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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني.

والتاأريخ  الأع��الم  ترجمة  اأن  واملعرفة  العلم  اأه��ل  يتذكر  اأن  املفيد  من 
ل�سريهم  ليق�سد به التوثيق والت�سجيل، واإمنا يهدف ذلك اإلى اإبراز اآثارهم 
والجتماعي،  الثقايف  وحميطهم  بيئاتهم  يف  العميق  تاأثريهم  عن  والك�سف 
وجعلهم قدوات بني يدي الأجيال الالحقة  ت�ستفيد من خرباتهم وجتاربهم، 

وتهتدي بوا�سع نظرهم واإدارتهم ل�سوؤون احلياة  واأزماتها ...

الأعالم  اأولئك  من  واح��دا  �ساكر  حممد  حممود  اجلليل  العامل  ويعترب 
الذين وهبوا حياتهم لن�سرة احلقيقة  والك�سف عن مزالق املناهج والآراء 
واملواقف، وعكفوا على تكوين اأنف�سهم تكوينا ع�ساميا متكامال رغم العوائق 
وحتقق  والعواطف،  العقول  تغذي  موؤلفات  لالأجيال  وتركوا  والتحديات، 

التنمية الذاتية املتوازنة.

اأنها مل تقت�سر على اجلانب  ب�سي�سو  اأماين  الباحثة  واأهم ما مييز كتاب 
مباحث  تفرد  اأن  على  حر�ست  ب��ل  �ساكر،  حياة  يف  والفكري  العلمي 
عموم  عنه  ليعرف  جانب  وه��و  ال�سعرية،  حممود  �سخ�سية  عن  للك�سف 

القراء اإل النزر الي�سري.

وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 
الكويت اأن تقدم  هذا الكتاب  جلمهور القراء واملهتمني ، حلقة يف �سل�سلة 
الكتب التي اهتمت بالإنتاج العلمي ملحمود حممد �ساكر، واأمال يف اأن ي�سهم 

يف اإحياء الفكر املبدع الأ�سيل لأولئك الأعالم. 

مع خال�ص الدعاء باأن ينفع اهلل به ، ويجزي موؤلفته خري اجلزاء.

اإنه �سميع جميب الدعوات...
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مقدمة





ر مبواهب اأفذاذ هذه الأّمة وعلمائها هي الدافع الأ�سا�سي  لعّل رغبة التب�سُّ
لإن�ساء هذه الدرا�سة، ُي�ساف اإلى ذلك ما احتّله �سعر حممود �ساكر ومواقف 
حياته من منزلٍة يف نف�ص الباحثة، فكان ال�سعي للتعّرف اإلى حممود �ساعرًا، 

كما ُعِرف – من قبل – عامَل لغٍة، حمققًا، اأديبًا، ناقدًا، متعدد املواهب.

والدرا�سات التي تناولت جانب ال�سعر لدى حممود �ساكر اقت�سرت على 
اإح�سان  الدكتور  كتب  فيما  ُيالحظ  كالذي  ق�سائده،  اإح��دى  عند  الوقوف 
عّبا�ص عن القو�ص العذراء يف )درا�سات عربية واإ�سالمية(، وتناُول الدكتور 
حممد م�سطفى هّدارة لها من زاوية الإبداع الفني، والوقوف على عالقتها 
بالرتاث يف ُكتيب للدكتور حممد اأبو مو�سى يحمل عنوان: )القو�ص العذراء 
يف  وتقريظها  بها  حممود  جنيب  زكي  الدكتور  واإ���س��ادة  ال��رتاث(،  وق��راءة 
مقال له مبجلة الكتاب، واإ�سارة حممد �سعيد امل�سلم وجمال مر�سي بدر اإلى 
بع�ص اأخطاٍء وردت يف وزنها وتفعيالتها، فيما توّلى حممود �ساكر الرّد عليه 

وقتذاك.

وقد  متكاملة،  بدرا�سة  اأح��د  يتناولها  فلم  الأخ��رى،  ق�سائده  اأف��راد  اأّم��ا 
له  مقال  قلبي( يف  )اذك��ري  اإلى ق�سيدة:  علي  �سعيد  زكريا  الدكتور  اأ�سار 
بعنوان: )حممود �ساكر و�سقاء العلماء(، اإل اأّن درا�سته رّكزت على عاطفة 
اأما  �سعره،  �سائر  ويف  الق�سيدة  يف  �ساع  الذي  التكرار  واأ�سلوب  ال�ساع�ر، 
الدكتور اإبراهيم الكوفحي فقد وقف يف كتابه: )حممود �ساكر �سريته الأدبية 
خالل  من  احلياة  يف  حممود  وجدان  حركة  تتبع  ومنهجه النقدي( على 
ديوان:  مقدمة  يف  جمال  �سليمان  عادل  الدكتور  واأورد  تاريخي،  ِح�صٍّ 
واأثره يف  وال�سيا�سي،  الأدبي  رياح( حديثًا عن ع�سر حممود  يا  )اع�سفي 
فجّلى  ق�سائده،  من  عدد  عند  توّقف  كما  اإبداعه،  وَتيُّز  �ساعريته  �سقل 

بقراءتها نظرته للحياة ومعاناته فيها.
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را�سة يف خم�سة ف�سول: وتقع هذه الدِّ

- الف�سل الأول يتناول �سورة حياة حممود �ساكر، كما يعك�سها �سعره وكتاباته 
مراحله  تتبع  على  قائم  تاريخي  �سياٍق  يف  وت�سري  معا�سريه،  و�سهادات 
والإبداع،  والثورة  بال�سباب  مرورًا  والتكوين،  التلقي  مبرحلة  بدءًا  العمرية 
وانتهاًء بالكتهال والن�سج، وتقف الدرا�سة على و�سف اأبرز �سمات �سخ�سية 

حممود، التي ُتعّد ُمف�ّسرًة ملواقفه يف احلياة وم�سريته يف الإبداع.

- اأما الف�سل الثاين فرُيكز على منهجه يف تذوق ال�سعر، يف حماولٍة للو�سول 
حماولٍة  يف  منهجه  لأ�سول  يتعّر�ص  ثم  حممود،  عناها  كما  حقيقته  اإل��ى 
ال�شتنباط ما ت�شابه بني منهج حممود ومنهج كلٍّ من اجلرجاين يف )دالئل 
الإعجاز( وابن �سالم يف )طبقات فحول ال�سعراء(، ثم يتم التمثيل لتذوق 
ومنط  �سعب  و)منط  )املتنبي(  كتابي:  يف  جتربته  اإلى  بال�ستناد  حممود، 

خميف(.

لل�سعر  تعريفه  مت�سّمنًة  ال�سعرية  حممود  روؤي��ة  الثالث  الف�سل  ويتناول   -
مبهمة  واإميانه  ال�ساعر،  يعانيها  كما  ال�سعرية  للتجربة  وو�سفه  واأرك��ان��ه، 
ال�ساعر ودوره يف احلياة، ثم تلتفت الدرا�سة اإلى َم�سابَه قامت بني حممود 

ونقاد جماعة الديوان يف النظرة اإلى ال�سعر ومفاهيمه.

- ويلي ذلك الف�سل الرابع الذي ُيركز على �سعر حممود، �سمن منهج يف 
القراءة ل يقت�سر على الدرا�سة الفنية فقط، بل يتناول - اإلى جانب ذلك 
– روؤية ال�ساعر التي ا�ستبطنتها ق�سائده، وقد تناول مناذج من �سعر حممود 
يا  )اع�سفي  التي..؟!(،  )األ�ست  العذراء(،  )القو�ص  ق�سائده:  يف  متمثلة 

رياح(.

والأ�ساليب  ال�سعرية  املو�سوعات  يف  موازنًة  اخلام�ص  الف�سل  وَيعِقد   -
فيما   � ال�ساعرين  وكال  �سّيد قطب،  و�سعر  �ساكر  �سعر حممود  بني  الفنية 
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مواقَف  واحل�سا�سية  ال�ساعرّيُة  �ساغت  �سخ�سية  �ساحب   � الباحثة  ترى 
ها. وفنِّ موهبتها  جانب  اإلى  حياتها 

وفيما يخ�ّص منهج البحث، فاإّن الدرا�سة مل تقم على ا�سطناع منهٍج واحد 
بعينه، اإذ اقت�سى الأمر اأن ُيعتمد اأَ�سرف منهج، فا�ستعانت باملنهج التاريخي 
اأمكنها من تف�سري  الذي  النف�سي  وباملنهج  ال�ساعر،  تتبع مراحل حياة  بغية 
�سمات نف�سية ال�ساعر، وتعّدى الأمر ذلك لال�ستعانة باملنهج التحليلي الذي 
ال�سعرية والنرثية وحتليلها ملعرفة ما  ُبّد منه للوقوف على بع�ص الأقوال  ل 
اإليه ال�ساعر وذلك قدر امل�ستطاع، كما قامت املوازنة ال�سعرية على  يهدف 
�ساكر  حممود  من  كل  �سعر  على  غلبت  معينة  ظواهر  ا�ستقراء  من  منهٍج 
واأخريًا فقد  فنيًا،  ُكلٍّ منهما يف عر�سها  اأ�سلوب  و�سيد قطب، ثم مالحظة 
حاولت الدرا�سة تطبيق منهج القراءة يف تناولها ل�سعر حممود، وهذا املنهج 
ّمعها فتقوم  يتوقف عند م�شمون الق�شيدة حماواًل ا�شتنباط روؤيٍة عامٍة تجُ
بالوقوف  الفنية  للناحية  اهتمامًا  يويل  كما  متما�سكًا،  وكيانًا  واح��دًا،  بناًء 
على التاأمل يف ال�سورة ال�سعرية، واللغة ال�سعرية، والإيقاع املو�سيقي، وذلك 
اأوردها  كما  الأبيات  برتتيب  التقّيد  دون  الق�سيدة،  اأبيات  قراءة  طيَّ  ُكلُّه 

ال�ساعر.

وف�شول هذه الدرا�شة ـ جميعها ـ حماولٌة للك�شف عن مدى ارتباط النف�س 
يف  ومبنهجه  ال�سعر،  اإلى  وبنظرته  احلياة،  يف  �ساحبها  مبواقف  ال�ساعرة 
ال�سعراء  ولي�ص  �سعره،  يف  ُكلِّه  ذلك  انعكا�ص  ثم  ال�سعرية،  الن�سو�ص  تذوق 
كلُّهم ـ فيما ترى الباحثة ـ ي�شلح الأن يجُدَر�َس بهذا االأ�شلوب، اإنها رحلٌة طويلٌة 
مع �سعر ال�ساعر، ومع نف�سه ووجدانه، ِلُيمَتَحن �سدُقه، وليكون حقيقًا بهذه 

ة. اخلا�سّ
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وبعد،...

جميع  م��ن  امل��و���س��وع  ب��ه��ذا  اأح��ط��ت  باأنني  ال��ق��ول  اأ�ستطيع  ل  فاإنني   
اأّدعي باأنني ا�ستوعبت حقائقه ودقائقه كلها، ح�سبي اأين بذلت  اأو  جوانبه، 
اجلهد يف البحث والتقومي واحلكم، وحاولت اأن اأ�سري يف هذه الدرا�سة �سريًا 
منهجيًا، وكّلي اأمل اأن يتابع الدار�سون الك�سف والقراءة النقدية الفاح�سة، 

واأن ي�ستكملوا احللقات املفقودة.

واحلمد هلل اأوًل واآخرًا.
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الف�صل الأول
حممود حممد �صاكر: �صورة حياة





حماولة  هي  بل  �ساكر،  حممود  حياة  ل�سرية  �سردًا  الأوراق  هذه  لي�ست 
ل كالمه  للتاأمل يف �سخ�ص حممود: الإن�سان، اأخالقه، ميوله، مبادئه، بتاأمُّ
عن نف�سه، و�سهادة الآخرين له، ولي�ص تق�سيمها ح�سب ال�سياق التاريخي اإّل 

بغية مالحظة تطور حياته، واأثر ذلك يف �سخ�سيته.

التلّقي والتكوين ..

اأبي علياء،  اآل  اأحمد بن عبد القادر من  هو حممود بن حممد �ساكر بن 
من اأ�سراف جرجا ب�سعيد م�سر، ينتهي ن�سبه اإلى احل�سني بن علي بن اأبي 
الثنني عام 1327 ه،  ليلة عا�سوراء  الإ�سكندرية،  ولد يف مدينة  طالب)1(، 

املوافق اأول �شباط/ فرباير عام 1909م)2(.

ثم  الأزه���ر،  اب��ن  �ساكر،  حممد  ال�سيخ  فوالده  ودي��ن،  علم  بيت  يف  درج 
اأمني دار الفتوى، ثم قا�سي ق�ساة ال�سودان، ثم �سيخًا لعلماء الإ�سكندرية، 
وُموؤ�س�سًا للمعهد الديني بها، ثم وكيل اجلامع الأزهر)3(، وقد اأدخل تطويرًا 
يف تعليم الأزهر بتاأييد من اخلديوي عبا�ص حلمي الثاين، كما ا�سرتك معه يف 
و�سع حجر الأ�سا�ص للجامعة امل�سرية عام 1912 ثم تفّرغ للعمل ال�سيا�سي، 
والجتماعية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  خمتلف  يف  ال�سحف  يف  املقالت  وكتابة 
والأدباء  والعلماء  القوم  لعلية  الزحام  كثري  موردًا  داره  وكانت  والدينية))(، 

ورجال الأزهر))(.

وقراأها  جمعها  �ساكر،  حممد  حممود  الأ�ستاذ  مقالت  جمهرة  حممد(،  )حممود  �ساكر  ينظر:   -1
وقدم لها: عادل �شليمان جمال، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط1، 2003، (و�سَيلي ذكره حتت م�سمى: 
جمهرة مقالت �ساكر اخت�سارًا): 1011/ جملة املجلة، اأحمد حممد �ساكر: اإمام املحّدثني،العدد19، 

توز/يوليو 8)19.
2- ينظر: �سامل )حممد ر�ساد واأ�سحابه(، درا�سات عربية واإ�سالمية مهداة اإلى اأديب العربية الكبري 

اأبي فهر مبنا�سبة بلوغه ال�سبعني، مطبعة املدين، القاهرة، 1982: 13م.
3- من ر�سالة واردة من عبد الرحمن �ساكر موؤرخة يف 11/2/)200م

اأيلول/ الهالل  العربية، جملة  الكلمة  الرحمن(، حممود حممد �ساكر فنان  )- ينظر: �ساكر )عبد 
�سبتمرب 1997: 18-20، و�سيلي ذكرها حتت م�سمى )فنان الكلمة(.

)- ينظر: مكي )الطاهر اأحمد(، معامل هادية على طريق �شرية عطرة، جملة الهالل، �شباط/فرباير 
.70 :1997
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وجّد حممود لأمه هو العامل ال�سيخ اجلليل هارون عبد الرزاق، اأحد كبار 
اللغة  بتدري�ص  وا�ستغل  الأزه��ر  يف  تعلم  م�سر،  يف  املالكي  املذهب  علماء 

العربية، وكان له اهتمام بالتاأليف)1(.

ثالث  وميل  لالإجنليزية،  وميله  للعربية،  ميله  حممود  الفتى  يتنازع  وظل 
والتو�سع فيها، وطغى  اإتقانها  له هم �سوى  الريا�سيات، فلم يكن  اإلى  اأقوى 
درجة  ون��ال  العلمي،  بالق�سم  اللتحاق  فاآثر  ميوله  �سائر  على  بها  �سغفه 

البكالوريا عام )192.

املر�سفي،  علي  بن  �سيد  بال�سيخ  معرفته  توثقت  عام 1922،  ويف غ�سون 
على  يلقيها  كان  التي  درو�سه  بع�ص  ح�سر  حيث  الأزه��ر،  علماء  كبار  اأحد 
طلبة العلم يف الأزهر، واتخذه املر�سفي كبع�ص ولده ل�سابق معرفته بال�سيخ 
للفتى  ولح  بيته،  وال�سعر يف  الأدب  عليه  يقراأ  واأخذ حممود  �ساكر،  حممد 
حممود فرق كبري يف اأ�سلوب اإلقاء املر�سفي للدرو�ص العامة بالأزهر، حيث 
يلتزم اجلّد والوقار، يتخللهما �سيئ من املزاح، اإل اأن �سمت الأ�ستاذية يغلب 
عليه)2(، اأما اأ�سلوبه يف بيته فتغلب عليه عاطفة الأبوة، وقد مل�سه حممود يف 
اإياه، ومقاله ذات مرة وقد راأى الفتى ناحل اجل�سم ثائر ال�سعر:  ا�ستقباله 
يد  ويده على  مقاله  يكرر  يزل  الفتى«، ومل  اأيها  بعيد  �سفر  اآيب من  »كاأنك 
الفتى)3(، ويقع ذلك من نف�ص الفتى حممود موقع املاء من ذي ُغّلٍة �سادي، 
فاإح�سا�ص �سيخه مبا كان ينتابه من �سعور بالغربة، لهو ب�سي�ص اأمٍل يقذف 
يف نف�سه � الفتّية القلقة � �سعورًا ب�سيء من الألفة، يطمئنه وُيهّدئ من روعه.

التي  للق�سيدة،  َتثُّ�له  وبح�سن  مبواهبه،  �ُسغف  ب�سيخه،  الفتى  وِلتعّلق 
ُيلقيها وكاأنه ُيوّجه بها خطابًا للم�ستمع، وقد تاق حممود لأن يكون م�ستمعًا � 

1- ينظر: الزركلي )خري الدين(، االأعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط)، 1979، ج6: 6)1.
العدد 63،  ما عرفته )3(،  ليتني  املتنبي:  الثقافة،  �ساكر: 1179، جملة  ينظر: جمهرة مقالت   -2

كانون اأول/ دي�سمرب 1978.
3- ينظر: ذاته: )31، جملة الر�سالة، بع�ص الذكرى، العدد 696، 6)19.
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على ُقرب من ال�سيخ، ويف خلوة عن النا�ص � لُيح�ص اأن اخلطاب يعنيه وحده، 
ذا  كان  بيته  يف  لل�سعر  املر�سفي  اإلقاء  اأن  الفتى  نف�ص  اإلى  ت�سّرب  فقد  لذا 
ويقف  اإمنا هو يرتمن،  والإبانة،  ال�سرح  بق�سد  يقروؤه  ل  فهو  لة،  ُمف�سّ ميزة 
على الأبيات يعيدها ويرددها، »وي�سري بيديه وتربق عيناه، وت�سيء معارف 
وجهه، ويهتّز ويرفع من قامته ماّدًا ذراعيه ملوحًا بهما يهم اأن يطري، وترى 
�سفتيه والكلمات تخرج من بينهما، تراه كاأنه يجد للكلمات يف فمه من اللذة 
الثقة  معنى  يحمل  كان  كما  الت�سّور«)1(،  كل  يفوق  ما  واحل��الوة  والن�سوة 
والقتدار والتمكن يف فهم املعنى الذي يتغنى به، مما يلقي يف ذهن ال�سامع 
اأن ال�سيخ تو�سل اإلى اإدراك املعاين اخلفية التي طويت يف نف�ص ال�ساعر)2(. 
وقد كان ذلك كله مما ملك نف�ص الفتى، وحدا به اإلى اإدراك �سٍرّ خمبوء يف 
طوايا األفاظ ال�شعر، فتعّلق بال�شعر، وازداد �شعوره بعظمة اللغة، بل واأ�شبح 
ديدنه التغني بالق�سيدة، اإذا هّم بقراءتها متذوقًا، على النمط الذي جرى 

عليه املر�سفي.

وزاد َكَلَف الفتى باللغة، تعّرُفه على الرافعي عام 1923، حيث قراأ كتابه 
)امل�ساكني(، فاأر�سل اإليه بر�سالة يروم �سلته، فكان رّد الرافعي كتابًا رقيقًا 
اأ�سرقت له نف�ص الفتى)3(، وتوثقت بعده روابط و�سيجة بينهما، وُينبىء رثاء 
بوفاة  معهما، ومل تت  كانت حتيا  التي  املحبة  للرافعي عن عميق  حممود 
الرافعي، بل اإنَّ حممودًا ناجاه بتكرار ندائه: )اأيها احلبيب())(، يف مناجاة 

تثري كوامن احلزن. 

ويف ذكرى الرافعي، يقول حممود: »ل�ست اأدري! فاأنا اأذكر الرافعي، اأعرفه 
يجد  والفكر  الأدب  اإلى  بهّمه  ان�سرف  قد  رجاًل  فيل�سوفًا...  �ساعرًا  اأديبًا 

1- ذاته: 1179، جملة الر�سالة، املتنبي ليتني ما عرفته )3(.
2- ينظر: ذاته: 316، جملة الر�سالة، بع�ص الذكرى.

3- ينظر: ذاته: )70، جملة املقتطف، وحي القلم، املجلد 90، �شباط/ فرباير، 1937.
)- ينظر: ذاته: 167، جملة الر�سالة، جنوى الرافعي، العدد 8)3، 0)19.
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ال�سديق وحده.  اإّل  نف�سي  اأجد يف  اأذكره، ل  فيهما ما يجد، ولكني حني 
ومن  عنه  واأع��رف  خربه  للنا�ص  اأعي  اإين  اأق��ول  حتى  طوياًل  اأعا�سره  مل 
اأبدًا  ما ل يعرفه غريي، كال ل�ست اأدعي ما لي�ص عندي، ولكني كنت  اأمره 
معه بحّبي له و�سداقتي، وكان هو اأبدًا يحوطني بروحه يف اأنفا�ص من حنانه 
وتنا�سمتا من قريب فعرفته وعرفني.  بعيد  تناظرتا من  وحبه. كنا روحني 
كان بيننا �سّر جامع ل اأدري كيف اأ�سفه، ولكن كان من يعرفني ويعرفه يجد 

اآثاره ويرى من بع�ص بيناته«)1(.

الأم���د يف مادة  ا�ستولى على  ق��د  »ك��ات��ب  ال��راف��ع��ي  ب��اأن  ي��وؤم��ن  وحم��م��ود 
الكتابة«)2(، وَمرّد ذلك اإلى فكره وعلمه وبيانه وفّنه، ففكره فكر املوؤمن الذي 
يرى بب�سريته، فينفذ اإلى اأ�سرار ال�سماء، وهو ُيدمن الفكرة، ويدمي النظر 
اآلف  الواحدة  الفكرة  من  له  فتولد  بقرائنها،  ومقارنتها  وتقليبها،  فيها، 
الأفكار. اأما علمه، فقد اأخطاأ من ظن الرافعي يريد الإغراب على النا�ص يف 
كالمه بغية التفا�شح، اإمنا كان ملعانيه حق اختيار االألفاظ املنا�شبة لها من 
خمزونه اللغوي الغني)3(، واأما بيان الرافعي وفنه فمتمثل يف اإدراكه جلوهر 
والرذيلة عنده مو�سوعات  والف�سيلة  وال�سر  البناء، فاخلري  واأ�سل  اجلمال 
لالأ�سرار، وهو اإذ يقف عليها ل ي�سورها كما تبدو، بل يحاول اأن يبث فيها 
ال�سر  فاإذا  اأ�سرارها،  والتداخل، حتى تبني عن  الأحياء يف المتزاج  حركة 

يلوح خريًا، والرذيلة تبدو ف�سيلة يف كثري من الأحيان))(.

ما  ولعّل هذا  بقلبه))(،  امتيازه  فهو  الرافعي،  اأ�سلوب  البيان يف  �سر  واأما 
اأ�سبه به التلميذ �سيخه، فمحمود ي�سدر يف كل كتاباته عن عاطفة �سادقة، 

1- امل�سدر ال�سابق: 170، املقالة ذاتها.
2- ذاته: )70، جملة املقتطف، وحي القلم، املجلد 90، �شباط/فرباير 1937.

3- ينظر: ذاته: )70.

)- ينظر: ذاته: 706.
املكتبة  العريان،  �سعيد  حممد  الرافعي(،  )حياة  كتاب  مقدمة  حممد(،  )حممود  �ساكر  ينظر:   -(

التجارية الكربى، م�شر، ط3، ))19: 8.
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يخال القارئ معها اأنه يقراأ معاناة الكاتب ل فكره ح�سب، ورمبا يزيد اأ�سلوب 
يف  وو�سوح  النف�ص،  يف  �سفافية  من  به  يتمتع  ما  القارئ  اإلى  قربًا  حممود 

التعبري، وغو�ص بعيد املدى اإلى اأغوار عامل الروح.

ال�شباب والثورة والإبداع ..

�سبق ذكر نزاع اأهواء حممود، وتقلب ميوله بني العربية والإجنليزية وحب 
الريا�سيات، وغلبة هذه الأخرية، مبا وّجهه لختيار الق�سم العلمي واحل�سول 
اإّل اأن النزاع ما لبث اأن عاود �سريته يف  على درجة البكالوريا عام )192، 
تناو�ص اأفكار حممود بعد اأن غدا �سابًا، ُيدرك بع�ص الإدراك ما ُيراد بلغته 
التي نالت ما نالت من قلة احتفال الطلبة بها، وا�ستهزائهم بدر�سها، وَفِزع 
ه اإلى اإح�سا�سه باخلطر ال�سيا�سي  ال�ساب حممود لهذا الإدراك الذي كان مردُّ
املر�سود لأمته العربية)1(. كما كان لتلمذته على يد املر�سفي والرافعي �ساأن 
�سّرًا  عنده  الكلمة  اأ�سحت  حتى  نف�سه،  يف  واآدابها  اللغة  منزلة  اإعالئه  يف 

مقّد�سًا.

وقاده هذا الإح�سا�ص القوي اإلى العزم على تغيري درا�سته، فتقدم لاللتحاق 
      – اآنذاك   – واجلامعة  العربية،  اللغة  ق�سم  اجلامعة،  يف  الآداب  بكلية 
ال ت�شمح لطلبة الق�شم العلمي بتغيري اخت�شا�شهم، وقد اأ�شّر مدير اجلامعة 
على ذلك، اإّل اأنه لَن اأمام اإ�سرار طه ح�سني، فكانت تلك يدًا له ل ُينكرها 

حممود، بل ُيثبتها وُيقّر بها)2(.

واأثناء درا�سة حممود باجلامعة، ويف عام 1927، انعقدت �شلٌة له وثيقة 
جمعية  قيام  على  رّدًا  قامت  فكرة  كانت  مذ  امل�سلمني،  ال�سبان  بجمعية 
الدين  حمب  وهو  موؤ�س�سيها،  باأحد  عالقته  وتوثقت  امل�سيحيني،  لل�سباب 

1- ينظر: اأباطيل و اأ�سمار:9)).
 ،60 العدد  عرفته)1(،  ما  ليتني  املتنبي:  الثقافة،  جملة   ،1097 �ساكر:  مقالت  جمهرة  ينظر:   -2

اأيلول/ �سبتمرب 1978.

23



ومر�شدًا،  اأ�شتاذًا  له  فكان  و)الفتح(،  )الزهراء(  جمّلتي  من�شئ  اخلطيب 
بل و�سديقًا)1(.

وقد كان ال�ساب حممود، بحياة هذه الفكرة يف اأع�سابه ال�سابة، من اأوائل 
الإ�سالمية يف  الروح  اإحياء  اإلى  وكانت تهدف  اإليها،  الدعوة  �سارك يف  َمن 
�سباب العامل الإ�سالمي، وتقوية العقيدة يف نفو�سهم، دون اأن يكون للتع�سب 
مطلع  من  والتغيري  الإ�سالح  فكر  حممود  حمل  فقد  وك��ذا  فيها)2(،  مكان 
م�سقة  ُيوؤثر  اأعلى،  مثاًل  حياته  مواقف  يف  يكون  لأن  ذلك  به  وحدا  حياته، 

َخ�ص. العزمية على ُي�سر الأخذ بالرُّ

معنى  يف  كربى  اآمــاٌل  ت�شحبه  العربية،  اللغة  ق�شم  حممود  ال�شاب  دخل 
اجلامعة، وبداأ طه ح�سني باإلقاء حما�سراته حول ال�سعر اجلاهلي، املت�سمنة 
منت  على  حا�سية  كونه  على  يزد  مل  الذي  اجلاهلي(،  ال�سعر  )يف  كتابه  يف 
امل�ست�سرق مرجليوث)3(، ذاك املُّدعي اأن ال�سعر اجلاهلي املعروف لدينا، اإمنا 
هو �سعر اإ�سالمي و�سعه الرواة امل�سلمون، ثم ن�سبوه اإلى اأهل اجلاهلية، فهو 

�سعر منحول م�سنوع))(.

وقد �ساق ال�ساب حممود لعجزه عن جدال اأ�ستاذه، ملا ُيِكّن له من احرتام، 
ولعلمه اأّن حما�سراته اإمنا هي �سطو جمرد على مقالة مرجليوث، فوقع فيما 
رٌب  ي�سميه )حمنة ال�سعر اجلاهلي())(، واإمنا اعتربها حمنًة ِل�شعوره اأنه جمجُ
على كتمان حقٍّ َعِلَم به، فهو يحتقب اإثمًا يف �سبيل رعاية ما ترّبى عليه من 

احرتام اأ�ساتذته وتوقريهم.

1- ينظر:ذاته: 813، جملة الع�سور، �ُسكر، العدد 2، 9 كانون اأول/ دي�سمرب 1938.
2- ينظر: ذاته: 776، 777، جملة الفتح، جمعية ال�شبان امل�شلمني، العدد 01)، حزيران/يونيو )193.

3- يف مقال قراأه حممود �ساكر يف جملة اجلمعية امللكية الآ�سيوية عام )192. ينظر: �ساكر )حممود 
حممد(، خطبة كتاب املتنبي، مطبعة املدين/ م�سر، دار املدين/ جدة، 1987: 12.

)- امل�سدر ال�سابق: 13.
)- ينظر: �ساكر )حممود حممد(، منط �سعب ومنط خميف، مطبعة املدين/ م�سر، دار املدين/ 

جدة، ط1، 1996: 330.
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وبداأت هيبة الأ�ستاذية تت�ساءل اأمام حممود ال�ساب، ومل يبق لتوقري ال�سّن 
عنده معنى، فاتخذ موقفًا فا�ساًل يف حياته، وواجه اأ�ستاذه بف�ساد منهجه يف 
ال�سك، وخمالفته منهَج ديكارت، فطه ُي�سّلم ت�سليمًا ل يداخله ال�سك بروايات 
هي يف ذاتها حمفوفة بال�سك، فما كان من طه ح�سني اإل اأن انتهره واأ�سكته، 
واأر�سل اإليه بعد املحا�سرة يعاتبه، ومل ي�ستطع حممود اأن ي�سارحه بق�سية 

�سطوه على مقالة مرجليوث، لأنها مكا�سفة جارحة، ف�سمت مطرقًا)1(.

 ومل يتوقف حممود – منذ ذلك اليوم – عن مناق�سة اأ�ستاذه، بعد اأن زالت 
هيبته وتال�ست، كما مل يكف اأ�ستاذه عن ا�ستدعائه بعد املحا�سرات، وتفاقم 
الأمر حتى عزم حممود على فراق م�سر كلها، ل اجلامعة ح�سب، غرَي مباٍل 

باإتام درا�سته اجلامعية، بعد اأن فقدت اجلامعة اأمامه هيبتها)2(.

وقد اتخذت حياة حممود بذلك طابعًا ثوريًا، مل َي�ْسَع اإليه، بل ُفِر�َص عليه 
راآه  اأن �شكوته عما  اإاّل  فر�شًا، فهو مل يكن يطمح لرتك درا�شته اجلامعية، 
وكانت حدثًا  عليه،  ثورته  ُفر�ست  فقد  وهكذا  املحال،  من  �سربًا  كان  حقًا 

فا�ساًل يف حياته، بل حمنًة بحق.

تن�سخ         املحكمة:  الآي��ة  »منزلة  الرجل  حياة  يف  ينزل  ما  احل��وادث  ومن 
ما كان قبلها، ثم ياأتي بع�سها كالقنبلة: تخ�سف الأر�ص اأمامه فال يرى اإّل 
هوًة وغبارها، فاإذا تالحقا مل يدِر املرء ما ي�ستدبر من اأمره ول ما ي�ستقبل، 
واإمنا هو احلرية وال�سالل والرعب، والرتّدي كلما اأقدم اأو اأحجم«)3(. وكذا 
كان، فاآثر حممود اأن ين�سحب ان�سحابًا كرميًا، ومل يقبل اأن يعتذر لأ�ستاذه، 
لأنه كان يرى ب�سواب راأيه، وهو يف احلق ل يقبل مداهنًة ول تّلقًا، فكانت 
لنف�سه  اجلاهلي(  ال�سعر  )ق�سية  يف  احلق  وجه  ا�ستبانة  بغر�ص  هجرته 

1- ينظر: ذاته: 16، 17.
2- ينظر: ذاته: 17.

3- جمهرة مقالت �ساكر: 121، جملة الر�سالة، العودة، العدد 1)3، 0)19.
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ل للرد على اأ�ستاذه.

هو  بل  )اخل�سومة(،  ب�  �ستاذه  اأ وبني  بينه  جرى  ما  ي�سف  يكن  ومل 
ل يرى فيه ظال للخ�سومة)1(، وكان اعتقاده اأن »علينا نحن ال�سباب اأن نوقر 
ون�سارعهم،  ننازلهم  اأن  وعلينا  جتاربهم،  من  ون�ستفيد  وجنّلهم  �سيوخنا 
تخاف  ل  التي  الثابتة  راحاتنا  ي�ستقر يف  ما  املرتع�سة  اأيديهم  من  وناأخذ 
ول تتهيب ... وعلى �سيوخنا اأن يعلموا اأنه ل ُبّد لهم من �سباب �سديد الأ�سر 
ي�سد اأزرهم اإذا �سعفوا ويخلفهم اإذا هلكوا ولكنهم غفلوا زمانًا فرتكوا الن�صء 
ين�ساأ بني اأح�سانهم، فلم ي�سّددوه ومل يعاونوه ومل يعدوه لغدهم، وقلبوا اآية 
احلياة وبّدلوا معناها، فكانوا هم ال�سبيان حني تخلقوا باأخالق ال�سبيان، 
واأ�سروا على حب التملك والت�سلُّط والأثرة والعناد، واللجاج يف كبري الأمر 

و�سغريه«)2(.

فمحمود كان يخا�سم فكر طه ل طه نف�سه، بدليل اأنه مل ينقطع عن زيارته 
مرة بعد مرة، خالل �سنتي درا�سته باجلامعة)3(. وقد ف�سلت جهود اأ�ساتذته 
اأنَّ  يعلن طه  اأن  اإلى اجلامعة، ذاك ل�سرتاطه  ورّده  احتوائه من جديد  يف 
الذي يقوله يف م�ساألة ال�سعر اجلاهلي هو قول مرجليوث، ول ت�سر موافقته 
له اأو خمالفته اإياه، لأن ما اأحفظ حممودًا هو اإقرار اجلامعة مببداأ ال�سطو 
بالأخذ  اإق��رار طه  – يعني  فعل  »ف��اإذا  قائاًل:  اأ�ساتذته  ووعد  الأفكار،  على 
عن مرجليوث – ف�ستجدين غدًا اأول طالب يرابط يف هذه اجلامعة قبل اأن 
الديار  ت�سكن  اأن  تطيق  نف�سي ل  فاإن  ال�سمت  اأما مع هذا  ال�سم�ص،  ت�سرق 
اخلربة!«))(، وتلك هي النف�ص الأبّية التي ل ُتقيم وزنًا لآراء املجتمع واأحكامه، 

1- ينظر: امل�سدر ال�سابق: 1106، جملة الثقافة، املتنبي: ليتني ما عرفته )1(.
2- ذاته: 306، 307، جملة الر�سالة، بني جيلني، العدد 692، �سنة 6)19.

3- ينظر: ذاته: 1106، جملة الثقافة، املتنبي ليتني ما عرفته )1(.
الذي ي�سف معركته  �ساكر على �سالح ف�سل  رّد من حممود  املقالة ذاتها، )هذا  )- ذاته: 1110، 
هذه باأنها معركة عمره اخلا�سرة(، )ينظر: ف�سل )�سالح(، تكوينات نقدية، دار الكتاب امل�سري/ 
القاهرة، دار الكتاب اللبناين/ بريوت، ط1، 2000: 102(، فما هذا الإباء اإّل ُلّب النجاح. )الباحثة(.
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اإن خالف ذلك ما توؤمن به، وهي نف�ٌس على درجٍة من الوعي عالية، ذاك اأنها 
اتخذت موقفًا جريئًا، وهي َبعُد يف َمبداأ الطريق، فهي تلك � واثقًة � اإحكاَم 

�سريها، فيما اأقرانها ل تكاد ت�ستقر خطاهم. 

اأر����ص احل��ج��از، يطلب م��ن اهلل  اإل���ى رح���اب  ه��اج��ر حم��م��ود ال�����س��اب 
وكان  احلق،  على  ثباتًا  بل  منه،  عنادًا  هذا  يكن  ومل  والثبات،  الهداية 
وجه  فيها  ي�ستبني  واأن��اًة  �سدمته،  لمت�سا�ص  هادئًة  وقفًة  يبتغي  بهذا 

اجلاهلي(. ال�سعر  )ق�سية  يف  احلق 

ويف مدينة جّدة عمل بوظيفة مدر�ص يف املدر�سة ال�سعودية بو�ساطة ال�سيخ 
اأوا�سط  وعاد  العودة  انتوى  ثم  ن�سيف،  حممد  �سيخ  الفقي،  حامد  حممد 
قراءاته  اأك�شبته  كما  �شخ�شيته،  اأثٌر يف �شقل  للغربة  وكان  ع��ام1929م)1(، 

طماأنينًة جتاه اإميانه بال�سعر العربي القدمي.

وفيما بني عامي )1929- )193( عقد ال�ساب حممود عزمه على اجتياز 
طويلة  متاأنية  ق��راءًة  قراءته  فاأعاد  العربي،  ال�سعر  دروب  يف  طويلة  رحلة 

االأناة، حدت به اإلى ا�شتنباط منهٍج له يف )التذوق(.

ويف وقت غري معلوم على وجه التحديد، يطرق قلَب  ذلك ال�ساب املتوثب 
اآ�سرة  قوية  روح��ًا  حبيبته  يف  وي��رى  ل��ه،  في�ستجيب  احل��ب،  ط��ارُق  باحلياة 
بها  يطوف  حولها  من  الن�سيم  »اأن  اإليه  يخّيل  حتى  حبها  وميلكه  مت�سلطة، 
متعبدًا خا�سعًا ثم ي�سعى اإليه حاماًل نفحة من نفحات اجلنة«)2(، ويرى يف 

مدير  من  بطلب  مت  للوظيفة  حممود  ت��رك  اأن  ن�سيف  ح�سني  حممد  عن  اجلا�سر  حمد  ي��روي   -1
املدر�شة، )ينظر: اجلا�شر )حمد(، حول ال�شيخ حممود حممد �شاكر:ت�شحيح يف ال�شياق التاريخي، 
جملة الأدب ال�سالمي عدد 18، 19)1ه�: 83،82( و قد يرجع ذلك اإلى طبيعة حممود الثائرة، ورمبا 

عدم تقيده مب�ستلزمات وظيفة املدر�ص. )الباحثة(.
عادل  )يرى   .19(0 العدد362،  اأي��ن؟)11(  اإلى  الر�سالة،  جملة   ،177 �ساكر:  مقالت  جمهرة   -2
)عادل  جمال  ينظر:  �سديقه،  �ستار  خلف  ويختبئ  نف�سه  عن  يتحدث  حممودًا  اأن  جمال  �سليمان 
�سليمان(، مقدمة ديوان اع�سفي يا رياح وق�سائد اأخرى، �سرح وتقدمي: عادل �سليمان جمال، جمع 

وحتقيق: فهر حممود حممد �شاكر، مطبعة املدين/ م�شر، دار املدين/ جدة، ط1، 2001: 60، 61.
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نف�سه »جمنونًا تن�سئ له اأع�سابه املري�سة الهالكة معانيها التي ل حقيقة لها 
يف حقيقتها هي« )1(، ويف قلبه خال�سًة �سافية من احلنان والرقة وال�سفقة 

واحلزن، ويف روحه ثورًة وتوقدًا ملتهبًا عنيفًا)2(.

اأّمًا تهد له يف قلبها عاطفًة وثريًة  له  واإمنا هو يراها عامله كله، فتكون 
واأخًا  املنكوب،  اأخيها  �سبيل  يف  ت�سحي  واأخ��ت��ًا  والعطف،  احلنو  من  لينة 
خمل�سًا ي�سد اأزره اإذا اأطبقت اخلطوب، واأبًا حازمًا  ي�سّدد خطوه ويوجهه، 
و�سديقًا حتر�سه �سداقته وترعاه، بل واأ�ستاذًا ُيلقي حكمته اخلالدة يف حّل 

ما تعّقد)3(.
يُئُه »َبلى! ُكنِت يف قلبي �ِسَراَجًا ُي�سِ

 

َه���ا ���دُّ وُك���ن���ِت َح���ي���اًة ِل��ل��َح��ي��اِة ُتِ
ُك��لُّ َجاِنِب ن�����َواِرِه  اأَ َع��ْن  َف��َي��ْف��رَتُّ 

 

ِباأَْفَراِحها يف َعاِب�َساِت امَل�ساِئِب
وُكنِت ِل�����َي الَب����رَّ الوِديَع اإذا َغَلْت       ِباأَمواِجَها َواّداَفَع����ْت ِبامَلن���اِكِب))(

اإياها،  فاإما متنحه  اإمــراأٌة متلك حياة حمبها،  ثم هي، بعد ذلك وفوقه، 
واإما ت�سلبها �سلبًا جبارًا دون رحمة اأوهوادة))(.

واإذا  ال�سراب،  ليلم�ص  اأفاق يومًا  اأحالمه، حتى  اآماله، وامتدت  وتطاولت 
يت�ساءل: كيف مت هذا؟  وراءه��ا حائرًا  لترتكه  وتبتعد،  عامله  هي تطري من 
ومل؟ ومن اأين؟ واإلى اأين؟)6(... واأعقب هذا الت�ساوؤل املرير يف حياة ال�ساب 
�سرخًا تطاول وامتد، حتى اأ�سحى طريق احلب طريقًا اإلى اجلحيم، ورغم 

1-  ذاته: 178، جملة الر�سالة، اإلى اأين؟ )1(.
2- ينظر: ذاته: 179، واملقالة ذاتها.

3- ينظر: ذاته: 191، 192، جملة الر�سالة، اإلى اأين؟ )3(، العدد )36، 0)19.
)- ديوان اع�سفي يا رياح وق�سائد اأخرى، حممود حممد �ساكر، جمع وحتقيق: فهر حممود حممد 
�شاكر، �شرح وتقدمي: عادل �شليمان جمال، ط1، دار املدين، جدة، 2001: 206، 207. )األ�ست التي؟(.

)- ينظر: جمهرة مقالت �ساكر: 188، جملة الر�سالة، اإلى اأين؟ )3(.
6- ينظر: ذاته: 192، واملقالة ذاتها.
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ذلك فهو ي�ستعذب الأمل، ويتوق اإلى اجلحيم، ويبحث عنه، لطول األفته له)1(، 
باملُثل  فكره  اقرتن يف  الذي  للن�سيان، احلب  ي��وؤول حبهما  اأن  ي�ساأ  ولأن��ه مل 
اخلالدة التي ينبغي اأن حترتق النف�ص يف �سبيلها لتح�سل هي على اخللود، 

ومل ُتِطق حبيبته جهاَده هذا، فوّدعته)2(.

َراِبَها َوحِمْ وِح  ال���رُّ َم��ْع��َب��ِد  »يف 

 

ُنوِرَها يف  رِّ  ال�سَّ ��َراُم  ���سِ َيْجثو 
اِجِر الزَّ رَخُة  �سَ َهْم�َسًا  َت�ْسُجُد 

 

الّطاِهِر ْمِتَها  �سَ يِف  َوَي��ْزَدِه��ي 
���ِر)3( َرْت ِبالأمَلِ الَع��������ا�سِ    َت�ْسُمو الأَم���ايِن َبنَي اأَْرَج�����اِئَه��ا      َقْد ُطهِّ

وقد خال حممود يف حبيبته من القوة ما مل ُتوؤَته، ف�سرب و�سق طريقه، فيم 
ا�ستحال عليها ذلك:

َنْت ُزيِّ َعُرو�َسًا  ال��َوْه��ُم  َج��ال  »ق��د 

 

ْك����َف����اُن����َه����ا ���������ا اأَْث�����واُب�����َه�����ا اأَ َ اإِمنَّ

 

ــَوٍة ــشْ ــ� ـــــــوٌه اأ�ـــشـــَرَقـــْت ِمــــْن َن ججُ َووجُ

 

َخَبْت ــمَّ  ثجُ  ... ــِعــَلــْت  اأجُ�ــشْ ــَهــَواٌت  �ــشَ

 

ــًى ــَن ــــّم مجُ ــــّم َهــــــَوًى، ثجُ ــــْظــــَرٌة، ثجُ َن

 

���َدًى ����سُ اأو  َف����َن����اًء  اإِل  اأَرى  ل 

���ْت ِح���ْل���َي���َت���َه���ا ِل����ل����َم����اأمَتِ َل���ِب�������سَ

 

�����ُن َق�����رْبٍ ُم��ْع��ِت��ِم َوالأَغ���������ايِن حَلْ

 

َت�ْسَلِم مَلْ  َه���َوْت  ًث��مَّ   ... َت��َك��ْد  مَلْ 

 

املُ���غ���َرِم ���َك���اَة  ����سَ اإِّل  َت���ُك���ْن  مَلْ 

 

�ُل�ِم  حَتْ مَلْ  َك�����اأْن  َواْن��َف�����صَّ   ... ُث��ّم 
ـالٍل اأو َعــِم َوَليــــاٍل  يــٌر يِف �شَ َفَب�شِ
َوَلي��������������اٍل اأظَلَم�������ْت اأنواُرَه��������ا          ُنوُرَه ل�َْم ولياٍل نوره��ا مل ُيْظ��ِل���ِم))(

وهكذا فقد كّلفها حبه هذا فوق ما تطيق، لي�ص لأنه تعمد اأن ي�سق عليها، 
يلحظه  ما  وهذا  )الإن�سان(،  يفوق طاقة  ما  )الإن�سان(  تطّلب من  لأنه  بل 
املتاأمل يف حياة هذا ال�ساب الذي خا�َص عمره كّله حماربًا، ينت�سر ملا يوؤمن 

اأنه حق، واإن كّلفه ذلك جهَد النف�ص وعناء القلب ...
1- ينظر: ذاته: 770، جملة املقتطف، �ساعر احلب والفلوات، ذو الرمة)3(، املجلد103، حزيران/

يونيو3)19.
2- ينظر: ذاته: )81، جملة الع�سور، اأنا وحدي، العدد )2(، 9 كانون اأول/دي�سمرب 1938.

