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

ا
إّل

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

ي يعيشونها، ما يرينا أهمية التراث كمنبع أو رافد فاعلين في تفعيل ثقافة الشاعر، وفنه اإلبداعي، لذا التراثية، والعادات والتقاليد الت

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

 
 
  التراث يشكل مخزونا

 
  فاعال

 
ي، والنهوض باملعمار اإلنسانللتفعيل في الحياة بأنماطها ونظمها املختلفة، وهذا يؤدي إلى إثراء التراث  قابال

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

 بشكل خاص.

ة  ه اإلبداعيلذا نرى نص صخر أبي نزار الشعري يعج بالقيم التراثية والثقافية، التي ارتكز عليها، وفعلها في معماريا  نصا
 
 ،ّ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

، دون إثبات لعناوين 
 
 متناسقا متكامال

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

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

                                                
*

شر الجزء األول من البحث في املجلد الثالث، العدد األول  
ُ
 2021ن
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 :امللخص
الشعراء املعاصرين التراث مفردة لها وقعها ودّلّلتها في نفوس املنشئين لألدب، واملتلقين له على حدا سواء، ما جعل 

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

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

 اخصة، ومتتابعة في نصوصه الشعرية، ما يجعل قصيدته تعجُّ بمقومات التراث ومكوناته.العربي واإلسالمي ش

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

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

ا
 موش 

 
ا ما نجده يبني نصا ة التراث ومعطياته، وإنا

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

 صخر حبش الشعرية.

 ب.أد ؛تراث ؛نصوص شعريةفتاحية: املكلمات ال

 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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 تداخل املوروث التاريخي والديني:

والديني( مسألة شاقة أو تتعذر على اآلخرين على قدر ما تتداخل تلك  -شعره يؤكد لنا أن عملية الفصل بين املوروثين )التاريخي

لديني ّل بدا من اكتسابه صبغة قومية ما دامت بقاع انتشاره املوروثات حيث يصعب الفصل بين املوروثين، ألن موروث األمة ا

واستقراره تخضع لجماعة من البشر لهم تاريخهم املشترك ولغتهم وثقافتهم، لذا تكون تلك الجماعة عنصر التفاعل مع النتاج عبر 

 هذه األزمنة. 

بغة التاريخية القومية، ألنها من نتاج بيئة متكاملة بهذا ّلبدا من عملية التداخل بين الصبغتين للموروث: الصبغة الدينية والصا 

كثر من باقي الثقافات أمع جماعة متجذرة تمتد جذورها عبر أزمنة التاريخ، وهذا ينطبق إلى حد بعيد على التاريخ العربي املسلم 

ماوية الثالث حيث أر   للديانات السا
 
 اد هللا سبحانه وتعالى ذلك. التاريخية والدينية األخرى، ألن األرض العربية كانت مهدا

من خالل املعارك واألحداث واملواضع والشخصيات والرموز التي تحدث عنها الشاعر من خالل  هنا يتضح األمر بصورة جلية،

 ينم عن هذا املزج العفوي بين الرموز املتعددة، عربية و 
 
ى لتعطي سالمية ودينية من باقي الديانات األخر إشعره، ألنه استوعبها استيعابا

ه، إضافة إلى رموز لهم مكانتهم النضالية من 
ا
 من ذلك كل

 
 مرادة مؤيدة للفكر الذي يحمله الشاعر، وكذلك نجد القصيدة مزيجا

 
قيما

ح(.  -قادة فكرنا السياسيين املعاصرين )كانت مساحات النزال على أصابعهم  وكان الصمت في زمن التبجا

إن الذين يذكرهم الشاعر هنا هم قادة لهم فكرهم وثقافتهم في التاريخ العربي الفلسطيني )أبو إياد ـ ابو الهول( الذين غدرت بهم 

 يد املنون ، قبل بدء العدوان األمريكي األطلس ي على حضارة العرب ممثلة بالعراق وشعبه. 

بنوازع وأفكار لها خصوصيتها لنراه يكثف العالقة مع املوروث القديم من هنا توحدت األضداد ـ إذا جاز التعبير ـ لتعج قصيدته 

)والنيل ينتظر الضحية كي تفيض على ديون اّلنفتاح فحولة النفط املباح( ليربطها )بأم املعارك( وهو اسم عراقي للحرب الغادرة التي 

 وإرضاء  له من أجل استمرارية  شنها الغرب بقيادة أمريكا ضده، فهذا التوحد يعني أن النيل كان يلتهم أجمل
 
بنات املصريين قربانا

الحياة لتكون الفتيات الجميالت الضحية من أجل استمرارية العيش بأمان حسب املعتقدات املصرية، وكذلك يرى أن العراق يعدا 

ر، مثلما كان فيضان النيل فكان شعب العراق بحضارته وثقافته كبش الفداء لجبروت غربي مدما  الضحية ألمة حاول الغرب تدميرها،

، لنرى توحد الهدف وهو إرادة الحياة باستمراريتها وتبعاتها،
 
حيث تكون الضحية أو القربان هو الش يء النفيس )الفتاة  الجملية   مدمرا

 )
 
ـ حضارة العراق وشعبه ّلحقا

 
 سابقا

يذهب بنفسه للجزر املؤكد من أجل  اإلنسانأنا إذن العالقة بين الضحيتين قائمة وهي املوت اإلرادي من أجل الحياة، بمعنى 

حياة أفضل ألجيال قادمة، فهذا الفداء يعني التواصل في الحياة بكل نظمها وأفكارها، فنرى أن الضحية لم تمت وإن ماتت، ألن الحياة 

م في عروق شعب يريد األمل مع الحياة، وهذا تمث عب العراقي لتمتد انتقلت من شرايينها لشرايين اآلخرين، ليتدفق الدا
ا
ل في تضحية الش

 للحضارة األولى في التكوين البشري 
 
ت بالشعب العراقي، الشعب الذي يعد وريثا

ا
قامات األمة من جديد على الرغم من املصائب التي أحل

الم، ومن ثم ظهر خليل الرحمن ابراهيم نبي ا لتوحيد وجد األنبياء من األول، ويعد مهد النبوة األولى حيث احتضن آدم ونوح عليهما السا

م نحو فلسطين من أجل تفاعل الفكر واّليمان مع الحياة، لتستمر بقيم وثوابت ربانية، على الرغم من العذاب الذي لحق  بعده، لييما

راهيم وقد بإبراهيم من صانعي األصنام، إّل أنه استقر به املقام في أرض أم القرى، ليرفع دعائم البيت مع ولده إسماعيل، لهذا نجد إب

 تعرض لألذى، واّلضطهاد إّل أنه استمر في حمل الرسالة لتستمر نظم الحياة بقيمها الروحية والفكرية والعقدية. 

وكأن الشاعر يريد الربط بين معاناة األنبياء في أوطانهم من أهلهم، ألنه )ّل كرامة لنبي في وطنه( وبين معاناة العراقيين التي 

أبناء عمومتهم، ممثلة بالنظم والتقاليد السياسية، كما كان الشعب العربي الفلسطيني قد تعرض ولم يزل تتجسد من مواقف أهلهم و 

العربي )في العراق  اإلنسانلالقتالع واّلضطهاد الذاتي والخارجي، لهذا يجسد الشاعر عمق املأساة والتشرد والضياع الذي حلا ب

ألن فلسطين كانت مستقر إبراهيم عليه السالم مثلما  شعبين منذ القدم حتى يومنا،وفلسطين( لنرى عملية التوحيد قائمة بين قيم ال

كان العراق فاتحة حرب لها مغزاها في العصر الحديث، على الرغم مما يقال تجاه هذه الحرب، فهي حرب كان هدفها األول واألخير 

 أهلها. تدمير كيانات الحضارة والثقافة العربيتين حتى تغدو الحياة غريبة عن 

حيث يعي قيمة  إنا حداثة الرؤى عند الشاعر، جعلته في حوارية متناغمة مع نفسه وأفكاره وأبناء أمته ،ممتلئة بالتراث والقيم،

 
 
 . التراث فيمض ي في تحقيق املنفعة الفنية واألدائية من التراث، لتكتمل حلقات التالقي بين األخوة وأبناء العمومة ولو شعريا

د اّلنتماء القومي لإلنسان الفلسطيني الذي يحاول األعداء واملتآمرون طمس هويته على مر األيام، فهذا الشعر وهذا العمل جسا 

 .
 
 يخلق ميزة ذات فاعلية في الوقت نفسه للمجتمع والقضية معا

يرة، لتتوفر وهذا الشعر ّل يخرج عن النمط الغنائي الخاص بالشاعر، على الرغم من توظيف القصص والرموز في مقاطع كث

 
 
وغير ذلك لتبزغ مالمح املعاناة ألبناء األمة في املاض ي والحاضر، ألن الرموز التاريخية منحت الشاعر  ،األجواء التاريخية املوروثة دينيا
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 في بنائه الشعري. 
 
 مطلوبا

 
 روحيا

 
 زخما

 من شعر اإفعلى الرغم من تداخل الرموز )عتيقة وحديثة( دينية ووثنية، ف
 
لشاعر أقرب ما يكون إلى توظيف التراث ن كثيرا

 على الشاعر، اإلسالمي -العربي
 
 للوصول إلى هدفه الفكري، وهذا الش يء لم يكن حكرا

 
، ليخلق منه نافذة للزمن املعاصر، أو مدخال

 على توظيف املور إو 
 
 يبقى حريصا

 
وعلى اختيار  وث،نما نجد نماذج فاعلة عند شعراء كثيرين من العرب الفلسطينيين، إّل أن صخرا

 الصور واألحداث التي ّل يقف بين الشاعر ومتلقيه حاجز ثقافي متخصص. 

 عن  والشاعر من خالل استعراض الرموز والتاريخ يشكل فاعلية في البناء الشعري،
 
من خالل تعامله معها، وهذا ّل يعدو خروجا

وانهزامات الحاضر وتردي قيمه عند بعض النظم، وكذلك  ض ي وعزته،املألوف في األداء املوضوعي، مع املوازنة املؤملة بين شموخ املا

 بيان الطموح واّلقتدار للوصول إلى هدفه، إذ يستمد األحفاد عزيمة األجداد لبناء اّلقتدار املحتم: 

 رئتاِن من وجع  

 َيشّدهما الهواُء إلى حصاِر القلِب 

 بيَن دٍم يسيُل على دٍم 

 ودٌم يسيُل على ندم  

ُسَد الدرَب 
َ
 تحاوُل أن ت

ٌ
 وعيوُن فاطمة

 في وجِه العدم  

 عيوُن الريِح وهي ترى 
 
خصت

َ
 ش

 
 
 مخالَب غضبِة الّضرغاِم في كِف الهريرة

 
 
 وهي تجمُح بين اسراِب القطط

 النارِ 
َ
 النفِط فوق

َ
 وتصّب غيظ

مِعُن في
ُ
 والنمروُد يهمُس في مفاصلها فت

..
 
