عثمان نليمن هنا ،ليدل بها على ثبوت
الصفة ولزومها لصاحبها ،حيث وصف الممدوح بالشجاعة والقوة بحيث إنه ال يخاف
في هللا لومة الئم ،وثابت فيها ،وال تزول عنه.
واستخدم الشاعر زنة فعيل في قوله "حليم" ليصف بها الممدوح بصفة ثابتة فيه ،وهي
الحلم ،ألنه كان يصفح ويستر عن كل من يشينه ،وعلى هذا فإنها ال تزول عنه فتفارقه
لكونه دائما يعفو عمن عصاه.
واستعمل الشاعر وزن فعيل في قوله" :رئيس" ليصف بها الممدوح بصفة ثابتة فيه ،وهو
ارتقاءه منصبا عاليا ،وهو وزير شمال نيجيريا .يروعك من هذه الصنعة أن الشاعر لما
أراد أن يمدح ممدوحه وصفه بالكرم والجود والسخاء أوال ،ثم انتقل إلى وصفه بأنه قوام

 34محمد فرج على فرحات (الدكتور ) ,الخالف النحوي في توجيه إعراب معمول
الصفة المشبهة ،المرجع السابق ص.5:
 35محمد حبيب محمد(الدكتور),المرجع السابق,ص65:
 36ناصر أحمد صكتو(الدكتور) ،المرجع السابق ،ص7:

 37الفيومي ،المرجع نفسه ،ج 1/ص ،179 :مادة" :حلم"
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الرئاسة ،واستمر في ذكر المناصب التي ارتقى إليها الممدوح ،واستعان في ذلك بالصفة
المشبهة ليشير إلى أن هذه الصفة ثابتة الزمة له.
اسم التفضيل:
اسم مصوغ من المصدر على وزن أفعل ،للداللة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد
أحدهما على اآلخر فيها

38

سلم على نورك األعلى الذي شرفت به النبيون واألمالك وافتخروا
سلم على نورك األعلى الذي اقتبست ومن نوره آله وصحبه الغرر
سلم على نورك األعلى الذي انسلكت

اتباعهم في هذه ما بدا السحر

39

وقد اشتملت هذه األبيات على أسماء وهي ألفاظ" :أعلى" في البيت األول والثاني
وصيغ ْت كلها من الفعل الثالثي المجرد وهو "عال" وزيد قبل فائها الهمزة،
والثالث،
َ
فصار "أعلى" على وزن "أَْف َعل" للداللة على اسم التفضيل الدال على أن شيئين اشتركا
في صفة معينة ،ولكن زاد أحدهما على اآلخر فيها.

وأوردها الشاعر أيضا في قوله "سلم على نورك األعلى الذي شرفت" و "سلم على نورك
األعلى الذي اقتبست" و "سلم على نورك األعلى الذي انسلكت" ليعبر بها عن معنى
المفاضلة ،ألنه يريد أن يصف النبي صلى هللا عليه وسلم بأنه نور تجاوز الحد حتى بلغ
المنتهى ،ويفتخر به النبيون والمالئكة .وفي الثاني :وصفه بأنه بلغ الغاية في االرتفاع
قد ار ونو ار حتى اقتبس منه آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين .وفي الثالث
وصف ارتفاعه وعلوه قدره صلى هللا عليه وسلم.

 38أبو القاسم ،علي بن جعفر السعدي ،كتاب األفعال ،نشر عالم الكتب – بيروت –
ط 1983 / 1:سنة ،ج 2ص:

 39محمد حبيب محمد(الدكتور) ،المرجع السابق ،ص66:
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والشاعر موفق في استخدامه هذه األلفاظ ليدل بها على أن النبي صلى هللا عليه وسلم
والنبيين وسائر أوالد بن آدم اشتركوا في الصفة البشرية ،لكن الشاعر لما أراد أن يفضل
النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بأنه أعلى وأرفع قد اًر ومنزلة استعان
في الرفعة والقدر
َّ

بصيغة "أفعل" ليبث هذا الغرض الحقيقي ،فالشاعر يذكرنا قول جل ذكرهُ( :ق ْل ِإَّن َما أََنا
40
َب َشٌر ِم ْثلُ ُكم ُي َ ِ
(وإَِّن َك َل َعَلى ُخلُ ٍق َع ِظيم).41
وحى إَل َّي )...وقوله َ
ْ
هذا ي دل على أن الشاعر استعمل في هذه القصائد جميع المشتقات االسمية الوصفية
الخمسة استعماال صرفيا يوافق ما تقتضيه القواعد الصرفية.
الخاتمة:
الحديث عن شخصية الشاعر الشيخ عثمان نليمن ،ثم عقبت ذلك بسرد
تناولت المقالة
َ
بعض أبيات قصائده ،كما طبقت المشتقات االسمية في تلك القصائد ،واكتشفت عنها
نتائج تالية:
ـ أن الشيخ عثمان نليمن من العباقرة المتفوقين في العلوم العربية ،من نحو وصرف
وبالغة ،ومما دل على ذلك تصرفاته بالكلمات العربية كيف شاء ومتى شاء ،واشتقاقها
مع دالالتها العلمية.
ـ أن ثقافته الصرفية تأصلت منذ الوهلة من مراحله التعلمية.
ـ أن الدارس الذي يريد حفظ قوانين الصرف مع تحقيق االشتقاق وداللتها يجد ضالته
المنشودة في هذه القصائد.
ـ ويالحظ أن استخدام الشاعر هذه الظواهر ماجاء عبثا ،بل ليؤدي دالالت صرفية
مختلفة ومعاني كثيرة.
 40الكهف ،اآلية110:
 41القلم ،اآلية4:
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صور من المشتقات لدى الشاعر ،والرجاء أن
ا
ـ لقد ذكر الباحثين أن المقالة ستتناول
يتحقق األمل في النقاط المتقدمة.
وأخيرا ،يوصي الباحثان اإلخوة بأن يبذلوا كل المجهودات الممكنة لخدمة هذه اللغة التي
هي الوسيلة إلى فهم الكتاب والسنة.
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الشعر الحر وموضوعه المعاصر في أشعار هشام الجخ وأنيس شوشان.

______________________________________________

جنيد سي  ،و د .سابق أم كي
ملخص البحث

يعد الشعر الحر من أحد أنواع الشعر األكثر انتشا ار بما له من ارتباط على
صعيد البناء الموسيقي ،وبإبداعيته و قدرة التعبير الفكرية .فيقوم الباحث
بتحليل شعرين من هذا النوع ،األول نظمه الشاعر المصري هشام الجخ
باسم ’ تأشيرة ‘والتي ذاع صيته عبر برنامج مسابقة أمير الشعراء ،برنامج
أدبي انعقدت تحت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة
أبوظبي .والثاني ملفوظ من قبل الشاعر التونسي أنيس شوشان باسم ’هذه
األرض للجميع‘ و قد شاع هذا الشعر والشاعر عبر يوتيوب منذ ثالث
سنوات ،و أن لهذين الشعرين تأثير بالغ لدى قلوب المشاهدين بأفكارهما
وبأساليبهما المختلفة في تقديم الشعر.
ومما يوجد في أشعار هذين الشاعرين اإلنسانية واإلدعاء للوحدة العربية .إن
نظرية الوحدة العربية تيار سياسي يرجو بها بعض سكان العرب ،هناك من
يدعون لذلك من وجهة النظرية السياسية ،إنما يقصدون بذلك أن تكون
جميع األقطار العرببية تحت قيادة واحدة حتى تصير بالد العرب أعلى من
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 ولكن هذين الشاعرين.البلدان األخرى قويا واقتصاديا و بشريا و عسكريا
يقصدان بذلك أن تتجمع الثقافات العربية المختلفة بترك الحدود الالتي
 و كذلك بسبب،وضعها اإلنسان محافظة لفخرهم و لمراعاة أمالكهم
 وال نرى من ناحية الجوغرافية أي حاجز عظيم،اختالف ألوانهم و ثقافتهم
يفرق بين البلدان العربية مثل البحر أو الجبال المرتفعة الالتي ال يمكن
 و إنما كانوا يعبرونها منذ زمن قديم بدون،لإلنسان أن يعبرها إال بالطيارة
 و يريد الباحث بهذه المقالة إيضاح.أية أوراق مثل التأشيرة أو إجازة سفر
.تلك األفكار الواردة في شعرهما
Abstract
Free poetry is one of the most widespread kinds of poetry as it is
associated to the musical structure and constructed with creativity
and intellectual ability of expression. The researcher analyzes two
poems of this kind. The first one is written by the Egyptian poet
Hisham Al-Gakh under the name “Ta’sheera” which became
famous through the Ameeru shuara competition program, a literary
program held under the Cultural and Heritage Programs and
Festivals Management Committee in the Emirate of Abu Dhabi.
The second is pronounced by the Tunisian poet Anis Chaushan as
“Hazihil ardu liljamee’.” This poetry and poet were popularized
on YouTube few years ago, and these two poems have a great
impact on the hearts of viewers with their ideas and their different
methods of presenting.
Poems of these two poets are engaging with humanity and the
claim to Pan Arabism. The theory of Pan Arabism is a political
trend that some Arab residents hope for. There are those who claim
that from the point of view of political theory, but by this they
mean that all Arab countries should be under one leadership so that
the Arab countries become superior to other countries in terms of
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strength, economics, human beings and militarily. But these two
poets mean by this that the different Arab cultures will come
together by leaving the borders set by man in order to preserve
their pride and take care of their properties, and also because of
their different colours and culture. From a geographical point of
view, we do not see any great barrier that differentiates between
Arab countries, such as the sea or high mountains, which a person
can only cross by plane, but they have been crossing them since
ancient times without any papers such as a visa or a travel permit.
In this article, the researcher wants to clarify those ideas of
humanity and unity contained in their poetry.
تمهيد
إن العالم ينتشر وتطوراته تزدهر ،ولكن قلوب سكانه تنقصر ،البلدان تحدد حدود
ألراضيها ،و ما كان آباؤهم يخطون خط الحدود في البر أو البحر ،فقد صار القلوب
في هذه األيام قاصرة ال تمكن التضمين .الناس يهجرون من أوطانهم بسبب عدم األمن
والسالمة ،والحكومة يطردونهم باسم األوراق والوثيقة ،وإن اختالف الناس للتعارف ،ال
للتفارق .هيا نتنفذ التضمين بدال من اإلقصاء واالستبعاد .وهذا ما يركز الشاعرين هشام
الجخ و أنيس شوشان في أشعارهم .هذه المقالة تعالج شعرين ،األول باسم ’التأشيرة‘
لهشام الجخ والثاني ’هذه األرض للجميع‘ ألنيس شوشان .كالهما يقرضان الشعر الحر
بل ينشدان في برامج التلفازية المتنوعة والمسابقات الشعرية المختلفة ،وقد ذاع صيتهما
عبر الوسائل اإلعالمية الحديثة مثل يوتيوب و فايسبوك و غيرها .وقد استطاعا أن
يلتفت أنظار من يحب األدب و الشعر في وقت قليل ،أفكارهما و أسلوب تقديمهما
جعلت الناس مراجعين في أشعارهما .وأنهما السيما تمسك بالشعر الحر ،والشعر الحر
ساعدهما ليعبر مشاعرهم في أبين وسيلة دون أي تعقد في تراكيب الجمل .يناقش
الباحث في هذه المقالة عن خمسة مواضيع مع قيام التجمع بينها في األخير .الشعر
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حياة الشاعر أنيسس شوشان ،حياة الشاعر هشام الجخ  ،تحليل الشعر

’التأشيرة‘ ،تحليل الشعر ’هذه األرض للجميع‘ ،و أخي ار الختامة.
الشعر الحر
الشعر الحر نوع من الشعر الذي بدأ في الثالثينيات من القرن العرشرين .وقد قامت
الشاعرة نازك المالئكة بقيادة أصحاب الشعر الحر ،والشعر الحر  :هو شعر سطر ال
شعر شطر ،يقوم هيكله على التحرير في تكرار التفعيلة ،والتحرر من القافية وقيودها.

