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الرحيم الرحمن اهلل بسم  

المعاصر العربي الشعر في للتراث الحداثي المنحى  

الشعرية الُمـتون في قراءة  

*ماليزيا  -د. نهلة عبد الكريم الحرتاني  

 الملخص

هبذا الرتاث إىل شكل يتالءم مع  حلرص على االنتقالاجته شعراء احلداثة حنو توظيف الرتاث بصور متنوعة مع ا
ختصيصا للموروث الديين ولإلسطورة  املعاصر وجدنا يف شعر احلداثة العريب رؤية الشاعر ومقصده، لذلك

  قصيدة  يف  أدونيس عند واضحا  التوظيف  هذا وبرز. شعرهم يف الشعبية والقصص  البشرية وللنماذج

)عابرون يف كالم عابر(، وعند نذير العظم يف قصيدته ) طائر الفاو(.درويش يف قصيدة  حممود وعند)الوقت(،   

ولعل هذا يدّل داللة واضحة على املقدرة الفنية هلؤالء الشعراء يف مواكبة احلداثة الشعرية  املعاصرة دون االنفصال 
 عن األصالة والرتاث.

ABSTRACT 

Poets of modernity had employed the heritage in various colors. At the same time, they 
are very concern in preserving this heritage in a form compatible with the poets’ visions 
and purposes. Therefore, we found that modern era poems had employed religious 
teachings, myths, human characters and people’s stories. 
 
The employment of the heritage had been recognized significantly in Adonis’s poem (al-
Waqt), in Mahmood Darwish’s poem ( Abirun fi kalam abir ) and in Nadzir Al-Adzm’s 
poem (Tha’ir Al-Faw). 
 
Perhaps this is a clear indication on the technical ability of these poets in keeping up 
with modern contemporary poetry without break away from tradition and heritage. 
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 المقدمة

يعد الرّتاث منجم طاقات إحيائية ال ينفذ له عطاء، "فعناصره ومعطياته هلا من القدرة على اإلحياء مبشاعر ال تنفذ 
ألن هذه املعطيات الرّتاثية "؛  (1)وعلى التأثري يف النفس البشرية، ما ليس ألية معطيات أخرى يستغلها الّشاعر"

 (2)."وحتّف هبا هالة من القداسة تعيش يف وجدان الّناس وأعماقهم

ولقد اختذ توظيف الرتاث يف الشعر العريب املعاصر مناحي متعددة وأمناطا متباينة توافقا مع تأثر األدب واحلركة 
مثلفكان عند بعض الشعراء غائما ضبابيا من  النقدية بتيار احلداثة و ما حيوم حوهلا من تنظريات ومقوالت،  

  مثل وعند آخرين كان مباشرا من ضهم بني الضبابية والوضوح من مثل حممود درويش،أدونيس، وكان عند بع 

 نذير العظم.

لتوظيف الرتاث حماور يدور يف فلكها متمثلة يف مخسة مصادر أساسية، جرى إبرازها بأشكال وظيفية خمتلفة يف و  
وهي  التارخيية، والشخصيات اإلنسانية. والرتاث الشعيب، واملواقف املنت الشعري، وهي القرآن الكرمي، واملرويات،

سالمياً أم مسيحياً( واحلضور األسطوري، إقراءهتا يف ضوء املتغريات ووفق املوروث الديين )أكان  تمصادر أُعيد
(3)الشخوص التارخيية الفاعلة. و خصوصاً املروي منها،  الثقافة الشعبيةو 

 

الشعر العريب املعاصر تعتمد ضرورة قراءة املوروث الثقايف إن الرؤية العامة هلؤالء بشأن توظيف الرتاث يف 
واملاضي، ربطاً تكاملياً دون جعل الرتاث قيداً نتقّيد به أو واقع  واحلضاري لغاية ربط العالقات املوضوعية بني ال

أو اسطورية، أو  أمنوذجاً لالحتذاء واملعارضة، ومتثليه شعراً من خالل التناص مع املوروث يف صوره املختلفة، دينية،
تارخيية، حيث قرر الشاعر املعاصر توظيف الرتاث داخل تشكيل بُنية القصيدة احلديثة لغاية خلق نوع من 

و توظيف النماذج الرتاثية توظيفاً استداللياً انطالقاً من قراءة  اصل الفكري بني قواسم جيد أهنا مشرتكة،التو 
هذا ما حتقق عند الشعراء  املعاصرين.و  ،احلاضر، وحماولة فهم املاضي يف ضوء احلاضر   

واكبة املقوالت وكانت الساحة النقدية املعاصرة رديفا يعزز هذا االجتاه يف منحى توسطي مجع بني الوفاء للرتاث وم
عن األسطورة يف شعر بدر شاكر إلحسان عباس وعلي البطل من مثل الكتابات النقدية  ،النقدية املعاصرة

، والكتابات النقدية لعّز الدين امساعيل إذ رصد هذه الفكرة  من خالل حتليل دقيق عرض فيه موقف (4) السياب



3 
 

عز الدين إمساعيل، والكتابات النقدية إلبراهيم السعافني الذي أبرز ثنائية الرتاث  (5)الشعراء املعاصرين من الرتاث.
  .(6)معاصرة.واملعاصرة تنظرييا وتطبيقا من خالل قراءات يف قصائد شعرية 

 .الشعرية الُمـتون -المعاصر العربي الشعر -التراث -الكلمات المفتاحية: الحداثة

 البحث

إن عملية توظيف املوروث داخل السياقات الشعرية يف الشعر العريب املعاصر قد ختطت حدود املباشرة واحملدودية؛ 
وهي عملية هلا  والطروحات النظرية املتأثرة باحلداثة، لتأخذ بعدا أكثر اتساعا وأعمق داللة تأثرا باملقوالت النقدية