لط

َ
 الغ

 
َ
 ويدوُس ابراهيُم وكَر الجاهلية

 بالقدم  

 ..ورحيُق فاطمٍة يفيُض على حقوِل 

 بالقلِب 
ُ
، والجراُح تحيط

ً
 النفِط شهدا

 املحاصر  

 والهواءُ 

 
ٌ
 سيف

 
 
 الخيانِة في الوسط

ُ
 وذاكرة

 القبيلِة بيَن 
َ
 الهواِء يشُق أفئدة

ُ
 سيف

ضوِع وبيَن من
ُ
 من ركعوا على ركِب الخ

 ركبوا صهيَل املجِد 

 الرئتاِن ساريتاِن و 

 والقلُب العلم  

 يفارقها الحياءُ 
ٌ
 رئة

 وتردُد األخرى مع الزفراِت أنفاَس 

..  القسم 

 الحجارِة صدُر فاطمِة التي
ُ
 وأغنية

 
 
 حدوَد الجاهليِة واستردت

 
 فضحت

 ُجرحها من كل قافيٍة تصّب الشَهد في

 كأِس الرياء  

 مآذَن من عيوِن 
 
 في امِلرَبِد ارتفعت
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 بعد
ً
 الشعِر تسكُن ذكرياِت الضوِء عاما

 عام  

 مساحاِت البطولِة، والرشيِد 
 
 نسجت

 يطّل من فوِق املنصِة يحضُن الشعراءَ 

لُهم  وأخرُهم  وينشرهم غمام    أوَّ

 الجداوِل 
ُ
 جدراُن سوِق الشعِر ملحمة

 وفي بغداَد بحُر 
ً
بُعها في القدِس عاصفة

َ
 ن

 
 
 معلقات

 يا بحُر يحرسَك النخيلُ 

 افُل الشعراِء تسكُن دربَك وقو 

... )السيوف ص  (.80-75الدامي الطويل 

لقد ظل املوروث صاحب بصمات واضحة على رذاذ قصائده ونداه، في هذه الحقبة الزمنية التي تعج بمضامين متعددة الجوانب 

ومتنوعة امليول والجذور، حيث تداخلت مفرداته املنسوجة مع مفردات املوروث القومي الذي تعيشه بعض األجداد العظام، لتتواصل 

 الديني في التاريخ العربي املسلم. نظم النسج من املوروثين القومي و 

ّلّلت الروحية والفكرية للموروث، أدت املهمة املنيطة بها لتصل مدياتها الروحية إلى هدفها وفحواها، لتصل  لى حالة التأثير إالدا

وازين تتغير على خاصة وأن أجواء الحرب قائمة في سماء العروبة مهما اختلفت ألوان التصريحات ومضامينها، ألن كفة امل املرادة،

دوان املفروض على العراق، جالء الحقيقة وبلورتها إألن شعر الشاعر يحاول  الرغم من األقوال واألفعال التي شهدناها في أجواء العا

 بيقين تام، ومنطق التاريخ يؤكد هذا اّلرتباط املصيري بين العروبة واإلسالم وبين أبناء األمة الواحدة. 

ي واملكاني، وهذا اإلنسانقيم التراثية يمتد الشاعر بالبعد الزماني، لتتضح املعالم في الكشف عن البعد فمن خالل الرموز وال

ن إيستدرجه الشاعر من خالل النضال والتحدي، والتي تقود لحياة أفضل من واقع يعيشه الشعب وشاعره، ليجعل الرؤى واقعية و 

 للحياة ومضامينها. كان فيها نوع من الحلم، ألن الشاعر يؤكد على مضام
 
 ين تحتم علينا استقراء  خاصا

عري الخاص الذي نستشف منه أشياء كثيرة، حتى 
ا
اعر عن همومه الفكرية والعقدية، من خالل اّلستقراء الش

َ
بهذا يكشف الش

 في عمل الشاعر كثر األشياء حأمن  حداثه،أ، والسلبية ووقائع التاريخ و يجابيةنتيقن أن الشخصيات أو الرموز التاريخية اإل 
 
ضورا

 (.121)) أقنعة معينة ليعبر عن موقف يريده، أو ليحاكم نقائض العصر الحديث من خاللــها((. )عباس إحسان، ص  ليتخذ منها

 كي يساير مراحل اّلنكسارات واّلنهزامات، 
 
 للشاعر، لذا جاء التعبير شعرا

 
 خاصا

 
التواصل مع املاض ي ونتاجاته يعد موقفا

وهذه إحدى دوافع التواصل بالتراث، ألنه فد يميزه عن غيره من الشعراء، وكأنه يريد محاكمة الحاضر  ت إن وجدت(،)واّلنتصارا

ا )) يدين تعهر  املنهزم وفضح أساليبه، كي يصل إلى هدف منشود لتغيير حضاري مرتقب، ولكنه ّل يدين املاض ي بمفهوم اإلدانة وانما

ادة في الحاضر(  (.114(. )عباس إحسان،ص املاض ي بين يدي السا

وتذييل ذلك  ومقتنياته، ألن بعض الساسة القائمين على موازين الحاضر وقلبها لصالحهم من خالل استنادهم على املاض ي،

  لصالحهم،
 
ونجد مفارقة كبيرة من خالل  تقلب من خاللها املوازين، من أجل إسناد جبروتهم، بمعطيات موروثة قد يفسرونها تفسيرا

 موازين الحياة وقيمها. 

اعر في التاريخ ورموزه بأبعاده املختلفة، يجعلنا نرى خريطة ملعجم شعري مليء بالتراث الزاخر،
ا
يحاءات والرموز واإل  إن غوص الش

وي الجديد لدى الشاعر، علواإل 
ا
ستنتج عن طريق التشكيل اللغ

ُ
ى الرغم من بقاء العبق التاريخي شارات، وما تحمله من قيم دّللية ت

ية في هذا التاريخ اإلنسانيسري في ثناياها، وبهذه اللغة يسقط ما في نفسه من طموحات وأهداف من خالل تلك املنجزات الفكرية و 

 له ليتخلص من نوازع العصر وهمومه، وآهات أبنائه بعد اّلنهزامات التي يعد
 
ها بعض املمتد الذي تعلق به )صخر( وجعله مالذا

 النفعيين انتصارات وهي عالئق وهمية ليس إّل. 

بهذا تظهر مسميات لشخصيات دينية وتراثية وفكرية من خالل نتاجه الشعري، ويؤكد على أدراجها بوضوح دائم، وبمغزى مؤكد 

هادة والتضحية، والفداء و الدّللة والوضوح، حتى أصبحنا نرى اسم اإل 
ا
التمسك بقيم املبادئ والحق مام الحسين وقد تربع على رمز الش

براهيم أصبح متعدد اّليحاءات مع ولده إسماعيل حيث التصميم على اإلرادة والخنوع إلرادة الحق إفي األزمنة كلها، وكذلك رمز نبي هللا 

 القسرية، مهما غلت التضحيات فإبراهيم رمز للمصداقية، وإسماعيل رمز للطاعة واّلنصياع، وهاجر رمز ملسميات الرحيل والهجرة
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 املرادة لخلق حياة ومثل ضدية ملا هو قائم بين الناس ،وغير ذلك من املسميات املؤكدة: 

 األزل  
ُ
ني منذ

ُ
 أمٌل يحمل

دى 
َ
 لم َيزل  يحفُر في الجرِح مشاويَر امل

 لولّبي الهمس نحَو الشمِس في ِمنقارِه الواحات

 للّصدى 
ً
 والساحات وشما

 قاَر عبقرَي الناَي موسيقاُه من ذي 

 من بدرٍ 

 ومن حطيَن 

 ِمن  نجِم الكرامِة 

 
 
 من فِم اليرموَك لحُن السحِر ينساُب لبِر القادسية

 
 
 وعلى شاطِئ أمطاِر السالمِة ترقُص الروُح األبية

 
ً
 وما ِزلنا معا

َ
 أمٌل كأّن وما زاَل وما زلت

 يثور  
ً
.. وأحيانا

ً
 جلِد الّصبِر أحيانا

َ
 يتوارى تحت

 يغور  يتعالى مثُل بحِر املو 
ً
 وأحيانا

ً
 ِج أحيانا

 لن نركع
ً
 وماِزلنا معا

َ
 كان مازاَل وما ِزلت

 الريِح للغازي وكان الليُل ليال
ُ
 ضعفنا كان بساط

 التاريِخ في مجنوِن ليلى 
َ
وة

ُ
 كم َرصدنا ق

 كم َحصدنا من صدى ِصفيَن من دبيَن من أيلوَل ذال 

 
َ
 افتحي صفَحتِك املاُء.. فيا حطيَن قد مات

 
 الغرق

... )دليلة ومواسم الخصب، ص
 
 الطوفاِن والبركاِن والليِل احترق

َ
 (.7-6موجة

 للبطولة التاريخية املشتركة، 
 
بهذا النمط يتحول الشاعر إلى رموز متعددة في منابعها وأيامها، ويجعل الفردية في البطولة مدخال

ن التاريخ يتشخص كما البطل أالفرد مهما غلت تضحياته، وهذا يرينا  ليكون للقادة واملواقع واملعارك مكانة مرموقة ّل يستعيض عنها

راع القائم له امتدادات تاريخية، حيث يثبت أن التاريخ يتجدد، لكن أاملغوار في األداء والبطولة، حتى نحس وكأن الشاعر يوقن  ن الصا

 بتباين الصيغ واملعادلة، إّل أن زخم البطولة يتجدد. 

 ّلمتداد بطولة التاريخ القديم من هنا جاءت ظاهرة ت
 
وظيف الرموز القديمة الحديثة املتجددة عبر التاريخ، يخلق تشكيال

 ملا سيأتي من الزمن القادم، بمعنى أن الشاعر أقام معادلته على أساس استحضار التاريخ القديم،
 
لنراه   لينبعث األمر، ويصبح حافزا

 لى الزمن القائم والقادم. إالتاريخ  صاحب حق من خالل منظور البطولة املتجددة من

 بين املاض ي والحاضر، وبهذه الرؤى نتأمل انثيال 
 
وهذه الصيغ أصبحت معهودة مقبولة لدى الشعراء حتى غدا التداخل قائما

 ة(.لكنها مقصودة )من نجم الكرامة.. من فم اليرموك لحن السر ينساب لبرا القادسي رموز الحاضر، مع رموز التاريخ بعفوية،

هي تنمية حتمية ملا للتاريخ العريق من موازين وثوابت  وهذا يجعلنا نتأكد من أن قيم الحاضر وبعض بطوّلتها املرادة والهادفة،

اءة.   واندفاعات بن 

ر على تحويل  فعندما يتغنى صخر، بأمجاد املواقع والرموز الثورية التي انبثقت نتيجة لحتمية مؤكدة صوب النصر، نراه هنا يصا

زخم البطولة إلى مستويات التاريخ، ورحابه ملنحها صفة اّلقتدار، وانبثاقه من أجل استقرار خواطر النفوس املتلقية لنتيجة الحدث 

 في وعي جم. 

