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 : املقدمة

العصور، على مر  متباينة  الشعراء  أو   ثقافة  تجمعهم  وفكرية متعددة،  ثقافية  سياقات  يلتقون مع غيرهم عبر  بعضهم  أن   
ا

إّل

 
 
أن عملية التالقي تختلف كثيرا القيم   توحدهم، وقد يغايرون غيرهم في ذلك، ما يعني  عما غيرها، لذا نجد بعضهم )الشعراء( يثمنون 

، لذا  اإلبداعييد التي يعيشونها، ما يرينا أهمية التراث كمنبع أو رافد فاعلين في تفعيل ثقافة الشاعر، وفنه  التراثية، والعادات والتقال

)للشعب واألمة(، ألن  نرى ما للتراث من أهمية يتفرع منها وشائج وعالقات خاصة، تالمس روافد املعرفة الذاتية للفرد، وكينونة املجموع

 
 
   التراث يشكل مخزونا

 
 ق  فاعال

 
للتفعيل في الحياة بأنماطها ونظمها املختلفة، وهذا يؤدي إلى إثراء التراث اإلنساني، والنهوض باملعمار   ابال

املبدع، للفن  اّليجابي  الفاعلين،  الفني  والبناء  اإليحاء  أصحاب  قبل  من  له  النص    واملؤسس  خلق  والشعري   اإلبداعيفي  عام  بشكل 

 بشكل خاص.

ة   ه  لذا نرى نص صخر أبي نزار الشعري يعج بالقيم التراثية والثقافية، التي ارتكز عليها، وفعلها في معماريا  اإلبداعينصا
 
  ،ّلن كثيرا

من قصائده تعدُّ لوحة تراثية عميقة الدّللة واملآل، ما دفعنا إلى دراسة التراث في شعر صخر دراسة تظهر أهميته كرافد وقيمة فاعلة 

لشعري، وقد اعتمدت املنهج التكاملي في فهم النص وتحليله، لننهض بالدراسة كي تسمو الفكرة وتوصلنا الى نتيجة مفادها  في النص ا 

لعناوين   إثبات  دون   ،
 
متكامال متناسقا   

 
جسدا البحث  جعل  إلى  عمدنا  وقد  والحاضر،  املاض ي  بين  الجذور  متداخلة  بنية  التراث  أن 

 راجع التي أعانت الباحث في توثيق دراسته وتفعيلها.فرعية، ومن ثم دونا املصادر وامل

 
 . بإذن هللا تعالى الجزء األول من املوضوع وسيتم عرض الجزء الثاني في العدد القادم نقدم هنا 1
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 :امللخص

ما   سواء،  حدا  على  له  واملتلقين  لألدب،  املنشئين  نفوس  في  ودّلّلتها  وقعها  لها  مفردة  املعاصرين التراث  الشعراء  جعل 

هم  نصا في  ومقوماته  مكوناته،  بكلا  التراث  لوا  فعا الذين  الشعراء  من  حبش  وصخر  اإلبداعية،  نصوصهم  عبر  معها  يتفاعلون 

التراث  وروحية   ،
 
حاضرا اإلنساني  التراث  فكان  ومنجزاته،  التراث  بصور  تعجُّ  ناجزة  شعرية  حالة  خلق  إلى  عمد  حيث  الشعري، 

 مي شاخصة، ومتتابعة في نصوصه الشعرية، ما يجعل قصيدته تعجُّ بمقومات التراث ومكوناته. العربي واإلسال 

التراثية، الشخصيات  عبر  ذلك  كان  أم   إن  كانت  دينية  واملنابت،  املشارب  متعددة  اإلبداعية،  النصوص  أو  املسميات  أو 

ه ب ه الشعري، وهذا ّل يعني أنه أثقل نصا  لنصا
 
ى بالتراث  أدبية، التي اتخذها متكأ

ا
 موش 

 
ا ما نجده يبني نصا روحية التراث ومعطياته، وإنا

 من النفوس املتلقية له، واملتفاعلة معه، ألنا التراث أصبح لبنة فاعلة في جسد قصيدة صخر حبش  
 
صا وجعله قريبا الذي أغنى النا

 الشعرية. 

 ب.أد ؛ تراث ؛نصوص شعريةفتاحية: املكلمات ال

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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 : التراث 

 :
ً
 التراث لغة واصطالحا

التراث مفردة لها وقعها الخاص في نفوس اآلخرين، قد تتقارب وقد تفترق وجهات النظر في فهمها وتفسيراتها، ألنها مفردة قديمة  

امل بين  مختلف  الناس  عند  املعلوماتي  التكوين  إن  بمعنى  عن  مستحدثة،  اليوم  نعرفها  التي  واإليحاءات  فاملضامين  والحاضر،  اض ي 

في   (التراث) التراث  لكلمة   اإلشباع  والعشرين، فعملية  الواحد  القرن  في  يعيشون  الذين  لنا، وأخص  السابقون  فها  يعرا التي  هي غيرها 

 بين املفاهيم بشكل أو بآخر، 
 
عصرنا ّل يوجد لها منادد في السابق، فقد يغير الشعب مفاهيم بعض مفرداته إّل أن الرابط يبقى قائما

 أنا القناعات لل
 
ما كانت عليه في السابق. علما  معنى املراد لكلمة )تراث( تكاد تكون قد استقرت في أيامنا هذه عا

أو سبب«  إلى آخرين بنسب  الش يء لقوم ثم يصير  أن يكون   « الكلمة هو  أن معنى  غة نجد 
ا
الل )ابن منظور، مادة  .  ففي معجمات 

 ورث(.

األزمنة خالل  تراكم  »ما  إلى  فيشير  اّلصطالحي  املعنى  من    وأما  شعب  في  وعلوم  وفنون  وخبرات  وتجارب  وعادات  تقاليد  من 

عوب، وهو جزء أساس من قوامه اّلجتماعي واإلنساني والسياس ي والتاريخي والخلقي«. )
ا
 (. 382،   1974 ،سعودالش

املعرفة ينابيع  تفتقت  وإن  بآخر،  أو  بشكل  والحاضر،  املاض ي  بين  قائمة  العالقة  أن  نوقن  تجعلنا  عاريف  التا املعنى    وهذه  تجاه 

املرء   يتملكه  إلى ما  املعنيين يشيران  دة طويت تحت طائلة اّلصطالح، فكال   من مداليل متعدا
 
اللغوي جزءا املعنى  ليكون  اّلصطالحي، 

عد كافة دون استثناء.   ، وذلك ليشمل الحياة على الصا
 
 أو عينيا

 
، فكريا

 
 ،أو معنويا

 
 عن سابقيه إن كان ذلك ماديا

تعط  فمادة  منها )ورث(  كثيرة  اإلرث خصص    ينا مفردات  بينما  العيني،  والش يء  باملال  أنهما خاصان  أساس  وامليراث( على  )الورثة 

، وذلك آلن أهل اللغة يعتقدون أن أصل  أقلبالحسب، واملتتبع يجد أن لفظة )تراث( هي 
 
 عند اللغويين واملهتمين سابقا

 
الكلمات شيوعا

 بل ّل    تاء  لثقل الواو والضم عند جمعهما لذلك أصبحت  املفردة )وراث( إّل أنها قلبت الواو
ا
)تراث( وهكذا وردت في القرآن الكريم )) كال

((. )القرآن الكريم، سورة الفجر(. 
ا
ا جما ا، وتحبون املال حبا

ا
 مل
ا
راث أكال

ا
 تكرمون اليتيم، وّل تحضون على طعام املسكين، وتأكلون الت

الكري القرآن  في  ورودها  الرغم من  املحدثين  فعلى  اليوم عند  اّلستخدام  كما هو  القدماء،   عند 
 
استخداما لها  نجد  لم  أنا  إّل  م 

والتاريخي، والفكري  الثقافي  النتاج  ليشمل  اإلنسان  املعاصرين،  الفكر عند  إثراء  في  تسهم  التي  النتاجات  ذلك من  ويسهم هو  ،  وغير 

وة ديمومتها لتستمر مع األيام قوية متد، اآلخر في نمائها
ا
 فقة. وق

عن   قوله  خالل  من  ذلك  يؤكد  الكندي  نرى  حتى  أيامنا،  في  ذاته  بحد   
ا
مرادا أصبح  الذي  للمدلول  اقتربوا  قد  الفالسفة  أن  إّل 

ثمار فكرهم(( أفادونا من  ))ما  والسابقين هو  املاض ي  فنتاج  نتاج معاصريه،  املستحدثة مع  والعالقة  تركوه،  وما   ، )الكندي   .القدماء 

 (. 78د.ت، 

الفالسفة للتراث، جعل املحدثين يزاوجون في املفهوم والتطلعات، لنرى مفكرينا وهم يدرجون كل ما وصلنا من املاض ي داخل  فهم 

ية ومعنوية، فكرية أو ثقافية، قومية، أو إنسانية، بذلك يكون هذ  ليشكل    ا الحضارة السائدة من أشياء مادا
 
 دائما

 
 متحركا

 
املوروث كائنا

 .(.424، 1985 ،مروة ية التي ينبثق منها وينبعث عنها. )صورة الحياة الواقع

 التراث قيمة حضارية: 

الحياة، واّلنفتاح على  طور  التا ينوي  الذي  املجتمع  إن  القول:  نستطيع  يحتويه   من هنا  كي  التراث،  مع  يتعامل  أن  إّل  يمكنه  ّل 

 
 
افية، والفاعلة    ويصبح مجتمعا ، يعيش ويتفاعل مع مكونات الحياة بنظمها املختلفة، حتى يغدو التراث أحد منابع املعرفة الصا

 
إنسانيا

 نتفاعل معه ويتفاعل معنا، ّل أن نبقى ساردين للذكريات والنتاجات فقط لنصل إلى قناعة 
 
 حيا

ا
واملتجددة مع الزمن، أي أن يكون كائنا

ه الحاضر، فبين املاض ي والحاضر أكثر من مجرد حوار، بينهما  -أي التراث  -ن يغير املاض ي وعلى املاض ي مفادها ))على الحاضر أ  أن يوجا

 (  42،  1985 ،أدونيس تواصل وتكامل((

، وإنما هي في استمرارية وتداخليه، فهي عالقة تكاملية إذ يكمل الواحد اآلخر، لتتجسد القيمة  
 
العالقة هنا نجدها ّل تنتهي أبدا

 الحقة لهذا النتاج. 

ن حول كيفية إثراء الحاضر وإدامته بمعزل عن املاض ي، فاإلبداع سلسلة متصلة الحلقات، كل حلقة تشد من أزر  
ا
فال يجوز الظ

، لتشمخ حضارة اإلنسان ،وتصبح صاحبة أداء شمولي، اإلبداعيتها، للوصول إلى عملية التحديث واإلبداع على املستوي الفكري، و قرين

ّل جزئي، ألن مثل هذا األمر يعني التجاوز الفعلي للقيم والنتاجات الجامدة،حتى نرى أن القضية النقدية تفرض حضورها على الباحث 

اع
ا
الش بين  العالقة  عالقة في  وبين  وثقافته،  املعاصر،  العربي  املجتمع  لحركة  الشعراء،  رؤية  يمثل  أن  يطمح  الذي  الحديث  العربي  ر 

نسانه بالكون وبه، الشعر الذي نطمع إلى أن يكون صورة الحداثة، التي تتجاوز باإلبداع طموح عصر األحياء، لتدخل عصر الحداثة  إ 
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التغي العصر برؤية بكل ما يشغله من رفض وتمرد ورغبة في  القديم، ويتمثله، ويتقدم في  الحداثة في  ير، ))وذلك في نسق يعي مظاهر 

حية،  إنسانية، وبمعاصرته، ورفضه    ولغة  بذاته  ووعيه  لتراثه،  وفهمه  الشاعر  تنفصل عن  ّل  التي  الحداثة  تجربة  نابع من  فني  وبناء 

 ( 17- 16، ص 1989)الكركي خالد  .للسكون والثبات في املجتمع(( 

، ليتمثل في إقامة مجد طارف على مجد تليد  اإلبداعيالعالقة إذن عالقة حميمية بين املاض ي والحاضر، لنرى كيف يتم البناء  ف 

رمدي، ألن ،  عظيم، له منابعه ومصباته، وهذا اآلمر ما نراه يتمثل في النتاج الشعري العربي، وفي مكانات مختلفة السا من هذا العالم 

ر يجعلنا نتحدث ع  ومعين   ن حضارات،الشعا
 
بابل وأشور وأكد، وسبا أحفاد أصحابها، من هنا نرى  وثقافات قديمة ،تتجدد بحرص 

والفسطاط والقدس  والكوفة  والبصرة  لتلك  ،  ومأرب،  الفكري  الجهد  لنرى  الزمن،  في عمق  والضاربة  املتجددة  الرموز  ذلك من  وغير 

عري كي يمن
ا
يارات ومواطنيها، ّل سيما اإلبداع الش ح هوية انتمائه، ويحقق مصداق القول الذي نصه بأن )) العودة الى التراث القديم  الدا

 ( 26، ص 1981)السعافين إبراهيم  .التي  ترفض منطق النقلة املفاجئة التي ّل تخضع للتبري(( أمر تفرضه نواميس حركة التطور،

ا  مع  واصل  للتا  
 
 قويا

 
باملاض ي ونتاجاته تشكل جسرا وية  السا العالقة  د  إن  املضامين، كي يتجسا املعاصرة، حتى تتكشف  لثقافات 

 .
 
 في آن معا

 
 ومنيرا

 
 الوعي الشعري ،مستنيرا

 عن  
 
 للجسور وانقطاعا

 
لتتشكل تجربة الشاعر الحديثة من خالل ينابيعها اإلنسانية والقومية، ألن دون هذا التتابع يخلق هدفا

 املاض ي.  

املجتمع، إلى   عن طريق تفعيلها باملاض ي،وتأصيل ذلك    فاّلرتباط بقضايا  العربي )الفلسطيني(، ليصل   للشعر 
 
جعل ذلك مسارا

الفكري، اّلنبعاث  الحداثة  مستويات  لها ،  لنرى مالمح  فهمه  التراث حسب  الفلسطيني، منطلقة من  العربي  الشاعر  والتحديث عند 

عاملية، لكنها تستمر وتتكامل مع التراث، فال ش يء يبدأ من ّل فكما يقول سميح القاسم )) الحداثة تبدأ بالتراث، وتستفيد من التجربة ال

ش يء، كل ش يء يبدأ من ش يء سابق، والش يء السابق بالنسبة لي هو التراث الشعري العربي، فال سلفية وّل انقطاع عن التراث، وهذا هو 

 (.16، ص 1995تيار الحداثة كما أراه((. )أبو زيد شوقي 

املجتمع    فالحداثة كما نفهمها هنا هي اّلنغماس في ثقافات بعيدة وغريبة عن قيم  العربي واإلنساني، وليست  بالتراث  اّلنبعاث 

 كأبسط درجة في األداء والتغيير. 
 
 بين الواقع العربي، وماضيه العريق، ولو شعريا

 
 وتطلعاته، حتى يصبح التناغم قائما

لنتاجه   األولى  التكوين  لحظة  منذ  أيقن  الفلسطيني  متجذر،بداعياإل فالشاعر  دفاعي  كيان  خلق  في  فاعلة  وسيلة  التراث  أن   ،  

 يهتدي بها  
 
بجذور عميقة في نظم التاريخ وأفكاره، فالقيم اإلنسانية التي يزخر بها التاريخ العربي وتراثه، جعلت شاعرنا يستنبط أسسا

د الشعراء قضية األ أن الوطن ومقتنياته جزء فاعل من وطن أرحب أّل وهو ال -للوصول إلى حقيقة مفادها :  رض وطن العربي، بهذا جسا

راع عليها مع العدو، ليؤكدوا أن األ  راع ونواته،  رضوالصا ،ّل يستند إّل لخرافات عدو    هي محور الصا
 
 وفكريا

 
 حضاريا

 
ليمتد ويأخذ شكال

 أن النظم القائمة هي نظم وافدة بفكرها، لتحارب مقدرات الوطن، وتصل إلى هدم كيانات
 
الشعب، ألن نظم العدو بعيدة   لئيم، علما

 كل البعد عن قيم مجتمع يحاول أعداؤه هدمه وتشريده.  

