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لى آخره، لو خ لص امتن َي   ُملوِ  ُالمذي رعى ىذا البحث من أ ًمدُد،  ال

 ُجميل عرف  َي لق  ء ذلك.
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 مقدمة:

ية حالًّة ُب اإلنساف غٌّت اػبصب عرب " سبوز" بنوع من الروحانية األؤب، حُت كانت الّروح الكون
واإلنساف حاالِّ ُب الّروح الكونية، واجتاز ُب مرحلة سدومية رمادية عرب "النار" ليطّهَر الّنسَل متوسبلً 
الّنسل اعبديد.. ارربل مع "البّحار والدرويش" عرب نفسو، فأحبر إحبارًا طويل اؼبدى ُب أعماؽ الشرؽ 

اع من قيم يئس الظّفر ّٔا عرب شواطئ الغرب.. الذي حكى عنو الّرواة، عّلو يقبض على ما ض
تعددت وجوىو، مات وبعث مرًّة بعد مرّة.. أْسطََر اؼبسيح، وأليعازر وسدـو والصليب والفصح 

 .! ومرٙب.. أسطر القدس، الكهف، وصاّب وشبود.. أسطر الّدين

من، بوأتوّ ريتا عوّض ىو خليل حاوى الذي تأّٓب عن أّمة، وتأّمل ُب أّمة قرابة أربعة عقود من الزّ 
صدارة الشعر اغبديث حُت وصفتو برائد الشعر العريب اغبديث وىي شهادة خالدة من قامو نقدية 

 فارعة، خليل إذف ٓب يكن يستعيد أصابع اآلخرين وال يشرب أبدا من ؿبابرىم.

يل التشك -ّٔذا التمهيد، سعينا إٔب الدخوؿ ُب موضوع حبثنا اؼبوسـو بػ "األسطورة والدين
األسطوري للّرمز اؼبقدس ُب شعر خليل حاوي، "وذلك على ىدي ؾباميعو الشعرية اػبمس، حيث 
إننا أحسسنا بأف ُب شعره رسالة سَبَْتُح من الّديٍن واألسطورة الّلذين يبثبلف لديِو، خبلصا يستنهض أّمة 

زا آخر حُت أسقط زىدت ُب دينها ومَتاثها، فأسطر انطبلقا من ذلك الّرمز اؼبقدس، وخلق منو رم
 عليو مبلمح أسطورة بابل وكنعاف، وصاغو صياغة أخرى جديدة.

كل ذلك دفعنا للوقوؼ وقفة متأنية أوالً: عند أساليب استدعاء ؾباميعو اػبمس، بقصد 
اجتبلء قضية ىي من أخطر القضايا اليت ٓب يقف عندىا دارسو شعره البتة، أال وىي أسطرة الّرمز 

ة صوغو وتشكيلو تشكيبل جديدا موازيا الوباءات أساطَت اػبصب واعبذب اؼبقدس الديٍت وإعاد
 الوثنية القديبة.
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وىكذا شّكلت أسطرة الّرمز اؼبقدس الّديٍت مع األسطورة حبد ذاهتا عبلمة بارزة ُب شعر خليل 
حاوي حبيث إّف أعلى مراتب وعيو اإلبداعي اقبلت أوال حُت عاد إٔب األسطورة دبا مثلت لديو من 

ودة إٔب الينابيع البكر للتجربة اإلنسانية األؤب، فضبل عن أهنا مثلت عودة إٔب أصوؿ الشعر وينابيعو ع
األزمنة األؤب حُت كاف الشعر لغة اإلنساف، فانربى يستلهم الدين ورموزه اؼبقدسة، متوسبل ُب  ُب

 ذلك أبعادىا العميقة.

بسها وخباصٍة حُت أسطر اؼبقدس دبعٌت انصّب تركيزنا ُب ىذا البحث حوؿ تلك القضايا وما ال
رموزا  -مسيحية كانت أـ يهودية أـ إسبلمية–أّف الشاعر جعل كثَتا من الّرموز الّدينية اؼبقدسة 

 أسطورية وفق تشكيل أسطوري جديد، جبامع شبو الداللة واؼبلمح. 

ي" قد مّر حتما وفبا ال شك فيو أف ىذا الّصوغ اعبديد للّرمز اؼبقّدس الديٍت عند "خليل حاو 
 عرب وعي نافذ باستلهاـ األسطورة.

وفبا أتاح لو أسطرة رموز العهد اعبديد والقدٙب، ىو كوف اؼبسيحية واليهودية ذاهتما بنائُت 
أسطوريُت مشأُّت إٔب َحدِّ بعيد للّرمزية ُب األساطَت الكنعانية، وسائر آؽبة اػبصب والنماء والنبت 

سيحية أوال دبوت السيد اؼبسيح على الصليب، ٍب حُت ازبذت بعد القديبة، السيما حُت قالت اؼب
ذلك من موتو وانبعاثو أساسا للدين اؼبسيحي، وىو اؼبنزلق العقدي الذي مَبَْت ُب كنفو عملية 
أسطرتو، برسوخ فكرة ألوىيتو وموتو بعد صلبو ٍب انبعاثو من جديد، وىنا ُغضَّ الطَّرُؼ عن كونو رمزا 

 كنيب صاحب رسالة.  -عليو السبلـ– إٔب اؼبسيح دينيا مقدسا يشَت

وفقا لذلك سباما مَبَْت أسطرة رموز العهد القدٙب أيضا، والسيما إذا علمنا أّف ىذا العهد ىو 
على السياقات عينها للعهد اعبديد، وىي سباما على صياغاتو وعلى وفق أنساقو، استلهمو "خليل 

لما استلهم رموز العهد اعبديد، اَل بل إّف ذبربتو البكر مع حاوي" واستدعى رموزه واستنطقها سباما مث
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األسطورة كانت حُت اقبذب بقوة إٔب إلو العهد القدٙب، والذي برز بشكل أكرب ُب أناشيد سدـو اليت 
 اشتهرت لدى النقاد بالسدوميات.

 على حقيقة تبدو فيما –بعد استقصاء عملية أسطرة رموز الكتاب اؼبقدس بعهديو –لنطّل 
تبدو نسبية وأقرب إٔب الغرابة، مفادىا أّف جزًءا غَت يسَت فبا اصطلح عليو "اإلبداع" عند "خليل" ىو 

حدٍّ بعيٍد، ليس إاّل إعادة صوغ لبعض مضامُت الكتاب اؼبقدس السيما ُب شقو اؼبتصل بالشعر  إٔب
حنا عليو بػ: األسطوري، فضبل عن اؼبقدمات النثرية االبتهالية لبعض أناشيده، وىو ما اصطل

 االستنساخ اؼبضمو٘ب للكتاب اؼبقدس".

من إيباننا الراسخ دبنزع "خليل حاوي" ىذا، ومن إدراكنا لتعلقو الشديد باؼبسيحية، وبالكتاب 
اؼبقدس وإلو العهد القدٙب، وانطبلقا من وعيو العميق باستنطاؽ األسطورة من ـبتلف مظاهنا، ومن 

حم الّدين مع الشعر لديو، ومنحو مفاتيح الكشف واالستشراؼ، ذبربتو اؼبستميزة الصافية حُت تبل
انطبلقا من ىذه الرؤية برز اىتمامنا بقضية الدين واألسطورة لديو، وضمن ىذه األسيقة جاءت 
أطروحتنا حوؿ الدين على ضوء أسطرة رموزه شعرا، ومن ىنا تشكل التشكيل ُب ثبلثة ؿباور كربى، 

ث الذي شكل اللغة البكر لئلنساف األوؿ، من شبة جاء اختيارنا ؽبذا دين وشعر وأسطورة، وىو الثالو 
 اؼبوضوع، وذلك ألجل صبلة من الدوافع واؼبربرات لعل أبرزىا:

أّف "خليل حاوى" مثل ضمَتا لؤلمة ووعيها اغباد اؼبتوىج ُب مرحلة حساسة من تارىبها،  -1
ضبل نبها واكتوى بآالمها، فكاف على السيما حُت أدرؾ "خليل حاوى" دور الشاعر ُب األمة اليت 

حُت  -وحاوي أبرز روادىا-وعي حاد بالتاريخ والًتاث وىو الوعي الذي ميز القصيدة اغبديثة، 
أسهم بقوة ُب نقلها نقلة مشهودة ُب معانقة الّرمز لتعرب على ىدي ذلك األنشودة عن اغبلم العريب 

 البعث واغبضارة. وعن قضية اإلنساف العريب الكربى اليت شغلتو، وىي
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 د

ولعّل فبّا أزجى بنا إٔب اإلنرباء على دراسة إبداع "حاوى" كذلك، ؿباولة اجتبلء طاقة  -2
أسطرة الّرمز الّديٍت الذي   -باألحرى–الًتميز واإليباء لديو السيما على مستوى اؼبقدس الديٍت، أو 

ز "َلَعاَزر"، واّليت جاءت ظبة كاف يستنطقو من الكتاب اؼبقدس بعهديو والقرآف الكرٙب، على كبو رم
 متألقة ُب متنو.

فبّا دفعنا أيضا بقوة إٔب العكوؼ على ىذا اؼبوضوع بالدرس، وعي حاوى الديٍت  -3
األسطوري اغباد، فضبل عن نبل التجربة وصفاءىا وعمقها، حيث مثلت ذبربتو بشهادة النقاد، 

 البكارة والعمق والصفاء والّنبل ُب آف معا.

لدى حاوى أمبلىا التوافق  -بشكل خاص–غبتنا اؼبلحة ُب دراسة اؼبلمح الديٍت ٍب إف ر  -4
الكبَت بُت عقيدتُت إحدانبا مسيحية واألخرى وثنية، ويبكن أف نصف األؤب باالنبعاثية اؼبسيحية، 
واألخرى باالنبعاثية الوثنية، أما األؤب فتوسلت أسطرة "الرمز اؼبسيحي" بينما توسلت الثانية رمز 

الرمز األسطوري"، بيد أف ما كاف يشدنا بقوة ىنا ىو أسطرة الّرمز اؼبقدس الديٍت نفسو، وإعادة "
صوِغِو من جديد وتشكيلو تشكيبل موازيا إلوباءات أساطَت اػبصب والنبت والنماء الوثنية القديبة، 

 ف وإمعاف.ولعل ذلك أف يكوف شّكل قضية ىي من أخطر القضايا اليت ٓب يقف عندىا الدارسوف بتأ

وفق ىذه الرؤى والدواعي، مبت رغبتنا ُب ؿباولة اخًتاؽ منت "خليل حاوى" الديٍت واألسطوري 
اؼبفعم بالرىبة واؼبهابة، واعببلؿ والطقوس االبتهالية الرىيبة، ومن ىنا ذىبنا نستعيد معو اؼبقدس الديٍت 

 منبعو األوؿ، ومعو اؼبقدس الشعري منبعو األسطوري.

 -التشكيل األسطوري للرمز اؼبقدس ُب شعر خليل حاوى-ػ "األسطورة والّدين وظبنا حبثنا ب
معتمدين ؾباميعو اػبمس متنا، فقسمناه إٔب مدخل شامل مسبوؽ ّٔذه اؼبقدمة وبينهما سبهيد، 

 وطبسة فصوؿ بُت تأصيل وربليل، لنذيل حبثنا خباسبة احتوت النتائج اؼبتوصل إليها.
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 ه

ا آلثار خليٍل اإلبداعية والنقدية النثرية، والسيما ؾباميعو اػبمس: أما اؼبدخل فجعلنا منو إطار 
هنر الّرماد، والناي والرّيح، وبيادر اعبوع، والّرعد اعبريح، ومن جحيم الكوميديا، وقفنا ربديدا عند 
مضامُت ىذا آّموعات، ٍب أشرنا بعد ذلك إٔب ميداف النقد لدى خليل حاوى، الذي ٓب يعرؼ ُب 

ناقدا إاّل ُب أطروحتيو حوؿ اإليباف والعقل عند الغزإب وابن رشد، ٍب أطروحتو حوؿ –مر حقيقة األ
 "جرباف خليل جرباف" وقد تكوف مقدمات أناشيده النثرية من أعمق ما خّطت يدا خليل نثرا.

وأما الفصل األوؿ التأصيلي، فجاء بعنواف السياؽ النفسي واألسطورة ُب شعر حاوي، قاربنا 
ة األسطورة ودالالهتا، كما عرضنا على استوائو إٔب اؼبنزع األسطوري ُب الشعر اؼبعاصر، فيو ماىي

وأشرنا بعد ذلك إٔب اؼبنهج النفسي والنقد النفسا٘ب، فضبل عن ؿباولتنا اجتبلء أثر السياؽ النفسي 
 للرمز عند خليل حاوي. 

حناه بتمهيد أوؿ حوؿ بينما جاء الفصل الثا٘ب تأصيبل للشق الديٍت من البحث، حيث افتت
مبلمح الدين ُب الشعر، وآخر عنوناه باؼبقدس ُب الشعر العريب اغبديث"، على حُت وظبنا الفصل بػ 
"الّشعر والقداسة"، ُعنينا فيو بالّرمز الديٍت الذي برز بصورة الفتة ُب شعره ذي الّصلة باألسطورة أو 

  ..األجواء األسطورية

يلّيا مّتصبل بشّق األسطورة ُب حبثنا، حيث عكفنا فيو بالّدرس على حُت جاء الفصل الثالث ربل
والتحليل على استلهاـ األسطورة وطرائق استنطاقها من َلُدِف "حاوي"، واقبلى ذلك بّينا ُب خلق الّرمز 
األسطوري بذاتو، والذي أفصح عن وعي أسطوري نافذ لدى "حاوى" اقبلى بعمق ُب أنشودة 

خباصة وىي التجربة اليت ٓب تكن طرفة عُت دبنأى عن إيبانو العميق  .منة""السندباد ُب رحلتو الثا
بعقيدة االنبعاث اليت شغلتو ُب مرحلة حاظبة من إبداعو ُب الظرؼ اغباسم اغبّساس اليت كانت ذبتازه 

 أّمتو.
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 و

أما الفصل الرابع، فتحليلي متصل بالشق الديٍت للبحث، حيث وعبنا ُب ثناياه إٔب أسطرة 
لَِنْسربَ أغَواَر تلك الرموز الدينية اليت أشرنا إليها من قبل، مثلما كاف صنيعنا مع ملحمة "لعازر اؼبقدس 

واليت نزعم أننا عكفنا عليها بالدرس  -مثبل–"، و"الكهف"، و " ُب جوؼ اغبوت" 1962عاـ 
يت ٓب نبذؿ طاقة اؼببطن بلواعج التحليل اؼبقارب للدقة مع اإلفاضة فيها واالستيفاء، وىي األناشيد ال

 مثلما كاف شأننا معها. -ردبا–ُب غَتىا 

ٍب اختتمنا فصوؿ ىذا البحث بفصل خامس أخَت، جاء معنونا بػ "الومض النبوي وبنية اإليقاع 
ُب شعر خليل"، وفيو المسنا قضيتُت نبا من اػبطورة دبكاف ُب منت "حاوى" وُب الشعر العريب 

عرية، والطبيعة اإليقاعية، وكنا نقصد بالنبوة ىنا دور الكشف حُت اؼبعاصر بوجو عاـ، نبا النبوءة الش
يتجلى اؼبسلك البنوي ُب ذلك اغبس الشعري اؼبومئ اؼبهيمن على حُت ُب درسنا لئليقاع كنا نومئ 
فيو إٔب لونو، دبعٌت الّسمت اإليقاعي الداخلي ذي الصلة العميقة حبالة الشاعر النفسية، وىو اؼبلمح 

كرب لدى "خليل حاوي" كما أننا كنا نقصد من اإليقاع ىنا نسغو الدرامي اؼبفعم بالرىبة اإليقاعي األ
واللوعة والفجيعة، ظبتو الكربى حزف وأسى وجوى يسري ُب عروؽ كل نشيد، كما عرضنا إٔب ظاىرة  

 كادت أف تبلغ حّد التواتر ُب شعره وىي قضية "التدوير".

الوصف والتحليل حُت كنا هنمُّ بالقبض على بعض  أما اؼبنهج الذي اعتمدنا ُب حبثنا فهو
مبلمح األسطورة، وأسطرة الرموز اؼبقدسة على استواء األناشيد اؼبدروسة، كما أفدنا من اؼبنهج 

 النقدي األسطوري إفادة قصوى حُت كاف البد من ذلك لِقاَء االرباد بُت الّدين والشعر واألسطورة.

لسيميائي كما كاف الشأف ُب دراستنا ألنشودة "ُب جوؼ واعتمدنا إٔب ذلك أحيانا اؼبنهج ا
  ..اغبوت" حيث وضعنا أيدينا فيها على عتبة النص وبعض بنياهتا، كالبنية اإليقاعية، والبنية التصويرية

ولقد اعتمدنا ُب دراستنا على مراجع كثَتة رظبت اذباه ىذا البحث ومساره، ففضبل عن 
اؼبراجع، توكأنا على بعض الدراسات ذات الصلة العميقة بالدين الكتب اؼبقدسة وىي فوؽ اؼبصادر و 
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 ز

مثل دراسة الدكتور" كامل فرحاف صاّب" "الشعر والدين"، و"جسور اغبداثة اؼبعلقة"، وىي  والشعر
دراسة قيمة لؤلستاذ سامي سويداف، حوت ؿبورا كامبل حوؿ أناشيد "ببادر اعبوع" الثبلثة، كاف 

بلغة عميقة رىيبة وفق منهج بنوي أكثر غورا، كما أفدنا من دراسة اؼبؤلف يكشف عن مضامينها 
"طبلؿ اؼبَت"، بعنواف "النبّوة ُب الشعر العريب اغبديث"، وىي دراسة جادة وضع فيها الكاتب يده 
حوؿ قضية النبوءة فًتاه يرصد ُب طياهتا منحى النبوءة الشعرية ُب أناشيد حاوى، كما البد من اإلقرار 

راسة "ريتا عوض" الشهَتة "اؼبوت واالنبعاث ُب الشعر العريب اغبديث" وينبغي أال نغفل ىنا بفضل د
دراسة "إيليا حاوى" حوؿ شقيقو ُب جزأين "خليل حاوى ُب ـبتارات شعره ونثره" و "خليل حاوى 
ُب سطور من سَتتو وشعره" ونبا مرجعيتاف بارزتاف يلقي فيهما "إيليا حاوى" الضوء على إنتاج 

و، َيشرح فيهما دببضع اعبرّاح كثَتا فبّا استغلق واعتاص من منت خليل الشعري، وىذه الدراسات شقيق
ال يسوغ أف ننكر تتلمذنا طويبل على صفحاهتا الغنية، كما أّف شبة دراسات  -لؤلمانة–اليت ذكرنا 

 أخرى ال يسع اؼبقاـ لذكرىا كنا أفدنا منها اإلفادة الكربى.

قد أتينا ُب ىذا العمل دبا ٓب يْأِت بو آخروف، لكن ُربَّ طالب علٍم قْد يُبّهُد وال نّدعي أبدا أنّنا 
لُو حبثنا السبيل يوًما، ليضيف ما فاتنا أو سهونا عنو؛ وبعُد، فإننا نعتذر جبميل االعتذار عن القصور 

إٔب  الذي ليس من بدٍّ أف يربز للمطلع على ىذا البحث، وأف يًتاءى لناظره، وذلك مرّده ال شك
ضآلة الزّاد العلمي واؼبعرُب واؼبنهجي ، فضبل عن صبلة العقبات اليت اعًتضت السبيل ُب أثناء إقبازه 
والعكوؼ عليو، لعّل أبرزىا: استعصاء البحث ُب ىكذا موضوع على درجة قصوى من اػبطورة 

التفريق بينهما العلمية، فالّدين واألسطورة ؾبتمعاف، من العسر دبكاف اػبوض فيهما، ناىيك عن أف 
بذاتو مستعص، ألجل أهنما كثَتا ما يتداخبلف السيما على استواء موضوع حبثنا، حُت كنا نُػْعٌَت 
بأسطرة الرموز اؼبقدسة، فَيْعسُر انطبلقا من ذلك التمييز بُت ما ىو أسطورة أحيانا وما ىو رمز 

وُب جوّْ ذلك كثَتا ما سبلكتنا  أسطوري وما ىو رمز ديٍت سّبت أسطرتو كدأبنا ُب بؤرة ىذه الدراسة،
اغبَتة خبلؿ دراستنا ىذه حوؿ بعض أناشيد "حاوى" ىل نضمها إٔب الّدين و"أسطرة" رموزه "أـ إٔب 

"، إضافة إٔب ذلك أعاقتنا كثَتا ندرة الدراسات التحليلية 1962األسطورة حبد ذاهتا، مثل "لعازر عاـ 
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 ح

ليها إليها بُغية اقتفاء ىديها واالستضاءة ّٔا، ومن ٍب اػباصة بإبداعو، واليت كنا ُب مسيس اغباجة إ
استعصى علينا شّق الدراسة التحليلي، مع استعصاء اإلحاطة حبقلي الدين واألسطورة اؼبعرفيُت 
العميقُت فشق علينا تباًعا لذلك منهج التعامل معهما لقاء تعدد الروافد ُب ذبربة "حاوى" وعمق 

 مذاىبها واذباىاهتا.
وبفضل أستاذي  -عز وجل–نا دبا أوتينا من جهٍد أف نُذّلل ىذه العقبات بفضل ا لقد أصرر 

الذي ٓب يّذخر البتة نصحو العلمي السديد، ال يسعٍت ىنا إاّل أف أقدـ ألستاذي الدكتور "رشيد 
قريبع" خالص امتنا٘ب وعميق عرفا٘ب لقاء صنيعو، وىو اّلذي ظّل على ىذا البحث عاكًفا بالّتصويب 

 لتهذيب. وا
ال يسعٍت ُب ىذا اؼبقاـ بعد ذلك، إالّ أف أُقرَّ بالعرفاف، وأسدي الشكر ألصحاب الفضيلة 
الّسادة األساتذة أعضاء عبنة اؼبناقشة، الذين سينربوف لتقوٙب ما اعوجَّ ُب ىذا البحث من منهاج، 

سقم وَلَمم، وعن كل  وتصويب ما اجًتح فيو من غبٍَْن وزلل. وأعتذر االعتذار اعبميل عّما شابو من
 خطيئة.

 .-وا من وراء القصد -
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ػػػػػل:مدخػػػػػ  
 المجاميع الخمس

  كمضامينها
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 المجاميع الخمس كمضامينها.
لقد ذاع صيت ؾباميع حاوى الشعرية باعتبارىا عبلمة فارقة ُب الشعر العريب اغبديث واؼبعاصر، 

( 1957وجاءت لتْطبَع رؤيتو وذبربتو الشعريتُت بالعمق، وىذه آّاميع على الًتتيب ىي: هنر الرماد )
(، وبيادر اعبوع بُت عامي 1979( والّرعد اعبريح ومن جحيم الكوميديا )1965والناي والريح )

(، ُب "هنر الرماد" باكورة أعمالو الشعرية، ثبلثة عشر نشيدا، يتكامل كلها ُب 1964و1960)
ُب برودة قصيدة واحدة هبمع عنواهنا النقيضُت: النهر رمز اغبياة اؼبتجددة اؼبخصاب، نافحة اغبرارة 

 الّرماد رمز العقم واؼبوات.

أؤب أناشيد "هنر الّرماد" وأشهرىا "البحار والدرويش"، ولقد سبيزت ىذه آّموعة بتوسل الصورة 
الّرمزية والبنية األسطورية سبيبل للتعبَت عن أزمة حضارية تنبض ُب أعماقها شهوة اغبياة، وإف كانت 

اعبذب واػبصب حىت تصل التجربة الشعرية اؼبتنامية إٔب تغليب تعا٘ب العجز واالهنيار، وتصطرع رموُز 
صورة اغبياة ُب أنشودة "بعد اعبليد"، فبعد صور اليأس واألٓب اؼبهيمنة على األناشيد األؤب من 
آّموعة، تظهر ألوؿ مرّة ُب مقطع "بعد اعبليد" من األنشودة صور البعث اؼبوحية باغبيوية والنضارة 

، فاألرض امرأٌة تعا٘ب شهوة 1َدًة ُب رموز حسية مستمدة من أساطَت اػبصب القديبةواالنعتاؽ ؾُبسّْ 
متأججة وربن إٔب االرباد بالذكر، والعاشق اؼبنتظر "سبوز" ىو الشمس واؼبطر والبذرة اغبّية، وىو بعل، 

رمز  اؼبيت اؼبنبعث، واىب اغبياة، وما رغبة األنثى وحنينها إٔب الذّكر وشوقها إٔب وصالو سوى
استمرار اغبياة واالنتصار على العجز والشيخوخة، وخليل حاوى ىنا نيبُّ االنبعاث، وىو اإلنساف 
السابق حبدسو وبوعيو، يطأ اؼبوت توقا إٔب القيامة ومعانقة اغبياة، ولو على سبيل االكتواء بنار 

                                                           
 .13ص ،1993، 1لبناف، ط –دار العودة، بَتوت  خليل حاوى، الديواف، )من مقدمة ريتا عوض(، -1
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لصلوات األؤب اعبحيم من أجلها ووبمل رمز النار وعذاب اعبحيم وسبيل دحر التحجر، وىي ُب ا
 1تطهَت من اػبطايا.

 

ترميز إٔب اعبذب واؼبوات، وىو مرآة غبالة اليأس اليت اجتازت فيها األمة ُب تلك  »وهنر الرماد،
اؼبرحلة اغباظبة من تارىبها، ىو إٔب ذلك تعبَت عن معاناة اؼبوت واالنبعاث دبا ىي أزمة ذاٍت وظاىرة  

 " وما تومئ إليو من غلبة اػبصب على اعبفاؼ والنضارة كونية، عندما يستنطق حاوى أسطورة "سبوز

على اعبذب، ويستنطق أسطورة العنقاء اليت سبوت لتنبعث من رمادىا فتحيا من جديد، فتومئ إٔب 
ذبدد اغبياة وغلبتها على العقم واعبذب واؼبوات، فنهر الّرماد حبث طويل عن القيم والتماٌس للخبلص 

اػبطيئات واستجداء اػبصب الذي خيم وسط البوار واألصوات من الضيق واغبَتة، وغوايات 
 2.« الصاعقة اؼبنذرة بالنازلة والعقاب

كما   »لقد اعتمد خليل حاوى ُب هنر الرماد إذف، األسطورة أساسا للتعبَت عن ذبربتو الوجودية،
ونانية والفينيقية، اعتمد الرموز وجلها من الكتاب اؼبقدس بعهديو، والًتاث واؼبيثولوجيات الفارسية والي

وهنر الرماد مفعم باغبزف واألسى والفجيعة وغربة الروح ُب العآب، وفيو صدى يدوي دويّا صاعقا هتّوال 
 3.« من اػبطيئة

أما ؾبموعة "الناي والريح" فهي أربعة أناشيد متآلفة: عند البّصارة والناي والريح، ووجوه 
اليت سنقف عندىا وقفة متأنية وُب ىذه آّموعة كل اؼبعاناة السندباد، ٍب السندباد ُب رحلتو الثامنة، و 

                                                           
 .14، صنفسواؼبصدر  -1
 .114، ص1978، 1نبعاث ُب الشعر العريب اغبديث، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، طريتا عوض، أسطورة اؼبوت واال -2
 .65ص ،1984، 1لبناف، ط –دار الثقافة، بَتوت  إيليا حاوى، خليل حاوى ُب سطور من سَتتو وشعره، -3
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وُب الناي والريح تصل الرؤيا إٔب ما يضارع اليقُت كما تقوؿ ريتا عوض، فيو تصل  »والتمزؽ واليأس،
الرؤيا والتجربة خبليل حاوى إٔب ما يشبو اليقُت، فيتجسد فيو إيبانو حبتمية الثورة اليت تقتلع التحجر 

 1.« جذوره، وتعيد لئلنساف دوره ُب التاريخ والتخلف من

والناي والريح مسلك التطّهر، فبعد أف يئس من اعبفاء الذي باشره ُب "هنر الرماد"، سلك 
اؼبسلك الّصوُب الذي تلقنو من اإلقبيل، وعرؼ أنو لن يطهر ولن تصفو لو العبارة، وال اغبرية، والقدرة 

ريخ، إاّل إذا ترّىب للروح والفن، وكما قاؿ اؼبسيح: "من أحبَّ على مقاومة العبوديات واغبتميات والتا
أبًا أو أًخا أو أّمأ أكثر مٍّت فبل يستحقٍت"، كذلك فإف خليبل كاف يهتف ُب الناي والريح من أجل 
التطهر واػببلص، وليست أنشودة "السندباد ُب رحلتو الثامنة" إال رحلة عرب النفس وفحص ضمَت 

وليست إال تعبَتًا عن نظرة "خليل حاوى" إٔب الوجود، فيها  2عوازىا وىناهتا.علٍت عليها، ليكشف 
ُب الناي والريح كاف  3يتنوع اإليقاع بتنوع اغباالت النفسية من طرب، وذكرى موجعة، وحوارٍباطٍت..

"حاوى" يرنو ويتوؽ إٔب ريح قوية تقتلع اؼباضي العقيم من جذوره، لتعيد إٔب األرض بكارهتا 
ا، ىذه آّموعة إضافة إٔب ذلك، ذبسيم لئليباف حبتمية والدة الثورة اؼبناىضة لكل مظاىر ونضارهت

اعبمود والًتّىل واػبنوع واػبذالف. من ىنا ربديدا لُّقَب "خليل حاوي" بشاعر االنبعاث، فصار مرادفا 
 الظبو منذ ذاؾ دبا جّسده الديواف ُب أناشيد تلفح بوىج االنبعاث.

ادر اعبوع" فتنهض عبلمة فارقة ُب إبداع "خليل حاوى" فيها يبلغ مساره وأما ؾبموعة "بي
وذبربتو اإلبداعية إٔب أقصى درجاهتا، ويعرؼ اقبداؿ رؤاه الفكرية من انفعاليتو الوجدانية أقصى حدود 

حصاد للفواجع ُب ىذه اؼبرحلة اغباظبة من  -ُب حقيقة األمر–التوتر السوداوي القائم، فبيادر اعبوع 
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احل حاوى اإلبداعية. انطوت ىذه آّموعة على ثبلث أناشيد ىي: "الكهف" و "جنية الشاطئ" مر 
غٌّت فيها خليل نشيد جرح األمة  1964و 1960"، نُِظمت بُت عامي 1962و"لعازر عاـ 

ومأساهتا، وكاف ُب ذلك يعزؼ على عناصر الفجيعة، ففي "الكهف" حوار مبطن بنقمة شديدة على 
 1لتحّجر، حُت يقبع "حاوى" ُب كهفو مشلوال خبيبتو، تَنُخُر الرّيح يديو.زمن الًتىل وا

ليست إاّل تعبَتا عن شدة اغباجة اليت تتطلب إشباعا ال يتحقق، –إف البيادر حبد ذاهتا 
فالكهف بيدر اعبوع األوؿ، قمة اؼبعاناة الفردية الرىيبة، حُت عرفت الذات اػبَْلَق والعطاء، ٍب عجزت 

جس إحساسها بالعقم واػبواء إحساسا حادا وفاجعا باؼبوت واالنسحاؽ، وردبا كاف وجو عنها، فينب
 2اؼبأساة األبرز ىنا متمثبل ُب ىذا اؼبوت الرازح اؼبقيم حياؿ أفق مسدود.

وُب "جّنية الشاطئ" يتألق اؼباضي يفاعة ونضارة، قبل أف يطلق عليو اغباضر لعنتو تعجيزا  »
را بالتجدد والنضارة ُب أجواء الغبطة واغببور اليت تعيشها الغجرية صبّية وإبآسا، فيتدفق األوؿ زاخ

تُػْبِحُر خِبِّفٍة من عيد لعيد جبسدىا الغّض اؼبتناغم مع حيوية الطبيعة وبكارهتا، وخصبها النابض من 
قطعاف  أعماقها، ومثلها يتفتح اعبسد وُيشرُِؽ زىرًا ونبًتا ومواسم ليكوف طعاما ولّذة تلُهو وسبرح فيو

خيوؿ البحر.. لتواجو الغجرية بعدئذ "سياجات عشٍر" منها أسوٌد داٍج مقنٌع  الوعوؿ وتروح سبُخرُهُ 
بالّرماد، برغوتِو الصفراء وكربيتو اؼبتجمر، وغراب يشق الكبد لينهشو، ورعب وآثار حروؽ ُب 

غباضر واعبسد والروح هنديها...لعنٌة ذبذّٔا وأخرى تدفعها، ليكوف ذلك االنقبلب كامبل إذ وبتاج ا
 3« مًعا، ويدمُر كل ما عرفُو اؼباضي من عافية وفطرة..

                                                           
 .66، ص1997، 1سامي سويداف، جسور اغبداثة اؼبعلقة )من ظواىر اإلبداع ُب الرواية والشعر واؼبسرح(، دار اآلداب، بَتوت، ط -1
 .67، صالسابقاؼبرجع  -2
 .63، صع نفسواؼبرج -3
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" حيث يًتاءى 1962إال أف قمة اؼبأساة وذروة اؼبعاناة تتقدماف من األنشودة الثالثة "لعازر عاـ
ة إالّ اعبوع تطلعا الئبا إٔب انبعاث أصيل تتحد فيو إرادة التغيَت إٔب انتعاش قيم الّنبل واؼبروءة والتضحي

أف "لعازر" باصلة ينكفئ بعد بعثو دومبا التغيَت الذي كاف يُتاُؽ إليو، ودوف تغيَت لرؤاه اللعينة 
اؼبرعبة، وإذا الزوجة ال ذبُد ُب زوجها اؼبنبعث إال الّتحّرؽ والتحّسر على اؼبتعة اليت كانت ترنو إليها مع 

 1زوجها..

جاءت فُبثلة للقّمة الفنية  - من النقاد والدارسُتكما يرى كثَت  –" 1962لعّل مطولة "لعازر عاـ 
اليت أدركها "خليل حاوى" فشكلت من ٍب انعطافة فارقة ُب اإلبداع اؼبعاصر، امتدت فيها يُد 

َر مشهد "لعازر" لتطاؿ النص اإلقبيلي، فاستنطقو "حاوى" ببعده اإلقبيلي والتموزي ُب   "حاوى" َعبػْ

داخلي للملحمة، والذي يبدأ من اغبفرة وينتهي إليها، كما لو أهنا آف معا، وذلك على ضوء البناء ال
 2تبدأ باؼبوت لِتْعبُػَر واقع األمة اؼبأساوي، ٍب لتنتهي باؼبوت باصلة عرب ىذه الرحلة اؼبأساوية.

لعازر إذف، شكلت اكبسارا للحلم العريب، وإدغانًا للسقوط واالهنيار بالنهاية، فإذا ٓب يكن ما 
 أف يفجع خليل حاوى بيقُت رؤاه، فإف الذي وقع لو فيها من حلم باالنبعاث، ىو ىو أرىب ُب

 3حس رىيب بالفجيعة وىوؿ اؼبأساة.

ٍب بعد اليأس: "ذبلت الرؤيا ىالًة من ىوؿ الرعد، ومهابة اعببل ُب طلعة بطل ـبلص، صاغو دفق 
من طاقة ىائلة عرب ىجوع اغبياة البكر ُب أرٍض راحت ترُفُل حبيوية الفطرة، لطوؿ ما اختزنت 

 4طويل".

                                                           
 .67اؼبرجع نفسو، ص -1
 .353، ص2005، 1بَتوت، ط -لبناف–، دار اغبداثة -فاعلية الّرمز الديٍت اؼبقدس ُب الشعر العريب -كامل فرحاف صاّب، الشعر والدين،   -2
 .54، ص1995، 1يات اغبداثة )قراءة ُب اإلبداع العريب اؼبعاصر(، دار األىإب للطباعة، دمشق، طلمرائي، ذباالسجدما -3
 .420صلرعد اعبريح(، خليل حاوى، الديواف )مقدمة ا -4



مدخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 

 

 

 

 08 

لقد كانت الرؤيا واإلنساف ؿبور أناشيد حاوى ُب "الرعد اعبريح" وىي آّموعة اليت احتوت 
على "األـ اغبزينة" و"ضباب وبروؽ" و"الرعد اعبريح" و"رسالة الغفراف" كتبها خليل حاوى بُت 

اءت صورة تقطر أسى وجوى كتب "األـ اغبزينة" فج  1967؛ فبعد ىزيبة حزيراف 1967-1974
ولوعة دبوازاة واقع األمة السوداوي اؼبأساوي الذي آلت إليو، واألـ اغبزينة ىي مرٙب العذراء اليت ربمُل  
كل قيمة سامقة ُب اؼبسيحية واإلسبلـ، ىي ُب األؤب أـ اؼبسيح "كلمة ا"، وُب الثانية اصطفاىا 

اغبياة من جديد ُب تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ا على نساء العاؼبُت، وىي اليت تعود إٔب 
واألرثذكسية، لكن وأيّاما كاف األمر، ولئن تعددت صورة العذراء  ُب الصلوات الكنسية وأيّاما كاف 
حاؽبا فيها، فإف حاوى قد استلهم من دالالت مرٙب وأحزاهنا ُب البحث عن يسوع حُت صلبو، عندما 

زينة، اليت عانت آالـ ابنها، أما اؼبسيح فإنو ٓب يعاف مأساة اؼبوت وسم إحدى أحزِف أناشيده باألـ اغب
ٍب صمت خليل بعد "األـ اغبزينة" أربع  1ألف موتو كاف سبيبل إٔب انبعاث يقيٍت ىو اغبياة األبدية،

سنوات بعدما غصت الكلمة بالرؤيا السدومية اليت سبلكتو، فعجزت عن ذبسيد ما فيها من ىوؿ، 
ؽ" اليت شكلت مقدمة حتمية ألنشودة "الرعد اعبريح"، فمن يرى الربؽ ينتظر فكتب "ضباب وبرو 

الرعد معلنا أف االلتماعات كانت بروقا حقيقية وٓب تكن سرابا، وجاءت "الرعد اعبريح" منطلقا للتعبَت 
عن صورة البطل اؼبخلص، فجاءت "رسالة الغفراف" لتكتمل الصورة وتكشف أعماقها وأمداءىا حُت 

 فكانت "رسالة الغفراف" تعبَتا عن رؤيا نافذة، وعن معاناة عميقة لواقع األمة. 2عنصر النبوة،استلهم 

وأما ؾبموعتو األخَتة، فهي "من جحيم الكوميديا" اليت انطوت على مطولة "شجرة الّدر" 
 وأناشيد أخرى منها "صبلة" و "ُب سدـو للمرة الثالثة"، و"مناخ" وأناشيد أخرى..

                                                           
 .24، )مقدمة ريتا عوض(، صاؼبصدر نفسو -1
 .26ص السابق،اؼبصدر  -2
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رية اؼبلك الصاّب األيويب، كاف دورىا سياسيا مهما السيما حيت تولت اغبكم فشجرة الدر جا
 1وقضت على ثورة األيوبيُت ٍب تزوجت"عز الدين أيبك" فتآمرت على قتلة بعد حُت.

وبعد اإلشراقة اليت غمرت "خليل حاوى" عقب حرب تشرين، ما لبث اسوداد اعبو اؼبعنوي أف 
بناف، فاستحاؿ شعره نغما كاد يكوف جنائزيا، فغلبت عليو النربة عاوده أشد ضراوة ُب بداية ؿبنة ل

 اغبزينة وطبعت شعره بعد ذلك مبلمح اؼبأساة واألسى والفجيعة.

ىذه ىي ؾباميع خليل حاوى اليت تضمنت متنو الشعري، واليت على ضوءىا بوأه النقاد مرتبة 
 مرموقة ُب الشعر، وعدوه من ٍب من رواده.

ٓب يُعرؼ ناثرا أو ناقدا إال حُت  -ُب حقيقة األمر–والنقد، فإف خليل حاوى  أما ُب ؾباؿ النثر
نشر رسالتيو اعبامعيتُت، "العقل واإليباف بُت الغزإب وابن رشد"، وىي رسالتو األؤب ُب اؼباجستَت 

ػ "جرباف بالعربية، وأما الثانية فهي أطروحتو ُب الدكتوراه حوؿ جرباف كتبها باللغة اإلقبليزية موسومة ب
خليل جرباف إطاره اغبضاري شخصيتو وآثاره"، واليت طُبعت فيما بعد، وجاءت أمبوذجا عن مناىجو 
ُب البحث، تألفت من مقدمة وشبانية فصوؿ، الفصبلف األوؿ والثا٘ب، عرض مسهب لئلطار القومي 

جزة حولو وُب الفصل التارىبي األديب الذي نشأ فيو جرباف، والثالث مناقشة ودرس ألبرز البحوث النا
 2الرابع سَتتو وُب األربعة الباقية عرٌض ألدبو وخصائصو وأثره البليغ ُب النهضة األدبية العربية.

ويتوقف "حاوى" ُب ربليل فكر جرباف عند مرحلتُت بارزتُت رأى ُب اؼبرحلة األؤب تقديسا 
وى من اغبياة نفسها، إنو غبقوؽ القلب حبيث يصَت اغبّب دينا أقوى من كل تقليد وناموس بل أق

                                                           
 .69صبيل جرب، خليل حاوى، ص -1
 .80، صالسابقاؼبرجع  -2
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تأثَت الرومانسية اغباؼبة..أما اؼبرحلة األخرى ففيها العنف والسوداوية، تنمو ُب ظلها بذور التحرر من  
 1كل استعباد سياسي واجتماعي، وتنتهي بالتسامي اؼبطلق على خطى يسوع.

رد مفعمة وقد تكوف مقدمات أناشيده، من أعمق ما كتب خليل حاوي نثرا، حيث غالبا ما ت
بالوجد والوجداف، فغالبا ما جاءت موجات وجدانية تعرب بعمق عن حالتو النفسية اليت كانت ُب 

 األغلب األعم تقطر أسى وجوى ولوعة وفجيعة.

 

                                                           
 اؼبرجع نفسو، ص ف. -1
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 الفصل األكؿ
شعر حاكم كاألسطورة في* السياؽ النفسي   

 مقاربة في مفهـو األسطورة كداللتها 
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 مقاربة في مفهـو األسطورة كداللتها. 

ىا اعتمدت على اؼبعٌت القائم ُب تقاربت مفاىيم األسطورة ومداليلها ُب اؼبعاجم العربية، باعتبار 
الشعر اعباىلي وُب القرآف الكرٙب كما جاء ُب التفاسَت اؼبختلفة، ولو أف االىتداء إٔب ربديد ماىيتها 
ومفهومها الدقيق يظل غاية بعيدة اؼبناؿ. فلقد جاء ُب اؼبعاجم العربية دبعاف ـبتلفة، فالسطر، الصف 

أْسطٌُر وُسطُور، وأْسطَاٌر صبع صبعو أساطَت، والسطر:  من الشيء كالكتاب والشجر وغَته، صبعو
 .1اػبط والكتابة واألساطَت األحاديث ال نظاـ ؽبا

ويذىب صاحب تاج العروس إٔب أف األساطَت، األباطيل اليت ال أساس ؽبا من اغبقيقة، إذ 
حاديث يعتربىا ضربا من ضروب الكذب، وىو يتفق مع ما ذىب إليو حُت قاؿ: ىي األكاذيب واأل

. إال أف تتبع معٌت األسطورة ُب القواميس واؼبعاجم هبعل اغبديث يطوؿ، وأيا ما كاف 2اليت ال نظاـ ؽبا
 األمر، فإف العلماء ٓب هبدوا ؽبا تفسَتا لغويا ؿبددا مشًتكا.

من شبة يبدو مفهـو األسطورة غامضا ومعقدا ومتشابكا ُب دالالتو وأبعاده، على الرغم من 
ثَتة حولو، ولو أف أحد الدارسُت كاف على جانب كبَت من الصواب حُت ذىب إٔب الدراسات الك

أهنا " تروي تارىبا مقدسا، وتسرد حدثا وقع ُب عصور فبعنة ُب الِقدـ، عصور خرافية تستوعب بداية 
أو بعبارة أخرى األسطورة رُبَْكى بواسطة أعماؿ كائنات خارقة كيف برزت إٔب الوجود  -اػبليقة

، واألسطورة ُب بنيتها العميقة قصة، سبتد خبلفيتها اؼبعرفية إٔب الظواىر الطبيعية 3اقعة..."حقيقة و 
والدينية، واػبوارؽ من البطوالت واؼببلحم، ويرى أحد الباحثُت أف األسطورة قصة متداولة أو خرافية 

عي أو تفسَت طبيعي، تتعلق بكائن خارٍؽ أو حادثة غَت عادية، سواًء أكاف أو ٓبَِ َيُكن ؽبا أساس واق
 .4وتقدـ تفسَتا للظاىرة الدينية أو فوؽ الطبيعة، كاآلؽبة واألبطاؿ وقوى الطبيعة

                                                           
 .69 ، ص2 ،ج1991، 1، طلبناف -الفَتوز أباذي، القاموس ايط، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت-1
 .267.د ت، 3 ؿبمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواىر القاموس، دار مكتبة اغبياة، بَتوت.ـ -2
 .19 ، ص1968حزيراف  ،1 عبد اغبميد يونس، اغبكاية الشعبية، دار الكتاب العريب، القاىرة،ط -3
 .7 ، ص1978، سبوز 197وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، ع خلدوف الشمعة، مدخل إٔب مصطلح األسطورة، ؾبلة اؼبعرفة،  -4
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إف األسطورة بنية رمزية تشكلت مع تطور الفكر البشري عرب مبوه من خبلؿ اغبضارات اؼبتعاقبة 
لية، وىي جوىر واؼبتزامنة، فهي بناًء على ذلك خبلصة ذبارب حضارية متعددة، وحصيلة أجياؿ متتا

 .1تفكَت وتأمل طويلُت عرب عصور متبلحقة، واألسطورة أيضا رمز يقبلو الناس منذ أزماف بعيدة

وللباحثة " ظبية اعبندي" رأي حوؿ سبب تعدد وجهات نظر الباحثُت فيما يتعلق باألسطورة 
دس.. وبُت شبرات وربديد مفهومها حُت البد من التمييز بُت شبرات الكذب واػبياؿ والبلعقبلنية واغب

 2العقل من منطق تنظيم وجدؿ منهجي..

ولقد مبت االختبلفات ُب مفهـو األسطورة، فلم زبرج التعريفات سوى عن مفاىيم تكاد تكوف 
مكررة ومتناقضة ُب اغبُت نفسو، ولعل تداخل ىذه اؼبفاىيم يعود إٔب تطور اؼبدلوؿ لؤلسطورة، وردبا 

نواعها، فاألسطورة الطقوسية جعلت من األسطورة أداًة للتعبَت أو يكوف نتاج التباين ُب أشكاؽبا وأ
عقيدة ودينا، واألسطورة التارىبية حولتها إٔب التاريخ، وأسطورة التكوين حولتها إٔب اػبلق والتفسَت 

 والتعليل، والرمزية كَبَْت كبو الرمز أو آّازات أو االستعارات..

 مع ىذه األسطورة ؟. فكيف ىذا التداخل وكيف تعامل الدارسوف

 وىذا سؤاؿ اإلجابة عنو تسيل حربا غزيرا، بيد أننا يبكن نربر للمفاىيم كما يأٌب:

قد يكوف البحث عن تاريخ بدء التفكَت البشري سببا ُب تعريفها على أهنا " تروي ..   
عن سٍر،  تارىبا مقدسا، حدثًا بدائيا جرى ُب بداية الزماف، لكن رواية تاريخ مقدس، تعٍت الكشف

ألف الشخصيات األسطورية ليسوا كائنات بشرية ىم آؽبة، أبطاؿ حضارة، ولذلك كانت بوادرىم 
" وتعبَت أسطورة ىو إعبلف ما حدث ُب األصل، 3أسراراً، فهي إذف تاريخ ما حدث ُب ذلك الزماف..
 .4وىي طفولة العقل البشري كما يعرب أحد الدارسُت

                                                           
 .37ص ،1983، 4 ، ع3 أضبد عثماف، على ىامش األسطورة اإلغريقية ُب شعر السياب، ؾبلة فصوؿ، اؽبيئة اؼبصرية للكتاب، القاىرة، مج -1
 .71 ، ص405، عدد 36ة اؼبعرفة، سنة ؾبل -االذباىات و اؼبناىج -ظبية اعبندي، األسطورة ُب الفكر العريب اغبديث -2
 .47، ص 1993، تشرين األوؿ )أكتوبر(، 361تصنيفها(، اؼبعرفة، ع -أصلها -معتز ندٙب اغبجل: األسطورة )تعريفها -3
 .18، ص2003خليل اؼبوسى، بنية القصيدة العربية اؼبعاصرة منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، سورية، -4



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل األكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

12 

. وألجل ذلك فرؽ أحد النقاد بُت ىذه 1وعة من األنساؽتوضيح لنسق أو ّٓم إهنا إذف، 
األسطورة والتاريخ بعد أف اعًتؼ بالصلة القوية اليت تربط بينهما فقاؿ:" األسطورة والتاريخ على ذلك 

. وكانت 2األصل، فهو أصل قدسي عند األسطورة وأصل دنيوي مفرغ من األْسطََرِة عند التاريخ"
للمشيئة اإلؽبية. أما التاريخ فينظر إٔب موضوعو  ٔب التاريخ باعتباره ذَبَلٍّ النتيجة أف األسطورة تنظر إ

 .3لئلرادة اإلنسانية ُب جدليتها مع قوانُت فاعلة ُب حياة اإلنساف باعتباره ذَبَلٍّ 
إف التناقض ُب اغبكايات األسطورية واؼببالغة الشديدة ُب بعضها اآلخر، ٍب ما ربويو من أفعاؿ 

قة للعادة وـبلوقات غريبة ووقائع مستحيلة أحالتها إٔب وىم أو خرافة أو خياؿ أو عجيبة وصور خار 
فهي روايات تارىبية خرافية قد تطورت من أجل تفسَت ظواىر طبيعية » حلم أو سحر،

نوعا من الوىم الصبيا٘ب، ونتاجا ػبياؿ مهوش نزؽ، » .وعدىا أحد الدارسُت ُب ىذا السياؽ4«وكونية
. وىي صورة مبسطة، وعادة ما 5« من اعبنوف كاف على العقل البشري أف يبر ّٔاأو تصويرا لفًتة 

تكوف ونبية وتتكوف لدى بعض اعبماعات اإلنسانية عن فرد ما أو حديث ما، وتلعب دورا حاظبا ُب 
، 7«وؿباولة متبصرة وخيالية لتفسَت الظواىر اغبقيقية أو اؼبفًتضة اليت تثَت واضع األسطورة» ،6سلوكهم

ىي كاغبلم سباما نوع من التنفيس عن اؼبيوؿ االنفعالية البلشعورية اؼبكبوتة اليت  ، أو7«األسطورة
 تولدت عن عبلقات الطفل بأفراد عائلتو.

واألساطَت ُب آّتمع الواحد واحدة خاصة بو، يشًتؾ ُب وعيها كل فرد من أفراد آّتمع وتضم 
ف صبعي واىتماـ روحي وشعيب واحد، مباذج عليا موحدة وشعائر صباعية متماثلة، وتشمل على وجدا

وعواطف صباعة مشًتكة، كل ىذا جعل األسطورة تتميز بالبلوعي اعبمعي، فهي الذاكرة اعبمعية 

                                                           
-والتوزيع، بَتوت -9-نًتبولوجيا رموزىا وأساطَتىا وأنساقها، ترصبة مصباح عبد الصمد، ؾبد،)اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشرجيلبَت دوراف، األ -1

 . 39، ص2006، 3 لبناف(، ط
 .91 ص،1990، 4 ط-فراس السواح، األسطورة واؼبعٌت، )دراسات ُب اؼبيثولوجيا والديانات اؼبشرقية( دار عبلء الدين، دمشق سورية -2
 اؼبرجع نفسو، ص ف. -3
 153، ص1990ؾبدي ؿبمد مشس الدين، القص بُت اغبقيقة واػبياؿ، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،  -4
 .25، ص 1982، 1 الكويت،ط -علي عبد اؼبعطي البطل، الرمز األسطوري ُب شعر بدر شاكر السياب، شركة الربيعاف للنشر والتوزيع، صفاة، -5
 و.اؼبرجع نفس -6
 .205، ص16ؿبمود أبوزيد ، مشكبلت اؼبنهج ُب التحليل االجتماعي لؤلساطَت، عآب الفكر، مج  -7
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للشعوب، اليت تشكل ُب اغبُت ذاتو وجها آخر من الدينامية الفكرية اليت تتكامل مع العقل بالنسبة 
األخرى موضوعات يتكرر ورودىا ُب الفكر البشري. من النماذج العليا  الئلنسانية قاطبة، غَت أف كثَتً 

باطن اعبمعي وتثَته، بل إف الويرى بعض علماء النفس أف األسطورة ذخَتة بدائية تكشف العقل 
 اػبياؿ اعبمعي ىو الذي وبرؼ األسطورة أو يضخمها.

الرمز مرحلة بيد أف ما دفع الكثَت إٔب اعتبار األسطورة رمزا ىي لغتها اؼبتميزة اػباصة، ولو أف 
، وألجل ذلك رأى "عز الدين إظباعيل" غَت ىذا 1متأخرة للغاية عن اؼبراحل األؤب اليت نشأت فيها

الرأي، إذ يعتقد أف الكلمة كانت تعٍت ُب البداية تفكَت اإلنساف الرمزي وتعبَته عن أقدـ صورة من 
 .2سردي ومنو إٔب اؼبنهج العقليصور وعيو، فقد كاف التعبَت األوؿ كلو رمزا ٍب تطور إٔب اؼبنهج ال

وعودا على األسطورة بذاهتا، يعتقد بعض الدارسُت أهنا مرت بثبلثة أطوار متصلة اغبلقات، 
تطورت إٔب أف وصلت إٔب استخداـ الرمز ُب طورىا الثالث لتصبح فلسفة، وُب ىذا السياؽ يقوؿ 

دة يتم أداؤه داخل اؼبعبد أو أماـ أضبد كماؿ زكي " كانت األسطورة ُب طورىا األوؿ جزءا من العبا
   -وقد استخدمت للتعليل والرمز -اؼبذبح.. وُب طورىا الثا٘ب سَت آؽبة ومردة، وىي ُب طورىا الثالث

 .3كانت فلسفة وبيانا لقوى اجتماعية ترصد كل ما يسعى خلفو علماء اغبضارة"
اكتشف معها مقدرتو اؽبائلة وأيا ما كاف األمر، فإف األسطورة ترميز ابتكرىا اإلنساف األوؿ و 

على استيعاب ما حولو من خبلؿ خلق اؼبفاىيم واؼباىيات، ٍب جعلها تتجلى ُب اػبارج عرب 
الكلمات، ٍب ارتقت إٔب خلق مستوى آخر من اؼبفاىيم أعلى من سابقو ُب سلسلة متصاعدة، فبعد 

ف مقدرتو الكربى على اللغة توصل اإلنساف إٔب اكتشاؼ شكل آخر من أشكاؿ الًتميز، كما اكتش
التعامل مع الكلمات واستخدامها ُب ؾباالت غَت نفعية. وىذا ما قاده إٔب إنتاج الشعر واألسطورة.. 

                                                           
 .152ص، ياؿؾبدي ؿبمد مشس الدين، القص بُت اغبقيقة واػب -1
 .244بَتوت، ص-ودار العودة عز  الدين إظباعيل، الشعر العريب اؼبعاصر)قضاياه وظواىره الفنية واؼبعنوية(، دار الثقافة -2
 .55، ص 1979، 2 بَتوت،ط أضبد كماؿ زكي، األساطَت)دراسة حضارية مقارنة(، دار العودة،-.3
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واإلنساف ُب ترميزه األسطوري ؽبذه التجربة عمل على إنتاج بنية أدبية رباوؿ من خبلؿ سبثيبلهتا 
 .1وصورىا اغبركية إعادة إنتاج العآب على مستوى الرمز

ىي أيضا نوع  دبا نا إذا وعينا ىذه النقلة اغباصلة ُب الوعي واللغة والفكر، ووعينا ىذه اللغةإن
ف لغات متمايزة بًتميز وّ ف لغة جديدة كما كَ اإلنساف باستطاعتو أف يكوّ  فّ إمن الرمز، حيث 

 يداعجديد..، فسوؼ نستطيع أف نفهم أف اإلنساف القدٙب ٓب يقصد ىو أيضا ترميزه األسطوري اإلب
فيما قالو، أو ربقيق غاية خاصة، بل جاء استخدامو للرموز ّٔا عفويا وقويا ُب اغبُت ذاتو، ومتناسبا 
مع عواطفو اعبياشة وانفعاالتو الروحية وما يراه حولو من حقائق خفية أو سرية ـبتلفة عن الواقع الذي 

 .2يعيشو
ر اليت أذىلت العقوؿ وحَتهتا ويذىب "أدونيس" حُت يعرض إٔب األسطورة إٔب أهنا لغة السح

ولغة الثورة اليت أذكت القلوب وأججتها، إهنا اللغة دبا ىي اإلنساف ُب تفجره واندفاعو واختبلفو، 
، إهنا دائما شكل من أشكاؿ اخًتاؽ التقنُت 3وتظل ُب توىج، وذبدد وتغاير، وتظل ُب حركية وتفجر

ووظيفة اللغة  4عربة ىجرة دائمة خارج الذات.. ليها، لكنإوالتقعيد، ىي البحث عن الذات، والعودة 
كما وصفها "أدونيس" ىي تغيَت الواقع وإعادة خلقو من جديد، وىي بذلك تدفعنا إٔب معرفة 
متحركة ىي اكتشاؼ ما ال نعرفو دائما، فتصبح وظيفتها إوبائية كشفية ترتبط بُت أطراؼ متباينة من 

جاوز اؼبنطق ألهنا سبحو التعارض بُت الواقع واغبلم، عناصر الواقع ربطا غَت منطقي، ذلك أهنا تت
 5الظاىر واػبفي، الكائن واؼبكٍت..

