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جلخيص:
ٌهخبر الشانغ ؾالم حبران أخض أغالم مغبو ْطُضة اإلآاومت في مىخطِ الٓغن الهشغًٍ .وْض أبضم
ً
شهغا زالر مجمىناث ختى  ،2864زم ضضعث بهض وَاجه اإلاجمىنت الغابهت "ؾُغ الخغوج" غمً
ألانما ٛالٙاملت للشانغ .ئن ما ًمحز شهغه بؿاؾت الترُٖب في الهباعة الشهغٍت ،الاهخمام بخُاضُل
اإلاشهض الٓغوي ،مما ًجهل عؾالخه جطل الٓاعب صون وؾُـ ًإو ٛاإلاهنى .ئغاَت ئلى طلَٓ ،ٚض
امخاػ الشانغ بٓطُضة الىمػت؛ وهي ْطُضة ْطحرة م٘شُت ،وفي عأَي ،ؾاهم هظا الخ٘شُِ في
حمالُت ْطُضة الشانغ ،وْض انخمض في طل ٚنلى أؾلىب الىضاء وحمالُاث الدشبُه .محزة أزغي
حؿم شهغه ،وهي عضض الطىعة الشهغٍت بآًام زاَذ أْغب ما ًٙىن ئلى الىثر ،وْض أصي هظا
جٙاص ِ
الخُىث ئلى نغع زؿاب الشانغ الدجاجي صون اهُها ٛأو اإلاُل ئلى ؤلآًام الهالي الىحضاوي ،ألامغ
الظي اؾخؿام مً زالله الشانغ أن ًىاػن بحن الهٓل والٓلب ،وهى ْلما هجضه في ْطُضة اإلآاومت
ختى مىخطِ الؿبهُىاث .وهى مً الشهغاء الظًً ًلخدم َُه زاعج الىظ بضازله؛ َٓض وشأ
ً
ً
مىخمُا ئلى الخؼب الشُىعي وْط ى في طلً ٚ
حهبحرا نً الؿبٓاث اإلاكلىمت
َ٘غاَ ،جاءث ْطُضجه
بشُاَُت وحمالُت في آن واخض.

ً
بضاًت ،هٓطض بالخؿاب الشهغي الغؾالت التي جغشح مً الٓطُضة نلى مؿخىي
اإلاػمىن ،وجمكهغ هظه الغؾالت في مبنى الٓطُضة نلى مؿخىي الشٙلً .مً٘ جلخُظ
ًّ
مػمىهُا بالتزامه بٓػُت شهبه الُلؿؿُني ،هظا
مجمل زؿاب الشانغ ؾالم حبران
الالتزامً 1خجلى في شهغه في أٖثر مً مىؾً بطضّ وشُاَُتَ ،هى حؼء ال ًخجؼأ مً شهغه،
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ًّ
ًٓى ٛحبران نً الالتزام" :في الخُٓٓت أن الالتزام أضبذ ً
مؿلما به ،ومٓبىال نً اْخىام ،نىض
أمغا
ًّ
أصباةىا الهغب في الىؾً ،ولً٘ ًمً٘ الٓىٛ
مبضةُا ،ئن ٗل ال٘خاب مىخمىن ،ختى أصنُاء نضم الالتزام
هم مىخمىن ،والؿإا ٛمىخمىن لم؟ ومىداػون إلاً؟ هدً هٓى ٛبانتزاػ ئهىا ملتزمىن بٓػُت الشهب..
بٓػُت الخًُحر الشىعي للهالم ،وهظه ألاخالم هي ْمت ألاخالم ؤلاوؿاهُت .وه٘ظا َان التزامىا الشىعي هى
بالػغوعة التزام ئوؿاوي لظل ٚخملذ ْطاةضها بطضّ خب ألاعع والخغٍت وؤلاوؿان .أما خى ٛالؿإاٛ
ئطا ٗان الالتزام ًػغ باألصب أم ال َالجىاب ً
ًّ
ًّ
مهاصًا
بغحىاػٍا أو
ْؿها بالىُي .هل ًمً٘ الىاْض مهما ٗان
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت38 ،
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ال ًطِ هػا ٛعَاْه َٓـ بل ٌهِشهًٓ .ى ٛحبران في مٓابلت مهه مهب ًرا بجالء نً طل:ٚ
"ئن حهمُٔ الغوح الشىعٍت ألصبىا ،حهمُٔ اؾدُهاب ألاصب للهالم الضازلي الظي ًمىج
بالهملُاث الاحخمانُت _ ،وجدىٍل ألاصب والشٓاَت ئلى حؼء مً َطاةل الطغام في ؾبُل
الخًُحر الشىعي ،ئلى مغآة للؿبٓت الهاملت وؾالح في أًضيها_ ئن هظا ٗله ًبضو غغوعة خخمُت
ًُغغها الخؿىع اإلاخىامي إلاجخمهىا ،وجُغغها الخدضًاث الخاْضة والاؾخُؼاػٍت التي ًُغػها
ً
ًّ
ونػىا في اللجىت اإلاغٖؼٍت للخؼب
شُىنُا
لاللتزام أن ًى٘غ نكمت بابلى هحروصا ٖشانغ؟ لٓض ٗان
الشُىعي الدشُلي .هل ًمً٘ لىاْض أن ًخجاهل سخغ ْطاةض بى ٛئلىاع؟ لٓض ٗان مٓاجال في اإلآاومت
ً
ملتزما
الُغوؿُت ،والٓخاْ ٛمت الالتزام .هل ًمً٘ ألخض أن ًخجاهل نبٓغٍت هاقم خ٘مذ؟ لٓض ٗان
ً
شانغا مغهِ الخـ ،زطب اإلاىهبت ،جدىٛ
بٓػُت الشىعة التزام الُغم بالجظم ،وٗان في هُـ الىْذ
شهغه ئلى َلٙلىع جغٗي في خُاجه ..ونلُهَ ،مً الدشىٍه أو الطخالت اصناء أن الالتزام ٌشل الشهغ أو
ألاصب .ئن هجاح الشهغ أو نضم هجاخه مغجبـ بمىهبت الشانغ ،وأخب أن أْى ٛأٖثر مً طل ٚئن
الالتزام ًٌني طاجُت الُىان بدُث جطبذ طاجُت ممتزحت ومشغبت بالظاث ال٘بري؛ طاث الشهب وؤلاوؿان
ً
نمىما" .ال٘دا .75 :2864 ،ٛوَهغٍ الباخث أخمض أبى خاْت الالتزام" :وئهما ًٓىم الالتزام في الضعحت
ً
ووغىخا
ألاولى نلى اإلاىِْ الظي ًخسظه اإلاُ٘غ أو ألاصًب أو الُىان َيها .وهظا اإلاىِْ ًٓخط ي ضغاخت
ً
ً
ً
واؾخهضاصا مً اإلاُ٘غ اإلالتزم؛ ألن ًداَل نلى التزامه ً
صاةما ،وٍخدمل ٗامل الخبهت
وئزالضا وضضْا،
ً
ً
ً
ضاصعا
مىبشٓا مً شضة ؤلاًمان بها،
التي جترجب نلى هظا الالتزام .مً هىا ٗان الالتزام مغجبؿا بالهُٓضة،
في حمُو أشٙاله وأخىاله نً أًضًىلىحُت مهُىتً ،ضًً بها الُ٘غ اإلالتزم .ومهلىم أن الالتزام ش يء،
وؤلالؼام ش يء آزغَ .االلتزام ٌهني خغٍت الازخُاع ،وهى ًٓىم نلى اإلاباصعة ؤلاًجابُت الخغة مً طاث
ً
مؿخجُبا لضواَو وحضاهُت هابهت مً أنماّ هُؿه وْلبه؛ َالخغٍت شغؽ أؾاس ي مً شغوؽ
ضاخبه،
الالتزام ،ولِـ ً
ً
ضاصعا نً ْؿغ أو مجاعاة أو مماألة أو هُاّ احخماعي ،بل اإلالتزم
ملتزما مً ٗان التزامه
هى الظي ًيبو الالتزام ًّ
خغا مً ْلبه وبُئخه ونُٓضجه؛ ًٓىم به نً وعي واْخىام وازخُاع خغ صوهما جٙلِ
أو ئٖغاه .ولهل هظه الخغٍت هي التي جػُي نلى الالتزام مهنى الشهىع باإلاؿإولُتَ .اإلاُ٘غ مؿإو ٛأمام
غمحره وأمام نُٓضجه ،وأمام اإلاجخمو الظي ًيخمي ئلُه ،وأمام ؤلاوؿاهُت ْاؾبت .ومؿإولُخه حؼء مً
ُٖاهه وؾبُهخه ،ئلى صعحت أهه لى خاو ٛالخُلذ منها إلاا اؾخؿامَ ،هى بد٘م نمله ،وبمىحب اإلاهمت التي
هضب هُؿه لها ،يحر ْاصع نلى أن ًخجاهل ما ًجغي خىله ،أو أن ًٙىن بمىأي نىه ،لظلً ٚخسظ اإلاباصعة
الخغة اإلاؿإولت في مهالجخه لُدٓٔ وحىصه ٖما ًيبػي له" .أبى خاْت.23 :2868 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت40 ،
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اليشاؽ الؿُاس ي والشٓافي "إلاشُٓي" َئت "الاهُخاخُحن" اإلاغنىبحن مً حهؼػ الاججاه الشىعي في
أصبىا وبحن حماهحر شهبىا بشٙل نام".2
للشهغ نىض حبران وقُُت أًضًىلىحُت عةِؿُت؛ َهى ً٘خب ْطُضة اإلاىاحهت التي حهغي
آلازغ ،الكالم ،اإلاهخضي ،وجىداػ للطخُت ،وهظه مً أهم عؾاةل ْطُضة اإلاىاحهت .3صخُذ
أن ؾمت اإلاباشغة والخٓغٍغٍت ؾًذ نلى ال٘شحر مً ْطاةض شهغ اإلآاومت ،ئط ؾػى اإلاػمىن
ً
ً
نلى َىُت الٓطُضةَ" :كل الىظ هاْال ئلى خض بهُض للىاْو ،وقل الخاعٍش جاعٍسا ،ولم
ً
زاصما للخاعٍش ولِـ اله٘ـ .وبالخأُٖض َان
ًخدى ٛئلى واْو َني أو جاعٍش َني ،قل شهغه
ً
لهظا ألامغ ئحماال ما ًبرعه ،هى ما ٌهىص ئلى ؾبُهت اإلاغخلت ،وجالخٔ ألاخضار ،هي مغخلت
جستزن الهضًض مً مٓىماث جضمحر ئوؿاهُت ؤلاوؿان ،ومسح آصمُخه باطالله في حشغٍضه في
اإلاٙان أو جىػَهه نلى مىافي الخاعؾت .هظا الُهل َغع هُٓػه َطاع البدث نً الخُٓٓت
ً
ًّ
غغوعٍا؛ ألن الشانغ مهما ؾعى ئلى الخًغب نً
مٓطضا
والؿعي وعاء خلى ٛلهمجُت اإلاغخلت
مغخلخه الخاعٍسُت ًبٓى الخطاْه بها ًّ
ْىٍا لهؿغ الاوؿالر وضهىبت ما بهضه".4
لً٘ حبران اؾخؿام في ال٘شحر منها أن ًسُِ هظه اإلاباشغة مً زال ٛآلُاث أؾلىبُت
مخىىنت ؾىِٓ نليها ً
الخٓا.
ً
ًّ
جأؾِؿا نلى طل ٚؾِخمدىع جدلُلىا للخؿاب الشهغي
حمالُا مً زال ٛآلُاث :اإلاُخا-
شهغٍت؛ الؿحرة الظاجُت؛ ْطُضة الىمػت؛ ْطُضة اإلاٙان؛ شهغٍت الطىث؛ باليت الىضاء؛

