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ثحديات للقزن الحادي والعشزين ،ميؼىزاث مجلت مىا ٙٛوداز الهدي للوباُت واليؼس
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محمىد درويش :شاعز ال يمىت

1

محمد خليل
ثلخيص:
حِسق الدزاطت لٜـُدة (في ززاء الؼاُس ال١بير مدمىد دزوَؽ) في ٛساءة هـُت ج٘اُلُت ،في كىء
هٌسٍاث الاطخٜبا ٤الخدًشت ،مّ الاطخِاهت ،مً خين آلزس ،بالدزاطاث الىٜدًت الِسبُت الٜدًمت.
ٌِد الؼاُس الساخل مدمىد دزوَؽ أخد أبسش الؼِساء ال٘لظوُيُين والِسب في الِـس الخدًض ،إلاا
ًخمخّ به مً م٢اهت مسمىٛت ُلى اإلاظخىٍاث :ألادبُت ،والشٜاُٗت ،والىهىُت ،والاظخماُُت .لراٜٗ ،د
ً
مىً٘ا برل ٣لٔت الخواب بلظان كمير الجمّ (هدً) ال اإلا٘سد
أٗسد الؼاُس مسزُت زاؿت للُٜ٘د،
(أها) ،شٍادة في اإلاؼازٟت والخ٘اُلٟ .ما حِسق الٜـُدة لبِم الُٜم التي ٠ان ًجظدها الُٜ٘د في
خُاجه ،بما في ذل ٣دوزه الري ٠ان ًٜىم به ،ما ظِل الؼاُس ًخمظ ٣بسى طيره ومىهجه ختى بِد
أن ٛض ى هدبهٟ .رلً ،٣ىً ٙالؼاُس جٜىُت الخىاؾ مّ ما وزد في الِهد الجدًد ،خى ٤اإلاـير
اإلا٘جّ الري آ ٤ئلُه الظُد اإلاظُذ خين ؿلب ،بُٔت جوىٍس دالالث ظدًدة ،وئبساش اإلاِنى وئًهازه،
ً
ألامس الري ًم ً١أن ًمىذ الىف ً
وهجا وئػساٛاٛ ،د ًصٍد في الخ٘اُل أٟثر ٗأٟثر.

مفتتح:
ً
ٌِد الؼاُس الساخل مدمىد دزوَؽ ،الري ازجبى اطمه ب٘لظوينً ،
ً
وػِبا،
ووهىا
أزكا
ًاهسة ُسبُت بامخُاش ،ال بل ُاإلاُت ٗسٍدة ،ئذ ٌِد أخد أبسش الؼِساء ال٘لظوُيُين والِسب
في الِـس الخدًض .وهى ،بؼِسه اإلاميز ،وشخـِخه اإلاسمىٛت ،وجازٍسه الخاٗلٌ ،ؼ٢ل مادة
زـبت ،ما شالذ وطخٌل حٔسي لِع اإلائاث ئهما آلاالٖ مً الٜساء ،والىٜاد ،وألادباء،
ّ
ػِسا ً
وججربهم ئليها إلاٜازبتهاً ،
جمشل أخد
وهثرا .أما اإلاسزُت التي هدً بـددهاُٗ ،م ً١أن ِ
أوظه جل ٣اإلاٜىلت ،خُض جٌهس مدي أهمُت الساخلٗ ،خبرش الخظازة التي لخٜذ بالؼِب،
ّ
ّ
جسلد ذٟسي زاخل جسٞ
ظساء مىجه اإلا٘اجئٟ ،ما حِدد مىاٛبه وحؼُد بها .ئنها ل٘خت ٟسٍمت ِ
ً
ً
ٟبيرا بِد وٗاجهٟ ،ما ّ
ً
آا ً
ئخظاطا خاٗال بالخٜدًس والىٗاء واإلادبت ،مً ػاُس
ججظد
ٗس
ِ
مسمى ٚئلى ػاُس في مشل ٛامت وم٢اهت الساخل ال١بير٢ٗ ،ان مً الوبُعي أن ًسزُه .وٛد ال
 1إلاىاطبت الرٟسي الظىىٍت إلاىلده ،التي جـادٖ ًىم  13آذاز مً ٠ل ُام.
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هبالٕ ئذا ٛلىا :ئن ّ
ظل خُاة مٌِم الؼِساء الطُما مً هم في مشل ٛامت الُٜ٘د ،الري
خٌي باظماَ زبما لم ًدٍ به أخد طىاه ،ج١مً دازل مل٢ىث ػِسهم ،وٛلما ًخجاوشوهه،
ٗدُاتهم هي ػِسهم ،وػِسهم هى خُاتهم ،وهى وظىدهم! وٟما هى مِسوٖٗ ،ان الؼِس
ٗلاء واطّ ،مترامي ألاهساٖ وألابِادً ،دخاط ئلى جدلُ ،ٝوأما ٛىة الخدلُ ٝومداهٗ ،أمس
مىىن بٜىة ز٘( ٝالجىاخين) ،وهى ما ً١ؼُ ٙالٛت الؼِس مّ الخ٘١ير والخالت الى٘ظُت
للؼاُس.
ٛد ًدظً بىا ،بداًت ،أن هدُل ئلى الىاٛد ألاإلااوي ٗىل٘ٔاوٕ أًصز زاةد هٌسٍت الخلٜي أو
الاطخٜبا ٤الخدًشت ،في ما ًسف ٗ١سة الخ٘اُل بين الٜازب والىف ،ومنها مداولت ملء
ً
جددًدا ،ئذ ئهه ًسي "أن الٜساءة هي ُملُت ظدلُت جبادلُت مظخمسة ذاث اججاهين:
ال٘جىاث
مً الٜازب ئلى الىف ومً الىف ئلى الٜازب" ،2مً زالٛ ٤ساءة ج٘اُلُت مىخجت وملِئت ال
مظتهل١ت ،حظبر ٓىز ما بوً مً اإلاِاوي ال ما ًهس منها ٗدظبٗ .الجىاهسٟ ،ما هى
مِسوٖ ،ال جو٘ى ُلى الظوذ ،ئهما ج١مً في ألاُما ،ٚلراٗ ،انها جدخاط ئلى ٓىاؾ ماهس،
مّ ما ٌِىِىا أٟثر ،مً مٜـدًت الىف ال مٜـدًت مبدُه ،وال مٜـدًت الٜازب اإلاخلٜي،
ً
وٜٗا للىٌسٍاث الىٜدًت الخدًشت .وال جدعي مٜازبت الىف هره ،بأنها طىٖ حظخدىذ أو جأحي
ُلى الىف مً ظىاهبه ٠اٗت ،ئهما هي مٜازبت داةسٍت الؼ٢ل ،جدىم ،باطخمساز ،خى ٤اإلاسمى
بُٔت حسجُل الهدٖ ،وجد ُٜٝأٟبر ٛدز مم ً١مً الُٜمت اإلالاٗت واإلاخِت اإلاؼتهاة.
دائزة الىقد ألادبي:
ًلخٍ الٜازب زلى اإلاسزُت مً أي ُىىان مددد ،وهى ما ًم ً١أن ٌِد ُالمت دالت ،أػبه
ما ج٢ىن باػازة طُمُاةُت ،أو الٗخت مسوزٍت ذاث خمىالث داللُت مخىىُت ،وذل ٣لجهت
ّ
الِالٛت الىًُُ٘ت التي ًم ً١أن ًإديها .ئلى ذلٗ ،٣ان الِىىانً ،م ً١أن ٌؼ٢ل اإلا٘خاح
ألاو ٤أو ما ٌؼبه الِخبت ألاولى أو الىف ألاو ،٤الري ًلخٜي به الٜازب ٛبل الىلىط ئلى اإلاتن،
 2مُجان السوٍلي وطِد الباشعي .دليل الىاقد ألادبي .ن( 2.الداز البُلاء :اإلاسٟص الشٜافي الِسبي،
.194-193
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ً
هٌاما
بُٔت مِالجخه ،أو ل٢ل أزس ٗني آزس .مً ذل ٣اإلاىولً ،ٝم ً١أن ٌِد الِىىان
ً
طُمُاةُا ً
ٛاةما براجهٛ ،د ًدخىي ُلى خمىالث داللُت ئػازٍت أو جأوٍلُت وأزسي زامصة،
ًسطلها ئلى الٜازب .مّ ذلٗ ،٣لِع باللسوزة ،أن ًإدي الِىىان د ً
اةما ئلى اإلاِنى ،الطُما ئذا
ً
ٓاملا وال هٜىً ٤
مبهما ،بِم الص يء أو ذا بيُت ُمُٜت ،جدخاط ئلى ج٘ظير،
٠ان الِىىان
وٛد جدخاط ئلى جأوٍل وهى ما ُىاه ئمبرجى ئً٢ى بٜىله "ئن ػأن الِىىان أن ًبلبل ألاٗ٢از ال أن
ًسجبها" ،3وٟرل ،٣لِظىٕ بٜىله "ًيبغي أال ً٢ىن الِىىان مشل الةدت ألاهِمتِٗ ،لى ٛدز
بِده ًُ ٟؼٗ ٙدىي ال١خاب ج٢ىن ُٛمخه"!4
ٌؼاز ئلى أن الِىىان ًٌل مً طماث الىف الىثري ألاطاطُت ،في خين ٛد ٌظخٔني ُىه
الؼِس ،وهى ما هلخٍ ُٓابهُ ،لى طبُل اإلاشا ٤ال الخـس ،في الؼِس الِسبي الٜدًم .ولم
ًً ً١رٟس مً الِىىان طىي ٛاُٗت الٜـُدة أو ّ
زويها ٟأن ًٜا :٤الٜـُدة (اإلاُمُت) للمخىبي
التي ٛالها في طُ ٙالدولت ،أو الٜـُدة (الدالُت) التي ٛالها في ٠اٗىز وه١راٟ .رلً ،٣مً١
ؤلاػازة ئلى ُٓاب الاطتهال ٤مً اإلاسزُتٗ ،الؼاُس ًبدأ مسزِخهٟ ،ما ًبدو ،مباػسة مً دون
أي جمهُد أو مٜدمتً ،
مإزسا برل ٣جىًُ ٙجٜىُت الخىاؾُ 5لى ما ُداها ،مّ ما وزد في
الِهد الجدًد ،وهى ئهما ًُلمذ ئلى اإلاـير اإلا٘جّ الري آ ٤ئلُه الظُد اإلاظُذ خين ؿلب،
بُٔت جوىٍس دالالث ظدًدة ،وئبساش اإلاِنى وئًهازه ،ألامس الري ًم ً١أن ًمىذ الىف ً
وهجا
ً
وئػساٛاٛ ،د ًصٍد في الخ٘اُل ،في الخأزير والخأزس ،أٟثر ٗأٟثر ،لىٜسأ ٛىله:
ـل َ
َ ََ َ ْ
َ ُ ْ
بىٞ
"ل ْم ٌظ ِلمى ٞول ْم ً ِ
َ
َ
َ َ ْ
ض َْ ٛب َل َ
الْ ١أ َ
زير
َول ْم حؼ َس ِب
الِ ِ
ؼاء ألا ِ
 3مدمىد الهمِس ي .بزاعة الاستهالل أو في صىاعة العىىان ،بدض مٜدم ئلى مإجمس الىٜد ألادبي ،6ظامِت
اليرمى ،ٞئزبد ( ،)1996/4/17-15ووؼس في مجلت املىقف ألادبي( 313 .َ ،أًاز .9 ،)1997
4