وخاصة أن  وروث،امل توظيف على لشاعرل قدرة الشعرية باملو  من جانب بسبب ارتباطها بتفاعل املتلقي أمهيتها؛
املوروث مادة خصبة لإلفادة، من هنا جنح  عدد من الشعراء املبدعني يف توظيف الرتاث العريب داخل نصوصهم 

عية.اإلبدا  

إذ  ،(7)وجتلت مقدرة الشعراء العرب املعاصرين يف استيعاهبم للرتاث بأشكاله املتنوعة وتوظيفه يف النص الشعري
ل نظاماً خاصاً يف بنية اخلطاب الشعري املعاصر، وكان أصبح مسة بارزة من مسات الشعر العريب املعاصر، وشكّ 
.اعتماد الشاعر على موروثه يكسب عمله أصالة وتفرداً   

ويوظفه يف قصائده  عاصرين "منهجا توظيفيا، منهج يعايش الرتاث ،ويعيش فيه،اتبع رواد احلداثة من الشعراء امل
وهكذا صارت عالقة الشاعر املعاصر بالرتاث" عالقة استيعاب وتفهم  ،(8)ألهداف إنسانية واجتماعية عليا"

هذه النظرة كان اسرتجاع الشاعر املعاصر للمواقف اليت وإدراك واع للمعىن اإلنساين والتارخيي للرتاث، ومن خالل 
ة يف يّ وعلى القضايا احل أي إن اهتمامه تركز على األمور املضيئة يف الرتاث، ،(9)هلا صفة الدميومة يف هذا الرتاث"

للرتاث وهلذا السبب جنح الشاعر املعاصر يف استخدامه  زالت تنبض باحلياة وختفق بالعطاء،ما اليت  ضمائر األمة،
ا.وبلغ يف ذلك مبلغا بعيد  

عامل الشاعر مع الرتاث ال يعين نقله كما هو، وإمنا التعامل احلقيقي مع الرتاث يتمثل يف استخدام معطياته وت
استخداماُ فنيا إحيائياً وتوظيفها رمزياً حلمل األبعاد املعاصرة للرؤية الشعرية، حبيث يسقط على معطيات "وعناصره 

 (10) "عاناته اخلاصة، فتصبح هذه املعطيات معطيات تراثية ـ معاصرةالرتاث مالمح م

 الشاعر وحسب املقام أيضا حيث يسرتفد ،وخيتلف التوظيف الرتاثي داخل القصيدة تبعا للسياق والرؤيا العامة
  .عدة متظهرات الواحدة ، وهكذا يتخذ التضمني الرتاثي داخل القصيدةنها ما خيدم رؤياه وِرؤيته وهدفهويستقي م
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مشّخصاته ووقائعه، وذلك بكشف كنوزه وتوجيه  لذلك سعى الشعراء احملدثون إىل إعادة قراءة الرتاث بكلّ 
أنّه ال جناة لشعرنا من حيث أدركوا " (11)األنظار إىل ما فيه من قيم فكرية وروحية وفنية صاحلة للبقاء واالستمرار

كون الرتاث األديب ميثل خالصة مكثفة لتجارب أجيال من ،(12)اثه العريق"اهلوة اّليت احندرت إليها بغري ربطه برت   

 واحلكماء اليت تثري القصيدة املعاصرة بالدالالت واملعاين العميقة، وتوطد العالقة مع املتلقي الذي حيسّ الشعراء 
.بانتماء القصيدة املعاصرة إليه  

اليت عكف الشعراء العرب احملدثون على استدعاء عناصر منها ويعد املصدر األديب من املصادر الرتاثية األساسية 
فهو النموذج الذي ال بد ألي شاعر الحق أن يلم به معرفياً؛ حىت  ،يثرون هبا جتارهبم ورؤاهم الفكرية املعارضة

مم يتسىن له إبداع األدب، إذا أراد ألدبه ولغته النمو والتطور، وال خيلو أي شعر عظيم يف أدب أي أمة من األ
(13).من هذه الرابطة اليت تشد الشاعر إىل " أجداده الشعراء " كما يقول ت. س. إليوت  

***** 
 

توقف فيها عند قراءة ثالثة متون شعرية نويف إطار هذا التعامل اإلجيايب مع الرتاث، تأيت هذه الدراسة اليت 
هي: قصيدة "الوقت" ألدونيس، و"عابرون يف كالم عابر" حملمود درويش،  الشعراء املعاصرين،لثالثة من 

صلة وثيقة برتاثهم، فأفادوا منه كثريًا يف إغناء  العظم، فهؤالء الشعراء كانوا علىو"طائر الفاو" لنذير 
 سواء على املستوى الفكري أو املستوى الفين. ،شاعريتهم

 

:نيسالمنحى التراثي في قصيدة الوقت ألدو  أوال:  

أثبت وجوده يف هذا النص قد الطقس الشعيب  واملوروث الديين واألسطورة فيربز الرتاث جليا يف هذه القصيدة، 
من يظهر ولقد بىن الشاعر هذه القصيدة على ثيمة متكررة )حاضنا سنبلة الوقت ورأسي برج نار(، ،بفاعلية  

القلق و ىل ما ال هناية ) سنبلة الوقت(، وامتداده إ، والزمن ن احلياة )حاضنا(خالهلا الرغبة فيما هو متمىن م
 الرتاث على النص تفتح  ثيمات املتكررة الثيمة هذه من يتفرعو ،اإلنساين ) رأسي(، العقبات واملتاعب ) برج نار(

  :الكونية والتجربة والزمن

 الرتاث: .1
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ظهور ثيمة ) السنبلة( وتكرارها يف النص يشري إىل املوروث الديين الذي ورد يف بعض كتب التفاسري من أن  لعلّ 
 أيب وابن جرير ابن وقال" شجرة احلنطة ومثرهتا ) السنبلة( هي اليت عصى آدم من خالهلا ربه حني أكل منها،

 عن اخلراز، عمر أبو النضر حدثنا احلماين، حيىي أبو حدثنا األمحسي، مسرة بن إمساعيل بن حممد حدثنا: حامت
  (14)."السنبلة هي - السالم عليه - آدم عنها هني اليت الشجرة: قال عباس، ابن عن عكرمة،

املعصية واالبتالء واهلبوط لألرض، وخري تعمري البشرية   فـالسنبلة حتمل ثنائية الشر واخلري يف الوقت نفسه، شرّ 
 األرض بعبادة رب العباد.