 2حبران.27 :2874 ،
3

"ًخجلى ألاصب في مىاحهت ألاػماث والى٘باث ً
ً
ْاؾها لٙل أهىام الُٓىص ،ألهه ًىدشل الىُـ مً
ؾُُا
الخؼن وآلاهاث والضمىم والخؿغة ،والىضم والٓلٔ ،والهضم واإلاىث وٍىؿلٔ بها ئلى اوهخاّ ٗامل للمجخمو

وألامت مً هظه الخاالث الػهُُت لحرجٓي بهما ئلى ألٔ اإلاجض والهؼة والاؾخبشاع بالىطغ أو هُل الشهاص
الهكُمتَ .ىقُُت ألاصب اإلآاوم للى٘باث وألاػماث وقُُت مٓضؾت هبُلت حؿؿو في مىاحهت نالم الخٓض
والجغٍمت الىخشُت وؤلاباصة لبني البشغ" .حمهت.33 :1008 ،
ٖ 4ؿاب.47 :1022 ،؛ واهكغ الٓاؾم.147 :1002 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت42 ،
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حمالُاث الدشبُه ،ومغحهُاث الٓطُضة .ومً اإلاالخل أن هظه آلالُاث حشٙل زؿاب
حبران الشهغي ،وئن ٗان طل ٚبيؿب مخُاوجت.
 -1امليتاّ -
شعسيت
ختى هإٖض مٓىلت الغؾالت اإلاػمىهُت التي ًخبىاها حبران في شهغه ،ال بض لىا أن هِٓ نلى
اإلاُخا-شهغٍت في مجمل زؿابه .حهنى اإلاُخا-شهغٍت بمىِْ الشانغ مً ْطُضجه ،وُِٖ ًغي
ئلى حشٙل الٓطُضة ،وهى الشهغ نلى الشهغ أي" :ئهخاج زؿاب شهغي مىغىنه َهل ٖخابت
الشهغ طاجه ،والهالْت بحن اإلاإلِ والىظ والجمهىع ،وبمهنى آزغ؛ َاإلاُخاْ-طُضة هي
ْطُضة طاث مؿخىٍحن زؿابُحن مخىاػٍحن :في اإلاؿخىي ألاوً ٛخهلٔ ألامغ بما ٌهغٍ ناصة
بالٓطُضة ،وفي اإلاؿخىي الشاوي الظي ًمط ي بمىاػاة مو ألاو ٛوٍمتزج به ،هجض الٓطُضة
جخأمل َُه ؾبُهتها الخاضت ٖٓطُضة شهغٍت أضلها وشغؾُتها وقغوَها ...وْض جخألِ اإلاُخا-
ْطُضة نلى ألاْل في البضاًت مً اإلاؿخىي الشاوي َٓـ أي اإلاؿخىي الخأملي ،وهظا ٌؿخضعي
أن ًُهم ،أن اإلاؿخىي ألاوٗ ٛامً في حمام الهمل الشهغي الؿابٔ للمخٙلم في الٓطُضة".5
في ْطُضة ال وقت للغصل مً مجمىنت "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت" ًٓى ٛحبران:
"لخم أبي وأمي
وئزىحي
في الىاع
وأهذ جؿلبحن
أن أٖخب في حمال ٚألاشهاع".6
جإٖض هظه الىمػت عؾالت الشانغ في اهدُاػه لىاْو شهبه ،وْض ججلذ هظه الغؾالت في
الهىىان بخىقُُه ال الىاَُت للجيـ؛ َمىِْ الشانغ مىظ الهخبت ألاولى للٓطُضة مدؿىم،
وشُاَُت الهىىان اإلاؿابٔ ال تهضٍ ئلى هُي ْطُضة الخبَ ،هىإ الهضًض مً الٓطاةض التي
 5زالض الغَؿىويhttp://www.nizwa.com/articles.php?id=1883 ،

 6حبران.32 :2861 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت41 ،
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غمنها حبران مجمىناجه الشهغٍت ،7بل تهضٍ ئلى جأُٖض الًاةب نً هظه الغؾالت ،وهي
الٓطُضة التي جطىع ألم الشانغ نلى اإلاؿخىي الخاص والهامٖ .ما أن الخىػَو الؿؿغي
لهظه الىمػت ٌه٘ـ َىُتها ،طل ٚأن الدشُ٘ل البطغي هى حؼء أؾاس ي مً ئهخاج الضاللت
في الشهغ الهغبي الخضًث ،وْض وقِ الشانغ جٓىُت حًُحر اججاه الؿؿغ الشهغي مً الاججاه
ألآَي ئلى الاججاه الهمىصي للخأُٖض نلى ْىة الىاع اإلاخمشلت في صاللت اإلادى والخالش ي.8
ً
ال ش ٚأن جماهي الشانغ مو مأؾاة شهبه حهلخه ضاصْا ئلى أْص ى الخضوصَُ ،ي
ْطُضة مغني الثىزة في مجمىنت "عَاّ الشمـ" ًٓ 2864ى:ٛ
"ْضعي أن أيني
أن أحىم
وأبٓى أيني
أن ججز حغاحي
وأبٓى أيني
وئطا مذ في اإلاهغٖت
َاألياوي
ؾىٍ جدخل ،بحن الغَاّ ،مٙاوي
وجداعب نني!".9

7

اهكغ مشال ْطُضة مكاملت في مجمىنت "ٗلماث مً الٓلب" ،2862 ،ص20؛ السبيع مً أوله ،ص،22
قصيدة حب ،ص.21

8

"ئن جدى ٛالىظ الشهغي الخضًث مً الٓالب البُتي اإلادضوص بهضص زابذ مً الخُهُالث ُْ -اؾاث
ً
مؿبٓا  -ئلى عخاب الؿؿغ الشهغي ْض َخذ اإلاجا ٛأمام الدشُ٘ل البطغي في الؿؿغ الشهغي.
مدضصة
وْض ؾانض ؤلازغاج الؿباعي الشهغاء نلى ئحغاء حشُ٘الث بطغٍت ججؿض الضالالث البطغٍت التي
ًغومىن ججؿُضها للمخلٓي" ،الطُغاوي.262 :1007 ،

 9حبران.15-14 :2864 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت42 ،
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ًمً٘ مالخكت ج٘غاع خغٍ الىىن اإلاخطل بػمحر اإلاخٙلم ،وفي عأًىا ،أغُى طل ٚنلى
زاعحُا أٖؿب اإلاػمىن ً
ً
ًّ
نمٓا ،ومىذ ألايىُت ْىة الٓضع الظي ال ٌهاهض.
ئًٓانا
الٓطُضة
ومً هىا ،أها الشانغ جػحي بىُؿها ،ألن الٙلمت أْىي مً الجؿض.
ئطا ٗان الشهغ ًض ٛنلى ْاةلهَ ،ان الشهغ خاص واضح ال ً٘ظبَ ،حرَؼ الشانغ الخمىٍه
والخلىًٍَُ :ي مجمىنت ؾُغ الخغوج ٌهبر نً طل ٚفي ْطُضة الشعس ال ًكرب:
"الشهغ ال ً٘ظب
نىضما ً٘ظب ال٘الم
ال ًٙىن ً
شهغا
اطهبىا أيها اإلاخدلٓىن اإلاىآَىن
أوشضوا ٖالم٘م أمام الجالص
وزظوا اإلاىذ مً الجالص
ونِشىا بىهُم الظ ٛوالخُاهت
ًمً٘ أن ٌهؿُ٘م الجالص ٗل ش يء
لً٘ انلمىا
الشانغ ال ًىأَ
والشهغ ال ً٘ظب".10
جغج٘ؼ الٓطُضة في بيُتها الهمُٓت نلى زىاةُاث الطضّ -الىُاّ ،الجالص  -الشهب،
الىهُم -الظ ،ٛالازخُاع -والخىىم .وْض ازخاع الشانغ الطضّ الظي جدمل جبهاجه في ؾحرجه
ً
جالخما بحن زاعج الىظ وحؿضه.
الظاجُت نلى انخباع أن هىإ
 -2الظيرة الراجيت
هىإ هىنان مً الؿحرة الظاجُت ألاو ٛالؿحرة اإلاجيؿت اإلاهغوَت ،والشاهُت اإلاػمىت خُث
ً
بهػا مً ؾحرهم في شهغهم .ونلُه ،ال جسلى ْطُضة مً قل شانغها،
ٌؿغص الشهغاء

والُغّ في صعحت الخالخم بحن الٓطُضة َ
اإلاىخجت وبحن مغحهُاتها الؿحرًت .وْغاءة الٓطُضة
 10حبران.117 :1021 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت43 ،
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مً هظا اإلاىكاع حهخبر":طاث أزغ في ال٘شِ نً الظاث ،زم اٖدشاٍ طاث الٓاعب ً
أًػا ،وهظا
ما ًٓغعه صاعؾى ًَ الؿحرة ،ئط ًغون أهه ئطا ٗاهذ خاحت ٗاجب الؿحرة ئلى جأمل طاجه ،هي
التي جدضو به ئلى ال٘خابتَ ،ان الخاحت هُؿها ئلى جأمل الظاث هي التي ججظب الٓاعب هدى
الؿحرة الظاجُت".11
في ْطُضة  1998التي هي مُخخذ مجمىنت حبران "ٗلماث مً الٓلب" ًٓى:ٛ
"وإلااطا ًا أبي؟
أجغي لبىان خلى ٖبالصي؟
أجغي َُه خىاٖحر حمُلت
بُنها جغجاح أخالم الؿُىلت
أجغي َُه ضًاعٖ ،بالصيً ،ا أبي؟
أجغي َُه ..ؾهام؟!!!
 .......ال ٖالم!
صمهذ نحن أبي ،أو ٛمغه
ٗان ٗالُىالط ،ؾى ٛالهمغ،
والضمو بهحن الخغ حمغه!
زشب الؿِٓ أَام ..والجضاع
ٗان ً
مبهىجا ..وٗان الجى في أْس ى صواع
أن هظا البِذ ًا أماه
ما ٗان ً
نؼٍؼا أي ًىم
َلماطا ًا جغي ضاع ً
نؼٍؼا وحمُال؟
أيها الىبو الظي حاص ،بال مً
نلى ؾى ٛالؿىحن
مً جغي ٌشغب مً ماة ،ٚبهض الُىمَ ،مً