42

بدأت حركة الشعر الحر من العراق إلى أوطان العربي كلها بمدة صغيرة ،وال شك أن
هذه الحركة واجهت مشكالت عديدة منذ بدايتها ،لم يكن األدباء مستقبلين هذا النوع إال
بعد سنوات بعدما ظهر الشعراء مثل بدر شاكب سياب وعبد الباسط الصوفي وصالح
عبد الصبور ومحمود حسن اسماعيل وغيرهم كتبوا أشعا ار يعتمدون على التفعيلة وعلى
الموسيقي الداخلية المناسبة بين األلفاظ .وتقول نازك المالئكة بعدما أوردت شعران
’الكويالرا‘ و ’أزهار ذابلة‘ عن قبوليتهما لدي الناس  .يقول علوي كاظم " :على أن
ظهور هاتين القصيدتين لم يلفت نظر الجمهور ،و كانت مجلة ’العروبة‘

43

على

قصيدتي هو التعليق الوحيد على هذه النقلة في أسلوب الوزن .ومضت سنتان صامتتان
لم تنشر خاللهما الصحف شع ار ح ار على االطالق".

42

44

علوي كاظم ،مصطفى .جينوم الشعر العمودي والحر .مؤسسة دارالصادق الثقافية ،الطبعة

األولى ،ص2018 ،128-
43

العروبة مجلة لبنانية أسبوعية بدأت بالصدور في العام  ،1935كانت تصدر قبل هذا التاريخ

بعام واحد تحت اسم «منتصف الليل» ،وكانت تضم ست عشرة صفحة.
44

المالئكة ،نازك .قصايا الشعر المعاصر .منشورات مكتبة النهضة ،الطبعة الثالثة ،ص25 -

1967 ،م
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حصل الشعر الحر عبر مرور السنوات قبولية تساوي قبولية الشعر العمودي لدي
السامعين والقارئين بما أنها تعالج موضوعا تحس مشاعر اإلنسان والقضايا المتعلقة
ب القضايا المعاصرة ،فإن الشعر الحر تتمسك الوحدة الموضوعية وتراعي وضع القافية
والتفعيلة والصياغة والبحر وفقا لموضوع الشعر ،وتتجسم الشعر البنية الموسيقية رغم
أنها كالم موزون ،ولكنه ال تراعي الموازنة من بداية الشعر إلى نهايتها كما يراعي الشعر
العمودي ،بل يراعيها في التفعيلة فقط فيكثر التفعيلة في بعض السطور كما يقل في
بعض .نرى أن الشعر الحر في بعض األماكن تختلط مع اللغة الفصحى واللغة العامية،
إنما يفعلونها لتواصل مفهوم المتن إلى الممتعين بسرعة وفي لهجة فهمى ،وال يلتزمون
بالقافية إال نادرا ،ومنهم من يستخدمون قافية لعدد من األبيات ثم يحولون إلى قافية
أخرى .ويستخدمون الصور الشعرية والتشابهات أكثر في الشعر الحر.

45

ال يزال الشعراء يستخدمون هذا النوع من الشعر لكتابة األشعار حتى في يومنا هذا.
يصيغون األشعار الحساسية حتى يكونوا أيقونية لدي الجيل الجديد ويستعدونهم قادرين
أن يفكروا عن الوضع السياسي واالجتماعي اللذين يعيشون فيهما .ومن أمثال هؤالء
الشعراء هشام الجخ وأنيش شوشان .هيا نتعرف على هذين ونتحلل بعض أشعارهما.
هشام الجخ
ولد الشاعر هشام الجخ في محافظة سوهاج بمصر في  1أكتوبر 1978م وأسرته تنتمي

إلى قبيلة هوراة ،تلقى دراسته االبتدائية في سوهاج ،ثم ذهب إلى القاهرة لنيل شهاداته
العليا الجامعية .ولم يتفرغ بعدما تخرج من جامعة عين الشمس ألن وظيفة المشرف أتي
إليه سرعان ما تخرج من الجامعة ،و كان مشرفا على المركز الثقافة في جامعة عين

45

محمد أبو هليل نائلة“ .مفهوم الشعر الحر وخصائصه ”.موضوعJan. 2018, 26 ,

/mawdoo3.comمفهوم_الشعر_الحر_وخصائصهhttps://mawdoo3.com .
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الشمس ،ولكنه ما كان راضيا في هذه الوظيفة بما أن هناك عدم الفرص لإلبداعات
الجديدة  ،فجلبه هذا التفكير إلى استقالته من وظيفة المشرف في سنة 2009م ،ولكنه

حصل الفرصة خالل وظيفته في الجامعة أن يستمر دراساته العليا في علم إدارة
األعمال من نفس الجامعة عام 2007م.
بعد ان استقل من الوظيفة تفرغ هشام حياته لألدب والفنون ،وقد يوضح ذلك اشتراكه في
عديد من الحفالت الجماهيرية والمهرجان الدولي واألمسيات في داخل وخارج مصر مع

أنه يتيح الفرص للقاءات التلفزيونية ،ويؤكد التكريمات والجائزات

46

الالتي نال هشام

عالقته باألدب العربي.
اشتاق هشام إلى الشعر واألدب في سنه المبكر ،منذ شبابته لقب بأحسن شاعر عامية
من اتحاد الكتاب المصري عام 2008م .ينظم هشام الجخ الشعر في العامية والفصحى
متساويا ،رغم أن هناك أكثر من ستين قصيدة لهشام الجخ يرفض أن تدونها في ديوان.
وقد فاز بالدرجة الثانية في مسابقة أمير الشعراء

47

بأبي ظبي في الشعر الفصيح عام

2011م ،و هذا الشعر الذي باسم ’ التأشيرة‘  ،ذاع صيته لدي عالم العرب والعجم بما
تحتويه من معاني وبأسلوبه الجذابة ،ويقال أنه يمثل الشعر على المنصة ،الشعور يظهر
في وجهه عندما يقدم الشعر ،وسيالحظ عن الشعر في الفقرات التالية.

46

تم تكريم الشاعر هشام الجخ في كل المحافل والمهرجات الدولية التي يشارك فيها ،مثل:

مهرجان ربيع الفنون بالقيروان في تونس .ومهرجان هال فبراير  >--الثالثاء  9فبراير ،.2016
ومهرجان الفرح األفريقي في مدينة دوز  -جنوب تونس .وتم التكريم خالل  7حفالت جماهيرية
في  7واليات مختلفة بالجزائر .أيضاً حصل الشاعر هشام الجخ على العديد من الجوائز،
أهمها :أحسن شاعر عامية شاب من اتحاد الكتاب المصري  .2008حصل على المركز الثاني
في مسابقة أمير الشعراء بأبي ظبي .2011
47

برنامج أدبي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارات أبوظبي.

/https://princeofpoets.ae/ar
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تحليل قصيدة ’ التأشيرة ‘
القصيدة تستهل بهذه الكلمات- :
ِ
أ ِ
ُسب ُح باسم َك هللاُ
َ
ِ
اك ْ
ولي َس س َو َ
ْ
أخشاهُ
وأعَل ُم أن لي َقد ًار سألقاهُ ..سألقاهُ
ِ
وقد علِمت في ِ
ص َغرِي َّ
شرِفي
بأن
ُ ُْ
َ
عروبتي َ
ِ
وناصَيِتي وعنو ِاني
ِ
ِ
ألحان
بعض
وكّنا في
ردد َ
مدارسَنا ن ّ
مثال:
نغّني بيننا ا
“بالد العر ِب أوطاني ..وكل العر ِب إخواني”
“بالد العر ِب أوطاني ..وكل العر ِب إخواني”48
مما جعل الباحث أن يختار هذه القصيدة للتحليل أنها تتحدث للعرب حاالتهم
االجتماعية وتنقلهم من بلد عربي إلى بلد عربي آخر ،ويسرد لهم قصص من قبلهم،
وكيف كانت األطفال في مرحلة الفطرة يرون األشياء ويفكرون عنها ثم يعرض أفكار

48

الجخ هشام“ .التأشيرة ”.الموقع الرسمي للشاعر هشام الجخ ,

www.algakh.com/albums/التأشيرة  /.تاريخ التحميل 2019/2/.10
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الكبار و آراءهم ،إن هذا الشعر يقوم لخدمة القيم اإلنسانية والوطنية والوحدة العربية،
كما أنها يحارب الفرقة و الشتوت.
يبدأ الشاعر قصيدته بتسبيح هللا سبحانه وتعالى متوافقا على أن له قدر سيلقاه وأنه ال
يخاف إلى هللا ثم يدخل الشاعر مباشرة إلى موضوع القصيدة الذي يعالج فيه عن
العروبة ،و أنها شرفهم وعزتهم و يقول أنه درس من المدارس اإلبتدائية أن بالد العرب
أوطاننا و كل العرب إخواننا ،وكان يلحن بهذه األبيات شرفا وعزة في المدارس ،يقول
الشاعر في القصيدة أننا قد علمنا أن الحروب التي تجري حولنا هي فقط باسم المسجد
األقصى وبالدنا تمتد من الشرق إلى الغرب ،و أن العدو الوحيد هو الصهيوني ولذا
يفكر هذا الطفل أنه سيزور البلدان العربية عندما يكبر ،ويردد الشاعر أسماء البلدان
واحد بعد واحد و يحلم أنه سيفعل كذا وكذا من تلك البالد .وفي هذه األبيات يصور
الشاعر صورة األطفال في المدارس ويجلب الشاعر بأبياته السامع إلى طفولته وأيامه
في المدارس.
ثم َي ُعود الشاعر إلى األوضاع المعاصر ويعبر أن األحوال تتغير عندما يكبر الولد ،ال