3- اع�سفي يا رياح: 2)2.  )ال�سجرة ... نا�سكة ال�سحراء!(.
)- امل�سدر ال�سابق: 233- )23. )من حتت الأنقا�ص(.

29



َقِريَبًة َيَراَها  اأَْن  اإّل  الَقلُب  اأَبى 

 

َق�َسَماِتَها يِف  القلِب  �َسَباُب  َيِرفُّ 

 

ِبَخياِلَها ���ِه  َه���مِّ َل���ي���ايِل  ��ئ  ُت�����سِ

َتَتَحّدرجُ ـــْزَنـــٌة  مجُ ــا  ــاَهـــ ِر�ــشَ ــــاأنَّ  َك

 

ُ َيَتَحريَّ ��اِح��َك��ًا  ���سَ َت�����َراُه  َت���َك���اُد 

 

رجُ َنوِّ مجُ ــٌم  جَنْ الليِل  َهــمَّ  �َشلَّ  كما 
هِر اأو ُهو اأْق�س��ُر)1( لَّ الَقلُب...اإِنَّ َبَقاَءَها          َبَق���اُء َربيِع الزَّ     َوَهيَهاَت! �سَ

)دي��وان  ل��دي��وان��ه:  اخ��ت��اره حممود  ال��ذي  ال���س��م  ذل��ك  التمّلي يف  وعند 
البغ�شاء(، ومالحظة انت�شار األفاظ الكراهية والبغ�س يف اأنحائه: )انتظري 
اإلى  بغ�سي، عقوق، ل تعودي، حرية، رماد، من حتت الأنقا�ص ...(، يقفز 
يبغ�س  وهل  للحب،  اآخر  وجٌه  البغ�س  باالهتمام: هل  االأذهان معنى جدير 

املحبُّ حبيبه اإّل اإذا كان حلبه يف قلبه اأكرب منزلة!! َمْن يدري؟!

وميرُّ ال�ساب حممود بتجربة مريرة، اإْذ ُيقدم على النتحار، بقطع �سريان 
يف يده)2(، ويثري بذلك جزع �سديقه الرافعي، في�سطر مقالت )النتحار( 
اإياه:  معاتبًا  نف�سيته)3(،  اإلى  التوازن  واإع��ادة  �سديقه،  ملوا�ساة  حماولٍة  يف 
ل�سانه،  ال�ساب على  ال�سعف يف حياة  املوؤمن؟«))(، وي�سف حلظة  »اأ كذلك 
اأدري  فيقول: »ومل تكن نف�سي يّف ول كنُت فيها، فراأيت الدنيا على وجٍه ل 
ما هو، غري اأنه هو ما ميكن اأن يكون معقوًل من تخاليط جمنون تركه عقله 
من �ساعة: بقايا �سعور �سعيف، وبقايا فهم مري�ص، تت�ساغر فيهما الدنيا، 
ويتحاقر بهما العقل. فلما انتهيت اإلى هذا مل اأعقل ما عملت، وكانت املو�سى 
قد اأ�سابت من يدي عرقًا نا�سزًا ُمنتربًا، ففار الدم وانفجر منه... ويقولون: 

1- ذاته: )22، 226 )حتت الليل(.
ا�سم  العريان  يذكر  ول   ،)281 الرافعي:  حياة  )ينظر:  العريان،  �سعيد  حممد  ذلك:  اإلى  ي�سري   -2
حممود �سراحة، اإمنا يرمز له، فيقول: �سديقنا )م(، لكّن العودة اإلى ثبت الأعالم تك�سف اأن هذا 

ال�سديق هو حممود �ساكر.
3- ينظر: ال�سيخ )خليل(، النتحار يف الأدب العربي، درا�سات يف جدلية العالقة بني الأدب و ال�سرية، 

ط1، 1997:))،)).
)- وحي القلم، الرافعي )م�شطفى �شادق(، املكتبة الع�شرية، لبنان، ط2000،1،ج112،2.
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�سوتها،  على  النا�ص  وجاء  ف�ساحت،  دمي  يف  اأن�سحط  راأتني  قد  اأختي  اإن 
واحتال حيلته حتى  الدم،  ا�ستطاع حب�ص  ما،  لأي  فبعد  وكان فيهم طبيب، 
قلياًل  وراجعُت  نف�ص،  بعد  نف�سًا  اأثوب  فجعلت  و�سَمَده،  دواًء  اجلرَح  اأ�َسّف 
قلياًل«)1(. وي�ستمر الرافعي يف بّث روح الأمل يف نف�ص �سديقه، فيوؤكد له 
يهبها  معجزة  هذه  واأن  النف�ص،  يف  الإميان  جتدد  اإن  تتجدد  احلياة  اأن 

اهلل ملن كان �سفاء قلبه يف مثل �سفاء قلوب الأنبياء)2(. 

والرافعي يرّد اإقدام حممود على النتحار اإلى فراغ حياته من املراأة، وكونه 
رجاًل َعزبًا متعففًا)3(، ويلوح للباحثة اأن الرافعي بذلك ل يحيط مبجموعة 
الأ�سباب التي قادت ال�ساب اإلى هذه التجربة، ولكنه يطرح يف غ�سون ذلك 

احللَّ لأزمته النف�سية، وهو فيما يرى: زواجه.

وقد يكون �شعف حممود الذي دفعه لالنتحار عائدًا اإلى حالة قنوط عامة، 
احلب اأحد عنا�سرها، اأما البقية فمنها اأنه �سحى مب�ستقبله ال�سخ�سي يف 
�سبيل ق�سية عامة مل يجد من ينا�سره فيها، فلم ُيكمل درا�سته باجلامعة، 
ثم كانت هجرته اإلى ال�سعودية، حيث دعاه الأمل اإلى الطموح باإيجاد احلل 
الرجاء،  ُمِني بخيبة  ولكنه  العربي،  ال�سعر  نبع  التي منها  الأر�ص  هناك يف 

ورمبا �سّبب هذا توترًا يف نف�سيته اأثر على عالقته العاطفية))(.

اأن  لها حممود  �ساء  وقد  التخمني،  فهي �سرب من  الأ�سباب،  كانت  ��ا  واأيًّ
يطويها الغمو�ص، يقول: »واأنت مل ت�سهد تلك الأيام كيف كانت، ول جتد اليوم 
من يحدثك عنها غريي. وكل ما بقي منها اأنك تعرفني اليوم معرفة مبهمة 
بال دليل ير�سدك، اإّل هذا ال�سيت الكاذب الذي ل اأظن اأن له عندك حقيقة 
تعرف بها �سدقه، والذي اأك�سبتنيه تلك املفاجاأة املثرية املتقادمة املوغلة يف 

1- ذاته: 112، 113.
2- ينظر: ذاته: 113.
3- ينظر: ذاته: 110.

)- من مكاملة هاتفية اأجريت مع عبد الرحمن �ساكر بتاريخ 1/1/)200.
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البعد عنك«)1(، وُيخّيل للباحثة اأن تلك احلادثة ُتنبىء عن �سخ�سيٍة ُمتوّثبٍة، 
ت�ستعجل ح�سم الداء قبل ا�ستفحاله، فهي ُتوؤثر ا�ستعجال املوت على ال�سعور 

بال�سعف املُف�سي اإلى موٍت بطيء.

انتابته، وتعاقب عليه  التي  الياأ�ص  وتبع ذلك كله تغلب حممود على حالة 
اأثار كتابه )املتنبي( عام 1936م، وما تاله من  اأن  اإثر جناح. فكان  جناح 
منهجًا  انتهج  اأنه  ذاك  والدار�سني،  النقاد  كتابات  يف  وا�سعًا  �سدًى  اأع��وام 
و�سطع  املتنبي)2(،  ل�شخ�شية  فارقة  مالمح  ذات  �شورة  لديه  �شّكل  جديدًا، 
له من  الع�سور- عام 1938م، ومت  اإ�سدار جملة-  وتاألق، فقام على  ا�سمه 
كاتبًا  بعدها  ُعرف  كما  مادية)3(،  لأ�سباب  توقف  ثم  عددين،  اإ�سدار  ذلك 
اأحمد ح�سن الزيات، حتت باب  التي يراأ�ص حتريرها  يف جملة )الر�سالة( 
)الأدب يف اأ�سبوع(، ثم كان انغماره يف اأحداث ال�سيا�سة بان�سوائه حتت لواء 

.
احلزب الوطني اجلديد بزعامة فتحي ر�سوان عام 0)19م))(

االكتهال والن�ضج ..

كّبًا على التاأليف  ومت�شي االأعوام، فيكتهل ال�شاب، وي�شبح رجاًل نا�شجًا مجُ
وحتقيق الن�سو�ص، متميزًا مبنهج فّذ يف التحقيق، واإنتاٍج وفري، فقد عكف 
على حتقيق كتاب طبقات فحول ال�سعراء ملحمد بن �سالم اجلمحي ون�سره 
عام 2)19م، وتال ذلك م�ساركته اأخاه اأحمد يف حتقيق تف�سري الطربي )�ستة 
ع�سر جزءًا( يف الأعوام بني )))19- 1969م(، كما قام على �سرح جمهرة 
كتاب  حوا�سي  يف  وزاد  وحتقيقه،  بكار  بن  للزبري  واأخبارها  قري�ص  ن�سب 

1- �ساكر )حممود حممد(، ر�سالة يف الطريق اإلى ثقافتنا، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت،1992: 18.
موؤ�س�سة  النقدي،  ومنهجه  الأدبية  �سريته  �ساكر:  حممد  حممود  )اإبراهيم(،  الكوفحي  ينظر:   -2

الر�شالة/ بريوت، دار الب�شري/ عمان، ط1، 2000: 9).
3- ُينظر: جمهرة مقالت �ساكر: 38، 39، جملة الر�سالة، من �ساحب الع�سور اإلى �ساحب الر�سالة، 

العدد287، 1939.
)- ينظر: درا�سات عربية واإ�سالمية: )1م.
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الوح�سيات الذي حققه عبد العزيز امليمني الراجكوتي، وراجع �سرح اأ�سعار 
الهذليني للع�سكري، حتقيق: عبد ال�ستار اأحمد فراج)1(.

يف  ذلك  وجتّلى  البيان،  لأ�سرار  و�سربه  تكنه  بعميق  حممود  امتاز  كما 
ق�سيدته )القو�ص العذراء( التي ن�سرت عام 2)19، يجُ�شاف اإلى ذلك ِمرا�ٌس 
له �سلب يف الت�سدي باحلجة والدليل ملن ي�سيئ قراءة الإرث العربي التليد، 
)على  بعنوان  الأه��رام  عو�ص يف جريدة  لوي�ص  ن�سر  ما  على  رّده  ذلك  من 
اجلديدة  الر�سالة  جملة  يف  ن�سرت  مقالت  �سل�سلة  يف  الغفران()2(  هام�ص 
حلقيقة  ك�سفًا  حممود  به  اأت��ى  ما  ك��ان  وق��د   ،)196(  -196(( عامي  بني 
لوي�ص عو�ص الذي تقف من ورائه قوى خفية تبتغي هدم تراث هذه الأمة، 
حتت �ستار من التعامل والت�سدق باملنهجية، وقد اتخذ )�سيخ املعّرة( و�سيلة 

للو�سول اإلى غايته تلك، بالحتيال يف الفهم والتاأويل)3(.

وبني عامي )1969- 1970( توّجه ب�سل�سلة مقالت ن�سرت يف جملة املجلة، 
ردًا على �سديقه يحيى حقي الذي طرح اأ�سئلة – عقب قراءته ترجمة عبد 
بع�سها   – �سلع(  دون  ال��ذي  بال�سعب  )اإن  جوته  لق�سيدة  مكاوي  الغفار 
يتعلق بهذه الق�سيدة، وبع�سها الآخر يتعلق بال�سعر القدمي ورواته عامة))(، 
وت�شدى حممود لكال االأمرين بال�شرح والتو�شيح، وجمعت هذه املقاالت يف 

كتاب بعنوان: )منط �سعب ومنط خميف(.

كما دفعت به جراأته يف اجلهر بالراأي اإلى املعتقل مرتني، الأولى اإثر �ستمه 
رجال الثورة، وعلى راأ�سهم عبد النا�سر، خالل مكاملة هاتفية مع يحيى حقي 
الذي كان ي�سكو اإليه نقله اإلى عمل ل ينا�سبه، وقد كانت املخابرات تر�سد 

1- ُينظر: ذاته: )27- 32( م.
2- جمعت هذه املقالت يف كتاب الهالل: عو�ص )لوي�ص(، على هام�ص الغفران، �سل�سلة دار الهالل، 

العدد 181، 1966.
3- ينظر:اأباطيل واأ�سمار: 13 من ر�سالة الكتاب.

)- ينظر: منط �سعب: 37، 38.
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كل �ساردة وواردة يف ندوة حممود �ساكر العلمية)1(. ومكث حممود – اآنذاك 
من �سنة 9)19، ثم اعتقل مرة اأخرى �سنة )196  اأ�سهر  ت�سعة  املعتقل  – يف 
واأظلمت  الأ�سوار،  بي  »واأحاطت  يقول يف ذلك:  املعتقل.  ليق�سي عامني يف 
�سيخ  بقول  األقى  ما  كل  وت�سليت عن   ... وتقززت  وراأي��ت،  و�سمعت،  الدنيا، 

املعرة:
َعْقٍل ِب��َغ��رِي  الأُُم������وَر  ��وَن  ��و���سُ �َسا�َسْهَي�����سُ َوُي��َق��اُل  اأَْم���ُرُه���ْم  َفَيْنَفُذ 

   َفاأُفَّ ِم�����َن احَلَي����������اِة َواأُفَّ ِمّن����ي          َوِم����ْن َزَم����ٍن ِرئ���ا�َسُتُه َخ�َس��ا�َسْه)2(

ويعرف قلب حممود احلب مرًة اأخرى، يف �سياق ق�سٍة ي�سفها ب� )العجيبة(، 
 – الكفراوي  ال�سيخ ح�سن  باإحدى حفيدات  تعرفت  اأخواته  اإحدى  اأن  ذاك 
�سارح الأجرومية – وقد هاجرت والدتها مع اأخواتها من كفر ال�سيخ، فحث 
اأخته على ا�سطحابها للبيت، وحني ح�سرت اأعجب بدماثة اأخالقها وحيائها، 
فرباها يف بيته، وحني بلغت ال�سباب و�سار ال�سبان يتقدمون خلطبتها، اأح�ص 
بالزواج  املانع  اأحمد  �سديقه  عليه  فاأ�سار  غاليًا،  كنزًا  �سيفقد  اأنه  حممود 

منها، فكان ذلك عام )196)3(، وكان له من الولد ابنه فهر وابنته زلفى.

اأن �سخ�سية  الباحثة  بيته، وترى  فيوؤثر عزلة يف  ال�سن مبحمود،  وتتقدم 
حممود الثورية مل تقبل يومًا اأن تلتزم ب�سوابط اأو حدود. فهو ُمذ كان �سابًا 
يختلف مع اأ�ستاذه فيعتزل م�سر كلها ل اجلامعة ح�سب، ويختلف مع مدير 
املدر�سة بجدة فيرتك ال�سعودية اآيبًا مل�سر، وين�سم جلمعية ال�سبان امل�سلمني 
واحلزب الوطني اجلديد فرتة ثم ينقطع، ول يلتزم بوظيفة يف ك�سب عي�سه، 
ويعتزل الكتابة يف ال�سحف واملجالت ثم ُيعاود بعد انقطاع، وعزلته ل تعني 

1- ينظر: الباقوري )اأحمد ح�شن(، بقايا ذكريات، مركز االأهرام للرتجمة والن�شر، القاهرة، ط1، 
.2(1 ،2(0 :1988

2-  اأباطيل واأ�سمار: 83).
3- ينظر: ال�سريف )عايدة(، حممود حممد �ساكر ق�سة قلم، كتاب الهالل، ت�سرين ثاين/نوفمرب 

1997، العدد 63).
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يريد  َمْن  ياأتي  اأن  ارت�سى  لكنه  البعد عنهم،  يوؤثر  اأنه  اأو  للنا�ص  عدم حبه 
لقاءه راغبًا ل جمربًا.

وي�سف عبد اللطيف عبد احلليم عزلته باأنها )اختيارية ماأهولة()1(، ذاك 
اأّن طالب العلم كانوا يوؤّمون بيته، يغرتفون من علمه الوا�سع، وكان يرحب 
بلقائهم، فيحر�ص على ا�ستقبالهم وتوديعهم بنف�سه، وبقي كذلك حتى اآخر 

اأيام حياته)2(.

واملوظف  والدبلوما�سي،  والطالب،  اجلامعة  اأ�ستاذ  فيهم  ندوته  ورّواد 
الكبري بجامعة الدول العربية، والالجئ ال�سيا�سي مب�سر، والكاتب ال�سهري، 
واملوظف املرموق يف الدوائر امل�سرية)3(، فكانت ندوته بذلك اأ�سبه بجامعة 

عربية طاملا تّناها حممود.

ومن �سيوفه: يحيى حقي، وحممود ح�سن اإ�سماعيل – الذي كان يكاد يلزم 
بيته ياأكل وينام فيه))( ، ومنهم عبد العزيز امليمني، مالك بن نبي، اإح�سان 
عبا�س، نا�شر الدين االأ�شد، عبد القدو�س اأبو �شالح، وغريهم كثري. ومل تكن 
عالقة حممود بتالمذته و�سيوفه مقت�سرة على الناحية العلمية، بل جتاوزت 
ال�سخ�سية، فكانت تنعقد يف جمل�سه �سداقات حميمة،  اإلى رعايتهم  ذلك 

يغذيها بدوام ال�سوؤال، وحقيق املحبة))(.

تغطي  فالكتب  بيت()6(؛  بها  )مكتبًة  كان  فقد  �ساكر،  حممود  بيت  اأم��ا 
جدرانه كاملة من املدخل حتى باب احلمام، وتت�سمن كتبًا يف الفقه واحلديث 

�شباط/فرباير  الهالل،  جملة  العربية،  عا�شق   .. فهر  اأبو  اللطيف(،  )عبد  عبداحلليم  ينظر:   -1
.106 :1997

2- ينظر: حمارب )عبد اهلل(، قب�ص من روح هذه الأمة، جملة العربي، كانون اأول/دي�سمرب 1997: 172.

3- ينظر: الغنيم )يعقوب يو�سف(، قراءة يف دفرت قدمي، جملة العربي، كانون اأول/دي�سمرب، 1997: 168.

)- ينظر: حقي )يحيى(،حممود �ساكر اأديب العربية وحمققها، جملة الهالل، اآذار/مار�ص )198: 12.
العربي،  جملة  توقف!،  هادر  �سالل  اأي  حممد(،  )حمود  الطناحي   ،99 نقدية:  تكوينات  ينظر:   -(

كانون اأول/دي�سمرب، 1997: )18.
6- ق�سة قلم: 0)1.
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ال�سعر احلر  دواوين  واأحدث  بل  وال�سعر،  واللغة  والتاريخ  والأدب  والتف�سري 
والروايات اجلديدة، اإ�سافة اإلى كم هائل من ال�سحف و املجالت)1(.

والت�سحيحات  باحلوا�سي  زاخ��رًة  بكونها  �ساكر  حممود  مكتبة  وتتاز 
لهم  تي�سريها  يف  وهو  تالميذه،  منها  اأف��اد  التي  والتو�سيحات،  والإح��الت 
وفاته، رحمه اهلل، يف  كانت  بخل، حتى  وما  األ جهدًا،  وما  و�سعًا  اّدخر  ما 
اأبناوؤه ومريدوه يف وداعه  ال�سابع من اآب/اأغ�سط�ص �سنة 1997، وقد �سطر 
وذكر مناقبه �سهادات حق)2( رجوا اأن تفي بع�ص الوفاء بواجبنا جتاه علماء 

اأمتنا.

من �شماته ال�شخ�شية:

�سعره  يف  اجل�سم،  نحيف  القّد،  طويل  اللون،  اأ�سمر  �ساكر  حممود  كان 
)�سعيدية(  تقاطيع  ذا  و�سيمًا،  والنظرة،  ال�سوت  حاّد  ي�سرية،  جعودة 
ل يخطئها الإن�سان، توحي اأ�سارير وجهه باجلد والر�سانة، لكن له مع ذلك 

روحًا مرحة، وفكاهٌة عذبة، ومداعبة ظريفة)3(.

ولقب )ال�سيخ( الذي ات�سل با�سمه، كان ُيوحي ملن مل ت�سبق له �سلة به، 
اأّن عليه �سيما ال�سيوخ، واأّن عليهم – اإذا راأوه – اأن يقابلوا رجاًل معممًا، ذا 
حلية طويلة، يرتدي جلبابًا ويتوكاأ على ع�سا، فكان يثري ا�ستغراَبهم مقابلته 
يتحرك  حد،  اأق�سى  اإلى  اأنيقًا  والبنطلون،  القمي�ص  يرتدي  رجاًل  اإياهم 

1- ينظر: تكوينات نقدية: 112.
1997، حممود حممد �ساكر يف يوم مولده،  2- منها: جزء خا�س يف جملة الهالل، �شباط/فرباير 
عدد   ،1997/8/22 الراأي  جريدة   ،1997 اأول/دي�سمرب  كانون  العربي،  جملة  �ساكر،  حممود  ملف 

خا�ص من جملة الأدب الإ�سالمي 1998.
3- ينظر: اأبو �شالح )عبد القدو�س(، ال�شيخ حممود �شاكر .. كما عرفته، جملة االأدب االإ�شالمي، 
عدد16، 18)1ه�:10، الربيعي )حممود(، يف اخلم�سني عرفت طريقي، دار غريب للطباعة والن�سر 
الراأي،  جريدة  والأ�سالة،  للرتاث  فهر  اأب��ي  نعي  )علي(،  العتوم   ،7(  :2000 القاهرة،  والتوزيع، 

.1997/8/22
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بر�ساقة ابن الع�سرين، ول يلقى �سيوفه اإل مبت�سمًا)1(.

وديوان  ال��ع��رب،  ل�سان  حفظ  على  اأعانته  عجيبة،  ذاك��رة  له  وُتن�سب 
غريب  ومعاين  اأ�سحابها  وتاريخ  بتاريخها  الع�سر  واملعلقات  الطيب،  اأبي 
حوادث  هذا  يف  تالمذته  وي��روي  الفتيان)2(،  �سن  يف  َبْعُد  وهو  األفاظها، 
ت�شرتعي طول التاأمل، ثم الده�شة، منها ما يرويه عبد القدو�س اأبو �شالح 
يف الدللة على حفظه لل�سعر القدمي، فقد حار عبد القدو�ص اأثناء حتقيقه 
ال�سرح،  �سواهد  من  �ساهدًا  اأربعني  نحو  يف  الرمة،  ذي  ديوان  ل�سرح 
مع ما بذل من جهد يف حماولة البحث عنها يف مظانها، وملا �ساأل حممودًا 
عنها اأر�سده اإلى نحو ن�سفها، ذاكرًا ا�سم القائل وا�سم امل�سدر الذي ورد 
اأن قائلها غري معروف، ولي�ست  اأما الن�سف الآخر، فاأخربه  فيه ال�ساهد، 

من �سعر فالن وفالن وفالن)3(.

اأُِخذت على حممود �ساكر خ�سلة مزاجية، جعلت الكثريين يتهيبون  وقد 
لقاءه ويخ�سونه، هي ِحّدة يف طبعه ا�ستغلها خ�سومه يف �سّد النا�ص، وترغيبهم 
اأّدى بهم  نفو�ص بع�ص مريديه،  �سلبيًا يف  اأثرًا  لقائه، وقد تركت حّدته  عن 
نفو�سهم))(،  اإليها  تطمئن  مل  واإن  اآخ��رون،  اأِلفها  فيما  ندوته،  اعتزال  اإلى 
ودافع عنها اأ�سفياوؤه بو�سفها ِحّدًة ُمتوهمة، ويف هذا يق�ص حممود الربيعي 
 – َج��ِدًل  اأو  ح��ادًا  اأكن يف خمالفتي  »مل  يقول:  مع غ�سبة حممود،  جتربته 
وكذلك حايل دائمًا معه – ولكنه غ�سب غ�سبة كربى، وتقدم يقطع الطريق 
مما  واحد  بنعت  ينعتني  مل  ولكنه  كالرعد،  يهدر  كان  وبيني،  بينه  الطويل 
�سمعته يوجهه كثريًا اإلى معار�سيه. وحني كان يف منت�سف امل�سافة، نه�ست 
توقريًا له، فتوقف، ثم كر راجعًا اإلى جمل�سه، وعلى وجهه –فيما ظننت– 

1- ينظر: ق�سة قلم: 130، يف اخلم�سني عرفت طريقي: )7، تكوينات نقدية: 112.
2- ينظر: خطبة كتاب املتنبي: 9.

3- ينظر: ال�سيخ حممود �ساكر ... كما عرفته: 11، 12.
الراأي،  وخلقه، جريدة  علمه  من  �ساكر..ملحات  فهر حممود  اأبو  الدين(،  )نا�سر  الأ�سد  ينظر:   -(
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له،  اأكنه  ما  بع�س  هي  مودة  يل  يكّن  اأنه  عندي  �شح  يومها  ابت�شامة.  �شبه 
واأنه ل يهاجمني، واإمنا ميار�ص عماًل يجيده من اأعمال الفرو�سية، ويرو�ص 

)خ�سمه( نوعًا من الريا�سة العنيفة«)1(.

اإّل لريوز �سالبتها،  ِندٌّ لعجم الأعواد عنده، وما ذاك  وريا�سُة اخل�سوم 
فريى هل ي�سرب من ق�سده على تكاليف العلم؟ فاإن كان كذلك اأقبل عليه 
ملاأ�ساة  اإدراك��ه  ناجت عن  باأنه  ر طبعه احلاد هذا  ُيف�سَّ قد  و  به،  ا�ستم�سك  و 
اأمته التي اأ�ساعت اأجمادها. و احلدة –اإن كان هذا مبعثها- فهي ل ُتذم يف 

الإن�سان، بل حُتمد له.)2( 

اأن  فبعد  املر�ص،  واأ�سناه  ال�سّن،  به  تقدمت  حني  فرتت  َتُه  ِحدَّ اإنَّ  وُيقال 
كان يثور ويفور اإذا خد�ص اأحدهم حدود العروبة والإ�سالم، �سار يهز راأ�سه 
�سامتًا دون تعليق)3(، وكان الأمل ي�ستبّد به، فيبكي بحرقة حني ُيذكر اأمامه 

طالبه الذين هجروه، فلم يفهموا طيبة قلبه))(.

بالِكرْب  و�سفوه  فقد  بنف�سه،  حممود  اعتداد  فهمه:  النا�ص  اأ�ساء  ومما 
والتعايل، مع اأن ذلك قد يكون لأ�سباب ل عالقة لها بالكرب.

وُيروى عن مالعبته خلادمه، وتبا�سطه مع اأ�سحابه وفكاهته))(، ما يوؤكد 
توا�سعه ، كما اأّن رف�سه اإجراء لقاءات �سحفية معه، وكراهيته الظهور يف 
التلفزيون والإذاعة، بل واإ�سراره اأن يتو�سط جمع النا�ص حني يحا�سر فيهم، 

1-  الربيعي )حممود(، ذكريات حميمة، جملة الهالل، �شباط/فرباير، 1997: 79، 80.
2- ينظر: الطناحي )حممود حممد(، مقالت العالمة الدكتور حممود حممد الطناحي: �سفحات 
يف الرتاث والرتاجم واللغة والأدب، دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت،2002: )3). و�سيلي ذكره حتت 

م�سمى: )مقالت الطناحي(.: )61- 616.
3- ينظر: ق�سة قلم: 7)1. )ويذكر وديع فل�سطني اأن حدته فارقته عقب خروجه من ال�سجن، ينظر: 

حممد )ح�سني علي(، حممود �ساكر يف مراآة وديع فل�سطني، جملة الأدب الإ�سالمي، عدد 16: ))(.
)- ينظر: ذاته: )32.

)- ينظر: ذكريات حميمة: 79.
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بدًل من اعتالئه منرب املحا�سر)1(لهو بالغ الدللة على انتفاء �سفة الغرور 
عنه، ُي�ساف اإلى ذلك اأن جمل�سه كان ي�سم اإلى جانب كبار ال�سخ�سيات من 
وزراء وكبار م�سوؤولني، بع�َص اأهل احلرف وال�سناعات، الذين لهم بالبيت 

و�ساحبه �سلة، كاملجّلد والنجار واحلالق)2(.

واحلّق اأن كتابات حممود �ساكر ومواقفه اجلريئة َعرْب حياته هي اأبرز دليل 
على اأنه مل يكن مغاليًا يف العتداد بنف�سه، واإمنا كانت غلواوؤه يف العتداد 
ُيحتذى،  مثاًل  للنا�سئة  ين�سج  بذلك  وك��ان  الأ�سيل.  واإرثها  العربية  باأمته 
ُيب�سرهم بالكيفية التي ينبغي اأن ينظر بها كل منهم لنف�سه، باعتباره جنديًا 

من اأجناد خري اأمٍة اأخرجت للنا�ص.

1- ينظر: ق�سة قلم: 163.
2- ينظر: الطناحي )حممود حممد(، مقدمة ق�سة قلم: 8.
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الف�صل الثاين
حممود حممد �صاكر: 
منهجه يف التذوق





مفهوم التذوق عند حممود �ضاكر:

ال�سعر  نقاد  األ�سنة  على   � اإبهام  من  حتمله  مبا   � )التذوق(  لفظة  �سارت 
وا�شٌح  ت�شوٌر  اأذهانهم  يف  يقوم  اأن  دون  ا�شتخدامها،  األفوا  وقرائه،حتى 
حممود،  نف�ص  يف  قائمًا  معنًى  التذوق  كان  فقد  وكذا  وماهيتها،  حلقيقتها 

لكنه مل يت�شح اإال حني حاول االإبانة عنه.

يف  ملّيًا  والتدّبر  للتذوق،  حممود  نعوت  على  الوقوف  عند  ذلك  ُيالحظ 
دللتها، وتطورها الذي َي�ِسُمه ب� )تاريخ التذوق عندي(، فهو يعرّب عنه –بادئ 
الأمر– باإح�سا�سه به »�سيئًا ينبعث«، »دبيب حركة ترتك يف نف�سي اآثارًا خفية 
غريبة«، »حركة ل اأدري ما ه��ي؟!«)1(، ول يخفى ما يف هذه التعبريات من 
اإبهام وغمو�ص، مرّده اإلى َكوِن )التذوق( يف فكر حممود ناجمًا عن ا�ستجابة 
الوجدان ب�سكل اأ�سا�سي، اأو على حّد تعبريه: »كانت ممار�سة جاهلة جافية 

غام�شة، بال منهج �شحيح اآوي اإليه واأ�شتعني به«)2(.

ويتطور املعنى عند حممود، في�سف ما كان يح�سه خالل قراءته لل�سعر: 
)التذوق(  وبهذا  امل��ج��رد.  والإح�����س��ا���ص  املح�ص  )ال��ت��ذوق(  اإّل  ه��و  »فما 
املتتابع الذي األفته مرة بعد مرة، �سار لكل �سعر عندي مذاق وطعم و�سذا 

ورائحة«)3(.

ويف هذا الو�شف داللٌة على اأن تذوقه لل�شعر بات ميكنه من متييز قائله، 
والع�سر الذي قيل فيه، يقول يف و�سف اإح�سا�سه بال�سعر اجلاهلي: »وجدت 
ت�سمع  ن�سيم،  كاأنه حفيف  غام�سًا  ترجيعًا خفيًا  ال�سعر اجلاهلي  يومئذ يف 
ينتهي  �سجّي  �سوت  رنني  اأو  متكاثف،  غميم  نبت  اأع��واد  يتخلل  وهو  ح�سه 
اإليك من بعيد يف �سكون ليل داج، واأنت حمفوف بف�ساء متباعد الأطراف، 

1- جمهرة مقالت �ساكر: 1180، جملة الثقافة، املتنبي ليتني ما عرفته )3(.
2- ذاته: 1180.

3- خطبة كتاب املتنبي: 11.
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اآن�سته م�سرتكًا بني �سعراء اجلاهلية الذين قراأت  وكان هذا الرتجيع الذي 
�شعرهم، ثّم ميتاز �شاعٌر )من �شاعر( بجر�ٍس ونغمة و�شمائل تتهادى فيها 
األفاظه، ثم يختلف �سعر كل �ساعر منهم يف ق�سيدة من �سعره، وبدندنٍة تعلو 
حلركة وجدانه مع كل غر�ص من اأغرا�سه يف هذا ال�سعر«)1(،  وتخف تبعًا 
وقد كان و�سفه هذا للتذوق �سابقًا للمرحلة التي انتهى فيها اإلى منهج، اأعاد 

على اإثره قراءة ال�سعر اجلاهلي.

الذاتية  بني  يرتاوح  اأمٌر  االأدبية  الدرا�شة  على  )املنهجية(  �شفة  واإطالقجُ 
النطباعية  من  فيه  ن�سبي،  اأمر  هو  نقد  كل  اأن  �سك  من  فما  واملو�سوعية، 
الكرثة  من  عددها  ويبلغ  تختلف  ال��ت��ذوق  طرائق  تكاد  بحيث  ُيبهمه،  ما 
)التذوق  ب�  عنه  ويعرب  حممود  يدركه  الن�سبي  الأمر  وهذا  املتذوقني،  عدد 
والذي  مدرك،  عاقل  اإن�سان حي  كل  دخيلة  يف  هو حا�سر  الذي  ال�ساذج(، 
قادٌر  االإن�شان  اأن  واحلق  تبّينه)2(،  بذل جهدًا يف  اأنه  الإن�سان  معه  ي�سعر  ل 
على اأن ي�ستمتع بال�سعر دون اأن يقراأ كتبًا عنه، اأو تكون له منهجية وا�سحة 
يف قراءته، ذاك لأن تذوق ال�سعر عادًة ما يكون فطريًا، ل يق�سد الإن�سان 
بالدرا�شة،  الفطري  التذوق  هذا  ت�شذيب  يف  َدوٌر  للنقد  واإمنا  ق�شدًا،  اإليه 
ح�سن  هو  ما  تقدر  ملقايي�ص  ابتداعًا  كونه  جمرد  عن  النقد  يرتفع  بحيث 
اأو ردئ، اإلى كونه ك�سفًا جديدًا، وتف�سريًا للن�ص، يوؤدي اإلى مزيد متوا�سل 
من دراية الإن�سان بنف�سه وبال�سعراء وبنظم ال�سعر)3(، وهذا الأمر – على ما 
فيه من الذاتية – ُيعّد حُمّكمًا، لأن الذوق ُي�سدر حكمه بالر�سى اأو بعدمه، 
عن  �سَدر  اإذا  ًة  وخا�سّ واملثال))(،  الكمال  على  منفتحًا  الهوى،  عن  مبتعدًا 

1- جمهرة مقالت �ساكر: )118، )118، املتنبي ليتني ما عرفته )3(.
2- ينظر: امل�سدر ال�سابق: 1188، 1189.

مكتبة  ال�سو�ص،  اإبراهيم  حممد  ترجمة:  ونتذوقه،  نفهمه  كيف  ال�سعر  )اإليزابيث(،  درو  ينظر:   -3
منينمة، بريوت، 1961: 9.

)- ينظر: زكي )اأحمد كمال(، النقد الأدبي احلديث اأ�سوله واجتاهاته، دار النه�سة العربية، بريوت، 
ط2، 1982: 78.
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خبرٍي بال�سعر، عامٍل باللغة، �ساعٍر باأدّق ما تنطوي عليه النف�ص الإن�سانية من 
عواطف وانفعالت.

اأما التذوق املنهجي، فهو الذي يحتاج لإرادة وا�سحة، واإلى تنّبه وب�سر، 
اأوجه  ملالحظة  الكالم،  يف  التاأمل  ومداومة  النظر  معاودة  اإلى  يحتاج  كما 
التمايز بني املت�سابهني اأحيانًا، وحماولة حتديد �سرب من الت�سابه بني غري 
والنظر  بالق�سد  اإل  يتاأتى  ل  كله  وذلك  اأخ��رى،  اأحيانًا  ظاهرًا  املت�سابهني 
التعبري ال�شريح  اأ�شلوب  اإمنا هو  الدقة والعناية)1(، فالتذوق املنهجي  بعني 
الوا�شح، عّما يجُدركه املتذوق ـ بادىء االأمر ـ وعليه من اخلفاء والغمو�س هالٌة 

حتوطه وجُتّلله.

الأدبية،  الدرا�سة  يخ�ص  فيما  )املنهج(،  دلل��ة  اأن  البع�ص  يتوهم  وقد 
اأمٌر حمدد اتفق عليه النقاد، وهذا ما لي�س كائنًا، وما ينبغي اأن يكون، الأن 
الطريق التي ي�سلكها اأحد النقاد يف تف�سري الن�ص الأدبي قد تخالف طريق 
الأدبية  الآثار  اإلى  الناقد  �سلكه  اإذا  واحد،  ولي�ص هناك منحى  ناقد غريه، 
اأف�سى اإلى كل احلقائق حولها)2(، وهذا ما يوؤمن به حممود �ساكر، لذا فهو 
يرى اأن )النقد( و)املنهج النقدي( اأمر واحد تتباين فيه وجهات النظر، اأما 
ما ميكن توحيده وجعله �سرطًا اأ�سا�سيًا لقبول املنهج، اأيًا كان، فهو ما ُيطلق 
عليه حممود �شاكر و�شف )ما قبل املنهج(، وهو خا�ٌس بتلك الق�شائد التي 
اأبياتها  واألفاٍظ متباينة، واختلف ترتيب  باأ�شانيد خمتلفة،  تعددت رواياتها 
باختالف الروايات، و)ما قبل املنهج( ينق�سم اإلى �سطرين، �سطر يف تناول 
تطلٌِّب ـ قبل كل �شيئ  املادة، و�شطر يف معاجلة التطبيق، اأما �شطر املادة فمجُ
� جمعها من مظانها برواياتها املختلفة، ثم ت�سنيَف هذا املجموع، وحماولة 
اللفظة  منا�شبة  وعلى  الــراوي،  ثقة  على  باالعتماد  االأ�شح  الرواية  ترجيح 

1- ينظر: جمهرة مقالت �ساكر: 1189، املتنبي ليتني ما عرفته )3(.
يو�سف  حممد  ترجمة:  والتطبيق،  النظرية  بني  الأدب��ي  النقد  مناهج  )ديفيد(،  ديت�س�ص  ينظر:   -2

جنم، دار �سادر، بريوت، 1967: 97).
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ملجرى العبارة، ثم ملجرى الكالم كاماًل، ويقت�سي ذلك حتليل املادة وفح�سها 
فح�سًا دقيقًا، ثم يلي ذلك �سطر التطبيق الذي ُيعنى باإعادة تركيب املادة 
على ال�سورة التي تنفي عنها الختالل واخلطاأ، فتقوم بعدها بناًء �سحيحًا 
حممود  ذهن  يف  املنهج  ا�ستقام  وملا  املتدبر)1(،  يقني  على  �سحته  يفر�ص 
و�سفه باأنه: »تطّلب الآثار العالقة يف الأحرف والكلمات واجلمل والرتاكيب 
واملعاين النا�سبة يف حوا�سيها واأغوارها، والتي تدل دللة على ما يف �سمري 
�ساحبها الذي اأن�ساأها من األوف موؤلفة زاخرة من الغرائز والطبائع والأهواء 
واحلركة  وال�سمت  الهيئة  اأي�سًا على  تدل  بل  والأخ��الق،  والعادات  والنوازع 

و�سائر ال�سمات الظاهرة واخلفية«)2(.

بداللة  اللغة  األفاظ  تف�شري  اإلى  ميله  يك�شف  التذوق  ملعنى  وبيان حممود 
احلروف على معاٍن اأ�سلية ثابتة يف طبيعة اأ�سحاب ال�سليقة العربية الأولى 
الذين اأُخذت عنهم اللغة)3(، ويعرب عن هذه الدللة ب� )علم معاين اأ�سوات 
يحتمله �سوت احلرف -ل  اأن  ي�ستطيع  »ما  يبحث يف  وهوعلم  احلروف(، 
احلرف نف�سه- من املعاين النف�سية التي ميكن اأن تنب�ص بها موجة اندفاعه 
 – اأو الأحا�سي�ص  العواطف  – اأو  النف�سية  من خمرجه ... ولي�ست املعاين 
يحتمل  اأن  ي�ستطيع  هو  بل  احلرف،  �سوت  يحتمله  اأن  ي�ستطيع  ما  كل  هي 
يت�سل  وما  امل��ادة،  من  فيها  وما  الطبيعة  عن  معربة  عقلية  �سورًا  اأي�سًا 
بذلك من اأحداثها اأو حركاتها اأو اأ�سواتها اأو اأ�سوائها اأو غري ذلك مما ل 
ميكن ا�ستق�ساوؤه اإّل بعد طول املمار�سة لوحي الطبيعة يف فطرة الإن�سان، 
وبعد مدار�سة اللغة ومفرداتها على اأ�سل دقيق من هذا الباب، والحتفال 
يف ذلك كله للتدبر وال�ستق�ساء ومداورة الل�سان على خمارج احلروف مع 
ال�سوت  ملعنى  اأ�ساًل  اعتمادها  ميكن  التي  الأولية  للمعاين  التفطن  ح�سن 

1- ينظر: اأباطيل واأ�سمار: )2، )2.
2- جمهرة مقالت �ساكر: 1170، املتنبي ليتني ما عرفته )3(.

3- ينظر: ذاته: 708، 709، جملة املقتطف، املجلد 96، اآذار/مار�ص 0)19.
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يف حرٍف من حروف الل�سان العربي«)1(.

وهكذا، فدللة الكالم � عند حممود � ل تقت�سر على اآثار الطبائع والغرائز 
والأهواء فح�سب، اإمنا هي تتد لت�سمل �سروبًا اأخرى من الدللت اخلفية 
و�سوته  و�سمته  �ساحبها  هيئة  على  تدل  واملن�سابة،  والكامنة  والظاهرة، 
وحركاته، يقول يف طول مدار�سته لل�سعر اجلاهلي: »ذلك كله راأيته و�سمعته 
الهام�س،  ال�شعر هم�س  ال�شعر، حتى �شمعت يف لفظ  األفاظ هذا  من خالل 
وُبحة امل�ستكني، وزفرة الواجد، و�سرخة الفزع، وحتى مثلوا ب�سعرهم ن�سب 
عيني، كاأين مل اأفقدهم طرفة عني، ومل اأفقد منازلهم ومعاهدهم، ومل تغب 
عني مذاهبهم يف الأر�ص، ول مما اأح�سوا ووجدوا، ول مما �سمعوا واأدركوا، 
ول مما قا�سوا وعانوا، ول خفي عني �سيئ مما يكون به احلي حيًا يف هذه 

الأر�ص التي بقيت يف التاريخ معروفة با�سم )جزيرة العرب(«)2(.

والالفت للنظر اأن التذوق عند حممود �ساكر ل يقع على الكالم ذاته فقط، 
بل يتعداه ليقع على �سمائل قائله و�سماته)3(، بل و�سمات ع�سره الذي عا�سه، 
ويقود هذا اإلى الت�ساوؤل عن مدى �سدق دللة �سعر ال�ساعر على حياته وعلى 

�سمائله، وعن ال�سبيل اإلى معرفة ذلك واكت�سافه.

يعّد حممود �ساكر )�سدق( ال�ساعر �سرطًا اأ�سا�سيًا جلودة �سعره، وي�سف 
تطلبه يف ال�شعر باأنه »�شرط �شحيح بال ريب«))(، ويرى اأن الو�سيلة الوحيدة 
ل اأحرفه وكلماته  ملعرفة �سدق ال�ساعر ل تتاأتى اإّل بقراءة ال�سعر نف�سه، اأي تاأمُّ
وجمله وتراكيبه، وما توؤدي اإليه من معاٍن، فتلك كلُّها حاملة لآثار عالقة يف 
الحرتا�ص  ينبغي  الباب  هذا  ويف  ا�ستنباطها،  )التذوق(  ي�ستطيع  جميعها، 

1- ذاته: 708، 709، املقالة ذاتها.
2- �ساكر )حممود حممد(، مقدمة الظاهرة القراآنية: )3، ) بن نبي )مالك(، الظاهرة القراآنية، 

ترجمة عبد ال�شبور �شاهني، دار الفكر، دم�شق، ط)، 1987(.
3- ينظر: جمهرة مقالت �ساكر: 1189، املتنبي ليتني ما عرفته )3(.

)- ذاته: 1172.
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املتذوق        يعتقده  ملا  ال�ساعر  يقوله  ما  الذي يجعل جمرد مطابقة  الوهم  من 
اأو يتوهمه دلياًل على �سّحته)1(.

وليدلل حممود على �سدق هذه الق�سية عنده، يورد مثاًل قدرة املتخ�س�سني 
يف قراءة ما وراء )اخلط( امل�سطور، على اأن ي�سيبوا �سوابًا كثريًا موفقًا يف 
قراءتهم للدلئل العالقة النا�سبة يف حوا�سي اخلط وطواياه، ويف تعيني بع�ص 
تكوين �ساحبه الذي يتمّيز به عن غريه من النا�ص، ويف تييزه �ساحب خط 
من �ساحب خط اآخر، واإن ت�سابه اخلطان كل الت�سابه، بل ميزوا التقليد املتقن 
اخلفي البارع من اأ�سله الذي قلده، اأو ميزوا ال�سادق من الكاذب، فاإذا كان 
التو�شل اإلى ا�شتخراج هذه الدالئل ممكنًا ملن تطلبه على وجهه ال�شحيح يف 
�ساأن عمل من اأعمال جارحة �سماء بكماء ل تبني، فكيف باأ�سرف قوة مبينة 
يف بناء الإن�سان، اإنها الأقدر على حمل اآثار العواطف والأخالق وال�سمائل)2(، 
تنعك�ص  وعليها   ... اإن�سان  من  اإن�سانًا  تّيز  التي  اجلامعة(  »)الوثيقة  اإنها 
�سور حياته كلها ظاهرة وباطنة. و)التذوق( عندي � واحلديث ملحمود � هو 
الطريق اإلى بعث هذه ال�سور، واإلى ا�ستنطاقها، واإلى حل رموزها املعقدة، 
ويتكلم  ويتحرك  مي�سي  )اإن�سانًا(  تعود  حتى  هامدها  يف  احلياة  بث  واإل��ى 

ويغ�سب وير�سى«)3(.

