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ملخص: 
ال�شاعر  دواوين  من  واحد  ديوان  يف  احلزن  ظاهرة  تتبع  على  احلالية  الدرا�شة  تقوم 
ال�شوري طالب هّما�ص، هو ديوان: »ِعْم م�شاء اأيها الرجل الغريب »، فقد الحظ الباحث �شيادة 
نغمة احلزن ب�شورة وا�شحة على هذا الديوان، واإن كانت هذه الظاهرة متف�شية يف معظم 

اإنتاجه، فاإننا ندر�ص هذا الديوان كنموذج لهذه الظاهرة. 
لذا تهدف الدرا�سة اإىل تف�سري هذه الظاهرة والبحث عن اأ�سبابها ونتائجها وذلك 
يف  متثلت  وقد  احلزن  دوافع  البحث عن  على  االأول  يقوم  ق�سمني:  اإىل  البحث  بتق�سيم 

�سبعة دوافع: 
االغرتاب . 1
رحيل االأحبة. 2
�شياع العمر. 3
املوت. 4
الياأ�ص. 5
احلنني اإىل الذكريات. 6
املازوخية. . 7

بينما ُي�شنف الق�شم االآخر اآليات التعبري عن احلزن من خالل �شعر ال�شاعر، وهي كما يلي: 
التكرار. 1
توظيف الرتاث. 2
التوحد مع كائنات حزينة. 3
نفي االأمان. 4
توظيف عناوين الق�شائد. 5
ال�شورة ال�شعرية. . 6

الديوان، واإمنا  الت�شكيل اجلمايل يف  اأو  البناء الفني  اإىل تتبع  الدرا�شة ال تهدف  والأن 
تهدف اإىل ا�شتكناه دوافع احلزن واآليات التعبري عنه، لذا جلاأت اإىل منهج حتليل امل�شمون 

للو�شول اإىل االأهداف املرجوة. 



13

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

The Sadness Phenomenon in «Em Massaan Ayha Elrajul Al Gareeb» 
(Good Evening Stranger) for Syrian Poet Taleb Hammash`s

Abstract: 

This study shows the sadness phenomenon in one of the Syrian poet 
Taleb Hammash’s poetry book called “Em Massaan Ayha Elrajul Al 
Gareeb” (Good Evening Stranger) . 

The searcher noticed that sadness tone was clearly dominant in 
this poetry book as an example to this phenomenon. So this study aims 
to explain this phenomenon and search about its reasons and results 
by dividing the research in two parts: first, sadness motives. These are 
forms in seven motives: alienation, departure of loved ones, the loss of 
life, hopelessness, nostalgic memories and death. Second, classifies the 
mechanisms of describing sadness in his poems which are: repetition, 
heritage placement, autism with sad creatures, safety denial, poetic image 
and poems titles placement. 

This study does not aim to follow the technical construction or the 
atheistic composition in the divan but aim to guess the sadness motives 
and its mechanisms expression, so it used the content analysis to fulfill its 
goals. 
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مدخل: 
ارتبط احلزن يف تراثنا االأدبي باملوت، ولقد راأينا ال�شعراء يرثون اأقاربهم رثاًء مليئًا 
باحلزن واحل�رسة، وقد اُ�شتهر الكثري من ال�شعراء يف هذا املجال، لعل اخلن�شاء كانت اأبرزهم 
ب�شعرها الغزير يف الرثاء، ومن الق�شائد التي حفلت باحلزن ق�شيدة ابن الرومي يرثي فيها 

ابنه االأو�شط حممد، حيث قال وقد انفطر قلبه: 
واإين الأخفي من���ك اأ�سعاف ما اأبدييلومونني ملا اأُبدي عليك من االأ�سىِ 

ومناذج الرثاء احلافلة باحلزن اأكرث من اأن حُت�شى. 
يعقوب  اأبناء  ذهب  عندما  ال�شديد  احلزن  لهذا  منوذجًا  الكرمي  القراآن  يف  راأينا  وقد 
باأخيهم يو�شف واألقوه يف غيابة اجلب وزعموا الأبيه اأن الذئب قد اأكله فابي�شت عيناه من 
احلزن ». كما تعددت االآيات القراآنية التي ذكرت احلزن، وكانت يف معظمها تنفي احلزن عن 
املوؤمنني، اأو تنهى الر�شول الكرمي عن احلزن يف مقابل فعل الكفار، وقد وردت مرة واحدة 

على ل�شان الر�شول »اإذ يقول ل�شاحبه ال حتزن اإن اهلل معنا». 
وقد عرف الر�شول الكرمي حممد احلزن عندما مات ابنه اإبراهيم، فقال: »واهلل اإن القلب 
ليحزن واإن العني لتدمع، واإنا على فراقك يا اإبراهيم ملحزونون ». واحلديث يف هذا الباب 

طويل، لي�ص هنا مو�شع االإفا�شة فيه. 
ثم راأينا احلزن على املمالك والدول التي در�شت يف مراٍث وبكائيات كثرية كان اأ�شهرها 
بكاء املدن واملمالك االأندل�شية التي فقدها امل�شلمون. اأما يف غري الرثاء فقد ظهر احلزن على 
ا�شتحياء يف ال�شعر العذري، وكان مرتبطًا بالبعد عن املحبوب، وكيد العّذال واحلا�شدين. . . 
كما ظهرت بوادر احلزن يف ال�شعر ال�شويف وذلك ا�شتياقًا للذات االإلهية. فاإذا ما و�شلنا 
للع�رس احلديث �شنجد اأن احلزن قد اختلف متامًا عما كان عليه يف الرتاث. لقد كان احلزن 
بداية  ومع  احلديث،  الع�رس  يف  احلزن  اأما  الرثاء،  هو  حمدد  �شعري  لغر�ص  مالزمة  �شفة 
الرومان�شية العربية، ثم مدر�شة ال�شعر احلر، فقد اأ�شبح احلزن غر�شًا �شعريًا م�شتقاًل، وكثرياً 
ي�شبح �شديقًا  قد  احلزن  اأن  النقاد  وقد الحظ  ال�شاعر،  على  ت�شيطر  نف�شية  يكون حالة  ما 
األيفًا لدى ال�شاعر، وهذا ما حدث للرومان�شيني عامة، ولكثري من املعا�رسين اأمثال ال�شياب 

ومظفر النواب وحممد القي�شي وعبد ال�شبور واأخرياً طالب هما�ص. 
تعريف احلزن: 

ورد يف ل�شان العرب البن منظور »احلزن يف لغة العرب: ما غلظ من االأر�ص، ويطلق 
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اأي�شًا على خ�شونة االأر�ص- وخ�شونة النف�ص ملا يح�شل فيها من الغم، وهو نقي�ص ال�رسور 
فيقولون َحزَن ُحزنًا، وحزن مبعنى اغتّم )1( . 

ُيعّرف الكندي احلزن باأنه »اأمل نف�شاين ناجت عن فقد اأ�شياء حمبوبة اأو عن عدم حتقيق 
رغبات مق�شودة. . . « وحقيقة احلزن عنده »�شعور نف�شي فطري يتمثل يف انقبا�ص املزاج 
وفقدان املتعة وال�رسور لدى االإن�شان، وهو ينتاب كل اإن�شان من فرتة الأخرى ح�شب ما ُجبل 
عليه من االأخالق، وما يعرتيه من نكد احلياة، لذا فاإنه ال يدوم يف الغالب، بل ي�شمحل من 
تلقاء نف�شه، اأو مبقاومة ال�شخ�ص اإياه له باالأ�شلوب املنا�شب. فاحلزن والفرح اأمران فطريان 

مت�شادان خلقهما اهلل يف وجدان االإن�شان، يخمد اأحدهما بطغيان االآخر عليه وظهوره. )2( 
اأما املعاجم االإجنليزية فقد عررّفت احلزن Grief كما يلي: 

“معاناة نف�شية حادة اأو م�شيبة اأو فقد، اأ�شى عميق، ندم �شديد. )3( 
 keen mental suffering or distress over affliction or loss; sharp sorrow;

 .painful regret

يف حني ربط معجم اأوك�شفورد بني احلزن واملوت فقال يف تعريف احلزن: اأ�شى عميق 
خا�شة عندما ينتج عن موت �شخ�ص ما )4( . 

”intense sorrow, especially caused by someone’s death“

ويف تعريفه للحزن، كرر معجم ماكميالن الربط بني احلزن واملوت )5( 
”a strong feeling of sadness, usually because someone has died«

اأما مو�شوعة ويكيبيديا فقد اأ�شافت اجلديد الغريب حني قالت: «احلزن ردة فعل للفقد، 
وهو فقد متعلق بالفرد وميكن مل�شه اأو قيا�شه )6( . 

 rief is the reaction to loss Grief is a loss being related to. somethingأل
»that the individual can touch or measure

والغريب يف هذا التعريف اأن كثرياً من احلزن ال يخ�شع لهذا التقنني وال ميكن مل�شه اأو 
قيا�شه. 

احلزن  انت�شار  مل  القدمي  العربي  ال�شعر  اأن  االطمئنان-  من  –بكثري  القول  ن�شتطيع 
لها  وا�شحة  كظاهرة  العربي،  ال�شعر  يف  احلزن  لظهور  التاأريخ  ن�شتطيع  ورمبا  كظاهرة، 
منّظروها، مبطالع القرن الع�رسين، اأي مع بدايات الرومان�شية العربية التي ُوجدت بتاأثري 
مبا�رس من رومان�شية الغرب، ولقد الزم احلزن ال�شعر الرومان�شي، حتى اإنك لتعجب اإذ جتد 
رومان�شيًا غري حزين. وقد امتدت ظاهرة احلزن اإىل �شعرنا املعا�رس، وقد الحظ د. عز الدين 
ا�شتفا�شت نغمة احلزن حتى  �شعرنا املعا�رس  اإذ يقول: ويف  اإ�شماعيل ذلك يف وقت مبكر 
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اأ�شا�شيا يف معظم ما  �شارت ظاهرة تلفت النظر، بل ميكن اأن يقال اإن احلزن �شار حموراً 
يكتب ال�شعراء املعا�رسون من ق�شائد )7( . ومن املوؤكد اأن احلزن يف ال�شعر املعا�رس يختلف 

متامًا عن ذلك احلزن الرومان�شي. 
اخت�ص �شالح عبد  واإن  ال�شعراء،  للحزن عند  تف�شريه  الدكتور ناجي جنيب يف  يقول 
ال�شبور الذي بلغ من مالزمة احلزن اأن قال: »االإن�شان كائن مفكر حزين )8( فيما نقله عنه 
الناقد يا�شني رفاعية »وقد ا�شتقّل احلزن عن م�شبباته وبواعثه. فقد حتّول اإىل اإطار ذهني 
وجداين، واإىل اأ�شلوب �شعري بحيث يعجز �شاحب احلزن اأن يحّدد لك اأ�شبابه وم�شادره، فقد 
تداخلت االأ�شباب وامل�شادر، وان�شهرت يف حالة وجدانية �شاملة، ال مهرب منها وال غنى 
به نف�شه يف  اأخذ  دائم ال عار�ص، وهو قدره وما  عنها، فاحلزن عند �شاحب احلزن �شيء 
مواجهة الكون املختّل والواقع املري�ص. فمن طبيعة احلزن اإذا امتّد به الزمن اأن ي�شتقل عن 
املوؤثرات  ت�شتّد وقد تنب�شط بفعل  �شاملة قد  اإىل حالة مزاجية وجدانية  م�شبباته، ويتحّول 
اخلارجية، لكنه موقف احتجاج �شعوري عام. واحتماء يف حنايا الذات، ومعاناة من الوحدة 
بالعودة.  اأو  اإنه حلم باملا�شي  اأو قل  اأو مفتقد  اإىل �شيء ما�ٍص  واأي�شًا احلنني  واالنتظار، 
املهم  ال�شطر  ذلك  ي�شبح  االإن�شانية،  الذات  مكّونات  من  ي�شبح  الزمن  به  امتد  اإذا  واحلزن 
من الذات، والذي تركن اإليه يف ا�شطرابها، واحلزن يف هذا املعنى موقف نف�شي وجداين اأو 

فل�شفي خا�ص وهو لون من »ال�شوفية دون ت�شّوف )9( 
كان احلزن هو ال�شمة الغالبة على الديوان مو�شوع الدرا�شة، ال تخلو منه ق�شيدة من 
ق�شائده، وقد بلغ من اإحلاح احلزن على ال�شاعر اأن تكررت هذه الكلمة وم�شتقاتها يف الديوان 
312 مرة، هذا بخالف كلمات كثرية قريبة من احلزن، مثل الكاآبة والوح�شة والتوحد. . اإلخ. 