األسطورة ُب أسسها على استخداـ الظبلؿ السحرية للكلمات، ولقد استفاد الشعر من  وتقـو
ىذه اػِبصيصة السحرية للغة، إذ الشعر صنٌو ؽبا وقد أتقن عنها كيف يبكن للغة السحرية أف تقوؿ 

أف تقوؿ، وأف تشبعك باؼبعٌت دوف أف تقدـ معٌت ؿبددا ودقيقا، وذلك من خبلؿ رسالة غَت  دوف
                                                           

 .20 فراس السواح، األسطورة واؼبعٌت، ص -1
 20، صنفسواؼبرجع  -2
 .31، ص 1998، 2 أدونيس، الشعرية العربية،دار اآلداب، بَتوت،ط -3
 .32ص اؼبرجع نفسو، -4
 90اؼبرجع نفسو ، ص -5
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.وألجل ذلك صارت األسطورة لغة اؼبفارقة، وىذه اؼبفارقة ال يبكن أف تتعقل ُب حدود 1تفصيلية
اغبضور.. إهنا ليست انعكاسا لكائن بل ىي تطلع إٔب خلق وىي لذلك ال تعرب عن نفسها أبدا 

. وكاف سر الشعر كما ذىب "عز الدين إظباعيل" يكمن ُب تناقض لغتو 2اىيم بل بالرموزباؼبف
الظاىرة، وكوهنا لغة الناس وليست لغتهم ُب آف واحد، وحري أف تكوف لغة الشعر ذا طاقة تعبَتية 

.وكانت األسطورة تنتمي إٔب نصاب كبلـ ينم عن خصائص فبيزة كما يذىب إٔب 3مصفاة ومكثفة
وس"، إال أنو ال يبكننا البحث ُب ىذه اػبصائص سوى فوؽ مستوى التعبَت اللغوي ذلك " سًت 

 .4اؼبألوؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .22فراس السواح، األسطورة واؼبعٌت، ص -1
 .146،ص1996عبد الرضباف أبوعوؼ، فصوؿ ُب النقد واألدب، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،  -2
 .179عز الدين إظباعيل، الشعر العريب اؼبعاصر، ص -3
 .230، ص 1995، 1 بناف،طل-كلودليفي سًتوس، األناسة البنيانية، ترصبة حسُت قبيسي، اؼبركز الثقاُب العريب،بَتوت  -4
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 تمهيد/ الٌشعر كاألسطورة.

ردبا  »ثناف بأف األسطورة صارت جزءا ال يبكن االستغناء عنو ُب الشعر، إال ىبتلف 
لنفسو عاؼبا  فَ وّْ كَ يُ ّٔا لغتو ، وردبا لِ  ليستعرض ّٔا الشاعر ـبزونو الًتاثي أو ليزين ّٔا نصوصو ويثري

الشعر كاد أف يولد من  فّ إف »يعيش فيو منعزال عن الناس لكن وأياما كاف األمر،  1«خاصا بو 
ها األجناس األدبية كلّ  بل إفّ  2« ارسُتذلك أحد الدّ  إٔب بىذو ولد منها كما ياألسطورة أو لعلّ 

أصالة اإلفصاح عن الديانات القديبة، فاألساطَت ىي تدين ُب مهدىا غبضن األسطورة اليت ضبلت 
اليت شكلت مصدر انبثاؽ األدب تارىبيا، وتنبع سطوة األسطورة على األدب والشعر خباصة من 
قدرهتا اؼبؤثرة على ربفيز الفناف، وإمداده بطاقات روحية ال ينتهي إشعاعها كما سبنحو اؼبفاىيم اليت 

منها مقدرتو على اإلثارة وامتبلؾ السلطة السحرية، بل  ، ويستمدّ يبكن أف يبٍت الشعر عليها أصولو
ة لؤلدب ُب القضايا اإلنسانية ُب خصوصها ىي استمرار سعي األسطورة القدٙب الوظيفة اغبقّ  إفّ 

 .3واغبديث ػبلق مرتبة سامقة لئلنساف

نموذج م لليقُت الروحي واالجتماعي، كما لعبت دور العاولقد قامت األسطورة بدور الدّ 
ااكي ُب عبلقتو باألدب واغبامل للمعرفة، بعد أف قامت قبل ذلك بدور اؼبنبع والنموذج اؼبؤثر ُب 

تاج الشعري ُب أشكاؿ األدب، وانتهى ىذا التوافق والتكامل بُت األسطورة والشعر إٔب توافر النّ 
كي األوريب باقتباس ملحمية يستمد منها كثَت من الشعراء العظاـ، مثلما حدث ُب الشعر الكبلسي

الطرؽ الروحية األسطورية ُب الًتاث القدٙب، وألجل ذلك رأوا ُب األسطورة شكبل من أشكاؿ اػبياؿ 
 .4ةتّ اليت ال تنفصل عن الشعر الب

                                                           
 .93ص  2006، 01سامح الرواشدة، معا٘ب النص ) دراسات تطبيقية ُب الشعر اغبديث(، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، ط   1

.34، ص 1989ىَتماف نور ثروب فراي، األدب واألسطورة، ترصبة د. عبد اغبميد شيخة، هنضة مصر، القاىرة،   2  
 .35و، ص اؼبرجع نفس  3
 .30، ص 2002أضبد جرب شعث، األسطورة ُب الشعر الفلسطيٍت اؼبعاصر، مكتبة القادسية، فلسطُت، اإلصدار األوؿ،   4
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ولعل ذلك ما خلص إليو أحد اؼبفكرين حينما حاوؿ أف يؤرخ للخياؿ اإلنسا٘ب فعاد إٔب عآب 
ر اآلؽبة، عصر األبطاؿ، وعصر اإلنساف. وإذا أراد الباحث األسطورة وربدث عن ثبلثة عصور: عص

اغبديث عن األصل الصحيح لنشوء الشعر، فبلبد أف يبحث ُب العصرين األولُت، حيث هبد الشاعر 
وصانع األسطورة نفسيهما يعيشاف ُب عآب واحد، ولديهما موىبة ىي قوة التشخيص، فهما ال 

اه حياة داخلية وشكبل إنسانيا. ولذلك ينظر الشاعر اغبديث إٔب إذا أعطين ثل الشيء إالّ يستطيعاف سبّ 
الشاعر إٔب ىذا العصر الذىيب للشعر حُت كانت  عآب اآلؽبة واألبطاؿ نظرتو إٔب فردوس مفقود، ووبنّ 

، فحاجة الشاعر إٔب األسطورة تعٍت حاجتو إٔب مشاركة آّتمع ليجد ذاتو من 1واألشياء مليئة بالتألّ 
 ورة.خبلؿ األسط

اد يروف دبوازاة ذلك، أف اػبياؿ األسطوري ىو مصدر خصب، ليس للشعر قّ غَت أف بعض النػّ 
فحسب وإمبا عبميع ضروب القوؿ، وذلك منذ أف نزع اإلنساف إٔب التعبَت ُب مرحلة مبكرة من تاريخ 

رؽ مطموسة، اغبضارة، وآنئذ ٓب يكن التمييز بُت اغبقيقة اؼبوضوعية واألسطورة قائما، بل كانت الفوا
 مز التلقائي، كما كانت أجناس القوؿ ُب طفولة العآب تعدّ ذبري على صورة الرّ  ؿوكانت ضروب القو 

ضربا من الشعر، ذلك أف لغة البدائيُت ؾبازية بالضرورة، فهي ترصد العبلقات اليت ٓب تكن مدركة من 
األسطورة  ُب الوجود، لكنّ األشياء، واػبياؿ الشعري أىدى سبيل إٔب الكشف عن اغبقيقة العميقة 

 .2عر خباصة اإلبداع الفٍت ُب الشّ  ىي اؼبسلك الوحيد للوصوؿ إٔب معرفة سرّ 

لة العميقة دت معآب الصّ ؿ وأمباطو التعبَتية، قد حدّ عتقاد اؼبيثولوجي لدى اإلنساف األوّ اإل ولعلّ 
شتمل عليو من أساطَت ورؤى كونية دبا ا-مثبل-ين اليونا٘بة، فالدّ بعامّ  عر، بل الفنّ بُت األسطورة والشّ 

ؿ الفنوف وأبرز اآلثار اليت ظهرت ُب زمن ما أساسا لؤلدب اليونا٘ب، حيث كانت الًتانيم ىي أوّ  يعدّ 
ت الًتانيم والًتاتيل دورا بارزا ُب العبادات اليت قبل التاريخ، أو عصر اؼببلحم واألساطَت. ولقد أدّ 

ب أشهر الشعراء الذين كانوا ينظموهنا إٔب عآب األساطَت ظهرت ُب اؼبدف اليونانية الكربى، وينس

                                                           
 .31،ص5،1992إحساف عباس، فن الشعر، دار الشروؽ للنشر والتوزيع، عماف،ط -1
 .18،ص 1978 -قبم، دار صادر، بَتوت ديفيد ديتشس، مناىج النقد األديب بُت النظرية والتطبيق، ترصبة ؿبمد يوسف -2
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 ، ُب حُت ارتبطت تلك الًتانيم وإنشادىا بعبادة اإللو  األعظم، ٍبّ 1باعتبارىم أبناء آؽبة ملهمُت 
 صارت جزءا من الشعائر اؼبقامة لعبادة ربات الشعر ، مثلما وجدت ُب جزيرة )كريت( ارتقت حىّت 

عر سة أخرى، حيث بدأ الشّ بوللوف(، وانتقلت فيما بعد إٔب أماكن مقدّ صت لعبادة اإللو )أوخصّ 
ؿ من نظم تلك األناشيد ُب أثناء عراء أوّ ة. وكاف الشّ اليونا٘ب ُب الربوز وأخذ يهيمن على اغبياة الفنيّ 

 ؿ من تغٌّت أوّ  ، وىم من ٍبّ 2تقدٙب الضحايا لآلؽبة الكهنة الذين كانوا يقيموف الشعائر ُب اؼبعابد
 ى إٔب نشوء الشعر اليونا٘ب.صفات اآلؽبة، وىذا العمل أدّ ب

ة على وصف الوقائع أشعار ىومَتوس، ال ترجع عظمتها وصداىا إٔب قدرهتا الفذّ  ولعلّ 
اريخ، أي قبل لة بالتّ واػبوارؽ فحسب، بل مرجعها أيضا إٔب أف تلك الوقائع ىي أساطَت عميقة الصّ 

م أوؿ من عر إٔب الكهنة، حيث إهنّ أنفسهم يعزوف أولية الشّ  ىومَتوس نفسو بزمن بعيد، واليونانيوف
ين، والستخدامها ُب نظم نبوءاهتم، وبعدىا أخذ ابتكر بعض البحور الشعرية القديبة خدمة للدّ 

دوا صبيعا اىا دنيويا ُب فنوهنم بعد أف اربّ عر اذبّ هوا بالشّ الشعراء واػبطباء األوائل بعضهم عن بعض واذبّ 
ما  -ردبا–سة... وذلك يا ألناشيد كانت ُب األصل مقدّ اعر مغنّ نوٌب، وأصبح الشّ ُب األصل الكه

جعل أفبلطوف يضجر من كثرة اعتماد الشعراء على األساطَت ُب الشعر القصصي والدراما، وأعاب 
غَته  د، كما نق3على ىومَتوس ُب اإللياذة واألوديسا طريقة التقليد اليت هبري عليها الشاعر العظيم

 لشعراء.من ا

من أقدـ اؼببلمح األسطورية وأشهرىا، ملحمة )الرامايانا( القصيدة األسطورية اليت ربكي  ولعلّ 
أعماؿ اؼبلك " راما" ملك أيوذا، وتشمل كذلك على أساطَت اػبلق واؼبذاىب الدينية واؼبأثورات 
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ة مركبة تدور حوؿ القديبة عند اؽبندوس دبختلف فرقهم ومللهم، وىذه اؼببلحم صبيعا ىي أعماؿ شعري
 .1اآلؽبة اؼبتنافسة مع العقائد، وىي ملكية عامة للهندوس صبيعهم

شأة األؤب من نا قبد النّ س اإلرىاصات األؤب ؽبذه اؼببلحم ُب الشعر العريب، فإنّ ا إذا أردنا تفرّ أمّ 
ذلك  ين ؽبدؼ سحري، وقد ظهر اعبماعي اؼبصاحب للعمل وارتباطو بالدّ خبلؿ النزوع إٔب التغٍّت 

، اعر العريب سحرا يشحذ نبتو للتغلّ ذي كاف ُب يد الشّ ا ُب أوائل شعر اؽبجاء، الّ جليّ  ب على اػبصـو
عر عند العرب نشأة الشّ   أفّ ة، ويتبُّت ة خفيّ ة من قوّ مستندا ُب ذلك على قوة ىذا الشعر اؼبستمدّ 

أف العرب األوائل كاف ؽبم  ا يذكر ىنا على سبيل اإلفادةة. وفبّ تبلورت فيما بعد ُب موضوعات مستقلّ 
 نت موضوعات قصائدىم أساطَت ومأثورات تارىبية تعدّ ، حيث تضمّ 2باٌع ُب معرفة الكتب القديبة

ينية، ومنها ملحمة "جلجامش". وكاف بقايا شعر اؼببلحم العربية القديبة اليت تغلب عليها اؼبسحة الدّ 
لُت يبتلك من تراث األوّ  فئة، حيث ظلّ آخر شعراء تلك ال -ارسوفكما يرى الدّ   -الشاعر "لبيد"

الكنعانيُت عن تراثهم  د. وٓب ينفصل الشعر عن3ها على خصوموعنة اليت اعتاد أف يصبّ سحر اللّ 
 يل. إما بعل وعنات وموت و األسطوري ومعتقداهتم وآؽبتهم، والسيّ 

بلمح واألساطَت ؾبموعة من اؼب نا حبقائق ال غٌت عنها، أفّ ة اليت سبدّ راسات اؼبختصّ ح الدّ وتوضّ 
 تعدّ  -مثبل –األوغارتية تكشف جببلء عن جذور الشعر والتمثيل، فأسطورة "مولد السحر والغسق" 

ة اإللو )إيل( التناسلية بعد بتجديد قوّ  ٌَت عْ شعرا سبثيليا نتج عن االحتفاالت والطقوس اليت كانت تػُ 
صوص حقيقة كوف ىذه  تلك النّ د معآبعودة اػبصب إٔب األرض، وتؤكّ  ، ومن ٍبّ 4نتقدمو ُب السّ 

ق" غسملحمة " مولد السحر وال ، واغبقيقة أفّ ت سبثيلياٍت فصليةً عدّ اؼببلحم واألساطَت ُب األصل أُ 
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سبثيبل على اؼبسرح   ىي سبثيلية، ألف التعليمات اليت تصدر فيها للجوقة واؼبمثلُت تشَت بوضوح إٔب أفّ 
 .1عية موسم تبلوهتا اعبما -فيما يبدو  -كاف يرافق

ت األساطَت واؼببلحم الكنعانية من أبرز اؼبصادر وأقدمها لدراسة أثر األعياد عدّ  ذلك بناء على
فهي سبثيلية درامية  ،ا ملحمة البعل وعنات اليت تصور الصراع بُت اآلؽبةالفصلية ُب نشأة الدراما. وأمّ 

ا اغبياة واؼبوت، فضبل عن أهنّ  ر بطريقة شعرية رتابة الطبيعة ُب تعاقب فصوؽبا وُب تعاقب دورةتفسّ 
 .2رمفعمة باإلشارات إٔب انتصار اػبَت على الشّ 

راع بُت إلو اػبصب "بعل" وإلو التدمَت "ياـ"، وىي حقيقة اؼببلحم ىنا، ترميز إٔب الصّ  ولعلّ 
، 3براع بُت اغبياة واؼبوت، أو اػبصب واعبذا اإلنساف األوؿ ُب الصّ هَ ظَ طاؼبا غبَ  طبيعيةً  ل ظاىرةً سبثّ 

ها البابلية بوصفها من أقدـ اآلثار األدبية، بل لعلّ  ةومنذ أف طغت شهرة ملحمة " جلجامش" األكادي
 اآلف من بُت مبلحم األدب القدٙب، ينظر إليها من جوانبها تكوف أقدـ ملحمة شعرية تعرؼ حىّت 

حتفاالت اإلالًتنيم ُب أة لئلنشاد و ة شعرية طويلة كانت مهيّ ا قصّ اللة على أهنّ حة للدّ الشعرية اؼبرشّ 
هرين القديبة، حيث ترجع ُب أصوؽبا إٔب أروع تعبَت عن عبقرية شعوب مابُت النّ  ينية، وىي تعدّ الدّ 

هائي على يد كل النّ األسطورة السومرية اليت انتشرت ُب فبلكة آشور، وانتهى ّٔا اؼبطاؼ لتأخذ الشّ 
 .4غة الكنعانية ُب اللّ و ناضوؿ، وُب اعبنوب ُت، ومع ذلك عرفت ُب لغات عديدة ُب منطقة األالبابليّ 

زت بو اؼبلحمة، كاف لو بالغ األثر ُب ذيع صيتها، دبا عري الذي سبيّ قالب القصص الشّ  إفّ 
رت البطل ُب حالة تتجاذبو فيها اإلنساف ُب كل زماف ومكاف، وقد صوّ  تطرحو من قضايا إنسانية هتمّ 

أعماقو حوؿ أخطر قضايا اإلنساف وىي فكرة اػبلود الكامن ُب  طائفة من اؼبشاعر نتيجة اؽبمّ 
 .5افدينا خَت مبوذج لئلبداع األديب ُب ببلد الرّ ارسُت بأهنّ واؼبوت. وألجل ذلك وصفها بعض الدّ 
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إدراؾ الشعراء بطبيعة العبلقة بُت األسطورة والشعر ُب اؼبنابع األؤب، والتكامل بُت ىذين  ولعلّ 
دفعهم منذ العهد القدٙب ألف يستندوا على األسطورة بوصفها فيضا الشكلُت من اإلبداع، ىو الذي 

اللة على ببنائها ولغتها ينبوعا تفيض منو الرؤى الشعرية للدّ  ال ينضب من اغبكايات الِبْكر، اليت تعدّ 
مو البشرية عُت، وىم معلّ ؿ، واؼبشرّ وَ اف األُ عر ىي لغة الكهّ فس البشرية، فلقد كانت لغة الشّ صدؽ النّ 

ت عبلقتو بالعآب األسطوري قدٙب عصرىا منذ أف اصطبغ الشعر بالصبغة اؼبيتافيزيقية، واشتدّ ُب 
وارتباط الشعر بآؽبة الفنوف فيما ربكيو أساطَت  ،الغييب. وىذا ما أفصحت عنو نظرية اإلؽباـ اإلؽبي

الشعر على اه أسطوري رمزي حينما أخذوا بفكرة اعتماد اليوناف، ُب حُت ذىب خياؿ العرب ُب اذبّ 
 .1اإلؽباـ

د وعيهم العميق عبملة عراء على ورود منهل األسطورة ُب كل عصر ومكاف، يؤكّ الشّ  بَ أْ دَ  إفّ 
من األسرار ُب حقيقة اإلبداع وشروط الفن، وأوؽبا االنعتاؽ من قيود الواقع، لبلنطبلؽ بالوعي 

لكة اػبياؿ، عن وحدة الوجود،  فيو الشاعر بفذاذة مذي يعرّب اإلنسا٘ب إٔب العآب األسطوشعري، الّ 
فيطلب رحابة اغبياة الكونية عرب الشعر، ويكوف التجسيم آنئذ ذا أبعاد فنية إنسانية رائعة، وىو 

عر اػبياؿ اؼبتوافر ُب الشّ  . ذلك أفّ 2األكثر مبلئمة لتحقيق رؤية الشاعر بعوآب جديدة مبدعة
طبعها بالبعد اإلنسا٘ب، حبيث ال تقـو رؤية واألسطورة يلعب دورا بارزا ُب ربديد معآب األشياء و 

يت اعر التشخيصية ىي الّ اعر إال حينما يتصور األشياء ذات قوة تشبو إرادة اإلنساف وروح الشّ الشّ 
ل الوجود وأعمل خيالو فيو تدفعو أصبل إٔب تنظيم اغبياة وفق رؤية إنسانية ُب جوىرىا، فإذا ما تأمّ 

ل ة واحدة تدلّ حياء حياهتم وشعورىم، ويصبح الكوف مثل خليّ صارت األشياء عاؼبا آخر يقاسم األ
ور عن حقيقة اجتماعية تتعلق اعر بصورة من الصّ  الشّ على وحدة الكائنات والوجود، وبذلك يعرّب 
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باإلنساف ال على اؼبستوى الفردي، بل على نطاؽ البشرية صبعاء، أو العآب اإلنسا٘ب قاطبة، وىذا 
 .1ف الشاعر لتأسيس ؾبتمع تتحقق فيو اإلنسانية للبشر ُب أعمق خصائصهاشداى عرب نُ رح يتجلّ الطّ 

، ألجل عري ال يبكن أف ربصر أو ربدّ أصوؿ اإلبداع األسطوري والشّ  لة إفّ يبكن القوؿ باصّ 
البحث  كلُت ُب الرؤى واػبياؿ الباحث دوما عن اؼبطلق، غَت أفّ اد األصوؿ القديبة قدـ نشأة الشّ اربّ 

ت لو األحباث العديدة منذ لشعراء وإفادهتم من اإلرث األسطوري بأشكاؿ متباينة قد تصدّ ُب طرائق ا
 قد.ا ُب النّ عري قويّ ات، وما يزاؿ ىذا االذباه الذي يكشف عن وجوه اإلبداع الشّ هناية اػبمسينيّ 
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 :األسطورم في الشعر العربي المعاصر أكال: المنزع
وف أف األسطورة صارت جزءا ظاىرا ومكونا رئيسا ُب الشعر العريب لقد أصبع الدارس        
عبأ إليها الشاعر اؼبعاصر رغم أهنا تبعد القارئ أحيانا عن النص، ردبا كاف ىذا الصنيع  ،1اغبديث

رغبة من الشاعر استعراض ـبزونو الفكري ومعرفتو بالًتاث، أو ليزين ّٔا نصوصو ويثري لغتو، وقد 
ف لنفسو عاؼبا غَت ذلك كأف ينأى ُب غبظة من غبظاتو اإلبداعية عن القارئ ليكوّ يكوف غرض الشاعر 

 خاصا بو، يعيش فيو ىذه اللحظة منعزال عن الناس.
بعد التداوؿ الكثَت وىو ما  إالّ بيد أف الرموز األسطورية تبدو مبهمة من حيث ؿبتواىا وشكلها 

تغلق منو، وفتح بذلك آفاقا جديدة للخياؿ حفز القارئ على معرفة ىذا اغبقل اعبديد وفتح ما اس
الشعري، ومع ذلك فإف الغموض واإلّٔاـ ليس جديدا أو خاصا بالشعراء العرب، وإمبا ىو عارض 

. وقد يتمثل ُب صعوبة اؼبفاىيم واإلطار الذي تنطلق منو التيارات 2يصيب الشعر حيث يوجد الرمز
 3النقدية اؼبختلفة.

سطورة إلحداث تواز مستمر بُت العآب القدٙب والعآب اعبديد، لقد ازبذ الشاعر اؼبعاصر األ
يتميز  وألجل أف يهيمن على تلك الصورة القاسبة من العقم واعبذب اليت ميزت تارىبنا اؼبعاصر، فه

بقيمة فنية خاصة تسعف الشاعر على الربط بُت اؼباضي واغباضر، والتوحيد بُت التجربة الذاتية 
من أجرأ اؼبواقف » استدعاء األسطورة واستغبلؽبا ُب الشعر العريب اؼبعاصر عدّ يوالتجربة اعبمعية. و 

،ألف ذلك استعادة للرموز الوثنية القديبة، واستخدامها ُب 4اس"عبكما يذىب " إحساف « الثورية فيو
التعبَت عن أوضاع اإلنساف العريب ُب ىذا العصر، وعلى ىذا السمت ارتقت األسطورة إٔب مرتبة 

أضف إٔب ذلك أف ؽبا » ومقاـ عاؿ، حىت إف التاريخ قد حوؿ إٔب لوف من األسطورة..، سامقة 
 5«جاذبية خاصة، ألهنا تصل بُت اإلنساف والطبيعة وحركة الفصوؿ وتناوب اػبصب واعبذب.. 
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ألجل تلك األسباب السابقة ذىب الشاعر اؼبعاصر ُب توؽ ؿبمـو يبحث عن األسطورة،  »
)أدونيس فينيق(  ال يعنيو ُب ذلك أف تكوف بابلية )عشتاروت سبوز( أو فينيقيةن وجدىا، يويعتمدىا أ

أو يونانية )أورفيوس، بروميثوس. إيكار، سيزيف..( أو مسيحية )اؼبسيح، لعازر، يوحنا اؼبعمداف..( 
بل إنو ذىب إٔب بعض حكايات اعباىلية ورموزىا الوثنية)البلت، زرقاء اليمامة( واستلهم من القصص 

يٍت اإلسبلمي على السمت نفسو مثل قصة اػبضر، وحديث اإلسراء واؼبهدي اؼبنتظر.. وازبذ من  الد
اؼبقاـ، وحبسب مقدرتو الشعرية، وحُت و كل ذلك رموزا ُب شعره، تقوى أو تضعف، حبسب اغباؿ 

 1« اضطر إٔب مزيد من التنويع اذبو إٔب خلق الرمز واألقنعة واؼبرايا..
إٔب ىذه األساطَت، قد يكوف مرجعو الرغبة ُب ذبديد دماء الًتاث، بيد  إف نزوع الشاعر اؼبعاصر

وإمبا إعادة تفسَت ىذا الًتاث دبا  »أف معٌت التجديد ىنا ليس تقليد اؼباضي وربجَت األصوؿ وإتباعها،
يتوافق مع روح العصر، السيما إذا علمنا أف الًتاث ليس قيمة ُب ذاتو إال إذا كاف إحياًء وخلقاً 

ف استلهاـ األسطورة ُب الشعر اؼبعاصر يبلغ درجة رفيعة إذا كاف استحضارا لبنية إف . ومن ٍبّ 2اً جديد
صبالية ، يتماىى فيها اإلنساف مع قيم فوؽ عادية، ال يستطيع ربقيقها إال األبطاؿ األسطوريوف، وىو 

 3.«وخَتاً وعدال سباىيا مع زماف أكثر صفاًء ونقاءً  -زماف الفجائع والقتامة -رفض للزماف اغباضر

غَت أف الشعراء ىبتلفوف ُب مقدار شغفهم باألسطورة، فمنهم من ىو مْكِثٌر ُب االستنجاد ّٔا 
فإف الشاعر  »مثل " السياب"، ومنهم ُمِقٌل ُب ذلك مثل " ؿبمود درويش" لكن أيا ما كاف األمر،

ق أساطَته ورموزه اػباصة مثل اؼبتميز ىو الذين حُت وبس أنو ُب غَت حاجة ماسة إٔب األسطورة ، ىبل
 .4«" خليل حاوي"
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، غَت أف  -كما أشرنا سلفا  -ولقد اختلف الشعراء اؼبعاصروف ُب مقدار استغبلؽبم األساطَت
كثَتا منهم اقتصر ُب استعماؿ رموزىا على دالالت ؿبدودة لعل أبرزىا القلق الروحي واؼبادي 

باد وأورفيوسوايكار..إْب، ومن اعبلي أف حركة اب، وىنا استخدمت رموز السندباستغبلؿ رمز اعبوّ 
التجواب تلك إما أف تكوف دائرية أو أفقية )عوليس والسندباد( أو نزولية )أورفيوس( أو صعودية 

حقيقة أو حقائق إنسانية. ومن أبرز  -بسبب وجهة اغبركة -، وُب كل حاؿ يبثل الرمز1)إيكار(
ليت كابدىا اإلنساف اؼبعاصر، وىنا تعود رموز اؼبسيح الدالالت ُب التعبَت عن اآلالـ والعذابات ا

وبروميثوس وسيزيف إٔب الربوز، وقد كاف السياب من أشد الشعراء اؼبعاصرين تفرسا بالرمز، حيث 
أملى ذلك التغَتات العنيفة ُب اؼبسرح السياسي بالعراؽ حينذاؾ، وألجل ذلك رأى الدارسوف أف " 

الرمز ُب قلق من يبحث عن مهدئ ألعصابو اؼبتوترة، فهو  السياب" أمبوذج للشاعر الذي يطلب
يتصيد الرمز حيث كاف، وقد تأثر كثَتا ىنا بالغصن الذىيب ال سيما ببطلو األسطوري "أدونيس"، 
وبذلك يكوف السياب قد فتح آّاؿ بعده ؼبن شاء أف يستدعي الرموز ويستخدمها، وإف ذباوز بعض 

وُب طرائق استلهاـ األساطَت واستخدامها، على أنو قد أجاد ُب كثَت  الشعراء ُب القدرة على االختيار
من األحياف على ىذا اؼبستوى التوظيفي ُب استغبلؿ األساطَت والرموز، بدءا من ازباذىا مباذج 
موِضَحة مثل: قصة يأجوج ومأجوج ُب اؼبومس العمياء، إٔب بناء القصيدة كلها على الرمز الواحد كما 

 .2هَتة )اؼبسيح بعد الصلب(ُب قصيدتو الش

وقد كانت سيطرة البعث على السياب قوية، ألنو على اؼبستوى الفردي كاف وبس بأف ال شيء 
مثل السياب –ٍب ازدادت ىذه السيطرة قوة عندما أصبح العراؽ  »سواه يعينو على مواجهة اؼبوت،

و عبأ ُب ىذه الفًتة نفسها حباجة إٔب اػبصب بعد اعبدب. ومع أن -خبلؿ أزمة سياسية معينة -نفسو
إٔب تكثيف الرموز ُب القصيدة الواحدة، فإف أنشودتو " مدينة ببل مطر" تستحق أف تكوف أكثر 
أناشيده تعبَتا عن اتقانو للرمز باعبذب واػبصب، ففيها استغل السياب صبيع الشعائر اليت تستجدي 
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وقف، ووضعنا ُب جو كامل لًتقب البعث، الطعاـ واؼباء، والقرابُت اليت تقدـ لعشتار ُب مثل ىذا اؼب
ولكن مع ذلك فبل بد من اإلقرار بأف السياب كاف يأخذ األسطورة على حاؽبا، ميزتو فيها 

بلت اليت يضيفها والصور اليت ىبلقها، فاستطاع انطبلقا من ذلك أف يتوصل إٔب البناء يالتفص
 1.«األسطوري

أبرز إقبازات القصيدة اؼبعاصرة على مستوى لقد كاف استخداـ الرمز األسطوري والتارىبي 
. واقتضى ىذا االستخداـ أف ينهل 2الرؤيا، وعلى مستوى تطويع الًتاث، وإحياء ما فيو من قيم صبالية

من ركائز وأبنية ومرجعيات متعددة اؼبصادر، فهو قبل أي شيء رؤية فنية وفكرية، وىكذا حقق 
َحُلَم بو من رؤيا وحرية وعطاء واكتشاؼ مقدس، وذلك  اؼبوروث األسطوري انفجارا ثوريا للشعر وما

ؼبا ؽبذا اؼبوروث من عمق ُب التاريخ، وألنو دبوازاة ذلك يعمق التجربة ُب اؼبستقبل، من أجل ذلك فإف 
فكانت األسطورة من أوثق مصادر الًتاث العريب صلة بالتجربة الشعرية،  ىذا اؼبوروث األسطوري عدّ 

اء ووجداهنم، ألهنا ىي اليت عانت التجربة الشعرية ومارست التعبَت عنها، األلصق بنفوس الشعر  ىي
وكانت ىي ضمَت عصرىا وصوتو، األمر الذي ألبسها مقدرة خاصة ُب التعبَت عن ذبربة الشاعر ُب  

 .3كل األزماف

إف وعي الشعراء اؼبعاصرين للبعد األسطوري ُب الشعر كاف يتوىج حينا بعد حُت، وكانت 
يرى أف الدافع األكرب إٔب توظيف  -مثبل-راهتم ُب استدعاء األساطَت ُب الشعر، فالبياٌبمرب ؽبؤالء 

بُت اؼبتناىي والبلمتناىي، بُت اغباضر وذباوز اغباضر، وىو عند " عبد  فيقاألسطورة ىو ؿباولة التو 
الذاٌب إٔب الصبور" ؿباولة إعطاء القصيدة عمقا أكثر من عمقها الظاىر، ونقل التجربة من مستواىا 

مستوى إنسا٘ب جوىري. أو ىو حفر القصيدة ُب التاريخ. ويعلل " أمل دنقل" استخدامو للرموز 
الًتاثية بأهنا السبيل الكتشاؼ الذات، والتواصل مع اآلخرين، ويرى " بلند اغبيدري" أف التجربة 
                                                           

 .131، صالسابقاؼبرجع  -1
 146عبد الرضباف يونس، اؼبؤثرات األسطورية والتارىبية ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ؾبلة اؼبعرفة )مرجع سابق(، صؿبمد  -2
 ، ص1978، 1 طرابلس، ط واإلعبلف،علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الًتاثية ُب الشعر العريب اؼبعاصر، الشركة العامة للنشر والتوزيع -3

173. 
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ن، وىي: الًتاث، الشعرية اؼبتميزة البد أف تقـو على ثبلثية أساسية ال غٌت لواحدة عن اآلخري
 .1واؼبعاصرة، والواقع

استخداـ األسطورة ُب الشعر اغبديث كاف تعبَتا حضاريا عن االحتياجات الروحية واعبمالية  إفّ 
العميقة اعبذور ُب النفس العربية اؼبعاصرة، ويفسر آخر عبوء الشعراء اؼبعاصرين إٔب استخداـ األسطورة 

انت أسطرة الواقع ؿباولة جديدة إلهباد نظاـ من العبلقات لكوهنا مكمن الصور الشعرية، ومن ىنا ك
البنائية اؼبتشابكة داخل بنية اػبطاب الشعري اؼبعاصر، وكانت الصورة األسطورية من أكثر الصور 
تعقيدا ؼبا ربملو من تناقض ظاىري ليعرب ّٔا الشاعر عن الرؤيا، ومن ٍب صارت األسطورة مغامرة 

كلو عملية تقويض ؼببادئ ثابتة وجامدة ال تقبلها الروح اإلنسانية، ىي وبناء، وىي قبل ذلك   اوكشف
 .  2ربرر وربوؿ وانعتاؽ

ولعل أكثر الشعراء اؼبؤمنُت بالتحوؿ واالنعتاؽ، " خليل حاوي"، فهو من أرسخ الشعراء 
اؼبعاصرين قدما ُب قضية التجدد واالنبعاث، ذلك ألنو من قدر الشاعر اغبديث أف يكوف رغم 

مستقببل أنصع  -سات الكثَتة اليت أؼبت بأمتو، متفائبل، وأف يستشرؼ من خبلؿ الواقع اؼبظلمالنك
حاوي ىبتلف اختبلفا جذريا عن  لكنّ  »" من شهادة ـبالفة،روأنضر، رغم ما تقدمو أنشودة " العاز 

ديداً، السياب ُب معاعبة األسطورة، فهو ال يستمدىا مادة غفبل عن حالتها، وإمبا يبنيها بناًء ج
، سبثبلف "السندباد ُب رحلتو الثامنة"، و"وجوه السندباد"فبتد ُب القدـ، ولكن  -مثبل –فالسندباد 

أسطورة جديدة، أسطورة اإلنساف اؼبعاصر ُب الصراع بينو وبُت عقبات الزماف واؼبكاف، وؿباولتو 
 .3« التخلص من ثقل التجربة التارىبية، واالنطبلؽ إٔب رحاب أوسع

 

 
                                                           

 .114 ، ص2009، 1 سطورة ُب شعر أدونيس، دار التلوين للتأليف والًتصبة والنشر، دمشق، طرجاء أبو علي، األ -1
 .114، ص نفسواؼبرجع  -2
 .131إحساف عباس،اذباىات الشعر العريب اؼبعاصر، -3



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل األكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

28 

 .  الموركث األسطورم في شعر خليل حاكم ثانيا:

ج على منابع الرمز األسطوري لدى خليل حاوي، حري بنا الوقوؼ عند ىذا قبل أف نعرّ  
اؼبوروث ُب الشعر العريب، ٍب ُب الشعر اؼبعاصر بصورة خاصة. إف ىذا اؼبصدر أوثق مصادر الًتاث 

ورة ىي الصورة األؤب للشعر، فلقد أصبع صلة بالتجربة الشعرية، فاألسط -العريب واإلنسا٘ب عموما
نقاد الشعر وعلماء األساطَت على أف الشعر ُب نشأتو، كاف متصبل باألسطورة، ال باعتبارىا قصة 
خرافية مسلية، وإمبا باعتبارىا تفسَتا للطبيعة وللتاريخ، وللروح وأسرارىا ، ومعٌت تفسَتىا لؤلساطَت 

ساطَت ليست سوى أفكار متنكرة ُب شكل شعري كما ىو أف نكشف فيها رموزا لؤلشياء، واأل
 .1يذىب إٔب ذلك أحد الدارسُت الغربيُت

لقد ظلت األسطورة موردا سخيا للشعراء ُب كل عصر، هبسدوف عن طريق معطياهتا الكثَت  »
من األفكار واؼبشاعر، مستغلُت ما ُب لغة األسطورة ومكانتها ُب الدراسات اإلنسانية، فقد شغلت  

لباحثُت ُب الدراسات اإلنسانية، علماء النفس واالجتماع، وعلماء األدياف والنقاد، حىت ال كل ا
 2.« نكاد نعثر على علم من العلـو اإلنسانية ٓب يوؿ األسطورة شطرا من اىتمامو

إف األسطورة تشمل كل ما ىو ليس واقعيا، أي كل ما يتصل باػبياؿ، وال يصدقو العقل فكل 
سس غَت عقلية، أو تربر دبربرات غَت عقلية ال يكوف شبة شك ُب أهنا من نتاج قصة تعتمد على أ
. وىنا أبرز النقد دور ىذا اػبياؿ األسطوري ُب األسطورة  باعتباره عنصرا خارقا 3اػبياؿ األسطوري

ال ىبضع لقواعد ثابتة، وعلى الرغم من  -ُب حقيقة األمر -يقـو عليو.. غَت أف ىذا العآب األسطوري
ف معظم أبطاؿ األساطَت من اآلؽبة وأنصاؼ اآلؽبة والكائنات اػبرافية، فليس معٌت ذلك أف أ

 األسطورة نشأت من الوىم واالختبلؼ، إذ إهنا ذات وجود واقعي، لكنها واقعية من نوع خاص. 

                                                           
1
 - Demerson (Guy) : la Mythologie dans L’œuvre lyrique de la (pléiade) Dro3, Genève 

1972 ;p18.  
 .220ي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الًتاثية ُب الشعر العريب اؼبعاصر، صعل -2

3
 - Barthel (Pierre) Interprétation du Langage Mythique et Théologie Biblique, Brill-Leiden 

1963,p25. 
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ُب سبيل ذلك وألجلو جاء الشعر اغبديث، فحاوؿ أف يعيد ؽبذه األساطَت طاقتها اػبارقة 
د من خبلؽبم أفكاره ومشاعره اليت سّ جاهتا على الطبيعة، وذلك عن طريق بعث أبطاؽبا ليتلك، وقدر 

ذبد ُب ىؤالء األبطاؿ صورهتا اؼبثلى، ومن ٍب سبتزج أبعاد ذبربتو دبعطيات األسطورة اليت ال يبكن أف 
 1تستغل طاقتها إال إذا أتيح ؽبا الشاعر الذي يفهم مغزاىا ليعلق حالتو ّٔا.

شعر اؼبعاصر باألساطَت، صلة عميقة، حيث استغل الشاعر ما أتيح لو من معطيات إف صلة ال
تراثو األسطوري، بأسلوب أكثر نضجا واكتماال، ولقد شاعت ُب شعرنا اؼبعاصر األساطَت االغريقية 

وأوديب.. من  والبابلية والفينيقية، وامتؤلت قصائد الشعراء بأظباء سيزيف وبروميثوس، واورفيوس
 .2اإلغريقي، وعشًتوت وانكيدووأدونيس.. من الًتاث الفينيقي والبابلي الًتاث

أما خليل حاوي، فقد استلهم ىذه األساطَت الفينيقية والبابلية خصوصا، كما استلهم السندباد 
وضبلو مبلمح األسطورة، وإف ٓب يكن بطبل أسطوريا باؼبعٌت الصحيح للبطل األسطوري، ولعل خليل 

استخدـ شخصية السندباد بُت الشعراء اؼبعاصرين، ففضبل عن اؼبدلوؿ العاـ حاوي كاف أبرع من 
لشخصية السندباد فبثلة ُب رحبلتو السبع، وما كنز فيها من نعمة الرضبن والتجارة، ٍب قباحو ُب 

يرى خليل حاوي أف  ؛ وىنااالنتصار على الغوؿ ُب الرحلة الثالثة، ٍب دفنو حيا مع زوجتو اؼبيتة
دباد أدت دورىا غَت منقوص ُب ذبربتو الشعرية، واستنفدت أغراضها ، وٓب تعد مبلؿبها شخصية السن

صاغبة  غبمل مبلمح اؼبرحلة اعبديدة ُب ذبربتو الشعرية اليت يبثلها ديواف" بيادر اعبوع"، مرحلة من 
أغٌت وأخصب مراحل تطوره الشعري، وبعد أف منحتو أغٌت ما سبنحو شخصية تراثية لشاعر من 

قات إوباء ووسائل تعبَت، عرب من خبلؽبا عن شىت أبعاد ذبربتو الروحية والفكرية والوجدانية طا
واالجتماعية والقومية. ولقد منحها حاوي بدوره غٌت وحياة حيث كشف عما تشتمل عليو مبلؿبها 
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من من قدرة على التجدد الدائم، واستيعاب أبعاد ذبربة االرتياد وخوض غمار آّهوؿ ُب كل عصر 
 1العصور.

وألجل ذلك كلو كاف سندباد حاوي من أنضج مباذج استخداـ الشخصية الًتاثية ذات اؼببلمح 
األسطورية عنوانا على مرحلة، بل من أنضج مباذج استخداـ ىذه الشخصية ُب الشعر العريب اؼبعاصر 

ي األوؿ من ىذا على اإلطبلؽ، وستكوف لنا وقفة متأنية مع السندباد عند حاوي ُب اعبانب التحليل
 البحث، لنرى ما مدى قباح حاوي ُب استلهاـ ىذه الشخصية الًتاثية األسطورية الشهَتة.

كما أف اؼبوروث الديٍت مثل منبعا بارزا من منابع االستلهاـ األسطوري على مستوى شعر   
ؽباـ كاف مصدرا سخيا من مصادر اإل  -ُب حقيقة األمر -خليل حاوي، على أف ىذا الًتاث الديٍت

الشعري ُب كل العصور ولدى كل األمم السابقة، حبيث استمد منو الشعراء مباذج وموضوعات وصور 
فنية، وإذا الحظنا األدب اإلنسا٘ب، فإننا قبده حافبل بالكثَت من األعماؿ الفنية العظيمة اليت ؿبورىا 

. ولقد كاف الكتاب شخصية دينية أو موضوع ديٍت، أو اليت تأثرت بشكل أو بآخر بالًتاث الديٍت
اؼبقدس بعهديو مصدرا للشعراء الغربيُت، حيث استلهموا منو شخصيات ومباذج عديدة ُب نتاجهم 

 2الشعري.

ولئن كاف الكتاب اؼبقدس مصدرا رئيسا استلهم منو األدباء مباذجهم، فإف  منهم أيضا من تأثر 
ا حيث استمدوا من ىذه اؼبصادر بالشخصيات الدينية اإلسبلمية، وكاف القرآف الكرٙب ُب مقدمته

الكثَت من أعماؽبم كَدْأِب "دانيت" ُب ملحمتو الشهَتة " الكوميديا اإلؽبية" اليت استلهم منها حديث 
وتو" الذي قرأ القرآف ُب ترصبتو األؼبانية والبلتينية، غ. ومنهم أيضا الشاعر األؼبا٘ب" 3اؼبعراج النبوي

مو، فكاف ؿبورا لديوانو الشهَت" الديواف الشرقي للمؤلف الغريب"، فدفعو إعجابو الشديد بو إٔب استلها

                                                           
 .322 علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الًتاثية، ص -1
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ومنهم كذلك الشاعر العظيم "فيكتور ىيجو" الذي قرأ القرآف بدوره ُب الًتصبات الفرنسية، واستلهم 
 .1العديد من موضوعاتو ومباذجو األدبية ُب ديوانو " اؼبشرقيات"

نو الشعري العديد من الشخصيات الدينية أما موضوع حبثنا خليل حاوي، فقد استلهم ُب مت
ويوناف بن ميت ولعازر.. وخباصة شخصية  -عليو الصبلة والسبلـ-مثل شخصيات األنبياء، كمحمد

اليت شاعت ُب أشعاره ولعل السر ُب ىذا أنو يضطر إٔب تأويل مبلؿبها تأويبل  -عليو السبلـ–اؼبسيح 
ها من أبعاد ذبربتو، ال سيما مبلمح الصلب والفداء خاصا يتبلءـ مع البعد الذي يريد أف يسقطو علي

أسقط حاوي كل اآلالـ اليت يتحملها اإلنساف  -مثبل-واغبياة من خبلؿ اؼبوت، فعلى ملمح الصلب
اؼبعاصر، حىت إنو يفتنت أحيانا بتصوير نفسو مسيحا يصلب، كما دأب ُب نشيد " حب وجلجلة" 

 المها ُب سبيل بعث جيل عريب جديد.اليت ربمل فيها ؿبنة الصلب وكاف يستعذب آ

ومن الشخصيات الدينية اليت استلهمها خليل حاوي وحظيت باىتماـ خاص، وبلوف من القداسة ُب 
شعره، شخصية العازر الذي أحياه اؼبسيح بعد موتو ، واليت ترمز إٔب البعث بعد اؼبوت ُب مدلوؽبا 

دا أخرى لدى خليل حاوي، لعل أنضجها  العاـ على مستوى الشعر اؼبعاصر، إال أهنا تأخذ أبعا
" واليت ستكوف لنا معها وقفة مطولة ُب أحد جوانب ىذا 1962وأعمقها مطولة " لعازر عاـ 

حيث صور فيها خليل اغباوي من خبلؿ شخصية " العازر" ذلك البعث العريب » ..البحث التحليلية
يل عريب جديد ، حىت إذا ما ربقق آّهض الذي فجع فيو الشاعر بعد أف عاش حياتو يبشر ببعث ج

2« .ذلك البعث إذا بو بعث كاذب


 
 

 

 
                                                           
1
- Albouy (Pierre) : la Création Mythique chez Victor Hugo, Corti, paris,1963,p122 

 .119،ص الًتاثيةدعاء الشخصيات علي عشري زايد، است -2
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 : المنهج النفسي كالنقد النفسانيثالثا

كباوؿ ُب ىذا اعبانب من الدراسة أف نلمح إٔب شواىد من شعر خليل حاوي ُب ضوء اؼبنهج 
اقات توظيف ف" ربديدا وذلك ؼبعرفة بعض سيو النفسي وبعض ظبات النقد النفسا٘ب عند "شارؿ مور 

الرمز عند حاوي، ومن ٍب إدراؾ مدى العبلقة الوطيدة بُت ىذه اآلليات والرمز والدين وأسطرة رموزه، 
لكن وقبل أف نعرض إٔب بعض أناشيد  ،باعتبار أف ىذا البحث يرتبط ارتباطا وطيدا ّٔذه اعبوانب

ى تأثَتىا العميق ُب شعر حاوي ضمن ىذا اإلطار، البد من اإلشارة إٔب ىذه القضايا اؼبنهجية ومد
 الشاعر.

لعل أبرز مرتكز يرتكز إليو اؼبنهج النفسي ُب النقد ىو نظرية التحليل النفسي، واليت أوعزت كل 
سلوؾ إنسا٘ب إٔب البلوعي أو البلشعور، وخبلصة ىذا التصور أف كل إنساف تدور ُب أعماقو رغبات 

 كاف  ؽبا ذلك، فلما تعذََّر إشباع ىذه الرغبات ة دائما تتطلب إشباعها ُب ؾبتمع قد ال يُتيحُ تو بمك
العصابيُت، واألعماؿ الفنية ...، كأف  فالبد من طرؽ وكيفيات أخرى كأحبلـ اليقظة والنـو وىذيا

الفن صيغة أخرى ؼبا يفتقد ربقيقو اإلنساف ُب الواقع، واغبقيقة أف النقد النفسا٘ب كاف يتحرؾ ضمن 
ربط النص ببل وعي مؤلفو، وافًتاض وجود بٌت باطنية مرتبطة ببل سلسلة من اؼببادئ، لعل أبرزىا 

وعيو، فضبل عن اعتباره شخصا عصابيا، ونصو عرضا عصابيا، يتسامى بالرغبة اؼبكبوتة ُب شكل 
 .1رمزي

ف" الذي أضاؼ إٔب النقد و ويعزى مصطلح النقد النفسا٘ب إٔب الناقد الفرنسي "شارؿ مور »
 .2«وذلك حُت فصل النقد األديب عن علم النفس األديب إضافة واضحة منهجيا،

إّف الفناف أو اؼببدع بصفة عامة يصبو دائما إٔب التحرر من شخصيتو، فآثاره ال تكوف دائما 
انعكاسا على نفسيتو أو مبلبسات حياتو اػباصة، فقد تكوف أكرب أو أقل، أكثر تعقيدا أو أقل 
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 خربات ال صلة ؽبا بشخصيتو اليت مبت ُب زماف بساطة، ولردبا عرج على ذبارب ٓب هبتزىا أو عرب
ومكاف بعينهما، ولقد ذباوز بعض الدارسُت ىذه اؼبشكلة حُت أقاموا دراستهم على العبلقة بُت األثر 

 .1الفٍت وصاحبو فحسب

وعلى ضوء جهود التحليل النفسي مع "فرويد" وتبلمذتو، أمسى ىذا العلم قائما بذاتو، على 
عرفية أخرى، فعلم النفس كغَته من العلـو يطمح إٔب الرؤية ماالستبداد جبوانب الرغم من أنو حاوؿ 

الكلية للنفس البشرية، على حُت نرى األدب يعاِب شخصية فريدة بعينها، ولكن األديب ذا البصَتة 
تو فأقدَر على فهم ىذه النفس ووعي سلوكها، وذلك ؼبعر  النفسية، واؼبسلح دبعطيات علم النفس يعدّ 

عة الغرائز والدوافع واؼبيوؿ، إاّل أنو البّد من التأكيد على أف امتبلؾ ىذه اؼبعارؼ ال ينتج لنا بطبي
البارع أو األديب الناجح، وذلك ألف ااولة اؽبادفة الستخداـ اغبقائق النفسية عر بالضرورة الشا

ا، تعد ؿباولة يائسة، وقوانُت التحليل النفسي ُب البنية األدبية من غَت اىتماـ باؼبوىبة وخصائصه
فالتجربة اؼبعرب عنها البّد أف تتشرب باالنفعاؿ الفٍت، وتظفر برفة من جناح اػبياؿ، ٍب زبرج ُب بنية 

 .2لغوية ؽبا من االستقبللية على ماؽبا من االرتباط بصاحبها

د، وما ما كاف األمر، فإّف التحليل النفسي لؤلدب، وإف كاف قد أضاؼ الكثَت بالتأكي يِّالكن وأ
زاؿ من اؼبمكن أف يضيف اؼبزيد ُب سبيل فهم أفراد الفنانُت من حيث ىم شخصيات، فإف أجل 

 .3آّاالت نفعا، اليت يستخدـ فيها دارس األدب النظرية الفرويدية، ىو ؾباؿ تفسَت األدب ذاتو

لؤلدب ال يبكن أف يكونوا بالضرورة نقادا  -ُب حقيقة األمر–التحليل النفسي  ءبيد أف علما
ف "فرويد" ٓب يكن ن ٍب فإّٓرد أهنم يستطيعوف تفسَت اإلشارات والرموز اليت ترد ُب العمل الفٍت، وم

ؾبرد عآب نفسا٘ب، فقد كاف إٔب ذلك واسع اإلطبلع ُب اآلداب األوروبية، متمثبل لروحها كل 
والفن بعامة لو كيانو  التمثيل، وردبا كاف ىو نفسو ذا نزعة أدبية، ومن كل ذلك ننتهي إٔب أف األدب

                                                           
 .192، ص1980دمشق،  -عادؿ الفروبات، إضاءات ُب النقد األديب، منشورات إرباد الكتاب العرب - 1
 .195اؼبرجع نفسو، ص - 2
 .21ص -بَتوت –ن إظباعيل، التفسَت النفسي لؤلدب، دار العودة ودار الثقافة عزالدي - 3



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل األكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

34 

اؼبستقل ولو دوره ُب الكشف عن ؾبموعة اغبقائق اليت سبثل ىذه اغبياة واليت تشكل عبلقة اإلنساف 
ّٔا. وىو ُب ذلك كعلم النفس وكغَته من العلـو اليت تستهدؼ نفس اؽبدؼ وإف ازبذت لذلك 

 .1منهجا مغايرا للمنهج األديب

سا٘ب، فإننا قبد أّف صاحب الفضل ُب وضع ىذا اؼبصطلح أما إذا ذىبنا إٔب ميداف النقد النف
مطلع الثمانينات من القرف العشرين، معتمدا  ذحبد ذاتو، ىو الناقد الفرنسي "شارؿ موروف" من

كما يرى –باألساس أحباث "فرويد" ُب التحليل النفسي، لكنو غيػََّر َمَسار النقد األديب عند فرويد 
اـ صاحب نظرية التحليل النفسي انصب ُب اؼبقاـ األوؿ على إذ كاف يرى أف اىتم -الدارسوف

اؼببدعُت، ولذا جعل األدب وسيلة فقط لفهم أعماؽبم، وىكذا دعا "شارؿ موروف" إٔب ضرورة 
االنطبلؽ من النص األديب وجعل حياة اؼببدعُت ُب خدمة نصوصهم اإلبداعية، وقد بدأت مبلمح 

ا عن الدراسة التارىبية أو اللغوية، حيث أشار إٔب ضرورة عزؿ اذباىو النقدي اؼبهتم بالنص تتضح بعيد
 .2النصية اليت نراىا تتضمن تعبَتا داال على الشخصية البلواعية للكاتب نياتودراسة ؾبموعة من الب

غَت انو البدَّ من تأكيد وجود ىذه البنيات فيما بعد دبعطيات من اغبياة النفسية للكاتب، 
اليت وجهها "شارؿ موروف" ُب ىذا الصدد لفرويد ال تتطابق مع واقع اغباؿ،  واؼببلحظ أف االنتقادات

فإذا كاف فرويد قد مارس ثبلثة أمباط من النقد أحدىا متعلق بشخصيات الكاتب، والثا٘ب حبالة 
الّقراء، والثالث وىو  االىتماـ بعآب النص ال غَت. وىو ما دأب عليو شارؿ موروف حُت صب جاـ 

يزه على النص حبد ذاتو، فهو قلب معادلة فرويد حُت جعلها تتجو من ال وعي النص اىتمامو وترك
باؼبقاـ األوؿ إٔب ال وعي الكاتب، دبعٌت أنّو البّد من البحث ُب اؼبؤلفات اإلبداعية اؼبتعاقبة للكاتب 

 .3عن تلك الّصور اؼبتكررة اليت زبلُق الطابع اؼبمّيز ّٓموع تلك األعماؿ
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شارؿ موروف اؼبزدوج بالبلوعي ُب النص وُب حياة الكاتب حُت كاف يتحدث  وقد بدأ اىتماـ
عن أعماؿ "راسُت" ُب كتاب لو بعنواف "البّلوعي ُب أعماؿ وحياة راسُت"، مرّكزًا فيو على ال وعي 
النص باعتباره اؼبنطلق األساس، الّف دراسة ال وعي الكاتب إمبّا ىي مرحلة الحقة لتأكيد ما ًّب 

 .1إليو ُب القراءة األؤب للنصالتوّصل 

ولقد حدّد شارؿ موروف اؼبراحل البارزة ُب طريقة ربليل مركزا على اؼبراكبة وإبراز الصور ذات 
 العبلقة مع االستشهادات، وبعد ذلك األسطورة الشخصية ٍب فحص نتائج القراءة.

لى بعض، من أما اؼبراكبة، فتعٍت ىنا صبع ؾبموعة من النصوص لكاتب واحد، بعضها ع -
ونقيض ىذا اإلجراء اللجوء إٔب قراءة  أجل بناء العمل األديب اعتمادا على شبكة التداعيات اغبرة.

خاصة ّٓموع األعماؿ األدبية لكاتب واحد واكتشاؼ العبلقات النسبية القائمة بينها، فكل نص 
 أف تتقاطع مع يبكن أف يستخدـ كأداة سياقية و بالنسبة لنص آخر، فنصوص األديب الواحد ال

بعضها على مستوى اؼبوضوعات والبنيات التصويرية، لذا ينبغي أيضا البحث ُب أعماؽ النصوص، 
ففيها يتجلى ؿبتوى البلوعي من خبلؿ التكثيف والنقل كما ىو الشأف ُب األحبلـ سباما. واغبقيقة أف 

 .2لور مع "باشبلر"ربليبلت شارؿ موروف سانبت بعد ذلك ُب ؾباؿ النقد اؼبوضوعاٌب الذي تب

ومن مراحل طريقة التحليل لدى شارؿ موروف، إظهار الصور واؼبواقف الدرامية ذات العبلقات 
مع االستيهامات، وُب ىذا النطاؽ استثمر "شارؿ موروف" اؼبواقف الدرامية ُب أعماؿ "راسُت" 

نفسها ال يبكنها باعتبارىا أكثر داللة من الشخصيات نفسها، فالشخصية باعتبارىا ذات قائمة ب
على اإلطبلؽ أف تؤسس موقفا دراميا إال إذا دخلت ُب عبلقة مع غَتىا أو مع جانب معارض ؽبا 
ُب ذاهتا. ويرى فضبل عن ذلك أّف كل نتاج أديب وبتوي على ؾبموعة من الصور اػباصة تتخذ غالبا 

ر، لكنها ربمل اػبصائص مظهرا دراميا، وتتكرر ُب ؾبموع النتائج من خبلؿ أشكاؿ متباينة من الصو 
اعبوىرية ذاهتا للصورة األؤب اؼبتحركة، وىو ما يسميو األسطورة الشخصية للكاتب وىي عنده استبهاـ 
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هاـ عبلقة يمهيمن على الكاتب يتجلى من خبلؿ صورة هتيمن على أعمالو ويكوف ؽبذا االست
 .1ببلوعي الكاتب

رؿ موروف" فهي اؼبرحلة اليت يعتربىا ؾباال وأما اؼبرحلة األخَتة من مراحل التحليل لدى "شا
لفحص نتائج القراءة اؼبباشرة بواسطة معطيات حياة الكاتب، ويبحث الناقد ىنا أيضا خبلؿ 
النصوص وحياة الكاتب عن العبلقة القائمة بُت الصور واالستيهامات ٍب اآلثار النفسية اؼبسببة ؽبا، 

إٔب طفولة الكاتب بالضرورة بل ىناؾ بعض التجارب وال تشًتط أف تكوف الدوافع النفسية راجعة 
واللحظات واؼبواقف البلحقة اليت تسبب صدمات نفسية تًتؾ أثرىا البالغ ُب نفسية الكاتب، وتتخذ 

 .2من أعمالو صورا تعبَتية دالة على اؼبعاناة

فبا سبق يبكن القوؿ إّف شارؿ موروف قد خصّص جّل ؾبهوده للنص وتطويع حياة الكاتب 
عملية الفهم والتفسَت، واالىتماـ باؼبواقف الدرامية الدالة على اشتغاؿ البلوعي ُب العملية اإلبداعيةػ، ل

وذلك  ما سنحاوؿ مقاربتو من خبلؿ بعض نصوص "خليل حاوي" الشعرية، حيث سنحاوؿ اؼبقارنة 
راكبة، لنعرؼ بُت بعض التيمات والعناصر اللغوية اؼبشًتكة بُت نصُّت من نصوصو ُب ضوء مبدأ اؼب

 .-مثبل–باصلة إٔب أي مدى يبكن أف تستخدـ القصيدة أداة سياقية لقصيدة أخرى 
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 : السياؽ النفسي للرمز عند حاكمرابعا

 االضطرابإّف جّل شعر خليل حاوي يطبعو القلق والشحن الفائض عرب رموز ربيل كلها على  
ية عصابية يعتمل بداخلها صراع عميق، ويتجلى وشدة اؼبعاناة، ولعّل ذلك أف يكوف ناصبا عن شخص

نشيد "عند البصارة" لوجدناه مفعما بالشحن  -مثبل–ذلك ُب كثَت من مباذجو الشعرية، فلو أخدنا 
ضفاؼ "كاـ"، إٔب كيمربدج،  النفسي والقلق الشعري والعصاب ... "قبيل السفر من بَتوت إٔب

ي وبّل فيها، فيجسداف للشاعر رعبو عن صمت لن من البصارة واعبّن الذّ  هحوار داخلي تسوؽ طرفا
يتوّلد عنو غَت مأساة ربيلو إٔب ؾبنوف أو مهزلة ربيلو إٔب ساحر مّهرج. وُب كبل اغبالُت يستعيض 

 دبعجزات ونبية معادلة ؼبعجزات أرادىا أف تعيد خلق الواقع.