)التذوق(،  للفظ  ا�ستعماله  بني  �ساكر  حممود  مييز  ال�سياق  هذا  ويف 
يف  التباين  ه��ذا  ينكر  ل  وه��و  ل��ه،  والكتاب  الأدب���اء  من  غ��ريه  وا�ستعمال 
واأ�ساليبه  وطرائقه  واأ�سبابه  ال��ت��ذوق،  و�سائل  اأن  ي��رى  بل  ال�ستعمال، 
تختلف، وقد يقع التفاق على مظهر اأو اأكرث من مظاهر )التذوق(، ولكن 
واأبعاده،  ودرجاته  و�سائله  وعلى  )التذوق(،  طبيعة  على  التفاق  يكون  ل 

1- ينظر: ذاته: 1172.
2- ينظر:امل�سدر ال�سابق: )117.

3- ذاته: )117.
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يتجلى  الأمر  هذا  اأن  للباحثة  ويلوح  اختالف)1(،  �سبهة  لكل  قاطعًا  اتفاقًا 
يف تذوق حممود ل�سعر املتنبي، فهو مل يتعر�ص لفنية الن�ص اإّل يف موا�سع 
من  م�ستنبطة  ونف�سيته،  املتنبي  حياة  عن  حديثه  ا�ستغرق  فيما  حمددة، 

�سعره، ُجّل الكتاب. 

وهذا املعنى القائم يف فكر حممود  ل� »التذوق« يعّده عبد العزيز الد�سوقي 
وثائق  اإل��ى  الأدب���ي  العمل  ي��ح��ّول  الفني،  للتذوق  خ�سب  غ��ري  مفهومًا 
الد�سوقي  باأن  هذا  على  يرّد  وحممود  نف�سية)2(،  اأو  اجتماعية  اأو  تاريخية 
ي�ستعمل لفظ )التذوق( يف اأبهى زينته حني ي�سفه ب� )الفني(، وهذا مباين 
ل�ستعماله هو له جمردًا من كل زينة، و)التذوق الفني( اأمر ي�سهل التعبري 
نف�سه،  الن�ص  يقع يف منطقة حمدودة هي  لأنه  ي�سهل تطبيقه،  عنه، كما 
اأما معنى التذوق عند حممود فهو مغرق يف الإبهام قوًل وتطبيقًا، فهو لي�ص 
علم  كل  ق��وام  ذلك  اإل��ى  بالإ�سافة  هو  بل  وحدها،  والفنون  ل��الآداب  قوامًا 
عقله  �سالمة  على  بذلك  َي��ُدّل  فاإنه  التذوق  الإن�سان  اأح�سن  واإذا  و�سناعة، 

وقلبه ونف�سه، وح�سن ماأخذه لالأمور)3(.

ويوؤّكد حممود تلك العالقة الوثيقة القائمة بني الن�ص الأدبي وحياة قائله 
االأمة  بتاريخ  االآداب  بارتباط  ويوؤمن  فيها،  قيل  التي  واملنا�شبة  وع�شره، 
يوؤكد  العربي  تاريخنا  وا�ستطالع  منه«))(،  مفروغ  »اأم��ر  باأنه  ذلك  وي�سف 
اأن ال�سعر ُيَعدُّ وثيقة مهمة للخرب التاريخي، خا�سة اإن اأن�سده م�ساهمون يف 
الأحداث))(، كما اأن رواة الأدب كانوا يعتمدون على التاريخ يف تف�سري كثري 
من الق�سائد وحتليلها، حتى امتزج الأدب بالتاريخ، و�سار ماألوفًا اأن يكون 

1- ينظر: ذاته: 1176.
2- ينظر: الد�شوقي )عبد العزيز(، يف عامل املتنبي، دار ال�شروق، القاهرة، ط2، 1988: 172.

3- ينظر: اأباطيل واأ�سمار: )13.
)- ذاته: 26.

)- ينظر: خليل )عماد الدين(، يف التاريخ ال�سالمي، ف�سول يف املنهج و التحليل، املكتب الإ�سالمي، 
بريوت،ط1،131:1981.
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املوؤرخ راوية لالأدب، واأن يكون راوية الأدب موؤرخًا)1(، ويلوح للباحثة اأن دار�ص 
الأدب اإذا مل يكن مطيقًا لدرا�سة التاريخ والعادات والأخالق والديانات التي 
بها تعد الأمة كيانًا قائمًا متميزًا، فهو اأ�سبه مبن يجتث ال�سجرة من اأ�سولها، 

ثم يروم لها اأن تنبت يف الف�ساء!

وحممود يوؤثر العتماد على ال�سعر ذاته، اإذا خالفت الأخبار ما يرد يف 
نالحظ  كتابه:)املتنبي(،  ويف  حياته،  على  دللت  من  ال�ساعر  �سعر 
القراءة  هذه  لأن  واأخباره،  تراجمه  بَتتبُّع  ال�ساعر  قراءة  يركزعلى  ل  اأنه 
وجه  على  فهمها  ي�سعب  خمتلطة،  مائجة  الطيب  اأب��ي  ح��ي��اة  ���س��ّورت 
�شحيح)2(، اإمنا يويل اهتمامه الأكرب لتذوق ق�سائده، مبا قاده للك�سف عن 
حركة وجدان اأبي الطيب يف �سعره وا�سحة كل الو�سوح، وُيخّيل للباحثة اأّن 
ِلتوافٍق قام  تاأّتى له،  اإمنا  ال�سدق الذي ا�ست�سعره حممود يف �سعر املتنبي 
يظفر  القْدر مل  ماجٌد عظيم  معاناتهما، فكالهما  وبني  �شخ�شيتهما،  بني 
ال�شعر،  يف  للمتنبي  فّذة  موهبٌة  ذلك  اإلى  يجُ�شاف  تقدير،  من  ي�شتحق  مبا 

واأخرى باهرٌة ملحمود يف التذوق.

وحممود ل يعّد �سعر كّل ال�سعراء �سادقًا يف التعبري عن دخيلة اأنف�سهم، وعن 
هم حياتهم،لكن ِبو�شع  ّثل �شعرجُ حياتهم كما عا�شوها، اإنهم ِقّلٌة اأولئك الذين ميجُ
املتذوق احَلِذق ا�ش�شتنباط �شدق ال�شاعر اأو كذبه، اإذا �َشرَبَ �شعره متذّوقًا، ال 
قارئًا ح�سب، وترى الباحثة اأّن تناق�ص ال�ساعر يف مواقفه وتعبرياته ل ُيوؤول 
بالكذب دائمًا)3(، بل قد يكون تناق�سه يف التعبري انعكا�سًا ل�سطراب نف�سه 
وعدم ا�شتقرارها، والكذب ـ يف هذا ـ اليخفى الأن لغة ال�شاعر كفيلٌة بك�شف 

العلمي  املجمع  جملة  الطربي،  تاريخ  م��وارد  )ج��واد(،  علي  عن:  نقاًل   ،116 ذات��ه:  ينظر:   -1
.173 :1 العراقي 

2- ينظر: �ساكر، خطبة كتاب املتنبي: 8).
3- هذا ما مّت جتريبه يف قراءة الباحثة لق�سيدة حممود )األ�ست التي؟!(، فتعبريات حممود، ولغته 
التي ا�ستعملها، تك�سف فيه �سعف من يحب، ل جربوت من يبغ�ص. )ينظر الف�سل الرابع من هذه 

الدرا�سة، قراءة يف ق�سيدة: األ�ست التي؟!(.
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حقيقة وجدانه.ويظل )التذوق( معنًى قائمًا يف فكر حممود ب�سورة وا�سحة، 
اأنه اأمر  لكن معاناة الإبانة عنه، والك�سف عن حقيقته �سيئ خمتلف، ذلك 
متعلق باللغة، »واللغة قمة الرباعات الإن�سانية واأ�سرفها، وهي اأبعد مناًل مما 
يت�سوره املرء باأول خاطر، فما ظنك اإذا كانت اللغة عندئذ لغة )�سعر( اأو 

)كالم مبني(! عندئذ تعيى الأل�سنة عن الإبانة عن مكنون اأ�سرارها«)1(.

- اأ�ضول املنهج:

عمد  اإمنا  اأنه  ويرى  ذلك،  من  يرباأ  فهو  ملنهجه،  حممود  ابتداع  عن  اأما 
ومفككًا  فجمعه،  وم�ستتًا  فا�ستنبطه،  ودفينًا  فا�ست�سفه،  خفيًا  كان  ما  اإلى 
فالءم بني اأو�ساله، ويف هذا يقول: »ول اأزعم، معاذ اهلل، اأين ابتدعت هذا 
اأزعمه  ابتداعًا بال �شابقة وال متهيد، فهذا خطل وتبجح. بل كل ما  املنهج 
الركام من الكالم، جمعت  التفتي�ص يف هذا  والتعب، ومبعاناة  اأين باجلهد 
عنه  التنقيب  مع طول  اأ�سوله،  لنف�سي  لت  واأ�سّ قلبي،  املنهج يف  �ستات هذا 
يف مطاوي العبارات التي �سبق بها الأئمة الأعالم من اأ�سحاب هذه اللغة، 
وهذا العلم، يف مباحثهم وم�ساجالتهم ومثاقفاتهم وما يت�سمنه كالمهم من 

النقد والحتجاج للراأي«)2(.

وترى الباحثة اأّن هذا الغمو�س الذي اأحاط مبناهج االأقدمني – وما عرب 
يّدار�شونه،  الذي  الباب  تفر�شه طبيعة  باأنه خفي دفني– اأمٌر  عنه حممود 
فالأدب باب من النظر غري دقيق، وقد طال الختالف يف طبيعة كونه علمًا 
اأن تكون مناهج در�سه غري وا�سحة املعامل واحلدود،  اأم فنًا، وحرّي لذلك 
واأن تكون الإبانة عنها اأمرًا �سعبًا، وقد عانى حممود هذا يف منهجه، فبينما 
هو يف ذهنه طريق لحب م�ستتب، غري اأنه يف ذهن َمن يقروؤه معنى يروغ 

ول يبني، وقد ي�سل الكثريون يف فهمه على الوجه الذي اأراده.

1- منط �سعب: 169.
2- ر�سالة يف الطريق اإلى ثقافتنا: 10.
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وبوادُر هذا املنهج كانت تلوح كاللمحة اخلاطفة، والإ�سارة الدالة منذ عهد 
التابعني، ثم جتلت  ازداد و�سوحها عند علماء  ثم   [ �سحابة ر�سول اهلل 
الكتاب  الفقهاء واملحدثني وكبار  اأكرث حتديدًا عند َمن تالُهم من  ب�سورة 
يف التاريخ العربي، وعندما ا�ستقر تدوين الكتب، �سار نهجًا م�ستقيمًا عند 
الكاتبني جميعًا، والذي مّيز تطور املنهج عندهم �سدوره عن ثقافة متكاملة 
بنّي،  واحد  نهج  التطور على  �سار هذا  اأن  فكان  را�سخة اجلذور،  متما�سكة 

رغم اختالف العقول والأفكار واملذاهب)1(.

منهجه  اإلى  بال�سبق  اجلرجاين،  القاهر  عبد  للعالمة:  حممود  ويعرتف 
كل  يكن �سريحًا  واإن مل  اجلليل  الإم��ام  »وك��الم هذا  يقول:  اإذ  التذوق،  يف 
ال�سراحة يف الدللة على منهجي، اإّل اأنه اأ�سبه �سيئ به«)2(، ول يخفى تّيز 
الب�سيطة،  الإ�سارة  اإلى  قيا�سًا  وال�سمول  بالو�سوح  التذوق  منهج حممود يف 

والتلميح اخلفي عند عبد القاهر.

اإلى ما يكمن وراء اللغة، فاللغة لي�ست  اإ�سارة عبد القاهر)3(  ومثال ذلك 
جمرد عالمات ا�سطالحية للفكر، اإمنا هي رموز جت�سد حالة املتكلم الباطنة 
مبا فيها من خيال واإح�سا�ص وفّن))(، ويعرّب عن ذلك بقوله اإن »الكلم ترتتب 
اإليه عبد  لمح  يجُ الذي  وهذا  النف�ص«))(.  معانيها يف  ترتيب  ب�سبب  النطق  يف 

1- ينظر: ذاته: 26، 27
2- امل�سدر ال�سابق: 11.

3- �سيتم ال�ست�سهاد مبا ورد عن عبد القاهر يف كتاب )دلئل الإعجاز( فح�سب، لأن حممودًا ي�سري 
اإلى اأنه توهم حني فرغ من اإجراء منهجه يف التذوق على كل كالم غري ال�سعر، اأنه قد �سبق اإلى ذلك، 
حتى ُطبعت )الر�سالة ال�سافية( لعبد القاهر، بعد اأكرث من ع�سرين عامًا، فوجد فيها ما توهم اأنه 
املنهج، لأنه كان جمهوًل له حني طبق  اأ�سول  تعّده من  اأن  اإلى ذلك دون  اإليه، فالباحثة ت�سري  �َسبق 

منهجه، ينظر: ر�سالة يف الطريق اإلى ثقافتنا: 10، 11.
)- ينظر: الع�سماوي )حممد زكي(، ق�سايا النقد الأدبي بني القدمي واحلديث، دار النه�سة العربية، 

بريوت، )198: 282.
)- اجلرجاين )عبد القاهر(، دلئل الإعجاز، قراأه وعلق عليه: حممود حممد �ساكر، مطبعة املدين/ 

القاهرة، دار املدين/ جدة، ط3، 1992: 6).
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القاهر اأو يكاد، ُيجّليه حممود بو�سوح اأ�سد، فالتاأمل يف البيان الإن�ساين هو 
الذي قاده اإلى الك�سف عن �سمائل قائل الن�ص، فراأى حياة عرب اجلاهلية 

عرْبَ قراءته ل�سعرهم، ومل تغب عنه حتى حركاتها اخلفية.

»لي�ص  فالتذوق  للن�سو�ص،  تذوقه  يف  حممود  حريُة  املتاأمَل  ت�ستوقف  كما 
منه  ُف��ِرَغ  اإذا  حتى  ب�ساعته  موقوتًا  عماًل  ول  ال�سبل،  ممهد  مي�سورًا  عماًل 
العقل  يخالط  معقد  مت�سعب  خفي  عمل  هو  بل  اإليه،  النف�ص  حاجة  ذهبت 
تبلغه  تكاد  ل  تقليبًا  اخل��واط��ر  بتقلب  ويقلبها  ويهّزها  ويثريها  والنف�ص 
ال�سفة«)1(، واإبهام لفظة )التذوق( �سبيه مبا عاناه عبد القاهر من قبل اإزاء 
»لي�ص يف جملة اخلفايا  اأنه  � يجد  � اجلرجاين  لفظة )البالغة(، فقد كان 
وامل�سكالت اأغرب مذهبًا يف الغمو�ص، ول اأعجب �ساأنًا، من هذه التي نحن 
ب�سددها )يعني البالغة(، ول اأكرث تفلتًا من الفهم وان�سالًل منها واأن الذي 
قاله العلماء والبلغاء يف �سفتها والإخبار عنها رموز ل يفهمها اإّل من هو يف 

مثل حالهم من لطف الطبع«)2(.

والكلمة – عند عبد القاهر – حتتمل العديد من املعاين، فلي�ص ما َيِرد 
الذي  ال�سياُق  املعنى  واإمنا يحدد  الكلمة هو كل �سيئ،  يف املعجم من معنى 
ترد فيه الكلمة، واأنت »جتد متى �سئت الرجلني قد ا�ستعمال َكِلمًا باأعيانها، 
ثم ترى هذا قد فرع ال�سماك، وترى ذاك قد ل�سق باحل�سي�ص، فلو كانت 
الكلمة اإذا َح�ُسَنت َح�ُسَنت من حيث هي لفظ، واإذا ا�ستحقت املزية وال�سرف 
ا�ستحقت ذلك يف ذاتها وعلى انفرادها، دون اأن يكون ال�سبب يف ذلك حال 
لها مع اأخواتها املجاورة لها يف النظم، ملا اختلف بها احلال، ولكانت اإما اأن 
حت�سن اأبدًا اأو ل حت�سن اأبدًا«)3(، وال�سياق واللتفات اإلى اأهميته هو ما دفع 

ط1،  جدة،  املــدين/  دار  �شالم،  ابن  كتاب  يف  اجلاهلي  ال�شعر  ق�شية  حممد(،  )حممود  �شاكر   -1
.11( ،113 :1997

2- دلئل الإعجاز: 0)2. 
3- ينظر: منط �سعب: 223، )22.
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متجاوزًا  القدمي،  ال�شعر  الكلمات من  بع�س  ا�شتنباط معاين  اإلى  حممودًا 
ما حدده املعجم من دللت، من ذلك تف�سريه للفظة )احلي( يف ق�سيدة 

ابن اأخت تاأبط �سرًا، حني قال:

»فاّدركنا الثاأر منهم، وملا ينج ملحيني اإل الأقل«

ف� )احلي( عند اأهل اللغة )يقع على بني اأب واحد، كرثوا اأو قلوا(، وعلى 
هذا املعنى اقت�سرت كتب اللغة، بينما يقرتح حممود اأن يزاد على كتب اللغة: 
»اأن )احلي( الطائفة، والفئة، واجلماعة من النا�ص، كانوا بني اأب واحد اأو 
بهذا  فيه )احلي(  ال�سعر جاء  �ساهدًا من  ويورد  �ستى«،  قبائل  جماعة من 

املعنى، كما يوؤكد اأّن �سياق ال�سعر يقت�سي هذا املعنى)1(.

ويتنباأ حممود بخطاأ الرواة يف النقل، ا�ستنادًا اإلى املعنى يف �سياق احلديث، 
فهو يوؤثر لفظة )�سّقنيها( على لفظة )فا�سقنيها( يف قول ال�ساعر:

»�سقنيها يا �سواد بن عمرو، اإن ج�سمي بعد خايل خلّل«

هذا  اختياره  ويعلل  )فا�سقنيها(،  بلفظة  ج��اءت  الرواية  اأك��رث  اأّن  مع 
النف�ص( هذا،  الفاء تف�سد املعنى، »لأنها تنقل )حديث  اأن هذه  باأنه وجد 
فتجعله �سردًا واحدًا، كاأنه قال: )حلت اخلمر، فمن اأجل ذلك ا�سقنيها( 
وهذا لي�س ب�شعر �شالح هنا. ثم الأن )�شّقنيها( بال فاء، فيها من ت�شوير 
حركة العجلة وال�سوق، حتى كاأنك تراه وهو ميد اإليه يد املتناول من خالل 
وجهه،  ت��الألأ  قد  ق��دح،  بعد  قدحًا  بيده  يتناول  ت��راه  كاأنك  وحتى  النغم، 

و�سحكت عيناه بريقًا يوم�ص«.

بقيت اإ�سارة اإلى نظرة كّل من الرجلني اإلى م�ساألة )اإعجاز القراآن(، فقد 
كانت هذه غاية عبد القاهر، وكان �سبيله للربهان عليها البحُث عن العلل 
ملكوا  الذين  اجلاهلية  �سعراء  كالم  بني  الف�سل  يف  التباين  كان  بها  التي 

1- ذاته: 226.
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نا�سية اللغة، وتفوقوا يف ف�ساحة القول وبالغته، واأ�سلوب القراآن الذي كان 
على حّد من الف�ساحة تق�سر عنه قوى الب�سر، ويرى اأن من املحال اإدراك 
ذلك اإّل مبعرفة ال�سعر يف الع�سر الذي �سبق نزول القراآن، واإثبات ما امتاز 

به، ليكون حجًة على �سدق النبوة، ُتعرف يف كل زمان واأوان)1(.

وهذه الغاية – اأي اإثبات اإعجاز القراآن – هي ذاتها التي �سعى اإليها حممود 
�ساكر، اإّل اأنه �سبقها بخطوة مل يكن منها ُبّد، وهي � كما يرى �:»درا�سة �سعر 
اأنه  اأن ن�شتخل�س منه داللته على  لنا  اأهل اجلاهلية، من الوجه الذي يتيح 
�سعر قد انفرد بخ�سائ�سه عن كل �سعر جاء بعد من �سعر اأهل الإ�سالم. فاإذا 
�شح ذلك، ... وجب اأن ندر�س هذا ال�شعر درا�شة متعمقة، متلم�شني فيه هذه 
القدرة البيانية التي ميتاز بها اأهل اجلاهلية عمن جاء بعدهم، وم�ستنبطني 
من �سروب البيان املختلفة التي اأطاقتها قوى لغتهم واأل�سنتهم. فاإذا مت لنا 
ذلك، فمن املمكن القريب يومئذ اأن نتلم�ص يف القراآن الذي اأعجزهم بيانه، 

خ�سائ�ص هذا البيان املفارق لبيان الب�سر«)2(.

 � القاهر وغاية حممود  اإليها عبد  التي ق�سد  الغاية  اتفقت  وهكذا، فقد 
القراآن  اآيات  اإلى تطبيق منهجه على  بادر  الأول  اأّن  اإّل   � الباحثة  فيما ترى 
الكرمي، فيما اأّجل الآخُر ذلك اإلى وقٍت ُتِكن فيه حماولُة التهّدي اإلى اأ�سرار 
البيان الإلهي املعِجز، بعد اأن ت�ستقّر اخلطى التي ما زالت تتلجلج يف تذوِق 

بيان الب�سر.

�سالم  بن  القدماء، وهو حممد  النقاد  اأئمة  اأحد  ب�سبق  ينّوه حممود  كما 
اجلمحي، لالإ�سارة اإلى الأ�سا�ص الذي بنى عليه اأهل العلم نظَرهم يف رواية 
ُي�سِكل  مل  فهم  �سقيمه،  من  �سحيحه  وتييز  لتمحي�سه  اجلاهلي،  ال�سعر 
عليهم ما و�سع الرواة، ول ما و�سع املوّلدون، اإمنا كان يلتب�ص عليهم ما يقول 

1- ينظر: دلئل الإعجاز: 8، 9.
2- مقدمة الظاهرة القراآنية: )3، 36.
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اأهل البادية من ولد ال�سعراء اأو من غري ولدهم من �سعر ين�سبونه اإلى �سعراء 
اجلاهلية، وقد كانوا - بح�شن ب�شرهم بال�شعر - قادرين على متييز �شحيح 
الدليل  – هو الذي يت�سمن  – عند ابن �سالم  ذلك من باطله)1(، وال�سعر 
الراوي  و�سدق  الن�سبة،  هذه  بطالن  اأو  اجلاهلية  اإلى  ن�سبته  �سحة  على 
اأو كذبه ل يغني عنه ول يقدح فيه)2(، وهذه ذات الطريق التي �سلكها حممود 
الو�ساعني،  و�سع  من  حلقه  مما  والإ�سالمي  اجلاهلي  ال�سعر  تخلي�ص  يف 

وتزييف املزيفني.

وهكذا فمحمود ل ينكر اأن بع�ص طريقته وردت على اأذهان الكثريين ممن 
�سبقوه، لكن اأحدًا منهم مل يتخذ ذلك منهجًا، اأو طريقًا وا�سحًا ي�سري فيه 

ويلتزم به.

مع  لقائه  رغم  واأن��ه،  تراثنا  من  نابعًا  كونه  املنهج يف  اأهمية هذا  وتكمن 
منطلقات املناهج النقدية احلديثة، مل ينقل عنها)3(. وهذا ما يتجّلى وا�سحًا 
يف ذهن حممود حني ي�سري اإلى اأن التجديد ينبغي اأن ين�ساأ ن�ساأة طبيعية من 
داخل ثقافة متكاملة متما�سكة، حية يف نفو�ص اأهلها، ل يتولها اإّل من تكنت 
يف نف�شه ثقافته ولغته وتاريخه وعقيدته، وانغر�س يف ذلك كله بحيث اأ�شبح 
قادرًا على تذوقه واإدراك خفاياه))(، وعلى دار�ص الفن الأدبي اأن يكون مهيئًا 
لقراءة الن�سو�ص النرثية وال�سعرية م�ستنبطًا منها األفاظَا دالة على املعاين، 
واألفاظًا حملت دللت التطور الأدبي والفكري والعقلي لأه�ل هذه اللغة، كما 

1- ينظر: اجلمحي )حممد بن �شالم(، طبقات فحول ال�شعراء،  دار املدين، جدة، ط2، 1980، 1: 
.(7 ،(6

2- ينظر: منط �سعب: )36.
3- ينظر: حافظ )�سربي(، اأفق اخلطاب النقدي، درا�سات نظرية وقراءات تطبيقية، دار ال�سرقيات، 
اأو  الفاح�سة  القراءة  مبنهج  التذوق  يف  حممود  منهج  التقاء  وُيالحظ  ط2،1996:161،  القاهرة، 
نظرية التلقي )Deep Reading(، )ُيراجع للقراءة حول هذه النظرية: املبارك )حممد(، ا�ستقبال 

الن�س عند العرب، دار الفار�س للن�شر والتوزيع، عمان، ط1، 1999(.
)- ينظر: �ساكر، خطبة كتاب املتنبي: )2.
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زًة من �سمري قائلها)1()3(، جُمانبًا – ما و�سعه – ملا اأُورثه  حملت �سماٍت مميِّ
من ال�ستهانة بها، لأن ال�ستهانة »داء وبيل يطم�ص الطرق املوؤدية اإلى العلم 
والفهم«)2(، وحممود بهذا يوؤكد �سرورة التجرد من اتخاذ فكرة م�سبقة عند 

قراءة الن�ص، واحلكم عليه.

بل  الأخ��رى،  املناهج  ا�ستثنى  حممودًا  اأنَّ  ُذكر  مما  ُيفهم  األَّ  وينبغي 
اإن ما رف�سه هو دعوة املناهج احلديثة اإلى العاملية، واإمكانية تطبيق مناهج 
الغرب على اأدبنا وتراثنا العربي، دون اأن يكون لكل اأمة خ�سو�سية تّيزها 
الأدبية  املناهج  على  حممود  اعرتا�ص  �سبب  ذات��ه  وه��ذا  �سواها)3(،  عمن 
احلديثة التي ي�سفها ب� )الفا�سدة(، والتي يت�سم الداعون اإليها مبيلهم اإلى 
رف�ص )القدمي( وال�ستهانة به، دون وعي باأهميته، والغلو يف �ساأن )اجلديد( 

دون اإدراٍك ل�سدوره عن ثقافة ل تالئمهم ول تن�سجم معهم))(.

- مناذج من جتربة التطبيق:

اأ. املتنّبي:

ُيعّد ما جاء به حممود، يف �سياق حتليله ل�سعر املتنبي، خارجًا عما يعتربه 
كثري من النقاد ماّدة النقد والدر�ص الأدبي، وح�سب تعريفهم للنقد، فكتاب 
حممود يدور يف الف�ساء املحيط بالن�ص الأدبي، ويتفياأ الظالل التي ين�سرها 
بوحي من اخليال، دون اأن يق�سد اإلى حتليل اجلمال يف الن�ص من الناحية 

الفنية.

1- ينظر: اأباطيل واأ�سمار: )2.
2- �ساكر )حممود حممد(، مقدمة اأ�سرار البالغة: 21، )اجلرجاين )عبد القاهر(، اأ�سرار البالغة، 

قراأه وعلق عليه اأبو فهر حممود حممد �شاكر، دار املدين/ جدة، ط1، 1991.
ومنهج(،   )روؤية  الن�ص  مواجهة  �ساكر يف  العالمة حممود حممد  )�سابر(،  الدامي  عبد  ينظر:   -3

جملة الأدب الإ�سالمي، عدد 16: 7).
)- ينظر: �ساكر، خطبة املتنبي: 22، 23.
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وقد �سبقت الإ�سارة اإلى معنى )التذوق( يف فكر حممود، وكيف اأنه ي�سمل 
الن�ص، وما يحيط به، وما يعك�ص من ظالل على حياة �ساحبه، وَي�ست�سف – 
من تذوقه ل�سعر املتنبي وما ورد من اأخباره – اأنه علوي الن�سب، والذي قاده 
ورد  ما  تناق�س  نتيجة  بن�شبه  اأحاط  الذي  الغمو�سجُ  هو  اال�شتنتاج  اإلى هذا 
من الأخبار عنه مع �سخ�سيته التي يك�سف عنها �سعره، فهو يف �سعره يفخر 

بقومه، قائاًل:
    واإين مَلِـن قـوٍم كاأّن نفو�َشـنا         بها اأَنٌف اأن ت�شكَن اللحَم والعظما)1(

اأنه ابن �سّقاء بالكوفة!، وهو نف�سه  بينما الأخبار التي وردت عنه، تزعم 
يكتم ن�سبه، فيما يثري ال�ستغراب واحلرية، يقول:

   ل بقومي �َسرفُت بل �سرفوا بي          وبن�ف�سي فخ�رُت ل بج�����دودي
  وبهم فخ�ُر كّل َمن نطق ال�س���ا          َدو َعوُذ اجلاين وغ�وُث الطريِد)2(

وما من قوم يفخر بهم )كل َمن نطق ال�ساد( غري اأبناء عليٍّ كّرم اهلل وجهه 
وفاطمة بنت ر�سول اهلل ]، فلماذا يكتم فخره بهم، ويفخر بنف�سه؟!

ثم يعاود الإ�سارة اإلى حقٍّ له م�سلوب، اإذ يقول:
ي بالقنا وم�ساي�ٍخ           كاأّنهُم ِمن طوِل ما الَتَئموا ُمْرُد)3(     �ساأطلب حقِّ

ه عدم اإقرار الع�لويني  فكاأنه مييل اإلى الإف�ساح عن علويته، اإل اأّن ما َيُردُّ
ُيتَّهُم  ن�سِبه،  اإظهاَر  يحاول  علَمنا- وحني  يبلغ  ما مل  بذلك -لأمٍر  اأنف��سه�م 
عاء النُّبّوة، وُيرمى به يف ال�سجن، فيخرج منه كارهًا للعلويني، اأو –بعبارٍة  بادِّ

اأدق- لأدعياِء العلوية.

1- الربقوقي )عبد الرحمن(، �شرح ديوان املتنبي، دار الكتاب العربي، بريوت، ط2، 1980، ج): 3)2.
2- ذاته، ج1: 6)، 7). 

3- ذاته، ج2: 92.
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يقول حممود: »وبعد تردد طويل وحرية، بني دللة تذوق الأخبار، ودللة 
تذوق ال�سعر، مل اأجد منا�سًا من اأن اأفر�ص فر�سًا يزول به هذا الغمو�ص الذي 
اللثام عن مكنون �سعره الذي دّلني عليه  يكتنف حياة هذا ال�ساعر، ويرفع 
اأبي الطيب كله متذوقًا  التذوق. واأخذت هذا الفر�ص، وعر�سُت عليه �سعر 
نقاب  عليه  كان  ما  كل  واأ�سفر  ُمْعَوّجه،  وا�ستقام  ع�سيه  يل  فالن  متاأنيًا، 
اأخباره. فعندئذ  �سعره، وحتركت معه  تذوقته من  وحجاب، وحترك كل ما 
بلغت حد القطع باأن اأبا الطيب )علوي( الن�سب فر�سًا ي�سبه احلقيقة!!«)1(.

ارتاآه  ما  يثبت �سحة  الذي  الدليل  – على  بعد  – فيما  وقع حممود  وقد 
وابن  ع�ساكر،  ابن  عن  نقاًل  املتنبي  ترجمة  اإليه  و�سلت  فقد  اإليه،  وذهب 
العدمي، يقرران فيها اأن املتنبي علوي بالر�ساعة)2(، »والر�ساع حُلمة كلحمة 
الن�سب«)3(. وهكذا فقد اأثبت حممود اأن منهجه كان م�ستقيمًا، ل يف درا�سة 

ال�سعر فح�سب، بل يف نقد الأخبار كذلك.

تذوق  على  اعتمادًا  املتنبي،  نبوة  اّدعى  من  على  بالرد  �ُسغل حممود  كما 
للتنوخي،  اإحداهما  رواي��ت��ني:  ي��ورد  وه��و  ال�ساأن،  ه��ذا  ال���واردة يف  الأخ��ب��ار 
والأخرى لأبي عبد اهلل الالذقي، فاأما الأولى فريويها علي بن املح�ّسن عن 
الها�سمي  �سيبان  اأم  بن  احل�سن  اأبي  القا�سي  عن  التنوخي،  املح�سن  اأبيه 
اّدعى  فيهم  واأق��ام  كلب  اإلى  ملا خرج  املتنبي  كان  »وقد  فيها:  يقول  الكويف، 
اإلى  اأنه علوي،  اأنه علوي ح�سني، ثم اّدعى بعد ذلك النبوة، ثم عاد يّدعي 
اأُ�سهد عليه بال�ساأم بالكذب يف الدعويني، وُحب�ص دهرًا طوياًل، واأ�سرف  اأن 
واأطلق«))(، وحممود يقدح يف  بالتوبة  واأُ�سهد عليه  ا�ستتيب،  القتل، ثم  على 
�سحة رواية التنوخي، لأنه يحمل لأبي الطيب يف �سدره �سحناء، هي نتيجة 

1- �ساكر، خطبة كتاب املتنبي: 3)،)).
2- ينظر: ذاته: ))-6).

3- ذاته: 7).
)- التنوخي )اأبو علي املح�سن بن علي( ت )38ه�، ن�سوار املحا�سرة واأخبار املذاكرة، حتقيق: عبود 

الثاجلي، 1972، ج): 7)2.
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�سلة املتنبي باأبناء عمومته الذبن اأُوِرث احلقد عليهم، وروايته ل تخلو من 
العجب، ذاك اأنه يرتب ظهور اأمر املتنبي على درجات ثالث: »الأولى: ادعاوؤه 
العلوية، والثانية: ادعاوؤه النبوة، والثالثة: اّدعاوؤه العلوية مرة اأخرى. فاأما اأن 
يدعي العلوية، ثم يعود فيّدعي النبوة، فهو قول ل باأ�ص فيه، ولكن العجب اأنه 
يّدعي  التعقيب )ثم(، فقال: )ثم عاد  بلفظ  بعد هذا عقب على )النبوة( 
اأنه علوي(. فالذي يدعي النبوة وُيبايع بها، ... ل يعّقب على هذه الدعوى 
اإكذاب  العلوية،  اإل��ى  منها  انحطاطه  ثم  النبوة،  الرجل  فادعاء  بالعلوية. 

لنف�سه، واإقرار منه باملخرقة على النا�ص والعبث بهم«)1(.

وحّدث التنوخي اأي�سًا، عن اأبيه املح�سن قال، حّدثني اأبو علي بن اأبي حامد 
اأنه تنباأ ببادية  اإذذاك،  واأبو الطيب بها  قال: »�سمعُت خلقًا بحلب يحكون، 
الإخ�سيدية،  ِقبل  اأمري حم�ص من  لوؤلوؤ،  له  اأن خرج  اإلى  ونواحيها  ال�سماوة 
فقاتله واأنفره، و�سرد من كان اجتمع اإليه من كلب وكالب وغريهما من قبائل 
العرب، وحب�سه يف ال�سجن حب�سًا طوياًل، فاعتّل وكاد اأن يتلف، حتى �سئل يف 
اأمره فا�ستتابه، وكتب عليه وثيقة اأ�سهد عليه فيها ببطالن ما اّدعاه ورجوعه 
واأطلقه«)2(، وهذا احلديث تكمن  ُيعاود مثله،  تائب منه ول  واأنه  لالإ�سالم، 
فاأن  النبّوة،  يّدعون  من  �ساأن  يف  الأحكام  عليه  جرت  عما  غرابته  يف  عّلته 
مع  احلكم  وهو  بغريب  لي�ص  فهذا  تائب،  اأنه  عليه  وُي�سهد  املتنّبي،  ُي�ستتاب 
اأمر  نبوته، فهذا  وثيقة ببطالن  اأمري حم�ص عليه  يكتب  اأن  واأما  املتنبئني، 
الدعوى،  معاودة  ِقبله  من  ُيخاف  فيما  ُتكتب  اإمنا  الوثيقة  لأن  له،  معنى  ل 
فتكون اإقرارًا مكتوبًا م�سهودًا عليه بالبطالن من املدعي نف�سه، ... اأما النبوة 
فالأمر فيها على غري ذلك، فاإن الرجل اإذا اّدعى النبوة ثم ا�ستتيب واأ�سهد 
على نف�سه بالكذب فيما اّدعى، ثم رجع بعد ذلك يدعيها مرة اأخرى، مل يكن 
ُينظر حتى ُيحاج النا�ص فيما يّدعي، ويقول لهم: اإنكم مل تاأخذوا علّي وثيقة 

1- �ساكر، املتنبي: 207.
2- ن�سوار املحا�سرة، ج8: 198.
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مكتوبة م�سهودًا علّي فيها بالكذب، واإمنا يكون جزاوؤه القتل من غري انتظار 
ول ا�ستتابة«)1(.

اأما ما يرويه الالذقي فهو عجب كله، وبطالنه بنّي للمتدّبر اأدنى التدبر، 
فهو ي�سع الكالم و�سعًا – ول يرويه رواية، يف حواٍر يديره بينه وبني املتنبي، 
الإميان  على  اأي�سًا  لأهله  البيعة  واأخذ  املتنبي،  بايع  اأنه  نهايته  يف  يقرر 
و�سف  اأن  يرى  وحممود   املطر،  حب�ص  معجزة  وراأى  كالمه،  �سمع  ملا  ب��ه، 
الالذقي كالم فتى يف ال�سابعة ع�سر باأنه )ما مّر ب�سمعه اأح�سن منه( اإما اأن 
تكون »كلمة جاهل، واإما كلمة و�ساع يريد اأن ينتق�ص من الرجل، فهو يهيئ 
فاأمٌر  املطر،  حب�س  مبعجزة  ه  انبهارجُ اأما  وتعظيمه«)2(،  بامتداحه  لنتقا�سه 
وح�سرموت  كون  ال�سَّ اأهل  »من  كثريًا  راأى  اأنه  من  الالذقي  اأورده  ما  ينفيه 
يفعلون �سدحة املطر ول يتعاظمونها«)3(، فاإذا كان الالذقي على علم بهذه 

ال�سدحة، فكيف اآمن بنبوة املتنبي!!

ومي�سي حممود يف حتليل رواية الالذقي وحماكمتها، فُينِكر عليه دعوى 
اأن دعوة املتنبي قد عّمت كل مدينة بال�سام وبويع له بها، ف� »كيف يكون هذا؟ 
وال�سام اإذذاك منزل من منازل اأئمة الدين والعلم، ... ليكن الالذقي رجاًل 

ل عقل له، اأفيكون اأهل ال�سام كلهم هذا الرجل!!«))(.

بالفلوات  عارفًا  كان  املتنبي  باأن  الّدع��اء  الرواية،  يوؤكد كذب هذه  ومما 
ومواقع املياه، وحَماّل العرب بها، وهذا ل يتاأتى اإّل ملن ُولد بهذه البالد ون�ساأ 

بها، ل لعابر مّر بها، فاأقام بع�ص الوقت كما كان املتنبي.))(

1- �ساكر، املتنبي: 208.
2- امل�سدر ال�سابق: 209.

3- ذاته: 210.

)- ذاته: 210.
)- ينظر: ذاته: 211، 212.
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ويتابع حممود نفي الروايات التي وردت يف �ساأن نبوة املتنبي، معتمدًا �سبيل 
ذاتها  الرواية  حماكمة  هو  اآخر  و�سبياًل  ال��راوي،  وعدالة  ال�سند،  مراجعة 
بقيا�سها اإلى ما ُعِلم من �سرية حياة املتنبي، اأو عر�سها على املنطق العقلي.

ويبقى اأمٌر اأ�شا�شي، كان ملحمود ال�شبق يف ا�شتنباطه، واالإ�شارة اإليه، هو 
الفر�ص  هذا  اإلى  اهتدى  وقد  الدولة،  �سيف  اأخت  خلولة  الطيب  اأبي  حب 
بتذوق �سعره ل غري، ومراقبة احتداد حركة وجدانه اأو فتورها، اأما الأخبار 
�سعر  تتبع  من  حممود  لحظه  وال��ذي  يوؤّيدها)1(،  ما  ثمة  فلي�ص  ذل��ك،  عن 
ح�سرة  يف  قاله  ال��ذي  و�سعره  الأول  �سعره  بني  الكبري  الفرق  ذلك  املتنبي 
�سيف الدولة، من حيث التجويد يف كلماته ومعانيه، وروعة حكمته وبالغته، 
وقد ا�سرتوح يف �سعر الرجل »نفحًة من نفحات )املراأة( التي تكون من وراء 
القلب ت�سنع لل�ساعر املبدع بيانه، وتتخذ من فنها الِن�ْسوي مادة تهيئها لفن 

�ساحبها وعبقريته ونبوغه«)2(.

واأبو الطيب، حني اأحب، مل يكن يف حبه �ساعرًا َغِزًل رقيق البيان، بل كان 
اإلى غايات بعيدة من احلكمة والرجولة والكربياء تفر�سها �سخ�سية  ميتد 
هذا الرجل، ورمبا كان عدم اللتفات اإلى هذا الأمر، هو ما �سرف النقاد 
عن افرتا�س وجود تربة حب عنيفة يف حياة املتنبي، اإاّل اأنه ال ي�شح »اأن 
ل يكون اأبو الطيب عا�سقًا �سبًا متدلهًا، ما مل جند يف �سعره غزًل ول اأنينًا 

وحنينًا وبكاًء«)3(.

ثم يحاول حممود اأن ُيعنّي )املراأة( التي اأحبها اأبو الطيب، بتذوق �سعره، 
ويقوده هذا التذوق اإلى الوقوف عند ق�سيدة رثاء يعزي بها اأبو الطيب �سيف 

الدولة مبوت اأخته ال�سغرى، يقول فيها:

1- ينظر: �ساكر، خطبة كتاب املتنبي: 68.
2- ينظر: �ساكر، املتنبي: )33.

3- امل�سدر ال�سابق: 236.
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قا�سمتك املنون �سخ�سني َجورًا

 

اأخ���ذن مب��ا غ�ا ف���اإذا ِق�ست م��ا 
عدل فيه  نف�سه  الِق�سُم  جعل 

 

و�سّلى ال��ف��وؤاد  عن  �سرى  درن 
ك اأع���������لى)1(   وتي�ق��ن���ت اأن ح��ظ�����ك اأوف�����ى،                وتبين��ت اأن َج�����دَّ

»فاأبو الطيب يطلب من �سيف الدولة اأن يقي�ص اأخته ال�سغرى التي ماتت 
اإلى اأخته الكربى التي بقيت له، فاإذا فعل ذلك كان �سلوى له وت�سرية للهم عن 
قلبه. ول ندري – والكالم هنا ملحمود – كيف يتفق اأن يخطر ل�ساعر يرثي 
امراأة حمجبة ماتت، اأن يذكر اأخرى وتكون اأختها ويعزي اأخاها بهذا العزاء 
الغريب؟ ثم يزيد فيقول له: اإنك اإذا فعلت ذلك الذي دللتك عليه )تيقنت( 
اأن حظك يف بقاء هذه الكربى اأوفى من حظ املوت يف اأخذ ال�سغرى؟ وكيف 
ن اأبو الطيب �سيَف الدولة من ح�سن حظه ببقاء الكربى، اإّل اإذا كان هو  ُيَيقِّ
على يقني من ذلك؟ وكيف يكون على يقني من ذلك اإّل وهو يعرفها معرفة 
تف�سي به اإلى هذا اليقني؟«)2(، ثم جنده يرثي هذه الأخت الكربى )خولة( 
جلي،  وا�شح  الق�شيدتني  بني  والفرق  ثمان،  ب�شنوات  ذلك  بعد  ماتت  ملا 
فق�سيدته التي رثى بها خولة، عّدة اأبياتها اأربعة واأربعون بيتًا، منها واحد 
اأبيات  و�سبعة  ونكدها،  الدنيا  ذكر  يف  اأبيات  و�ستة  خولة،  ذكر  يف  وثالثون 
يف ذكر �سيف الدولة، على حني اأنه يف رثاء اأختها ال�سغرى مل يذكرها اإّل 
اأبياتها اثنان واأربعون بيتًا، وهذا وجٌه يف  اأبيات من ق�شيدة عّدة  يف ثالثة 

الدللة على منزلة خولة التي حتتلها من نف�سه)3(.

اأ�سرار قلب املتنبي  اأعان حممودًا على الك�سف عن  اإلى ما  ويجدر الإملاح 
ونف�سه وحياته، فاأبو الطيب ي�سف وقوع اخلرب عليه موقعًا األيمًا فيقول:

ف�������������زعُت فيه باآمايل اإلى الكذبطوى اجلزيرة حتى جاءين خرب

1- الربقوقي، �سرح ديوان املتنبي، ج3: 6)2.
2- ينظر: �ساكر، املتنبي: 337، 338.