اعر وقد سكن وعي التاريخ العربي املنتمي في هذا ال
ا
 وعقيدة، مع فاعلية كبيرة للحاضر الذي إعمل نجد الش

 
، فكرا

 
 وقالبا

 
ليه قلبا

اعر يشهد سلسلة حركة التاريخ بكل قيمه ومفاصله، لتتوحد  يتعامل معه مع شمولية الطابع للحدث النقي عبر األزمنة،
ا
وكأن الش

 العربية من خالل النسج الشعري املؤمن بحركة التاريخ و املوروث.  الرؤى لتجسد الذات الفلسطينية

الشحنات املتدفقة واملتداخلة ترينا أن صور املاض ي، تأتي بعد ذكر رموز الحاضر وشواخص الحاضر، تأتي بعد استذكار عطاء 

ض ي وتبيان الفخار بما يحدث من بعض املورث املتدفق كجريان النهر، أما كناية عن افتخار باملاض ي ورفض الحاضر، أو لنقد املا

انتصارات لقيم صحيحة في الوقت الحاضر، أو أن الشاعر يتساءل عن املستقبل نتيجة لقلقه وحزنه ورغبة منه في تفجير األزمنة 
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ة لدى امللقي املتخلخلة، لرسم أشكال جديدة ألزمان تتجدد مع الزمن املستمر، وهذه الرموز قد تحتمل اكثر من معنى للمقدرة التحليلي

 واملتلقي. 

على الرغم من  إن التواصل مع معطيات التاريخ ورموزه يجعلنا نرى أبعاد التجربة الشعرية عند )صخر أبي نزار( وشموليتها،

جات من نتا املباشرة واملكاشفة مع تلك الرموز واستخداماتها، لتبرهن أنا اّلضطهاد واملعاناة والغربة واّلغتراب في الزمان واملكان،

 الشتات والتباعد بين الفلسطينيين، وأبناء عمومتهم ومحيطهم، كل ذلك لتوضح معاناة التجربة الشعرية الحديثة. 

ففي األسطر الشعرية نرى أن الرموز املستخدمة )اليرموك، والقادسية، وحطين، وغيرها( ترينا القيمة التفاعلية مع الحدث 

عبارة عن أقنعة تراثية للوصول إلى الهدف، على الرغم من  ،يجابيةتكون املسميات اإل  وزهو اّلنتصارات والشجاعة والبطولة، وقد

 ن نستوعب املعادلة التي تتناظر من خاللها البطولة وقيمها، حتى نوقن أن التاريخ تربة خصبة للعطاء املتجدد،أاملباشرة، لذا علينا 

الوعي الخصب للحاضر املتداخل في التاريخ، ألنهما )التاريخ والحاضر( بوضوحه من منطلقات الوعي في زمننا الحاضر، لنرى انطالقة 

 تفصيلية مرادة،
 
في  يصلحان أن يمنحا بعضهما معاني التواصل املتجدد، لذلك أيقن الشاعر قيمة ما نصبو إليه كي يقيم عليها صورا

  قصائده وأسطره الشعرية، ليتجسد عطاء األجداد من خالل قيم األحفاد البطولية:

 وحيَن يكوُن، ويمتُد فينا الوطن  

 
ً
 يصيُر كبيرا

 وتسبُح فيِه املشاويرِ 

 من ضفتيِه.. إلى قلبِه ترحل  

 تذوُب عليِه الحكايا
ً
 وحيَن يكوُن أسيرا

ل  وفيه املنى تجمَّ

بخل  
َ
 ويغلو فال ن

 وحيَن يعانقُه العاشقوَن 

 على جبل النارِ 

 تمتُد اذرُع روما

 ووائَل فيها

 فلسطيُن تمش ي 

 يقطُع حبَل املسافاِت 

ُه الباحثوَن عن الشمِس 
ُ
 يعرف

 واملتعبوَن.. الجياَع.. العرايا. ويمش ي 

 تنكرُه وهو فيها
ُ
 وبيروت

 وتخشاُه كل العواصِم 

 من يستطيَع احتضان فلسطيَن غير ِفلسطيَن 

زهُر في طولكرَم املواويَل 
ُ
 وت

 محموُد عاد  

صِر.. عاد  
ّ
 الن

َ
 وفي كفِه راية

 وفي شفتيِه نشيُد فلسطيَن عاد  

 وباريَس ما ودعتُه..

 أهلها
 
 بكت َيوَم غادرها والبالُد التي َضيعت

 حرمتُه املروَر 

 من البّرِ 

 والبحرِ 

 والجِو 

... )شهادات للجرح املقاتل ،ص 
ً
 (.38-37لكنُه عاَد يحمُل اسما جديدا

 



 نادي الديك                                      (                                                                                 الجزء الثانيالتراث في شعر صخر حبش أبي نزار ) 

 85-65، ص: 2021 -2، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 71 

 

د أحد بواعث الهاجس املتمثل في الهم املتشعب لدى التعامل مع الرموز  املعاصرة )وائل زعيتر، ومحمود الهمشري( وغيرهما يعا

  الشاعر ،ألن هذه الرموز لم تقتل وان قتلت كما يظن األعداء )الذين اغتالوهم في روما وباريس، إّل أن الشاعر يجعلهما أحياء يرزقون 

 (.169 :ل عمرانآ)                  

د هللا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم، وهذا يتمثل في اإل 
ا
يمان املطلق لدى الشاعر من أن الخصوصية التي يتمتع بها كما أك

الشهداء، ّل توجد عند غيرهم من الناس، ملا يتمتعون به من قيم وثبات وعطاء متجدد، ألن هذه الرموز تحقق اّلنتصارات حتى 

في ثناياها عملية اّلنبعاث املتجدد في روحية األمة، ألن في استشهاد اولئك الرموز وّلدة تفاعلية لآلخرين، ألنهم يتوفون أصبحت تحمل 

 وتبقى أفكارهم وقيمهم فاعلة متجددة من جيل 
 
لى جيل، وهذا يتجسد في الغوص إلى أعماق الشاعر وذاته لتتجسد البطولة، إجسدا

 ن متفاعلين مع الحياة. وتستمد عزمها من رموز معاصري

 للبعد السياس ي للعناء الوطني والقومي، زيادة على ما في ذلك من أبعاد أخرى حتى ينتفع 
 
وهذا التعامل مع الرموز يعد تجسيدا

ني ))تراوح إسقاط الشعراء لهذه الرموز على القضايا املعاصرة، من مستوى ذكره فقط في ثنايا العمل الف الشاعر من هذه الرموز وقد

 
 
ة((. )الكركي خالد،   إلى مستوى إعادة تشكيل جانبا  (.18ص  ، 1989من السيرة الشعبيا

وتتسارع  لخلق حالة فاعلية في زمن تعج فيه األفكار، يعد خطوة فاعلة نحو الصواب اليقيني، إن التوجه صوب رموز الواقع،

لثورة بوجدانياتهم، وحياة افكار أحزاب تحاول إحقاق حق متنام، األضداد لبناء كينونة مرادة لهدف سام عظيم، أّل وهو التفاعل مع ا

لى جانب أفكار ألحزاب مختلفة، حيث الناس يبحثون عن ذواتهم من خالل اّلنخراط في األحزاب بتنوع إحيث الشاعر يعيش بفكره 

، تقدم لهم إجابات عن كثير من األسئل» ثـقافاتها املحلية، والوافدة، إذ كانت هذه األحزاب 
 
 فكريا

 
ة التي يعانونها وتهبهم بشكل ما، يقينا

 ّل يخلو من تكامل نظري، إطاره الفكري الحزبي الذي يؤمنون به، وكأن ارتباط هذا الفكر بهدف كبير كالثورة والتغيير، يزيد من 
 
وذهنيا

ري الذي كانت تمارسه هذه األحزاب. إحساس هؤّلء الشعراء بجدواهم، ويهبهم لذة العمل والتضحية، والجرأة ضمن طبيعة العمل السا 

 (.162ص  ،1978) الصايغ يوسف: 

هداء، املفكرين( النموذج التطبيقي لتلك القيم واألفكار السياسية 
ا
وار، الش

ا
اعر )صخر( يرى في تلك الرموز املعاصرة )الث

ا
والش

من أجل هدف أسمى، وهو حرية الوطن وشمول املواطنة، ألن الشاعر هنا ُعرف موقفه تجاه وطنه من خالل رموزه  التي يؤمنون بها،

ى إلى حاّلت الضعف وانكفاء الذات والتقوقع من   من مغتصبي الحق والحرية وقتله الرموز والثوار، حيث ذلك أدا
 
وحدد موقفه أيضا

 البكاء والنحيب.  بعض اآلخرين على أنفسهم، ميممين وجوههم صوب

رمزين متجددين عبر التاريخ املعاصر  (وزعيتر الهمشري )من هنا اتضحت الرؤى للجميع كل حسب مبتغاه وهدفه، ليغدو 

ليتيقن اآلخرون أن مساس الشاعر بواقعه وتفاعله معه هو الذي أدى إلى خلق مثل  لنجاوره لتبرز معالم التغيير ومالمحه البناءة،

راعات، حيث يعتقد آخرون أنا هذا النتاج الفني  هكذا نصوص شعرية، لتعج برموز من تراث زاخر بالعطاء وواقع مليء باألحداث والصا

ا هو نتاج الالوعي فقد توهم )) كثيرون أن اّلنتاج الفني ثمرة من ثمرات اّلتصال بينابيع الالوعي، وغاب عنهم  ليس من واقع فعال، وانما

، لكن ذروة الوعي تصل بالفنان إلى ينابيع الالوعي، فيصبح كل  ما يختزنه أماس مع الوعي ّل تنتج أن دائرة الالوعي وحدها دون ت
 
 سليما

 
دبا

ة الوع((. )ياغي عبدالرحمن،  ا هو في ّل وعيه من شدا في ّل وعيه مادة في يده، فحين يكون املبدع قد بلغ ذروة الوعي، يخيل للناس كأنما

 (.65ص  ،1974

والتمازج القائم بين أبعاد  جعلته صاحب موقف يتطور بتطور الحركة اّلجتماعية والسياسية، شها صخر،فالحياة التي يعي

بداعية، )املوقف والوعي واملوقع(، وتأثير الواقع قد يستشف من خالل بحث الشاعر عن رموزه، وتفاعله معها ليصل إلى القاعدة اإل 

، ألن البحث عن
 
 أو نفسيا

 
يكمن بوسائل عدة وبمشخصات مختلفة، ألن الوطن حالة شمولية ّل  الوطن، الوطن عبرهم ولو روحيا

ا الوطن يعني الثورة، وثورة شموليتها نابعة من فكر رموزها، ألن الفكر أعمق من كل ش يء، والوطن أسمى  بقعة جغرافية محدودة، وانما

 من أن الشاعر في بح
 
والوعي  ثه عن وطنه يعدا في أعلى حاّلت الصحوة،من الجميع، يحتضن الفكر وأصحابه، ليكون القول صحيحا

 والتفاعلية لنوقن صحة ما يقوله املغني:

عر 
ّ
 الش

َ
 يقوُل املغني الذي عزف

 
 
 إًن فلسطيَن أرُض القداسة

 
ً
 وأّن على أرضها للبراِق مزارا

 
 
 وهلل فيها ِسياسة

لقي
ُ
 وشمُس الظهيرِة في القدِس ت
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 على صخرِة هللا روَح السكون 

 باب  
ُ
 عدٍن لها ألف

َ
وُر بالظّل يرسُم جنة

ً
 ويلتحُم الن

 (.32،ص1997لكِل الذيَن سعوا نحو تحريِر يافا وليس لكرس ي الرئاسة .)الّصهيل،

 