يمكن له عبور بلد إال باألوراق وال يمكن أن يبحر البحار إال بالوثائق ،غلقت أبواب

الش باك أمامه واضطر أن ينال التأشيرة و إجازة سفر لكي يعبر األوطان فيسأل هذا
الطفل الذي في داخله ماذا كانت نغني في مدارسنا ،بعدما تبين الشاعر حاالت العرب
المعاصر يوجه إلى حكامها ويسألهم عما درسوا في المدارس ،ألن الطفل الذي في
أنفسنا لم يكبر ،أحالمهم ما زالت تبقي في أعماقهم ،فيسأل الشاعرللحكام أسئلة ممتلئة
بالسخرية ،يسألهم هل هؤالء الحكام هم الذين درسوا هذا الطفل في صغره؟ و مناهجهم
تتبع في مدارسهم ،فلم يقولون ماال يفعلون؟ و يضاف سؤاال عن من جاء من بعدها
بهذه الحدود بين اإلخوان؟ فلم علموا قصة الثعلب المكار الذي يأكل النعجة الحمقاء إذا
تفردت؟ فلم بختلفون أشتاتا؟ فلم علموا في صغرنا أن الجماعة أفضل وأقوى من التفرد؟
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ومن بين هذه األسئلة يبين الشاعر حبه األصلي للوطن العربي ،وشوقه أن تتحد البلدان
العربية تحت حماية واحدة.
يعود مرة أخرى في األبيات المتبقية إلى البلدان العربية و يقول الشاعر أنه عربي ال
يخجل في عروبته ،ويضاف نسبه إلى البالد العربية المختلفة و ينسب دينه إلى األديان
المختلفة من حيث يريد أن يعبر على أن األخوة و اإلنسانية تجمعهم ،وال يستأذن الحدود
الالتي بين البالد أن تفرقهم ،ويستمر في شعره أن البالد العرية ليست منقسمة ويحلم
الشاعر أن يكون كل المواطنين يعيشون بالتعامل والتعاون يتبادلون الحب بينهم بدال من
الغيظ والقبح.
يختتم الشاعر القصيدة مظه ار جميع المشاعر واألحزان في تفرق العرب ويكرر حلم هذا
الطفل ويقول إن حلمه سيكون حقا في يوم ما ،وليس حكام الجماهير حكام أصليون وال
يخافونهم أحد ألن رعاية هللا وحبله تجمعهم وأن حبل هللا مفتول وحبل الحكام يضعف
من كل شيئ .وينتهي الشاعر القصيدة بألحان الطفل الصغير " بالد العرب أوطاني
وكل العرب إخواني"
أنيس شوشان
أنيس شوشان هو رجل يحارب الوضع الحالي في تونس ،وهو من أبناء تونس  ،نظم
الشعر منذ صغره وتفنن في الشعر نوعا جديدا لم تقدمه أحد ولكنه لم يسميه باسم
خاص ،ويعتبر نفسه أنها من الشعر الحر .ويعرف أنيس شوشان لدى الناس ناشطا
حقوقيا ،وما يزال يتدخل في مشكالت المواطنين بأشعاره .كانت دراسته في مجال
التقنيات السمعية والبصرية ،إنه متخصص في اإلخراج ،يقرض األشعار في لغات
مختلفة مثل العربية والفرنسية واللهجة التونسية ،وهو محترف للرقص المعاصر والتعبير
الجسماني كما أنه تمهر في شاعريته.
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برز كضيف في برنامج تليفزيوني تناقش العنصرية في تونس ،بث هذا البرنامج في قناة
حنعبل التونسية باسم ’ هات تحكيو‘ .تنتقد أشعاره بما أنها ليست أشعا ار عموديا وال
شع ار حرا ،فيجيب في مقابلة عندما سئل عن هذا "أنا أكتب وأقول ما هو حقيقي من
إحساسي بأي قضية إنسانية وهذه هي طريقتي ومن لهم تحفظات على ما أقدمه هذه
حريتهم ...،وما أستطيع قوله أن لكل حريته فيما يرى ،ولي أيضا بنفس المقدار حريتي
في طريقتي التي أكتب بها وأعبر بها واعتقد أن مثل ما وجدت الرفض بالمقابل وجدت
القبول وهكذا الحياة .و كل ما يعنيني هو أن أكتب فقط ،وال أكتب بمهنجية مثل ما
تطلبه البحور الشعرية وإن فعلت ذلك فلن أستطيع ،الكلمات هي بنات أفكاري وخاصتي
وال تعنيني ’ التفعيلة‘ وبالضرورة اطلعت عليها فقط وال شيء يلزمني بها ،هل كان
الشاعر ’عنترة‘ يضع التفعيالت أمامه ثم يكتب الشعر ،الكتابة موهبة لك أن تحتفظ
بالموسيقى الخاصة بك فيما تكتب فقط ألنها تخص األدوات التي تكتب عليها والهيكل
المتكامل للقصيدة ،فأنا كل هذا ال يعنيني في شيء والذي يعنيني حقا هو أن ما أقدمه
أن يكون ذا قيمة ،كل ما يعني التحليل هو يخص النقاد ،يقولون متطفال على الشعر أو
األدب فهذا شأنهم ،أنا لست متطفالً على نفسي وهذا يكفيني"49انتشرت أشعار أنيش
شوشان عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وهذه الوسائل ساعدته لشهرته’ ،سالم عليكم‘
قصيدة من قصائده األولى بثت في إنترنيت عبر يوتيوب حتى تصل عدد المشاهدين
أكثر من أربع مليون ،لقب أنيس شوشان بفنان السالم  ،وكان محور نظمه على أساس
اإلنسانية والمساوات واألخوة واالعتراف باآلخر والتمسك بالقيم الذاتية واألخالقية .رغم
أنه نظم كثي ار في اللغة العامية والفصحى ،ولم يدون أشعاره في ديوان واحد.
تحليل القصيدة ’ هذه األرض للجميع‘
49

بندة ود“ .الشاعر التونسي انيس شوشان :لم أغضب من السودانيين الذين إنتقدوني ”.النيلين ,

12 May 2018, www.alnilin.com/12937244.htm.
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قصيدته تستهل بهذه األبيات- :
يا أيها السيدات و السادة
و أنتم يا أصحاب السمو و الفخامة و الجاللة و السعادة
كلنا ﺃبناﺀ مجتمعاﺕ تعشﻖ ﺍلتﻜرﺍﺭ ﻭ ﺍإلعاﺩﺓ
فقﺪ قالﻮﺍ لنا ﺃﻥ في ﺍإلعاﺩﺓ ﺇفاﺩﺓ
مجتمعاﺕ تقﺪ ّّﺱ ﺍلتقليﺪ ﻭ ﺍلعاﺩﺓ
مجتمعاﺕ جعلﺖ مﻦ ﺍلعاﺩﺓ عباﺩﺓ
مجتمعاﺕ ،ﺃحالﻡ شعﻮبها تبقى تحﺖ ﺍلﻮساﺩﺓ
مجتمعاﺕ ثقافتها تلقى ﺍإلباﺩﺓ
تمجﺪ ﺍلسﺬﺍجة ﻭ ﺍلبالﺩﺓ
فقﺪ ﺃصبحنا مجتمعاﺕ ّ
شعاﺭنا" :ال لالختالﻑ“ ”..ال للتفرﺩ”..
هذه القصيدة مقروضة في ثالثة أقسام ،ففي البداية يخاطب الشاعر الحكام ويسأل عن
أحوال المجتمع السيئة ،يلوم الشاعر المجتمع النائم وأحالمهم تبقون تحت الوسادة،
يتقلدون األسالف ويكرهون اإلبداعات وهذا الجيل يكرر جيال ،ويقول إن في اإلعادة
إفادة ،تهتمون أمور دينهم وتقصرون في العبادة ،وقوم ظنوا أن العبادة تقليد عمي،
وحبهم مقصر إلى بلدهم وينتهي هذا القسم سائال ما اإلفادة من هذا العيش المقلد.
والقسم الثاني يبين عن اختالف الناس وأهمية االعتراف باالختالف ،ويقول أن االختالف
ثراء وعطاء ووجود وبقاء .وفي القسم الثالث ينادي اإلنسان ويوصيه أن يعرترف
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االختالف ألن من الناس من هو أسود وأبيض ومنهم من هو سني أوكردي ومنهم من
هو مسيحي أو نصراني ،ولكن االعتراف أهم ،ال بد أن يعيش اإلنسان كما هو هو ،وال
يكن هو كغيره ،ألن له ذاتية وتلك أقوى لديه من األخريات ،وال بد أن يعتز به.
الخاتمة
إن هاتان القصيدتان مليئتان بأبيات ذوات حياة ،وأن الشاعرين يواجه مخاطبهم بأسلوب

جذابي ،نرى أبياتهم تتعلق بالحياة االجتماعية تعلقا بالغا ،هشام الجخ يدعي للوحدة
العربية بدال من التفرقات الشعبية باسم البلد وحدود األراضي التي وضعها اإلنسان ،ومن

موضوعه الوحدة العربية فلذلك يذكر كثي ار من أسماء بلدان العربية ،أمكن له أن يألف
بين سكان العرب .أما الشاعر أنيس شوشان يهتم بذاتية اإلنسان ،يرشد المجتمع أن
تبقوا باختالفاتهم بين المجتمع ،لكل فرد ذاته ومن حقوقهم أن ال يمنع من أي مجال

بسبب اختالفاتهم الدينية أوالنسبية أو اللونية أو العنصرية أو أي شيئ آخر .من هذه
الدراسة وصل الباحث أن اإلنسانية واألخوة والمساوات تتماشى في هذين الشعرين .وأن
الشاعرين ينظمان األشعار إلنهاض المستمعين والمشاهدين من تخلفاتهم وتفرقاتهم،
فالوحدة اإلنسانية ال بد أن تكون بمراعات اختالفاتهم المتنوعة.
المصادر والمراجع

- .1مصطفي عليوي كاظم ،جينوم الشعر العمودي والحر .مؤسسة دارالصادق
الثقافية.

- .2نازك المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر .منشورات مكتبة النهضة.
 .3نائلة محمد أبو هليل مفهوم الشعر الحر .مقع ’ الموضوع‘
/ https://mawdoo3.com
 .4الموقع الرسمي لهشام الجخ https://www.algakh.com
- .5الصفحة

الرسمية

في

فايسبوك

لهشام

الجخ

https://www.facebook.com/Hisham.Gakh
- .6موقع النيليين www.alnilin.com
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الصفحة الرسمية في فايسبوك ألنيس شوشان- .8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044207477343
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قضايا المرأة السورية ومعاناتها في رواية "دمشق يا بسمة الحزن" أللفة
اإلدلبي

______________________________________________

محمد عبد الرب
ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على القضايا االجتماعية في رواية "دمشق يا بسمة
الحزن" أللفة اإلدلبي وتعالج هذه الرواية كثي ار من المشاكل والهموم

والقضايا

االجتماعية بدأً من تعليم البنات والزواج والعنوسة ،وتعدد الزوجات ،وتزويج الرجال
كبار السن من فتيات صغيرات في السن دونما إعتبار لمشاعر المرأة ورغباتها ،ومعاناة
المرأة المثقفة وغالء المهور وعدم التكافؤ العمري والمعيشي والثقافي بين الزوجين،
وتمرد المرأة على العادات والتقاليد االجتماعية ذات السلطة الذكورية ،والتفريق الجنسي
والعنصري والطبقي ،ومشكلة اإلرهاب وغيرها الكثير من جوانب الحياة االجتماعية التي
كانت موجودة في ذلك الزمن والتزال باقية حتى يومنا هذا في المجتمع السوري.
كلمات مفتاحية :ألفة اإلدلبي ،دمشق يا بسمة الحزن ،القضايا االجتماعية ،المجتمع
السوري.
Abstract:
This study aims to identify the social issues in the novel "Dimashq
Ya Basmat Al-Huzn" by Ulfa Al-Idlibi.
This novel deals with many problems, concerns and social issues,
starting with girls’ education, marriage and spinsterhood,
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polygamy, the marriage of older men to young girls without regard
to women’s feelings and desires, the suffering of educated women,
high dowries, age, living and cultural inequality between spouses,
and women’s rebellion against Social customs and traditions with
patriarchal authority, sexual, racial and class distinctions, the
problem of terrorism and many other aspects of social life that
existed at that time and still remain to this day in Syrian society.
مقدمة:
تُعتب ــر ألف ــة اإلدلب ــي م ــن أب ــرز الروائي ــات العربي ــات الل ـواتي س ــعين إلعط ــاء حق ــوق المــرأة
وتحريرهـا مـن القيـود واألغـالل التـي كانــت فـي المجتمـع السـوري .فكانـت تحـاول دائمــا أن
تعطي للمرأة حقها وحريتها مـن االهتمـام والتقـدير ،وكانـت تظهـر آثارهـا فـي الحيـاة العامـة
والقضــايا العربيــة والســورية .ومــن ثــم ،أســندت الكاتبــة والروائيــة بطولــة روايتهــا إلــى نمــاذج
نسوية متعددة منتشرة في أوساط المجتمع فقد ركزتها في صور متعددة.
عالجت األديبة في روايتها دمشق يا بسمة الحزن همـوم المـرأة ومعاناتهـا ظـاه ار وباطنـا،
وكثي ـ ار م ــن المش ــاكل االجتماعي ــة ك ــالتخلف ،والظل ــم واالحتق ــار .وكان ــت "ص ــبرية"في ه ــذه
الروايــة شخصــية رئيســة وبطلــة الروايــة ،التــي قامــت بمقاومــة اإلنجليــز والفرنســيين ،فهــي
إمرأة عانت الرفض مـن مجتمعهـا ومـن تقاليـدها وعاداتهـا ومـن عائلتهـا ،فكأنهـا فقـدت كـل
حقوقها وحريتها في حياتها كإمرأة ال كيان لها وال شخصية لها.
إنها كانت دائما مهمشة ومستبعدة .وهذا انعكاس لواقع المجتمع فـي مرحلـة مـن الم ارحـل،
حيث كان المجتمع يرفض أي نوع مـن أنـواع المشـاركة والحضـور للمـرأة فـي واقـع الحيـاة.
فتواجه المـرأة السـورية كثيـ ار مـن الضـغوطات والمشـاكل بسـبب العـادات والتقاليـد التـي هـي
تعسفية في حقها غالبـا ،وكـذلك بسـبب عيشـتها فـي مجتمـع ذكـوري يكـون فيـه الرجـل سـيد
الموقف حتى في األمور التي تتعلق بها وبمسار حياتها اليومية.
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لقد عرضت األديبة دراسة معظم الجوانب االجتماعية والعاطفية والنفسـية واألسـرية ،التـي
تعــاني وتقاســيها الم ـرأة فــي مجتمــع ذكــوري يســتند إلــى عــادات عنيــدة وتقاليــد باليــة .وكــان
ينظر إلى المرأة بازدراء واحتقار في المجتمع.
نبذة عن حياة األديبة:
لقد أنجبت سوريا كثي ار من الشخصيات العباقرة والنوابغ الذين أدوا دو اًر بار اًز في تطوير
اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي ســوريا نثـ اًر وشــع اًر وقصـ ًة ومســرحي ًة وروايـ ًة .ومــن هـؤالء األدبــاء
والش ــعراء وال ــروائيين والروائيي ــات والمحقق ــين وم ــن األع ــالم الب ــارزين ف ــي ت ــاريخ األدب
العربــي الح ــديث ال ــذين تفتخ ــر به ــم س ــوريا الحديث ــة ه ــي ألف ــت عم ــر باش ــا اإلدلب ــي اس ــمها
الكام ــل ألف ــت عم ــر باش ــا اإلدلب ــي "."50ول ــدت ف ــي ح ــي الص ــالحية بمدين ــة "دمش ــق" ف ــي
نــوفمبر /تشــرين الث ـاني عــام 1912م هجــري موافــق  1331هـ ـ  "51مــن أبــوين دمشــقيين
وهما السيد أبو الخير عمر باشـا المنحـدر مـن جبـل قاسـيون ،ونجيبـة الداغسـتاني  ،وفـي
أحضان البيئة الدمشقية األصلية ،وفى أسرة كريمة وكبيرة ،وفى بيت يهـتم بـاألدب واللغـة
والثقاف ــة ،حي ــث نش ــأت وترعرع ــت وترب ــت فيه ــا فعش ــقت أرض ــها واحترم ــت تراثه ــا وقدس ــت
حضارتها .و كانت البنت الوحيدة بين خمسة اخوة .وقد طبقت شهرتها اآلفاق في البلدان
العربية عامة وفى سوريا خاصة واشتهر اسمها أيضا بأدب ما يسمي"األدب النسـائ" .52
و بدأت حياتها الدراسية في مسـقط أرسـها فاسـتهلت تعليمهـا فـي البيـت مـع أمهـا فـي وقـت
مبكر من الطفولة .فقـد كانـت مغرمـة بـاألدب واللغـة ،وشـغوفة بـالقرأة والد ارسـة والمطالعـة،