3- ينظر: ذاته: 337، 338، وينظر: الربقوقي، �سرح ديوان املتنبي، ج1: )21� )22، ج3: 2)2� 3)2.
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   حتى اإذا مل َيَدع يل �سدقه اأماًل       �سرقُت بالدمع حتى كاد ي�سرق بي)1(

الق�سيدة،  من  الطيب  اأبو  قاله  ما  اأول  البيتني  هذين  اأن  حممود  ويرى 
حني بلغه خرب موت خولة، وهو ي�سّرح فيهما بكل ما ي�سمر من حب خلولة، 
فخرب وفاتها »يطوي اجلزيرة كلها يق�سده وحده دون غريه، وقد خ�س�ص 
اأبي الطيب  ذلك بقوله )حتى جاءين(، ويف هذا من غلبة احلب على قلب 
– الذي �سمعه وهو بالعراق، وكان قد  اأن هذا اخلرب مبوتها  ما جعله يرى 
علمه النا�ص ول�سك – مل يقطع اأر�ص اجلزيرة اإّل ليبلغه هو، واحلب دائمًا 
يخ�ص وي�سيِّق مبثل ذلك، ول يرى فيه ال�سركة، ولو ت�ساوى النا�ص جميعًا 
العلم به ... فهذا من اأبي الطيب دليل على اأن كالمه  اأو  فيه  امل�ساركة  يف 
هذا لي�ص كالم �ساعر يرثي اأخت �سديقه واأمريه، واإمنا هو كالم قلٍب حمٍب 
مفجوع قد تقطعت اآماله من الدنيا مبوت حبيب قد فجعته املنية فيه«)2(. كما 

تتجلى لوعة اأبي الطيب يف قوله:

حلب؟اأرى العراق طويل الليل مذ نعيت يف  الفتيان  فتى  ليل  فكيف 
    يظن اأن ف������وؤادي غري م�ل�ت�ه�ب         واأن دم����ع جفون��ي غ�ي��ر من�س�كب)3(

فالليل ل يطول على �ساعر ملوت اأخت اأمريه، اإمنا يطول عليه لفقد حبيبته، 
والبيت الثاين ي�سري اإلى اأن �سيف الدولة كان على علم بهذا احلب، واأنه وعد 
اأبا الطيب اأن يزوجه اأخته هذه، وكان هذا �سرًا بينهما، غري اأنه مل يِف مبا 
ُيكرث  اأن  لنف�سه  الطيب  اأبو  ا�ستباح  ملا  الدولة بذلك،  ولول علم �سيف  وعد، 

الإ�سارة اإلى اأمره واأمر خولة، واحلب الذي بينهما))(.

1- الربقوقي، �سرح ديوان املتنبي، ج1: 216.
2- �ساكر، املتنبي: 1)3.

3-  الربقوقي، �سرح ديولن املتنبي، ج1: 217.
)- ينظر: �ساكر، املتنبي: 1)3، 2)3.
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كما اأن ذكر اأبي الطيب اأخالق خولة وما كانت عليه من )1( علو النف�ص منذ 
ن�ساأتها، بل وذكر ح�سن مب�ِسمها، اإذ يقول:

 ومن م�ست غري موروث خالئقها
نا�سئًة واملجد  العلى  يف  وهمها 

 واإن م�ست يدها موروثة الن�سب
واللعب اللهو  يف  اأترابها  وه��م 

  يعلمن حني حُتّيا ح�سن مب�ِسمه����ا             ولي�ص يع������ل��م اإّل اهلل بال�سنب)2(

ليحمل دللًة وا�سحًة على اأن معرفته بها كانت معرفة �سحيحة عن خربة 
ولقاء)3(، واأي�سًا قوله:

        ول ذكرت جمياًل من �سنائعها      اإّل بكيُت ول ُودٌّ بال �سبب))(

»وهذا دليل على ما كانت ُت�سبغ عليه )خولة( من �سنائعها وفوا�سلها مما 
اأن �سنائع )خولة( عنده كانت  البكاء حني يذكرها، وما نظّن  ي�ستجلب له 
مع�سار �سنائع �سيف الدولة، ولكن ُحب اأبي الطيب هو الذي جعل �سنائعها 
من قلبه بهذه املنزلة«))(، ثم اإنَّ حممودًا يطيل الوقوف على هذه الق�سيدة 
وعلى غريها من ق�سائد الديوان)6(، ليك�سف عن اأعمق اأ�سرار نف�سية املتنبي، 
بطول التاأمل، وح�سن التذوق، وما الق�سُد – يف هذه الإ�سارة العاجلة – اإّل 
– �سعرًا  الن�سو�ص  به�ا حممود تذوق  تناول  التي  الكيفية  املثل على  �سرُب 
كانت اأم اأخبارًا – للك�سف عن حياة ال�ساعر، ل كما عا�سها، بل كما اأح�سها، 
)�ساعر(  لهو  متذوقًا،  ال�سعر  يواجه  اأن حممودًا، حني  يلحظ  القارئ  ولعل 
وبالهم�س  الت�شريح،  بالتلميح دون  ويكتفي  ال�شعراء،  اإ�شارات  اأخفى  يجُدرك 

دون اجلهر من القول.

1- الربقوقي، �سرح ديوان املتنبي، ج1: 218.
2- ذاته، ج1: 218.

3 ينظر: �ساكر، املتنبي: 2)3.
)- الربقوقي، �سرح ديوان املتنبي، ج1: 221.

)- �ساكر، املتنبي: 2)3.
6- ينظر ما يلي ذلك من ال�سفحات: 3)3� ))3.
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ب. منط �ضعب ومنط خميف:

وال�ستهانة  حممود،  عند  مقدمًا  الن�ص  قائل  حقيقة  على  الوقوف  ُيَعدُّ 
عن  الك�سف  ويف  �ساعر،  عن  �ساعر  تييز  يف  والف�ساد  اخللط  ُتدخل  به 
تلك  درا�سة  اإلى  حممود  ق�سد  وحني  �سعره،  يف  �ساعر  كل  بنية  خ�سائ�ص 
الروايات املتعلقة بال�ساعر يف ق�سيدة )اإن بال�سعب الذي دون �سلع ...( هاله 
الختالف ال�سديد بني الروايات، وقد حاول جاهدًا التو�سل اإلى احلقيقة بني 
هذا الركام امل�سلل من الآراء املت�ساربة، فرّد قول القائل باأن خلفًا الأحمر 
التاريخية  )ت 180ه�( هو الذي قالها ونحلها غريه، وذلك بنقد الروايات 
والقفطي )ت 6)6ه�(،  قتيبة )ت 276ه���()1(،  ابن  التي ذكرت ذلك عند 
فبنّي اأن انفراد ابن قتيبة بهذا اخلرب يوجب احلذر، اإذ اأن �سيخه اجلاحظ 
اأولى بذلك  – كان  – وهواأ�سّد منه �سبطًا، واأقرب عهدًا بخلف  )))2ه�( 
منه، فذلك القول اجتهاد من ابن قتيبة مل ين�سره عليه اأحد وكذا القول يف 

رواية الق�ف�طي املتاأخر زمنًا عن ابن قتيب�ة)2(.

)تاأبط  اإلى  الق�سيدة  ن�سبة  اأبطل  حني  ذاتها  ال�سبيل  حممود  �سلك  كما 
�سرًا(، بنقد منهج اأول من ن�سبها اإليه، وهو اأبو تام يف كتابه )احلما�سة(، 
واألفاظه، ومل يكن  ال�سعر ملعانيه  اأبي تام كان اختيار جّيد  اأن منهج  فبنّي 
هّمه حتقيق الن�سبة. ثم اأبطل حممود ن�سبة الق�سيدة اإلى ال�سنفرى، لختفاء 
�شدى ذلك يف اأخبار هذيل واأ�شعارها، والأن �شحيح �شعر )تاأبط �شرًا( داٌل 
على اأن ال�سنفرى مات قبله، وي�ستطرد حممود يف نفي ن�سبة الق�سيدة لعدٍد 
من ال�سعراء، ثم ي�ستقّر اأمُر ن�سبتها عنده على اأنها »ل�ساعر يرثي خاًل له، 
كان �سديد النكاية يف هذيل، ثم قتلته، وتاأبط �سرًا كان ذلك الرجل، وكان 
ذلك م�سريه، ويوؤيدهما تردد ذكر تاأبط �سرًا يف اأيام الهذليني واأ�سعارهم 

اأنباء النحاة،  اإنباه الرواة على  1- ابن قتيبة )اأبو حممد عبد اهلل بن م�سلم الدينوري( ت 6)6ه�، 
حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم،دار الكتب امل�سرية، القاهرة، 0)19، ج1: 8)3، 9)3.

2- ينظر: منط �سعب: 8)، 9).
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هذه  ن�سبة  اإل��ى  امليل  اأ�سد   – ملحمود  واحلديث   – اأميل  واأن��ا  واأخبارهم، 
اأم مل ُي�سم، وكل الدلئل  اإلى ابن اأخت )تاأبط �سرًا( �ُسمي ذلك  الق�سيدة 

ترجح ذلك عندي، فهي اإذن ق�شيدة جاهلية خال�شة«)1(.

وُيالحظ اأن للمكان دورًا يف حتديد قائل الن�ص عند حممود وذلك لعمق 
خربته بجغرافية املكان، واأماكن القبائل وحتركاتها)2(، فقد نعى على ابن 
ه�سام ن�سبة الق�سيدة اإلى )الهّجال بن امرئ القي�ص الباهلي( – ابن اأخت 
ما  الثقات  كتب  ولي�ص يف  كثري،  فيه خلط  اإن هذا اخلرب  وقال  �سرًا،  تاأبط 
يوؤيده، ثم يقوم بتجريح رواية ابن ه�شام، فيقول اإنه كان قليل العلم بال�شعر، 
ويناق�ص م�ساألة ن�سب ابن اأخت تاأبط �سرًا وهو الهّجال يف زعم ابن ه�سام)3(، 
ويقول: »نعم كان تاأبط �سرًا من بني فهم بن عمرو بن قي�ص عيالن بن م�سر، 
و)باهلة( التي ُين�سب اإليها )الهّجال( هم بنو مالك بن اأع�سر بن �سعد بن 
قي�ص عيالن بن م�سر، ولكني اأ�ستبعد اأن يكون الهّجال هو )ابن اأخت تاأبط 
�سرًا(، لأن ديار باهلة عند الإ�سالم باليمامة يف �سرقي جند، وديار بني فهم 

)رهط تاأبط �سرًا( كانت باحلجاز غربي جند، ويا ُبعد ما بينهما))(.

ثم يتجه حممود اإلى �سطر التطبيق الذي يقت�سي اإعادة تركيب املادة بعد 
النا�ص عن طريق الرواية  اإلى  باأنه »قل �سعر قدمي جاء  نفي زيفها، وي�سّلم 
املتناقلة، قبل التقييد والكتابة اإل حلقه ما حلق ال�سعر اجلاهلي من اختالف 
األفاظه«))(، لذا فاإن على الدار�ص يف ق�سائد  الرواة يف ترتيب ال�سعر، ويف 
اجلاهلية اأن يبذل اجلهد يف ا�ستق�ساء امل�سادر التي روت الق�سيدة تامة، 

1- ذاته: 8).
2- ينظر: حممود �ساكر يف مواجهة الن�ص: 8).

3- ينظر: بن منبه )وهب( ت)11ه�، كتاب التيجان يف ملوك حمري، رواية اأبي حممد عبد امللك بن 
ه�سام، عن اأ�سعد بن مو�سى، عن اأبي اإدري�ص بن �سنان، عن جده اأمه وهب بن منبه، حتقيق ون�سر: 

مركز الدرا�سات والأبحاث اليمنية، �سنعاء، املركز، 1979: 6)2.
)- ينظر: منط �سعب: 3)، )).
)-امل�سدر ال�سابق: 327، 328.
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اأو روت قدرًا �ساحلًا منها، مع التزام الرتتيب التاريخي لهذه امل�سادر، كما 
ترتيب  واختالف  رواي��ة،  كل  يف  الأبيات  عدد  اختالف  عند  الوقوف  ينبغي 
الأبيات يف رواية الرواة عن �سيخ واحد من �سيوخ الرواية، ثم اختالف هذا 
ي كل اختالف  الرتتيب اإن كان يف رواية غريه من ال�سيوخ، مع مراعاة حترِّ

يقع يف بع�س األفاظ االأبيات)1(.

وينتج من هذا كلِّه، تنقية الن�س من جميع االألفاظ التي ال متتلك طاقًة 
اإيحائية على درجة عالية من التوتر والإرهاف، وحممود يف ذلك كله �سديد 
التيقظ اإلى امل�سافة الدللية الفا�سلة بني اللغة املعجمية واللغة ال�سعرية)2(، 
فحني تجُذكر االألفاظ يف معر�س الكالم عن ال�شعر عامة، فغري مراٍد بها جمرد 
وجودها يف اللغة وكتبها، مبعانيها التي درج عليها اأهل كل ل�سان يف التعبري 
عما يريدون، لأن ال�سعراء ُيلب�سونها بالإ�سباغ والتعرية ما يكاد ينقل اللفظ 

اإلى ال�ستعمال املجازي وما جرى جمراه، وهذا ما تقت�سيه لغة ال�سعر)3(.

ول ينثني حممودًا عن حماولة اإدراك الق�سد الذي ق�سده ال�ساعر باإيراده 
األفاظًا معينة، خمالفته لل�سراح القدماء، ومن ذلك تف�سريه لقول ابن اأخت 

تاأبط �سرًا:
ِدّل))(       ياب�سجُ اجلنبني من غري بوؤ�ٍس    وَندّي الكفني، �شهٌم، مجُ

فقدماء ال�سراح كاملرزوقي وغريه، اأ�ساوؤوا حني ظنوا اأنه اأراد بقوله هذا اأّن 
خاله )يوؤثر بالزاد غريه عن نف�سه())(، ولو اأراد ال�ساعر ذلك املعنى الذي 

1- ينظر: ذاته: 121، 122.
2- ينظر: حممود �ساكر �سريته الأدبية ومنهجه النقدي: 289، 290.

3- ينظر: منط �سعب:133.
)- اأبو تام )حبيب بن اأو�ص الطائي(، ديوان احلما�سة، خمت�سر من �سرح العالمة التربيزي، علق 
عليه وراجعه: حممد عبد املنعم خفاجي، مكتبة ومطبعة علي �شبيح واأوالده، م�شر، ))19، ج1: )8).
)- ينظر: املرزوقي )اأبو علي اأحمد بن حممد بن احل�سني( ت 21)ه�، �سرح ديوان احلما�سة، ن�سره: 

اأحمد اأمني، عبد ال�سالم هارون، مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�سر، 1936: 919.
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ذهبوا اإليه، لكان قوله )وندي الكفني( كاأنه ذلك املعنى الذي ذهبوا اإليه، 
لكن )ُيب�ص اجلنبني( هو يف بدن الإن�سان دللة على ا�ستحكام قوته، لأنهما 
واالنثناء  العدو  يف  احلركة  طول  من  اإاّل  ييب�شان  يكادان  وال  حركته،  مناط 

والتلفت و�سرعة الكر، واأمثلة خمالفة حممود لل�سراح القدماء تطول)1(.

كما اأن حممودًا مل يكتف بال�ستدراك على ال�سراح القدماء، بل اأبدع يف 
التغلغل اإلى اأ�سرار اللغة، حيث ا�ستدرك على ما اأخّلت املعاجم بذكره، فزاد 
م�ستمدًا ذلك  و�سوحًا وجالًء،  ال�سعري  املعنى  ُيك�سب  ما  اللفظة  يف معاين 
من كالم العرب واأ�سول لغتهم)2(، فقد اعرت�ص على تف�سري اأهل اللغة للفظ 
اللغة  الغ�سب وال�سديد، فالقت�سار على ن�ص  باأنه املنتفخ من  )امل�سمئل( 
هنا، ُيفقد ال�سعر معناه، واإمنا اأراد ال�ساعر اأنه كلما زاد اخلرب تاأماًل، زاد 
اإذا التّف وعظم  اإنه من قولهم )ا�سماأل النبات(  اأن ُيقال:  تعاظمًا، فاأولى 
اللغة،  ن�ص  على  يزيد  بهذا  كثافته، وحممود  من  بع�ص  على  بع�سه  واأطبق 

م�ستدًل باأ�سل مادة اللغة)3(.

اأما ب�ساأن ترتيب الأبيات، فقد راعى حممود يف ذلك حالة ال�ساعر النف�سية، 
فهو يرى اأن اأول بيٍت قيل يف ق�سيدة ابن اأخت تاأبط �سرًا هو قوله: 

              خرب ما نابنا م�سمئلُّ              جل حتى دق فيه الأجل

لأنه »اأ�سبه �سيئ ب�سرخات مفجوع تتابعت، وهو البيت الفرد يف الق�سيدة 
كّلها الذي ي�سبه اأن يكون خرج خمرج الرثاء، وكاأنه زّوره يف نف�سه، ورّجعه 
ل�سانه �ساعة جاءه نعي خاله، فا�ستثاره، ثم كّف عن الإيغال يف رثائه ل�سبب 

ما، �سرفه عن التفجع اإلى ما هو اأجل منه«))(.

1- ينظر: منط �سعب: 177، 187.
2- ينظر: القيام )عمر ح�سن(، حممود حممد �ساكر الرجل واملنهج، موؤ�س�سة الر�سالة/ القاهرة، دار 

الب�شري/ عمان، ط1، 1997: )19.

3- ينظر: منط �سعب: ))1، 6)1.
)- ذلته: 3)1.
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ول ريب اأن الإيقاع العرو�سي قد حظي باهتمام بالغ من ِقَبل حممود، لأّن 
ال�شعر  رافدة ملعاين  وله معاٍن  ينفّك منه،  ال�شعر ال  اأ�شٌل يف  والغناء  النغم 
ومبانيه، ومن ظن اأن قراءة ال�سعر �سردًا كقراءة النرث مغنية وكافية، فقد 
خلع ال�سعر من اأ�سله، ودّمر مقاطعه التي اأحكمها ال�ساعر يف تغّنيه وترمّنه)1(. 
ويفي�ص حممود يف حتليل اإيقاع بحر )املديد(، الذي اإليه تنتمي ق�سيدة ابن 
مو�سيقى  و�سفوا  الذين  القدامى  العرو�سيني  قول  وُيحلل  �سرًا،  تاأبط  اأخت 
هذا البحر بالثقل وال�سعوبة، ومن هوؤلء: الوزير الأندل�سي اأبو عبيد البكري 
حيث ي�سف هذه الق�سيدة باأنها )منط �سعب(، وعّلل القدماء قّلة ا�ستعمال 
هذا البحر بقولهم: )وقّل ا�ستعمال هذا البحر لثقل فيه()2(، وُيعلق حممود 
على ذلك بقوله اإنهم ل يعنون بالثقل ذّم البحر، واإمنا يعنون به �سفة نغمه 
الذي يرتاوح بني الإحجام والنطالق، دون اأن يف�سل بني كال الأمرين زمن 

طويل)3(.

كما تنّبه حممود اإلى طبيعة اللغة التي يفر�سها هذا النغم، فهو نغم يطالب 
املرتمن اأن ينبذ اإليه الكلمات حية موجزة مقت�سدة خاطفة الدللة، بل رمبا 
الذي  املعنى  على  داًل  وِجر�سها  ووزنها  الكلمة  بناء  يكون  باأن  فطالبه  زاد 
حتمله دون تكّلف، ولأن بحر املديد ذو نغم يفر�ص �سطوته على املرتمن وعلى 
اأدائه، فهو ل يطيق احتمال الت�سبيه املركب امل�سرت�سل، ول ال�سور املزدحمة 
املتعانقة امل�ستفي�سة، بل ال�سورة فيه حمددة الق�سمات، ت�سف عنها الكلمة 
والكلمتان، وعلى هذا، فاأوفق حالت املرتمن حني يالب�ص هذا النغم، اأن يكون 
اإليها  على حال )تذّكر( ل�سيء كان ثم انق�سى، فهو ي�سرتجع ذكرى ينظر 
من بعيد مليئًة بال�سور والتفا�سيل، فيختار من �سورها ما ُيج�ّسد ال�سورة 

1- ينظر: ذاته: 208.
2- ينظر: البكري )اأبو عبيد اهلل بن عبد العزيز( �سمط الالآيل ويحتوي على الالآيل يف �سرح اأمايل 

القايل، حتقيق: عبد العزيز امليمني، جلنة التاأليف والرتجمة والن�سر، 1936: 919.
3- ينظر: امل�سدر ال�سابق: 110، 111.
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– بهذه  العر�ص)1(. وحممود  التف�سيل والإطالة يف  اإلى  كاملًة، دون حاجة 
اأي دللة  اأن يحتمل  اأن الوزن يف ذاته،ل ميكن  – يخالف من يرى  النظرة 
انفعالية، بدللة اأن ال�سعراء قد عرّبوا يف الوزن الواحد عن حالت انفعاٍل 

خمتلفة، بل اإنهم قد عربوا عن حالت احلزن والبهجة يف الوزن نف�سه)2(.

ولعّل منهج حممود يف تذوق الن�سو�ص بحاجٍة اإلى اأكرث من جمرد الوقوف 
الدر�س  مناهج  يف  كتاباته  اأثــر  يلم�س  الأن  يطمح  حممود  كــان  لقد  عليه، 
والقراءة، لذا فقد اأ�سّر على �سرح منهجه املرة تلو املرة، وما بخل يومًا 

مبا َعِلم، وما اأحبَّ اأن ي�سمع قول قائل: )ما ترك الأول لالآخر من �سيئ(.

1- ينظر: ذاته: 113، )11.
2- ينظر: اإ�سماعيل )عز الدين(، التف�سري النف�سي لالأدب، دار املعارف، القاهرة، 1963: 9)، 60.
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 الف�صل الثالث
حممود حممد �صاكر:
روؤيته ال�صعرية





واإعطاءه مفهومًا خا�سًا،  لل�سعر،  ال�سعرية: ت�سوره  روؤية حممود  تت�سمن 
وحماولة الإحاطة باأركانه التي يقوم عليها بنيانه  املتما�سك، وو�سفه حلظات 
الإبداع، واإدراكه لوظيفة ال�ساعر ودوره وعالقته باملجتمع، ثم حماولة معرفة 

موقع نظريته ال�سعرية بالن�سبة للنظريات التي �سادت يف ع�سره.

- تعريفه لل�ضعر:

النا�س  يوم  وحتى  كان  منذ  )ال�شعر(،  بحقيقة  اأحاط  الذي  الغمو�س  اإنَّ 
بال�شرورة  ت�شتلزم  الواحدة  الكلمة  اأن  مــوؤّداه  خاطئ  ظن  اإلى  راجــٌع  هذا، 
حماولة  يف  اأنف�سهم  وال�سعراء  النقاد  حار  لذا  واح��د،  مفهوم  على  الدللة 
حقيقة  تطلبوا  اأنهم  يدركوا  ومل  مانعًا،  جامعًا  يكون  لل�سعر  تعريف  اإيجاد 
واحدة لكلمٍة ت�سم اأ�سرة باأكملها؛ اإن ت�سابه اأفرادها بع�ص الت�سابه، فلرمبا 
اأفرادها  اأ�سرة كبرية  اإّل  ف� )ال�سعر( ما هو  الوجوه،  اختلفوا على وجه من 

الق�سائد التي قالها ال�سعراء)1(.

يدل دللة �سريحة على معنى  ل  ذاته  ال�سعر يف  كون  اأدرك حممود  وقد 
من املعاين املجردة، فهو حروف مركبة يف كلمات، وكلمات مركبة يف جمل، 
باختالف  خمتلفًا  معناه  ويبقى  بينها)2(،  فيما  وال��ت��وازن  التنا�سق  مقّدرة 
مو�سوع الق�سيدة، واأ�سلوب ال�ساعر يف اخلطاب، وحرارة عاطفته املن�سكبة 

يف كلماته.

- اأركان ال�ضعر:

ال�سعر بناء ل يقوم اإّل بتمام اأركانه، وغياب اأحدها كفيل باإبقائه جمرد 
حياة.  لها  ت�شح  وال  ن�شق،  يوحدها  وال  رابــط،  يجمعها  ال  واأ�ــشــالء،  ركــام 
ومعنى كون ال�سعر بناًء اأنه قائم – بوجه ما – على اإرادة واعية يقودها 

1- ينظر: حممود )زكي جنيب(، مع ال�شعراء،  دار ال�شروق، بريوت، ط3، 1982: )13.
2- ينظر: جمهرة مقالت �ساكر: 0)11-2)11، جملة الثقافة، املتنبي ليتني ما عرفته)2(، العدد 

61، ت�سرين اأول/اأكتوبر 1978 
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العقل، ول ُيلغي هذا اأو َينق�ص ركنًا اآخر ل يقوم ال�سعر اإّل به، هو الإح�سا�ص 
والوجدان ونفث الروح.

ملهمًا،  اإن�سانًا  ال�ساعر  بكون  اليقني  لدرجة  اإمي��ان  القدمي  يف  �ساد  وقد 
ي�ستجيب لقوة خارجية توؤثر عليه موؤقتًا، وقد جلاأ القدماء اإلى هذا العتقاد، 
ال�سعراء  ولعل  واإب��داع��ه)1(،  ال�ساعر  �سعر  يف  الغمو�ص  عن�سر  راعهم  حني 
واأف�سليتهم،  بامتيازهم  النا�ص  لإيهام  ق�سدًا،  ذلك  اإلى  ق�سدوا  اأنف�سهم 
وهياأتهم  اأعدتهم  التي  ال�ساقة  املرحلة  ذك��ر  اأذهانهم  عن  غ��اب  لعله  اأو 

لالإبداع)2(.

وهناَك َمْن غالى فراأى اأن عملية الإبداع كلها اإرادية، واجلهد فيها موجه 
تامًا من ال�ساعر الذي ي�سعر مبا يريد اأن يبدعه، فريتب خلطواته القريبة 
والبعيدة يف الق�سيدة، ويت�سمن تخطيُطه الواعي قرار عدد الأبيات، وكونها 
حزينة، على �سبيل املثال، ويليها تفكريه يف القافية التي ميكن اأن تثري احلزن 
اأكرث من غريها، ثم يعود اإلى التفكري يف اأ�سد ال�سور اقرتابًا من احلزن)3(.

معقد  كلٌّ  فالإن�سان  واأولئك،  هوؤلء  قد جانب  ال�سواب  اأن  الباحثة  وترى 
متكامل، قائم على العاطفة والعقل معًا، دون اأن ينفي وجود اأحدهما اإثبات 
�سحيحًا،  اأم��رًا  وعقلية  عاطفية  اإلى  الإن�سان  طبائع  تق�سيم  ولي�ص  الآخ��ر، 
هما  فيما  املتمايزتني،  الطبيعتني  هاتني  من  كل  درا�سة  لت�سهيل  ُق�ّسم  اإمنا 
تتداخالن يف كثري من الأحيان، فال ُي�ستغرب و�سف العاطفة باأنها عقالنية، 

اأو العقل باأنه عاطفي.

اإلى  ال�ساعر  �سعر  يف  ينقلب  اأن  ينبغي  العقلي  املنطق  اأن  حممود  وي��رى 

1- ينظر: مّري )بنيلوبي(، العبقرية تاريخ الفكرة، ترجمة: حممد عبد الواحد حممد، مراجعة: عبد 
الغفار مكاوي، �سل�سلة عامل املعرفة، املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1996: 26.

الوطني  املجل�ص  املعرفة،  عامل  �سل�سة  والعلم،   الفن  يف  الإب��داع  اأحمد(،  )ح�سن  عي�سى  ينظر:   -2
للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1979: 27.

3- ينظر: ذاته: 26.
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بني  قيامه  ُيتوّهم  الذي  الفا�سل  يهدم  بهذا  وهو  مدّبرة(،  دقيقة  )حا�سة 
الإح�سا�ص والعقل، فالنظام العقلي اأ�سحى )حا�سة(، ووظيفته بذلك وظيفة 
)مدّبرة( تقوم على �سبط م�سار الإح�سا�ص فال يحيد عن الغر�ص الذي اإليه 
ّكنها من تنظيم اختياره لالألفاظ التي  يرمي، كما اأنها )دقيقة( اإلى َحّد ميجُ
تعرّب عّما ق�سد تامًا دون اأن يخطئ اأو يتناق�ص، واأداته يف ذلك اللغة، التي 

اإن اأجاد ا�ستخدامها، وقعت يف حاق موقعها، ف�سار �سعره �سريًا طبيعيًا)1(.

واملنطق العقلي ميّد الإح�سا�ص مبخزونه من اللغة، الذي قد يتوافر عند 
بع�س ال�شعراء، فتكون اللغة مو�شاًل جيدًا الإح�شا�س ال�شاعر، وقد ي�شح عند 
اآخرين، فت�شبح اللغة اآنذاك مو�شاًل رديئًا)2(، و�شّر جودة التو�شيل يف األفاظ 
اللغة اأن لكل لفظ جانبني، جانب الدللة املنطقية التي ُي�سار بها اإلى الأ�سياء 
ح�سب، فال جتري مع امل�ساعر اإّل باأقل القليل، وجانب الغزارة النف�سية الذي 
وعلى هذا  القلب،  كنب�شة  اللفظة  ت�شبح  امل�شاعر، حتى  تيار  عّبًا من  يعب 

اجلانب يرتكز ال�سعر)3(.

واللغة هي مادة ال�سعر التي ترفعه بني الفنون الأخرى الواقعة يف خدمته، 
لأن  اإّل  ذلك  ولي�ص  الأعلى(،  )الفن  ليكون  ومو�سيقى،  وت�سوير  نحت  من 
ينميها  ل  نامية،  غري  ميتة  – مواد  ال�سعر  – �سوى  الفنون  �سائر  اأدوات 
حية  مادة  )اللغة(،  ال�ساعر  اأداة  بينما  الفنان،  نف�ص  من  النابع  الفن  اإّل 

متوارثة نامية بحياة الإن�سان ومنائه))(.

اإلى تطور  اإ�سارة  اأن �سفة )احلياة( و)النمو( تطلق على اللغة،  ول �سّك 

1- ينظر: جمهرة مقالت �ساكر: 101، 131، جملة الر�سالة، ال�سعر وال�سعراء، العدد 7)3، 0)19، 
توطئة، العدد 2)3، 0)19.

2- ينظر: امل�سدر ال�سابق: 101، ال�سعر وال�سعراء.
3- ينظر: مع ال�سعراء: 190، 191.

)- ينظر: منط �سعب: 170.
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األفاظها تبعًا لتطور املجتمع )1(، اإّل اأّن ما عناه حممود ب� )حياة اللغة( هو 
جتدد معانيها، بعر�ص ال�ساعر لها، وعليها من فنه وخياله َمْي�َسم مييزها، 
اإدراك  ومن  باملعرفة،  ال�سعور  اإلى  »املعرفة  من  ينقلها  جتديدًا  فيجددها 
املعنى اإلى التاأثر باملعنى، ومن فهم احلقيقة اإلى الهتزاز للحقيقة، فتجد 

املعنى القريب وقد نقلك ال�ساعر اإلى اأغواره الأبدية واأ�سراره العظيمة«)2(.

- التجربة ال�ضعرية:

حتّدث كثري من النقاد وعلماء النف�ص والفال�سفة عن التجربة التي مير 
)الق�سيدة(،  با�سم  املعروف  �سكله  اإلى  ينتهي  اأن  قبل  ال�ساعر،  اإبداع  بها 
اأنها  فالحظوا  الق�سيدة،  اإنتاج  بها  ميّر  التي  اخلطوات  ر�سد  وحاولوا 
تبتدئ مبثري ما، يثري انفعال ال�ساعر، ويهيئه لالإبداع)3(، ويلي هذا النفعال 
اإلى  الإث��ارة،  فرتة  خالل  اكت�سابها  مت  التي  املعلومات  حتت�سن  كمون  فرتة 
جوار كثري من املعلومات ال�سابقة الرا�سخة يف ال�سمري من جتارب �سعورية 
�شبقت. وتتيح فرتة الكمون لل�شاعر اأن يحرر فكره من اإطار الن�شق القدمي 
الثابت لالأفكار، الذي يعوق التفكري يف اأفكار جديدة، ذاك اأن كمون الأفكار 
تفكيك  ي�ساعد يف  امل�سكلة، مما  النتباه على  تركيز  التقليل من  يعمل على 
عنا�سرها، واإبراز بع�سها دون البع�ص الآخر))(، وهي عملية ل �سعورية يغيب 
فيها اجلهد الواعي الذي ميلك القدرة على الختيار والنتقاء، ولعل هذا ما 

دعا دومًا اإلى العتقاد باأن ال�ساعر اإن�سان ملهم.

ي يف كتابه )اخل�سائ�ص( اإلى عالقة اللغة باملجتمع، فيعرف اللغة بقوله: »اأما حّدها  1- وي�سريابن ِجنِّ
فهي اأ�شوات يعرّب بها كل قوم عن اأغرا�شهم«، ابن جني )اأبو الفتح عثمان(، اخل�شائ�س، حتقيق: 

حممد علي النجار، دار الكتب امل�سرية، القاهرة، 2)19- 6)19م.
2- ينظر: جمهرة مقالت �ساكر: 130، 131، توطئة.

3-ينظر: فهمي )ماهر ح�سن(، ق�سايا يف الأدب والنقد: روؤية عربية، وق�فة خليج�ية،  دار الثقافة، 
الدوحة،1986: 9.

)- ينظر: الإبداع يف الفن والعلم: 31، 32.
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ثم تاأتي حلظة يتدفق بعدها الإبداع على املبدع، وُت�سمى: )وم�سة الإبداع(، 
وتنتج من ان�شغاله ال�شديد مبو�شوعه، وال ي�شرتط اأن حتدث يف ظروف ذات 

�سلة مبو�سوع الإبداع، بل اإّن املثريات التي حتدثها قد تكون تافهة)1(.

لالإبداع،  )مراحل(  بوجود  امل�سبق  ت�سليمها  الفكرة  هذه  يف  انتقد  وقد 
باأنها  اأن تو�سف  الإبداع، فالأجدى  مما يحجب خ�سائ�ص جوهرية لعملية 
عملية  ف�سل  ميكن  ل  لأن��ه  متتابعة،  )م��راح��ل(  ل  م�ستمرة،  )عمليات( 
الحت�سان مثاًل عما ي�سبقها اأو يلحقها، لأن الحت�سان يوؤدي عمله بدرجات 
خمتلفة خالل عملية الإبداع، كذلك ل توجد مرحلة خم�س�سة لالإ�سراق، بل 

هناك �سل�سلة من الإ�سراقات)2(.

وقد اأ�سابت اآراء العلماء والفال�سفة � يف هذا املجال � بع�ص الإ�سابة، وغاب 
عنها الكثري، مما حدا ببع�سهم اإلى العتقاد باأن ما يدور يف ذهن ال�ساعر 
من عمليات لي�س ميدانًا خ�شبًا للبحث، ذاك اأن و�شفها �شرٌب من التخمني 

واحلد�ص)3(.

نفو�سهم  َجَي�سان  بتف�سري  اأول���ى  وح��ده��م  ال�سعراء  اأن  للباحثة  وي��ل��وح 
تتقارب،  حتى  اأو  تف�سرياتهم  تتوحد  باأن  املطالبة  تنبغي  ول  وا�سطرابها، 
ذاك اأن ت�سوراتهم تختلف باختالف زاوية نظر كل منهم لالإبداع، وبتفاوت 
تركيزهم على جانب دون جانب، وهو ما يجدر الت�سليم به عند جمرد التاأمل 
اأ�سحابها عنها. وحديث حممود عن  بيان  وتعقيد  الإب��داع،  تعقد عملية  يف 
اآرائه  ب�سط  ولعل  الكثري،  ال�سيء  التعقيد  �سمات  الإبداع يحمل من  راأيه يف 

وحماولة فهمها، على الوجه الذي عناه، يكون بالإمكان.

1- ينظر: ذاته: 33.
2- ينظر: ذاته: 8)، 1).

3- ينظر: ريت�ساردز )اأ.اأ(، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة وتقدمي: م�سطفى بدوي، املوؤ�س�سة امل�سرية 
العامة، القاهرة،1963: 69.
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فاإبداع ال�سعر عنده مرتبط بتوايل الأزمنة املختلفة على ال�ساعر، وتداخلها 
هذه  واأول  الآخ��ر.  البع�ص  �سفات  بع�سها  يحمل  اإذ  الأحيان،  من  كثري  يف 
الأزمان زمن نا�سئ عن حدث اأو اأحداث مفرو�سة على ال�ساعر من خارج، 
النتفا�ص  اإلى  ودفعها  النف�ص  اإث��ارة  �سببًا يف  تكون  لها معنى حتى  يكون  ل 
والتاأمل وال�ستغراق؛ وزمن احلدث احلقيقي زمن موؤقت �سريع النق�ساء، 

اأما ما يثريه يف النف�ص من انفعالت فزمن ل يكاد ينق�سي)1(.

وا�شتجابة النف�س، حني تبلغ درجًة من الن�شج والتحفز، تبعث الن�شاط يف 
جميع اآثار الأحداث القدمية التي تخلفت وكمنت يف �سراديب النف�ص، فتتاأهب 
لاللتحام باحلدث اجلديد املثري، وال يجُ�شرتط اتفاق هذه االأحداث جميعًا يف 
جوهر املعنى وفحواه، بل يكفي جمرد اتفاقها يف درجة الن�سج والتحفز)2(.

ومن ثم ين�ساأ زمن جديد ُيعّد ال�ساعُر لالإف�ساح والبوح، ويو�سك اأن يحدد 
اأدائه، وطبيعة النغم الذي يتغنى به، ذاك هو )زمن التغني( الذي  طبيعة 
يحتوي زمن احلدث بجميع اآثاره، وحركته مفرو�سة على ال�ساعر من داخل، 
دون  ب�سكل طبيعي  النف�ص  ينف�سل عن  الغناء  درجًة جتعل  الإث��ارة  تبلغ  ثم 

اإكراه اأو ق�سر)3(.

اأما الزمن ال�سعري على وجه احلقيقة، فهو )زمن النْف�ص( الذي يتطاول 
اإّل بانق�ساء الق�سيدة، وهو زمن خفي جدًا، كامن يف  وميتد، فال ينق�سي 
قرارة النف�ص ال�ساعرة، ل يكاد يدرك اإدراكًا وا�سحًا مف�ساًل، فكيف بنعته 
الق�سيدة، فيخلع  نغم  التحكم يف  والإبانة عنه!، وهو ذو قدرة خارقة على 
الذي  الواحد  البحر  يف  تنفذ  تكاد  خا�سة  �سماٍت  ال�ساعر  نف�ص  من  عليها 
ي�ستخدمه �ساعران وثالثة واأربعة، فاإذا ق�سائدهم كاأنها من بحور خمتلفة!، 
و�شّر ذلك االأثر العظيم الذي يحدثه زمن النْف�س، اأنه ي�شقل األفاظ اللغة، 

1- ينظر: منط �سعب: 300، 301.
2- ينظر: ذاته: 301.

3- ينظر: ذاته: 2)2، 301، 302.
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وُيطوعها للمعاين، ويتولى اختيار اأوزان كلمات ال�سعر، ويتولى تراكيبها، ثم 
ي�سقطها على اأجزاء النغم املتكامل للق�سيدة)1(.

اأزمنة  ت�شعيث  اأي  الق�شيدة،  اأزمــنــة  ت�شعيث  على  ــادٌر  ق النف�س  وزمــن 
اإلى  اإ�سافة  واجلمع،  والتفريق  والتاأخري  بالتقدمي  التغني  واأزمنة  الأحداث 
وعلى  الغناء  اأجــزاء  على  االأنــغــام  ن�شب  وتوزيع  االألــفــاظ،  خمــارج  ت�شعيث 
مقاطعه مبيزان وتقدير. وال�سعراء يلجوؤون اإلى التعبري عن اأنف�سهم باأغم�ص 
ما يف البيان الإن�ساين من املذاهب، وهو )ت�سعيث ما حقه الجتماع(، لأنهم 
�سياق  الأبيات يف  اإيراد  ال�ساعر  يتعمد  فقد  بهذا،  اإّل  ال�سعر  يبلغون حق  ل 
ُيخّيل للقارئ اأن الق�سيدة خمتّلة الرتتيب، واأن �سيئًا �سقط منها، وقد يكون 

الت�سعيث يف الأبيات من اخلفاء فال ُيدرك اإّل بعد طويل تاأمل)2(.

وترى الباحثة اأن )الت�شعيث( �شادٌق يف الداللة على احلالة النف�شية التي 
ـى بالق�شيدة، فهو يختار تقدمي االأحداث واالألفاظ  الب�شت ال�شاعر وقَت َتَغنَّ
ذكرها  ف��اإذا  اأمامه،  الأف��ق  ت�سّد  حتى  وتت�سع  التهابًا،  تلتهب  التي  والأنغام 
اأنَّ  اإّل  بالظهور،  بريقه  خّف  مما  لغريها  املجال  واأتاحت  نف�سه،  يف  هداأت 

وم�سها هي يبقى الأقوى.

و لطاملا متنى حممود اأن يكون له مكان القلِم االأ�شم قلٌم ناب�ٌس باحلياة 
ي�سحبه اأّنى توجه، وحيثما �سار، ويلهمه اهلل من دقة احل�ص ما يجعله يتلقف 
كل خاطرة توم�ص يف اأنحاء نف�سه، فيلّم ما ت�سعث منها)3(، وقد َخّي�َل ذلك يف 
نف�سه، فبات قلمه � كما ي�سفه � اأني�َص وحدة، و�ساحبًا كاتًا لل�سر، وخمربًا 

عن نف�سه، ومبينًا عن معاين روحه))(.

1- ينظر: امل�سدر ال�سابق: 3)2، ))2، 302، 303.
2- ينظر: ذاته: 129 – 131، 1)1، 0)2، )30.

3- ينظر: جمهرة مقالت �ساكر: 26)، جملة الر�سالة، يف املا�سي، العدد 736، 7)19.
اأيلول/  17 الثالثاء،   ،8(( العدد  املعطل،  القلم  امل�سرية،  الد�ستور  جريدة   ،870 ذاته:  ينظر:   -(

�سبتمرب 0)19.
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نف�سه  لواعج  يبثه  حبيب  اإلى  يخلو  مبن  اأ�سبه  قلمه،  اإلى  يخلو  حني  وهو 
املكنونة، واأ�سرار روحه املخبوءة، وي�سف حممود جّو وحدته مع قلمه قائاًل: 
»من عادتي ... اأن اأعدل باأفكاري اإلى الليل، فهو اأح�سن لها واأجمع. فاإذا 
كان الليل، وهداأت النائرة، واأوى النا�ص اإلى م�ساجعهم، وا�ستكنت عقارب 
اأ�سدُل �ستائرها، واأغّلق  اإلى غرفتي  ال�ساعة يف اأجحارها، تفّلُت من مكاين 
ثم  ال�سكون،  مع  و�سكونًا  الليل،  مع  لياًل  لنف�سي  واأ�سنع  ونوافذها،  اأبوابها 
اأفكاري  اأدع  ثم  اأ�سود،  اأمالأ عيني من ظالم  اأقعد متحفزًا متجمعًا خا�سعًا 
وعواطفي واأحالمي تتعارف بينها �ساعة من زمان، حتى اإذا ماجت النف�ص 
موجها بني املد واجلزر، ثم قّرت و�سكنت، وعاد تيارها املتدفق رهوًا �ساجيًا 

ك�سعادة الطفولة، دلفُت اإلى مكتبي اأ�ستعني اهلل على البالء«)1(.

–بعد  قلمه  توقف  ناجم عن  ب�)البالء(،  قلمه  ُف حممود جهَده مع  َوَو�سْ
�ساحبه  يعاند  كمن  ويبدو  َيحُرن،  حني  كالفر�ص  الكتابة–  يف  ا�ستغراقه 
اأراد  كما  ل  قلمه  اأراد  كما  الكتابة  حممود  فيعاود  وينف�سل،  عنه  في�ستقل 
�سيئًا من الختالف  يكاد ميّيز  باأنه ل  كتابته فوجئ  انق�ست  اإذا  هو، حتى 
بني ما دار يف خلده، وما عرّب عنه قلمه)2(، يقول يف ذلك: »واأنا قد جربت 
على  ويلّح  قلبي  يف  يدور  �شعرًا  اأحيانًا  اأكتب  اأن  اأردت  اإذا  فراأيتني  نف�شي، 
خاطري، فاأم�سكت اأيَّ الأقالم وقعت عليه يدي، فاإذا هو ع�سي عنيد ل تلني 
له �سّن – اأو قناة على ما يقولون – فاإذا األقيته وحملُت القلم الذي اعتدُت 
زمانًا اأن اأكتب به ال�سعر، اأو الذي اعتاد هو اأن يكتب يل ال�سعر، انطلق على 
�سجيته طّيعًا رقيقًا �سهل املقادة ح�سن التهّدي اإلى ِقْبلة ال�سعر. فاأحب الآراء 
اأ�سبه  اأو تعانده، فذلك  اأن اأجعل للقلم �سخ�سية منف�سلة تعني الكاتب  اإيل 
بال�سلطان العري�ص العظيم الذي فر�سته الأقالم على احلياة، والذي لوله 

1- امل�سدر ال�سابق: 2)، جملة الر�سالة، الإ�سالح الجتماعي، العدد 0)3، 0)19.
2- ذاته: 296، 197، جملة الر�سالة، هزل، العدد 691، 6)19.
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لعا�ص الإن�سان ومات وكاأنه مل يوجد قّط«)1(.

وقد يجُرّد ما يعرتي الكاتب من جموح قلمه اإلى كونه يقع على األفاظ اللغة 
كما هي يف اأ�سلها وح�سيًة مل ت�ستاأن�ص بعد ومل ُت�ستهلك، فال تزال تنمو بني 

يديه منوًا طبيعيًا)2(، حتى تتخذ رونقًا جديدًا مل يجِر به الإلف.

مهمة ال�ضاعر يف احلياة:

اإن كان ُيثار ت�ساوؤل حول ر�سالة ال�ساعر، لزمت الإ�سارة اإلى موقع ال�ساعر 
يف احلياة، ومدى فاعلية دوره املنوط به، فال�شعر هو االأ�شول النف�شية التي 
يقوم املجتمع الإن�ساين بها وعليها، وال�ساعر هو الإن�سان احلر الذي يوطن 
نف�سه على احلرمان فرَيو�ص غرائزه الوح�سية، وعلى التفرد والوح�سية عن 
وي�ستد  ونفاقه،  املجتمع  زيف  دعاه  كلما  م�سمئزًا  فينتف�ص  ال�سلبيات،  عامل 
انتفا�سه واأمله اإذا اأب�سر ال�سعراء والأدباء والعلماء ناك�سي روؤو�سهم بني يدي 
فئة منهم �سّدت اأبواب رزقهم مبا اأوتيت من جاه و�سيطرة و�سهرة هي حم�ص 

زيف)3(.