ويرى علم النف�ص يف هذا االأمر ظاهرة مر�شية يطلق عليها ا�شم »هو�ص احلزن«. 
ال�شاعر، وكانت  – مركز كون  الدرا�شة  الديوان مو�شوع  وعليه فقد كان احلزن- يف 

هناك جمموعة من االأجرام تدور يف فلك هذا املركز: كاملوت ورحيل االأحبة، وغريها. 
هذا، ومل يقت�رس احلزن عند ال�شاعر على الديوان الذي نقوم بدرا�شته، بل امتّد اإىل باقي 

اأ�شعاره وو�شل به االأمر اأن كتب »المية للحزن« وذلك يف مقابل المية العرب لل�شنفرى. 
ولقد راأى الباحث اأن اأف�سل طريقة للتعرف اإىل ظاهرة احلزن يف الديوان تكمن 

يف تتبع: 
دوافع احلزن. . 1
اآليات التعبري عنه. . 2
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معروفة  غام�شة وغري  تكون  ما  كثرياً  احلزن  دوافع  اأن  ذلك  معقدة،  واحلزن ظاهرة 
حتى بالن�شبة لل�شخ�ص احلزين نف�شه. لذا �شوف يقت�رس احلديث عن دوافع احلزن، ما ظهر 
منها، اأما ما َبُطن فمرتوك ملن ي�شتطيع �شرب اأغوار النف�ص االإن�شانية واإدراك كوامنها. ولقد 
عرب غري �شاعر عن عدم معرفة اأ�شباب هذا احلزن، وهذا ما يجعله حزنًا م�شتدميًا، اأو بتعبري 

اأمل ال يعرف �شببه ال يرجى �شفاوؤه. )10(  الكندي “ اإن كل 
ولقد حاول ال�شاعر اأن ي�شتبطن حزنه ويعّرفه اأكرث من مرة، ومن ذلك قوله يف ق�شيدة 

خ�ش�شها ملحاولة التعرف على هذا احلزن بعنوان »ربابة وخريف: 
احلزن من خمر واأغنية وخبز

احلزن عا�سقة م�ست بجرارها للنبع/ فاختلفت �سفريتها مع الريحان. . . 
احلزن رجع �سبية كانت تطرز من خيوط الفجر/ ثوب زفافها الوردي )11( 

ثم  �شعريًا،  �شطراً  �شتة وثالثني  نهايتها يف  ال�شورة حتى  ال�شاعر يف هذه  وي�شتطرد 
يعود لتج�شيد احلزن يف �شورة اأخرى: 

احلزن اأن نبكي وال ندري ملاذا. . 
احلزن اإجنيل النهايات

احلزن نب�س احلب يف �رضيان اأغنية/ ي�رضدها ال�سدى
رنة املواويل العليلة باحلداء/ �سم�س العماء املر

هو كوخ ع�ساق قدامى يف الهوى/ تركوا البنف�سج خلف باب الدار وان�رضفوا
احلزن خم�س �رضائط بي�ساء/ تربطها ال�سغرية يف جديلتها

ليهواها ال�سغري على طريق املدر�سة
احلزن اأن من�سي اإىل باب اخلريف/ مكفكفني دموعنا. . . اإلخ »�س215«

وال تزيدنا تو�شيحاته اإال غمو�شًا ومزيداً من التوهان يف بحر احلزن مرتامي االأطراف، 
بحيث يتاأكد اأكرث اأن عوامل احلزن الدفينة اأكرث من عوامله الظاهرة. 

القسم األول - دوافع احلزن:

ا�شتخل�ص الباحث هذه الدوافع بعد ا�شتقراء ق�شائد الديوان املدرو�ص، وقد حاول جتنب 
و�شع اأفكار خا�شة وفر�شها على الديوان فر�شًا. وقد جاءت هذه الدوافع كما ياأتي: 

اأوالً- االغرتاب:  ♦
�شاد التيار القومي يف ال�شعر العربي قرابة ثالثة عقود من )1952 – 1979( ، لكن 
هذا التيار مّر بانتكا�شة �شديدة متثلت يف هزمية 1967 التي هزت مقوالته ب�شدة، ثم جاءت 
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حرب 1973 بنتائج حمدودة اأكدت للعرب ف�شل امل�رسوع القومي الذي تبنى حترير فل�شطني 
اأواًل، ثم قيام دولة عربية موحدة وقوية، وقد تال احلرب �شيطرة القوى الرجعية يف معظم 
نع�ص  االأخري يف  امل�شمار  لتكون  اإ�رسائيل  مع  ال�شالم  اتفاقية  اأخرياً  العربية، جاءت  البالد 
امل�رسوع القومي. اكت�شف ال�شعراء فجاأة اأن كل اأ�شعارهم القومية والوطنية كانت نوعًا من 

الوهم، لقد فقدوا م�رسوعهم القومي الذي عدّوه يف حينها مربر وجودهم. 
كانت النتيجة الطبيعية لكل ذلك وقوع املثقفني العرب عامة، وال�شعراء خا�شة، فري�شة 
االغرتاب، لذا انكفاأ هوؤالء على ذواتهم يف حالة �شديدة من الياأ�ص واالإحباط، و�شاد �شعرهم 
اإليه االأمة العربية، ومنهم من اتخذ بدياًل  اآلت  حالة من البكاء ؛ بع�شهم من بكى على ما 
مو�شوعيًا اأفرغ من خالله اأزمته، فبكى من احلب والهجران، واأظهر حزنًا �شديداً غري وا�شح 

االأ�شباب. 
اأنهم  ذلك  اأكرث من غريهم،  �شوريا  الت�شعينات يف  �شعراء  لدى  الظاهرة  ات�شحت هذه 

كانوا اأكرث من غريهم ارتباطًا باملبادئ »املثالية« التي اأطلقها القوميون العرب. 
وكان االغرتاب هو تلك احلالة املركبة من ال�شعور بالغربة اإذ اأن االغرتاب هو �شعور 
اأواًل، اأي ظاهرة �شيكولوجية، الغربة التي تتخذ م�شتويات متعددة، بدءاً من ال�شعور بانف�شال 
الذات  هي  املغرتبة  فالذات  املحيط،  هذا  معطيات  عن  حميطها.  وعن  االآخرين  عن  الذات 
املعزولة، الذات التي فقدت قناة التوا�شل، وفر�شة التوا�شل، وهذه الذات تنكفئ على نف�شها، 
وتوؤثر ال�شمت غالبًا على الكالم، غري اأن االغرتاب �شناعة �شلطة ما وممار�شتها يف معظم 

االأحوال. 
» اإن ال�شلطة اأيا كان طابعها تعمل وفق اآليتي )االإدماج- االإق�شاء( يف تعاملها مع من 
هم �شمن جمال نفوذها، �شواء كانوا داخل اأو خارج كيانها املوؤ�ش�شاتي. . . فال�شلطة حتاول 
اأو حتى  اأو م�شطرون لعملية الدمج، واإق�شاء وتهمي�ص،  احتواء واإدماج من هم م�شتعدون، 

اإبادة من يكونون ع�شيني على ذلك. وكل �شلطة تخلق اأعداءها. 
اإن وعي املثقف النقدي كفيل بجعله على غري وفاق، وعلى الدوام، مع العامل. 

وا�شتناداً اإىل هذه املقدمة ميكن اأن نفهم فكرة حتمية اغرتاب املثقفني يف ظل ال�شلطات 
كلها، وال �شّيما اجلائرة منها. )12( واالغرتاب اأزمة االإن�شان املعا�رس، اإنه نتيجة طبيعية لكل 
التعقيد واال�شتالب اللذين طاال احلياة االإن�شانية، وق�شيا على ما فيها من ب�شاطة. واالغرتاب 
�شلوك ب�رسي يفر�ص على االإن�شان قهراً يف اأغلب االأحيان« )13( . وعلى الرغم من تعدد اآراء 
اأن االإن�شان املغرتب يعاين  اأن معظمهم يرى  اإال  الفال�شفة واملفكرين يف مفهوم االغرتاب، 
اأفراد جمتمعه واالإح�شا�ص  القدرة على االن�شجام مع  من توتر نف�شي وقلق، وال�شعور بعدم 
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بال�شياع والظلم، وفقدان احلرية والقدرة على املواجهة واالن�شجام النف�شي مع الذات )14( . 
ويرى اأحد الباحثني اأن مظاهر العنف والت�شلط والتفكري القطعي واالإح�شا�ص املوح�ص 
الذي ي�شيب بع�ص االأفراد واجلماعات بالعزلة والعجز والالجدوى والت�شيوؤ واالنحالل من 
القيم وانهيار املعايري يف البناء القيمي للفرد واملجتمع، كل هذه املظاهر ميكن تف�شريها 

باالغرتاب« )15( . 
ال�شيا�شي فتتمثل يف �شلوك �شلبي، وفيه ين�شحب املغرتب داخل  اأما نتائج االغرتاب 
نف�شه اأو داخل بيته اأو اأ�شغر وحدة اجتماعية ميكن الركون اإليها، ويظهر عدم املباالة جتاه 
يف  �شعفًا  االأكرث  االأماكن  يف  للتنفي�ص  وميل  و�شوداوية  باكتئاب  ذلك  ويقرتن  املجتمع، 

حميطه ال�شغري الذي غالبًا ما يكون االأ�رسة، مع ميل م�شتمر للتذمر وال�شكوى )16( . 
اإىل اجلهة  يدير عينيه   . انف�شاله عما حوله.  اإىل  اغرتابه،  اإىل  املثقف  اإخفاق  ُيف�شى 
الفيزيقي، �شنع  . واإن مل يجد هذا املنفى  االأخرى اخلالية، يفكر بالهرب، ويحلم باملنفى. 
املغرتب  ارتباط  اأ�شبح  لذا  م�شتوح�شًا،  حزينًا  فيها  وعا�ص  يوتوبيا،  اخليال،  من  عاملًا 

بالواقع �شعيفًا جداً. 
ولي�ص غريبًا اأن يتخذ ال�شاعر املغرتب من احلب متنف�شا له، ورمبا يكون ذلك هو االأكرث 
�شيوعا بني ال�شعراء، ويعر�ص بع�ص النقاد �شوراً »المت�شاج املراأة بدالالت تتجاوز كونها 
جمرد جت�شيد لعاطفة احلب اأو تاأطري ملنظور غزيل، ويدلنا هذا االمتزاج الداليل على اأن لغة 