اإلاـدز ه٘ظه :الـ٘دت ه٘ظها .اهٌس ٟرل :٣بظام ٛوىض .سيمياء العىىانُ( .مان :وشازة الشٜاٗت،

.33 ،)2001
ً
ً 5ىٌس :ػسبل دآس .الخىاؾ طبُال ئلى دزاطت الىف الؼِسي .مجلت فصىل .مج( .1.َ .16.ؿُٙ

.124 ،)1997
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َوال َب ِْ َد ُه"!

والخىاؾ ،في ذل ٣الظُا ،ٚدًني ًخِال ٝمّ الِهد الجدًد ،لٜىله "أظابه بُالهعَّ :أم ُخ٣
وزؤطاء ال١هىت أطلمىَّ ٞ
ئلي!" (ًىخىا ،)25:18 :وٟرلٛ ٣ىله "ٗلما زآه زؤطاء ال١هىت
ّ
والخدام ؿسزىا ٛاةلين اؿلبه اؿلبه!" (ًىخىا.)6:19 :
و٠ان طب ٝللمظُذ ،وهى مّ جالمُره ،أن ػسب مً ال١أض اإلاٜدطت في الِؼاء ألازير ٛبل
ؿلبهٜٗ .د وزد في الِهد الجدًد ً
أًلا ٛىله "وٛا ٤لهم ػهىة اػتهُذ أن آ٠ل هرا ال٘صح
مِ١م ٛبل أن أجألم .ألوي أٛى ٤ل١م أوي ال آ٠ل مىه بِد ختى ً١مل في مل٢ىث هللا .زم جىاو٤
ً
ٟأطا وػ١س ،وٛا :٤زروا هره واٛدظمىها بِى١م! ألوي أٛى ٤ل١م أوي ال اػسب مً هخاط
ً
ال١سمت ختى ًأحي مل٢ىث هللا .وأزر ً
زبزا وػ١س وٟظس وأُواهم ٛاةال :هرا هى ظظدي الري
ً
ًبرُ ٤ى١م اؿىِىا هرا لرٟسي! وٟرل ٣ال١أض ً
أًلا بِد الِؼاء ٛاةال :هره ال١أض هي
الِهد الجدًد بدمي الري ٌظُ٘ ٣ى١م" (لىٛا ٗ !)20-15 :22الدؼابه ،بين الازىينٛ ،اةم
مً خُض مأطاة اإلاـير ،أي بجامّ اإلاىث الري اهخهى ئلُه ٠ل منهماً ،
هبِا مّ ال٘از ٚال١بير
في الخ٘اؿُل!
ً
مساهبا الُٜ٘د ه٘ظه :صخُذ أنهم ،لم ٌظلمى ٞئلى الظلوان
ٌظتهل الؼاُس مسزِخه
إلاداٟمخ ،٣ل٢ي َّ
ًخم ؿلبُٗ ٣ما بِد ،ولم جخجسَ ال١أض ٛبل الِؼاء ألازير وال بِدهٛ ،بل
أن جـلب ٟما خدر للمظُذ ،ل١نهم في اإلاٜابل ظِلى ٞفي ٓسبت ؿِبتٜٗ ،د (ػسدو)ٞ
ً ُ
مُخا! جسي مً هم هإالء؟ ُلى ٠ل ،هترٟهم ل٘وىت الٜازب وذوٛه ألادبي! أما ؤلاػازةٟ ،ما
ًبدوٗ ،الى أن اإلاسخىم ووزي الثري في مدًىت زام هللاً ،
بُِدا ًُ وهىه الـٔير البروة،

ً
خُاً ،
مظٜى زأطه ،و٠ان ٛد ػسد مً ٛبل ً
ٛظسا ً
بُِدا ًُ وهىهً ،
وُدواهاًٜ ،ى:٤
وًلما
َ"ولَّ ١ن ُه ْم َػ َّس َ
دوَ ٞب ً
ُِدا َبُِدا
ِ
َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ
َ
ِئلى ٓسب ٍت طىٖ جمخد"!
وللم٢ان م٢اهت زاؿت وُمُٜت في الىظدان البؼسي ُٙ١ٗ ،به ئذا ٠ان هرا اإلا٢ان هى
الىهً أو ٛوِت مىه؟ ًٜى ٤أخد ّ
ال١خاب "ئن اإلا٢ان في ألادب ،أو في الخجسبت ؤلابداُُت بىظه
ً
أزف ،هى اإلا٢ان الري ٌؼِسها بىظىده وٛد ًخدازل ئخظاطىا به جدازال ًـِب ُصلىا
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ُىهٜٗ .د هُ ٜٙلى ُخبت البِذ الري ولدها ُٗه ٗيؼِس أن زمت ُالة ٝوػُجت حُِدها ئلى
ً
ً
وطلبا ،خظب
ئًجابا
السخمُٗ ،خدى ٤اإلا٢ان ُلى ئًٜاَ مؼاُسها ،وٍ١دظب مٌاهس مُِىت
ئخظاطىا وما حظخىخُه مؼاُسها مىه" .6ختى خُىما ًسٛد الساخل جدذ الثري في ظصء مً
الىهًٗ ،اهه وظىد ٛظسي! لم ً ً١له به ال زٓبت وال ئزادة١ٗ ،أهما ًسٍد الؼاُس أن ًسبرها،
ب٢ل أط ٙوأس ى ،وبىٔمت مِاجبت وخصٍىت :لٜد ُاغ الُٜ٘د الساخل ً
ظصءا ً
ٟبيرا مً خُاجه
ً
مدسوما مً وهىهً ،
ٓسٍبا ُىهٜٗ ،ا:٤
الس ِخ َ
َ"ٗ َو َّى ْٗ َذ َخ َّتى َظ َِ ْل َذ َّ
ُل
َ َ
َ ََ
الىه ًْ"!
ـُدة ُخ ٍ ّب ِلهرا
ٛ
لرلً ،٣ىً ٙالؼاُس اإلا٢ان (الىهً) بىؿ٘ه خالت زاؿت لها ُٛمتها الخاؿت ،جٜىم ُلى
ؤلاخظاض الِمُ ٝوالازجبان الىزُ ٝبين الساخل ووهىه "ٗال م٢ان بال ذاٟسة وزُا ٤وجـىز
وخدر ٌِوُه مىاؿ٘اث اإلا٢ان"ٟ .7رل ،٣خين زخل الُٜ٘د ٗاهه خسم مً وهىه! ئذ دًٗ
زازط وهىه الـٔير؛ البروة مظٜى زأطه ،والىدُجت مأطاة مشىاة مً الخسمان واإلاِاهاة!
حٔسٍب في الخُاة ،وحؼسٍد في اإلاماث! ئنها الٔسبت والدؼسد ،جل ٣هي اإلاؼ٢لت ،وجل ٣هي
اإلاأطاة! ًٜى:٤
َ"ولَّ ١ن ُه ْم َػ َّس َ
دوَ ٞب ً
ُِدا َبُِدا
ِ
َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ
َ
ِئلى ٓسب ٍت طىٖ جمخد
َ
َ
َّ
 ئ ْن َل ْم َج ُم َّد َّالظ ُ
ماء لىا ال– ٙ١
ِ
ََ
ْ
َّ
َ ُ
دود ألابد"!
خت ى خ ِ
َ َّ
ً
مإٟدا بأن جِى ٣الخالخين طىٖ حظخمسان ئلى أبد آلابدًً ،ما لم ج ِس ٙالظماء لخٜدًم ًد
ً
واضخا أن الخِىٍل في الخُٔير لِع ُلى ؤلاوظانٗ ،الىاّٛ
الِىن واإلاظاُدة! هىاً ،بدو
6