، نسايناإلقلق الو  املرير مع زمن ممتد من املعاناة الواقعبني طيب العيش و بفالشاعر  هنا بني احللم والوقع، حلم 
 :يغلي كاملرجل على نار فهو

 حاضنا سنبلة الوقت، ورأسي برج نار

 ما الّدُم الّضارُب يف الّرمِل، وما هذا األفوُل؟

 ُقْل لَنا، يا هَلََب احلاِضِر، ماذا سنقوُل؟

 ةره، ففي احلاضر صور و  عرب سلسلة من فجوأمره ببناء صرح الطنيويعزز اهرتاء الواقع وظلمه بفعل فرعون 
 :ل باألطفالقتل األبرياء ونكّ حني مسرتجعة من شره، 

 ُجَثٌث يقرُؤها القاِتُل كالطُّْرَفِة / أَْهراُء ِعظاٍم،

 رأُس ِطْفٍل هذه الكتله،أم قطعُة َفْحٍم؟

أشهُد أم هيكُل طنٍي؟جَسٌد هذا الذي   

هي  لعدم االعتبار والنتيجة ،حذرهامنلة سليمان و أين حنن من ف، واهرتائه هذا الواقعتشوه  من الشاعر وحيذر
: احلطام والدمار  

 غرَي أيّن عبثًا َأْستقرىُء اخليَط النَّحيلْ 

 عبثًا أمجُع رأًسا وذراعنِي وساقني، لكيْ 
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 أكتشَف الّشخَص القتيلْ 

الذي أهلك العصاة،  حالشاعر يف رصد تفسخ الواقع وتشظيه، وهنا يستحضر من الرتاث الديين طوفان نو ستمر ي
:، لذلك يبحث الشاعر عن مفتاح النجاة وشاطيء األمانفالغرق مرتقب هلذا الواقع  

 أين مفتاحك يا أُبـَْهة الطوفان

 لطفاً أغرقيين وخذي آِخر شطأين

قشٌة حترتق خذيين سحرتين جلٌة الهبٌة سحرتين  

 سحرتين طرٌق جتفُل منها الطرق

يركز  الشاعر على مأساة الواقع وما قد يؤدي إليه من مأساة، فالتخاذل عن مواجهة الطغيان مع املعصية هلا هناية 
:مفجعة، هلذا يستمد من الرتاث الديين تيه قوم موسى وجيعله معادال موضوعيا لشخوص هذا الواقع  

يـَْرَتجُل الوقَت ويجتّر الهواءزمُن التّيه الذي   

ويربط بني هذا التوظيف الرتاثي للتيه مع خامتة أبرهة ومن جاء معه هلدم الكعبة، فنهاية الطغيان هي اهلالك، 
:فحجارة سجيل غضب إهلي، ويوحد فجور احلاضر و املاضي   

 آِخُر الَعْهِد الذي أمَطَر ِسّجياًل ُيالقي

طًاأّوَل العهِد الذي مُيِطُر نفْ   

 وإلُه النَّْخل، جيثو

*****  

 املدمرة للبشريةالشخصية   رمز )هوالكو( فـ  الواقع هذا ملرارةو  يلقي الشاعر باألقنعة  التارخيية كدالالت للطغيانو 
 الكون فلسفة و احلياة عن التحّدث وسيلة البشرية النماذج هذه من استمدوا املعاصرون فالشعراء"وللحضارة، 

  (15)".والوجود
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أتراحه و  كلّ  عن  إّن شخصيات الرتاث هي هذه األصوات اليت استطاع الشاعر العريب املعاصر من خالهلا أن يعرّب 
كيان    أن يتجاوزها يف الوقت  نفسه، بينما  كان  كلّ ته أحّر البكاء وأصدقه وأفجعه، و أفراحه؛ أن يبكي هزمي

مل تكن تلوح فيه بارقة النصر، و ر و يرهص به يف األفق أن يستشرف النصن منسحقاً حتت وطأهتا الثقيلة، و األمة يئ
من مث فقد عقد الشعراء العرب املعاصرون أواصر صلة بالغة بالعمق و  ،أنبلهو أن يتغىّن للحرية أعذب الغناء و 

 (16).أصبحت هذه الشخصيات تطالعنا بوجوهها املنتصرة واملهزومةاء بشخصيات هذا الرتاث الديين، و والثر 

صار جالداَ؟أصديٌق   

 أجار قال ما أبطأ هوالكو؟

 (17)". معه الرتاثية اليت تتجاوباملعاصر يفسح اجملال يف قصائده للمعطيات  ليس غريباً أن جند الشاعر العريب ف"

إن توظيف الرتاث و شخصيات الرتاث يف الشعر العريب املعاصر، يعين استخدامها تعبرييًا حلمل بُعد من أبعاد 
 (18)."يعرب من خالهلا ـ أو يعرب هبا عن رؤياه املعاصرةجتربة الشاعر 

من معطيات الرتاث يف هذا  وتشكل األسطورة ركنا بارزا يف النص، فأسطورة  الوحش والعنقاء وبيت األشباح
 :ها متاهت يف حلمة النص ورؤياهالنص، ولكنّ 

 وقامست اجلدار أرَق الليل

 خطى الليل وحوش

يرسب يف ذاكريتومراراً قلُت للشعر الذي   

لرعب واخلوف، فهنا الشاعر خيرج مكنونات ا، وما يدور حوهلا من هاالت أسطورة الغوليستحضر الشاعر و 
 : النفس البشرية من واقع مشوه ومستقبل جمهول يف نفسه و  اليت تكمن يف اخلوف 