 .50صالح العود ،باحث في شئون الدين والتربية والتعليم ،نجوم المساء من تراجم
النساء ،معجم في تراجم النساء المعاصرات من كل اختصاص .ص.14 :
 .51رياض عصمت ،حداثة وأصالة ،من إصدار دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق  .2010ص77 :

 .52المرجع نفسه ،ص77 :
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ومولعــة بالبحــث واإلطــالع ،ومحبــة للكتابــة والتــأليف .وكانــت تــدرس فــي مدرســة العفيــف
اإلبتدائيــة .ثــم التحقــت بـدار المعلمــات .كمــا ذكــرت فــي روايتهــا المهمــة "دمشــق يــا بســمة
الح ــزن" "ألن مدرس ــة دار المعلم ــات ه ــى المدرس ــة الثانوي ــة الوحي ــدة للبن ــات ف ــي س ــوريا
كلها"" .53وتوفيت األديبة الالمعة ألفة عمر الباشا اإلدلبـي بتـاريخ  22/3/2007فـي يـوم
الخمــيس عــن عمــر ينــاهز السادســة والتســعين عامــا فــي العاصــمة الفرنســية بــاريس حيــث
مكثــت فــي بيــت ابنهــا ياســر" .54قــد ارتفعــت روحهــا إلــى الســماء مطمئنــة .وتركــت المؤلفــة
وراءها كماً ال بأس به من القصص والروايات والبحوث والمقاالت ومجموعة محاضرات
وغيره ــا .إن هـ ــذا اإلرث الثقـ ــافي مـ ــن الد ارس ــات األدبيـ ــة والثقافيـ ــة والروايـ ــات االجتماعيـ ــة
والقصص القصيرة المهمة يتميـز بالواقعيـة ويركـز علـى الحيـاة الشـرقية .وبسـبب ذلـك تعـد
واحدة من أكبر األديبات المعاصرات السوريات.
معاناة المرأة المطروحة في الرواية:
ال تخل ـ ــو الحي ـ ــاة اإلنس ـ ــانية م ـ ــن وج ـ ــود مش ـ ــاكل ومص ـ ــائب س ـ ـواء تك ـ ــون ه ـ ــذه المش ـ ــاكل
والمصــائب والمتاعــب فــي المنــزل ،أو الســوق ،أو فــي المدرســة والكليــة والجامعــة أو فــي
مكــان العمــل .ويعــاني كــل مجتمــع مــن العديــد مــن القضــايا االجتماعيــة التــي تــؤثر عليــه
ونذكر بعضا منها :األمية والعبودية ،والفقـر والبطالـة ،وعمالـة األطفـال ،والـزواج المبكـر،
وترويج المخدرات وغيرها.
إن الموضــوعات التــي عالجتهــا الكاتبــة فــي هــذه الروايــة القيمــة هــي القضــايا االجتماعيــة
وهم ــوم الم ــرأة العربي ــة ومعاناته ــا خاص ــة المـ ـرأة الس ــورية م ــن حي ــث ال ــزواج ،والط ــالق،

53

ألفة االدلبي ،رواية دمشق يا بسمة الحزن ،منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي،

دمشق  .1980ص127 :
54

صالح العود ،باحث في شئون الدين والتربية والتعليم ،نجوم المساء من تراجم النساء،

معجم في تراجم النساء المعاصرات من كل اختصاص ،ص.14 :
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والحــب ،والف ـراق ،والوجــد ،والشــوق ،والحرمــان ،والخيانــة والشــعور بالغربــة .ذكــرت األديبــة
هذه األحاسيس كلها بجرأة نادرة وبصـراحة بالغـة .وتتميـز هـذه الروايـة بالجـدة والجديـة فـي
تناول الموضوعات االجتماعة والسيما تلك المتعلقة بالمرآة السورية في قالب فني رائع.
لقد تناولت الروائية في هذه الرواية "دمشـق يـا بسـمة الحـزن" المعانـاة الشـديدة التـي تعـاني
منهــا بطلــة الروايــة "صــبرية" فــي الحيــاة اليوميــة وتعــيش محبوســة فــي البيــت .كمــا أولــت
الكاتب ــة اهتمام ــا كبيـ ـ اًر بقض ــايا المـ ـرأة الس ــورية ومعاناته ــا وبؤسـ ـها وهمومه ــا ف ــي المجتم ــع
السوري الذكوري من خالل كتاباتها القصصية والروايات ،وعالجت فيها كثي ار من مشـاكل
المرأة اليومية بدقة ورؤية واعية متأنيـة ،وقـدمت دعمـا كبيـ اًر لحقـوق المـرأة لكـي تقـوم المـرأة
الســورية بــدورها الفعــال فــي كــل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة ،حيــث ال تشــعر بحاجــة إلــى
الرج ــال لح ــل مش ــاكلها الذاتي ــة والنفس ــية .كم ــا حث ــت المـ ـرأةَ العربي ــة الس ــورية ع ــن طري ــق
كتاباته ـ ــا أن تكس ـ ــر األغ ـ ــالل واألص ـ ــفاد والقي ـ ــود وت ـ ــذلل الص ـ ــعوبات الت ـ ــي تواجهه ـ ــا ف ـ ــي

المجتمـع .اآلن أســلط الضــوء هنــاعلى أهــم القضـايا االجتماعيــة التــي صــورتها الكاتبــة فــي
الرواية وذلك بشكل موجز:
( )1استسالم المرأة للقيام بدورها التقليدي:
إن رواية "دمشـق يـا بسـمة الحـزن" تطـرح موضـوعا هامـا هنـا ،وهـو التنشـئة االجتماعيـة
وتأثيرها على دور األنثى في المستقبل .فأما صبرية فحرمـت مـن إكمـال تعليمهـا وحبسـت
ف ــي المن ــزل وقام ــت بممارس ــة األعم ــال المنزلي ـة ،وه ــي كان ــت عاقل ــة وحاذق ــة بص ــناعتها.
واس ــتمرت ف ــي القي ــام به ــذا ال ــدور ف ــي المن ــزل ط ــول حياته ــا .فق ــد تعلم ــت م ــن أمه ــا ك ــل
المهـارات مــن نســج ،وغســل ،وطـبخ ،وحلــب ،وجلــب الميــاه ،وتنظيـف البيــوت فــي المواســم
المختلفــة مــن الصــيف والشــتاء ،وظلــت تقــوم بهــذه األدوار حتــى وفاتهــا .وتــتم تربيــة الفتــاة
على العيب والح ارم ،في مجتمعنا ،وعلى الخدمة للـذكر ،واالحتـرام والطاعـة لـألب واألخ
والزوج.
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كمـا أوضــحت لنــا األديبــة هــذه المســألة "كانــت أمــي تــوقظني كــل يــوم قبــل شــروق الشــمس
ألعينه ــا عل ــى تنظي ــف البي ــت وتحض ــير طع ــام اإلفط ــار .ف ــي بالدن ــا ي ــدربون البن ــت عل ــى
خدمة الرجـل منـذ أن يتفـتح وعيهـا ،أبـا كـان أو أخـا ،زوجـا أوابنـا ،حتـى إذا كبـرت شـعرت
أن خدمته أمر بدهي".55
تقضي المرأة أوقاتهـا كلهـا فـي القيـام باألعمـال المنزليـة أي النظافـة وترتيـب البيـت بأجمـل
صــورة ،منــذ نعومــة أظفارهــا إلــى نهايــة الحيــاة ،ولــو كــان أثــاث البيــت متواضــعا والعكــس
بــالعكس .وعنــدما يرج ـع الــزوج واألوالد مــن أعمــالهم ود ارســتهم يجــدون بيتــا نظيفــا فيخــف
عنهم العناء واإلرهاق والعكس بـالعكس ،ويشـعرون بال ارحـة واالطمئنـان .وإذا لـم تقـم المـرأة
باألعمال المنزلية فمـن الـذي يقـوم بهـا؟ ومـع ذلـك ،ينكـر كثيـر مـن الرجـال دور المـرأة فـي
حياتها العملية.
( )2محاولة حرمان المرأة من الميراث:
إن حرمان المرأة مـن الميـراث قضـية كبيـرة مـن القضـايا االجتماعيـة ،ألن المـرأة تحـرم مـن
الميراث ،فتعـاني مـن المشـكلة النفسـية مـن القلـق والتـوتر الـدائمين ،وفقـدان احتـرام الـذات،
وانخفاض مستوى الشعور بقيمة الذات ،وفقدان الثقة بالنفس.
وينافي حرمان المرأة من الميراث للدين الحفيف ،بل هذا أمر غيـر شـرعي .ومـن يقترفـون
بهــذا األمــر الغيــر الشــرعي فهــم الجـاهلون ،والبعيــدون عــن تعــاليم اإلســالم وأحكــام الكتــاب
والسـ ــنة .وكـ ــان أصـ ــبح حرمـ ــان المـ ـرأة مـ ــن الميـ ـراث ظـ ــاهرة خطيـ ـرة تفشـ ــت فـ ــي المجتمـ ــع
الســوري ،نتيجــة للمــوروث الثقــافي والســيطرة الذكوريــة أن المـراة ال قيمــة لهــا وال أهميــة فــي
المجتمــع ،وال حــق لهــا فــي الميـراث .فــإن المـ أرة ال تطالــب بحقهــا فــي الميـراث لعــدة وجــوه،
ومن أهمها :الخوف من الظلم الذي يأتي في شكل التهديد المباشر أو الغير المباشر مـن
اإلخوة أوالمجتمع.
 .55ألفة اإلدلبي ،رواية دمشق يا بسمة الحزن، ،ص .72 :
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يحــاول أخـوا صــبرية محمــود و ارغــب إجبارهــا علــى التنــازل عــن الميــراث ،فلــم يمــض علــى
مــوت أبــيهم ســوى عش ـرة أيــام إال وهــم كــانوا يتشــاورون فــي غــرفتهم حــول بيــع بيــتهم بعــد
مرور أربعين يوما على وفاة أبيهم.
ولــم تكــن صــبرية موجــودة معهــم وقــت التشــاورألنها كانــت ذهبــت إلــى المقب ـرة لتــزور قبــر
أبيهـا .واغتــنم اإلخـوة الفرصــة لبيـع البيــت ،واعتبـروا اإلسـراع ببيـع البيــت أمـ ار ضــروريا ألن
أســعار األمــالك مرتفعــة .قــال محمــود إذا بعنــا البيــت أيــن ستســكن أختــي صــبرية ؟ ق ــال
راغب مالطفا زوجته التقلقي وال تنزعجي سنستأجرلها بيتا صغي ار وتسكنها وحـدها ،فقالـت
زوجته ما شاء هللا ،ولكـن بـرأي يلـيس مـن المناسـب أن تسـكن أختكمـا العـانس وحـدها فـي
بيـت مسـتأجر .فقـال ارغـب إنهـا فكـرة ال بــأس بهـا ،لكـن أبانـا خصـص ثروتـه كلهـا ألبنائــه
الـذكور .ولهـذا السـبب لـن تـرث صـبرية مـن أبيهـا الثـري شـيئا ،فـأرادت زوجـة ارغـب أيضــا
إخراجها من البيت اآلن.
كم ــا ظه ــر ف ــي الرواي ــة أنه ــا قال ــت بلهج ــة قاطع ــة" :ي ــوم ت ــدخل أخت ــك بيتن ــا س ــأخرج من ــه
أنــا ."56وتــرفض صــبرية أن تتنــازل عــن حقهــا فــي اإلرث وتقــف أمــام أخيهــا وزوجــة أخيهــا
بصالبة "لن يستطيعوا أن يخرجوني من بيتي هذا إال جثة هامدة".57
وفي ضوء اإلسالم ،إن حرمان المرأة من الميراث حرام وظلم كبير ،ألن دين اإلسالم هـو
دين العدالة والمساواة ،ديـن اإلسـالم الـذي أنصـف إلـى المـرأة وأعطاهـا نصـيبها وحقوقهـا.
ولقد حدد هللا سبحانه وتعالى نصـيبها مـن الميـراث ،كمـا جـاء فـي سـورة النسـاء" ،يوصـيكم
هللا في أوالدكم للـذكر مثـل حـظ األنثـين فـإن كـن نسـاء فـوق اثنتـين فلهـن ثلثـا مـا تـرك وإن
كانت واحدة فلها النصف إلخ".58
 .56المرجع نفسه ،ص :ـ.14
 .57المرجع نفسه ،ص.16 :