عب
ا
فكانت اللغة إحدى ركائز الدعائم التي انبثق  ومنهم الشعراء بالروابط التي تمدهم بجسر املحبة مع الوطن، ، لهذا تمسك الش

منها، ألنا  تدمي  إبداعهم  جوانبها  جانب من  في  تعني  ة  اللغا الكلمات من  ))حداثة  بنائها من جديد،  أجل ر  استيعاب   إعادة  يستطيع  بناء  

 (.601، مضامين الحياة الجديدة ((. )النابلس ي شاكر

فلغة الشاعر الفلسطيني لم تنفصل عن مضامين التراث بكل قيمها، وإنما هي امتداد للغة لها عمقها املعرفي والعلمي، حتى غدت 

العلوم واملعرفة لعدة قرون متت األداء  لغة  أيامنا حية كي تبعث فيها نمطية  إلى  الجذور بمفرداتها، لتصل  اللغة ضاربة  لذا بقيت  الية، 

الشعراء فاللغة  اإلبداعي أيدي  ))الحداثية في الشعر الفلسطيني الحديث تفجر في أفعالها املتتابعة وفي صورها الفعلية، إذ يقوم   على 

منها ربط األشياء ببعضها   بالطبيعة والجدل  الفعل بمهمات عدة:  اإلنسان  التي تحول جدل  النقطة  أو كلمات وهي  إلى كلمة  وتحويلها 

تجريدها عبر  الواقعية  العالقات  عن  يعبر  أن  خاللها  من  الوعي  يستطيع  لحظة  وهو  مكتوب،  نص  إلى  إلياس  .((اّلجتماعي    ، )خوري 

 (. 89، ص1981

يخص   فيما  وبالذات  يطول  قد  اللغة  مع  التعامل  وهذه إن  ومبناه،  مغزاه  له  طويل  تاريخ  عن  تعبر  التي  املفردات  استقصاء 

املفردات تعود لحقبة لها تفاصيلها في التجربة الشعرية، خاصة عندما تقوم التجربة الشعرية، أو بعض مقاطعها، على استلهام الحس  

 ملشاعر التاريخي، ليبدو التاريخ نفسه مادة البناء األدائي، تستوعب املعاناة الخاصة،  
 
را التي يكتنزها الشاعر في أحشائه كي تشكل معبا

أعماق   الى  بها  الشاعرية واإلنسانية من واقعها، ليصل  الذات  انتزاع  الى  الشاعر،  يتفاعل معه  الذي  الشعري  الطرح  اآلخرين، و يصل 

 يسبح في فضا التاريخ نفسه، ومن ثم قد يتسلل اإلحساس التاريخي،
 
ويغرس فيه تجارب ومنطلقات غنية  ، ءاتهليجعل العمل األدبي كليا

 بروحها وأدائها... 
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الشعرية للتجربة   
 
مالذا القومي  واملنحى  القومي  الرحيل  يكون  البياتي: ،  وشاعرها،  فقد  يقول  تخطى    فكما  الذي  البطل  ))هذا 

 كما سقط لي أصدقاء كثيرون في  
 
بقاع كثيرة من العالم، هذا وغيره بنقائه وسموه وثورته أبطال سارتر ومالرو والبير كامي سقط شهيدا

لى إيجاد األسلوب الشعري الجديد الذي أعبر به، لقد حاولت أن أوفق بين ما يموت وما ّل يموت، بين املتناهي والالمتناهي، بين إ قادني  

األقنعة   الفنية، وقد وجدت هذه  األقنعة  البحث عن  ب هذا مني معاناة طويلة في 
ا
الحاضر، وتطل التاريخ والرموز الحاضر وتجاوز  في 

املحنة  للتعبير من خالل قناع عن  التراث  التاريخ واألسطورة واملدن واألنهار، وبعض كتب  اختيار بعض شخصيات  واألسطورة، وكان 

 من ذاتيته، أي  
 
ن الشاعر  أ اّلجتماعية والكونية من أصعب األمور... والقناع هو اّلسم الذي يتحدث من خالل الشاعر نفسه متجردا

فيها((.)البياتي  إ د  يعم العربي  الشعر  اكثر  تردى  التي  والرومانسية  الغنائية  حدود  عن  يبتعد  وبذلك  ذاته،  عن  مستقل  وجود  خلق  لى 

 (.407 - 406 ص، عبدالوهاب

لى هدفه، فقد أصبح بذلك على إ لى التراث للوصول  إ موقف الشاعر يبدو وكأنه يبحث عن حالة تأصيل مرادة، حيث غدا يتوجه  

تام   الشاعر    اإلبداعيبالنص  وعي  أن  اآلخرون  يوقن  كي  التراث،  مع  الفعلي  الحوار  عملية  تقوم  للنور، حيث  ويخرجه  ينسجه  الذي 

أسس التعامل مع  إبداعية حداثية مرادة، فمثل هذا يستوجب  أراد خلق حالة  إذا  التراث  اّلنفصال عن  ))ذات   املعاصر ّل يستطيع 

 (.279ص ،طيبسياق تراثي بصورة أو بأخرى((. )تزيني 

 تتطيب به عبر قنوات األيام،  إ ّل تتم بصورة تفاعلية مؤثرة،    اإلبداعين عملية الخلق  أ بمعنى  
 
 لها، وعبقا

 
التراث مهدا إذا كان  ّل 

 للتراث والتعامل معه، زد على 
 
لهذا يجب أن تكون عملية التعامل مع التراث بناءة للغاية لتكون الحاجة واملعرفة بقيمه الخاصة مفتاحا

نتا األيام، لتتحقق شواخصها في  جات اإلبداع اإلنساني ألفراده، لتكتمل عملية اإلضاءة  ذلك ما للمجتمع من قضايا وعالئق تنمو مع 

إبداعية   التراث عملية  التزاوج مع  تبزغ عملية  لها، كي  الحاضر  أنتعاش قرابين  املاض ي مع  للفرد والجماعة من خالل معطيات  الفكرية 

 بنسق جمالي، ّل مثيل له إّل بوجود قيم التعامل الخاص.  

الت املثالية  والقيم  الجمعي  إنتاجهفالهم  لوحة  في  صهرها  األديب  يحاول  والفلسطيني  ،  ي  العربي  باملجتمع  املحيطة  والظروف 

 به في خط الدفاع األول عن مجتمع يحاول األعداء تقويض أركان بنيانه،  
 
التراث، ليقف متسلحا بالذات، جعلت الشاعر يستأنس إلى 

 أو  وهدم معالم فكره ونتاجاته، بواقع وفكر جديدين لليقــين بأن ))
 
 في نظرية املعرفة وحسب بل حافزا

 
 داخال

 
التراث ليس معطى تاريخيا

 لإلبداع والخلق الفني((
 
 (. 52ص   1978 ،) الكبيس ي طراد .ملهما

 ،
 
إيجابيا معه  املتعاملين  جانب  من  التراث  بقيم  جعل    الوعي  معها،  التعامل  في  والصدارة  العمق  لها  خاصة  فلسفية،  وبرؤى 

بفهمه  ل  اإلبداعيةاألعمال    
 
خاصا  

 
لونا تشكل  أصبحت  قد  التراث  ُنظم  ألن  جوهرها،  في  يانعة  نمائها،  في  غزيرة  الفلسطينيين  لشعراء 

النسج    وقيمه، الثبات،    اإلبداعيمن خالل  لتزيد من حالة  التواصلية  التراث  الشعرية تعج بقيم  األعمال  الحديث، حتى غدت  للشعر 

امة، وا  عربية، لها عمقها    أرضألفكار والقيم اّلستثمارية الوافدة، واملتمثلة في وجود اّلستيطان على  واّلندفاع نحو مقاومة النظم الهدا

 التاريخي في النماء الحضاري والفكري. 

وإنما غدت املنابع وروافدها تصب في نهر النتاج الحداثي للشعر الفلسطيني،    فالتعامل مع التراث لم يتحدد بجانب واحد فقط،

األسطو  نتاج  التاريخ،اإلبداعيرة  ليكون  ومجريات  املتعددة،  الدينية  والقيم  بانتصارات،  ،  ت  عجا رقعة  امتداد  ّل    على  ثوابت  وخلقت 

التي تشكل   رضعبر حقب املاض ي، لها حضور ّل ينتهي، واأل   رضحصر لها استمرت ناضجة مع الزمن، وكذلك قيم التعلق بالفكر واأل 

 م
 
 ن معالم الشعر ومضامينه. عنوان التالحم واّلنفصال حتى غدت معلما

التراث، مع  العالقة  عليها  قامت  التي  املعادلة  نستوعب  أن  البطولي،  علينا  التناظر  طرفي  خالل  والفكري   من  العيني  واّلمتداد 

 حتى نرى الحاضر واملاض ي ينطلقان من خالل وعي متجدد، لديمومة ما يجب أن يدوم، دون النظر للكيفية التي تديمه.  واملعنوي،

 تفصيلية في قصائدهم، ليميلوا الى  ،  وما خلفه السلف،  قناعة الشعراء باملاض يف
 
يعد حقيقة ملموسة حتى أقام الشعراء صورا

 من خالل اّلقتدار التفصيلي لحضارة األجداد الجانب اآلخر من الصورة،
 
 املنبعثة مع عطاء األحفاد.  ، ليظهر ما يريدونه شامخا

عمق   إلظهار  وكذلك  النتاجات ومضامينها،  لتلك  الفعلية  القيمة  إظهار  إّل  هو  ما  القديم،  للموروث  الشعراء  عودة  أن  نعتقد 

الصلة القائمة بعد أن تأكد للشعراء العرب املعاصرين، أن النهضة األوروبية فيما يخص األدب والفن قد استعادت القيم املسيحية  

 القديمة.  واإلغريقية والعبرية الدينية

األسباب من  وغيره  جهة،  لهذا  من  التواصل  حلقة  ويخلقوا  مجدهم،  يستعيدوا  كي  ملوروثهم  العربية  شعراء  ويظهروا ،  استند 

،
 
بعضا بعضها  التداخلية مع  اّلمتدادية  التراث  مكانة  واألدبي    لآلخرين  الفني  اّلنبعاث  لعملية  التراث معين خصب  أن   

 
لنتيقن جميعا

لى إلحاح األدب العربي املعاصر كي يتواصل مع سابقه إ ودون النظر لبواعث التراث وأصوله، وهذا يعود  دون استثناء،لدى األمم كافة، 

 من خالل نصوص الشعراء العرب املعاصرين.   من اآلداب العتيقة، فهذا مرده يكمن في عملية اّلسترداد للتراث في املنطقة،
 
 لتراه فاعال



 نادي الديك                                                                                                                                                    التراث في شعر صخر حبش أبي نزار  

 44-18، ص: 2021 -1، العدد3املجلد  -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 22 

 

الفني القائم على أسس تفاعلية، لهذا لم  فعملية انبعاث التراث   ،إلظهار وتمايز بين األنا الخاصة والنتاج 
 
 موضوعيا

 
تكون عامال

تكن تجربة الشاعر الفردية لتشكل حالة إبداعية، لوّل تداخل وتشابك قيم وبواعث ّل حصر لها، ليتسنى لنا رؤية اإلبداع على شكل  

خاصة منهجية  ا ،  أسس  أسطر  ثنايا  بين  كلها، تتشابك  العناصر  لتتالحم  والفني،  الشعري  انبعاثي،  أجلمن    إلبداع  منولوج    خلق 

رموز   إّل من خالل  واملاض ي،  الواقع  بين  تفرق  ّل  تماوجية تداخلية  حالة  أنها  العطاء على  حالة  القاريء، ّلستدعاء  يستدرج مشاركة 

 وعطاءات تكون معروفة. 

ص الشعري:
ّ
 التراث لحمة فاعلة في الن

أ  لنرى لذا نجد  بنيت على دوافع خاصة وعامة،  أبي نزار« وهذه األسس  الشاعر »صخر  نتاج  التراث قائمة في  التفاعل مع  سس 

 ّل حصر له، فمن هذه الدوافع أشياء كثيرة، لنرد التفاعل مع التراث 
 
 تواصليا

 
 لى األسباب. إ لى جذوره للتمكن من الوصول إ نتاجا

))وإنما نتاج متحرك، يتواصل  كة في وجدان اإلنسان أينما كان، ألنه ّل يشكل كتلة جامدة،فبما أن التراث يتميز بالدافعية والحر 

الهوية، أركان صنع  أحد  التراث  لهذا يكون  املاض ي والحاضر،  بين   
 
النسج قائما العطاء من    كي نرى  ها، كي  أجلوالحفاظ عليها وديمومة 

 على صحة املقاصد
 
 على صحة املرامي، ودليال

 
 للشهادة ضد التحديات التي تواجه األمة((يكون شاهدا

 
  ، وشرعية الكالم، ويستعمل طلبا

 (.126، ص 1992. )يقطين سعد 

الفلسطيني،   الواقع  واقع يشبه  التراث، وبالذات في  التواصل مع  لها وملبادئها،أحد أسباب  العروبة والتناغم معها والوفاء  فحب 

،  ويتماثل في أشياء كثيرة، ألن اآلخرين يحاولون فصد الروابط بين املجتمع العربي في فلسطين وبين املجتمع العربي في بقاع الوطن الكبير

ا  الدوافع  والتراث عالقة  ألن  للعروبة  املحبين  بين  العالقة  بالتراث، ألن  يتشبثوا  كي  للشعراء،  ة  جادا تشكل معطيات  بالجميع،  ملحيطة 

لنرى   اليقظة،  عامل  فيها  ويخلق  القومية  الذات  يفرز  املورث  ألن   ،
 
أبدا تنفصل  ّل  متجددة،  جيل أ قائمة  عند  التراث  مع  التعامل  ن 

 بعينه، و  ))حركة الشعراء املعاصرين تشكل
 
 أ جيل وليس شاعرا

 
عر ظاهرة حضارية تعكس جوهرا

ا
 في  صبح الحوار بين التراث والش

 
أصيال

 (. 245ص :  1973، .)شكري غالي بنائها القومي((

وشرذمة  الفكري،  التمزق  ملحاربة  التحدي  أسس  على  ُبني  موقفا  يعكس  بالتراث،  وتمسكه  اعر 
ا
الش موقف  أن  نوقن،  هنا  من 

ة من الحياة من خالل الواقع التراث املقصودة  ، ليؤكد لآلخرين أن التواصل التاريخي ّل حد له مهما كان، ألن التاريخ يشكل مرافق عدا

 واملستقبل.  

 هاما لالرتباط باملاض ي، خاصة بعد تجذر الكيان الصهيوني في األ 
 
ياس ي والفكري يعدُّ محورا العربية، وبالذات   رضفالصراع السا

ا  اّلنهزام  العربي،بعد حالة  بالوطن  التي لحقت  بلفور،  لفعلية   من وعد 
 
بالنكبة،  بدءا  

 
التي    ومرورا اّلنهزامات  النكسة، وغيرها من  ثم 

 من اّلنهزام عند اآلخرين، ألن الكوارث وغصة الهزيمة املتكررة  
 
لحقت بالنفس العربية، لتشكل حالة اندفاع لدى بعض املبدعين بدّل

والج اإلنسان  أصابت  بفلسفة جديدة،واملتعددة،  تراثهم  إلى  العودة  إلى  عراء 
ا
الش ))دفعت  حتى  بالصميم  العربي    وبإدراك جديد،  سد 

القومية، لتأكيد ذاتهم  الغنية في محاولة منهم  ينهلون من موارده  بالتراث، فأخذوا  العالقة  الطعنة    جلوأل   لطبيعة  أمام هذه  التماسك 

 (.  52ص  1978النافذة التي أصابت وجدانهم القومي((. ) عشري زايد علي، 

الوطنية،  إ العودة   الروح  لطمس  فعل  كرد  الدفاعية  الدوافع  عن  منعزلة  جمالية  حالة  تشكل  ّل  الناحية،  هذه  من  التراث  لى 

مس الحضاري بدأت مالمحها جلية،  والف  واملعالم القومية، والتراثية في املحيط العربي عامة،
ا
ة، إّل أن بوادر التهويد والط لسطيني خاصا

عراء كغيرهم من املدافعين عن حقوقهم، ومكتسباتهم،
ا
لتنجلي ملحات اّلنعطاف نحو البناء الفعال، ألن مثل هذا العمل   لهذا انبرى الش

 ذات مناخات متعددة، وإيجابية،ّل حصر لها، أرضون التراث  عمله اإليجابي، لذا يك  أجل صلبة، ينبعث اإلنسان منها من    رضيحتاج أل 
 
  ا

في  أوغل  مهما  قومه  وقضايا  ))عصره  محوره  ليصبح  الفني  العمل  يكون  بهذا  الفنية،  واملعرفة  الحقيقي  الواقع  بين  العملية  لتتوازن 

أو عن األساطير، التاريخ  التاريخية    الحديث عن  األقنعة  الذي يصطنع  الفني  العمل  أن  مطالب بأن يشف عن هذه   واألسطورية،غير 

 (. 453داود أنس: ص )الهموم العصرية مع الحفاظ على سالمة القناع وتماسكه الفني((. 

تقدم، للوصول    ما  اعر 
ا
الش لدى  القومي،  التراثي  العمق  في  والتوغل  اإليغال  مدى  نستشف  املنشود،إ جعلنا  هدفه  ملحاربة    لى 

ريد والتهويد والتغريب املتعمد 
ا
وافع التي تخلق    أجلواملراد لهدم أسس املجتمع والكيان العربيين الفلسطينيين، من    ة،التش تشابك الدا

ياس ي بما قدمنا من حب العروبة وثوابت العطاء.    حالة التحفز واّلنبعاث، ليتداخل العامل اّلجتماعي والسا

الن في   
 
مباشرا  

 
سببا كانت  والخارج  الداخل  في  الناس  بين  التفرقة  لهما،  فعملية   

 
التراث مالذا يشكل  اللذين  والفني  الفكري  هوض 

ياع للفلسطينيين جعلت منهم طبقة تبحث عن ذواتها، وكذلك العنصرية السياسية والعرقية في كيان الصهاينة   فعملية التشريد والضا

من   محاربة  طبقة  يشكلون  أنهم  الفلسطينيين  للناس     أجلأوحت 
 
تواصال نرى  قد  بهذا  الذات،  عن  أو الدفاع  املاض ي  مع   

 
حضاريا  
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 عنه ألن أولويات الصراع فكرية عقائدية سياسية.  
 