 مل تعد تسمع إال معدناً يصرخ ها صدر املدينة

شررقمٌر ينشق مربوطا إىل سرة غوٍل من   

ليصبغ من خالهلا الواقع  بصبغة املوت، فرتاكم سلبيات الواقع وجتاهل  ،واستخدم الشاعر رمز البوم املثري للتشاؤم
 :اإلصالح نتيجته احلتمية هي االندثار



8 
 

 صرخْت بومُة عراٍف على مئذنة

 نسجت من صوهتا قوَس قزح

 وبكت خمنوقًة حىت الفرح

 ،تعزز الثيمة الرئيسة وهي احللم/ الواقع البهلول تكررت كثيمة فرعية صورةف ،املوروث الشعيبيف النص ويتجلى 
يستبطن الشاعر هذا النوذج الشعيب؛ ليخرج من خالهلا مكنونات النفس البشرية ومعانتها من واقع مؤمل، فالقيم 

 :حلظات زائلةاستحالت إىل عامل هدم، والوطن  معقل الثبات استحال إىل 

أسرارِهِ َكَشَف البهلوُل عن   

 َكَشَف البهلوُل عن أسرارِهِ 

 َأّن هذا الّزَمَن الثّائَر دُّكاُن ِحّليٍ 

 كشَف البهلوُل عن َأْسرارِهِ 

: ميثل الزمن عامال مهما يف بناء هذا النص، فالواقع  هو مآل الرتكيز يف مقابل احللم/ اللحظات الزمن .2
 ، السنني ،األعوام، التاريخ، العصور ،الوقت الغائبة، وظهر يف النص من خالل مفردات وتراكيب :

 وغري ذلك. ،الوعد
الزمن املمتد حنو اجملهول،  صورة، وهذا الزمن جاء يف ) الوقت (عامل الزمن: يظهر فمن عنوان انص  

 وزمن اللحظة الراهنة.

ظهر من خالله تشوهات الواقع   نية استغرقت حقبا طويلة،اعلى جتربة إنس مفتوحبشكل وهو زمن النص 
 : يمستعصوترديه حنو هاوية سحقية يف مقابل حلم 

 حاِضًنا سنبلَة الوقت ورأسي برُج نارٍ 

 يبَس الّصيُف ومل يأِت اخلريفْ 

 والرّبيُع اْسَودَّ يف ذاكرِة األرِض / الّشتاءْ 
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 مثلما يرمسُه املوُت: احتضاٌر أو نزيفْ 

وِمن كفِّ القضاءْ زمٌن خيرُج من قارورِة اجَلرْبِ   

 زمُن الّتيه الذي يـَْرجَتُل الوقَت وجيرّت اهلواءْ 

 :والتجربة الكونية المعاناة اإلنسانية .3

أعماق املعاناة اإلنسانية من خالل فلسفة الوجود إذ أسقط معاناة العامل على نفسه، إىل ذ حاول الشاعر أن ينف
 فاإلنسانية  منهكة تغرق يف حبر من األمل والدوع واحلرائق واإلبادة:  

َهٌك أَْلتِفُت اآلَن وَأْستشرُف  ما تِلك اخِلَرْق؟ -ُمنـْ  

ما الذي جَيَْتثُّ أعماقي وميضي   

حميطاِت دموعٍ  -بلداٍن بني أدغاٍل من الّرغبة؟   

الل االمتداد الزماين واملكاين، فهو يسرب غور التاريخ مرتديا أقنعة يؤكد الشاعر اخرتاقه للتجربة اإلنسانية من خ
:شخوصه مطال عليهم من مفرتق املاضي/الواقع  

 أَأَنا ُمْفرَتقٌ 

 وطريقي مل تعْد، يف حلظِة الكشِف، طريقي؟

وتارخيَي َمْهواَي، وميعاديأَأَنا أكثُر من شخٍص،   

 حريقي؟

 َزَمنٌ  ُمَعمَّى، وتاريخٌ  أعمى والزمن، فالعامل يفقد اهلوية يف ظل  زمنٌ  اإلنسانية املعاناة بني الربط يف الشاعر يستمر
  : طامح وتاريخٌ  َطْميٌ 

ْسَتْضَعفونْ 
ُ
 َمْن أنا يا أصدقائي؟ أيّها الرّاؤون وامل

جلدَي ال أعرُف َمْن كنُت؟ليَتين أقِدُر أن أخرَُج من   
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مدن  وقصابني وصيدا، ، بريوتبني الوقع واملأمول مدن لبنانيف  اإلنسانية  واقع املعاناة ينقلنا الشاعر إىلو 
 ،شجرة املوتفهي  هذه املدن يف رؤيا الشاعر حتمل ثنائية ضدية بني واقع وحلم : بعد عمار، اشهدت دمار 
 : واألشالء، يف مقابل حلم شجرة احلّب، وغابة اآلس، والعشب والبساتني وخارطة الدماء، ،وغابة النفي

 َشجُر احلّب بقّصابنَي آخى

 َشَجَر املوِت ببريوٍت، وهذي

 غابَُة اآلِس تـَُؤاسي

كما تدخُل َقّصابنُي يف خارطةِ   -غابَة النـَّْفي،   

 :غري منطية وصور متشظية لغة وتراكيب .4

عن تراكيب فيها اخلصوصية والتميز، وتشظت لتسفر عن صور ثنائية األبعاد لغة الشاعر لغة غري منطية، كشفت 
 جدلية االمتداد.