 .58سورة النساء ،اآلية.11 :
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وكمــا ورد فـي الحــديث النبــوي "قــال النبــي صــلى هللا عليــه وســلم مــن فــر مــن ميـراث وارثــه
قط ــع هللا مي ارث ــه م ــن الجن ــة ي ــوم القيام ــة" ،59ف ــإن حرم ــان المـ ـرأة م ــن الميـ ـراث ه ــو عم ــل
الجاهلية .لما جاء اإلسالم ليخرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور ومـن جـور اإلديـان إلـى
عــدل اإلســالم ومــن ضــيق الــدنيا إلــى ســعتها ،حــرر الم ـرأة مــن وأدهــا ومــن حرمانهــا مــن
الميـ ـراث ،وبسـ ــط لهـ ــا يـ ــد المسـ ــاعدة وأحاطهـ ــا بهالـ ــة مـ ــن االحتـ ـرام ،وأعطـ ــى لهـ ــا حقوقهـ ــا
وحريتها ،وساوى بين الرجل والمرأة فـي الحقـوق والواجبـات ،ولـم يجعـل بينهمـا تمييـ از علـى
أســاس الجــنس .أوصــى الرس ــول صــلى هللا عليــه وســلم بمعامل ــة النســاء بــالمودة والرحم ــة
والخير ،ولكن بسبب االخـتالط بـين األمـم فقـدت المـرأة هـذه المكانـة العظيمـة وحرمـت مـن
عزتها وكرامتها وشرفها.
( .)3قسوة المجتمع على المرأة العقيم:
إن قسوة المجتمع على المرأة العقيم هو اضطراب خطير فـي المجتمـع ،ألن جميـع النـاس
يريدون أن يكون لهـم ابـن أو بنـت فـي حيـاتهم .فـإذا لـم تكـن تنجـب المـرأة بعـد الـزواج ابنـا
أوبنتــا ،نظــر المجتمــع إليهــا نظ ـرة دنيئــة وحقي ـرة ،كأنهــا فقــدت كرامتهــا وإنســانيتها .ويعتبــر
الرجــل أن المـرأة لــم تُخلــق إال لإلنجــاب فقــط .و قــد أثبتــت الد ارســات الطبيــة عقــم كــل مــن

الرجال والنساء ،فليس من الضروري أن العقم خاص بالمرأة.

وكــم م ــن ام ـرأة عق ــيم تع ــاني معان ــاة ش ــديدة! وتتحم ــل ش ــدة الل ــوم وال ــتهم م ــن قب ــل العائل ــة
والمجتمع .فهذه طبيعة النفس البشرية أن اإلنسان ينظـر إلـى عيـوب المـرأة ويعاقبهـا دون
النظــر إلــى عيــوب نفســه .فــالمرأة العقــيم التــي التنجــب أوالدا تظــل تعــيش تحــت ضــغوط
نفســية ،وتقــاوم أفكــا ار ســوداء وإحساســا شــديد القســوة بأنــه لــم يعــد أي مبــرر لوجودهــا .كمــا
تعيش ضغوطا مجتمعية كثيرة في داخل البيت وخارجه أوفي عملها ،حتى تعـيش أسـرتها

.59أخرجه ابن ماجه في السنن.
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في جحيم بكثـرة الهمـز واللمـز وكـأن األمـر بيـدها .هكـذا تقضـي المـرأة العـاقر أيامهـا بـألم
الحرمان من األمومة ،وقسوة نظرة المجتمع.
كما أوضحت وصرحت الكاتبة في الرواية بعبارات حلوة بأنه حينما تزوج محمود فتاة ولم
ترزق لهما أوالد على مدى خمس سنوات ،تعرضت للمضايقات من قبل محمـود وعائلتـه
حتــى م ــن قب ــل أه ــل القري ــة أن زوج ــة محم ــود ل ــم ت ــتمكن م ــن اإلنج ــاب بع ــد م ــرور خم ــس
سنوات على زواجها ،ولم تدع خالل هذه الفترة طبيبـا إال ازرتـه للتـداوي .وأم صـبرية وهـى
سيدفن اسم أسرتنا وتنتهي سلسلة عائلتنـا
مريضة تتأسف وتلوم حظها حيث تقول لنفسها ُ

بعد موتنا.

"م ــا أس ـوأ حظن ــا . . . . . .س ــينطفيء اس ــم أســرتنا . . .محم ــود ت ــزوج م ــن امــراة ع ــاقر،
وراغب تزوج من امرأة مشبوهة ،والمشبوهات قلما ينجببن".60
هك ــذا تع ــيش المـ ـرأة الع ــاقر ف ــي مجتمعن ــا العرب ــي والس ــوري منكسـ ـرة الجن ــاح م ــع ش ــعورها
بمرك ــب ال ــنقص ،ال يمكنه ــا أن تع ــيش بعـ ـزة وك ارم ــة وح ــب واحتـ ـرام إال إذا كان ــت تنج ــب
أوالدا.
( )4عدم اعتراف المجتمع بعمل المرأة الشاق وتهميشها في الحياة:
رأينا أن عددا كبي ار من الرجال يعتبرون قيام المرأة باألعمـال المنزليـة مسـؤولي ًة تعـود علـى
عاتقها منذ الصغر ،ويشـعرون بالعـار والخـزي فـي مسـاعدتهم علـى أعمالهـا المنزليـة ،وإن
كانــت ه ــذه األعم ــال الت ــي تقــوم به ــا الم ـرأة متش ــابهة لعمــل الرج ــل .وال ت ـزال ه ــذه الص ــورة
النمطيــة ســائدة فــي مجتمعنــا .فــإن إعــداد الطعــام وتنظيــف المنــزل وغســل الثيــاب والف ـراش
وغيرها ،هي أعمال تقوم بها المرأة دون الرجل إال ما نـدر ،فتقـوم المـرأة بعمـل شـاق داخـل
البيت وخارجه ،وتعمل بجد وكد و مشقة ومهنة كبيـرة ،وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإن الرجـال
ال ينظرون إلى أعمالها بتقدير واحترام.
 .60ألفة اإلدلبي ،رواية دمشق يا بسمة الحزن ،ص.241 :
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"كنـت ال أفتـر عـن الحركــة لحظـة واحـدة ،أســتيقظ مـع شـروق الشــمس ،أنظـف أبـي ،أغيـر
مالبس ــه وم ــالءات سـ ـريره ،أطعم ــه ،أس ــقيه ال ــدواء ،أش ــطف أرض ال ــديار ،أرت ــب البي ــت،
أغسل ،أطبخ ،أغلي القهوة للضيوف،أفتح الباب الذي كان يطرق في كل لحظة."61
هــذه هــي األعم ــال اليوميــة الت ــي تعملهــا الم ـرأة ،فــال نج ــد ســوى الظل ــم واالضــطهاد للم ـرأة
واحتقاره ــا واالس ــتهانة به ــا ف ــي المجتم ــع .وتتجل ــى النظـ ـرة الدوني ــة للمـ ـرأة ف ــي الممارس ــات
المعتــاد عليه ــا ف ــي ال ـوالئم واألف ـراح ،حي ــث ال تأك ــل الم ـرأة إال بعــد أن ينته ــي الرج ــال م ــن
تناول الطعام ،وال تسمح لها بالـذهاب إلـى حفلـة .وهـذه هـي المشـكالت التـي أشـارت إليهـا
األديبة بصورة جيدة "كان لـم يسـبق لـي أن حضـرت حفـالت المـآتم ،ألن العـادات المتبعـة
آنذاك في ب الدي كانت ال تسمح للصبايا الصغيرات مثيالتي اللواتي لم يتخطين الخامسـة
عشـ ـرة بعـ ــد بحضـ ــور والئـ ــم المـ ــآتم إال إذا كـ ــن متزوجـ ــات أو كـ ــان المتـ ــوفى مـ ــن األقربـ ـاء
األقـربين ،فلــو لــم يكــن المتــوفى جــدي ال ســمح لــي بــالمجيء" .62فــال تســمح لفتــاة وصــبية
غيــر متزوجــة بالحضــور فــي حفلــة المــأتم ،إال إذا مــات فــرد مــن أقرباءهــا واألق ـربين .وإذا
كانـت تشــارك فيهــا إحــداهن ألقــى المجتمــع اللـوم عليهــا لومــا شــديدا ،وعاتبهــا وذمهــا ،حتــى
يضــرب المجتمــع هــذا المثــل لهــا" :بنــت تهنــئ ،وبنــت تعــزي ،وبنــت تســاهر المطــالق ،أي
اللواتي داهمن الطلق".63
( .)5عدم المساواة وغياب الحرية:
مما ال شك فيه أن قضية عدم المساواة وفقدان الحرية هما قضيتان عظيمتان و قديمتان.
وهــذه القضــايا المضــطربة كانــت عمــت وفشــت فــي المجتمــع العربــي والســوري فــي القــرن