بّصارة عن مصَته، وُب النشيد األخَت يتحدى الشاعر الصمت الذي أرعبو ودفعو إٔب سؤاؿ ال
 .1ويتغّلب على اؼبفجع بأفجع منو، بتضحية قد ترضي ربّو فيسعفو على الشعر بقدرة خالق"

طع قيقدـ حاوي نفسو ىنا ُب ؾبموعة "الناي والريح" لنشيد "عند البصارة" والشحن النفسي ي
 تضحية قد أوصالو، يبهد لبعض رموزه ويقدمها ُب حوار داخلي يتغلب فيو على الفجيعة منها عرب

ترضي ربو فيسعفو على الشعر ويلهمو إياه فيضحك من بّصارتو ضحكة منبجسة من عمق اؼبأساة 
 حُت يبدأ:

 ضىًحٍكتي ًمٍن بىصَّارىًة اٍلحىي  
 كىمىاذىا ؟ عيٍدتي ًمٍن ميٍفتػىرىؽو 

اًء كىاٍلبػيريؽٍ   يػىٍغًلي ًبمىٍوًج الرٍَّمًل كىاألىٍصدى
نػىٍينً   ميشىوَّشى اٍلعىيػٍ

هىاأىٍستػىرٍ  نػىيػٍ  ًحمي مىا تىٍحًكي ًلعىيػٍ
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 خيطيوطي اٍلغىٍيًب ًفي رىاحىًتي
 مي عيٍمًرم مىا نػىوىايىا ضىٍوئًًو السًَّحيقٍ نجكى 

 كما لساف الٌنار

 الٌدخافك ما يحكي لساف الٌنار 

 )ينبع من مبخرة سوداء

 (شد في مارج كجاف

 عن طرؽو ما برحت في رحم الٌزماف

 ضحكتي من بٌصارة الحيٌ 

 طريقكماذا؟ ىل 

 غير ما يرسم لي في الٌرمل من طريق

 ًإٍصبػىعيهىا اٍلميقىوَّسي اٍلعىًتيقٍ 
 ضىٍوءي عىصان بػىٍيضىاءى ًفي عىٍتمىًتي

هىًتي بػٍ  يىٍمسىحي ًفي جى
 زىٍكبػىعىةى الشٍَّوًؾ الًَّتي تػىٍعًصبػيهىا

اءي كىاٍلبػيريكؽٍ   1األىٍصدى

قاليده الرّثّة، فيستبدؽبا بالثورة، يرسم حاوى ىنا صراعو وأََلمُو الشديد من خرافات ؾبتمعو وت
تعرب كلها عن شدة االضطراب واؼبعاناة، كأف يقوؿ  الذلك جاءت األبيات كّلها توشيحا ورموز 
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لي دبوج الرمل واألصداء والربوؽ"، وقد عاش مشوش العينُت كأف الرؤية التبست غ"عدت من مفًتؽ ي
 .1عليو، وُب ذلك ما يدّؿ على اىتزاز اؼبوقف

ىذه األبيات حركة داخلية ماثلة ُب نفس الشاعر، سبثل سياقا نفسيا ُب النشيد. قد  ُب فّ إ»
ترجع الصورة اػبارجية إٔب رؤية بصرية حقيقية أثارت ُب نفس الشاعر الصورة الشعورية الذاتية اؼبقابلة، 

ت نفسي وقد تكوف ىذه الصورة العينية ـبتلفة وإف كانت فبكنة، وُب أي اغبالُت يدلنا ىذا على ظب
 .2« ومنهج درامي واضح ُب التفكَت الشعري غباوي ىنا

لعل الصراع الداخلي ُب نفس الشاعر نابع من شخصية منفصمة عصابية ىي اليت جعلتو 
ينقسم عن نفسو إٔب طرفُت أحدنبا َيْسَخُر من الّبصارة واآلخر ىو ُب مسيس اغباجة إليها، وىو يبثل 

 حاوى ُب ذاتو، والطرفاف يتصارعاف ُب نفسو كما يصور قائبل: اعبانب التقليدي الذي وباربو خليل

 ضىًحٍكتي ًمٍن بىصَّارىًة اٍلحىي  

 كماذا؟ ىل طريق

 غير ما يرسم لي في الٌرمل من طرؼ

 ًإٍصبػىعيهىا اٍلميقىوَّسي اٍلعىًتيقٍ 
 3ضىٍوءي عىصان بػىٍيضىاءى ًفي عىٍتمىًتي

تلبس الّبصارة وجعلها تبدو ِّٔيئة ـبلبية دالة  إف صفيت "اؼبقوس والعتيق" كناية عن الشّر الذي
على تقادـ وجودىا ُب الواقع العريب، وىو ما ولد لغة الرفض عن الشاعر وذلك أيضا من جراء ما 

، وىو بعد نفسي عميق يومئ إٔب اغبَتة والتخبط 4تسبب لو من أدى العصا البيضاء ُب العتمة
                                                           

، 2007، 1سكندرية، طاإلة عن البنية الفكرية والفنية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، يكاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية اؼبعاصرة، دراسة ربليل  - 1
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الّشّك اليت تعصبها األصداء والربوؽ، فهو واقع ؾبتمعو واالضطراب، وأّما الّضوء الذي يبسح زوبعة 
 الّرث .. ٍب يسرد حاوي رؤيا البصارة، فيقوؿ:

 كحلَّ في البصارة الجنٌ 

 كى أىرغىى فىميهىا ازرىؽَّ 

 كفي غيبوبة جنوف

 أبرىؽى ضيوءه كتجلٍَّت طيرؽي الغيبً 

 1ككانت طرقنا ملعونو

عّل حاوى كاف أحرص ما يكوف على توظيف ىذا لقد حلَّ اعبنُّ ُب البصارة والتبس ّٔا، ول
الفعل "حل" دبا يوحي إٔب السلبية والغيبة، فضبل عن توظيفو اعبّن الّذي يدؿ على ركوف آّتمع 
العريب إٔب قوى غَت بشرية ُب تغيَت واقعو إٔب األفضل، وىنا تتغَت ىيئة البصارة غبلوؿ اعبن فيها حيث 

ة جنوف، ولعلها صورة مقصودة أيضا لتصوير غياب العقل، يرغي فمها ويرزؽ، وتذىب ُب غيبوب
ات اؼبطر فيربؽ الضوء وتتجلى طرؽ صوإيبانو حبلوؿ رؤيا البّصارة اؼبزعومة من الّسماء، لذا تبدو إرىا

 :2الغيب على لساف اعبّن حُت يقوؿ

 "سمعتي صوتنا ساخرنا لعينٍ 

 تيريدي أف تعرؼى ماذا في غىدو تكوٍف؟

ـٍ"ناسكنا على ضفاؼ  ا  "كى

 رىمىد في أذنيو صوتي الرَّب

                                                           
 .182-181خليل حاوي، الديواف، "عند البصارة" الصفحتاف:  - 1
 .512كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية اؼبعاصرة، ص  - 2
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 كالهيكل كهف

 كصدل يٌتهم التسبيح كالصياـ

 كموسم الخمرة كالمرمر كالجمر

ـه ذكرهي حراـ"  1حرا

لعل وجداف حاوي ىنا ىبتلف عن وجداف آّتمع العريب التقليدي، حُت يريد أف يرى األشياء 
 ما ىو متعارؼ عليو ُب ؾبتمعو دبنظار مغاير بقصد خلق رؤيا جديدة تتكوف عناصرىا من غَت

التقليدي، وذلك انطبلقا من اختبلؼ سيكولوجية ؾبتمعو عن سيكولوجيتو اػباصة، فهو يتوؽ أكثر 
إٔب الشعور بالطمأنينة واالنتماء واؼبكانة اليت تشكل "األنا السوّي" حُت يظهر اػببلؼ بينو وبُت 

 .2لسيكولوجيةؾبتمعو، وذلك حُت يتصدع الشعور   ابتداء جبماعتو ا

كثَتا من أبياتو ُب نشيد البصارة تدور ُب ىذا السياؽ الّنفسي وىذه األجواء اغبائرة،   ولعلّ 
ىكذا يكوف االستبصار ـبوفا للشاعر ُب معٌت واحد، االغًتاب والغرابة ُب صورة "وجها عريبا" من 

َمَد ُب أذنيو صوت مبلمح ىذا الوجو )ناسكا عن ضفاؼ كاـ". ٍب الفجور الذي صوره ُب قولو )رَ 
الرَّّب واؽبيكل كهف، وصدى يتهم التسبيح والصياـ، وموسم اػبمر واؼبرمر واػبمر، وتكمل الَبصَّارُة 

 استبصارىا بنربة غاضبة رافضة:

 يا ناسكنا على ضفاؼ كاـ

 شركشو تصدأ في غربتو

 كصمتو ليله، سواد حجرم

 حلقةه من صدأ الحديد
                                                           

 .183-182تاف: حليل حاوى، الديواف، "عند البصارة"، الصفح - 1
 .148، ص2008، 1خَت ا عصار، مقدمة لعلم النفس األديب، منشورات بونة للبحوث والدراسات،ط - 2
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 ىيهات لن يختمر الصمت

 راتكيعطي ثم

 ور كالسكوفخجزرا تهزج عبر الص

 كربٌما انشق ضمير الٌصمت

 عن شمس بال ضوء

 كىحيمىى أنجيمو محمٌرة يغزلها الجنوف

 1كربٌما تػىوَّجىكى الجنوف

إّف الناسك/ الشاعر لن ىبتمر صمتو، لن يعطي شبرات. ىذا الناسك عاجز عن إضفاء اغبياة 
العقم الذي أومئ إليو ُب )مشس ببل  -أي–ىو منتظر على واقعو بل ردّبا أسدى إٔب واقعو نقيض ما 

وف" ُب نضوء(، أو ردّبا انكشف صمتو عن ضُبَّى أقبم يغزؽبا اعبنوف، والبلفت أّف تكرار كلمة "ج
النشيد ثبلث مرات ٓب يأت مصادفة، إذ وبرص حاوي على تصوير اػبطر العميق بعقلو من خبلؿ 

 ُب البّصارة اليت تلجأ إٔب قوى الغيب فتقًتح على حاوي أف نبوءات اعبّن، والذي وبيق بآّتمع فبثبل
 .2يوظف ىذه القوى لتحقيق أحبلمو

على ضوء ىذا السياؽ النفسي يضطرب حاوي من مأساوية اؼبشهد وما وصلت إليو أمتو، 
فيستوٕب اغبزف على قلبو، ووفق ذلك تتحقق اؼبشاركة الوجدانية عرب البصارة، حبيث يكوف أقدر وأصرب 

لى مواجهة اؼبواقف اؼبأساوية اؼبماثلة ُب اغبياة، وىذا ما يسميو بعض النفسانيُت ربرير النفس من ع
 .3التوتر االنفعإب، وكأّف ما ورد ُب األبيات السابقة رموز علمية بالنسبة للشاعر

                                                           
 .184-183خليل حاوى، الناي والريح، نشيد "عند البصارة"، الصفحتاف:  - 1
 .513كاميليا عبد الفّتاح، القصيدة العربية اؼبعاصرة، ص  - 2
 .86نقدي األديب اؼبعاصر )مناىج ونظريات ومواقف(، صضبيد غبميدا٘ب، الفكر ال - 3
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إنّنا ىنا البّد أف نقف عند النص ذاتو أيضا، وليس عند اؼبستوى النفسي فحسب، كما ىو 
، بعيدا عن معطياتو 1لدى "شارؿ موروف" الذي يوجو عنايتو بشدة إٔب أولوية االىتماـ بالّنصالشأف 

التارىبية واللغوية، فكلمات مثل: )الّناسك، تصدأ، غربتو، صمتو ليل، سواد حجري، حلقة من صدأ 
للشاعر، اغبديد، مشس ببل ضوء ....( كلها تتضمن تعبَتا داالِّ على الشخصية البّلواعية اؼبضطربة 

 .2ولو أّف ىذا األثر الّنفسي موجود وفق معطيات من اغبياة النفسية للشاعر

وأما ُب أنشودة ليإب "بَتوت" فإننا قبد السياؽ الّنفسي يشبو كثَتا نشيد "عند البصارة"  -
اعبّو النفسي متشأّا إٔب حّد بعيد، ونقصد  نلمس حبيث إننا من خبلؿ مبدأ "اؼبراكبة" يبكن أف

راكبة ىنا ما ذىب إليو "موروف" من أّف مرحلة أساسية من طرائق التحليل باعتبارىا ؾبموعة باؼب
، وىنا يبكن أف نكشف عن بعض 3نصوص لكاتب واحد، تعتمد على شبكة التداعيات اغبرّة

العبلقات الّنسقية اؼبتشأّة بُت النشيد السابق "عند البصارة" ونشيد "ليإب بَتوت" الذي نعكف 
 الّدرس ُب ىذا اؼبقاـ.عليو ب

 يفتتح حاوي نشيده بالظلمة والعتمة اليت تولد الضيق واغبرماف ال ؿبالة:

 في ليالي الض يًق كالحرماًف 
 كالريًح المدك م في متاىاًت الدركٍب 

 مىن يػيقىو ينا على حىٍمًل الصليٍب 
ـى الصٍَّحراًء   مىن يىقينا سىأ
 ىيٍب مىن يىٍطريدي عنَّا ذلك الوحشى الرَّ 

 عندما يزحىفي من كىهًف المغيٍب 
 كاًجمنا محتىًقننا عبرى األزقٍَّو 

                                                           
 .105، صالسابق اؼبرجع - 1
 ، ص ف.نفسواؼبرجع  - 2
 .108ضبيد غبميدا٘ب، الفكر النقدي العريب اؼبعاصر، ص - 3
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 أىنَّةه تيٍجًهشي في الريًح, كىحيٍرقىو 
 أعينه مشبوىىةي الوىمًض 

 كأشباحه دىميمىٍو 
 كيثوري الجنُّ فينا 
 كتيغاكينا الذنيوٍب 

 كالجىريمٍو 
 "إفَّ في بيركتى دنيا غيرى دنيا"

 1رتيٍب""الكىدًح كالمىوًت ال

إهّنا الّذات اإلنفصامية الّدائمة تعتلج، وصوتا الّنعيم الزائف واعبحيم البارد يبآلف ضمَت الشاعر 
وضمَت قصائده، وىنا حس االنقراض واستحالة الوجود الفعلي بالذات واغبياة، فلو أردنا أف نقارف 

لوجدناه سياقا يتشابو كثَتا،  السياؽ النفسي ؽبذه  القطعة بالسياؽ النفسي ُب أنشودة "عند البصارة"
فهنالك مفردات مثل )يغلي دبوج الرمل واألصداء والربؽ، ما وبكي لساف النّار والّدخاف، شد ُب 

 مارج ونار، زوبعة الشوؾ اليت تعصبها األصداء والربوؽ ....(

اٌح وىنا ) ُب ليإب الّضيق واغبرماف، والريح اؼبدّوي ...، الوحش الرىيب، كهف اؼبغيب، أشب
 دميمو، الكدح واؼبوت الرتيب ...(

اؼببلحظ أّف حاالت الّتوتّر والّتشّنجات الوجودية غالبا ما تطبع أناشيد حاوي فيتشابو سياقها 
النفسي، فاغبَتة قاسم مشًتؾ ُب األنشودتُت والسأـ يبتطيو ويعصر قلبو، وكأنّو وحش رىيب ىبرج من 

 .2كهف اؼبغيب

                                                           
 .53-52خليل حاوي، الديواف، من قصيدة ليإب بَتوت، الصفحتاف:  - 1
 .97وشعره، صمن سَتتو  ُب سطور إيليا حاوي، خليل حاوي - 2
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ية بالنسبة لؤلبيات قن "ليإب بَتوت" هبوز أف نستخدـ أداة سيايبكن القوؿ إف ىذه األبيات م
بّصارة" حيث إف صدى أو بعض أصداء األنشودة األؤب موجودة ُب لالسابقة من أنشودة "عند ا

الثانية على مستوى اؼبوضوعات والبنيات التصويرية، السيما إذا وعبنا إٔب أعماؽ الّنّصُت، وىنا يتجلى 
 –خبلؿ الّتكثيف والّنقل سباـ كما ىو الشأف ُب األحبلـ وُب ىذا اؼبوضع يلتقي ؿبتوى البّلوعي من 

الّسياقاف الّنفسي والّنّصي، ويتحقق مبدأ "اؼبراكبة" الذي يتحدث عنو شارؿ موروف ُب  -باعتقادنا
، ولو أّف اؼبراكبة ىنا ال تعٍت بالضرورة وضع النصوص ُب مواجهة بعضها 1ربليل الّنصوص األدبية

بعض من أجل استخبلص وجوه التشابو واالختبلؼ، إمّبا الغرض األساس ىنا ىو البحث عن ال
ذباوب النصوص من حيث دالالت التعبَت والتصوير حىّت وإف اختلفت مظهريا كما ىو الّشأف على 

 مستوى اعبمل الشعرية ُب أنشودٌب "عند البّصارة" و "ليإب بَتوت".

غوية اليت انتقينا من اعبمل الشعرية الّسابقة فيها من الداللة إّف  الّتيمات وبعض العناصر اللّ 
على وجود شبكات داللية تصويرية ذبعل من إبداع خليل حاوي وحدة متناغمة، وذلك بفضل دور 

. 2الّلغة الناطقة دبكونات البّلوعي، فالّرموز اللغوية عند الشاعر ؿبّملٌة خبلفيات سيكولوجية ال شعورية
 ف نصل إٔب أّف البّلشعور نفسو بنية لغوية، ولعل ذلك مفهوما سائدا لدى "فرويد".ومن ىنا يبكن أ

–نستطيع أف نذىب تأسيسا على ما سبق إٔب أّف حاوي وّظف الّرمز والّرمز الّديٍت واألسطورة 
ربت طائلة سياؽ نفسي تستجيب لو حالتو  -كما سنرى ُب بعض فصوؿ ىذا البحث البلحقة

ىذا  ُب طيات، واليت سنعرض إٔب بعض أصوؽبا 3واقع ىذا الّرمز أو تلك األسطورةالشعورية اؼبرتبطة ب
 من البحث.
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 أكال: الملمح الديني في الشعر.

إّف الفن ُب آّتمعات البدائية عادة ما كاف يرتبط بالّسحر، وىذا ما يكشف مدى العبلقة  »
اؼبتشابكة بُت األدياف البدائية والفن، وليس غريبا، فالفن كاف يؤدي وظيفة مقدسة لدى الشعوب 

ة فّن القديبة، ولقد ظل على ىذه الشاكلة ُب خدمة الطقوس أمًدا طويبل، إٔب اغبّد الذي ٓب يكن شب
 1.«إال والصبغة الدينية طاغية عليو 

ولعل عناصر الفن ُب تلك آّتمعات ٓب تكن الّسحر حبد ذاتو، بعدما سبثلت ُب الكلمة، 
واغبركة، واإليقاع، والصخر الذي يُنقُش عليو الّساحر رسومو على الكهوؼ. بيد أف الّساحر كاف 

لطقوس السحرية، يستأثر بالعلم ّٔا ىو وحده، يستخدـ ىذه الوسائل والعناصر استخداما خاصا ُب ا
 2ذلك ضمن أنساؽ متكاملة من اؼبمارسة الدينية للقبيلة، أو ما يعكس عقائدىا ودينها.

ولقد سعت الدراسات اغبديثة، سعيا حثيثا ُب البحث ُب العبلقة بُت الدين والفن، ألجل  »
بدو مستعصية إٔب حد بعيد، ال بل استيعاب ىذه العبلقة، وإلقاء الضوء عليها بعد أف كانت ت

ومتشابكة باعتبار وظائفها االجتماعية، وٓب يكن ذلك متاحا إال بالعودة إٔب تاريخ آّتمعات البشرية 
 3.«ُب بداياهتا ومراحل تكوينها األؤب 

يُعدُّ من أقوى العناصر الّسحرية ؼبقاومة الطبيعة  »لعل الفن إذف، ومنذ نشأتو ُب حضن الّدين،
 ّٔا، وعليو أصبحت فبارسة الفناف حرفة وحاجة بعد امتناعو عن أداء األعماؿ العادية داخلوغبل

اعبماعة... لذلك أخذ يطوّع طقوسو وصلواتو لِيْشَمَل التمثيل، والرقص، ورسم اللوحات، وارعوى 
 4.« يضيف إليها من التعقيدات ما هبعلها عصية على الفهم تعميقا لسلطتو االجتماعية
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ستمر ىذا االرتباط الوثيق بُت الّدين والفن، ببلـز تطور آّتمعات البشرية إٔب غاية بداية ولقد ا
 انفصاؽبما، وىنا انفصل الفن عن الدين ومعو الشعر باعتبارنبا فاعليتُت مستقليتُت، يبكن أف ينجلي 

دٙب من ىذا على استواء األدياف الكربى، ظباوية كانت أـ وضعية، مثلما يبدو ُب العهد الق
الكتاب اؼبقدس، داوود، أيوب، سليماف، وأرميا صاحب اؼبراثي، وىم من هبمعوف بُت النبوة والشعر، 

 1وقد سبيزت أسفارىم ُب الكتاب اؼبقدس بشعرية عالية الرقي.

ٍب أخذ االنفصاؿ بُت الدين والفن مسارا آخر، يبكن أف نلحظو واضحا ُب الدراما اليونانية، »
بو بتحوؿ آخر، ىو سبثيليات األسرار اؼبسيحية ُب القروف الوسطى واؼبأخوذة عن وىو ربوؿ شديد الش

طقوس القدامى، ولعل ىذا االنفصاؿ بُت الدين والشعر بدا واضحا حىت ُب السياؽ اليونا٘ب نفسو، 
فحُت إجراء مقارنة بُت شاعرين يونانيُت نبا: "أرفيوس وىومَتوس" ففي حُت يُبثل األوؿ مبوذج 

 2.« الكاىن، يبثل ىو "ىومَتوس" الوسيط بُت "أرفيوس" والشعراء اعبوالُتالشاعر و 

ولقد ازبذ ىذا االنفصاؿ بُت الدين والشعر اؼبسار نفسو ُب تاريخ األدب العريب، طاؼبا أف نشأة 
 الفنوف ارتبطت صبيعها بالدين واؼبمارسات الشعائرية.

ذي وصلنا ىو تطور لفن الّسجع إٔب ويعتقد الباحثوف ُب تاريخ األدب العريب أف الشعر ال
الّرمز، منتهيا إٔب شكلو اعباىلي بأوزانو اؼبختلفة، ولعل ذلك يثبت أف الشعر نشأ ُب حضن الدين أو 
انبثق عنو، إال أنو على الرغم من انفصاؿ الشعر وإذف، وكاف انفصاال البد منو، وازّبذ مساره اػباص 

تفظة بأسلؤّا القدٙب، إٔب جانب الشكل الفٍت للشعر ُب التطور، وظلت نبوءاُت الكهاف العرب ؿب
لدرجة صار يبكن معها  3بوصفو فبارسة اجتماعية صبالية، والذي ُزعم أنو َتطّوَر عن ىذا النبوءات،

استخدامو دينيا ولكن بشروط الشعر اػباصة، من حيث أصبح متاحا للشعر أف وبمل مضامُت 
اما مثل أي وسيلة أخرى قد يستعُت ّٔا الدين للتعبَت عن دينية، وأف يُعرّب عن أغراض دينية، سب
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مضامينو خارج الصلوات والنصوص اؼبقدسة، لكن اؼبضموف الديٍت صار ىبضع لقالب الشعر وقوانُت 
 القصيدة.

قد استطاع من خبلؿ انفصالو عن الدين أف يستشرؼ  -باألحرى–بيد أف الفن أو الشعر 
امتاح الشاعر من الدين قداسة  -ُب انفصالو عن الدين–نو آفاقا، أو يفتح أمامو أخرى، كما أ

الكلمة وسحرىا، كما رّسخ لديو االعتقاد بتأثَت الكلمة الّسحري وقوهتا وفاعليتها الّسحرية، سباما 
يستنزؿ اؼبطر بالكلمات،  -وإٔب اليـو ُب كثَت من آّتمعات البشرية–مثلما كاف اإلنساف األوؿ 

، ؤّا يلحق األذى بل اؼبوت بالعدو، وبالكلمة وقوهتا يبكن باعتقاده أف وبي وبالكلمات يعاِب اؼبرض
ومن ىنا  ربديدا أخذ معو من الدين بذرة األسطورة، دبا سبثل  1اؼبوتى ويبعثهم إٔب اغبياة من جديد.

من جانب ناطق فبثل للشعائر البدائية، وجزء خلقو اػبياؿ، ىي إذف، اؼبادة الًتاثية اػبصيبة اليت 
 صيغت ُب عهود اإلنسانية األؤب.

والشعر عندما كاف يتعامل مع الدين نصوصا، كاف لو مطلق اغبرية ُب ذلك، حيث ٓب ىبضع 
لسياقها الديٍت بل قاـ باستدعائها واستخدامها شعريا، دبا يتيح لو التعبَت عن الرؤية اػباصة للشاعر 

يانا، موازيا للنص اؼبقدس، ومناقضا وُب السياؽ الشعري اػباص بو، فبا هبعل النص الشعري أح
 2ؼبضامينو أحيانا أخرى، مستشهدا بو أطوارا ومفسرا لو أطوارا.

وينسحب ىذا الكبلـ سباما على الشعر والكتب اؼبقدسة خباصة، حيث ينظر إٔب ما جاء فيها 
من  -السيد اؼبسيح–قصص وخباصة ما ازدضبت بو التوراة من حكايا مثَتة، وما ورد ُب قصة صلب 

 3من سبرد وداللة على االعتداد بالذات. -ُب القرآف –مثَتات فنية، وما ُب عصياف ابن نوح لوالده 
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 ثانيا:الشعر العربي الحديث كالمقٌدس:

بادي الرأي، وقبل تأصيل قضية اؼبقدس الديٍت ُب الشعر العريب اغبديث، البد ىنا من  -1
، حىت يكوف ذلك مدخبل اولة استيعاب  وقفة عند ىذا اؼبقدس حبد ذاتو من حيث اؼباىية واؼبفهـو

 خطورة ىذا اؼبوضوع وخصوصيتو.

ىو كل ما يتصل ّٔا لو صلٌة بالدين فيبعث ُب النفس  »ونقدُر على القوؿ ىنا: إف اؼبقدس،
احًتاسا ورىبة، وال هبوز االعتداء عليو أو انتهاكو. ووفق ىذا اؼبفهـو يتجلى اؼبقدس منحصرًا فيما 

لدين ضمن دائرة كربى قد يكوف فيها الدين ظباويا أو وضعيا، وقد تضيُق ىذه الدائرة، فبل يتصل با
باعتبارىا األوسع استقطابا للمتدينُت  -اليهودية واؼبسيحية واإلسبلـ–تتجاوز ديانات السماء الكربى 

 1.«ّٔا 

للفهم  ىو ذلك "الوضع اإلؽبي" الذي وبوي ظبتا ؿبددا  »من شبة فالدين اؼبقصود ىنا،
واالستجابة، يدعو إٔب الّرىبة واالمتثاؿ العميق لغايتو، ويتوكأ على العقيدة اإليبائية اليت سبلي التصديق 
وتفرضو دبنأى عن كل عقلنة قد تزيح قداستو، لذلك البد ىنا من أف نستثٍت األسطورة رغم كوهنا 

ؽبة واؼبوجودات، وسبيط الغطاء عن وتسعى إٔب تفسَت العبلقة بُت اآل » 2،«تدور حوؿ اآلؽبة واػبوارؽ 
بعض أسرار الكوف واغبياة ضمن إطار ىذه العبلقة، ونستثٍت األسطورة ىنا رغم كوهنا اعبزء الناطق 
من الشعائر البدائية، وطقوس اإلنساف األوؿ. ألهنا لدى أغلب الدارسُت سبثل ؾبرد حكاية تروي 

 3.«لفها أحداثا بالغة القدـ، سحيقًة ُب الزمن، ؾبهوال مؤ 

وعودا إٔب اغبديث عن الدين، فلم يكن متيسرا على الشعراء استلهامو واستخدامو مثلما 
استخدموا األسطورة رغم كوهنا تدور حوؿ اآلؽبة واػبوارؽ، وتسعى إٔب تفسَت العبلقة بُت ىذه اآلؽبة 

لطقوس القديبة كما واؼبوجودات، فضبل عن كوهنا ُب األصل سبثل اعبزء الناطق من الشعائر البدائية وا
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وىنا يبدو  »سبقت إشارتنا إليو، السيما حُت وُبصُر الديُن ُب الديانات السماوية دوف الوضعية،
استعصاء إخضاع اؼبقدس الديٍت لؤلدب عامة إخضاعا يفًتض التحرُّج والتحفظ ُب أثناء عملية 

ستطيع ضمن إطار ؿبدد اإلبداع، فيجد الشاعر أو األديب نفسو خاضعا للمشرب واالعتقاد، حىت ي
ويبكن القوؿ ىنا إف الصعوبة ال تتصل  1.«أف يلوف إبداعو بألواف انتمائو العقدي وااليديولوجي

باستدعاء اؼبقدس الديٍت أدبيا فحسب، بل تطاؿ الًتاث صبيعو، إذ ليس متاحا لو ؾُبَاوزَُة اغبادثة 
نية، حفظا لؤلمانة التارىبية وحرصا على التارىبية مثبل، أو الشخصية الًتاثية دينية كانت أـ غَت دي

 عدـ االقبناؼ بالنص أو اغبادثة، وىو قوؿ أقرُب إٔب الصواب ُب عمومو، أو كذلك يبدو.

من مشقة التعامل مع اؼبقدس  -ُب اغبقيقة –غَت أف قداسة الدين اؼبفعمة بالرىبة واؼبهابة،ػ تزيد 
ا يُبثلُو ُب حياة الناس من حضور وامتثاؿ على الديٍت دبا تفرضو من حرص أكرب على عدـ انتهاكو دب

اغبالة اليت أنزؿ وبُػّلَغ ؽبم ّٔا دوف ربوير أو تبديل قد يُثَُت اغبوافظ وردود الفعل العنيفة داخل آّتمع 
 2اؼبتدين، وىذا ما يقتضي معاملة خاصة وُبفُظ فيها مبدأ القداسة منطلقا وأساسا.

 يغفل قيمة اؼبقدس الديٍت ُب كثَت من جوانبو، كما ٓب من شبة فإف الشعر العريب اغبديث، ٓب
يغفل قيمة التعامل مع ىذا اؼبقدس، ذلك ألجل أّف قناعة الشعراء العرب اؼبعاصرين ٓب تكن ىي 
قناعتهم بقيمة اؼبقدس الديٍت نتاج رغبة طارئة، وال وليدة تقليد حبث لغَتىم، إمبا كانت عصارة ذبربة 

ذبربة ذات بعدين: أحدنبا منغرس ُب النفس منبعث منها، من حيث إف حياة وإبداع ُب آف معا، 
الشعور باؼبقدس شعوٌر داخلي وشيج الصلة بالكينونة اإلنسانية، من شبة فإنو غَت قابل ألف ىبفت  

لذلك فاحتكاؾ الشعراء اؼبعاصرين بالدين  -على اختبلؼ أدياهنا–كوف آّتمعات العربية متدينة 
 ت من حياهتم ٓب يكن عليهم بالشيء الغريب.وتلقيهم لو ُب فًتا
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لكن وأيّاما كاف األمر،  1واآلخر مهيمن على اؼببدع ؿبفٌز لو، وىو الّرغبة اؼبلحة ُب التجديد،
فإف السؤاؿ الذي يفرض نفسو ىنا، ىل استطاع الشاعر اؼبعاصر خلق شيء جديد من خبلؿ ىذا 

 ث النص الشعري؟.اؼبقدس الديٍت ماداـ يتوؽ عند استدعائو إٔب ربدي

يأخذ ىذا السؤاؿ معناه حُت ال نقدر على ربديد جواب لو، ذلك أف الباحث أو الناظر ُب 
الشعر العريب اغبديث يُلفي أّف شعريتو قد اصطبغت دببلمح ظلَّْت سبيزُُه ُب مرحلٍة كاملة كالنبوة، 

ل ىذه اؼببلمح            الرؤيا، اغبلم، الّسحر، التخييل، الباطن، اإلشراؽ، الشطح، الكشف..ولع
أو اػباصيات، أف تكوف حاظبة ُب مسار الشعر العريب اغبديث من حيث صار قاب قوسُت أو أدٗب 
من أف يكوف دينا شعريا حديثا، فحىت القصيدة ٓب تعد تلك اليت زبضع للوزف والقافية، أو تلك 

يُد خلَق العآِب وصوغو من اؼبتحررة منهما فحسب، بل استحالت إٔب سفر تكوين والدة جديدة تُع
 .2جديد

ولعل ىذه اؼببلمح اعبديدة للقصيدة اغبديثة، سبثل البدايات األؤب لرفض القداسة، وىو ما 
إال إذا  »يتأكد عند أحد نقاد اغبداثة حُت يذىب إٔب أف األدب اغبديث ال يبكن أف يكوف حديثا

 3.«ادة"رفض كل نص مقدس، وأصبح نقيضا لكل ما ىو مقدس حىت "العب

لقد سعى السياب جاىدا وبانفعاؿ حاد أف يبلغ للناس أف الشاعر اغبديث ٓب يعد كما ُب  »
العهود اػبوإب مادحا أو حكيما أو متغزال، إمبا ىو اآلف اؼبنقذ والضحية ُب آف مًعا، ىو الذي يتوؽ 

 4«إٔب صناعة العآب وبناءه من جديد 

ء كبو الوحدة، والتماسك الداخلي، ورغبتها اؼبلحة ُب إف القصيدة اغبديثة، وعند سعيها ُب البد
القبض على الرؤيا الشاملة لنفسها والعآب، كانت تومئ إٔب شكل من اإلسقاطات التارىبية اليت ترتبت 
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على وحدة القصيدة ىذه، وكأهنا مثلت ردة فعل على انقساـ اؼبشهد الديٍت بُت الناس، لًتد ىي 
  رؤيا خالقة متجددة، ال تستجيب إال للقواُب الداخلية اليت ربكم داعية إٔب ىذا االلتحاـ، وإٔب

النص، وألجل ذلك يبكن القوؿ إف اػبروج عن قيود القافية والوزف، ٓب تكن إال رغبة فنية لدى 
 1ىؤالء الشعراء ُب الدفع بالشعر كبو حالة موازية للنص الديٍت.

سطوري، فإف الصورة اؼببدئية اليت يبكن رظبها أما بالنسبة للرمز الديٍت اؼبقدس وانزياحو األ -2
ُب ىذه الزاوية من البحث واالقًتاب منها بكثَت من التساؤؿ، ىي ىذا التحوؿ الذي بدأ ُب مطلع 
القرف العشرين، مع بدء البحث ُب أساطَت الشرؽ القدٙب خباصة، واػبروج منها ببطل ؿبوري أسطوري 

 . -عليو السبلـ –تتماىى حياتو مع حياة السيد اؼبسيح 

ولعل خليل حاوى من الشعراء الّتموزيُت الذي فسروا ىذا البحث عن بطل أو "رمز" عندما 
رأى أف خطورة استدعاء األساطَت والرموز ُب الشعر العريب اغبديث، عوُدَىا إٔب أّف العآب اؼبعاصر 

و من اؼبستعصي نقل أعلى من قدر اؼبادة، وأضحى عاؼبا من غَت شعر، فهو إذف من غَت روح، ولعل
ىذا الواقع من دوف نزوؿ إٔب مستوى النثر، على حُت حينما يستخدـ الّرمز والقصة اؼبوروثة، فإف 
ذلك هبنب الشاعر الوصف اعباؼ اؼبباشر، فبا يُكسب شعره طرافة وجدًة ُب الصوغ واؼبضموف، 

صاء التجربة على لغة الشعر فجنوح الشعر العريب اغبديث إٔب الرمز الديٍت واألسطورة يكوف حُت استع
 2الستجبلء اغبالة اؼبكثفة اليت بلغت حد االشتعاؿ. -أي الرمز واألسطورة–العادية، فينهضاف 

إف "الغصن الذىيب" باعتباره فلتة من فلتات األدب ُب القرف اؼباضي، قد ناؿ حظا وفَتا من 
ئيسة ُب حقل الدراسات األسطورية القراءات اليت ألقت عليو األضواء كثَتا، حبكم أنو مثل مرجعية ر 

العاؼبية، وقد شكلت ترصبة "جربا إبراىيم جربا" لفصل كامل منو عن أسطورة "أدونيس" فتحا كبَتا 
ؼبرحلة شعرية كاملة اصطلح عليها باؼبرحلة التموزية، للداللة على الشعراء الذين اشتغلوا كثَتا على 
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النبعاث اليت تغذت ّٔا كثَتا ُب سبيل ذباوز "األرض ، وفكرة اؽبوس بالتجدد وا*األسطورة التموزية
اػبراب" واعبذب، والتوؽ على أنقاضها إٔب البعث واستدرار اػبصب والنماء، ومن شبة بزوغ اغبضارة 

 1وارتفاعها من جديد.

ولو أف كثَتا من التموزيُت أنفسهم هتيبوا بادي الرأي من استعماؿ الرمز األسطوري على كبو 
–رة العابرة، السيما ُب أثناء مرحلة اإلحساس القومي، إذ كاف بعضهم يرى أف اإلسبلـ يتجاوز اإلشا

قد قضى على تلك الرموز باعتبارىا وثنيًة، ومن شبة  -وىو مرتبط برأيهم ارتباطا عميقا بالقومية العربية
 1958إٔب غاية  -مثبل–فالعودة إليها من جديد البد ؽبا من مسوغ مقنع، لذلك ظل السياب 

يعكف على حشد األسباب اليت ُتسوغ لو االتكاء عليها، ومنها أف العرب عرفوا الرموز البابلية بُت 
فالعزى ىي عشتار،  -صلى ا عليو وسلم–وبعثة النيب ؿبمد  -عليو السبلـ–عهد النيب إبراىيم 

 2والبلت ىي البلتو، ومناة ىي منات، وودىو سبوز أو أدوف )السيد(.

ـ جاء ليجتث ىذه الرموز من جذورىا، فأؤب أال ينغمس الشعر فيها وال وإذا كاف اإلسبل
تنغمس ىي فيو فرارا  من هتمو التحدي، ويستخدـ عوضها األظباء والرموز البابلية، بيد أنو قد يقاؿ 
بعد ذلك، ىذه دعوة إٔب اإلقليمية واألثرة، فالذين يريدوف أف ينفك العراؽ من الرابطة العربية وباولوف 

طو بالتاريخ البابلي، والذين يريدوف للبناف التفلت من عقاؿ التاريخ العريب يستمسكوف بالدعوة رب
 3الفينيقية..

ولو أف استخداـ الرمز األسطوري ُب الشعر العريب اغبديث أظبى بكثَت من ذلك، من منطلق 
 أف رسالة الشعر أعمق وغايتو أظبى.
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ة بادي الرأي، كاف مرّده التأثَت البليغ لرمز آخر نازَع ولعل النأي عن اؼبيل إٔب األسطورة التموزي
األسطورة نفسها مكانتها، وحاوؿ إزاحتها باؼبرة ليُحل ؿبلها، وىو رمز "اؼبسيح" وما يومئ إليو وما 
يتصل بو من إشادات، ومدى تطابقو مع سبوز من خبلؿ عناصر اؼبوت/ الصلب، والفداء/ التضحية، 

 تعدد اؼبعا٘ب اليت يتجلى فيها اؼبوت ُب اؼبسيحية، تظل صبيعها متقاطعة واالنبعاث/ اػببلص، فربغم
بعد أف  -حبسب االعتقاد اؼبسيحي -مع السياؽ العاـ ألسطورة سبوز، فاؼبسيح وطئ اؼبوت باؼبوت

قهر اػبطيئة، وخلص البشر من وزر اػبطيئة األؤب، حيث جاء ُب العهد اعبديد: "وأعرفكم أيها 
الذي بشرتكم بو، وقبلتموه، وتقوموف فيو، وبو أيضا زبلصوف، إف كنتم تذكروف أي  اإلخوة باإلقبيل 

فإنٍت سلمت لكم ُب األوؿ ما قبلتو أنا أيضا: أف  ! كبلـ بشرتكم بو، إال إذا كنتم قد آمنتم عبثا
 1اؼبسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنّو ُدفن، وأنو قاـ ُب اليـو الثالث حسَب الكتب."

ك يعتقد اؼبسيحيوف أف السيد اؼبسيح مات مصلوبا، وُب األناجيل األربعة ُورود غبادثة لذل
الصلب، لكن بروايات ـبتلفة اختبلفا كثَتا، من ذلك ما ورد ُب اإلصحاح السابع والعشروف من 

يب اقبيل مىت: " ...وؼبا صلبوه اقتسموا ثيابو مقًتعُت عليها، لكي يتم ما قيل بالنيب: "اقتسموا ثيا
بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة"، ٍب جلسوا وبرسونو ىناؾ، وجعلوا فوؽ رأسو علتة مكتوبة: "ىذا 

 2يسوُع ملك اليهود. حينئذ ُصلب معو لصَّاف، واحد عن اليمُت وواحٌد عن اليسار".
ومقتضى عقيدة الصلب لدى الذين يعتقدوهنا، أف ا عندما أوصى "آدـ" أال يأكل من 

مة، عصى أمره بإغواء من الشيطاف، فاستحق ىو وذريتو الفناء، ولكن ا ورضبة بعباده الشجرة ارّ 
جسد كلمتو متمثلة ُب اؼبسيح الذي رضي باؼبوت على الصليب وىو ال يستحق ذلك، حىت يكوف 

–ذلك خبلصا وفداًء لتلك اػبطيئة، وٓب يكن يقدر على ذلك الفداء سوى "ابن ا وابن اإلنساف" 
غَت أف اؽبالة األسطورية اليت  3وىذا الفداء ىو اؼبسيح عيسى ولُد مرٙب العذراء. -تقادىمحبسب اع

إمبا كاف مصدرىا األوؿ التصور البلىوٌب اإلغريقي،  -ُب حقيقة األمر–أحاطت بشخصية اؼبسيح 
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ٓب رُبدد  برغم أف الكنيسة األؤب ٓب ربتفل دبيبلد اؼبسيح انطبلقا من أف األناجيل1الذي "أنسن" اإللو،
ميبلده، إال أف اليـو اؼبشهود لدى اؼبسيحيُت ىو اػبامس والعشروف من كانوف األوؿ )ديسمرب( وىو 
يـو وبتفلوف فيو بالسيد اؼبسيح، فضبل عن كونو اليـو الذي وُبتفُل فيو بػ "أدونيس" ولعل ُب ذلك من 

 2الدالة على احتكاؾ اؼبسيحية بالوثنية القديبة لدى اليوناف.
 -على اعتقاد اؼبسيحية–ما كاف األمر، فإف رسالة اؼبسيح، من ميبلده إٔب موتو ٍب بعثو  وأيا

ترتكز إٔب فكرة اؼبخلص أو اػببلص والفداء، دبعٌت أف اؼبسيح ىو الفادى اؼبخلص للبشرية صبعاء من 
تتحملو طبيعة  اػبطيئة آًّتحة بيد "آدـ" واليت جلبت على ذريتو اغبرماف من اعبنة، وىو جزاٌء قاٍس ال

ذلك ليحمل عن  -يسوع–الضعف البشري، ٍب إف اػببلص بعد ذلك ٓب يتجسد إال ُب "أقنـو إؽبي 
البشرية أوزارىا، ويرفع عنها اػبطيئة واؼبوت األبدي، فيقبل ىذا اؼبخلص اؼبوت على الصليب، 

 ليخلص البشرية قاطبة دبقتضى ىذه التضحية اليت لن تتكرر.
، شكلت عبلمة فارقة لدى "خليل حاوى" دبا سبثل من رمزية مومئة، ولعل شخصية "اؼبسيح"

تستمد طاقتها من معا٘ب الصلب والفداء واػببلص، وىي اؼبعا٘ب اليت أزجت إٔب شعره طاقة تتفجر 
دالالهتا ُب سوقو الفٍت، كما تستلهم رمزية اؼبسيح عند خليل حاوي طاقتها وشدهتا من النسق البدئي 

رمز األرض ُب الصلوات األرثذكسية، على شاكلة األساطَت الكربى ؾ "أدونيس الذي سبثلو األـ، 
وٓب يكن استدعاء حاوى ؽبذه اؼبقدسات ُب الكتاب اؼبقدس  3وسبوز" رموز البعث واؼبخلصُت األوائل،

قاصرا على اؼبسيح، إمبا تعّداه إٔب رموز أخرى على غرار مرٙب العذراء، ولعازر، ويهوذا، والعشاء 
 ، وىي معآبُ وعبلئم كربى ُب متنو. األخَت
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 ثالثا: المقٌدس الديني في شعر خليل حاكم

بادي الرأي حرٌي باإلشارة ىنا إٔب أف القدرة على الًتميز وخلق الّرموز، كانت أبرز ظبة سبيز ّٔا 
ة من اإلنساف، فهو قد جعل اللغة وساطة رمزية تصلو بغَته، وتوثق عرى صلتو بالعآب، على أّف الغاي

الًتميز ىي أف يستدعي مقدرتو القديبة حُت كاف يبسط سلطانو على الكوف بالكلمة، فيهمُت على 
عاؼبو بعد أف ينشئو باللفظ إنشاء، ومن شبة فإف التعبَت بالّرمز ظبة إنسانية سرعاف ما تستحيل إٔب 

 وال تعيّنو بقدر ما تسعى إٔب طاقة إشارية طافحة بالداللة، فاستخداـ الّرمز يَنُشُد لغًة ال ُتسّمى اؼبعٌت
 1تكثَته وتعديده.

ولعّل اؼبصافحة اعبديدة للكتاب اؼبقدس وحضوره ُب الشعر العريب اغبديث، ىي اليت كشفت 
عن أبعاد الّرمز ُب طياتو، لذلك عكف الباحثوف على درس أنساقو الّرمزية وذبلياتو على استواء 

نابع نفسية روحية طورا آخر، كما أهنم ٓب يكتفوا بذلك خطابو، فعزوىا إٔب منابع أسطورية طورا، وم
بل عرضوا إٔب دراسة أشكاؽبا الفنية اليت تومئ إٔب أف تلك الّرموز تأويل لداللة األظباء، وربليٌل لِِبٌَت 

وقراءة لطقوس التعميد  -مثبل–حكاية الرمز على مستوى األناجيل، وَتَدبػٌُّر لرموز النار واؼباء والًتاب 
َت، ولعّل ىذه أف تكوف أشكاال فنية تؤسس للمعٌت الّرمزي من خبلؿ قراءتو قراءة روحية تندسُّ والتطه

 2ُب شعاب النص وتغوص ُب أعماقو وأبعاده اؽباجعة ُب األغوار.

واؼببلحظ أّف الباحث ُب قضايا الشعر العريب اغبديث واؼبعاصر، هبُد أّف حضور اؼبقدس يبكن 
 ما يتجلى نصِّا مرموزا بو.أف ينجلي باعتباره قضية، ك

فاألوؿ إيباف بالّدين كمخلص وبديل، باعتبار األدياف تكتسي أنبية قصوى دبا تعطيو من أجوبة 
عن األسئلة الوجودية حوؿ الشرط اإلنسا٘ب الواعي، وبتعليلها األصوؿ التارىبية، والنظاـ الطبيعي 

 والقضايا اؼبعاصرة.
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فيو اؼبقدس رمزا، وىو موقف رافض للّدين باعتباره ونبا  وأما اؼبوقف الثا٘ب، فهو الذي يتجلى
 صباعيا لتخفيف األٓب والفرار لعآب الواقع.

ويُػَعدُّ استخداـ اؼبقدس كرمز، ؿبّكا خطَتا تُعرض عليو َمْقِدرة الشاعر اإلبداعية، إذ تربز ىنا 
اؼباضي وصوغو من جرأتو على اقتحاـ عآب شائك، كما توضع على اك فيو براعتو ُب استحضار 

جديد مستشرفا اؼبستقبل، كما تكوف صياغتو صياغة موحدة للنصُت اؼبستحضر واؼببدع، والبُّد أف ترد 
 1ضبالة للمعٌت واؼبضموف ودالة عليو ُب قالب حداثي.

فبل بد أف ذبتمع ُب اؼببدع شرائط االحتواء الواعي ؼبعا٘ب اؼبقدس الديٍت  »وأيّا ما كاف األمر،
، كما ينبغي أف تتهيأ لو اغبرية الكافية ُب االختيار واالستدعاء معا حىت يتحقق التعدد اؼبرموز بو

َشّكلة من اتساع األفق الفكري والسياسي وااليدلوجي
ُ
 2.«اؼبرتبط أساسا بتعدد الرؤى اؼب

كما أف الشاعر العريب اؼبعاصر عندما اضطر إٔب استحضار اؼبقدس، فإمبا لُيمارَس حّقو ُب 
تمع مهما كلّفو األمر، حىت عند التحّرر من عقدة "النموذج" مكرىا مضطرا، لذلك َجَعَل ربرير آّ

يُػْقِنُع نفسو التواقة إٔب اإلبداع جبواز ذباوز الًتاث من منظور أّف حرية اإلبداع سبلي عليو حرية االجتهاد 
طلقت ُب األساس من واإلبداع، ذلك عرب الشعر الذي هبّسد بو الرؤيا اإلبداعية اعبديدة اليت ان

اؼبقدس أو "النموذج" من باب استلهاـ قدٙب الستشراؼ حلم، وضمن ىذه اػبصوصية اإلبداعية 
استدعى الشاعر اؼبعاصر اؼبقدس الديٍت كقضية وكرمز، معلنا انغرازه وذبذره ُب وعي الشاعر واؼبتلقي  

 3كذلك.

ز بكل أبعاده تتسع أيضا، ليصبح إّف ىذا التوسع ُب أفق حرية الشاعر، هبعل جرأتو على التجاو 
وىو يستخدـ اؼبقدس الديٍت، أو يتعامل معو، فاقدا لكل حساسية إزاء اغبذر أو الرىبة، ذلك حينما 
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يرى نفسو أنو يعرّب عن بعض شخصياتو الّرمزية عن مواقف ذات صلة بايديولوجيات ؽبا خلفية 
 ومّطوعا عقوؽبم ونفوسهم على  وموقف من األلوىية وتقديسها، ومستثَتا بذلك بعض متلقيو،

استساغة ذلك، ؿباوال أف يغَّت شيئا فبّا قد يكوف ثابتا لديهم من تقديس مطلق ؼبا ال هبوز 
انتهاؾ قدسيتو، غَت عابئ وال آبو دبا قد يُبارُس ضّده من مضايقات اغباكمُت أو من ؽبم صلٌة ّٔم، 

السيما اإلحساس بعار ىزيبة حزيراف  وىو الذي ظلَّ إحساسو يعّمق اعبرح مسيطرا على كيانو،
وىي اليت وبسُّ إزاءىا وكأنو اؼبسيح وبمل عن اآلخرين خطاياىم، كما يصور ذلك خليل  1967،1

 حاوى ُب الرعد اعبريح صادحا:

 ! ما لًًثقىًل العارً 

 ىٍل حملتوي كحدم

كٌفٍنتي كجهي بالٌرمادٍ   كىل كحدم تيرل ً

 ليس في األفًق ًسول صمًت السؤاؿٍ 

 حيماًة القدس، عن

 كالعىاًر المغٌني خىلفى آثاًر الٌنعاؿٍ 

 كضميري اهلل صحراءه 

 كصمته يترامى عبر صحراًء الرماؿٍ 
*    *    * 

 2ما أًليٍـّ شىيػَّعىت ألفى مسيحو كمسيح
------------ 

                                                           
 .87ص  ،السابق اؼبرجع -1
 .398-397-396يواف، ؾبموعة الرعد اعبريح، صخليل حاوى، الد -2
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لكن برغم ذلك آمن بأنو ليس للشاعر الذي وبمل َىمَّ قومو وأمتو من خياٍر سوى ضبِل صليبو 
، وأّف مشكلتو ليس ضبل صليب الشهادة وقد اختار ذلك راضيا، إمبا  بنفسو ربقيقا لوجوٍد ُحرٍّ

 1باالستقواء باآلخرين على ضبلو حىت يتحقق االلتحاـ ُب ىذه األمة.

من ىنا تشكلت معادلة األمل واإلحباط لدى "خليل حاوى" وبدأت أحاسيسو زُبّيُم ُب فضاء 
ري يشقُّ ؾبًرى جديًدا وبمل التغيَت والتجاوز، مشبعا برموز التوراة من نبوءة الشعر، وبدأ عاؼبو الشع

واإلقبيل والقرآف، اؼبًتاصة اؼبًتاصفة ُب متنو، لُتَشّكَل ُروًحا مشرقيا، مشيًدا من غبظة اإلحساس 
 بالوجود من ناحية، وغبظة اؼبغامرة والكشف من ناحية أخرى.

ؼبقدس، أف يكوف قد تشبع كذلك بالومض "خليل حاوى" اؼبشحوف بنفحات الّرمز ا »ولعلّ 
ذلك حىت يتهيأ لعبور جديد تغّلفو غبظة  -السيما النص التوراٌب–األسطوري والديٍت ُب آف معا 

 2.«الكشف

وصفوة القوؿ إّف الشاعر قد تشّبع أكثر من غَته بروح الكتاب اؼبقدس، ولعّل ذلك أف يكوف 
فصحت عنو مرحلٌة كاملة من مراحل إبداعو، ال ذلك ما أ –برأيي  –ملمحًا من مبلمح القداسة 

سيما حُت كتب قصائد سدـو أو ما اصطلح عليو بعض النّقاد التجربة السدومية، وأصطلح عليو 
اؼبرحلة السدومية اليت مثّلت الشذرات األؤب لئلنبعاث الكو٘ب الذي اعتقده وآمن بو إٔب آخر رمق 

لقدٙب ّٔالة التقديس والتمجيد إٔب حدِّ صَّتُه اي من شعره، وخباصة حُت كاف وبيط إلو العهد ا
واؼبميت، وبرؽ بالنار ويبيد بالكربيت ..، فكاف الشاعر عرب ىذه اؼبرحلة يتوؽ إٔب النجاة من خبلؿ 
إبادة نْسٍل مًتّىٍل عَدميٍّ َذلّْتُو شهواتو ونزواتو، ليستبدلو بنسٍل آَخَر جديد مَطّهٍر من كّل األرجاس 

ألقباس، زمن لعنة الطوفاف، من ىنا كاف خليل حاوي يرى حتمّية العودة إٔب زمن سدـو  واألدناس وا
كخطوة حتمية كبو االنبعاث، وىو الذي يعتقد اعتقادا راسخا أف كّل بعٍث ال بّد أف تسبقو خطوة 

                                                           
 .89أضبد زكي كنوف، اؼبقدس الديٍت ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص -1
 .104، ص2009، 1ط -بَتوت–طبلؿ اؼبَت، ؾبد  -2
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سدومية نارية تأٌب على كل شيء لينبعث نسٌل آخر جديد، فالّنار عند خليل حاوي ليست أداة 
 ب، ىي إٔب ذلك أداة تطهَت.حرؽ فحس
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 تمهيد: 

ة من من حيث ىي شعٌر، قمّ  فبثّلةؾبموعة " بيادر اعبوع" ،  منة الشاطئ" أنشودة " جني تعدّ 
قمم الشعر العريب اؼبعاصر، سواء من حيث اغبركة الشكلية ُب الشعر اؼبعاصر أـ من حيث تطور 
اؼبضموف. ولعل القدر اعبامع ُب شعر حاوي كلو، ىو أنو وبمل نبا حضاريا كبَتا من نبـو عصرنا 

الثورة اليت ذبتاح األشكاؿ الشعرية التقليدية، بعد أف صارت عاجزة عن استيعاب اغبضاري، السيما 
 ذبارب العصر اؼبركبة اؼبعقدة.