ترّدى  والأوح��د،  الأول  ال�ساعر  هّم  باتت  اإذا  ال�سهرة  اأن  حممود  ويوؤمن 
اإلى ك�سب جمهور كبري  اأ�سفل �سافلني، لأنه ي�سعى وقتها  اإلى  �سعره وانحط 
من القراء، اأيًّا كانوا، ويكتب فاإذا لغتهم الدارجة العامية تن�سرب عرب كالمه 
الذي يكتبه من اأجلهم، وخرٌي لهوؤالء ال�شعراء اأن يعودوا اإلى منابع اأنف�شهم، 
وي�ستمدوا اأ�ساليبهم من باب واحد يكون اأ�ساًل لإبداعهم، هو العتزال عن 
مغريات ال�سهرة))(، وهذا الباب كفيل بفتح دنيا اخللود لهم على م�شراعيها، 

1- ذاته: 297، جملة الر�سالة، هزل.
امل�سرية،  الأجنلو  مكتبة  غنيمي هالل،  ترجمة: حممد  الأدب،   ما  بول(،  �سارتر )جان  ينظر:   -2

القاهرة، 1961: 10.
3- ينظر: جمهرة مقالت �ساكر:9)،8)،جملة الر�سالة،اأ�سواق النخا�سة، العدد 1)3، 0)19.

)- ينظر: ذاته: 3)8، ))8، جريدة الد�ستور امل�سرية، اأحالم مبعرثة، العدد 802، الأحد 21 توز/
يوليو، 0)19.
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فيبقى ذكرهم ما بقوا يف الدنيا، وبعد زوالهم منها)1(.

وعلى ال�ساعر اإدراك خطر امل�سوؤولية التي ي�سطلع بها دوره جتاه جمتمعه، 
للحياة،  يخرج  حني  فال�سباب  خم�سو�ص،  وجه  على  املجتمع  �سباب  وجتاه 
اأ�سماء ال�سعراء، فينزلهم منزلة القدوة واملثل الأعلى الذي ي�سري  ت�ستهويه 
على منهجه، ويرث فكره. ويرثي حممود ل�سياع ال�سباب يف الع�سر احلديث، 
فاملدنية الطاغية تقذف بال�سباب يف جماهل حتمل عليه من التيه ما حتمل، 
دون اأن يجد ع�سامًا يع�سمه، ونورًا ي�ست�سيء بهديه، واملدار�ص ل تكاد تروي 
ظماأ الروح والفكر اإلى �سيئ من الراأي اأو الفن اأو الأدب، ولي�ص يتوفر ال�سباب 
اإّل على مطالعة ال�سحف واملجالت والكتب التي يقدمها له اأ�سحاب ال�سهرة 
من  خطرات  غري  ه��وؤلء  اإنتاج  ولي�ص  وال�سعراء،  الكتاب  من  الزائفة 
الراأي اأو الفكر اأو اخليال، ال يجمعها مذهب �شحيح على غاية من الرتتيب 
والنظام، فما كان اإّل اأن زالت هيبتهم، و�سخر ال�سعب منهم)2(، وهكذا، فاإْن 

َجِهل ال�ساعر ومل يدرك عظيم دوره فاأمانته مو�سع �سوؤال واّتهام.

احلرب،  زمن  يف  تتعاظم  ال�ساعر  عاتق  على  امللقاة  امل�سوؤولية  اأن  ولُب��ّد 
ومن  قادًة وطالئع جليو�س)3(،  فيه  ال�شعراء  ي�شبح  اأن  ينبغي  الذي  الزمن 
اليومية يف ذكر  ال�سحف  قائم على مثل عمل  باأن عملهم  العتقاد  اخلطاأ 
اأخبار احلرب واأحداثها وعواقبها، بل اإن دورهم ي�سمو اإلى ا�ست�سراف �سورٍة 
حلياة تخلو من ال�سر والبغي، تجد العواطف ال�سامية النبيلة، وت�سعى اإلى 
اإن كانت م�سروعًة غايتها رفع الظلم، ل حربًا قذرة غر�سها  ُقُدمًا  احلرب 
ا�ستبداد ال�سلطان، وا�ستعباد العباد))(«، اإن اأفكار الأدباء التي ت�سمو باألفاظها 

1- ينظر: ذاته: 829، جريدة الد�ستور، فو�سى الأدب، العدد )76، الثالثاء 11 حزيران/يونيو، 0)19.
2- ينظر: ذاته: ))8، اأحالم مبعرثة.

3- ينظر: ذاته: 3)8، جريدة الد�ستور امل�سرية، ل تبكوا، ل تنوحوا، العدد 787، اجلمعة ) توز/
يوليو، 0)19.

الد�ستور  3)0،3)19،ج��ري��دة  العدد  احل��رب،  الر�سالة،  جملة   837،73 ال�سابق:  ينظر:امل�سدر   -(
امل�سرية، الأدب واحلرب، العدد 770، الثالثاء 18 حزيران/يونيو، 0)19.
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ومعانيها �سمو الروح بني خوافق ال�سماء، واإن اأحالم ال�سعراء التي تختال يف 
زينتها رقيقة ناعمة اأو ثائرة متفجرة – هي اأحب اإلى نفو�ص النا�ص يف زمن 
احلرب، لأنها تنفي�ص عنهم من كرب احلروب، واإخراج لهم من حماأة الدم 
الذي ين�شر رائحته مع كل نف�س، ثم هي التمهيد ال�شحيح لتهذيب النف�س 
الإن�سانية وتربيتها والت�سامي بها عن املعنى احليواين ال�ساري الذي تن�ّسئه 

احلروب يف مهد من الأ�سالء والدم«)1(.

وينبع التزام ال�ساعر بهدفه هذا من نف�سه اختيارًا ل اإجبارًا، فهو فرد يف 
نف�سه متخذًا  ويتاأثر مب�سكالته، ومن ثم يجد  ينفعل  اأن  بّد من  املجتمع، ل 
موقفًا ملتزمًا دون �سغط خارجي)2(، وهذا ل ينفي حرية ال�ساعر اأو الأديب، 
اإاّل اأنها حرية م�شوؤولة ومقيدة �شمن قيود معينة، تبيح لها االنت�شار والدخول 
توجه  اإن مل  وهي  والأبناء،  والعذارى  والزوجات  والأمهات  الأحرار  على 
على  العاملة  القوى  خذلن  يف  �سببًا  وكانت  اإّل،  لي�ص  وقاحًة  ُعّدت  تقيد  اأو 

اإن�ساء احلياة الجتماعية)3(.

لذا، فقد كتب حممود – ال�سعر وغريه – بغاية، هي تعجل انبعاث رجل من 
غمار ماليني العرب وامل�سلمني، يقود ال�سعوب مبا ميلك من اإح�سا�ص حقيقي 
»لي�ص  الرجل  هذا  ظهور  اأن  واأيقن  واأمانيهم))(،  واآلمهم  بنب�سهم  �سادق 
اآماله رهنًا  بالذي يرتك حتى يكون«))(، ومل تكن  اإعداده  الهنّي، ول  بالأمر 
ب�سخ�ص يحمل من �سمات التنزيه ما ميجده فَيدعو النا�ص اإلى اتباعه اأ�ساب 

1- ينظر: ذاته: )7، جملة الر�سالة، احلرب.
2- ينظر: مندور )حممد(، النقد والنقاد املعا�سرون،  دار نه�سة م�سر، القاهرة، د.ت: 221.

الطابور  اأدب��اء  الأدب:  وقاحة  امل�سرية،  الد�ستور  جريدة   ،862 �ساكر:  مقالت  جمهرة  ينظر:   -3
اخلام�ص، العدد 813، ال�سبت 13 اآب/اأغ�سط�ص 0)19.

)- ينظر: ذاته: 8))، 9))، 87)، جملة الر�سالة، ملن اأكتب، العدد 766، 8)19، فيم اأكتب: العدد 
.19(3 ،1018

)- ذاته: ))، جملة الر�سالة، الإ�سالح الجتماعي.
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اأم اأخطاأ، لأن ذلك اأول درب الهالك)1(، واإمنا هو ينظر بعني الب�سرية اإلى 
الرجل املخّل�ص الذي تتجلى �سيماه يف �سباب هذه الأمة اأجمعني.

وقد يتغّنى حممود بال�سعر لنف�سه ح�سب، ومذهبه يف ذلك اأن يقيد ما يعّن 
له على عجل وبال ترتيب، ثم يتوقف بعد الفراغ من الكتابة ون�سر ما ُكِتب، 
ليت�ساءل: »ولكن ما نفع هذا لك اأنت اأيها القارئ؟ هل يعنيك �سيئًا اأن تطلع 
على حرية نف�ص يف �ساعة من حياتها؛ هل يجدي عليك اأن تطلع؟ بل مايل 
به؟  تنتفع  وماذا عندي مما  اأ�سخف هذا!  ما  لأنفعك؟  اأكتب  اأت��راين  ولك! 
كيف اأ�ستطيع اأن اأدعي اأين اأنفع بالذي اأكتب اآلفًا من القراء مثلك؟ واأّنى يل 
علم هذا ال�سحر: اأن اأجمع يف اأ�سطر معدودات حاجة كل نف�ص؟ اأولي�ص من 
ال�سخف، ومن الغرور اأي�سًا اأن يزعم امروؤ اأنه ميلك القدرة على نفع اأحد، 
اإّل لنف�سي  اأ�سارحك باأين ما كتبت قط  اأن  اإّل  ف�ساًل عن اآلف؟ وما اأملك 
اأنفعك، بل  اأو  – ل لأعلمك  اأكتب  اأعر�ص عليك ما  اأن  األبث  وحدها، ثم ل 
لتعرف كيف يفكر اإن�سان مثلك! وكيف يخطئ وكيف ي�سيب! وكيف ي�سدق 
وكيف يخون؟ فاإذا كان ذلك كذلك فال باأ�ص عليك اإذن، اإذا ت�سفحتني يف 

�ساعة من �ستاتي وحريتي، كما تت�سفحني يف �ساعة هداأتي و�سكينتي«)2(.

وم�ساعره،  ال�ساعر  خواطر  على  يقت�سر  ال��ذي  ال�سعر،  من  النوع  وه��ذا 
هو ال�سعر الغنائي، وفيه يخاطب ال�ساعر نف�سه وُيلقي ما اأثقل كاهله، غري 
عابئ باأن يتلقى ذلك اأحد، ثم َيِرد له اأن يطالع الآخرون م�ا كتب، ليقع عليه 
َم�ن كان يف مثل حالته، فينف�ص بها عن كربه، والنا�ص – على اختالفهم – 

مت�سابهون يف حلظات ال�سعف واحلرية والإح�سا�ص بالأمل.

1- ينظر: عواد )حممد ح�سن(، درا�سات عربية واإ�سالمية، حممود حممد �ساكر مفكرًا م�سلمًا: 33).
2- جمهرة مقالت �ساكر: 9))، 600، جملة الر�سالة، ملن اأكتب، غرارة ملقاة، العدد )102، 3)19.
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- توافق مع نظرية »مدر�ضة الديوان«:

يت�شح من العر�س ال�شابق لروؤية حممود ال�شعرية مدى التوافق بينها وبني 
نظرية ال�سعر عند جماعة الديوان التي ميثلها عبا�ص العقاد وعبد الرحمن 
التي  للعالقة  فهمهم  مالحظة  يف  ذلك  ويتجلى  امل��ازين،  واإبراهيم  �سكري 
الأدب وجدان،  اأن  يرى  فالعقاد  بالوجدان،  والفكر  بالعاطفة،  العقل  تربط 
له  يتم  باأن  اإل  تكتمل  ول  الإن�سانية  مزاياه  تتم  ل  اإن�سان  وجدان  ولكنه 
الإن�سانية  النف�ص  طاقات  من  مزيٍد  اإلى  اإ�سافة  هذا  والتفكري)1(،  احل�ص 
التي ل َيعمل اأيٌّ منها بطريقة منفردة، بل تتاآزر وتتزج ليظهر تكاملها يف 

العمل ال�سعري)2(. 

ورغم اإميان �سكري اأن ال�سعر ترجمان العواطف الذاتية، اإل اأن العاطفة 
عنده ل تتخذ �سمة النفعال املوؤقت، بل هي طاقة ب�سرية قوية ثابتة، ي�سرتك 
الوا�سع.  واخليال  الطويل  والتاأمل  والذكاء  والإح�سا�ص  الفكر  توليدها  يف 
على  ت��دل  ميتة  كلمات  ر�سف  العواطف  ب�سعر  اأعني  »ول  ذل��ك:  يف  يقول 
التوجع وذرف الدموع. فاإن �سعر العواطف يحتاج اإلى ذهن خ�سب، وذكاء 
اأ�سرارها وحتليلها ودر�ص اختالفها  وخيال وا�سع، لدر�ص العواطف ومعرفة 
وت�سابهها وائتالفها وتناكرها، وامتزاجها ومظاهرها واأنغامها، وكل ما توقع 

عليه اأنغام العواطف من اأمور احلياة واأعمال النا�ص«)3(.

وهذا ما عرّب عنه حممود �ساكر باأن املنطق العقلي ينبغي اأن ينقلب يف �سعر 
ولي�ص  بالإح�سا�ص،  ميتزج  فالعقل  ُمَدّبرة())(،  دقيقة  )حا�ّسة  اإلى  ال�ساعر 

1- ينظر: العقاد )عبا�ص حممود(، )مقدمة( ما بعد الأعا�سري، دار املعارف، القاهرة، 0)12:19، 13.
2- الربيعي )حممود( يف نقد ال�سعر، دار غريب للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة، 138:1998.

والثقافة  بالر�سالة  ن�سرت  العربي، جمموعة بحوث  ال�سعر  الرحمن(، درا�سات يف  3- �سكري )عبد 
واملقتطف والهالل وغريها، جمعها وحققها وقدم لها: حممد رجب البيومي، الدار امل�سرية اللبنانية، 

القاهرة، ط1، )199، )مقدمة اجلزء الثالث »اأنا�شيد ال�شبا«، ط1، )191:)23.
)- ينظر �سفحة 7) من هذه الر�سالة.
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املق�سود بالإح�سا�ص ال�سعوُر التلقائي املندفع الذي ت�سيطر عليه الهوجائية، 
بل هو الإح�سا�ص ال�سايف الذي ي�ستقر ويتلّبث يف النف�ص بعد انق�ساء �سحنة 

النفعال الوقتية، وما ي�ساحبها من َثَوران وا�سطراب.

وال�شاعر �شادٌق يف نظرية نقاد الديوان، و�شعر ال�شاعر احلق يحمل �شماته 
�شعٌر  وراءه  واحــدٍة  نف�ٍس  ي�شف عن  ال  �شعر  وكل  �شخ�شيته،  بطابع  وينطبع 
زائف، يقول العقاد يف مقدمة كتابه عن ابن الرومي: »فنحن نقول موجزين 
اإن الطبيعة الفنية هي تلك الطبيعة التي جتعل فّن ال�ساعر جزءًا من حياته 
اأيًا كانت هذه احلياة من الكرب اأو ال�سغر، ومن الرثوة اأو الفاقة، ومن الألفة 
اأو ال�سذوذ. وتام هذه الطبيعة اأن تكون حياة ال�ساعر وفنُّه �سيئًا واحدًا 
ل ينف�سل فيه الإن�سان احلي من الإن�سان الناظم، واأن يكون مو�سوع حياته 
ترجمة  هو  فديوانه  حياته؛  مو�سوع  هو  �سعره  ومو�سوع  �سعره،  مو�سوع  هو 
باطنية لنف�سه، يخفى فيه ذكر الأماكن والأزمان، ول يخفى فيها ذكر خاجلٍة 

ول هاج�سة مما تتاألف منه حياة الإن�سان«)1(.

عن  للك�سف  و�سيلة  ال�ساعر  �سعر  يتخذ  ل   – ه��ذا  كتابه  يف   – والعقاد 
�سخ�سية ال�ساعر ح�سب، اأو حياته التي تّنى اأن يحياها، اإمنا هو يعّده وثيقة 
�سادقًة ُتنبئ عن حياته كما عا�سها بالفعل، وهذا ذات امل�سلك الذي �سلكه 
حممود �ساكر يف كتابه: املتنبي. وترى الباحثة اأن عّبا�سًا ال�ساعر، وحممودًا: 
ال�ساعر عك�سا طريقتهما يف ال�سعر على طريقتهما يف النقد، فلي�ص كل �ساعر 
كانا، وهكذا  ولكن هكذا  ووقائع حياته،  نف�سه  البيان عن طوايا  �سادقًا يف 

اأرادا لكل �ساعٍر اأن يكون.

ولعّل قراءة العقاد حلياة ابن الرومي من �سعره، تعك�ص جانبًا كبريًا من 
الت�سابه بني �سخ�سيتهما، وكذا قام الت�سابه بني �سخ�سية املتنبي و�سخ�سية 
بكال  حدا  ما  هو  ال�سخ�سية،  �سمات  يف  التوافق  هذا  كان  فرمبا  حممود، 

1- العقاد )عبا�ص حممود(، ابن الرومي حياته من �سعره، من�سورات املكتبة الع�سرية، بريوت، 1982:).
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ال�ساعرين  من  كل  ب�سدق  الإح�سا�ص  – اإلى  وحممود  – عبا�ص  الناقدين 
– فاأّدى بهما ذلك اإلى الطموح باأن يكون ال�ساعر  واملتنبي  الرومي  – ابن 
�سادقًا، ول ينفي هذا اإدراكهما اأن كثريًا من ال�سعر حم�ص اّدعاٍء وتزييف، 
اأعراف  ُتقّره  فيما  وكذبه،  ال�ساعر  �سدق  وي�ستقرئان  ي�ستلهمان  اأنهما  اإل 

ال�سعراء، وُتعِر�ص عنه اأنظاُر العلماء.

اه العقول يف �شاِع  يقول العقاد: »لي�س ال�شعر لغوًا تهذي به القرائح فتتلّقّ
كاللها وفتورها. ولو كان كذلك ملا كان له هذا ال�ساأن يف حياة النا�ص. ل بل 
ال�سعُر حقيقة احلقائق، وُلبُّ الُّلباِب، وجوهر ال�سميم من ُكّل ما له ظاهر يف 
متناول احلوا�ص والعقول. وهو ترجمان النف�ص، والناقل الأمني عن ل�سانها، 
فاإن كانت النف�ص تكذب فيما حت�ّص به اأو ُتداجي بينها وبني �سمريها، فال�سعر 
كاذب، وكل �سيئ يف هذا الوجود كاذب، والدنيا كلها رياء ول مو�سع للحقيقة 

يف �سيئ من الأ�سياء«)1(.

وغاية ال�سعر يف نظرية نّقاد الديوان تتفق وغايته يف نظر حممود، يقول 
العقاد: »ول�سُت اأنا من القائلني باأن الآداب مطلوبة لذاتها، فاإن هذا القول 
اإن  اأق��ول  ولكني  ونتيجة  �سببًا  �سيئ  لكل  اأن  وهي  املقررة،  احلقيقة  يبطل 
الآداب مطلوبة ملنافعها باأو�سع معاين املنفعة، واإن كثريًا من منافعها ينظر 
بالأعني، ويلم�ص بالأيدي ولي�ص معنى ذلك اأن النا�ص يق�سدون منافع الآداب 
اإذ ي�سغفون بها، بل هو �سغف َلُديّن كا�ستهاء اجلائع للطعام، فهو ل يجوع لأنه 
يعلم اأن يف الطعام قوام بدنه، واإن كان الأمر كذلك يف احلقيقة«)2(، فغاية 
ال�شعر قواٌم بني الفائدة، واملتعة املفيدة، وهذا ما عرّب عنه حممود حني طلب 
اأن يكون ال�ساعر قائدًا لكتائب الن�سر، يكتب لتحفيز ال�سباب، وا�ستنها�ص 

1- ينظر: العقاد )عبا�ص حممود(، مقدمته لديوان �سكري الثاين )لآلئ الأفكار(– بعنوان )ال�سعر 
عبد  الفتاح  )عبد  ال�شطي  كتاب:  نقاًل عن  يو�شف(،  نقوال  ج2: 98 )ط  �سكري  – ديوان  ومزاياه( 
القاهرة:  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  قباء  دار  و�ساعرًا،  ناقدًا  �سكري  الرحمن  عبد  املح�سن(، 

.181:1999
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الهمم، ثم حني اعرتف اأنه مل يكتب اإل لنف�سه ح�سب، اإنه ي�سكو هّمه، ويبث 
قلمه لواعج قلبه، ثم يرى َمْن  ي�سرتك معه فيما اأهمه، فيطلعه على ما انتابه 
�شاعة وحدته، فيقرتب منه وت�شبح الغاية اال�شرتاك يف االإح�شا�ِس، وبذا تتم 

الفائدة.)1(

ويعرّب نقاد الديوان عن هذا ب� )امل�ساركة الوجدانية(، فهم ل ُيغفلون دور 
عينه  فتكتحل  النا�ص،  بعيون  اأحدنا  ينظر  »وكذلك  امل��ازين:  يقول  املتلّقي، 
فيحيا  جتاربه،  يف  النق�ص  وي�سّد  اإح�سا�سهم،  وي�ساطرهم  متباينة.  بعوامل 
حياته، وكاأّن كّل واحٍد مراآٌة جَملّوٌة –علمّية �سعرية- طبيعية �سحرية- َنودُّ 
ونجُب�شَر يف  ِلرنى وجوهنا  ب  ججُ اأجُر�ِشَل عليها من احلجُ ما  نرفَع  اأن  لنا  اأتيَح  لو 
طوايا  واأخفى  ال�سمري  اأ�سرار  اأغم�َص  نورها  يف  ون�ستبنَي  نفو�َسنا،  �سقالها 

ال�سدر«)2(.

وال�سعُر بذلك –عند ُكلٍّ من نّقاد الديوان وحممود �ساكر- اأني�ُص وحدٍة، 
عنٌي على االحتمال، يظهر ذلك من متّلي ما كتبه حممود يف خطاب  و�شاحٌب مجُ
ت�شمعه  و�شدًى  ال�شلوى،  �شاء  مِلَن  َم�شالٌة  ال�شعر  اإن  العقاد  قلمه)3(،وقول 
النف�ص يف وح�سة الوحدة، فتطمئن اإليه كما يطمئن ال�سبي التائه اإلى النداء 

يف الوادي، لياأن�َص ِبَرْجِع �سوته اأو ي�سمع َمن ع�ساه ُيقِبُل َلنجدته))(.

وال�ساعُر، اإذ َيُبثُّ �سكواه، ي�ست�سرف عامَلًا وا�سعًا من الآمال، وحياة تخلو 
اإذ  �سكري  الرحمن  عبد  به  يراه  ما  وهذا  يرى حممود))(،  فيما  ال�سر،  من 

حممد  تقدمي:  خمتارة(،  )ن�سو�ص  العقاد،  عند  النقد  من  ف�سول  خليفة(،  )حممد  التون�سي   -1
خليفة التون�سي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 196 : )166،16.

2- املازين )اإبراهيم عبد القادر(، ح�ساد اله�سيم، املطبعة الع�سرية، القاهرة، 1963 : 173،172.
3- ينظر �سفحة 1) من هذه الر�سالة.

)- ينظر: العقاد )عبا�ص حممود(، مقدمة ديوان �سكري )لآلئ الأفكار(، نقاًل عن: ال�سطي، عبد 
الرحمن �سكري »ناقدًا و�ساعرًا« : 181.

)- ينظر �سفحة 3)، )) من هذه الر�سالة.
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يقول اإن بع�س ال�شعر رحلٌة اإلى عامل اأجمل واأكمل واأ�شدق)1(، ومهمة ال�ساعر 
َملُء قلوب ال�سباب بالرغائب اجلديدة يف حياٍة جديدة)2(.

نظرة جماعة  مع  وغاياته  ومفاهيمه  لل�سعر  نظرة حممود  تتفق  وهكذا، 
الديوان، تلك اجلماعة التي وقفت موقفًا و�سطًا اإزاء الآراء املختلفة، فلم 
وذلك  جانب،  دون  جانٍب  اإلى  امليل  كلَّ  ل  َتِ ومل  ال��ّرد،  اأو  الأخ��ذ  يف  ُتغاِل 
ال�شعري، غري  االإبداع  التعدد يف  اأوجه  وا�شتيعاب  االأفق،  اّت�شاع  اإلى  عائٌد 
تفّوقوا  وامل��ازين(  و�سكري  )العقاد  الديوان:  �سعراء  اأن  ترى  الباحثة  اأّن 
ثِّل  مُيَ فلم  طمحوا،  اإليه  ما  دون  ال�سعري  اإنتاجهم  وقف  فيما  النظر،  يف 
�سعرهم نظريتهم، بينما ا�ستطاع حممود اأن ُيج�ّسد اأفكاَره النظرية كائًنا 

حيًّا.  �سعريًّا 

1- ينظر: درا�سات يف ال�سعر العربي، )يف ال�سعر ومذاهبه(، مقدمة ج) )اخلطرات( ط1، 1996 : 3)2.
2- ينظر: �سكري )عبد الرحمن(، العرتاف، )نقاًل عن: الربيعي، يف نقد ال�سعر: )11(.
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الف�صل الرابع
قـــــــراءة 

يف �صعر حممود حممد �صاكر





اإّن قراءة الن�س ال�شعري قراءًة نقدية لهَو اأمٌر طال االختالف حول طرقه 
واأ�ساليبه، ومل يكن اأن اهتدى النقاد اإلى توحيد مناهجهم ومذاهبهم، و�سّر 

ذلك عائٌد »لتباين النا�س يف العلم، واختالف مذاهبهم يف ال�شعر«)1(.

الق�سيدة، حماوًل  يتوقف عند م�سمون  ال�سعر  الباحثة يف قراءة  ومنهج 
ا�شتنباط روؤيٍة عامة تمعها فتقوم بناًء واحدًا، وكيانًا متما�شكًا، كما يويل 
واللغة  ال�سعرية،  ال�سورة  يف  التاأمل  على  بالوقوف  الفنية  للناحية  اهتمامًا 
دون  الق�سيدة،  اأبيات  قراءة  طيَّ  ُكلُّه  وذلك  املو�سيقي،  والإيقاع  ال�سعرية، 

التقيد برتتيب الأبيات كما اأوردها ال�ساعر.

بني  كتبه  ال��ذي  �ساكر  حممود  �سعر  من  من��اذج  الدرا�سة  هذه  وتتناول 
املختلفة،  واملجالت  ال�سحف  يف  بع�سه  وُن�سر  2)19م(،   ،1926( عامي 
»عادل  ال��ودود  ولتلميذه  الرحمن«،  »عبد  اأخيه  ولبن  »فهر«،  لبنه  وكان 
عنوان  يحمل  ديــوان  يف  �شعره  جمع  يف  كبري  جمهوٌد  جمال«،  �شليمان 

اأخرى(. رياح وق�سائد  يا  )اع�سفي 

يف   - ُتّث�ل  فهي  �سعره،  باقي  دون  للقراءة  اختريت  التي  النماذج  اأما 
نظر الباحثة- اأطياَف �سعره جميعًا، وُتقّدم �سورًة كاملًة لأبعاده املختلفة، 

العاّمة. و�سماته 

يف  ق�سائد  بني  فهي  التنوع،  قليلة  حممود  �سعر  مو�سوعات  اأن  وُيالحظ 
يف  وق�سائد  ال�سحراء!(،  نا�سكة  ال�سجرة:  ري��اح،  يا  )اع�سفي  التاأمل: 
الثورة الوطنية: )يوم تهطال ال�شجون!، النجم الواتر ... وال�شبح الثائر!(، 
واحدة  وق�سيدة  التائه(،  املالح  اأغنية  م��ودع،  كلمة  )وع��د،  والإخوانيات: 
الديوان:  غالبية  امل��راأة  يف  ق�سائده  ت�سغل  بينما   ،)[ مولده  )ن�سيد  يف 
التي...؟!،  األ�ست  انتظري بغ�سي، حرية، عقوق،  نفثة قدمية،  تعودي!،  )ل 

1-  الآمدي )اأبو القا�سم احل�سن بن ب�سر(، املوازنة بني الطائيني، حتقيق: �سيد اأحمد �سقر،  القاهرة 
1961،7،6:1
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رماد، اذكري قلبي، حتت الليل، الربيع، من حتت الأنقا�ص(. اأما الق�سائد 
املرتجمة فلم تتناولها الدرا�سة، لأن حممودًا ترجمها نرثًا ل �سعرًا.

(((
قراءة يف ق�ضيدة: »القو�س العذراء«

 – العذراء  القو�ص  ق�سيدة  اإلى  الولوج  – قبل  يقف  اأن  بالقارىء  يجدر 
حيث اأراد له حممود �ساكر،.. لدى ذلك الإبداع النرثي الذي �ساقه تقدميًا 
لرائعته الفريدة، لأّن فيه من روائع احلكمة ما ي�ستوجب تاأمله املّرة تلو املّرة، 

ل�ستكناه غاياٍت بعيدة، وريادة اآفاق جديدة.

هو تاأمل يف )الإن�سان(، ذلك املخلوق الذي ا�سطفاه اهلل، فاآتاه من علمه 
يوَم عّلم اآدم الأ�سماء كلها، فبلغ ِعْلمه – يومذاك – غايًة من الكمال، اإّل 
اأّن اهلل تعالى حجب عن الإن�سان غايات علمه الكامل، ومّيزه عن بقية اخللق 
بنعمٍة كانت امتحانًا له، هي نعمة القدرة على الختيار. فالإن�سان وحَده – 
دون اخللق امل�سرّي على منهج مر�سوم – ميلك القدرة على اختيار منهجه، 
على  ي�ستدرك  لأنه  يتبّدل،  ل  اإرث��ًا  لي�ست  بذلك  ومهارته  وقدوته.  وغايته، 
ِمن  يعيد �سريتهم  وقد  النق�ص)2(،  اأو  التعديل  اأو  بالزيادة  �سبقه  َمْن  خطى 
حيث يح�سب اأنه اأتى بجديد، وهو – بذلك كله – يطمح اإلى بلوغ الكمال، 
الذي عرّب عنه حممود ب� )املنهج املتقادم(، وعنى به )النموذج( اأو )املثل 

الأعلى( الذي ُحِرم الإن�سان بلوغه لأن�ه اختار اأن يحيد عنه.

وحممود ي�سف حال الإن�سان ذلك قائاًل: »حُتّدثني عن الإن�سان وقد ف�سق 
ِجِبّلته))(.  ِركاز))(  من  ان�شلخ  حتى  ال�شّح  وا�شتغواه  فطرته،  تالد)3(  عن 

1- معاين الكلمات الواردة يف �سرح اأبيات الق�سيدة جاءت نقاًل عن حا�سية )القو�ص العذراء(.
2- ينظر: امل�سدر ال�سابق: )2.

3- التالد: القدمي املوروث الذي يولد معك.
)- الركاز: اأ�سله، قطع الذهب والف�سة املركوزة املدفونة يف باطن الأر�ص.

)- اجلبلة: الطبيعة الرا�سخة التي يبنى عليها اخُلُلق.
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جراأته.  يعت�سفه)1(ب�سفاهة  غيٍب  على  فاقتحم  التدبري،  من  اأوت��ي  ما  غ��ّره 
منه  ي�ستكرث  مبذول،  خرٍي  على  فهجم  امل�سيئة،  من  به  اأُع��ني  ما  وا�ستخفه 
ب�سراوة َنهمته)2(، فانبّت)3( من يومئٍذ يف فالٍة مطمو�سة))( بال دليل، يظّل 

يكدح فيها كدحًا حتى ُينادى للرحيل!«))(.

النهج،  ذلك  اأ�سول  للنا�ص  – لتبني  – ًبْعُد  الأنبياء  ر�سالت  جاءت  وقد 
وكان مما دعت اإليه: اإتقان العمل، قال ]: )يحب اهلل للعامل اإذا عمل اأن 
يح�سن()6(. وقد ظّل الإتقان )حلم( الإن�سان، يحاول الو�سول اإليه بطريقته، 
وباأ�سلوبه، لذا اأ�سفى على عمله طابعًا من �سخ�سيته و�سمات من نف�سه، لذا 
اأي�شًا اأحّب عمله، الأنه بع�ٌس منه. يقول حممود: »... فكذلك جا�شت نف�شه، 
بابٌة)7( منها فيما يعمل، وت�سّرم قلبه حتى ترك مي�سمه)8(  حتى اندفقت �شجُ
وُفنِت  نف�سه)9(،  من  طائفًة  ا�ستودعه  لأنه  يديه،  ب�سنع  فتدّله  اأن�ساأ،  فيما 
رامًا من قلبه. واإذا هو ي�ستخفه الزهو مبا  مبا ا�ستجاد منه، لأنه اأفنى فيه �سِ

حاز منه وملك، وُي�سنيه الأ�سى عليه اإذا �ساع اأو هلك«)10(.

1- يعت�سفه: يركب طريقه بال َروّيٍة ول هداية ول اأناة.
2- النهمة: ال�سهوة التي ت�سوق النف�ص فال تكاد تنتهي.

3- انبّت: اأتعب داّبته يف ال�سري حتى انقطعت بال رجعة.
)- مطمو�سة: دار�سة ل اأثر فيها.

)- �شاكر )حممود حممد(، القو�س العذراء، دار املدين، جّدة، د.ت، د.ط: 27.
6- الطرباين )اأبو القا�سم �سليمان بن اأحمد( ت 360ه�، املعجم الكبري، حتقيق: حمدي عبد املجيد 

ال�شلفي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط3، 2002، ج19: 199.
7- ال�سبابة: بقية املاء التي ت�سب.

8- املي�سم: اأثر الو�سم بالنار.
9- تدّله: ذهب عقله من احلب والهوى.

10- القو�ص العذراء: )2، )2.
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ل�شوت  ــدًى  )�ــش ق�شيدته  يجعل  اأن  حمــمــود  اخــتــار  مِل  هنا  ويت�شح 
َتْوَق الإن�سان اإلى اإتقان العمل، وميَله اإلى  ال�سماخ()1(، لقد اأراد اأن ميار�ص 

ال�ستدراك على خطى َمْن �َسَبق، وهو بذلك اإمنا يتمّث�ل �سرية الإن�سان.

وُيالحظ – بالنتقال اإلى التاأمل يف الق�سيدة ذاتها – اأّن ال�ساعر عندما 
يجّود ق�سيدته، فهي اأمام القّراء ن�صٌّ مفتوح، ل ينح�سر بتاأويل واحد، بل 
الأدبي  الن�ص  تاأويل  تكاد طرائق  لذا  اأوجهًا عديدة،  التاأويالت  يحتمل من 

وتذوقه تتعدد بتعدد قرائه ومتذوقيه.

لق�سيدته  تقدميه  يف  يقف  اأن  اختار  قد  نف�سه  �ساكر  حممود  كان  ولئن 
الرائعة عند تلك العالقة التي تقوم بني الإن�سان وعمله، فال ينبغي اأن يدل 
ذلك دللًة قاطعة على اأن الق�سيدة تتوقف عند هذا فقط، بل اإنها لترتاحب 
اجلاهلية  الق�سيدة  روح  حناياها  يف  فت�ستبطن  ذلك،  من  اأبعد  اإلى  وتتد 
باعتبارها لوحًة متكاملة، واإن كان حممود قد اختار اأن ُيربز اإحدى �سورها 
اجلاهلية  الق�سيدة  من  الرمز  ي�ستمد  اإمن��ا  فهو  القوا�ص(،  �سورة  )وه��ي 
كلتيهما:  الق�سيدتني  يف  ي�سري  ال��ذي  الرحيب  املعنى  ذل��ك،اأم��ا  قا�سدًا 
ق�سيدة ال�سماخ وق�سيدة حممود �ساكر، فهو ما يعرب عنه حممود يف ثالثة 

موا�سع باللفظ ذاته:

َول!! دجُ ودنـــيـــا  ــيــل!!  قــل بـــقـــاٌء  �ـــشـــارخ:  بــيــنــهــم  ف����دم����دم)2( 
اأفـــل!!... وجنــم   ... مييل  و�شاٍق  َيــَقــّر،  و�شاٍع  يخّر،  فعر�ٌس 
ول!(... دجُ ودنيا  قليل،  بقاٌء   ... بعتها!  بعتها!  بعتجُها؟  )اأجــل 

يجُنظر:  ال�شماخ(،  �شوت  �شدى  اإذن  )فا�شمع  الالمية:  مفتتح  يف  بقوله  ذلك  عن  حممود  يعرب   -1
القو�ص العذراء، )3، على حني يعرّب عما �سبقها من اأبيات � �ساقها على قافية الهاء املطلقة � بقوله:

فدع ال�سماخ ُينبئك عن قوا�سها البائ�ص يف حيث اأتاها:
وكاأن اأبيات الهائية �سوت ال�سماخ، فيما اأبيات الالمية �سوت حممود.

2- الدمدمة: �سوت مزعج َيرُجف على النا�ص وُيطِبْق.
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اأف���ق! ي���ا خليلي! اأف���ق! ل تك���ن حليف الهم���وم �سري���ع العلل
فه���ذا الزم���ان وه���ذي احلي���اة، عّلمتنيه���ا قدمي���ًا: ُدول!!

هذا املعنى هو اأن طبيعة حياة الإن�سان يف الدنيا تقت�سي اأن يزول كل �سيئ 
وتدول كل دولة قامت وتكنت، واإّل ملا �ُسّميت بالدول!، والأ�سوات التي حملت 
هذا املعنى، هي �سوت �سارٍخ )دمدم(، وكاأنه �سوُت القدر الذي ل ُيرد مهما 
كان من وقعه املزعج، يتلوه �سوت القوا�ص الذي ي�ستعيد ذاك املعنى بحرفيته 
منه  ينجو  فال  الب�سر،  بني  على  ي�سري  )قانونًا(  اأ�سحى  اأنه  على  للدللة 
ياأتي �سوُت القو�ص خمت�سرًا الدللة على املعنى بكلمة واحدة  اأحدهم، ثم 
)دول(، حيث اأراد بذلك جمّرد الإ�سارة ومل ُيرد طول التوقف والتاأين، فكاأنه 
اأراد اأن يقول: اإذا كان التقلب وعدم ال�ستقرار على حال هما �سرية حياتنا، 

التي ل منلك رّدها، فلنفعل ما بو�سعنا، لنبداأ من جديد.

وحديث حممود – يف املقدمة – عن عمل الإن�سان واإتقانه، ذو عالقة بهذا 
املعنى الكبري، فالإن�سان يتوق اإلى )اخللود( و)البقاء(، ويعلم اأن ما يبقى 
من الإن�سان هو عمله)1(، فيجهد يف اإتقانه، ويعك�ص عليه من روحه و�سمات 

�سخ�سيته.

و�شورة القوا�س يف ق�شيدة ال�شماخ هي جزٌء من لوحٍة اأدارها ال�شماخ حول 
حمار وح�سي يحاول اأن يجوز باأتنه اإلى مورد ماء لي�سقيها، متحديًا ما قام 
ّياد الذين كمنوا عند منابع املاء، ومقاومًا  اأمامه من عقبات تثلت يف ال�سُ

�سغب الأتن العط�سى التي تتع�سى عليه، ومع ذلك فقد اأوردها املاء اأخريًا:

1- ترى الباحثة اأن هذه الفكرة م�ستمدة من يقني حممود �ساكر الديني واإميانه بقوله )](: »اإذا 
له«  يدعو  �شالح  ولد  اأو  به،  ينتفع  علم  اأو  جارية،  �شدقة  ثالث:  من  اإاّل  عمله  انقطع  اآدم  ابن  مات 
رواه= =م�سلم.  م�سلم ) اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري( ت 261هـ، �شحيح 
م�شلم، �شرح االإمام النووي، باإ�شراف: ح�شن عبا�س قطب، دار عامل الكتب، الريا�س، ط1، 2003، 

جملد)6(: 88.
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الوجل حيث  فابتّزها)1(ِبالِبلها)2(من  الوح�ص،  ُحُمَر  راأى 
راآهـــــا ظـــمـــاًء اإلــــى مـــــورد، فــفــّزعــهــا عــنــه خــــوٌف َمـــثـــل)3(
ف��ط��ارت ���س��راع��ًا اإل���ى غ���ريه، ب��ع��دٍو ت�����س��ّرم ح��ت��ى ا�ستعل
اأهلَّ ملا  امل��وت  عن  ف�سّدت  �سائدين،  راأت  حتى  ت��دُن  فلم 

فكالربق طارت اإلى ماأمٍن على ذي الأراكة))(�سايف الّنهل))(

�شرّي( على  وهكذا، فقد )بقي( احلمار الوح�شي وفّيًا الأتنه، الأنه حيواٌن )مجُ
فطرة ومنهج مل يخرته هو، بل فر�سه اهلل عليه، اأما القوا�ص – يف ق�سيدة 
ال�سماخ – فهو رمٌز للعالقات االإن�شانية التي تزول اأمام اإغراٍء وامتحان، وقد 
)زالت( لأّن الإن�سان )خمرّي( يف اأعماله، لأنه يختار بنف�سه، فهو ل ميلك اإّل 

اأن يتحرّي ويتلدد، ويت�سرف ثم يندم.

اإمنا  لأنه  القو�ص وقوا�سها،   للوقوف على �سورة  وقد كان اختيار حممود 
الختياري،  القوا�ص(   / )الإن�سان  عمل  على  الدال  الرمز  ي�ستمد  اأن  اأراد 
اإلى  ُي�سري  اإمن��ا  بذلك  وهو  الفطري.  الوح�ص(  حمار   / )احليوان  عمل  ل 
تقادم الإن�سان وا�ستمرار �سريته هذه، فبقاء الإن�سان قليل، ودوام تعّلق قلبه 
بعواطف احلب والوفاء مو�سع �سك)6(، مهما تخيَّل الإن�سان اأنه موقن بعدم 
التحول. وبنو الإن�سان – يف ذلك – اأمثال واأ�سباه، يعيدون �سريتهم يف تقلب 
واملواقف،  والظروف  والأ�سكال  الأزمان  اختلفت  واإن  وعواطفهم،  اأحوالهم 

1- ابتّزها: غلبها وغ�سبها و�سلبها.
2- البالبل: و�ساو�ص القلب التي ت�سطرب منه.

3- مثل: انت�سب قائمًا.
)- ذو الأراكة: مو�سع ماء.

)- النهل: اأول ال�سرب عن ورد مناهل املاء.
6- هذا املعنى � فيما ترى الباحثة � م�ستمد من قوله )](: » اأحب حبيبك هونًا ما ع�سى اأن يكون 
بغي�سك يومًا ما، واأبغ�ص بغي�سك هونًا ما ع�سى اأن يكون حبيبك يومًا ما »،رواه الرتمذي. )الرتمذي 
 ،[ اأبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سوار( ت 279ه�، اجلامع املخت�سر من ال�سنن عن الر�سول   (

حققه: نا�شر الدين االألباين، دار املعارف، الريا�س، ط1، 2003، جملد واحد:3)).
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فها هو �سدى �سوت ال�سماخ:

َي���َزل َد فيها ك���اأن مَل  ت����ردَّ ال���ق���رون،  جت����اَوُب ع��ن��ه ك��ه��وُف 

فكاأنَّ �سوت ال�سّماخ ل زال يرتدد، واإن اختلف الإن�سان والزمان. لذا كان 
اعتباُر الإن�سان مبن �سبقه اأمرًا لزمًا، فها هي القو�ص تخاطب القوا�ص قائلًة: 
اإنها منه قد تعّلمت تقّلب اأحواله نظريًا وعمليًا، مّرة حني )نظر( وتاأّمل معها 

منازل ال�سابقني:
 يجوب الوهاد)1(، ويعلو النجاد، وياأوي الكهوف، ويرقى القلْل)2(
)3( ّلْ و�سِ وذئٍب،  منٍر،  دار  يف  احلتوف:  ُم�ستقر  اإلى  وُيف�سي 

 

ث��م��وَد، وِح���ْم���رَي، وال��ب��ائ��داِت الأَُوْل م��ن��ازَل ع���اٍد، واأ���س��ق��ى 

 

طلْل اأو  ُي��رى  داٍر  ر�سِم  ول  اأني�ٍص،  ِم��ن  بها  اإْن  ما  جماهَل 

 

انتقل! وكيف  ال��ق��دمي،  وجم��ُد  ال��زم��ان،  ك��ان  كيف  ُيعّلمها 

القو�ص.ف�ه�ذا  اأختها  مع  ال�سابقة  جتربته  يف  هو،  )بعمله(  اأخ��رى  وم��رًة 
الزم�ان، وه�ذي احلياة، عّلمتنيها ق�دمي�ًا : ُدول!!

وهذا ُيف�ّسر ملاذا جرت احلكمة على اأفواه النا�ص منذ القدمي، لأن التاريخ 
الأولني، فيقع فيما وقعوا  اآبائه  والإن�سان يكرر �سرية  يعيد نف�سه،  الإن�ساين 
فيه من اأخطاء، بينما اجتناب اخلطاأ يف و�سعه ومقدوره لأنه ميلك اخليار، 

والق�سيدة حافلة باأبيات احلكمة التي حتمل دللة هذا املعنى:

اأذّلْ ُح��ّرًا  البوؤ�ُص  لب�ص  اإذا   – نعم!  عنها؟!  امل��اَل  ُي�ساومني 

 

َيُقْل مل  ك���اأن  ُرّد  ق��ال  واإن  ال��ع��ي��ون،  ت��زدري��ه  م�سى  م��ا  اإذا 

 

ك��ذئ��اب اجلبْل؟! ب�سٍر  امل��ف��ر م��ن  اأي���ن  ال��ب��وؤ���ص!!  اإن���ه  ن��ع��م! 

 

1- الوهاد: الأر�ص املنخف�سة.
2- النجاد: الأر�ص املرتفعة.
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ُتهَتبْل)2( فر�سًة  ت��رى  حيث  النفاق  جتيد  ُن��ْك��ٍر)1(  ثعالب 

 

ــــَذْل ــــْن َب ـــدي َم ــبــ�ــشــبــ�ــس بـــني ي ــهــوان تجُ ــل دٌة ل ــــعــــوَّ كــــالٌب مجُ
...

اأُِك���ْل ق��د  م��ن  �َسْمت  يف  تلّب�ص  اآك���اًل!  ي��ا  ق���ال:  �ساخٍر  وم��ن 
...

َقَتْل ق��د  اأ���س��ًى  بعد  قبلك،  العا�سقون  بها  اأف���اق  ق��د  اأف���ق! 