 وهنا حنصي  بعض هذه الرتاكيب والصور: 

)حاضنا سنبلة الوقت، ورأسي برج نار، ما الّدُم الّضارُب يف الّرمِل، يا هَلََب احلاِضِر، ِمَزُق الّتاريِخ يف ُحنجريت، ما 
ضيعَّته األحجيْة فاحنىن قوساً من الرعِب،  وامنحه  َن وما أضيَق باَب األدجديّْه، خطانا خيُط قتٍل،أََمرَّ الّلغَة اآل

الشفاَه من عطوس الفقهاء، ُجَثٌث يقرُؤها القاِتُل كالطُّْرَفِة، عبثًا َأْستقرىُء اخليَط النَّحيْل، نسجت من صوهتا قوَس 
ويكون الموُت ُخْبَز الّشعراْء، ما يكتبه حبر الشجر، قمٌر ينشق مربوطا إلى سرة غوٍل من شرر،  هذا الّزَمَن الّثائَر ُدّكاُن ِحلّيٍ، قزح،

،  وَتْستَـْقِطُر أحشاَء الّسهوْل، شجر احلب، شجر املوت، خطى الليل وحوش، وأنا أرفض أن أجعل من حزنَي طبالً للسماء
ضاْء، زمُن الّتيه الذي يـَْرجَتُل الوقَت وجيرّت اهلواْء، وتارخيَي غابة النفي، زمٌن خيرُج من قارورِة اجَلرْبِ وِمن كفِّ الق

إِللٍه من  حريقي، أأعضائَي غاباُت قتاٍل، آِخُر الَعْهِد الذي أمَطَر ِسّجياًل، وإلُه النَّْخل، جيثو َمْهواَي، وميعادي
واٌر، غّطوا بضوِء املطِر العاشِق َوْجَه حديٍد، وأغيّن شهوَة الرّفِض، فـََلُك الزُّهرِة خلخاٌل أِليامَي، واجَلْدُي سِ 

 وكأنَّ األرَض ِطْفٌل، واألساطرَي ِنساْء(. كأّن الّطرَي ُغْصٌن، األقحواْن، أحتِضُن العصَر الذي يأيت،

***** 
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 ثانيا: المنحى التراثي في قصيدة "عابرون في كالم عابر "لمحمود درويش:

الدينية منها متمثلة يف قصة بين إسرائيل مع الرسل ومع  الرموز صةوخا ،تبدو الرموز الرتاثية واضحة يف هذا النص
 . الرتاثية للواقعة الرتاثي التوظيف، كما يظهر توظيف أعالم بارزة من الرتاث، و العجل ومع اهلدهد

يتخد التضمني الرتاثي يف هذه القصيدة شكال آخر مما يعطيها بعدا دالليا عميق الغور واتساعا مثقال باملعاين 
 (19).والظالل، ويتمثل هذا الشكل يف توظيف ما يسمى باحلادثة التارخيية

 فهذا فتاريخ بين إسرائيل مع األنبياء حافل مبا يعطي صورة عن دواخلهم وما طبعت عليه من الشر والقسوة،

 على ثنائية جدلية هي صراع احلق والباطل، وينبثق من هذه الثنائية ثنائيات فرعية هي: يقوم النص
 اخلري/ الشر

 احلقيقة / الزيف 
 الثبات / الزوال 

 أصيل/طاريء
 ماضي / حاضر

 
، إنه طاريء مستلب إال األمساء، ال جذور له وال أصليبدأ النص بعامل الزوال، فهذا اخلصم ال ميلك 

 لألرض، ففعل املغادرة شىء حتمي:
 

 أيّها املارون بني الكلمات العابرة

 امحلوا أمساءكم وانصرفوا

 وأسحبوا ساعاتكم من وقتنا، وأنصرفوا

ه ونظرا لعدم مشروعيته، ما هو إال ساعات إن القصيدة متتد تارخييا عرب املاضي، هذا املاضي عميق زمنيا، لكنّ 
وما كل األحداث املاضية إال كلمات عابرة، مل حيفظها سجل وال كتاب، وإمنا هي كلمات  ،يف نظر الشاعر

 ذاهبة مع أدراج الرياح.
                      بنيت عليه هذه القصيدة، لكنه عامل هدم للطاريء، وعامل إجياب                                                                    قد لمح هنا أن عامل الزمن ون

                                  لألصيل، فاملكان ألصحابه، وما سيأخذه  الطاريء هو ما حتمله الذاكرة من لون وشكل وصور،  
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د متجدد فاحلجر منها متوال ،فالثبات لألصيل وأرضه اليت مهما صغرت، فهي قادرة على العطاء والنماء
 فيكون سقفا هلا. ليطاول يف تراكمه السماء،

ا وما ، يستحضر هبا املواقف املصاحبة للتجارب اليت مت خوضهشاعر الرتاث يف صورة أقنعة رمزيةيوظف ال"
يتصل من خالهلا املاضي باحلاضر، فالبحر هو و   ،(20) "حييط هبا من إحياءات وظالل  

لكنه اآلن حبر من الوهم واخليال.  النجاة  الذي مّر به بنو إسرائيل  زمن موسى عليه السالم،حبر   
وليس لبثا وبقاء، وهنا  ،ويستمر احلضور الزمين من خالل سحق ماضي الطاريء، فوقتهم كان مرورا  وعبورا

 يتأكد عامل الزوال  يف مقابل الثبات، ألن ما يثبت هو احلق، وما يذهب فهو الباطل:  
 

 أيّها املارون بني الكلمات العابرة

ومنا دمنا -منكم السيف   

ومنا حلمنا -منكم الفوالذ والنار  

ومنا حجر -منكم دبابة أخرى  

ومنا املطر -منكم قنبلة الغاز   

الشاعر عامل الزوال من خالل ثيمات الباطل/ الشر، فالطاريء هو املغتصب لألرض بقوة السيف ويعزز 
وحياته اللهو والرقص، يف مقابل األصيل: الدم واللحم واحلجر واملطر وحياته  ،والسجن والنار والدبابة والقنبلة

 الرباط .
 ، بل تفجرت(21)اللغة مل تتقوقع منعزلةوكان االستخدام اللغوي للمفردات معززا هلذه اجلدلية، وهذه 

 عن منظمومة جتلى من خالهلا ثنائية احلق/ الباطل يف تصوير فين متعدد الزوايا واألبعاد.
 عوامل شر من الطاريء يف مقابل عامل خري لألصيل، فالدم  عطاء واللحم تضحية واحلجر بناء واملطر مناء.