لواء ىذه الثورة الشكلية وىم اؼبعاناة اإلنسانية ُب شعره،  واضبل نذيخليل حاوي من التموزيُت الّ 
قبح ُب االىتداء إٔب إبداع صيغ  وقد قبح إٔب حد بعيد كما يرى بعض الدارسُت ُب ثورتو التعبَتية،

أصلية فضبل عن تراثيتها الشعبية، ربمل من جسامة الطاقة ما يقوي على استيعاب ؾباالت الرؤى 
البعيدة وإوباءات الصور وحيوية الرموز مهما أمعن الشاعر ّٔا تعميقا أو تصعيدا ُب أبعاد اػبياؿ 

باؼبرامي األسطورية واغبضارية، ىذا باإلضافة إٔب  والوجداف، أو مهما أمعن ّٔا توليدا للرموز اؼبشحونة
تصرؼ ُب الصيغ يطوعها ؼبسايرة اغبركة اإليقاعية الداخلية النابعة من جذور التجربة ذاهتا غنائية  

من ىنا نستطيع القوؿ إّف خليل حاوي قد وّفق إٔب حّد بعيد ُب إنتاج  كانت أـ معاناة فكرية فلسفية
عبية ربمل أبعادا وإوباءات عميقة نابعة من ـبيالو، ال سيما وأنّو وبمل صياغات تراثية ذات صبغة ش

نبّا حضاريا جسيما على عاتقو، ومن ٍّب فإّف جنّية الشاطئ من بيادر اعبوع مثّلت لديو ثقبل إبداعيا، 
 .ومن بُت عبلماتة الفارقة على مستوى ؾبموعتو بيادر اعبوع
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 .كالبعد الٌداللي " جنية الشاطئ"/الرمز المؤسطرأكال: 

ُب أنشودة " جنية الشاطئ" يتألق اؼباضي شبابا ونضارة ونعيما قبل أف يفرض اغباضر لعنتو 
ا، فيتدفق األوؿ زاخرا باغبيوية والنشاط والتجدد ُب أجواء اغببور اليت تعيشها آستعجيزا وتشويها وإب

الحتكاؾ باغبضارة اليت قتلت فيها الغجرية اليت استحالت من رمز الرباءة واغبيوية إٔب مشطاء بعد ا
 . يقوؿ حاوي ُب )ِخَيِم الغجر( ُب مستهل جنية الشاطئ:1اغبيوية

 ىل كنتي غيرى صبيةو سمراءن 

 في خيم الغىجىٍر،

 خيمو بال أرضو كأكتادو كأمتعةو تعيٍق،

 الرًيحي تحملها فتيبًحري 

 خلف أعياد الفصوؿ

 تحط من عيدو لعيدو في الطريقٍ 

 كخيوؿ البحر يقوؿ: كفي كعوؿ الجبل

 ىل كاف في جسدم

 سول طبع الرماؿ الغضةً 

 العطشى، رماؿٍ 

....................... 

 كانت ضالؿ الحىٍوًر تحرقني

                                                           
 .74 ،ص1979، 1ط-ريتا عوض، أدبنا اغبديث بُت الرؤيا والتعبَت، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت  -1
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 تشف صلوعو الخضراء

 عن جٍمرو تخمىرى في القرارٍ 

.......................... 

 ينزاح عن كىٍعلو يًحري عركؽى 

 عينيو احمرارٍ 

 1ماذا أتعبر في الوعوؿ

تعيش الغجرية صبية تبحر ُب خفة من عيد لعيد ُب غشايا اؽبرج والنار، جبسدىا الغض اؼبتناغم 
واؼبتجاوب مع حيوية الطبيعة دبوجها العنيف وخصبها النابض ُب أعماقها، ومثلها يتفتح اعبسد 

خيوؿ ويشرؽ زىرًا ونبتًا ومواسم، ليكوف طعاما ولذة تلهو وسبرح فيو قطعاف الوعوؿ وتروح سبخره 
من ٍب سياجاٌت عْشٌر، ففي الكاىن اؼبوسوي، يُػْرغي عليها  البحر تزضبها خيوؿ ، لتواجو الغجريةَ 

 األسود الداجي اؼبقنع بالرماد:

 يػيٍرغي عىلىيى األٍسوىدي الداجي

 المقنع بالرماد

 كأرل خالؿ الرغوة الصفراء

 كبريتان تجىمىرى في مغارىهٍ 

 كيفيوح ميٍحمىرى الحديد

 للٍحًم الطرم من العبارة:كدٍخنىةي ا

 " جسد اللعينة لن يطًهرىه الًعمىٍد"
                                                           

 .322-321-319حاوي، الديواف، ؽ جنية الشاطئ، الصفحات :خليل  -1
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 )كىزىٍعتي من جسدم، دىمي(

 1)خٍمرنا كزاد(

تأٌب "جنية الشاطئ" بيادر اعبوع الثا٘ب وفيها يربز اعبوع َتطَلُبًا متحرِقًا للحرية واالنطبلؽ،  »
 تأٌب اؼبدينة غَت أعياد ولعدالة ربًـت مقومات الفطرة بدؿ سحقها وؿبقها.. ليست الغجرية حُت

البيادر ُب اغبصاد/ تفاحة الوعر اػبصيب/ وزعت من جسدي، دمي، طبرًا وزاداً..، وىذا ما يدخل 
ُب التناقض مع سياجات اؼبدينة ولغياب الكاىن اؼبوسوي وأساطَت اآلخرين حىت االنتباذ ُب كهف 

 2.« اػبراب والنفايات

لي داؿ على ما يبلغو اكبراؼ الشرائع والقوانُت من إف اللجوء إٔب جنية الشاطئ ىنا، رمز ك
إيذاء وتشويو وشر ُب قوى اغبيوية والفطرة الربيئة، فتكوف اعبنية بذلك ذبسيدا لئلدانة اعبذرية ّٓتمع 
اؼبدينة ُب قيمو وعبلقاتو ومؤسساتو باعتبارىا صنيعة ىذه العناصر صبيعها كما ىبتصرىا الكاىن 

ت اػباصة خبرافات اعبن وأساطَته كما ىي شائعة ُب الًتاث الديٍت وأتباعو.. بيد أف الدالال
تبُت عن تناقض متعدد األوجو 3والقصصي الشعيب وخباصة )ألف ليلة وليلة( والعقلية البدائية اإليباف.

مع تلك اليت تعرفها ُب القصيدة، ففي حُت يعرؼ اعبن ُب األساطَت بقدرة خارقة جسديا 
طئ عجوزا ضعيفة متهاوية وبائسة ساذجة، واؼبعهود ُب األساطَت اؼبذكورة أف وعقليا..تظهر جنية الشا

 4يظهر ربوؿ اعبن إٔب اإلنس أو غَته كعبلقة من عبلقات تلك القدرة واغبيوية.

                                                           
 .326-235، الصفحتاف: السابقاؼبصدر  -1
 .67ص ،1997، 1ط –)من ظواىر االبداع ُب الرواية والشعر واؼبسرح(، دار اآلداب، بَتوت  سامي سويداف ، جسور اغبداثة اؼبعلقة،-2
 69اؼبرجع نفسو، ص -3
 .69اؼبرجع نفسو، ص  -4



الفصل الثالثػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

67 

فالغجرية رمز للنزوع البشري إٔب منابع الكينونة األؤب برباءهتا وصفائها األوؿ، دوف الرضا 
اؼبكاف، التاريخ واألرض، رمز اغبياة نفسها ُب عهد الرباءة األؤب من باالرتكاس ُب قواعد الزماف و 

 1خطايا اغبضارة وآثامها، ومن ضغوطها الروحية اؼبتكدسة أبدا.

 دمغت جبيني لعنة حمراءي 

 كانت من سنين كما تزاؿ

 يحكوف: لي جسده عجيبٍ 

 ترتدي عنوي الناري، ترتدي 

 الخناجر كالنباؿ

-------------- 

 أحسي رعب العابرين كأموتي حينى 

 كصدل لعينٍ 

 " باسم الصليب لعلى يطردىا الصليٍب"

 )تفاحةه غجريةه(

 )كصبيةي الوىٍعًر الخىصيٍب(

 مازلتي أجهل ما الذنوب ككيف

 2تغتسل الذنوب

.................................. 

                                                           
 .403 مروة، دراسات نقدية، حسُت -1
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..................................... 

اطئ" رغم أف اؼبعهود ُب األساطَت أف يظهر ربوؿ اعبن إٔب تنتقل الغجرية إٔب جٍت " جنية الش 
إنس أو غَته كعبلمة من عبلمات تلك القدرة واغبيوية فصار التحوؿ عكسيا، حىت إف الصليب الذي 
يرمز لعذاب اؼبسيح وافتدائو بٍت اإلنساف يصبح اظبو وسيلة لتعذيب اإلنساف وترويعو )الغجرية(. ومن 

ربوؿ الغجرية إٔب جنية ربوؿ الواقع إٔب وىم )الفطرة واغبيوية( والوىم إٔب  جهة أخرى يتم ُب موازاة
واقع )لعنة الكاىن اؼبوسوي( .. ويبكن أف زبرج رمزية الغجرية إٔب النضارة اؼبتأججة، واػبصب 
الوجودي واندماج اإلنساف ُب حاؿ الرباءة بعناصر اغبيوية ُب الطبيعة ولؤلرض ُب ذبددىا بكارهتا 

، مقابل الكاىن اؼبوسوي/حارس الشريعة واؼبعرفة، ورمز للذات اغبضارة ُب حاؿ االحتقاف الدائمة
 واالنغبلؽ. 

ىكذا يأٌب رمز الغجرية/ اعبنية ىنا ليختصر مسَتة الصراع واؼبعاناة بأكملها فبل يبُت األذى 
 .1اء اؼبزابل(الذي يصيب الذات اإلنسانية ُب ربوؽبا من اغبيوية )غجرية( إٔب اؽبـر اؼبنفر )مشط

إف حاوي ُب جنية الشاطئ وباوؿ أف ىبلق لنا ذبربة ترحاؿ جديدة، مغامرة تطواؼ أخرى، 
تقـو ّٔا ىذه اؼبرة غجرية نارية )أسطورية( ـبلوقة من ؽباث الريح بُت الذرى، ومن عصف اؼبوج على 

ؾ والعوسج.. الصخر، ومن كربيت الشبق ُب صلب كل ذكر، ومن فيض األرض بالورد والثمر، بالشو 
وىذه بعض مبلمح األسطورية ُب جنية الشاطئ ..ولعل رحلة الغجرية ىذه ستكوف ، ىذه اؼبرة بُت 

كشفها ليس معرفة كالسندباد ،   رموز اإلنساف ذاتو ، ىهنا اعبنية مسعورة الرغبة ُب الكشف ، ولكنّ 
 . 2إنو معاناة من اعبسد و للجسد

، وخيوؿ البحر ، من أنشودة " جنية الشاطئ" قد إف حاوي ُب ابتداعو لرمزي وعوؿ اعببل 
حاوؿ أف هبسد قطيب كل ذبربة إنسانية مشولية ُب مستوى اؼبعاناة الفردية ، أو مستوى التفاعل 
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 .12، ص 1983سبوز  –، حزيراف 26ع  –مطاع صفدي، الشعر، الكزف والفساد، ؾبلة الفكر العريب اؼبعاصر، مركز اإلمباء القومي، بَتوت  -2
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اغبضاري ، أالونبا مسألة الرباءة فوؽ التجربة ، أو الرباءة داخل التجربة ..ففي مرحلة ) ديونزيوس( 
س جقيقي ، يغرس ُب حلمها شبق اؼبوت ُب اغبياة ، قبل أف وبل الطبيعة ، ٓب يكن للغجرية شبة رج

أوانو عرب صدفة طارئة ..لقد اكتشف عريها آّنوف العبقري ، ذلك الكاىن اؼبوسوي . وصرخ ُب وجو 
 .1وحشيتها الرائعة باسم الصليب

 يحكوف:

 اطبخ في الكهف لحـو أطفاؿ

 كلي عين أصيد بها الرجاؿ

 رينرعب العاب أحسكأموت حين 

 كصدل لعين :

  2باسم الصليب لعل يطردىا الصليب

ىكذا ابتدأت تقاليد أخرى ُب األرض، ولكن الغجرية اؼبدانة، اؼبعزولة ارمة على الرجاؿ ُب 
:  أعُت اآلخرين وُب ذاهتا، مازالت ترفض من أعماؽ عزلتها الرىيبة االعًتاؼ برجسها اؼبزعـو

 )تفاحة غجرية(

 )كصيبة الوعر الخصيب(

 ا زلت أجهل ما الذنوب ككيفم

 تغتسل الذنوب

  1كأخاؼ من: باسم الصليب

                                                           
 .13اؼبرجع نفسو، ص - 1
 .328خليل حاوي، الديواف، ص  -2
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أال يصح أف يصبح ىذا اؼبقطع حكمة صارخة يرددىا كل)ملغوف( على األرض ، إهنا والشك 
 صرخة جيل كامل من )اؼبلعونُت( 

 

لزمن ووبل الزمن سريعا بغجرية اعبباؿ والبحار، اليت سكنت كهفا منعزال ُب اؼبدينة ، وبل ا   
 . 2فيها ، فتصبح عجوزا مشطاء ، وتتحوؿ اؼبعرفة إٔب جنوف

وخبلفا للغجرية اؼبسيحية السلوؾ، يأٌب موقف الكاىن اؼبوسوي مناقضا لسَتة اؼبسيح ُب 
التسامح والغفراف اللذين يبديهما ذباه اػبطيئة ُب أكثر من مناسبة برفضو تعميد الغجرية باؼباء، 

اىتمامو باعبسد وإنبالو للتسامح لينتهي إٔب تكريس إدانتو للغجرية ال ُب واعتماده اللعنة النارية، و 
إتباع الناس ؼبوقفو فقط بل ُب تبٍت الغجرية نفسها ؽبذا اؼبوقف أيضا، كما يربز ذلك خاصة ُب نقلها 
أقواؿ اآلخرين بصيغة اؼبتكلم ال الغائب حوؿ األساطَت اليت تروي عنها، وبصيغة الغائب فيما يتعلق 

. فَتتبط االهتاـ 3ا من قدرات استثنائية خارقة، ليأٌب دفع شرىا دبوقف ديٍت ال يِقُل أسطورية عنهأّ
 بالعقاب بشكل وثيق هبعل وجود أحدىا شرطا الستمرار اآلخر.

لقد ناضلت الغجرية/ جنية الشاطئ، وكافحت لتصل إٔب دائرة الرؤيا اليقينية، ُب غبظة راعشة 
فتخلص من عتمة الكهف وتتطهر من أدناس اؼبدينة، ٍب تطل من  من غبظات الكشف والتجلي،

 ىناؾ على اؼبأساة البشرية منتشية باػببلص، ساخرة بالبشر.
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 .يحام كالرٌ القلق الشعرم في النٌ ثانيا: األسطورة ك 

 . هبب أف نبعث لغة القبيلة لَِنْشَتَق منها العبارة اليت تصنع الوجود
 وػػػػػػما لرم                                                       

 قابض على الريح يسَتىا كيف يشاء

 1ذبوع اغبرة وال تأكل بثديها.

بعد أف الح األمل العريب ُب اػبمسينيات، الح ما يعكر األمل اؼبذكور فبدا معجونا بطُت 
خر من أحبلمو اللعينة اػبيبة، فبا أصاب حاوي بإحباط شديد طاؼبا الحق أحبلمو فعاد إٔب صمتو يس

ضاربا عرض اغبائط باغبلوؿ السحرية اليت كانت رباوؿ أف توحد بُت ظباء الواقع وظباء اغبلم، ٍب 
يلتفت إٔب ذاتو، فيلقى نفسو مغًتبا داخلها، رغم ذلك وباوؿ حفظ الذات وربقيق االستمرار، غَت 

لتعود أكثر قلقا، وكأهنا مضطرة إٔب أف القلق يظل مهيمنا فيهاجر كبو الداخل، وهتاجر األشياء معو 
 أف ربـر على غياب أو ربط على عدـ.

 بيني كبين الباب أقالـ محبرةه 

 صدل متأًففه 

 كوـه من الورؽ العتيقٍ 

 ىمي العبور

                                                           
 195مقدمة أنشودة الناي والريح، ص الديواف، خليل حاوي ، 1
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 خطوةه أك خطوتاف

 1إلى يقيًن الباًب ثم إلى الطريقٍ 

ة " َىُم العبور" نلحظ من خبلؿ ىذا اؼبقطع الشعري، سيطرة القلق، وىو قلق يتكثف ُب عبار 
حيث نرى ما يسميو أصل الداء، وىو الصراع النفسي بُت ما نريد وما ال نستطيع، والقلق ىو أحد 

، الذي قد يعنف ويلُت، ويظهر وىبتفي، 2روافد العصاب الذي يسميو أحد الدارسُت "عصاب القلق"
سابق، وقد تشتد وقد يتكثف ويسخف فينتهي ُب حالة طفو كما حدث ُب آخر اؼبقطع الشعري ال

 3حالة القلق فينسى الشاعر العآب اػبارجي، ويبقى وجها لوجو مع موضوع قلقو.

إف أنشودة " الناي والريح" ذبسيد معاناة حاوي ُب سبزقو وعجزه عن بلوغ مرذباه، فهي صراع 
تفل ، فالناي رمز الصوت الغنائي الرومنسي الذي وب4بُت اؽبمـو الذاتية واؽبمـو اغبضارية الكربى

ز إٔب ثورة وبعث، فهي يالعآب اغبقيقي وحده أي عآب الذاتية اؼبغلقة أما الريح فًتم وعاؼبها، بالذات
األرض بكارهتا األؤب لكي تغذو صاغبة الستنبات  إٔب تقضي على القيود القديبة العتيقة، وتعيد

 5شجرة اغبضارة.

رمز الفطرة األؤب ىائما ُب فضاء ويلتفت حاوي إٔب أصالتو، فيتوجو إٔب البدوية السمراء، 
الوجد، حاضرا ُب اؼباضي حضوره ُب اؼبستقبل، ومكببل الزمن ولو إٔب حُت، ُب واحة من واحات 

 اعبسد اليت اختلط فيها ىجَت الشهوة ببطء األحداث:

 بي إلى البدكية السمراءَدرْ 

 كاحات العجين البكرً 
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 كالفجواًت أكديًة الهجيرٍ 

...................... 

...................... 

 كمنابع الريح الطرية كالغضوب

 1للريح موسمها الغضوب.

يتوؽ حاوي ىنا إٔب إخصاب اعبذب الشرقي باخًتاؽ ضيق الداللة، فكاف امتزاجا بُت 
تضاريس اعبسد وخصب الطبيعة، وإذا بالعجُت وبمل قدرة أنثوية، فضبل عن خصب اؼبكاف والفطرة 

 اإلوباء وتتوسع دائرة اغبس.وروح الشرؽ، فيتكثف 

،من دوف أف 2لقد ذبلت القدرة الفنية غباوي ُب تصوير تأثَت اؼبلمس ولطافتو ُب نفس القارئ
يذكر شيئا عن ىذا األمر، مكتفيا بذكر طاقة كبسها إحساسا يقينيا وال نستطيع إثباهتا، كما استطاع 

 اػبارجي وىنا يكمن منحى تنبؤي أف يصهرنا مع اعبسد من دوف أف يضعف إحساس القارئ بالعآب
 3وبمل صفة اػبارؽ.

أما اؼبنحى االستشراُب اآلخر غباوي ىنا، فيكمن ُب التكامل اكم بُت التمرد والنزوة والوظيفة 
ت االثنُت معا، فاالستشراؼ وبعد النظر تآلف وثورة واخًتاؽ وتطهَت وظبو، وشبة التطهَتية اليت لفّ 

ديس القوة اغبافظة لوجود اإلنساف، فكل حياة تؤسبن على قوتُت تجلى ُب تقي » منحى ثابت،
، فإذا كانت القوة 4« عظيمتُت كما يرى أحد الدارسُت، قوة ربفظها وأخرى تعلو ّٔا عن نفسها

الثانية تشكل صرحا استشرافيا أساسو السمو واالرتفاع، فإف القوة األؤب ال تقل أنبية عن الثانية، 
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ظة اليت يتحقق بواسطتها االستمرار البشري. ىكذا ُحِفَظ اإلنساف بقوة فهي تشكل القوة اغباف
اإلخصاب، فلم هبد خَتاً من عنف الريح اليت تقلب اؼبفاىيم وتغَت األدوار لتشكل نواة التدمَت على 

 ضوء ما يستشرؼ خليل حاوي:

 

 ريح تهب كما تشير عبارتي

 للريح موسمها الغضوبٍ 

 للريح جوعي مبارًد الفوالذً 

 تمسح ما تحجرى 

 وٍ من سياجاتو عتيق

 كيعودي ما كانت عليو

 1وٍ التربة السمراء في بدء الخليق

إف اؽبدـ يهدؼ ىنا إٔب إعادة الطبيعة إٔب فطرهتا األؤب، فحاوي يستعَت أصابع األنبياء ليكوف 
ىت يتخطى دور قيما على التدمَت، متمثبل ىنا دور النيب لوط طوراً، ودور نوح طورا آخر، ٍب ال يعِتُم ح

النيب ويبضي كبو اؼبرتبة األؤب ُب ميداف البطولة النرجسية آخذا دور "حدد" إنو العواصف واألمطار 
وراكب الغيـو ُب األساطَت الكنعانية، أو دور" آنو" إلو العواصف والرياح واؽبواء ُب حضارات ما بُت 

 2النهرين.

، فهو وبيل إٔب الروح اإلؽبية اليت نفخت ُب لعل ىذا التدمَت الطقسي وبمل ُب طياتو ريح اػبلق
اعبسد البشري وكونت اغبياة، ولعل ىذا اؼبعٌت ىو الذي نلمسو ُب سفر التكوين مع العهد القدٙب " 
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وفبا يبلحظ أف غريزة اؽبدـ  1وَجَبَل الَرُب اإللو اإلنساف  ترابا من األرض ونفخ ُب أنفو نسمة اغبياة"
، وأف اػبلق والتهدٙب يسَتاف جنبا إٔب جنب، يواكباف التكوين ُب دوار والتدمَت توحدت ىنا بنقيضها

الوجود، إذ تتماىى البداية بالنهاية، فيًتاءى حاوي وبمل األدوار صبيعا، فهو البا٘ب والثائر واب 
واؼبعا٘ب والرائي. ولعل حب التوثب واالنطبلؽ ىو الذي يدفع حباوي دائما إٔب اؼبوت من أجل اؼبزيد 

كاف   -ردبا–. وألجل ذلك 2الرؤية ؿبققا رغبة آدـ الذي فضل شجرة اؼبعرفة على شجرة اػبلودمن 
انتحار حاوي أىم وسيلة رفض قدمها ُب حياتو، إنو رفض حياة ونفي وجود، وسبرد على قيم.. وإنو 

 تربط ليس انتحارا جديدا، بل بدأ ُب عناوين ؾباميعو الثنائية الضدية، ومنها " الناي والريح" اليت
اغبياة باؼبوت جنبا إٔب جنب، فكأنو يبثل اغبياة اؼبيتة داخل حاوي كما يذىب إٔب ذلك أدونيس 

. وىنا البد من االعًتاؼ ببشرية اإلنساف، فما ٓب يستطع حاوي 3معلقا على داللة عناوين ؾباميعو
لذة االنتصار على قالو بغَت اللساف عندما أقدـ على وضع حٍد غبياتو، فتزودت ذاتو ب -ردبا–قولو 

  4الوجود واعبسد ُب آف معا.

 وإف كنت لسُت أِلَحُكَم على الشاعِر ُب ىذا  -لكّن االنتحار ليس انتصارا بالتأكيد، 
ولو أّف ذلك ليس  –، كما ال يبكُن حباؿ أف مُبَّجَد ىذا االنتحار عند الشاعر -أو أَحاِكَم عقيدتو

ـ عليو، ىو أراد يبوت ىكذا بقرار قد يكوف ُب نظره للشاعر اغبرية ُب الذي أقد –شأننا أيضا 
شجاعا، وإف كّنا لبالفو ُب إرادتو اؼبوت على ىذه الشاكلة من منطلقنا العقدي، على اعتبار أّف 
اؼبوت انتحارا، إعتداٌء على النفس البشرية من حيث اؼببدأ اإلسبلمي واإلنسا٘ب، غَت أّف خليل حاوي 

أراد أف يقوؿ للّناس لقد  –ردبا بنظره  –ذي انتحر حىّت ُب بعض قصائده وىو ال –أراد اؼبوت منتحرا 
ماَت اغبلم، لقد يئسنا من الّتوؽ لئلنبعاث مع شعوب عربية كالطفل ال تعرؼ مكمن منفعتها، وقد 
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يكوف ُب ىذا االنتحار بالنسبة إليو شكبل من أشكاؿ القوؿ ٓب يستطع اإلفصاح عنو ُب القصيدة، 
  يستطع قولو جبملو الشعرية.فقاؿ عربه ما ٓب

لعّل وتَتة عكوؼ خليل حاوي على كتابة قصائده كانت تنبئ بأنو سينتحر يوما، وذلك حُت  
 –ردبا  –كاف يستسلم وينقطع عن كتابة أشعاره بُت اغبُت واغبُت، فبل يعود إليها إاّل عنادا وإكراىا 

و ّٔا يزرع أوىاما أبعد ما تكوف عن ربقيق ألنّو كاف يرى أف الكتابة ال تستطيع قوؿ ما يريد أو لعلّ 
اغبلم، حلم االنبعاث واػببلص الذي راوده كثَتا على امتداد ؾباميعو اػبمس، حيث ظّل مؤمنا 
بالبعث والتجّدد والوالدة اعبديدة، كأنو كاف يرفض اؼبوت بادي األمر قبل أف يستسلم لو على طريقتو 

و ُب غبظة خواء روحي، وقد تكوف ىذه الرصاصة أوجع  اؼبأساوية حُت أطلق رصاصًة كتمْت أنفاسَ 
 كلمة قاؽبا ليصمت بعد ذلك إٔب األبد.   

توسل خليل حاوي أساطَت التهدٙب والتدمَت ُب ىذه األنشودة، وُب غَتىا من األناشيد ذات  إفّ 
تستطيع وار داخل النشيد، فجعلو حفرة تدخلها الذات فبل ثَّ السمت الدرامي، ولد اشتداد القلق وال

، فهو الذي كاف 1اػبروج منها، وذلك من بُت ما جعل حاوي شاعر حداثة مستقل الدرب واؼبسَتة
من يكشف ىنا عن تداخل البداوة  نفسو يكشف عن لعبة اؼبوت واغبياة ُب ؾباميعو السابقة، ىو

س بالبعث، موقنا هجيبط بُت اغبدس والرؤيا وقدس اغبياة، و َت اغبية واغبضارة اؼبيتة ُب الناي والريح.. ف
 2بأف خبلص البشرية يتم باالنتقاؿ من اػبطيئة إٔب الرب، ومن اؼبوت إٔب اغبياة.

لقد أسطر خليل حاوي الناي والريح وأضفى عليهما رمزية أسطورية خاصة تستلهم من 
 سياقات األنشودة، السيما ُب مقاطعها الشعرية األخَتة، ومبت األسطرة عرب العودة إٔب اللغة األؤب

لئلنساف على الرغم من أهنا عودة مضنية، وعرب رمزية الغجرية/اعبنية، ابتعث حاوي لغتو من لغة 
وألجل ذلك، فهي تنفض  » القبائل األؤب، إال أهنا بصورهتا اعبديدة تزىو كأهنا خلقت من جديد..

 -ؿ عالقة ّٔاعن جدائلها آثار الرجاؿ، آثار اؼباضي، حىت لتخاؿ أف ليس ؽبا صلة بو، وآثار الرما
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للرمز وللغة ُب آف معا، اللغة اليت يريد حاوي أف وبملها  ُتمنتزعة منو.. وىذه أسطرة وتصوير عميق
من الدالالت واؼبرامي ما توحي بو لغة الفطرة، لغة األساطَت ومع ذلك تظل ؽبا ضراوة اػبلق، وظبات 

 1.« التفرد الباىرة

 سبثل أسطورة باؼبعٌت الشامل ؽبا، إاّل أّف الشاعر إهّنا الغجرية " جنية الشاطئ " وإف كانت ال
أراد ذلك، أو ألهّنا نابعة أصبل من ـبيالو الشعري، ولعّلو كاف يرمي ّٔا ومن خبلؽبا إٔب الرباءة األؤب،  
كذلك ىي رمز للحيوية ولؤلرض البكر اؼبعطاء، تتأثر من قسوة الغربة إٔب أف تصادؼ كاىنا موسويا 

 شرور فتصاب باعبنوف، لكنو جنوف يرفل بالفطرة، تزيّنو براءة البداوة.يرميها بالسوء وال

أف يعود من خبلؽبا إٔب لغة اإلنساف األؤب فيلهو ويستمتع كالطفل  –بنظري  –يريد الشاعر 
ليصنع عاؼبو بنفسو، لذلك كاف قد ابتعث ىذه الصبّية اعبميلة اؼبستمتعة من لغة القبائل األؤب، إال 

لهو كأهنا ولدت من جديد على مشهد جديد، يريد خليل حاوي ربميلها من خبللو من أهنا سبرح وت
األبعاد ما توحي بو لغة البكارة والرباءة األؤب، ىو من ٍّب وبّملها من معا٘ب األسطورة ما يصبغ عليها 

 مبلمح الفرادة والتمّيز.

ٔب جنّية، وُب ذلك ربّوٌؿ ُب كوف الغجرية تتحوؿ إ -كما أشرنا سلفا   -ولعّل األسطورة تكمن 
من الواقع إٔب الوىم، فتصاب فطرهتا وحيويتها بلعنة الكاىن اؼبوسوي باعتباره حارسا للشريعة واؼبعرفة 

 -ُب آّتمع، تستحيل الصبّية من غجرية ترفل حيوية ؤّجة إٔب ىـر منّفر، كما عرّب عنها الشاعر بػ 
وضع يده على تاريخ االضطهاد والعسف ُب اؼبسيحية عرب  وردبا أراد ّٔذه الًتميزات –مشطاء اؼبزابل 

القرف اؼباضي، ونعلم أف الكاىن اؼبوسوي يهودي الديانة، بينما الغجرية مسيحية مثل الشاعر، وىنا 
فيما يبدو صداـ بُت تقاليد اليهودية واؼبسيحية، ومن ىذا اؼبنطق طاؼبا ارتعدت فرائسها من شراسة 

متوترة تتوجس خوفا، وُب ذلك من الداللة على أف الكاىن اؼبوسوي  الكاىن وعدوانيتو، لتعيش
أصأّا بلعنتو، وذلك ليس إال رمزا للظلم والتحجر، ورمزا للمؤسسة الدينية اليت يبارس سدنتها 

                                                           
 .260أنس داود، األسطورة ُب الشعر العريب اغبديث،ص -1
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إال رمزا يباَرُس عليو ىذا الطغياف  –ُب تقديرنا  –طغياهنم وجربوهتم متسًتين بالّدين، وليست الغجرية 
 ا مع ىذه انة القاسية.   لتعيش قدرى



 

 

 

 (ندباد في رحلتو الثامنةالسٌ في ) األسطورم الوعي ثالثا:

ذات يـو عن  ظبع و" كاف ُب نيتو أال ينزعج عن ؾبلسو ُب بغداد بعد رحلتو السابقة، غَت أنّ 
وفبا وُبكى حّبارة غامروا ُب دنيا ٓب يعرفها من قبل، فكاف أف عصف بو اغبنُت إٔب اإلحبار مرة ثامنة، 

عن السندباد ُب رحلتو ىذه أنو راح يُبحر ُب دنيا ذاتو، فكاف يقع ىنا وىناؾ على أكداس من 
العتيقة واؼبفاىيم الرثة، رمى ّٔا صبيعا وٓب يأسف على خسارة، تعرى حىت بلغ بالعري إٔب  األمتعة

 ُب رحبلتو السابقة. اهقتنصاجوىر فطرتو، ٍب عاد وبمل إلينا كنزا ال شبيو لو بُت الكنوز اليت 

والقصيدة رصيٌد ؼبا عاناه عرب الزمن من هنوضو من دىاليز ذاتو إٔب أف عاين إشراقة االنبعاث 
 1قُت".يوًب لو ال

ىو بطل ؾبموعة "الرعد اعبريح" اؼبؤمن بصفاء الفطرة والنبت اؼبعا٘ب، لعّلو أوَب الرموز تفسَتا 
ُب رحلتو الثامنة"، تعبَت عن حالة اغبَتة والشبهة ومطولة "السندباد  2عن ذبارب حاوى وتطلعاتو،

وامتناع اليقُت ُب ربوالت متناقضة ومتوترة، ومتآلفة عرب ذبربة كلية، فالسندباد حُت ارربل ُب التيو 
وكاف يطمئن إليها، لكنو ما عّتم أف انزعج عنها بالقلق،  -أي ذاتو القديبة–والغيب، ضبل معو داره 
ىبلد إٔب الراحة زمنا ُب بغداد ٍب يعًتيو اغبنُت اؽبالع إٔب العوآب السندباد كاف  واألسطورة تذىب إٔب أف

                                                           
 . 253اوي، الديواف، مقدمة السندباد ُب رحلتو الثامنة، ص خليل ح -1

 .82، صي، خليل حاو جربصبيل 2-
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الغاربة، وكاف قد ارربل رحبلت سبع ُب الكوف والطبيعة والبحر، ولكنو اآلف، عـز أف يقـو برحلة 
ة ُب وخليل ُب ىذه اؼبطولة يستعَت بعض اؼببلمح الًتاثية لشخصية السندباد فبثل 1ثامنة ُب أعماقو،

رحبلتو السبع، وما كنز فيها من نعمة الرضبن والتجارة، ٍب قباحو ُب االنتصار على الغوؿ ُب الرحلة 
الثالثة، ٍب دفنو مع زوجتو اؼبيتة حسب تقاليد البلد الذي تزوج فيو ُب الرحلة الرابعة، وقباتو عرب شّق 

ػبامسة، وكل ىذه مبلمح تراثية الكهف الذي دفن فيو، ٍب قتلو للشيطاف بعد أف أسكره ُب الرحلة ا
 2للسندباد وباوؿ "حاوى" أف هبسد على ضوءىا ماضيو.

إف السندباد الّرحالة بقي ربت طائلة الًتاث وىيمنتو ىنا، حيث اكتفى بسبع رحبلت، وتوّقف 
وبمل شحنات القداسة لدى معظم الشعوب السامية وخباصة العربانيُت،  »عند ىذا العدد الذي

ر من أسفار العهد القدٙب من العدد "سبعة"، غَت أف سندباد حاوي ىبًتؽ القداسة، ىبلو سف فقلما
لُيضيف رفضا جديدا، فكانت لو رحلٌة ثامنة، يكشف من خبلؽبا ذاتو الرافضة لكل ما أصابو الغُبار 

 3.«من تراثو العريق

حبر إحبارا للّسندباد ُب الًّتاث سبع رحبلت، لكّن خليل حاوي أضاؼ لو رحلة ثامنة فيها أ
فَتمي  –ماديا كاف أو معنويا  –طويل اؼبدى ُب ذاتو، كأنو أراد أف يتخلص من كل ما ىو َرّث باؿ 

ّٔا ُب عمق البحر، فالقصيدة معاناة للشاعر ىنا عرب التاريخ، يعا٘ب من كل ما يراه مسيئا إٔب ذاتو، 
يكن مثل الّسفر ُب الّرحبلت الّسبع  إٔب أف الحت لو بوارؽ اإلنبعاث، فالّسفر ُب الّرحلة الثّامنة ٓب

يريد منها رحلًة لُنكراف الذَّات  -بتقديرنا  –كأفَّ خليل حاوي   –اؼبشهورة، حيث ُكلُُّو سفر عرب نفسو 
وتعذيبها حىّت تدرَؾ ما يضّرىا وما ينفعها، ألّف ىذا الّتعذيب من شأنو الغوص بالّنفس ُب أعماقها 

ىذه إذف، ىي رحلة اإلنساف إٔب دنيا ذاتو ال يفصل بينها وبُت اغبقيقة فتقهر نزواهتا، رحلة الّسندباد 
 شيء، وىنا يكمن الرّفض لكّل ما غبق بًتاث أّمتو من دخيل وغريب.     

                                                           
 .50ص ،1984، 1، ط2لبناف، ج –دار الثقافة، بَتوت  ُب ـبتارات ُب شعره ونثره، ي، خليل حاو يحاو  يلياإ -1
 .316علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الًتاثية ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص -2
 .175طبلؿ اؼبَت، النبوءة ُب الشعر العريب اغبديث، ص -3
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سبتد مطولة "السندباد ُب رحلتو الثامنة" ُب عشرة مقاطع وؽبا ؿبوراف: دار السندباد القديبة، 
طولة منذ البدء مبلمح داره القديبة اليت يهدؼ إٔب إخبلئها من وداره اعبديدة، وُبّددلنا حاوي ُب اؼب

ؿبتوياهتا الرثة، انتظارًا ؼبقدـ وافد جديد وُبسُّو وال يعيو، ولكنو وىو يعمل على إخبلء ىذه الّدار 
وذبديدىا، وُبس إزاءىا بنوع من الوفاء العاطفي، فقد صحبتو ىذه الدار القديبة/ الذات القديبة ُب  

 1ومغامراتو السابقة وكانت نعم الصاحب: كل ذباربو

 دارم التي أبحرت، غربت معي،

 ككنت خير دار

 في دكخة البحار

 2كغربة الديار

ٓب ُتشعره مغامراتو السابقة السبع باالستقرارػ. إنو ما يفتأ يعا٘ب القلق داخل نفسو، لكن معاناتو 
 قة، فماذا يريد حُت يقوؿ:ليست من فقر أو فاقة فقد اغتٌت من التجارة ُب رحبلتو الساب

 رحالتي السبع كما كنزتوي 

 من نعمة الرحماف كالتجاره

 يـو صرعت الغوؿ كالشيطاف

 يـو أنشقت األكفاف عن جسمي

 كالح الشقُّ في المغارة،

 ركيت ما يرككف عني عادة
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 كتمت ما تعيالو العبارة

 كلم أزؿ أمضي كأمضي خلفو

 

 1أحسُّوي عندم كال أعيو

ء وبُِسُّو وال يعيو، واؼبقطع الثا٘ب سيوضح لنا طبيعة مشكلة السندباد اليت إنو يبحث عن شي
منعتو من االستقرار والعيش اؽبنيئ فيقتحم دوخة البحار متعرضا لشىت أشكاؿ اؼبخاطر ُب سبيل 

 الكشف عن ذلك الذي وبسو وال يعيو.

:  ُب اؼبقطع الثا٘ب يعرض علينا السندباد داره دبا ربتويو من ظبـو

 ف في الدار ركاؽه ككا

 رٌصعت جدرانو الرسـو

 موسى يرل

 إزميل نار صاعقى الٌشرر

 يحفري في الصخر

 كصايا ربو العشر

 الزفت كالكبريت كالملح على سدـك

 ىذا على جدار

 على جدار آخر إطار:
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 ككاىنه في ىيكل البعل

 ييرٌبي أفعوانا فاجرا كبـو

 يفتضُّ سرَّ الخصب في العذارل

 يهلل السكارل

 ب األرحاـ كالكرـككتخص

 تفور الخمرة في الجرار

 على جدار آخر إطار:

 ىذا المعرم،

 1خلف عينيو

يتجلى من ىذه األوصاؼ أّف دار السندباد تَػُعجُّ بالفجوِر والُعهر، فالوصايا العشر زُبًتؽ، 
ار سدـو تغرؽ ُب كل صنوؼ اؼبوبقات فبا هبلُب غضب الّرب ليمطرىا زفتا وملًحا وكربيتا، أما اعبد

الثا٘ب فبل يقل فجورا عن األوؿ، إذ إف الكاىن نفسو يز٘ب ُب ىيكل البعل أفعوانًا فاجرا وبوًما، وىو 
 الذي يتوسم فيو األسوة لآلخرين، فإذا ىو رائد الفاسقُت، ال بل مغتصب العذارى ربت ستار التُّقى 

وعلى اغبياة، فنادى بقطع والورع، وأما اعبدار الثالث، فنرى فيو "اؼبعري" الذي حقد على اؼبرأة 
 2الّنسل البشري.

ىي ذي أوصاؼ السندباد، وفيها من الدالة على الفساد اؼبنتشر والّشر اؼبستشري بُت أرجائها، 
فضبل عما ُب أوصافو من متناقضات، فاؼبعري يريد أف يقطع الّشر عرب قطع النسل، وُب ذلك ما 

                                                           
 .260-259-258-257اؼبصدر السابق، الصفحات:  -1
 .166ص ،1994، 1بَتوت، ط –دار اآلداب  الشعر العريب اؼبعاصر، يوسف حبلوي، األسطورة ُب -2
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الكاىن ُب ىيكل البعل ىبصب العذارى ولكنو ال يدفع إٔب االنتحار اؼبنجر عن اليأس، ُب حُت أف 
ٍب ترى إٔب موقف السندباد من ىذه اؼبوبقات ُب اؼبقطع الثا٘ب، فرغم إدراكو ؽبذه  1يولد إاّل الّشرور.

 السمـو ورغبتو ُب اػببلص منها، إال أف ذلك يظل مستعصيا، يقوؿ ُب اؼبقطع الثالث:

 بلوتي ذاؾ الركاؽ

 كالسمـو طفال جرت في دمو الغاراتي 

 2كانطبعت في صدره الرسـو

لقد رضع ىذه السمـو منذ نعومة أظفاره، وترعرع عليها وسرت ُب عروقو فصار مدمنا، لذا تراه 
 يسقط ُب ىذه الوحوؿ ويتقن أساليب اػبداع:

 ككنت فيو كالصحاب العتاؽ

، كنحلي طعمو بالنفاؽ  نرفو اللـؤ

 بجرعة من عسل "الخليفة"

 "قهوة البشير"

 الشفاه بالحريرأغلف 

 بطانة الخناجر الرىيفة

 3لحلوتي لحٌية الحرير

                                                           
 .166اؼبرجع نفسو، ص  -1
 .266خليل حاوى، الديواف، ص -2
 .267-266، صنفسواؼبصدر  -3
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ُر داره من صدى  ترى إليو ُب اؼبقطع الثالث هبـز أمره ويصمم على التخلص من رفاؽ السوء، فيطهّْ
 أشباحهم ويغوص ُب أعماؽ نفسو ليغسلها من أدراهنا:

 سىلختي ذاؾ الركاؽ

 خٌليتيو مأكل عتيقا للصحاب العتاؽ

 من صدل أشباحهمطهرت دارم 

 في الليل كالنهار

 من غل نفسي، خنجرم،

 ليني، كلين الحية الرشيقة،

 عشت على انتظار

 لعلو إف مٌر أغويو،

 فما مر

 1كما أرسل صوبي رعده، بركقو

إنو ورغم ؿباولتو تلك، فإف داره عادت واعتكرت واختنقت بالصمت والغبار، وظلت صحراء  
و، فتطهَت الدار ال يكفي وإف كاف البد منو، فالدار بعدما طهرت كلس بوار، ألف النبوة ٓب تنزؿ علي

صارت خاوية عل عروشها، وحُت ٓب تسعف الرؤيا "حاوى" وٓب يعثر على قيم بديلة عن تلك الرثة 
 2اليت رمى ّٔا، فإف األدراف عادت واحتلت ساح داره من جديد:

                                                           
 .268-267، صالسابقاؼبصدر  -1
 .167يوسف حبلوي، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص -2
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ا من األّمة والشاعر نفسو، يريد خليل حاوي أف يربز أّف اإلنبعاث يتطّلب تضحيات جسامً 
وإاّل فلن يتحّقق؛ غَت أّف بشارة ىذا البعث على لساف الّسندباد كانت على حساب خسراف ذبارتو، 

ـُ الّشاعر على ذبربة جديدة  ىي بيادر  –وكأّف مبلمح الّتجربة الّشعرية ىنا بدأت تتغَت حيث سُيقِد
خصية تراثية أغدقت عليو بالكثَت من الطاقة ، يودّع على إثرىا خليل حاوي الّسندباد كش-اعبوع 

الشعرية والّداللية، فلّونت مرحلتو الشعرية ىذه دببلمح وخصائص جعلتها مرحلة مغايرة لسائر ذباربو 
 من حيث اإلوباءاُت واألبعاُد. 

 

 

 كأف في دارم التقت

 كانسكبت أقنية األكساخ في المدينة،

 تفور في الليل كفي النهار

 1كلس كالبواريعودي طعمي ال

ربل الرؤيا عليو، فإذا صوُت اغبب يناديو وإذا امرأة جريئة بريئة ال تعرؼ  »وُب اؼبقطع الرابع
اػبطيئة زبطو كبوه، وىي تتفجر صباال ونضارة، أسطع من الشمس وأنقى من البلور تزرع اػبضر 

 .2«الوافد اؼبنتظر  والسكينة ُب كل مكاف ربل فيو، وعلى امتداد ىذا اؼبقطع بوادر البعث، ومقدـ

 في ساحة المدينة

 كانت خطاىا

 زكرقا يجيء بالهزيج
                                                           

 .270خليل حاوي، الديواف، ص -1
 .168ف حبلوي، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، صيوس - 2
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 من مرح األمواج في الخليج

 كانت خطاىا تكسر الشمس

 على البلور تسقيو الطالؿ

 1الخضر كالسكينة

 ىذه اؼبرأة ىي شبيهة السندباد وصنوه ُب طهرىا وبراءهتا، ال تشبو حواء ُب شيء:

 ما عكر الٌشالؿ في ضحكتها

 خمر في حلمتهاكال

ريعبي الخطيئة
2 

رغم التقائو ّٔذه اؼبرأة اليت شقت من ضلوعو، واليت رأى فيها مرآة ذاتو، ألفى نفسو ما يزاؿ  »
 .3«تائقا إٔب ذلك الشيء الذي وبسو وال يعيو، لذا نراه يُفرغ داره من جديد بانتظار ذلك الشيء 

 كلم أزؿ أمضي كأمضي خلفو

 أحٌسو عندم كال أعيو

 لو أفرغت دارم عٌلو أكدٌ 

 إف مٌر تغويو كتدعيو

 4أحٌسو عندم كال أعيو

                                                           
 .278-277، الديواف، صيخليل حاو  -1
 .280اؼبصدر السابق، ص -2
 .169يوسف حبلوي، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ض - 3
 .286خليل حاوى، الديواف، ص -4



الفصل الثالثػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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لقد اضطرت ىذه اؼبرأة للتخلي عنو حُت وجدتو يعا٘ب ـباضا جديدا فًتكتو يتعثر ُب وحشتو 
 ويعا٘ب الّسهاد والّسواد من جديد، وبعد ىذه اؼبعاناة، بعد أف حّفت شفتاه، جلت عليو النعمة أخَتا. 

جسد ُب بعث حضاري روحي شامل ػبليل حاوى وأمتو ُب ـبتلف جوانب ولعل ىذا اؼبشهد يت
 1. -أو واقعو القدٙب-حياهتا، وينبثق من كل ما كاف يفعم دار السندباد القديبة 

 تحتلُّ عيني مركجه، مدخناته 

 كإلو بعضو بعله خصيبه 

 بعضو جٌباري فحمو كنار،

 مليوف دار مثلي دارم كدار

 تزىو بأطفاؿ غصوف الكـر

 زيتوف، جمر الربيعكال

 غٌب ليالي الٌصقيع

 يحتلي عيني ركاؽ شيٌمخت

 أضالعو كانعقدت عقد

 زنودو تبتنيو، تبتني الملحمة

 كمن غنى تيربتنا تستنبت

 2البلور كالٌرخاـ

............................ 

                                                           
 .321صر، صعلى عشري زايد، استدعاء الشخصيات الًتاثية ُب الشعر العريب اؼبعا -1
 .292-291-290، الديواف، الصفحات: يخليل حاو  -2
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........................... 

......................... 

 رؤيا يقين العين كاللمس

 1ت خيرا يحدك بو الركاةكليس

لقد عاش السندباد طواؿ حياتو ينتظر ما وُبسُّ وال يعي، ويُعدُّ داره الستقباؿ ذلك اؼبنتظر، 
ينبثق من ملء رؤيا حاوي، وملء يقينو، وملء واقعو، حقيقة ىذه اؼبرة وليست ُحلًما أو رواية وخربا، 

بيد أنو بعث  2روحي حضاري شامل، إنو رؤيا يقُت العُت واللمس، ويتجسد ىذا اؼبشهد ُب بعث
باىض الثمن، ىو معاناتو الطويلة، وتضحياتو اؼبتتالية مع "خليل حاوي" واألمة، لقد صارت داره 
اآلف سبوج باػبصب والنبت، حّل الربيع بكل أرجائها، لقد حلت النعمة أخَتا ولو أف السندباد ضّيع 

 3لبعث.داره القديبة إال أنو عاد وبمل إٔب أمتو بشارة ا

وأيّا ما كاف األمر فإف "حاوى" ُب األنشودة قد رمى بنفسو ُب قلب اؼبشهد الدرامي، فليس شبة 
ذباوزا لّلهجة الرومانسية األؤب ُب اجًتار اؼبعاناة الذاتية  »فاصل بُت الذات واؼبوضوع، ولعل ُب ىذا 

ة الشعر اؼبعاصر، حيث البعداف والتحليق فوؽ مأساة الواقع، وتلك نقلة ؽبا دالالهتا البالغة ُب مسَت 
الذاٌب واؼبوضوعي مندغماف معا ُب األنشودة، فالسندباد رمز للذات وىو رمز لؤلمة ُب اآلف نفسو، 

 .4«وتداخل العنصرين وتشابكهما ىو من ظبات الدرامية على مستوى األنشودة 

ستاذ "يوسف حبلوى" ، كما يعلق األ5أما بنية "الّسندباد ُب رحلتو الثامنة" فدائرية حلزونية
لكن الدائرة فيها ليست مغلقة باعتبار أف دار السندباد اعبديدة بعد رحلتو زبتلف مطلقا عن تلك 

                                                           
 .294-293اؼبصدر نفسو، ص  -1
 .321علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الًتاثية ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص -2
 .322، صالسابقاؼبرجع  -3
 .170يوسف حبلوي، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص - 4
 .170اؼبرجع نفسو،ػ ص  -5
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القديبة، إذ إهنا برأت فبا علق ّٔا من فساد فقد ولدت من جديد، وىي اآلف يغطيها النبت والرّبيع، 
 وينتشر األطفاؿ ُب أرجائها.

دبثل ما كاف عليو قبل الّرحيل، لقد تغَتت شخصيتو، بعدما إف الّسندباد ٓب يعد من رحلتو 
غاص ُب أعماؽ ذاتو، ولد من جديد وصار شخصية جديدة، الرؤيا حّلت عليو اآلف وأصبح لديو 

 القدرة على بناء حضارة جديدة، بل ىو يراىا نصب عينيو اآلف.

 -ي حضارتو القديبةأ–كبن إذف أماـ ربوؿ كلي، حبيث إف السندباد قد قّوض داره القديبة 
بكل مثالبها ومتناقضاهتا، ولعل ذلك التحوؿ كاف ضمن البنية الدائرية لؤلنشودة، إذ إهنا حلزونية 

دارت ضمن دورات، باعتبارىا كانت كل مرة تعود إٔب نقطة البدء، حيث –الشكل كما أشرنا سلفا 
نَت لو ذلك الشيء الذي وبسو وال يفرغ السندباد داره ُب كل مرة منتظرا حلوؿ الرؤيا الشافية اليت ت

يعيو، بيد أف الدائرة األخَتة اليت تشكل اور الثا٘ب لؤلنشودة، يطل فيها السندباد بوجهو اعبديد 
 1ألجل أف النعمة حّلت عليو، ومن ىنا جاءت البنية الدائرية مفتوحة.

يطرح نفسو  وىو من ٍب -كما سبقت اإلشارة إليو–السندباد ىو "حاوى" وىو األمة أيضا 
 نبيا لعصره منقذا لو من دوامة الًتىل والتخلف، لكن كيف ربقق للسندباد ىذا التحوؿ؟.

إنو انطبلقا من األنشودة، نلحظ أف التحوؿ قد ًب ُب ذات السندباد، ومن ٍب ُب ذات األمة 
عل السندباد عن طريق التطهر، فهو مبحٌر ُب عآب ذاتو وباوؿ أف يعود إٔب حاؿ الرباءة األؤب اليت ذب

 2ذاتو قد عاد طفبل بريئا صافيا.

ُب تقديري أّف زبّطي الّرحبلت السبع اؼبشهورة ُب الًّتاث حبّد ذاتو يبّثل ربّواًل واجتيازا إلطار 
القداسة ىنا، حيث إّف الّسندباد التارىبي ظّل ربت سطوة الًتاث حُت قاـ بسبع رحبلت وتوّقف، 

سة لدى الشعوب الّسامية وخباّصة العربانّيُت، حيث نادرا ما فصار ىذا العدد وبمل شحنات القدا
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زبلو أسفارىم من العدد سبعة، إال أّف سندباد خليل حاوي زبّطى إطار القداسة وعراقة ىذا العدد، 
فقاـ برحلة ثامنة حاوؿ أف يكشف فيها ذاتو القديبة العريقة، اليت عرّب عنها الشاعر بػػػػػ داره القديبة 

رة أو بأخرى إٔب أيّاـ الطفولة والّصبا، ولقد حاوؿ الشاعر ُب تقديرنا أف يلّخص نظرتو حوؿ إيباًء بصو 
شخصية الّسندباد الذي يريده ىو، وأساسها أّف ما ندركو أحيانا باغّبس، قد يعجز النطق والّلغة عن 

ال يعيو(، كأنّو إدراكو، لذلك رأيتو عِقَب صبلو الشعرية ُب كثَت من األحياف يعّقب بعبارة )وبّسو و 
 خطاب يقتضي إعماؿ آلة التأويل ليتواصل معو الّسامع أو اؼبخاَطُب تواصبل مستمرّا ال حدود لو.

َر الّسندباد أيضا نستطيع أف نلمس إرادة الشاعر ُب رفض الواقع الذي تعيشو أّمتو ويعيشو   َعبػْ
ُب اكتشاؼ آّهوؿ، ورغبة  معها، كما يسعى من خبللو إٔب ربقيق األفضل فبّا ينشد فضبل عن حبّ 

منو أيضا ُب إشباع فضولو وجانب اؼبغامرة لديو، ولعّل ُب  ذلك  صبوًحا إٔب عهود الطفولة والرباءة  
كما أسلفنا غَت ما مرّة، لكّن الطّفولة ىنا ليست مرحلة يبر ّٔا اإلنساف، إمّبا نقصد منها براءتو 

يصعب تأويلو  –بتقديرنا  –االرسباء بُت أحضاف الطفولة  ومرحلَة الّصفاء والّنقاء والّطهارة. ألّف ىذا
لدى الشاعر ردّبا لدوافع نفسية أو أّف الّشعر نفسو أحيانا نزعات ال واعية تعكس جانبا أو مستوى 

    ! نفسيا معّينا لدى الشاعر.؟

ودة، ولو واغبقيقة أّف الشاعر ٓب يستطع اكتشاؼ العناصر اعبوىرية اليت ربرؾ الواقع ُب األنش » 
قد وفق ُب منح األنشودة شكبل دراميا ُب ضوء تعدد األصوات  -باعتقاد بعض الدارسُت  -أنو 

وقد انعكس ىذا ُب استخدامو الّرمز األسطوري حُت أضفى عليو مبلمح جديدة، واألنشودة  1فيها،
د مّكن تتطور من داخل األسطورة، وربديد القناع األسطوري، من حيث إف قناع السندباد ىنا ق

غباوي اللعب على اورين السياقي والدالٕب، فالسندباد الذي يرُد ُب الّسياؽ ضبّلُو حاوى دالالت 
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وأبعادا متعددة، فاستطاع أف يبارس لعبة اغبضور والغياب، وقد ضبل السندباد ىنا عبء التجربة 
 .1«الشعرية، فصار رمزا لرحلة اإلنساف من التخلف إٔب بناء حضارتو من جديد 

فبا سبق يبكن القوؿ إف شخصية السندباد قد أّدت دورىا ُب ذبربة "حاوى" الشعرية، فكانت 
من أنضج مباذج استخداـ الّرمز األسطوري أو الشخصية الذاتية، فأفعم ضمَت األنشودة ىنا، كتعبَت 

 2عن حالة اغبَتة والشبهة ُب ربوالت متناقضة ومتوترة ومتآلفة عرب ذبربة كلّية.

بدو غريبا إذا ذىبنا ُب هناية ىذه األنشودة إٔب أّف الّسندباد قد مّثل صًدى من أصداء لعّلو ي
قصيدة "البّحار والدرويش " ُب ديواف هنر الرماد، إِذ البّحار ورد فيها رمزا للحضارة واؼبدنية اعبديدة، 

البّحار قد عاد  والدرويش القابع ُب مطرحو، اؼبدّوخ من حلقات الذّكر، رمز التخلف والرجعية؛ كأفّ 
ىنا مرة أخرى متجّليا ُب الرحلة الثامنة، يتوؽ إٔب تطهَت ذاتو من كل تليد وعريق على نقيض 

مرًَّة أخرى ُب الرحبلت السبع السابقة، دبعٌت أف الّسندباد ُب  –ُب تقديرنا  –الدرويش الذي يتجلى 
إٔب ذلك، فإّف الشاعر ُب قصيدة  رحلتو الثامنة َقْد ضُبّْل بعض شحنات البّحار والدرويش، إضافة

الّسندباد يًتّكز على اؼبعٌت التارىبي ؽبذه الشخصية الًتاثية أوال وىو اؼبغامرة وحب التطلع واكتشاؼ 
آّهوؿ، ويتطلع من خبللو أحيانا إٔب حياة جديدة ينشدىا لنفسو وألمتو العربية، تكوف أبرز صفاهتا 

لك كثَتا ما كاف يلتمس فيها العودة إٔب البكارة وعهد صفاء الّروح وطهارة الّذات، ومن أجل ذ
الطفولة، ولعّل تلك بعض اؼببلمح الكربى لشخصية الّسندباد ُب رحلتو الثامنة، واليت الزمت خليل 

أراد أف يسرب على ضوءىا  –ُب تقديري  –حاوي ُب مرحلة شعرية قد تكوف أغٌت مراحلو اإلبداعية 
 من صبيع جوانبها الروحية والوجدانية واالجتماعية..    أغوار ذبربتو الشعرية الطويلة
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 الفصل الرابع

 * الرمز الديني بين االستلهاـ كاألسطرة:

       " بين أسطرة اإلحياء كالبعث    1962ملحمة :لعازر عاـ  أكال:
 الٌشائو كالٌرؤيا الفاجعة

ض اإلنجيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيثانيا: "الكهػػػػػف"/ الػػػػػٌركح القرآنػػػػػػي كالومػػػػػ  

 ثالثا: " في جوؼ الحوت" /الملمح الٌديني في العنواف كالمتن
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 :البعث الشائو كالرؤيا الفاجعةك  أسطرة اإلحياء بين "1962ملحمة "لعازر عاـ  أكال:

"وذىبت مرُٙب، أخُت لعازر، إٔب حيث كاف الناصري وقالت لو لو كنت ىنا ؼبا مات أخي، 
". فقاؿ  *ؽبا إف أخاؾ سوؼ يقـو

 ُكنت صدى اهنيار ُب مستهل الّنضاؿ، فغدوت ضجيج اهنيارات حُت تطاولت مراحلو:

ٍب راحت مبلؿبك تكوف ذاهتا ُب ذاٌب، وتعتصر من كل مناضل منهار أخص صفاتو وأعمها.  
 كذلك راح الضجيج يستقر على صورة صافية اإليقاع تسفُّ عن أعماقو اؼبعتكرة.