ال�شعر مهما يكن تباعده الزمني اأو فا�شلها التاريخي تظل حمالة، ذات وجوه. 
اأمامها العقبات احلياتية ما يجعل  فال�شاعر يحمل همومه وطموحاته التي تنت�شب 
لت�شبح  ال�شعر  لغة  ويدفع  الطموحات،  وهذه  الهموم  تلك  داخله  يف  يكتنز  ال�شعري  اأداءه 
معادلة نف�شية متد جذورها يف تربة همومه الذاتية، وكاأن حديث احلب اإمنا هو حب لتلك 
الطموحات التي تنت�شب اأمامها تلك املعّوقات، ولذلك �رسعان ما ميتزج هذا احلب باحلزن 

مبا�رسة. )17( 
حمل  ديوانه  اأن  ذلك  كاملة،  تكون  تكاد  ب�شورة  هما�ص  طالب  على  تقدم  ما  ي�شدق 
الدرا�شة ال ميت للواقع باأية �شلة، ومل يوجد فيه، على كرب حجمه، �شطر واحد يتحدث فيه عن 
الواقع، واإمنا توزع بني احلزن املجهول امل�شدر، والوح�شة والبكاء والذكريات القدمية، لذا 

اأغلق ال�شاعر على نف�شه »غرفة روحه«، وان�شحب داخل قوقعته: 
يا عازف املزمار �رضدين! / الأخلع خرقة االأحزان عن روحي املهي�سة » �س67«

اإنني اأقفلت �سباكي على نف�سي احلزينة/ واقتعدت الليل
من�سياً على باب املزار/ فبكيت من ياأ�سي قليالً

وان�رضفت كجرة اخلمر العتيق/ اإىل عجوز االنتظار
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ويف حماأة االغرتاب، ي�شعر بوحدة قاتلة، يتكرر هذا ال�شعور بالوحدة على مدى ق�شائد 
الديوان، في�شع عنوان ق�شيدة له »غربة الرجل الوحيد » وي�شع عنوانًا اآخر، وقد جعله عنوانًا 

للديوان » عم م�شاًء اأيها الرجل الغريب ». 
وما يزيد هذا االغرتاب اأملًا تلك الوحدة القا�شية، فقد يكون ال�شجن موؤملًا، ولكن رفاق 
ال�شجن قد يخففون من هذا االأمل ، اأما ال�شاعر فاإنه وحيد يف غربته هذه بال اأني�ص اأو رفيق: 

قد �سار وقتي مفرداً/ ووجوه اأ�سحابي معلقة »�س18«
على �سجر املنايف/ كالت�ساوير القدمية فوق جدران ال�سقاء

اأو يبكي من هذه الوحدة: 
يا اأيها الولد الكئيب! »�س8«

فارقت دهرك، واالأحبة قد ن�سوك
و�رضت وحدك يف مغيب العمر

وتبعث هذه الغربة والوحدة الوح�شة يف اأعماق روح ال�شاعر: 
�ساأم ميالأ قاع الروح بالوح�سة »�س22«
واالأفق غراب ناعب يخفق/ يف العزلة

ومن البديهي اأن ت�شتثري كل هذه الغربة والوح�شة والوحدة وال�شياع، احلزن يف نف�ص 
ال�شاعر: من �شي�شم حزنك يا غريب

اأو قوله �ص25: 
عم م�ساًء اأيها الكهل احلزين. . 

�سارباً يف وح�سة البحران/ وحدك! 
فارفع املر�ساة وا�رضب بع�ساك/ االأر�س، 

واحفر يف �سواد الليل حلدك! 
عم م�ساًء/ يا غريباً جال�ساً/ يقراأ توراة االأفول! 

وهكذا مي�شي ال�شاعر يف التعبري عن غربته و�شياعه ووحدته وحزنه بل وياأ�شه، وكل 
لهذا  االجتماعية  اأو  ال�شيا�شية  لالأ�شباب  بعيد  اأو  قريب  من  ي�شري  اأن  دون  االغرتاب  معاين 
االغرتاب، ودون ثورة اأو رف�ص، ذلك اأن رد فعله اإزاء االغرتاب كان �شلبيًا وجمرد ان�شحاب. 

ثانياً- رحيل االأحبة:  ♦
اأ�شباب احلزن يف الديوان مو�شوع الدرا�شة يكمن يف رحيل االأحبة، فلقد  لعل اأو�شح 

افتتح ال�شاعر ديوانه بقوله: ناأِت الديار
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االأكرب  الهم  هي  ذاته،  املعنى  حتمل  وكلها  والبعاد،  والرحيل  والفراق  اإذن  فالناأي 
لل�شاعر، وهي التي �شببت له احلزن، يقول يف االفتتاحية بعنوان: 
الوقوف على اأطالل الوح�سة »�س8«

ناأِت الدياُر/ فمن �سيوؤن�ُس روحَك املهجوَر
يا اأيها الولُد الكئيُب! / فارقَت دهرَك، واالأحبُة قد ن�سوَك

ال النف�ُس طابْت بعدهم �َسَكَناً/ وال �سوُد الليايل بعدما ابتعدوا تطيُب. 
يا اأنَت يقتلَك الفراُق 

و�شنجد بكاء الراحلني من االأحبة يف خامتة الديوان على نف�ص الن�شق "�ص237": 
تها قبَل الرحيِل/ ق�سْت،  اإن احلماماِت التي طريرّ
وعاَد البيُت يوح�سُه املغيُب./ ولقلبَك املجروِح

رجُع حدائهْم يف الروِح/ ياْبَن الدمِع اأينَك منهُم؟ 
البيُد بينكُم،/ وتقطيُع الرباباِت الكئيُب! 

الق�شائد،  االأحبة الزمة متكررة يف معظم  االفتتاحية واخلامتة جند رحيل  وما بني 
رحيل وفراق يحفل باملرارة واالأ�شى، وي�رّسح ال�شاعر ب�شكل مبا�رس مبا اأحدثه كل هذا الفراق 

قائاًل: 
اأنحل ج�سمي فراق االأحبة" �س187"

ويعطينا يف موقع اآخر مفتاح �شخ�شيته ال�شعرية: 
وبكيت طول العمر من غابوا "�س72"

وعليه فقد تكررت كلمات الفراق والرحيل والوداع والهجران وما ي�شتتبع ذلك من حزن 
وبكاء ب�شكل الفت للنظر، ما يعني اأن هذا العن�رس كان من اأهم اأ�شباب ودوافع احلزن يف 

الديوان. يقول ال�شاعر بعنوان: عجوز االنتظار"�ص62":
يا �سيَد االأحزاِن اأثكلني حبيبْي/ االأر�ُس موح�سٌة بدوِن يديِه
واالأياُم باكيٌة كتمثاٍل �رضيْر/ واحلماُم الغ�سُّ ينتظرُ الر�سائَل

من غياِب الراحلنْي/ مروا على كوخي و�ساعوا
�ساأعوُل ما نبحْت ذئاٌب يف دمْي،/ وبكيُت طوَل العمِر من غابوا. . 

اأو من رحل  وقد خ�ش�ص ال�شاعر ق�شائد كاملة لبكاء الراحلني، �شواء من رحلوا عنه 
عنهم، ولعل اأبرز ق�شيدة يف هذا املجال " مرثية القرية ال�شائعة"، قريته التي رحل عنها 
رحلوا  قد  اأحبهم  الذين  عاد وجد  وعندما  مرثية،  اأ�شماها ثالثني  عامًا  مدة ثالثني  وغاب 

فاأخذ ينوح على ذكرياتهم: "�ص105"
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ثالثاً- �سياع العمر:  ♦
فجاأة  ا�شتيقظ  املاء،  يت�رسب  اأ�شابعه كما  ت�رسب من بني  قد  اأن عمره  ال�شاعر  ي�شعر 
فوجد نف�شه وقد اكتهل، فحاول اأن يقب�ص على هذا العمر، لكن دون جدوى، لذا جاءت كتابته 
عن عمره املن�شاب من بني اأ�شابعه اأ�شبه بكتابة مار�شيل برو�شت )بحثا عن الزمن املفقود( 
ولكن برو�شت حاول اأن يعي�ص الزمن ثانية عن طريقة معاي�شته ملا فات من عمره وا�شتبطانه 
له )18( ، اأما �شاعرنا فاإنه ال ميلك اإال اأن يبكي نف�شه ويبكي عمره الذي فات، ونرى احلزن 

�شاخ�شًا اأمام عمره، فاالأحبة رحلوا جميعا، والعمر رحل، واحلياة كما يراها: 
 وداع كلها الدنيا وداع

ها هو ال�شاعر ي�شور ت�رسب العمر من بني يديه: »�ص25«:
اأغلقت خم�س اأ�سابع يف الليل، ثم فتحتها 

فاإذا ب�سم�س العمر غاربة، واأيلول الفراغ مدوياً 
فالعمر مي�شي خل�شة، ومي�شي ب�رسعة: »�ص46«:

يدور هذا العمر يف عجل 
وهو يف �رسعة الرمح: »�ص56: «:

معتمراً ياأ�سه البدوي على العمر، والعمر رمح
وق�رس العمر �شورة متكررة عند ال�شاعر: »�ص32«

فكل ن�سيبي من الدهر ردح، وكل ن�سيبي من احل�سن قبح
وهنا ال بد اأن ن�شري اإىل اأن ال�شاعر مل يخ�ش�ص ق�شائد لرحيل االأحبة واأخرى ل�شياع 
العمر، وثالثة للموت، وهكذا، واإمنا كانت م�شاعره متداخلة، وعواطفه م�شطربة، وكثرياً ما 
اختلط هذا بذاك، ورمبا كانت هذه ال�شورة احلزينة حتمل حزن رحيل االأحبة وحزن �شياع 
العمر معًا، وقد يكون اإيقاع الرحيل يف هذه وتلك ويف املوت والياأ�ص كل هذه العنا�رس قد 
الدرا�شة  اأمر تقت�شيه منهجية  لذا فاإن حماولة ف�شل كل عن�رس على حدة  ال�شورة،  ت�شكل 

فقط. 
ومن ال�شور التي يختلط فيها بكاء العمر وبكاء االأحبة معًا قوله »�ص7«
فارقت دهرك واالأحبة قد ن�سوك/ و�رضت وحدك يف مغيب العمر

اأو قوله »�ص9«: 
لكن عمرك راحل يف الريح 
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ويتداخل مرور العمر كمر ال�شحاب يف �شورة �شبابية لدى ال�شاعر: »�ص27«
والغيم يعرب من خلف نافذة العمر/ مثل بقايا املواويل

وتلّح ال�شورة ذاتها على ال�شاعر يف مو�شع اآخر فيعود لت�شبيه العمر بالغيم، »�ص30«
لكاأن اأيامي رحيل الغيم/ خلف الغيم 

واخلريف  املغيب  األفاظ  ي�شتخدم  ال�شاعر  جعل  العمر  برحيل  احلاد  االإح�شا�ص  وهذا 
والكهولة بكرثة الفتة. يقول م�شتخدما اخلريف والغروب مقاباُل للعمر: »�ص164«

هذا خريف اأخري/ �سنذهب منفردين
ويعود ال�شاعر ال�شتخدام الغروب واخلريف ل�شياع العمر: »�ص64«
كاأن غابت ال�سم�س اإال قليالً/ ومل يبق غري خريف 

ويف عمر الكهولة هذا يختلف مذاق احلياة، ويختلف كل �شيء: »�ص55«
ونرى ال�سنني كاأنها �ساخت! وقد �سابت ذوائبها 

وفاَت رحيلنا التايل قطاُر العمِر/ وارحتَل ال�سباْب. 
لذا يرى ال�شاعر اأنه مل يبق اأمامه �شوى الرحيل: »�ص177«

كل الذين بعمرنا/ قطعوا جذوع حياتهم وم�سوا
وهذا ما يزيد من املرارة واحلزن، اأن العمر م�شى حافاًل باالأحزان، مثقاًل بالهموم، فلو 