 .61المرجع نفسه ،ص.256.:
 .62المرجع نفسه ،ص.06:

 .63المرجع نفسه ،ص.06 :
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التاسع عشر الميالدي إلى حد كبير .فكان الناس يرتكبون هذه الجريمة القبيحـة والشـنيعة
ويتورطون فيها لتحقيق بعض أمانيهم وأحالمهم.
وكانت قضـية عـدم المسـاواة وعـدم الحريـة مـن القضـايا االجتماعيـة التـي تناولتهـا األديبـة
في روايتها وعبرت عن حقائقها وأسباب تفشي هذه الظاهرة في المجتمع السـوري" ،ظللـت
ابنت ــه وح ــدي م ــدة مرض ــه كله ــا ،عش ــر س ــنوات كامل ــة ،ح ــين كن ــت ال أ ارك ــم إال خطفـ ــا،
كالضيوف األغرب تماما ،وكنت وحدي المسؤولة عن كل شيء ،كأن ال أوالد لـه غيـري،
فمن حقي إذن أن أظل ابنته وحدي بعد موته أيضا".64
تشيرهذه العبارة المقتبسة إلـى أن صـبرية كانـت تخـدم أبيهـا منـذ عشـر سـنوات كاملـة حـين
أص ــيب أبوه ــا بالف ــالج .وإنه ــا ق ــدمت خ ــدمات عظيم ــة كتنظي ــف البي ــوت ،وتنظي ــف أبيه ــا
وتغســيل مالبســه وإعطائــه الــدواء وطــبخ الطعــام للضــيوف وتحضــيرها .ولــم يســاعد أخواهــا
ارغـ ــب ومحمـ ــو دفـ ــي خدمـ ــة أبـ ــيهم ،وال يأتيـ ــان لزيـ ــارة أبيهم ـ ـا إال فـ ــي أسـ ــبوع كالضـ ــيوف
األغـراب ،كــأن المســؤولية عـن كــل شــيء تعـود علــى عــاتق صـبرية وحــدها .وبهــذا الســبب
كانــت صــبرية تشــعر بضــيق شــديد دائمــا .كمــا ظهــر فــي الروايــة" ،تــارة تشــبه نفســها بكلبــة
جمــوح مربوطــة مــن عنقهــا بسلســلة مشــدودة إلــى وتــد مغــروس فــي هــذا البيــت العتيــق"،65
وتتمن ــى الم ــوت لتج ــد فيه ــا ال ارح ــة والس ــكون .وأش ــارت ص ــبرية إل ــى زميالته ــا أنهـ ـن ق ــد
أصبحن مدرسـات ومـديرات المدرسـة أو موظفـات مرموقـات ،وهـي أمضـت عمرهـا بخدمـة
أبيها المفلوج.
أشارت الكاتبة إلى فقدان الحرية للفتاة" ،ألم تخلق المرأة في هذه الـبالد إال للهـم والـدرد ؟.
 . . . . . .ش ــيء ال يط ــاق ....ال أس ــتطيع أن أغف ــل عن ــه لحظ ــة واح ــدة أو أخ ــرج م ــن

 .64المرجع نفسه ،ص.31:

 .65المرجع نفسه ،ص.267 :
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البي ت ،أنا مدفونة في هذا البيت وأنا حية ،منـذ عشـر سـنين ،طـول الليـل والنهـار يصـرخ:
صبرية . . . .صبرية . . .متى يأخذ هللا صبرية ويريحها من هذا العذاب؟".66
كانــت تشــعر بفقــدان الحريــة عنــدما كانــت تخــدم أباهــا وحــدها .وليســت عنــدها أيــة فرصــة
لتخرج من البيت ولو للحظة واحدة ،كأنها مدفونة فـي تلـك الغرفـة وهـي حيـة.وفي صـفحة
أخ ــرى أيض ــا ،وص ــفت الروائي ــة فق ــدان الحري ــة" ،رح ــت أدور ف ــي ه ــذه الممـ ـرات الض ــيقة
كحيوان محبوس في قفص" ،67أي أنها كانت محبوسة كما تحبس الحيوانات في القفص.
لقد أوضحت األديبة هـذه القضـية االجتماعيـة بشـكل جيد"أشـعر أحيانـا أننـى كلبـة جمـوح،
مربوطة من عنقها بسلسلة مشدودة إلى وتد مغروس في هذا البيت العتيق ،وكلما حاولت
الكلبة الجموح اإلفالت من قيدها ازدادت السلسلة انطباقا عليها حتى انغرزت في لحمها،
فكانت كلما تحركت يسيل دمها ويشتد ألمها.عقلى يرفض هذا النمط من العبودية ولكننـي
ال أستطيع التحرر منه".68
يتضح من هذا االقتباس بأن صبرية وهي البطلة الرئيسة فـي هـذه الروايـة  ،كانـت تعـاني
مــن غيــاب تــام للحريــة فــي حياتهــا اليوميــة ،حيــث تشــعر بأنهــا كلبــة جمــوح كانــت مربوطــة
من عنقها بسلسلة مشدودة في الوتـد القـوي .وكانـت صـبرية تريـد الـتخلص والتحـرر منهـا،
لكنهــا لــم تقــدر علــى خروجهــا مــن هــذه العبوديــة .فإنهــا كانــت مظلومــة عنــد أخيهــا الكبيــر
راغب ،ألنه ظلمها ظلما شديدا حتى أراد أن يسجنها فـي داخـل البيـت حتـى ال تخـرج إلـى
الخارج ولو للذهاب إلى المدرسة.

 .66المرجع نفسه ،ص.11 :
 .67المرجع نفسه ،ص. 52 :

 .68المرجع نفسه ،ص 63:ـ .64
ص | 189

الكتاب السادس -العدد الثاني

ديسمبر 2021

كم ــا أوض ــحت الكاتب ــة" :ي ــردون أن يخرج ــوني م ــن المدرس ـة قب ــل أن أن ــال ش ــهادتي بس ــنة
واح ــدة ! يري ــدون أن يس ــجنونى ف ــي البي ــت ! . . . .ويتفج ــر ص ـراخ مجن ــون م ــن أعم ــاقي
وينطفىء في حلقي كحشرجة حيوان جريح في غابة موشحة".69
يتضح من المقتبس أن عائلتها استبدت وعنفـت عليهـا عنفـا شـديدا ،حتـى لـم تعطهـا حقهـا
ولــم تمنحهــا حريتهــا .فكانــت صــبرية تعــاني مــن عــدم المســاواة وغيــاب الحريــة منــذ نعومــة
أظفارها ،حيث تقول ألخيها راغب "أنت حرمتني حقي في الحياة ،قتلتنـي مـرتين . . .يـوم
رح ــت تلف ــق عن ــي األكاذي ــب ألب ــي حت ــى أقنعت ــه أن يخرجن ــى م ــن المدرس ــة قب ــل أن أن ــال
شــهادتي بســنة واحــدة .فعلــت هــذا كلــه ألنــك تغــار منــي ،كنــت أنــا متوفقـة بد ارســتي وكنــت
أنت فاشال . . . . . .وقتلتني يوم حرمتني من الزواج بمن أحب؟".70
لم ــا وقع ــت ص ــبرية ف ــي ح ــب ع ــادل وه ــو ك ــان رجـ ـال شـ ـريفا ونب ــيال وكريم ــا وممت ــا از ف ــي
الد ارس ــة ،ب ــدأ ارغ ــب يظلمه ــا ظلم ــا ش ــديدا .وك ــان ع ــادل اب ــن الخب ــاز ويبي ــع نفس ــه الخب ــز.
عندما أرسـل عـادل أمـه إلـى أهـل صـبرية لخطبتهـا طـرد ارغـب هـذه الخطبـة وأهانهـا إهانـة
بالغة ،بسبب تواجد التفاوت الطبقي بين العائلتين ،حيث كانت عائلة صبرية غنيـ ًة ،بينمـا
كانت عائلة عادل فقيرًة.

كما ظهر في الرواية بصراحة "أرسلت اليوم أمي إلى أهلك لتخطبك لي ،ألنقذك مما أنت

فيه ،فطردها أخوك راغب ،وأهانها إهانة بالغة ،قال لها :نحن ال نـزوج أوالد الخبـازين".71
وفي صفحة أخري ،عبرت الكاتبة عن هذه اإلهانـة بعبـارة ملموسـة "جـاء ابـن الكلـب اآلن

 .69المرجع نفسه  ،ص.206 :
 .70المرجع نفسه ،ص.034 :

 .71المرجع نفسه  ،ص.209 :
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ينتهـك شـرفنا . . . .أنــا أعـرف شـغلي معــه ،نحـن دائمـا نســير مرفـوعي الـرأس. . . . . .
جاء ابن الخباز اآلن ينكس رأسنا أمام الناس".72
قال راغب إنه ال يمكن الزواج بين عادل وصبرية ،في حين كانت صبرية تريـد أن تتـزوج
مع عـادل .ولمـا علـم ارغـب بـأن صـبرية تريـد الـزواج مـع عـادل ولـن تتـزوج مـع غيـره قتلـه
راغب في الطريق بوحشية.
وأما أخوها راغب فقـد تـزوج نفسـه مـن فتـاة عـاهرة حيـث كـان وقـع فـي حبهـا وغرامهـا" ،أنـا
أحب هذه المرأة . . .مالكم ومـالي ؟ سـأتزوجها علـى سـنة هللا ورسـوله وقـد جئـت بهـا إلـى
هنــا ألع ـرفكم عليهــا قبــل أن نتــزوج .قــال أبــي باســتغراب :تتــزوج إم ـراة عــاهرة ؟ ابنــي أنــا
يتزوج عاهرة ؟؟؟".73
كانت صبرية تبكين على عادل دائما ،حتى انفجرت دموعها طـول حياتهـا كلهـا .وكانـت
تتأسف على نفسها وتقول" :لم يعد أحد يشعر بمأساتي حتي أبي وأمي . . . .لقد اعتادوا
كله ــم ص ــمتي وك ــآبتي وذه ــولي" .74وتض ــيف ص ــبرية"أما نح ــن النس ــاء فك ــل ش ــيء مغل ــق
أمامنا في هذا البلد".75

فــتعكس هــذه االقتباســات المــذكورة قضــي َة عــدم المســاواة وعــدم الحريــة التــي كانــت عمــت
وفشت في المجتمع السوري إلى أتم درجاتها في القرن التاسع عشر الميالدي.
البــد لنــا أن نلتــزم بالحريــة ألن الحريــة ضــرورية بالنســبة لكــل ف ـرد كالمــاء واله ـواء والغــذاء
والنار .وأما الحرية فهي التحرر والتخلص من القيود واألغالل والضغوط المفروضة التي
تكبــل طاقــات اإلنســان وإنتاجاتــه س ـواء كانــت قيــودا ماديــة أو معنويــة .لقــد حثــت األديبــة
الشـعب السـوري علـى التعلـيم والتثقيــف لكـي يقومـوا بإ ازلـة عــدم المسـاواة وعـدم الحريـة مــن
المجتمع.
 .72المرجع نفسه ،ص.201 :
 .73المرجع نفسه ،ص.231 :
 .74المرجع نفسه ،ص.239 :

 .75المرجع نفسه ،ص.261 :
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خاتمة البحث:

وأخي ـ ار أن أقــول لكــم أن هــذه الروائيــة الشــهيرة قامــت مــن خــالل أعمالهــا الروايــات المهمــة

بتص ــوير مأس ــاة المـ ـرأة الس ــورية الريفي ــة وتعقي ــدات حي ــاة النس ــاء بأس ــلوب ب ــارع .وحاول ــت
األديبة محاولة جادة من خـالل أعمالهـا الروائيـة وخصوصـاً مـن خـالل روايتهـا دمشـق يـا
بسمة الحزن إثارة القضايا والمشـاكل االجتماعيـة وإصـالحها مـن جـذورها ،ودعـت النـاس
ف ــي الـ ــدول العربي ــة وخارجهـ ــا إلـ ــى تحقي ــق العدالـ ــة االجتماعيـ ــة ورفـ ـض الظلـ ــم والطغيـ ــان

والعدوان وترك التقاليد والعادات البالية والجائرة ،واحترام حقوق اإلنسان سـواء كـان مسـلما

أوغي ــر مس ــلم ،ذك ـ ار ك ــان أو أنث ــي ،أب ــيض ك ــان أو أس ــود ،عربي ــا ك ــان أو عجمي ــا ،فإنه ــا
جاهدت جهدا كبي ار إلصالح المجتمع واإلرتقاء به.