 11الط٘غ.242 :2888 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت44 ،

حظين حمصة

أيها الىبو الخؼًٍ".12
ًىحه الشانغ الؿُل نضة أؾئلت ئهٙاعٍت ئلى والضه ،أما ألاب َال ًجُب؛ ألن حجم اإلاأؾاة
ٖبحر .وهى بظلً ٚلخظ ْطت الغخُل ئلى لبىان زالٖ .2837 ٛما ًجضع ؤلاشاعة ئلى أن
ألاؾئلت جٓؿم ئلى ْؿمحن :ألاو ٛما ًخهلٔ بالؿُل وأخالم ؾُىلخه الػاتهت ،والشاوي ما
ًخهلٔ باإلاٙان اإلاخمشل بالبِذ والىبو ،وهما عٖىان أؾاؾُان في الٓغٍت الُلؿؿُيُت ،وْض
جض ٛألاؾئلت نلى الىعي الخاضل نىض الؿُل "ال٘بحر" الظي وعى اإلاأؾاة ،وئلى الًُاب
والاهُطا ٛواغؿغاب ألالُتٖ 13.ما أن الشانغ ٌعجب مً صمو أبُه الظي لم ٌهغَه ئال ًّ
ْىٍا
ٗالُىالط ،والترٖحز نلى شخطُت ألاب هى مً أحل ئبغاػ الخًحر الخاضل في جاعٍش وحًغاَُت
الٓغٍت.
ال ًخسظ الشانغ جٓىُت الخلخُظ في عضض ه٘بت 2837؛ أي الخطىٍغ الهام إلاشانغه وإلاا
خضر ،بل هغاه ٌهخمض عضض الخُاضُل ووضُها ،وهظا الىضِ ٌؿهم في ئبؿاء الؿغص ،ومً
زم الخطىٍغ الضعامي للخضر .ئن الطمذ اإلاخمشل في َهل الؿلب "اؾ٘خىا" ًخجاوػ اللخكت
الغاهىت في الٓى ٛالشهغي ،وٍيسخب نلى ئًٓاٍ الخُاة الٓغوٍت بٙل جُاضُلها الهاصًت
اإلاألىَت التي جدضر ٗل ًىم .والطمذ الخاضل هى اهٓؿام لخُـ الخُاة في الٓغٍت .ئن
ألاضىاث اإلاخضانُت واإلاسىىْت مً َىّ الؿؿىح شاهضة نلى طل ،ٚزم ئن الؿؿذ ٖمغٖب
ً
ً
شاهضا مؿدشغَا نلى مطحرها؛ ألن
مٙاوي مهم في اؾدشغاٍ الخحز الهام للٓغٍت ًطبذ
الايتراب الىُس ي نلى مؿخىي الظاث ،والبىع اإلاٙاوي ؾُٙىن مطحرها .هظا الاهخٓا ٛمً
الطىث ئلى الطمذ ،ومً الخُاة ئلى الهٓم ،ومً الخغٍت اإلاخجؿضة في شخطُت الغاعي ئلى
الػُامٌ ،شٙل ،بىبرة هاصةت ،ما خضرًٓ .ى ٛحبران في ْطُضة :1998

 12حبران.5-4 :2862 ،
13

ًٓىٖ ٛظلٗ" :ٚان ؾىٍال حاعي /وحمُال ٗالىسلتٗ /اهذ ضخ٘خه ضاَُت /ؾاهغة ٗالُله /بهض زماوي
ؾاناث الشًل بمطىو "وهمان" ٗانً /غحو للبِذ لُأٗل وًَؿل" حبران.64-63 :2861 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت45 ،
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"اؾ٘خىا ...ضىث ًىاصي!
مً جغاه؟!
أهطخىا باهلل ،خحن
ئهه ضىث "أبي عاض ي" الخؼًٍ
"هيهُا نِس ى حهاٛ
اجغٕ ٗل ش يء ..وحها"ٛ
ألِ ضىث ٗان َىّ مً َىّ الؿؿىح
ً
ًخهالى مشٓل الىبراث ،مسىىْا ،حغٍذ /أيها الغاعي وعاء الخل ،اجغٕ
خُشما ٗان ،الٓؿُو
أجغي ئن غام مأؾاة
وٗل الشهب في ألاعع ًػُو
أيها الُالح ،لً ًىُه٘م "ْش الجباب"
َهلى ألأَ غُام /ونلى ألأَ ايتراب
ؾىٍ جبٓى ألاعع ،هظا الهامً ،
بىعا
وؾدبٓى ألِ نام.14"..
ًخدضر حبرانَُ ،ما ًىكم نالْت هظ الشانغ اإلاخِىت باألخضار ال٘بري التي خلذ
بالُلؿؿُيُحن ،نً مجمىنخه الشاهُت" :أْى ٛئن صًىاوي "ْطاةض لِؿذ مدضوصة ؤلاْامت"
ٌؿخلهم مىاغُهه وضىعه مً خغب خؼٍغان وما بهضها _مً اإلاأؾاة اإلاخُجغة ًّ
ًىمُا لشهبي
_ الشهب الهغبي الُلؿؿُني .وفي الضًىان عَؼ للهؼٍمت ،عَؼ هابو مً الاْخىام الهمُٔ،
والُٓحن الظي ال ًتزنؼم ،بٓضعة الشهىب الهغبُت ،ومهها الشهب الهغبي الُلؿؿُني نلى
ججاوػ الهؼٍمتٖ ،ما أن في الضًىان ْطاةض مؿخىخاة مً نظاب ؤلاوؿان اليهىصي في
ئؾغاةُل هدُجت الؾخمغاع الخغب وللؿُاؾت الطهُىهُت الخاٖمت 15.ول٘ىني أعي أن اإلاىغىم

 14حبران  ،2862ص.6-5

 15اهكغ نلى ؾبُل اإلاشاْ ٛطُضة املأطاة جصير ً
خبزا ًّ
ًىميا ،حبران ،2861 ،ص.65
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت46 ،
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الغةِس ي في الضًىان هى ئصاهت الؿُاؾت الهىطغٍت للخٙىمت ججاه الجماهحر الهغبُت الباُْت في
ً
ممىىنا مً
الىؾً ،مً ػاوٍت أوامغ ؤلاْامت الجبرًت وجدضًض ؤلاْامت .لٓض نشذ ؾيخحن
مًاصعة اإلاضًىت في النهاع ،ومً مًاصعة البِذ في اللُلٗ .ان طل ٚججغبت نمُٓت اخخلذ أٖثر
ْطاةض الضًىان .وأها أضغ نلى الٓى ٛئن ججغبتي هظه ٗاهذ ً
حؼءا مً ججغبت حماهحرها .وما
ً
ًّ
ناهِذ مىه لم أنان مىه وخضي .لم أًٖ "بؿال ًّ
واخضا
مأؾاوٍا" في الضًىان ،بل ٖىذ
َغصًا
ِ
مً أَغاص شهب هى َهال شهب بؿل ،مهظب ،ضابغ ،ضامض ،مىاغل .مً هىا َان شهغي
هى اوهٙاؽ لخجغبت شهبُت ولِـ ججغبت شخطُت َٓـ".16
 -2قصيدة الىمضت

17

أعي أن الهىامل التي جد٘م الٓطت الٓطحرة ًّ
حضا هي طاتها في اإلاجمل الهام التي جد٘م
الٓطُضة الىمػت؛ َهي مبيُت نلى الخ٘شُِ في اإلابنى واإلاهنى الىابو مً الاْخطاص اللًىي،
 16مىضوب الجضًض.32 :2861 ،
ً" 17الخل اإلاخدبو لخغٖت الشهغ الهغبي اإلاهاضغ ،ػٍاصة ملمىؾت في الاهخمام بالٓطُضة الٓطحرة ،ختى بدىا
هغي مجمىناث شهغٍت جسطظ بٙاملها لهظا اللىن مً الشهغ الظي أزظ حؿمُاث مسخلُت ،مشل:
ْطاةض ْطحرة -ومػاث -ئشغاْاثْ -طاضاث -بؿاْاث -مىمىماث ،ويحرها .وبالغيم مً أن الشهغ
الهغبي في نطىعه الؿابٓت ،نغٍ الٓطُضة طاث ألابُاث الٓلُلت ،وختى البِذ اإلاُغصٖ ،ما نغٍ قىاهغ
هثر اإلآؿهاث ،أو اإلاىشخاث ،أو الٓطاةض اإلا٘خىبت في ألاضل مً أحل الًىاء .ئال أن اإلاغء بىؾهه أن
ً
اؾدىاصا ئلى مجمىنت مً الهىامل .عبما ٗان
ًُؿغ ػٍاصة الاهخمام بالٓطُضة الٓطحرة في نطغها الغاهً
في ؾلُهتها ؾبُهت الهطغ هُؿه الظي ًمُل ئلى الؿغنت ،وٍُػل ألاشُاء الخُُُت الطًحرة .باإلغاَت
ً
ئلى اهدشاع قاهغة اإلاهغحاهاث الشهغٍت التي جدشغ ً
أخُاها،
نضصا مً الشهغاء ًخجاوػ الؿبهت أو الهشغة
في َترة ػمىُت ال جخجاوػ الؿانخحن .مو ما جُغغه هظه اإلاهغحاهاث مً اهخٓاْ ٛؿغي مً مىار شانغ ئلى
مىار آزغ ًسخلِ نىه ً
جماما ،مما حهل بهؼ الشهغاء ًُػلىن الٓطُضة الٓطحرة التي ججظب اهدباه
اإلاؿخمهحنٖ .ما أهه ال ًمً٘ ئيُا ٛالضوع الظي لهبه الخأزغ بكاهغة الٓطُضة الٓطحرة في آصاب الشهىب
ألازغي ،ال ؾُما بهض أن ٖثرث الترحماث لٓطاةض الهاًٙى والخاهٙا الُاباهُت ،وٖظلْ ٚطاةض ًىححن
يُُل ٚوٍاهِـ عٍدؿىؽ الٓطحرة ويحرها" ،هىُضي44 :1002 ،؛ الٓاؾم287 ،؛ أبى شمالت،
.280
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت47 ،
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وهي جسخلِ نً الٓطُضة الٓطحرةَ" :الٓطُضة الىمػت ْطُضة ْطحرة ً
حضا ،ال جخجاوػ في
ً
أؾؿغا ْلُلت ،جخمحز ناصة بىخضة اإلاىغىم ،وب٘شاَتها الهالُت التي
الهاصة نضة ٗلماث ،أو
حؿخلؼم منها الاْخطاص الشضًض في اؾخهما ٛخغوٍ الهؿِ ،واإلاُغصاث ال٘مالُت التي ال
جسضم حىهغ اإلاىغىم ،وجسلى هظه الٓطُضة بؿبُهت الخا ٛمً الخشى والخؿغٍؼ واإلادؿىاث
البضٌهُت ألازغي .أما الٓطُضة الٓطحرةَ ،لِـ هىإ اجُاّ نلى حجم مهحن لهآَ ،ض
جٙىن ضُدت أو ازيخحن أو أٖثر ،وحهخمض في الًالب نلى أٖثر مً بإعة مىغىنُت ،والطىعة
الشهغٍت َيها مبشىزت ومىػنت نلى امخضاص الىظ".18
ًالخل اإلاخابو لشهغ ؾالم حبران أن ْطغ ْطاةضه هي محزة جٙاص جٙىن أؾاؾُت في
زؿابه الشهغيْ ،ض وهؼو طل ٚئلى أن الٓطغ مو معجم الٓطُضة الىاضح والشُاٍ ما هى
ئال آلُت حهىٍؼ ًجهل الشانغ مً زاللها عؾالخه مىحؼة ومإزغة في آن واخض ،وْض جضهش
الٓاعب ً
أًػا؛ ألنها جخؿلب مىه ً
صاةما ئناصة الخُ٘حر َيها .ئط ئن الٓاعب ًخهامل مو الٓطُضة
جضعٍجُا ،وٍبني جىْهاجه مً زال ٛالخٓضم ًّ
ًّ
ػمىُا في الٓغاءة ،ل٘ىه في الٓطُضة
الؿىٍلت
الىمػت ال ًلهب ػمً الٓغاءة ً
أؾاؾُا َيها ،لظل ٚجٙىن ئناصة الٓغاءة أو الخُ٘حر ًّ
ًّ
ملُا
صوعا
ؾمت باعػة في ْطُضة الىمػتًُ .ؿغ طل ٚالشانغ بٓىلهَ" :هال أٖثر ْطاةضي ْطحرة ..وال
أحضوي بأي خا ٛبداحت ئلى الخبرًغ ،مو أهه ْض جٙىن هىال ٚخاحت ئلى الخُؿحر إلاً ًؿلبه.
أها خحن أٖخب ال أْغع ً
ؾلُا ما هى حجم الٓطُضة ونلى أي وػن .أها أنِش الىاْو وأحمو
مىه الطىع وخغاعاث الخجاعب الصخطُت والشهبُت ،أجُانل مو ما أحمهه .أخاو ٛأن
أهػمه ًّ
ًّ
وناؾُُا .متى أٖخب؟ ال أنغٍٖ .م ْطُضة ٗل أؾبىم ،أو ٗل شهغ ،أو ٗل
َ٘غٍا
ً
ؾىت ،ال أنغٍ .أها ألتزم بص يء واخض :أن ًٙىن ما أٖخبه ضاصْا لِـ مو هُس ي َٓـ ،بل
ً
مو الخُاة .أن جٙىن ضاصْا مو هُؿ ٚومو الخُاة مهىاه أن جداو ٛأن ًٙىن في ٗل نمل