اأما )القو�ص( يف الق�سيدة، فهي ثمرة جهد الإن�سان، اإنها عمله الذي بِه 
ُيباهي، وبه ُيطاول ُذرى الكمال، وبه يحيا، وله يحيا:

والأمْل الغنى   : منها  ويحييه  له�ا،  يحيى  عامني  الب�وؤ�ص  ويف 

وعمل الإن�سان وجهده هذا ل يتوقف عند الإجناز املادي املح�سو�ص، بل 
يقول  واأفكار،  ومواقف  واأقوال  اأعمال  من  عنه  ي�سدر  ما  كل  لي�سمل  ميتد 
ُعْر�ِص  من  رج��ٍل  عن  الآن  ملحدثك  »واإين  الق�سيدة:  مقدمة  يف  حممود 
نَف�سًا  ُيفلُت  يعمل عماًل  الفاقة عامني،  يديه، �ساَبَر)3(  بكّد  يتعي�ص  الب�سر، 
عليه.  بكى  حتى  للبيع  �ْشِلمه  يجُ كاد  فما  ه،  َيْبهرجُ ثراٌء  اأغواه  اإليه،  الغنى  من 
مل اأعرفه ولكن حّدثني عنه رجٌل مثله عمله البيان، ذاك فطرته يف يديه، 

وهذا فطرته يف الل�سان.«))(.

وهذه القو�ص )عذراُء( يتع�ّسقها الإن�سان، وُيدافع عنها دفاعه عن ِعر�سه، 
ُيكّنه الإن�سان من �سعوٍر بالقدا�سة جتاه عمله الذي  اإلى ما  اإ�سارة  ويف هذا 

يجّد يف اإتقانه.

ق�ش�شية  ق�شيدٌة  اأنها  مميزًا،  نب�شًا  الق�شيدة  هذه  يجُك�شب  مما  ولعّل 

1- النُّْكر: الدهاء املنكر اخلبيث.
2- اهتبل الفر�سة: اغتنمها وافرت�سها على غفلة.

3- �ساَبَر: تكّلف معها ال�سرب على عَنت وم�سقة.
)- القو�ص العذراء: 29، 30.
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ت�ستبطن بداخلها عنا�سر الق�سة، فالأحداث تتطور، ثم تتعقد �سيئًا ف�سيئًا 
تن�ساأ  ُحّب  اإنها عالقة  الذروة، ثم يكون احلل بعد ذلك)1(.  اإلى  حتى ت�سل 
اأ�سحت له  بني )قوا�ص( و)قو�سه(، والقوا�ص هو )الإن�سان(، والقو�ص هنا 
)حبيبًة( ي�سونها ويخفيها عن عيون النا�ص، ويحميها كما يحمي الإن�سان 

ِعر�سه، ويبذل يف �سبيلها ما اأطاق وفوق ما يطيق:

ُهِزْل حتى  ال��َب��ذاذة)2(،  بادي  ال�سقاء،  بادي  وهو  لها،  ُيغّني 

 

ُي��ق��ل��ب��ه��ا ب��ي��دي ُم�����س��ف��ٍق، ل��ه��ي��ٍف، ل��ط��ي��ٍف، رف���ي���ٍق، َوِج����ْل
...

َنِحْل ب��ال��َوْج��د ع��ام��ني ح��ت��ى  ل��ّوع��ت��ه  اأن  ب��ع��د  اأط��اع��ت��ه م��ن 

اأخوها  كاأنه  حتت�سنه  �سهمه،  ُي�سلمها  فحني  ِبَبذل،  ب��ذًل  ُتبادله  وهي 
اأن فقده هو  ُيُقذف به بعيدًا عنها، لكنها حني تعلم  اأن  ال�سغري، ويروعها 

ما ُيوفر حلبيبها هناءة العي�ص، ترت�سي ذاك الفراق.

كمْل ب��ري�����ص  ت����رّدى  ���س��غ��ريًا،  اأم���ه���ا)3(  ب��ن��ي  م��ن  فكّفلها 
...

َعَقْل ل��و   ... تكّلمه  وك���ادت  رح��م��ًة،  احل�سا  عليه  ْت  ف�سمَّ

 

َبَطْل اأب��يٌّ  عنها  فاأنب�ص))(   ،... الغيور  املحّب  جنون  فُجنَّ 

 

اأرّنت))(تَبّكي اأخاها ال�سغري: ويحي!! اأخي!! ويله!! اأين �سّلْ

 

واّت���َك���ْل!  ... اإخ��وت��ه��ا  ج��ن��ائ��ز  ت���رى  اأن  ��ع��ه��ا:  ُي��ف��جِّ ف��ظ��ّل 

 

قتْل قد  ها!  ونادته:   ،... اأخوها  به  فنادى   فاأعر�ص)6(ظبٌي 

1- ُينظر: هّدارة )حممد م�سطفى(، درا�سات عربية واإ�سالمية: القو�ص العذراء – روؤية يف الإبداع 
الفني: 9)1.

2- البذاذة: رثاثة الهيئة و�سوء احلال.
3- ال�سغري من بني اأمها: هو اأخوها ال�سهم، فاإنهما من �سجرة واحدة، القو�ص وال�سهم اأخوان.

)- اأنب�ص القو�ص: جذب وترها ثم اأر�سله، في�سمع له �سوت كالبكاء.
)- اأرنت: �ساحت �سياح النائحة احلزينة.

6- اأعر�ص الظبي: اأمكن الرامي من ُعْر�سه، اأي جانبه.
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فا�شمحْل قوائمه...،  فخاَرت  بــه...،  ف�شاحت  ظبٌي  وقّفاه 

 

اأجْل قالت:  الأح��ب��ة؟  بثكِل  ر�سيِت  هل  ُي�ساِئُلها:   ... فاآبا 

وتتعقد عالقة احلب بينهما، حتى ي�ستبدلها بجميع من اأحب:

واجل���َذْل ال�سبا  عهد  اأخ����اّلَء  وف��ارق��ُت��ُه��م:  اإل��ي��ك!  زه���دُت 

 

فِنْعَم ال�سديُق! ونعم اخلليُل! ونعم الأني�ُص ... ونعَم الَبَدْل!!

 

ـــــّلْ ــا ال متجُ ــه ــت ٌة، وِخـــــــلٌّ خــالل ـــــــــرَّ ــا حجُ ــه ــت ــداق ــش �ـــشـــديـــٌق �

وي�سل تعّقد الأحداث ذروته حني تو�سع عالقة املحبة بينهما يف امتحان 
يزلزل كيانهما، ومُيتحن فيه القوا�ص العا�سق فُيعَر�ص عليه بيع حبيبته، ويقع 
الأمر منه – بدايًة – موقع ال�ستهانة وال�ستخفاف، فيقابل ال�سيخ الذي رام 

�سراءها بنظرٍة �ساخرة واثقة، �سائاًل اإياه: بكم ت�سرتيها؟!

ُمِطّلْ �ُسخٍر  نظرَة  ال�سيخ  اإلى  رّد  ثّم   ... نظرًة  فبا�َسَمها)1( 
- بكم ت�سرتيها ؟! ...

ف�������س���اح���ت ب�����ه: ح��������ذار! ح���������ذاِر! َده���������اَك اخَل�����َب�����ْل!!
ويجُغايل ال�شيخ بثمنها!، وعندئذ تجُعر�س لوحٌة من اأبدع لوحات الق�شيدة، 
اللوحة  هذه  ويف  النا�ص،  واإغ��واء  امل��ال  اإغ��راء  اأم��ام  الإن�سان  �سعف  ت�سّور 
تبدو روح امل�سرحية، حيث تتعالى الأ�سوات وتتداخل، فيكاد القارئ ُيب�سر 
القوا�ص، وتزاحم النا�ص من حوله، وي�سمع تهام�سهم و�سجيجهم، بل وين�ست 
ملا ي�سطرب يف اأعماق القوا�ص من هواج�ص النف�ص، وُي�سغي حل�سرجة املوت 

يف �سوت القو�ص الواهن:

تناَدوا به: اأنت؟! ماذا دهاك؟! مالك يا �سيخ؟! ُقل يا رُجْل!

 

)2(! َي�شّلْ و�شوٌت   ، اأَجـ�سٌّ و�شوٌت  ت�شري،  وكفٌّ  ي�شيح،  واآٍت 

 

1- با�سمها: نظر اإليها نظرة �َسَخر مبت�سم.
لَّ ال�سوت: اإذا خالطته ِحّدة كاأنها �سوت حديد على ال�سفا. 2- �سَ
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واخ��ُت��ِب��ْل)1( ن��واظ��ره  وزاغ����ت   ،... ط��ّن��ًة  م�سامعه  وط��ّن��ْت 

 

)3(  واأف�سى اإليه كهم�ص املري�ص اأ�سفى)2(على املوت ما َي�ستقّلْ
َواآَثَكْل! بقا�سمة!  اأت��وك  هلكُت!!  وي��ح��ي!!  ويحك!  ُتناديه: 

 

تلّفت ُي�سغي ... ومبثل اللهيب �سو�ساء وعوعٍة))(  يف َزَجْل))( 
)7(..، وهذا يخور)8(..، وهذا �سهْل!)9( )6(..، وهذا َيُعجُّ فهذا َيوؤُجُّ

 

رُجل! ي��ا  ب��ْع  ُت��رّب��ُت:  وك��ّف   ،... ي��ُح��ثُّ وداٍع   ،... ��رُّ ُي�����سِ وداٍن 

 

رجْل! يا  بع  ويحك!  امل��ال!  ِغَنى  يبع!  باع! ل مل  بع!  باع!  لقد 

 

اإل�������ي�������ك!!  ... خ���������ذين   : امل�������������وِت  )وح�����������س�����رج�����ة 
                   - لّبيِك!! لّبيِك!(

                                    بْع يا رُجْل!!

وينق�سي امل�سهد امللتهب، وي�سعف القوا�ص – اأخريًا – فيبيع قو�سه، دون 
اأن يعي ت�سرفه ذاك، وحتّل العقدة، اإّل اأن ال�سورة ل تزال تهتز، ول تزال 
اأ�سوات النا�ص تتداخل وتتعالى، واإيقاع الكلمات الذي حُتدثه حروف اجلهر 
وال�سّدة)10( يف قوله: )يوؤج(، )يعج(، بالإ�سافة اإلى ما يحمل ت�سديد اجليم 

1- اخُتبل: اأخذه اخلَبل، كاجلنون امل�سطرب.
2- اأ�سفى: اأ�سرف.
3- ي�ستقل: ينه�ص.

)- وعوعة: �سوت خمتلط كوعوعة الكالب.
)- الزجل: اجللبة كاأ�سوات الالعبني.

ت بكالٍم مرتفع �سريع. 6- َيوؤّج: ُي�سوِّ
7- َيعّج: ي�شيح �شياحًا عاليًا كالهدير.

8- يخور: ي�شيح ب�شوت غليظ كخوار الثور.
9- �سهل: اأخرج �سوتًا مبحوحًا ك�سهيل اخليل.

10- ال�سدة : يف اللغة: القوة، و يراد بها يف ال�سطالح: انحبا�ص ال�سوت يف املخرج و �سدها الرخاوة، 
النف�ص يف  انحبا�ص  يعني  و  الهم�ص  �سد  فهو  اجلهر  اأما  بكت(،  قط  )اأجد  قولك  وهي جمموعة يف 
املخرج عند النطق باحلرف فيكون انح�ساره فيه قويًا و لذلك ي�سدر ال�سوت من املخرج جمهورًا 
و ا�سحًا قويًا، و حروفه ما �سوى حروف الهم�ص املجموعة يف قولك )فحثه �سخ�ص �سكت(. ُينظر: 
القارىء )عبد العزيز بن عبد الفتاح(، قواعد التجويد على رواية حف�ص عن عا�سم بن اأبي النجود، 

مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط)، 10)1ه�:63،62.
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من قوة، َليحمل �سجيجًا ينا�سب حركة الزحام و�سو�ساء النا�ص، ويلي ذلك 
ا�ستخدام اأحرف الهم�ص ميثلها ا�ستخدام ال�سني يف )ي�سّر(، واحلاء والثاء 
يف )يحث(، والتاء يف )ترّبت(، وال�ساعر بذاك يلتقط الهم�سات والأ�سوات 

اخلفية. 

لقد ِبْعَت! قد ِبْعَت!
          كاّل كذبت!

               لقد ِبْعَت! قد باع!

                               - ويحي! اأجْل

لقد بعُتها ... بعُتها ... بعُتها ... ُجزيتم بخري جزاٍء، اأجْل!!..

 

اأجْل. بعُتها ... بعُتها ... بعُتها!! اأجل بعُتها!! ل. اأجل ل. اأجْل
وُيَجلِّي اأ�سلوب التكرار ما انتاب القوا�ص من ذهول �سيطر عليه، فهو بني 
م�سّدق ومكذب، يثبت وينفي: )اأجل( )ل(، ويردد قوله: )بعتها( كاأنه ُينكر 
وقوعه.ثم تهداأ اأ�سوات النا�ص، ويخلو القوا�ص وحيدًا بهّمه وعذاب �سمريه، 
يكاد ميثله  القوا�ص، حتى  نف�ص  اكتنف  الذي  للظالم  وي�سوق حممود و�سفًا 

تثياًل، هو قمة الإبداع:

م��ث��ُل اجلبْل ال��ه��ّم  م��ن  ُم��ط��رق��ًا، عليه  ذّل���ٍة  ��ى على  َواأَْغ�����سَ

 

كالأ�سّلْ اأع�ساوؤه  َت��خ��اذُل  َح���َراٍك،  من  به  اإن  وم��ا  اأق���ام...، 

 

يا رجْل«! ِبْع  باَع،  بْع،  باَع،  و»بْع!  حام،  الزِّ اأذنيه �سجيج  ويف 

 

ك��اأروٍم)2(َم��ث��ْل)3( واْم)1(مبهجته،  ال�سُّ ط��ار  حيث  يف  واأخ��ل��د 

 

)(( لوٍد))(ُعُتّلْ �سَ حزٍن  تثاَل  قام،  حيث  نبتْت،  �سخرًة  كاأْن 

1- ال�سوام: امل�ساومة يف البيع.
2- الأروم: اأ�سل ال�سجرة اإذا ماتت و�سقطت اأغ�سانها.

3- مثل: انت�سب.
ْلب اأمل�ص. )- �سلود: �سُ

)- ُعُتل: غليظ ثقيل ثابت.
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املوقف، هو رمز �سعف  القوا�ص ذلك  قام حيث وقف  الذي  التمثال  هذا 
الإن�سان الأبدي، الذي اأ�سبه فطرًة فيه ل تزول.

القارئ،  نف�ص  يف  الأم��ل  روح  يبث  اأن  الق�سيدة  ختام  يف  حممود  وي��رى 
ويربط التفاوؤل )ب�سنع اليدين(، ليبنّي اأن بو�سع الإن�سان خلق حياة جديدة، 

ويف مقدوره وطاقته اأن ي�ستعيد ما فاته:

اأ�����س����اء ال����ظ����الُم ل��ه��ا ب���غ���ت���ًة، ق���ّو����ص خ��ي��م��ت��ه وارحت�����ْل

 

َنْل تجُ ــه مــن خـــالل الــغــ�ــشــون عـــــذراءجُ مــكــنــونــٌة مل  اأطـــّلـــت ل
...

يندمْل: ومل  ت��ل��ّظ��ى  ُم�����س��ت��وف��ًزا)1(ب��ُج��رٍح  ف��ارت��ّد  ون���اَدت���ُه، 
...

اأف���ْق! ل َف��َق��دتُّ��ك! م���اذا ده���اك؟! ت��ّت��ْع! ت��ّت��ع ب��ه��ا! ل ُتَبْل

 

الَبَدْل َوِن��ْع��َم  اأْخ��ِت��ي!  َق��د  يِف  َل��َدْي��َك،  َت���َراين  ي��دْي��ك  ْنع  ِب�سُ
فالأمل – يف اأحيان كثرية – ي�سعى اإلى الإن�سان �سعيًا، وما عليه اإّل اإجابة 
ذلك ال�سوت الداعي للحياة من جديد، والأمل يف حياة الإن�سان منبثق من 
اإميانه العميق باهلل، فاملوؤمن واثق يهمه اأن ميار�ص دوره يف العمل، فاإن اأ�ساب 

اأثيب على �سوابه، واإن اأخطاأ اأُِجر على اجتهاده.

�سدقِت �سدقِت!! ... نعم قد �سدقُت! و�سّر يديَك كاأْن مل َيَزْل

 

اجلبْل وُمْر�ِسي  النبات،  وب��اري  ات،  ال��ّن��ريِّ فاطر  به  حباَك 

 

ــــــَربٍّ تــعــالــى وَجــــّلْ ــح لــــه! ولــــبِّ ِل ــّب ــش فــقــم! وا�ــشــتــهــّل، و�
ل يف هذه الق�سيدة ل ينق�سي، فكل بيٍت منها يكاد يكون وحدًة  وبعد، فالتاأمُّ
فنية متكاملة، وا�شتيعاب ذلك اأمٌر يحول دونه طول الق�شيدة، فاأبياتها قاربت 
الثالثمائة، اإ�سافة اإلى مقدمة نرثية، ومقدمة �سعرية، وخاتة، واملطولت 
يف تاريخ ال�شعر العربي طاملا اأثارت اإعجاب النقاد، فهي تف�شح عن ذخرية 

لغوية غنية، و�ساعرية عميقة النَف�ص، ثابتة اخُلطى.

1- امل�ستوفز: هو القاعد اإذا ا�ستقّل على رجليه يتهياأ للقيام، وملّا َي�ْسَتِو قائمًا بعد.
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- قراءة يف ق�ضيدة: »األ�ضِت التي ...؟!«

التي خانت  العامة لهذه الق�سيدة �سورة حماكمٍة للحبيبة  تبدو ال�سورة 
اآبت تروم احلب، فحق  اأبقت على عهد، ثم  اأبرمت من عهود الوّد، فما  ما 
اأبيات  على  الوقوف  اأّن  بيد  بالفراق،  قا�سيًا  حكمًا  عليها  احلكم  يكون  اأن 
ه الوجد، يجاهد  اأنها نفثات م�شدوٍر بّرح به االأمل، واأم�شّ الق�شيدة يرّجح 

نف�سه لتتجمل بال�سرب وال�سلوان، فال تلدغ مرارًا من اجُلحر ذاته.

يدّل على ذلك انفعال املحب ال�سديد الذي دفعه اإلى اأن ي�ستط يف الإدانة، 
فيحكم على كل )اأنثى( بكْون ال�سر فيها طبيعة وفطرة.

�سريبة اأنثى ... وهي �سر ال�سرائِب!ولكن رمْت بيني وبينك بعده

ثم هو يحاكمها اأمام نف�سه التي تاقت لتلقاها، واإن حاول اأن يوهم القارىء 
التي  حكمته  لرُي�سل  خطابها  يرتك  فهو  قوة،  موقع  من  يخاطبها  اإمنا  اأنه 

ُيخاطب بها عاطفته الرعناء ح�سب.

بلى! كنِت ... اإذ عيني عليها غ�شاوٌة

 

 واأخرى على عني الب�سرية خيلت
كاأنني اخليال  تكاذيب  من   اأرى 
غايتي لأبلغ  لآمايل  اأغّني 

 

وما ذاِك اإّل راحة القلب بالهوى

الغياهِب �سواد  من  اأترّدى  واإذ 

 

لنف�سي هداها بالأماين الكواذِب

 

اإلى جنة الفردو�ِص اأحدو ركائبي

 

مطالبي واأْجني  لذاتي،  واأدرُك 

 

املتاعِب �سديد  عي�ص  يف  وبالوّد 

ففي هذه الأبيات يرتك خطابها بعد كلمتني )بلى! ُكْنِت( تتلوهما عالمة 
وقف فيها اإ�سارة لكالم حمذوف، وكاأنه يقول: بلى! كنت ذلك كله، واحلذف 
هنا اأبلغ يف الدللة على مراد ال�ساعر، فكاأنه اأراد اأن ي�ستتبع قائاًل: )واأكرث 

من ذلك، مما تقف الكلمات دونه حائرة(.

ت���ه كاذبات  ث���م ي���رتك خطابه���ا لينح���و بالالئمة عل���ى نف�س���ه، لقد َغرَّ
الأم���اين، فاأ�سدل���ت غ�س���اوًة عل���ى ب�سره وعل���ى ب�سريته، فم���ا عاد يرى 
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اأو ي���درك اإّل م���ا اأرادت له روؤيت���ه واإدراكه. وا�سطراُب���ه يف اخلطاب بني 
لومه���ا، ث���م التحدث اإلى نف�س���ه، دليل على م���ا انتاَبُه م���ن هيجان وعدم 

ا�ستق���رار.
فما كدُت اأجنو باحُل�سا�سة بعدما

 

...
األ ويحها!! كم ِبتُّ اأرقب طيفها!

النواكِب �سرَّ  يِك  ُحبِّ من  تلقيُت 

 

وكم �سهرت َعْيني جنيَّ الكواكِب!

والتاأمل يف اأنغام بحر الطويل، الذي �ساق عليه ال�ساعر غناءه، يوحي مبا 
تّلكه من رغبٍة يف �سبط النف�ص اأن تثور اأو ت�سطرب. فبحر الطويل اأحمل 
لها  ه  ُيوجِّ واإن مل  النف�ص،  مناجاة  حالة  اإلى  اأنغامه  تكون  ما  واأق��رب  للهم، 

اخلطاب.

كما اأّن لإيقاع الكلمات دورًا عظيمًا يف التعبري عن حالة ال�ساعر النف�سية 
التي لب�سته وقت تلفظ بها:

باملناكِبوكنِت يَل الرَبّ الوديَع اإذا غلت واّداف��ع��ت  باأمواجها 

وهي  )تدافعت(،  لفظة  حتمله  ل  ما  القوة  من  حتمل  )اّدافعت(  فلفظة 
اأقوى يف التعبري عن حركة التدافع وال�سطدام، وكذاك يف قوله:

وطوِل ا�سطرابي يف الهموم الغوالِبتخ�ّسعُت حتت احلب والَوجد واجلوى

يف  التمادي  على  الدللة  عمق  يف  )خ�سعت(  من  اأبلغ  )تخ�ّسعت(  فلفظة 
الفعل.

وعنوان الق�سيدة )األ�سِت التي ...؟!( ا�ستنكار – فيما يبدو للناظر دون 
اأناة – يواجه به ال�ساعر لوم حبيبته اإياه، واأملها با�ستعادة احلب الذي كان، 
غري اأّن قليال من التاأمل يف�سي اإلى الك�سف عن خبيئة نف�ص ذلك املحب الذي 
اإلى تنا�سي جراحاته  ُينكر ما ثار يف نف�سه من هوى يكاد يدفعه دفعًا  اإمنا 

التي ما اندملت بعد، والعودة اإلى ما عهد من قدمي احلب.
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وتتكرر اإجابته على ت�ساوؤله: )األ�ست التي ... ؟!( بلفظة )بلى( يف ثالثة 
مقاطع متتالية، فتكاد )بلى( هذه تلخ�ص مفا�سل احلكاية، وهو يف البداية 

ي�ستجيب لهوى قام يف نف�سه، يذكره مبن ملكت قلبه:

جانِببلى! كنِت يف قلبي �سراجًا ي�سيئه ك��لُّ  اأن���واره  عن  فيفرّت 

يعك�ص  باإجالل  وي�سورها  نف�سه،  من  اإياها  اأنزلها  التي  منزلتها  وي�سف 
ظالًل باقية حلبها يف قلبه، فهو لو )اأبغ�سها(– كما يّدعي – ملا ذكرها مبثل 

تلك املنزلة، لكنه بعدها ي�سحو على م�ّص الأ�سواك ..
من اخلري تخفي منه �سرَّ العواقِببلى! كنِت ... كنِت ال�سحر تبدو �سدوُره

ثم تتجلى احلقيقة لعينيه، فينحو بالالئمة على نف�سه، لي�ست هي امللومة 
ّكبت يف جن�س حواء – كما �سّور له الأمل – اإمنا هو  فٌة رجُ الأن )اخلديعة( �شِ

وحده امللوم، يوم �شمح لعواطفه اأن تعمي ب�شريته، فتحجب عنه احلقائق:

واإذ اأترّدى من �سواِد الغياهِببلى! كنِت ... اإْذ عيني عليها غ�ساوة

وال�ساعر فّنان، ير�سم �سورًة حلبيبته تكاد تنطق:
تّدها ل��ل��ح��ي��اة  ح��ي��اةً   امل�سائِبوك��ن��ِت  عاب�سات  يف  باأفراحها 

باحليوية  مفعمة  فهي  معنى،  من  الأول��ى  )حياة(  كلمة  يف  ما  يخفى  ول 
بني  ا�ستعمالها  �ساع  لفظة  جمرد  الثانية  )احلياة(  لفظة  فيما  والظالل، 
النا�ص حتى فقدت رونقها وجاللها، وِلتنكري كلمة )احلياة( الأولى دللة على 
ِجّدتها وطابعها الفريد الذي ميّيزها عن تلك )احلياة( ب�سيغة امَلعرفة التي 

األفها النا�ص وعا�سوها.

والتاأمل يف �سفات احلبيبة ُيجّلي روحًا عميقة لل�سورة ال�سعرية يف ذهن 
ال�ساعر، فهو ل يركز على ال�سورة احل�سية اإّل حني ي�ستحيل احُلبُّ )بغ�سًا(، 
وحني يذوق من مكرها ما يجعلها ترتدى وتنحط يف نظره اإلى �سورة )حّية 

رقطاء(.
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اأرى احلّية الرقطاء اأجمَل منظرًا

 

بريئًة ال��ع��ي��ون  ت��راءت��ه��ا  م��ا  اإذا 

 

 ت��دان��ى اإل���ى ال��اله��ي دن��و مقارب
األ ارفع يدًا ... واذهب بنف�سك رهبًة

....  ....  ....  .... 
من اخلوف خالتها ُدعابة لعِب

 

كاملداعِب كفه  وُي���دين  فيدنو 

 

فمن ح�شنها ناٌب �شديد املعاطِب

تب�سط  التي  املعنوية،  بال�سفات  اإّل  ينعتها  ل  فهو  كانت حبيبَته،  يوَم  اأما 
�سورًة  ل  تاأماًل،  زدته  كّلما  تراحبًا  يزداد  ناب�سًا،  حيًا  معنًى  املتذوق  اأمام 

ح�شية حمدودة االآفاق، فحبيبته �شياٌء ومالٌذ وحنان، بل... وزينٌة وجمال:

بلى! كنِت يف قلبي �سراجًا ي�سيئه

 

ُتّدها للحياة  حياًة  وكنِت 

 

غلت اإذا  الوديع  الرَبّ  يَل  وكنِت 

 

وكنِت ن�سيمًا واللظى َين�ِسف اللظى

 

كاأنها وال�سوؤون  مالذي  وكنِت 

 

وكنِت اإذا ما العني َمّدت ُهيامها

 

وكنِت كاأنفا�ص الريا�ص، عبرُيها

جانِب كلُّ  اأنواره  عن  فيفرّت 

 

باأفراحها يف عاب�سات امل�سائِب

 

باملناكِب واّدافعت  باأمواجها 

 

ويرتك ظل الدوح ظلَّ اللواهب

 

بغارِب ينبوع يجي�ص  الدمع  من 

 

الرتائِب اأحنُّ  تلقتها  اإليِك 

 

على الفاقد املحزون فرحُة اآيِب

ي�ستخدم  ال�ساعر  اأن  الأبيات من فنّية عالية، ذاك  ول يخفى ما يف هذه 
عاب�سات  تقابل  ف��الأف��راح  و�سدها،  ال�سفة  يذكر  ح��ني  التقابل  اأ�سلوب 
امل�سائب، والرب الوديع يقابل الأمواج املتدافعة، والن�سيم يقابل �سورة اللظى 
تتميز  والأ�سياء  الفقد،  م��رارة  تقابل  الإي��اب  وفرحة  اللظى،  ين�سف  ال��ذي 

ب�سّدها، فكذا كانت ال�سورة يف هذه الأبيات اأن�سع واأ�سد �سطوًعا. 

وي�سرتعي النظر اأحد الأ�ساليب يف هذه الق�سيدة ، هو اأ�سلوب الإمعان يف 
الو�سف، الذي ي�سفي على ال�سورة واملعنى جالًل ورحابة.

غايتي لأب���ل���َغ  لآم�����ايل  اأغ���ن���ي 

 

وما ذاك اإّل راحة القلب بالهوى

 

اأَِرد اأِرَد املاء الزلَل– ومل  واأن 

مطالبي واأج��ن��ي  ل��ذات��ي،  واأدرَك 

 

املتاعِب �سديد  عي�ٍص  يف  وب��ال��ُوّد 

 

وقد ع�سُت دهرًا– َغرْي رنق امل�سارِب
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هي حال َمْن ي�ستاق للماء ويطلبه، وقد طال انتظاره، لأنه تطلب ماًء زلًل 
ل ماًء َكِدرًا.

جتنبت ُجهدي – املاَء َجّم ال�سوائِباأل فاعلمي اأين ظمئُت، واأنني

لقد ا�ستبّد الظماأ بال�ساعر، اإّل اأنه ما زال يتوق اإلى املاء �سافيًا ح�سب. 

ِبُغّلٍة مي��وت  ظ��م��اآن��ًا  فاأغريِت بي الُغاّلِت من كّل جانِبفجئتك 

�سافيًا،  ماًء  ول  عكرًا  ماًء  املحب  ن�سيب  يكن  ومل  احللم،  حتّطم  لقد 
ول ُغّلًة ح�سب، واإمنا هي )الغاّلت من كل جانب!(، فاأّي ظماأ ذاك!! واأي 

راِئع!!.. و�سٍف 

ومن جمال الو�سف اأ�سلوب املفارقة:

وكان حديَث الو�سل �سمُت الرغائِبفلما التقينا �سمنا ال�سوق والهوى

ل�ُسدَّ ما ا�ستاق اإليها، وتاقت للقياها نف�سه، حتى تثل طيفها كاأنه حقيقة 
ل خيال، فاأف�سى اإليه مبكنون نف�سه، اإّل اأنه عندما التقاها اأخريًا، و�سمهما 
ال�سوق والهوى، اأُجلم ف�سمت، وكان �سمُته عن كل ما رغب يف الإف�ساء به 

هو وحَده )حديث الو�سل(!!

يجيئ  اأن  يح�سن  تعبريه  اأن  الكالم،  من  املنثور  عن  ال�سعَر  مييز  ومما 
يدع  ثم  ال�سورة،  اأو  املعنى  من  جانبًا  ُيظهر  بحيث  مف�ساًل،  ل  جمماًل 
جوانب  فُيكمل  ينطلق  اأن  للخيال  ويرتك  بقيتها،  ا�ستلهام  املتذوق  لذهن 

ال�ساعر: يقول  جمعاء)1(،  ال�سورة 
اأم�سها!! اأك����اد  ح��ت��ى  جوانبي!اأم��ث��ل��ه��ا  ت�سمُّ  ما  اإليها  واأُلقي 

فقوله )ما ت�شم جوانبي(، تعبرٌي مل يدع مما ت�شم جوانب النف�س �شيئًا 

1- ينظر: قطب )�سيد(، مهمة ال�ساعر يف احلياة و�سعر اجليل احلا�سر، مكتبة الأق�سى، عمان، دار 
العربية للطباعة والن�شر والتوزيع، بريوت، د.ط، د.ت: 97، 98.
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من همٍّ وحرية، وقلٍق وغرية، وفرٍح واأمل، واأمٍل وندم، ذلك كله تاأتى لل�ساعر 
له. حني اأجمل القول فلم ُيف�سّ

األ ل تقويل كيف كنِت!! ... فاإنني

 

ترومني مني الوّد ُبقيا على الذي

 

ترومني مني الوّد؟!... تلك عجيبٌة

 

ت�سهيِت حلمًا، فات ما ت�ستهينه

 

تليُت هذا البغ�ص حّتى راأيتني

 

َجَنْيُتُه ُبغ�سي كلَّ ذنٍب  يُك  فاإن 

 

 وكيف... وقد اأنهكتني وعرقتني
مليئٌة احلــيــاَة  ولكّن  ذريــنــي... 

غائِب! غ��رُي  ���س��ّره��ا  اأن��ث��ى  ك��لَّ  اأرى 

 

م�سى؟! .. خاب فاأيل اأن اأرى غري ثائِب!

 

العجائِب! اأم  تلك  لذبحي؟!  واأ�سعى 

 

ل�شاغِب!  طعاٌم  حلمي  من  يبَق  فلم 

 

عقاربي!  واأغ������ذو  ح��ّي��ات��ي  �������ُب  اأُربِّ

 

بتائِب! م��ن��ه  ل�����س��ُت  ف����اإين  اإل���ي���ِك، 

 

النوائِب؟! جيو�ص  قلبي  على  وُق��دِت 

 

بكن! ... فما يف الأر�ص منجًى لهارِب!

ذلك  نف�ص  اعرتى  ما  على  الدللة  بالغ  الق�سيدة،  يف  اخلتامي  واملقطع 
املحّب من �سراع، يرتاوح فيه بني القوة وال�سعف، فعلى الرغم من ق�سوتها 

ها يف نف�سه بقية: التي اأ�سنته واأنهكته، اإّل اأنه ما زال لودِّ

)األ ل تقويل كيف كنت!!..( وعالمة احلذف هنا توجب وقفًة ب�سيطة، اإّن 
خواطر املا�سي )كيف كانت( تتبادر اإليه �سريعًا، حتاول اأن ت�سعفه وتفّت يف 
عزمه، فينتف�س كربياوؤه اجلريح ليجُطلق حكمًا قا�شيًا: )اأرى كل اأنثى �شرها 
اأنثى(،  غري غائب(، وهو بذلك ل يق�سو عليها وحدها، بل يق�سو على )كل 
هي  تلك  ل  التي  وفطرتها  طبيعتها  اإلى  ف��ريّده  فعلها،  ُي�سوغ  بذلك  وكاأنه 

ها. نف�سها ردَّ

)ترومني مني الوّد بقيا على الذي م�سى؟! ...( هو بعد عالمة احلذف 
هذه ل ميلك اإّل اأن يعود بذهنه اإلى ما م�سى يف حلظٍة من حلظات �سعفه، 
لتنا�سي  ثائب!( يف حماولٍة  اأرى غري  اأن  فاأيل  �سريعًا )خاب  ي�ستدرك  ثم 

�سعفه.

113



)ترومني مني الود؟! ...( هو ل ي�سّدق اأنها عادت تروم الود، فيعيد اجلملة 
اإّل اأنه ينتبه:  ذاتها فعل من اأراد اأن ي�ستوثق، وي�سمت قلياًل وهواه يغالبه، 

)تلك عجيبة!( هي كاذبة لي�ص اإّل، )واأ�سعى لذبحي؟! تلك اأم العجائب!(.
اأّن  غري  قويًا،  هنا  ال�ساعر  يبدو  قد  ت�ستهينه(  ما  فات  حلمًا،  )ت�سهّيِت 
�شعفه يربز يف ال�شطر الثاين )فلم يبق من حلمي طعاٌم ل�شاغب(، يقول: 
لقد فاتك ما ت�ستهني، ل لأين قوي اأ�ستطيع دفعك، بل لأنه مل يبق من حلمي 

ما ي�سّد جوعِك اإلى الإيذاء!
لقد �سيطر علّي ال�سعف طوياًل حتى �ساحبت )بغ�سك( الذي وهمُته حبًا 

زمنًا طوياًل، اأتعهده واأرعاه، فاإذا اأنا اأتعهد حيات وعقارب نه�ست ج�سدي.
)فاإن يك بغ�سي كل ذنب جنيته اإليك( ... ل يزال لها يف قلبه مكانة، لأنه 
يح�ّص اأنه يقرتف نحوها ذنبًا، ويحاول اأن ينت�سر على هذا ال�سعور في�سرخ: 

)ل�سُت منه بتائب(.
)وكيف...( ثم يتمّلى مفّكرًا يف اإمكانية العودِة ويتاأمل يف حاله، لقد اأنهكته 

وقادت على قلبه جيو�ص النوائب، فاأّنى له اأن يعود؟!
)ذريني(... هذا هو اخلتام، لقد انت�سر اأخريًا هواه، فاأ�سعفه، ومل يعد 
اأن  اأريد  ال   ... ذريني  رجــاًء:  يرجوها  فاأ�شبح  ي�شدر حكمًا،  اأن  طاقته  يف 
يل  ينبغي  هل  ولكن  اأنت،  فابتعدي  بي  ترتفقي  اأن  اأردِت  فاإن   ... اأنا  اأبتعد 
اأخريًا اأن اأعتاد هذا الظلم؟ واأنى يل النجاة والهرب وكل جن�ص حواء كذاَك 

�سفته!!)1(
)ولكن احلياة مليئٌة بكن! فما يف االأر�س منجى لهارب!(

1- ولي�ص مبالغة القول اإن مذهب ال�ساعر -هنا- يعد مبالغة، فالتعميم، كما هو معلوم، غري جائز، 
ومل تخت�ص املراأة -كل امراأة- بالظلم من دون الرجل.
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- قراءة يف ق�ضيدة : »اع�ضفي يا رياح...!«

هذه نظرٌة للكون واالإن�شان واحلياة، اأر�شلها ال�شاعر يف ا�شطراٍب حانق، 
يهج�ص يف �سمريه، اإلى معنى قام يف نف�ص الإن�سان من الأزل، ول يزال قائمًا 
فكرة  امَل��روع من  وفزعه  و)البقاء(  ب� )اخللود(  الأب��د، ذاك هو حلُمه  اإلى 

)الفناء(.

اإن ال�سعور املتحكم يف بناء هذه الق�سيدة، والذي ي�سري يف عروقها من 
واألفاظها  وتراكيبها  بل  ال�سعرية،  �سورها  وي�سبغ  منتهاها،  حتى  مبتدئها 
من  الأخــالٍط  معاناته  تكرار  النابع من  )املــرارة(،  �شعور  هو  بقتاٍم مظلم، 

م�ساعر )اخليبة( و)اخلديعة( و)الوهم(.

َيِجّد  الذي  الكذاب(،  اخلادع  )الأمل  رمز  الق�سيدة،  يف  و)الرياح( 
اإذا جاءه  االإن�شان يف طلبه، فاإذا هو �شراٌب يح�شبه الظماآنجُ ماء، حتى  بنو 
مل يجده �شيئًا، و)الرياح( جمع )ريح(، ويف القراآن الكرمي يجيئ اجلمع يف 
اآيات الرحمة، والواحد يف ق�س�ص العذاب، ويف احلديث، عنه – ] – كان 
يقول اإذا هاجت الريح: اللهم اجعلها رياحًا وال تعلها ريحًا، يريد: اجعلها 

لقاحًا لل�سحاب ول جتعلها عذابًا.)1(

�سّم  حني  ال��ق��ارئ،  ل��دى  املفاجاأة  عن�سر  اإث��ارة  على  ال�ساعر  رّك��ز  وق��د 
)الرياح( مبا حتمله من معاين اخلري والرحمة، اإلى �سفة الع�سف، وهي: 

�سدة الهبوب)2(، تطلق على الريح، اإذا كان هبوبها وبااًل، قال تعالى: {ې  

ې  ې           ېى   ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ})3(، 
فال�ساعر ُيفارق ب�سم النقي�سني: �سفة العذاب، و�سفة الرحمة، ويثري بذلك 

1- ينظر: ابن منظور )اأبو الف�سل جمال الدين( ت 630هـ، ل�شان العرب، دار �شادر، بريوت، ط1، 
1997، مادة )روح(، جملد )3( :0)1.

2- ينظر: ذاته، مادة )ع�سف(، جملد ))(: 2)3.
3- �سورة اإبراهيم، اآية 18.
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ذهول  من  الإن�سان  ينتاب  عّما  املفارقة،  يف  اأ�سلوبه  فينبئ  القارئ  عجَب 
وحرية حني مُينى بخيبة اآماله.

�ي الطلوَل والآثارا اع�سفي يا رياُح ِمن حيُثما �سئِت ... وِعفِّ
�ِسَرارًا)1( لياًل  َيُحوَر  حّتى  الليِل  هذا  اآي��َة  ري��اُح  يا  وان�ِسفي 
الأعمارا ُي��زل��زُل  زئ���ريًا  ه��ِر  ال��دَّ َح���َرِم  ري���اُح يف  ي��ا  وازاأري 

الذي  العمران  ل  وتزيل،  التي تحو  احِل��ّدة،  �سمة  الرياح،  َفِلع�سف هذه 
�ساده الإن�سان ح�سب، بل بقايا ذلك العمران: )الطلول والآثار(، وهذا اإمعان 
يف و�سف نكاية اإهالكها ودمارها، فقد اآبت تروم الق�ساء على ما تبّقى من 

الديار اخلربة، وما كفاها خراب الديار!

الذي  الإبداع  اآثار  بقايا  اأكرث من  ليطال  املدّمر، فهو ميتد  اأّما )ن�سفها( 
�ساغه الإن�سان، اإنه ليودي بقوام حياتهم، وعماد راحتهم، فاإذا نور قمرهم 

مي�سي بددًا، فيحور ليلهم مظلمًا، �سديد الرهبة.

فلت�ستد يف  والرياح غ�سبى،  نف�سه!،  اإّل )الإن�سان(  يبق  بعد؟!، مل  وماذا 
عمر  ِلَيطاَل  الرعب،  واإث��ارة  القلوب،  خلَع  زئريها  اأثر  يجاوز  حتى  الزئري، 
الإن�سان، فيق�سي على وهمه الأكرب، بالأمل يف اخللود والبقاء، وليكن حرم 

الدهر حماها، فقد كان ومل يزل، لأنها كانت وملّا تزل، قدمية وباقية.

وال�ساعر ل ي�سف الرياح ذلك الو�سف املخيف خماطبًا بني الإن�سان، اإنهم 
اأن ُيدركوا، بل هو يخاطب الرياح ذاتها )اع�سفي(، )ان�سفي(،  اأ�سلُّ من 
)ازاأري(، فهو يحّر�سها على اأن تتابع تدمريها، حتى تزيل ذلك الوهم الذي 

تن�سئه يف نفو�ص الب�سر، وتغريهم بامتداده، وهو ل ُبدَّ ُمنَق�ٍص، ول ُبّد زائل.

بٍّ َهَتَك الغيَظ عزَمُه والَوقارا اع�سفي كاجلنوِن يف َعْقِل �سَ

 

ُه اأيَن �َسارا اع�سفي كال�سكوِك يف ُمهجِة الأعمى َتخاَطْفَن ِح�سَّ

 

1- ال�سرار: الليلة التي ي�ست�سر القمر فيها، ل�سان العرب، مادة )�سرر(، جملد)3(: )27.
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الأطيارا وَي�سَرُع  َن�ْسَفًا  الأوَك���اَر  َينت�سُف  َكالفناِء  اع�سفي 

�سل ذلك الإن�سان، حني �سّورِت له – وهمًا – عزمًا ووقارًا، ا�ستحال �سكًا 
يف مهجته العمياء بوهمك، بل جنونًا يف عقله املنقاد لهواك، ل بل �سّل حني 
َوِهم اأن االأوكار التي تلجاأ لها الطيور اأماٌن لها وحمايٌة و�شكن، فحدا حدوها، 

واأن�ساأ لنف�سه �سكنًا واأمانًا، هو حم�ُص وهم.

اع�سفي كالوفاِء �سادمُه الَغْدُر ... فاأغ�سى اإغ�ساءًة، ثمَّ ثارا

 

وَحارا ِعْلَمًا،  الِقَفاَر  َذلَّ  اأَ َهاٍد  ِمْن  َي�ْسَخُر  كال�سالِل  اع�سفي 

 

َقرارًا، وَفارا َي�ستطع  رِب فلْم  اأََفاَق من ال�سَّ اع�سفي كالأ�سى 

)فورة  وما  )الُهدى(!،  وما  )ال�سالل(  وما  )الغدر(!،  وما  )الوفاء(  ما 
االأ�شى( وما )ال�شرب(!، اإنها اأخالٌط كثريًا ما تلتقي يف )االإن�شان(، فاالإن�شان 
مهتٍد اإلى �شيئ و�شالٌّ عن اأ�شياء، ويفٌّ بوعٍد، وغادٌر بوعود، �شابٌر يف حمنٍة، 

وقانٌط يف كثري، تلك �ِشَمته الأنه مفتقر للكمال واالن�شجام.

اإاّل نعمٌة تجُن�شئ اخلراَب اقتدارا اأنِت  اع�شفي وان�شفي، فما 

 

تتبارى! نقمٍة  اأ�ــشــبــاِح  ــرَي  غ ــاكــنــوهجُ  الــ�ــشَّ وال  َيــكــْن  مل  عـــامَلٌ 

هاهو ال�ساعر من جديد يجمع الأ�سداد، واملتقابَل من ال�سفات، فيطرح 
عليها حكمًا ُيجّمعها، ف� )النعمة( تقابل )النقمة( وُيوحدهما الزوال.

اأمامه،  �سخ�ص  كاأنها  فيخاطبها  الرياح،  ت�سخي�ص  اإلى  مييل  وال�ساعر 
قائاًل: )ا�سهدي،اأذكري، اأن�ستي، ا�سمعي، اأنظري(، وهو بذلك يخلع عليها 
�سمة احلياة، لكّن حياتها لي�ست �سبيهًة بحياة الأ�سخا�ص املحدودة، اإمنا هي 

ممتّدٌة على َمرِّ االآباد:
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ك�نِت �ِشـرَّ االأحيـاِء ُطّراً.. فما مَيلُك �ِسرٌّ عن ناظريِك ا�ستتارا

...