 انقطاعا

في  الطغيان  وجه  في  ارتفعت  التي  التراثية  األصوات  تلك  في  خاص  بشكل  ))ضالتهم  ليجدوا  التراث  مع  الشعراء  تعامل  هنا  من 

الح الشعر  في  ارتفعت  لذلك  الطغيان،  سلطة  على  تمردها  أعلنت  والتي  وأبي  عصرها،  والشنفرى  وعنترة  املتنبي  أصوات  بعامة  ديث 

 (.41العالء وأبي ذر وغيرهم من تلك النماذج التراثية التي ارتبطت بالتمرد على الواقع السلبي((. )عشري زايد علي ،ص 

بهذا انبلجت أعمالهم   املوشاة بالتراث، زد   اإلبداعيةفالتعامل مع التراث والتمسك به عبر األجيال جعل الناس يتتلمذون عليه، 

متعددة  املعاناة  ألن  وحقدهم،  بعدائهم  املتمرسين  األعداء  يثلم ضد  ّل   
 
دفاعيا  

 
سالحا ّلستخدامه  للتراث  املعنوية  األهمية  ذلك  على 

انتهاء، لها وّل  التي ّل حصر  اّلتجاهات  األعداء، فقد يشك  الجوانب متشعبة  املراد من  الخراب  ل ذلك  حيث استمرارها يعني استمرار 

 لخلق رموز شعرية يتعامل معها الشاعر للوصول  
 
 في اّلداء   لى الهدف املنشود،إ دافعا

 
 ذهنيا

 
 ورقيا

 
 من واقع أو نماء فنيا

 
وذلك إما خوفا

ة عرش النتاج   عنوان    ، ألنها تشكل املبتدى واملنتهى عند الشعراء وغيرهم، فهيرضهو األ   اإلبداعيوالنماء، إّل أنا الرمز املتربع على سدا

للتعبير   بديل  وآخره  األمر  أول  في  وهو  بسرعة،  يكتشف  إنه   ،
 
مبهما ليس  عندي  ))الرمز  درويش  محمود  يقول  فكما  اآلتي،  الصراع 

البداية  الرمز في  الى  غة واملوضوع، وكان من دوافع لجوئي  الصيا بين  الترابط  إعطاء جواب آخر على عضوية  املباشر، ولعله قادر على 

الو  تخطي  الفني محاولة  اّلحتيال  ممارسة  من  لي  بد  ّل  فكأنه  سياسية،  مباشر ألسباب  بشكل  الحديث  امكانية  لي  يتيح  ّل  الذي  اقع 

 (.78-76لعكس واقعي((. )درويش محمود، 

هذه املواقف تجعلنا نرى الشاعر وهو يجسد حالة اّلنتماء القومي من خالل مواجهة أشكال متعددة من العذابات والحصارات 

التي   واّلجتثاث والعامة  الخاصة  املعاناة  لتقل  الفني  البناء  في  العاطفي  الصدق  واملجتمع، وكذلك جسر  الفرد  روحية  لتدمير  املرادة 

املخيم وما رافقها من معاناة، لنرى صورة  الشعب    لحقت بمجتمعه وأمته،  بين  التمايز  لنرى مدى  الشعراء،  نتاج   في 
 
 كبيرا

 
تشكل حيزا

 وه. وجزء منه وبين الشعب وعد

الذي يعد   املعالم، وبالذات من جانبها اّلجتماعي والسياس ي  الفلسطينية واضحة  القضية  النتاجات جعلت  املواقف وتلك  هذه 

 لألبعاد األخرى، ومن افرازاتها كذلك، حتى نرى أن الشجاعة واللياقة من الشاعر قد فوتت على عدو املجتمع ))فرصة جعل هذا 
 
مكمال

 يمتص ا 
 
 للتحدي(( الواقع كابوسا

 
لحيوية واملواجهة واإلبداع، ولذلك أتخذ الشاعر الفلسطيني من الركام الذي يطرحه هذا الواقع منبرا

 (.57ص  1982. )كنفاني غسان، 

املختلفة،  الحياة  أبعاد  في  عصره  مرآة  الشعر  ،أن  يؤكد  ذلك  و   كل  والفكرية  واّلقتصادية  واّلجتماعية  ،  اإلبداعيةالسياسية 

مأساة   األ لتتجسد  في  املأساة  صورة  لتتضح  بأكمله،  شعب  كيانات  تدمير  خالل  من  من    رضأمة  ّلزمه  وما  الشتات  ألن  والشتات، 

،
 
 نفسيا

 
 لتراثه  ليشكل أحد حلقات التوجه صوب التراث،  انبعاثات وافرازات خاصة خلقوا مردودا

 
ألن النشأة للفرد هنا جعلت منه مثاّل

يخاطب   كي  اآلخرين، وثقافاته قديمها وحديثها،  التواصل مع  حالة  ليمتلك  تراثية،  انبعاثات  كافة، من خالل  والناس  الجمهور  بذلك 

 والتي ّل يستطيع أحد الخالص منها )التراث( . 

 من التالقي بين الذات الفردية والجماعية، تلك التي تعبر عن أحاسيس  إ ألنه يعني النتاجات الفنية  
ا
لى حدا كبير حتى تشكل جسرا

يحسها غير ذاتية وجماعي الغربة قد ّل  حالة من  يشكل  اّلحساس  للغاية، ألن هذا  تكون حساسة  ونفسياتهم  الشعراء  ذوات  ة، ألن 

للهرب مما يحسون،   بهم  األدباء عوالم خاصة  ليخلق  وتقاليدها،  الحياة  نظم  في  والجبروت  الطغيان  يسود  حينما  وبالذات  الشعراء، 

بالحن  
 
مليئا  

 
حضنا ويكون  التراث،  ))الخرافات ليتجسد  خالل  من  معبرة  ور  الصا لتظهر  الشعرية  النصوص  ويلمح  ،ليبزغ  والعطاء  ان 

 ويبني منها عوالم يتحدى بها 
 
 من هذا العالم، فعاد ليستعملها الشاعر رموزا

 
 واألساطير التي ما تزال تحتفظ بحرارتها ألنها ليست جزءا

 (. 111منطق الذهب والحديد((. )السياب بدر شاكر، ص

الحياة  نظم  في  تتمثل  ودوافعها  النفس  األخرى، ألن  الدافعية  الجوانب  دون غيره من  بجانب منفرد  يتمثل  ّل  النفس ي  فالعامل 

ذات   القضايا  للتعبير عن  والتكاتف  التعاضد،  في منحنيات  جلية  تظهر  النفس ي  اّلعتزاز  املتعددة، ألن جوانب  التعبير  كافة، وطرائق 

 العالقة. 

النفسية   املشاعر  لتتحول  الروحي،  والعطاء  النفس ي،  البناء  في  تفاعلية   
 
رموزا يشكل  ومقتنياته  بمعامله  الوطن  أن  يتضح  فكما 

الشعرية   القصيدة  إعطاء  في   
 
 جوهريا

 
أساسا تشكل  اّلستدامة  ببهاء مستديم، هذه   شعورية 

 
قرائن شعرية صورا ليتجسد من خالل 

واإل  الفن  من  الحقيقية،  يستند  قيمتها  التراث  مع  التعامل  ألن  والنتاج،  إبداعية،  إ بداع  أسس  فقيمة إ لى  األخرى،  العوامل  جانب  لى 

 لى صور شعرية مبتغاه في القيمة والنتاج. إ تشكل معطيات لتطبع في وعي الشاعر، لتبرمج  اإلبداعيةالحدث الفني واملقدرة 

له  -فالتراث حد  ورموز ّل  بمعطيات  يعج  ينضب، ألنه  ّل  فنهم  معين  في  الشعراء  كي يتواصل معها  ،  اإلبداعيا وّل حصر، تصلح 

 حياتية لم تعرفها من قبل، على اعتبار أن الحياة ّل قيمة لها بال فن، والفن يد
 
يم  ليجسدوها في البعد الفني الجديد، ويبعثوا فيها نظما
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 للشعراء فهي ))النماذج العليا
 
 دائما

 
ر الشاعر   التي يصلح الكثير منها أقنعة،  الحياة كي نرى التراث وهو يقدم عونا  يعبا

 
ووسائط ورموزا

للحياة، رؤية  عن  خاللها  من  التجربة   الحديث  ووحدة  الزمن،  بتتابع   
 
إحساسا القاريء  وتمنح  بالحركة  تفور  ية  حسا بطريقة  والعالم 

 (. 13ص ،  1986،  اإلنسانية وتشابهها وتكرارها((. )الخضراء الجيوس ي سلمى

مع    يتشكل من فراغ،فالتعامل  لم  التراث،  التراث  نحو  التوجه  أسس  أحد  هي  الثرية  الغنية  اّلمكانات  خلق    ألن  تتم عملية  كي 

، وتمد بجذورها لتضم حلقات التاريخ والتفاعل  اإلبداعيةاإلبداع الشعري لدى أصحاب الرؤى التراثية، حتى تتطابق شروط العملية  

ا  تجربة  لتصبح  األخرى،  اّلنماط  معطيات  من  مع  الوجداني،  باإلشعاع  زاخرة  خاللها    أجللشاعر  من  تتداخل  مضيئة  شعلة  خلق 

اّلسقاطات اّلشعاعية املتواصلة بين املاض ي والحاضر، حتى يتأكد للجميع أن التراث دافع فاعل من دوافع اإلبداع عند الشعراء، إذ ّل 

 على املريدين لهذه العملية أن تتم.  
 
 أو معنويا

 
 نفسيا

 
 يشكل ثقال

القائمة، األشياء  بحكم  التراثية  القيم  يستحضر  الشاعر  أن  لنا  يتضح  سبق،  استلهام   مما  عملية  في  اإللحاح  شديد  ليكون 

املستمرة في  التالقحات والعطاءات  املوضوعية، لتتضح حضور األزمنة بمقتنياتها عبر  الرؤى  لتتعادل  التراثية،  واستحضار األصوات 

نرى  كي  التكاملية،  الحضارة  البساطة    ركب  الديالوج، من  الى  املونولوج  التحول من  التي حملت عبء  الواضحة  الفنية  لى إ »العناصر 

 حوار األمة مع نفسها  إ التركيب، من الذاتية  
 
لى املوضوعية، إنها النقلة الكيفية في تاريخ الشعر العربي، وهي النقلة التي تجسد حضاريا

خر: ))تجسد التحول في الروح العربية، من حالة املوات: حالة السكون والثبات الى حالة من ناحية ومع العالم من ناحية أخرى بمعنى آ 

 (.270ص ،غالي اليقظة بكل اضطرابها، فهي عالقة الحركة والحياة((. )شكري 

وانات الخاص به، حيث تتشكل عن  اإلبداعيبعد ذلك، يمكننا القول أن الشاعر الفلسطيني قد أفاد من نماذج متعددة في األداء  

القصص ي واّليقاعات  التاريخ  الشعبية وسرد  األغنيات واملواويل والحكايات  لنرى  مختلفة من قصيدته، لتظهر واضحة دون مواربة، 

التي  الجياشة  والعواطف  غنائيته  يتجاوز  الشاعر  جعل  األمر  وهذا  والتوراة،  واّلنجيل  الكريم  القرآن  وهي  نبتها  في  املتشعبة  الدينية 

 من العوامل التي حدت بالشعراء   حتى يصبح هذا األمر ،اإلبداعيةخالل نتاجاته الفنية و  تسيطر عليه من
 
لى التواصل بالرموز إ ))عامال

 (.27التراثي((. )عشري زايد علي: ص 

فالدوافع التي أوحت للشاعر كي يستخدم التراث ومقتنياته كثيرة ومتنوعة، لذا يتحتم علينا أن نوضح املصادر التراثية التي عمد 

ته من  
ا

منها مستال واستل  الشاعر،  التراثية،  أجلاليها  ياغة  الصا إعادة  لنرى كيفية  القصيدة،  في  املتناغمة  الروحية  وتشكيلها في    بعث 

الحياتية   التاريخ، الروح  حركة  مناددة  أو  ،ملسايرة  األيام  عبر  املتدفق  اّلجتماعي  العمق  في  نفوذه  بعد  مواقعها   الجديدة،  ورؤية 

لى ))اكتشاف إ كي تطمح    اإلبداعيةاملتصارعة، حتى يتربع على موقع يشرف من عليائه على روحية الحركة، لتحريك الدوافع اإليحائية و 

حركتها   عن  يعبر  واقعي  شعري  والتاريخية،  إبداع  اّلجتماعية  بالعالقة  ويتحول  للواقع إ وتطلعاتها  انتاج  إعادة  هي  متينة  عالقات  لى 

 (. 72ص  1978وصياغة جمالية ل((. )بسيسو عبدالرحمن،  

الشاعر ذكي في تعامله مع التراث كي يمنح تجربة روحية، تختلف عن غيرها من التجارب لتتساوى الشمولية عنده لعدم طغيان  

على   الفكرية ش يء  التكاملية  الحداثة  لنستشف  األدبية،  قطعته  بناء  في  أساسية  لحمة  غدت  وقد  راثية 
ا
الت املجتزءات  لنرى  ش يء، 

اعر املتعامل مع التراث. 
ا
 والروحية واللغوية، وغير ذلك من حداثات في نتاج الش

الفلسطينيين و  راء  الشعا أبي نزار، كغيره من  التراثية متنوعة عند  صخر  التشابك في بعض األحيان  واملصادر  العرب وإن وجدنا 

 أن املصادر تحمل مالمحها حيث لكل مصدر ملمحه الخاص به، حتى نرى 
ا
بين تلك املصادر حتى يصعب الفصل بينها بحرفية تامة. إّل

ينية، ألن تلك املصادر جماعية ّل فردية فهي عن الالوعي مثل األسطورة   ))صادرة  املصادر األسطورية واألدبية والشعبية والتاريخية والدا

 
 
موروثا أصبحت  حين  جماعيتها  اكتسبت  ولكنها  ابع 

ا
الط فردية  تكون  أن  وإما  الديني  التراث  مثل  دينية  تكون  أن  وإما  الشعبي    والتراث 

 
 
-128ص    1979بأيدي الجميع يمكن أن يقع عليه أي شاعر فيوظفه مثل التراث التاريخي والتراث األدب((. )ابو اصبع صالح،    متداوّل

129.) 

وهذا ّل يعني أن الشاعر بقي مكتوف األيدي تجاه الرموز والثقافات األخرى، بمعنى أنه لم يكتف بتلك الرموز التراثية والثقافية 

الشاعر  نتاجات  مع  جنب  إلى   
 
جنبا لتصبح  والفاعلة  التفاعلية  رموزه  حلقات  لخلق   

 
خاصا  

 
معينا ثقافته  من  جعل  ما  وانا الجمعية، 

 من 
 
ياب في جيكور وبويب.. وغيرها لذا شكلت األسطورة مصدرا التراثية، لهذا نرى أن لبعض الشعراء رموزهم الخاصة بهم كما فعل السا

مصادر الشاعر التي أعانته على خلق عامله الشعري لتتعدد مالمح األسطورة في الشعر من خالل رموزها، فمنها املفرح واملبكي، وكذلك 

 من املاض ي وحكاياه، لنرى جاذبية خاصة لألسطورة،أساطير الحب وا 
 
حيث أنها   لكره والحروب، وغير ذلك، لذا تكون األسطورة جزءا

عور باّلستمرار، كما تعين على    تصل بين اإلنسان والطبيعة، وحركة الفصول وتناوب الخصب والجدب،
ا
 من الش

 
)) وبذلك تكفل نوعا

 (.  165، ص 1978سانية((. )عباس إحسان، تصور واضح لحركة التطور في الحياة اإلن



 نادي الديك                                                                                                                                                    التراث في شعر صخر حبش أبي نزار  

 44-18، ص: 2021 -1، العدد3املجلد  -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 25 

 

وحيويتها   طاقتها  املاض ي  من  خلفها  التي  لألسطورة  يعيد  وهو  الشاعر  نرى  هنا  أسطورة    اإلبداعيةمن  مع  فعل  شمشون  )كما 

 أن تفسير تلك األسطورة مختلف فيه بين الفلس  (ودليلة
 
طينيين  التي تروي قصة الصراع الفلسطيني الصهيوني على مر األزمنة، علما

الصهاينة ينتصرون   بينما  ينتصر لدليلة،  الفلسطيني  الشعب  الحق مع نصيره، فنرى  الطرفين  والصهاينة، حيث يجعل كل واحد من 

 لشمشون املعتدي على مر األيام ...... 

 أتساَءُل عْن ِسّرِ الخوِف وعْن سّرِ الَضْعِف 

 أن إلَه الرعِب أسيري 
ُ
 وأعرف

 
ْ
اقفة ، وأنا و

ً
 طويال

َ
 وينامون

 وعمري يتأرجُح بين سماِء الخوِف وبيَن ضميري 
َ
 ويفيقون

  
ً
شخُص أعينهْم وجال

َ
 ت

 سريري 
َ
 فوق

ً
 طريحا

ُ
مشون

َ
 هذا هو ش

 صالَح الديْن ؟ 
َ
 من ِمنكْم َيحمُل سيف

 سبٌع بدوِن صالٍح  
ٌ
طلُّ سيوف

ُ
 ت

 مصيري..
َ
.. وينسون

َ
 َيقتتلون

تُت لحَم العشاِق  
َ
 ُيف

َ
 كيف

ُ
 تعرف

 لحَم العشاْق 
ُ
 وأيَن ُيخبأ

 قيوٌد تتناثُر كالليِل تعشُش في اآلماِق 
َ
 وجدائُل شمشون

 عن بذرِة جنيّ 
ُ
 جذوِر االقص ى يبحث

َ
 ويهوذا ينبُش تحت

ِق األنفاق.   ُق في املاض ي املنسَّ  ويعّمِ

 رضهذا هو يومي املتلكيُء تغزوُه بواخُر صيِد األ 

 القشرِة واالسم  
َ
 مصبوغ

ً
ترجُم يوَم حصادي ثمرا

ُ
 ت

 فتصُبح يافا.. جافو في االسواْق 

طرز ُعمري.. 
ُ
بلى كم َعطشْت للنوِر.. ت

َ
 وُجفوني الذ

 
ً
قطُر خمرا

َ
 َركيزِة داليٍة ت

َ
حت

َ
فُس اتكئي ت

ّ
 بأن

ُم في الفيتنام  
ّ
 فالهوُس الدولي املتحط

 يزاوُج بين الِضديِن.. النفِط.. ونارِ 

 ق  العشا

 
ْ
 شمشون

ُ
مِس وبيني تتأرجُح نجمة

َ
 الش

َ
 ما بين

 تلملُم أضواَء الوطِن العربّي  

 وتقتلُع جذوَر التاريِخ ِمَن األعماْق 

 حتى َتهُب الشمَس.. 
ُ
 وكأيِة زوبعٍة تتالش ى النجمة

 عربّي القلِب 
ً
ْمِطُر ِعـشقا

ُ
 ت
ً
 رياحا

 فلسطينّي الوجِه  

افِض قيَد السرِج   هِر الر
ُ
 كامل

ً
 جميال

 األعناْق.  ال
َ
 شامِخ فوق

 يتمختُر كاألمل النوراني

 يصافُح وجَه هللا..