بادٌع ٗىٓالي .الشمان واملكان في الشعز الجاهليُ( .مان-ئزبدُ :الم ال١خب الخدًض وظدازا لل١خاب

الِالمي.182 ،)2008 ،
 7ظما ٤الخلىز .سمن الىص( .دمؼ :ٝداز الخـاد لليؼس والخىشَّ.70 ،)1995 ،
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ّ
مخسُل! وفي ذل ،٣ما ٛد ٌص ي بالخالت الى٘ظُت أو
اإلاىظىدٟ ،ما ًبدوً ،بٜى أٛىي مً ٠ل
الخجسبت الصخـُت التي مس بها ،أو وؿل ئليها ػاُسهاً ،
هبِاٟ ،ىدُجت لرل ٣الىا ّٛاإلاصزي،
وهى ما ألٜى بٌالله ُلى ه٘ظُت الؼاُس ،في طاةس أظصاء الٜـُدة!
ال جبدي الٜـُدةٟ ،ما هى مخىً ،ّٛ
ً
ُمُٜا ،وال ً
ه٘ظا مترُت بالىظد وألاس ى واللىُت،
خصها
ً
جـاُدا في ئًٜاَ الخصن ،وال هٜى ٤خسازة في الخ٘جّ أو الخىظّ ،لُٔاب الُٜ٘د أو زخُله،
وال
ٟما هى وا ّٛالخا ٤في ػِس السزاء الِسبي الٜدًم ،ألامس الري ٛد ٌِني ٟظس جىِٛاث الٜازب!
ً
وفي ذل ٣هٜسأ "وطبُل السزاء أن ً٢ىن ًاهس الخ٘جّ ِّبين الخظسة ،مسلىها بالخله ٙوألاطٙ
والاطخٌِام" !8وٛد وظب ئلى ألاؿمعي ٛىله "ٛلذ ألُسابي ما با ٤اإلاساسي أػسٖ أػِازٟم؟
ً
ؿىِا في زسوظه ًُ
ٛا : ٤ألها هٜىلها وٛلىبىا مدترٛت" !9وفي زأَي أن الؼاُس ٛد أخظً

ً
جٜلُدًا ،ئهما ججاوشه ئلى مى ٙٛأٟثر ً
جٜدما
مألىٖ ُاداث الِسب في ػِس السزاء ولم ًً١
ً
وئًداءٟ ،ما ججلى ذل ٣مً زال ٤بِم أبُاث في الٜـُدة ،حؼ ًُ ٙزٜت ٛىٍت ،وئزادة
ً
َّ
ّ
مؼىٛت
ؿلبت ،جبِض في الى٘ع زاخت وهمأهِىت ،وج٘اؤال ،زبما بما ًخمشله الؼاُس مً ؿىز ِ
ّ
جبؼس بأن آلاحي أٗلل ،والٜادم أظمل!
ومؼسٛت ِ
مباػسا ،ختى ٟأهه ًخمشله ً
ً
وا٘ٛا أمامه ً
ً
وظها لىظهٟ ،أن
زوابا
ًساهب الؼاُس الُٜ٘د
َ
َ
ْ
َ
ًٜىَ ٗ(َ :٤أ ْٓ َم ْ
ل َذَ ،و َو َّد ُْ َذ ،ج َد َّد ًْ َذٗ ،و َّىٗ َذ) وفي ذل ٣ما ًل٘ي ٛىة في الخأزير والخأزس ُلى
اإلاسطل واإلاخلٜي ُلى خد طىاءُ٘ٗ ،ه ش يء مً اللىُت وألاس ى لِع لٜ٘ده ٗدظب ،ئهما
ِ
لىا ّٛمصز وخاًُ ٤سسى له ،لم ًٜى الساخل ُلى الاطخمساز في جدمله ،وال ختى زؤٍخهٗ ،ما ٠ان
ْ
مىه ئال أن أٓمم ُُيُه مإ ًزسا (السخُل) ُلى البٜاء ُلى ُٛد الخُاة! لىٜسأ:
َ
َ َّ َ َ
"ل َِل َ ٣ل ْم ج ْد َخ ِم ْل ما َزأ ًْ َذ
َ َ َ
َٗ َأ ْٓ َم ْ
ل َذ َُ ُْي ُْ َْ ٠ ٣ي ال ج َسي"!
 8ابً زػُ .ٝالعمدة في محاسن الشعز وآدابه وهقده .ن .4.ط .2.جد :ُٜٝمدمد ُبد الخمُد( .بيروث:
داز الجُل.147 ،)1972 ،
9

الىىٍسي ػهاب الدًً أخمد .نهاية ألارب في فىىن ألادب .ط( .5.مـس :د.نٟ ،162 ،)1924 ،.رل،٣

ًىٌس :خظين ظمِت .قصيدة الزثاء ،جذور وأطىار ،بىاء قصيدة الزثاء( .دمؼ :ٝد.ن.75 ،)1998 ،.
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والظببٟ ،ما ًبدو ،أن الُٜ٘د لم ًدخمل ذل ٣الىا ّٛاإلاتردي بمظخىٍاجه وججلُاجه ٠اٗت،
ً
ج٘ادًا لسؤٍخه ،ولِدم
ومنها :ؤلاٛلُمُت ،والىهىُت ،والٜىمُت ،وختى الِاإلاُتٗ ،أٓمم ُُيُه
ٛدزجه ُلى جدمله ،و(زخل)! ٗالؼاُس ،في ذل ٣الظُا ،ٚوهى ًإدي دوز ال١ؼ ٙوالخِسٍت،
ّ
وَِسٍه! لُبلٔىا ًُ مدي ما اهتهذ ئلُه
ئهما ً١ؼ ٙخُٜٜت الىا ّٛاإلاأطاوي اإلاىظىد
ِ
اإلاؼاُس ججاه وا ّٛالخا ٤اإلاترديُ ،لى اإلاظخىي :ال٘سدي (الؼاُس) والجمعي (الؼِب) وختى
(ألامت) وزبما ؤلاوظاوي (الِالم) بأطسه ،لدزظت أهه ما ُاد ًُدخمل أو ًُوا !ٚولِل في ؤلاػازة
ً
جرٟيرا لىا بالساخل ه٘ظه ،ل ً١في طُا ٚمسخل ،ٙئذ
جل ،٣ئلى ُدم الٜدزة ُلى الخدمل،
ًٜى ٤في (مىطُٜى ُسبُت) ،وهي مً دًىان (خـاز إلاداةذ البدس):
"لُذ َ
َ
ال٘تى َح َج ْس!
َ
ًا ل َُخني َح َج ْس"!
هىا ً
أًلاًُ ،سي الؼاُس وهى في ٓمسة مِاهاجه ،بل في ٛمت مأطاجه في خُاجه ،لدزظت أهه،
ً
ً
ئوظاها ًّ
ً
خُا!
ظمادا ال أن ًبٜى
حجسا
ؿاز ً٘لل أو ًخمنى اإلاىث ُلى الخُاة ،أو أن ًـبذ
جىاؾ واضح مّ ٛى ٤الؼاُس الجاهلي جمُم بً مٜبلً ،10
ّ
هبِا مّ مساُاة
مّ ما في ذل ٣مً
ٍ
ٗاز ٚالصمان واإلا٢ان بين الؼاُسًٍ ،وازخالٖ الٌسوٖ والدواّٗ والظُا ٚلدي ٠ل منهما،
ًٜى:٤