كان هذا العمر حافاًل بال�شعادة ملا �شعر ال�شاعر بكل هذه الُيتم: »�ص225«
يا طري مررّ العمر جمروحا

وي�شتد تاأثري ان�شياب العمر حتى يحفر يف الروح اأخاديده، وذلك يف �شورتني متماثلتني 
يقول يف االأوىل: »�ص36«

ولكنني االآن اأ�سعر/ ظفر الكهولة يحفر يف الروح 
اأنفاَقُه املظلماِت،/ وثعلبَة االأربعنِي
ت�سقُّ اأخاديدها عربَ وجهي احلزين، 

وهذا ما يبعث ثورة االأحزان: 
وي�ستدرّ حزُن املهْب/ وحزٍن تعودرُّت علقَمُه الفجَّ

فقط:  كهاًل  نف�شه  يرى  فاإنه  لذا  ال�شاعر،  لدى  االأبدي  الهاج�ص  �شارت  الكهولة  والأن 
»�ص24«

عم م�ساًء اأيها الكهل احلزين
عم م�ساًء اأيها الكهل الكهول
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رابعاً- املوت:  ♦
من املنطقي اأن ُيف�شى رحيل العمر اإىل املوت، ولعل احلزن على العمر املن�رسم هباًء 
احلياة،  يف  التاأمل  ويفجر  اخلوف،  يفجر  فاملوت  املوت،  من  املنبعث  احلزن  عن  يختلف 
موت  اأن  �شحيح  ال�شاعر،  لدى  احلزن  يفجر  اأن  غريبًا  كان  لذا  الت�شاوؤالت،  يفجر  واملوت 
االآخرين ي�شبب احلزن، ولكن ال�شاعر يتحدث عن موته هو، ويتاأمل موته هو، ويتوقع موته 

هو، كل هذا يف حزن عميق »�ص29«:
لكاأمنا هذه احلياة خليلة للموت/ بنت دموعنا يف الليل 

فالحون نحرثها/ وحترثنا ال�سنني 
فال�شاعر يرى هذا التالزم االأبدي بني احلياة واملوت، وكاأمنا يكت�شفه الأول مرة، وي�شري 

اإىل العالقة اجلدلية بني االإن�شان واملوت. 
هو  موته  لريى  يعود  فاإنه  بعامة،  االإن�شان  موت  عن  ال�شاعر  حتدث  واإذا 

»�ص54« بخا�شة 
اأبداً يحلرُّق طائرٌ/ بيني وبني املوت، 

واالأمطاُر ت�سقُط كالبكاِء
وهو يرى املوت املحدق به يف �شورة ملحة »�ص50«:

وكاأنني فزاعة للموت يف حقل من الغربان
وكما عا�ص حزينًا وحيداً �رسيداً، فاإنه يرى موته اأي�شًا على ال�شاكلة نف�شها: »�ص40« 

لن تبكي عليَك غزالٌة/ لت�سريَ اأيرّوباً على االأياِم
بل �ستموُت وحدَك يف �ستاٍء ماطٍر، ناٍء/ كما فزاعة للحزِن

وكثرياً ما �شور ال�شاعر دورة احلياة، ليبداأ من البداية، ولكن املالحظ اأنه ي�شل ب�رسعة 
غريبة اإىل النهاية، اأي املوت »�ص36«:

اً اأنا الطفُل/ اأورّل يوٍم راأيُت نبيرّ
ف�سيخاً، فكهالً/ وراحت تدوُر بَي االأر�ُس/ بنَي القبوِر

اإىل اأن راأيُت وجودي قريباً/ من املوِت، 
فهو ي�شتعيد حياته فيما يعرف »بالفال�ص باك«اأو االرتداد، ولكن حتى يف عز دورة 
احلياة هذه كان يعي�ص بني املوت )راحت تدور به االأر�ص بني القبور( حتى و�شل النهاية 
بهذه ال�رسعة فان�رسف اإىل موته بهدوء، ولكن بحزن. ويف اآخر ق�شيدة من الديوان، وقبل 
اجلدارية التي تعد )اخت�شاراً للديوان( يعود ال�شاعر لدورة احلياة من جديد، وكالعادة يتكلم 
اإنه الهوة التي  عن البدايات وعن احلياة، ثم ي�شل ب�رسعة اإىل املوت، فهو هاج�شه االأكرب، 
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يحدق فيها: �ص134 
جرحنا الرتاب باآثار اأقدامنا. . وحموناه

ثم كربنا/ فلم ن�ستطع فك اأحرفه/ اأو قراءة تلك الكتابة
وغيبنا الليل بني القبور/ فجاء �سغار لهم نف�س اأو�سافنا

علقونا بجدرانهم �سامتني، يحدق يف موتنا خنجر
وتنوح علينا ربابة

فلم تكن احلياة اإذن اإال جرح »للرتاب باآثار اأقدامنا« ثم تدور احلياة ب�رسعة لياأتي جيل 
اآخر يحل حمل اجليل ال�شابق، ويفعل ال�شيء ذاته وكل ن�شيبنا اأن يعلق اأبناوؤنا �شورنا على 

احليطان حماطني باملوت من كل جانب. 
ولو اأخذنا ق�شيدة واحدة لنربز من خاللها اإحلاح املوت على وجدان ال�شاعر، �شنجد 
يف ق�شيدة »اأرملة مغني الرباب احلزين » الكفاية، ففي العنوان تعنى االأرملة تلك التي مات 

عنها زوجها، فاملوت يبداأ من العنوان. 
ثم يقدم �شورة اأوىل يتحدث فيها عن النهايات، وال�شياع والوح�شة: »�ص28«

ومل تبَق غريُ الرباري التي/ يهرُع القلُب نحو حواكريها
فاغراً فاُه كالذئِب،/ وهو يراك�ُس اأنثاه/ يف �سهوِة املوِت

اإال الرباري( وقوة  اأن ما ير�شح منها هو االنتهاء )مل تبق  اإال  ورغم �شبابية ال�شورة 
املوت التي اأعطاها �شورة �شهوة املوت. 

ويف �شورة ثانية يتحدث عن حم�ص، ورمبا هي ذاتها التي جعلها »اأرملة« »�ص30« 
وحم�س حنني الغريب اإىل املوت

وهي �شورة اأخرى للموت اأكرث �شبابية من االأوىل، واإن كانت تر�شح الكثري من االأ�شى 
واحلزن، وقد عاد ال�شاعر يف ق�شيدة اأخرى لذكر احلنني اإىل املوت: »�ص141«

ونرى زمنا بائدا/ ومدينة )منحوتة من توقنا للموت( 
وبالعودة اإىل ق�شيدة اأرملة مغني الرباب احلزين، جند �شورة اأخرى للموت »�ص31«

كذئب من الدمع يقعي بجانبها/ حزنها البدوي
ويغم�ص عينني معتمتني على املوت/ يف جزع مثل فزاعة للن�شوب

ثم ي�شيف: 
وحم�ُس لفيُف احلماِم/ الذي نقتفيِه اإذا حاقنا املوُت، 

ها الوعرُ بالثكِل . . . وحم�ُس الفتاة التي خ�سَّ
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حتليلها  ميكن  اأخرى  معاين  بخالف  هذا  ح�شداً،  املوت  �شور  ال�شاعر  يح�شد  وهكذا 
واخلروج بالنتيجة عينها: املوت . 

مل يفل�شف ال�شاعر اإذن معنى املوت، ومل يتخذه للعربة اأو التعبري عن موقف اإزاء احلياة، 
واإمنا كان م�شدراً للحزن فقط، وهاج�شًا ملّحًا يبعث االأ�شى. 

خام�ساً – الياأ�س:  ♦
املوت  اإىل  العمر  �شياع  اإىل  االأحبة  رحيل  فمن  ال�شاعر،  عند  احلزن  بواعث  تتوا�شل 
بني  الف�شل  اأحيانًا-  ي�شعب-  اإذ  وت�شابك  ت�شافر  يف  العوامل  تتوا�شل  حيث  الياأ�ص،  اإىل 
النتيجة  الياأ�ص هو  ال�شاعر، ويكون  النهاية جتثم على �شدر  العامل وذاك، ولكنها يف  هذا 
املنطقية لكل ما �شبق، فينبعث من ذلك اأنني موجع، يف نغم �شعري عذب، الأن اللوحة التي 

ير�شمها ال�شاعر يف ديوانه �شوداوية، يكاد �شوادها يقطر واإن مل تع�رسه حتليالت النقد. 
يف اأول لوحة من لوحات الياأ�ص، جند ارتباطه الوثيق باملوت: »�ص29«

لكاأمنا هذه احلياة خليلة للموت
وحدي اأجاهر يف جهات احلزن/ باخل�رضان

اأرفع راحتي يف وجه ال�سرب: / الجدوى
فالالجدوى هذه �شببها الوحيد: املوت، وال حيلة يف مقاومته، لذا يعلن ال�شاعر ياأ�شه 

منذ البداية. 
وي�شيطر الياأ�ص على ال�شاعر يف الق�شيدة اأكرث من غريها، فال يرى لوجوده اأي معنى 

اأو هدف يف احلياة: 
اأاأنا الندامة اأم �سواد حالك/ اأاأنا طليق اأم �سجني

اأاأنا �رضاخ الروح يف املطلق/ اأم رجعها اخلاوي على طلل احلدا االأعتق؟ 
اأم عزلة م�رضوبة يف الليل/ تلفظها العقارب

وتتواىل �شور الياأ�ص يف الق�شيدة على الوترية نف�شها: 
دمع اأ�سود ين�ساب من �رضياين/ املقطوِع

وقلٌب خافٌق بالياأ�ِس/ ي�سكنني،/ ومتلوؤين الذنوْب! 
وكما تالزم املوت مع الياأ�ص، فاإن تالزمهما مع احلزن اأمر ثابت »�ص13«: 

ال �سيء �سوى ثعلبة احلزن/ ولون الندم االأ�سود
والياأ�س واأ�سداء الرثاء 

ويف عبثية وا�شحة، ي�شع ال�شاعر عنوان ق�شيدة اأخرى هو: 
»كاأين ما زلت اأعدو ورائي »�س34
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. . . كاأيَن من اأورّل العمِر/ ما زلُت اأعدو ورائْي!! 
. . . منحدراً من اأعايل غنائي/ اإىل هورّة الياأ�ِس

واإذ ي�ستبد به الياأ�س، ال يجد بداً من اأن يذهب طواعية اإىل املوت. 
وتتكرر عدمية احلياة بالن�شبة له، وتتكرر �شورة حرث الريح يف اأ�شعاره »�ص129«: 

كاأين يا طري فالح حلرث الريح/ يف ف�سل ال�ستاء 
لكن الياأ�ص ي�شتولد احلزن ال�شديد في�شيف : 

يا طري مررّ العمر جمروحا/ ومبحوح نواح الناي يف االأنحاء
ويتج�شد ياأ�ص ال�شاعر يف لوحة من اأكرث لوحاته تعبرياً »�ص16«: 

�ستدق اأبواب االأحبة/ ثم ترجع باكياً
اِر،  كيما تربرّي الريَح بنَي جدائِل ال�سبَّ
ترفُع جثرَّة االأياِم متثاالً من احل�رضاِت

اأو �سنَم انتظاْر. 
�ساد�ساً- احلنني اإىل الذكريات:  ♦

هذا  كل  باالغرتاب،  العميق  و�شعوره  واحلب  االأمان  معاين  لكل  ال�شاعر  افتقاد  اإن 
جعله يجد جنته يف املا�شي، لذا وجدنا حنينه للما�شي جم�شداً بكل ما فيه من اأ�شخا�ص 
واأماكن وذكريات �شديدة احلالوة، يف مواجهة واقع �شديد املرارة، ات�شح ذلك يف العديد من 
ق�شائد الديوان، لكنه اأفرد ق�شيدة طويلة، هي »مرثية القرية ال�شائعة« للبكاء بني يدي تلك 
الذكريات، لذا كانت هذه القرية هي يوتوبيا ال�شاعر، ي�شتعيد كل �شيء فيها: طفولته وبراءته، 