 (.8-5ووجَه القدس.. ُبراْق... )حبش صخر، دليلة، ص  
الشاعر هنا يريد إحياء املاض ي ،من خالل صور الحاضر التي نعيشها جميعا، لذلك جاء برمز شمشون الذي عاش مضطهدا كما 

الجندي  عند  العداء  فاعلية  ألن  واحد،  آن  في  املنهزم  املحتل)املنتصر_  للجندي   
 
رمزا العبري  التراث  يثبت  وكما  العبرية،  الرواية  تقول 

 كما كان شمشون سابقا، لذلك يؤكد الشاعر  الصهيوني لم تزل قائمة، ف
 
 أن الجندي اّلسرائيلي يبقى معتديا

 
مهما كانت الطروحات إّل

 فوق سريري(.  
 
 حتى للسرير الخاص باإلنسان )هذا هو شمشون طريحا

 
ورة املعنية، ويجعل منه محتال  الصا
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ا  أن  وهي  الصهيوني  العربي  راع  الصا في  القائمة  املعادلة  نستنتج  كانت  من هنا  بقيمه مهما  يكترث  ّل  لهذا جاءت صورة  )ملعتدي 

،  (دليلة
 
للعنف والضغينة دائما بين األشياء، ألنه ميال  يميز   ّل 

 
 فاسدا

 
الرواية    وهي تروي قصتها مع شمشون لتظهره معتديا أن   

 
علما

 مغررا يدافع عن ذاته أمام امرأة عاتية فاجرة مستهترة  
 
))وقد ّل يساورنا شك كبير في   )دليلة( فكما يقول فريزالعبرية تجعل منه إنسانا

الحكاية  في  والضحية عنه  للشرير  بالنسبة  يختلف  الوضع  لوجدنا  ودليلة(  )شمشون  لحكاية  الفلسطينية  الرواية  لدينا  كانت  لو  أنه 

العزل، و  الفلسطينيين  الذي سلب وقتل  املخادع  الشرير   بوصفه 
 
لنا دليلة بوصفها  العبرية، فربما وجدنا شمشون مصورا لربما بدت 

الضحية البريئة لشراسة شمشون ولكنها سعت بسرعة بديهتها وشجاعتها النادرة أن تنتقم في الحال مما لحق بها من شر وأن تخلص  

 (.30-29فريز جيمس،ص قومها من هذا الوحش الذي طاملا عذبهم بقسوة((. )

الف  الصراع قديمه وحديثه من خالل  التعامل مع هذه األسطورة  مما سبق نرى كيفية  ر على  العام لألسطورة، والشاعر يصا هم 

التاريخي   الحدث  سياقات  بها من خالل  يؤمن  لرؤية هو  ينتصر  حتى  )دليلة(  الشعرية  جاء مسمى مجموعته  حتى  يراها  التي  بالصورة 

 من عملية املزاوجة بين  )املاض ي والحاضر( فعملية التبجح اإلسرائيلي ّل تنطلي على أحد مهما كان موقعه، عندها ل
 
م يجد الشاعر بدا

اليهود   من  املسيح  طعن  السابق  ففي  محالة،  ّل  قائمة  الغدر  عملية  فكأن  املسيح،  للسيد  )يهوذا(  غدر  وبين  لدليلة  شمشون  غدر 

الغرب  بوساطة خيانة أحد أتباعه )يهوذا( وكذلك ما نراه في أيامنا، من أن مهد السيد املسيح ُمهان من قبل الصهاينة ) وذلك لعالقة 

مع مبادئ السياسة األوروبية، وهذا    أرضاملسيحي بأحفاد شمشون العبراني اليهودي( إذن العالقة هي سياسية لتدمير أفكار وقيم تتع

حية،  لم يتأت من فراغ وإنما يحاوره وينادده في الفعالية القائمة خيانة أو تقاعس بعض النظم العربية التي تدور في فلك أوروبا املسي

 ان اليهود كانوا أعداء للمسيحية على مر األيام وّل يعتر 
 
فون والعالم الغربي الذي يديم الدعم املالي واملعنوي للمحتلين الصهاينة، علما

باملسيحية كديانة، إّل أن حاّلت التالقي في املنفعة الذاتية هي الدافع، فكأن التاريخ يعيد نفسه لكن بصورة مختلفة فشمشون معتد 

أدت  إ  للمسيح  )يهوذا(  خيانة  وكذلك   ،
 
وّلحقا  

 
سابقا وقيمه  أفكاره  على  يحافظون  له  مناصرين  يجد  أنه  املعتقد  إ ّل  حسب  صلبه  لى 

 املسيحي، هذه الخيانة تساوي خيانة القائمين على السياسة، حتى تفتت الكيان الفلسطيني وظهر الكيان الصهيوني... 

تا   أدا الخيانتين  أن  اليهود يسعون جاهدين للخالص من قيم  إ من هنا نستنتج من  األيام، ألن  أشياء مرادة وغير مرادة على مر  لى 

األزمنة، ليضموها ملعتقد مزيف )القدس ومقدساتها(. وهذا ينميه الصراع  أماكن لها قدسيتها عبر  عربية تراثية ودينية للسيطرة على 

 للوصول  الدولي القائم على النفط ومنابعه، ألن الشاعر أدخل النظم ا 
 
 ومعبرا

 
لى هدفه القائم وهو إ لقديمة في قصيدته وجعلها مدخال

 لى املكانية والزمانية واملعتقد الذي يتبناه اإلنسان.  إ »أن اّلستعمار يتحالف مع مصالحه في األزمنة واألمكنة جميعها دون النظر 

ومعت قيم  لتدمير  الصهيوني  والجيش  املسيحي  الغرب  بين  التحالف  نرى  دون  من هنا  الشعوب،  مقدرات  وللسيطرة على  قدات 

لى ما سبق من عالقات مؤملة بينهما، كما حدث وتعاضدت األيدي امللطخة بالدماء لضرب )فيتنام بشعبها( وقيمها ألن ذلك يعد  إ النظر  

املظلومين   بين  الشعورية متينة  الروابط  املغتصبين، كما هي  بين  األمريكي، فالعالقة قائمة  للبطش   
 
من فيتنام حتى فلسطين.  انتصارا

أبناء جلدته مع عدو من   إذا تحالف بعض  اإلنسان غرابة  القيم   أجلوقد ّل يجد  الناس ليسوا متساوين في  آنية، ألن  مصالح ذاتية 

ليغدوا  الناس  بعض  تصبح قدر  الخيانة  أن  نرى  اآلخرين، من هنا  التالميذ   عن 
 
شاذا )يهوذا( ليصبح  املسيح  تلميذ  كما فعل  والثبات 

 موسومين بها دون أدنى شك.  

أن   
 
والخيانة، علما الفرقة  لوّل  انتصارهم  يتم  ّل  اللئيم  الجندي  القديم وحفيده  أن شمشون  يؤكد من خالل شعره  والشاعر 

كما هو صالح  والثبات  األداء  في  مكانتهم وعظمتهم  لهم  تاريخيين  لقادة  والصمود  الثبات  في  لها  وقائع مشهود  أثبتت  التاريخ  مقدرات 

   الدين األيوبي،
 
ن الزمن متباعد بين شمشون وصالح الدين، إّل أن صالح الدين انتصر ألحفاد  أ   القائد الذي انتصر به الشاعر، علما

ائب والعزيمة املتجددة، فكانت سيرة  الضحية من معاونيهم أحفاد شمشون، وكأنا الشاعر يحث الناس  لالقتداء بأصحاب الرأي الصا

ائب والوحدة املتينة . صالح الدين حاضرة، وك   أنه يقول ّل يتأتى النصر إّل باإلرادة والرأي الصا

 سريري 
َ
 فوق

ً
 طريحا

ُ
مشون

َ
 )هذا هو ش

 صالَح الديْن ؟ 
َ
 من ِمنكْم َيحمُل سيف

 سبٌع بدوِن صالٍح  
ٌ
طُل سيوف

ُ
 ت

 مصيري..(
َ
.. وينسون

َ
 َيقتتلون

املقام   به  انتصار شمشون وأفكاره حتى يصل  بين اّلحفاد سبب مباشر في  اّلقتتال  املرأة إ فعملية  تلك  دليلة...  لى احتالل سرير 

قبل شمشون   بما حدث وسيحدث من جرائم متعددة من   
 
كثيرا يكترث  ّل  األحفاد  بعض  أن  إّل  وتاريخهم،  واملنتقمة ألهلها  املحرضة 

 واعوانه.  

مع   التعامل  أهمية وهذا  الفكري من  الجانب  في  ما  زيادة على  فنية وسياسية  لضرورات  استجابة  إّل  ما هو  ودليلة(  )شمشون 
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متناهية ألن الشاعر املؤدلج وصاحب الفكر السياس ي يرى في التراث أشياء عديدة، ويرى أهميتها املتجددة مع األيام، فالشاعر صخر))  

تج التي  األزلية  النماذج  األساطير  في  اإلنسان قد وجد  الحديث وّل سيما  اإلنسان  حال  وبين  بينها  فالءم  اإلنسان ومخاوفه  آمال  سد 

 (.190ص،  1971العربي الحديث ((. )بالطة عيس ى، 

اإلنساني  التالحم  ليرى  الشاعر ونواياه،  أهداف  املتلقي مع  يتعايش  ، كي 
 
 دائما

 
التوحد مع األسطورة يشكل حضورا أن  حتى يرى 

 دون أدنى شك،
 
عبر  ليعبر الشاعر عن رموز الضياع والغدر واملثابرة، ليبين عذابات شعبه من خالل معاناة األمة التي ينتمي إليها، قائما

اإلنسانية ذات املضامين األشمل لتتسع الدائرة اإلنسانية ألن ))الفردي وحده هو الذي يثير اهتمام الفن عندما يكون فيه ش يء يعبر 

 .(. 446، ص 1975ا واوفسيانيكوف عن العام فيعكس((. )سمير نوف

 الناُر انطفأْت...أوقدها جنٌي َيعشقُه املدفُع 

 والثلُج تثاءَب.  

 املستنقْع 
َ
ُب لون ِ

ّ
وِن ُيعذ

َّ
طَو املاِء الى بحٍر وردِي الل

َ
 خ

 كاألحزاْن  
ً
 وحال

ُ
 وتسقط

ُ
... ترف

ُ
 وقروُن الطيِف تجف

 يجرْح 
ً
 ويجمُع فحُل الشرِق املاَس ويجعلُه سيفا

رَبتُه ويفيُض على شفِة البركاْن وُيلملِ 
ُ
 ُم غ

وَر فيهتزُ 
ّ
 يتعربُش َجبَل الشيِخ ويحتِضُن الكرمَل والط

ذبَح 
َ
 الهيكَل وامل

 الطوفاْن. )دليلة،ص
ُ
 (. 30ويكون

بذلك ... يسترسل الشاعر، في سرد ما يؤمن به العدو من أساطير أو ميثولوجيا، ومعتقدات قد بنيت على وهم أو حقيقة، إّل أن  

 من وجهة نظر اآلخرين، ألنه بني على أساس تدمير كيانات اآلخرين، ورفض معتقداتها ونفيها من خالل تغيير  
 
ما يصبون إليه يعد وهما

لهم  الذي  الحاضر  تحت    مالمح  موجودان  واملذبح(  )الهيكل  أن  العدو  يعتقد  لذا  وتصييره،  تكوينه  في  الطولى  املسجد  أ اليد  ساسات 

وكذلك   الشريفة،  ة  والسنا القران  في  جاء  كما  الحرام  البيت  قرب  املكرمة  مكة  في  تم  اإلسالمي  املعتقد  في  املذبح  أن   
 
علما األقص ى، 

ر مرتين، أولهما قبل   امليالد على أيدي العراقيين ممثلة بقائدهم آشور بانيبال، وكذلك الثانية تمت بعد امليالد  بالنسبة للهيكل فقد دما

م، إّل أن تلك املعتقدات سوف تتزعزع وتزول إذا امتدت قامات الشعب العربي ممثلة   70على أيدي )طيطس( إمبراطور الرومان عام  

ر  تشكل  التي  تلك  والطور(  والكرمل  الشيخ  )جبل  بين  جبل بالتالقي  كما  دينية  رموز  الجغرافية، وكذلك فهي  اهميتها  بعد   وطنية 
 
موزا

ها تؤكد أن حالة التعايش والتسامح على األ 
ا
م هللا موس ى. فالقرائن  كل

ا
املقدسة ّل   رض»الطور«، كما هو معهود عند املسلمين، حيث كل

اليهو  الصهيونية  العقيدة  التي تنفي اآلخر كما هي  العقائد  املختار،  تتحقق على أساس  أوهام شعب هللا  التي تنطلق من  التلمودية  دية 

 امليعاد.  أرضو 

املسيحية( أو  )اليهودية  السماوية  بالديانات  تعترف  التي  اإلسالمية  العربية  التسامح    فالحضارة  حالة  نسج  على  القادرة  هي 

 . السالم أرضفهي حريصة على اّلستقرار والتسامح والسالم على  والتعايش بين األديان،

 من الجغرافيا، وانتهاء  إ فاجتماع تلك القرائن والرموز قد يشكل حالة جديدة تؤدي  
 
لى الفكر الذي إ لى تغيير املالمح العامة بدءا

األ  قيمة  جوهرية  مع  ليلتقي  اآلخرين،  مع  الصراع  عمود  تغيير رضيشكل  إلى  تعمد  استالبية  غير  انقالبية  حالة  يريد  الشاعر  وكأنا   ،

ر الطوفان مالمح األ   ينتصر بطوفان نوح، لذ نجده    الواقع، وقيمها زمن نوح عليه السالم، إّل أن املعايير مختلفة بين    رضكما حدث وغيا

ن  املاض ي والحاضر، ألن طوفان نوح جاء بقرائن كي تتغير املالمح العامة للحياة بعد إرادة هللا، بينما الطوفان الذي يريده الشاعر )ويكو 

انقال  حالة  هو  سهلة  الطوفان(  األخرى  األمور  تصبح  حياته  جوهر  تغيير  يريد  الذي  اإلنسان  ألن  اإلنسان،  أساسها  يكون  جذرية  بية 

 ّلستخدام األسطورة، حيث ّل يصبح  
 
 من كيفية التعامل مع التراث، فقد يكون األمر مغايرا

 
 جديدا

 
بالنسبة له، وهذا األمر يشكل ملمحا

ه الذي استخدم فيه األسطورة في أول األمر، ألن ما يطمح إليه الشاعر قد يجعل لألسطورة املدلول لألسطورة كما الواقع واستخدامات

  
 
نفسيا  

 
بعدا لها  يستكشف  أن  بعد  املعاصر،  الشاعر  يستخدمها  التي  الرمزية  »العناصر  الخاصية ألن  يخرجها من  أو  خاصية معينة 

أو   األسطورة  في  مرتبط  معظمها  الشعورية،  تجربته  واقع  في   
 
عزالدين، خاصا املواقف«.)إسماعيل  أو  بالشخوص  القديمة  القصة 

 (. 203 - 202، ص  1972
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 النيُل اسمي 

 من ُعيوِن الشعِب أنبْع 

 !؟
ُّ
 أجف

َ
 !! كيف

ُّ
 أيها املتآمرون...أجف

 إن نساَء مصَر محمالٍت باملطْر 

 باسم الجوِع 
َ
 الخوف

َ
 وتعانقون

 القمَح  
َ
 يزداُد الجياُع ألن حّراَس املوانئ يسرقون

 واألمراُء عادوا للقصوْر 

حِط.  
َ
 الجندّي باسِم الق

َ
صاِدرون هوية

ُ
 وت

 
َ
 إّن ُجنوَد مصَر يغادروَن الخوف

غِم العبورْ  رضفاأل 
َ
 التي اختلطْت ِبهْم َرقصْت على ن

صَر   النَّ
َ
حاربون

ُ
 وت

 في أّي اتجاٍه يعبروَن األّن ؟! 

 
ُ
كُل الخطرْ تختلط

َ
 الحدوُد ويستوي ش

 القضاِء على القدرْ 
ُ
 فليرتفْع سيف

 يتذكُر النيُل الحدوَد 

 (. 40-39وفي حدوِد النيِل حدُّ املستحيْل. )دليلة،ص

إن الشاعر يتتبع منابع التراث العربي القديم، وكذلك التراث غير العربي، كالتراث الفرعوني ّلستكمال حلقات صوره املرادة، ألن  

أن   أرضيضاح خاص ّل مثيل له، فالنيل كان ولم يزل يشكل عنوان الحياة وديمومتها في  إ لى  إ حالة اّلستكمال تلك تؤدي   مصر، حتى 

رضا النيل وبقاء روح التعاون معه، فكما تقول األساطير أن أجمل فتاة في مصر    أجلا يقدمون أجمل بناتهم من  املصريين القدماء كانو 

ابان فيضانه، من    من غضبه 
 
للنيل خوفا السكان تجاه منبع ومصب حياتهم )النيل(، حيث يؤكد    أجلكانت توهب  استمرار عاطفة 

 في العطاء دون حدود إذن يتحتم على اآلخرين إدامة العطاء دون توقف أو  
 
الزمن )أن مصر هبة النيل( فبما أن النيل لم يزل مستمرا

م بين نظم الحياة، ألن الشاعر يحاول تعميم عامله إعاقة، فهو يشكل عنوان الحياة املستديمة )النيل(، على الرغم من التطاحن القائ

اآلخرين، واليقيني على  والعدوان، حيث   الفكري  الفتك  في قوى  املتمثل  للشر  الغلبة  تكون موازين  وقد  وإبداعه،  نصوصه  من خالل 

القا دّلّلتها  لها  أسطورية  بقيم  اّلتيان  طريق  عن  لها  رفضه  خالل  من  القائمة  النظم  مع  الشاعر  ،يتعامل 
 
أبدا اّلنحياز   ئمة  على 

السلبي، مهما طال الزمن، وإنما قد يحدث تغير إيجابي أو قد يحدث تغير إيجابي أو تكون استمرارية  ملضامين الخير غير قابلة للتغير 

 الحياة اإليجابية.  