أن َ
الِِؽ لى ّ
َ
َ
ال٘تى َح ٌ
جس
أهُب
ما

ُ
َ
الخىادر ُ
ُىه وهى َم ُلم ُ
ىم
ج ُيبى

 10جمُم بً ّ
أبي بً مٜبل العجالوي ػاُس مسلسم .ٚ70هـ37-.هـ657-554 /م ،له دًىان ػِس موبىَ،
ظِله ابً طالم في الوبٜت الخامظت مً ٗدى ٤الؼِساء الجاهلُين ،وٛد أػاد ٟشير مً الىٜاد والؼِساء
الٜدماء بؼِسه ،مً ذل :٣ػهادة ألازول أمام ُبد اإلال ٣بً مسوان بخٜدًمه ػِس ابً مٜبل ُلى مً
طىاه.
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ذل ٣اإلاى ٙٛالري ًٜ٘ه الساخل مً اإلاىث ئهما ٌُِدها بالراٟسة ئلى مى ٙٛالؼاُس ؤلاه٢ليزي
ً
م٘خىها باإلاىث ،لٜىله في ئخدي ٛـاةده "الؼِس واإلاجد والجما٤
ظىن ُٟدع الري ٠ان
أػُاء ُمُٜت ً
خٜا .ول ً١اإلاىث أُم .ٝاإلاىث م٢اٗأة الخُاة ال١بري".11

وٍمض ي ػاُسها ُٜٗى :٤لُ ،ً١لى السٓم مً ذل ٣الىا ّٛالـِب ،بما ُٗه مً ُد٤
مٜ٘ىدُ ،د ٤ال ًسي ،وال ٌظمّ ،وال ًدع ،وٛلب مً حجسٗ ،هى أُمى البـس والبـيرة!
ٗان الُٜ٘د ٌِلً زٗله وجددًه للخلىَ والخىىَ الري ًٜبل بدوض ٟسامت ؤلاوظان،
وٍدى١س لخٜىٛه ،وٍٜبل الٌلم! أما هدًٗ ،ظىٖ همض ي ً
ٛدما ئلى خُاة ملإها ألامل
ً
ً
مىظِا ومإإلاا ،وهى ًساهب الساخل بٜىله :طخٌل
والخ٘اؤ ٤باإلاظخٜبل ،مهما ٠ان الىاّٛ
ٛلىبىا مِ٘مت بـىج ٣اإلاجلجل ُٗىاٗ ،أهذ ،وئن ٓبذ ُىا ،طدبٜى ً
ً
خاكسا
خُا بُيىا،
مِىا ،لىٜسأ:
َ َ ْ ُ َ َْ َ َْ ُ
لىب
"طىد ِمل ؿىجِ ٣ملء الِ ٜ
هدُا َُلى َأ َمل َ
َو ْ
مىظ ِّ
ٍ
َو َو ِْ َل ُم ...ل ْل َِ ْدَ ٤ط ْم ٌّ َأ َ
ؿم
ِ ِ
َو َْ ٛل ٌب َُ ٟ
ظير السؤي ،ال ٌَعي"!
الصىرة الشعزية والقيم:
ًىً ٙالؼاُس الـىزة الؼِسٍت ،وٛد ظاءث في ٓالبُتها الٌِمى بُاهُت جٜسٍسٍت .وهى ئذ
ًسطمها مً زالُ ٤ىاؿس مخِددة ومخىىُت مشا ٤ذل :٣الـىث ،واللىن ،واإلا٢ان ،والصمان
ّ
ًدملها مً اإلاِاوي والُٜم مما ًجىد به مً ُٗم ما ًيخابه مً مؼاُس
وما ئلى ذلٗ ،٣اهه ِ
ووظداهُاث ،وما ذل ٣ئال بُٔت ئػسا ٞاإلاخلٜي وشخىهٗ ،الـىزة ال٘ىُت ّ
اإلاِبرة ،جسطمها
ال٢لماث التي جٜىم مٜام ألالىان .وذل ٣هى مِنى ٛى ٤الجاخٍ "ٗاهما الؼِس ؿىاُت،

ً

 11مً ٛـُدة ُٟدع Why did I laugh to-night :هٜال ًُ :هاش ٞاإلاالة١تٛ ،لاًا الؼِس اإلاِاؿس،272 ،
بٔداد.1965 ،
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وكسب مً اليسج ،وظيع مً الخـىٍس" !12وحِد الـىزة الؼِسٍت ،في مىٌىز ما ،وطُلت
ّ
ّ
جدس ٞوجإزس ،بما حؼخمل ُلُه
أطاطُت مً أهم زـاةف الخِبير الؼِسي ،ئذ ً٘ترق أن ِ
مً ُىاه ،ٙومؼاُس وأٗ٢از ،ومىاًٜ .ٙٛى ٤ابً زػُ ٝفي مدي جأزير الؼِس ُلى اإلاخلٜي
"وئهما الؼِس ما أهسبّ ،
وهص الى٘ىض ،وخس ٞالوباَٗ ،هرا هى باب الؼِس الري وكّ له،
وبني ُلُه ،ال ما طىاه"ٗ !13األزقُ ،لى طبُل اإلاشا ،٤لم جسجى باإلااءٟ ،ما ً٘ترق ،ئهما
جسجىي بالدماء ،لدزظت أنها لم جج ٙبِد! واللىن ألاخمسٟ ،مشا ٤وزد في الٜـُدةً ،دمل
دالالث مُِىت ومخِددةٗ .ما هى مِسوٖ ،أن ألاخمس ،وهى لىن الدم اإلاهسا ٚفي الٜـُدة
٠الظُل ُلى اإلاربذً ،دمل دالالث مصدوظتٗ ،األولىٗ :يها ئػادة بالطخُت وما جدمله مً
دالالث ،هرٟس منها ُلى طبُل اإلاشا :٤الخطخُت ،والخسٍت ،والىلا ٤والـمىد ،والخددي،
والشاهُتٗ :يها ئداهت ؿاززت للجالد ً
أًلا ،ل١ثرة ما ط٘ ٣مً الدماءًٜ ،ى:٤
لظ ْ
َ"و َو َّد ُْ َذ ُأ ُٗ ًٜا َز َو ْج ُه ّا ّ
ىين
ِ
َ
َّ
َد ًما ال ًَ ِجَُ ٙل ُْ ِه الث َري"!
ٟرل ،٣حِسق الٜـُدة لبِم الُٜم التي ٠ان ًجظدها الُٜ٘د في خُاجه ،مشا ٤ذل:٣
َ
(الخ ْص ُمُ ،
الج ْ َسأ ُةّ ،
الـ ْد ُ )ٚوئن لم حؼس ،في اإلاٜابل وٟما هى مخى ،ّٛئلى ٗلظوين بال دزوَؽ!
ِ
وٟرل ،٣لم حؼس الٜـُدة ئلى مدي الخظازة وهي ألاٗدح ،التي خدزذ مً بِد الُٜ٘د،
ً
جددًدا ،ألخد أهم السمىش! ٟأن ًسزُه الؼِس ،أو
الطُما زظازة اللٔت ،وال٢لمت ،والؼِس
جبُ١ه ألابجدًت الِسبُت ،أو أن جلبع اللٔت الِسبُت زىب الظىاد ،وحِلً الخداد! ما ٛد ٌِني
ً
ٟبيرا مً بِده ،وزظازة ٛد ال ّ
آا ً
حِىقُ ،لى مظخىي اللٔت
أن مىث الساخل جسٗ ٞس
ُ
ُ
َ
ود َّزة َّ
الِسبُت ،والصمان ،واإلا٢انُ ،لى خد طىاء ،وئن وؿ٘خه بأهه ( َط ُّ ُد اإلا ْبدُينُ ،
الخ ِاط)! ما
ِ
ِ
ً
مدٜٜا برلُ ٣ملُت الخأزير ُلى الىظه
ًإٟد ٛدزة الؼاُس ُلى الخأزير في الى٘ع اإلاخلُٜت،
ألاٟمل .ل ،ً١باطخصىاء ذل ٣اإلاٜوّ ،الىخُد زبما ،الري ًدُ ٤لى الب٢اء والخصن،
 12الجاخٍ .كتاب الحيىان .ط .3.جدُ :ُٜٝبد الظالم هازون( .بيروث :داز الجُل.132 ،)1992 ،