دارا؟ َتَق��اَدم  َهي�كٍل  يف  ــاد،  ـــ الآب كـاهنَة  اإالِك،  ـجيٌب  مجُ َمــن 

...
ولعّل روَح اأبي العالء – �سيخ املعرة – �سديدة الل�سوق بتاأمالت ال�ساعر، 
اأِلَف النا�ُص التفاوؤَُل واخلرَي به، فلئن  التي حتمل �سمت الت�ساوؤم، حتى مما 

ت�ساوى البكاء والِغناء يف ُعرف �سيخ املعرة حني قال:

غرُي جُمٍد يف ِمّلتي واعتقادي

 

اإذاقي� ِعّي  النَّ ��وُت  ���سَ و�َسبيٌه 
���س��اِد  ُ َت��������َرمنُّ ول  َب������اٍك  َن������وُح 

 

ناِد كلِّ  يف  الب�سرِي  ِب�سوِت  ���َص 
  اأََبَكْت ِتْلُك��ُم احلم����امُة اأْم َغّن�                 �ّنْت على َف��ْرِع ُغ�سنه�����ا امَلّياِد)1(

فها هو �سوُت اأبي العالء بنربٍة جديدة:

اقِت�سارا وايا  الطَّ َمِر  ُم�سْ اإلى  َتَد�ّس�سِت  كيَف  رياُح  يا  اذكري 

 

ِلُك �ِسرٌّ عن ناظريِك ا�ستتارا كنِت �ِسرَّ الأحياِء ُطّرًا ... فما مَيْ

 

َتبلَغ االأوطارا)2( اأن  َرّجي  تجُ اآماٌل  منذ َجا�َشْت يف َحْماأِة الَكوِن 

 

والأمطارا الَل  الظِّ وُتهدي  َتختاُل  املُ��ْزِن  َغرائُب  َتهاَدْت  ُمذ 

 

اأُوارا قلٍب  ُكلِّ  يف  ْذَكْت  َفاأَ الأولى  الزهرُة  ِب�ِسّرها  باحْت  ُمنذ 

 

ذ ت�شامْت يف َم�شبِح اجَلوِّ َفْتَخاءجُ وداَرْت ِبَلهوها حيثجُ َدارا)3( مجُ

 

ُمنُذ َناَحْت ِب�َسْجِوَها ذاُت َطوق ٍ،فا�ستَجا�َسْت ِبَنوِحها الأ�سَحارا

 

يارا لَّْت اأتراَبها والدِّ ُمنُذ َحّنْت يف ُظلمِة الليِل َحريى، قد اأَ�سَ

 

ُمنُذ اأَوَفى على الِبقاِع اأبونا ال�سيُخ حرياَن ل ُيطيُق ا�سطبارا

 

الأخطارا ِب�سيخنا  ف��اأغ��َرْت  الأن��ث��ى  نفحُة  ِب��اأّم��ن��ا  اأملّ���ت  ُم��ذ 

1- املعري، ديوان �سقط الزند: 111.
2- احلماأة: الطني الأ�سود، ل�سان العرب، مادة)حماأ(، جملد)2(:9)1.

3- فتخاء: قدم لينة، ومنه قيل للعقاب: فتخاء، ذاته، مادة)فتخ(، جملد))(: 87. 
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قد عا�ست الرياح اأماًل يف �سدور النا�ص، وتد�س�ست ق�سرًا على طواياهم 
ونفو�سهم، وكانت بداخلهم حياَة قلوبهم، فاأتاح لها ذلك الك�سَف عن اأعمق 
اأ�سرارهم. فعرفت ومل�ست �سعف الإن�سان يف حنينه وتوقه اإلى مراأى ال�سحاب 
املثقل باملطر، وا�سرتواح عبري الزهر يف اأكمامه، والتعّلق مبعنى �سمو العقبان 
َلْت ملّيًا يف لهفته لبكاء  اإلى الُذرى، وهيجان عاطفته اأما َنوح احلمائم، وتاأمَّ
حريى �سّلت ديارها، وا�ستياقه لنفحة الأنثى التي ل يطيق عنها ا�سطبارًا، 

فاأدركت الطريق اإلى اإنهاكه وق�سمه.

ُمذ اأ�ساخْت لِك الربايا ُخ�سوعًا ... َف�صَّ فيهم حنينِك الأ�سرارا

 

َحوا: اأَِعبادًا َراأيِت اأم ُفّجارا؟! اذُكري كيَف ... وانظري كيَف اأَ�سْ

 

َحيارى! عاجزيَن   ... َيْفَنوَن  ثم  َتفنى،  لي�َص  ُق��درًة  َيَتَباَغوَن 

 

ب�سهواتهم،  وا�ستذلتهم  الب�سر  على  �سطوٍة  ذات  اأ�سبحت  الرياح  تلك 
فاأ�سحوا عبادًا لها تاأمر فيمتثلون، )اذكري كيف( ... كيف كان الإن�سان قبل 
اأن يخرجه من اجلنة غروره واأمله اأن يحوز خلدًا وملكًا ل يبلى، )وانظري 
كيف(... لي�ص اأكرث من عاجز يبتغي قدرًة وحياًة ل تفنى، ثم يفنى حائرًا: 

كيف كان ذلك!!

اأ�شلوٌب يركز ال�شاعر على ا�شتعماله،  وتكرار ال�شيغ والكلمات واالأحرف 
الق�سيدة  مطلع  يف  فهو  املتلقي،  خيال  يف  ال�سورة  تعميق  بذلك  وي��روم 
يكرر �سيغة الأمر، وكلمة: )اع�سفي( على وجٍه خم�سو�ص، قا�سدًا بذلك 
الداّل  الظرف  يكرر  بعدها  هو  ثم  واجل��ربوت،  البط�ص  على  دللتها  تاأكيد 
اأبيات متتالية،كما  ت�سع  ت�سع مرات يف  الزمن، وهو قوله: )مذ، منذ(  على 
ُيكررا�ستخدام احلرف الدال على التخيري: )اأم( خم�ص ع�سرة مّرة يف اأحد 

ع�سر بيتًا، بدءًا بقوله:
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وَت! لقد �َساَر يف الُقروِن َم�َسارا! تي يا رياُح.. ما اأَْب�سَع ال�سَّ اأَْن�سِ

ُج�وؤارا؟! اأم  ُع�ول�ًَة،  اأم  ُمك�اًء،  اأم  �س�رخًة،  اأم  اأََح��نينًا... 
يف دللٍة على عمق احلرية التي و�سل اإليها ال�ساعر حينما اأ�سغى ل�سوت 
الب�سر وهم ي�سطرعون يف احلياة،وكم هي بالغة الدللة لفظة )يتباغون(!، 
ال�سْبق  يف  رغبًة  ال��ذات  عن  و�سدورها  وتدافعها،  احلركة  انفعال  فيها  اإّن 

والظَفر.

نيا بليٍل، وما اخرتقِت نهارا؟! رِت ما َطويِت من الدُّ كيَف اأَْب�سَ

 

وَعارا؟ ِخزيًا  َيوؤمُّ  اأم جنونًا  وُنباًل،  راأيِت عقاًل  ا�سَهِدي: هل 

 

َتَتَمارى اخَلنى  من  وُح��ق��ودًا  َت�سعى،  اخلبائِث  ِم��ن  وخفايا 

 

املُ�ستعارا ث��وَب��ه��ا  ال��ّده��ر  ق��ْي��َن��ُة  األَب�َستها  ح��ّي��ة  واأ���س��اط��رَي 
...

وُدمًى مل َتَزْل ت�سرُي ا�سطرارًا ... يف غروٍر َينفي امَل�سري ا�سطرارًا

 

اأح�����ّدِت الأظ���ف���ارا! َت��َك��ْد تنب�ص ح��ت��ى  ف��رائ�����ٍص مل  وب��ق��اي��ا 

 

 ودنايا تختال يف زخرف البط�ص ... تخال الأقدار منها غيارى!
يف حياٍة خمبولٍة اأ�شكرتها �شهواٌت تبقى ... وتجُفني ال�ّشكارى

 

َيِعفُّ اختيارا َم�ّستُه َيطغى ... فال َيزهُد طبعًا، ول  كلُّ �سيئ 

هكذا خّلفت الرياُح املخاِتلة حياة النا�ص: جنونًا، بل خزيًا وعارًا، واأخفت 
املخازي  من  وُيخفي  والقوة،  الغلبة  ُيظهر  م�ستعارًا  ثوبًا  واألب�سته  كله  ذلك 
ُي�سرّيون  اأ�سرى يف الأغالل،  اأتباعها عبيدًا لها،  واأ�سحى  واأ�سنافًا،  �سروبًا 
نب�س،  بقّيٌة من  التي �شرى يف ج�شمها  الفري�شة  بوهٍم مغرور، حالهم حال 
مغرية،  ال�سهوات  الدنيا،  ح��ال  ه��ذه  ال��ق��وة!!  متوهمًة  اأظافرها،  فاأحدت 
والنا�ص منقادون اإليها، غري اأنهم يفنون وتبقى، ل يزهدون عن فطرٍة وطبع 

يف نفو�سهم، ول يعّفون عن اإرادٍة وتكّلٍف واختيار.

ولعّل �سيطرة ال�ساعر على اللغة تبدو وا�سحة دون خفاء، يف قدرته على 
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تكرار كلمة: )ا�سطرارا( مّرتني يف البيت ذاته، دون اأن ت�ستحيل لغُة ال�سعر 
اأن  اإل  لغًة نرثية، فرغم ما حتمله هذه اللفظة من ثقٍل قد ينوء به ال�سعر، 

ال�ساعر اأحّلها حمّلها، بحيث ليقوم املعنى بغريها.

فنى اللَيايل انتظارا اأن�ستي يا رياُح، �سرخُة َملهوٍف طعنٍي اأَ

 

ُتوارى ل  ِجراُحه  َدامياٍت  َوحيدًا...  الُغيوَب  َي�ْسَتْنِف�ُص  َهاَم 

 

عذارى ِج��راح��ًا  ُيدمي  داًء  ع��اَد  �سفاًء،  دواٍء  يف  َظ��ّن  ُكّلَما 

 

ِف��رارا! ل  اأْن  اأيقنَت  ك��ال!  ُت��داوي��ه��ّن؟  اجل���راِح  اأَِف����رارًا من 

 

�ِسْر جريحًا رّثًا باآلمَك الّظماأى، و�ساِئْل ... اإن ا�ستطعَت حوارا!

 

رارا)1( وال�سِّ ِجَهاَرهم  فاأطفا  النوِر  َعْيَلم  يف  العامِلوَن  َغ��ِرَق 

 

وغارا َف��َغ��اروا  ِعلمُهم  َذَب��َح��ْت  ُلوه،  َح�سّ مِبا  �َسْرَقًة  �َسِرُقوا 

 

قي احُلْجَب وانزعي الأ�ستارا اأيَن؟ ... ل اأيَن! يا رياُح اأجيبي، َمزِّ

 

دارا؟ تــقــادَم  هيكٍل  يف  االآبــــاد،  كاهنَة  اإاّلِك،  ــيــٌب  جمجُ َمــْن 

 

ُكّفارا! فاأعر�سوا  فمّلوا،  اإمي��ان��ًا،  امل��ح��اري��َب  ُع��ّب��اده  ���س��اَد 

 

الَبوارا!!  البقاِء  هيكِل  اإلى  َيُزّفون  فهّبوا  فانت�َسوا،  �َسِكروا، 

 

ال�سمارا؟ ُت�سحُك  واأح��ادي��َث  ظ��الًل  اأم  وحكمًة،  اأَُخ���ُل���ودًا 

 

�شي ثرًى... يطري غبارا! ، ميجُ َقل�سجُ عنه ال�شم�سجُ مارٌد يف الرثى تجُ

يف  خمالبها  وتن�سب  الفرائ�ص،  ت�سّيد  يف  دورها  تار�ص  الرياح  ذي  هي 
اأج�ساد ذوي احلاجات، ويطلب ال�ساعر من الرياح اأن تن�ست ل�سوت ذلك 
امللهوف الذي طال انتظاره، وطال تعليله بالدواء، ولكن اأي دواٍء ذلك الذي 
�سفة  اجل��راح  على  ال�ساعر  خلع  وقد  ع��ذارى(،  جراحًا  ُيدمي  )داًء  يعود 

تها ومدى اإيالمها. ل للقارئ ِجدَّ العذرية، لُيخيِّ

لقد اأيقن ذلك الطعني اأن جراحه ل ُتداوى، في�سائله: مل تدوايهن؟!... اإنه 
�سلطان الأمل الواهم!

1- العيلم: البئر الكثرية املاء، ل�سان العرب، مادة)علم(، جملد))(: 17).
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فغار  ذاك،  بغرورهم  ف�سرقوا  العلم،  بحر  من  نهلوا  مبا  العلماء  اغ��رت 
اإالِك(، ويكّني  اأين؟! )من جميٌب  اإلى  اآمالهم،  علمهم وغاروا، �شرعى ريِّ 
– على مّر  عنها بو�سفها )كاهنة الآباد(، التي ق�سدها ول زال يق�سدها 
الدهور – من تاق اإلى ك�سف الغيب امل�ستور، فتعّبدها النا�ص اأماًل باملعرفة، 
واخللود، وعندما يئ�سوا من اأملهم، كفروا بها، لكنها مل ُتيئ�سهم اإّل عندما 
اأنهم ظفروا باحلكمة و�سر اخللود، وكانت بذلك  اأوهمتهم  املوت!  اكتنفهم 
ت�سخر منهم، فما اأحدهم اإّل كمارٍد، يخال اأنه يطاول عنان ال�سماء، فاإذا هو 

قابع يف الرثى ل يرمي، مي�سي ثرى، ثم يفنى ذراٍت من الغبار!!

والنداء،  واخل��ط��اب،  الإخ��ب��ار،  اأ�سلوب  ا�ستخدام  بني  ال�ساعر  وتقّلُب 
والتعجب، ُيجّلي فورَة نف�سه، وا�سطراَب م�ساعره.

اقتدارا! الفناَء  راوَغ  قد   ... الَوّهاَج  القب�َص  ذا  ري��اُح  يا  انظري 

 

انبهارا)1( ِب�ِث�ْق�ِلِهّن  َيَتَلّوى  فدهرًا،  َدْه��را  الأط��ب��اِق  حتَت  عا�َص 
ى فا�ستطارا َدَع ال�سخرَة املَُلْمَلَمَة الُكربى   ... واأَ�سرى، حتى مَنَ �سَ

 

نهارا! ال��ظ��الَم  راأى  اأع��م��ى   ... ال��ف��رح��ِة  م��ن  ف��ُج��ّن  ن���وَره  وراأى 

– ظّن نف�سه  هذا الأمل الباطل الذي عا�ص يف �سدر الإن�سان منذ الأزل 
راأى  )اأعمى  اإّل  هو  وما  املجهولة،  املغيبة  الكون  اأ�سرار  ك�سف  وّهاجًا،  نورًا 
الق�شيدة،  يف  الوهم  عن�شر  على  لّح  يجُ يفتاأ  ال  وال�شاعر  نهارا(!،  الظالم 
فالأعمى ل يرى اإّل الظالم، لكّن تخ�سي�سه وقَت النهار، دليل على ما انتاب 
النهار،  يف  غريه  الليل  يف  الظالم  اأن  َوِه��َم  لقد  وهم،  من  الأعمى  ذلك 

�سّيان! ولي�سا 
فا�ستنارا ن���وُرُه  غ�ّساه  املجهول،  م��ن  َم��ه��وًل  ع��امل��ًا  راأى  ق��د 

 

ثارا!!)2( �شاِئل عن اأ�شراِر خلٍق اأجلَّ ِمْن اأن تجُ واغٌل يعتدي ... يجُ

 

1- الطبق: غطاء كل �سيئ، واجلمع اأطباق، ل�سان العرب، مادة)طبق(، جملد))(:6)1.
2- الواغل: الذي يدخل على القوم يف طعامهم و�سرابهم من غري اأن يدعوه اإليه، اأو ُينفق معهم مثل 

ما اأنفقوا،ذاته،مادة )وغل(، جملد)6(: 66).
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واخِلمارا؟! ِلثاَمه  ُيلقي  الغيَب  نف�ُسه؟! كيف ظّن  َغّرتُه  كيَف 

 

ـــــوارا!! ـــوِره االأن ــمــى ِبـــنجُ ــَفــَر الــغــيــبجُ الأْع اأمــــٌل بــاطــٌل فــلــو اأَ�ــشْ

 

�شي  ال يزال االإن�شان، بجهله وغروره، يطمح اإلى اإدراك اأ�شرار الكون، لريجُ
خملوق  جمرد  وهو  له،  �سينجلي  الغيب  ظن  كيف  ولكن  وغ��روره،  ف�سوله، 

�سعيف، لو جتّلى الغيُب له لأعماه، وهنا ي�ستلهم ال�ساعر قوله تعالى: {ى  
اأن  لالإن�سان  فاأّنى   ،)1(

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ}
يدرك ما لي�س يف طاقته اإدراكه؟! اإنه )اأمٌل باطل( ..

1- �سورة الأعراف، اآية 3)1.
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الف�صل اخلام�س
موازنة

بني �صعر حممود �صاكر و �صّيد قطب





جماعة  ونظرة  لل�سعر،  �ساكر  حممود  نظرة  بني  قام  الذي  الت�سابه  لعّل 
يف  الديوان،  اأع�ساء  اأحد  اختيار  ي�ّسوغ  مَلِّما  �سرحه-  �سلف  -فيما  الديوان 
مقام املوازنة ال�سعرية، بيد اأنه يلوح للباحثة اأّن �سعر الديوانيني وقف بعيدًا 

عن نظريتهم اإلى َحدٍّ ما.

اإلى جماعة  ال�سعرية  ُينمى يف نظريته  الباحثة �ساعرًا  لذا، فقد اختارت 
واأ�شد قربًا  األ�شق بالنظرية  اإذ هو  التطبيق طراٌز فريد؛  الديوان، لكنه يف 

واأوثق �سلة، ذلك هو: �سيد قطب. 

و�سيد قطب: ال�ساعر، ن�ساأ يف ظالل الثقافة العربية الإ�سالمية ن�ساأة حممود 
�ساكر فيها، وتقّلب كالهما يف ظلِّ الظروف ال�سيا�سية ذاِتها، يف كنف املجتع 
اأدبيًا واحدًا، ووافَق ذلك كله �شخ�شيٌة �شاعرٌة ملهمة،  نف�شه، وتن�ّشما جوًا 

�ساغت مواقف كليهما يف احلياة.

اأدبية، �سعى فيها �سعيًا حثيثًا،  انهمك �سّيد -فرتة �سبابه- يف حياٍة  وقد 
فاأ�شاب َجّدًا ي�شريًا من ال�شهرة واالعرتاف، ثم كانت منه التفاتٌة للتاأمل يف 
البيان القراآين تاأماًل اأدبيًا، وكان اأن ا�ستغرقته هذه التجربة، حتى اأف�ست به 
اإلى التعّلق بالقراآن الكرمي، وَحَدت به اإلى حماولة تر�ّسم معامٍل يف الطريق 

اإلى فهمه وتطبيق ما جاء به، وكانت تلك نقلًة فارقًة يف حياته.

اأو ترّباأ من  ل -بعدها- من ال�سعر،  ول ينبغي اأن ُيفهم اأن �سّيدًا قد تن�سّ
ره بالنور القراآين الوّهاج مما اأخَفَت  اإنتاجه ال�سعري القدمي، اإمنا كان تب�سُّ

يف ناظريه روعَة البيان الإن�ساين، الذي غدا ب�سي�سًا.

اإلى العمل،  التاأمالت يف القراآن �سّيدًا، ف�سارت هّمته ت�سمو  وهّزت هذه 
فهو  �ساعريته،  ذلك  ُيفقده  ومل  الغالبة،  �ِسَمَته  الإ�سالمي  العمل  واأ�سحى 
بروحه  -كهاًل-  خّطه  ثم  واأحا�شي�شه،  بعواطفه  -�شاّبًا-  �شعَره  خّط  �شاعٌر 

ودمائه.
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نِّف د. عبداللطيف عبداحلليم �سّيدًا �سمن )�سعراء ما بعد الديوان(،  وُي�سَ
الذين �سربوا فكر الديوانيني، وكتبوا �سعرًا التزموا فيه نظرتهم اإلى ال�سعر، 
اإذ مل يخرج  الكلمة،  العقاد مبعنى  تلميذ  »�سيد قطب  يقول عبداللطيف: 
يف �سعره -على الأقل- من نطاق اأ�ستاذه، ولي�ص يعني ذلك اأنه ُمقّلد �سديد 
كيانه،  يف  ي�شري  واأ�شبح  العقاد  منهج  �شرب  اإنه  بل  لالأ�شتاذ،  التقليد 
اأي�سا م�سيج من الن�سج  التي يغلب فيها الحتذاء، ويبدو فيها  ال�سن  اأنَّ  اأو 

وال�ستواء، وبروز ال�سخ�سية«)1(.

وهذا الكالم دقيق يف و�سف جهد �سّيد، اإمنا هو اجلهد يف بلوغ النظرية، 
ال يف بلوغ قامة العقاد، ف�شعر �شّيد - فيما ترى الباحثة- مثاٌل حيٌّ للنظرية 
التي جاء بها العقاد، ومل ميلك اأن يتمثلها حّية، فحاز العقاد �َسْبقًا يف النظر، 

وحاز �سّيد �سبقًا يف التطبيق. 

ومِلَا جتّلى للباحثة من ت�سابٍه قام يف التطبيق بني �سعر كلٍّ من �سّيد قطب 
وحممود �شاكر، كان اختيار �شّيد يف مقام املوازنة، ذاك اأّن اأحدهما ال يرجح 

على الآخر، بل ي�ستقيم امليزان، وُيقام لكلٍّ منهما مقام.

وقد  كليهما،  �سعر  تناولها  التي  امل�سامني  ا�ستعرا�ص  على  املوازنة  وتقوم 
�سّنفتها الباحثة يف باب الغرتاب، وهو: اأن يعي�ص الإن�سان غريبًا يف وطنه، 
اأهله، فهو غربُة النف�ص والإح�سا�ص ل غربة الأوطان والبالد،  بني ظهراين 
املوت واحلياة،  اإزاء فكرة  كليهما  قلق  يتجّلى يف  الزمان:  وهو اغرتاب عن 
الغرتاب  �سعور  الهروب من  ثم حماولة  الوجود،  اأ�سرار  التفكري يف  وطول 
اإلى عامل املراأة الذي ميثل رمزًا للوطن املثايل، وميتد اغرتابهما اإلى املكان، 
ت�ستنكر قيم املجتمع  التي  ال�ساعرة  الذات  اإلى  ويتبّدى يف نظرة كّل منهما 
الطبيعة مالذًا  لذا فهي تتخذ من  واأحواله فهي معه يف �سراع ل ينق�سي، 
وملجاأً يف حني، و�سورًة تعك�ص قيم املجتع الإن�ساين، فاإذا هي تطابقها، يف 

بع�ص الأحيان.

1- عبداحلليم )عبداللطيف(، �سعراء ما بعد الديوان، مكتبة النه�سة امل�سرية، القاهرة، ج1: )2.
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ويتجه منهج الباحثة -بعد ذلك- اإلى تناول ظواهر الفن، وكيف يعاجلها 
-التي  الفن  ومن ظواهر  الذي مييزه،  باأ�سلوبه اخلا�ص  ال�ساعرين  من  كل 
تناولتها الدرا�سة-: الأخيلة وال�سور، وهي -عند كليهما- منتمية اإلى عامل 
الأفكار وال�سعور النف�سي يف كثري من الأحيان، معتمدة على ال�سورة احلية 
املعجم  تاأمل  على  الدرا�سة  ُتعّرج  ثم  اأخ��رى،  اأحيان  يف  التمثيلية  وال�سورة 
ال�سعري والرتاكيب اللغوية والأ�ساليب التعبريية عند كل من ال�ساعرين، 

ل على �سبيل ال�ستق�ساء واحل�سر، بل على �سبيل املثال فح�سب.

جمرد  من  اأك��رث  تعك�ص  الرجلني،  من  كل  حياة  اإل��ى  عميقة  نظرًة  ولعّل 
الت�سابه يف ال�سعر )نظرًة وتطبيقًا(، اإنها تعك�ص تقاربًا يف ال�سخ�سية، ويف 
مواقف احلياة، ويف النف�ص ال�ساعرة. اإنها ال�سخ�سية املتعددة املواهب، التي 
جتمع بني موهبتي: ال�سعر والنقد، ويف كلتيهما تبدع، والتي تقف اإزاء غدر 
ويتجّلد،  ي�سرب  لكنه  ويتَوّله،  يحّب  الذي  ال�سبور،  املتجّلد  موقف  احلبيبة 
وهي ال�ساعرية التي تهزها الكلمة، فتقف دون ما تراه كلمة احلق، ولو كّلفها 

ذلك عمرها، اأو �سطرًا من العمر!

اأواًل: ظواهر مو�ضوعية:

)) الغرتاب الزمني:

اأ- املوت واحلياة:

لح على ذهن �شيد،  يبدو االإمعان يف تاأمل حقيقة املوت واحلياة هاج�شًا يجُ
باحلياة،  التعلق  على  مفطور  الأزمان-  مّر  على  ن�سان  الإ -�ساأن  وهو 
والفناء  ال��زوال  فكرة  تخوفه من  يعك�سه  ما  وذلك  ب�سبب،  اإليها  ��تُّ  مَيُ وم��ا 

اللذين يرت�سدان خطو الإن�سان، فاإذا هو خطو ذاهب يف الرمال:

خطواٌت ذاهباٌت يف  الرمـاْل                وخياالٌت تراءْت ِلـخيـــــــــــاْل
و�شخو�ٌس تتوارى كظـــــــــــالْل                للزوال ...كل �شيئ للـــــزواْل)1(

الوفاء  دار  ح�سني،  حممد  عبدالباقي  له:  وقدم  ووثقه  جمعه  قطب،  �سيد  ديوان  )�سيد(،  قطب   -1
للطباعة والن�شر والتوزيع، املن�شورة، ط3، 1997، )ق�سيدة: اأقدام يف الرمال(: 8)1.
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يقابلها  وكاأمنا  واثقة،  رزينة  خطاها  ف��اإذا  تخطو،  وهي  ال�سنني  وي�سّور 
بخطو الإن�سان املتلجلج ال�سريع املتهّور، واإذا هي تهم�ص يف الرمال، يف اإ�سارة 
خلفاء وقوع املوت، فهو خفي كما الهم�ص، غري اأنه يرتك الإن�سان، وما بنى 
وما اأن�ساأ، ذراٍت من الرمال، واإذا �سوت ال�سنني ين�سد يف جالٍل هادئ اأن�سودة 
الزوال، وكاأمنا ي�ستبطن �سيد يف طيات ت�سويره ذاك، �سورة مقابلة ل�سجيج 

الإن�سان و�سخبه، الذي ل ُي�سفر اإل عن فناء:

احلزيْن كالطيف   ال�سمت  �ساد   ثم 
وت�������س���ّم���ع���ُت لأق�������������������دام ال�����س��ن��نْي

 

الرزيْن ال�سيخ  خ��ط��وَة  تخطو   وه��ي 
هام�ساٍت يف الرمال ... من�سداٍت يف جالل... كل �سيئ للزوال وال�ستات)1(

و�سخب الإن�سان يف احلياة، هو ما يثري ا�ستنكار حممود:

�شي ثرًى ... يطري غبارا!.. ، ميجُ مارٌد يف الرثى تجُقلِّ�سجُ عنه ال�شم�سجُ
اأحنينًا .. اأم �سرخًة، اأم اأنينًا، اأم مكاًء، اأم َعول��ًة، اأم ُجوؤارا؟! )2(

فكيف يتمرد وي�سخب ذلك ال�سعيف الذي ماآله للفناء، مثلما كان وجوده 
من فناء:

�سدًى اأو  ف��ن�����اًء  اإل  اأرى  ل 
َعــِم اأو   ظـــالٍل  يف  فب�شرٌي   

ول���ي���اٍل اأظ��ل�����م��ْت اأن��واُره��������ا
ُيظل��ِم مل   ن��وُره�����ا  ول��ي�����اٍل 

وه��م��ا ال��ده��ُر .. ف��ال ل��ي��َل ول
َتْعـقــَِم ال  ــــدٌة  وال بــل  �ــشــبــَح، 

1- ذاته، )ق�سيدة: يف ال�سحراء(: 117.
2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 3)1، ))1.
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ــرْت ـــ ــّج ــاٍء فجُ ـــ ــن ـــاٌة مـــن ف وحـــي
يرت��ي)1( ح��ي��اِة  يف  ل��ف�����ن��اٍء 

وكاأّن  يرت�سده،  الذي  الفناء  فرَيوُعه  الإن�سان،  م�سري  تاأّمَل  �سّيد  وُيطيل 
�سعيه لي�ص اإل اإلى هّوة جرداء:

اإلى الهّوة اجلرداء فالعمر جمدْب  
           اإلى الهّوة اجلرداء فالدهر يلعُب)2(

يحمل  ملا  بل  ينق�شي،  وقــٌت  الأنــه  ال  الزمان،  َمــرُّ  يجُقلقه  ال�شاعرين  وكال 
ومكانته  الإن�سان،  عواطف  واختالف  والتغري،  التبّدل  معاين  من  انق�ساوؤه 
يف قلوب َمْن حوَله، فالفناءجُ لي�س مقاباًل الأمل التعّلق باحلياة، بل هو مقابٌل 
بالدقائق يف  ال�سعادة يف احلياة، يدّل على ذلك اعتزاُز �سّيد  لالأمل بدوام 

حياٍة خ�سبة، وا�ستهانته بالأعوام يف حياٍة جمدبة:
ــدِب)3( مٍر جمجُ         تغلو الدقائقجُ يف حياٍة ِخ�شـبـةٍ         وتهونجُ اأعواٌم ِبعجُ

وُي�ّسجل حممود يف قو�سه العذراء مرارَة ال�سعور بالفقدان، يف دنيا يدول 
فيها كل جمد وكّل نعيم:

َوْل!!))( دجُ ودنيــا  قليـٌل!!  بــقــاٌء  ــارٌخ:  �ــش بينهم  فــدمــدم 
اإلى الدهر -ذلك اجلبار- الذي مُيّثل  وهو َين�سب دولة الأموِر وت�سّرَفها 

القوة الأزلية الباقية على مّر الآباد، والتي تبقى بينما ُتفني كّل �سيئ:

1- حممود يوؤمن اأن الفناء هو فناء حياة الإن�سان يف هذه الدنيا، لذا عرّب عن ذلك بقوله: )فناء يف 
حياة(، اإذ هو ل ينكر خلود الإن�سان، ذلك املعنى الذي عرّب عنه �سيخ املعّرة بقوله:

لق النا�س للبقاء ف�شّلت      اأمـٌّة يح�شبونهم  للـنفـاِد »خجُ  
اإمنا ُينقلون من داِر  اأعما       ٍل اإلى داِر �سقوٍة اأو ر�ساِد«  

ديوان �سقط الزند: 112.
2- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: على القمة(: 139.

3- ذاته، )ق�سيدة: احلياة الغالية(: )19.
)- القو�ص العذراء: 1).
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وازاأري يا رياح يف حرم الدهر زئريًا يزلزل الأعمارا)))
ومن ذلك قوله:

ن�س�َر مو�سى وه����و هلل اأم����نْي �َسَمَل الدهُر عيونًا اأب�س�رْت 
وعيون ال�سمل يف القلب عيون)2( �سمة الدهِر يُد الدهر  ت�ُرى 

والأمل بالدوام على حاٍل من النت�سار وال�سعادة واحلب، هو جوهر فكرة 
ويح�ص  يناله،  ولي�ص  اإليه  حممود  ي�سعى  حلمًا  تثلت  التي  )اخل��ل��ود( 

قيمته فال ينعته اإل باأطيب النعوت:

ونفحٌة من ن�سيم اخللد هاربـةٌ    وراحٌة كريا�ص اخُللد حِمالُل)3( 
ويقول:

ــى غــري ماآب  اإل  .. الــذكــرى  ــى  اإل فــّرت  �شاعٌة 
ال�سباِب))( َب��رِق  يف  الغ�ّص  كاخللود  تتجّلى 

اخللود  ُرق��ي  على  اإحلاحه  لكرثة  ج��الء،  يف  تتبّدى  باخللود  �سّيد  وفتنة 
ونقائه:

مدًى فيه من اأفق اخللود مدارجٌ    رقيتجُ اإليها يف �شنى منِك باهِر))(
يقول:

ع��ن الن��داء اخلف���ّي �سه���وِت ي�ا اأمنيات��ي   
اإلى اخل���ل�ود النق���ّي اإلى م���راق��ي احلي�اةِ   

      بح��ا�سٍر َم�اأْت���ّي!)6(

 

1- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 139.
2- ذاته، )ق�سيدة: يوم تهطال ال�سجون(: 179.

3- اأر�ص حمالل: وهي ال�سهلة اللينة، ل�سان العرب، مادة )حلل(، جملد2: 2)1.
)- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: ل تعودي(: 172.

)- مدارج: وهي املوا�سع التي يدرج فيها اأي مي�سى، ل�سان العرب، مادة )درج(، جملد 2، 371.
6- امل�سدر ال�سابق، )ق�سيدة: بني الظالل(: 118.
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وهو َبْعُد اأغلى ما كان يتاح لالإن�سان، لو اأّن له اأْن ميلكه:
ّلـٌد بحيــاتـه)1( ولي�اٍل يا ح�سن�ها من  ليـاٍل         ي�شرتيهـا خمجُ

ويتخده رمزًا مثاليًا للنقاء والهدوء، فيجعله مناط الت�شبيه، وغالبًا ما تكون 
ال�سفة يف امل�سبه به اأكرث لزومًا والت�ساقًا:

اآ�َسُف للدقائق  تنط�وي واليوَم 
ِب من عمري الغايل الث�مني الطيِّ

خطوه�ا واأرقب  اأرقُبها  واليوَم 
ترّقب��ي بع�د   مثلني   فاأعي�سها 

واإمن�ا كاخللود  العم�يقة  وهي 
ت�سي حثيثًا يف خطا  املتوثِب)2(

ويقول:

�ست��وَره اأرخ�����������ى  ال��ل��ي��������ُل 
ك�اخل�ل���ود)3( ه�����������داأٍة  يف 

لن  اأن  يقينه  رغم  بها،  ر  غرَّ يجُ االإن�شان  فتئ  ما  خدعٌة  احلياة  يف  واخللود 
ينالها:

تطري  ك��ادت  التي  الن�سوى  خطواتك 
ويحي وويحك ما احلياة وما اخللوْد؟

اأََل�������ٍق  مثري ال��ن�����ظ��راِت يف  ��ز  وت�����وفُّ
الول��وْد))( الأم  بـها  تهدهدنا  ـــدٌع  خجُ

1- ذاته، )ق�سيدة: ليالت يف الريف(: 83.
2- ذاته، )ق�سيدة: احلياة الغالية(: )19.

3- ذاته، )ق�سيدة: بني الظالل(: 119.
)- ذاته، )ق�سيدة: خدعة اخللود(: 9)1.
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وُيدرك حممود خدعة اخللود التي يحيا على ُمنى الظفر بها بنو الب�سر:

املعارا! اخل��ل��ود  ف�اأعط�ت��هم  الدن�ي��ا،  ه��ذه  يف  ب�اخل��ل��ود  �سغف��وا 
!! الب���دارا  ال��ب��داَر   .. كفى  ن���ودوا:  ثم  ومتاعًا،  زينًة  الأر����ص  عمروا 

...
�سّل هذا الإن�سان! يكدح للخلد ... واأق�سى اخللود: كان ... ف�سارا!)1(

اأن  قبل  يفنى  لأنه  الزمان،  ي�ستقبل من  ما  لن ميلك  اأنه  الإن�سان  وِليقني 
يفقدها  وح��ني  احلا�سرة،  باللحظة  بالت�سبث  للبقاء  يحتال  فهو  ُي��درك��ه، 
تغدو من املا�سي، فيتعلق باملا�سي الذي ما عاد ميلكه، بل كلُّ ما ميلك هو 
الذكرى، والذكرى حماولة ال�شتعادة املا�شي، وهي طيٌف من وحي اخللود، 
لذا يحر�س االإن�شان عليها وي�شّن بها، كما يحر�س ال�شحيح على ماله، الذي 

هو يف النهاية ل ميلكه، يقول حممود:

ف���ت���ف���ن���ى؟! ذك�����������راه  ت���ه���ل���ك  اأم���������ا   ... امل�����ا������س�����ي!   ه����ل����ك 
اأه�����������و م�����������اُل احل���������ي يف دن�������ي�������اه ي�����ح�����وي�����ه  ل���ي���غ���ن�������ى؟!

 

ل���ُت���ج���ن���ى؟! ال���������س����وُق  اأن�������س���ج���ه���ا  ق�����د  ال���ع���م���ر  ث�����م�����اُر  اأم 

 

واأ�ــــــشــــــنــــــى؟!)2( اأرواحـــــــــــــــًا  لـــــــــّوع  الـــــــــذي  ــــحُّ  ــــ�ــــش هــــوال اأم 

الإن�سان  �سبيل  هي  )ُرق��ي��ة(،  وال��ذك��رى  )فتنة(  املا�سي  اإل��ى  واحلنني 
لالحتفاظ باأيامه ال�شعيدة التي َخَلت:

ه�������ذه ال�����������س�����اع�����اُت ت���ن�������س�����������اب ك��������������اأن ل���������������م َت���ُك���������������ِن!

 

ا�����ل����زم��������������ِن ك����ه�������������������وف  ك�����������احل�����ّي�����ات غ���������اب����ت يف  ه������ي 

 

��������������ِن ُرق������ي������ة ال������ذك������رى اأط��������������������ارت ح����ّي��������������ًة م���������������ن َو�����سَ

 

�����ّم ال���ِف���ت���������������ِن!                          ف�����اأرت�����ن�����ي ال���ق���������������ل�����������َب ن�������س���������������واَن ِب�����������سُ

 

1- ديوان اع�سفي يا رياح: )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 6)1.
2- امل�سدر ال�سابق، )ق�سيدة: ل تعودي(: 173.
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)1( ت���ع���ودي!  ل   .. ل��ك��ن   .. ���س��ئ��ِت  اإن  اذه���ب���ي  امل���ا����س���ي!  ف��ت��ن��ة 

وهو يقول:
ويف الذكرى .. تزيدهم اقرتاب���ا)2(        هي الدنيا.. ُتفّرُق �س�اكنيه���ا 

و)املا�سي( عند �سيد )ب�سعة من النف�ص(، يحر�ص عليه حر�سه عليها:
�ّشت يف احل�شا والرتائِب)3( اأجل ذلك املا�شي الذي هو ب�شعٌة       من النف�س دجُ

وَل�سد ما يتوق �سيد اإلى العودة للما�سي، وَل�سّد ما يوؤمله اأن لن يعود:

ال�س�باْح ب��اأح�����س��ان  ع�����س��ُت  ليتني 
طف���ال! اأ�ستمتع  ال��ع��م��َر  ق�سيُت  اأو 

ُي��ت��������اْح ال����ده����ر   م����ن  ه�����ذا  ول  ل 
)(( ك���ال!  اأ�ستمتع  ُع���دُت  ق��د  ول  ل 

وذكرى احلب الذي م�شى توؤمله، الأنها القلق الذي يحيا بداخله، وهوعاجٌز 
اإزاءه، فال هو ي�ستعيد املا�سي، ول هو ين�ساه:

دفنُت��ه ق��دي�����م��ًا  ح����ُ���ب���ًا  ُت���ذك����ّ���رين 
اآ�سي����ا م��ن��ه  ي��ائ�����س��ًا  ك��ف��ي  ون��ّف�����س��ُت 

حياُت�ه ُت��رج��ى  ل  ذك���رى  ال��ي��وَم  ه��و 
باقي��ا))( ه���و   ول  م��ع��دوم��ًا  ه��و  ف��ال 

اخللود،  حلم  عن  بدياًل  �سيد-  خيال  -يف  بذكراه  املا�سي  يعي�ص  وكما 
فاحلب يتمثل كذلك اأماًل باخللود، لأنه رمز للحياة اخل�سبة:

1- ذاته، والق�سيدة ذاتها: 173.
2- ذاته، )ق�سيدة، حرية(: 202.

3- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: التجارب(: 131.
)- ذاته، )ق�شيدة: ال�شبح يتنف�س(: )23.

)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: �سوت؟!(: 8)1.
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وغناٌء عن اخلــلود غـــرام            هو رمـٌز وو�شَلـٌة للبـقـاء)1(

اأّنه ميّثل ما�سيه  وهو يتاأمل الطبيعة، فال تروقه اإل مناظر الريف، ذاك 
الذي عا�ص فيه طفاًل، والريف كذلك رمز للطبيعة الِبْكر التي مل تعبث بها 

يد التغيري، فهو على �سريته الأولى منذ ُوِجد ومنذ كان:
يا ريف فيك من اخللـود اإثارٌة)2(              تن�ساُب يف َخَلِدي ويف اأوهامي)3(

َخَلٍف له، وامتداٍد يحمل  ويتعّزى �سّيد عن انق�ساء حياته وفواتها، ببقاء 
َو�ْسمًا من و�سمه، لذا فهو ُيهدي ديوانه لأخيه:

ق�سي�رٍة ح��ي�����اٍة  يف  ع��زائ��ي  ف���اأن���َت 
وخالفي... احلياة  يف  امتدادي  واأن��َت 

خُمل��دي اأراك  ح�������اٍل  اأمّي�����ا  ع��ل��ى 
ال�سوال�ِف))( ال��ِع�����ذاب  اأي���اِم  وب��اع��ث 

وُيدير حممود ُمطّولته الفّذة )القو�ص العذراء( حول عمل الإن�سان، الذي 
يرى اأنه ُيخّلده، فيقول يف مقدمة الق�سيدة، وا�سفًا عالقة الإن�سان بعمله: 
بابٌة منها فيما يعمل، وت�شّرم قلبه  »فكذلك جا�شت نف�شه، حتى اندفقت �شجُ
اأن�ساأ، فتدّله ب�سنع يديه، لأنه ا�ستودعه طائفة من  حتى ترك مي�سمه فيما 
نف�سه، وُفنِت مبا ا�ستجاد منه، لأنه اأفنى فيه �سرامًا من قلبه، واإذا هو ي�ستخفه 

الزهو مبا حاز منه وملك، وُي�سنيه الأ�سى عليه اإذا �ساع اأو هلك«))(.

1- ذاته، )ق�سيدة: ع�سمة احلب(: 198.
2- الأثر: بقية ال�سئ، ل�سان العرب، مادة )اأثر(، جملد1: 38.

3- ذاته، )ق�سيدة: العودة اإلى الريف(: )8.
)- القو�ص العذراء: )2.

)- ذاته، )ق�سيدة: الإهداء(: 7.
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ب- التفكري والقلق الوجودي:

غاية الوجود الإن�ساين �سرٌّ ُحجب عن اإدراك الإن�سان، فتاق اإلى معرفته، 
توقه للك�سف عن كل جمهول، يقول �سيّد يف تلك الفطرة التي ُرّكبت يف بني 

الب�سر:
هو ال�سوُق للمجهول يهم�ص طيفه       وتهفو روؤاه مغريات وتغرُب)1(

ويقول:
)2( ّجبه عن طاِلبيه ال�شتائـرجُ وقد كان يف املجهول مطمح كا�شف      حتجُ

وي�سف حممود فرحة الإن�سان بالك�سف عما كان عنده جمهوًل بحال َمن 
اأ�سابه اجلنون ل�سّدة فرحه:

وراأى نوَره فُجّن من الفرحة ... اأعمى راأى الظالَم نهارا! )3(

والإن�سان -يف �سبيل الك�سف عن ذلك املجهول- حريان، ل يكّف عن طرح 
حال  حممود  ومُيثل  م�ستتًا،  قِلقًا  فترتكه  جوابًا،  لها  يجد  ل  التي  الأ�سئلة 
الإن�سان ذاك، حني ي�سور احلرية التي تع�سف به اإزاء اإيغاله يف حماولة نزع 

الأ�ستار عما احتجب عنه:

اأيُّ �سيئ هذا؟! وما ذاك؟! بل هذا؟!.. وزاغت  حلاظه ا�ستكبارا
فا�ستن����ارا ن��وره  غ�ّساه  املجهول،  م��ن   مهوًل  عاملًا  راأى  قد 
لي�ص يدري: اأهم ِعدًى.. اأم �سديق؟!!! اأيبينون لو اأراد حوارا ؟
اأم �شموٌت ال ينطقون، ازدراًء ِلغريٍب عنهم اأ�شاء اجلوارا؟! ))(

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: على القمة(: 138.
2- ذاته، )ق�سيدة: الإن�سان الأخري(: 138.

3- ديوان اع�سفي يا رياح )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 7)1.
)- ذاته، والق�سيدة ذاتها.
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غري  ي�سمع  فال  ي�سرخ  بجواب،  يظفر  ول  �سيد،  ي�سريها  الأ�سئلة  وتلك 
�سدى �سرخاته:

ال�سدى رج�ع  يل   ق��ال   م���اذا؟  قلُت 
عالم���ا؟! للوه�م  ق��ل��ُت  م���اذا؟!  اإي���ه 

الردى وادي  يف  اأن��ت  اخ�سع  يل  ق��ال 
حيث َيطوي ال�سوَء ُطرًا والظالما!)1(

ويعود بعد لأٍي حائرًا، ل ي�ستبني طريقه:

َب���ددا ي��ف��ن��ى   ال�����س��وُت  ����س���اَع  ث���م 
مام���ا)2( النَّ م�نه  ت�����ارك��ًا  وت��ال���س��ى 

مف���ردًا اأ����س���ري   ع����دُت  ب���ي  واإذا 
اإلم���ا!)3( اأدري  ول  �سيئًا،  اأرى  ل 

عنهم  انك�سفت  وهل  احلياة،  �ِسّر  عن  ُي�سائلهم  املوتى  وادي  يف  ويجول 
احلجب بعد اأن غادروا الدنيا الفانية:

»اأن���ا احل��ي ملّ��ا  َي���ْدِر اأ���س��ب��اَب  خلق��ه
ب��ني اخلواطر« امل��دل��ُج احل���ريان  اأن���ا 

لعلن�ي امل��ن�����اي��ا   وادي   اإل���ى  »دل��ف��ُت 
غ�ائر«؟ ح��ن�����اي��اه  يف  ��ّر  ِب�����سِ اأف������وز  

عامٍل خ��ل��ق    يف  ال�سر  تعل�مون  »اأم���ا 
مي����وت وي��ح��ي��ا ب���ني ح���ني واآخ���������ِر«؟

  ...

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: ال�سعاع اخلابي(: )11.
2- النميمة: ال�شوت اخلفي من حركة �شيئ اأو َوطء قدم، ل�شان العرب، مادة )منم(، جملد6: 261.

3- �سيد قطب، والق�سيدة ذاتها.

138



خلعتم�و ق��د   ب�عدما  لقيت�م  »وم���اذا 
ق��ي��ود ال��ل��ي��ايل اخل���ادع���اِت امل��واك��ِر«؟

ُمطبق؟ والغيُب  الغيب؛  وراء  »وم��اذا 
وه����ل ي��ت��ج��ل��ى  م�����رًة ل��ل��ن��������واظ��ِر«؟

»���س��وؤال اأخ��ي �سوق، وق��د ط��ال  �سوقه
الكوافر«)1( ال�سكوك  ب��ني  وح��ريت��ه، 

وميثل ال�ساعران كالهما موقف الإن�سان يف احلياة مبوقف �سجرٍة قامت 
وارفة الظالل يف ال�سحراء، وهما بذلك يثريان ال�ستغراب وال�سوؤال حول 
عامٍل  يف  ال�سعيف  املخلوق  ذلك  الإن�سان،  خلق  كان  اأجلها  من  التي  الغاية 

ميوج بقيم القوة والقهر، وهو ل ميلك من اأمره �سيئًا، يقول حممود:

ده�ست�ي! وم���ا   .. م��ن��ِك  ع��ج��ب��ي  م��ا 
اخ���ت���ل���ط ال�����������وارد ب���ال�������س���������������ادِر!