»دليلة«، وبالذات  والشاعر قد يمزج عدة أساطير من خالل قصيدة واحدة أو مجموعة شعرية طويلة كما هو قائم في مجموعته

بنى   الشاعر على  البناء كي يستحوذ  الخيال  يتداعى  واألداء، فقد  املنابع  في  إنسانية متعددة  الشعورية ذات مالمح  التجربة  حين تكون 

 جديدة صوب هدفه األشمل من الرغبة والخلود، في أفكار وضمائر الناس املتتبعين للفن اّلنبعاثي عبر األجيال املتالحقة.  

ديمومة الحياة في تدفق النيل وجريانه، لم يزل يحاول بلورة شخصيته والدفاع   أجلب الذي كان يضحي بأجمل بناته من  فالشع

التقوقع على الذات، واّلنطالق   التي خلفتها السياسة العصرية القائمة على  السياسية الجائرة   القيود والنظم 
 
لى الوطن  إ عنها ،رافضا

 لف لقيم مبتغاه. الكبير، والتوجه صوب فكر مخا

أن جيش مصر وشعبها     
 
الذي أوصل مصر ملا أصبحت عليه، علما السياس ي  السياس ي والنظام  الفكر  فالشاعر هنا يريد هجاء 

 ذا قيمة ّل تضاهى  إ رفضا هذا الجبروت وانصاعوا لقيم الحق والرجولة التي أوصلتهم  
 
لى حافات القناة بعد العبور ليعد العبور انتصارا

 أو
 
خ قيم العالقة بين الشعب و  ماديا ، ألنه رسا

 
 خاصة.   ه،أرضمعنويا

 
 ونيله الذي يديم الحياة ويجعل لها قيما

 
 
ألن مثل هذا األمر عمد إليه الشاعر عن وعي تام ليزاوج في خطابه بين املاض ي والحاضر، ليحقق القيمة لألسطورة والواقع، علما

الشاعر   أن  إّل   فاعلة لينخرط بواسطتها حتى عمق قيم مرادة، من خالل بحث أن األسطورة قد ّل تكون حقيقة 
 
قد يخلق فيها روحا

 ليؤسس لحالة خلود مرادة تتعلق بعطاءات  
 
 طبيعيا

 
، وكأنه يتمثل الش يء تمثال

 
دؤوب متواصل، كي يلغي حاّلت التوجس املتكررة كثيرا

ذلك   وكأنه من خالل   ،
 
معا كليهما  أو   

 
أو فكريا  

 
غريزيا إما  ولكن    يؤكدالبشر،  تلك،  أو  وحة 

ا
الل داخله هذه  ترسم  إطار  األسطورة  ))أن 

 من الخطوط العريضة التي سبق أن رسمها األسالف((. )األسعد سامية
 
 (. 133ص  1985 ،انطالقا
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ِت الشمَس عني    وأّن الُصخوَر التي َسدَّ

 ارتدْت ثوَب ماْس  

ختاُر من لوِنها ما 
َ
ْت يَديها إلى الشمس ت  أشاءُ ومدَّ

 السماءْ 
َ
 ألمتَد تحت

 من البحِر.. للبحِر لوني  

 الشمِس تسأل: 
َ
 واسمُع رائحة

 زرقاءَ 

 زرقاءَ  

 أيَن الّسماُء اختفْت في عيوِنِك  

 أيَن النجوُم استراحْت ؟

 وأيَن القمْر 

 بيَن الرموِش وبيَن الرتوِش 
َ
 وعيناَي ال تعرفاِن املسافة

 انتظاِر املساحيِق 
َ
 تقوالِن دون

 يتحرُك يا قومُ إني 
ً
 أرى شجرا

 نحَو املوانيِء  
ُ
 يزحف

 فيِه احمراُر الخطْر 

 اإلذاعاِت يهطُل 
َ
 واسمُع صوت

 
ً
 مألنا الّسماء انتصارا

ّ
 أنا

طْر 
َ
 عبرنا حدوَد الخ

ّ
 وأنا

 بني َيعرٍب 
ّ
 وأنا

 ذكرنا.. يهز الجباَل  

 (. 79-78ويمحو البحْر... )دليلة،ص

ي الشاعر ّل  أن  القول:  األإ طمح  من هنا نستطيع  النموذج  كمل في مضمار قصيدته من خالل استخدامه األساطير، لى تحقيق 

يحمل إ و  لم  شعره  أن  يعني  ّل  فهذا  الشاعر،  يتبناه  وموقف  ودراية،  بفكر  معبأة  أدبية  صياغة  خالل  من  للهدف  الوصول  املراد  نما 

ا  فنية  على  الشاعر  فضلها  قد  مرادة  أشياء  نجد  وانما  مقبولة،  أدبية  والعقائدي    ألداء،مضامين  الفكري  املبتغى  إلى  الوصول  وهي 

 في بناء القصيدة وذات فاعلية  
 
 هامشيا

 
والسياس ي أّل وهو اّلنتصار للثورة والشعب، لذا جاءت أسطورة )زرقاء اليمامة( لتصبح جزءا

 ابغة الذبياني( قد أشار اليها في شعره كاملة في مضامينها، األسطورة التي عرفت على مدار التاريخ العربي حتى أن الشاعر الجاهلي )الن

ظرْت إلى َحماِم ِشراٍع وارِد الثمِد 
َ
تاِة الحّيِ إذ ن

َ
 احكْم لحكِم ف

كحل من الَرمِد 
ُ
م ت

َ
تبعُه ِمثَل الزجاجِة ل

َ
يٌق وت

َ
 ن
ً
 َيحفها جاِنبا

قِد 
َ
نا إلى حَمامِتنا ونصفه.. ف

َ
ما هذا الَحماُم ل

َ
الْت: أال ليت

َ
 ق

بوه،  ِزِد فَحسَّ
َ
م ت

َ
نقْص َول

َ
م ت

َ
 وتسعيَن ل

ً
 تسعا

َ
 فألفوه كما َحسْبت

 في ذلَك العدِد .الذبياني،النابغة،د.ت.ص
ً
 فيها حمامتها وأسرعْت حسبة

ً
كملت مائة

َ
 (. 50ف

 عن زمن الشاعر، إّل أنه قد استخدمها في خلق
 
 وهذه اّلشارة تنم على معرفة مؤكدة بهذه القصة، ألنها لم تكن قد ابتعدت زمنيا

 معادلة حسابية.

، بذا جاءت القصة عن الشاعر الجاهلي على شاكلة السرد اإلخباري ليس 
 
 عميقا

 
 أو فكريا

 
 نفسيا

 
ولم يفلسفها أو لم يعطها بعدا

رأة  إّل.. بينما نجد صخر أبا نزار قد أفاد من القصة وجعلها بعمق فكري معاصر، لها دّلّلتها الروحية والفكرية، وزرقاء اليمامة تلك امل

التي اشتهرت بعمق الرؤية البصرية حتى قيل أنها ترى عن بعد مسيرة ثالثة أيام متتابعة، وكانت تبلغ قومها بما ترى حتى أنها رأت جيوش  

ما  وهذا  مؤكد،  يقين  ورؤيتها  نبوءتها حقيقية  فكانت  يصدقوها،  لم  قومها  أن   
ا
إّل األشجار،  بأغصان  يستظلون  وهم  زاحفة  األعداء 

دته سيرة أ 
ا
 مع مراده للوصول   ك

 
 متناغما

 
الحدث بعد األخبار املشكك فيها من قبل األهل، إّل أن الشاعر يخلق من هذه األسطورة حدثا

 إلى مبتغى معين ّل محال. 

دق والنفي، بمعنى أن اإلخبار قد يكون حقيقة فيما بعد أو ّل يكون، كما   جاء الشاعر بصور إخبارية قد تحمل في مضامينها الصا
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لى الجماهير، على الرغم من  إ ع زرقاء اليمامة وقومها، فالزرقاء هنا ترى اإلذاعات وهي تنهال منها األخبار التي توصل حالة النصر  حدث م

أن مجريات األحداث وتداخلها يؤكد لنا عدم استجابة   
ا
اّل أو ملفقة،  األخبار قد تكون صادقة  أن هذه  بالناس، علما  ق  املحدا الخطر 

الحد مع  الناس الجماهير  وكأن  واقعية،  غير  أشياء  تصبح  حتى  البصرية  الرؤية  تعكس  أصبحت  اليمامة  زرقاء  وكأن  اإلخباري،  ث 

متعطشون إلى ثورة عارمة وإن وجدت ثورات أو مسميات الثورات على الساحة العربية، فكأن النبوءة السمعية والبصرية بمثابة دعاء 

ه  ّلستنزال رؤية النصر الحقيقية، على الرغم من   املغالطات املحيطة من الجوانب كلها حتى غدا املواطن يشعر بها أو يتلمسها بحواسا

ة دون استثناء، وهنا نرى الشاعر وقد يجمع الضدين في رمز زرقاء اليمامة ورؤيتها.. ألنه رمز)) يشير إلى الجانبين املتناقضين في العالق

راع بينهما فهو يحمل في طياته دّللة مزدوج  .(.168، ص 1975، )عصفور جابر .ة((ويبلور الصا

 
ُ
 وتروي ناعسة

جِر في َعصرِ 
َ
 َعْن خبايا لعنِة الّصبِر وُجرِح الف

 
ْ
 الشموِس البائسة

َسُر أغثنا 
ّ
 أُيها الن

حاصْر 
ُ
َسُر امل

ّ
 أيها الن

 في كوكبنا الِفض ّي ُمفتاٌح ألسواِر الذهْب 
َ
 أنت

َك بيُت هللِا تبنيِه  ِ
ّ
حُن واألسواُر في كف

َ
 لَهاجرْ ن

 من حيِث انتهْت، تبدأ
ُ
 يسكنها التاريخ

ٌ
 رحلة

 في اليرموِك في ابَن العاِص في صفيَن في حطيَن 

 بالناِي على أهداِب نورَس 
َ
 ...كم ولٍد َصفَع الغربة

 كم بلْد 

 أحرقْت أسفاَر ماضيها املكّدِس 

م َجسٍد 
َ
 ك

 الشهوِة في ُحْضٍن مدنٍس 
ُ
لمتُه رعشة

َ
 مل

 كم أسْد 

 في 
َ
 جرِح دِم الشعِب املقّدِس الغ

 كان ما كان 

حِط 
َ
 وجاَء النيُل يستجديَّ عروَس الق

  رضأن تلهَمُه الطوفاّن كي يغسَل عينيه بدمِع األ 

 
ً
 كي يمأل سيناَء سنا

 
ْ
 ودموُع الشمِس كالشهِد على خِد دليلة

 
َ
 وفرعون

َ
 لشمشون

ً
 نسجْت عرشا

 (. 9-8ة ومواسم الخصب،صالذي كانْت لياليِه امتداَد املاِء للماِء... . )دليل 

  ،
 
بعضا بعضها  األساطير مع  خلق عملية مزج  في  بواعث هامة  السياس ي  والعمل  الفكري  املراس  الثقافي وعمق  اّلطالع  إن سعة 

ة اللمح الشعري، في حين تكون التجربة   من خالل اّلنفعال والحركة،  ليشكل قدرة فاعلة حيث يعمد من خالل استلهاماته أن يعطي قوا

تصل  وليدة   كي  توجهاتها  إ استكشافية  ملختلف  املتعددة  األساطير  بين  التمازج  هذا  الحدث،  قيمة  مع  والتفجر  اّلتقاد  حالة  لى 

تعبوية قد ّل يكون تفرد بها الشاعر هنا، وإنما كثير من  حيث يتداعى الخيال الحالم عند الشاعر ليجسد حقيقة سياسية،  وانبعاثاتها،

األمر،   الشاعر  الشعراء يتوجهون صوب  التزاوج، لذا يعود  الفاعلة في خلق عملية  الشروط  لى شمشون ودليلة، ومدى إ شريطة توفر 

مداليل األسطورة عبر الزمن، ومن ثمَّ يمازج الصورة مع رؤى فلسفية خاصة ليدمجها بمرحلة الوصول للهدف، وهي بيان مدى املعاناة 

القل السنوات  املتتابعة عبر  للهجرات  نتيجة  الشعب  التي  عند  املرأة  تلك  وهو))رمز هاجر((   ،
 
خالدا  

 
رمزا املستخدم  الرمز  ليكون  يلة، 

 له، إّل أن القيم اّلجتماعية الصارمة جعلت منها  
 
مرأة ّل تعرف اّلستقرار في  إ أهديت للنبي إبراهيم أثناء زيارته ملصر وقد جعلها زوجا

ي( ليستقر بهما املقام قرب الكعبة، حيث أخبرنا القرآن الكريم بذلك  مكان معين، لذا بدأت رحلتها القصرية مع وليدها البكر )إسماع

م((.)سورة إبراهيم، اآل  على لسان إبراهيم: نا إني أسكنت من ذريتي بواٍد غير ذي زرٍع عند بيتك املحرا  (.37ية ))ربا
اإل  غير  القسرية  الشعوب  هجرات  أول  هاجر  هاجر  لتمثل  أحفاد  من  هو  املتالحقة  للهجرات  تعرض  الذي  الشعب  ألن  رادية، 
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وولدها إسماعيل.. إذن يريد الشاعر هنا تجسيد صورة لحركة اجتماعية مؤكدة عبر الزمن، لتعود للظهور من جديد، إّل أنها تمثلت في  

ا  أبناء  الفاعلة عند  الثورة  الهجرات لم توقف حركة  أن  إّل  بأكمله،  الشعب  الفداء مستمرة يؤكدها تهجير  ر، ألن عملية  هجا
ُ
امل لشعب 

املبنية على الفداء والرحمة، إذ  موقف املصريين من النيل وعطائه، إّل أن الشاعر يعكس الصورة واألسطورة من خالل سير العالقة 

 وسط النيل للخالص من شر فيضانه أو التخلص من تبعات الغ
 
ضب املؤكد الذي يحيط  كان املصريون يقذفون بأجمل بناتهم سنويا

، إذ أصبح الناس يقربون القرابين للنيل زمن قحطه ّل فيضانه )وجاء النيل يستجدي عروس  
 
بهم، بينما أصبحت الحالة مختلفة تماما

إرادة من   الفداء هنا عن  أرواحهم من   أجلالقحط( لذا يكون  الثوار، عندما يقدمون  الحال مع  القحط، كما هو  الجميع من  خالص 

 لوطن ومقتنياته في زمن يعزا فيه الفداء.  ا  أجل

وكأن الشاعر هنا، يخلق حالة مجابهة الواقع ،من خالل النسج الشعري املغزول بخيوط األسطورة املتنوعة وتوابعها، ألنه يمثل  

القادم، التحدي  املناعي ملجابهة  املصل  الذي ّل يبشر بخير و   أصول  الشاعر ملحيطه وواقعه  الرغم من معرفة  الثورة، على  إن وجدت 

أدت   لى تفجيرها وبزوغ أشعة شمس حريتها، لتحمل في عروق إ ألنها تعج بأشياء داخلية وخارجية تعيق من ثبات وديمومة قيم مرادة، 

أبنائها التوق للحرية من خالل معطيات سياسية، واجتماعية يعيشها اإلنسان الفلسطيني خاصة والعربي بعامة، ويجسد رؤى العودة  

د، كما هو طائر الفنيق الذي يموت وّل يموت، كما تقول األسطورة، وإنما يموت طائر   والصالح للفلسطينيين كشعب لوطن محرر موحا

 لينهض طائر من جديد، كما تقول األساطير اّلغريقية والفرعونية قبلها:

نا انتظارْ 
َ
 يا طائَر الرعِد...عيون

 ال تنحني للريِح... والليِل واالعصاْر... 

 ا قد غاَب... لِكْن على وعِد وَبعُضن

 أن يرجَع الغياْب... يا طائَر الرعْد.. 

 
ْ
 الغزِو وبعُض اللهِو ِسُر املرحلة

ُ
 إنها تجربة

 
ْ
قبلة

ُ
 للتاريِخ من قلِب البروِج امل

َ
 العودة

ُ
 يستلف

ٌ
 َسلف

 وإلسماعيَل درُس النحِر والرؤى انعكاُس العيِد والذبِح العظيْم  

 احذْر السكيَن يا إسماعيُل 

 ومن الخلِف ومن كِل الجهاْت  
ً
 ويسارا

ً
 فالشيطاُن يأتيَك يمينا

 للميراِث يمتُد من النيِل الى شِط الفراْت 
ُ
 َدُمَك البصمة

 احذِر السكيَن يا إسماعيَل احذْر 

 وتذكْر 

 ملعْت في ديِر ياسيَن استقرْت في الوجْع أن 
ً
 نصال

 الصبِح 
َ
 صالة

ْ
 بالناِي واغتالت

ْ
 عصفت

 الصمِت 
َ
 والشمِس. انتحاُر الرفِض دوامة

 وفي سوِط الجشْع 

 هل تعيُد الشمَس موسيقى البجْع 

 أيها القادُر أن تنصَر عبدْك 

 (. 13-12. )دليلة ومواسم الخصب، ص أيَن ِزنُدْك...