 18أصًب مدمضhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=42699 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت48 ،
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ً
ٖشِ َني ومهغفي ً
أًػا .يهمني َهال أن ًٙىن في شهغي ش يء حضًضٖ ،شِ حضًض ،هظا
ً
أخغص نلُه .أما الؿى ٛوالٓطغ َال ٌهىُني؛ ألهني ال أبُو ْماشا!".19
هالخل طل ٚفي ْطُضة حب الشهحرة في مجمىنت "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت":20
"ٖما جدب ألام
ؾُلها اإلاشىها
أخبها
21
خبِبتي بالصي" .
جبضأ الٓطُضة في الؿؿغ ألاوٖ" ٛما جدب ألام" بمٓىلت واضخت ال جدخاج ئلى بغهان ،لً٘
الؿؿغ الشاوي ًدضص وغهُت الؿُل؛ َمً الؿبُعي أن جدب ألام ؾُلها ،لً٘ نباعة "ؾُلها
اإلاشىها" ججهل هظا الخب أٖثر اج ً
ٓاصا مً حهت ألام ،وٍجهل لُكت "اإلاشىها" جدمل صالالث
أزغيَ .هي مُخاح الٓطُضة ألنها جُطل الىظ وجٓابل بحن ألام وأها الشانغ ،وبحن الؿُل
وبالصه ،وال ًطغح في الٓؿم الشاوي "أخبها ،خبِبتي بالصي" َلم ًىهتها ،والٓاعب ًمأل هظه
ّ
املشىهت/املغتصبت .وْض أحاػٍ في الخأوٍل؛ َاطا هكغها ئلى
الُجىة :أخبها خبِبتي بالصي
نضص ٗلماث الٓطُضة ٗاهذ زماوي والٙلمت الخاؾهت اإلادظوَت بىاء نلى ملء الُجىة التي
ًُترغها الٓاعب هي اإلاًخطبت أو اإلاشىهت أو أي لُل ًدمل صاللت الػهِ والهؼٍمت
ً
ً
ً
مُخٓضا ،وهى بظلٚ
مىلىصا مشى ًها
والدشغٍض ،ومً زم ًغسي الشانغ بالصه بانخباعها ؾُال
ً٘ؿغ صاللت َهل الىالصة ،وٍدىله مً الُغح ئلى الخؼن .وما الخهبحر نً الخب ؾىي حهبحر
نً قاهغ ًٌلِ ً
باؾىا ًّ
مغا.
ّ
شعبي:
ٌهبر الشانغ مً هاخُت أزغي نً جُاؤله في ْطُضة نهاز
 19مىضوب الجضًض.32 :2861 ،
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"والظي ًؿالو ْطاةض مجمىنت ؾالم حبران "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت" ال بض أن زغج بشالزت
اؾخيخاحاث عةِؿُتْ -2 :طغ الٓطُضة -1الُ٘غة الىاخضة التي جضوع خىلها الٓطُضة  -2شُاَُت الخهبحر
اإلاباشغة الُىُت" الخلى.52 :2861 ،

 21حبران  :2862ص .42وشغث في "ٗلماث مً الٓلب" ٖجؼء مً ْطُضة أخباز مً الىطً ص.201
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت50 ،
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"حشخهل اإلآاومت
في ٗل شبر
ٌهلً ؤلاضغاع
ئضغاعه أن جبطٔ الهضوان ٗل صاع
شهبي أها أنغَه
ئن أقلمذ
ًيسج مً صماةه نهاع".22
ً
ًّ
أؾاؾُا في جىلُض صاللت الٓطُضة
مغج٘ؼا
ًجهل الشانغ في هظه الىمػت لُكت النهاع
اإلابيُت نلى صاللت الٓؿو التي ال جدخمل الكً؛ َاإلآاومت في ٗل شبر ،وهظا حهمُم،
وؤلاضغاع مهلً ال عحهت َُه ،و"أها الشانغ" حهغٍ شهبها "أها أنغَه" ،وهظه اإلاهغَت
ًُٓيُت؛ ألن الكغوٍ الخاعحُت ئطا "أقلمذ" ًٓابلها النهاع والخالص الظي ًيسجه الشهب
بُهل اإلآاومتً .الخل ً
أًػا أن الُهل "ًبطٔ" ًخسظ صاللت الغَؼ للهضوان ،وهالخل أن
"مىجُِ" البطٔ ًخ٘غع في شهغ حبران نضة مغاث للضاللت نلى ؤلاْطاء ،والخهبحر بالخغٖت
ولِـ بالٙلمت نً مىُْه الغاَؼ للكلم.23
 -9قصيدة املكان
ًخهامل الشانغ ؾالم حبران مو اإلاٙان بدب وخغاعة؛ َُُه ؾُىلخه ،وما ًٌلب نلى
جطىٍغه للمٙان هبرة الغزاء التي ًخػمنها زؿابه الشهغي .والهالْت التي جد٘مه باإلاٙان ئما
 22حبران .11 :2862 ،واهكغ ْطاةض :وعد ،ص15؛ وطعم اللحظت ،ص27؛ طم وطكس ،ص30؛ ومً
بعيد ،ص.40
ً 23خ٘غع البطاّ في أٖثر مً مىؾً في ْطاةض الشانغ ،وهى حهبحر ضاعر نً عَؼ الكلم .وٖأن اللًت
حؼءا مً الخهبحر الشهبي ً
حعجؼ نً الخهبحر نً مشانغه .وْض ًٙىن البطاّ ً
أًػا! وْض وعصث هظه
اللُكت في مجمىنت "ٗلماث مً الٓلب" في الٓطاةض :صىث ،ص13؛ ًىم وليلت في املدًىت ،ص42؛
ثىزة على السياء ،ص70؛ عً التافهين ،ص .71وفي مجمىنت "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت" في
الٓطُضجحن :نهاز شعبي ،ص11؛ بال أوطمت ،ص.53
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت52 ،

حظين حمصة

نالْت ايتراب أو خىُجز وفي ٗليهما هىم مً الغزاء للجًغاَُا التي َٓضث هىٍتها ،ولم حهض
نغبُت اإلاالمذ .ولهل ْطُضة صفد مً مجمىنت "ٗلماث مً الٓلب" شاهض نلى طل:ٚ
"يغٍب أها ًا ضُض
وأهذ يغٍبت
جٓى ٛالبُىث :هال
وٍأمغوي ؾاٖىىها ابخهض!
نالم ججىب الشىاعم ًا نغبي ،نالما
ئطا ما ؾغخذ الؿالم...
َال مً ًغص الؿالما
لٓض ٗان أهلً ،ٚىما هىا
وعاخىاَ ،لم ًبٔ منهم أخض
نلى شُتي حىاػة ضبذ
وفي مٓلتي ..مغاعة ط ٛألاؾض
وصانا..
ً
وصانا ،ضُض!".24
ًجؿض الشانغ نالْخه باإلاٙان ،وَسخب مُهىم الًغبت نلُه ،ونلى اإلاٙان ضُض ً
وَٓا
للمهاص ٛاإلاىغىعي .والٓطُضة أشبه بالىْىٍ نلى ألاؾال ،ٛيحر أن الشانغ ًجىب شىاعم
ضُضَ ،ال ٌهغَه يحر البُىث ،أما الؿاٖىىن الجضص َحرَػىهه وٍمجىهه ،وٍطبذ الهغبي
حؿما ً
ً
يغٍبا ًخجىَ ٛيها ،والطىث الخُٓٓي الظي ًخمشل في الؿؿغ "وٍأمغوي ؾاٖىىها
ابخهض" ،بِىما ضىث البُىث اإلاغخبت "جٓى ٛالبُىث :هال" والتي لم َ
جيـ هظه ألالُت ًسُذ،
وضىث الشانغ ٖظلً ٚبهذَ .البُىث في بضاًت الٓطُضة مُغيت مً ؾاٖىيها ألاضلُحن .هظا
الخُغٌَ للمٙان مىحو نىض الشانغ "نلى شُتي حىاػة ضبذ ،وفي مٓلتي مغاعة ط ٛألاؾض"،
وهالخل أن الطمذ مخمً٘ مً أهم وؾُلخحن لالجطا :ٛالشُت الظي أؾبٔ نليها الطمذ
24