 13ابً زػُ .ٝالعمدة في محاسن الشعز وآدابه وهقده .ط.128 ،1.
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وَظخرزٖ الدمّ ،في أظىاء مً ئزازة الىظدان وجدسٍ ٣ألاشجان ،وٛد ً٢ىن مً أظمل
اإلاٜاهّ وأبلٔها ،ئن لم ً ً١أظملها وأبلٔها ُلى ؤلاهالٗ ،ٚان اإلاسزُت ج٢اد جسلى مً اللىُت
والخ٘جّ ،لىٜسأ:
َ َ
"ئ ْن ًَ ْج َمذ َّ
الد ْم ُّ في ٓ ْ٘ل ٍت
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
الخل ِم والـب ِر ٗلُج َم ِذ
ِمً ِ
ََْ َ ْ ُ ُ ُ ُ ّ
ظا٤
الس ِ
ٗلِظذ جـان دمىَ ِ
َ ْ َ
َْ
ِلخو ٍب أ َظ َّل َوال أٗ َد ِح"!
ولى انهمسث الدمىَ ًُ ُمد ،وطب ٝئؿساز ال ًُ ٓ٘لت ،ل٢ان اإلاى ٙٛأٛىي وجأزيره في
الى٘ع أبلٕ وأُل ،ٝالطُما ئذا ُلمىا أهه ال ًىظد زوب أٗدح وال أظل مً ذل ٣الخوب!
ٗان ٠اهذ دمىَ السظا ،٤ودمىَ السظاُ ٤صٍصة ،ال جنهمس إلاشل ذل ٣الخوبٗ ،لمشل أي زوب
جنهمس؟ ئهه زوب ما بِده زوب!
بؼ٢ل ُامً ،م ً١الٜى :٤خاٌٗذ اإلاسزُت ،وئن ٠اهذ جمُل مً خين آلزس ئلى جىًُ ٙبِم
الخٜىُاث الخدًشتُ ،لى بِم ظىاهب اإلاىزور الشٜافي في السزاء الِسبي ،الطُما في ُـىزه
الرهبُت اإلااكُت ،مشا ٤ذل :٣الخواب اإلاباػس ،وحِداد الـ٘اث والُٜم اإلا٘خٜدة ،وال٘ساْ
ال١بير الري جسٟه الُٜ٘د مً بِده .ب٢لماث أزسيٛ :د ج٢ىن الٜـُدة جأزسث بالسزاء الِسبي
الٜدًم مً هاخُت ألاطلىب ،أما مً هاخُت اإلاِنى ٗال! وُلُهً ،م ً١الٜى :٤لم ًسخلٙ
السزاء في الِـس الخدًض ُىه في أي ُـس ،وئن حٔيرث الىٌسة :للخُاة خُض أؿبدذ مادًت
ً
ً
اُخُادًا أو مجسد خُٜٜت زابخت ال ظداٗ ٤يها ،لِع أٟثر،
بامخُاش ،وللمىث ،لُـبذ خدزا
ٜٗد خاٍٗ ُلى اإلابنى الِام ،باطخصىاء جىًُ ٙبِم الخٜىُاث الخدًشت ،مً زال ٤حِدد
الـىز السزاةُت وجلىنها ،مشا ٤ذل :٣الخىاؾ ،وألاطوىزة ،والسمص.
لغة القصيدة:

ً
اللٔت الؼِسٍت ؤلابداُُتٟ ،ما ً٘ترقً ،جب أن جدمل في أُواٗها الجدًد ،ػ١ال
ً
وملمىها ،ئذ ئنها حؼ٢ل ملخٜى بين مبدَ الىف مً ظهت وٛازب مبدَ مً ظهت أزسي ،في
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ممازطت ٗىُت خُُٜٜت ،جدوز دازل طُا ٚمددد هى مدس ٞالٜـُدة ،وفي خالخىا جل :٣هى
وُٛم
الخصن وألاس ى لىٗاة الساخل وم٢اهخه ،أو باألخسي ٟأهما السزاء لـ٘اث ئوظاهُت أؿُلتٍ ،
هبُلت ،ال إلوظان بُِىه! وٟرل ٣ؤلاػادة بمىا٘ٛه ومبادةه التي ٌِددها وٍمخدخها ،وٛد ُد
ابً زػُ ٝالسزاء ً
مدخا للمُذ ،أو ٟما ٛا" ٤ولِع بين السزاء واإلادح ٗسٚ؛ ئال أهه ًسلى
بالسزاء ش يء ًدُ ٤لى أن اإلاٜـىد به مُذ ،مشل (٠ان) أو (ُدمىا به ُٟذ وُٟذ) وما
ٌؼا٠ل هرا لُِلم أهه مُذ "!14
جدُلىا لٔت الٜـُدةٟ ،ما هى وا ّٛالخا ٤في لٔت ألادب الىاٛعي ،ئلى أٗ٢از الؼاُس
ً
ً
ظىهسٍا في الٜـُدة .مً هىا ،جبدو لٔت الٜـُدة
وأخاطِظه ب٢ل ججلُاتها ،باُخبازه هسٗا
ً
جٜسٍبا .أهم ما ًميز أل٘اًها
بظُوت وطهلت ،مبنى ومِنى ،وٛد ظاءث ُلى مظخىي واخد
ً
ظماال ،أما أطلىبها ٗهى زوابي ،وهى أٛسب ما ً٢ىن
بظاهتها وطهىلتها ،وؤلاًٜاَ ٗيها ًصٍدها
ئلى (الظهل اإلامخىّ)ًٜ .ى ٤بؼس بً اإلاِخمس "ًيبغي للمخ٢لم أن ٌِسٖ أٛداز اإلاِاوي ،وٍىاشن
بُنها وبين أٛداز اإلاظخمِين وبين أٛداز الخاالثُٗ ،جِل ل٢ل هبٜت مً ذلً ٣
ٟالما ،ول٢ل
خالت مً ذلً ٣
مٜاما ،ختى ًٜظم أٛداز ال١الم ُلى أٛداز اإلاِاوي ،وٍٜظم أٛداز اإلاِاوي ُلى
أٛداز اإلاٜاماث ،وأٛداز اإلاظخمِين ُلى أٛداز جل ٣الخاالث"ٟ .15رلً ،٣م ً١الٜى :٤أٟثر ما
ُ
ُ
ٌٔلب ُلى لٔت الٜـُدة الىكىح الخام ،ئذ ئنها جٌهس أٟثر مما جلمس ،وهي مظخىخاة مً
الىا ،ّٛواٛ ّٛد ٌِ١ع خُاة الؼِساء البظُوت البُِدة ًُ الخُِٜد ،ما ًإٟد ُلى كسوزة

 14ابً زػُ .ٝالعمدة في محاسن الشعز وآدابه وهقده .ن .4.ط .147 ،2.و٠ان طبٜه ئلى ذل ٣الخِسٍٙ
ٛدامت بً ظِ٘س ،خُض ًٜى" ٤ئهه لِع بين اإلاسزُت واإلادخت ٗـل ئال أن ًرٟس في اللٍ٘ ما ًدُ ٤لى أهه
لهال ،٣مشل (٠ان) و (جىلى) و (ٛض ى هدبه) وما أػبه ذل ."٣هقد الشعز .جدٟ :ُٜٝما ٤مـو٘ى( .الٜاهسة:
ً
جٜسٍبا لدي مدمد مـو٘ى هدازه الري ًٜى ٤في السزاء "ٗهى جمجُد
د.ن .111 ،)1963 ،.وهجد السأي ذاجه
لخـا ٤اإلاُذ في مٜابل اإلادًذ الري هى جمجُد لخـا ٤الحي" ،اثجاهات الشعز العزبي في القزن الثاوي
الهجزي( .الٜاهسة :داز اإلاِازٖ.437 ،)1963 ،

 15الجاخٍ .البيان والتبيين .ط .1.جدُ :ُٜٝبد الظالم هازون (بيروث :داز الجُل.139-138 ،)1948 ،
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مساُاة الٜاُدة البالُٓت اإلاؼهىزة "موابٜت ال١الم إلاٜخض ى الخا ٤مّ ٗـاخخه" .16وُلُه،
ٗالىف الري هدً بـدده ،زواب ػِسي ًخ٢لم ًُ ه٘ظه بى٘ظه .مشل ذل ٣الؼِسٛ ،د
ّ
ً
ً
جـسٍدا ،أو أن ً١خى٘ه بِم
جلمُدا ال
ً٘لل أن ًأحي الؼِس
ال ٌظخجُب لسٓبت مً
الٔمىق في أٛل جٜدًس .مً هىا٠ ،ان مٌِم ما ًىٌمه ػِساؤها الُىم ،والجدد منهم
ً
ً
أخُاها!
جددًداً ،مُل لجهت الٔمىق وختى ؤلابهام
ئلى ذلٌ ،٣ظخسدم الؼاُس بِم الىطاةل ال٘ىُت ،مشا ٤ذل :٣الخأهِع ،والدصخُف ٟأن
وٛلبا مشلما لإلوظان ،أو ٟأن ّ
ً
طمِا ً
ًىدَ ألاٟٗ ،ٝرلٌ ،٣ظخسدم :ال١ىاًت،
ًجِل للِد٤
ِ
والوبا ،ٚوالخ١ساز.