واأ�شدقاءه، وقد غادر القرية ثالثني عامًا اأ�شماها )ثالثني مرثية( »�ص 103«: 
واآتيك يا قرية االآن/ من جهة الريح

ن�رضاً عجوزاً/ ميدرّ جناحيه فوق ه�سري الهواء
وينرث ري�س كهولته/ يف مهبِّ عذابْك

واآتيك من دكنة الليل/ كيما اأُنيخ بكائي ببابك
واأنزل عن ظهري ال�سنوات التي �رضدتني

وراء تالل الغروب/ ثالثني مرثية عن ديارك
وبعد هذا املطلع »الطللي« اأو هذه ال�شالة التي يقدمها لقرية ذكرياته �شاكيًا لها ما 

عاناه يف ثالثني �شنة من البعد عنها، يبداأ يف ا�شرتجاع االأ�شخا�ص، واأولهم حب طفولته: 
اأما اآن يل اأن اأعود اإىل طفلة/ كذبتها املراجيح يوماً

الأربط �سبع �رضائط خ�رضاء يف/ �سعرها القروي
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ثم تكون ال�شخ�شية الثانية التي يفتقدها هي ذلك الطفل الذي كانه قبل ثالثني عامًا، 
ي�شتعيد براءته التي فقدها يف بالد الغربة، ي�شرتجع األعابه ولهوه ورفاق الطفولة: 

واأ�ساأل عن ذلك الطفل/ كي اأتاأمل اآثار خطوته يف الرتاب
واأبحث عن ثوب دميته اخل�سبية/ بني بقايا اخلرق. 

اأما اآن يل اأن اأعود �سغرياً/ على درج الدار
كي اأت�سلق اأ�سجار جدي القدمية/ واأبني لروحي ع�ساأ عليها/ فاأخلد للنوم. . 

اأجمع �سحك الع�سافري من �سجر اللوز/ اأرك�س خلف احل�سا�سني/ كيما اأ�سابق خالد
هنا يدخل �شخ�ص اآخر من ذكريات الطفولة التي ي�شتدعيها ال�شاعر: 

في�سبقنا القمح/ فت�سبقنا قربات احلواكري
رك�سنا وراء الغيوم اإىل اأن تعبنا/ راأينا على �سفة النهر نف�س ال�سبية

ومن البديهي اأن ت�شتدعي هذه الذكريات احلزن يف ثناياها: 
كاأن لها ج�سُد جارح احلزن/ تهدل فيه حمائم مكوية بالدموع

وحزن غمامة
حنونًا  عفويًا  و�شفًا  النهر،  �شفة  على  و�شاحبه  راآها  التي  ال�شبية  تلك  ي�شف  واإذ 
مالئكيا، ي�شف اأي�شًا بداية انبعاث م�شاعر احلب، بداية تفتح قلبيهما على احلب، ثم ي�شتبد 

به احلنني ثانية، فيعود اإىل الذكريات يبحث عن ذاته وعن رفاقه: 
فاأين ال�سبي الذي/ كان يرك�س خلف الفرا�سات/ من حقلة الورد حتى اأقا�سي القرى؟ 

واأين �سعاد التي واعدتني/ لنحفظ در�س الن�سيد وراء حقول الذرة! 
ررّ الطفلة القروية ترى/ ما الذي اأخرّ

وهكذا ظّل يعت�رس الذكريات يف الق�شيدة، وذلك بعد اأن ي�شتعيدها ويعي�شها يف خياله 
ثانية. 

واقعه  ال�شاعر  واجه  كلما  واملا�شي،  احلا�رس  بني  تنقالت  يف  الق�شيدة  جاءت  كما 
االأليم ارتد �رسيعًا اإىل املا�شي ال�شعيد، يف تداٍع حر من الذكريات. 

ويعرتف ال�شاعر بعيداً عن التقريرية اجلافة اأن ذكريات الطفولة هي اأجمل ما لديه: 
اإذن اأخربوها/ باأن احلفيف الذي مر يوما على

ردهة الروح/ ال زال اأجمل ما بي
. . . . . اأنحل ج�سمي فراق االأحبة

وي�شتطرد ليذكر بقية اأفراد ال�شبا، اأو لي�شرتجع بقية روحه، ثم يتوقف عند ذكرى اأبيه: 
كلُّ االأحبِة غابوا! / وغاَب )اأبو طالب( امل�ستحيْل!! 
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اأبي اإنَّ قلبي يراْك! / تدبُّ على الغيِم/ مثَل هالٍل من احلزِن
وامل�رضُق االأبديرّ يردرُّد من �رضفِة ال�سبِح

َرْجَع غناْك/ كاأنَك يا اأبتي يف غيابَك/ اأيقونة من َنَدْم
ويف هذا التداعي احلر ينتقل احلديث من �شخ�ص الآخر ب�شهولة، وكل ذكرى ت�شتدعى 
ذكرى ثانية، فينتقل من احلديث عن اأبيه اإىل احلديث عن �شعاد، ثم خالد، ثم �شعاد وحفالت 
الرق�ص، اإنه ي�شتعيد حياته املا�شية بكل تفا�شيلها. وعندما يكت�شف اأن هذا املا�شي لي�ص 

�شوى ظالل ال وجود لها، واأن �شعاد حبيبة الطفولة جمرد ذكرى، ي�رسخ: 
يا عازَف الزمِر اأيَن �سعاْد؟ / اأعدها اإيلَّ بحقِّ الطفولِة! 

اأطول  لت�شبح  ق�شيدته  يف  لال�شرت�شال  ال�شاعر  دفع  ما  هي  الذكريات  حالوة  ولعل 
ق�شائد الديوان )اإحدى ع�رسة �شفحة من القطع الكبري( فلقد �شمحت له الذكريات وما فيها 
من حنني وحزن بالبوح بل والبكاء على اأطالل املا�شي، بتلذذ حينًا، وح�رسة اأحيانًا اأخرى. 

�سابعاً- املازوخية: )19(  ♦
وقرابة  الكبري،  القطع  من  �شحيفة  وخم�شني  مائتني  من  كامل  ديوان  تخ�شي�ص  اإن 
اأربعة ع�رس األف كلمة تدور كلها حول احلزن واالأمل واللوعة والعذاب واملعاناة، هذا بخالف 
دواوين ال�شاعر االأخرى التي تدور حول املعاين ذاتها، اإن هذا يعطي داللة �شبه اأكيدة على 
التلذذ باالأمل واملعاناة، وهذا ما ا�شطلح علم النف�ص على ت�شميته باملازوخية اأو املازو�شية، 
والف�شل  احلزن  طياتها  يف  وحتمل  االآخرين،  من  النف�ص  على  النازل  باالأمل  التلذذ  وتعني 
واملعاناة، ويربطها البع�ص )وخا�شة فرويد( باللذة اجلن�شية بينما يرى فيها اآخرون التلذذ 

باالأمل ب�شكل عام. 
ومما يعزز هذه الفر�سية اأمور عدة: 

اإن . 1 القول  ن�شتطيع  بحيث  فيه،  مبالغ  ب�شكل  واللوعة  واالأمل  احلزن  كلمات  تكرار 
مفردات الديوان توزعت بني االألفاظ الدالة على احلزن واالأمل وهي مثبتة، واالألفاظ الدالة 
باالألفاظ  التلذذ  الغالب  يعني يف  التكرار  اأن  ال�شائع  ومن  منفية.  واالأمل وهي  الفرح  على 

املكررة، ويالحظ هذا يف ال�شعر العذري حيث يرتدد ا�شم املحبوبة بكرثة. 
انتهاء هذا . 2 اأمله منتظراً حلظة  يتكلم عن  العادي  واالأمل، فاالإن�شان  دميومة احلزن 

االأمل، اأما املازوخي فهو ال يرجو لهذا االأمل انتهاًء. 
ها هو ال�شاعر يو�شد كل باب يف وجه انتهاء احلزن: »�ص43«

اأنا املتاأمُل يف الريِح
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من دون اإثٍم وال اأمٍل
وينفي االأمل مئات املرات: »�ص50«

ُه يف الليِل  ال قمرٌ ليبكي اأمَّ
ال �سوٌء يناديِه تعاَل. . 

اأرفُع راحتْي يف وجِه هذا ال�شرِب »�ص53«:
»ال جدوى«

ال قمرٌ ي�سيُء بليلتي الثكلى »�س54«:
ويحملني على جنِح الطيوْب. 

ويعود ليوؤكد ا�شتمرار معاناته حتى املوت »�ص47«:
 هل كاَن ذنبي اأنني »

 )اأحببُت حتى املوت( اأن اأبكي
�سقائي فوق �سدِر العامريِة

ويكرر املعنى ذاته »�ص49«:
كاأنَّ هذا القفَر مراآتْي على االأياِم، 

والفقداَن تواأُم ح�رضتْي/ عنَد الفراْق. 
ابتكار �شور فريدة لهذه املعاناة: . 3

ولعل غرام ال�شاعر باحلزن واالأ�شى واالأمل يقابله غرام اآخر بابتكار �شور متفردة لهذه 
املعاين، حتى تاأتي �شوره يف لوحات اآ�رسة، تختلف كل لوحة عن االأخرى يف الر�شم وتتفق 

معها يف الغاية، يقول يف ق�شيدة عجوز االنتظار »�ص 67«:
يا عازَف املزماِر/ �رضرّدين وراءَك يف القفاِر! 

فاإنني �سارفُت اأن اأبكي / على باِب املدينة كالغريِب
مفارقاً هذي الدياْر/ يا عازَف املزماِر �رضدرّين! 

 الأخلَع خرقَة االأحزاِن عن روحي املهي�سِة
اإنني اأقفلُت �سباكي على نف�سي احلزينِة
واقتعدُت الليَل/ من�سيرّاً على باِب املزاْر

فبكيُت من ياأ�سْي قليالً / وان�رضفُت كجررِّة اخلمِر العتيِق
اإىل عجوِز االنتظاْر/ متنهٌد قلبْي، 

وباكيٌة دواُة احلرِب يف روحي / واأيامي غباْر
فاأنا امل�رضرُّد حتَت اأمطاِر ال�ستاء 
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القسم الثاني- آليات التعبري عن احلزن: 

هذه  يف  و�شنتوقف  حزنه  عن  للتعبري  الفنية  التقنيات  من  العديد  ال�شاعر  ا�شتخدم 
الدرا�شة عند تلك التقنيات التي �شكلت ظاهرة، نتيجة اعتماده عليها اأكرث من غريها. 