حبران.33 :2862 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت51 ،

الشعسي ّ
ّ
ّ
وآلياجه في شعس طالم جبران
جمالياث الخطاب

ٗالجىاػة ،والهحن التي حشحر ئلى الاه٘ؿاعٖ .ما ًبضو أن خغٍ الجغ "نلى" الظي ًبخضب شبه
الجملت ًإٖض هظا الطمذ الظي أؾبٔ نلى البُىث ونلى الجؿض ،أي نلى نىاضغ اإلاٙان.
ًلخظ الباخث زالض مطؿُى مػمىن الٓطُضة بٓىلهَ" :اطا ٗاهذ الًغبت ْض اْترهذ
ْبل طل ٚباالؾدىٙاعَ ،انها هىا جٓترن بالخؿغة ،والخعجب مما آلذ ئلُه ألاوغام التي
أضبدذ اإلاضًىت ً
عمؼا لهاَ .اإلاؿاخت التي أضبدذ جُطل الشانغ نً مضًيخه ،هي مؿاخت
مٓدمت ،ولِؿذ مً ؾبُهت ألاشُاء التي ًدـ بها ئوؿان آزغ في مضًىت أزغي ،زاعج ألاعع
اإلادخلت .لٓض جدىلذ اإلاضًىت مً هىٍت ئلى هىٍت ،وهظا الخدى ٛمُغوع نليها بٓىة ماصًت
وبشغٍت ،حهلذ الشانغ هى آلازغ ًِٓ أمام هظا الخدى ٛمً صون أن ًجض أي نالْت جغبؿه
بالىغو الجضًض ،بهض أن َٓض آلاضغة اإلاباشغة التي ٗاهذ جغبؿه باإلاضًىت .وئطا ٗان الخاعٍش -
أي -اإلااض ي هى الشاهض الىخُض نلى هظه الهالْتَ ،ان الىاْو الجضًض ًضأب نلى ئلًاةه
مً زاعؾت الشانغ الىُؿُت ،وهظا ما أَصح نىه ؾالم حبران في ْطُضجه "ضُض"".25
ًغضض الشانغ الخدى ٛالجظعي الظي ؾغأ نلى خُاة الهغب الُلؿؿُيُحن في البالص في
ْطُضة عين حىض َُىقِ في ؾغصه الشهغي في ئًغوهُا هاصةت ،جإٖض هظه الىبرة الهاصةت
خغوٍ اإلاض في الٓاَُت ئغاَت ئلى جُُٓضهاٖ .ظل ٚجؿهُم مشهض اإلاٙان بهباعة "أهال وؾهال"
جض ٛنلى هظه ألاًغوهُا التي ًمً٘ أن ًبؿً الشانغ هٓضه لل٘غم الؼاةض في اإلاىعور الهغبي
الظي حهل مً بؿاؾت الؿٙان ألاضلُحن نغغت للشخاث .لم جخًحر مهالم اإلاٙان بل أصخاب
ً
اإلاٙان ،وهى ٌهخبر طل ٚبؿُؿا .والشانغ ال ًغسي هىا اإلاٙان بشٙل شهاعاحي ،أو ال ًخدضر نً
ً
اإلاٙان ،بل ًٓضم جُاضُله لُجهل اإلاخلٓي شغٍٙا في جطىٍغ اإلاأؾاة التي جيخكم غمً زىاةُت

 25مطؿُى .170 :2875 ،وٍٓى ٛالٓاؾمَٙ" :لماث ْطُضة "ضُض" لؿالم حبران ناصًت ال خظلٓت َيها
وال اؾخًغاّ في الًغٍب والًلٔ ،ول٘نها عيم بؿاؾتها ونُىٍتها ،جدمل الضالالث الهضًضة والبهُضة وجشحر
الهىاؾِ وحصخظ الهٓل وجضزل الٓاعب في صوامت مً الخُ٘حر الظاحي الهمُٔ" ،الٓاؾم 162 :1002؛
واهكغ أَىان الٓاؾمhttp://www.odabasham.net/show.php?sid=52214 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت52 ،
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ئْطاء ضاخب البِذ وئبٓاء الضزُل َيها .وهدً هالخل مىظ الؿؿغ الشالث يُاب ضاخب
البِذ ،أي الطغام بحن اإلاىُى والىؾً:
"ألاعع ما ػالذ نلى سخائها اإلاههىص،
والؼٍخىن في ال٘غوم
ًظبده الشىّ لُغاؾحن
البِذ ما ػا ٛنلى هىضامه الٓضًم
(أهال وؾهال) لم جؼ ٛحشوَ ،ىّ الباب
وال ًؼا" ٛاإلاض" ..خُث ٗان
ًلخئم الشمل مو الًُاب
حمُو ما ٗان ٖما ٗان
ولم ًدضر ؾىي حًُحر بؿُـ
ماث "أبى مدمىص" في اإلاىُى ..ومً ػمان
في بِخه ..الغؾام "بً هخان"!.26
في ْطُضة حىين إلى القسيت مً مجمىنت "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت" ًجهل مً
نىاضغ الؿبُهت ومؿمُاتها نالمت نلى هىٍخه وهىٍت اإلاٙان؛ َالٓغٍت بهُضة حًغ ًّ
اَُا ْغٍبت
ًّ
هُؿُا؛ ألنها مدُىعة في الظاٖغة ،وْض وقِ الشانغ شهغٍت الخىاؽ في جطىٍغ هظا
ً
مؿلٓا هى الالخُاث ئلى الًُاب:
الخىحن؛ ألن الخىحن
"ػٍخىهت حظوعها في الغٍذ
أها بال ٖغوم ػٍخىهٚ
ًا ْغٍتي الٓغٍبت البهُضة
ػهغ بال نؿغ بمؼهغٍت
أها بال البرْىّ والطهتر والجرحـ في الؿُىح
نؿشان مظ وصنذ
 26حبران.22 :2862 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت53 ،
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لِـ يحر ماء هبه ٚاإلاسخىع".27
ًالخل ٖظل ٚجىقُِ أؾلىب الىُي الظي ٌشحر ئلى خالت الاْخالم الٓؿغٍت التي حهغغذ
لها الظاث الشانغة .وٍخدى ٛاإلاٙان ئلى خحز يحر زابذ /الغٍذ ،ومً زم خاالث الؿلب بجمُو
أشٙالها اإلاهبر ننها في الٓطُضة هي التي حؿُؿغ نلى مشهض الٓطُضة :الجظوع اإلآؿىنت،
البهض والُٓضان ،يُاب اإلاشهض الٓغوي؛ الؿُذ اإلاليء بالطهتر ،الهؿشٖ .ظلَ ٚان
ً
الخهبحر "الٓغٍت الٓغٍبت البهُضة" وئن ٗان ً
ْالبا مؿٙىٗا في الترار الهغبيً ،ض ٛنلى الايتراب
الىُس ي الشضًض ،مشلما ٌهبر نىه هظا الخجاوع اإلاخػاصً .بضو أن الخىحن ٖما ًخمشل في الىظ
أناله هى خالت مً الخهغي التي جطِب الظاث الشانغة ،مشلما ًإٖض هُي اإلاشهض الٓغوي/
طٖغ الؼهىع وألاشجاع الظي ًدُل ئلى حًؿُت وخماًت اإلاٙان والظاث في آن واخض.
جخطح هظه اللخمت بحن الظاث واإلاٙان في ْطُضة هرا املكان في مجمىنت "عَاّ الشمـ"
:2864
"لؿذ أنغٍ ً
اؾما لهظا اإلاٙان
َهظا اإلاٙان أها ،وأها هى هظا اإلاٙان
ًمىث الجغاص هىا أو أٗىن ؾهام الجغاص
وٍغوي صمي أعع هظا اإلاٙان".28
َىُي الاؾم نً اإلاٙان مً أحل الخماهي َُه هى أْص ى صعحاث الالخدام ،زم ئن اإلاهاصلت
اإلاؿغوخت في الؿؿغ الشاوي ،اإلاٙان أها ،وأها اإلاٙان جخدٓٔ في الؿؿغ الشالث والغابو ،ئط ال
ً
ًمل ٚالشانغ خلىال وؾؿاَُ ،سخاع الخطخُت ،وئهٙاع الظاث مً أحل اإلاٙان .وٍالخل أن
ً
مهخبرا أن الغؾالت مخطلت بِىه وبحن اإلاخلٓي .ئن عمؼٍت
الشانغ نمم صاللت اإلاٙان ،وأشاع ئلُه
مُاعْت للخكت الغاهىت؛ َالجغاص هى نٓاب للهضو،
الجغاص ججهل صاللت مغحهُخه الخاعٍسُت ِ