 متشعبا يعيشه شعبه، فمن خالل جدلية قائمة،من خالل اإليح
 
 واجتماعيا

 
 سياسيا

 
ّل  اء األسطوري، املؤكد ُيظهر الشاعر واقعا

راع السياس ي راع القائم لبلورة أبعاد الصا ،  تنتهي بين اإلنسان وتراثه، حيث الفعل اإلنساني الذي يؤكد تغيير املرحلة، وإظهار حالة الصا

األم الى األسطورة، يخلق أساطيره  والفكري والثقافي، ألن  أنه في غير حاجة كبيرة  املتميز ))حين يشعر  الشاعر  إذ  ر يعد تمييزا للشاعر 

 (. 129ص  ،ورموزه الخاصة به(( )عباس إحسان

من هنا نرى الشاعر يوازن بين أساطير األولين والرموز الفاعلة، وأساطيره التي يصنعها من خالل الحياة الخاصة، حيث رموزها 

قادرون على نسج ما يرونه    دد بتعدد أنماط فكرية مختلفة، تتبع أفكار صانعيها، ألن الشعراء الراسخين في عملية الخلق الشعري،تتع

 لقيم األحداث. 
 
 ومالئما

 
 مناسبا

الم)لهذا نرى رمز   السا املسلمين ومخالفيهم   (اسماعيل عليه  بين  الخالف  الرغم من  عري، على 
ا
الش النسج  من   يتجدد من خالل 

الذبيح، مسمى  حول  والنصارى،  الرمز   اليهود  جاء  بهذا  مختلفان،  وزمانه  الذبح  مكان  وكذلك  الذبيح،  هو  اسحق  في  يرون  ألنهم 
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الحياة  فاعلة من خالل   
 
رموزا لنرى  العالقة  لتمتد  وذويه،  الشاعر   ملعتقد 

 
ومؤيدا  

 
اآلخرين مساندا ملعتقدات   

 
الذبيح مغايرا إلسماعيل 

لها دّلّلتها  املعاصرة، حتى ت النفس معالم ومكنونات  تثير في   « ياسين  الذي استخدم في مجازر دير  النصل  راع، ألن  الصا تجسد حالة 

الخاصة، حتى نرى العالقة قائمة، ألن السكين التي استخدمت في مجازر » دير ياسين » كانت أداة في أيدي اليهود الذين يحاولون انتزاع  

ها من الفلسطينيين
ا
براهيم  إ رادته املتالئمة مع نظرة والده  إ بالكره والظلم والطغيان، وكذلك إسماعيل النبي على الرغم من    األشياء كل

الم، اّل أن حالة   سماعيل والبعد الذي عاشه هو نتيجة لصراع قائم بين )سارة وهاجر( هاجر التي ّل حول لها وّل قوة، هنا  إ عليهما السا

 بين  
 
 وّلحقا أساسه الغيرة والحقد وحب السيطرة، وغير ذلك، حتى يبقى الجذر قائما

 
نتيقن أن روابط الظلم واسس الظلم القائم سابقا

وموسعة للسياق األسطوري القديم،حول مسمى الذبح ومكان الذبح، ألن ذلك يدخل في   املاض ي والحاضر، وإن وجدنا معالجات كثيرة 

 في ع
 
 هاما

 
 بنائيا

 
 رمزيا

 
ملية  معتقد ديني قائم لن ينتهي مهما اختلفت املسميات مع األزمنة واألمكنة، والشاعر هنا يتخذ األسطورة متكئا

، على الرغم من عدم استخدا
 
 ومضمونا

 
 مها بالحرفية التي وجدت له: خلق اإلبداع شكال

علُن أن ابراهيمَ 
ُ
 التلموِد ت

ُ
ة
َ
اف ر

ُ
 وخ

 جدُّ األوليْن 

 
َ
 وتصيُح يا أبناَء َهاجَر أن أوردة

افديْن   الُعمومِة ال تعمُّ الو

 هيا الى َحبِل املودِة يا عرْب  

 عن السبْب 
َ
.. وال خالف

َ
 فال اختالف

 الهواِء  
ُ
 سيف

بُّ اورشليَم  ّصِ
َ
ن
ُ
افِة وهي ت  تطوي ضميَر القدِس في نفِق الخر

ٌ
 دوامة

وَب القراّن في العهِد القديِم 
ّ
 وتذ

 ووساُم إبراهيَم يخرُج من قرابيِن 

 (. 83ص   1996اللهْب . )أبو نزار صخر،  
ملا تحويه الشعري،  الشاعر أحاسيس يظهرها من خالل نصه  تثير في  يتبعها من مساس  تلك األساطير من تجارب    األساطير وما 

ألن وخاصة  ذاتية  معاني  أو  إلثارة   إنسانية  كوسيلة  القول  وإعادة  الترداد  ويستخدم  تتكرر،  تجارب  من  كسيل  اإلنساني  ))الوجود 

 محدودة وبسيطة ويضع وحدة متكاملة من فيض  
 
، ويخلق خالصات رمزية للتاريخ البشري من أفعال تبدو ظاهريا

 
العاطفة والذهن معا

النقاد،  أش من  مجموعة  جبرا،  إبراهيم  جبرا  السرد((.)  في   
 
وقدما  

 
خلفا واّلرشادات  اإليماءات  بإيراد  واملشاهد  املواضيع  ،  1973تات 

 (.233ص

 بين املاض ي والحاضر، حيث يقوم  
 
 ألنه يبني جسرا

 
 وتعبويا

 
 فنيا

 
 هاما

 
بذلك يحقق الرمز األسطوري في شعر »صخر أبي نزار« هدفا

 بجمع الجزئيات والكليات املبعثرة واملجتمعة التي تتواجد في مناحي الحياة كافة. 

ة، لذلك   وبما أن الشاعر اإلنسان ميال بطبعه لتراثه ودينه، خاصة كونه من مجتمع مقهور مغلوب على أمره، ألنه يرى في ذلك قوا

عمليته   خلق  في  املساعدة  مصادره  يشعب  ذلك    اإلبداعيةأخذ  جاء  البناءة،  التفاعلية  والقوة  بالعطاء  زاخر  الديني  التراث  حيث 

 له ابعاده الذاتية والجماعية، الفنية واملعنوية. 
 
 مجسدا

 
 ليستثمره الشاعر استثمارا

التعامل والرم الفكري والعقائدي للشاعر والجمهور، حتى غدا  التوجه  الدينية ومعطياتها تعدا ذات حساسية خاصة بسبب  وز 

له، وإنما  استثمار ذلك بشكل ّل نظير  أدائية وقوة عقائدية ّل يستطيع  الذي ّل يمتلك مقدرة  الشاعر  ، ألن 
 
 معينا

 
معها يشكل حرجا

 ا. يوقع نفسه في مهاوي هو في غنى عنه

نتعامل مع رموز إسالمية   عادية فهي رموز ألنبياء هللا ورسله والقديسين والصالحين حتى صرنا 
 
الدينية ليست رموزا الرموز  ألن 

لى نظرة الشاعر وموقفه من تلك الرموز، لذلك نجد  إ ومسيحية ويهودية كلا حسب موقفه وهدفه، والتعامل مع الرموز الدينية يعود  

ه الصالة والسالم يتناوله الشعراء بنوع من الحيطة والحرج، على الرغم من شيوعه وكثرته ألنه ّل يحتاج رمزه رمز الرسول محمد علي

 الى تأويل أو تجميل املراد منه والهدف: 

 برٌد آلدم

 والسالُم عليِه منذ التيِن أدمى َجفنهُ 

 ليّسد ُجرَح الياسميْن  

 السنيْن 
ُ
 بيَن يديِه خارطة

َ
 لتموت
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 الحزيِن مالمَح الزمِن الجديْد  ليعيَد للوطِن 

 ليّسد درَب الشمِس في وجِه الشياطيِن 

 التي التهمْت دماَء الجرح وانتعشْت على نغِم الصديْد  

 برٌد آلدم 

 يختفي إبليُس في جرِح الشهيْد 

 مالمِح النفِط الجليْد 
َ
 ويذوُب فوق

 ووساُم إبراهيم يخرج من قرابيَن اللهْب...

 ومن الحجارِة  

 في
ٌ
 القدِس يعصُرها الغَضْب  وردة

 كتبت بنسغ شهيدها التاريخ في  

 (. 8-7زمِن العجْب... . )الّسيوف / ص  

 
ُ
،ت

 
ترميزا الفاعلة  الشخصيات  السالم من  آدم عليه  ببداية    عد شخصية  األمر  يتعلق  رمزي خاص عندما  ذات مغزى  جعلها  أي 

عندما يتعلق الرمز بعملية الخلق وبداية التكوين البشري،   موقع الرمز آلدم،الخلق والتكوين، ولغنى رمز آدم بالدّلّلت التي تتالءم مع  

ه التي بسطها، وكذلك يشكل آدم مع ولديه قابيل وهابيل أول معادلة قائمة في العالقة اّلجتماعية، أرضوجعل اإلنسان خليفة هللا في  

والهجرة ملكانيات مغايرة لألمكنة التي   ع الحياة الجديدة،ورمز آدم مع حواء تشكل بداية محور الصراع م  ومظاهر الحسد والضغينة،

عالقة قسرية ألنه أنزل إليها نتيجة لذنب اقترفه مع زوجه حواء، لذا جاء عقاب الخالق    رضيعيشها اإلنسان، وتعد عالقة آدم مع األ 

، حيث  
 
 بيننا ،واضحا

 
كوين أول خلية إنسانية في الحياة البشرية خرجهما من الجنة، لتبدأ عالقتهما بحياة جديدة، من خالل تأ ظاهرا

 املمتدة ،من ذلك الزمان حتى تتم مشيئة هللا.  

أوردتها الكتب السماوية، )قصة الخلق وبدء الحياة على وجه البسيطة( وبما  آ نرى الشاعر قد استثمر قصة   ن مسألة أ دم التي 

زال آدم من الجنة، وبين إنزال أهل العراق لسيدنا إبراهيم في النار النزول جاءت عقابية، نتيجة لجرم مقترف لذا يوازن الشاعر بين إن

 
 
 له، إّل أن هناك فارقا

 
بين النزولين، فأنزال آدم تم بأمر إلهي، وانزال إبراهيم تم بأمر إنساني يخالف إبراهيم في عقائده، إّل أن   عقابا

اّلنز  من  ويراد  معين،  حدث  لحدوث  نتيجة  تما  قد  )اّلنزال(  أن هللا سهل  األمرين  إّل  )العقوبة(  ألنه  إ ال  آدم  في أ نزال  له  خليفة  راده 

 على إبراهيم،رضاأل 
 
 وسالما

 
 على إبراهيم((.  ، وكذلك جعل النار بردا

 
 وسالما

 
 ))يا نار كوني بردا

ليلصقه  
 
 وسالما

 
للنار حتى تكون بردا أوّلها إلبراهيم، من خالل مخاطبته  التي  الشاعر رحمة هللا  ا آلدم من خالل  لذلك تقمص 

 نسج خاص، ألن عناية هللا بقيت تحف آدم منذ خلقه حتى مبعثه على الرغم من العقوبة الربانية.  

األ  على  آدم  نزول  كاملة   رضوكأن  حياة  مصدر  هي  التي  الشمس  درب  جعل  لذلك  لهم،  والتابعين  الشياطين،  على   
 
حربا عدا 

 
 
لى حالة فساد كاملة، وكأن آدم أراد إحياء هذا الوطن الذي يقصده الشاعر من خالل  إ مام الشياطين كي ّل يصل األمر أ لإلنسان، مغلقا

يقال لها »عراق« كما تقول الروايات وهذه املعادلة تتم عن تفاعل تام وذكي مع قيم الغدر الذي تعرض   أرضعملية النزول، ألنه نزل في 

العراق مهبطه إذن سوف تكون في حماية هللا ومباركة مالئكته،    أرضنت لها العراق، زمن حرب أمريكا واألطلسيين ضده، فبما أن آدم كا

أمر هللا، فآدم نزل لأل  اإلنسانية، بعد  البشري والحياة  التكوين  العداء   رضألنها تشكل بداية خلق  الرغم من   برعاية هللا على 
 
محفوفا

 للعراق وشعبه ومناصر 
 
الشيطان آلدم وذويه، ألن آدم يمثل رمزا املعتدين من أطلسيين ومتخاذلين، الذي يكنه  يه، بينما إبليس يمثل 

لتستمر الحياة على الرغم من جبروت الحرب املدمرة التي خطط لها بإتقان، ليتأكد الناس املقولة املشهورة » أنا أمريكا هي الشيطان  

 األكبر » 

جمل والحجج التي جاء بها املع تدون لضرب العراق وشعبه، إّل أن العراق سيبقى فهذه رموز لها وقعها الخاص، على الرغم من التا

ر له سبل الحياة، ليكون نبي
ا
 بامتداده الحضاري واإلنساني كما بقي أدم رمز البشرية على الرغم من خطئه، إّل أنا هللا رعاه ووف

 
دا   سيا

 
ا

العر  أقدم عليه  ملا  التقدير  في  الخطأ  الرغم من  الحياة على  أسس  للعراق وسيوفر  ر 
ا
وف يستوجب  وكذلك  إن وجد ّل  الخطأ  اق، ألن 

اإلعدام ملسيرة بشرية حضارية عمقها من نزول آدم حتى قيام الساعة، ألن قصة النزول دونت في العراق بأنه )) عندما أخرج من الجنة 

ماء، كان أول ما وطئت قدماه   أول موطن للبشرية  العراق، وبهذا تشير إلى اعتقاد قديم عند الناس، بأن العراق هو    أرضوأنزل من السا

هللا، خصائص وميزات وسمات قريبة من الجنة دفعت آدم   أرضاألولى، ومن الطبيعي أن القصة أدركت أن في العراق، دون بقية بقاع  

 (.22، ص1983 ،ه للنزول فيها((. )مجموعة من الباحثين العراقيينأرضإلى اختيار 
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أهميتها من   لها  الحاضر بقيم وثوابت  انطالقته صوب فجر  املاض ي، من خالل  العراق ألنه حاول نسج قيم    أجل لهذا تم ضرب 

بقاء هامة األمة منتصبة، وإن كان سبب ضرب العراق هو القشة التي قصمت ظهر البعير، ألن حلقات التآمر امتدت لتشمل ماضيه 

وهو يوازن بين املاض ي والحاضر لنرى أهمية الحدث واملزاوجة بين ما حدث للعراق وما حدث  وحاضره ومستقبله، من هنا نرى الشاعر  

الهدف   أن  إّل  املسميات واألزمنة،  اختلفت  العداء واحدة، وإن  الغضب..( ألن أصول  القدس يعصرها  الحجارة، وردة  لفلسطين )ومن 

 هو تدمير كيانات األمة الواحد تلو اآلخر.  

ا ملقدرات األمة من خالل فعلى الرغم من اآلّل   أنه استطاع رسم إطار فاعل وإن كان حزين 
ا
م التي تعتصر قلب الشاعر ومحبيه، إّل

 ربط الحاضر باملاض ي واستحضار قيم متعددة من خالل رموز لها مضامينها ومعانيها. 
عِز  

ُ
 ورٌد لفاطمِة امل

هب املحاصرِ 
ّ
 الل

َ
اِفِل قبضة  ِخماُرها بيَن القو

 والحسيُن 

  يحك 
ْ
سوق

ُ
نفى وعن ترِف الف

َ
 ي لها عن قسوِة امل

 الباغي إلى أغالله صفَر اليدين
ُ
 وعودة

 يحكي لها عن غابِة األصناِم 

 عيْن.  
ُ
 للنمروِد فيها ألف

 
ً
ُر بلسما

ُ
 ورحيُق ابراهيَم َيقط

 ال يستكيْن.. وال َيليُن وال يقّبل راحتيِن  

 وال يديِن وال يناُم على غضْب  

ِح  ِ
ّ
 تفيُض بما ُيعانقها من األمِل املسل

ٌ
 في قلبِه لغة

 
ْ
 والحروِف الباسمة

  
ْ
 .. يا فاطمة

 هاتي َيدْيِك  

 خذي يدّي  

 فإن وجدِت أصابعي فاستخِدميها 

 سّياّن فالفجُر اقترْب 
ً
 أو دمعة

ً
 شمعة

ِك  
َ
 هاتي عيون

افتحيها للمدى    و

 فالناُر مزماٌر وابراهيُم أنهاُر الحصاْر 

 من الياقوِت 
ً
 َويفتُح النمروُد نافذة

ُرها عناقيُد الخليِل من الجليِل إلى حلْب  
ُ
 تنش

 (. 12-8هاتي ُعيونِك.. ) الّسيوف / ص  
الشاعر ومواقفه، التي تجلت بوضوح من خالل نسج رموزه وتداخلها، بعضها مع بعض،    من خالل وعي  حتى نرى تتضح رؤيته 

الحسين وفاطمة بنت النبي واملعز لدين هللا الفاطمي، وكذلك الم، واإلمام   من أدم ونوح وابراهيم عليهم السا
 
 دينية متعددة بدءا

 
  رموزا

النمرود وغيره، من الرموز الخاصة، التي جعلها تتداخل وتصل الينا من خالل معطياتها، ومن خالل صورهم التي امتدت عبر الزمن كل  

إلى   حسب اللغة  اّلكتمال عن تحول  األبعاد ليكشف  بين   يقيم عالقة جدلية 
 
لنرى حوارا بها ويدافع عنها،  التي يؤمن  موقفه والثوابت 

 على الذاكرة اكثر من   أساليبها املعدة لذلك، وهذا يرينا أنا الشاعر يستند الى موروث عميق في الفكر واألداء،
 
ألن الشاعر اعتمد » إذا

الخيال فانه يقع في خطر اّلنزّلق إلى اّلنماط أو القوالب الجاهزة، التي هي قوة مميتة وليست عكس ذلك، لكنه استطاع  اعتماده على  

قة في ذاته،
ا
)) فانه حينئذ يستطيع أن يوجد ما يبدو    أن يقترب من تفاصيل الذاكرة عن طريق الخيال، أو عن طريق هذه القوة الخال

 رغم كونه عميق الجذور 
 
 (.162ص   1986 ،في املاض ي((. )الفن والحلم والفعلجديدا

التاريخية، الذاكرة  لم  إ فقط و   فالشاعر هنا ّل يعتمد على  بلون موسيقي خاص،  األداء  لينسج   
 
 فاعال

 
الخيال أصبح عنصرا نما 

.
 