كوينك، يـو طلعت من خبار الرحم ودخاف اؼبصهر، كنت لعيٍّت وجعا ورعبا. حاولت ويـو ًب ت
أف أىدمك وابنيك. وكانت مراراٌت عانيتها طويبل قبل أف أنتهي عن رغبيت ُب أف تكوف أّٔى طلعة 

 وأصلب إيبانا وأجّل مصَتا. وماذا؟

واقع جيل، بل واقع  لئن كنت وجو اؼبناضل الذي اهنار ُب األمس، فأنت الوجو الغالب على
أجياؿ يُبتلى فيها القوُي اػبَت بااؿ فيتحوؿ إٔب نقيضو، ويتقمص "اػبضر" طبيعة "التنُت" اعببلّد 

 1والفاسق، وتكوف اؼبذلة مصدر تعاظمو:

 "مارًدا عاينتو يطلع من جيب السفَت"

بت اظبًا وكاف وىكذا، وفيما يشبو اغبدس، اربد اغباضر بكل زماف، والواقع باألسطورة، فاكتس
االسُم جوىَر كيانك: لعازر، اغبياة واؼبوت ُب اغبياة، سبوت القيُم ُب اؼبناضل وربتقُن اغبيوية فيكوف 

 الطاغية.
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وما شأ٘ب إف تكن عناية الناصرّي أبت علي أف سبوت وأنت بطل تراجيدي يتوىج جببلؿ 
 التضحية ونشوهتا باعبراح:

 رجواف""ُمْبِحٌر، سكراف، ُملَتٌف بزىو األ

وكيف تبعُثك العناية وأنت "ميٌت حّجرتُو شهوة اؼبوت" وُب طبيعة االنبعاث أف يكوف تفجُّرا 
 من أعماؽ الّذات؟

 وىذه امرأتك تلتقيك عائًدا من اغبفرة فيتوالىا الرُّعب:

 1"وؼبّا عاَد من ُحفرتو ميًتا كئيب"

 "غَت عرٍؽ ينزؼ الكربيت ُمسود الّلهيب"

ت لتثأر منها ؼباض خَّت مبّدد، وذبعلها على صورتك وتُشّدىا إٔب مصَتؾ. ىي رمز اغبياة ُعدّ 
ظّلت تتهاوى إٔب أف بلغت قرار جحيمك وحفرتك. نزفت ُب دمها الكبَتت، فارتدت عليك بالّناب 

 واؼبخلب.

كانت تنزع إٔب كماؿ وجودي يشبع الّنفس واعبسد، فخذلتها أنت زوجها اغباقد اؼبيُت، 
كمالو اؼببلئكي اؼبًتفع عن التجربة اغبسية، لقد امتنعت عن الصبلة إللو ٓب يعرؼ واسعفك الناصري ب

 .اعبوع وال األفاعي اؼبتولدة من شهوة متدافعو ؿبتقنة

حُت يقّدُر الشاعر أّف قصيدتو يبكن أف ُتْسَتغَلَق على القارئ، يبّهد ؽبا دبقّدمة تفّك مغاليقها أو 
ىذا اؼبنطلق جاءت مطّولتو ىذه فبّهدة دبقّدمة يسري فيها روح بعض ألغازىا، وىو دأبو دائما، ومن 

الّشعر وفيضو حيث أحيطت ّٔالة من الّرىبة وفيض من اإلبتهالية، وكأهّنا صلوات اؼبعابد وترانيم 
يؤّشر الّشاعر ضمن ىذه اؼبقّدمة لئلستعداد وتوطُت الّنفس على ربّمل الّصدمة  –برأينا  –الكنائس 

ة بعد ذلك، دبعٌت ربّمل صدمة اؽببلؾ والفجيعة، فلردّبا أراد خليل حاوي ّٔا زبفيف القوية ُب القصيد
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وطأة ىذه الّصدمة، وىي أّف بعث األمة العربية سيكوف بعثا ؾبهضا من خبلؿ شخصية العازر، وىذا 
مي ما أفعم القصيدة دبأساويتها وأجوائها اآلسية، وذلك متجلٍّ ُب حّسها الغنائي العد –بتقديرنا  –

الّرىيب، من أجل ذلك جاء ذروًة ُب اؼبعاناة حُت ىيمن اليأس والبأس على األّمة فجعلها أكثر تعّلقا 
باؼبوت، وأشّد مقتا ألّي انبعاث أصيل، وذلك تعبَت صريح عن وجداف ىذه اؼبرحلة اليت اجتازهتا األمة 

 العربية آنئذ.

 "..ما تجدم الصالة"

 "إللو قمرم، كلطيف قمرم"

 1في الغيـو الزرؽ في الضوء الطرم""يتخٌفى 

 "حيث ال ييرعد حوعه ما رجه بالزفرات"

وبديهي أف يتعطل تطور اغبياة مىت انشقت إٔب مثالية غيبية ومادية متسّفلة، مىت تغورت 
 .اغبيوية، وخلع الوىم ظلو اؼبخدر على فجائع الواقع

*        *       * 

 كبعد فأنت ال تختص بجماعة دكف جماعة

 2شاىدا كرأيتك في صفوفهم جميعا كنت

" مقدمة نثرية ابتهالية، كأهنا صلوات ناسك متبتل، 1962ىكذا جاءت مقدمة "لعازر عاـ 
مفعمة بالرىبة واؼبهابة ألهنا أنشودة مثلت قمة اؼبأساة وذروة اؼبعاناة، وىذه األنشودة من ؾبموعة "بياد 

العريب الذي ارتفعت حضارتو ارتفاع البيادر، الشعب –واعبوع" بيادر الشعوب الكادحة أو باألحرى 
 ٍب ما لبثت أف اكبطت وصارت ُتداس كما تداس اغببوب ُب البيادر.
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ولقد شاع استخداـ "لعازر" رمزا للبعث واغبياة بعد اؼبوت ُب الشعر اؼبعاصر بوجو عاـ، وإف  
نشودة اليت هنم كانت ىذه الداللة قد أخذت صيغا وأشكاال كثَتة لعل أعمقها وأخطرىا ىذه األ

بدراستها، حيث االنبعاث اؼبشّوه آّهض من خبلؿ شخصية "لعازر" وحيث اإليقاع الدرامي العميق 
الذي تتألف فاجعتو من حّس اؽببلؾ الفنائي الذي يعانيو "لعازر" وحوافز االنبعاث اليت أخرجتو من 

 1قرب التاريخ والزمن، وىو ال قبل لو بالبدء من جديد.

" أف تكوف من أخطر مباذج الشعر اؼبعاصر استخدما للمقدس 1962"لعازر عاـ  لعل أنشودة
الديٍت اجتهد فيو صاحبو ُب اختيار اغبادثة اؼبقدسة اؼبتمثلة ُب قصة إحياء "لعازر" الذي قُتل ظلما، 

، لو كنت ىنا ؼبا مات أخي، فيقوؿ: إف أخاؾ سوؼ -عليو السبلـ–وأتت أختو تشتكي إٔب اؼبسيح 
ما ورد ُب إقبيل يوحنا من العهد اعبديد، ولقد سبق سوقنا ؽبذه اغبادثة توثيقا من الكتاب يعود، ك

 :-لّ عّز وج–اؼبقدس، كذلك ورد ذكرىا ُب القرآف الكرٙب ُب سورة آؿ عمراف من قوؿ الباري 
فيو  ورسوال إٔب بٍت إسرائيل أّ٘ب جئتكم بآية من رّبكم أّ٘ب أخلق لكم من الطُت كهيئة الطَت فأنفخ﴿

فيكوف طَتا بإذف ا، وأبرئ األكمو واألبرص وأحيي اؼبوتى بإذف ا وأنبئكم دبا تأكلوف وما تدخروف 
 2.﴾ُب بيوتكم إف ُب ذلك آلية لكم إف كنتم مؤمنُت

يقع منت األنشودة ُب شباف وأربعُت صفحة، وىي مقسمة إٔب سبعة عشر مقطعا، لكل مقطع 
 األخَت "جوع آّامر"، وبُت اغبفرة اليت ال قاع ؽبا وآّامر اعبائعة عنواف: األوؿ "حفرة ببل قاع"، و 

معاناة وصراع طويل من أجل رحيل ال عودة منو، وُب اؼبستهل نصغي إٔب صوت :العازر" 
 ىباطب حفار القبور قائبل:

 عمق الحفرة يا حٌفار
 عٌمقها لقاع ال قرار

                                                           
 .119ُب سطور من سَتتو وشعره، ص ي، خليل حاو يإيليا حاو  -1
 .49سورة آؿ عمراف، آية  -2
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 يرتمي خلف مدار الشمس
 ليال من رماد

 فونة خلف المداركبقا نجمة مد
 ال صدل يرشح من دكامة الحٌمى

 1كمن دكالب نار
يلتمس منو تعميق اغبفرة لقاع ال قرار لو، إٔب ىّوة سحيقة يُريد أف يرسبي فيها "لعازر" حبيث ال 
تبلغو  الشمس، والظبلـ يبقى فيها أبديا، وخلق مدار الشمس، نلمح بقايا أشبلء توحي بأنو كاف 

منها إال الرفات. وُب "رضبة ملعونة" من اؼبقطع الثا٘ب، نستطلع موقف لعازر  يبق ذات يـو قبمة ٓب
 أكثر فأكثر:

 صلوات الحب كالفصح المغني

 في دموع الناصرم

 أترل تبعث ميتا

 حجرتو شهوة الموت،

 ترل ىل تستطيع

 أف تزيح الصخر عٌني

 كالظالـ اليائس المركـو

 في القير المنيع

 الربيعرحمة ملعونة أك جع من حٌمى 
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 1صلوات الحب يتلوىا صديقي الناصرم

بعد ثبلثة أياـ من موت العازر، كاف اؼبسيح قد بعثو من قربه وأحياه، لكنو يبدو متشبثا 
باؼبوت، ؼباذا يا ترى؟ يتضح من أقوالو أف صلوات حّب الناصري ال يبكن أف تؤدي إٔب انبعاث ألهنا 

دبعجزة، بل وبتاج إٔب تغَّت من الداخل وىذا ما ٓب وبصل، آتية من الّسماء، واالنبعاث اغبقيقي ال يتم 
فجسده ما يزاؿ صخرًا متحجرًا ال يقوى على اغبياة، والظبلـ الّدامس وبيط بو من كل جانب، 
ويُطبق على القرب بإحكاـ، فبل يبكنو واغباؿ ىذه أف يشق قربه، ألجل ذلك فإف إحياء اؼبسيح لو ٓب 

 فيوضح أكثر قائبل: 2قة، فما يزاؿ ميتا يسَت ُب جنازتو،يكن إال ظاىرا فحسب، أما حقي

 كيف يحييني ليجلو

 عتمة غٌصت بها أختي الحزينة

 دكف أف يمسح عن جفني

 حمى الرعب كالرؤيا اللعينة:

 لم يزؿ ما كاف:

 برؽه فوؽ رأسي يتلول أفعواف

 شارعه يعبره الغوؿ

 كقطعاف الكهوؼ المعتمة

 مارده ىشم كجو الشمس
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 عن جمجمو عٌرل زىوىا

 عتمةه تنزؼ من كىج الثمار،

 الجماىير التي يعلكها دكالب نار

 كتموت النار في العتمة

 1كالعتمة تنحل لنار

إف اعبماىَت دبنظار "العازر" أعجز ما تكوف على أف تقـو بأي دور إهبايب، ٓب يتغَت شيٌء من 
طر الذي ىبصب األرض، فالربوؽ فوؽ رأسو تساقط ثعابُت شريرة سامة، عوض بشرى اؼب »حولو، 

أّما البشر فهم غيبلف يأكل بعضهم بعضا، كأهنم قطعاف ما تزاؿ تسكن إٔب الكهوؼ اؼبعتمة، أما 
مشس الّنور فقد ىشموىا حىت استحالت إٔب وجو كاّب ـبيف، إٔب صبجمة، وأّما شبرات اؼبعرفة 

رمدية مفرغة، وُب اؼبقطع فانطفأت وآلت إٔب ظبلـ ُب ظبلـ، وىكذا تستمر ُب حلقة س، 2« اؼبتوىجة
 الثالث يؤكد التعتيم اؼبقيم:

 أنبت الٌصخر كدعنا نحتمي

 بالٌصخر من حٌمى الٌدكار

 سمر اللحظة عمرنا سرمديٌا

 جمد الموج الذم يبصقنا

 في جوؼ غوؿ

 إف تكن رٌب الفصوؿ
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 كإذا صوت يقوؿ

 عبثا تيلقي ستارا أرجوانيا

 على الرؤيا اللعينة

 كبكت نفسي الحزينة

 ميتا باردا يعبر كنت

 أسواؽ المدينة

 الجماىير التي يعلكها دكالب نار

 من أنا حتى أريٌد النار عنها كالدكار

 عمق الحفرة يا حفار،

 عمقها لقاع ال قرار

يستمر الظبلـ والتعتيم اؼبقيم إذف، فما يرجى من ضبل األعبلـ األرجوانية ما دامت الرؤيا سوداء 
االنبعاث ُب حُت ما يفتأ اؼبوت ايق جاشبا على الصدور؟، وىو ذا معتمة؟، وكيف لو أف وبمل راية 

"لعازر" هبتاز ُب أسواؽ اؼبدينة، وما تربح النار تعلك اعبماىَت، وتنفثها تفبل قذرا، وٍَبّ يعاود اغبنُت 
 "العازر" إٔب االرسباء ُب حفرتو األبدية، وتطل زوجتو بعد أسابيع من بعثتو:

 كاف ظالٌ أسودا

 لى مرآة صدرميغفو ع

 زكرقا ميتا

 على زكبعة من كىج



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الرابع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 نهدمَّ كشعرم

 كاف في عينيو

 ليل الحفرة الطيني يدكم كيموج

 1عبر صحراء تغطيها الثلوج

زوجة "العازر" اليت أطلت علينا، ولساف حاؽبا ىذا، ىي مرآتو وقطبو الدرامي، ىي األمة ُب 
أهنا تفجعت بالبطل الذي أطل إلنقادىا، ألجل عمق اؼبأساة، تتوؽ إٔب األما٘ب وربلم باالنبعاث، بيد 

أنو ال يعدو أف يكوف ظبل أسود فاضبًا على صدرىا اؼبضيء كاؼبرآة، إنو زورؽ ميٌت غَت قادر على 
األرض عطشى للذكر توقًا إٔب  2اإلحبار ُب نار شهوهتا اؼبتأججة اؼبنبعثة من وىج هنديها وشعرىا،

 وحها:اإلخصاب، غَت أنّو خيبة كربى خيبت طم

 عبثا فتشت فيها

 عن صدل صوتي كعن كجهي

 كعينٌي كعمرم

 كاف من حين لحين

 يعبر الصحراء فوالذا محمى

 خنجر يلهث مجنونا كأعمى

 نمره يلسعو الجوع فيرغي كيهيج

 يلتقيني علفا في دربو
                                                           

 .347-346اؼبصدر السابق، الصفحتاف:  -1
 .186يوسف حبلوي، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص -2



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الرابع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 أنثى غريبو

 يتشهى كجعي، ييشبع

 من رعبي نيوبو،

 كنت أسترحم عينيو

 كفي عينٌي عار امرأة

 تعرت لغريبأٌنت، 

 كلماذا عاد من حفرتو

 ميتنا كئيب

 غير عرؽ

 1ينزؼ الكبريت مسوٌد اللهيب

لطاؼبا عقدت عليو آماؽبا وأحبلمها، بيد أنو ضّيع عمرىا، وترميز الزوجة ىنا، ىو األمة اليت 
إنو يُنزؿ ّٔا أقسى  »أصيبت ُب مقاتلها وأحبطت وفقدت مكانتها بُت األمم، ويا ليتو اكتفى بذلك،

عذابات، لقد استحاؿ إٔب ؾبنوف ىائج فك من عقالو وصار وحشا كاسرا يلتهمها علفا بدؿ أف ال
لقد صار يتلذذ بأوجاعها يبزقها بأنيابو الضارية، حاولت  2«.يطعمها ويزرع فيها النبت واػبصب

عنها واػبصب، فلم ذبن غَت العار ألهنا تعرت إلنساف أصبح غريبا  إغراءه بأنوثتها العطشى لبلرتواء
يبعن ُب سبزيق جسدىا وعطرىا بكربيتو اؼبسود اللهيب، ٍب نقف على عتبة اؼبقطع اػبامس لنصغي إٔب 

 الزوجة تزؼ إٔب جارهتا بشرى عودة اغببيب لعازر:

                                                           
 .349-348-147لديواف، الصفحات: ، ايخليل حاو  -1
 .187يوسف حبلوي، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص -2



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الرابع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 جارتي يا جارتي

 ال تسأليني كيف عاد

 عاد لي من غربة الموت الحبيب

 حجر الدار يغٌني

 كتغني عتبات الدار كالخمر

 رارتغٌني في الج

 كستار الحزف يخضر

 كيخضر الجدار

 1عند باب الٌدار ينمو الغار، تلتم الطيوب

لعل زوجة "لعازر" ىنا تعرب عن قوة صدمتها اؼبفجعة غببيبها، إف الفرحة ُب البدء كانت غامرة 
لدرجة أهّنا أنطقت اغبجر فخرج عن صمتو، وىا ىو يُغٍت ُب عرسها ؿبتفيا بعودة حبيبها، وهنضت 

دار تزغرد لو. لقد حّلت الربكات، فاػبمر ُب اعبرار تغٍت أنشودة الفرح باػبَت العميم، أما عتبات ال
ستار اغبزف فقد ؤب إٔب غَت رجعة وانتشر اػبصب والنبت مكانو، وحل ربيع النماء واالنبعاث 

 بعودتو، وىو ذا الغار ينمو عند باب الّدار إيذانا بعودة الفارس اؼبظفر.

اليت خلعتها الزوجة على العازر، أف تكوف ُحلما يداعب خياؽبا، لعلو  ولعل ىذه األوصاؼ
 إهنا األمة اغباؼبة بالرفاه والعيش الرغيد بعد عهد العتمة والظبلـ. 2الّرغبة اليت تراودىا ولعلو الطموح،

                                                           
 .351خليل حاوى، الديواف، ص -1
 .188يوسف حبلوي، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص -2



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الرابع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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لكن ىا ىي أحبلمها تتحوؿ إٔب كابوس مرعب، وإذا ّٔا تستفيق على واقعها األليم والّسواد ما 
 يلف من حوؽبا الوجود، ولساف حاؽبا يقوؿ: يزاؿ

 طالما عاد إلى صدرم مرار

 عاد مغلوبا جريحا لن يطيب

 كمدل كفيو أشالء من الحق

 مدل جبهتو أشالء غار

 حلوة جرت إلى التنين، جرت، دمغت

 للموت كانهارت تعانيو انتظار

.................... 

....................... 

 صرمه كعلى الشاطئ طفله نا

 1يغرس البلسم في دنيا القرار

لقد دأب على العودة إٔب صدرىا، لكن طاؼبا كاف وبمل إليها اػبذالف بدؿ الّنصر، على الرغم 
من أنو وبنُّ بعودتو إٔب رحم األرض، إٔب االنبعاث، بل يتمٌت موتا أبديا وفناًء تاما، لكن "حاوى" 

 2يصّر على بعثو بالقوة.

اعر وإرادة "لعازر" الذي وباوؿ اػبداع واإليهاـ بالنصر، لكن زوجتو سجاؿ ىنا بُت إرادة الش
تدرؾ اغبقيقة، وتدرؾ أنو ٓب يكن وبوز من اغبق إال األشبلء وال من االنتصار إال األوىاـ، مصَتىا 

                                                           
 .355-354، الديواف، الصفحتاف: يخليل حاو  -1
 .150يب اؼبعاصر، صأضبد زكي كنوف، اؼبقدس الديٍت ُب الشعر العر  -2



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الرابع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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اآلف أصبح معلوما، إهنا ستؤدي فدية إٔب التنُت الذي يغتصب اؼباء ويبنعو عن أرض اؼبدينة والّدالة 
 عنواف اؼبقطع نفسو "اػبضر اؼبغلوب". على ذلك

 

قد كاف حريا بالعازر أف يقهر التنُت، فيستحيل آنئذ إٔب اػبضر باعث النبت والربيع ُب األرض 
اؼبوات ولكن التنُت يصرعو، فتدفع الزوجة/ األرض، الثمن غاليا حُت ُتساؽ إٔب التنُت فيذبل صباؽبا، 

.  1وتنتظر ُب رعب مصَتىا اتـو

 وجة العازر بعد سنوات ولساف حاؽبا يقوؿ:وتعود ز 

 غيبتني في بياض صامت األمواج

 فيضي يا ليالي الثلج كالغربة

 فيضي يا ليالي

 كأمسحي ظلي كآثار نعالي

 امسحي برقا اداريو

 أدارم حية تزىر في جرحي كترغي

 شرر األسالؾ في صدغي

 من صدغ لصدغ

 امسحي الخصب الذم ينبت

 في السنبل أضراس الجراد

                                                           
 .189يوسف حبلوي، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص -1



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الرابع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 امسحيو ثمرا من سمرة

 1الشمس على طعم الرماد،

...................... 

انتقلت العدوى من زوجها إليها، وبدأ اليأس وفقداف األمل يدّب إٔب مفاصلها، تلتمس  »لقد 
من الثلوج أف تفيض لتغُمَر كل شيء، فيخيم الصقيع والليل، وتتعطل اغبياة بانتشار برودة اؼبوت 

ود وىبتفي فيها الظل وآثار الّنعاؿ، وكأهنا ٓب تعش ذات مرة على وجو األدٙب... فتنمحي ىي من الوج
 :2« ٍب يًتاءى الناصري لزوجة "لعازر" فتواجهو باغبقيقة

 سوؼ أحكي
 كأعٌرم جوع صحرائي كعارم

 سوؼ أحكي
 قبل أف يطرده ديك الصباح

 كتمل القيد كالمعلف
 3أفراس الرياح:

حلة عطشى ربن إٔب االرتواء و"لعازر" الذي بعثو اؼبسيح ٓب تنل زوجة العازر ما زالت صحراء قا
 منو الزوجة إال اػبزي والعار واؼبذلة.

 جئتني الليلة ممسوحا رماديا،

 كطيفا يتراءل عبر كىج الحس

 حينا كيتيو
                                                           

 .361-360، الديواف، الصفحتاف: يخليل حاو  -1
2

 .189، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، صييوسف حبلو  - 

 .366-365تاف: الصفحخليل حاوي، الديواف،  -3



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الرابع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 كنت طيفا قبل أف يمتصك

 القبر السفيو

............... 
............................... 

 ف حدؽ.."إف تكن جوعا

 ما غريب أف يجوع الطٌيف،

 1أف تكسر كفاه الرغيف

سباثل ىنا الزوجة بُت لعازر واؼبسيح، فإذا كاف اؼبسيح نفسو ؾبّرد طيف رمادي يًتاءى ويغيب، 
فحرٌي أف يكوف "لعازر" مثل اؼبصدر الذي نشأ منو. وكليهما خياؿ إف كليهما يأتياف من اػبارج 

 موت، بل اؼبوت خٌَت من حياة شائهة تكتنفها اؼبعاناة من كل فيكوف االنبعاث الشائو صنوا لل

وألجل ذلك ٓب يستطع "لعازر" إرواء شهوة زوجتو، فظلت ربًتؽ وتكتوي كاألمة  »جانب، 
 :2« اؼبفجوعة ببطلها اؼبزيف، ٍب تردؼ زوجة العازر ُب مقطع آّدلية

 يـو أنت مريم، يـو تداعت

 زحفت تلهث في حمى البوار

 ن رياح الجوعكأزاحت ع

 في أدغالها صمت الجدار

 كسواقي شعرىا
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 انحلت على رجليك حجرا كبهار

 لم يعكر صحو عينيك التماع

 السوط كالحية

 في صلب الذكر

 مٌر في الصحو مالؾه 

 كانطول يدمع في ظل القمر

 1حيث ال يرعد جوع ما رج بالزفرات

طع إرواء شهوهتا، وىي ىنا لقد ظلت زوجة "العازر" ربًتؽ تفجعا على زوجها، حيث ٓب يست
سباثل بينو وبُت اؼبسيح وتؤكد على أوجو الشبو بينهما، حيث اؼبسيح أيضا ٓب يلب رغبة "آّدلية"، بل 
ترفع عن التجربة اغبسية، وتركها تئن ربت رجليو، فلم تلتهب عيناه بتيقظ الشهوه، بل ظل طيفا 

ّرغبة اليت تعًتى أبناء اإلنساف، ألجل أنو ليس مبلئكيا يدمع ُب ظل القمر، ىو إذف ال يدرؾ حقيقة ال
أف يكوف ناسوتا وليس الىوتا، ألف اآلؽبة ال تصلح إلخصاب األرض/ األمة  ص البدّ بشرا، إذ اؼبخلّ 

وبعث اغبياة فيها، و"لعازر" فشل ُب إخصاب زوجتو، ومن ٍب فهو واؼبسيح صنواف ُب عجزنبا عن 
 .. وتواصل زوجة العازر:2 اغبياةبث اغبياة ُب اغبروؽ اؼبيتة العطشى إٔب

 كينت طيفا قمريا

 كإلها قمرم

 كنت ثوبا غائما
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 يعبق بالضوء الٌطرم

 يتمشى في جركح المريمات

.......................... 

............................ 

 يرتعي جلجلة الصلب

 كيرمي في جركح الناصرم

 كجركح المريمات

 حسر األنثى تشهت في السرير

 دت صهوة نهديهامهٌ 

 تهاكت زكرقا يلهثي في شٌط الهجير

 خلف بعل ال يجير

 من بهار الهند كالفلفل

 قطرت رحيقو

 في مركج الجمر مرغتي عركقو

............................... 

.............................. 

 ليس يشتف سول العهر
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 متى انجرت لو الجنات

 1في أعضاء طفلو

نواع اإلغراء ألجل إثارة شهوة "لعازر"، بيد أهنا ٓب تفلح، مّهدت صهوة لقد عبأت إٔب كل أ
هنديها فرسا لو كي يبتطيها، وؽبثت خلفو زورقا علو يبخر ُعباب حبره، استخدمت حىت الفلفل اؽبندي 
اغبار ومروًجا يستعر فيها اعبمر، كل ذلك من أجلو ومن أجل إثارتو وإيقاظ شهوتو اؼبستعصية لكن 

ى، حىت إنو ٓب يعد لعازر، بل استحاؿ إٔب تنُت يبنع اؼباء عن األرض، واستحاؿ إٔب فاسق دومبا جدو 
يبارس اظور مع طفلة صغَتة بدؿ معاشرة زوجتو، ىذه ىي حاؿ الثائر اؼبزيف، إنو يبيع شرؼ أمتو 
ويبارس الضيم ضد شعبو، يصبح ؾبرما مرعبا يستبيح كل اغبرمات، ال يردعو عن فبارسة جرائمو 

 القذرة رادع.

ضياع اغبلم العريب بالبعث، فمثّلت  –باعتقادنا  –" مثّلت  1962قصيدة " لعازر عاـ إّف 
من شبّة الضمَت العريب ال بل اإلنساف برّمتو، وإف كاف الشاعر قد وّفق ُب انتشالو من قربه، إاّل أنّو 

ّف هنوضو من قربه كاف هنوضا سرعاف ما يعود إليو وعيناه تقدحاف شررًا بظلمة القرب الّدامسة، وكأ
شبحّيا، ٓب تنهض فيو إاّل أشبلؤه وىو فاقد شهوة اغبياة وطموحها، لعازر ليس إاّل رمزا للموت 
بالنهاية، وليس رمزا إاّل ؼبوت الضمَت العريب الذي ال يستنهض وال تضيُء منو جذوة من شعاع. ىو 

شاعر على أف هبعل منو سببا ُب الّنصر رغم رمز للهزيبة واػبذالف ٓب يْقَو ال –برأينا  –إٔب ذلك 
 إصراره على ذلك مرارا.

العدـ أو الّصوت العدمي العريب الذي كاف خليل  انطبلقا من ذلك جّسدت ىذه اؼبطّولة
حاوي يرصده ويتحّسسو فلم يعثر عليو، وذلك ما جعلو يلفظ زفرات األسى واعبوى واغبسرة، إٔب 
اغبّد الذي جعلو يريد االنسبلخ والتربّأ منو، عّلو يعثر ُب مكامن الوجود على ما يعّوضو بو ليحّقق من 

" عبلمة فارقة ُب شعر  1962ء ذلك شّكلت " لعازر عاـ خبللو ما يريد أف يقوؿ. على ضو 
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قّمة اؼبأساة العربية، حُت زبّطى الّشاعر حدود الفرد إٔب البعد  –باعتقادنا  –الشاعر، ومثّلت 
االجتماعي، ال بل إٔب ما ىو أدىى من ذلك وىو البعد اغبضاري، حيث اهنيار األّمة العربية وترّديها 

ت والقيادة اليت كانت على رأسها، ال سيما بعدما انقلبت من صوعباف إٔب اغبضيض لفشل الزعاما
النضاؿ إٔب ذّؿ الطغياف، فصارت تتخّبط ُب مهاوي اػبزي واػبذالف، خصوصا إذا علمنا أّف " لعازر 

" ُكِتَبْت مباشرة ُب أعقاب انفصاؿ أّوؿ وحدة ُب التاريخ العريب اغبديث وىي الوحدة  1962عاـ 
 .  بُت مصر وسوريا

 تتابع الزوجة وصف اغباؿ اليت آؿ إليها "لعازر" فتقوؿ:

 ميتا كاف

 كأدرم كيف يزىو مٌيت

 يزىو يرش الضحك المزىر

 في جٌو الوليمة

 لذة الجالد تنصب على الكأس

 متى كا طالعتو من خبايا

 الكأس أشباح الجريمة:

 "جسد رصعو الٌسوط كمحمرُّ الحديد

 بالوركد الٌسود كالخمر

 1ديدكغدراف الص
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، إمبا  "لعازر" ميٌت اآلف وليس ذلك جبديد، ألنو كاف ميتا منذ البدء عند انبعاثو الشائو اؼبشؤـو
اعبديد ُب موتو أنو ميت الضمَت، ىو عميل ال يستمتع إال باعبرائم القذرة، يبارس جلد اؼبقهورين 

 1م والفتك بالضحايا،واؼبضطهدين، حىت إذا تراءت لو أشباح جرائمو أمات أحاسيسو دبزيد من اعبرائ
 وىكذا يستحيل العازر إٔب سفاح متعطش للدماء.. وتتابع زوجتو رسم صورتو القاسبة:

 غيبيني كامسحي ظلي

 كآثار  نعالي

 يا ليالي الثٌلج، فيضى يا ليالي،

 امسحي ظلي أنا األنثى

 تشهت في السرير

 خلف بعل ال يجير

 ماردا عاينتو يطلع

 من جب السفير

 كأميرا يتألو

 دل الٌسيف كما أمطر من صبحص

 مدل األردف كالكنج كدجلو

 عامريا يتولو

 يعصر اللذة من جسم طرم
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 1كيركم شهوة الموت كغلو

لقد استحاؿ "لعازر" ىنا إٔب دّجاؿ كبَت يتفّنن ُب أشكاؿ االحتياؿ يوىم األمة  بشموخو 
مع أف سيفو قد صدئ  وعظمتو، مع أنو ليس سوى عميل حقَت، يّدعي األلوىية والبطوالت اػبارقة

لعدـ استعمالو، يّدعي اغُبّب العفيف مع أنو داعٌر يبارُس الرذيلة على األطفاؿ، ألجل ذلك تعود 
 زوجتو وتطلب اؼبسح من جديد:

 غيبيني كامسحي ظلي

 كآثار نعالي

 يا ليالي الثلج، فيضي يا ليالي،

 امسحي ظلي أنا األنثى

 بكت صٌلت كصٌلت

 إللو قمرم كلطيف قمرم

 خفى في الغيـو الزرؽيت

 في الضوء الطرم

 2حيثي ال ييرعدي جيوعه مارجه بالزفراتٍ 

تتوؽ الزوجة ىنا إٔب أف يغيب ظلها وسبسحو ليإب الثلج، لقد صّلت مرارًا، ولكن ىل إللو 
قمري أثَتي خلف الغيـو أف يتحسس آالـ البشر؟ لقد أحاط ّٔا اليأس ومؤل نفسها، وأيقنت أف ال 

 يديو، فتحاوؿ بعد ذلك أف تسلك طريقا آخر:خبلص ؽبا على 
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........................... 

......................... 

 كبركؽ في دمي تزرعها شمس الجحيم

 عصبه يصهل في غيبوبة الصحرا

 كحمى خدرم

 طالما استسلمت في غربة نومي

 لغريب بربرم

 يتعالى أخضر األعضاء

 من كىج حبيس في الظالـ الحجرم

     **     * 

 رحمةه .. كالمجد هلل الرحـو

 1غربة النـو جحيم ال تدـك

كأهنا فرس تبحث عمن يبتطيها ليطفئ رغبتها اؼبتأججة فبل ذبد أمامها إال اغبلم لتعويض 
واقعها اؼبؤٓب، لذلك فهي مرارًا ربلم أهنا تعرت واستسلمت لغريب بربري يتعأب فوقها أخضر األعضاء، 

 ىج دفُت ُب نفسها اؼبظلمة اؼبكبوتة..فيحرر ما بداخلها من و 

ال ينبغي نسياف أف ىذا الرببري الغريب ىو ىو من دؾ عرش بغداد وأحرؽ حضارة توىجت ُب 
. لقد صارت الزوجة إذف، صنًوا لزوجها "لعازر" الذي ربوؿ إٔب تنُت عميل، وىا 2ذلك الزمن اؼبضيء

                                                           
 .382-381اؼبصدر السابق، الصفحتاف:  -1
 .195يوسف حبلوي، األسطورة ُب الشعر العريب اؼبعاصر، ص -2
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ًدا. ويستمر صنيعها وتستمر نقمتها ُب ىي ُب حلمها ترسبي ُب أحضاف أعدائها فتصبح عميبل جدي
 ختاـ األنشودة:

............................ 

............................ 

*      *       * 

 انطول في حفرتي

 أفعى عتيقة

 تنسج القمصاف

 من أبخرة الكبريت، من كىج النيوب

 لحبيب عاد من حفرتو

 ميتا كئيب

 لحبيب ينزؼ الكبريت

 مسود اللهيب

 أفعى عتيقة

 تنسج القمصاف

 من أبخرة الكبريت، من كىج النيوب

 لحبيب عاد من حفرتو
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 ميتا كئيب

 لحبيب ينزؼ الكبريت

 مسود اللهيب

*     *     * 

 )كنت استرحم عينيو(

 )كفي عينٌي عاري امرأةو(

 )أنت، كتعرت لغريب(

 1)عاد من حفرتو ميتا كئيب(

لعازر بدورىا باصلة، إٔب اغبفرة نفسها اليت حّن إليها ىكذا من اغبفرة إٔب اغبفرة تنجر زوجة ا
العازر، وتستحيل إٔب أفعى ترقد جبوار زوجها الثعباف، تنسج قمصانا من أخبرة الكربيت السامة، ومن 
وىج النيوب الفاتكة، فتلتقي مع حبيبها ُب شهوة اؼبوت الكربييت األسود .. قد تكوف الزوجة رمزا 

ن يطفئ ظمأىا وتعطشها للبذؿ والعطاء واإلخصاب، لكن األمل ىبيب حُت لؤلمة كلها وتتعطش ؼب
األنثى تنسج القمصاف من خبار الكربيت، ومن وىج النيوب ونبا صورتاف عميقتاف عمق  تنطوى

 2اإلهنيار وشدة الصدمة.

–" قد مثلت عبلمة فارقة ُب الشعر العريب اؼبعاصر 1962ال فبا حكة أف انشودة "لعازر عاـ 
 3، ال بل إف من النقاد من عدىا فبثلة للقمة الفنية اليت أدركها خليل.-ب الدارسُتحبس

                                                           
 .387-386ف: ات، الديواف، الصفحيخليل حاو  -1
 .147كي كنوف، اؼبقدس الديٍت ُب الشعر العريب اؼبعاصر، صأضبد ز  -2
 .80ُب ـبتارات من شعره ونثره، ص ي، خليل حاو يإيليا حاو  -3
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لقد امتدت يُد خليل حاوى عرب مشهد العازر، لتطاؿ النص اإلقبيلي، ولعل ىذه األنشودة أف 
من اػبروج من الوصف  -حبسب الدارسُت–تكوف الوحيدة بُت قصائد الشعر اؼبعاصر اليت سبكنت 

"العازر" بل استدعتو ببعده الديٍت اإلقبيلي وبعده التحويري التحويلي وذلك على ضوء  اؼبباشر لرمز
بناء أنشودة دائرية تبدأ من اغبفرة وتنتهي إليها، كما لو أهنا تبدأ باؼبوت، وتعرج على واقع األمة 

 1اء التموزيُت.اؼبأزـو لتصل باصلة عرب رحلة مأساوية إٔب اؼبوت ال الوالدة كما لو يتوقعو كل الشعر 

ينهض العازر إذف، رمزا كليا على التحوؿ الذي يصيب البطل اػبَت، إذ باءت تضحياتو 
وعطاءاتو بالفشل واؽبزيبة واػبذالف وبلغ قاع اؼبرارة واليأس، فينقلب إٔب نقيضو جبلدا عميبل يفاقم من 

ساـ ذوذا عن حياضها، الشر واألذى فيمن حولو وُب مقدمة ذلك أمتو، اليت كاف يبذؿ العطاءات اعب
ٍب ينقلب من النقيض إٔب النقيض كما أشرنا سلفا، فحىت زوجتو رمز اغبياة جاء ليثأر منها وليجعلها 

 2على صورتو الشائهة، ويشدىا إٔب مصَته اؼبأساوي حىت بلغت جحيمو.

والرمز ىنا يستند إٔب أسطورة دينية تضرب جذورىا ُب موروثات العديد من اغبضارات، وإف 
عرفت شكبل فبيزا ُب اؼبسيحية حيث تقدـ على أهنا إحدى خوارؽ اؼبسيح اؼبتصلة بإحياء اؼبوتى، بيد 
أف حقيقة األمر ىنا أف األنشودة ٓب تصف ُب العمق "لعازر" اإلقبيلي، وٓب تقص ما فعلو اؼبسيح بو، 

 أهنا زبلق مسيحها وكيف أعاده إٔب اغبياة من اؼبوت، إف األنشودة، وبيقُت تتوكأ على ىذا كلو، إال
اػباص وعازرىا اػباص أيضا، فاػبلفية الدينية ىنا ليست إال بوابة عبور لرؤيا دينية اقبيلية شعرية 

 3خّطها خليل حاوى من واقع األمة اؼبيت التائق إٔب القيامة.

و لعازر ُب األنشودة إذف، ىو خبلؼ مرجعيتو االقبيلية، حيث ابة اؼبتفانية اليت تربطو وأختي
لعازر ىنا ال ظل ألي إيباف  -بإذف ا–بالسيد اؼبسيح، وحيث الكرامة والعناية اليت تعيده إٔب اغبياة 

أو حب للمسيح لديو.. يغلب اليأس على كيانو فيجعلو متعلقا باؼبوت فبل يأٌب إٔب اغبياة من جديد 
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مُت منو إٔب الكفر ّٔذا الّرب إال مكرىا، وبدؿ أف يكوف مدعاة لئليباف بربو وسبجيده، فإنو يدفع الناق
" رمزا لبلنبعاث الشائو، 1962والتهكم والتهجم عليو... لتتبلور عرب ذلك كلو صورة "لعازر عاـ 

 1ألجل ذلك جاء نقيضا ألسطورة البعث األصيل.

ولعل قراءة "إيليا حاوى" ؽبذه اؼبلحمة، أدؽ وأصوب بُت صبيع القراءات اليت أتيح لنا 
شيء من الرؤيا اعبامعة، وبعض التقصي  -باعتقادنا–ع عليها، وإف كاف يعوزىا مصافحتها أو االطبل

لتفاصيل اؼبتابعة النصية لؤلناشيد فهو يرى أف "أليعازر" ىو ذروة اؼبعاناة العدمّية والزوالية، كما عّدىا 
 2بعض النقاد تعبَتا عن وجداف اؼبرحلة اغباضرة كلها.

مزه "لعازر" وفق واقعو الذاٌب النفسي ىو الكما كما  قد حرؾ ر  -حبسب الدارسُت–إف خليبل 
معارضا لرغبة أولئك الذين سبنوا بعثو من جديد، خارجا  -اغبياة–كاف ،جاعبل موقفو الرافض للبعث 

بذلك عن حقيقة اغبادثة اؼبقدسة، لكن دوف أف يطمس أبعادىا اإلعجازية، معلنا بذلك مقدرة اؼببدع 
ؼبقدس اؼبرموز بو داخل األنشودة، وفق منطق يفرضو ىو، وال يفرض على بلورة فهمو اػباص لدور ا

 3عليو بقوة التاريخ والقداسة.

"، شكلت انكسارا للحلم العريب باصلة، وإذعانا 1962صفوة القوؿ: إف "لعازر عاـ 
كما يقوؿ ىو –للسقوط واالهنيار، وإذا ٓب يكن ما ىو أرىب من أف يفجع الشاعر بيقُت رؤاه 

إف الذي وقع على استواء رؤاه الشعرية ُب ما كاف لو فيها من حلم االنبعاث، ىو حس ف -نفسو
" ىي اليت ترصبت جببلء كبَت ىذا اؼبنحى الذي 1962رىيب بالفجيعة، ولعل مطولو "لعازر عاـ 

 4ازبذتو رؤياه..
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موت وقوًة إف "لعازر" إذف ُب السياؽ العاـ لؤلنشودة، ٓب يبثل حياة جديدة، وإمبا مثل والدة لل
ومبًوا لو، وىو من شبة هتديد وفيض من رعب، واغتياؿ أقسى للحياة، وُب وعي امرأتو تنقلب الرموز 
اؼبألوفة، إٔب رموز غَت مألوفة ودالالت وأبعاد ال قبل لنا ّٔا.فعلى استواء الضمَت اعبمعي يتحد ظهور 

ف ذلك ُب وعي امرأتو ليس النبت والنضارة بصورة النمو، وكل مبو ىو فيض جديد للخصب، بيد أ
فعل خَت وبركة، لكّنما شرّّ واهنيار حيث النقيض يولد من النقيض. إف "حاوى" حُت استلهم العازر 

حاوؿ أف يأخذ من  -وأنو قد مات وبعثو اؼبسيح بعد ثبلثة أياـ من موتو–من الرواية اإلقبيلية 
خبلؿ اؼبوت والبعث واؼبشوه، جاعبل  "األسطورة" مدارىا، مكسبا إياىا دالالت وإيباءات جديدة من

كّل أمٍل بانبعاث فعلي أصيل، وكأف   -كما ترسم ذلك األنشودة–منو رمزا لواقع حضارة يبوت فيها 
" إال 1962رؤيا "حاوى" االنبعاثية قد انثلم يقينها ُب مطالع الستينيات، وليس مطولو "لعازر عاـ 

األنشودة ٓب يكن إال إذعانا لصوت اهنيار ىذه الرؤيا  وصوت "حاوى" ُب 1رماد تلك الرؤيا االنبعاثية،
 .-رؤيا البعث–

إّف رؤيا البعث لدى خليل حاوي تسري ُب شرايُت جزء غَت يسَت من شعره، وليس قصيدة " 
" فحسب، وحلم اإلنبعاث لديو إمّبا ذبّسد عرب حتمية العودة إٔب زمن البعل وسبوز  1962لعازر عاـ 

والنسل، كما ذبّسد عرب اؼبسيح اؼبّتحد مع سبوز، ؤّما كاف يستقوي على ىـز أوال، وىو زمن اغبصاد 
اؼبوت والعدـ الذي يبثل عند الشاعر افتقادا للحيوية؛ ورؤيا اإلنبعاث ىذه مستلهمة من ذبربة الشاعر 

ىر، التوراتية اؼبسيحية اليت توّسلت رموز اػبصب الوثنية القديبة، حيث البعل زوج األرض والربعم والز 
أّف رؤيا البعث ىذه ذبّلت أكثر ما ذبّلت ُب ديواف هنر الرماد عن  –واغبقيقة  –أصوؿ الغريزة واغبياة 

فلسفة لدى الشاعر يريد اإلقرار من خبلؽبا بأّف اغبياة فبكنة  –برأينا  –سائر دواوينو األخرى، وىي 
"، على الّرغم من أّف  1962بعد استحالتها، وذلك أراد البوح بو بوضوح ُب قصيدة " لعازر عاـ 

رؤيا البعث فيها، كانت ُب هناية اؼبطاؼ رؤيا فاجعة باعتباره بعثا مشّوىا، وكأّف العازر مّثل والدًة 
للموِت وترسيًخا لو، وٓب يبّثل اغبياة، وبالتإب ضاع اغبلم باإلنبعاث اغبقيقي فضاع معو اغبلم العريب، 
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دبعٌت أنّو ُفِجَع بيقُت رؤياه حيث إّف  –إف جاز التعبَت  –ي فأذعن  الشاعر لبلهنيار النفسي والرؤيو 
ما كاف يتوؽ إليو من حلم اإلنبعاث، انقلب إٔب حّس رىيب بالفجيعة، أو كأّف ما بدا لو يوما هنضة، 
ٓب يكن إال ونبًا وسرابا، وٓب يكن إاّل موتا متنّكرًا بلباس اغبياة، ىذا ما جّسدتو قصيدة العازر وحىت 

جنّية الشاطئ. ولعّلها إٔب ذلك َرْجٌع وأصداء لبشائر الوحدة العربية بُت مصر وسوريا اليت  الكهف و 
كاف يرى فيها خليل حاوي ارىاًصا النبعاث عريب، إاّل أّف االنفصاؿ سرعاف ما صدمو وأطفأ فيو 

النهضة  بوارؽ األمل، وذلك ٓب يكن سوى ترسيخ االستمرار واالكبطاط العريب وفشل األّمة الذريع ُب
 والبعث.     

 

 الركح القرآني كالومض اإلنجيلي /"الكهف"ثانيا:

قد ال نبالغ إذا قلنا إف ؾبموعة "بيادر اعبوع" قد ضبلت عبء ذبربة خليل حاوى الشعرية 
" و "جنية الشاطئ" و"الكهف"، ىذه األنشودة اليت 1962بأناشيدىا الثبلث الشهَتة "لعازر عاـ 

تحليل ُب ىذا اؼبقاـ من البحث، وردت ُب مطلع "بيادر اعبوع" ولعّل سنعكف عليها بالدرس وال
رمزيتها قد اسُتمّدْت إٔب حّد بعيد من القرآف الكرٙب، واستلهمت من روحو، وألجل ذلكم جاءت 
مشبعة بروح الطقوس الدينية ورموز اإلقبيل، دوف أف تتضمن معاناة الصبلة للغيب اؼبغيب. فقد كاف 

 1من اإلنساف، ويُلهُم بأّف الغيَب ردّبا قبع ُب ضفة ما أو مكاف، وأطل ُب ردح. حاوى يصلي لئلنساف

أنشودة "الكهف"، حوار ذاٌب ُمَبّطٌن بنقمة عنيفة على الزمن آّّمد الدائر ُب فراغ، تستحيل 
فيو الّردىاُت إٔب عصور، ويتَحّجر الليل ُب الصخور، ُب الكهف ىذا الّرمز األسطوري بالنسبة إٔب 

حاوى" تنخُر الريح يده وتصفرُّ عروقو فيسأؿ مىت يثور ليخصب األرض اؼبوات، يتحقق التجدد "
 2اػببّلؽ ويَػُعمُّ اػِبْصُب وتزىو اغبياة.
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فتًحا إبداعًيا شّكل ملحمة  -باعتقادنا–لكوهنا -ُب حقيقة األمر –لقد اخًتنا ىذه األنشودة 
مستوى االستلهاـ، فانطوت ىذه األنشودة على ىالة شعرية أسطورية امتزج فيها القرآف باإلقبيل على 

 ونفحو بالومض اإلقبيلي وَلْمِحو. القرآ٘ب أسطورية مفعمة بالرىبة واعببلؿ حُت اربد فيها الّروح

دراستها على ضوء بعض  -باألحرى–بَدا لنا درس ىذه األنشودة من زاوية ربليلية بنوية، أو 
معا، ذلك ألجل أهنا تعتمد كلية الّرمز من ناحية، فضبل عن  خيوط اؼبنهجُت التحليلي والبنوي ُب آف

 التماثل ُب الرؤية اؼبأساوية ضمن سياقها العاـ اليت وردت فيو باعتبارىا من ؾبموعة "بيادر اعبوع".

 

 

يستهل حاوى أنشودتو حبسرة وجوى طاؼبا عرب عنها مرارا من قبل، السيما حُت ُتصبُح الذات  
 الّصخور: كهفا ويتحّجر الليل ُب

 كعرفتي كيفى تمٌط أرجلها الدقائق

 كيف تجمد، تستحيل إلى عصورٍ 

 كغدكتي كهفا من كهوؼ الٌشط  

 يدفع جبهتي

 ليله تىحجَّر في الصخور

 كتىرٍكتي خيلى البحر تعلكي 

 لحمةى أحشائي

 تيغٌيبوي بصحراء المدل
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122 

 عايىنتي ريعبى زكارؽو 

 تهول مكٌسرة الٌصدل،

 الصدلعبثنا يدكل عبرى أقبيتي 

نىيَّ ليلي جدائلو   ييلقي على عيػٍ

، كترتمي ، تستغيثي  في الٌريح تعوؿي

 غبَّ انسحاب البىحرً 

  ،  يىرسيبي مواته

 بعض أثمار معفنة، قشورٍ 

 كيدل تميعي كتنطول في الرمل،

 ريحي الٌرمل تنخيريىىا،

 كتصفرُّ في العركؽٍ 

 كيحيزُّ في جسدم كما يدميوً 

 سٌكينه عتيٍق،

 يثورٍ  لو كاف لي عىصبه 

 ربٌاه كيف تمطُّ أرجلها الدقائقي 

 1كيف تجمدي، تستحيلي إلى عصورٍ 
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إهنا حالة إعياء كربى ُب "الكهف" حُت خلى خيوَؿ البحر تعلُك غبَم أحشائو وتغّيبُو ُب 
ُب مطلع "الكهف" ىنا تعبٌَت  1صحراء اؼبدى، وحُت كانت يُدُه سبيُع ُب الرمل وتلتوى والرّيح تنُخرىا.

فردية رىيبة للذات اليت عرفت اػبلق والعطاَء، ٍب ٓب تعتم وعجزْت عن ذلك، فتفتَق  عن معاناةٍ 
إحساسها بالعقم واػبواء إحساسا حادا فاجعا باؼبوت واالنسحاؽ. وإذ ال ينتج عن التجارب مهما 
كانت عنيفة ومتفّجرة غَت اغبقَت واؼببتذؿ، وتًتّدى الذاُت ُب أزمنة مضاعفة حيث تلتحم اػبيبة 

 2العجز فتقوي اإلحساس بالصغار واػبذالف واؼبهانة.ب

من ٍب يصَت "الكهف" بيدر اعبوع األوؿ، حيث يتمثل اعبوع ُب ذلك العجز عن اػبلق 
ولذلك يأٌب التعبَت عن فًتة اػبلق  3والعطاء وذلك الًتجي للوحي، وُتشكُل الذات الفردية ؿبوره،

ا يذكره عن مساعدة اؼبخاطب )رّب الوحي؟(، فتتوأب والعطاء السابقة موحيا ّٔذه الداللة نظرًا ؼب
 صور اؼبائدة العامرة بطيب "اؼبن والسلوى" و"اػبمر فبا ليس تعرفو اعبراْر" ُب ىذا اؼبقطع إذ يقوؿ:

 يا من حىلىٍلتى ككينت لي
 ضيفنا على غير انتظارٍ 

 كمألتى مائدًتي
 بطيب المٌن كالٌسلول

 رارٍ سكٍبتي الخمرى مما ليس تعرفيوي الج
 ما يشتهي قلبي تجسديه يدم

 في الطٌين يخفقي ما تيغٌيبوي الظٌنوف:
، عمارات  حيوره، يواقيته

 بضربة ساحرو: "كوني تكوٍف"
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 النار تيزىري ملء موقدتي
، كالربيعٍ   كتػيٍثمري

 يحبو كيفرشي غرفتي
 غٌب الصقيعٍ 

 كالشمس تأكم من ضباب القطب
 أدًفئيها، كتمضي ميطمًئنوٍ 

 رُّ الجىمرةى الخضراأٌني بغيبتها أح
 1كأخًصبي أرضنا من غير منَّوٍ 

وتلك األجواء الكنسية االبتهالية، وقرينة  -عليو السبلـ–ُب اؼبنت إحاالٌت على "مائدة" عيسى 
ومن  -عليو السبلـ–وىو من كرامات السيد اؼبسيح ومعجزاتو 2اؼبائدة إحالٌة على العشاء األخَت،

 دالئل ذلك اؼبن والسلوى.

ة الكهف ُب ىذا اؼبقطع والذي قبلو، رمزية مومئة إٔب اعبذب واغبواء الّرىيب الذي إف رمزي
أصاب الذات، وىو من ٍب يصبح ذبسيدا للزمن اؼبعلق أو اغبياة اؼبتوقفة، فيبدو الزمن ُب سرمديتو 

ة أقرب ما يكوف إٔب اؼبوت واعبذب، بيد أف الكهف يستميز دبدلوالت ذات امتدادات متشبعة عالفار 
لعّل أبرزىا تلك اليت ارتبطت بالنبوة، والكشف والعطاء اإلؽبيُت،  3 الًتاث الديٍت بصورة عامة،ُب

حسب –لئلختبلء والّتعبد والتأمل/ حراء، وىو  -صلى ا عليو وسلم–فالكهف مقصد النيب 
ن وتبليغو رسالة الّدي -صلى ا عليو وسلم–مكاف نزوؿ الوحي على ؿبمد  -االعتقاد اإلسبلمي

ـٍ حىًسٍبتى أى  اعبديد، وقد وردت ىذه القصة ُب القرآف، وُخّلدْت فيو بسورة كاملة فيها قولو تعأب: ﴿
بنا ) يىةي ًإلىى اٍلكىٍهًف فػىقىاليوا رىبػَّنىا ًإٍذ أىكىل ا (9أىفَّ أىٍصحىابى اٍلكىٍهًف كىالرًَّقيًم كىانيوا ًمٍن آيىاتًنىا عىجى ٍلًفتػٍ
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ا ي ٍئ لىنىا ًمٍن أىٍمرًنىا رىشىدن فىضىرىبٍػنىا عىلىٰى آذىانًًهٍم ًفي اٍلكىٍهًف ًسًنينى  (10) آتًنىا ًمن لَّدينكى رىٍحمىةن كىىى
ا ثيمَّ بػىعىثٍػنىاىيٍم لًنػىٍعلىمى أىمُّ  (11) عىدىدنا  . 1﴾ (12) اٍلًحٍزبػىٍيًن أىٍحصىٰى ًلمىا لىًبثيوا أىمىدن

 -كما أشرنا سلفا  –كما دّؿ على معجزات النبوة تعابَت مثل: "بطيب اؼبّن والسلوى"، وىي 
على موسى وقومو أثناء ؿبنتهم حُت تاىوا ُب صحراء  -ا عّز وجل–رُبيل على الطعاـ الذي أنزلو 

مصر، و"اػبمر فبّا ليس تعرفو اعبرار"، إيباٌء إٔب تلك اليت أتى ّٔا "يسوع اؼبسيح" عندما حّوؿ اؼباء 
طبرًا ُب عرس اعبليل، فكانت تلك أؤب أعاجيبو، واؼبلُك "على جّن اؼبغاور والبحْر"، فيو إحالٌة على 

على اعبن، واؼبدى الواسع لنفوذه عليها، وربقيق الذات مشتهاىا "بضربة ساحر:  سطوة سليماف النيب 
 2كو٘ب تكوف"، فيو إيباء إٔب اؼبشيئة والقدرة اإلؽبيتُت.