 27ن.م ،.ص.4
 28حبران.7 :2861 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت54 ،
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بِىما ًخدى ٛفي الخاغغ ئلى مهخضٖ ،ظل ٚهالخل صالت اإلادى والخالش ي في الٓطُضة ،الظاث
جمحى ؾى ًنا مً أحل اإلاٙان ،وما ًٓىم به الجغاص هى مدى إلاهالم طإ اإلاٙان.
ّ
شعسيت الصىث
-5
ً
ومجاػا
هٓطض بالطىث في هظا البىض ٗل ألالُاف التي حشحر في خٓلها الضاللي ئلى الطىث،
هى الغيبت والٓضعة نلى اإلآاومت ،وهى ئنالن نً الهىٍت .وفي شهغ اإلآاومت هى مٓابل
للطمذ واإلاىث .لٓض صزل الشهغ الهغبي في ئؾغاةُل بهض ه٘بت  2837في خالت مً الطمذ
والطضمت ،اؾخمغث زمـ ؾىىاث ،ئط وشغث اإلاجمىنت ألاولى للشانغ حىعج هجُب زلُل
وعص وْخاص .2842
لٓض هؼخذ الؿبٓت اإلاشُٓت نً البالص ولم ًبٔ ئال الؿبٓاث الُٓحرة واإلاخىؾؿت ،وٗان ال
بض مً جأؾِـ ضىث اإلاهاعغتٖ ،غص َهل غغوعي جٓىم به أْلُت ٗاهذ ئلى أمض يحر بهُض
أٖثرًت مؿلٓت .وهظا الطىث ًد٘م حضلُت الطغام بحن اإلادخل وضاخب ألاعع ،وبحن
َ
واإلاؿخهمغًٓ .ى ٛئصواعص ؾهُض في طلَ ":ٚههض ما بهض الاؾخهماع جمسؼ أًػا
اإلاؿخهمغ
نً وشىء الٓىمُت اإلاداعبت وُْام الضو ٛالٓىمُت التي ًخدضر َيها الضٖخاجىعٍىن والؿًاة
ً
ججؿُضا لهظا أو لظإَ .هم
اإلادلُىن بلًت جٓغٍغ اإلاطحر والخدغٍم مو أنهم في الىاْو لِؿىا
ئطن بضاةل ئما للطمذ والىُي والاخخُا ٛوالاوسخاب صازل الظاث والهؼلت ،أو -وهظا ما
أَػله وئن ٗان نمُٔ الطضم وعبما شضًض التهمِش_ للمُ٘غ الظي عؾالخه أن ًٓى ٛالخٔ
للٓىة ،وأن ًغَؼ الخؿاب الغؾمي نً الاؾخٓامت والؿلؿت ،وأن ًُٓم وحىصه نلى
السخغٍت والش ٚممتزححن بلًاث وؾاةل ؤلانالم والخٙىمت والغَؼ ،مداوال الىؿٔ
بالشهاصة الطامخت للمهاهاة اإلاهِشت والخجغبت اإلاسىىْت .لِـ هىإ ضىث وال لُل ًُ٘ي
للخهبحر نما ًجزله الكلم والٓىة بالُٓحر واإلادغوم واإلاجغص مً اإلاحرار .ولً٘ هىإ مٓاعباث-
وئن نؼ الىكحرْ -ض جإصي ئلى جغُْم الخؿاب بلخكاث مً جبضًض الًشاوة وحالء ألاوهام".29
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ًم٘ىىا الٓى ٛئن الطىث بهظا اإلاُهىم هى خُٓٓي ومجاػي يهضٍ ئلى عَؼ الىاْو
اإلاؿٓـ نلى ألاْلُت الُلؿؿُيُت ،وبالخالي هى صَام نً ٖغامت ؤلاوؿان .وْض اوه٘ـ
الطىث في نىاوًٍ اإلاجمىناث التي جدمل لُكت ألايىُت:
َُي "ٗلماث مً الٓلب" :لً أيني ص ،8أيىُت ص ،10ضىث ص ،11مٙاإلات ص،20
أيىُت ئلى ئؾباهُا ص ،52أيىُت نضهُت ص ،61أيىُت ئلى بىع ؾهُض ص ،75أيىُت نلى
الؿؿذ ص ،81أيىُت للبلض ص ،85أيىُت ص ،87أيىُت ئلى مىؾٙى ص.200
وفي "ْطاةض لِؿذ مدضصة ؤلاْامت" :أيىُت ص ،16أيىُت ػهجُت ص ،47أيىُت شهبُت
ص.50
وفي "عَاّ الشمـ" :أيىُت خب ئلى بغاى ص ،16أيىُت اإلآاومت الشهبُت ص.43
ًالخل أن الطىث اإلاخجؿض في الًىاء ٖما جض ٛنلُه نىاوًٍ الٓطاةض بىغىح َُه صاللت
جُاؤلُت ،جإٖض نلى ؤلاضغاع ،وهطغة اإلاكلىمحن نلى اإلاؿخىي الخاص والهامٖ .ظل ٚجبرػ
زىاةُت الطىث والطمذ بضاللخيهما الخُاة واإلاىث في ْطُضة زثاء شجسة التىث:
"شجغة الخىث في مغٖؼ الٓغٍت
َب َضث قاهغة أبضًتٗ ،الجبل في شما ٛالٓغٍت
حُل بهض حُل َخذ نُيُه نلى شجغة الخىث
وٖبر جدتها ،ئلى أن ماث ْبلها
بطمذ وحالٗ ٛاهذ الخىجت جىصم الىاؽ
ج٘خب ْطت خُاة ٗل ئوؿان ،مً البضاًت ئلى النهاًت
نلى حظنها الهغٍٔ ،الهخُٔ مشل مهبض ْضًم،
مدُىعة أؾماء ماث الظًً ٖخبىها،
وبحن الُغوم ال٘شُُت نلٓذ جنهضاث
وأضضاء ْبالث
نىضما ًبؿذ الخىجت ووُْذ مشىىْت في الُػاء
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت56 ،
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اْخلهىها
ًا للٓؿىة ..الصجغة ألاؾؿىعٍت
التي مشذ في حىاػاث أحُا ٛمً الىاؽ
ماجذ وعخلذ نً الضهُا ،في ضمذ.30"...
مىظ البضاًت هالخل زىاةُت اإلاغٖؼ والهامش ،الخػىع والًُاب ،والخػاص الاججاهي أنلى
أؾُل؛ َصجغة الخىث نلى مؿخىي اإلاٙان شامست في مغٖؼ الٓغٍت ،ئنها عمؼ الخُاة الٓغوٍت،
ً
وملخٓى الخُاة الاحخمانُت ،وهي أًٓىهت في وعي وطاٖغة أبىاء الٓغٍت حُال بهض حُل .ئنها
الشاهض نلى خُاتهم ومماتهم ٖما ًإٖض طل ٚالؿؿغ الشالث والغابو .هظا الخػىع ٌهبر نىه
الشانغ في ألالُاف والخهابحر :مغٖؼ ،قاهغةٗ ،الجبل ،ج٘خب ،مدُىعة ،مشل مهبض ْضًم...في
اإلآابل ٌهبر الُهل "ًبؿذ" نً اإلاىث ،والىْىٍ مشىىْت في الُػاء ًٓابله الٓلو ،وْض
جبض ٛالخحز اإلاٙاوي مً مغٖؼ الٓغٍت ئلى الُػاء يحر الىاضح الالمخىاهي ،والظي ًغمؼ ئلى الخُه
والخالش ي .وٍخدىَ ٛهل ال٘خابت بما ًض ٛنلى الخجظع ئلى اْخالم ،والطىث اإلاخمشل في مكاهغ
الخُاة مً ْطت وأضضاء ْبالث وحشاب ٚبحن أيطانها ال٘شُُت ئلى ضمذ زُٓل .وهىإ
مهاص ٛمىغىعي بحن الصجغة والشانغ ،وما ًمشله نلى اإلاؿخىي الجمعيَ ،خمىث واُْت
مشىىْت صون زىىم ،والشانغ ًمخلً ٚ
ونُا ًخجاوػ اللخكت الغاهىت لُبضو عزاء شجغة الخىث
عزاء إلاؿحرة شهبه نلى اإلاؿخىي الغمؼي؛ َترخل في ضمذ ٖما عخل أبىاء شهبه في ضمذ.
وهالخل أن الشانغ ٌهغع ٗل طل ٚبىبرة وئًٓام زاَذ ْض ًٙىن ً
هابها مً الانخماص نلى
ّ
ّ
ألافقيت؛ أي جل ٚالتي جمخض نلى مؿاخت الٓطُضة ٗلها ،مما ٌؿهم في
الشعسيت
الصىزة

حًلُب الهٓل نلى الٓلب في زؿاب ْطُضة اإلآاومت الدجاجي.
وفي ْطُضة صىث جبرػ بشٙل واضح زىاةُت ؤلاْطاء وؤلابٓاءَ ،حرَؼ الشانغ الطمذ
بٙل مكاهغه ،ل٘ىه ًجهل مً ضىجه عص َهل مً حهت وهىٍت وعَؼ مً حهت أزغي:
"وٍغٍض الؿاغي ..ضمتي
 30حبران.171 :1021 ،
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ضمتي
زؿئىا
َؿأبطٔ في وحه الؿاؾي
وؾأؾلٔ ،للضهُا ،ضىحي
وئطا ما شضوا ُْض ًضي
ٌهلى ضىحي
وئطا غغبىوي في نىِ
ٌهلىٌ ،هلى ضىحي
وئطا ْخلىوي َلدؿمو ٗل الضهُا ضىحي!".31
ًإٖض الشانغ في عص َهله نلى مؿخىي اإلاىهىلىج "ضمتي /زؿئىا" ،ونلى مؿخىي
الاَتراع اإلاخمشل في جىقُِ ئطا الشغؾُت ،خخمُت عَػه ،وهالخل أؾلىب الخضعج في طلٚ
ًبضأ مً عص الُهل الًغٍؼي البطٔ ،زم ئؾالّ الطىثَ ،هلىهَ ،اشخضاصه مشلما نبر نىه في
أؾلىب الخ٘غاع "ٌهلىٌ ،هلى ضىحي" ،زم الخطخُت واإلاىث لُٙىن الجؿض وؾُلت ؤلاَهام
للهالم بما ًخهغع له الشانغ .وهىا ًطبذ اإلاىث مدطلت إلآضماث مً ؤلاْطاء اإلاخمشل في
ً
حهبحرا نً خغٍخه.
الكلم والهىِ والسجًَ ،ال ًمل ٚالشانغ اإلآاوم ئال أن ًػحي بىُؿه
والخطخُت في هظا الؿُاّ هي ازخطاع للمؿاَت بحن مكاهغ اإلآاومتَ ،هىضما حؿدىُض
حمُو ألاصواث" البطٔ ،الطىث" جخالش ى اإلاؿاَت بحن الشانغ ومىجه.
في ْطُضة القائمت الظىداء ًبرػ الطىث الظي ًخدضي آلازغَُ ،خ٘غع الُهل الؿلبي
"سجل" لهظه الًاًت ،لظلً ٚدُل ج٘غاع الطضاعة /ألاهاَىعة ٖمُطل أؾاس ي في جىحُه
عؾالت الشانغ ئلى سجاهه ،وفي هظه الٓطُضة حسجُل بُىيغافي لبهؼ مما مغ به الشانغ،
وهىا ً٘مً الخؿابٔ بحن الجمالي الشهغي والىاْعيَ ،الشانغ ال ٌهبر نً ججغبت آلازغًٍ بل
ٌهبر نً ججغبخه:
 31حبران.13-11 :2862 ،
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"سجل اؾمي في الٓاةمت الؿىصاء
سجل اؾم أبي ،أمي ،ئزىاوي
سجل ..ختى خُؿاوي!
في بُتي لً جلٓى ئال شغَاء!".32
ّ
الجبرًت ،لُٓضم
ًساؾب الشانغ الىعي الهام في ْطُضة جىقيع على أمس إلاقامت
ً
الصخطُت ألاهمىطج لشانغ اإلآاومت ،وٍجهل الطىث ً
عمؼا للخُاة ونلىه اهبشاْا للخغٍت
مٓابل مكاهغ السجً ،والخًُِب والشلل.
"ًا وؾني
ئن سجىىا لي زؿىحي
ويُبىا نني ؾلىم الُجغ في الجلُل
وألاعع
وشهبا هى َىّ اإلاىث
َلً حشل زؿىحي
33