وزٓم ذلٗ ،٣الؼاُس ّ
ٌِبر ًُ مؼاُسه ،في ٟشير مً اإلاىاكّ ،بؼ٢ل مباػس ،ال بؼ٢ل
ِ
ئػازاحي أو ئًداتيً ،
ُلما بأن لٔت الؼِسًُ٘ ،ترق أن حِخمد في بِم أظصائها ُلى الخىطّ

أي الخسوط أو الاهصٍاح ًُ 17مألىٖ اللٔت اإلاُِازي أو اإلاِخاد في ال١خابت الىثرًت ٟرلًٜ .٣ى٤
ً
ً
مُِىا ًُ الخِبير اإلاباػس -أي ًُ أٛل هسٚ
بىٗ ٤اليري "ُىدما ًىدسٖ ال١الم اهدساٗا
الخِبير خظاطُت -وُىدما ًإدي بىا هرا الاهدساٖ ئلى الاهدباه ئلى دهُا مً الِالٛاث مخميزة
ًُ الىا ّٛالِملي الخالفٗ ،اهىا هسي ئم٢اهُت جىطُّ هره السِٛت ال٘رة ،ووؼِس بأهىا
وكِىا ًدها ُلى مِدن ٟسٍم هابم بالخُاة ٛد ً٢ىن ً
ٛادزا ُلى الخوىز والىمى".18

16

الخوُب الٜصوٍني .إلايضاح في علىم البالغة .ن .3.ط .1.ػسح وجد :ُٜٝمدمد ُبد اإلاىِم ز٘اجي

(بيروث :داز الجُل.41 ،)1993 ،
ً 17ىٌسٟ :ما ٤مدمد بؼس .دراسات في علم اللغة .ط( .2.الٜاهسة :داز اإلاِازٖ.15 ،)1970 ،
18

هاط٢ل بلى ٞو هيرمان طالىجس .الزؤيا إلابداعية .جسظمت :أطِد خلُم( .الٜاهسة :م١خبت نهلت مـس