 : أوسلو بشائر الجرح النازف في 
د رمز ألتفاعل مع الحياة، وينظر الشعراء وعالقاتهم مع األشياء، ففلس ما يعني ذلك، انا الناس متفاوتون في عالئقهم، طين تجسا

 
 
  إليها كل حسب منبته ومبتغاه، لذا نجد الشعر وقد جسد عالقة النص الشعري مع الحدث السياس ي املرتبط بفلسطين، أرضا

 
 وتاريخا

 
 
  وشعبا

 
لي مع فلسطين، سنوات طوال، رث الشعري التفاع، فكان ملدينة القدس اإلرث الكبير من نتاج الشعراء، وقد امتد اإل وتراثا

 في املشهد السياس ي، ونرى تقلب األ 
 
ن الشعر تجاوب مع الحدث، أمور وقد أثرت في املشهد الشعري، ما يعني بمعنى نجد الشعر حاضرا

  أو صنعه، فما جادت به قرائح الشعراء تجاه همومهم،
 
 ذا كان هذا األ إفي الحياة، فكيف  بقي خالدا

 
يتواصل معه الناس  مر يخصا شيئا

 
 
  نفسيا

 
حيث تجسد كل ذلك في النص الشعري لدى الشعراء املتفاعلين مع  لها صورة وبعدها كذلك أوسلو، ففلسطين قبل ومعنويا

ودوافعه وهمومه وطموحاته، ومن يستقرئ النصوص الشعرية الصادرة عن الشعراء الفلسطينيين بعد  الحدث، كلٌّ حسب منطلقه،

 وثقافات جديدة، أو مالمح تبحث عن التغيير كما يحدث مع الهم السياس ي، واّلنبعاث الفكري أوسلواتفاقيات )
 
( يجد قيما

 (.144،ص1969على معانقة الروح معانقة روحية(( .)حاوي إيليا، اإلنسان))الشهادة التي يتدرب فيها  املعاصرين، ألن

ا من حين إلى آخر، وإن حوربت من جهة أخرى، في حين نجد غدت مغيبة، إّل لدى من يبحث عنها ويؤمن بها ويحاول تجسيده

ة بعد ) ( فهو كمن يقول أنا مع العودة إلى أرض الوطن، لكني ّل أقبل أوسلوبعض الشعراء يقف موقف املعارض املؤيد للحياة السياسيا

 في تصرفات الباحثين عن ثقافة جديدة، لذا ّل بد من القول بأ
 
ن مثل هؤّلء يجدون من يؤيدهم إلى حٍد هذا الخنوع الذي أراه مجسدا

، لكن الناس  أوسلوما، في حين نجد من يعارضهم ويقول إما أن تكون مع الفكر السياس ي ّلتفاقيات 
 
وتبعاتها، وإما أن تكون معارضا

ه يعارض 
 أنا
 
 ودة إلى وطنه:إّل أنه يريد الع أوسلومتفاوتون في كل ش يء، فمن يقرأ ديوان صخر حبش )لكنه وطني( يعتقد جازما

 على حدود الجمر
ُّ
 مدريد ذاكرة تجف

 تخرج من مفاصلها حكايا الراكعين بال جباه

اقصون   كانوا بدون رؤوسهم يتر

 وكان عنوان الوليمة

 ال عناق بال شفاه

 الجمر خمر والكؤوس مظلة تسعى إلى مدريد

 في ذكرى سقوط األندلس

 فلتفترس يا أيها الوحش أعناق الرعاة

 يعنيكفاألمر ال 

 لم تعد األمور جميعها بيد اإلله

 القدس في مدريد قعر زجاجة فرغت من الوهم املحنط

 تستجير من البكاء باالنتباه

 سور يطوق غيمة املاض ي وباسم هللا

 يذبح كل مئذنة تنادي للصالة

 قسم وعهد لم يكن تحت اليد القران

 بل شيخ يعود إلى صباه

 يدعزفت كؤوس األشقياء مع األشقاء النش

 وكان رأس املعمدان يصب موسيقى النهاية في الحياة

 النهر من ظمأ تشقق ماؤه وصليب مغطسه يئن

 إلى حدود االشتباه

 فالنهر حين تضيع جبهته يتوه
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ه وطني، 
ّ
 (.9-7، ص1999والنهر حين يكون محتال يصير بال مياه )لكن

تاح املنطقة، لذا نراه يمسك بأوليات خيط اللعبة يقف الشاعر)صخر حبش( موقف الوسط تجاه الفلسفة السياسية التي تج

م، والبدء في سياسة جديدة، ولو في مسماها، أّل وهي سياسة 1991ويحاول تعريتها للناس بعد نفسه، فبعد العدوان على العراق عام 

يجعل التحركات السياسية في العالم الجديد، ومن ثم ظهور ما يسمى بالشرق األوسط الكبير، والطروحات املؤيدة لتلك األفكار، ما 

، فتفردت أمريكا بالعالم وأخذت تخطط ما يحلو
 
ا  العالم تقاد من الوّليات املتحدة األمريكية، ألن اّلتحاد السوفيتي أخذ ينهار تدريجيا

أفكارها  تناقش  لها خدمة لفلسفتها القديمة املتجددة، والعالم يسير في خنوع متكامل حيث لم يتصد أحد للفلسفة األمريكية، فكانت

عبر مؤتمرات هي الدافعة واملوجهة والداعمة لها، وبالذات ما يخص روحية الصراع في الشرق األوسط، واملتمثل بين الوطن العربي 

، إما عنوة أسرائيل، فكان مؤتمر مدريد املبحوث عنه إوالحركة الصهيونية ممثله بدولة 
 
، واملستجاب له عربيا

 
 ألوامر أمريكيا

 
و انصياعا

 اّلستدراك بذكر حلقات السقوط في تاريخ العرب كي ينهض بفكرته، 
 
األسياد، لذا نجد الشاعر وقد بدأ قصيدته)لكنه وطني(،قاصدا

احدة، فما ذكر )مدريد( إّل للمقارنة بين ويتكئ على ش يء من التاريخ الذي تتكرر قيمه، لكن عبر عصور متعددة، وإن كانت مضامينها و 

 في تاريخ الحضارة العربية، 
 
، وسراجا منيرا

 
 وفاعال

 
 هاما

 
معادلتي السقوط في املاض ي والحاضر، ففي املاض ي كانت األندلس تشكل معلما

 من اّلنبعاث الفكري والديمومة الثقافية متعددة األوجه والد
 
ّلّلت، حتى معالم الحياة املختلفة متمثلة في فلسفات الحياة كافة، بدءا

ونتيجة لعوامل داخلية وخارجية، متمثلة في التراخي العربي، والصراعات بين رموز الحكم هناك، وانقسام البالد بين القبائل والبيوتات 

د ذاك األمر ما  ، حيث جسَّ
 
أقدم عليه أبو عبد هللا جعل األندلس سقطة تراجيدية نوعية في تاريخ اّلنهزامات للسياسة العربية قديما

الصغير آخر ملوك بني األحمر، في حقبة ملوك الطوائف من توقيع معاهدة اّلستسالم والخنوع، أمام التحالف األوروبي الصليبي، 

م، فتكون غرناطة آخر معقل للعرب املسلمين يتهاوى بيد األعداء 1492وتمثل ذلك في تسليم مفاتيح غرناطة للتحالف اّلوروبي عام 

، لذا نعتقد أن الشاعر يريد من قارئيه أن يفهموا الزمن والتاريخ ومعطياتهما)ألن الزمن نفسه كائن خ
 
ا ارج ُحدود الوطن العربي جغرافيا

ي(.  (.15،ص1986)درويش محمود، متخيل ولكنه شرط لإلدراك الحس ا

نسجها الغرب املنش ئ والحاضن للحركة فاإلدراك الحس ي للمعادلة السياسية اليوم مأساة ضرورية، ألننا نسير في معادلة 

ة، ودولتها كما هي الرؤية في عصرنا تحاك أركانها من أحفاد من طرد العرب من األندلس، فتكون النتيجة الخسران املزدوج،  الصهيونيا

.
 
 ونعني خسارة املاض ي وضياع الحاضر، دون اّلتعاظ من مسيرة التاريخ املتكررة واملتالزمة معا

يد إّل حالة تسويقية لفكر اإلمبريالية املعاصرة،)عوملة العالم املعاصر( تستند على اّليدلوجية األوروبية املاضية، فما مؤتمر مدر 

 و 
 
، فكأنا أمام شريط مرئي تتكرر اللقطات فيه واملشاهد،إألن )مدريد( اليوم هي حاضرة بالد األندلس سابقا

 
نصرة لفكرة  سبانيا ّلحقا

، فاأل 
 
 بعد التآمر األوروبي على العروبة واإلسالم، في حين غدت األندلس اآلن مؤملة ومدمرة معا

 
ندلس هي حلقة السقوط األولى سابقا

 وحضارة وثقافة 
 
 وشعبا

 
 تعاد فيه املأساة العربية من جديد، لكن فصول املسرحية املعاصرة تكمن في وأد قضية فلسطين أرضا

 
مسرحا

لتواصل بين أبناء الوطن العربي الواحد، )فمدريد( تشكل حلقة سقوط متناٍه للفكر وغير ذلك، ما يسهل عملية تفتيت أواصر ا

 
 
)أي  والطموح العربيين املعاصرين، مجسدة في قضية فلسطين الطعم األول في عملية خلط األوراق املقصودة، وهذا األمر ليس  بريئا

اريخ يجد أن مؤتمر مدريد قد ُعقد في ذكرى يوم سقوط  غرناطة وإنما هو عمل حيك بحنكة ودهاء، ألن من يتتبع التو  مؤتمر مدريد (،

غير وتوقيع مواثيق الخنوع واّلستسالم، وكأنهم يريدون من التاريخ أن ُيعيد نفسه. صا
 
 وتسليمها من قبل أبي عبدهللا ال

ب عنهم الوعي ِّ ذاتها، ألن املجتمعين فيها قد غيا
 بال فمدريد كما صورها الشاعر هي حالة مقصودة بحدا

 
، حيث جعلهم أجسادا

رؤوس، ما يعني أن حركتهم غير إرادية، بل حركة موجهة من قبل اآلخرين، فما تغييُب الرأس إّل حالة مقصودة في حدا ذاتها، فالرأس 

ة الكبرى  بعينها،  هو عنوان الفكر ونماء العقل، وبما أن العقل مغيب عن تفاعالت الجسد، فتكون حالة بكائية مؤملة، أّل وهي الطاما

 من مدريد التي تشكل حلقة السقوط األولى وانتهاء 
 
ى نتيقن أنا الشاعر يرفض مجريات الحلول السلمية بدءا هنا))تتضح الصورة لنا حتا

 (.229،ص1998بما وصلت إليه مجريات األحداث((. )الديك نادي ساري ،

، في حين من يقرأ تاريخ العرب في األندلس، من السهولة عليه معرفة رم
 
وز السقوط، بينما لم يذكر لنا الشاعر مسمياتها حاضرا

 زاهية، وصور قاتمة تحمل 
 
وإنما ترك األبواب مفتوحة على مصاريعها حتى يستقرئ املرء حسب معطياته وثقافته، لذا نجد صورا

ل معبر فخار للفكر العربي تجاه دّلّلت  تقشعر لها األبدان، متناقضة مع الطموح املبحوث عنه، لذا نستطيع القول: أن األندلس تشك