وؾىٍ ٌهلى الطىث" .
ً
وجالخل النهاًاث اإلاخُاةلت في الهضًض مً الٓطاةض ئط ًغاصٍ الطىث ألُاقا مشل الهغؽ
واليشُض والىالصة.
في ْطُضة ًىلد مً جدًد:
"ًىلض مً حضًض
أعاه..
ئن في صمي

 32ن.م ،.ص.44
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نغؾا لُىم هطغه
وفي صمي وشُض".34
في ْطُضة بحث ًمىذ الشانغ صاللت الطمذ صاللت مًاًغة إلاا أؾلُىاَ ،هي مغخلت
جدخػً الطىث ،وال٘الم والاوهخاّ والشهغ بانخباعه ؾالح الشانغ:
"أبدث نً أيىُت حضًضة
ولِـ نً ٖالم
ًطِ اؾمي َىْه أو جدخه
في هظه أو جل٘م الجغٍضة
لظا أيني بغهت
وبغهت أضمذ ،يحر أن ضمتي
ً
ً
وعٖػا زلِ خلم عاتو
ًٙىن جُخِشا
وحملت ب٘غ
أها ضمتي ًٙىن ...مؿلو الٓطُضة!".35
 -4.2بالغت الىداء
جٙاص ال جسلى ْطُضة نىض الشانغ ؾالم حبران مً جىقُِ أؾلىب الىضاء .وهالخل أن
نهاًاث ال٘شحر مً الٓطاةض جخػمً أؾلىب الىضاء ،وٖأن الشانغ ًغٍض أن ًساؾب اإلاخلٓي
مباشغة صون خاحب لًىيٖ .ما أن الظاث الشانغة مً زال ٛالىضاء جطبذ ً
حؼءا مً
اإلاشهض الىػاليَ ،الشانغ ال ًُطل طاجه نً الخضر مطى ًعا ئًاه مً الخاعج بل ًخُانل
34

حبران62-60 :2862 ،؛ اهكغ ً
أًػا حبران .24 -23 :2864 ،ئط ًٓى ٛفي ْطُضة كتابت على جدزان
معظكس لألطسي" :صمي الىاػٍ مؿغ/لخمي اإلاؿدىن ؾماص/وأهُني أهؼوحت/الًض مغج ؾىابل/الًض نغؽ
ؾىابل!" ؛ واهكغ في ْطُضة مسثيت جلخُظ لظل" :ٚأمجض طٖغإ مً يحر أن/أػوع غغٍدً/ٚا ضاوو
اإلاعجؼاث/ألوي ئطا ػعجه/ؾأمىث خُاء /أها ٗل ما ضىهخه ًضيٗ-لماث "...حبران.42-40 :2864 ،

 35حبران.21 :2864 ،
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ًّ
نػىٍا .ومً وقاةِ الىضاء الالخُاث ،الخؿغة َِؿهم في عزاء اإلاٙان .وهى مً آلُاث
مهه
شهغٍت الطىث ً
أًػا.
في ْطُضة  1998مً مجمىنت "ٗلماث مً الٓلب" ٌشحر الىضاء ئلى الخؿغة وألالم.
وَسخب الشانغ طاٖغجه وهى ؾُل ئلى اللخكت الغاهىت .ئن نضم وؿُان الى٘بت ٌهني ً
أًػا
نضم الخئام حغح الشانغَُٓ ،ى:ٛ
"ًا عَاقي ...أها لم أوـ ولى ٖىذ ضًحر
أيها ألاصخاب مً ْغٍت سخماجا
ئلى أي مطحر؟!!".36
في قصيدة كفس قاطمً :دُل الىضاء ئلى الخدظًغ ،وٍىحه الشانغ الخؿاب ئلى أمخه،
ومؿخىي الترمحز واضح نىضه "الخُت الغْؿاء"؛ ألن الًاًت الغؾالت ولِـ شٙلها:
"ًا أمت أخبها جيبهي
َال جؼا ٛالخُت الغْؿاء
نؿص ى ئلى الضماء!".37
وفي ْطُضة إوظان مشىىق ٌشحر الىضاء ئلى اؾخدػاع اإلااض ي والغيبت في الخهبحر نً
الىاْو اإلاأؾاوي:
"ًا أعواح اإلاىحى
في مهخٓالث الىاػٍحن
لى جضعون..
لى جضعون.38"...
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أما في ْطُضة املىفى ثلج ًدُل الىضاء ئلى الخىحن ،وٍجهل اإلاىُى مٓابل الىؾً .الشلج
مٓابل الضٍء الٓخل مٓابل الخُاة ،السجً مٓابل الٓغاءة والخغٍت .هظا الالخدام حهل
ً
الشانغ ضاصْا في هٓل ججغبخه ،وججغبت ؾبٓت الهما ٛالتي ٌهبر ننهاَ .الشانغ ً٘خب في
السجً ولِـ نً السجً:
"اإلاىُى زلج ًٓخلني
ًا وؾني..
ًا وؾني الضافئً ،ا أصخابي -في وؾني الهماٛ
اإلاىُى سجً
ال جٓغأ َُه ألاػحا.39"ٛ
وفي ْطُضة حىين إلى القسيت ًدُل الىضاء ئلى الىضُت والغحاء ئط ًجهل ألاعع ُْمت
مؿلٓت جُىّ ٗل ُْمت:

40

"ًا ئزىحي ئن مذ مضووي نلى ألاعع
بال ْبر وال لخض
ً
شهُضا
وزلىوي
في نىاّ التربت الشهُضة".41
ًإٖض هظا الالخدام الضاةم والشابذ محزة أؾلىبُت باعػة وهي أن أٖثر مً  %50مً ْطاةض
الشانغ في اإلاجمىناث ألاعبو جبضأ بجملت اؾمُت ،والجملت الاؾمُت جدُل ئلى الشباث ونضم
ً
الخغٖت ،وهظا ًخػاَغ مو أؾلىب الشانغ الخطىٍغي ش٘ال ،وٍخٓاؾو مو عؤٍا الشانغ
الُُٓيُت في ازخُاعه ألاًضًىلىجي.

 39ن.م ،.ص.62
 40نؿىاث178 :2887 ،
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ّ
جمالياث التشبيه
-4.1
الدشبُه هى مٓاعبت الُغم لألضل في الًالب ألانم .وْض جخهضص وقاةُه بدؿب الؿُاّ
َال ًِٓ نلى صاللت واخضة" :ئن أهم ما ًمحز الدشبُه في اإلاضوهت الشهغٍت الخضًشت ججاوػه
ً
ً
وخُضا ئلى حهضصه ،.هظا الخهضص هاجج _ بالؿبو _ نً
مهُاعا
أخاصًت اإلاهنى التي جخدضص بالهٓل
الخىاػ ٛنً ضغامت اإلاهُاع الهٓلي في نٓض الطلت بحن ألاشُاء" .42ؾأعٖؼ نلى الدشبُه اإلاباشغ
الظي ٌشمل أصاة الدشبُه ،والظي ًؿػى نلى مهكم الٓطاةض .ما ًمحز الدشبُه أهه مؿخٓى
مً مُغصاث الؿبُهت والٓغٍت الُلؿؿُيُت :في ْطُضة إلى صدًقت باملساطلت ًٓى ٛحبران:
"وٗل أهلي – ٗلهم  -هىإ الحئىن
في اللُل ،في الىخىًٌ ..ٛغْىن
ٗالضوصٗ ،الظبابٌ ،ؿٓؿىن
ؾهام أؾُالهم الترابً ،ا ضضًٓتي
وماؤهم ..مؿدىٓهاث اإلاهجغ اللهحن!".43
ًىقِ الشانغ الدشبُه لُهبر نً خالت اإلاسخ التي أضابذ أهله ،ولُطىع مً زالٛ
الدشبُه خُاة الالحئحن الباتؿت.
أما في ْطُضة أغني َالدشبُه في خٓله الضاللي ئًجابي ،وٍض ٛنلى الخدضي وؤلاضغاع
والخمؿ ٚباألعع ،وٍالخل أن الشانغ مً زال ٛجىقُُه ألؾلىب الدشبُه ْض شمل حمُو
مكاهغ الؿبُهت :ؤلاوؿان وْض نبر نىه بػمحر حمانت اإلاخٙلمحن ،والجماص مً زالٛ
الصخىع والنهىع ،والىباث الؿىضًان والؼٍخىن ،والؿحر مً زال ٛالخماةم الضانُت للؿالم
واليؿىع الشامست التي جأبى الكلم" :لٓض لجأ الشانغ ئلى الؿبُهت في جطىٍغه لإلوؿان
الُلؿؿُني الطامضَ ،اؾخمض مً هظه الؿبُهت ضىعة الجؼةُتَ ،مً الؿىضًان والؼٍخىن
ومً الصخىع والجبا ٛوألانهاع ،ومً اليؿىع اإلادلٓت ،وحض الاؾخمغاع والطمىصَ ،خىؾلها
ٖ 42ؿاب.235 :1022 ،
 43حبران .21-22 :2862،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت63 ،
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ً
حمُها ،مً زال ٛناؾُخه وئخؿاؾه وزُاله وجُاؤله ،لُسغج ئلُىا باوؿان َلؿؿُني ًدؿم
بالٓىة والطمىص"ًٓ .44ى ٛحبران:
"ٗالؿىضًان ..هىا ؾيبٓى
ٗالصخىع
ٖهغاتـ الؼٍخىن َىّ عبى بالص
ٗالنهىع
ٖدماةم البرًت الخػغاء
ئها ؾىٍ هسُٔ َىّ أعغ،ٚ
ًا بالصي
ٗاليؿىع!".45
في ْطُضة نهاًت املليىن طىت ٌهبر الدشبُه نً خالت الػُام التي ًدُاها الشهب
الُلؿؿُني ،والشانغ ًىقِ الدشبُه بمضلىله الهامي ً
أًػا ئط ٌشحر ئلى خُاة الؿُ٘ىت
والظ .ٛوهظه محزة في شهغ حبران وجىَُٔ ػٍاص مً شهغاء اإلآاومتَ٘ ،الهما ٌهبران بىاْهُت
ضاصمت لظهً اإلاخلٓي ،لُطىعوا هظا الىاْو بىغىح ٌؿخمض مً زٓاَتهم الشهبُت.
"بُ٘ذ ملُىن ؾىه
لم جبٔ بىابت شهب ما وُْذ نىضها
ٗالٙلب أعوي  -آه  -مً ٌؿمو؟
أزباع الػُام اإلادؼهه".46