بال٘جالت.20 ،)1966 ،
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ً
أظىاء
وجسلى اإلاسزُتٟ ،ما ًبدو ،مً ُىـس الخُا ٤البُِد ،ما ٠ان ًم ً١أن ًل٘ي ُليها
مً الجما ٤والبهاء واإلاخِت أٟثرٗ ،الخُا ٤مً الِىاؿس اإلاولىبت في الىف ألادبي ،الطُما في
الؼِس ،ئذ ئن "لٔت الؼِس لٔت الخـىٍس اإلا١ش ٙوالخُا ٤اإلاخِٜل الخال!19"ٚ
وبما أن ال١الم ًدوز ًُ السزاء ،والسزاء ججسبت خُُٜٜت وئخظاض باأللم والخصن ومسازة
الٜ٘د ُٟٙ ،ال وهى مٜترن باإلاىثٜٗ ،د ًلخٍ الٜازب ما في الٜـُدة مً ألال٘اي ذاث
البِد الاهِ٘الي والداللي٘ٗ ،يها ُىاؿس داللُت ،وأزسي اهِ٘الُت ذاث زؿُد ه٘س ي وجأزير
مِىىي ٛىي ،وئًهاز لخُىٍت اإلاى ٙٛالىظداوي ،الري ً ٜٙفي مسٟصه الُٜ٘د ،وهى ما
ٌُظِ ٙاإلاى ٙٛفي حؼُ١ل السؤٍت والىعي ،لدي اإلاخلٜي ،في اإلاجاالث اإلاخِددة :الشٜاُٗت،
وؤلاوظاهُت ،والاظخماُُت ،والىهىُت ،الخ ..ولِل الؼاُس ٛد حِمد ؿد ٚاإلاؼاُسٗ ،الٜازب
ً
ٌؼِس بـد٠ ٚل ٠لمت ٗيهاً ،
وبُِدا ًُ التهىٍل
ججىبا للمبالٔت وؤلاطساٖ ئلى خد ٟبير،
اإلا٘سن في اللىُت والخصن ،وما ذل ٣ئال ل٢ي ال ًحجب خُٜٜت اإلاى ،ٙٛلرا بٜي كمً خدود
اإلاِٜى ٤دون أن ًخجاوشهًٜ ،ى:٤
"ط َى ْ٘ َخُ ٜد َ
َ
الخ ْص َم ِئ ْذ ًَ ْس َدُى َن
ِ
ََْ َ ُ ُ ََ
الباه َسة،
وه٘خ ِٜد الج ْسأة ِ
ْ
َط َى ْ٘ َخُ ٜد ّ
الـ ْد َِ ٚئ ْذ ًَِ ١ر ُبى َن
ِ
ِ
َ َ ْ َ ُ َّ َ َ
الٜاه َسة"!
وه٘خ ِٜد الل ْسبت ِ
ٗالدالالث مٜبىلت ،وٛسٍبت ئلى الِٜل والٜلب ً
مِا ،في جىاشج ُمُ ،ٝوجماشط جام بين ال٘١س
والِاه٘ت ،وٛد ظِلها مِاهاة ظماُُت لدي أبىاء ػِبه أو أمخه ،أو في مؼاُس الؼِساء
ّ
ً
خـسا ،شٍادة في الخأزير ،أي أهه ٌٔلب الؼِىز الجماعي ال ال٘سديُ ،لى أظىاء الٜـُدة،
ً
وذل ٣لألهمُت الخاؿت ،وػبُه برل ٣ما ًىزده الجاخٍ هٜال ًُ بؼس بً اإلاِخمس بٜىله
"وئهما مداز الؼسٖ ُلى الـىاب وئخساش اإلاىِ٘ت ،مّ مىاٜٗت الخا ،٤وما ًجب ل٢ل مٜام
ُ 19بد الٜادز السباعي .جماليات املعنى الشعزي ،التشكيل والتأويل( .بيروث :اإلاإطظت الِسبُت للدزاطاث
واليؼس.110 ،)1999 ،
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مً اإلاٜا .20"٤وٛد ج٢ىن اإلاأطاة التي وِٛذ مأطاة ػِب بأطسه ،أو أمت بأطسها ،ال مأطاة
ٗسد أو ظماُت بُِنها! ٗ٢اهذ مداولت مىٜٗت مً ٛبل ػاُسها للخِبير ًُ واُِٛت ألاػُاء
التي ًٜازبها!
جىاولذ الٜـُدة زالزت كماةس زةِظُت .21وجإدي اللماةس ،باُخبازها ًاهسة لٔىٍتً ،
دوزا
مىَ ،ٞػ َّس َ
باز ًشا في ؿُآت الخواب الؼِسي ،وهي :الٔاةب بـُٔت الجمّ َ(ل ْم ٌُ ْظل َ
دو،)ٞ
ِ
َ َ
َ َ
(ط َى ْدم ُلَ ،و ْ
واإلاخ٢لم بـُٔت الجمّ َ
هدُاَ ،وو ِْل ُمَ ،ط َى ْ٘ َخ ُِ ٜدَ ،وه ْسٗ ُّ) ،واإلاساهب اإلا٘سد
ِ
َ َ
َ(ٗ َأ ْٓ َم ْ
ل َذَ ،و َو َّد ُْ َذَ ،ج َد َّد ًْ َذٗ ،و َّى ْٗ َذ) ُلى الترجِب ،وٛد ظاء الترٟيزُ ،لى كميري
اإلاساهب اإلا٘سد (أهذ/الساخل) ،واإلاخ٢لم بـُٔت الجمّ (هدً/الؼِب) ،ب١شاٗت أٟثر .ولم
ًأث جىًُ ٙكمير الجمّ (هدً) مدم ؿدٗت ،ئهما هى مٜـىد لراجه ألظل جىطُّ داةسة
الخِبير ،ومجا ٤الخلٜي واإلاؼازٟت والخ٘اُلُٗ ،ىدمج ال٘سد بالجمُّٗ ،اللمير (هدً) ًلم
ً
طُِا ئلى جـىٍس الخالت ،بما ًخالءم مّ ألاظىاء،
اللماةس (أها وأهخم وهم الخ )..وذل٣
والىًُ٘ت التي ًإدًانها كمً الظُا ٚالِام في اإلاسزُت! ٗالخٜابل الداللي ،بين اللميرًً ،لم
ً ً١مدم مـادٗت ئهما ظاء ٟلسوزة أمالها الظُا ٚالِام للٜـُدة .وبرل٢ً ٣ىن
الؼاُس ٛد هأي بى٘ظه ًُ الخِبير ًُ ججسبخه الراجُت والخاؿتُ ،لى اإلاظخىي ال٘سدي أي
بلمير (أها) ،في مجا ٤اإلاؼاُس الخصٍىت ججاه الُٜ٘دً ،
مإزسا الاهدماط بالجماُتٗ ،هى ظصء ال
ًخجصأ منها ،والخِبير ًُ جل ٣اإلاؼاُس وجىًُ٘ها ُلى اإلاظخىي الجمعي أي بلمير (هدً)،
وذل ٣ألهمُت اإلاؼهد والخدر وحِمُ ٝأزسه وجأزيره ،باليظبت للجمُّٜٟ ،ىلهَ :ط َى ْد ِم ُل...
َ َ
َ
َو ْ
هدُاَ ...وو ِْل ُمَ ...وه ْ٘ َخ ُِ ٜد !...بلمير اإلاخ٢لم وبـُٔت الجمّ ال بلمير اإلاخ٢لم اإلا٘سدٟ ،أن
ًٜى :٤طأخمل ،وأخيى ،وأُلم ،وأٗخٜد ،وفي ذل ٣ججظُد لىبراث خصٍىت ،ال ُلى ؿُِد
اللٔت واإلا٘سد وخظب ،ئهما ُلى ؿُِد اإلاؼازٟت والؼِىز الجمعي ً
أًلاٗ .الخظازة زظازة
الجمُّ ال زظازة ٗسد أو أٗساد ،وهى ما ًيسجم مّ الجى الِام الخصًٍ للٜـُدة.
 20الجاخٍ .البيان والتبيين .ط.136 ،1.
ً 21ىٌس :مدمد ُبد هللا ظبر .الضمائز في اللغة العزبية .مـس :داز اإلاِازٖ.12 ،)1980 ،
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ّ
َّ
جىً ،ٙوبؼ٢ل م١ش ،ٙألاِٗا ،٤الطُما في الصمً
ئلى ذلً ،٣لخٍ الٜازب أن اإلاسزُت ِ
ً
جددًدا ،ئهما جدُ ٤لى الخسٟت والاهِ٘ا ،٤ولِظذ
الخاكس واإلاظخٜبلٗ .األِٗا ٤في السزاء
أػُاء زابخت وال ؿ٘اث مولٜت ،ما ٌِني اطخمسازٍت للِ٘ل وٛىة في الخأزير ،وهى ما ًوُل
ُىـس الصمً أٟثر ٗأٟثرٗ .الؼاُس ًسٍد أن ًلمذ ئلى أن خاظخىا ئلى الُٜ٘د طىٖ جٌل
ُ
جساٜٗىا في ٠ل زوىة هسوها مً خُاجىا ،وأن ؤلاؿساز ُلى السٗم والخددي مظخمس ختى بِد
زخُله ،ولً ً٢ىن مً هـِب اإلااض ي ٗدظب! ٗىدً وظخمد مىه الٜىة والؼمىر والِصة ،في
ً
ّ
ً
خاكسا ومظخٜبالٟ ،دوز
ُٓابه ٟما في خلىزهٗ ،الؼاُس ًخمشل خلىز الُٜ٘د وُٓابه،
زٍادي ُلى اإلاظخىٍاث ٠اٗت.
ولِل مً الالٗذ ما أبداه الؼاُس ،وهى مدىز الٜـُدة ألاطاس ي ،مً ئًمان بسؤٍا الُٜ٘د
(ط ُّ ُد اإلاُ ْبد َ
ود َّز ُة َّ
ُينُ ،
َ
الخ ِاط)! والتي بسشث بىكىح ٟبير
ِ
ٟؼاُس مبدَ له م٢اهخه اإلاميزة ،ئهه ِ
ّ
الطُما بِد زخُله ،وفي أُٜاب ال٘ساْ الري زل٘ه مً وزاةه ،مّ ما ٠ان لرل ٣الٜ٘د مً
أبِاد ٗ١سٍت وُٛم مِىىٍت ظلُلت ،مشا ٤ذل :٣الخصم ،والجسأة ،والـد ،ٚوالٜىة ،وال١سامت،
ْ َ
َ
ْ
في شمً ٟثر ُٗه :الخداَ ،ئنهم َ(ًس َدُىن) ،والى٘ا ،ٚوالجبن ،وال١رب ٗهم َ(ًِ ١ر ُبىن)،
واللِ ،ٙوالهىان! ُلى الِ١ع ً
جماما مما ٠ان ُلُه الُٜ٘د ،الري ظمّ بين طداد السأي
ً
ً
وٛىجه ،والـد ٚفي اإلاىٛ ،ٙٛىال وِٗال!
وٛد هجح الؼاُس في اإلاالءمت بين طسُت ؤلاًٜاَ الى٘س ي وطسُت ؤلاًٜاَ الِسوض ي ،وذل٣
مً زال ٤اطخسدامه جُِ٘لت ِٗىلً ،وهى ما أك٘ىُ ،لى اإلاسزُتً ،
ظىا مً الخأزير والخأزس،
َ ُ
ُلى خد طىاء .وُلى ذلٗ ،٣الٜـُدة جُِ٘لُت ،جُِ٘لتها ٗ ُِىلً ،وٛد اُتري الخسم أو٤
جُِ٘لت ٗيها( .الخسمُ :لت هٜف ظازٍت مجسي الصخاٖ ،وهى اطم ًول ٝباإلاِنى الِام ُلى
خرٖ أو ٤الىجد اإلاجمىَ في أو ٤ػوس مً البِذ ،وأٟثر ما ًدرٖ للخسم خسٖ الِوٙ
ُ
َ ُ
٠الىاو ،أو ال٘اءٗ ،خـير ٗ ُِىلًُُ :ىل ًْ).
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التكزار:
هجخذ الٜـُدة في جىًُ ٙالخ١ساز اللٌ٘ي البُاوي٠ ،ىطُلت ٗىُت .ومِسوٖ أن الخ١ساز ٌِد
مً ميزاث ػِس السزاء "وأولى ما ج١سز ُٗه ال١الم باب السزاء؛ إلا٢ان ال٘جُِت وػدة الٜسخت
التي ًجدها اإلاخ٘جّ" 22وهى ًُ٘د في ئًهاز ال٘١سة والترٟيز ُليها ،ول٘ذ الىٌس ئليها ،ومىذ
َّ
اإلاخ١سز ُٛمت ئكاُٗت زاؿت ًُ ،طاةس أٗ٢از الٜـُدة ،لىٜسأ "ٗالخ١ساز ٌظلى اللىء ُلى
هٜوت خظاطت في الِبازة وٍ١ؼ ًُ ٙاهخمام اإلاخ٢لم بها ،وهى ،بهرا اإلاِنى ،ذو داللت
ه٘ظُت ّ
ُٛمت" .23الخ١ساز ُملُت ج١شُُ ٙلى اإلاظخىٍين :الـىحي والداللي خين ًلُ ٙمِنى
ّ
ً
ًىلد خسٟت ئًٜاُُت وًُ٘تها جأزيرًت ،وٓاًتها جدسٍ ٣الِىاهٙ
ظدًدا ،وهى مً ػأهه أن ِ
وئًٜاًها.
ً
جأطِظا ُلى ما جٜدمً ،م ً١الٜى :٤للخ١ساز هاٛت حِبيرًت وأزسي ه٘ظُت وػِىزٍت ،جٌهس
مدي جأزس الؼاُس واهِ٘اله لسخُل الُٜ٘د مً ظهت ،ومدي جأزير ذلُ ٣لى اإلاخلٜي مً ظهت
أزسي ،وئن لم جسسط في ظلها ًُ اإلاألىٖ! أما هاش ٞاإلاالة١ت ٗتري أن الٜاُدة "ألاولُت في
الخ١ساز ،أن اللٍ٘ اإلا١سز ًيبغي أن ً٢ىن وزُ ٝالازجبان باإلاِنى الِام ،وئال ٠ان لٌُ٘ت
مخ٢ل٘ت ال طبُل ئلى ٛبىلها" .24هاهُ ٣بأن الخ١ساز ً
أخُاها ٌظخلصم ؤلاجُان بمِنى ظدًد ،بُٔت
ٟظس زجابت ال١الم ،مً خُض الٔسق أو اإلاِنى اإلاساد جأدًخه.25
َ
مً ألال٘اي التي ج١سزث في الٜـُدة (ج َد َّد ًْ َذً ،ا ،الَ ،ط َى ْ٘ َخ ُِ ٜد) ،وهي ج١ساز ٠لمت واخدة،
ومنها ج١ساز ِٗل ،وج١ساز خسٖ ،لجهت الُٜ٘د في خُاجه ،ولجهت الؼِىز الجماعي بِد ُٓابه
أو وٗاجه!