 للتآمر والسقوط املتكرر)السابق يجابيةالغرب، هذا إن أردنا اإل 
 
الالحق( ما يجعل -في التعمق، في حين نستطيع أن نجعل األندلس رمزا

 ملا تحمله يجابي الذي يحمله العرب عن األندلس، والعالم كذلك، قد يغدو رمالصور تتالزم وتتنافر إلى حد بعيد، فالرمز اإل 
 
 سلبيا

 
زا

 
 
في أي عصر وارث لكلا ما قدمه أسالفه((.  اإلنسانحقيقة واضحة املعالم وهي أن)) الدّلّلت من أشياء متنافرة، كل ذلك يرينا

 (.55،ص1978))الخياط جالل،
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، ومثل ذلك واضح املعالم من خالّل يرث اإل  اإلنسانف
 
ل املقارنة الفاعلة يجابيات فقط عن أسالفه، وإنما يرث السلبيات أيضا

، كي نرى السقوط املتجدد واملجسد في 
 
، وما جرى من طروحات مدمرة في حق العرب في مدريد ّلحقا

 
بين ما حدث في األندلس سابقا

الحقيقة ّل الخيال، فالتبصر الذي يسوقه الشاعر للناس ّل يعني إلزام الناس كافة بتلك املنطلقات، فنرى تخيالت الشاعر وطموحه 

، فهي مغايرة لطموحات أهل السياسةحي
 
))كي يكسب السياسيون ما تصبو إليه عالئقهم ومعتقداتهم، وإن كانت مغايرة  دت جانبا

 أن األدب يسير في واٍد والسياسة تستقل بزهو صانعيها، ليتحكموا بتيارات الوعي املتراكمة لدى 
 
ملعتقدات اآلخرين، حتى أصبح واضحا

هة التي يرون الريح وهي تهب من صوبها، كي يجعلوا اآلخرين يوقنون بأحقية موقفهم وبطالن تطلعات الناس، ويوجهوها حسب الج

 (.230)الديك نادي ساري، ص اآلخرين((.

 بين السياسيين وأصحاب التنبؤات الشعرية الرافضين لحلولهم، فمهما انتصر السياس ي لذاته تبقى 
 
لذا يبقى الصراع قائما

 عن فلسفته وطموحه، فنراه يعدد رموز التراث املتعددة، روحية النص الشعري وج
 
مرته فاعلتين، كي تتعدد مرتكزات الشاعر دفاعا

املأمور في تصرفاته وحركاته، واململوك في نفسه  العبد الحبش ي، )بماضيها وحاضرها( نجده يعمد إلى)وحش ي( فكما أورد )مدريد(

قل، أو مغيب العقل وطرائق التفكير، وإن لم يكن كذلك فهو عبٌد مملوك مستلب وروحه، بمعنى من ذهب إلى )مدريد( فإنه فاقد للع

:
 
من أراد أن يكون من  -اإلرادة مقيد الحركات محفوف باملخاطر من الجوانب كلها، وكأن الشاعر يخاطب الساعين إلى )مدريد( قائال

ب العقل مساٍو ملا يقدم أصحاب العقول املغيبة فله ذلك، ومن رفض فهو عبد مملوك مستلب في حياته ، فكال األمرين مرٌّ ومؤلم، مغيا

عليه العبد املستلب في إرادته، فأنتم يا من تجلسون في مدريد سوف تتنازلون عن أعز ش يء يمتلكه العرب في زمنهم املعاصر، أّل وهو 

مر في م
ُ
حد حتى يقتل أسد اإلسالمفلسطين وجوهرتها القدس الشريف، وهذا العمل يماثله ما أقدم عليه وحش ي عندما أ

ُ
)حمزة  عركة أ

وأخاه في الرضاعة وناصره من أعداء الدين، وابن  ففعل الوحش ي فعلته، حيث قتل أسد اإلسالم وعم رسول هللا)ص( بن عبد املطلب(

 
 
 بأنه قد نال حريته  ، فيكون وحش ي قد حقق مآرب أعداء الدين من أجل حريته التي وعد بهاخالته أيضا

 
بعد فعلته املشؤومة )علما

 من قيم  تلك(
 
إحداها الوفاء للعهد حتى مع عبيدهم، فيكون وحش ي قد حقق مبتغى  إيجابيةألن من تعامل معهم يمتلكون بعضا

األسياد، لكنه حقق ما كان يصبو إليه من حرية، بينما أنتم أيها املجتمعون في )مدريد( سوف تتنازلون عن أقدس األقداس ولن 

ع مع أبي عبد هللا الصغير، تحصلوا على أ
ا
ناٍس جبلوا على املكر والدهاء ونكث العهود، فهم أحفاد من وق

ُ
ي ش يء، ألنكم تتعاملون مع أ

 حبر التوقيع آنذاك، بدأت محاكم التفتيش وبدأ القتل الجماعي، ومحاربة املعتقد، والتهجير القسري، واّلرتداد عن 
َّ
فقبل أن يجف

، ما يجعل الغدر أحد قرائنهم ومسمياتهم وشيمهم، وكذلك من يجتمع في مدريد اإلنسانت في عمر الدين، من أجل كسب بعض الوق

ر عن  اليوم فلن ينال سوى الغدر املتكرر في مبناه ومعناه، فإذا كان وحش ي قد استرد حريته مقابل أسد اإلسالم حمزة فإنا نجده قد كفَّ

ة، في ذلك بإسالمه وحسن إسالمه فيما بعد، وما بذله من  جهد تجاه اإلسالم حتى أنه اشترك في معارك متعددة، وأشهرها حروب الردا

زمن أبي بكر الصديق تحت إمرة خالد بن الوليد، وعندما سنحت له الظروف في ساحة املعركة قتل مسيلمة الكذاب، عميد الشرك 

 في ال
 
 غفرت لي(وزعيم املرتدين، قال مقولته الشهيرة: )اللهم إني قتلت عظيمين، عظيما

ا
 في اإلسالم، فهال

 
فيكون  جاهلية، وعظيما

 واضح املعالم، ماذا حقق أهل )مدريد( سوى الخذّلن 
 
 للعقيدة، فمن حقنا هنا أن نسأل سؤاّل

 
 للذات، ونصرا

 
وحش ي قد حقق نصرا

 املتداخل مع الخذّلن املتكرر؟.

 إلى شخص الرسول وتشبيه املؤتمرين بالوحش ي موقف مقصود في حد ذاته، ألن الوحش ي قت
 
 ونسبا

 
ل أقرب املقربين نفسا

األعظم)ص(، وكذلك قتل ألد أعداء هللا ورسوله، وأكذب الكاذبين)مسيلمة الكذاب(، فتكون املعادلة مقبولة، ألن وحش ي عندما قتل 

صاحب إرادة، فعمله ينمُّ كان مسلوب اإلرادة يبحث عن حريته، بينما عندما أقدم على قتل مسيلمة الكذاب كان  حمزة)رض ي هللا عنه(

ع على قرارات مدريد قد تنازل بشكل أو بآخر عن أعز  عن إرادةِّ فاعلة،
َّ
 ما يحدث، في حين َمن وق

 
وعقيدٍة راسخة ووفاٍء جم، وهذا نادرا

ء واملعراج مقدس عند رسول هللا بعد الكعبة املشرفة، أّل وهو  القدس، ألن القدس، تدخل في صلب عقيدة الرسول الكريم، فاإلسرا

 من عقيدة الرسول الكريم)ص(
 
وهي تأتي بعد  قد حدثا في السنة الثانية أو الثالثة من البعثة املحمدية، فتكون القدس قد غدت جزءا

الشهادتين أو التوحيد، ألن أركان اإلسالم األخرى لم تكن قد فرضت على املسلمين، فتكون العالقة بين القدس والرسول، ومن ثم 

 بمكة فالقدس أولى القبلتين عند املسلمين،  املسلمين،
 
 وعقائديا

 
عالقة تداخل عقدي، ألن هللا سبحانه وتعالى قد ربط القدس روحيا

وثالث الحرمين وأرض املعراج إلى السماء، فإذا كانت القدس قريبة من نفس الرسول األكرم، وهي جزء من عقيدته، فماذا يصنع 

ر  ا
ا اقترفت سواعدهم وهم يوقعون وثائق اّلستسالم والخنوع، فيكون وحش ي قد حقق ما لم املؤتمرون في )مدريد( حتى يكفِّ وا عما

يستطع أحد أن يحققه، فهم عبيد مسلوبو اإلرادة، ّل يستطيعون بعد الفكاك من عبوديتهم، وّل يزالون مغيبي العقول، وكأن الشاعر 

اّلجتماعي، ويحافظ على صلته وديمومتهما مع أصحاب التوجهات  يهدف إلى تعرية النفوس كلها، حتى يستمر بقاؤه ويحقق وجوده

 عندما يتعامل مع النص كي يخلق يجابيةاإل 
 
 في املجتمع الرافض ملا جاء به مدريد، وما تبعه من أشياء، فهو ينتصر لنفسه أيضا
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 (.238،ص 1992))عالقة تماس وتشابه في اآلن ذاته(( .)فضل صالح، 

ر بصورة أو أخ رى عما تقوم به النظم السياسية تجاه قضية ليس من السهل التعامل معها، فيكون الشاعر قد طرح وكأنه يكفا

، كي يسبق الرافضين لتلك التوجهات فيما بعد، والشاعر هنا يعي ما يكتب ألن ))الصبوة هي روح الشعر املقاوم والفرق بين 
 
رأيه كتابة

بين ممارسة الثرثرة في الشعر الحماس ي الخطابي، وبين ممارسة التغيير في الشعر صبوة الفورة وصبوة الوعي هي الحد الفاصل الدقيق 

 ، ص، س(.1970املقاوم((.)صفدي مطاع،

فما يكتبه الشاعر هنا هو شعر مقاومة يستند إلى رؤية وثقافة فاعلتين، على الرغم من عودة الشاعر إلى الوطن نتيجة إلفرازات  

 بين( فيما بعد، إّل أوسلو)مدريد( و)
 
ة ووعي متناٍم وٍان وجدنا تناقصا ة وتفاعليا املوقف السياس ي  أنه يصور مجريات األحداث بشفافيا

 والقول الشعري.