اأوالً- التكرار:  ♦
التكرار نظرا الإحلاح بع�ص االألفاظ مبا حتويه من معاٍن على ذهنه  ال�شاعر  ا�شتخدم 
وحالته ال�شعورية، ولعل التكرار بذلك يكون و�شيلة للتفريج من اإ�رس الفاجعة التي يحملها 
ال�شاعر على كاهله، وهذا التفريج هو ماعرف قدميًا بالتطهري وهو الذي جعله اأر�شطو الغاية 
من وراء فن امل�رسح )20( . جلاأ ال�شاعر اإىل تكرار معاٍن بعينها م�شتخدمًا اأداة النفي » ال« التي 
وردت يف الديوان خم�شًا وثمانني مرة، وكانت يف كل املرات تنفي االأمل وتنفي وجود احلب 

وتنفي وجود املوا�شني وتنفي وجود االأمان. . . اإلخ. 
وال تكاد تخلو ق�شيدة من هذا النفي للمعاين االإيجابية، وذلك لتاأكيد �شيطرة املعاين 

ال�شلبية واالغرتاب. 
وعن فائدة التكرار يقول د. �شفيع ال�شيد: « ومن الوظائف الفنية الطريفة التي ا�شتخدم 
لها التكرار يف ال�شعر احلّر اتخاذه اأداة لت�شوير حالة نف�شية دقيقة، اأو جمرى الال�شعور عند 
اإن�شان ماأزوم، ففي اأغلب االأحيان يتعلق وعي االإن�شان يف حلظات املحن واالأزمات النف�شية 
والعاطفية بكلمة معينة ا�شتدعاها وعيه من املا�شي، اأو طرقت ذهنه يف التو واللحظة. )21( 
عن  يعرب  ومل  النف�شية  احلالة  هذه  عن  عرب  ال�شاعر  والأن  نف�شية،  حالة  احلزن  والأن 
العوامل التي اأو�شلته لها، وجدنا االأفعال احلركية قليلة، واإن وجدت فهي حركات نف�شية 
�شعورية ولي�شت اأفعال عادية وذلك مثل قوله« تغتالني االآالم. . اإلخ. « وعليه فقد غلبت حالة 

الو�شف على ال�شاعر، وتق�شي احلالة النف�شية حتى الثمالة. 
ا�شتخدم ال�شاعر مفردات دالة على احلزن، معظمها ب�شكل مبا�رس، والقليل منها يعطي 
هذه الداللة ب�شكل غري مبا�رس، وقد كانت ن�شبة تكرار املفردات عالية جدا، وهذا بيان باأهم 
املفردات وعدد مرات ورودها يف الديوان: مع مالحظة اأن الكلمة حتوي م�شتقاتها وذلك مثل 

كلمة احلزن التي ت�شمل حزين، حزانى، حمزون: 
عدد مرات ورودهاالكلمة 

307احلزن 
278البكاء 
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عدد مرات ورودهاالكلمة 

207الفقد 
85الغربة والوحدة 

97الياأ�ص 
142الليل 

120عالمة اال�شتفهام 
126الروح 

178النداء بيا 
102اأدوات مو�شيقية 

85النفي بال 
58الطفولة واالأم 

38احلنان 
24ذئب 

اأو  اأو بواعثه  اأنه ال يكاد يوجد يف الديوان �شطر �شعري واحد يخلو من احلزن  واحلق 
اأن هناك ديوانًا يف ال�شعر العربي قد  نتائجه، فاحلزن هو �شدى وحلمة الديوان، وال اإخال 

جمع هذا القدر من مفردات احلزن والبكاء والنواح والعويل والوح�شة. 
ولو عدنا اإىل ق�شية االغرتاب – ال�شبب االأول واالأهم لهذا احلزن – ف�شنجد اأنه بعد اأن 
كان التكرار يف �شعر اجليل ال�شابق ل�شالح كلمات مثل الوطن والقتال وال�شمود وال�شموخ. 
. . اإلخ من الكلمات ذات النربة العالية ، مل ترد يف الديوان ولو ملرة واحدة، ومل يكن هذا من 
ال�شاعر  للكلمات املفردة، ولكن ورد لدى  الذي ذكرناه كان تكراراً  قبيل ال�شدفة. والتكرار 

تكرار جلمل بعينها اأو بتحريف ب�شيط يف بداية كل مقطع من مقاطع الق�شيدة، وذلك مثل: 
عم م�ساًء اأيها الرجل الغريب

عم م�ساًء اأيها الفرُد ال�سموْت! 
عم م�ساًء اأيها ال�سيُف الغريب! 

عم م�ساًء اأيها الكهُل احلزيْن. . )مرتان( 
عْم م�ساًء اأيها الكهُل الَكُهْوْل! 

"ندامى  اأربع مرات يف ق�شيدة  كما تكررت جملة )تبكي الكمنجات احلزينة( بن�شها 
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احل�رسة الباكون" وذلك يف بداية كل مقطع �شعري. ويف بع�ص االأحيان كان ال�شاعر يختم 
الق�شيدة باجلملة التي بداأها بها، وذلك كما حدث يف ق�شيدة" ليلة مقمرة" وكان مطلعها: 

قمرٌ و�سبُع )�سنابٍل( زرقاَء
يف كبِد ال�سماِء

وقد كرر ال�شاعر هذين ال�شطرين يف خامتة الق�شيدة. 
ويف ق�شيدة "م�شاءات العنب" كرر ال�شطر ال�شعري: 

فاغرق بحزنك يا خريف
خم�ص مرات، لكنه يف املرة اخلام�شة قال: 

فاغرق لنغرق يا خريف
وكذا يف " بحة وحفيف" كرر )اأنا وجدائل �شعرك( اأربع مرات. 

كما تكررت جملة "ناأت الديار" يف ق�شيدة "الوقوف على اأطالل الوح�شة " ثالث مرات 
ويف الرابعة جاءت خمتلفة قلياًل )خلت الديار( . 

ويف ق�شيدة "فراقية للروح والغربة" يكرر �شطرين هما: 
رباه كيف تطيقني روحي

وتلفظني القبور
يف نهاية املقطع االأول ونهاية املقطع الثاين من الق�شيدة. 

اأما يف ق�شيدة " قمح" فيكرر ال�شطر ال�شعري: 
فقطع بنايك اإين كئيب

خم�ص مرات يف نهاية كل مقطع، واإن كان يف املرة اخلام�شة قد غري فيها قليال لت�شبح: 
فقطع بنايك اإين حزين. . 

وهكذا لي�شبح التكرار عزفًا على اأكرث االأوتار وجعًا يف روح ال�شاعر. 
ثانياً- توظيف الرتاث:  ♦

لذا  العربي،  الرتاث  يف  الكامنة  الطاقات  ا�شتكناه  اإىل  املعا�رسون  ال�شعراء  مال 
وجدناهم يغرفون من معني هذا الرتاث، منهم من ي�شتخدم �شخ�شيات تراثية، ومنهم من 
ال�شاعر  اإح�شا�ص  وا�شتيحائه  الرتاث  اإىل  العودة  عوامل  اأهم  ولعل  بعينها.  ن�شو�شًا  يوظف 
املعا�رس مبدى غنى الرتاث وثرائه باالإمكانات الفنية وباملعطيات والنماذج التي ت�شتطيع 
اأ�شبابها بها، «  اأن متنح الق�شيدة املعا�رسة طاقات تعبريية ال حدود لها فيما لو و�شلت 
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االأمة ونوعا من  نفو�ص  القدا�شة يف  لونا خا�شا من  تكت�شب  الرتاثية  املعطيات  وذلك الأن 
الل�شوق بوجدانها )22( . 

ولقد بداأ �شاعرنا ديوانه باأول واأقدم �شور الرتاث: اأعني الوقوف على االأطالل، مبا يف 
هذا الوقوف من بكاء وا�شتبكاء وتذكر ولوعة وا�شتياق. 

يف ق�شيدة »الوقوف على اأطالل الوح�شة« يعطي العنوان املعنى املبا�رس للوقوف على 
االأطالل، كما يبداأ ق�شيدته بجملة متكررة هي« خلت الديار« ويختمها باجلملة نف�شها، وهذا 
املخزون  على  يعتمد  التوظيف  بهذا  وهو  اإلخ،  الديار«  »عفت  لبيد  ق�شيدة  ملطلع  ا�شتلهام 
الثقايف لدى القارئ الذي قراأ هذا ال�شعر الزاخر بالوقوف على االأطالل والبكاء على االأحبة 
الذين �شكنوها ذات مرة، ثم اأ�شبحت بعدهم خالًء �شف�شفا، وبذا يوفر على نف�شه جهداً كبرياً، 

الأن القارئ يكون قد جتهز انفعاليًا مبجرد �شماعه بالوقوف على االأطالل. 
ق�شيدة  عن  كثرياً  يبعدان  ال  الديار«  »خلت  واخلامتة  الديار«  »ناأت  املطلع  اأن  كما 
ال�شياب »رحل النهار« وكالهما ي�شري على »متفاعلن »، كما اأن ق�شيدة ال�شياب تفي بحاجة 

ال�شاعر من االأ�شى واحلزن والياأ�ص. . . اإلخ. 
ويجد طالب هما�ص يف بيت ال�شعر الرتاثي: 

رحل الذين اأحبهم وبقيت مثل ال�سيف فردا
تعبرياً �شادقا عن حالته النف�شية، لذا �شنجد لهذا البيت ح�شوراً يف العديد من ق�شائد 

الديوان، واإن قام ال�شاعر بتقليب كلماته اأو ا�شتبدال بع�ص منها كقوله » �ص14«
رحل الذين حتبهم / وبقيت وحدك يف قفار االأر�س/ توح�سك الديار

اأو قوله: 
�ستجيئك النوق الع�سار/ وفوقها جثث الذين حتبهم

ويف حديثه عن الرحيل يقول »�ص72«: 
يا �سجر الذين نحبهم

اأو قوله يف اخلامتة: 
كرب الذين حتبهم

كما ا�شتخدم ال�شاعر �شطراً �شعريا من الرتاث، وهو قول امرئ القي�ص: 
اأال اأيها الليل الطويل اأال اجنلي

وكل ما فعله ال�شاعر اأن ا�شتبدل اأداة النداء »اأال« باالأداة »يا« يف بداية البيت. 
ويف مرثية القرية ال�شائعة ا�شتخدم جملة » �شاعت �شعاد« اأكرث من مرة، يف مقابل 
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الن�ص الرتاثي »بانت �شعاد«، وهو مطلع ق�شيدة كعب بن زهري امل�شهورة. ويف اإ�شارة اإىل 
حكاية قي�ص مع ليلى العامرية يجعل ال�شاعر من نف�شه قي�شًا: 

اأنا قي�ُس هذا الليل/ )اأحببُت حتى املوت( اأن اأبكي
�سقائي فوق �سدِر العامريِة

كما يوظف ال�شاعر ق�شة اآدم وزوجته مع ال�شجرة املحرمة، وي�شقطها على نف�شه: 
و�سمعُت �سوتاً من اأعايل الغيِب/ ينهاين عن التفاِح: 

المت�س�ْس هديَل الريِح يف خ�رِض امراأْه! 
وكما اندفع اآدم وزوجته وراء اإغواء ال�شجرة املحرمة كذلك كان حال ال�شاعر: 

لكنني األفيُت نف�سي �سارداً يف البيِد
اأتبُع �سوتها النائي،/ ويتبعني �سداْي. 

ويقتب�ص ال�شاعر عبارات مرتبطة بق�ش�ص م�شهورة من الرتاث، وذلك مثل: 
 )وامرْر على اجلدِث الذي حلَّْت بِه
اأم العالِء / فنادها لو ت�سمُع( . 

اأو قوله: 
ا�سقني املاء عمرو

ثالثاً- التوحد مع كائنات حزينة:  ♦
اأن  باأنها حزينة و�شف مبالغ فيه، فمن املعروف  الكائنات  اأن و�شف بع�ص  واحلق 
�شوت  يف  احلزين  ال�شاعر  في�شمع  الكائنات،  على  تنعك�ص  التي  هي  النف�شية  ال�شاعر  حالة 

احلمام النواح فقط، بينما ي�شمع ال�شاعر ال�شعيد هدياًل وغناء. . اإلخ 
ومن اأبرز الكائنات التي توحد معها ال�شاعر ب�شورة متكررة: الذئب. 