 22ابً زػُ .ٝالِمدة .ط.76 ،2.
 23هاش ٞاإلاالة١ت .قضايا الشعز املعاصز .د.م :م١خبت النهلت.242 ،

 24اإلاـدز ه٘ظه.231 ،
 25اهٌس :العمدة ،ط.74-73 ،2.
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خاثمة:
ً
أزيراٛ ،د ًلخٍ الٜازب بأن اإلاسزُت لم جخجاوش أو جخسى ههج الساخل ومى٘ٛه ،مً خُض
اإلاض ي ً
ٛدما ومىاؿلت اإلاظير ،وبالخالي لم جٜدم ما هى ظدًد ،واٟخ٘ذ باإلادا٠اة والخمظ٣
َ ُ َ
بىهجه لِع أٟثر ،لىٜسأ َ
"ط َى ْمض ي ٟما ْ ٟى َذ ج ْمض ي ِبىا"! ولم ج ً١أٟثر مً وطُلت للخِبير
والىؿ ،ٙوذلٌِ ٣ني زلى اإلاسزُت مً أًت زؤٍا ٗ١سٍت اطدؼساُٗت مظخٜبلُتٟ ،أن جدُى،
ُلى طبُل اإلاشا ،٤ئلى ج٘١ير مسخل ٙوههج مسخلً ،ٙم ً١أن ًُددزا الخُٔير اإلاولىب! ألن
الؼِسٟ ،ما ًٜى ٤هُٔل ،أٟمل ال٘ىىن!26
مّ ذلٗ ،٣الؼاُس ًداو ٤ئٛىاَ ه٘ظه وئٛىاُىا بأهه ال م٘س مً مىاؿلت اإلاؼىازُٗ ،لجأ ئلى
الخأس ي والٜبى ٤باإلاىث ٟأمس واٗ .ّٛاإلاىث خُٜٜت زابخت ًجب ٛبىلها ،وال مجا ٤لسٗلها،
ٗخل ٣هي طىت الخُاة .زم ال ًلبض ،بِد أن ًبصىا ُىاه٘ه وأشجاهه ،أن ٌِىد بىا ئلى الىاّٛ
الري اهول ٝمىه ،ئلى الخُاةً ،
مِلىا أن السظاء مىظىد وألامل ٓير مٜ٘ىد ،لم ًيخه بل
بالِ١عٗ ،اللسوزة جٜخض ي النهىق واطخئىاٖ الخُاة مً ظدًدٗ ،الخُاة ال حِسٖ
الخى ،ٙٛئهما ًجب أن حظخمسٗ ،نهس الخُاة اإلاخدٗ ٝأبد الدهس مظخمس في ظسٍاهه! ألن
ً
ازجباها ً
وزُٜا
الخىٌِ ٙٛني اإلاىث ُُىه ،أما الخُاة ٗىُٜله الخام! ٗالخ٘١ير باإلاىث مسجبى
بالخ٘١ير في الخُاة ،ألنهما وظهان لِملت واخدة!
وبما أن "زاجمت ال١الم أبٜى في الظمّ ،وألـ ٝبالى٘ع؛ لٜسب الِهد بها؛ ٗان خظيذ
خظً ،وئن ٛبدذ ٛبذ ،وألاُما ٤بسىاجُمهاٟ ،ما ٛا ٤زطى ٤هللا ؿلى هللا ُلُه وطلم"،27
ٗان ػاُسها ًسخم بخل ٣اللىخت ال٘ىُت اإلاؼسٛت ،بىٌسة ج٘اؤلُت حظخنهم الِصٍمت ،وجبِض
مإٟدا بأن الؼِساء ال ًمىجىن ً
ً
أبدا ،الطُما مً هم
الخسازة ،والدٖء ،وألامل ،مً ظدًد،
في مشل ٛامت الُٜ٘د! ٗالُٜ٘د ،وئن ٓادزهاٟ ،ؼِب وأمت وػِساء ،بجظدهٗ ،هى با ٚبسوخه
بُيىا في ذاٟسجىا ال٘سدًت والجمُِت ،خاكس مِىا وئن ٓاب ُىا! وأما طس الُٜ٘د وهى ػِسه
ٗ 26سدزٍ ٣هُٔل .فن الشعز .جسظمت :ظىزط هسابِص

ي .ط( .1.بيروث :د.ن.7 ، )1980 ،.

 27العمدة .ط.217 ،1
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ال٢امً في زوح ئبداُه اإلاخىهج ،وبُاهه اإلالهمٗ ،ظِبٜى مـدز ئػِاَ لىا .طىٖ ًٌل ً
هجما
ً
ز٘اٛا ً
أو ً
ُالُاً ،سٗسٖ ٗى ٚهاماجىا ل٢ي ًىير لىا الدزب في الخُاة اإلاٌلمتًٜ ،ى:٤
ٛمسا
َ
َ َّ
الخُاة
سٍٝ
ِ
"و ِل١ىىا في ه ِ
َ ُ َ
َط َى ْمض ي ٟما ْ ٟى َذ ج ْمض ي ِبىا
َو َه ْس َٗ ُّ ُز ْؤ َ
ـ َب ُ
ٍاُ ٞه ْ
الُِى ِن
َ
َ
َوه ْج َِ ُل ِط َّس ََ ٞه ْد ًًا لىا"!
وبِدٗ ،لِظذ الىٌسة الخ٘اؤلُت ُادة مً ؿ٘اث ػِس السزاء الِسبي الٜدًم ،ألامس الري
ًإٟد ما طب ٝأن ٛلىاه ًُ ازخالٖ ما ،بين ػِس السزاء الِسبيٛ ،دًمه وخدًشه ،في بِم
الجىاهب.

اإلاجمّ ،الِدد  ،)2012( 6ؿ٘دت262 ،

د .فهد أبى خضزة :في رثاء الشاعز الكبير محمىد درويش

ببليىغزافيا


ثحديات للقزن الحادي والعشزينٟ٘ .س ٛسَ :ميؼىزاث مجلت
أبى زلسةٗ ،هدِّ .
مىا ٙٛوداز الهدي للوباُت واليؼسٟ-سٍم.2011 ،



بؼسٟ ،ما ٤مدمد .دراسات في علم اللغة .ط .2.الٜاهسة :داز اإلاِازٖ.1970 ،



بلى ،ٞهاط٢ل وطالىجس ،هيرمان .الزؤيا إلابداعية .جسظمت :أطِد خلُم .الٜاهسة:
م١خبت نهلت مـس بال٘جالت.1966 ،



الجاخٍ .البيان والتبيين .ط .1.جدُ :ُٜٝبد الظالم هازون .بيروث :داز الجُل،
.1948



الجاخٍ .الحيىان .ط .3.جدُ :ُٜٝبد الظالم هازون .بيروث :داز الجُل.1992 ،



ظبر ،مدمد ُبد هللا .الضمائز في اللغة العزبية .مـس :داز اإلاِازٖ.1980 ،



ابً ظِ٘سٛ ،دامت .هقد الشعز .جدٟ :ُٜٝما ٤مـو٘ى .الٜاهسة :د.ن.1963 ،.



ظمِت ،خظين .قصيدة الزثاء ،جذور وأطىار .دمؼ :ٝد.ن.1998 ،.



الخلىز ،ظما .٤سمن الىص .دمؼ :ٝداز الخـاد لليؼس والخىشَّ.1995 ،
ً
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