 إ
 
  ن موقف الشاعر من القدس جعله يتفاعل تفاعال

 
  معمقا

 
"،وحالة بنائية للرؤى  مع الحدث، ويجعل من رمزية "وحش ي متنفسا

لى طمس إالتي يدافع عنها، ألن فلسطين والقدس بشكل خاص لها خصوصية فاعلة في نفوس الناس، ألن محاوّلت التهويد الهادفة 

بة أي تسودها الحضارة الغربية )القشرية(  ة، تنهش من جنبات الواقع املقدس ي،اإلسالميمعاملها العربية و  وتجعل القدس مدينة مغرا

لى تجريد الناس من إسرائيل" ألن الكيان يعمد إجة لسيادة تلك الحضارة، بواسطة الحركة الصهيونية املتمثلة في الكيان املغتصب "نتي

حقوقها التاريخية وعزل الجسد الفلسطيني عن العمق العربي، واّلمتداد العقدي، لذا يكون التمسك بالتراث دّللة على الحفاظ على 

 لى إالهوية والعودة 
 
وامتداداتها املتعددة في التوجهات  في الحفاظ على الهوية، املنبع الحقيقي في عملية تغذية الجذر، وكان الشعر سباقا

 
 
لى الجذور سبب إأو بالذات التعامل مع الرموز التي جعل منها حالة متجددة، ّلن العودة  والدّلّلت، فالتعامل مع التراث لم يكن عفويا

اءات التعبيرية الجمالية في النص، وعملية تفعيل دور النص في بناء العمق املتجذر للجمهور، ّلن الوجدان جوهري في مضاعفة اّليح

))فكل معطى من معطيات التراث يرتبط دائما بوجدان األمة بقيم روحية وفكرية ووجدانية  املعرفي يوصل الى عملية البناء الكلي

 (.16اّليحاءات والدّلّلت، التي ارتبطت في وجدان السامع تلقائيا((.)عشري زايد علي ،ص يكفي استدعاء هذا املعطى إلثارة كلا  معينة،

لى الغوص في األعماق، من أجل الشمولية ألنه يبلور رؤية معاصرة تثمن ما إن التواصل مع التراث يتجاوز اآلني ليصل أوهذا يعني 

قه في أصولها، والتي صنعها األجداد بناء على معطياتهم في حينه، وكذلك تعزز دور الشاعر  تقدمها من معطيات دّللية للنصوص املعما

 
 
، وهذا يجعل النصوص املتكأ عليها واملولدة أكثر شمولية في املعاصر في عملية التواصل البنائي من خالل استلهام ما يرونه مناسبا

تفعل دور التراث أو  على أنها حالة تعبيرية عميقة الدّللة، ليهاإينظر  فاألحداث التي تسير مجرياتها، العمق في التعامل مع حدود الزمن،

ما استمد من املاض ي على وفق اّلدراك الشامل للهدف املراد تحقيقه ويتمثل ذلك في مفهوم عبد الوهاب البياتي في اتكائه على التراث 

ن امنحها أن اعبر عما عبرت هي عنه، و أحاول أنما إنني عندما أختار هذه الشخصية التاريخية أو تلك ألتوحد معها، إوالبناء التراثي ))

 
 
 (.96، ص1983من املعاصرة((.)املبارك عبدالوهاب،  قدرة على تخطي الزمن التاريخي إلعطائها  نوعا

الشمولي، ي اإلنسانطارها إن التراث يمنح الشاعر بحبوحة من الحيز الفعلي للتفاعل مع التجارب األخرى في أكل ما تقدم يرينا 

 تي والسابق كل بقيم واندفاعات وثوابت بناءة .من خالل عملية املزاوجة اّلمتدادية بين اآل

 إو  فالتفاعل مع النص الجديد ّل يقتصر على الشاعر فقط،
 
ما يعني التفاعل مع نبوغ القصيدة  نما على املتلقي للنصوص أيضا

))الشاعر يجب أن ُينحي ذاتيته  عي كما يقول في ذلك الشاعر عز الدين املناصرةلى التجاوز الجمإلى التجاوز الذاتي إالجديدة، ويوصل 

ذا فهو يذوب بين ذرات الرمال ويختبئ في الحجارة وفي أسماء اّلخرين الذين يحبهم والذين هم امتداد تام إللتحدث باسم اّلخرين، و 

، ص 2000)املناصرة عزالدين ، اختياري نحن الذين نختارهم((.نهم امتداد إلذاته املعاصرة، هؤّلء األجداد ليسوا امتداد مصادفة، 

118.) 

ونجد صخر حبش من الذين يعيدون الحياة الى األساطير، أو نظم أساطير معينة في حاّلت نراه يصنع أساطيره التي تجسد 

اّلمتدادي، عبر معرفة الشعر لتلك  لذا نراه يصنع رموزه وأساطيره من خالل لها صداها لى حد بعيد،إوالضمير  حاّلت البناء الفني،

  املفردات

 لنا البحر .. بوابة من خليج املنافي الى وطن األقحوان ...

 وفي الزمن تركب الريح وفيه املزامير منقوشة في الهواء

 يكون الذي ال يكون وينس ى السحاب الشتاء

 ويدخل سرب الشظايا الى همسات املرايا

 الدخانوينتج صدر الحكايا رنين 

 (.12، ص2013يجيئون كاملوج أولهم في الشظايا واخرهم في الدماء.)الّصهيل، 
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اّل  إفالبحر عند صخر نراه حالة رمزية خاصة، ونراه ميا

 
في  لى أسطرته، ملا حمله من دّلّلت عميقة وفاعلة حيث ترك انعكاسا

مضامين يراها تخدم فكرته التي يؤكد الشاعر على صحتها، وهذا يرينا أنه يعتمد على  الذي يتبناه الشاعر نفسه، مساره الفكري،

 
 
يجعل من املعاني  اإلنسانن أبمعنى  ي ّل ينقطع عن الحياة كلها،اإلنسانألن اّلمتداد  فاّلتصال مع مضمون البحر يبقى قائما

يجعله يتفاعل مع الحياة،  اإلنساني ية والرؤى أمورا غير جامدة ،وأكثر ما تتماثل في البناء الشعري، فاألمل عندما يتحرك فاإلنسان

، فتكون األرض هنا املحور األساس ي في الصراع، لذا يكون البحر على عمقه الدّللي اإلنسانومثل ذلك اشباع للحاجة النفسية لدى 

و الطريق أو لى أرض معطرة وهي عطر وأقحوان، فالبحر هإواّلسطوري الذي يحاول الشاعر تفعيلها، قد جعل منه البوابة التي توصل 

 إالبوابة املوصلة 
 
  لى أرض الوطن وعمق الوطن وهذا الوطن له عالقة مع قرائن الحياة املختلفة ويجعلنا نسمع نغما

 
يمر عبر  خاصا

مزامير مقصودة في حد ذاتها ما يعني التالحم الوجودي مع هذا الوطن وأرضه التي هي وطن الجمال" األقحوان" ما يعني سيادة الحالة 

 لية وهذا يرينا حالة القلق التي تنتاب الشاعرالجما

بشكل عام عبر مشكالت الحياة، ّلن نص الشاعر هنا يمثل حالة تعبيرية حافلة باملضامين التي يريد التعبير عنها، لذا  اإلنسانو 

 
 
  نجد مفردة املزامير أخذت بعدا

 
العقائد لها دّلّلتها وهنا لها  غير البعد الذي يتناقله أصحاب املزامير، فاملزمور عند أصحاب مكانيا

 
 
عند الشاعر  مدلول خاص كما جسده في نصه فمضمون القداسة الذي تتمتع به لفظة املزامير عند غير املسلمين ّل نجده مفعال

صخر ألن املزامير هنا جعلها في سياق الكالم ولم يعطها أكثر من دّللتها، ويجعل لها وجود خاص من خالل النص غير ذلك الوجود 

 
 
  الذي يتناقله الناس زمانيا

 
ألن الشعر هو األصل الذي يسبق األشياء وتعقبه األشياء تحتاجه وّل يحتاجها، ألنه األصل امللتقي  ومكانيا

  أصله وبزمن متعال يوازي األزمنة الدنيوية وّل يتقاطع معها، ما يعني أن شعر الشاعر بوصفهب
 
  ))كالما

 
  بادئا

 
فيما فكر به،  وليس دخوّل

 (.105،ص1985بل في ما لم يفكر به((.)أدونيس، 

 يقول املغني الذي عزف الشعر ان فلسطين أرض القداسة

 اسةوان على أرضها للبراق مزار وهلل فيها سي

 وشمس الظهيرة في القدس تلقي على صخرة هللا روح السكون 

 ويلتحم النور بالظل يرسم جنة عدن لها ألف باب

 (.96)الّصهيل ، ص. لكل الذين سعوا نحو تحرير يافا وليس لكرس ي الرئاسة

ن الصورة أما للطرب املحزن، ما يعني إما للطرب املفرح و إذن، ما ينطق به الشاعر هنا هو مقولة املغني، والغناء رمزية معمقة إ

ن الذين يدافعون عن األرض أو الحق يجب أن يعرفوا ))وّل نرى املجاهدين كفيض أو تموج بالحركة وليس السكون هو املسيطر، أل 

 إشراق و إ
 
 نما نراهم أشخاصا

 
  ، واحدا

 
لى خيوط األبد((. )املسيري إلى أن نصل إلم يأكلوا خبزهم، ولم يشربوا خمرهم  واحدا

 (.287، ص2007عبدالوهاب،

 
 
 أو  فالشاعر واضح في رؤيته فلم يكن رأيه خافتا

 
نما يحوي حركة فاعلة من الثقة بالنفس أو املصداقية في العطاء، لذا إ، و واهنا

نرى جذوة العشق عبر التناغم مع النص واضحة، فالقدس تشكل محورية الصراع، ألنها أسُّ املعادلة، ألن األرض هي صراع الصراع 

ن ارض فلسطين هي أرض القداسة، والقداسة أن الشاعر يقر أوالقدس هي واسطة العقد أو أسُّ املعادلة، وهي زهرة املدائن كلها، إّل 

 أمتمثلة بما للبراق من مكانة خاصة، وما حركة البراق اّل بأمر هللا، أو تفعيل لسياسة هللا وقدره، كل ذلك يرينا 
 
 ن الشمس تتناغم فرحا

اغم الشمس مع الصخرة يجعل حالة من لى السماء، فتنإمع القدس وقبة الصخرة بالذات، التي هي معراج النبي عليه السالم 

ن حالة سقوطها على أّل إشعاعها مرتفعة،إالطمأنينة والراحة والسكون، علما أن الشمس في وقت الظهيرة تكون حارقة أو حرارة 

لية تجاه و الكماأ الصخرة يشكل حالة من السكينة اّللهية، وهذا يدلل على أهمية املكان واملحاولة من اظهار الحالة التكاملية،

 
 
  املتفاعل معه شعريا

 
  ) قبة الصخرة( وكأنه يصنع نسقا

 
حيث يكون جنة عدن من خالل  من أشعة الشمس وتناغمها مع املكان، جديدا

ّل أن  لى حظيرة العز والحرية،إنما هو جسر ملن يدافع عن يافا، ويعيد يافا إمر لم يكن حالة عابرة، و ن األ أّل إ التحام النور بالظالل،

جعلت  يتقاتل الناس فيما بينهم من أجل املناصب والهبات، وعندها يضيع الوطن، فالحساسية الشعرية التي يمتلكها صخر الشاعر،

بواب الحلم، وتبزغ  النبوءة أوكأنه بذلك يوقفنا على  من مفردة الشمس حاملة للبشرى، كون الشمس تحمل األمل والدفء والطمأنينة،

رادة الشعب في فلسطين، إية، عندما تنتصر اإلنساننقاذ إخالل التحقق الشامل الذي يؤشر حالة من  من حاّلت اّلستبشار، من

ألن جيوش الفتح والتحرير كانت تأتي عبر بوابة يافا، لذا قد  وتتحرر يافا التي هي امتداد للقدس وبوابتها، في التحرير على مدار التاريخ،

لى بشرى، وهذه البشرى ))حيثما تتمظهر إلى تحرير يافا يتحول إفاّلنتصار الذي يوصل  نرى تداخل األمور والتواصل في األشياء،