الكالب  ومطاردة  تالزمه،  التي  وحدته  هو  احليوان  هذا  مع  للتوحد  دفعه  ما  ولعل   
والثعالب له، كما اأن عواءه يرتك وح�شة يف النف�ص هي ذاتها الوح�شة املوجودة اأ�شاًل لدى 

ال�شاعر، لذا يرى ال�شاعر الذئب حزينًا مثله، يقول يف »تغريبة الندم« »�ص27«
لكاأمنا قلبْي ل�سدِِّة حزنِه/ راحْت تطاردُه الثعالُب

. . . ويرك�ُس يف عراِء الطنِي ذئباً نابحاً
ينعى اأناجيلي وينعاين. 

ويقول يف »فراقّية للروِح والغربة«�ص28: 
متاأملاً يف الغاب،/ اأرفُع كالذئاِب ندائَي املجروَح
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ويف �شورة غريبة اأخرى يقول �ص30: 
كذئٍب من الدمِع يقعي بجانبها

ويعنون ق�شيدة ب«وردة للذئب« ويقول فيها عن نف�شه »�ص37«: 
قدرّي�ُس الثلوِج/ وذئُبَها املرتوُك اإثماً �سائعاً

تتبعُه ذئاُب احلزِن من جبٍل اإىل جبٍل
وينبُح يف ظالِم الليل باخل�رضاْن! 

ومن املالحظ اأن ال�شاعر قد اأعلن اخل�رسان يف اأكرث من ق�شيدة، با�شمه هو، ولكنه يف 
هذه املرة يعلن اخل�رسان با�شم الذئب الذي توحد معه. 

ويف ق�شيدة اأخرى بعنوان »حرا�شة هيكل الذئب »يقول«
اأنا الذئُب، قلُب احلياِة املهي�ُس،/ وجدولُه املرُّ

اأغيثوا حدادي الطويَل! ./ واأعوي على فطرِة االأن�ِس
اأنا الذئُب اأنحُت من خ�سِب احلوِر/ متثاَل حزين
/ اإين بريٌء!!  . . . ووحدي اأ�سيُح بريئاً من الدمِّ

ويقول يف اأخرى م�شبهًا نف�شه بالذئب: 
كالذئِب اأعدو خلَف اأطياِف الغياِب

وقد تكرر توحده مع الذئب يف الديوان يف ال�شفحات: 23، 51، 56، 71، 201، 236 
التي غابت مع غياب  االإيجابية اجلميلة  ومن �شدة توحده بالذئب جعله من املعاين 

احلبيب: 
وبعَد غيابَك/ مرَّ احلماُم جريحاً على �سجِر الداِر/ والذئُب وىلرّ )�س204( 

ورمبا  املجروح،  وعوائه  وتفرده  وح�شته  الذئب، يف  ال�شاعر وجد يف  اأن  نرى  وهكذا 
اغرتابه اإن �شح القول، وجد يف كل ذلك نف�شه هو. 

كما اأكرث ال�شاعر من احلديث عن الطري ومناجاته و�شكوى همومه له: 
يا طريُ مرَّ العمرُ جمروحاً! / ومبحوٌح نواُح الناِي يف االأنحاْء »�س25«

كاأنني يا طري فالح حلرث الريح/ يف ف�سل ال�ستاء »�س129«
لكن االأمر مع الطري ال ي�شل حد التوحد كما وجدناه مع الذئب. واإذا جتاوزنا الكائنات 
احلية قليال، جند ال�شاعر ي�شتعني باالآالت املو�شيقية بكرثة ليعرب بها عن حزنه، فلقد اأكرث 
�شدة  ومن  االأحوال،  كل  تبكي يف  االآالت  هذه  وقد جعل  والكمان،  والرباب  الناي  ذكر  من 

ارتباطه النف�شي بها تكررت اأ�شماوؤها يف الديوان مائة مرة ومرتني. 
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رابعاً- نفي االأمان:  ♦
عرب ال�شاعر عن اأحا�شي�ص الفقد والوح�شة وال�شياع عن طريق نفي املعاين االإيجابية 

يف احلياة، لذا تكررت لديه ال النافية للجن�ص خم�شًا وثمانني مرة. 
واأهم ما نفاه، حنان االآخرين عليه اأو توا�شلهم معه )ما يوؤكد االغرتاب( ، واأهم من 

افتقدهم هنا االأم، يقول »�ص16«: 
ال �سدر لتلقى راأ�سك ال�سكران
فوق نهوده لتنام/ كاالأيتام
ال اأم لتحنو فوق هذا القمح

مانحة اأمومتها/ لروحك يف املدى املهجور
واالأر�س البوار

ويعود ليفتقد اأمه وحنانها، و �شعوره باالأمان معها وبكاءها لفراقه »�ص11«: 
ال قلب اأمك ناحب عند الغروب، على فراقك

ال �سبية حبك البي�ساء دارية بوجدك
ومل يقف االأمر عند االأم. . وهي االأهم ولكن جتاوزها اإىل فقد اجلميع »�ص22«: 

ال قلب يدق على وجيبك/ خلف هذا ال�سور
ال امراأة حتوك/ على اأنينك/ �سلعها املك�سور

ال �سيء غري الريح
وحياة ال�شاعر ليل مدلهم، غاب عنه القمر، بل وغاب النجم كذلك »�ص30«: 

ال جنم لري�سعني حليب احلزن يف االأغ�ساق
ال قمر ي�سيء بليلتي الثكلى/ ويحملني على جنح الطيوب
وقد تكررت هذه الو�شيلة يف معظم الق�شائد، يقول يف ق�شيدة اأخرى: 

ال خمر كي ت�سحو دمائي من �سباتي
ال ح�سا�سني ليغري �سوتها/ خلف ال�سباحات �سالتي

ما الذي بقي اإذن: 
ال �سيء، �سوى ثعلبة احلزن/ ولون الندم االأ�سود، والياأ�س واأ�سداء الرثاء

وقد جاء هذا االإحلاح على نفي كل ما هو جميل، وكل ما هو اآمن ليتنا�شب مع حال 
احلزن والوح�شة واالغرتاب التي تعي�شها روحه. 
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خام�ساً- توظيف عناوين الق�سائد:  ♦
ا�شتخدم ال�شاعر – يف الغالب- عناوين ذات داللة مكثفة ليعطي جرعات كبرية من 
احلزن قبل اأن يلج القارئ اإىل الق�شيدة، وقد كانت العناوين معربة متامًا ومهدت القارئ 
متهيداً كافيًا، بداأ التمهيد للحزن منذ عنوان الديوان )عم م�شاًء اأيها الرجل الغريب( واختار 
ال�شاعر اأكرث عناوين ق�شائده حزنًا واأ�شى وتعبرياً عن ذاته ليجعل منه عنوانًا للديوان كله، 
ويف احلق فاإن العنوان مل يكن عنوانًا لق�شيدة بذاتها وانتقل بحكم التقليد لي�شبح عنوانًا 

للديوان، واإمنا ا�شتطاع اأن ي�شي بكل ما يف الديوان من حزن واأ�شى ولوعة وغربة ووح�شة. 
�شبق  وقد  الوح�شة«  اأطالل  على  »الوقوف  بعنوان  طللي،  ديوانه مبطلع  ال�شاعر  ويبداأ 
االإيحائية  الطاقة  العنوان من  الرتاث لالإفادة يف هذا  اأن تعر�شنا يف حديثنا عن توظيف 
للوقوف على االأطالل يف الرتاث، واإن كان ال�شاعر قد اأ�شاف الوح�شة اإىل هذا البعد الرتاثي. 
ثم ي�شع ال�شاعر ديوانه يف ثالثة اأق�شام )اأو اأيقونات( ويعطي كل ق�شم منها عنوانًا، 

فكان عنوان الق�سم االأول: اأيقونة الوح�سة 
الق�سم الثاين: اأيقونة الأجرا�س احلرب

الق�سم الثالث: اأيقونة اخل�رضان 
الثاين  العنوان  ي�شي  بينما  واخل�رسان  الوح�شة  معنى  تعطي  االأيقونات  وعناوين 
بالعبثية والالجدوى، اإال اأنه مل يكن هناك مربر فني لهذه التق�شيمات، فلم تندرج حتت اأّي 

عنوان ق�شائد تختلف عن تلك املندرجة حتت العنوان االآخر. 
فيها  حاول  الثالث(  لالأيقونات  )جدارية  بعنوان  بق�شيده  بداأه  كما  الديوان  ختم  ثم 

تلخي�ص الديوان، وهي ق�شيدة جتريبية طريفة يف بابها. 
اأما عناوين الق�شائد التي وردت حتت االأيقونات الثالث، فكانت يف معظمها ذات داللة 

وا�شحة على احلزن وم�شتقاته وذلك مثل: 
الوقوف على اأطالل الوح�شة، وندامى احل�رسة الباكون، وعم م�شاء اأيها الرجل الغريب، 
واأرملة مغني الرباب احلزين، وحرا�شة هيكل الذئب، وتغريبة الندم، وفراقية للروح والغربة، 
وف�شل انتحاري الطويل، وكاأين ما زلت اأعدو ورائي، ورقعة للرثاء، وحزن �شيفّي، وحزين 
من احلب، ومرثية القرية ال�شائعة، وجد من زمان املتعبني، وغياب، وغربة الرجل الوحيد، 

بكائية. . . . اإلخ، 
وهكذا باحت عناوين الق�شائد عن مدلوالتها ب�شكل �رسيح. لكن ال�شاعر و�شع بع�شًا 

من العناوين التي قامت بتاأجيل التعرف على امل�شمون حلني قراءتها وذلك مثل: 
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احلنطة،  اأختي  ويا  الطحني،  واأعياد  اليمامة،  اأخربتني  وهكذا  وبني،  احلطب،  حّمال 
وهذي اإذن بريوت. . . اإلخ، 

�شحيح اأن حمتوى هذه الق�شائد ال يختلف كثرياً عن حمتوى تلك، من حيث التعبري عن 
احلزن والوح�شة اإلخ. ولكن العناوين االأخرية مل تكن وا�شحة الداللة على هذه املعاين كما 

كانت العناوين االأوىل. 
�ساد�ساً- ال�سورة ال�سعرية:  ♦

فالديوان  ال�شور،  ابتكار  على  ال�شاعر  قدرة  للوجود هو  الديوان مربراً  اأعطى  ما  لعل 
وحتى  بل   ، االأوىل  الق�شيدة  اإن  القول  املمكن  ومن  احلزن  حمراب  يف  بكائية  عن  عبارة 
ظن  الذي  القارئ  ُيفاجاأ  تلتها؟؟  التي  ال�شفحات  نفع  فما  الر�شالة،  هذه  اأدت  االفتتاحية، 
اأنه عرف كل �شيء عن الديوان يف كل ق�شيدة بكم من ال�شور البارعة، التي تعطي الق�شيدة 
مربراً قويًا للوجود، اإنها تدمج القارئ اأكرث يف حمراب حزن ال�شاعر، وتعطيه لذة االكت�شاف. 
ع�رسات  الواحدة  العاطفة  وتكرار  ذاته،  املو�شوع  على  االإحلاح  هذا  من  الرغم  وعلى 
اأن يخلق من �شور احلزن واالغرتاب الع�رسات،  ا�شتطاع  اأنه  اأنه ُيح�شب لل�شاعر  اإال  املرات، 
قلياًل  اأكرث  اأو  ثالث  اأو  ب�شورتني  ياأتي  قد  العادي  فال�شاعر  املختلفة،  الديوان  ق�شائد  يف 
للحزن، اأما اأن ياأتي مبئات ال�شور للعاطفة الواحدة، و ُنفاجاأ يف كل �شورة باجلديد ال�شادق 
املبدع، فهذا اأمر غري ماألوف، وهو يدلل على اأمرين: اأواًل �شيطرة م�شاعر احلزن على ال�شاعر 