 أو ممجوجا

 
 يكن سهال

األداء الناجح في خلق عملية التمازج بين الرموز يجعلنا نوقن مدى أهمية اّلنبعاث الوجداني والفكري لدى الشاعر، كي يوصل  
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التي تعود في نسب الفاطمية  الدولة  الفاطمي أحد رموز  املعز لدين هللا  الم، وبين  السا الزهراء عليها  ها  العالقة ويجعلها قائمة بين فاطمة 

الم ،والدة سيدي شباب الجنة »الحسن والحسين« املغدور بهما لنرى هذا التماوج واملنلفاطمة بنت الر   ة في الرموز. أقلسول عليه السا

 للصبر والجلد والعطاء، حيث ولدها الحسين املغدور في كربالء، يروي قصته كاملة مع غادريه،  
 
ألن فاطمة أم الحسين تعد رمزا

لتظهر   تلك  الغدر  عملية  تتمثل  الوفاء وكيف  قيمة  إظهار  خالله  من  نستطيع  كي  األزمنة،  عبر  متواصل  الغدر  ألن  وواضحة،  جلية 

 ألصحاب الثوابت والقيم الصائبة،
 
لنرى العالقة اّلمتدادية بين ابراهيم نبي هللا املغدور فيه  واملصداقية، حيث اّلمام الحسين يعدُّ رمزا

إسم من  ابراهيم  حفيد  الحسين  واألمام  قومه  قبل    من 
 
بلسميا  

 
عمقا يشكالن  أنهما  إّل  واملباديء،  للقيم  غدر  حالة   

 
أيضا يمثل  اعيل 

 ّل يضاهيه ش يء يذكر، وكأن الشاعر يريد القول أن  
 
   أرضخاصا

 
 من نزول آدم ومرورا

 
راع منذ األزل بدءا   العراق تتمثل عليها حالة الصا

الإ بنوح وطوفانه و  تلك  بالغدر كما نجد من يساندها، وإن براهيم ومواقفه، والحسين وبطوّلته، ألن  بطوّلت تجد من يعاديها ويلفها 

، فاهلل جعل كفة آدم ونوح و 
 
براهيم تميل لصالحهم في الروح واألداء بينما املوازين قلبت لصالح  إ كانت الكفة تميل ألحد القطبين دائما

يومن إلى  قائمة  بقيت  ومبادئه  الحسين  روحية  أن  إّل  )املبادىء(  الحسين  و أعداء  األ عا  سرمديات  تكالب  جللى  في  تمثلت  فقد  لذلك   ،

 بين هذين البلدين املمتدة صلة العمق الحضاري  
 
األعداء واملتامرين على أمة العرب ممثلة )بالعراق وفلسطين( ألن الشاعر يقرن دائما

)والش العراق  بين  قائمة  الصلة  روابط  يجعل  القائم  فاّلمتداد  تنتهي،  ّل  التي  والروابط  الحياة،    ام(،بينهما  ليديم  وموازينها  ثقلها  بكل 

 
 
 مع الجليل وحلب وصوّل

 
 لى العراق. إ ولعناقيد عنب الخليل التي ترتبط روحيا

الكتابة عن   أفكر في   عندما 
 
أحيانا التحرر واّلنطالق حين يجيء ))فزعي  آفاق  الشاعر، وتسد على مخيلته  تترصد خطى  الذاكرة 

أنني يبدو  واضافة،  باسهاب  منها من    املاض ي  بأي قدر  التضحية  أجد  بحيث  الراهنة،  اللحظة  من   
 
جدا الكثير  املاض ي   أجلأريد  هذا 

 شديد الخطر((. )جبرا إبراهيم جبرا، الفن والحلم والفعل، ص 
 
 (.12)الجميل( شيئا

ابق، ألن الشاعر فعال يزاوج بين األشياء، إّل أنا تأثيرات املاض ي وثقلها مع خضم الصراع    مع الرأي السا
 
القول هنا ّل يعد تناقضا

 ن الشاعر لم يتخلص من تبعات املاض ي وقد يظن أن املاض ي يتغلب على الحاضر أ مع الحاضر، وهو الذي يوحي لنا 

  نرى التراث والتاريخ بكل قيمه يلح ع
 
د مأساة وطن أحبه وينتمي إليه )الوطن العربي( ممثال ليه ليوصلنا إلى هدفه املراد، حتى يجسا

 )بالعراق وفلسطين(، إّل أن ما يحمله في قلبه من مكنونات إيمانية ترينا سمة األمل وهي تشع منها أشعاره. 

حيث تجربة املأساة التي   ليوصلنا إلى الهم الجمعي،  إن تجسيد املعاناة من خالل النص الشعري، يرينا مدى تجاوب الهم الذاتي،

اإلنساني،  البعد  دائرة  تدخلنا  حتى  املعتدين،  املتكرر من  الجبروت  تشكل معادلة  متتالية(،  بنكسات  )ممثلة  العربي  بالشعب  لحقت 

 والبحث عن حريته: لتصبح رموزه التراثية واملعاصرة رسالة يؤمن بها اإلنسان العربي، وفي كل مكان ألنها تمس كرامته 
 والنشيُد ُيعيُد 

ُ
عزف

َ
 أوتاُر ابراهيَم ت

 في َعْصِر التَردي َبعَض أنفاِس الوطْن 

جارُ 
ُ
ُر الت

ُ
ث
ْ
 الِنفاِق وَيك

َ
فوُح رائحة

َ
 وت

 حرفيِن.. ل ..ا.. 
ُ
بُح املباحِث َيْسِرق

َ
 ُعيوِنهْم ش

َ
 والشعراُء والوزراُء فوق

 
َ
صوُل في عمِق الضميِر غمامة

َ
 وت

 الوهُم الكبيُر 

 الغروِر لها.. 
َ
 والَهمُس ُينِذُر أّن مصيدة

بْت ليثرَب   األصناِم قد هرَّ
َ
 َمخالُب.. غابة

 صاَر  
َ
 بني قريظة

َ
 ُجنِح الليِل َسيف

َ
 تحت

ضيْر 
َ
 بني الن

ُ
 يحميها وسيف

َك للخروِج بها الى زمِن 
َ
 وّحد سيوف

 َجميُعها في 
ُ
لتحُم الّسيوف

َ
 العروبِة فيه ت

  واملعراِج بالسكيِن والحجرِ ساحِة االسراءِ 

 املقاتِل وهو َينقُش حَق تقريِر املصيْر 

َع ما
َ
مروُد ِخدَعتُه ِليقط

َ
 َيتنفس الن

عاعَك في جباِل القدِس 
ُ
 بِه ش

َ
طت  َربَّ

 أن شمسَك في 
َ
 فهو يرى الحقيقة

طْر 
َ
 الخليِل هي الخ
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رْ 
َ
ظ
َ
هبْت سدوُم إلى املصيِر املنت

َ
 ذ

 الحصاِر تصادُر ال
َ
 كلماِت لكّن نافذة

 تفرزها تُزورها تقّدمها على طبِق العناْق 

فاْق.... )السيوف ص
ّ
 الن

ُ
فوُح رائحة

َ
 (.34-32وت

ة، وكأنه نذير بالخالص واّلنبعاث، والبعث   إن ما جسده رمز ابراهيم من معطيات تجعل الشاعر يؤكد عليه من خالل محاور عدا

ليرمز   بإ الجديد،  اإلنسان  ليصل  الخالص  رؤية  عن  ليكشف  الخيانة  متواصل  مؤلم  حدث  على  ثورة  والثورة  إ رادته  إلى  التحرر  لى 

 التكاملية. 

اليهود الغدر  فكرة  بتاريخهم،إن  املرتبطة  للوصول    ي  بها  يتمسك  الشاعر  ومتسع إ جعلت  خاص،  حضور  خالل  من  هدفه  لى 

 من خيانات بابل العتيقة قبل امليالد حينما دمروها مع الفرس عام 
 
قبل امليالد ،وموقف يهود بني النضير  539بدّلّلت عدة، وذلك بدءا

 أن ثوابتهم تؤكد على خيانتهم، حتى وقتنا الحاضر حيث 
ا
الخياني في غزوة الخندق بعد أن عاهدوا رسول هللا بعدم الخيانة والثبات، إّل

ة اإلسالمية، حيث يكونون تحالفهم مع أسس استعمارية غربية، لتغدو الصهيونية ربيبتهم وقوة أدائهم، لتدمير كيانات الحضارة العربي

 األداة الفاعلة في تحقيق ذلك األداء.  

  بهذا الخطاب الشعري نرى الشاعر وهو يؤكد حقائق تاريخية صادقة، ألن الذين دمروا بابل وغدروا بالرسول في الجزيرة العربية،

ع القدس  غدت  حتى  املعاصرة،  األزمنة  مر  على  وفلسطين  العراق  ضد  تحالفوا  قد  أنفسهم  أيديهم  هم  على  مصلوبة  العروبة  روس 

الجالد   يدي  تحت   
 
واملا  

 
دما تنزف  حتى  املتكرر  الجلد  وهي تحت  األعداء،  بسكين  يذبح  واملعراج  اّلسراء  أفراحها، ألن موطن  ليفقدوها 

توصلنا   ايحاءات  لخلق  الشاعر  به  جاء  ناجح  توظيف  وهذا  األزمنة،  تام،إ الغادر، على مر  يقين  اليهود يشك  لى  أن  قتل  من  حالة  لون 

ة بهم، لتتبلور حقيقة  إ مستديم للحضارة وأصحابها، و  ن كان ذلك بجهد ذاتي لليهود أم بدافعية خارجية تحقق املآرب واألهداف الخاصا

 فكرهم وجبروتهم. 

لت  الشعرية،  الشاعر  تجربة  أبعاد  تشكل  حتى   
 
شعريا ولو  األضداد،  بين  املواجهة  د 

ا
وتول التحدي  تخلق  املواقف  أن  تشابك  إّل 

 العالقات وتمتد من البعدين الزماني واملكاني، بين املنتج ووطنه وشعبه.  

 لدى الشاعر،  اّلمتداد الزمني،
 
 ودينيا

 
 تاريخيا

 
وما كان يوازيها من أزمنة   ليرينا املفارقة بين زمن الخيانة والركود،  يشكل استثمارا

ور تتكرر  بمضامين عصرية، زيادة على مضامينها العتيقة لتصبح يثرب املاض ي، التي   النضوج والكبرياء، كي تدور عجلة الزمن لنرى الصا

حتى   الحضاري  اّلرث   من 
 
بدءا العروبة  السيطرة على مقدرات  فيه عملية  تسرح   

 
لهم، حقال والطاردة  الرافضة  اليهود ثم  تؤوي  كانت 

حشد الجيوش في الحرب الغادرة ضد شعب العراق  من اّلقتصاد والفكر وغير ذلك، وذلك تجلى في عملية    مقومات الحياة املعاصرة،

 رمز متجدد لعالقتها باليهود، ألن الفكر الصائب انتصر وطردهم، وكذلك سوف ينتصر الفكر اليقيني لتغدو 
ا
وحضارته، وما يثرب إّل

إّل جزء من كل، حي  يثرب منارة حرية وفكر وعقيدة، الدينية والدنيوية، وما يثرب  الرسول   أل كما كانت عاصمة 
 
امتدادا   رض ث تشكل 

إلى   اآلخرين  يوصل  كي   للشاعر 
َ
تشكل مالذا الرموز  وهذه  والحاضر،  املاض ي  بين  للعالقة  د  املجسا الرمز  اعتبارها  العربية، مع  الجزيرة 

ة، بطاقة سحرية خاصا واآلخرين  الشاعر  تمد  واملعهودة، ألنها  املرغوبة  الفراغ  يس  عملية سد  التي ّل  والقيم  األفكار  بعض  تطيع  عن 

املقدرة التعبيرية في األداء،   من عدم 
 
 من خالل النص الشعري، لتصبح غذاء  للوعي الشعري، وخالصا

 
الناس قولها عالنية، ولو نظريا

فالنصوص   الفكرية،  نوازعه  إيصال  على  حريص  ألنه  كذلك  الشاعر  يكن  لم  الفكرية    اإلبداعيةوإن  املعايير  عن  انطباع  إّل  هي  ما 

 تسكن الشاعر وخواطره وفكره.  والعقائدية التي

النصوص املتجددة قد يحتاجها اإلنسان بضميره، ألنه قد يعيش في صراع مع املاض ي بأمجاده، وانهزامات الحاضر، اّلنهزامات  

املرادة   املعرفة  دائرة  لتتسع  ،وأصالتها،  بعمقها  الفنية  التجربة  أصالة  لتتحقق  والنفسية  الحضارية  األزمة  عالقة  تشكل  للرمز التي 

ر أرضواألداء الرمزي، ألن الرموز التاريخية تعين الشاعر للوقوف على  
ا
ية صلبة كي تتعاضد تلك الرموز مع املوهبة الشعرية، كي تتجذ

 اإلبداعيعملية األداء  
 
، واستخالص حاّلت اّلبداع في بعض جوانبه وظواهره، ألن املقدرة ، وهذا يتمثل في مقدرة هضم املوروث تفاعليا

 في النص الشعري  الفاع
 
املتجددة، ليبزغ ذلك جليا الجدة  لة للشاعر تشكل حالة التطلع الدائب ّلتساع حلقات املعرفة، واملواكبة في 

اّلرتقاء   والحاضر، ألن  املاض ي  بين  الحضارية  األزمة  في  اّلنزياح  يوقن مدى  املرادة، ألنه  بالعجالة  األمر  أدرك  قد  الشاعر،   
 
ألن صخرا

قبل أي ش يء أخر، ألنه يمثل األداة والهدف في النتاج التكاملي في الوجود، ألن التعامل مع املوهبة وحدها ّل   اإلنسان، يكمن في إنسانية

، فاملوهبة وحدها لم تعد تكفي لخلق شعراء  
 
يكفي ألنه قد )مض ى الزمن الذي لم تكن فيه الثقافة ضرورية للشاعر لكي يصبح مجيدا

ه، (.19ص  1956 ،ـوت ». )الولي خضركأديث  ستيويل  و ت. س . آلي هو استلهام الرموز التراثية ،والشخصيات   فأول محاور هذا التوجا

للشاعر،  الشعري  النسيج  في  وتوظيفها  والدينية  اآلخرين    التاريخية  لتغذي  وأفكاره،  عواطفه  مع  متكاملة  وحدة  الينا  تصل  وجعلها 
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خاصة الذين يشعرون بعملية استالب عصرية، ليدركوا أهمية العالقة بين املوروث الديني والتاريخي،  برعشة الرغبة في التتابع واألداء،

لسحق ذوات اآلخرين حيث الشاعر )يعيش   والطموح الذاتي،  في عالم تتدهور فيه القيم، وتتكالب على أبنائه املصالح  اإلبداعيواألدبي  

الكبرى،   واإلنسان،أ أزمته  اإلنسان  بين  ّل يعطيه سوى عالقات متدهورة،  في عالم  يعيش  لوجوده    نه  وتحطيم مستمر  تعكير  وسوى 

 نسانيته. إ و 

ملجأ  اآلن  األسطورة  إنا   ،
 
أيضا بالالشعور  عنه  التعبير  يمكن  وّل  شعري  ّل  واقعنا  و   إنا  للشاعر،  ولم  أ دافئ  ينضب  لم  نبعها  ن 

 (. 87-86ص  1957العبطة محمود، يستهلك بعد(. )

خيِل ُمرصٌع بشقائِق النعماِن 
َ
 وادي الن

رجاِن والشرِف الرفيِع بال أذى 
ُ
 وامل

 ونجُد 
ُ
 وعلى جناحيِه الحجاز

 تفترشاِن ظّل مواسِم الهجراِت والفتِح 

  
ْ
بين

ُ
 امل

 طالٌع بدٌر على َجنباِت يثرَب 

 الدنيا شذا
ُ
 قبَل الوداِع ويمأل

 على التاريِخ شمُس الفكر
 َسطعتْ

 من قلِب الجزيرِة غاصِت األصنامُ 

 والصحراُء سّيجها األمينْ 

 الزرُع أينَع 

 
ٌ
 سحابة

ُ
 والخريف

 والدرُع قرآٌن كريْم  

 ذي قاَر يستّل النجوَم ِمَن الرماِل 

 وذو الفقارِ يشيُد من عزِم الرجالْ 

 مالمَح الزمِن العظيِم 

 الصحراِء 
َ
 يا وجنة

 بالفكرِ امتألِت ندى

ِت الرياَح على جباِل 
َ
ق
َ
 وأطل

  
ً
 وعطرا

ً
 الشمِس أمطارا

 
ً
زاِة عّصية

ُ
 وصمدِت في وجِه الغ

 
ً
 فدهرا

ً
 دهرا

 بالفكرِ أينَع زرُعِك االيمانّ 

 عانقِت األمانّ 

 وَهزمِت كسرى  

عوا االيمانّ من أحفادِ 
ّ
 والذيَن تصن

 كسرى  

 نزوةٍ 
َ
 وحسبت يا صحراُء لحظة

 بالنفِط سكرى 

 ان األمانّ َيصونُه في جانبيِك األمريكانْ 

 يا للهوان.. 