من ٍب جاء الكهف رمزًا مطلقا كلّيا النقطاع الوحي، ورمزا للعجز والًتىل، ـبتلفا ىنا عن  
ليت تريد أف تقتفي ىدَي كهِف الوحي، البّد ؽبا من كهف الوحي والنعمة اإلؽبية. ولذلك فإّف الّذات ا

 صفات ومزايا نبوية مسيحية..ٍب يُرِدُؼ "حاوى" قائبل:

 يا مٍن حىملتى إليَّ طيبى المن  كالسول

 بسطتى يدم على ًجنٍّ 

 تيجسدي ما أريدٍ 

 كخًجٍلتي من فقرم،

 سفحتي دمي، ذبحتي لك الوريدٍ 

 ال تحتجب بمغاكر األيفقً 

 كالميصىفًَّح بالحديدٍ الميجىمًَّر 
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 عينامى سيٌمرتا على أفق

 الحديد بال جفوفٍ 

 كأخاؼي من كبريًت صاعقةو 

 ييفج ري فيهما ضحك الجنوف

 ما عيدتي أعرؼي من تكوٍف،

 ألٌلعنةي الحمراءي في شفتي

 كفي شفتي الٌتوجعي كالصالٍة،

 أًلعارو يػىٍفضحي كهفي المىٍطًومَّ 

 في منفى الكهوؼً 

 جى المعجزاتٍ كىل أصيحي بمن ير 

 أٌلساحري الجٌبار كاف ىنا كماٍت؟

 من جيثًٌة الجٌبارً 

 ككيف تبٌخرىٍت ًخرىؽه،

 ككيف تكوَّرٍت شبحنا غريبٍ 

 يمضي كتنفضو الٌدركبٍ   

 أيٌماه ال تسترحمي  

 بالٌدمع في غبش العشية، لن أجيٍب:
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 "خلفى الكهوؼ، خلفى صحراء الشواطئً 

، حقله، كمكتبةه كداٍر"  "معوؿه

 ! كي على جٌن المغاكًر كالبحرٍ ميل -

 المنُّ كالٌسلول

 ! كخمره ليس تعرفوي الًجرارٍ 

 ماذا سول كهفو يجوع، فم يبورٍ 

 كيدو ميجٌوفةو تخيٌط كتمسحي 

 الخطَّ الميجٌوؼى في فتوٍر؟

 ىذم العقاربي ال تدكٍر،

 ربٌاهي كيف تمطُّ أرجلها الدقائقي 

 1.! كيف تجمدي، تستحيلي إلى عصورٍ 

عبَت ىنا عن الّذات اؼبفجوعة بالعجز عن اػبلق والعطاء، واؼبطعونة باعبذب والعقم، يستمُر الت
ُب كهف من اعبوع والّرعب يتوقف فيو ؾبرى اغبياة والزمن ُب آف معا، فتربُز من شبة حّدُة األزمة 

لثا٘ب الفجيعة، وألجل ذلك يتشابو النداء الذي يفتتُح بو اؼبقطع الثالث مع ذلك الذي بدأ بو ا وعمق
"يا من.."، وكأنو بذلك يستعيُد مَساره من حيث التبس متعلقة كي يعلن ىنا بوضوح الطلب اؼبقصود 
 منو، وىبتتم اؼبقطع بتكرار البيت األخَت من اؼبقطع األوؿ مؤكدا انسداد أفق ىذا اؼبسار ربّاُه كيف
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ء تظهر ىنا وكأهنا عبلمٌة سبطُّ أرجلها الدقائق، كيف ذبمد، تستحيل إٔب عصوْر، غَت أف صيغة الندا
 1كبويٌة ربّدُد ُب ىذا اؼبقطع.

إف أنشودة "الكهف اليت أحالتنا وذكرتنا بسورة الكهف ُب القرآف الكرٙب، أعظم تعبَتا عن 
االنبعاث بعد اؼبوت وغلبة اغبياة ُب اإلسبلـ، لكن كهف حاوي، ليٌل متحّجٌر ُب الّصخور، وصحراء 

تتحوؿ عقارب الزمن عن الدوراف، وربلُّ النهاية، هناية كل  قاحلة، وظبك مّيت، وزمن متجمد
 2شيء".

ذُبسُد أنشودة "الكهف" إذف، تطويًعا للمقدس الّديٍت، كما أهنا سُبثل ذاكرَة نصيًة ىي 
"الكهف" ذاتو، حيث إنو النص واؼبثاؿ، بكل ما وبملو ىذا الرمز من امتداد ال ؿبدود ُب الزمن، 

اط باؼباضي البعيد لئلنساف، وٓب ال بقصة أىل الكهف عينها، مع ما ربملو من وقتامة ال هنائية، وارتب
ما دامت حاضرة عند أىل الديانات غَت اإلسبلمية كما يؤكد  3معا٘ب اإليباف والبعث بعد اؼبوت،

ثىةه رَّاًبعيهيمٍ  : ﴿-صلى ا عليو وسلم–ذلك النص القرآ٘ب وىو ىباطب النيب ؿبمًدا  يػىقيوليوفى ثىالى   َى
ٍلبػيهيٍم رىٍجمنا بًاٍلغىٍيًب  ٍلبػيهيٍم كىيػىقيوليوفى خىٍمسىةه سىاًدسيهيٍم كى ٍلبػيهيٍم  ۖ  كى عىةه كىثىاًمنػيهيٍم كى قيل  ۖ  كىيػىقيوليوفى سىبػٍ

ًتًهم مَّا يػىٍعلىميهيٍم ًإالَّ قىًليله  هيٍم فىالى تيمىاًر ًفيًهٍم ًإالَّ ًمرىاءن ظىاًىرنا كىالى تىٍستػىفٍ  ۖ  رَّب ي أىٍعلىمي ًبًعدَّ ًت ًفيًهم م نػٍ
ا )  .4﴾ ( 22أىحىدن

ودبا وبمل على اعتباره رمزا من دالالت تفضي إٔب –"الكهف" إذف، دبا ىو ذاكرة نصية 
تأويبلت عديدة، ىو الذي يتيُح الربط بُت قبليات الّنص وحيثياتو اؼبتجلية ُب اغبديث عن "العشاء 

ور العُت" .. وفق تصّوٍر شغل فيو ىذا اؼبنهج كّل األخَت"، وما ىو خاصِّ بالديانة اإلسبلمية مثل "اغب
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ذلك السابق ذكره، ألجل تقدٙب رؤية شاملة تتيُح ربقيق اؼببتغى دوف انتظاره، مع منح حرية اإلبداع 
 1ىو دبثابة ذاكرة نصية. -أي الكهف–للشاعر،ومن ىنا فإف العنواف نفسو ىنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في العنواف كالمتنالملمح الٌديني  /"في جوؼ الحوت"ثالثا:

كاف خليل حاوى يرفض رفضا وجوديا أف تؤوؿ حاؿ اإلنساف إٔب ذلك التشوه والعياء، وكانت 
أنشودة "ُب جوؼ اغبوت" وىي تنعي على اإلنساف كينونتو اؽببائية وىوانو، وكأف "حاوى" كاف يأنُف 

 2أف يكوف ما حّل بأولئك القـو فبكنا ُب احتماالت اغبياة.

–األنشودة نفسو يعّد ملمحها الديٍت األكرب، حيث وبيلنا رأسا على النيب يونس ولعّل عنواف 
ويذكرنا من ٍب بسفٍر من أسفار العهد القدٙب. لكن قبل أف نعكف بالدرس والتحليل  -عليو السبلـ
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على ىذه األنشودة ُب ضوء العنونة وعتبتها النصية، وبسن بنا أف نكتب اؼبنت كامبل، حىت إذا عرضنا 
 اؼبستويات اإليقاعية واؼبعجمية، اكتفينا باإلشارة إٔب ؿبل الشاىد فحسب: إٔب

 كمتى يمهلنا الجاٌلد كالٌسوطي الميدٌمى؟

 فنموتٍ 

،  بين أيدو حانياتو

 في سكوتو في سكوتٍ 

 كمتى يخجلي مصباحي الخفيرٍ 

 من مخازم العارً 

 كالٌدمع الميدٌكم من سريرو لسريٍر؟

 كمتى ييحتضري الضوءي المقيتٍ 

 كيموتٍ 

 عن بقايا خرؽو شوىاءى،

 عنا، عن نيفايات المقاىي كالبيوٍت؟

 حيشرٍت في مصهًر الكبريتً 

 في مستنقع الحٌمى،

 رسٍت في جوؼ حيوتٍ 

 ميضغةن يجترُّىا الغازي الجحيميُّ الٌسعيٍر،
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 حشرجاتو تتعالى

 سيحيبنا صفراء في كجًو القديرٍ 

 كالضميرٍ 

 ذلك الصوتي المرائي

 ٍر،كم يرائي المستجي

 ذلك الجوُّ الجحيميُّ السعيرٍ 

،  في مىداهي ال غده ييشًرؽي

 ال أمسه يفوتٍ 

 غير آفو ناءى كالٌصخًر على دينيا تموتٍ 

 أتيراهي كاف لي دنيا سواىا،

 كاف لي يوـه نضيرٍ 

 كعرفتي الحيلم كاإليماف كالحيبَّ القريٍر:

 نبضي قلبين، كزنده لينه،

 كصدنل يهمسو دؼءي الحريٍر،

 عه فوؽى الٌسريرٍ كصليبه كر 

 كخياؿ يتحدَّل

 عتمة المجهوؿ كالٌسر الكبير
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 أتيراهي كاف لي يوـه ميعافنى كنضيرٍ 

 أـ حكاياتي ثلوج مٌدىا

 البحرافي في كىج الهجيٍر؟

 كٌل ما أذكريهي أٌني أسيرٍ 

 عيمره ما كاف عمرنا،

 كاف كهفنا في زكاياهي 

 تديبُّ العنكبوتٍ 

 كالخفافيشي تطيرٍ 

 لمريرٍ في أسى الٌصمت ا

 كأنا في الكهف محموـه ضريرٍ 

 يتمٌطى الموتي في أعضائو،

 عيضونا فعيضونا كيموتٍ 

 كلُّ ما أعرفيو أٌني أموتٍ 

 1ميضغةن تافهةن في جوًؼ حوتٍ 

فاصبر لحكم ربك كال تكن كصاحب :﴿ -عز وجل–جاء ُب ؿبكم التنزيل قوؿ الباري 
، لو ال أف تداركو نعمةه من  ، فاٍجتباهي الحوت إذ نادل كىو مكظـو ربٌو لنيًبذ بالعراًء كىو مذمـو

 1﴾.ربٌوي فجىعلوي من الصالحين
                                                           

 .98إٔب  91خليل حاوي، الديواف، الصفحات من  -1
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وجاء ُب الكتاب اؼبقدس: "فكما بقي يوناف ُب جوؼ اغبوِت ثبلثة أياـ وثبلث لياٍؿ، ىكذا 
 2سيبقى ابن اإلنساف ُب جوؼ األرض ثبلثة أياـ وثبلث لياؿ".

يوناف ُب جوؼ اغبوت ثبلثة أياـ وثبلث "وأما الّرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يوناف، فكاف 
 3لياؿ".

كباوؿ ىنا الوقوؼ عند ذبلي الدين على مستوى ىذه األنشودة، أو أسطرة الّرمز لدى خليل 
حاوى، وىو السياؽ نفسو الذي دأبنا عليو ُب األناشيد السابقة، لكننا ُب ىذه األنشودة كباوؿ أف 

و العنونة لدى خليل حاوى، ولعّل ىذا العنواف ىنا ىو نرصد اؼبلمح الديٍت ُب ضوء ظاىرة العنواف أ
أّوؿ ظاىرة نصية تعًتضنا أثناء عملية القراءة، فهو سراج كل نص باعتباره البذرة األؤب اليت تتوالد 

 منها الكتابة.

يذكرنا عنواف األنشودة بسفر من أسفار الكتاب اؼبقدس "يوناف"، ُب إشارة إٔب "يونس بن مىت" 
اف األنشودة مركب باعبر، تصدره ُب لغة النحو حرؼ جر يفيد معٌت الوعاء والدخوؿ النيب، وعنو 

والظّرؼ وتتسرُب من العنواف معا٘ب االبتبلع والنزوؿ والنفاذ إٔب األعماؽ اؼبظلمة اؼبعتمة، ويتضمن  
وج، كذلك حنينا إٔب العودة إٔب الّرحم، فيجمع ويوحد بُت معا٘ب أضداد ملتبسة، ففيو الدخوؿ واػبر 

 واؼبوت والوالدة والغياب ٍب اغبضور.

 * األنشودة كالحذؼ في البنية:

لقد اختار خليل حاوى من اؽبالة الرمزية اليت وبتويها الكتاب اؼبقدس بعضا منها، وبدا زاىدا ُب 
 ذلك، حيث اقتصد ُب العنواف وتصرؼ ُب قصة النيّب "يوناف" باغبذؼ فأنبل مكوناهتا الكربى ومنها:

                                                                                                                                                                                     
 .50-49-48القرآف الكرٙب، سورة القلم، اآليات:  -1
 .32-31، اآليتاف: 11الكتاب اؼبقدس، اقبيل مىت، اإلصحاح -2
 .659، ص17، آية 1، العهد اعبديد، يوناف، اصحاحاؼبرجع نفسو  -3
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سم وتناسيو، فضبل عن إنباؿ األحداث الرئيسة ُب القصة، كاإلشارة إٔب ما قبل إنباؿ اال
دخوؿ "يوناف" إٔب جوؼ اغبوت، وإرسالو إٔب أىل نينوى، كما أنبل حاوي رفض يوناف ؽبذه اؼبهمة 

باإلضافة إٔب خروجو من بطن اغبوت بعد عقاب "يهوه" لو، وانبعاثو بعد  -حبسب االعتقاد التوراٌب–
 البتبلع.ؿبنة ا

لقد كانت البؤرة على مرحلة االبتبلء أو العقاب، فخليل حاوي ىنا أخضع اؼبنطق الديٍت 
 1للقصة إٔب منطق الشعر، حيث وصلها بأبعاد جديدة كأنو ينشئ ؽبا ذاكرة نصية أخرى.

إف قيمة عنواف األنشودة تتجلى أيضا أثناء عملية القراءة، فالدخوؿ إٔب األمكنة اؼبظلمة، 
فيو روح الكشف، ويستعد لعملية إحبار، ليندس ُب  قوسي بالنسبة إٔب القارئ ىنا، تتحرؾدخوؿ ط

أعماؽ النص وأغواره ؿباكًيا منطق السفر ومنطق الشعر، فيبٍت أفقا جديدا ومفتوحا للنص، والعنواف 
أُفُق توقع للقارئ، كذلك ىو احتماؿ من صبلة احتماالت قد تسعفو أو تتيح لو قراءة  دبا ىو

ألنشودة، غَت أف الغاية اليت ينشدىا كل قارئ لنص شعري تكُمُن ُب رغبتو ُب ذباوز ىذه اؼبسافة ا
وبرغم  2الّضيقة من الّنص إٔب مساحات أخرى على مستوى اؼبنت، فتتوسع من شبة دائرة القراءة،
واؼبستوى  ذلك، يبكن أف وبيلنا العنواف دائما على مستويات أو ؿباور ثبلثة، ىي اؼبستوى اإليقاعي

 اؼبعجمي واؼبستوى التصويري.

أّما بالنسبة إٔب اؼبستوى اإليقاعي، فقد نسج حاوى أنشودتو على تفعيلة حبر الّرمل  -1
)فاعبلتن ست مرات(، وىو حبر من البحور الصافية، إاّل أنّو عبأ إٔب التنويع ُب ضروب اإليقاع 

ة ـبتلفة، فهو مبدأ األنشودة ومنتهاىا، فضبل وأمباطو، وقد انضوى ربت طائلة العنواف، وظائف إيقاعي
عن كونو نقطة ارتكاز ُب بسيجها اللغوي، ُيْكسُبها بناًء دائريًا، يتقدـ فيو القارئ من البداية إٔب 

 3النهاية، ٍب يَػْرتدُّ من النهاية إٔب البداية.

                                                           
 .115ص ُب اؼبنجز الشعري العريب اغبديث،اؽبادي العيادي، الكتاب اؼبقدس  -1
 .115، ص نفسواؼبرجع  -2
 .116، صالسابقاؼبرجع  -3
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ييد حروؼ الّروّي تق ىوحريّّ باؼببلحظة، أّف البناء الّدائري لؤلنشودة، يوازيو حرٌص واضٌح عل
 وتسكينها، فبّا يكثف معٌت الّسجن واغبصار واإلسار.

 كمتى ييٍمهلينا الجىاٌلدي كالسوط المدٌمى

 فنموتٍ 

 بينى أيدو حانياتٍ 

 في سكوتو في سكوتٍ 

 كمتى يخجلي مصباحي الخفيرٍ 

 من مخازم العارً 

 1كالٌدمع المدٌكل من سريرو لسريرٍ 

أْضحى الزمة شعرية ومكونا لغويًا من مكونات  إف عنواف األنشودة "ُب جوؼ اغبوت"
 ولذلك اختار حاوى أف يكرر تلك البلزمة ُب موضعُت ـبتلفُت من األنشودة: 2اػبطاب،

 أوؽبما ُب ىذا اؼبقطع:

 كمتى ييحتضري الٌضوء المقيتٍ 

 كيموتٍ 

 عن بقايا خرؽو شوىاءى 

 عنا عن نيفايات المقاىي كالبيوتٍ 

                                                           
 .93خليل حاوى، الديواف، ص -1
 .117ي العريب اغبديث، صاؽبادي، العيادي، الكتاب اؼبقدس ُب اؼبنجز الشعر  -2
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 حيشرٍت في مصهر الكبريتً 

 1سمٍت في جوًؼ حوتٍ رى 

 وثانيهما ُب ىذه اعبملة الشعرية:

 كلُّ ما أٍعرفوي أٌني أموت

 2مضغةن تافهةن في جوؼ حوتٍ 

ويُبدي األستاذ "كماؿ أبو ذيب" مبلحظًة فيها ؼبسة نقدية قيمة ىنا، مفادىا أّف عنواف األنشودة 
 3ى االستفهاـ ُب اؼبقطع األوؿ:ينتشر وفق نسق ثبلثي متجانس مع تواتر الّصيغ اإلنشائية القائمة عل

 4كمتى يمهلنا الجالدي كالسوط الميدٌمى؟

............................ 

........................... 

......................... 

 كمتى يخجلي مصباح الخفيرٍ 

 من مخازم العار

 كالٌدمع المدٌكل من سريرو لسريرٍ 

 كمتى ييٍحتضىري الٌضوءي المقيتٍ 

                                                           
 .94-93، الديواف، الصفحتاف: يخليل حاو  -1
 .98، صنفسواؼبصدر  -2
 .108، ص1981، 1دار العلم للمبليُت، بَتوت، ط–ذيب، جدلية اػبفاء والتجلي، دراسة بنوية ُب الشعر  وبكماؿ أ  -3
 .93خليل حاوي، الديواف، ص -4
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 موتٍ كي

 عن بقايا خرؽو شوىاء

 1عٌنا عن نفايات المقاىي كالبيوٍت؟

ولعّل ىذا الّنسق الثبلثي موصوؿ باإلرث الديٍت اؼبسيحي صلة وثقى، فهو وبيلنا على األقانيم 
 وىو بصورة ما ؿباكاة ؼبعجزة يوناف واؼبسيح، أي البقاء ُب 2الثبلثة )األب واالبن والروح الُقُدس(

ياـ وثبلث لياؿ بالنسبة ليوناف، والبقاء ُب القرب ثبلثة أياـ وثبلث لياؿ بالنسبة جوؼ اغبوت ثبلثة أ
 .-حبسب االعتقاد اؼبسيحي–للسيد اؼبسيح 

تواتر حروؼ اعبّر ُب مواضع كثَتة، يضفي من الشعرية الكثَت على إيقاع األنشودة، منها:  إفّ 
وجو القديْر، ففي مداُه ال غد يشرؽ، )ُب سكوٍت ُب سكوْت، ُب مستنقع اغبمى، ُسُحًبا صفراء ُب 

أـ حكاياُت ثلوٍج مّدىا الُبحراُف ُب وىج اؽبجَْت، ُب أسى الصمِت اؼبريْر، وأنا ُب الكهف ؿبموـٌ 
 ضريْر، يبتطي اؼبوُت ُب أعضائو، مضغة تائهة ُب جوِؼ حوت...(.

فحسب، بل  وأما على اؼبستوى اؼبعجمي، فإف العنواف ٓب يَػَتجلَّ ُب خصائص اإليقاع -2
تعّداه إٔب اغبقوؿ اؼبعجمية، فقد امتّد ُب معاجم اجتمعت عناصرىا لتصنع أبرز الدالالت، وىي 
دالالت اؼبوِت والقساوة، واالكبدار والقذارة، فمعجم اؼبوت احتوى على كثَت فبّا يدؿ على ذلك إما 

–ُب أعضائو  يبتطى اؼبوت -حشرجات -ويبوت -وُبتضر -تصروبا وإّما بقرائن كبو: )فنموت
كل ما أعرفو أ٘ب اموت(. ويوسع "حاوى" من معٌت اؼبوت، فهو سكوت وصمت وتوقف   -ويبوت
 3للزمن.

 وأما على مستوى البنية التصويرية لؤلنشودة، فقائمة على مشهدين ـبتلفُت: -3

                                                           
 .94-93، الصفحتاف: السابقاؼبصدر  -1
 .117، صتجّليػبفاء والاؿ أبو ذيب، جدلية اكم  -2
 .118اؽبادي العيادي، الكتاب اؼبقدس ُب اؼبنجز الشعري العريب اغبديث، ص -3



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الرابع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

138 

حاوى، وىذا اعبو وبتل مرتبة وسطا ُب منت  أحدنبا مشهد جحيمي، واآلخر فردوسي حّن إليو
ودة، وإذ جاء بُت طرُب الصورة األؤب، وكانت الزمتو صيٌغ إنشائية قائمة على االستفهاـ الذي األنش

 1يفيد معٌت التحسر:
 أتيراهي كاف لي دنيا سواىا

 2كاف لي يـو نضيرٍ 
------------- 
------------- 
------------ 

 3أتراهي كاف لي يـو معافى كنضير
ورة األؤب، وانفبلتا من جربوهتا، وكأنو يطّهر األنشودة ومنطق بناءىا جاء استدراكا على الص

من مساحة اعبحيم حىت يصبح جوؼ اغبوت ساحًة للراحة والطمأنينة، فكأف الصورة النقيضة مقطع 
 4شعري اختلسو "حاوى" من سلطاف الزمن.

وذلك  يبكن القوؿ باصلة: إف عنواف األنشودة، قّدـ لنا جزءا مفردا من صورة شاملة وكاملة،
عليو –ما عّمى الشاعر على سائر العناصر اليت تؤلف قصة "يوناف بن آماتاى/ يونس بن مىّت" –ردبا 

كما أّف العنواف عّتم على االسم وتكّتم عنو، فجاء ىذا اعبزء خاليا من اغبراؾ ضاربًا إٔب   -السبلـ
ف إٔب البحر بعد عصيانو الثبات، وألجل ذلك توالدت األجزاء اذوفة من الصورة مثل التجاء يونا

ألمر ا، ٍب ابتبلعو وانبعاثو من جحيم اؼبأساة، فلم يكتِف تزويد القارئ بالّصورة الواحدة والثابتة، 
وإمبّا بث فيها من اغبركة واغبيوية ما أتيح لو، حىت تستعيد األنشودة وىجها، فبل تستكُت، وىكذا 

غبركة، فتشّع بأكثر من معٌت وتضحى مضيئة تبتهج الصورة الشعرية حُت تقبل عنصر التوىج وا
 5اؼببلمح.

                                                           
 .119، صنفسو اؼبرجع -1
 .96، الديواف، صيخليل حاو  -2
 .97، صنفسواؼبصدر  -3
 .119اؽبادي العيادي، اؼبقدس الديٍت ُب اؼبنجز الشعري العريب اغبديث، ص -4
 .120ص السابق،اؼبرجع  -5
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 الفصل الخامس
 * الومض اإلستشرافي  كاإليقاع في شعر خليل.

 
 أكال: الومض الٌنبوم في شعر خليل حاكم. 

 خليل حاكم بين النبوءة الشعرية كالرؤيا البعثية. -أ

 النبوم في متن حاكم. المنحى -ب

 ليل حاكم.ثانيا: البنية الدرامية في شعر خ

 درامية الشعر المعاصر -أ
 النسغ الدرامي في أناشيد حاكم-ب

 ثالثا:اإليقاع في متن حاكم الشعرم
 اإليقاع كالشعر الحرٌ   - أ

 اإليقاع عند حاكم  - ب

 التدكير باعتباره ظاىرة في أناشيد حاكم  - ج
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 الومض النبوم في شعر خليل حاكم. أكال:

ذبربة قادرة على ذبسيدىا، وذلك يتجسد ُب صور حسّية  يرى خليل حاوي أّف الشعر نبوءة ورؤيا تنَت
تتولد من الّرموز، ويتولد الّرمز عن رؤيا ىي ضرب من اغبدس يصهر الّذات دبوضوع هبعلو أداة 

اؼبوضوعية والتعبَت عنها، فالنبوءة اليت تنصّب على ذبربة حضارية –ضرورية إلدراؾ التجارب الذاتية 
 1واؼبستقبل حاضرين ُب اغباضر وؽبما ما لو من يقُت اؼبشاىدة.تتجّسد ُب رموز ذبعل اؼباضي 

إّف الّرمز ُب فلسفة "خليل حاوي" ينظم التجربة ويشرؾ اآلخرين فيها ويوّحُد ذبربة اإلنساف ُب عصرنا 
وُب كل عصر، ودبا ىو ذبسيد ُب اسوس فقيمتو ُب األداء أنّو يعرّب عن آّّردات دوف أف يقع ُب 

رمز للبعث، للحيوية اؼبتجددة ُب كياهنا الكلي آّّرد، وىكذا تتحد ُب الّرمز  -مثبل–موز التجريب، فت
صفة الكّلي آّّرد بصفة آّّسد اسوس، وُب ىذا عودٌة إٔب رؤية اإلنساف البدائي اليت كانت تُػَوحُّْد 

ة واغبقائق الكامنة عاؼبو فبل تفصل بُت باطن وظاىر، بل تندمج األحاسيس الذاتية بالظواىر اغبسي
 2خلفها.

لكننا ؾبربوف ىنا قبل االستغراؽ ُب مسألة النبّوة الشعرية أف كباوؿ اجتبلء مفهومها والقصد منها، 
 وإٔب أي مدى ربققت ىذه النبوءة على استواء شعر خليل حاوي.

ض اليت غالبا ما لعّل كلمة النبوءة ٓب تشع ُب النقد إاّل ُب الفًتة اغبديثة، وىي كلمة مفعمة بالغوام
تولُد تناقضات ُب السياقات اليت تستعملها، ونقصد بالنبوءة أو التنبؤ ىنا، "الكشف" أو رؤيا 

إالّ أهّنا تشَت أيضا إٔب ما ىو وىٌم  -برأينا–االستحالة. وىذه النبوءة رغم أهنا سبتلك جزءا من اغبقيقة 
 3من األدوات للتعبَت عن اؼبعا٘ب ُب العمق.تصنعو اغبكاية آّازية أو االستعارة والّرمز وغَت ذلك 

 

                                                           
 .60صبيل جرب، خليل حاوى، ص -1
 .61اؼبرجع نفسو، ص -2
 .35، ص1986دمشق، –ؿبي الدين صبحي، الرؤيا ُب شعر البياٌب، منشورات ارباد العرب  -3
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بيد أّف ما يعنينا ُب ىذا السياؽ ىو النبوءة ُب الشعر، وىي حبسب بعض الدارسُت، تقدٙب موقف ُب 
اغبياة يفسر اؼباضي ويطاؿ اؼبستقبل، ومن شبة فإف ُب ذلك فبا يُتيُح تقدٙب مبوذج مثإب بأفضل شكل 

ؼبنطلق، قد تكوف ىذه النبوءة صورة أو نظرة إٔب العآب، أو تَػَبصُّرًا صبإب، وحبدود الكماؿ، ومن ىذا ا
.. وىي ُب الوقت نفسو ذبربة صبالية تعتمد على تنامي استبصار القارئ ُب ىذه 1ُب مصَت اإلنساف

راسًبا ُب و  النبوءة بغية التماىي مع وعي الشاعر، ومن ٍب فإف القصيدة قد ربمل جزًءا من رؤيا الشاعر
ٍـّ من اغبياة، وإجابًة غَت اؼبستو  يات البلإدراكية من العقل. وإذف فالنبوءة تأٌب تعبَتًا عن موقف عا

 2منهجية عن تساؤالت إنسانية قد تشًتؾ ُب جذورىا مع الفلسفة.

إّف ما نعنيو إذف، أف ىذه النبوءة الشعرية جوىُر الشعر، أو ىي من طبيعتو على األقل، تستشرؼ إٔب 
، وىذا ما أردنا تسليط الضوء عليو على ضوء نظرة "حاوى" للشعر باعتباره نبوءة اغبياة وصَتورهتا

اصطبغت ُب ؾبملها دبلمح البعث، السيما حُت كاف يتطلع إٔب معا٘ب البعث واػببلص على َىْدِي 
األسطورة التموزية اليت شكلت جزًءا غَت يسَت من وعيو الشعري األسطوري وخباصة ُب األناشيد 

 .-ولو أننا استغنينا عنها ُب حبثنا العتبارات  - هنر الرماد األخَتة من

ولعّل ىذه النبوءة الشعرية قد بدأت بػ : "جرباف خليل جرباف" ٍب اصطبغت بالسّياب وخليل حاوى، 
على الشاعر بػ "نيّب األزمنة اغبديثة"، وظبّاه أحد الّدارسُت "الرّائي *ولقد اصطلح "يوسف اػباؿ"

ؼبعٌت يؤكده "خليل حاوى" نفسو عن نفسو، حُت عّد ِشْعَرُه ِشْعَر نبوءة ورؤيا، دبعٌت وىذا ا3اؼبعاصر".
 أّف الشعر عنده متصل دبا ىو فلسفي كو٘ب، أي أنّو إدراؾ جوىري لقضية اإلنساف ُب 

 

                                                           
 .47، صالسابقاؼبرجع  -1
 .47اؼبرجع نفسو، ص  -2
 أحد التموزيُت اػبمسة. *
 .13صرائي، ذبليات اغبداثة، مماجد السا -3
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الوجود وموقفو منو، وىنا يظهر الفعل اإلبداعي عنده دبظهر النفاذ ألنو إدراؾ للمنطق الذي وبكم 
ومن ىذا اؼبنطلق وضع "خليل حاوي" أناشيده ُب ميزاف التعبَت الشموٕب عن الذات اؼبتفردة،  اؼبوقف،

ألجل أف تكوف تعبَتا عن مشروعو تعبئًة لطاقات اإلنساف ُب عصره ُب الوجهة اليت أرداىا لو وىذا 
 1ىو نسيج الرؤيا فيها.
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 ية:بين النبوءة الشعرية كالرؤيا البعثحاكم خليل  -أ

وكبن نعكف على قراءة "خليل حاوى" نلفي أنفسنا مضطرين إٔب قراءة الفكر العائم ُب الشعر، ألف 
ما  موقف الشاعر من العآب والوجود، وتعبَته عن ىذا اؼبوقف لكنّ  -على األقل–ىذه القراءة سبثل لنا 

موقف –أف اؼبوقف فيها يبكن أف يُوّجَو قراءًة تتخُذ مثل ىذا اؼبنحى، ومع شاعر مثل "خليل حاوى" 
قد استحاؿ إٔب نبوءة، فشعره كما كاف يصَت دائما شعر نبوءة ورؤيا حضارية قامت أكثر ما  -الشاعر

قامت على التعليل بُت اغبالة ونقيضها، بُت البطل وخصيمو، وىو األمر الذي قبده وجًها من وجوه 
ه، واليت عكست خصوصية شعره الوعي، ويعكس اؼبفاىيم الكربى اليت أقاـ عليها الشاعر تفكَت 

 1وموقفو ُب آف مًعا.

قد حاوؿ ما حاولو من قبل كبار الشعراء ُب عصورىم  -كما يرى حاوي–إّف الشاعر اغبديث 
وأفبهم، أف تكوف نبوءتو الشعرية فاربة عصر حضاري جديد، لكن السؤاؿ الكبَت الذي ينبغي طرحو 

و نبوءة جديدة، وإٔب بعث حضاري يبثل فعبًل نبويا ُب ىذا اؼبقاـ ىو ىل كاف خليل حاوى ساعيا كب
 ؾبردا من التبعة والتكليف؟.

 وقبل ؿُباولة اإلجابة على ىذا السؤاؿ الكبَت، البد من االعًتاؼ بالقصايا اآلتية:

النبوءة اكتماؿ حضور، وحضور كثيف، واستحضار قيم وتثبيت قيم جديدة، والنبوة إٔب ذلك -
 2للمجأّة. صداـ والنيّب متحضر دوما

إف ىذه العناصر والنقاط تكاد تدخل ضمن سّلم اؼبسّلمات تُػّقِرُب اغبضارة من النبوءة، باعتبار أف 
اغبضارات قديبا وحديثا غايتها ضباية اإلنساف من اعبهل واؼبرض والبؤس وغَتىا من اآلفات، والنبوءة 
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 .104، ص العريب اغبديث طبلؿ اؼبَت، النبوءة ُب الشعر -2



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الخامسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

144 

ؿ إف اغبضارة نبوءٌة إنسانية، وكلتانبا على تفرع أبعادىا ال تبُعُد عن ىذا اؼبنحى حىت لَُيمِكُن القو 
 *هتدؼ إٔب كماؿ النوع اإلنسا٘ب روحًيا.

ويبقى أف قبيب على السؤاؿ السابق فنقوؿ: إف حاوى اؼبشحوف بالنفح األسطوري والتوراٌب، يتهيأ 
لعبور جديد وحضور جديد أيضا، تُغلفهما غبظة آّازفة، وردبا كاف يضع أماـ عينيو طفبل ناصريا 

ليُنشئ حضارة على أنقاض  **أ صرحا حضاريا، أكملو بدوي ضرب الرـو بالفرس معا،أنش
حضارتيهما، أو باغبري ليبعث حياة فوؽ أنقاض اؼبوت، فظهرت من ىنا ثنائية األضداد ُب شعره 

 1وىو ما سنشَت إليو ُب أسيقة ىذا الّسفر ُب البحث.

دَّ أف يَلَحَظ تأثَت العناصر األساسية للبنية ال مشاحة أّف اؼبتأمل ألناشيد حاوي بصورة عامة، الب
الشعرية لديو، حيث إف اغبضارة سبتزج فيها مع إيقاع الذات من ناحية، وتفًتؽ بُت إيقاع الواقع 
وإيقاع الذات من ناحية أخرى، بينما ىي ُب جانب آخر منها تقوـُ على اؼبواءمة بُت إيقاع الذات 

 2وإيقاع اغبلم.

رح، يبكن أف ننظر إٔب عمل "حاوي" اإلبداعي، على أنو عمل هبري ُب نطاؽ من ولعّلو وفق ىذا الط
التقاطع والتوازي، ويقصد بالتقاطع ىنا، التقاطع مع ما ينقض الذات واغبضارة، بينما التوازي ما 

 يوافق الذات واغبضارة ُب إطار التطلع واغبلم.

ـ، وىي 1956" واليت كتبها عاـ تنجلي نبوءة الشعر لدى خليل حاوي ُب أنشودة "حب وجلجلة
أنشودة مفعمة باعبو الديٍت االبتهإب األسطوري، لنواجو بعد ذلك ثنائية التضاد ُب ديوانو األوؿ "هنر 

فإذا كاف النهر رمزا للحياة، فإف  3الصوت ونقيضو، ، وىي ثنائية الصوتُت، أو لنقل1957الرماد" ـ
ناسخ جزآىا، فمثبل مسَتة الّدىر، دبا ربمل من الّرماد رمٌز للعدـ، ىي ثنائية ضدية إذف، ت

                                                           
 ىدفها تكميل النوع اإلنسا٘ب، وىي تشمل التقدـ الروحي واؼبادي معا. -ُب حقيقة األمر–اغبضارة *

، ص** ـٌ من أنشودة عودة إٔب سدـو  .159استلها
 .104طبلؿ اؼبَت، النبوءة ُب الشعر العريب اغبديث، ص -1
 .52ماجد السامرائي، ذبليات اغبداثة..، ص -2
 .52ص  ،نفسواؼبرجع  -3
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متناقضات، فيها ينفُذ اػبواُء إٔب حّيِز االمتبلء ويغازؿ فيها اؼبوت اغبياة، وفضاء الثنائية يغدو فضاء 
حَتٍة وسؤاؿ وتساؤؿ، مزودا حبركة ابتعاد مستمر عن اعباىز اؼبألوؼ، أو عن الذاكرة اعبمالية، وضمن 

ي، يبكن الّذىاب إٔب أف اليأس واػبوؼ الذين سيطرا على حياة "حاوى" ُب مستوى اػبارج التارىب
مرحلة مرض والده أديّا إٔب التعلق بإلو اػبَت التماسا للحماية، فالنهر ىو األمل واغبياة والنبت 
واػبصب، بيد أهّنا ؾبتمعة ٓب تستطع إزالة شوائب اؼباضي، من فقر وبؤس ومرض، فكاف ىنالك 

 1، أو إلبليس جديد يتمثل الّرماد ويتعلُق بو.طيف إللو الّشر

فإذا أمضينا مع أناشيد ىذا الديواف، قبد ثنائية الصوتُت كما اصطلح عليها بعض النقاد، ُب أوؿ 
أنشودة فيو ىي "البحار والدرويش"، وىي أؤب أناشيد هنر الرماد، مثلت لقاء الشرؽ اؼبتحضر بالغرب 

ّي لعنواف آّموعة، وعليو قامت ىذه األنشودة على تقابل الّرمز اؼبيت، فالعنواف بذاتو انعكاس جل
ا، فإذا كاف "البحار" رائد آّهوؿ، الباحث اؼبغامر الذي يتخُذ منو رمزا لئلنساف يّ فيها تقاببل ضدّ 

الغريب، فإف " الدرويش" ىو الشرقي الغارؽ ُب صوفيتو، الزاىد ُب دنياه، القانع الذي أقعدتُو قناعتو 
مسعى، وقد يبثل "البحار" الغرب الباحث عن الّسيادة، وقد يبثل "الدرويش" عراقة الشرؽ  عن كل

 2اليت رباوؿ البحث عن ملجأ أمُت.

وٓب يكن خليل حاوى ُب ىذا "التقابل اؼبتضاد" إالّ معربًا عبدلية الواقع الذي عاشو تارىبيا بيقُت مهزـو 
ضارية تتطلع من أفقها اإلنسا٘ب إٔب عصر آخر ىو ىو يقُت الدرويش والرماد. بينما كانت ذاتو اغب

النهر رمز االستمرار، والبحار رمز اؼبغامرة الوجودية، وٓب تكن أنشودة مثل "اعبسر" إاّل معربًا كبو ىذه 
 اعبدلية الواقعية، اليت كاف من نتائجها جلُّ أناشيد ؾبموعتو الثانية "الناي والريح"، اليت تعّلق فيها 

اث، ففي ىذه آّموعة ربّوٌؿ عميٌق ُب النبوءة والرؤيا، السيما أهنا ُكتبت بُت عامي بيقُت االنبع
نبعاثية لديو تنمو ، أي ُب قلب مرحلة اؼبد القومي، ولعّل ذلك ما جعل الرؤيا اإل1958و1956

                                                           
 .105طبلؿ اؼبَت، النبوءة ُب الشعر العريب اغبديث، ص -1
 .108، صنفسو اؼبرجع -2
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 وخباصة حُت كاف يلجأ إٔب رموز تُفِصُح عن ىذا اليقُت الذي سبثل أكثر ُب ذبربة 1غبظة بعد غبظة،
غّيب، وقد تشّكلْت الصورة الكربى ىنا ُب ضوء الرموز 

ُ
اغبنُت، ليس إٔب اؼباضي، بل إٔب اغباضر اؼب

 2اؼبناىضة للموت:

 بي حنينه موجعه، نار تدكل في جليد القبر

 في العرًؽ الموات

 بي حنينه لعبير األرض

 للعصفور عند الٌصبح، للنٌٍبًع المغىنيٌ 

 لج الجباؿ..لشباب كصبايا من كنوز الشمس من ث

 أنتم أنتن يا نىٍسلى إلو

 3دمو يينًبتي نيسافى التالؿ.

فالرموز ىنا، رموز مناىضة للموِت رُبثُّ على استنهاض الّذات مع شحنات إيبانية يشبهها حاوى بػ 
"اإلشراؽ الصوُب".. وإذا كانت ىذه الرؤيا اؼبفعمة بيقُت االنبعاث قد سبثلت ُب األناشيد األخَتة من 

رماد"، فإف "الناي والرّيح" قد عمََّق ىذه التجربة للحد الذي نلمس فيو ىذه "النبوءة والرؤيا "هنر ال
البعثية" وقد ازبذت صيغة الثورة دبفهومها اغبضاري، وبكل ما تنطوى عليو من عمليات التقويض 

النبوة اؼببشرة  والبناء، وىو ما اقبلى ُب "السندباد" رمز اإلنساف اعبديد اؼبتصف برباءة الطفولة وحدس
 4بعهد جديد ينبٍت على قيم التفتح والصفاء.

                                                           
 .53ماجد السامرائي، ذبليات اغبداثة...، ص -1
 .53ص  نفسو، اؼبرجع -2
 .134-133خليل حاوي، الديواف، من أنشودة "حب جلجلة"، الصفحتاف:  -3
 .54ماجد السامرائي، ذبليات اغبداثة...، ص -4
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بيد أنّنا نلفي "حاوى" ُب "بيادر اعبوع"، يبثل ما يبكن أف ندعوه "انكسار اغبلم"، السيما حُت نراه 
يْذِعُن لفكرة االهنيار، لذلك جاءت أناشيد "بيادر اعبوع" الثبلث صورًة واضحًة ِلَشلِل اغبياة والبعث. 

فإف ذلك  -كما يقوؿ ىو نفسو–يكن شبة ما ىو "أرىب من أف يُفجَع الشاعر بيقُِت رؤاه" وإف ٓب 
ما حصل لو على مستوى نبوءتو ورؤياه الشعرية ُب ما كاف لو فيها من حلم االنبعاث واغبضارة، 
ألجل ذلك غلب ُب "بيادر اعبوع" وما بعده حسّّ رىيٌب بالفجيعة، وكاف كل ما ُب ىذه التجربة 

أنّنا لسنا ُب زمن يشارُؼ االنبعاث الصحيح، وىنا َوجَد اإلنساف  -كما يؤكد حاوى نفسو–يدة اعبد
 1العريب قد عجَز عن تفجَت طاقات اغبيوية األؤب اليت دفعتو من قبل إٔب فتح العآب.

" واليت كنا قد وضعنا أيدينا عليها مطوال، قد ترصبت بعمق إخفاؽ 1962لعّل ملحمة "لعازر عاـ 
ألف الناصري عجز عن بعث "العازر"، فكاف حيّا ُب مظهره، ميتا ُب  -إف جاز التعبَت–بوءة الن

ألف األسطورة التموزية اليت كانت تغذي رؤياه، ما  2جوىره، حيث شهوة اؼبوت التهمت شهوة اغبياة،
لبثت أف سقطت ىنا ضد بعدىا ونقيض داللتها األسطورية، فرمز "لعازر" ُب الّسياؽ الكّلي 

ٓب يبثل حياًة جديدة، بقدر ما مثل والدة للموت وقوة لو، ٍب إنو ُب  -كما رأينا سابقا–ؤلنشودة ل
وعي امرأتو ينقلب الّرمز اؼبألوؼ إٔب غَت مألوؼ ُب الضمَت اعبمعي، يّتحُد النبُت والنضارة بصورة 

الزوجة، إمبا  النمو، وكل مبٍو ىو فيض جديد للخصب.. لكن النمو ُب ذاتو ليس فعل بركة ُب وعي
 3ىو نقيض ذلك..

ولعّل عمق النبوءة الشعرية لدى "خليل حاوى" إذف، قد ظهر رجعها بوضوح ُب مطولة "لعازر عاـ 
"، إذ إف الشاعر أخذ من األسطورة مدارىا ُمْكِسًبا إيَّاَىا أبعاًدا جديدة من خبلؿ اؼبوت 1962

فيها كل أمٍل بانبعاث حقيقي، وذلك سباًما  واالنبعاث اؼبشوه، جاعبل منها رمزا لواقع حضارٍة يبوتُ 
على نقيض ما تقوؿ الّرواية اإلقبيلية، ولذلك انتهت األنشودة برؤيا عدمية، حيث انتصرت شهوة 

                                                           
 .54 ، صالسابق اؼبرجع -1
 .54اؼبرجع نفسو، ص  -2
 .55، صاؼبرجع نفسو -3
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من ٍب بدا اؼبوقُف ُب األنشودة قائما  1اؼبوت اليت يُبثلها العازر على شهوة اغبياة اليت سبثلها زوجتو.
اؼبوت، وبُت الشهوة والعجز، إال أهّنا بالنهاية رؤيا ىزيبة أكثر منها رؤيا على رؤيا الّصراع بُت اغبياة و 

حُت كاف يستجيُب  -مثبل–انتصار، وىو ما يناقض نبوءة خليل حاوى كّلها ُب "الناي والرّيح" 
 2غبلمو اغبضاري ورؤيا البعث:

 للٌريًح مىٍوسميها الغىضوٍب،

 للٌريًح جيوعي مبارًًد الفوالذً 

 رى تمسح ما تحجَّ 

 من سياجاتو عتيقوٍ 

 كيىعودي ما كانٍت عليو

 التربةي الٌسمراءي في بٍدٍء الخليقوٍ 

 ًبكرنا ألٌكًؿ مٌرةو تٍشهىى  

 ًبًحٍضًن الٌشمًس، لٍيلي الرعدً 

 3ييوًجعيها كتستمرم بركقىوٍ   

سوى " 1962إاّل أّف ىذه الرؤيا البعثية قد انثلم يقينها مع مطالع الستينيات وٓب تكن "لعازر عاـ
 رماٍد لتلك الرؤيا اليت ما لبثت أف استبدلت يقينها باألسئلة اليت كانت تتوجو إٔب األشياء واؼبواقف

                                                           
 .58ماجد السامرائي، ذبليات اغبداثة...، ص -1
 .58اؼبرجع نفسو، ص  -2
 .209-208يواف، الصفحتاف: ، الديخليل حاو  -3
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نبعاثية لتقـو حىت إذا جئنا إٔب أنشودتو "رسالة الغفراف من صاّب إٔب شبود"، ألفيناه ينعتُق من رؤياه اإل
 1على أكثر من عنصر من عناصر اػبلق الشعري.

ضوء ما سبق: إف الشاعر حُت تبٌّت رؤيا البعث، كاف متوجًها إٔب الواقع حُت  نستطيع القوؿ على
رأى فيها شبرة من شبار وعي اإلنساف العريب اعبديد، لكن بالقدر نفسو، وحُت ٓب تتحقق نبوءتو 
الشعرية، ٓب يُعتم أف أذعن لصوت اهنيار الرؤيا وانكسار اغبلم، وكاف ذلك ىو اؼبأساُة وىو اعبانب 

ق منها، فانكسر حاوى أماـ نبوءتو ورؤاه الشعرية نفسها تباعا النكسار ىذه النبوءات أماـ العمي
 2الواقع.

وي الذي ذبلى ُب "رسالة نّبوعلى الرغم من ذلك، ظّل "حاوى" ُمصرًا على االستمساؾ ّٔذا اغبّس ال
ُب –لتو ىذه الغفراف.."، وىو القصيد الذي أفصح عن أسى عميق، وعن يأٍس وقنوط، وٓب تكن رسا

إاّل تربيرًا للفرار من اؼبأساة الناذبة عن نزعة فردانية ُب الشعر، واليت تشَت إٔب شيء من  -حقيقة األمر
تعميقا لُرؤاُه النبوية اليت  -ردبا–الرفض أماـ الواقع، وىي فردانية وجد فيها صداُه الشعري، ووجد فيها 

 3اكبدرت إليو ُب األصل من جرباف.

" الذي ارتفع إليو من جرباف، صاغ شخصية خليل من إرادة عاتية تنظُُر إٔب ذاهتا من إّف صوت "النيب
، ونظرة نيبٍّ خذَلُو قوُمُو ُب ما كاف لو من رؤاه أو رسالتو.  ُعُلوٍّ

ٓب تكن قضية انتحاره مفاجئة ؼبن وبِمُلُو على مثل ىذا الوعي لتجربتو وُرؤاُه، فقد   -ردبا–وألجل ذلك 
يقظت ُب نفسو ذلك الوعي اؼبأزـو بالواقع، ٍب ألف أغبتمية ؼبا ازبذ فيها من مسارات كانت النهاية ا

رؤياه "اغبضارية" كانت مشحونة باإلشراؽ الصوُب والومض اؼبسيحي، لذلك ظلَّ فبزّقًا بُت حّس 

                                                           
 .61ماجد السامرائي، ذبليات اغبداثة، ص -1
 .62اؼبرجع نفسو، ص -2
 .63، صنفسواؼبرجع  -3
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ك اإلذغاف وصوت الثورة على الواقع، ألف ىذا الواقع كاف يُراكُم صورة اإلذغاف ىذه ويعمقها فإف ذل
 1ما ولد صوَت الفجيعة اليت ال سبيل فيها االلتزاـ إال باؼبوت.

نستطيع أف لبلص باصلة إٔب أف كثَتا من أناشيد حاوى بدت أشّد كثافة وتوترًا فيما لو صلٌة بالنبوة 
ألف فكر حاوي فكٌر ثابت، وخلفيتو عن اغبضارة خلفية ملتهبة، ثؤّا فطري ملتهب ببواعث  -ردبا–

 2اقعي.التمزؽ الو 
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 :مالمنحى النٌبوم في متن حاك  -ب

بادَي الرأي، وقبل أف نضع أيدينا على شواىد تومئ إٔب اؼبسلك النبوي ُب شعر خليل حاوى، حرٌي 
أف الشاعر متأثر إٔب حّد التماىي باعبو التوراٌب  –كما سبقت اإلشارة غَت ما مرة –التذكَت 

 را ُب كثَت من جوانب شعره بالقرآف الكرٙب."الكهنوٌب اؼبسيحي"، كما بدا متأث

كما أنو حرٌي بنا أف قبلي اؼبقصد من النبوة ُب ىذا السياؽ ىنا حيث يتحوؿ بنا ىمُّ الشعر إٔب نقطة 
 تارىبية، ويتحوؿ الشعر إٔب عبارات ربمل صورا ال زمن ؽبا، أو ربمل استمرار التأثَت ُب كل مكاف.

دْحٌر لزمن منهار، وتأسيس لزمن جديد، كما أننا نعٍت ّٔا، اقتحاـ  إف النبوة اليت نقصد إليها ىنا،
القيم وذبربة التطهَت اليت يبر ّٔا الشاعر، وما يشكلو من ربدٍّ للمألوؼ وآّهوؿ.. ويبكن أف نشعر 
بأف النبوة ذات اشعاعات ال متناىية، تتطلب دراسة علمية دقيقة تارة، وربليبل ىبرج عن الروح العلمي 

 1أخرى، ألف النبوة رُبصر، وألف البحث يعجز عن تشريح معآب اعبماؿ ُب بعض األحياف.تارى 

ولعّل اؼبنحى النبوي يتجلى ُب بعض أناشيد "حاوى" ومضا ال ىبفت، السيما حُت يبدو  -1
 الشاعر غَت متنكر للعبة الفنية، متوجها إٔب تلقيح التجربة دبا يُغنيها، ولعّل خَت ما نعتمده من شواىد

من منت حاوى الشعري ُب ىذا السياؽ، أنشودة "دعوى قديبة"، حىت نضع أيدينا على رمزية 
خليل  عند "الطاحونة اغبمراء" باعتبارىا سبثل منحى ومسلكا واضحا من مسالك النبوة الشعرية

 حُت يقوؿ: يحاو 

 ضٌجةي "الطاحونة الحمرا"

 ضبابي التبغ كالخمرًة، كالحٌمى الٌلئيموٍ 

 جريمٍو، ك حٌرل لفٍخدو غيٌصتي ال 

 كارتخاءي الشفة السفلى على الشهوة
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 1كالرُّعبي متى شٌدت يدل "نينا" الشهيوٍ 

ىنا قيد خليل حاوى الزماف النبثاؽ ماٍض جديد يتجو إٔب اؼبستقبل، ويتجلى اؼبنحى النبوي ُب النص 
 ظبلؿ اغبقائق اليت ُب التأكيد التلميحي، وىو أكثر أنواع اليقُت تأثَتا ُب نبوة الشاعر، حيث ُب

يفرزىا اغبسُّ النبويَّ الشعري، سحر وىيمنة يومئ فيها الشاعر وال يوضح ،كما يبكن أف يتجلى 
اؼبنحى النبوي ُب ظهور بعث خفي تفرزه الطاحونة اغبمراء بالدوراف، فهي كالسبحة تعتمد نظاـ 

واستجابة ال واعية ؼببدأ البعث أو العودة إٔب نقطو البدء ُب التسبيح، وُب ىذا األمر راحٌة لئلنساف، 
 2الوالدة اعبديدة.

ريزة البقاء، أو اللذة غويبكن أف نلتمس اؼبنحى النبوي أيضا ُب تصوير الّذعر والّرعب ُمتجاورين مع 
اؼبشحونة باستمرار النسل، ففي الّرعب عودٌة إٔب القلق الناتج عن ثورات الطبيعة وغوائلها اليت ال تُردُّ، 

هتديدا فعليا غبياة اإلنساف وُقوتو وأمنو كاعبفاؼ والفيضاف واغبريق،.. واعبانب النبوي  واليت تشكل
يتجلى ُب تقدٙب الّرعب حبّل خفيا ؼبشكلة اغبضارة..ومن ٍب يبكن القوؿ من خبلؿ الطاحونة: إف 

و اؼبوت سار مصاحبا صوت الغريزة، إذ إهنا ٓب تستطع عند حاوى أف تبعد عن مسارىا شبح اؼبوت أ
 3التدمَت.

 

 

وإذا ما ذىبنا إٔب نشيد "اعبسر" وجدنا "حاوى" يُنصُّْب نفسو ـُبَلًّْصا مْوعوًدا، أو جسرًا تَػْعرُبُه  -2
 األجياؿ الطالعة من ضفة العتمة واؼبوت إٔب ضفة االشراؽ واليقُت:

 يىعبػيريكفى الجسرى في الصبح خفافنا
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 أٍضليعي امتدت لهٍم جسرنا كًطيدٍ 

 ، من مستنقع الشرؽً من كهوؼ الشرؽ

 إلى الشرًؽ الجديدٍ 

 1أضلعي امتٌدت لهٍم جسرنا كطيدٍ 

وباوؿ الشاعر/ النيّب، إقامة اعبسور بُت ما ىو كائن وما ينبغي أف يكوف، أو بُت الشرؽ اؼبفلس 
حضاريا والشرؽ الواعد، واعبسر ىنا ىو التحدي الذي يربط االثنُت، حامبًل ُخطة الّتحوؿ اغبضاري. 

نقع الشرؽ ىنا، فهو مستنقع الّذؿ واؼبهانة مع االستعمار، و"حاوى" ال يبكنو أف يكوف أما مست
شاىد زور على ما يرى داخل الوطن، ٓب يكن يستطيع ذباىل شقاء الوطن، فكاف اػببلص مركزا على 
إقامة جسر بُت فئتُت متصارعتُت، فئة تريد معضدا يعينها على االستمرار ُب استعادة األصالة 

ئعة، وفئة أخرى تريد سحق ىذه اػبصوصيات، واعبسر بُت ىاتُت الفئتُت غَت ؾبد إف ٓب تكن الضا
مادتو صلبة وىي الطبقة اؼبتعلمة اليت تؤمن بإخبلص أبناءىا، لذلك كاف اعبسر ذا قدرٍة على 

 2االنفبلت من الزماف واؼبكاف وزبطيط حياة جديدة.

أف يتنكر ألصالتو، فالشرؽ اؼبريض كاف مصدر يسعى إٔب نقلة ىادئة دوف  يلقد كاف خليل حاو 
وضمن إطار نشيد "اعبسر" يبكن القوؿ أيضا إّف اؼباضي  3قلق، والشرؽ اعبديد مصدر حلٍم وغاية.

الذي ٓب يُعْد يروى ظمأ اغبضور اعبديد لدى من يدعوف بالنهضويُت، بدأ يبتُد إٔب اغباضر مع حاوى 
نا البد من التوقف قليبًل ِعنَد التنّبؤ والّنظر إليو على أنّو نوع من إقامة ِلََتظُبا مًعا اؼبسَتة اؼبستقبلية، وى
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اعبسور بُت ماضيو ومستقبلو، فالنبّوة قائمة على معرفة قوانُت التاريخ، وعلى ضوء معرفة ىذه القوانُت 
 1وعلى ضوء الوعي بالتاريخ واستقراء أحداثو قد يصل اإلنساف إٔب التنبؤ.

ت االجتماعية، يبكن القوؿ إّف أحد شرائط النبوءة الشعرية، إقامة جسور وضمن سلسلة العبلقا
تواصل بُت اؼبستوى الشعري واؼبستوى البشري، أو بُت النيب/اؼبعلم، وسائر أتباعو، وقد يكوف اعبسر 
ُه بُت واقعو  الذي بناه حاوي قديبا بُت الشرؽ اؼبرفوض والشرؽ اغبلم، ىو اعبسر الذي حاوؿ أف يَبُدَّ

رفوض واغبلم الذي كاف ىاجسو يـو ألقى على األرض بأدوات عملو متمردا على طبيعة عملو اؼب
اليدوي، وبعد ربقيق التواصل بُت ُحلم الشاعر وواقعو اؼبرفوض، يسعى حاوى إٔب ربويل اغبلم الفردي 

، اغبركة وىاجس الشاعر/النيب 2إٔب حلم صباعي عّلو وبّوؿ اؼبستنقع إٔب نبع بعدما كاف موتا وثباتا،
 والبعث، والثورة على اؼبوتى األحياء الذين ال ينجبوف إال من يسعد باعبهالة.

صدى للحدث األكرب اؼبنتظر، وىو البعث وما  افإّف ىذه اغبركة اغبلم، والتفاؤؿ البلوعي، قد يكون
 3ز:اعبليُّ بتمو  يحاو  رُ ثػُّ أَ ب، وفيو تَ ذوبمل من انتصار اغبياة على اؼبوت، واػبصب على اعب

 "أين من ييفني كييحي كييعيدٍ 

 يىتولَّى خلق فرخ النَّسرً 

 4من نىسًل العبيدٍ 
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إّف فكرة االنبعاث ىنا، حرّكْت اؼبقطع الّشعري، وىي قديبة ِقدـَ األساطَت، عرفتها الديانات 
وي السماوية، وركز عليها األنبياء، ولعّل احتكاؾ اإلنساف بالطبيعة أّدى إٔب تبٍت فكرة البعث.. وحا

 1الّذي يعيش حاؿ اؼبوت واالنبعاث، قد يرى ُب اؽببلؾ طريقا إٔب اػببلص.