قائمة المصادر والمراجع
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القومي ،دمشق 1980م.

 .2ألفة اإلدلبي ،المنوليا في دمشق ،دار الثقافة والنشر التوزيع 1964 ،م.
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دمشق 1963 ،م.
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 .8ماجده حامد ،الخطاب القصصي النسوي  ،نماذج من سورية.
 .9صــالح العــود ،باحــث فــى شــئون الــدين والتربيــة والتعلــيم ،نجــوم المســاء مــن
تراجم النساء ،معجم فى تراجم النساء المعاصرات من كل اختصاص.
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الفرق بين كلمتي القومية والوطنية :دراسة تحليلية

______________________________________________
د .شوكت علي .سي .وي

ملخص البحث
إن جميع اللغات في العالم تندرج من بعض األصوات واإلشارات واإليماءات ،ومن هذه
األصوات تتكون الكلمات التي تكون اللغة وتجعلها أداة للعالقة بين الفرد ومجتمعه ،فهذه
الكلمات لها داللة قد تختلف حينما استخدمت في غير مكانها وفي غير سياقها .وكذلك
كغيرها من اللغات العالمية إن اللغة العربية أيضا تحتوي على بعض الكلمات المختلفة
المستخدمة في معنى واحد ،لكن بالدراسة الدقيقة حول هذه الكلمات المترادفة يكتشف أن
بعضا منها يختلف عن الكلمة المترادفة في الداللة واالستخدام .فلكمة الوطنية وكلمة
القومية من هذا الباب حيث أنهما تستخدمان كثي ار لإلشارة إلى حب شخص نحو قطعة
من األرض التي يعتبرها وطنا له ،لكن أن هتين الكلمتين تختلفان كثي ار في هذا المعنى
المذكور حيث أن كلمة الوطنية مشتقة من كلمة الوطن التي تراد بها قطعة من األرض
حينما اشتقت كلمة القومية من كلمة القوم المقصودة بها مجموعة من األفراد ،فهذه
المقالة تحاول أن تكتشف االختالفات بين هتين الكلمتين ونقطة اتفاقهما.
الكلمات المفتاحية :الوطنية ،القومية ،األمة ،الوطن.
Abstract
Every language on earth is a form of some sounds and gestures,
and this sounds create words which make human communication
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possible and easy. So, each word carries an idea which may be
misunderstood if the word is misplaced in usage. In addition, there
are some words in every language, especially in Arabic language,
which are used as synonymous with a same meaning. But in fact,
many of these words have different usages and meanings. The
word vataniyya and qoumiyya is an example for that while both are
used mostly on the meaning of “nationalism or patriotism” which
indicate to the affection of a person towards a piece of land which
is considered as his nation. But the detailed study on these terms
(vataniyya and qoumiyya) brings the difference of these concepts
in Arabic language. So, this article tries to figure out the
differences and similarities between these two important terms in
the modern world.
Keywords: Nationalism, patriotism, Community, nation.
التمهيد
كل اللغات في العالم هي عبارة عن األصوات واإلشارات واإليماءات التي يتوسل بها
 فمن هذه،اإلنسان لتعبير ما في داخله من األفكار والحاجات والعواطف وغيرها
 وهذه األلفاظ تدل على معاني توضح إرادة المتكلم حين يقوم،األصوات تتكون ألفاظ
 ولذلك إن هذه األلفاظ والكلمات لها دور فعال في تيسير،بأدائها مكتوبة أو منطوقة
 ولها فضل عميق في تكوين عالقة بين الفرد،الحياة البشرية ومواصالتهم فيما بينهم
) "في البدء (كان: كمال بشر في كتابه عن أهمية الكلمات. ولذا يقول د،والمجتمع
 وفيما بين البدء والنهاية تبقى الكلمة قوة فاعلة وأداة،الكلمة وفي النهاية تكون الكلمة
 وتكون المجتمعات وتبني، إنها تصل اإلنسان بأخيه اإلنسان.مسيطرة على حياة البشر
، وهي بهذا الوصل وذاك التكوين والبناء تميز اإلنسان من سائر المخلوقات،الحضارت
ا
 إن الكلمة بهذا الموقع تعلم. هو ناطق بطبعه- فهو اجتماعي بطبعهن أو – باألحرى
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ورشد وتكسب الخبرة وتنمي المعرفة وتعمق الفكرة ،كلما نسمع ونق أر نستمد العون من
اآلخرين ونزيد من خبراتنا ومعارفنا".1
فهذه الكلمات هي أداة للتواصل ،ولها دالالت تختلف حسب اختالق النطق والسياق
والمجتمع ،فداللة كلمة لدى مجتمع واحد قد تكون مختلفة من داللة نفس الكلمة عند
مجتمع آخر ،وكذلك داللة كلمة واحدة قد تتغير في نفس المجتمع بعد مرور زمن أو في
سياق آخر ،مثال إن كلمة "الصالة" التي استعملها القرآن في داللة "الدعاء" قد صارت
تستخدم فيما بعد لتدل على وجه خاص من أوجه العبادات المفروضة على األمة
المسلمة ،ولذلك إذا وضع أي كلمة خارج سياقها فقد تؤدي إلى فشل أداء التعبير
الصحيح لداللتها.
فإضافة إلى هذا الشأن المذكور إن من مزايا اللغة العربية اتساع دائرة األلفاظ المضمونة
فيها حيث أن هذه اللغة تحتوي على ألفاظ عديدة متنوعة بالنسبة إلى اللغات العالمية
الرئيسية ،ومع ذلك إن وجود الترادف يعتبر من أبرز خصائص هذه اللغة ،فقد تستخدم
في العربية كلمات مختلفة في معنى واحد مثلما تستعمل كلمة عام وكلمة سنة في نفس
المعنى أو كلمة الموت وكلمة الوفاة أو كلمة جاء وكلمة أتى أو كلمة خطأ وكلمة غلط
أو غيرها من األلفاظ التي تستعمل غالبا مترادفات.
لكن بالبحث الدقيق حول هذه الكلمات المترادفة يوجد فرق واضح في مناسبة استعمالها
وفي مضمونها ،ألن كل واحد من األلفاظ العربية لها استعمال خاص يتميز من
استعمال غيرها من األلفاظ ،ولذلك ذهب كثير من العلماء -بما فيهم ابن العربي -إلى
إنكار هذه الخصوصية للغة العربية ،وقد روى عنه ثعلب قوله" :كل حرفين أوقعهما

 1علم اللغة االجتماعي ،دكتور كمال بشر ،ط  ،3ص 21
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العرب على معنى واحد ،في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه ربما عرفناه فأخبرنا

به ،وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله".2

فكلمة سنة وكلمة عام من أفضل األمثلة لهذه الوجهة حيث أن هتين الكلمتين تستخدمان
دائما لإلشارة إلى مدة اثني عشر شه ار ،لكن بدراسة دقيقة في آيات القرآن الكريم يمكن

للباحث أن يرى أن القرآن استعمل هتين الكلمتين ألن يشير إلى مدتين مختلفتين تماما،

فالقرآن استعمل كلمة سنة لإلشارة إلى مدة شر حينما استعمل كلمة عام ألن يشير إلى
مدة خير كما استدل عليه اإلمام السيوطي في كتابه "اإلتقان" .3أما في رأي آخر  -كما
عرفها معجم "المنجد" -أن كلمة سنة تقصد بها المدة التي تبدأ من شهر أول لسنة

وتنتهي في شهر آخر لنفس السنة ،لكن كلمة عام ليس لها أي شرط ألن يكون مبدأها
من شهر أول ونهايتها في شهر آخر ،بل إنما تدل على فترة اثني عشر شه ار فقط.4

ففي هذا الباب تأتي كلمة القومية وكلمة الوطنية اللتان تستخدمان دائما مترادفتين
وتستعمالن في معظم األحيان في معنى واحد ،وإلى جانب ذلك ،إنهما تترجمان إلى
اللغة اإلنجليزية بكلمتي  Nationalismو Patriotismاللتين تحتويان على المعنى
المشير إلى حب شخص نحو بلد أو أرض ما ،لكن بالبحث المتزمت على الكلمتين

المذكورتين يكشف لنا أن هتين الكلمتين شيئان مختلفان تمام االختالف في اللغة

العربية ،فهذه المقالة تحاول ألن توضح الفرق الواضح بين هتين الكلمتين.
القومية والوطنية لغة واصطالحا
•

القومية لغة :مصدر صناعي بإضافة ياء النسبة وتاء التأنيث إلى القوم ،والقوم

هو مصدر قام ،ثم غلب على الرجال دون النساء ألنهم قوامون على النساء.
وقوم كل رجل شيعته وعشيرته.5
 2اإليضاح في الترادف ،محمود سليم محمد هيجانة ،ط ،1ص 13
 3كتاب اإلتقان في علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي ،ج ،1ص 573
 4المنجد ،دار المشرق ،بيروت
 5لسان العرب ،ابن منظور ،ج  ،12ص 505
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فالقومية اصطالحا :الشعور بين جماعة من الناس بما يربطهم من روابط
مشتركة من ثقافة ونسب تميزهم عن غيرهم – وترجع أصولها إلى الماضي –
وتدفعهم إلى اتخاذ مواقف موحدة في كثير من المواجهات الرئيسية في القضايا
السياسية بالدرجة األولى وفي الميادين الثقافية بالدرجة الثانية.6