فهم يف العيش  ،، ويتنفسون اهلواءحتملهم األرض وتظلهم السماءلبشر ا ويتوجه الشاعر توجها إنسانيا، فكلّ 
سواء، فلماذا يكون اغتصاب احلق واالعتداء؟ ، واألرض قد شربت دماء الشهداء، وأزهرت وشاهبا النماء، 

 فاألصيل الذي ضّحى وبذر وسقى، فحّقه أن يعيش كما يشاء.
يمة:) أيّها املارون بني الكلمات العابرة(، ويعززه مبا يركز الشاعر على عنصر الزمن املغبون من خالل تكرار ثو 

 يرّسخ الزوال/ الشر: كالغبار املّر مروا، ال متروا بيننا كاحلشرات الطائرة.
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وجيلي الشاعر جوهر القضية، وهي األرض كحق يثبته املاضي، ويرسخه احلاضر، ويبشر به املستقبل، فهذه 
حياة ينعم هبا الطري واإلنسان.األرض تزرع بالقمح وتسقى بالعرق، فتشع   

ويلجأ الشاعر من خالل لغة مقتدرة  إىل جوانب تصورية وشكلية: ) كالغبار املر، كاحلشرات الطائرة / زوال، 
 حجر وحجل / ثبات(.

ويستعري الشاعر طقس ديين، فاهلدهد وقصته مع سلييمان معروفة، وتوظيفها هنا كإضاءة أمل يف االنتصار، 
ارة لسليمان عليه السالم وانتصارا مستقبليا.فاهلدهد كان بش  

إن توظيف الشاعر هلذا الطقس الرتاثي يقوم على فلسفة ذات أركان ثالثة متعانقة هي: املاضي واحلاضر  
(22).واملستقبل، أما اهلدف الفين، فهو نقد واقع االستالب وكشفه والثورة عليه، والتطلع إىل املستقبل  

الفعل بشكل مكثف يف بعديه احلق: )نعمل، نربيه، نسقيه، ما ليس يرضيكم(، وكّلها يف ظهر تركيز الشاعر على 
وكلها يف صورة األمر ما عدا فعال واحدا يف صورة  ،صورة املضارع، أما الباطل: )مروا، وال متروا، فخذوا، وأعيدوا(

  :النهي

 أيها املارون بني الكلمات العابرة

ولكنكالغبار املّر مروا أينما شئتم   

 ال متروا بيننا كاحلشرات الطائرة

وهو   تتواصل ثنائية احلق/ الثبات، والباطل/ الزوال، وتعانق الزمن يف انسياب، فزمن الباطل مرهون باللحظة،و 
، زمن وطن يعطي، خالد يف ذاكرة أصحابه وشعب واإلبادة، وزمن احلق زمن الثبات زمن الوهم وعدم الشرعية

 يضحي.

لقد شّرعوا عبادة ما هو باطل مثلما شّرعوا استالب وطن   متمثل يف )العجل( وقصته املعروفة،ويربز طقس تراثي 
 ليس من حّقهم بقوة السالح. 

وفعل  )كّدسوا، وانصرفوا، وأعيدوا، فانصرفوا(،الزوال/ الباطل، فعل األمر:  أبرز الشاعر أثر الفعل يف تعزيز
:يكم ، ينزف، يصلح (ليس يرضالثبات/ احلّق، الفعل املضارع: )ما   
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 أيّها املارون بني الكلمات العابرة

 كدسوا أوهامكم يف حفرة مهجورة، وانصرفوا

 وأعيدوا عقرب الوقت اىل شرعية العجل املقدس

تأيت احلركة األخرية يف النص لتعزز الزوال للباطل، إذ بدأت بثيمة الزمن / اللحظة، وختمت هبا: ) أيّها املاّرون يف 
ولتموتوا  ال تقيموا بيننا،  آن أن تنصرفوا،و  العابرة(، مع استخدام مفردات الزوال : ) آن أن تصرفوا ،الكلمات 

 من قمحنا ..من ملحنا ..من جرحنا .. من برّنا ..من حبرنا أينما شئتم،  ولكن ال متوتو بيننا، فاخرجوا من أرضنا
 من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة(.

ولنا صوت  ولنا املاضي هنا، / اللحظة للباطل، فالزمن املمتد للحق: )فلنا يف أرضنا ما نعمل،وإذا كان الزمن 
ولنا الدنيا هنا...و اآلخرة(. ولنا احلاضر واملاضي واملستقبل، احلياة االول،  

جيتث زمن الباطل،ليؤكد الزوال والنهاية: تتعانق األزمنة لتشع بنصرة احلق، بينما  

لكلمات العابرةأيها املارون بني ا  

 آن أن تنصرفوا

 وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا

 آن أن تنصرفوا

 ومن خالل ما أضاف  لقد أعطى الشاعر  للنص قوة االنفتاح على التأويل من خالل خماطبة اإلنسانية عامة، 

 .من فنون املعرفة والفكر واإلبداع يف إطار جتربته الفنية واحلياتية املشتعلة وانتقاله إىل منط جديد من اإلبداع  

 لقد كانت القضية منبع إهلام وبؤرة التجربة ومنطلق التجاوز إىل آفاق إنسانية أرحب وأغىن وأمشل. 