 
ً
مرِت منابَع اإليماِن كفرا

َ
 فلقد غ

 العروبِة والنُبوةِ 
َ
 حاصرِت تاريخ

 وانتشرِت على املوانئ 

لملِميَن مالمَح الغزوِ 
ُ
 كالبغايا تجمعيَن ت

 (.40-37الجديْد... )السيوف ص
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يات وقد استحوذت على العالقة بين األفراد، لتتغلب النزعات التخريبية دون النظر   املوقف هنا يعدا ملجأ للشاعر، ألنه يرى املادا

إليه، ألن   إلى ما وصلت   لآلخرين ليوصلوا مقدرات شعوبهم 
 
الترف والتعالي، يعد منفذا ينتج عن ذلك، ألن منطق  الذي قد  املردود  إلى 

 تحطيم العالقة األخوية واّلنسانية بين أبناء اّلمة الواحدة  املوقف أدى إلى 

يرينا   الذي   أ الصراع 
 
مقصودا يعد  األمة،  سياسيي  عند  والهنات  الضعف  مظاهر  الطموحة    برز  الذات  مردود  ألن  ذاته،  بحد 

ة، نتيجة الى تجسيد الحالة الهامشية من الحياة، الروحية الفاعلة في ربط املعايير  وتغي  لإلنسان العربي بدأت تتحطم املرة تلو املرا يب 

، و 
 
نما مكاشفة مرادة للوصول إلى تصوير الواقع مع ذكرياته الذاتية والجماعية، إ املطلوبة بين الجماهير، وهذه املكاشفة لم تعد هروبا

راته، حيث ّل حول له  من خالل إيحاءات تصويرية، كي ينتزع الوهم من العالقة بين الوطن واملواطن، ألن املواطن العربي ممتحن  في مقدا

امة صراع   ياسية، فقد يكون املواطن العربي اليوم في محنة متواصلة، حيث يقع في دوا وّل قوة، ألنه ينصاع ملردودات القيم الهرمية السا

العربي أخ أن يذبح  إلى  األمر  التكاملية في فكره ومبتغاه، حتى وصل  الصحة  إذ كل هرم سياس ي يؤكد  العربي من  بين رؤى سياسية،  اه 

النفس، ألن    أجل تبعات  الخالص من  ليكون  بين املاض ي والحاضر،  ورة  الصا لهذا تتوحد  أو جماعية ضيقة،  مكاسب سياسية فردية، 

الغشاوة عن عيون كثير من الناس، ألن بعضهم   ها تشكل حالة مثلى في إزاحة  إّل أنا الرموز قد تكون مناقضة للواقع، أوّل تكون،  هذه 

 شاوة البقاء بل ويزيدها لتظلل عيون اآلخرين.  يريد من الغ

وقعها، لها  تاريخية  برموز  يتمسك  الشاعر  نرى     هنا 
 
استخداما استخدامها  على  يثرب    ويلح  »فصورة  املوقف  لتعرية   ،

 
فاعال

ابقة لها وقعها الخاص عند العرب واملسلمين، بما تحمله في ثناياها من تفاعل ودّلّلت إيجابية، ألن الدعوة اإلسالمية  ومضامينها السا

منها، وانتشرت  فيها،  وان    ترعرعت  واضحة  دّللة  له  األمر  وهذا  األولى،  واملسلمين  العرب  حاضرة  أصبحت  بعض  حيث  في  يستخدم 

 
 
ن من الدّللة باعتباره ظاهرة    األحيان استخداما

 
 له وجها

 
 للصلة القائمة بين العرب واليهود في يثرب، بهذا قد تصبح يثرب رمزا

 
معكوسا

    تاريخية،
 
 أخذت بعدها الثابت الذي قد يحمل الضد في الواقع الراهن، ما يعني أن الشاعر يعيد تشكيل الرمز التاريخي تشكيال

 
 منبثقا

 
 
 بعيد.   لى حٍد إ به  من واقع العصر وممتزجا

السياسية  بكل مضامينه  الواقع  املتمردة على  الحداثة  روحية  فيها عن  ويكشف  عرية، 
ا
الش الشاعر  تجربة  أبعاد  تجسد  الرموز 

التناغمية    والفكرية، التفاعلية  الصورة  النخيل)لنرى  ال   (  لوادي  مع  تتماوج  النعمان حيث  بشقائق  يعج   وهو 
 
رمزا تصبح  كي  نسمات 

 لعمليات عسكرية وسياسية، ألن مثل هذا يعدا رفضا لعملية استسالم قائمة مرادة في حد ذاتها، ألن هذه   رضأل 
 
سوف تغدو مسرحا

حراء( هي موطن النخيل الذي يظلل بسعفه شقائق النعمان رمز الفداء عبر األزمنة،  رضاأل  في    (عشتار)كما تروي ذلك أسطورة    )الصا

األ   بالد األزمنة، وهذه  العربية ألنها مصدر رزق فعال على مر  العربية والبيئة  للثقافة  للوحي    رضكنعان، والنخلة رمز   
 
أصبحت مهبطا

ماء.    وعنوانا لإليمان الهابط بالوحي من السا

تغلب قد  تشكيل شعري  املفارقة من خالل  يجسد  اعر 
ا
الش األجيال جعلت  راع على مر  والصا التصادم  العملية    إنا عملية  عليه 

دية،  ألنها تحمل اكثر من مدلول رمزي.  التقريرية، والتعبير املباشر، والعودة إلى تكرار بعض املسميات وإن كان يراد بها الضا

الغازين،  اّلنتصار على  العقائدي، كانت تشكل سوح  الفكري والثبات  الوعي  النبوة، ومالمح  انبثقت منها عالمات  التي  الصحراء 

ك  من 
 
والعقائدية،بدءا الروحية  للقيم  مرين  املدا ين  بالصليبيا وانتهاء   وأحفاده  الصحراء    سرى  أن  إّل  العربية،  واملنطقة  الصحراء  ألهل 

والنفط  ،  تغيرت مالمحها ألن القائمين على حكمها قد جلبوا املستعمرين بأنفسهم لضرب مقدرات األمة، وتصبح حالة الصراع قائمة

د ليشكل حالة  يشكل املعبر الحقيقي للصرا  راع يتجسا إذ الصا إّل نزوة عابرة،  ع، على الرغم من اليقين املؤكد من أن هذا املعبر ما هو 

ما للسيطرة على قيم متواصلة عبر آّلف السنين، ممثلة بفكر وحضارة وثقافة العرب، لتبلغ  يطرة على النفط فقط، وانا أعمق من السا

ال تدفق  بفعل  وتر  التا ذروة  العقيدة  هذه  نبض  في  ذات  وجعلها  الرؤية  تطوير  يستطيع  ألنه  اعر، 
ا
الش لدى  وتداعيه  الشعري،  خيال 

راع، وكشف املالمح والتشارك معها   وحيوية، لنرى اعتماد الشاعر على تدفق الصور املتداخلة، وتوليدها ليستكمل تصوير حالة الصا

 لتعيش التجربة بذات اليقين اإلنساني، من أنا الخراب سوف يحل إذا كان
 
 للحياة كما نرى.  ت الفرقة تشكل عنوانا

 عن التوقف، حتى تستكمل 
 
ور، وخلق بعضها من بعض، جعل نتاجه في هذه القصيدة بعيدا إن اعتماد الشاعر على تدفق الصا

الي التجربة بذات  القارئ  العربي وتاريخه، ليعيش  التراث  املأخوذة من  بالرموز  املتكامل، لنجدها قصيدة مليئة  العاطفي  اّلنفعال  قين 

ن وجدت إ والتفاعل الفكري مع معتقدات الشاعر الرافضة للحرب بين األهل، والتقسيم والتحالف مع األعداء، لضرب بعض األهل و 

 حالة الخالف بينهم: 
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ْت مساحاُت النزاِل على
ّ
 كان

 أصابِعهمْ 

 وكاّن الصمُت في زمِن التبّجِح 

 يفضُح الهمَّ الكبير  

 األزجاَل بعَد اليوِم عن قمِم من يكتُب 

 الجبالْ 

 من يرصِف العتباِت وهي تودعّ 

 
ْ
 األقماَر في عِز الظهيرة

 
ْ
 لهُم العزيمة

رفاِت في أُم املعارِك 
ُ
 كانِت الش

 
ْ
 تلتقي أم القضايا في تضاريس املسيرة

 وغاباِت 
ٌ
رجسة

َ
 ولهم حدوُد البحِر ن

 البنفسِج 

 زهرِ 
َ
 أّنهْم عشاق

ُ
 كنُت أعرف

 البرتقاْل  

 تسكُن الزمَن 
َ
 وأن في دمهم عواصف

ِج بالرياْح   املسيَّ

 بدأْت مسيرتهم من الّصفِر 

 استردْت موَسم الزمِن املحاصِر في

 الرماْل 

 في الجزيرةِ 
ُ
 ما عاَد ابراهيُم يبحث

 َعْن بلْد 

 كي تفيَض 
َ
 والنيُل ينتظُر الضحية

 النفِط املباْح  
ُ
حولة

ُ
 على ديوِن االنفتاِح ف

 أنفاُس فاطمٍة تدوُر على القبائلْ 

ستعيُر من الجدائِل صفَحتيْن 
َ
 ت

 
ٌ
 للماِء واحدة

 وللريِح الحسيْن 

  رضواأل 
ّ
 يفَضُح عريها وحٌل يجف

 ُيغادرْ 
ً
 على جبيِن البحِر َينصُب حقدُه سيفا

 ِليقطَع في صفٍد ِغمدُه ينشُق في قرطاَج عن يافا 

 التراْب 
َ
 سيف

 قرابة وهم من التلمودْ 

 مقبضُه يدوُر على األصابْع 

 يجمُع البصماِت 

 يهرُب من يٍد 
َ
 كم من إصبٍع شاهدت

 تهرُب من جسْد... )السيوف ص 
َ
 (. 67-64كم من يٍد شاهدت

 ................................................................................. ..................... 
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Abstract: Heritage is a word that has its own significant meaning in the minds of literature 
creators and recipients alike, making contemporary poets interact with it through their creative 
texts, Sakhr Habash is one of those poets who have made heritage as an effective one with all its 
components, and its strength in their poetic texts, He started to create a completed poetry status  
full of heritage images and achievements, humanitarian heritage was present, spiritual Arab and 
Islamic heritage was very clear and sequential in his poetic texts, which makes his poem teeming 
with viable heritage and its components, whether through traditional characters or titles or 
creative different original texts, religious or literature, were he used to depend on for his  poetry, 
and this does not mean that he made a heavy load on the spiritual heritage text, but we find him 
building his texts decorated with heritage that enriches the text and make it close to the minds of 
those who receive it, and those who interact with it, because heritage became an active factor in 
Sakhr Habash poetic poem. 

Keywords: Poetic texts; heritage; literature. 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx


 نادي الديك                                                                                                                                                    التراث في شعر صخر حبش أبي نزار  

 44-18، ص: 2021 -1، العدد3املجلد  -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 43 

 

14. Adwnys (1985). Syash Alsh'r. Dar Aladab. Byrwt. S 42, 105. 

15. Aldyk, N. (1988). Alhjrh Walanb'ath Fy Sh'r Skhr Hbsh Aby Nzar, Drash Fy Mlkwt Alsh'r Walsha'r, M'sst 
Al'nqa' Lltjdyd Walabda'. T1. S 229  

16. Aldbyany N. (D. T) Dywan Alnabghh Aldbyany. Thqyq Krm Albstany.  Dar Sadr. Byrwt, S 70. 

17. Esma'yl, '. (1972). Alsh'r Alm'asr Wqdayah Wzwahrh Alfnyh Walm'nwyh. T2. Dar Al'wdh Wdar Althqafh. 
Byrwt, S 202-203.  

18. Fdl, S. (1992). Blaghh Alkhtab W'lm Alns. 'alm Alm'rfh. Alkwyt. T2. S237. 

19. Fryz, J. (D. T). Alflklwr Fy Al'hd Alqdym. J2. T D. Nbylh Ebrahym - Alqahrh. S29-30. 

20. Ghaly, Sh. (1973). Altrath Walthwrh. T2. Dar Altly'h. Byrwt. S 245.  

21. Ghaly, Sh. (D, T). Sh'rna Alhdyth Ala Ayn. Dar Alm'arf. Msr. 270.  

22. Hawy, E. (1969). Nshyd Alkramh. Mjlt Klyh Aladab. 'dd"10". S144. 

23. Hbsh, S. (2013). Alshyl. Tb'h 1. Mrkz Skhr Hbsh Lldrasat Waltwthyq. Ram Allh – Flstyn. S 12-96-149-150-
202-21. 

24. Hbsh, S. (D.T). Dlylh Wmwasm Alkhsb. Dar Al'wdh. Byrwt. Lbnan. S5-8-39-40-78-79-8-9-12-13-6-7. 

25. Jbra Ebrahym J. (1986). Alfn Walhlm Walf'l. Alm'ssh Al'rbyh Lldrasat Walnshr. T1 S162, 12.  

26. Alkbysy, T. (1978). Altrath Al'rby Kmsdr Fy Nzryt Alm'rfh. Wzarh Althqafh- Bghdad S 52.  

27. Alkhdra' Aljywsy, S. (1986). Alsh'r Al'rby Alm'asr. Alr'yh Walmwqf. Mjlt Alaqlam: (6): S13.  

28. Alkhyat, J. (1978). Altrath Fy Zmn Mtjdd. Mjlt Almwrd. Al'dd 2. Bghdad. S 55. 

29. Alkndy (D, T). Rsa'l Alkndy Alflsfyh. Thqyq Mhmd Abw Rbdh. Dar Alfkr Al'rby T2. Alqahrh. S 87. 

30. Knfany, Gh. (1982). Adb Almqawmh Fy Flstyn Almhtlh. M'sst Alabhath. Byrwt T2. S 57.  

31. Alkrky, Kh. (1989). Alrmwz Altrathyh Al'rbyh Fy Alsh'r Al'rby Alhdyth, Dar Aljyl, Byrwt, S16--17-18. 

32. Khwry, E. (1981). Drasat Fy Nqd Alsh'r. Dar Abn Rshdz Byrwt. S89. 

33. Almbark, '. (1983). Mqablh M' 'bd Alwhab Albyaty. Mjlth Alaqlam Al'raqyh: (11): S 96.  

34. Mjmw'h Mn Albahthyn Al'raqyyn (1983). Al'raq Fy Altarykh. Dar Alhryh Lltba'h. Bghdad S 8-12.  

35. Mjmw'eh Mn Alnqad. (1973). Alastwrh Walrmz. Trjmt Jbra Ebrahym Jbra. Wzart Ala'lam Bghdad. S 233.  

36. Almnasrh, '. (2008). Sha'r Almkan Alflstyny Alawl. A'dad Wtqdym Ywsf Rzwqh. Tb'h1. Dar Mjdlawy Llnshr 
Waltwzy'. 'man-Alardn S 256.  

37. Mnasrh, '. (2000). Sha'ryt Altarykh Walamknh. (Hwarat Shafyh M' Alsha'r Almnasrh) Alm'ssh Al'rbyh 
Lldrasat Walnshr. Tb'h 1 'man. S 118.  

38. Mnzwr, E.  Lsan Al'rb. Dar Sadr. Byrwt. Madh «Wrth».  

39. Mrwh, H. (1985). Drasat Nqdyh Fy Dw' Almnhj Alwaq'y. M'sst Alabhath. T1 Byrwt S422. 

40. Mrwh, H. (D. T). Almwqf Althwry Fy Aladb Walabda'. Dwn Dar Nshr. S61. 

41. Almsyry,'. (2007). Drasat Fy Alsh'r. Mktbh Alshrwq Aldwlyh. Tb'h 1. Snh S 287 

42. Alnablsy, Sh. (D. T). Mjnwn Altrab. Alm'ssh Al'rbyh Lldrasat Walnshr. Byrwt. S601. 

43. Abw Nzar, S. (1996). Alsywf. M'sst Al'nqa' Lltjdyd Walebda'. T3. Flstyn. S 83-8-8-8-12-32-40-37-40-64-67-
75-80 . 

44. Abw Nzar, S. (1997). Alshyl. M'sst Al'nqa' Lltjdyd Walabda'. T1 S32.  

45. Abw Nzar, S. (1999). Lknh Wtny. T2. M'sst Al'nqa'.  Ynayr. Ram Allh -Flstyn. S 7-9. 

46. Alqysy, M. (1982). Aghany Alm'mwrh, Dar Alafq Aljdyd. T1. 'man S. 74.  

47. Abw Zyd, Sh. (1995). Almsadr Altrathyh Fy Alsh'r Alflstyny. Rsalt Dktwrah Fy Aljam'h Alardnyh. S16.  

48. Als'afyn, E. (1981).  Mdrst Alehya' Waltrath. Dar Alandls. S 26. 

49. S'wd, J. (1974). Alra'd. Dar Al'lm Llmlayyn. Byrwt. S 382. 

50. Alsaygh, Y. (1978). Alsh'r Alhr Fy Al'raq Hta 'am 1958 Bghdad. Mtb't Rmzy. S 162.  

51. Sfdy,M. (1970). Mqdmt Dywan Smyh Alqasm (Ala'mal Alsh'ryh Alkamlh). Dar Al'wdh. Byrwt. S. S.  



 نادي الديك                                                                                                                                                    التراث في شعر صخر حبش أبي نزار  

 44-18، ص: 2021 -1، العدد3املجلد  -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 44 

 

52. Smyr Nwfa, A. (1975). Mwjz Tarykt Alnzryat Aljmalyh. T'ryb: Basm Alsqar. Dar Alfaraby. Byrwt S466.  

53. Alsyab, B. Akhbar Wqdaya. Mjlt Sh'r. Byrwt. Al'edd (3) Alsnh Alawla S111.  

54. Tzyny, T. (D. T). Mn Altrath Ela Althwrh. Dar Abn Khldwn. Byrwt. S 279.  

55. Alwly, Kh. (1956). Ara' Fy Alsh'r Walqsh. J1. Dar Alm'arf. Bghdad S19.  

56. Yaghy, '. (1974). Fy Alnqd Alnzry. Aldar Al'rbyh Llnshr. 'man. S 65.  

57. Yqtyn, S. (1992). Alrwayh Waltrath Alsrdy Mn Ajl W'y Jdyd Baltrath. Almrkz Althqafy Byrwt. S126. 

58. Zayd 'shry, '. (1978). Astd'a' Alshkhsyat Altrathyh. Alshrkh Al'amh Llnshr Waltwzy'. Trabls. Lybya. S 52-
41-27.  

 

 
 
 
 
 

 