•

الوطنية لغة :هي مصدر صناعي من وطن ،فالوطن هو المنزل الذي يقيم به،

وهو موطن اإلنسان ومحله  .ومنها يقال أوطن فالن أرض كذا وكذا أي
7

اتخذها محال ومسكنا يقيم فيها.
•

الوطنية :إخالص للوطن وحبه

8

الفرق بين الوطنية والقومية
فالوطنية والقومية من الكلمات ذات أهمية بالغة في هذا العصر ،ومن أجلهما يقضي
البشر حياته أو يحارب على غيره وبناء على هتين الفكرتين يحب شخص شخصا أو
يبغض فرد فردا ،وكثير من المشاكل الدولية مصدرها وجود هتين الكلمتين والتعصب
على الفكرة التي تتضمن كلمة الوطنية وكلمة القومية ،فما الفرق بينهما؟
إن كلمة القومية مشتقة من كلمة القوم الذي تراد بها مجموعة أفراد من البشر ،ويكون
بين هؤالء األفراد ارتباط وثيق بوجود عنصر واحد يوحدهم عليه ،فقد يكون هذا العنصر
جانبا دينيا أو عرقيا أو ثقافيا أو لغويا أو غيرها من المواهب التي يحب أو يكره بسببها
فرد غيره من األفراد اآلخرين في المجتمع .فإذا بحثنا في القرآن حول كلمة القوم فيكشف
لنا أن القرآن استعمل هذه الكلمة داللة على شعب ما أو على جماعة ما ،فنداء موسى
"يا قوم" في آية "يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل" ،9كان يقصد به موسى
 6تطور الفكر القومي ،عبد هللا سلوم السامرائي ،ص 21
 7لسان العرب ،ج  ،13ص 451
 8المنجد ،دار المشرق ،بيروت
 9سورة البقرة ،آية 54
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الشعب الموجود معه في ذلك المكان ،وكذلك كان نوح يقصد بكلمة القوم في شكائه إلى
هللا تلك األمة الساكنة في نفس البلد الذي كان يسكن فيه نوح حيث أنه قال "رب إني
دعوت قومي ليال ونهارا" ،10وبالتالي أن كلمة القومية التي تندرج من كلمة القوم تدل
على عالقة شخص بمجموعة من البشر الذين لهم ترابط فيما بينهم ويتخذون هذه
المجموعة عنص ار مثل الدين أو اللغة أو الثقافة كأساس الرتباطهم ،فحب فرد نحو هذه
المجموعة يتكون من حبه هذا العنصر ،وعلى هذا األساس تكونت فكرة القومية العربية
التي صارت وسيلة إلى اتحاد الدول العربية في منتصف القرن العشرين اعتمادا على
العنصر اللغوي.
أما كلمة الوطنية هي مشتقة من كلمة الوطن التي يقصد بها مكان يتخذه اإلنسان ملجأ
ألن يقيم فيه ،فيكون هذا الوطن محيطا بالحدود الجغرافية ومتمي از من األماكن المجاورة
بحدود ما ،وفي هذا المعنى استعمل القرآن كلمة المواطن في سورة التوبة حيث قال هللا":
لقد نصركم هللا في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا
وضاقت عليكم األرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين" ،11وقد فسر ابن الجوزي في كتابه
زاد المسير "المواطن :أي األماكن" ،12فكلمة الوطن تعني قطعة من األرض التي يقوم
عليها اإلنسان ويعيش فيها ،وبالتالي فكلمة الوطنية تدل على حب شخص نحو جزء من
األرض التي له عالقة وثيقة بها بسبب والدته أو تربيته أو عمله أو غيرها من األشياء،
فعلى هذا العنصر يجتمع أصحاب هذه الفكرة الوطنية ،فالدول الوطنية الحديثة تتبع هذه
الفكرة في سياستها ومعامالتها مع المواطنين والدول األخرى.

 10سورة نوح ،آية 5
 11سورة التوبة 25
 12زاد المسير في علم التفسير ،ابن الجوزي ،ص 574

ص | 200

ISSN:2394-4862

www.allugah.com

معامل التأثير 1.770:

وأما القومية هي حب شخص نحو األمة والشعور بارتباط باطني نحوها ،فيكون همه
األكبر هو سالمة تلك األمة ورفاهتها ،وأيضا أن صاحب هذه الفكرة يحب جميع أفراد
تلك األمة ،وبالتالي تكون األماكن التي يعيش فيها أهل هذه األمة من األراضي
المحبوبة لديه ،أما الوطن هو قطعة من األرض ،واألمة هي جماعة من البشر،
فالوطنية هي حب فرد نحو الوطن ،والشعور بارتباط باطني نحوه ،فينهض صاحب هذه
الفكرة لصالحية تلك األرض وحمايتها من األعداء ،ويكون همه األكبر حفظ حدود تلك
األرض من تجاوز القوات الخارجية إليها ،ويصير حبه نحو تلك األرض دافعا لحبه نحو
من يعيش في تلك األرض .فممكن أن يقال بأن الوطنية هي ارتباط البشر بقطعة من
األرض التي تعرف باسم الوطن ،والقومية هي ارتباط الفرد بجماعة من البشر الذين
يعرفون باسم األمة.
فإذا الحظنا هذه الفكرة في ناحية فرد يعيش في دولة عربية فتكون القضية أكثر
وضوحان فمثال إذا أخذنا قضية فرد مصري يمكن لنا أن نرى بأن قوميته العربية على
أساس عنصر لغوي تدفعه إلى حب جميع األمة التي تتكلم اللغة العربية وإلى االتحاد
بينهم ولو كانوا خارج دولة مصر ،أما إن كانت الفكرة الموجودة فيه هي الوطنية
المصرية ،فإذن تطلب هذه الفكرة على حب جميع المصريين الذين لهم عالقة بمصر
ولو كانوا غير ناطقين باللغة العربية كما ذكرها األستاذ ساطع الحصري المعروف
بداعية القومية العربية.13
ظاهر في بعض األحيان ،ألن حب الوطن (أي
ا
ولكن قد تتقارب هتان الكلمتان تقاربا
الوطنية) يتضمن بطبيعته حب المواطنين الذين لهم عالقة بهذا الوطن ،وكذلك أن حب
األمة (أي القومية) يحتاج في نفس الوقت إلى حب األرض التي يعيش فيها تلك األمة،
 13آراء وأحاديث في الوطنية والقومية (مأخوذة من محاضرات ساطع الحصري)
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ولذا تتقارب الوطنية والقومية في معظم األحيان كما تختلفان في بعض األحيان أيضا،
حيث إن كانت هذه األمة تعيش في أرض ال تشتمل في حدود الوطن الجغرافية فال
ينبغي ألصحاب الفكرة الوطنية أن يقوموا بمصلحة تلك األمة التي تعيش خارج الوطن،
لكن إن فكرة القومية تؤدي إلى حب تلك األمة ،ولو كانوا خارج الوطن المحدود .وكذلك
إن فكرة الوطنية تطلب حب المواطنين في وطن فرد ولو كانوا غير أمة ذلك الفرد،
فيجب عليه أن يفتخر بإنجازات أهل ذلك الوطن ولو لم تؤثر تلك اإلنجا ازت في حياة
ذلك الفرد إما إيجابية وإما سلبية ،فالدول الوطنية الحالية تتبع هذه الطريقة حيث أنها
تشجع مواطنيها لتعزيز الوطن والمواطنين اآلخرين ،وأيضا أحيانا أنها تؤدي في هذه
األيام إلى كراهية األجانب ( )Xenophobiaالذين يعيشون خارج حدود ذلك الوطن ،أما
إن القومية ال تؤدي إلى هذه الكراهية نحو شخص بسبب أنه يعيش خارج حدود وطنه،
بل قد تؤدي إليها بسبب أنه ال يتحلى بواحد من العناصر المذكورة فيما أعاله.
وبالتالي يستعمل لفظ الوطنية في معنى القومية كما تدل كلمة الوطن على من يعيش
في تلك البالد وميزاتهم ،وكذلك تستعمل كلمة القومية في موضع كلمة الوطنية ،ألن
الفرد دائما يحب أن يعيش في نفس الوطن الذي يعيش فيه قومه ويشعر بالغربة حينما
يخرج من نطاق هذا البلد ،ومن هذا السبيل يأتي قول أحمد شوقي تعبي ار عن اشتياقه
إلى وطنه المحبوب الذي هو مصر وسكان ذلك البلد حيث أنه قال خالل أيامه في
المنفى في أندلس:
وطني لو شغلت بالخلد عنه

نازعتني إليه في الخلد نفسي

14

الخاتمة

 14الرحلة إلى األندلس ،الشوقيات ،أحمد شوقي ،ج ،2ص 44
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كل اللغات في العالم هي عبارات عن بعض األصوات واإلشا ارت واإليماءات ،ومن هذه
األصوات تتكون األلفاظ التي تدل على ما يقصده المتكلم ،فلذا إن هذه األلفاظ تلعب
دو ار مهما في مرور حياة المجتمعات اليومية في العالم .وكذلك كغيرها من اللغات يوجد
كثير منها ال تكون مت اردفة في
كثير من األلفاظ المترادفة في اللغة العربية أيضا ،لكن ا
األصل ،بل أنها تختلف في استعمالها ودالالتها ،فلكمة الوطنية وكلمة القومية من هذا
الباب حيث أنهما تستخدمان في معنى واحد ،ولكن في الحقيقة أنهما تختلفان في الداللة
اختالفا تاما ،فهذه المقالة حاولت أن تكتشف النتائج التالية:
 .1إن كلمة الوطنية مشتقة من كلمة الوطن التي تدل على مكان ،أما القومية هي
مشتقة من كلمة القوم التي مرادها مجموعة من األشخاص .وبالتالي إن الوطنية تتعلق
باألرض حينما تتعلق القومية باألمة.
 .2إن الوطنية دائما توقظ في نفوس أصحابها وعيا وحبا نحو قطعة من األرض التي
يعتبرونها وطنا لهم ،أما أصحاب القومية دائما يحب االنتماء إلى األمة التي يرتبطون
بهم بواحد من العناصر المؤدية إليه مثل العنصر الديني أو العنصر الثقافي أو العنصر
اللغوي وما إلى ذلك.
 .3إن أصحاب الفكرة الوطنية يهتمون بإنجازات وطنه المحيط بالحدود المعينة ويحبون
كل من ينتمون إلى داخل هذه الحدود ،وبالتالي يؤدي هذا الحب إلى كراهية السكان
المقيمين خارج هذه الحدود ( )Xenophobiaالتي يعتبرونها وطنا آخر .أما الفكرة
القومية ال تؤدي إلى حب أهل وطنه فحسب ،بل صاحب هذه الفكرة قد يفتخر ويفرح
بإنجازات واحد من أمته ولو كان يعيش خارج وطنه المحدود.
 .4على الرغم ذلك ،أن هتين الفكرتين تتفقان فيما بينهما في بعض األحيان حيث أن
صاحب الفكرة الوطنية يهتم بأصحاب وطنه ولو كانوا يعيشون خارج حدود وطنه
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ويحاولون لمصالحهم ،أما من الناحية األخرى أن أصحاب الفكرة القومية يحبون األرض
التي يعيش فيه أهل أمته ولو كانوا يعيشون في أرض خارج نطاقه.
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مجلة اللغة ،أول مجلة إلكترونية علمية محكمة مصنفة في اللغة العربية
من الهند ،تصدر على الموقع االلكتروني نصف سنويا .ومجلة اللغة تقوم
بنشر المقاالت والدراسات البحثية بعد التحكيم العلمي األكاديمي ،وهي تتبع
مناهج التحكيم العلمية المعتمدة العالمية .ويتم نشر مجلة اللغة تحت رعاية
مؤسسة اللغة ،ومن أهدافها القيام بالنشطات األدبية والبحثية والعناية
بأعمال الترجمة األدبية من وإلى اللغات الهندية والعربية .وتقوم مؤسسة
اللغة أيضا بنشر الكتب األدبية والبحثية .وقد تم تأسيس هذه المؤسسة في
أغسطس 2014م بالهند.
وبدأت مجلة اللغة تنشر منذ عام  2014م ،وكانت فترة التشر أربعة أعداد
في كل سنة إلى نهاية العدد الرابع من الكتاب الثالث إلى سنة  2017م .ثم
قامت مجلة الغة بتغيير فترة نشرها إلى نصف سنوي منذ عام  2018م.
ويتم نشر العدد األول من السنة في شهر يونيو والعدد الثاني في شهر
ديسمير في كل سنة .وفي عام  2019م توفقت اللغة عن النشر ألسباب
قانونية  .واستمرت بنشرها على الفترات المعينة بشكل دائم ومستمر.

ص | 206

1.770: معامل التأثير

207 | ص

www.allugah.com

ISSN:2394-4862

1.770: معامل التأثير

www.allugah.com

ISSN:2394-4862

2021  ديسمبر-الكتاب السادس العﺪد الثاني

allugah

Copyright © 2021 Allugah Foundation
All rights reserved.
ISSN:2394-4862
This is printable version of the Ejournal.
For any verification refer to
https://www.allugah.com
Allugah Foundation 17/1147, Sabha School
Cross Road, Puthiyara, Calicut, Kerala,
India – 673004 www.allugah.com Email:
allugah@gmail.com

208 | ص