لبلص باّصلة على ضوء ىذه اؼبقاطع من نشيد اعبسر إٔب أف "حاوى" ربط اغبياة بالفناء كسائر 
"التموزيُت" فضبل عن أنو اعتمد التكثيف، فاستطاع بثبلثة صبل شعرية أف يصّور واقعا مرفوضا وأف 

ويبتّد نبعاثي، ٍب إّف اؼبوت يقًتُف باغبياة اقًتاف وجوب لحمة الّدمار، وأف يفتح آّاؿ لؤلمل اإليُنهي م
كبَت للموت، رغم أهنا ربمل معاناة اؼبوت وُىجاسو، فهو اؼبعضلة اليت   ر اغبياة بأهّنا ربدٍّ يفسّ  امتدادا

 2بتدئة أو تُريُد االبتداء.يستعصي تفسَتىا، وردبا شّكل اؼبوُت إزاحة حياة ىاربة غبياة أخرى م

ال تكمن قيمتها الفنية ُب شيء بقدر ما تكمن ُب حاجة  -ُب حقيقة األمر–إف األسطر الثبلثة 
اؼبرحلة اليت ُكتب فيها إٔب الوسيط اؼبخلص أو الشاعر النيب ذي اؼبقدرة الفنية اليت تثَت تصورا معينا، 

 3نا تصوير مرحلة مقبلة على منعطف جديد.أو طرًحا جديًدا أو حبثا عن التعبَت، فالنبوءة ى

يبكن القوؿ: إّف أنشودة "اعبسر" احتضنت غبظة مفصلية بُت ُحلٍم منتظر وواقٍع مرفوض، ودورىا أهّنا 
حّررت اغبلم العريب من االجًتار اؼبعهود فجعلتو حاّدا، غَت واضح اؼبعآب، فهي شكل شعري إذف، 

 4ة الكربى، وذلك استعدادا لوثبة حضارية منشودة.نبُّو استيبلء غصٍن جديد من جذر اغبيا

 

 

" حُت عاد "حاوى" إٔب الّدمار الذي أصاب اؼبدينة، ألفيناه  -3 أما لو أمضينا إٔب أنشودة "سدـو
نبئ أو اؼبؤرخ حُت يقوؿ:

ُ
" بأسلوب النيب اؼب  يبدأ قصة تدمَت مدينة "سدـو
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 كاف في اآلفاؽ كاألرض سكوفٍ 

 خفافيشه  ثيٌم صاحٍت بومىةه، ىاجتٍ 

 1دجا األفقي اكفهٌرا

وبيلنا السطر الشعري األوؿ على العهد القدٙب، ويذكرنا بسفر التكوين يـو كاف الكوف خواًء ُب خواء، 
وكانت األرض خربًة خاليًة كما ورد ُب سفر التكوين: "ُب البدء خلق ا السموات واألرض وكانت 

 2، وروٌح ا يرّؼ على وجو اؼبياه".األرُض خربًة خاليًة، وعلى وجو الغمِر ظُلمةٌ 

أما السطراف الثا٘ب والثالث، فيشكبلف إرىاصات اػبراب، بيد أّف اؼببلحظ أّف حاوي اؼبتأثر ببداية 
سفر التكوين، يبدأ تكوينو بالتخريب عرب رحلٍة سادت فيها القطيعة النزوية، ورظبت خطوطها  طفولة 

"حاوى" شحنتو بالقلق فبدأ "سفر التهدٙب" كأنو والدة  مشبعة بالعجز، وىذه الطفولة اليت تبلـز
 3جديدة.

ر األوؿ من صفة "الكاشف" وُب الّسطرين الثا٘ب والثالث اذبو وجهة ط" ُب السّ يلقد اقًتب "حاو 
النبوة اؼبدمرة، ومن ىذه األسطر السابقة يبكن أف نلحظ بأف حاوى ُيكثُف الرّفض، فيجعل اػبراب  

اف ؿبور الكوف، وألجل ذلك سيطرت رموزه حىت بدا اػبفاُش والبومة وكأهنما كأنو يأٌب تلقائيا، فك
 4ىبططاف للخراب، أو كأف شبة قوة تُعيُد اإلنساف إٔب الرباءة األؤب...

 

صارت ترزح ربت ثقل الوجود، فعكفت على استعارة  -كما يعلق أحد الدارسُت–إف أنا الشاعر 
الواقع وجعلو أكثر تكيفا مع ذات الشاعر. ىنا كانت رباوؿ  اغبدث التارىبي األكثر تدمَتا، لتطهَت
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دوما التأصَُّل ُب اؼباضي باحثًة عن القوة التدمَتية فيو، ليغدو الوجوُد مغامرة شعرية تسعى كبو الذات 
اغبضارية، كما ترغُب ُب عودة األشياء إٔب حالتها األؤب.. فإذا بالوجود يستحيل إٔب خراب، وإذا 

 1د متجهة كبو االستبلب الذي يبكن أف يُهيَئ للقيامة والبعثباغبركة تزدا

 كدٌكٍت جلجىلىة الرٍَّعدً 

 فشقٍَّت سيحيبنا حمراءى حٌرل

 أمطرىٍت جمرنا ككبريتنا كملحنا كسموـٍ 

 كجرل الٌسٍيلي براكينى الجحيمٍ 

 أٍحرىؽى القرية، عرَّاىىا،

 2طول القتلى كمرَّا

ٌب بالغضب والنقمة، وىنا نعثُر ُب النص على النبوءة اؼبدّمرة دماٌر تسارعْت أحداثو، واندفاع مصحو 
اليت يُرجى من ورائها تطهَت الكوف، وىي امتداد لنبوءة "لوط" الذي كاف راغبا ُب التطهَت وشاىدا 

 فكانت صورة التدمَت الذي يقِلُب كل شيء ويغيّػُر اؼبعآِبَ ويبحوىا. *عليو، فجاء أمر التنفيذ،

شارة إٔب مدى العبلقة بُت الشعر والغيب، وىل إف تشكيل الصورة الشعرية مرتبط وىنا البد من اإل
 أبدا بأبعاد مستقبلية، ورؤى تؤوؿ إٔب التحقق؟.

البد لئلجابة أف نتوقف عند نقطتُت: أوالنبا أّف ما وبدُس بو الشعراء ال يغدو بكاملو قيد التطبيق، 
اعبزء األكرب الذي ذىب ىباًء، ونلصق ّٔم صفة فإذا ما صدؽ جزء يسَت من حدسهم، فإننا نتناسى 

 1النبوة، والنقطة األخرى، ىي أف الشاعر بصورة عامة، ُمَزّوٌد بأنا كثيفة، فهو يتوُؽ إٔب رِحم البدء.

                                                           
 .138ص، السابقاؼبرجع  -1
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ِليَػَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليػَْها ِحَجاَرًة مّْ  قاؿ تعأب: "* ا َجاَء أَْمرُنَا َجَعْلَنا عََٰ يٍل مَّنُضودٍ ن سِ فَػَلمَّ .82، اآلية د". سورة ىو  جّْ  
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إّف "خليل حاوى" ُب اؼبقطع الشعري اآلنف ٓب يكن ُمنبًئا بالتدمَت فحسب، بل كاف قيًما عليو، 
ر شعراء اغبداثة عنفا ألرومتو وارتباطو بًتبة شرقية سيطر فيها العنف مع السيما إذا علمنا أنّو من أكث

ولوجيا الشرقية فباتت جزءًا من الوعيو، وعلى ثتوإب اغبضارات الشرقية القديبة، وردبا امتزج ذىنو باؼبي
–وردبا أعجب بالنيب ؿبمد  2ذلك الّسمت تشّرب حاوى العنف، فرأى ُب التوراة ما يروى ظمأتو،

الذي ضرب القيصر بالفرس، وبالطفل الناصري الذي صبع بُت الوداعة  -ا عليو وسلمصلى 
"يسوع" حّطم طاوالت  أفّ  دوالعنف، أو بُت السبلـ وسنة التحطيم، ولقد ورد ُب العهد اعبدي

د نّو كاف أحيانا ينطُق دبا ينضح عنًفا، كما ور إالصيارفة وباعة اغبّماـ، وطرد الباعة من اؽبيكل، حىت 
ذلك إقبيل مىّت ُب تطهَت اؽبيكل: "ودخل يسوُع إٔب ىيكل ا وأخرج صبيع الذين كانوا يبيعوف 
ويشًتوف ُب اؽبيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة اغبماـ وقاؿ ؽبم: "مكتوٌب: بييت بيت 

 3".! الصبلة يُدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص

ى" يبكن القوُؿ إنو يعسر اإلطاحة بأسبابو وروافدىا كلها، غَت وبالعودة إٔب العنف الذي تشرّبُو "حاو 
القدٙب ُب  ، حيث إف اؼبؤرخُت كثَتا ما اعتمدوا العهدٌبأنو يبكن التوقف عند الرافدين التارىبي والتورا

تأرىبهم، ٍب يأٌب دور الطبيعة الشرقية وما فيها من قسوة وقحط وجذب... ولعل ذلك ما يُوّلُد العنف 
ػبطِر باػبطر، وردع اػبوِؼ حِبُلِم التدمَت، وىذا ما حصل سباما مع "خليل حاوى"، الذي كاف ُب ورّد ا

موِت  مسيس اغباجة إٔب حاجز أماف ضد الفقر ُب أثناء مرض والده، وضد اؼبوت ُب فًتة
 4بالرفض. إخوتو..فوّجو طاقتُو التدمَتية كبو آّهوؿ، لعلو يرى إقبازه التدمَتي ربقيًقا لذاتو اؼبشبعة

يبكن القوؿ ُب خاسبة ىذا اور اغبّساس من ؿباور الدراسة: إّف اشتداد التوتر والقلق الشعري لدى 
"حاوى" جعل األنشودة لديو حفرًة تدخلها الذاُت، وال يُبكُنها اػبروج منها بعد ذلك. ولقد ظّل 

، فكشف عن لعبة اغبياة واؼبوت ُب "حاوى" ُب َغمرِة ذلك يًتجَُّح ما بُت النبوءة الشعرية ورؤيا البعث
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"هنر الرماد" وعن تداخل البداوة ونقيضها ُب "الناي والريح" وصوت اؼبوت الرتيب ُب "جحيم 
الكوميديا" فقد كاف شعره أبعَد عن اؼبفاىيم اعباىزة، فربط بُت اغبدس والرؤيا، وحاوؿ إقامة معراٍج 

النرجسية ُب األزمنة الغابرة، فقدس اغبياة وىجس  زمٍتٍّ يربط ما بينو وبُت من تسلق ُسّلم البطولة
.. 1بالبعث، مؤمنا بأّف خبلص اإلنسانية يبرُّ باالنتقاؿ من اػبطيئة إٔب الرب، ومن اؼبوت إٔب اغبياة

وىكذا حاوؿ حاوى أف وبقق نبوءة الشعر ونبوءة الشاعر على حدٍّ سواء، تاركا لغرباؿ الزمن مسألة 
 2اعبزاء واغبساب.

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا:البنية الدرامية في شعر خليل حاكم:

 تمهيد/

إف الدراما بوصفها طقوسا احتفالية ودينية قبدىا قد ارتبطت بالنشأة البشرية ُب نشاطها ارتباطا 
متعدد الصور واألشكاؿ، فقد ارتبطت ّٔذه النشأة ؼبا كاف يفرضو تدرج البشر ُب تشعباهتا، ألف 

تندمج ُب حركتها االجتماعية، ُب العادات والتقاليد والطقوس،  فأطبيعة أولئك تنزع باستمرار إٔب 
                                                           

 .217، صنفسواؼبرجع  -1
 .217اؼبرجع نفسو، ص  -2
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مرة ىذه اغبركة الذائبة، ولقد عرفت شعوب غ وتأخذ حظها من نشاطها باإلعراب عن حضورىا ُب
وأمم ـبتلفة مظاىر احتفالية وطقوسية كانت تقـو على تبادؿ حركي ينسجم مع نزوع أبناءىا ُب 

عبادة، فكاف ذلك منها وعيا حباجتها إٔب أف تليب غايات ظرفية تتكرر ربقيق ما يروبها من الفرجة وال
 لتطبع ّٔا حياهتا.

ولعل الدراما ارتبطت أوؿ ما ارتبطت بالظاىرة اؼبسرحية، وأثبتت األحباث واغبفريات وجود  
ر القديبة أياـ الفراعنة، حيث إف بعض اآلثار دلت على وجود الظاىرة ُب صظواىر مسرحية ُب م

دائية، مثل بعض ما وجد من نصوص سبثيلية قديبة تدور حوادثها حوؿ " إزيس وأزوريس" صور ب
 . 1ُب زمن ىَتودت لُ ثَّ الظبلـ، وقد ظلت سبَُ  إلو "ست" ووابنهما "حورس" 

نا، وكبن بصدد إعطاء نظرة وجيزة عن الدراما والشعر، أف نؤكد أف ىذا الشعر بيد أف ما يهمّ  
ما واؼبسرح عند اإلغريق. ولعل الشعراء الذين توجهوا إٔب استخداـ كاف على صلة ضبيمة بالدرا

أشعارىم لكتابة اؼبسرح والدراما، كانوا يقدروف عمليا أهنم يقيدوف أنفسهم جبنس واحد من ىذين 
اعبنسُت ليتغلب على سواه، وليكوف بارز اغبضور بقوة لديهم ُب ذبارّٔم، فهؤالء الشعراء كانوا من 

مل العناصر، ىبضع لطقوسيات دينية واجتماعية وفنية رفيعة اؼبرتبة، ربيط بو مؤلفي مسرح متكا
عناصر الواقع األسطوري والديٍت اليت كانت سائدة، فتغنيو بعناصر التشكيل واألداء، وتعمق أحداثو 

 .2دبنبهات خصبة وموحية ترقى إٔب أعلى مستويات الًتابط واإلحكاـ

عرب أزمنة طويلة هتيمن وتتحكم ُب مسَتة النقد، وُب  النقدية ظلت" أرسطو " ولعل نظريات 
الشروط واؼبواقف، وكذا مفهـو الدراما بصورة عامة، فجاء كتابو الشهَت "فن الشعر" وفيو شيء  يدربد

ومع ذلك وضع الكتاب أسسا متينة للبحث  -كما يذىب بعض الدارسُت–من االضطراب واػبلل 

                                                           
 .119، القاىرة، ص 1جيمس ىنري برستدرت، انتصار اغبضارة، ترصبة أضبد فخري، ط  - 1
 .119، ص السابقاؼبرجع  - 2
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اؤه حوؿ الشعر والدراما تثَت الكثَت من االىتماـ واؼبناقشة إٔب ُب نظرية الشعر واؼبسرح، وال تزاؿ آر 
 .1اليـو

إف ما تناولو أرسطو عن الشعر، امتد إٔب الدراما، وىو الذي ظل يقسم الشعر إٔب قصصي  
ومسرحي أو سبثيلي، وذلك فضبل عن الشعر الغنائي، فبا يعٍت أف االتفاؽ ُب الغرض قد يصاحبو 

واغبقيقة أف ؾباؿ الدراما أوسع من أف يكوف ؾبرد نوع من األدب، حيث  2.االختبلؼ ُب الطريقة .
األدب يعتمد على عناصر فنية يكوف أساسها األوؿ لغويا، بينما الدراما تًتكب من عناصر متعددة 
اعبوانب فيها اللغة وفيها عنصر اؼبسرحية من حركات اؼبمثلُت واؼبناظر واؼبوسيقى، واإليهامات 

ضاءات وتداخل كل ىذه العناصر لتأليف ما يعرؼ باغبضور الدرامي. ومعٌت ىذا والتشخيصات واإل
أف الدراما صباع تأثرات فنية تتألف لتعطيها ىذا اؼبفهـو فبل بد من أف يتطلب األدب الدرامي 

وقد  –استجابة، ليس من العقل وحده، بل من اعبسد صبيعا، حبيث إنو ُب األداء التمثيلي وحده 
. واألداء التمثيلي ال يكوف إال دبجموع عناصر 3يتحقق بو العمل بأكملو  -انفراد يكوف ذلك على

 الدراما اؼبندرجة ُب مفهـو اغبركة فكرا وتشخيصا.

يبكن القوؿ إف الدراما ظهرت إذف، لتعرب منذ البدء عن وعي اإلنساف بوجوده فكانت لصيقة  
ية ُب تطور النظرة، وتغَت االنطبلؽ من بدائية حبياتو وطقوسو االحتفالية والدينية، يفصح ّٔا عن حرك

ؿبدودة إٔب حضارة متبلحقة اػبطوات، ؤّذا كانت الدراما تعبَتا عن الصراع وعن سبثيل حاالت 
التناقض وفبارسة اغبياة بوجوه عديدة، وىي بأنواعها اؼبختلفة تقييد للكتابة بشرط قدرهتا على سبييزىا 

 .4دبواءمتها اؼبكتوب واؼبنطوؽ

                                                           
 .3، ص1984، 1، ع15عآب الفكر، ـ - 1
 .4اؼبرجع نفسو، ص - 2
 .11دار الرشيد للنشر، بغداد، ص جبلؿ اػبياط، األصوؿ الدرامية ُب الشعر العريب، - 3
 .4، دار الفكر العريب، ص 1ط  -سعد أبو الرضا، الكلمة والبناء الدرامي، رؤية نقدية ربليلية مقارنة - 4
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لقد كاف الشعر أداة وحيدة للمسرح، اضطلع بوظيفتو ليزيد ُب تنظيمو، وكاف موافقا للدراما  
من ناحية التفصيل، وذبسيد السردية اؼبشفوعة بتعدد األصوات ُب التباس ىادؼ زبتلف فيو مواقع 
الكلم اختبلفا منظما ينبٍت على مراعاة اختبلؼ اؼبستويات واألمزجة لدى الشخوص واختبلؼ 

اكيب واالنفعاالت واغباالت لديها، ولقد عرؼ منذ الوعي األديب األوؿ، أف الشعر اإلغريقي الًت 
عده البلتيٍت قد ماؿ إٔب أف يكوف خاليا من التجميبلت والتحسينات الببلغية الشعرية اؼبعروفة ُب بو 

يق، وعلى توسيع شعرنا العريب، ألف الشعر الغريب يعتمد على اؼبنطق وعلى استنباط اغبقائق بًتكيز دق
دائرة الوصفية اؼبفصلة لكل اعبزئيات واألحاسيس، ُب حُت أف الشعر العريب يعتمد على  اإلوبائية 

.. والشعر مهما كاف ىو 1واإلهباز بنوعيو )القصر واغبذؼ(، وتغلب عليو الغنائية أكثر فبا سواىا 
طبيعة أدائو، وُب النطاقات  حامل ؼبداخيل درامية جزئية ُب غنائيتو، وقد سبق إٔب ذلك باعتماد

التخييلية واالستيحائية وأيضا فبا يوافق ذلك وىبالفو، ولعلو أفاد ُب ربويل وظيفة اؼبسرح لدى كثَت من 
اؼبسرحيُت الذين كانوا أقطابا ُب التوجيو وخلق التمذىب الفٍت مثل مسرح "تشيكوؼ" الذي صار ُب 

 .2الدراما فيو مثل تيار ربت سطح اؼباء نظر الكثَت من الدارسُت مسرحا غنائيا دراميا،

إننا لوعدنا إٔب القصيدة العربية القديبة، لوجدناىا ربتوي على عناصر درامية عديدة دالة على  
معايشة ما يعرؼ اليـو بػػػػػػػ "اللحظات الدرامية" وىي غبظات مرتبطة بالتوترات الناذبة عن مشاىدة أو 

ا٘ب مليء بالصراع الداخلي وبتأجج االنفعاؿ اؼبًتتب أيضا عن معايشة خاصة يًتتب عليها ربرؾ وجد
ىذا التحرؾ، ولكن ُب إطار درامي غنائي، وألجل ذلك، فمن الصعوبة دبكاف التخلص من ىذه 
الغنائية على مستوى الشعر العريب، فحُت يسيطر اؼبعيار الغنائي على عقوؿ الناس تتأثر بو مفهوماهتم 

 ..3عن بقية األنواع 
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، فالدراما كما يرى أحد -كما سبقت اإلشارة إليو  -لق األمر إذف، باللحظات الدراميةيتع 
الدارسُت، ٓب تكن اآلف فقط، بل كانت من قبل اآلف لدى أقواـ وأجناس منذ سيادة العرؼ على 

وذلك  1الفن إٔب غاية فًتات انتظاـ الفنوف وخضوعها لنواميس الضبط والتقسيم واؼبعروفة حاليا ..
غم من شدة سباسك التفكَت اؼبسرحي والدرامي، فالدراما استنهاض خاص ُب كثَت من األحياف بالر 

واغباالت، ال سيما ُب مواقف التواتر اعبانيب اؼبفعم بوقوع األثر على النفس ُب غبظات اؽبجس أو ُب 
 .2والصراع  غبظات التوتر النفسي اؼبعرب عنها باللفظ أو بالتدليل الوصفي اغبواري الداؿ على القلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درامية الشعر المعاصر: -أ
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وبسن بنا بادي األمر أف نعرج بإهباز على درامية الشعر والقصيدة العربية اؼبعاصرة، حيث إف حركة 
الشعر اؼبعاصر حُت قامت، اذبهت إٔب صنع أسباب جدهتا من اعتبارات ـبتلفة ومتزاضبة كانت ربث 

تبلحقا معقدا، ومتشابكا وسريعا ُب إيقاع خطواتو ونبضو، وُب  عليها اللحظات اغبضارية اؼبتبلحقة
ؾبموع قيمو، وقد انعكس ىذا االذباه لدى شعراء ىذه اغبركة، ُب حرصهم الشديد على إجراء 
تغيَتات كثَتة ُب صبيع عناصر القصيدة العربية حىت تتميز ُب ىذا التبلحق بغناىا وقدرهتا على ذباوز 

م ُب مقاربة الشعر الغريب، سبتزج مع اغبساسية الشعرية العربية اؼببنية على اؼبألوؼ، وكانت ؿباوالهت
أجياؿ عديدة على إيقاعها اؼبعهود، وٓب يتح اخًتاقها إال ُب ؾباالت جزئية كانت تستند إٔب التجريب، 
وتقتات من ومضات الفكر الغريب، ومن ذبارب كبار شعرائو من أمثاؿ: إزرا باوند، وإليوت، وساف 

 .1ف برس ..وغَتىمجو 

تأثرا مزدوجا سبثل بوضوح شديد ُب الشكل  -كما ىو معلـو  -لقد تأثرت القصيدة اؼبعاصرة 
الشعري اؼبوروث، الشديد الرسوخ ُب الوجداف الفٍت العريب، فضبل عن تأثرىا بالفكر والشعر الغربيُت، 

رين، إذ بقدر ما تسمح ؽبم بأف وترسخت ىذه العبلقة الشعرية عند الشعراء اؼبعاصرين باألثرين اؼبذكو 
يقطعوا صلتهم باؼباضي، فإهنم ٓب تسمح ؽبم بأف يقطعوا صلتهم باغباضر، دبعٌت أف حساسية إيقاعية 
خاصة صارت تتحكم ُب اؼبسَتة الشعرية اؼبعاصرة،أساسها االزدواج السالف الذكر، وأيا ما كاف 

، وقد تطور ىذا اؼبيل كثَتا مع تطور 2نساف األمر، فإف الدراما تظل ميبل غريزيا للمحاكاة عند اإل
اغبياة وتطور وسائل التعبَت عنها، وصار ؿبصلة عميقة جدا، ىذه اصلة ناذبة عن عدد اؼبفارقات 
الدرامية، دبعٌت أف الدراما القديبة ما زالت حاضرة على األقل بتقديرىا ُب صنع التطور دبفهـو الدراما، 

تو اؼبتطورة، ىو إنساف وىي ميلو الغريزي، وؿبصلتو الناذبة عن ذبمع فاإلنساف اؼبتطور وبمل درامي
 .3العديد من اؼبفارقات الدرامية 
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إف كل قصيدة تشكل ُب أساسها حالة ما، والقصيدة ىي ما تثَت تلك اغبالة، إهنا استجابة  
فيما تواجهو ؼبوقف ؿبدد، لذلك فهي دراما صغَتة أو دراما كبَتة أحيانا، دبعٌت أف القصيدة تكوف 

وتتلبسو وتثَته، فمنها يتكوف الداؿ على انقيادىا إٔب موقف ما، وبذلك تكوف مشخصة لدراما 
معينة، لكن النظر إٔب ىذه الدراما الكامنة ُب القصيدة دبدىا وجزرىا، خبفائها وذبليها، تظل حاملة 

فُت ونبا التياراف اللذاف سبقت لكثَت من عناصر غنائيتها، نتيجة التفاعل، بتوإب وضغط التيارين اؼبختل
إشارتنا إليهما )األثر الشكلي  الشعري، وأثر الفكر والشعر الغربيُت(، بيد أهنما خاصيتاف يبكن 

 .1قبوؽبما على أهنما ؿباولة أؤب 

لعل ما يتوأب أماـ الشاعر اؼبعاصر، ىو حشد الرموز بأنواعها، واألساطَت، واؼبيثولوجيات،  
موروثو ُب صورة اؼبغامرة، والصراعات واػبرافات، واغبكايا الشعبية، والقصص  فيستحضرىا من خبلؿ

التارىبي، ٍب يصنع ما يستدعيو عاؼبو الشعري النابض باغبركة واػبياؿ ..ىذا التشكيل ظل ينعكس 
على اعبانب اؼبضمو٘ب ويفوؽ لدى شعراء كثر صفة التشكيل ليستحيل إٔب اعتماؿ فكري لو سريانو 

، 2ربديد الرؤيا دبا ىي تعميق ة من اللمحات، أو تقدٙب نظرة شاملة وموقف من اغبياة  اؼبتدفق ُب
 فيتعمق تباعا لذلك اؼبضموف.

حُت أخذت اؼبضامُت تنمو مع مبو القصيدة، أخذت الدراما تساير التجربة، ال بل استحالت  
دفة فيو اغبوار الداخلي إٔب جزء من ىذه التجربة، فاتسع ؾباؽبا حيث تلونت بتلوينات فاعلة ىا

الدرامي، واؼبناجاة والتناقضات، والسخرية، ومنها أيضا دالالت درامية أخرى كالنربات اؼبتموجة 
والتباينات اؼبتداخلة ألداء غايات التشخيص وغايات اخًتاؽ ؾباؿ التعبَت العادي إٔب ما ىو أعمق 

 .3معلق كما يرى بعض الدارسُت  وأدؽ إٔب حد الغموض أحيانا، فيصَت النص وجودا مبهما كحلم
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وىم وباولوف االقًتاب من القصيدة الدرامية اؼبعاصرة، أف  -ُب اغبقيقة -يشق األمر على الدارسُت
يعطوا ما يوحي بأنو تنظَت ؽبا، فهذه القصيدة ىي وليدة اجتهاد الشعراء اؼبعاصرين وإبداعهم، وإف  

غَت أف ىؤالء الشعراء اؼبعاصرين تفاوتوا ُب كل شاعر ىبلق قصيدتو الدرامية باجتهاده وقصده، 
اقًتأّم من التعبَت الدرامي ُب قصائدىم إصباال، وذلك نتيجة حدود انفتاحهم وطاقاهتم اإلبداعية، 
ولذلك كاف لكل بناءه الدرامي ُب حدود القصيد، فلكل شاعر قدرتو اػباصة على استيحاء قيم 

خصاب مضمونو، فقد يتخذ الشاعر الواحد استلهاماتو تشكيل قصيدتو، وقدرتو على تعميق أدائو وإ
 نبزا ألدائو ولتوسيع ؾباؿ استخدامو حىت لًتاثو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الٌنسغ الدرامي في أناشيد حاكم: - ب

الشعر العريب اغبديث واؼبعاصر، وكاف حاوي من أشد  ُبال ىبفى على النقاد والدارسُت تأثَت إليوت 
ألمر بدرامية أنشودتو، ولقد ذبلى اؼبنزع الدرامي بوضوح ُب شعر اؼبتأثرين بو ال سيما حُت يتعلق ا
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حاوي، حُت عرؼ كيف يستغل ثقافتو ُب ذباربو الشعرية، وكيف يصرؼ ذلك ُب ذبويد عطائو 
الشعري وتعميقو وتكثَت روافده، بصورة مركبة فيها عمق إدراؾ، وحسن توظيف للرموز واألساطَت 

ُب اإلتقاف والتلوين اؼبتعدد األصوات. ولعل ذلك ما يؤكده  ألجل ربقيق أداءات شعرية ىي غاية
شقيقو "إيليا حاوي" حُت يقوؿ: " إف ُب شعر خليل صوتُت دائمُت وإنو يًتجح بينهما وكبلنبا 
حتمياف ومنهما تولدت اؼبأساة اليت الزمتو، ولقد كانت ذبربة اؼبقهى واػبمارة ُب شعره ذبربة دائمة، 

من الرموز الداخلية والعميقة اليت ذبسد حنينا ديونزيا إٔب معانقة اغبياة دبا ىي  تردد عليها كثَتا، وىي
عليو، اغبياة اليت تسمو إٔب أعلى وال تلتفت إٔب أية جهة أخرى، اغبياة اليت تقيم ُب غبظتها، والتملي 

غبطة بأرجائها من لذاهتا إمبا يكوف وفقا للعبادة الديونزية تعميقا للشعور باغبياة وتغذية ألشواقها و 
 .1إليها " وبُت أحضاهنا، إف الذات الديونزة ىي حقيقة قائمة ُب نفس خليل وشعره، وىو كاف وبنّ 

يعا٘ب حسرة الزمن اؼبؤب، وكاف ُب اػبمارة دوف أف يكوف فيها،   -مثبل–ففي أنشودة "دعوى قديبة" 
أينما حل وارربل. وُب كاف ُب نفسو ىناؾ، وخليل ٓب يستطع مرة ُب صباه أف يفًتؽ عن نفسو 

"جحيم بارد" تقع على كائن عدمي متهالك من داخل، ببل باعث، رث ُب حسو واكبلت أعصابو 
فها زمنا، ٍب رذؽبا، وكأهنا من الذات الساقطة لخيوط عنكبوت، ومع ذلك فإنو يتخذ لنفسو عشيقة أ

 .2اليت تلتبس بو وتتطُت عليو 

ٓب يكن ؾبانيا ُب نفس خليل، كاف  -يليا حاويكما يذىب إ  -غَت أف اغبس اعبنائزي ذاؾ 
واقعيا وفعليا بالنسبة إليو، وحده بُت الناس العاديُت إٔب مطاعمهم وأنانيتهم، كاف يسمع جنازة الزمن 

 .3بل إنو كاف يشاىدىا ويسَت متأسيا ُب موكبها والزمن واِب أبدا ُب الصورة 

 تنعى على اإلنساف كينونتو اؽببائية ويتجلى النسخ الدرامي ُب أنشودة "جوؼ اغبوت" حُت 
وىوانو، وكأف حاوي كاف يأنف أف يكوف ما حل بو بأولئك القـو فبكنا ُب احتماالت اغبياة، وإذا  
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كاف قد عثر عن مأساوية الكوف ُب اؼبقهى، فهو أحرى أف يعثر عليها ُب ذلك اؼبأوى، واؼبأوى ىو 
يرثيو خليل ُب " وجوه السندباد" كما ٓب يرثو  مستنقع الزمن الذي صحبو أبدا، وىو الزمن الذي 

دائمُت عند خليل، فإهنما انطبلؽ أوؿ كاف يقتحم  ا. أما إف عدنا إٔب الصوتُت، وإف كان1شاعر قبلو 
 -حىت ُب مثل استغبللو ألشيائو الصغَتة ُب الشعر -منها حمن خبللو ؾباالت أخرى أبرز  ما يلو 
و للحضارة العربية األؤب، وكأهنا اؼبرمى البعيد واألساس لنظرتو ؾباالت إحساسو القومي العريب وتعشق

ولروحو، ولنبض قلبو وفكره، إنو يستجلب من أجوائها وقصصها زاداتو الفكرية ُب الشعر ليخصبو، 
وليميزه بالعمق واعبدة واألصالة، فاؽبوية قائمة على حضور دائم لديو، لكنها حباجة إٔب أف تغٍت الفن 

ارة وعمق التدليل، ألجل ذلك جاء ببعض جوانب تراثها، فكاف لديو ُب بعض اؼبقاطع والشعر باغبر 
سفر أيوب ودمع ليلى وخاًب شهرزاد، ٍب مزج ذلك بأؼبو اؼبقيم ُب نفسو ووجدانو، والدرامية كما يعلق 

ث إيليا حاوي حوؿ شقيقو تتكوف فاجعتها من حس اؽببلؾ الغنائي الذي تعانيو رموزه وحوافز االنبعا
 .2اليت أخرجتو من قرب التاريخ والزمن 

إف اؼبأساة تكمن عند حاوي ُب اإلحساس بتغور قوميتو، فيحس بانكفائو اقق أماـ ؽبب  
 النار اؼبقدسة:

 

 عدت بالنار التي من أجلها

 عرضت صدرم للصاعقة

.............................. 

 صلواتي سفر أيوب، كحبي دمع ليلى،
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 .1 خاتم من شهرزاد

من ىذه الفاجعة اليت يتتابع ؽبيب نَتاهنا، يستلهم وصفو من واقع بلده، حيث ال تبقي النار  
إال اػبراب، وحيث تتعفى كل اؼبوجودات، وتتعفى معها حضارة ومصَت بتارىبو وبقايا بريقو ُب سابق 

لظاىرة بُت العهود، حىت كأف ىذا اللمعاف قد خفت هنائيا وصار ما يدؿ عليو ىو لوف اػبفافيش ا
بقايا اػبراب واألتربة، يستخدـ حاوي صوتو ىنا ُب نطاؽ غنائي مكثف يستعَت منو عواطفو كبو 
العروبة من خبلؿ بلده األـ، لتكوف ـبالفة ؽبذا االستخداـ الذاٌب، حيث كأهنا تقًتب ألف تكوف 

لتنميقات الشكلية موضوعية عوض أف تكوف ذاتية، ومن شبة ٓب ينزع ُب ىذه األسيقة الدرامية إٔب ا
و فقط الشعر وحده ىو الذي وبمل ظبات ياليت تفسد عليو أداءه وتغرقو ُب الببلغيات اؼبستهلكة، ولد

يلج ُب حقبة اإلٍب الفكري قبل زمن  ؼباّ األصالة والعمق، سباما ُب الزمن البكر حُت كاف اإلنساف 
 2سدـو ..

دى حاوي، ال سيما ُب قممو الفنية ولعل الروح القومية تتجلى باستمرار ودوف انقطاع ل 
ومطوالتو من مثل )الناي والريح( و) وجوه السندباد( و)السندباد ُب رحلتو الثامنة(، أين يلتفت إٔب 
الواقع فيجد أف صورتو الكئيبة تناقض ما عاين من صور مشرفة، فيعا٘ب من جراء ذلك مأساة ذات 

ن ناحية، والشك اغبضاري الذي ظل يساوره من وجهُت:أمتو اليت ما زالت أسَتة صبود االكبطاط م
. فالسندباد  ُب 3ناحية أخرى أين كاف يدعي لنفسو دور النيب والرائد، ويبشر بتجسيد رؤيا االنبعاث 

ترميز مستوحى من بيئة التصقت  -واليت مرت بنا ُب بعض سياقات ىذا البحث -رحلتو الثامنة
سطورة( السندباد، ولقد تلمس حاوي الذات القومية من بصميم حياهتا وؾبتمعها القدٙب حكاية أو )أ

خبلؿ العودة إٔب اعبذور واسًتجاع اغبس التارىبي فنيا، ألجل سرب أغوار اؼباضي، حيث السندباد ىو 
الشاعر، ىو اؼبخلص الونبي وىو ىذا اؼبوجود بُت األٓب ُب الواقع، واغبلم ُب التطلع، ىو إذف رمز 

                                                           
 .149خليل حاوي، الديواف ، ص  - 1
 .110إيليا حاوي، خليل حاوي ُب سطور من سَتتو وشعره، ص  - 2
 .16خليل حاوي، الديواف، )من تصدير ريتا عوض للديواف( ص  - 3
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أف ُب نفسو قنوط قد يًتاءى حلما أو قد يًتاءى بو اغبلم ولو داخل غبالة تلمس واستكشاؼ، ولو 
ستقطب الزمن كلو، وال تفصل بُت اؼباضي تالرعشة والتساؤؿ الشعريُت، كرغبة استبصار حاظبة، 

 .1واغباضر واؼبستقبل بالرؤيا، فتكوف ُب غبظة واحدة قاطبة 

ى حاوي مثقل باؼبعٌت الفلسفي يذىب أحد الدارسُت ُب سياؽ درامية القصيدة أف الرمز لد 
الوجودي فيغدو السندباد عنده رمزا للرحيل والضياع، والعودة إٔب الديار. رحلة السندباد الثامنة ىي 

 رحلة داخلية ُب ثنايا النفس وخباياىا.

فالسندباد ىنا مسافر رؤيوي، وىو رمز للشاعر اؼبتفرد، اؼبتوحد، كالنيب ينتظر الوحي برىبة علو  
بشارة إٔب قومو، بيد أنو يظل مرتبطا دبحيطو من خبلؿ نفسو ومن خبلؿ رؤيا شعره ُب تأمل وبمل ال

 .2طويل يعتوره اغبزف. ولذلك وصف إيليا حاوي أنشودة السندباد باؼبلحمة الداخلية 

لعل أنشودة السندباد ُب مظهرىا آّرد من الشعر، ىي شعر غنائي درامي، فيها من البصارة  
رىفة اإلحساسية وااللتفاتة العاطفية ما يعذره حُت ينشد التغيَت، وحُت يبكي متسكعا ُب اإلبداعية وال

فعم ضمائر األناشيد عند حاوي، كتعبَت عن حالة اغبَتة والشبهة يطمث الرذيلة واػبطيئة، فالسندباد 
 .3وامتناع اليقُت ُب ربوالت متناقضة متوترة، ومتآلفة عرب ذبربة كلية 

سردية خاصة ال تنكب عن طريقة البناء الدرامي بل تدعمها وتسعفها  إف ُب األنشودة 
دبنبهات إثارية وإشارية فيها اعتماؿ شبو عفوي للصراع وغبركتو وجوه وفضائو، والقصيدة أيضا مركبة 

وأثر عريب قدٙب )أسطورة  -من أثر غريب قدٙب )أسطورة الرومنس(، وىنا يبدو أثر إليوت الشديد
ؼ الشاعر ليخدـ ّٔما اغباضر واؼبستقبل ُب رؤيا يقظة. فحاوي ازبذ ؿبتذاه ُب السندباد( مع تصر 

بإضافة رحلة ثامنة، ويظل ُب النهاية رمزا صادرا ُب واقع تدرجو عن  وىذا من السندباد، فأعاد خلق

                                                           
 .36، ص 26إيليا حاوي، قراءة ُب شعر خليل حاوي، ؾبلة الفكر العريب اؼبعاصر، ع  - 1
 .49تارات ـ شعره ونثره، صإيليا حاوي، خليل حاوي ُب ـب - 2
 49اؼبرجع نفسو، ص  - 3
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النموذج األصلي، والنموذج األصلي صورة متطورة ُب األعماؿ الفنية عرب الزمن، ألهنا تعرب عن قضايا 
 إنسانية ُب طبيعة النفس البشرية ال زبضع للتحوؿ دبرور الزمن.

يبكن القوؿ تأسيسا على ما سلف بأف اؼبسحة الدرامية مشلت جزءا غَت يسَت من شعر خليل  
حاوي إف ٓب يكن شعره كلو، وىنا ُب السندباد قمة الدرامية، وىو الذي ألفى انتظاره باطبل فما درت 

 .1اليقُت لو الرؤيا وما استجاب لو 

إف التجربة ىنا صوفية، وال سبيل إٔب إصبلح الذات إال خبلع األقنعة وىدـ سراديب النفاؽ .. 
فحاوي يتوسل التجربة اؼبسيحية والصوفية ُب فحص الضمَت والتموت على الذات السلفية الفاشلة، 

ا اغبقيقة، " واغبقيقة وعن اػبطايا اليت تكوف حجبا ُب النفس وستورا بينها وبُت ذاهتا اليت تكمن فيه
ىنا قد تكوف اغبرية الكاملة، وقد تكوف التجربة الشعرية اليت ال تتحجب وراء الصورة واللفظة، وليس 
من فرؽ عند حاوي بُت اليقُت الفٍت ويقُت اغبقيقة واغبرية واإلنساف اؼبتكامل، فهي كلها وجوه 

 2مع اغبقيقة واغبرية والتجربة الفنية .."متعددة ومتوحدة ألمر واحد، وقصيدتو ىي سَتتو ُب ذباربو 

لبلص إٔب القوؿ إف النسغ الدرامي ُب أناشيد حاوي يتجلى أوال ُب ارسبائو ُب أحضاف الرمز 
واألسطورة دبختلف مشارّٔا وألواهنا، ٍب ثانيا ُب الصوتُت النقيضُت لديو، فكل أنشودة غباوي ينطبع 

أسيقة ىذا البحث، وحسبنا بعناوين ؾباميعو "الناي ُب بعض  ةّٔا صوتاف كما أشرنا غَت ما مرّ 
والريح"، "بياد اعبوع"، "الرعد اعبريح"، ناي األحزاف واالستسبلـ، وريح النقض والثورة، بيادر 
اػبصب واغبصاد، قفار اعبوع واؼبسغبة، وىو ىنا حتما جوع روحي، جوع الكرامة واغبرية، أما الرعد، 

، فحاوي كاف عرب الرعد ما يزاؿ يرعد وروبو تعصف وتقصف، ولكنو فرعد الثورة أيضا غَت أنو جريح
. ولعل ذبربة الصوتُت 1967بات جروبا باؽبزائم والنكسات العربية اؼبتعاقبة وخباصة ىزيبة حزيراف 

 3الكرببلئية ُب شعره. ةتلك كانت باعث الدرامي

                                                           
 .50، ص السابقاؼبرجع  - 1
 .51اؼبرجع نفسو، ص  - 2
 .142إيليا حاوي، خليل حاوي ُب سطور من سَتتو وشعره، ص  - 3
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 ثالثا: اإليقاع في متن حاكم الشعرم:

 عر الحر.اإليقاع كالش  - أ

إف اإليقاع من حيث مفهومو و باعتباره ظاىرة و ذبليات ومعايَت، مسألة عسَتة جدا، و لعل مرجع 
و ؾباؿ لعلـو متعددة و اختصاصات ـبتلفة، فاإليقاع ظاىرة عابرة نّ إىذا العسر اتساع مفهومو، حبيث 



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الخامسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

173 

لعصافَت إيقاعات معقدة للعناصر و النشاطات و اغبركة أيا كاف حجمها، فللريح و الرعد و زقزقة ا
جدا ألهنا ال تتيح لنا مبلحظة نسيجها و زمنيتها ، و لتتإب الفصوؿ و تناوب الليل و النهار 

، بل 1إيقاعات ، كما أف غبدث التنفس و دقات القلب و ـبتلف النشاطات  اإلنسانية إيقاعات
بيل لو إٔب ذباوزىا نظرا ألنبية يبدو أنو ضرورة إناسية ؽبا تعلق بعميق علل اغبركة ُب اإلنساف، ال س

مقولة الزمن ُب وعيو و الوعيو و للعبلقة اغبميمة اؼبعقودة بُت اإليقاع و الزمن ، ذلك أننا نسيطر 
 .2على الزمن، و أنبيتو تكمن ُب أنو موضوع لرغبة إنسانية عميقة

التفعيلة، و الذي يعتمد  بدراستو ُب ىذا اؼبقاـ ىو اإليقاع اػباص بالشعر اغبر ، أو شعر مُّ هُ و ما نػَ 
أمباطا خاصة، كما سوؼ نرى ُب حينو ،لنصل إٔب حدود ما ظبي بقصيدة النثر، أو القصيدة اليت 

زبلق إيقاعها حسب قوانُت بنائها الداخلي إذ تتوحد العناصر اإليقاعية األساسية ، الف اإليقاع ُب 
ية و تزاوج اغبروؼ و تنافرىا ..و ىذه كلها اللغة الشعرية ال ينمو ُب اؼبظاىر اػبارجية للنغم و القاف

مظاىر أو حاالت خاصة من مبادئ اإليقاع و أصولو العامة .و إذا ما أردنا االقًتاب من اإليقاع 
» باعتباره اصطبلحا، قبد ما ذىب إليو "صفي الدين البغدادي" قريبا من روحو حيث عرفو بأنو 

و النسب، أو تقدير لزماف النقرات، أو قسمة زماف اللحن النقلة على النغم ُب أزمنة ؿبدودة اؼبقادير 
 .3...«بنقرات وىو النقلة على أصوات مًتادفة ُب أزمنة تتوأب متساوية 

لقد ورد مصطلح اإليقاع ُب اليونانية دبعٌت اعبرياف و التدفق، و اؼبقصود منو عامة ىو التواتر اؼبتتابع 
و           ـ، أو اإلسراع و اإلبطاء، أو التواتر بُت حاليت الصمت و الصوت، و النور و الظبل

االسًتخاء..، فهو يبثل العبلقة بُت اعبزء و اعبزء األخر، و بُت اعبزء و كل األجزاء األخرى لؤلثر 

                                                           
1
 - Durant (Gilbert), les Structures Anthropologiques de l Imaginaire, Bordas, 1969, pp-49-55. 

 .24، ص 2005، 1، ط1ُب الشعر العريب اغبديث، دار اغبوار ، سورية ، البلذقية، ج  اإليقاع ،الورتا٘بطبيس  - 2
 .140 ، ص، بغداد1980، ، دار الرشيد النشرين عبد اؼبؤمن األرمو٘ب البغدادي، كتاب األدوار، شرح و ربقيق ىاشم ؿبمد الرجبصفي الد - 3
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    الفٍت، و اإليقاع صفة مشًتكة بُت الفنوف صبيعا تبدو واضحة ُب اؼبوسيقى و الشعر و النثر الفٍت 
 1و الرفض.

أف مسألة اإليقاع قد شغلت حيزا كبَتا من سطح االىتماـ ُب الشعر، و ذىب فيها و اغبقيقة 
الدارسوف مذاىب ـبتلفة، فمنهم من ربطها بأصولو العربية ربطا تواتريا ٓب وباوؿ فيو استقراء التجربة 
اإليقاعية العربية استقراء استظهاريا يراعي تطورىا و أسس تركيبها على ضوء مكونات عديدة : 

ارية، و نفسية، و لغوية، و فنية، و اكتفى بإيراد مواصفات مألوفة تتسلط على العموميات حض
فحسب، و ذلك بإعادة استنساخ ما كتبو القدامى، و منهم من غار ُب البعد عن ذلك ليحاوؿ 
التكثَت من افًتاضات ال تستند إٔب حقائق، بل ال تستند إٔب الظنة و الشبو، ال بل افًتاضات ال 

د إٔب قابلية التطابق ُب نطاؽ ىذه االفًتاضات، ألجل قيامها على الوضعية اؼبشفوعة ببعض تستن
األحكاـ القيمية، ُب غَت ما نفاذ إٔب دخيلة اإليقاع ُب صورتو الشعرية العربية، ومنهم من حاوؿ 

لتجريب التحلل من كل ارتباط بالواقع اإليقاعي الشعري العريب ليعتمد فقط على ما يبكن تسميتو با
التحليلي اؼبنفتح على الغرب، فكاف اتذى ىو ىذا النموذج الغريب الذي بنوا عليو أحكامهم ، و ٓب 
يعَتوا أدٗب اعتبار ؼبا وصل إليو العلماء العرب ُب دراسة العروض، و مع ذلك يبقى اإليقاع بعد ىذا  

 .2كلو أصعب اآلليات اؼبتحكمة ُب النص الشعري

حتذاء بالنموذج الغريب من بعض الدارسُت، جعلهم يبتعدوف عن جادة الصواب ولعل االقبرار إٔب اال
على عدة مستويات، منها سبثل اإليقاع الغريب، حُت ازبذوه خارج عبلقتو بواقع اإليقاع العريب، ألهنم 
استعاروه من الغرب وقاسوا عليو ُب غَت استغراؽ وال استدراؾ، فكاف سبثبل ؾبردا ال يتطابق حىت مع 

صل استعارتو، ليكوف، على األقل، صادرا عن واقع جاؼ ال ىبرج عن ماىيتو ُب الوصف والشرح أ
ُب فهم اإليقاع الغريب نفسو  –أي  –والتحليل والتأويل، ومن ىنا صار اػبطأ لديهم مزدوج الصورة 

 من ناحية، ٍب ُب فهم عبلقة ىذا اإليقاع باإليقاع العريب..
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مستوى سبثل اإليقاع العريب، من جهة أهنم ٓب يفهموه ُب أصل نشأتو لقد أخطأ الدارسوف أيضا على 
وطبيعة تدرجو وعبلئقو الوثيقة باللغة واؼبكونات االجتماعية والنفسية، ألف اإليقاع فن ال بد من أف 
يكوف دارسو مولعا بالتنقَت عن مباحثو حىت يكوف استيعابو لو سليما وصحيحا. وىنا ال بد من القوؿ 

إف الشعر ىو ما وافق أوزاف العرب، ومقتضاه أنو ال يسمى شعرا ما خرج عن أوزاهنم، بل  مع اػبليل
إذ اؼبوافق للشيء غَته، فلو دخلت أوزاف العرب فيو لـز مغايرة  ،وأال تكوف أوزاف العرب نفسها شعرا

ددة، الشيء لنفسو، وىو باطل، بل يبكن القوؿ إف طبيعة اإليقاع الشعري العريب اكتسب صفات متع
عميقة النشأة والتواصل، لذلك صار لزاما أف يكوف استحضارىا مبنيا على مراعاة ُب أدؽ مشموالهتا 

 .   1وأخص مكوناهتا وعبلئقها

أما على مستوى التقدير اإليقاعي واإلدراؾ ِلُكْنِهِو ُب أشكاؿ تواصلو، وأنواعو واتساقو، فقد ظهر 
ر متشأّا للنثر ُب كثَت من مكوناتو، ومشأّا للشعر ذلك عند كثَت من الدارسُت، حيث اعترب الشع

الغريب ُب تفصيلو وبسط الذىن فيو، ؤّذا قدره وقدر إيقاعو على أنو إيقاع نربي ال قيمة إليقاعو 
الوز٘ب إال ُب اؼبظهر اػبارجي الذي ال يعٍت إال امتدادا فنيا شكليا ليس لو اعتبار، وبذلك تناسى أف 

يمي ال عبلقة لو بالتفصيل ُب أصلو ألنو يعتمد على اإلوباء والًتكيز الفٍت الشعر العريب شعر تعم
ألف عامة الشعر ىبضع  –الداؿ، وىذا ما جعلو يعتمد على  تشكيبلت صبالية وإيقاعية خاصة 

لقانوف الزمن، وىو بالدرجة األؤب موسيقى، يشبهها وانسجاـ األصوات وترجيعها بصورة متسقة بُت 
وي وضعيف.. والشعر عامة يشبو اؼبوسيقى ُب داللة األصوات على اؼبعا٘ب، حبيث طويل وقصَت، وق

 .  2إف السامع يفهم اؼبعٌت من الرنّة والوقع، وإف ىو ٓب يفهم األلفاظ فهما تاما

أف زبضع لعملية تقدير ظروؼ ىذا  –كما يذىب الدارسوف   –إف دراسة اإليقاع الشعري العريب البد 
وقي ذضوء تطوره الفٍت والتارىبي، وينبغي أال يبنعنا من دراستو، موضوعيا، رفض  اإليقاع وطبيعتو على

ليو بعض العلماء القدامى من صعوبة ىذا العلم، ع للعروض ككل، ردبا استحسانا كما أشار معُّت 
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يقاعات، وىو مدعـو ُب مكوناتو إ –ُب حقيقة األمر   –. واإليقاع 1ومن عدـ الفائدة من دراستو
، فيها اؼبوسيقى، والصلة بُت العروض العريب واؼبوسيقى قوية، حبيث تقـو اؼبوسيقى على بعدة أسس

ٔب مقاطع صوتية زبتلف طوال وقصرا أو إٔب إحداث مقاطع صوتية معينة مبنية على إتقسيم اعبمل 
نسق معُت، بغض النظر عن بداية الكلمة وهنايتها، وكذلك العروض، فالكتابة العروضية تقـو على 

 .2رين، ما ينطق بو يكتب، وما ال ينطق بو يهمل عروضيا كما ورد عند اػبليلأم

وإف ىذه الصلة األؤب تكشف عن نوع القرابة البنائية بُت االثنُت من البداية، ٍب ىناؾ الصلة اؼبتمثلة  
 بُتو ُب أثر صخب اعبزالة وقوة العبارة أو عذوبتها، وتراوح أصواهتا بُت طنُت اعبهر ووداعة اؽبمس، 

ة على حسب تشكبلهتا الصوتية اؼبنتقاة لتحقيق اإليقاع النربي والصوٌب قصد تدعيم دّ الرخاوة والشّ 
. وإف اؼبوسيقى تشبو 3اإليقاع الوز٘ب ُب ىذه القصيدة، حسبما يوحي بو االنفعاؿ ووبدث عليو أمره

رؽ أدائو مياال إٔب الشعر أو يشبهها ُب مثل ىذه الصلة، والشعر العريب خاصة يظهر ُب رعشاتو وط
ة الصوت وطبيعة جيّ اؼبوسيقى، فالشاعر يضحي باؼبعٌت وبالصورة أحيانا غبساب اعبملة اؼبوسيقية وس
سبييزا للشعر  نغماو  –الًتٖب ليس إتباعا وؾباراة ؼبا تكوف عليو اؼبوسيقى الشرقية إال ُب حاالت خاصة 

 العريب فيما تقتضيو طبيعتو ومكوناتو.  

اؼبوسيقية أف تكوف أشد ارتباطا بذاتية الشاعر، وىي مرتبطة بو وبأحاسيسو  ولعل الصورة -
وانفعاالتو، إهنا حركة نفسية هتز الشاعر ىزا ـبتلف األطوار متفاوت التصاعد حبسب التجربة اؼبعربة 
عنها، حىت ُب نطاؽ تشكيل ىذه الصورة اؼبوسيقية، ألهنا جزء من صميم تلك التجربة، فضبل عن 

 .  4ة انفعالية شديدة اإلفصاح عن حاالت نفسية وصبالية وإيقاعية عميقة الشجنأهنا صور 
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غَت أننا ولكي نستطيع ربديد األشياء، ال بد من اإلشارة إٔب أف اإليقاع الشعري بوصفو وظيفة فنية 
و يتصل باؼبوروث بوصفو جزءا نّ إموسيقية، يتوالد حسب توالد التجارب ليتجسد ُب إيقاعات، ٍب 

من القيم الفنية للشعر، لكي ال ىبرج عن منطقو، أي أنو صورة عامة ـبصوصة. وشبة إيقاع  اأساسً 
وىو مسألة كانت موجودة ُب عرفها، لكنها مستحدثة ُب قواعدىا  –أي التفاعيل  –وز٘ب 

وضوابطها، غَت أف استخراج ىذه الضوابط انبٌت على تقديرات إيقاعية متكررة اغبضور ُب تتابع نظاـ 
ح وجو ا ضاتّ و  ،نو استقراء النصوصعل الشعرية، واتساؽ أجزائها فعليا قبل أف يكوف نظريا، و اعبم

 . 1تركيبها وتكشف وجو عبلقتها بالبيئة وبالنفسية، ٍب باغبضارة واللغة

لقد كاف الشعر عند العرب روح األمة واإلنساف، وٓب يكن جزئيا وجانبيا ُب االعتبار، بل كاف كل  -
امق، ومبلذ أنفسهم ُب ـبتلف األحواؿ هم السّ نّ فلعرب يكشف عن حضارهتم و شيء ُب حضارة ا

واألطوار، ومن ىنا قبد عبلقتهم بو ال تقف عند حدود اإلحساس ادد الذي يبور ُب النفوس، بل  
و كاف دبثابة الشريعة والطقوس لديهم، وبفظونو عن ظهر قلب، فاؼبصيب نّ إكاف اؽباجس الدائم، 

ىو الذي يشبع األغباف ويبؤل األنفاس ويعدؿ األوزاف  –تهر عند الراغب اإلصبها٘ب كما اش  –اسن 
لس وىبتويعرؼ الصواب ويقيم اإلعراب ..، ووبسن مقاطع النغم الطواؿ، ويصيب أجناس اإليقاع، 

، دبعٌت أف اؼبوسيقى الفطرية لدى العرب كانت تتجاوب مع النفس اإلنسانية ُب 2مواقع النربات
ػبالية من التعقيد، واليت عرؼ ّٔا العريب فكاف ُب جاىليتو قادرا على ارذباؿ القصيدة مشاعرىا ا
 وابتداعها. 

غَت أف بعض الدارسُت بذىب إٔب أف العروضيُت ٓب وبققوا لعبة التوازف العروضية، وتبعهم ُب ذلك 
فقهاء اللغة  فّ خاطئ أل ف اإليقاع ُب توازنو الصوٌب تطبيقيا، وإف ىذا االستنتاجألوا من شالشعراء وقلّ 

عوا تقسيمات للحروؼ حسب ـبارج أصواهتا، وكانوا ُب ىذا على جانب  ضوعلى رأسهم اػبليل و 
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كبَت من الدقة، قصد سبييز الداللة وربديد الفروؽ بُت اغبروؼ ُب حرارهتا ووظائفها ونغميتها، وما 
 .1قاعيًتتب على ذلك من صعود أو ىبوط حسب عبلقة تركيبها ُب سياؽ اإلي

كل التجربة العربية غنائية، وىذا   يثولقد اكتسب اإليقاع الشعري العريب ميزة فريدة ُب الوزف واللغة ح
ص فيها الصورة األساسية لو، بوصفو إيقاعا لغويا االعتبار هبعلو حامبل لعدة صفات ومبلمح تتشخّ 

ػبليل يتفرع إٔب حبور شعرية ُب عبلقتو من حيث الوزف باللغة وبالعرؼ، فنظاـ الدوائر الذي أوجده ا
ـبتلفة، وربتوي ىذه البحور على ما يسمى األجزاء، وىي ُب تنوعها ادد وردت على قياسات لغوية 

ٓب تأت لتجسيد أداة تواصل ووعاء  –ُب حقيقة األمر  –. على أف ىذه اللغة 2نابعة من صميم اللغة
د أساس التعامل الشفهي اػبطايب ُب اختزاف ووسيلة زباطب وتواصل فحسب، بل جاءت أيضا لتجس

اتساؽ متطور الصور والدالالت، ألف اللغة ؽبا دالالت أيضا دبا ربملو من قدرة على الًتميز ُب 
ألفاظها وأنساقها وأصواهتا وإيقاعاهتا، وأف اكتسأّا ىذا االعتبار قد تدرج عرب حياة طويلة صاخبة 

 . 3بداعية متفاوتة ومتعددةمليئة باغبراؾ والتفاعل والتأثَت عرب حقوؿ إ

ذلك يدخل ُب دائرة ذبديد الشعر، وىو ضرورة، لكن ُب إطار واضح اؼبسعى ىبرج من  كلُّ   ولعلّ 
متاىة التعتيم والغموض، لذلك فالشعر عندما وبيد عن قصده الفٍت ينزؿ إٔب أدٗب مستوى والسبب 

تفاصيلها اعبزئية، وبُت عبلقة ن ُب موضوعو أوال، وىو منشعب بُت بنية القصيدة الفكرية، و يكم
القصيدة بذات الشاعر أو عبلقتها بالقارئ، وبُت عبلقة الشاعر بنفسو ودبوروثو أو بالثقافة الغربية 

 . 4و قبعلها حركة معادية لكل موروثأاؼبعاصرة، ومن ٍب فبل ينبغي أف قبـر اغبداثة، 

زمُت يعرفاف ويؤثراف معا ُب نفس ذو وترين متبل»يذىب بعض الدارسُت إٔب أف اإليقاع الشعري و 
السامع وُب أذنيو، ونبا وتر خارجي يتجلى من خبلؿ النغم الصوٌب اؼبتمثل ُب الوزف والقافية، ووتر 
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 هصدا ، وإذا كاف الوتر اػبارجي ىو الصوت، فإفّ 1«داخلي يتجلى من خبلؿ النغم النفسي العميق
فينا بالوتر اػبارجي فإننا ال كبصل إال على النغم النفسي ويكوف ُب األعماؽ السحيقة، وإذا اكت

ح ليمؤل اآلذاف د ترتيب الكلمات واغبروؼ وفق شكل متماثل ُب البنية والصورة، ويظل ىذا الوتر يص
بإيقاع غنائي عذب، ولكنو ال يتجاوزىا إٔب حدود النفس، وإذا سيطر ىذا الوتر على بنية القصيدة 

ي ويلغي دوره شيئا فشيئا إٔب أف تصبح األذف مركز اإلحساس سيطرة تامة، فإنو ينسينا الوتر الداخل
الوحيد،  ويصبح اإليقاع كدمية تتحرؾ آليا، وال تصدر اغبركة من تلقاء ذاهتا، ولذلك يتحمل الوزف 
حينذاؾ تبعة الرتوب اآلٕب الذي يشبو إٔب حد بعيد دقات ساعة ضخمة ال علو فيها وال البفاض، 

و لواؿ حركات النفس الداخلية اليت تسرع حينا وتبطئ آخر، تعوال تنسبو ُب حاؿ من األح
.وىي تعبَت عن حركات القلب اؼبتبدلة، وعن ألواف النفس اؼبختلفة ُب غضبها عن فرحها، وُب 2وهتبط

امتدادىا عن انقباضها، وُب اصفرارىا عن اضبرارىا، وكذا ال يغدو ىذا اإليقاع اػبارجي شبيها حبركات 
ية، اليت ُب معظم أحواؽبا وحركاهتا أمواج نفسية سبتد ُب تناثرىا، وتعلو كاألمواج ٍب اؼبوسيقى السمفون

 3تتجمع ُب سكوهنا العميق لتبدأ ُب التناثر والعلو وىكذا..