 ت شعره ألن يرتفع هبا وترتفع به إىل آفاق اإلنسان، مع موضوعه الكبري بذكاء ورؤيا ومعرفة أهلالشاعر  و تعامل 
فال ينحصر الشعر حبدث عابر وال تنحصر القضية بوقائع مهما تتفرد ويعز هلا النظري. وقد مازج بني الذات 
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والقضية اليت جتردت من راهنيتها وأصبحت جزءاً من وجع اإلنسان يتفاعل معه من منظور حيقق املعادلة املفقودة 
 عر واملوضوع الكبري.بني الش

وهو يشتغل على هندسة معمارية يف اللغة، وكذلك يف الصورة الشعرية، وقد كان حريصا على اإلتيان باملعاين 
العالية اجلديدة اليت أخذت طابعا إنسانيا كونيا، فلم تعد قصيدته تشتغل على خصوصية اجلرح الفلسطيين وامنا 

 ما خيص حياة اإلنسان يف كل مكان.ارتقت إىل القيم الفكرية واإلنسانية في

وكان ال بد لصاحب هذا املشروع من اإلحاطة مبتطلبات جناحه، ولعل أوىل املتطلبات احرتام الذات اإلنسانية 
 الشاعرة وهو احرتام يوفر هلا أال تقع يف شرك التزلف والنفاق واملدح والتكسب.

***** 

لنذير العظم:ثالثا:المنحى التراثي في قصيدة "طائر الفاو"   

وظف الشاعر أسطورة عربية تتحدث عن  طائر العنقاء الذي أحرق نفسه وهنض من رماده متجددا، وهي 
ليقوم عليها  تفاعلت هذه األسطورة يف الوعي الشاعر مع حلمه؛ (،23)أسطورة تقابل طائر الفينيق عند الغرب

  بناء القصيدة.

زمان باجتاه املطلق، وما طائر الفاو يف بنية القصيدةإال طائر حضارة  هذا الطائر ينطلق من أعماق املاضي خمرتقا ال
 تكشف الفينيق طائر فأسطورة، كندة، وما حضارة كندةإال رمز احلضارة العربية اليت تتجدد أشكاهلا بصورة إجيابية

  .املستقبل إىل وتطلعاته الشاعر رؤية عن

لرتبط تلك احلقبة حني كان  طائر الفاو،رخييا حنو تلك األسطورة اليت هي إن القصيدة يف حركتها األفقية متتد تا
اليت يتعزز فيها ذلك  وبني الفرتة احلالية للعرب حضارة يف مأرب وكندة ومدائن صاحل والبرتاء وبعلبك وتدمر،

 املاضي من خالل كشوفات أثرية من مثل مدينة الفاو يف وادي الدواسر.

جئت من زمن مغايـر؟ حييت يا فاو الدواسر هل   

فالزمن هو حمور النص ونواته، و يتمثل هذا الزمن يف ثنائية املاضي واحلاضر اليت ظهر مع بداية هذه القصيدة، 
فهذا يشعر باحلضور، إال أن الشطر الثاين "هل جئت من  فالشاعر حني حييي الطائر "حييت يا فاو الدواسر"،

 زمن مغاير" يرسخ معىن: الغياب/ املاضي. 
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 فاملاضي االمتداد والتشكل والقدرة، واحلاضر اجلمود واالهنيار والضعف:

 ماذا أقول جلمـرة بقيـت علـى شفتـي حتـاذر

بقلبه  فمىت  يغادر  أنا شاعر علق  اللهيب  

يف ثنائيته املاضي واحلاضر، وما ينبثق عنها من دالالت فرعية: القوة والضعف، فما بعلبك ويتعزز عنصر الزمن 
 وتدمر والبرتاء  ومدائن صاحل إال قوة املاضي يف مقابل تفسخ احلاضر:

 يف بعلبك نسيت أمس عباءتـي فـوق املعاصـر

 وتركت قليب يف حمافل تدمـر حتـت القناطـر

لصخـر املكابـروبرتت يف البرتاء أغنييت من ا  

ونلمح  ما وظف الشاعر من الصيغ األسلوبية اليت ال تقف عند املعىن العادي، بل تتجازوها إىل معان بالغية، 
 (24)تربز قلق الشاعر من احلاضر ووثوقه بتأثري املاضي، فالكلمة وهي دور الشاعر تشكل نقطة البدء لفعل خالق

(25)ا الثنائيات.تتقابل من خالهلا وتتحاور وتتجاور من خالهل  

هذه الصيغ األسلوبية تصور احلركة النفسية اليت تسري يف القصيدة، فاجلمل اخلربية واإلنشائية مبا تضمنته من 
، وجعله هذا نسان العريبتساؤل ونداء وطلب وحتذير وتقرير وإخبار وتوكيد  تعرب عن هم الشاعر باعتباره اإل

أعماق نفسه:ينتقل من احلديث عن رموز القوة إىل   

فتقسمـت جسمـي اخلناجـر أعقرت ناقة صاحل   

وعطلت روحي الكبائـر وجترعت بئري السموم  

 قل كيف يأيت بالـوالدة ميـت األرحـام عاقـر

وتظهر رغبة الشاعر يف التوحد مع الطائر، ويبدو ذلك كمنحى صويف من حيث الرحلة الشاقة يف أعماقه 
م، ويكتفي بينهما، لعجز الشاعر أن يكون صورة لسلفه يف قوهت ابقى حاجز واجملاهدة والسهر والتضحية، لكن ي

 بالشكوى إىل ذلك الطائر: 
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 يا طائر اللهب  ابتكر يل جوهرا فوق اجلواهر

 ماذا تقول جلمرة يف  القلب تسطع واحملابر

أقوم مـن مـوت احلواضـر؟ أأنا معاوية املليك  

، تشع يف ذهنه صورة قوة املاضي يف احلاضر، ويكاد يتحد بالضعف مع اإلحساس ويف إطار الضراعة والشكوى
 مع رموز املاضي إال أن الواقع يبسط سيطرته، فماذا تفعل املباخر يف مقابل قوة العساكر:

امسعـي وقـع احلوافـر هذي العالمات األخرية  

 جاءت إليك من القرون تنهضي يف حلـم شاعـر

احلـي سامـرجاءت كأن النجم مل يغرب وربع   

إال أنه يبقى  ،إن غياب القوة هو العامل املؤثر يف نفس الشاعر، وهو رغم حماولته أن يبحث عنها يف املاضي
 معزوال عنها بسلطة احلاضر،فاجلدلية قائمة، لكنها جدلية طبيعة احلياة، فمن احلياة إىل املوت ومن املوت للحياة:

 هل تسرتد ظـالل ذاكرتـي مشوسـي ال تنـاور

 وكتائب مرسومة بالظـل فـي وهـج املخاطـر

 تلج احلياة املوت واملوت احليـاة فمـن يكابـر؟

 واجلمل اخلربية اليت تؤكد ،النداء واملناجاة :وحياول الشاعر جتاوز اللحظة الراهنة  معتمدا اجلمل الطلبية من مثل
املاضي مسقطا مشاعر اخليبة  على احلاضر من ويبحر الشاعر يف  القدرة على جتاوز اللحظة  وحيازة القوة الغائبة،

خالل أساليب التأكيد والتقرير الذي بدأه باحلديث الذايت يف إضافة الضمائر ) األنا(، وباحلرف ) أن(:مع سريان 
 املتقابالت يف جدلية عميقة: 

 استغراق خالل من دورته حيكم الزمن وهنا ، والتقابالت األضداد من سلسلة ضمن التأكيد هذا الشاعر ويقيم
 :حلمه يف الشاعر

واألساور واخلوامت الدماجل ذهب من وخرجت  
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فاغر املوت فاه يا أيان احلضارة فاو  ورفعت  

طائر شكل يف حضارة اخلروم من نفذت إين  

  قدرة وتتجلى ،(26)أن له لغته اخلاصة يبدعها وتبدعه، ميتلكها ويتصرف هبا كما شاءتظهر يف  إن قدرة الشاعر 

تتجنب عنصر  تشكيل عالقات جديدة مذهلةبيف التصرف باملعجم اللفظي القدمي، فقدرة الشاعر تتميز  الشاعر
منه  تبعثنالذي ا التوقع أو احلزر، لتفجأنا بتلك العالقات اليت كان باعثها اإليقاع اخلفي يف نفس الشاعر

  (27).القصيدة عمال يتدفق من وعيه وال وعيه

، والرموز احلضارية، فالنور والنار وما يتصل هبما، املاضي/ القوة ، واحلاضر/ الضعف ائيةفاحلقول الداللية أبرزت ثن
ودالالت القوة املادية، وداللت القوة الروحية،هي عناصر قوة يف مقابل دالالت الضعف املباشر  ودالالت 

 الضعف الروحي.

أن عناصر الضعف تدخل يف جدلية مع إال أن عناصر القوة كانت أعلى صوتا، مبشرة بأمل املستقبل، خاصة 
 بشائر التحول  والتجدد.

 الخالصة

فلم ، مع اختاذها بعدا متطورا التوظيفموضع الدراسة، ولكن اختلفت طريقة  املتون شكل الرتاث عنصرا بارزا يف
 ،املنظور أيضايعد الرتاث متقوقعا يف شكل تقليدي، وإمنا  اختذ مسارا حداثيا يتالءم مع تطور النص من ذلك 

: بينها، جند رابطا جيمع موضع الدراسة  تونوبالنظر للرتاث يف امل  

ظهر الرتكيز على الزمن يف النصوص، وال نبالغ حني نقول أن النصوص بنيت عليه وفق  الزمن : -
، فمن احللم والواقع عند أدونيس إىل املاضي واحلاضر عند نها ثنائيات فرعيةمانبثقت  ثنائية جدلية

  حممود درويش ونذير العظم.

 انطلقت النصوص إىل فضاء الكونية مع وجود خيط يربطها مع الذات، الطابع اإلنساني الكوني : -
 . عند نذير العظم احللم والعملاخلري والشر عند حممود درويش و  عند أدونيس إىل األمل واألملفمن 
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تماهى مع النص مبا انبثق عنه من مما جعله يانتقي الشعراء احملور الرتاثي بعناية ودقة،  التراث:محور  -
ذج البشري له األثر الواضح يف مو ، فكان املوروث الديين واألسطوري  والشعيب والنتدالالت وهاال
 . من بوتق الذات إىل اإلنسانية تجربةوخروج ال زخم النص و

يتحدث عن الواقع األليم واللحظة املأزومة اليت متر هبا األمة العربية يف الوقت ؛ الذي الرتاث عراءستلهم الشاف
مباضيها املشرق، وحبضارهتا اإلنسانية القوية، لعله يبعث يف عروقها األمل؛  األمةكر من خالله ليذّ ، احلاضر

 .ةبني الشعوب احليّ  لتستعيد دورها احلضاري، وتنفض عن نفسها غبار الذل واهلوان والتخلف، وتتبوأ مكانتها
الصورة الشعرية دالالت مشعة ومتشعبة، فتحت النص على آفاق ممتدة واسعة،   التوظيف الفين أضفى علىهذا 

، فهو نقد اضر واملستقبل، أما اهلدف الفينيقوم على فلسفة ذات أركان ثالثة متعانقة هي : املاضي واحلكونه 
 .الواقع وكشفه والثورة عليه، والتطلع إىل املستقبل 

داللة حمدودة، بل هي داللة ذات إحياءات ممتدة ورحبة مشلت ذات يف النص الشعري مل تكن  إحياءات الرتاثإن 
 تجربةال لتنقل البارعة؛ الشعرية الصور مع تتعانق والعبارات املفردات، وجعلت البنية الكلية للنص الشعري كله

 إىل حلم اإلنسانية املأمول. املرير األمة واقع من وقفاملو  اخلاصة
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