حتى اأعماق الروح، بحيث ال يجد �شيئًا غري احلزن الذي اأ�شبح األيفًا لديه. 
التعبريات بحيث يبدو  ال�شور وتلوين  ابتكار  الفريدة على  ال�شاعر  االآخر قدرة  واالأمر 

التعبري يف كل مرة جديداً متامًا. 
وقد �شاعده على ذلك اعتماده على االنزياح اللغوي، فالتم�شك بالبناء اللغوي التقليدي 
�شيحرمه من مئات ال�شور التي ابتكرها من خالل االنزياح، كما جلاأ اإىل اال�شتعانة بالكثري 
من االأدوات الفنية مثل االنزياح وترا�شل احلوا�ص والبحث عن التاأثري النف�شي لكل من امل�شبه 
وامل�شبه به وو�شل االأمر اإىل البحث عن اإحداث االنطباع اأكرث من الو�شول اإىل املعنى اأي اأنه 
ي�شعى الأن تكون �شورته مو�شيقية اأكرث منها لغوية وقد نّوع ما بني ال�شور الفيلمية التي 

ميكن للقارئ تخيلها وتلك املعنوية »حنني الدم« وبكاء الروح« اإلخ( 
لقد اأ�شبح من املعروف للدار�شني اأن ال�شورة ال�شعرية اأقدم و�شيلة تعبريية، بعد اللغة، 
وهي اأداة رئي�شة من اأدوات ال�شاعر التي متكنه من نقل م�شاعره وجتربته اإىل القارئ، لكن 
ال�شورة التي كانت يف ال�شعر التقليدي و�شيلة من و�شائل االإي�شاح ال�شعري، اأي اأنها تعرب 
باملرئي عن الالمرئي، وباملح�شو�ص عن املعنوي وباملعروف عن املجهول، تخلت يف ال�شعر 
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املعا�رس عن هذا الدور، واأ�شبحت تبحث عن االأثر النف�شي لتحاول اأن توجد مثياًل له لدى 
القارئ، وال بد اأن ن�شري اإىل اأن بداية اختالف دور ال�شورة يف ال�شعر قد كان على يد العقاد 

الذي كتب ل�شوقي عن الدور الذي يجب اأن تقوم به ال�شورة )23( 
وهذه مناذًج من ال�شور املبتكرة يف ديوان ال�شاعر: 

يقول م�شوراً وحدته )�ص179( : 
كلُّ الذين بعمرنا

قطعوا جذوَع حياتهْم وم�سوا
ويقول م�شورا رحيل العمر �ص54: 

لكاأنَّ اأيامي رحيُل الغيم
خلَف الغيِم

اأو يقول عن حزن وح�شي ينتابه »�ص43«: 
اأنا الذئُب اأنحُت من خ�سِب احلوِر

متثاَل حزين
ويف واحدة من مئات �شور احلزن يقول«�ص 40«: 

بل �ستموُت وحدَك يف �ستاٍء ماطٍر، ناٍء
كما فزاعة للحزِن

ويف �شورة تنّد عن االإم�شاك وال تعطي معنًى �رسيحًا بقدر ما تعطي اأحا�شي�ص يقول 
»�ص11«: 

يا ذارَف الدمعاِت هذي الروُح عاريٌة
لها بطرِف ردائك البايل،  فزمرّ

وُهزَّ ب�سجوَك العايل �سجرياِت النعا�ِس؟ 
اإنها تكاد ت�شدم القارئ من غرابتها، فهاهو  وال�شور الغريبة كثرية يف الديوان، بل 

ي�شف املحبوبة بقوله »�ص48«: 
اأجمل �سدفة للموت

اأو يقول يف مدينة حم�س »�س31«: 
وحم�ُس لفيُف احلماِم

الذي نقتفيِه اإذا حاقنا املوُت
وي�شتمر اعتماده على االنزياح اللغوي يف ر�شم مئات ال�شور، فيقول«�ص64«: 
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منحدراً من اأعايل غنائي
اإىل هورّة الياأ�ِس

اأو قوله يف �شيطرة الياأ�ص »�ص 57«: 
معتمراً ياأ�َسُه البدويرّ على العمِر

والعمرُ رمُح/ يهادُل مثَل �سحاريَر من ندم
من  �شحيفة  وخم�شني  مائتني  من  اقرتبت  التي  الديوان  �شفحات  طول  على  وهكذا 
ميكن  الت�شوير  يف  الغرابة  وهذه  للديوان.  االإلكرتونية  الن�شخة  ح�شب  وذلك  الكبري،  القطع 
ب�رسورة  تلتزم  تعد  مل  فال�شورة«  احلديث،  النقد  يف  لل�شورة  اجلديدة  بالنظرة  تف�شريها 
التوقف عند حدود معينة �شواء فيما ي�شمى ا�شتعارة اأو ت�شبيها فقد تهدمت هذه احلدود، الأنها 
الواقع  ملنطق  مراعاة  دون  لالأ�شياء  اخلارجي  الواقع  مع  التطابق  منطق  ا�شطنعها  حدود 
الداخلي املمتد عرب حركة النف�ص وخيالها اخلبيء الذي يقيم عالئق بني االأ�شياء لها �شكولها 

الالمتناهية. 
لي�ص من مطلب الفن اأن ي�شور«كيفية » االأ�شياء واإمنا املطلوب ت�شكيل اخلارج ح�شبما 
تن�شقه روؤاه الداخلية ويزودنا ب�شورة حد�شية تعيننا على روؤية«�شورة« غري من�شوخة من 
الواقع واإمنا ت�شبح كاأنها ترينا االأ�شياء الأول مرة، ويكون هذا ك�شفا مليالد جديد تتخلق فيه 

�شورة غري مكررة الإيقاع الكون )24( . 

خامتة: 

بعد هذه اجلولة يف �سعر ال�ساعر ال�سوري طالب هما�س، وبالتحديد يف ديوانه 
»عم م�ساء اأيها الرجل الغريب« ن�ستطيع اأن ن�ستنتج بع�س املالحظات ب�سيء غري 

قليل من االطمئنان وهي كاالآتي: 
احلزن  ● اإىل  لهم-  منوذجًا  �شاعرنا  وكان  املعا�رسين-  ال�شعراء  ميل  اإن  اأوالً: 

االأمان، كل  الدافئ وفقدان  املا�شي  اإىل  والبكاء واحلنني  والتفرد  الوح�شة  واال�شتغراق يف 
ذلك ناجت عن االغرتاب و�شياع االأحالم ال�شيا�شية القومية و�شيطرة النعرات االإقليمية بداًل 
كان  لذا  عليها.  ن�شاأوا  التي  والوحدة  التحرر  نغمة  من  بداًل  للغرب  التبعية  و�شيادة  منها، 
احلزن مالذاً لهم يفرغون فيه كمًا كبريا من امل�شاعر وخيبة االأمل دون االقرتاب من قريب 

اأو بعيد لل�شبب االأ�شلي وهو الهّم ال�شيا�شي. 
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ثانياً: طراأ حتول كبري على مو�شوع احلزن يف ال�شعر احلديث واملعا�رس؛ فبعد اأن  ●
كان احلزن عر�شًا مالزمًا لغر�ص الرثاء، اأ�شبح غر�شًا قائمًا بنف�شه، وكثرياً ما الزم اأغرا�شًا 

اأخرى. 
ثالثاً: اإزاء الغنائية الطافحة والبوح، بل واإزاء هذه املوجة من �شعراء البوح، فاإن  ●

الع�رس احلديث  اإن  الع�رسين والتي تقول  القرن  الثاين من  الن�شف  التي �شاعت يف  املقولة 
مل يعد يقنع بال�شاعر العفوي، �شاعر املوهبة املطبوعة التي ال تعتمد على »امدادات »، وال 
تقوم على مرتكزات من العلم والثقافة، فاإن مثل هذا ال�شاعر لن يتجاوز ال�شطوح الظاهرة 
مهما كانت موهبته ال�شعرية )25( ، لذلك كان من مميزات ال�شاعر الع�رسي اأنه يف حاجة لكي 
يبدع �شعراً له وزنه من منظور ع�رسه، اأن يح�شل اأكرب قدر م�شتطاع من الثقافة، فالثقافة 
هي �شالحه احلقيقي وال�رسوري، والتنوع يف هذه الثقافة �رسورة كذلك يفر�شها ع�رسنا، 
فلم يعد يكفي ال�شاعر املثقف اأن يلم بال�شعر العربي وحده، اأو بالثقافة العربية وحدها اإمنا 
هو يح�ص ب�رسورة اأن متتد ثقافته فت�شتمل كل ما ميكن اأن يو�شع من نظرته على االأ�شياء 

ويعمقها، ولهذا فانه يفتح نف�شه للرتاث االإن�شاين كله )26( . 
يف  االآن  اأ�شبحت  البديهية،  حكم  يف  اأ�شبحت  حتى  النقاد  رددها  التي  املقولة  هذه 
حاجة للمراجعة ؛ فتيار ال�شعراء اجلدد هذا ال ُيعنى كثريا اأو قليال بظهور الثقافة العربية اأو 
العاملية يف �شعره، مل ُيعن �شعراء هذا التيار بظهور تلك »االمدادات »يف اأ�شعارهم، واقت�رست 
هذه االأ�شعار على البوح واالأنني وال�شكوى، واإن مل تخُل من اإ�شارات ب�شيطة اإىل الرتاث، كما 
راأينا لدى طالب هما�ص ؛ فق�شة قي�ص وليلى ال حتتاج اإىل ثقافة عميقة ملعرفتها، بل يعرفها 
وكذا   ).  .  . اجنلي.  اأال  الطويل  الليل  اأيها  )اأال  القي�ص  امرئ  بيت  وكذا  االأميني،  بع�ص  حتى 
 . اأمور عامة ال تدل على عمق ثقافة �شاحبها.  واأ�شباهها  لل�شرب، كل هذه  اأيوب  ا�شتخدام 

ومثل هذه االقتبا�شات يكرث يف �شعر �شعراء هذا التيار. 
رابعاً: اإن ال�شاعر ا�شتطاع اأن ينجح يف الولوج اإىل قلوب القراء نتيجة هذه املو�شيقا  ●

الدّفاقة، وهي مو�شيقا عذبة �شجية جيا�شة، اإ�شافة اإىل االأحا�شي�ص املرهفة التي حفل بها 
لكنها  احلد،  فاقت  التي  ال�شور  ابتكار  على  املتميزة  ال�شاعر  قدرة  جاءت  واأخرياً  الديوان، 

هربت من التكرار اأو الت�شابه نتيجة ا�شتخدام ال�شاعر لالنزياح اللغوي. 
ورمبا يعود هذا النجاح – باالإ�شافة اإىل ما �شبق– اإىل اأن االغرتاب الذي يعاين منه 
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ال�شاعر والذي فجر هذا االإبداع، يوجد نظري له لدى غالبية املثقفني، وبالتايل فقد وجدوا يف 
هذا ال�شعر متنف�شًا هروبيًا لهم، كما وجد ال�شاعر من قبل. 

خام�ساً: اإذا كان �شالح عبد ال�شبور واحداً من اأكرث ال�شعراء املعا�رسين حديثًا عن  ●
احلزن، كما يقرر د. عز الدين اإ�شماعيل )27( ، فاإن ال�شاعر طالب هما�ص اأكرثهم حزنًا. ولعلي 
باأنه حزن »معٍد«،  االآخرين  ال�شعراء  اإن حزن هما�ص يختلف عن حزن  اأقول  اأبالغ حني  ال 

وهذه العدوى تعني بب�شاطة منتهى النجاح الفني وال�شعوري لل�شاعر. 
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