 
 
  تمظهرا حقيقيا

 
  لتتشكل جنينا

 
نسانية فإنها ستحاط بكل عوامل املقاومة والصد والعدوان((. )البستاني إمن أجل تحقيق وظائف  قادما



 نادي الديك                                      (                                                                                 الجزء الثانيالتراث في شعر صخر حبش أبي نزار ) 

 85-65، ص: 2021 -2، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 77 

 

 (.61، ص2011بشرى، 

 ء واألصيلوفي قمة مللمت ما تبعثر من شرف االنتما

 تقلصت األرض في بقعة تضيق على واحة من نخيل

 ومن خلف ظهر املروءة كان العناق نفاقا وحبل مسد

 وكان الضمير الذي غاب يلمح بين الصراخ حروف الشعار

 يردد أن الطريق الى قلب طروادة تركه مستحيل

 وما تركوه ولكنهم ضيعوه على هامش االختالف

 ل طريق ضفاففصار لكل زعيم طريق وصار لك

 وأصبح للحاملين سبيل الى هللا يأخذ شكل الرحيل

 وتمتلئ الشمس بالنور ليال  لتسكب ألحانها في النهار

 (.150-149)الصهيل،ص .يطير الندى عن شفاه الثرى ويترك للريح ثوب الجفاف

وكأننا نرى أن الشعر هنا خالد لذاته، أي أن املعادلة التي يتبعها تظهر حالة من التناغم مع املحيط واسرار الكون، وكأن املطلق 

الشعري يتزاوج مع هموم الحياة، ليرينا أن للنص الشعري أكثر من قراءة، وأعما من دّللة منفردة، وكأن في ماهية النص أشياء من 

لى جوهر العالقات، ذلك أن الشاعر يرى بعين الخيال، أو غلى غموض شفاف ينفذ إما يعني أن الشاعر ))يركن ماهية الكون نفسه، 

اج فيصل،  (.159،ص2005بعين القلب أو بعين ثالثة ((.)درا

اّلختالف " ما يعني أن نرى لغة املجاز فاعلة في شعر صخر أو في نصه الشعري، فقوله :"وما تركوه ولكنهم ضيعوه على هامش 

 
 
من عناصرها )) يتمثل في تصوير الهيئة والحركة ألشياء ونباتات ّل يتصور لها هذه الهيئة وّل تلك  يجعل الشعرية تستمد عنصرا

متجاوزة  اإلنساننساني بين الجمادات و إحداث تفاعل إالحركة الشعرية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تمكنت الشاعرية من 

 (.256، ص2008)املناصرة عزالدين، ة وهو ما يكشف عن قدرة شعرية لدى املبدع فيما يعرف بأنسنة الطبيعة((.التوقع والعاد

لى عالم متشابك غزير الدّللة شديد اّليحاء، وتضاريسه حاضرة في إن النص الشعري وقد تحول أفمن خالل الخطاب، نرى 

 حياتنا، وهذا تعبير عن اتساع الرؤى، وكأنه تعبير لتشكي
 
   ،ل األفكار والثقافات شعرا

 
والخالص من ، على التحرير ليكون الشعر محفزا

واللحظات  اّلستعمار واّلستيطان، فاّلندياح في املفردات يعني الحركة التواصلية، حيث تتحلق دّلّلتها من رحم الواقع اليومي،

 املتنامية من خالل تفاعيل وتضاريس الحياة اليومية، حتى تكون األمور واض
 
 . حة اّلستقرار وبينة أيضا

 تجمعت األرض في قبضة يطوف عليها حصان السماء

 ويرسم خارطة من شواظ تفجر في األرض سر الضياء

اقها  وفوق حدود الكسوف ضفائر للشمس يصعب احر

 تصب الشظايا على الذكريات وتسكن في بؤرة االنفجار

 االباءتغطي دروب الشموع الجراح وتسكب في الروح سحر 

 على صفحة من رياح املصيبة صار الضمير أسير الحدود

 ملونة باغتصاب الهواء مكبلة بالغبار الحقود

 يطوق فجر السحاب املعاني ويصبغها بهدير الدماء

 ويتسع الشوق حول املخيم يكتم فيه شعاع القرار

ّصهيل، ص 
ّ
ى الدماء وتعصف بالشوق شمس الورود. )ال

ّ
 (.158ومن مطر تتشظ

ملية الخلق الفني التي جاء بها صخر، ّل يمكن تفسيرها عن بنائه الشعري الكلي، الذي بني على أسا فكري رؤاه واضحة ن عإ

هو عبارة عن ظاهرة تتفاعل مع الظواهر األخرى، على الرغم مما تتمتع به  بالنسبة لصاحب النص، وكأنه يؤكد أن الفن هنا أو الشعر،

ن ذلك يرينا أن التأثير املتبادل قائم ّل محال ألنه يتسلح باملعرفة القائمة على أّل إا من الظواهر، من خصوصيات تتفرد بها دون غيره

ّل حالة توكيدية على التواصل إي بشكل عام، فما لفظة "الحصان" التي يكثر استخدامها اإلنسانالتفاعل مع معطيات املاض ي، واّلرث 

ي له مكانة خاصة، وعند العرب املسلمين يتمتع الحصان بمكانة خاصة ّل تساويها نساناإلي، ألن الحصان في اّلرث اإلنسانمع اّلرث 

مكانة، حتى أن بعض فقهاء األمة حرموا لحم الحصان ملكانته النفسية واملعنوية عند العربي، وهذا ما يؤكده قول النبي العربي سيدنا 

 لى يوم القيامة(.إمحمد صلى هللا عليه وسلم،)الخيل معقود في نواصيها الخير 
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فحصان طروادة له املكانة الخاصة لدى األسطورة، وأصحاب األساطير الذين يتناقلونها عبر ثقافاتهم املتعددة، ونتاجاتهم 

لى ذهنية محضة متطورة إاّلبداعية والفنية، ألن امتدادات الفهم لألسطورة تعني أهمية وجودها في الفن، وتعني تعزيزها في النظر 

ي في البناء األدبي يتداخل تداخال عميقا ))ذلك أن الجامع بين الفن الحقيقي والعلم هو العالقة اإلنسانهذا يرينا أن النشاط ومتقدة، و 

ة حسين، د.  -املعرفية، أي قدرة كل منهما على كشف حقائق الواقع املوضوعي )الطبيعة املجتمع( وفهم قوانين حركته وصيرورته(( .)مروا

 (.61ت، ص

رض هنا غدت وحدة واحدة تراها مجتمعة في قبضة، تجعل من ذاتها مهادا ل "حصان السماء"، وحصان السماء هنا له وكأن األ  

لى قوله إلى القران الكريم في نسج الصورة الشعرية األولى )تجمعت األرض في قبضة( إدّللة خاصة به، بمعنى نجد الشاعر وقد استند 

                  تعالى

ننا نراه قد استبدل السماوات باألرض أّل إما جعل الصورة مستعارة لدى صخر استعارة فاعلة،  ،(67)الزمر:     

و ملحة خاصة، يطوف عليها الحصان، ألن الحصان هنا يشكل حالة من أذ تجمعت األرض في قبضته، وجعل لها حالة سرمدية خاصة إ

 القوة والثبات في الرأي 
 
 واملوقف معا

 
 إي وها هو صخر يعمد اإلنسانفي التراث  ، فحصان طروادة غدا فاعال

 
األرض في  لى بناء نصه جاعال

 
 
ن الحصان هنا يشكل حالة الرفض، فمهما ابتعد عن أيجعل منه حالة فريدة، ما يعني  قبضة خاصة، والحصان يطوف عليها تطوافا

ساسها مركزية األسطورة، وهي جعل جسد حصان طروادة معبأ أأس األسطورة أو اقترب منها نراه يقترب من النواة التي بنيت على 

 
 
عري من التراب الذي جبل لتهريب السالح والجنود معا فهو يرى هذه الحصان حالة نهضوية حتى أنه أقام عماره الش بالجنود أو معبرا

منه الشاعر نفسه وهي األرض التي يطوف عليها الحصان، وهذا يجعل تجارب املاضين حاضرة في البناء الفني لإلبداع الشعري عند 

 
 
 صخر، حيث استمد منها ما يتساوق ورؤاه الخاصة، أو فهمه للواقع، بكل ما يحمله من تداخالت ومتناقضات ))وكانت بذلك دافعا

 للكش
 
لى أصوات التراث األدبي تفارقه وتحمل إملعطيات املوروث األدبي، جعلت القصيدة رغم استنادها  فين الشعري والواقعي، وتعميقا

 (.84)املناصرة عزالدين، ص في ثناياها خصوصية التفرد، وطرافة اّلبداع وشمولية الدّللة((.

 إيد، و فالعالقة هنا مع أسطورة الحصان ّل تعني التكرار أو التقل
 
، وتجسيد معالم نما تعني اّلبتكار والتجدد والتجديد معا

 
ُ
في معطيات البناء الكلي للنص، ألن قراءة الشاعر لألسطورة القديمة تعني ))القراءة الشاعرية  الدهشة، حيث يرينا بناء  جديدا

حلية حية يرتبط بنصوص أخرى وهذا النوع  املعتمدة على قراءة النص وفق بنائه الفني ومعطيات السياق، حيث ينظر للنص باعتباره

لى كشف ما هو في باطن النص وهذا بدوره يجعل القراءة أقدر على تجلية حقائق التجربة الشعرية((. )الغذامي، إمن القراءة يسعى 

 (.76-75عبدهللا، ص

 
 
 لى روحية اإلهام الشعري، الذي يسعى ّلرتداد من منابع اإل لذا نرى األسطورة تشكل منبعا

 
 لعصر الفاعلة، حتى يجسده تجسيدا

 
 
  بنائيا

 
 معاصرا

 
  ، ما يعني أن املاض ي يعيش بكل مكوناته في الحاضر، ويرتبط ارتباطا

 
 إمعه، حتى ينعكس ذلك  وثيقا

 
على مقومات  يجابيا

 الحاضر وتفاعيل الخيال في صدى التفاعل اّليحائي مع الحياة.
 وقالوا نفاوض عن لون ماء زالل يزيل جنون البقر

 وعن بقرة كتبت سفرها على صفحة من جنون البشر

 وعن سدرة في الخليل تسد الطريق على شهوة االغتصاب

 وعن صخرة أسرتها النبوة حين البراق عن األرض طار

 (.202)الّصهيل، ص. وقالوا نفاوض أنتم بال... ونحن القضاء ونحن القدر

ن استناد الشاعر على النص الديني، يعني أهمية ذلك النص وتفاعله في الحياة بشكل عام وفي نفسية الشاعر وأدائه الفني  إ

 أنما في املستوى البنائي إبشكل خاص، فالكتابة الشعرية هنا أو التواصل الشعري ّل يكون في مستواها الدّللي، و 
 
، فالوهج الشعري يضا

 إيعتمد على 
 
فاق املغامرة آ، فهما وجهان لعملة واحدة، لذا نجد جادة تركيب النص وبنائه، ألن الرؤية والبنية ّل ينفصمان مطلقا

يان مماطلة بني اسرائيل لنبي هللا كما في اعتماده على النص القرآني، وبالذات على سورة البقرة وب الشعرية واضحة املعالم والدّلّلت،