نات حد مكوّ أموسيقا، ولقد اصبع النقاد والشعراء على أف ىذه اؼبوسيقى  –إف اإليقاع ُب اغبقيقة 
اليت ال تساوي شيئا ُب ذاهتا، ولكنها سبنحها اغبيوية والروح للسائل اليت وف شيبو اػبمَتة عر، فاللّ الشّ 

تضاؼ إليو بالقدر اؼبناسب، فالشعر ببل وزف ال يزف شيئا، واإليقاع لدى الرمزيُت ىو الشعر، وقد 
و، والكلمات لباس اإليقاع ووظيفتها األؤب إيقاعية إال أف وظيفة اإليقاع ُب الشعر ال تقتصر بليأٌب ق

على التنعيم، ففيو يكمن اؼبضموف الضمٍت الذي وبمل النفس إٔب فضاء الشعر، ىو أحد مكونات 
الشاعرية الذي يتم بواسطتو التأثر والتأثَت والتبلقح بُت الداؿ واؼبدلوؿ وىو الرباط الذي يصل اغبروؼ 

 .4بالكلمات والصوت باؼبعٌت، وىذا ما ىبلق اؼبعٌت الشعري
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تخلى أبدا عن جوىر إيقاعو العريب، فهو شديد الصلة باللغة الشاعرية ليستعَت إف الشعر ال يبكن أف ي
الشعر العريب ُب تطوره مرتبطا جبذوره،  لّ ظمن اللغات األخرى النرب وموسيقى اؼبقاطع، لذلك سي

و يستفيد من ذبارب األمم ُب تطور العبلقة بُت أنّ الشك و ـبتلفا ُب إيقاعاتو عن الشعر الغريب. 
والصور واؼبعا٘ب والتوتر، لكن بشرط أف يتجدد ىذا اإليقاع من داخلو ال أف يكوف مستوردا  اإليقاع

دخيبل على بنية القصيدة، ولعل ىذا اغبكم ال يناقض حركة اغبداثة الشعرية إذا كانت ىذا اغبداثة 
 .1امتدادا ألصالة القصيدة العربية

ة قّ لى الدّ عيفتقد ُب كثَت من طروحات النقاد وعلى الرغم من أف اإليقاع باعتباره نظاما، ما يزاؿ 
و لن يكتسب وضوحا مأموال ُب العاجل القريب ؼبا حصل فيو من نّ أموؿ والتحديد، ويبدو والشّ 

ربقيق مقاربة جديدة توٕب ىذه القضية  من فبل بدّ  ٍبّ ومن  –كما رأينا سلفا   –اختبلؼ النظر 
إليقاعية ليست وليدة الشعر اغبديث أو متمخضة عنو، ف ندرؾ أف الظاىرة اأاػبطَتة اىتماما أكرب، و 

تغيَت يطرأ على عبلقة  أيّ  فّ أبل إهنا نابعة من الًتاث كلو، ومن البنية اإليقاعية اعبوىرية للشعر، و 
البنية اإليقاعية يرتبط دبجموع العبلقات اؼبكونة ضمن ىذه البنية.. ىكذا يكوف اإليقاع الشعري 

 .2من العبلقات األساسية اؼبكونة واؼبتألفة ضمن دائرة ىذه البنية جسدا واحد أو بنية واحدة

الظاىرة اإليقاعية ُب بنيتها التكوينية العامة، ؽبا عبلقة عميقة باإلنساف ُب مستواه الفطري،  هىذ إفّ 
فاإليقاع باعتبار عبلقتو ىذه باإلنساف، لو بعد نفسي إنسا٘ب حُت وبيل مستواه على التلذذ، فضبل 

بو كثَتا من ا قرّ حدّ  توف لو من قوة سحرية ُب اؼباضي، وكذلك لئليقاع بعد شعري بلغ من مرونعما كا
 .3الشعر، وجعل معناه مستعصيا على اللغة وغَت مدرؾ إال بالتجربة
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 اإليقاع عند حاكم. -ب

و نّ أنفسو عندما يرى قبل، وىذا ما يعتقده حاوي  من بنا نات الشعر كما مرّ اإليقاع من أىم مكوّ  إفّ 
قرب منها أأي قصيدة زبلو من اإليقاع، ىي إٔب النثر  برز مقومات الشعر وعناصره، حيث إفّ أمن 

ما اإليقاع أإٔب الشعر، وذلك مذىب حاوي ومعتقده ُب اإليقاع، ففي حوار عبميل جرب معو يقوؿ " 
يزىا عن اإليقاع اؼبعهود ُب فهو أىم عناصر الشعر. فكل قصيدة زبلو من مبط معُت من اإليقاع يب



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الخامسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

182 

ا القافية فيمكن التساىل ُب أمرىا، الوزف ضروري، أمّ  عتقد أفّ أو  و،فهي ال زبرج عن نطاق ،النثر
عر اعبيد منذ أقدـ العصور ٓب ىبل من نوع من أنواع اإليقاع اؼبوزوف الذي يسبغ على القصيدة فالشّ 

 .1انضباطا ونظاما"

سألة، حُت يسألو األستاذ جهاد فاضل: قضية اإليقاع تكاد ويسهب حاوي ُب حديثو عن ىذه اؼب
 فّ أعر اغبديث، فيجيب وفق نظريتو اػباصة ُب ىذه القضية بالقضية األساسية ُب حركة الشّ  تعدّ 

عا تلقائيا إٔب التبلور ُب صيغة وزف كلما ازداد توىج و اإليقاع يصدر أصبل عن انفعاؿ يزداد نزوعو نز 
هي يتخطى الشعر إٔب سائر الفنوف كالرقص واؼبوسيقى، حيث يك أمر بداالنفعاؿ وانطبلقو، وذل

نضباط عامل انطبلؽ يوٕب الراقص واؼبوسيقى القدرة على التعبَت عن اػبفايا واألسرار ُب عآب إليكوف ا
النفس والوجود، وليس اإليقاع الشعري اؼبنضبط بوزف سوى معادؿ للحركات اؼبوزونة اؼبنتظمة ُب 

ا كلو يكوف اإليقاع الشعري اؼبنضبط بصيغ األوزاف اؼبتحررة من القيود القديبة وسيلة الرقص .. ؽبذ
 .    2حتمية يستحيل االستعاضة عنها ببديل ؽبا ُب ؾباؿ الصياغة الشعرية

حُت  ،متأثرا ُب مسألة اإليقاع بػػػػػػػػػػ  "صامويل تايلور كولردج " ُب فلسفتو اإليقاعية يويبدو حاو 
و لكنها سبنح اغبيوية و الروح للسائل  ،الوزف مثل اػبمَتة اليت ال تساوي شيئا ُب ذاهتا يذىب إٔب أف

، فيعًتؼ حاوي اعًتافا صروبا ُب ىذا الشأف 3تضاؼ إليو بالقدر اؼبناسب، و الشعر ببل وزف ناقص 
 و يقرر الشاعر و الفيلسوؼ كولردج أف مصدر الوزف ُب»دبا يعتقد "كولردج "حُت يقوؿ حرفيا 

نفعاؿ و جهد الشاعر جهدا تلقائيا للسيطرة على إلعر حالة من التوازف تنتج عن انطبلؽ االشّ 
يل الوزف إٔب عامل مبو عضوي يتحد بلغة االنفعاؿ، وىي حالة تدٙب الصراع الذي يولدىا، و رب

ع كولردج االنفعاؿ الطبيعية و ىي لغة التعبَت بالصور. و يعًتؼ الناقد اغبديث "ريتشاردز " أنو يتاب
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ُب تعيُت طبيعة الوزف و تأثَته على اؼبتذوؽ حُت يقرر أف الوزف يصبح الوسيلة اغبتمية الوحيدة حُت 
 1«يصل التعبَت إٔب أقصى درجة الدقة و الصعوبة 

ُب إسباغ إطار خاص على التجربة الشعرية هبعلها كبل متكامبل  –و يفيد الوزف حبسب خليل حاوي 
ليت تدخل ُب تكوينو، أما تأثَت الوزف على اؼبتذوؽ فهو أشبو بتأثَت اػبمرة و كيانا يصهر العناصر ا

خبلؿ حديث شيق، أو أشبو ما يكوف باػبمَتة اليت ال قيمة ؽبا بذاهتا و لكنها تضفي على الشراب 
 .2جاالذي سبازجو روحا و توىّ 

حاوي جهاد فاضل بأنو  اإليقاع اػباص بقصيدة النثر ُب الشعر العريب اؼبعاصر، فيجيب  أما عن أثر
من األفضل العودة إٔب باحثُت موضوعيُت ثقات، و يشَت إٔب أف أبرز ما صدر حىت ذلك اغبُت بشأف 

"سوزاف برنار" ورد ُب خبلصتو مبلحظة من اػبطورة دبكاف مضموهنا،  -ػػػػػل لقصيدة النثر حبث مفصّ 
يشف كياهنا عن نظاـ من اإليقاع اؼبنضبط أف ليس شبة قصيدة بُت قصائد النثر من بودلَت إٔب اليـو ال 

بالوزف السكندري يشيع ُب مفاصلها و سياؽ نغماهتا، فيكوف عامل بلورة و تكثيف يبنعها من 
التشتت و االنفراط، فضبل عما تنطوي عليو من قواؼ داخلية و جناس لفظي متكاثف. وقد أبدت 

و شيوع قصيدة النثر ُب الشعر أسفها لؤلثر السيئ الذي خلف -حبسب حاوي–"سوزاف برنار" 
الفرنسي اغبديث، ذلك أهنا شجعت كثَتين فبن ال يبلكوف حسا فطريا باإليقاع على نظم الشعر. و 
يعتقد خليل حاوي أف ىذا اغبكم نفسو يسري على الكثَت من شعراء قصيدة النثر ُب شعرنا العريب 

 .3اغبديث

مغالية ؼبا يدعى الشعر اغبر، جاز التأكيد على  صيغة -بنظر حاوي–و إذا اعتربنا قصيدة النثر نّ إ
صحة ما قرره "اليوت" بأف تسمية الشعر اغبر تسمية خاطئة، ذلك أف اغبرية لن تكوف أبدا ىروبا من 

قانو...و كاف أف شاع ُب نتاج الشعر اغبديث كثَت تالوزف ُب الشعر، و إمبا ىي ُب السيطرة عليو و إ
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 -باعتقاد حاوي–م طائفة هنّ إشعر حر. أما شعراء قصيدة النثر، ف من النثر الرديء ربت طائلة أنو
ذبهل قيمة اإليقاع اؼبنضبط ُب الشعر، و حواجز البناء الداخلي اؼبقيد بذلك اإليقاع الذي البد منو 
لكل شاعر يأىب أف تنحل قصيدتو إٔب ؾبموعة من الصور اؼبشتتة. إف شعرا كهذا يفتقر إٔب أىم 

وحدة العضوية. و قبد ُب شعر ىؤالء طلبا للصور اؼبدىشة و الصور اؼبفاجئة خصائص الشعر وىي ال
على حساب وحدة القصيدة و سياقها العاـ ..و فبا يبلحظ ُب شعر ىؤالء أف االقبذاب إٔب صور 
ملتقطة من النتاج السوريإب تفرض عليهم طبيعة اؼبضموف ُب شعرىم مكثفة، و أفكار مكتنزة تذوب 

بل عن ذبارب ؾبتلبة تنطوي على فراغ ُب فراغ، و أننا لنفتقد ُب نتاجهم فيضا و ُب وىج الشعور، 
 1فورانا يضيق عنهما اإليقاع اؼبنضبط فيربراف الثورة عليو..

حُت كاف الشعر مرتبطا بالرقص اؼبقدس  -كما يرى حاوي–لقد كاف اإليقاع من أىم عناصر الشعر 
حدث التطورات الشعرية، و كل قصيدة ال يبكن أف و الصبلة، و يستخلص فبا سلف أنو كذلك ُب أ

يكتشف فيها مبط معُت من اإليقاع، فمن األجدر أف تنقل إٔب نطاؽ النثر و ليس ما يبنعها مىت 
توفرت فيها الشروط اؼبطلوبة من أف تكوف نثرا جيدا و أدبا كبَتا، ؽبذا كلو كاف خَت مبط من اإليقاع 

 .2القديبة ما كاف منضبطا بوزف ربرر من قيوده

فاإليقاع كما يرى الدارسوف عبلقة بُت اغبروؼ و الكلمات، و اؼبفردة وما هباورىا، و حالة نفسية 
ثَتىا النغم، أما الوزف فليس يتنشأ عن صوت و توقع و عن عبلقات غامضة تثَتىا جوانية اللغة، كما 

ليس إال إقليما صغَتا من  أكثر من مبط رتيب لتكرار اؼبتحركات و السواكن ُب نسق ؿبدد الطوؿ، و
و السامع   أقاليم اإليقاع الشاسعة، أما اإليقاع فروح تسري ُب الشعر، و ربتكم إٔب نفسية الشاعر 

على حد سواء، على حُت يتجوؿ الوزف مع الزمن، ومع ازدياد خصوبة التجربة إٔب قيد حقيقي وبد 
شاعر اليت تضيق ذرعا بالوزف، فتتجو إٔب من االندفاع اغبر للعواطف و االنفعاالت، و يكبح تدفق اؼب

عآب اإليقاع الرحب الذي يفتح نوافذ األفق على مداىا الستيعاب حركة التدفق اغبر، و االندفاع 
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العاـر للمشاعر و االنفعاالت، و يقـو اإليقاع على التناسب و التتابع و عنصر اإلدىاش ُب 
اصر أقدر على اإلدىاش من الشاعر القدٙب أو القصيدة، من شبة ال غرابة أف يكوف الشاعر اؼبع

 .1اافظ، ألنو هبرب األصوات اؼبختلفة و يعيش حالة اػبلق اؼبستمر

و   اإليقاع نابع من الشعر، وبتكم إٔب أحاسيس الشاعر و مشاعره  فّ إنستطيع القوؿ فبا سلف 
عا عن تصور الشعر، فليس أفكاره، و تربزه عاطفتو، فهي نابعة منو متأصلة فيو وال يكوف األصل فر 

ىناؾ ربكم ُب التزاـ إيقاع أو موسيقى معينة تفرض على الشاعر بل ىو حر ُب صياغة شعره و تقدٙب 
أفكاره على النحو اؼبوسيقي اؼبؤثر فينا، و كبن نبحث من اإليقاع و اؼبوسيقى عن اعبماؿ، و عن 

ر على مبط معُت من اؼبوسيقى دوف مقصو  -أي اعبماؿ-اعبماؿ الفٍت وُب الشعر، و ٓب يقل أحد أنو
 سواه، فكل اؼبوسيقى و كل اإليقاع مظهر من مظاىر اعبماؿ .

و        تأسيسا على الذي سبق، نستخلص أف حاوي كاف وبرص على اإليقاع و يناضل دونو 
و اػبطوة األؤب اليت خطاىا اإلنساف إٔب النظاـ نّ إيدعيو و يقيم عليو. لو عنده بعد وجودي، حيث 

ره ذ؛ وإنو حالة تثبيت وخط إيضاح، دوف أف يتصف بالعامل النثري ألف نغميتو ت2ضد البلنظاـ 
يثبت دوف إثبات، وينتظم دوف نظاـ حاد وألنو مرسل ومبثوث من الروح، واإليقاع ىو ضد النثر، 

تآلفا، والنثر طبيعة معرب عنها بلفظة، إنو الشيء ببل نظاـ، فيما يكوف الشعر، وىو نقيضو، ملتما م
، فاإليقاع ىو بذلك، روحي وعقلي ُب آف معا، لو من العقل التعبَت عن 3موقعا ومنتظما غَت منثور

النظاـ، ومن الروح اإلوبائية غَت اددة، وتكراره ُب القصيدة ىو عامل خلق وانتظاـ، يبنع التبدد 
ونو ينفلت، ويتشرد ويضاعف من تبعة الشاعر، ويفرض عليو عسرا داخليا ُب تأليف الوجود ومن د

وتتناثر أحداقو ورؤاه، ومن وجو آخر، اإليقاع ىو سبيل بُت الوعي والبلوعي، وىو وبمل روح اغبلم 
والنشوة، وىي كلها من اؼبؤثرات اإلبداعية. وأنبية اإليقاع لدى خليل حاوي توازي أنبية اللغة وبعث 
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غذيو، وحُت يوشك أف يتداعى لو قبل فقد نبضو، وىو فضبل عن ذلك وبتضن النغم الداخلي وي
نو يتلقفو ويبعثو من جديد ويبنحو رئة وأنفاسا، بل إف اإليقاع ىو باعث الذىوؿ الشعري مويهلك، ف

"بتعبَت إيليا حاوي"، وىو الذي ينَت الرؤيا ويبهد ؽبا ويضمها ووبتضنها. إنو أشبو ما يكوف بروح 
 .   1القصيدة

قيقو كاف شعر ارتياد وريادة، وأنو الشعر الصعب اؼبراس ليا حاوي إٔب أف شعر شيويذىب الناقد إ
وكبن نعلم يقينا، أف خليبل »دخل عليو أشجانا وأنغاما عذبة جديدة، حُت قاؿ:أوالعسَت، وىو الذي 

 .2«والشهيد...  والثائرأوِب أنغاما جديدة على الشعر العريب، وكاف فيو الشاعر 

ا ُب تشكيل العناصر األؤب لبنية النص اإلبداعي، ىو  ولعّل من أكثر صفات اإليقاع حضورًا وتأثَت 
كونُُو من بُت صبيع العناصر اعبمالية ُب ىذا النص، وإذا ما نظرنا إليو ُب عبلقتو بالشعر خاصة، فإنو 
يُعدُّ قوَتو الرئيسة وطاقتو الكربى.. ويبكن القوؿ إف الشعراء ادثُت كانوا أكثر وعًيا من أسبلفهم ؽبذه 

البالغة اػبطورة، واليت صارت رُبدد جزءا كبَتا من مصَت القصيدة اؼبعاصرة، إذ أفادوا فبّا ُب  الظاىرة
 ىذه اؼبرحلة من خربات صباليةػ، فوعوا بعمٍق معٌت التناظر والتناغم واالنسجاـ والتناسب واإليقاع 

صياغة قصائدىم الصياغة  والتنافر والّنشور، َفَصقَل ىذا الوعُي إحساسهم وىذََّب طباعهم، وأتَاَح ؽبم
اليت سبنح الكلمات داللة كربى، وتقوي جانب الرمزية فيها، وىذا االذباه اعبديد جعل الشاعر وجها 
لوجو مع إيقاع مسيطر يطلب تشكيلو، ألـز الشاعر أف ىُبِضَع الكلمات ؼبقتضى ىذا التشكيل، 

 3كما كاف سلفا.فصارت تشكيبلت الكلمات ىي اليت زبلُق القصائد وليست األغراض  

أّما الّلغة الشعرية ُب القصيدة، فتبدأ فاعليتها اإلبداعية حُت تبدأ من نقطة الصفر، إذ يتجلى اإليقاع 
ُب عنصرىا، وإف كاف بصورة أقل من الوزف ُب طريقة إدراكها، ؼبا يلبس الصوت الّلغوي من دالالت 
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كانت بدورىا تنبع منو وتتوالُد ُب إيقاعات ورموز ومفاىيم ُتَشتُّْت الًتكيز الصوٌب وإيقاعيتو، وإف  
 1جديدة أكثر اتساًعا وخفاًء وذبريًدا.

إّف اإليقاع يقلُّ كلما ابتعد الّنص الشعري عن مظاىر الّصوت وموسيقاه على اؼبستويُت الوز٘ب 
ربّوؽبا واللغوي، ولعّل أبرز دليٍل على قلِة قوِة اإليقاع واكبسارىا، َتطّوُر القصيدة العربية ومراحل 

 اؼبوسيقي من الوزف إٔب اؼبوشحات إٔب الرباعيات إٔب شعر التفعيلة، فالشعر اغبر فقصيدة النثر.. ولو
وعة  مأف ىذا االحتفاء بصوتية اإليقاع ٓب يَػُعْد ُمعربًا عن اإليقاع بدّقة، بل أصبح عنصرا واحًدا من ؾب

شبة يبكن القوؿ إف نظاـ اإليقاع ىو صيغة كبَتة من العناصر اؼبشكلة ُب امتزاجها ؽبذا اؼبفهـو .. من 
للعبلقات كبو: التناغم والتعارض والتوازي والتداخل، فهو إذف نظاـ أمواج صوتية ومعنوية وشكلية، 
يتدخل ُب العمل اإلبداعي الشعري تدخبل تفصيليا لُيسهم مع سائر العناصر األخرى ُب منح ىذا 

 2العمل بعده اإلبداعي.

ديثة ُب تشكيل بنيتها اؼبوسيقية، ال تقـو على اإليقاع وحده، بل البد أف يلتحم غَت أّف القصيدة اغب
ىذا اإليقاع بالوزف، لُيكمل أحُدنبا اآلخر ُب تناسب وتناغم شديدين، على أف شبة فارقا دقيًقا 
بينهما، ولكي مبيز ىذا الفارؽ ينبغي أف مبيز بُت الصوت باعتباره وحدًة نوعيًة مستقلة، والصوت 

اعتباره حدثًا ينطُقُو اؼبتكلم وىُبرُجُو بطريقة خاصة، ففي اغبالة األؤب ينظر إٔب طبيعة الصوت من ب
ٌة أو فتحٌة مثبل، وُب اغبالة الثانية ينظر إٔب خصائصو النسبية والسياقية،  حيث ىو الـٌ أو ميٌم، أو ضمّ 

ًفا.. وتلك خصائص نلحظ فيها طريقة كدرجتو ُعُلًوا والبفاًضا، ومداُه طوال وِقَصرًا، ونربه قوًة وضع
 3النطق بالّصوت، إضافة إٔب السياؽ الذي ورد فيو والّنسق اللغوي الذي تضمنو مع غَته.

يبكن القوؿ تأسيسا على ما سبق، إّف اؼبقصود باإليقاع ىنا ىو وحدة النغمة اليت تكرر على كبو ما 
على كبو منتظم ُب فقرتُت أو أكثر من ِفَقِر  ُب الكبلـ أو ُب البيت، أي ىو توإب اغبركات والسكنات
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الكبلـ أو ُب أبيات القصيدة... وىو أيضا النسيج الذي يتألف من التوقعات واإلشباعات أو خيبة 
الّظن أو اؼبفاجئة اليت يولّدىا سياؽ اؼبقطع على حُت وُبّدُد الوزف بأنو ؾبموع التفعيبلت اليت يتألف 

 1منها البيت.

متغَت، بينما الوزف ثابت من جهة أنو مبط ؾبّرد يُتعرؼ عليو بواسطة التقطيع، وذلك  من ىنا فاإليقاع
خبلق نظاـ توقعاتو اػباص، وسرعاف ما ُيصبُح إدراكو آليا، والتنوع الذي تقدمو اؼبتغَتات اإليقاعية 

اإليقاع للوزف مقوًما أساًسا ُب التأثَت اعبمإب للنص.. والوزف ضمن ىذا السياؽ العاـ ىو وظيفة 
وصورتو وجزء منو، إذ إف اإليقاع سابٌق للموسيقى والشعر، وىو مرتبط بالتجربة، يستمد منها 
خاصيتو الداللية اؼبشكلة لنظامو اإليقاعي، من ٍب عّد اإليقاع أظبى من الوزف أبدا، فليس الوزف قياسا 

والتجربة ىي اليت ىُبتار  2ة،إٔب اإليقاع إاّل وعاًء مشكبل من أبعاٍد منتظمة يستوعب التجارب الشعري
مع طبيعتها وخواصها، وىذا يعٍت أّف لكل وزف نظامو اػباص الذي وبمل ُب طياتو  يتبلءـوزهنا دبا 

قدرًة خاصًة على استيعاب مبط معُت من التجارب.. إالّ أف الوزف ىو مادة موسيقى الشعر، وال يبكن 
الوزف ىو اإليقاع الذي يُولُد من امتزاج التجربة  ؽبذه اؼبادة أف ربيا دوف تدّخل الّروح فيها، وروح

 3بالوزف، وال تظهر القصيدة بوزهنا عند القارئ، إمبا تظهر بإيقاعها.

أما بالنسبة إٔب اإليقاع ُب عبلقتو حبركة القصيدة، فإف ىذه األخَتة تعتمد ُب تشكيل ىيكلها العاـ 
ونقيضو  حوؿ، ومن وضع الثبات والتحوؿعلى التناسب ُب وضع عناصرىا اؼبكونة بُت الثبات والت

تنشأ حركة القصيدة وربدد مساراهتا فيها، فإذا كاف اإليقاع صفًة مبلزمًة لكِل عمٍل شعري، إذ ال 
يستطيع الّشعر أف يُقدّْـ نفسو دوف إيقاعية ؽبا ثوابتها، فاإليقاع ينبُع مبدئيا من حركة القصيدة 
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ال قاعدة مسبقًة غبركِة القصيدة، ألف ذلك يرجع إٔب ويتشكل بوصفو أحد عناصرىا بروزا، لذلك 
 1طبيعة النظاـ اغبركي الذي تقـو عليو.

كما أف اإليقاع يبكن أف يستوعب التجربة الشعرية والشعورية ُب آف معا، وعليو فهو ينبُع ُب ىذه 
، بالنظر الشعورية  تواغباؿ من اؼبناخ النفسي الذي يعيشو الشاعر، ىو من شبة خاضع لسلطاف ذبرب

 2إٔب كونو نابًعا من الّنفس ومن األجواء الداخلية للشاعر والقصيدة.

إّف حركة القصيدة ينبغي أف تكوف حركة الدفعات العاطفية النفسية والصور اليت تفرض صيغها العامة، 
فشكل القصيدة إمبا يتحدُد من خبلؿ العبلقة القائمة بُت اللغة بوصفها كلماٍت أو مقاطع ُب 

دة من جهة، وبُت ما يوازيها من حركة النفس داخل كياف اؼببدع، فكلما َقّل عَدُد الكلمات بدا القصي
الشاعر بطيء اغبركة، وكّلما زاد عددىا بدا سريعها، وليس ثَِقُل اإليقاع نقصا ُب جودة القصيدة، فقد 

نشُئ إٔب اإليقاع البطيء لئلوباء حبالٍة نفسيٍة معينة، أو إليقاع
ُ
 3حالٍة نفسية معينة.. وبتاُج اؼب

إذ ذبّلى حَُت عدَُّه ىو نفُسو أبرز عناصر الشعر، على ضوء ما سبق تشّكل وعي خليل اإليقاعي، 
ورأيُو ُب ذلك أّف كّل قصيدة زبلو من ظبٍت إيقاعي ما، البّد أف تكوف أبعد من الشعر، ورأى خليل  

واإليقاع ُب  4افية أمٌر جائٌز وفبكن.كذلك أف الوزف ضرورة، على حٍُت أّف الّتساىل ُب مسألة الق
شعره عنصٌر بارٌز من عناصر التجسيد والتعبَت، حيُث إنو عنصر داخلي، من دونو تتهافت القصيدة 
وزببو، وىو اإليقاع الذي وبفُق خبفِق التجربة ويسَت مسارىا، يطوؿ، يقصر، يبتد، ينبًت، يصخب، 

ر "حاوي" ليس إيقاعا خطابيا، إنو الغبلؼ الروحي يتوتر، يستقر، يتكرر..، إال أف اإليقاع ُب شع
وىذا اؼبعٌت يعضده ما ذىب إليو شقيقو إيليا حاوي حُت قاؿ:  5الذاىُل العبارة والتجربة ككل.

"ولسُت أزعم أف خليبل كاف يدرس اإليقاعات ُب شعره وفًقا ملُدربٍة وواعية ومتَػَعّمَدة.إال أف خليبل  
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إليقاع يتوّلد لديو ُب حالة أؤب يَنهلُّ من ذاتو بذاتو وىو أْمٌر تقبلو كاف من عبيد الشعر...، وكاف ا
يُبدعها، أو أهنما يتولداف بعًضا من البعض اآلخر  الغريزة على شرائط.. فاغبالُة تبدُع نغًما أو أّف النَّغم

إيقاع ففي األنشودة الواحدة يتحوؿ خليل حاوي من  1ليقُت عجيٍب واِب ُب سر اػبلِق والعبقرية"،
 إٔب آخر وفقا لطبيعة اؼبرحلة، فحينا يشجو الّنغم ويتآلف، كما ُب قولو:

 دارم التي أبحرٍت غىٌرٍبتً معي

 ككنًت خير دارٍ 

 في دىكخىًة البحارٍ 

 كغربىًة الٌديارٍ 

 كالٌليلي في المدينوٍ 

 2تمتىصُّني صحراؤه الحزينوً 

 وحيًنا آخر يعُنُف اإليقاُع ويتعاظم كما ُب قولو:

 في عينيَّ طوفافه من البرؽً  عيدتي 

 كمن رىعًد الجباؿ الشاىقوٍ 

 عيدتي بالٌناًر التي من أجلها

 عٌرضتي صىدرم عاريا للصاعقٍو،

 جىرفٍت ذاكرتي الٌناري كأمسى

 كل أٍمسى فيكى يا نهرى الٌرماٍد:
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، كحيٌبي  صلواتي ًسٍفري أيٌوبى

 1دىمعي ليلي، خاتمه من شهرزادٍ 

 سارع ويتعجل كما ُب "وجوه السندباد":وحيًنا آخر نُلفي النغم يت

، دكامةه، عمياء، عىبه  ميتػٍ

 ىذا الٌلولبي الميلتفُّ حولي،

 ذلك التيار دكني كالدٌكاٍر،

..ماءه..سريٍر..  ميتعبي

 متعبه ..ماءه.. أراجيحي الحريٍر..

 متعبه ..ماءه..ديكاٍر..

 كتلٌمٍستي حديدى الجٍسرً 

 كاف الًجسري ينحىلُّ كيهوم،

 كأٍىوم مىعىها،صور تهوم، 

 أٍىوم ًلقاعو ال قرارٍ 

،  كتلمستي صديقي، أين أنتى

 كيف غاٍب؟

 ألضبابي الرٍَّطبي في كٌفي
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 كفي حٍلقي كأعصابي ضبابٍ 

 ريبٌما عادٍت إلى عنصرىا األشياء

 1كانحلٍَّت ضباٍب.

األكرب فهذه األبيات تعبَت إيقاعي ؿبض، فضبل عن األسلوب والعبارة والصورة، واإليقاع ىو العامل 
ىنا، وخليل حاوي كثَتا ما أتقن ىذه اإليقاعات ُب كثَت من أناشيده، إاّل أّف طبيعة اإليقاع والقوانُت 

 2والّسنن اليت طبعت شعره ىي سباًما مثل الروح يغٍّت حضورىا ويقنع من دوف تفسَتىا.

" يغلب اإليقاع الّصلب الشديد على ما يزيد على ثلثي األنشودة بينما يطغى اإليقاع  وُب "سدـو
 الغنائي اغبزين على الثلث الباقي مثلما يقوؿ:

 ماتىًت البىلوىل كميتنا ًمن سنينٍ 

 سىوؼى تٍبقى مثلما كانت

 ليالى المي تينٍ 

 ذ كاره ييلًهبي الحٍسرىةى أال 

 من حينو لًحينٍ 

 كحين يقوؿ:

 كىدىكىت جىلجلةي الرعدً 
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 فشقٍَّت سحيبنا حمراءى حرَّل

 تنا كملحنا كسمـوأمطرٍت جمرنا ككبري

 كجرل السيلي براكينى الجىحيمٍ 

 ,أحرؽى القرية, عٌراىا

 طول القتلى كمرَّا

 وحُت يقوؿ:              

 عىبػىرىتنا محنةي النارً 

 عىبػىٍرنا ىىٍولىها قبرنا فقبرا

 ,كإذا نحني عواميده من الملحً 

 1ميسيوخه من بالىاًت السنينٍ 

وعتُت األوليُت، والسيما ُب الثانية )َوَدَوت َجلجلُة الرعِد...( نبلحظ اإليقاع الصلب الشديد ُب آّم
جاـ عنفوانو على مدينة العهر  ة والعنف: ىو: "يهوه" حيث يغضب فيصبّ دّ حيث فيها صباع الشّ 

" فكاف اؼبوت إحراقا ورصبا. ٍب تنقلب شدة اإليقاع فتخفت لتسمح آّاؿ للتعبَت عن الوجداف  "سدـو
حبكم أنو جزء من الزمرة اليت أصابتها لعنة السماء   الذي وبسو "حاوى"من خبلؿ تصوير األٓب

)عربتنا ؿبنة النار( فكاف لزاما أف ترافق التعبَت عن ىذا اؼبعٌت غنائية من السمات والعبلمات الداللية 

                                                           
1

  .113 -112 -109خليل حاوي، الديوان، الصفحات:  -
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وؽبا، عليها واؼبولدة ؽبا ُب آف معا، فضبل عن تواتر ضمَت اؼبتكلم اعبميع )عربتنا ؿبنة النار، عربنا ى
 .1وإذا كبن عواميد...(

أما ُب "اعبسر" فنبلحظ وجود قسمُت غنائيُت يسيجاف األنشودة، وقسم أوسط ىو األطوؿ وظبة 
 اإليقاع فيو الشدة والصبلبة:

 ككفاني أٌف لي أطفاؿى أترابي
 كلي في حٌبهم خمر كزادٍ 

 من حصاد الحقل عندم ما كفاني
 2ككفاني أٌف لي عيد الحصادٍ 

 يقاع حُت يقوؿ ُب وسط النشيد:ويشتد اإل -
 ما لو ينشٌق فينا البيت بيتين ؟!

 كيجرم البحر ما بين جديد كعتيقٍ 
 صرخة ، تقطيع أرحاـ،

 3كتمزيق عركؽ،
 ٍب زبُفُت الشدَُّة ُب القسم الثالث اؼبسّيح لؤلنشودة: -

 فرحي في كٌل ما أطعمت
 من جوىر عمرم

 4فرح األيدم التي أعطت كإيماف كذكرل،
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ونبا القسماف اللذاف يسجياف  - ة،بلثة اإليقاع ُب القسمُت األوؿ والثالث من ىذه األقساـ الثإف ظب
، ظبة اإليقاع فيهما الغنائية اآلسية، أما القسم األوسط الذي اجتزأنا منو بعض اعبمل - األنشودة
ة دبا ىي تصوير بلبة، وإذا نظرنا ُب خصائصو وجدناه يقـو على الرؤيتميزّه الشّدُة والصّ فالشعرية 

اؼبواقع )وهبري البحر ما بُت جديد وعتيق، تقطيع أرحاـ، سبزيق عروؽ(، كل ىذه رؤيا، وطبيعي أف 
ت الشاعرة إال أف ترفضو وربقد عليو، كما يقـو ىذا القسم من ناحية أخرى اواقعا كهذا ال يبكن للذّ 

وار الذي قاـ بُت الشاعر ومن زاوية فنية عن حضور القص بشكل واضح أبرز أدواتو الوصف واغب
 والبومة اليت تقرع صدره.

ُسيََّجُت للنشيد، فإف الغنائية فيهما تأٌب من غياب القص غيابا تاما أوال، ٍُبَّ إهنا 
أما ُب القسمُت اؼب

 .1تأٌب بعد ذلك من تعلق اػبطاب بالّذات والوجداف واالنفعاؿ ثانيا
مسألة الغنائية والشّدة ُب اإليقاع، وجود أنواع من يو ىنا، أّف اػبَوَض ُب لما نستطيع أف تنتهي إ

اإليقاع بعضها ىو إٔب الغنائية اغبزينة أقرب، وبعضها صلب وشديد، وبعضها اآلخر َوَسٌط بُت 
 الغنائية والصبلبة.

أّما اإليقاع العاـ الذي يستقطب ُجل أناشيد حاوي، فإيقاٌع درامي يقطُُر أسى وجوى ولوعة وفجيعة، 
، يأسى معو رمزه، ويأسى معو النشيد برمتو، فيأسى اإليقاع ألّنو نابع من يأسى حاو فحُت كاف ي
 .2عمق اؼبأساة

مسألة  نثَت بعد أف عرضنا إٔب اإليقاع ُب الشعر اغبديث عامة، وُب شعر حاوي خباصة، كباوؿ أف
ة ، وىي كذلك تعد ظاىرة حىت على مستوى الذائق وشائكة، مثلث ظاىر شعرية ُب جل ؾباميع

اإليقاعية القديبة، وىي ما أطلق عليها "ابن رشيق" اؼبداخل واؼبدمج، وقبل أف نقف عند ىذه الظاىرة 
على استواء ؾباميع حاوي إصباال، وبسن بنا أف نقف عندىا، وىي مسالة "التدوير" وموقف بعض 

 دارسي الشعر اغبديث وأقطابو فيها. 
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 التدكير باعتباره ظاىرة في أناشيد حاكم: -ج

الشك أف التدوير ظاىرة حىت ُب اإليقاعية القديبة، وىي كمفهـو ظاىرة ترابط شطري البيت إيقاعيا، 
وذلك بتقسيم كلمة قسمُت، قسما يتعلق بالصدر وآخر بالعجز، وىو ما اصطلح عليو ابن رشيق 
 مصطلحُت آخرين نبا اؼبداخل واؼبدمج، واؼبداخل ُب األبيات ما كاف قسمو متصبل باآلخر غَت

. ولئن كاف ىذا اؼبصطلح متعلقا بشعرية 1منفصل عنو وقد صبعتهما كلمة واحدة، وىو اؼبدمج أيضا
تقليدية تقـو على ثنائية توازنية بُت صدر وعجز، فقد صار متداوال ُب اػبطاب النقدي اغبديث، 

لعجز، وإمبا وذلك بشحنو دبفهـو مغاير ٓب يعد بو عبارة عن تقاسم الكلمة بُت هناية الصدر وبداية ا
إٔب  –أي التفعيلية  –أضحى لو معٌت مقابل سباما إذ يقـو على مفهـو تقسيم الوحدة اإليقاعية الدنيا 

قسمُت األوؿ ُب هناية السطر األوؿ وقسمها الثا٘ب ُب بداية السطر اؼبوإب، فيكوف التدوير ُب القدٙب 
عبارة عن تضحية باكتماؿ التفعيلة  عبارة عن تضحية باللفظة لفائدة اكتماؿ الكلمة، وُب اغبديث

 . 2لفائدة سباـ اللفظة

وتذىب "نازؾ اؼببلئكة" ُب "قضايا الشعر اؼبعاصر" إٔب أف للشاعر اغبديث اغبرية ُب أف يركب ُب 
شطره على مبدأ أشطره الشعري ما شاء من تفعيبلت. وىذه اغبرية ىي اليت تفرض عليو أف يقيم 

ر ُب القصة القديبة بأهنا ضغط مزدوج يبارس على اؼببدع، ضغط االكتفاء، وتربر أسباب التدوي
العروض من ناحية، وضغط النحو والداللة من ناحية أخرى، ودبا أف مقولة الشطرين اؼبتساويُت 
والبيت قد انتفت من ذاهتا، ودبا أف إكراىات العروض قد ضعفت بدورىا إٔب حد يقارب 

ا عليو احًتاـ وحدة الشطر الذي يبٍت بأف ال ينهيو إال مبّ إالتبلشي،فليس للشاعر أف يدور مطلقا و 
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. وأما اغبرية اليت يعطيها الشعر اغبر للشاعر فإف ُب مقابلها تقييدا ُب 1حُت يستوُب وحداتو اإليقاعية
التشكيلة، فيقتصر الشاعر ُب قصيدتو على تشكيلة واحدة ال يتخطاىا، وإمبا يفرض ىذا التقليد 

ة، ألف اؼبوسيقى اليت ىي قواـ كل شعر، تضعف بوجود التفاوت ُب طوؿ ألسباب صبالية وذوقي
   2األشطر..

قصورا عن سبثل  –على انسجامو الداخلي نسبيا  –غَت أف بعض الدارسُت يرى ُب ىذا اؼبوقف 
األبعاد اإليقاعية للتدوير، حيث انو بقي موقفا سجينا ُب تصوره ؼبفهـو التدوير ُب النص القدٙب، ألف 

ـ القصيدة ُب الشعرية القديبة صار ُب حكم الغائب، ٍب باعتبار أف القصيدة اغبديثة مؤسسة مفهو 
على رؤية مغايرة من حيث اؼباىية والبناء والوظيفة، لذلك كاف ضروريا تغَت صورة البيت ووظيفتو، فما 

 –يت القصيدة والب –عادلو وجود خارج الصلة مع أبيات أخرى، بل إف العبلقة بُت الوحدتُت 
تنقلب، فما عاد البيت أصبل والقصيدة فرعا، وإمبا صارت القصيدة ىي األصل والبيت ىو الفرع 

 .3واعبزء، وىذا ما جعلها معيارا للبناء والداللة

أما لدى خليل حاوي، فالتدوير ظاىرة شائعة ُب ؾباميعو كلها، وتقريبا ُب كل أناشيده، غَت أف 
، فتنخفض نسبتو أحيانا، وترتفع ُب مؤشر داؿ على طغيانو حضورىا متفاوت من أنشودة إٔب أخرى

أحيانا أخرى حىت ليكاد يبثل األصل. وىو ما يظهر جليا ُب جل أناشيده اليت عرضنا إليها ُب ىذا 
يستطيع من خبللو اؼبطلع العودة إليو مىت ما  اصنا ؽبا ملحقذلك خصّ لالبحث، واليت يتعذر كتابتها، و 

 اقتضى األمر ذلك .
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 فهذا اعبدوؿ وبتوي على جل أناشيد اؼبلحق اليت تطغى عليها ظاىرة التدوير:  

 األنشودة
عدد األسطر 

 المدكرة
 نسبتها

عدد األسطر 
 المكتفية

 نسبتها

 %50 08 %50 08 ُب جوؼ اغبوت

 %46 11 %54 13 اعبسر

 %44 12 %55 15 ليإب بَتوت

 %34 47 %65 90 السندباد ُب رحلتو الثامنة

 %28 13 %71 32 د البصارةعن

 %21 17 %78 63 وجوه السندباد

 %18 07 %81 31 الكهف

 %17 29 %82 136 1962لعازر عاـ 

الناي والريح ُب صومعة 
 "كامربدج"

67 83% 14 16% 

 %09 04 %90 39 جنية الشاطئ

باؼبائة  ُتسفبا يبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ أف األناشيد األربع األؤب يًتاوح حضور التدوير بُت طب
اؼبوالية ترتفع نسبتو إٔب أف تبلغ تسعُت باؼبائة ُب  تّ و ُب األناشيد السّ نّ إوطبسة وستُت باؼبائة، ُب حُت 
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"جنية الشاطئ"، فما الذي هبمع بُت أناشيد آّموعة األؤب، ٍب بُت أناشيد آّموعة الثانية، ومن شبة 
 ه ؟ما ىي العلة الفاعلة بعمق ُب ظاىرة التدوير ىذ

لعل النظرة السريعة ُب اعبدوؿ يبكن أف تتيح لنا اعتبار النفس علة للظاىرة، ذلك أف اعبامع بُت 
. غَت أف 1أناشيد آّموعة األؤب قصر نفسها، ُب حُت تتميز أناشيد آّموعة الثانية بطوؿ النفس

فلما حضرت ىذه بعض الدارسُت يذىب إٔب أف العلة اغبقيقية حظ األناشيد من اؼبنزع الدرامي، 
النزعة ُب كل األناشيد تقريبا، ظهر فيها التدوير. وؼبا كاف الفعل والتوتر والتحوؿ متفاوتا من أنشودة 
إٔب أخرى، تفاوتت آنئذ نسبة توظيفها للتدوير، واألناشيد األربع األؤب ُب اعبدوؿ أناشيد تعبَتية 

 أف أناشيد آّموعة الثانية تقـو على تصوير األحواؿ ومدارىا الوجداف واالنفعاؿ، على حُت فيها
 .2اغبدث اؼبتحور واؼبواقف اؼبتقابلة دوف أف ينفي ذلك وجود انفعاؿ ووجدانية

وفبا ال شك فيو أف التدوير عامة، وُب ىذه األناشيد خاصة، يقـو بأداء وظائفو اؼبختلفة، لعل منها 
نشودة تنتمي إٔب ذات اؼبستوى أو إٔب مسانبتو اغباظبة ُب خلق ذباوبات فضائية بُت وحدات ُب األ

مستويُت ـبتلفُت، ومنها مسانبتو ُب إبراز التجاوزات الصوتية، وذلك بإخراج ما ىو من اغبشو ـبرج 
بإعطاء مقاطع األسطر الشعرية مكانة مقاطع اعبمل اإليقاعية. وشبة  –مثبل  –التبئَت الدالٕب، وذلك 

ألداء اللفظي، ذلك أف التدوير هبعل زمن اإلفضاء باعبملة وظيفة أخرى تتمثل ُب التأثَت ُب كافة ا
اإليقاعية فبططا ألف صبلة موزعة على سطرين تستغرؽ ألدائها زمنا أطوؿ فبا لو كانت موزعة على 
سطر واحد. وشبة وظيفة رابعة تكمن ُب خلق حيوية إيقاعية ُب األنشودة مرجعها افتقار التفعيلية إٔب 

 .3ة وظيفة خاصة تكمن ُب عبلقة التدوير باؼبعا٘ب الشعرية ُب القصيدةشبّ  من ما بعدىا لتتمّ 

                                                           
 .251، ص 2ديث، جطبيس الورتا٘ب، اإليقاع ُب الشعر العريب اغب - 1
 .251، ص نفسواؼبرجع  - 2
 .252اؼبرجع نفسو، ص  - 3
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فبا سبق يبكن أف نذىب إٔب أف اؼبعٌت الشعري اعبزئي يتيح لنا تفسَت ظاىرة التدوير ُب قصائد تنتمي 
إٔب شعراء آخرين معاصرين غباوي مثل السياب وغَته إال أف ذلك ليس تفسَتا صائبا ُب األحواؿ  

 .    1قرب إٔب اإلحاطة على ضوء الوظائف السابقة اليت رأيناأقد يفسر ىذه الظاىرة تفسَتا كلها، وإمبا 

                                                           
 .253اؼبرجع نفسو، ص  - 1
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 خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:

حاولت ىذه الدراسة أف تلقي الضوء على تشكيل الّرمز اؼبقدس وإعادة صوغو الّصوغ اعبديد 
ولت أف ذبتلي مسالك ىذا الّصوغ اعبديد لدى رائد الشعر العريب اغبديث "خليل حاوى" كما حا

من خبلؿ إسقاط مبلمح األسطورة دبختلف مظاهنا على رموز الّدين.. ولقد انتهت ُب خاسبة اؼبطاؼ 
 إٔب ؾبموعة من النتائج توزعت بُت أسفار ىذا البحث، نوردىا فيما يأٌب:

الذي يشعرؾ أنو  كاف  الحظت ىذه الدراسة سباىي حاوي الشديد ُب العهد اعبديد، إٔب اغبدّ  -1
يستنسخ مضامُت اإلقبيل،  فضبل عن التماىى ُب العهد القدٙب حُت تعّلق بإؽبو "يهوه" فمن يقرأ 
أناشيد "حاوي" وُبسُّ برىبة األجواء الكهنونية والصلوات الكنسية االبتهالية، فيبدو شعره ومقدماتو 

وطورا تبدو استنساخات اقبيلية ُتستلهُم ُب النثرية ُب كثَت من األحياف وكأهنا أسفار من التوراة، 
 صياغاٍت شعرية.

خليل حاوي ىبلُق َرمَزُه األسطوري اػباص ُب كثَت من جوانب ذبربتو األسطورية كما رأينا مع  -2
وكاف ذلك يبُّر عرب إعادة الصوغ اعبديد صوغا أسطوريا، ولعّل ُب ىذا عبلمة كربى  -مثبل–السندباد 

سطوري، إذ إنو حُت كاف يستنطق األسطورة ويستلهمها، ٓب يكن أثناء على مدى وعي خليل األ
ذلك يعيدىا مادًة ُغفبل، بقدر ما كاف يعيد تشكيلها صوغا آخر جديدا أشدَّ تعُلًقا وانغرازا ُب تربة 
أّمتِو وُب راىنو وعصره، ولقد ذبّسد وعُي االستلهاـ من ٍب ُب إبداع أسطورة جديدة أو خلق رمٍز 

 وذبلى ىذا بيًنا ُب أنشودة "السندباد ُب رحلتو الثامنة". -كما ذكرنا خاليا–ديد أسطوري ج

أناشيد حاوي كثَتا ما ينتأّا التوتر الشديد والقلق الشعري، والذي غالبا ما هبعل ىذه القصيدة  -3
 لديو حفرًة تدخلها الذات وال زبرج منها فيما بعد.
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دة عند حاوى ذبربًة شعريًة تتجاوز الرؤية إٔب االستبصار مستوى الرؤيا فقد مثلت القصي أما على -4
ألجل أهنا أعادت الصياغة اغبدسية الكشفية للشعر، فمارست القصيدة لديو من ٍب دور الكشف 

 والنبوءة.

ذبّلى لنا أّف إبداع "حاوى" والسيما ما اّتصل منو بآّاميع اػبمس، كأنو تأريٌخ ؼبرحلة حاظبٍة من  -5
 .1967ُب ىزيبة حزيراف  -برأينا–اغبديث، وخباصٍة انعطافتها الكربى اليت سبثلت تاريخ األمة 

إذا اعتاصت األنشودُة أو استغلقت عند خليل حاوى تراه يُبَّهُد ؽبا دبقدماٍت نثريٍة مومئة تُفكُّ  -6
 رموزىا وتفتح مغاليقها.

جعلتو أقرب إٔب النربة اغبزينة ومن خبلؿ معاينة شعر حاوي ؼبسنا أنّو رسإب، وىذه الّرساليُة  -7
 والنسغ الدرامي، وىو ما ىيمن على ُجّل أناشيده.

وعلى مستوى اإليقاع يبكن رصد قيامو واستناده إٔب اغبالة النفسية، ولعّل اؼبلمح األبرز فيو ىو  -8
ىذا اإليقاع نْسُغُو الدرامي اآلسي اغبزين، وىو إٔب ذلك إيقاع الغريزة والفطرة اإلنسانية األؤب، يرنو 

البّد أف وبمل إيقاع  -برأيو–عند خليل حاوي إٔب اؼبستقبل ويتوؽ إليو، باعتبار اؼبستقبل اؼبشرؽ 
 الفطرة األؤب.

الحظنا سيطرة القلق الشعري على مستوى جزء غَت يسَت من أناشيد حاوي، وىو قلق يتكّثف  -9
 بيُت ُب كثَت من األحايُت.حينما يشتّد الّصراع الّنفسي داخلو، والقلق جعلو من العصا

اصطبغت جّل أناشيد خليل حاوي باؼبسحة الدرامية، السيما أّف ُب شعره دوما صوتُت  -10
 نقيضُت دائمُت، طاؼبا كاف يًتّجح بينهما، وكبلنبا صوتاف توّلدت منهما مأساتو باستمرار.
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ة الّتدوير ُب جّل وعودا على مسألة اإليقاع عند خليل حاوي، الحظنا جببلء تواتر ظاىر  -11
أناشيده إٔب اغبّد اّلذي يكاد يبثل األصل، وىو ما اقبلى بّينا على استواء جّل أناشيده اليت عرضنا 

 إليها ُب ىذا البحث.

وُب اػبتاـ نتوؽ ونأمل أف نكوف قد وفقنا ُب إلقاء الضوء على بعض جوانب ىذه الدراسة 
زج بينهما، السيما التوراة واالقبيل ألوجو الشبو بينهما اؼبتعلقة بالدين ُب صلتو باألسطورة ومدى التما

واألساطَت فإف كّنا على شيء من التوفيق فمن ا وحده، وإف ٓب نكن على شيء، فحسبنا اعبهد 
والسعي والريب أف استمرار الدرس ُب ىذا اؼبسلك بعد ذلك قد يتيُح القدر األنفع ُب التحليل 

 الشأف ُب ىذه الدراسات، وا من وراء القصد. والتذليل واإليضاح من لدف أصحاب
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باألجنبيةملخص   

Résumé 

Le symbole religieux sacralisé ainsi que le mythe même sont une 

caractéristique distinctive dans la créature de K.Hawi. Attendu que 

l’apogée de sa perception poétique s’est bien illustré lors de son retour 

au mythe, qui pour lui est un retour aux sources précoces de 

l’expérience et de l’inspiration humaine. En plus de ça, l’expérience 

même de notre poète qui a poussé dans la religion du christianisme 

même, en lequel il a cru, puisque il n’a jamais dissimulé son 

attachement à l’évangile depuis son enfance. 

Eventuellement ce qui aurait aidé à mythologiser les symboles 

des deux testaments, généralement, était que le christianisme et le 

judaïsme eux-mêmes étaient deux édifices mythiques qui ressemblent 

à un point considérable au symbolisme dans les mythes l’époux, le 

phénix et autres comme les mythes de la fertilité, de la stérilité, de 

l’époque païenne, sans oublier l’Islam comme l’une des religions 

références dans la poésie du poète.   
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A la lumière de ce qui a précédé, notre étude est venue garnie de 

mythe et de religion, le façonnage mythique du symbole religieux 

dans la poésie de Khalil Hawi. Nous nous sommes basés sur ses cinq 

ensembles poétiques comme témoin de recherche. De découpage de 

notre œuvre est comme suivant : 

Une entrée, une préface et cinq chapitres entre originalisation et 

développement. 

A l’entrée, nous avons rappelé les effets critiques et créatifs de 

notre homme. 

Dans la préface, nous avons fait une allusion au symbole religieux 

sacré. 

Le 1
er

 chapitre est venu comme originalisation de certaines 

sources du mythe dans la poésie de Khalil Hawi, et un rappel du 

contexte psychique et mytique dans sa poèsie.   

Le 2
ème 

chapitre, pour nous est une théorisation du côté religieux 

de l’étude. Nous avons traité les semences du religieux sacralisé chez 

notre poète. Nous avons rappelé les vigines des symboles religieux 

dans sa poésie comme l’Azare  … etc.    
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Le 3
ème 

volet est une analyse du mythe dans notre étude. Nous 

avons pris comme objet d’étude, les procédés de l’emploi du mythe 

chez K.Hawi, caractéristiques dans les poèmes de hawi comme le 

syndibade qui sont une spécificité dans sa poésie. 

Dans le 4
e
chapitre, nous avons essayé d’analyser les symboles 

religieux d’un aperçu mythique, c’est-à-dire comment le poète a-t-il 

superposé les superposé les traits mythique sur ses symboles religieux 

comme « L’azare » et « EL Kahf » etc…. 

Nous avons clôturé notre recherche par un 5
e
 chapitre, ou nous 

avons fait signé à deux sujets importants dans cette poésie : la 

prophétie poétique et la nature rythmique par la prophètiepoètique, 

nous visions le rôle explorateur exercé par le poème chez notre 

homme, par le rythme, nous ne visons pris la mesure et la rime mais le 

teint et la cadence interne reliée à l’état psychique de l’auteur qui c’est 

parmi l’une de ses caractéristiques.  

Le procédé d’étude suivi dans notre étude est celui dit descriptif 

analytique lorsqu’il s’est agi des profils du mythe, nous avons tiré 

profit du procédé dit critiqué légendaire-vu l’union entre le mythe et la 
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poésie d’un côté et le mythe et la religion d’un autre. Nous avons aussi 

bénéficié du procédé dit cymiàtique. 

Lors de l’étude de certains poèmes quand il s’est agi de l’étude de 

certains fondements (rythmiques et figurants). 

Nous avons conclu à un nombre de résultats dont les plus 

importants sont :  

Le grand attachement du poète à l’Evangile et surtout lorsqu’il 

traitait les significations de la crucifixation, du sacrifice, du salut, des 

souffrances du christ, de l’azare…etc. Parmi les grands résultats 

auxquels nous sommes parvenues dans cette recherche, la création du 

symbole c’est-à-dire que le poète crée son symbole religieux dans la 

majeure partie de son expérience mythique et cela à travers sa 

reformulation nouvelle mythique que ressemble au mythe même c’est 

ce qui représente une marque spécifique dans la conscience mythique 

de Khalil Hawi. 
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