 44أبى الشباب.227 :2868 ،
 45حبران.10 :2862 ،
 46ن.م ،.ص .23واهكغ نىض ػٍاص ْىله في ْطُضة ماهيالض غليزوض مشال":زلِ الٓػبان /جخىزب نُىان/
ٗالبرْىّٖ ،ؼهغ الغمان /وٍض السجان /جمخض بجبل مجضو /ٛوبمشىٓت مشل الًى ،"ٛػٍاص :ص.ث44 :؛
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت64 ،
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جخىالى الدشبيهاث اإلاؿخٓاة مً خُاة الٓغٍت اللطُٓت بمشهضهاَُ ،ي ْطُضة كتابت على
جداز معظكس لألطسي:
"أبطغ ُِٖ ًمغى واخضهم في الضعب
وحها ٗالضً ٚاإلاظبىح".47
أما في ْطُضة آه شعبيَُ ،ػال نً الدشبُه الىاْعي ألاضُل للشانغ الظي ٌشبه ػواٛ
ً
نمىصًا نً
الجالص ٖظوبان الطابىنٌ ،ؿخهحن الشانغ بخٓىُت الدشُ٘ل البطغي في الخهبحر
الؿٓىؽ والخالش يَُٓ 48.ى:ٛ
"آه شهبي ،أؾمو الجالص ًبٙي زم ًنهاع
ومً ُُٖٚ
ٗالطابىن
جنهاع
الؿالؾل!".49
َالدشبُه في اإلآخبـ أناله ال ٌهبر نً مٓاعبت بحن أضل وَغم بل نلى جػاص بحن أمغًٍ،
وْض ْضم الشانغ الدشبُه؛ لُإٖض صاللت الخالش ي مٓابل صاللت الُٓض والٓؿىة اإلاخجؿضة في
الؿالؾلً .يخكم مبضأ الخػاص أًػا الجالص والشهب؛ َالجالص ًبٙي زم ًنهاع ،أما الشهب
َطامض ضلب ،هظا الخٓاؾو يحر اإلاىؿٓي نلى مؿخىي الُهل ًطبذ خُٓٓت نىضما جػحي
الشهىب مً أحل خغٍت ؤلاعاصة.

زجىعياث":وهطىو َجغها ً
ّ
شِئآٖ /غص الشهض /وهمأله بٙل خالوة الضهُا ،وٗل
وْىله في ْطُضة
الىعص!!" ،ن.م ،.ص.218
 47حبران.21 :2864 ،
 48اهكغ ،الطُغاوي.273 :1007 ،
 49حبران.28 :2862،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت65 ،

الشعسي ّ
ّ
ّ
وآلياجه في شعس طالم جبران
جمالياث الخطاب

-6

ّ
مسجعيت القصيدة :املثل وألالفاظ العاميت

ًيخمي ألاصب الشهبي  Popular Literatureئلى ما ٌهغٍ باؾم ألاصب "يحر الغؾمي"

Non

 Canonicalحشحر هظه الدؿمُت ئلى ئْطاء هظا الىىم مً ألاصب نً "الشغنُت" التي ًُغغها
ألاصب الغؾمي

Literature

 .50Canonicalوطل ٚمغصه ئلى اعجباؽ الهغبُت الُطحى بلًت

اإلآضؽ في الخػاعة الهغبُتٖ .ما أن ما حهاوي مىه اللًت الهغبُت لِـ مؿخىٍاث اؾخهماٛ
اللًت بل اػصواحُتها أو زىاةُتها .)Diglossia)51
واٖب صزى ٛاللًت الهامُت الُطحى ،أو الترار الشهبي ئلى الشهغ الهغبي الخضًث ،خغٖت
"الشهغ الخغ" في مىخطِ الٓغن الهشغًٍ .وْض ٗان طل ٚمغ ً
آَا لؿبُهت الغَؼ الظي
ً
مخبيُا الخًُحر مً حهت والاْتراب مً خُاة الىاؽ مً حهت أزغي.
خمله الشانغ الخضًث
َٓض شهضها بغوػ الخُاع الىاْعي في ألاصب في جل ٚالُترة ً
أًػا ،ولم ٌهض جؿهُم ألاصب
الغؾمي باللًت الهامُت أو باألصب الشهبي مىٓطت لظاتهآً .ى ٛالباخث حبران ئن":الاؾخٓاء
مً اإلآى ٛالشهبي وهي قاهغة هاصعة في الشهغ الهغبي آهظإ ،في الهشغٍىاث والشالزِىاث،
نمض ئليها شهغاء َلؿؿُيُىن ٖشحرون بهض ؾىْان ،ختى ًمً٘ انخباعها ٖما أؾلُىا ،مً
ممحزاث الشهغ الُلؿؿُني نامت" .52وٍخدضر الباخث ٖظل ٚنً صاللت الخىاص الشهبي:
"مهكم هظه الخىاضاث الالَخت هي مبان هدىٍت ،أحغي الشانغ في بهػها "الخُطُذ" لخالةم
الؿُاّ الشهغي الجضًض ،أو هي ألُاف وجغاُٖب نىاضغها مشترٖت بحن الُطحى والهامُت،
ئال أن صاللتها الؿُاؾُت هي صاللت نامُت.53
ئن معجم الشانغ واضح بهُض نً الخهُٓض والطىع اإلاغٖبت ،وهىإ الهضًض مً ألالُاف
اإلاؿخٓاة مً الخُاة الشهبُت ،وئط ًُهل طل ٚحبران ًإٖض نلى الخطاْه الغؤٍىي بشهبه،
50

اهكغ ،بضًغ.27-24 :2875 ،

 51اهكغ ،أبى خىا.270-268 :2883 ،
52

حبران.62 :1005 .،

53

ن .م ،ص .63
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت66 ،
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مً حهت ،وبػغوعة ضُايت لًت شهغٍت جىبشٔ مً هظه الخُاةٖ .ما هالخل أن الخهبحر
الشهبي أو اللُكت الشهبُت ْض جٙىن أٖثر خُىٍت في عؾم الطىعة الشهغٍت في طهً اإلاخلٓي،
ألنها لم جترحم ئلى لًت "زاهُت"!54
في ْطُضة مشىاز في املظاء ًٓى ٛالشانغ:
"في زاؾغي ججغخني
جدغّ أنطابي ،وال جترٖني
جظبدني!".55
ً
َالخهبحران "جدغّ أنطابي" و "جظبدني" ًيخمُان صاللت ئلى اللًت الشهبُت اإلاخضاولت
لإلشاعة ئلى نضم الطبر والاخخما .ٛوٍىقِ الشانغ اإلاشل "مً ؾاع نلى الضعب وضل" لُضلل
نلى أهمُت الاؾخمغاع والخىاضل ،ئال أهه ٌؿخضعٕ نلى طل ٚبغمؼٍت الظةب الظي ًيخكغه في
الؿغٍٔ في ْطُضة الحب العظيم:
"ألم ًٓل أحضاصها
بأن مً ؾاع نلى الضعب وضل؟
لً٘ في الؿغٍٔ
َطاةال مً الظةاب جغضض البشغ".56
وٍىقِ ٖظل ٚنباعة "ال ًؿهم زبزا" في ْطُضة العالم الضائع ،لُإٖض اإلاُهىم الشهبي
ً
للىاْو الاْخطاصي والاحخماعيَ ،الؿبٓاث اإلاسخىْت جبدث أوال نً عيُِ نِشها!
"هل جظٖغون ..هدً ٖىا ًىمها ضًاع
خحن بضأث أٖخب ألاشهاع

 54وشحر ئلى أن لًت ألام في الهغبُت هي اإلادُ٘ت ،زم الُطحى.
 55حبران.27 :2862 ،
 56ن.م ،.ص.14
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت67 ،
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"الشهغ ال ًؿهم زبزا ْ -ا ٛلي َهُم
ؾىٍ أضحر في يض هجاع".57
ً
حهلُٓا مً الشانغ
وفي ْطُضة في الظىما ًأحي جىقُِ الخهبحر الهامي "ْغٍ في ْغٍ"
نلى الخضر؛ َهى ال ًىُطل نً واْهه اإلاأؾاويَُٙ ،ىن الخهلُٔ أْغب ئلى خغٖت الجؿض
ً
اوهٙاؾا له ،لظلً ٚغَؼ
مىه ئلى خغٖت الهٓل .وٍغي في الًُ اؾخمغ ًاعا لهظا الىاْو أو
الهغوب مً مىاحهخه أو ججمُله أو الخهبحر نىه:
"بؿل الُُلم ًٌنيَ ،غخا ،ال هغاه
جدذ قال ٛالؼٍؼَىن
ْغٍ في ْغٍ!
هظه الٓطت هل حشًلني؟

ئن شهبي ضاع في ألاَغان ً
زباػا".58
وٍىقِ الشانغ اإلاشل "الجاتو ٗالشبهان ،الٙاس ي ٗالهغٍان" ،للخهبحر نً عَػه غض
الخىحه الاؾدؿالمي الٓضعيً ،إٖض طل ٚالخىحه اإلاباشغ في نهاًت الٓطُضة ئلى الهماَ ٛهم
أضل ٗل ش يء نىض الشانغ:
في ْطُضة الدهيا كاهت:
"الضهُا ٗاهذ صاع نظاب
الجاتو َيها ٗالشبهان
 57ن.م ،.ص.28
58

حبران .38 :2862 ،وفي ْطُضة ال وقت للملل ٌهبر نً طلً ٚ
أًػا بشٙل ئًغووي" :لم حهض ؤلاْامت

الجبرًت /مغهٓت /،لضي ألِ شًلت أهجؼها /مً ْبل أن أهام" ،حبران .21 :2861 ،وفي ْطُضة زأض
الظىت" :واؾدُٓل الخىحن ..والكىىن ..وألالم /في ،ومً أًً زلى البا /ٛأها هىا وعبما ٗان عَاقي آلان /في
مهؿ٘غ انخٓا "ٛن.م ،.ص .38وفي ْطُضة حىين إلى الشعس الحماس ّيُٖ":ى ُٖى!َ /لُ٘خب الخاعٍش أن
ػخُىا /مىضَو ٗالىاع /لٓض شبهىا ناع!!" ،حبران.42 :2864 ،
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت68 ،
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والٙاس ي َيها ٗالهغٍان
وخُاة الىاؽ خكىف
ْؿمها الضًان
َاخمل هحرٕ واؾ٘ذ ًا ئوؿان
صوؾىا جدذ ألاْضام
أٗاطًب ألاحُاٛ
هظي الضهُا
ضىو ؾىانضٖم
مل ٚؾىانضٖم
ًا نما.59"!ٛ
ًإٖض ألاؾلىب الؿلبي ،وأؾلىب الىضاء مىِْ الشانغ الغاَؼ لالؾدؿالم ،وٖأن هظا
الخؿاب اإلاباشغ ما هى ئال مداولت ئْىام جٓىم بها الظاث الشانغة ،وهي جبث عؾالتهاً .الخل
ٖظلْ ٚطغ ألاؾؿغ الشهغٍت ،وهي ،في عأَي ،جٓىُت شٙلُت أزغي حؿهم في جأُٖض زؿاب
الشانغ الدجاجي.

 59حبران  ،2862ص.51-52
اإلاجمو ،الهضص  ،)1021( 5ضُدت70 ،
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