 مرهم هللا بذبح البقرة املعنية.أموس ى عليه السالم، عندما 
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ومن يتنعم في النص القرآني، ونص الشاعر صخر يجد أن الشاعر أفاد من معطيات النص القرآني  (71-67)البقرة:    

ّل أنه ربط بين معطيات الدّللة القرآنية وما يحدث بين الناس من هموم ومعطيات ّل حد لها وّل إفادة بالغة أو معمقة، إصراحة، 

ما هي اّل نتيجة محتمة أو حتمية تقوم على تالعب املتنفذين في مصائر  ،حصر، فكأنا به يقر أن األمراض التي تصيب املجتمع املعاصر

الناس ومقومات حياتهم حتى أنه ربط بين مرض جنون البقر واملواقف السياسية تجاه األرض، وقضية األرض والعالقة مع األرض 

 
 
  واّلحتالل، ما جعل األمر قائما

 
صل بين السالب واملسلوب )وقالوا نفاوض عن لون على أقوال أهل الحل والربط وكيفية التوا مقرونا

ماء زّلل يزيل جنون البشر( فأس التفاوض هنا يكمن عن لون ماء زّلل فنتيجة التفاوض الخالص من جنون البقر، لذا من حق 

أن يتساءل هنا، هل للماء لون محدد؟؟! ، أم أن املسألة هي رؤية تهكمية يربط من خالل لون املاء الذي هو محورية التفاوض  اإلنسان

وبين الخالص من جنون البقر، بمعنى أن حتمية الحصول على لون الزّلل يعني الخالص من جنون البقر، وبما أن املاء ّل لون وّل طعم 

نهم امرهم بذبح بقرة، حتى أالجنون تبقى قائمة، وكأنه يرتكز على جدلية بني اسرائيل لنبي هللا موس ى، عندما  وّل رائحة له، فان حالة

ن كانت من عند هللا إلى عقليتهم الرافضة آلراء اّلخرين، حتى و إبدأوا يجادلون في أمور جزئية بعيدة عن صلب املوضوع، وهذا مرده 

على اللون للخالص من جنون البقر، وكأن مسألة اللون مسألة حتمية متكررة عند أهل  الواحد األحد، فالتفاوض يعني الحصول 

عبر حوارياتهم وثقافتهم،  كدها القران الكريم،أاملعصية الذين يعصون هللا عبر معصية النبي موس ى، حالة مؤكدة في حاّلت متعددة 

 
 
اتهم في الحياة، وهي مرتع لجنون البشر والجرثومة لهذا الوباء الذي قد لجدلي فالبقرة التي جادلوا نبيهم من أجلها يراها الشاعر أساسا

يكون حقيقة وقد يكون من خيال صانعيه، لذا جاءت عملية التواصل قائمة بين دوافع الرفض وشهوة اّلستيالء على حقوق اّلخرين، 

 
 
  ألن القرائن تقول :أن هذه البقرة أخذت حيزا

 
ة اليهودية املبنيان على اّلسرائيليات، وتأويل في الفكر اليهودي والثقاف عميقا

 اّلسرائيليات للنصوص التلمودية.

فشهوة اّلغتصاب والسيطرة على مقدرات الناس واّلخرين، ثقافة متبعة وتوكيد على أهمية ذلك قائم في نفوس أرباب 

 
 
  السيطرة، لذا نجد الصراع محتدما

 
على مدارات التاريخ، منذ فجر اليهودية األول  بين اليهود وأصحاب األرض وأصحاب الحقوق  وقائما

لى أن يشاء هللا، ألنهم يعتمدون على أساطير من صناعتهم ّل أساس لها من الصحة حتى يؤكدوا أحقية باطلهم، ولم تزل إوحتى يومنا و 

ل مع حائط البراق، وهو املكان ، والتحريف في مسميات التاريخ واألماكن كما هو الحااإلنسانقرائنهم قائمة في عملية تهويد األرض و 

لى السماء، إلى بيت املقدس وأعرج به إبالنبي محمد عليه السالم من مكة  ى عندما أسر  الذي هبط فيه البراق في رحلة اّلسراء واملعراج،

ه قبة الصخرة بعدما صلى باألنبياء في الحرم القدس ي الشريف، وكيف صعدت في معيته الصخرة املشرفة، وهو املكان الذي بنيت علي

 فيما بعد في الحرم القدس ي الشريف.

افة  وفوق الحصار حصار القالع وتحت الحصار حصار الخر

 على خصرها قبر هابيل يحكي تفاصيل حب وحرب سخافة

 وعن طوق شمس تلملم عظم النجوم لتبعث أقمارها 

 وعن فرس هربت من حصار املنافي لتكسر حقد الحصار

ّصهيل، ص. تلقي على القدس ضوء السالمتقرب بين السماوات واألرض 
ً
 (.21) ال

ن الشاعر هنا يدرك انسجام الصورة مع معطيات الشوق الذاتي والجمع لتفتيت الخرافة أو الحق املبني على أسطورة الباطل، إ

الشعب واألمة(، ما يجعل وكأنه يجسد الصراع بين النور )الحق الفلسطيني( والظلمة )اّلدعاء اليهودي في السيطرة على مقدرات 

 الشاعر يؤكد على أهمية اّلمتنان للحق والدفاع عنه .

 الى أين بعد العناق الفراق .. ومن أين يبدأ لحن الغيوم

 كتبنا على ورق اللوز وصم التراب بالندي وضوء النجوم

 وقلنا ملن سألوا عن حصاد الدموع كفانا ..كفانا عويل

 مها في الجليل ففي نسغ أحالمنا وردة تفوح مواس
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 (.190)الّصهيل، ص. وتنشر عطر الليالي نبيذا وتفضح عشق الندى للكروم

 :الخاتمة
نتها أسطر البحث، وثنايا  وبعد أن شخصت الدراسة في النور، وغدت مستوية على عودها، ارتأينا تدوين خالصة فكرتنا، آلتي ضما

ل صخر حبش 
ا
 أضفافه، حيث شك

 
  نموذجا

 
مكانيات متنوعة في الخلق إبداعي، حيث يرينا في تعامله مع البنية الفنية للنص اإل  خاصا

ي بشكل عام، ما يعني أن تواصل صخر بالتراث لم يأت اإلنسانواّلفادة من اّلنماط املختلفة، مما يكتنز به التراث العربي و  الفني،

 
 
 عفويا

 
 ، وإنما له مرتكزاته الذه، أو من فراغ، ولم يكن ساذجا

 
منا أن التراث معين ّل ينضب، ونهر نية، والفكرية والعقدية أيضا

ا
، ما يعل

 يعبُّ منه املرء الزّلل، وعذوبة التالقي في اّلسلوب، والعبق في القوة والثبات.

 أو سطحية، ألنه استطاع أثقافة موسوعية ليست عابرة،  وهذا يعني أن الشاعر مثقف،
 
  ن يسخر التراث تسخيرا

 
، وأن حسنا

بمستوياتها املختلفة، فكان التراث بكل مسوغاته ومصوغاته، ، بداعاتهإعل من مكوناته معمارية صالحة، لالرتقاء بفنه وقيمه و يج

ة في البنية والنماء، ما يعني أن توظيف التراث هنا يشكل عالمة فارقة في رحلة صخر  منهال يردف الشاعر بمدد له أسُّ القيمة الحقا

د التراث في لوحاتهم اّلبداعية، دون منازع، ألن  الشعرية، وفي امتداده اإلرثي والحضاري، والثقافي واملعرفي، لذا نراه من أفضل من جسا

نما يعني التعامل اليقيني املبني على املعرفة في الش يء، وأسس الش يء إالتعامل مع التراث ّل يعني اليسر والسهولة، في التناول والبناء، و 

 املتعددة.

  ص الشعري،من خالل الن
 
  يتبين لنا أن تفعيل التراث عند صخر لم يكن حكرا

 
ه على الشكل دون املضامين مثال ، في معمارية نصا

 ببنائية تراثية فاعلة، يفوح منها مسامات املعيار املوضوعي 
 
ا ، أي أن الشكل الشعري لديه غدا مغمسا

 
الشعري، بل كالهما معا

  واملضامين املتناغمة مع جسدها، كي يبزغ
 
د مع اّلخريات من صوره الشعرية، نمطا  في الحياة نصٌّ فاعل، ومؤثر ومؤسس له كي يجسا

 
 
  بنائيا

 
تجاه القضية  لى حضن اّللتزام الشعري،إهمية البناء اإلبداعي، بمقوماته واسترشاده الدّللي، ألن ذلك يوصلنا أيؤكد على  تعبيريا

مة وقضاياهم، ومصائر الشعوب، وهموم األ  الذين يتفاعلون مع هواجس الناس، قرانه املبدعينأالتي يؤمن بها الشاعر، وغيره من 

 والوطن واملواطن.

فبنية النص ومعماريته ّل تحول من التفاعل مع القيم وهموم اّلخرين، بل نرى التراث يزيد من فاعلية الحدث البنائي، 

ٌس بنسمات التراث،وطان وتفاعالت الناس معيجابي مع الناس وهمومها، واأل والتواصل اإل  وشذواته يدافع  ها، فيكون اّلبداع هنا مغما

 عن قيم وثوابت يؤمن بها الشاعر كما يؤمن بها غيره من الناس، لنراهم يدافعون عنها وعن قيمها وثوابتها.

ة،  ص اّلبداعي عند صخر، ّل نجد اّلسفاف أو الركاكة الفجا لهو ومجون سلبي، وإنما لى إو التعابير التي توصل أوعندما نتتبع النا

نجد النص يقودنا نحو الهدف، دون كوابح تذكر، لذا نجده يخلق التوازن بين النصوص الفاعلة، وبين مقومات الجسد املعماري لها، 

فال هي أي )نصوصه( الشعرية،حالة هجينة، وّل هي حالة من التقليد، والركاكة، وإنما هي حالة بنائية فاعلة في تجسيد الحدث 

 عري والدّللي.الش

 
 
لوه، تفعيال  من الشعراء الذين حافظوا على التراث ،وفعا

 
 إ كل ذلك يرينا أنا صخرا

 
ه الذي جعل التراث قيمة يجابيا ، من خالل نصا

ى عوز صخر متعددة األوجه، وقد خلق بعض القيم اإل   من التراث، فيكون التراث قد لبا
 
لى الفكرة املبتغاة، إبداعية، وجعلها جزءا

يقها واّلسترشاد بها وإليها، كما جعل الفكرة حالة استرشادية، لديمومة التراث والدفاع عنه، والتواصل معه بكل ما أوتي الشاعر وتعم

 رحبة وواسعة، في توثيق التراث، وتفعيله عبر أزمنة وأمكنة تتجاوز  من نوايا، منها مع القرائن األخرى حالة يقينية،
 
ما يفتح أمامه آفاقا

 سكون الح
 
  اضر، للغوص في هواجس املستقبل، فيكون النص الشعري لديه مكثفا

 
لى حدود بعيدة، والتراث بأنماطه املختلفة إ ومعمقا

 فاعلين في معمارية البناء الشعري، والتواصل مع الحدث، عبر األزمنة كلها، املتخيلة والواقعة في الحياة.
 
 وجسدا
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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. 
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