...
ــــورت ــــٌة �ــــشجُ نـــحـــن -كـــــالنـــــا- غــــرب

ت����ث����ال ح������ّي �����س����اك����ٍن  ح�����ائ�����������ِر 

حول�نا م���������ن   الأي��������������ام  ت��خ��ت��ل��ف 
ـــــٌف لــــلــــردى  اجلـــاِئـــــــــــِر! ونـــحـــن وق

ن���ح���ن الأح������ادي������ث   واأرواُح�����������ن�������ا
الآث�����������������ِر!)2( ف���������م   ُم���ع���لَّ���ق���ات يف 

ويثري �سيد ا�ستغرابه على هيئة حوار ُيديره بني نخلتني قامتا يف ال�سحراء 
يف وجوم كئيب، والنخلة الكبرية ترّد على اأ�سئلة اأختها ال�سغرية:

1- ذاته، )ق�سيدة: ال�سر اأو ال�ساعر يف وادي املوتى(: 126، 127.
2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: ال�سجرة.. نا�سكة ال�سحراء!(: 239، 0)2.
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اجل�����������واْب اأدري  ل  اأخ������ت������اه:  ي�����ا  اأن�������ا 
ل��ن�����������ا ُي����ك���������س����ف  مل  ال���������س����ر  ودف����������ني 
اأُط�����ل�����ع�����ُت يف ه������ذا اخل�������راْب م���ن���ذ م�����ا 
اأ�������س������األ : م�����ا �������س������اأين  ه��ن��������ا؟ واأن���������ا 
بال�سك��ون! ح�����ويل  ال�����س��م��ت  ف��ي��ج��ي��ب 
ال���ظ���ن�����������ون وادي  يف  اأخ����ب���������ط  واأن�������������ا 
ال�سنني)1( ال���ده���ر   ح��ك��م��ة  اأدري  ل�����س��ًت 

و�سّر احلياة -فيما يرى حممود- اأجّل من اأن ُيك�سف لالإن�سان: 
ثارا!!)2( �شائل عن اأ�شرار خلٍق اأجلَّ من اأن تجُ واغٌل يعتدي .. يجُ

والنا�ص -عند �سيد- اأمام الغيب املُخّباأ، يف ذّلة الرقيق، واأّنى للذليل اأن 
ُيدرك اجلليل، اأو يك�سف �سّره؟!

قد نرثناها على ط���ول ال�ط���ريق         وم�سينا �سمن قطع�ان الرقيق!
موكٌب يعطو اإلى ال�شـط ال�شحيق         مغم�س العينني ي�شري  َمْوِهن�ا)3(

و�سّيد -بعد هذه احلرية والقلق املُِم�ص- ي�سرتوح نعيم الراحة يف ظالل 
اجلهل))(:

       الظالَم الظالَم اأروحجُ للقـلــِب          ولو كان ال يجُريح  العقـوال!))(

فاملعرفة كثريًا ما ّجرت على الإن�سان �سرًا كان يف غنًى عنه لو اأنه اأركن 
للجهل:

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: يف ال�سحراء(: 116.
2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 7)1.

3- املُْوِهن: نحو من ن�سف الليل، وقيل: هو بعد �ساعة منه، ل�سان العرب، مادة )وهن(، جملد99):6، 
ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: قافلة الرقيق(: 3)1.

)- هذا ما ي�سميه �سيد قطب )جناية املعرفة(، ينظر: قطب )�سيد واإخوته(، الأطياف الأربعة، دار 
لبنان للطباعة والن�شر، ط2، 1967: 187.

)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: يف مفرق الطريق(: ))1.
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واأهل�ه�ا احل�����ي��اة  ت��ل��ك  وي��ل��ه��ا  »اأي�����ا 
�س�ات�ر«! ك���ل   ب��ل��وائ��ه��ا  ع��ن  ت��ك�����ّس��ف 

لنف�سه�ا! ال�سقاِء  اأ���س��ب��اب   »وتطلب 
غ�امِر« ال�سك  م��ن  ت��ي��ٍه  يف  فت�سرب 

بحاجٍة ولي�ست  ��ّر(  )���سِ عن  »وت�ساأل 
حا�سر«!)1( باأنَف�ِص  ت�سريه  ال�سّر  اإلى 

الب�سر  اأط��اق  ملا  اأ�سفر،  لو  الغيب  ن��وَر  اأّن  فيقرر  ذل��ك،  ي��درك  وحممود 
احتماله، ولأعمى اأب�سارهم:

اأمٌل باطٌل .. فلو اأ�شفر الغيب الأعمى بنوره االأنوارا!! )2(

الأ�سئلة  اأن  التاأكيد  ال�سياق،  ه��ذا  يف  بالت�سجيل،  اجلديرة  واملالحظة 
الوجودية التي يثريها ال�ساعران تك�سف عن نف�ص طموحة متعلقة بال�سوؤال، 
ول عالقة لتلك الأ�سئلة بالت�سورات وامل�ساعر التي ل ت�سرتوح يقني الإميان 

و�سكينته. 

جـ- املراأة:

كثريًا ما مّثلت املراأة مالذًا لل�سعراء من �سعورهم امل�سني باغرتابهم عن زمانهم 
الذي يعي�سون، فهي الفرحة التي تت�سدى لعظيم امل�ساب، وهي اإزاء ا�سطخاب 

اأمواج احلياة وتدافعها َبرٌّ وديع اإليه يلجاأ ال�ساعر، يقول حممود:

ت�ّده�ا ل��ل�����ح��ي��اة  ح���ي�������اًة  وك���ن�������ِت 
امل�سائِب ع��اب�����س��اِت  يف  ب��اأف��راح��ه��ا 

َغَلت اإذا   ال�����ودي��َع  ال����رَبّ  يل  وك��ن��ِت 
باملن�اك�ِب واّداف����ع����ت  ب���اأم���واج���ه���ا 

1- ذاته، )ق�سيدة ال�سر اأو ال�ساعر يف وادي املوتى(: 127.
2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 7)1.
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اللظى ين�سف  واللظى  ن�سيمًا  وكنِت 
اللواهِب ظ����لَّ   ال����روح  ظ���ّل  وي����رتك 

كاأنه�ا وال�������س�������وؤون  م����الذي  وك���ن���ِت 
ــارِب)1( ــغ ب يــنــبــوٌع يجي�س  الــدمــع  مــن 

قلبه  واأظلمت طريقه حتى عرف  والبكاء،  الأ�سى  �سيدًا طول  اأ�سنى  وقد 
احلب، فعرف للحياة طعمًا:

ع�سُت اإذا  احل��ي��اة  ع��ل��ى  اأق����وى  اأن����ا 
يقين�ِك م�������ن  ُم�������������زّودًا  ح�����ي��ات��ي 

ول���ق���د ع�����س�����ُت ل��ل��م��اآ���س��ي اإل�������ى اأن
تلقين�ِك م���ن  ال�������س���روَر  ع���رف���ُت  ق���د 

ول���ق���د ع�����س�����ُت ل��ل��ب��ك��اء اإل���������ى  اأن
تلح�ينِك يف   ال���غ���ن���اَء  ���س��م��ع��ُت  ق���د 

ول���ق���د ع�����س�����ُت  ل���ل���ظ���الم  اإل�����ى اأن
ق��د مل��ح��ُت ال�����س��ي��اَء ب��ني ع��ي��ون��ِك)2(

واحلبُّ -عند �شيد- نظرٌة للكمال، فالرجل اجلادُّ الر�شني، الذي اأرهقته 
واعٍد  اأم��ٍل  اإل��ى  وت��دع��وه  وتوم�ص،  تتوقد  ام���راأٍة  اإل��ى  يتوق  ال�سنني،  اأع��ب��اء 

باحلياة:

الر�سني ِج����دِّ  ل��ل��ِج��ّد،  ع�����س��ُت  وق���د 
ال�سن�نْي ب����ع����بء   واأك�����ب�����و  اأَُه����������مُّ 

خ�������ّف�������اق�����������ًة ل���ق���ي���ت����ُ���ك  اأن  اإل��������ى 
ت����وّق����َد ف���ي���ِك ال����ه����وى  وال���ف���ت�������وْن

متـرحيـن فــــرحــــٌة  هــــنــــا   فـــــاأنـــــِت 
تقـفزيـْن نــــ�ــــشــــوٌة   هـــنـــا  ـــــــــِت  واأن

1- ذاته، )ق�سيدة: األ�ست التي ..؟!(: 206، 207.
2- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: حدثيني(: 166.
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كاللـظى ــــرٌة   جــــمـــــ هـــنـــا  ـــــــــِت  واأن
ــومــ�ــشـــــنْي ــــــــــِت  هـــنـــا �ـــشـــعـــلـــٌة تجُ واأن

ف���اأك���م���َل ه�����ذا امِل���������راُح ال���ط�������روُب
ه�������دوَء احل����زي����ن وِج�������ّد ال���ر����س���نْي

الكم�ال ه�����ذا  ح�����س��ن  واأع���ج���ب���ن���ي 
الأم��������نْي)1( احَل���ف���ي���ظ  ع��ل��ي��ه  واإين 

ول�سعوره اأّن احلب معنى من معاين الكمال، فهو ي�ست�سعر قد�َسه وطهارته، 
لأنه رمز ال�سمو والرتقاء:

ــــّب  نقـي ـــــ ــغ مـــن حجُ ــي هـــو عـــهـــٌد �ــش
الب��سْر اإح�������س���ا����ص   ف����وق  ���م���وٍّ  و����سُ

ــ�ــسِ نـــــــــــدي)2( ــي ــف ــغ ال ـــ ووفـــــــاٌء �ــشــاب
ال���زه�������ْر اأرواِح  م���ث���ل  وح����ن���������ان 

ال�سم�اْء ال��ع��ط��ِف  ���س��اع��َة  ���س��ّورت��ه 
ورع���������ت����ه ي�����د اأم�����������الٍك ب�������������������راْء

ف���غ���ذت���ه ب��������������اأف����اوي����ق)3( ال���ن�������ق���اْء))(

اأما حممود فحبيبته تالأ حياته مبعنى احلياة:

م�����������������الأِت دن���������ي���������اي ن��������������������ورًا
ي���������س����ي����ئ دن�����ي�����������������ا  الأن�����������������اِم

1- امل�سدر ال�سابق، )ق�سيدة: ملاذا اأحبك!؟(: 173.
2- ورد هذا ال�سطر يف حتقيق عبدالباقي حممد ح�سني: )ووقاء �سابغ الغي�ص ندي( واملعنى ل ي�ستقيم 

كذلك، )الباحثة(.
)فوق(،  مادة  العرب،  ل�سان  احللبتني،  بني  يجتمع  الذي  اللنب  ا�سم  الِفيقة:  مفردها،  اأفاويق:   -3

جملد): 172.
)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: عهد ذاهب؟!(: 80.
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ف��������ك��������ّل م���������������������راأًى ع���ل�������ي�����������ه
ــــــــــاِم)1( حـــــــــــــالوٌة مـــــــــــــــــــن َو�ــــــــــش

ي��������غ��������ذوه ن�������������ورك ُح���������س����ن��������������ًا
ح�������ّي�������ًا ك�����������س�����������وب  ال����غ����م���������اِم

اإل ال�����ع�����ي�����������ن  ت���������������رى  ف������م������ا 
زه�����������������رًا ع�����ل�����ى اأك������م��������������������اِم)2(

وِل�سعوره بقدا�سة احلب، فهو ي�سون �ِسّر حبيبته، فال يبوح به )ولو َحّز يف 
القلب َحدُّ الأمل(:

ذك�����رُت�����ِك ب����ني ث���ن���اي���ا ال�����س�����ط��وِر
واأ�����س����م���������رُت ق���ل���ب���َي ب����ني ال���َك���ِل���ْم

ول���������س����ُت اأب���������وح مب�����ا ق�����د ك��ت��م��ُت
الأمْل ح�����ّد  ال��ن��ف�����ص  يف  َح������ّز  ول�����و 

ن�ست�سرُّ م������ا   ك���ت���م  يف  ت�������س���اب���ه 
����س���واُد ال���دج���ى، و����س���واُد ال��ق��ل��ْم)3(

َمّر االأثري،  ب مثايل، يجُدميِه  لكّن ِح�ّس ال�شاعر املرهف الذي يطمح يف حجُ
لكراهة  دفعًا  لتدفعه  اإنها  اأح��ب!،  ممن  يتلقاها  النجالء  بالطعنة  فكيف 

حبيبته))(، يقول �سيد:

اأقالِك كال�سيطان   اأق��الِك  اأق��الِك))( 
فت�اِك ِج���ّد   ي�سري  كال�سم  اأق����الِك 

)و�سم(،  م��ادة  العرب،  ل�سان  جماًل،  َجُمل  مثل  وو�سامًا،  و�سامًة  بال�سم،  الرجل،  َو�ُسم   -1
 .((2 جملد6: 

2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: رماد(: 217.
3- ذاته، )ق�سيدة: نفثة قدمية(: 193.

)- يعزو عبداللطيف عبداحلليم مواقف �سيد يف احلب اإلى اأنه قد )اأُ�سرج على قوة النف�ص والإرادة( 
لذا كانت �سبيله اأن يكون )حزنه يف �سعره هو احلزن املتجلد، ل حزن ال�ستخذاء الوا�سب، والإرادة 

الذائبة(، �سعراء ما بعد الديوان، 1: 32.
)- القلى: البغ�ص، ل�سان العرب، مادة )قال(، جملد): 316.
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زمني ويف  نف�سي  يف  اإن����ِك  اأق�����الِك: 
اأ����س���واِك)1( ذاُت  اأف��ع��ى  ح��ي��ات��ي  ويف 

والريبة  للحرية  رم��زًا  اأ�سحى  لأن��ه  ويكرهه  احل��ب  يعادي  لأجلها  وه��و 
والأ�سجان:

ك������ره������ُت������َك اأي��������ه��������ا  احل�������������������ّب
ك�����راه�����ة حُم��������ن��������ٍق)2( غ���ا����س�������ِب

و��������س�������ّج ب�����ه�����ول�����ك ال���ق���ل���������������ُب
�������������ِب)3( وم�������ا ت����ب����ل����وه م�����ن وا�������سِ

وهذا ال�سعور يت�سخم عند حممود، حتى ُي�سمي ديوانه: )ديوان البغ�ساء(، 
اأحرى  كان  وما  وتزيد عليها،  الكراهية  ل  َتف�شجُ ال�شعور  والبغ�س، درجٌة من 

احلبيبة بذلك البغ�ص بعد اأن َجّرت على حبيبها �سنوف العذاب:
ت�ساممِت عن قلبي وُرمِت م�ساءتي      وتنتظرين احلب! انتظري بغ�سي))(

ولأجل خيانة حبيبته ُيوؤثر ن�سيان املّودة، وا�ستبدالها ب�سعور العداوة:

تّب��ا! تّبًا -لذا احلب-  اأوفاًء لغادر يت�سّلى بعذابي؟! 
امَلحّباُت تقتل القلب قتاًل والعداوات تردف القلب قلبا!))(

...
فاألّد الأعداء َمْن عّلمته حمن احلّب اأن َيُعّق  احُلّبا!)6(

ولعّل �شعور البغ�شاء هذا ناجٌم عن اإح�شا�س ال�شاعر ب�شعفه، وهو القويُّ 

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: الكاأ�ص امل�سمومة(: 217.
2- احَلنق: �شدة االغتياظ، ل�شان العرب، مادة )حنق(، جملد2: 173.

ب: الوجع واملر�ص، ل�سان العرب، مادة )و�سب(، جملد6: 8))، ديوان �سيد قطب،  3- وا�سب: الَو�سَ
)ق�سيدة: احلب املكروه!(: 200.

)- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: انتظري بغ�سي(: 197.
)- القلب: حتويل ال�سئ عن وجهه، ل�سان العرب، مادة )قلب(، جملد): )30.

6- ذاته، )ق�سيدة: عقوق(: )20/)20(.
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اجللد الذي حتّمل اأرزاء احلياة، فكيف يذل اأمام امراأة!! يقول حممود: 
كفى بك ذًل اأن تبيت على جوى         وت�شبح يف ذكرى، ومت�شي على رْم�ِس)1(

ويقول:
العني���ِد احُل��������������رِّ  ث������ورَة  اأع������اين  ق  ال������رِّ يف  اأن�����ا 
قيــــودي! يف  ــٌل  ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ذل ولـــكـــنـــي   .. اأحتــــــــــّداِك 
تعودي!)2( ل   .. لكن   .. �سئِت  اإن  واذهبي  ترقي،  ل 

ويحزُّ يف نف�ص �سيد اأن ت�ستذل املراأة كربياَءه التي ما هانت لول حّبها:

قلق�ًا يت��ُها  ق�سّ التي  الليايل  اأن�سى 
ــاِك ـــ ــّي ـــ ــٌة را�ــــــسٍ حمجُ ـــ ــاكــن واأنـــــــِت �ــش

َغَدقًا اأر�سلُتها  التي  الدم��وع  اأن�سى 
بالب�اكي املُ�����ّر  ه����واك  ل���ول  ول�����س��ُت 

اأخف�س�ها كن�ُت  م��ا  ال��ت��ي  وك��ربي��ائ��ي 
ل���ولِك)3( ُدن��ي��اَي  يف  بعد  اأو  قبل  م��ن 

ُي�ست�سف وراء هذا ال�سعور العارم بالكراهية، �سعور حقيقي �سادق  ولعّله 
دوام  منه  يرجتي  كان  اإذا  اإل  اأحب،  من  يبغ�ص  ل  فالإن�سان  بعميق احلب، 
املحبة، وذلك ما يوحي به خوف �سيد على حبيبته التي اآملته واأ�سنْت قلبه، اأن 

مي�ّشها طيٌف من العذاب:

واأن�����ِت  بجن�ٍة اأن���ا يف اجل��ح��ي��م ه��ن��ا 
�سباِب وَرْي����ِق))(  اإع��ج��اٍب  َروِح))(  من 

)رم�ص(،  مادة  العرب،  ل�سان  لل�سرورة،  �ُسّكن  واإمنا  بالتحريك،  وهو  الغيظ،  ُحرقة  َم�ص:  الرَّ  -1
املجلد3: 120، ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: انتظري بغ�سي(: )19.

2- ذاته، )ق�سيدة: ل تعودي!(: )17.
3- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: الكاأ�ص امل�سمومة(: 217.

)- َرْوح: يقال: يوٌم َرْوح: طيب الريح، ل�شان العرب، مادة )روح(، املجلد3: 0)1.
ُقه ذلك كله اأوله، ل�سان العرب، مادة  ق كل �سيئ: اأف�سله، َرْوق ال�سباب وغريه وَرْيقه وَريِّ )- َرْيق: ريِّ

)روق(، املجلد3: 9)1.
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املنى ناعمة  واأن����ِت  اجلحيم  يف  اأن���ا 
وِط��������الِب ت���ط���ّل���ٍع   ذاُت  خ�����س�����راُء 

عاملي يف  ه�����ن��ا  ه�����ا  اأري������دك  ل  اأن����ا 
ل�����ظ��ًى وع�������ذاِب)1( اإين اأع��ي��ذك م��ن 

فيه  متازج  كاأ�شًا  ت�شقيه  فحبيبته  والِقلى،  الهوى  بني  حائٌر  بْعدجُ  وهَو 
فريجوها  يوؤمله،  خداعها  اأن  غري  كاأ�سها،  ي�ستطيب  وهو  برحيق،  �ُسّمها 
ولكنه  �سبيلها،  يف  كان  اإن  الأمل  ي�سرتوح  لأنه  خال�سًا،  �سمها  ت�سقيه  اأن 

ل يطيق اخلداع:

اأق�الِك ل�س�ُت  ف���اإين  ل��ي��ت  اأق����الك؟ 
اأه��واِك ل�سُت   ف��اإين  ليت!  اأه���واك؟ 

جُـــوّزعـــٌة ـــامـــي مــــ ــــ اأهــــــوى واأقــــلــــى واأي
الباكي الهوى والِقلى كال�ساحك   بني 

ُمزجا ق��د  ال�سّم  وه��ذا  الرحيق  ه��ذا 
َرّي����اِك غي�ر  ب��ك�����اأ���ٍص  اأُروى  ول�����س�����ُت 

مُيازجه ل  ��ْرف��ًا  ���سِ ال�����س��م  يل  ه��ات��ي 
بال��ساكي ل�سُت   ف��اإين  الرحي�ق  ه��ذا 

ن�س�وته�ا األ���ت���ّذ   ل  ك��اأ���س��ِك  م��ل��ل��ُت 
�سّف�اِك)2( ت�حطيم   اأح�طمها  ول  

اأن َيرق،  اإل  اأمام احلب، فاإنه ل ميلك  ورغم ما ُيظهر حممود من جتّلد 
فيتمنى حلبيبته اأن ت�سعد واإن �سقيت بذلك روحه، ويرجوها اأن ترتك نارها 

تق�سم يف عوده لأنها اأ�سحت بردًا و�سالمًا:

تع�ودي ل   .. وج����ودي  ال�����س��ك  اأح����رق   .. ت��ع��ودي  ل 
اخلل�وِد دني�ا  يف  �س�ئِت  اأن���ى   .. �سئِت  م��ا  اذه��ب��ي 

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: ريحانتي الأولى اأو احلرمان(: 89.
2- ذاته، )ق�سيدة: الكاأ�ص امل�سمومة(: 218.
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ع��ودي تق��سم  اأوق��دت�����ه��ا  ال�����ت��ي  ال���ن���اَر  وات���رك���ي 
ـــرودي! ــــ ــــ ــــ بجُ ــلــظــى يف   ـــ ــت ي ــــرٌد و�ـــشـــــــالٌم  بـــــ هـــــــي 
لتعودي!)1(  .. ولكن   .. ال��روح  �ِسقوة  يف  فا�سعدي 

2- االغرتاب املكاين:

اأ- الذات واملجتمع:

يف  غريبًا  عا�ص  الذي  ال�ساعر  ذلك  كالهما  وحممودًا  �سيدًا  اأن  يالحظ 
بني  نقائ�ص  عن  ُمتنّزهًا  يعي�ص  وفيه  املُثل،  عامل  اإلى  ي�سمو  لأنه  جمتمعه، 

الب�سر، يقول حممود يف �سفة ذلك:

وناظرًة ج��ث��م��ان��ًا  الأر�����ص  يف  يعي�ص 
حتت�اُل ال�����س��ّم  ل��ل�����ع��وايل  وُروح���������ُه 

فناب���ذه ال��ع��ات��ي  ال���زم���ن  ن��اب��ذ  ق���د 
��ّواُل!)2( ���سَ الِقرنني  وك��ال  ت�����س��اُوًل.. 

ويقول �سّيد:

وترت�س�ي ب��احل��ي��������اة  ت��ق��ن��ع  ال��ن��ا���ُص 
مبث�اِل�ِب ��ّوه�����ت  ���سُ حم��ا���س��ن  م��ن��ه��ا 

ه�������م)3( اأدران���ه���ا وال�����س�����اع��رون ت���وؤزُّ
ب�س�وائ�ِب ت��ت��������زج  مل  ي��ب��غ��ون��ه��ا 

ُيثي��ره الأث���������ري  م�����ن  اأرقُّ  ِح�������صٌّ 
الالع��ِب))( م���ّر  ع��ل��ي��ه  ت���ّر  ق��د  م��ا 

يف  ثورته  ُيطلق  جعله  منه،  وعانى  �سيد  فيه  عا�ص  ال��ذي  املجتمع  وذل��ك 

1- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: ل تعودي!(: 166.
2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: وعد(: 9)1.

3- توؤزهم: تهزهم.
)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: �سعادة ال�سعراء(: 3).
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)ا�سطراب حانق(:

ح��ياتي ي���ا  ب��ع��ي��دا  ع��ن��ي  اأغ����رب����ي 
ق��د ���س��ئ��م��ُت ال��ع��ي�����ص يف ج����َ���وٍّ  َق����ِذْر!

باللعن���اِت حم���ف���وف���ًة   اأغ����رب����ي 
ِجْر! �سَ َج��ه���ْ��ٍم  ���س��اخ��ٍط  ع��ن  اب��ع��دي 

ح��س�رات اأم  اأرى  اأاأن���ا����س�����������ي���ًا 
اجلميْل؟ ال��ك��ون  طلعِة  م��ن  ���س��ّوه��ت 

ال�سمات ت��ل��ك  يف  ال��ن��ا���ص  ُي�����س��ب��ه��ون 
ي�شيْل!)1( ِرجــ�ــٌس  اأنف�شــهم  بينما 

والدنيا -عند حممود- ظلٌم وغدٌر و�شراعاٌت ونفاق:

بـــه ــــــاأّن  ك �ـــشـــاٍر  ــــِرٌه  ــــشَ � واأهـــلجُـــهـــا 
واأغــــوالجُ ذوؤبـــــــاٌن  الفتـِك  �شهوة  مــن 

ــٍة)2( ـــ ـــ ــع ــّم ــل م يــــــرتاءى يف  وخــــائــــٌن 
اآُل!  بيدائه  يف  وال�����س��دُق  بال�سدق، 

واأنكـرهـا ــا  ــي ــدن ال هــجــر  ونـــا�ـــشـــٌك 
اإع�����واُل ع�������ذاِب اهلل!  م���ن  وخ�����وُف��ه 

ره�بًا اأ����س���م���ال���ه   يف  ي��خ�����س��ع  ت�����راه 
! ــالجُ ـــ ـــ ـــاٌك  وحمــت ّ ــــ ـــت ــــني جــنــبــيــه ف وب

ــعــْت َو�ــشَ ومــــا  اأجٌُم  ــْت  حــمــل ملـــا  اأجُفٍّ 
)3(  ! واإ�ــشــاللجُ وطغياٌن،  ـــوؤٌم،  ول غــدٌر، 

1- ذاته، )ق�سيدة: ا�سطراب حانق!(: 2).
عة: يلمع فيها ال�سراب، ل�سان العرب، مادة )ملع(، جملد): 2)). 2- اأر�ص ملمَّ

: انتزاع ال�سئ واإخراجه يف رفق، ل�سان العرب، مادة )�سلل(، جملد3: 232، ديوان اع�سفي  لُّ 3- ال�سَّ
يا رياح، )ق�سيدة: وعد(: 162-161.
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وهي �شفاٌت اأ�شحت غريزًة يف بني الب�شر، فهم ال يق�شرونها على العدو، 
بل يعاملون بها حتى ال�سديق، يقول حممود:

موّدتهم يف   ت��ف��ان��وا   ���س��دي��ٍق  وك���م 
جال�وا! اأن��ي��اب��ه�����م  ن��ب��ت��ت  اإذا  ح��ت��ى 

ُتروُّعهم ل  لق����وا،  ح��ي��ث  ف��اأن�����س��ب��وا 
ـــــاٌت)2( واأط��ف��اُل.. اأجُّم عما اأراغ�����وه)1( 

�سداقُتها دن��ي��ا  يف  وع���د!  ي��ا  وف��ي��َت 
ك��م��ا ت��ل��ّف�����ع ب��ال��ظ��ل��م��اء  ُم��غ��ت�����اُل)3(

و�سيد يبحث عن �سديقه املفقود، فال يلم�ص غري الغدر واخلداع:

الأ�سدق�����اء ب��ح��ّب  ِه���م���ُت  ط��امل��ا 
الوف�����اء ب���اأحل���������������ان  وت���غ���ّن���ي���ُت 
ال�سم����اء ك��اأن��ا���س��ي�����������د  ���س��ام��ي��اٍت 

ــْق ـــ ــي ــــــّم  اأف �ـــشـــكـــرٌة عــجـــــلــى ومــــن َث
احل�قي�ْر ال���غ���دَر  اأمل�������صُ  ب���ي  ف�����اإذا 

بـريْق خـــــــاّلٌب   االإخـــــال�ـــــسجُ  واإذا 
ق�سرْي))( ب���رٍق  �سنا  اأو  ���س��راٍب  م��ن 

ب- الطبيعة:

نف�سه،  الإن�سان  ال�سعراء بدياًل عن  �سعر  الطبيعة يف  َمُثلت مظاهُر  طاملا 
وهذا ي�سري اإلى اإميان ال�ساعر بالوحدة الناظمة ملفردات الكون والوجود، فما 
من داّبٍة يف االأر�ِس وال طائٍر يطري بجناحيه اإال اأٌم اأمثال بني الب�شر، ت�شري 

1- اأراغ: مبعنى طلب واأراد، ل�سان العرب، مادة )روغ(، جملد3: 8)1.
2- اأّمات: الأ�سل يف الأمهات اأن تكون لالآدميني، واأُّمات اأن تكون لغري الآدميني.

3- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: وعد(: 9)1، 161.

)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: ال�سديق املفقود!(: 6).
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عليها ذات قوانني اهلل يف الوجود.

فمحمود يتخذ من موقف �سجرٍة خ�سراء قامت يف �سحراء ممتّدة �سورًة 
يعك�ص من خاللها حياة الإن�سان التي تبدو عامرًة بالن�سرة يف دنيا �ِسَمُتها 

الغالبة الفناء والزوال:

رت ـــوِّ ــــ ــــا- غــــربــــٌة �ـــشجُ ــــالن نـــحـــن -ك
ت�����ث�����اَل ح������ّي �����س����اك����ٍن ح�������ائ�����������ِر

م�سبوِبه�ا   ... الأ�����س����واِق  حم��ت��دِم 
حت����ت خ���م���ود ال����ظ����اه����ر  ال��ف��ات�����ِر

ـــــــٌن ــــــــٌل مـــوؤمــــ ـــــا- اأم ـــحـــن -كـــــالن ن
ك�����������اف�����ِر... ع����ال���������ٍم  يف  ب���ح���ق���ه 

جُــــّرٌة ـــرخـــٌة حـــــ نـــحـــن -كــــالنــــا- �ـــش
الـــــزافـــــِر)1( زفــــــرة  ــــورٌة يف  ــــش مــــاأ�

َفت النف�س )خلعت  و�شيد اإمنا يرى اجلمال والقبح �شورة للنف�س، فاإن �شَ
�سفوها على الأكوان(:

بهيجًا ث�������وب���ًا   ال��رب�����ي��ع  ك����ان  ك��ي��ف 
وه�����و ال�����ي�����وَم ن���ا����س�������ُل الأل����������واِن؟ 

ه���ا ه���و ال����رو�����ص وال�������ورد وال���زه����
����ر وه�����ذا احَل����م����ام م���ن ف�����وق  ب���اِن

و���س��اق ج�������ذٍر  غ���ري  ال������ورد  اأرى  ل 
�س�جاين ع���ذب���ًا   ال��غ��ن��اَء  اأح�������ص  اأو 

تراها ت�س�فو   ح��ني  ال��ن��ف�����ص  اإن���ه���ا  
خ��ل��ع��ت ���س��ف��وه��ا ع�������ل���ى  الأك��������واِن

1- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: ال�سجرة .. نا�سكة ال�سحراء!(: 239، 0)2.
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يب�دو َت����ْغ����رَبُّ   ال��ن��ف�����ص ح�������نَي  وه����ي 
ك���ل ن�����وٍر اأم�����ام��ه��ا ك���ال���ّدخ�������اِن )1(

لذا، ينعك�س حزن حممود على ربيعه، فاإذا هو واجٌم كئيب:

ه����ذا رب���ي���ُع ال���ن���ا����ص، واُح���ْزِن�����������ي!
قلب�ي!  يف  الأ�����س���������واك  ورب����ي����ع����َي 

اأم���������س����ي ب����اأف����ك��������������اٍر حم���ّي���������������رٍة
ب���ال�������س���وق اآون�������������ًة وب���ال�����������رع�������ِب

ـــدًا ــــ ــــ هـــــذا �ـــشـــبـــابـــي.. �ــشــائــــــــٌر اأب
َج�������������������ْدِب ُم���ق�������ف���ر  يف  ب���رب���ي���ع���ه 

حبه�ُم رب���ي�����������ُع   ���ب���اَب  ال�������سَ اأح���ي���ا 
-ن���ع���م���وا ب����ه- واأم���ات���ن���ي ح���ب���ي!)2(

وقد تبدو عواطف حممود م�سطربًة ا�سطراب مظاهر الطبيعة:

اأقبلت ــــرى  واأخـــــ ــــْت،  ـــــ وّل حـــ�ـــشـــرٌة 
اأعلِم! مل  متى؟   .. اأي���ن؟  م��ن  كيف؟ 

ــ�ــسّ على ـــ ـــ ــق ــن ت ــــوداءجُ  ـــــ �ــــش مــــوجــــٌة 
مظ�ل�ِم ل�������ي�������ٍل   ب���ح���ر  يف  م����وج����ٍة 

وك���م ت���ف���ن���ى،  ل  وه�����ي  ت���ت���ف���ان���ى 
كال�س�يغ�ِم! ت���ي����ّ���اره�������ا   رّده���������ا 

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: جولة يف اأعماق املا�سي(: )7.
2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: الربيع(: 228.

152



التهمت م���ا   اإذا  ح��ت��ى  ���س��م��م��ت)1(، 
دم�ي يف  ط���ا����س���ت)2(  اأي�������ام���ي  ن�����وَر 

ت��رى ل   .. ظ�����الم  اأم���������واج  ف���ه���و 
حتتمي!)3(  ل   .. تعي  ل   .. ت��ب��ايل  ل 

توتر  اإث��ر  العا�سفات،  نف�سه  يف  وتع�سف  القفر،  يف  يهيم  �سيد  هو  وه��ا 
نف�سيته:

ال��مق�فرات ت�������س���ردين  وِه����م����ُت 
وت���ل���ف���ح���ن���ي ك���ال���ل���ظ���ى ال���ه�������اج���رْه

العا�س�فات ن��ف�����س��ي   يف  وت��ع�����س��ف 
وت��ن��ه�����س��ه��ا ال��وح�����س��ة ال���ظ���اف���رْه))(

ثانياً: ظواهر فنية

)( االأخيلة وال�ضور:

اأ- انتماء ال�ضور ال�ضعرية اإىل عامل االأفكار وال�ضعور النف�ضي:

ت�سبيهاته،  على  املعنوية  ال�سفات  اإ�سفاء  على  ال�ساعر  تركيز  لعل 
اإلى  ب��احل��وا���ص،  امل��ادي  الإدراك  م��ن  وينقلها  بال�سورة،  ي�سمو  مم��ا 
مناظر  -�سواء  احلياة  �سور  اأّن  يخفى  ول  باملعنى،  العميق  الإح�سا�ص 
املعنى،  من  خالية  املُجيد  ال�ساعر  اأمام  تّر  ل  مواقف-  اأو  الطبيعة  يف 
روحه،  من  روحًا  فيها  ال�ساعر  ينفث  حتى  النف�ص،  مع  لتتفاعل  اإنها  بل 

�سخ�سه. �سمات  من  كثريًا  وتعك�ص  ِفكره،  �سيما  فتحمل 

1- �سمم ال�سيف: اإذا م�سى يف العظم وَقَطَعه، ل�سان العرب، مادة )�سمم(، جملد ))( :)7.
2- طا�ص ال�سهم عن الهدف اإذا َعَدل عنه ومل يق�سد الرمّيه، ل�سان العرب، جملد ))(، )21.

3- ذاته، )ق�سيدة: من حتت الأنقا�ص(: 232.
)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: م�سرع ُحب!(: 183.
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وها هو �سّيد، ال�ساعر التّواق اإلى عهد الطفولة مبا يحمل من معاين الطهر 
والرباءة، يخلع ذلك على مظاهر الطبيعة املادية، فنور البدر كب�سمة الوليد، 
وتعّلُق �سيد بفكرة اخللود يلوح يف ت�سبيهه هدوء الليل مبا يحمل اخللود من 
معاين ال�سكينة والطمئنان للنف�ص الب�سرية املتوفزة املتخوفة من فكرة املوت 

والفناء:

يف ه��داأٍة  كاخلل�وْد الليل اأرخ��ى �س��توره   
كب�سمٍة م��ن ولي�����ْد والب�در اأر�س�َل ن���وَره   

      را�سي املُحّي�������ا �سع�ي��ْد)1(

وُينبئ ت�سبيه حممود القو�ص بال�سعاع احلر عن تعّلقه مبعنى احلرية، فالنور 
اأو ُيكبله، وكذا كان وتر القو�ص رمزًا  اأن ياأ�سره  ُحرٌّ منطلق، ل يتاح ملخلوق 

حلرية النطالق:
اأعّد لها وترًا كال�سعاع ُحّرا... على اأربٍع)2( قد ُفِتْل)3(

ُتدرك  التي  باملادية  املعنوية  الأم��ور  ت�سبيه  اأ�سلوب  اإل��ى  ال�ساعر  وينتقل 
باحلوا�ص، يف حماولة لهدم احلواجز بينها، يقول حممود:

     �سلي ما �سئِت، وا�ستمعي �سكاِتي     كمثِل الدمع تن�سكب ان�سكاب��ا))(

فـ)ال�شكوى( اأمٌر معنوي، وان�شكاب الدمع اأمر مادي، واإن كان ينطوي على 
معنى داخلي من معاين احلزن، ومثل ذلك قول �سيد:

يا ليلة االأم�س والليالتجُ ذاهبـٌة        كغم�شة العني يف اأ�شغاث اأحالِم))(

فانق�ساء الزمان من املعنويات، وغم�ص العني اأي )النوم( مادي، يطوي 

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: بني الظالل(: 119.
2- على اأربع: اأي على اأربع طاقات، وهو اأكرم للوتر واأقوى.

3- القو�ص العذراء: )).
)- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: حرية(: 201.

)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: ليلة؟!(: 3)1.
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اإلى  الإن�سان  ينقل  النوم قد  اإن احللم يف  بداخله معنى الأمل والوهم، اإذ 
الإن�سان  اأحالم  فما  وانق�ساء،  ذهاٍب  اإلى  كله  وذلك  خمتلف،  جّد  عامل 

اإل )غم�سة عني(.

امل�ساعر  لعامل  وحممود-  �سيد  -عند  ال�سعرية  ال�سور  انتماء  ينفي  ول 
بداخلها  لكّنها تظل حتمل  املاّدة،  اإلى عامل  تنتمي  ت�سبيهات  وروَد  النف�سية 
ت�سبيه  ذلك  من  الظاهري،  الت�سابه  من  يتبدى  قد  مما  اأكرث  معنويًا  �سبهًا 

حممود لتفّرق زحام الرجال الذين اأغروا القوا�ص ببيع قو�سه:

تنتقْل  ٌب  �شجُ خجُ اأ�شباحهم  كاخليال،  بهم  مت�شي  االأر�ــس  راأى 
َحجــٌل)1( وَبــعــ�ــٌس  ــًا،  ــش راأ� ــحــّرك  يجُ جاثم  بع�شها  واأغــربــٌة: 

فاأ�شباحجُ الرجال كـ )اخل�شب( تنتقل، هي �شورٌة مادية، الأن خيال الرجال 
كخيال الع�سي من اخل�سب، بيد اأّن املق�سود اأعمق من ذلك، اإّن فيه دللًة 
على �سوء ت�سرف اأولئك الرجال، فهم كاأولئك الذين و�سفهم تعالى بقوله: 
{ېېېېىىائائ})2(، وكذلك ت�سبيهه لروؤو�سهم 
التي بدت من بعيد، بروؤو�ص الأغربة التي جثم بع�سها، وراح الآخر يتحرك، 
الإ�سارة  لكّن  الغراب،  راأ���ص  ي�سبه  قد  وهيئته،  �سواده  يف  الإن�سان  فراأ�ص 

وا�سحة اإلى ما يحمل الغراب من معاين التطري، وال�سوؤم. 

ومن ذلك ت�سبيه �سيد تدفق الدم يف عروق ناحت ال�سخر بهطول املاء يف 
�سّدة الندفاق و�سرعته:

)3(!     وقد جا�س يف اأع�شائه كّل ناب�س      و�شال دٌم يف �شورة املاء يهطلجُ
اإل اأنه ل تخفى دللة تدفق املاء على عموم اخلري. ودللة تدفق الدم على 

قوة العزم التي يتبعها ق�ساء الهم:

1- حجل: مي�سي ِم�سيًة قبيحة، وهي ِم�سية الغراب.
2- �سورة املنافقون، اآية ).

3- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: ناحت ال�سخر اأو »الفاعل«(: 2)2.
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)1( َملجُ تفتت حتت العزم ما كان َي�شْ وحني توالت طرقٌة بعد طرقـةٍ 
ب- ال�ضورة احلية:

�سيد  عند  ال��ب��ارزة  الأ�سلوب  �سمة  هما  احل��ي  والتمثيل  احلية  ال�سورة 
هي  فاإذا  الق�سيدة،  معاين  يف  الروح  نفث  الأ�سلوب:  هذا  وغاية  وحممود، 
على  احلياة  يخلع  فمحمود  باحلياة،  وي�سج  بالإح�سا�ص  ينب�ص  حي  كائن 
)الرياح( التي ترمز اإلى اأمل خادع باحلياة، فيخاطبها من مبداأ الق�سيدة 

اإلى منتهاها، فتارًة يخلع عليها �سمات الإن�سان، اإذ يقول:

اأن�ستي يا رياح، �سرخُة ملهوف طعني اأفنى الليايل انتظ�ارا
ا�سمعي يا رياح، من ذا يناديك وقد اأرخت الدياجي ال�ست�ارا؟
اأنظري يا رياح .. يا وح�سة الطرف اإذ دار مينًة اأو ي�سارا! )2(

وتارًة تبدو عليها �سمات الوحو�ص:
الأعمار)3( يزلزل  زئ��ريًا  الدهر  ح��رم  يف  ري��اح  يا  وازاأري 

وهو ي�سخ�ص القو�ص اأمام قّوا�سها، فتغدو حبيبًة ُحّرًة َح�سانًا، ل جمرد 
غ�سٍن وَوتر:

َي���زْل ل���ه مل  اأ���س��م��رت��ه  اأذاق����ت����ه، اإذ ذاق���ه���ا، ه����وًى  ف��ل��م��ا 
ُتبتذْل ف����ال   ت��ع��فُّ  ح�����س��ان��ًا،  ح����ّرة  رام���ه���ا،  اإذ  ت���ب���نّي، 
اإذا م���ا ج���ه���ْل))( وت���اأب���ى ع��ل��ي��ه  ت��ل��ني لأن���ب���ل ع�����س��اق��ه��ا، 

وي�سائله،  يخاطبه  اإن�سان  هيئة  يف  ال��ق��دمي  حلمه  �سيد  ميثل  بينما 
فيجيب اأو ُيغ�سي، ثم مي�سي:

1- ذاته، والق�سيدة ذاتها.
2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 2)1، 3)1، ))1.

3- ذاته: والق�سيدة ذاتها: 139.
)- القو�ص العذراء: )).
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ط�����اف ب����ي ُم�����س��ت��ط��ل��ع��ًا ح���ل���م���ي ال��ق��دي��������ْم
وج��������������������������������������وْم يف  اإل����ي��������������ه  ف���ت���ط���ّل���ع���ُت 
اأن���������ت؛ ف���اأغ�������س���ى خ��ج�����������اًل ق����ل����ُت : م�����ن 
ال��و���س��ي�����م!... ال��ع��ه�����د   ق����ال يل: ح��ل��م��ك يف 
ع���������������ق���ي�����������ْم ي�������اأ��������صٍ  يف  ع����ن����ي  وم���������س����ى 
������س�����ادَر)1( اخل���ط���وة يف الأر��������ص ي��ه��ي�����ْم)2(

حوله،  من  احلياة  مظاهر  على  الإن�سان  �سفات  اإ�سفاء  يف  �سيد  ُع  وَي��رْبَ
فالكون ذو وجٍه ُمغرّب عبو�ص، بطلعة اللئام فيه:

اإّن وجه الكون ُمغب�رٌّ عب��و�ص         بهمو، فليغربوا عنه ُينرْي! )3(
)يوم  يف  جُم��ه��دًا  حزينًا  �سامتًا  �ساخ�سًا  له  ي��رتاءى  فيه  وم��ا  وال��ك��ون 

خريف(:

�س�كون يف   ���س��اِخ�����س��ًا  ال��ك��وُن  وق���َف 
وت��������راءى خل����اط����ري ك��ال�����ح��زي�����ِن!

ال�سمت يغرقها  الأح��داث  و�سخو�ُص 
ف���ت���ب���دو ك���ب���اه���ت���ات ال��ظ��ن��������������وِن

احل��زن ����س�������اوره   ال���زم���ان  وك������اأّن 
امل�ست��كي�ِن اإغ�����ف�����اءة   ف���اأغ���ف���ى 

ال�س�ري اأج��ه��������ده��ا  الأف�����الك  وك�����اأّن 
ف���ن���اءت ب��ح��م��ل ع���بء ال����ق����روِن! ))(

1- �سادر: متحري، ل�سان العرب، مادة)�سدر(، جملد )3( : )26.
2- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: حلم قدمي(: 8).

3- ذاته، )ق�سيدة: ا�سطراب حانق!(: 3).
)- ذاته، )ق�سيدة: يوم خريف(: 238.
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قراءة  بانق�ساء  اإل  ينق�سي  ل  �سيد  عند  اخلا�سة  هذه  ا�ستقراء  ويكاد 
ديوانه. و�سباُب القلب يف ق�سمات وجه احلبيبة يكاد يرتاءى ملحمود )�ساحكًا 

يتحري(: 
يرّف �سباب القلب يف َق�َسماته��ا       تك���اد ت���راه �ساحك��ًا يتحي��ُر)1(

بينما ترتاءى له ال�سجرة النابتة يف و�سط ال�سحراء واقفًة، �سّماء �سّوامة 
من ِعّفة:

مُّ عن جنوى خطى العابِر َت�شَ قــعــــــةٍ  ماءجُ يف رجُ واقفٌة �شّ
نا�شكٌة يف ِجلـدهــــا ال�شــــامـر)2( �شوامةجُ االأيام مــن ِعّفـــةٍ 

وقد يخلع حممود �سفات احليوان على اأموٍر معنوية، يف مثل قوله:
تفار�سوا بنيوب البغي اأو �سال�وا)3( تّبًا لها! وخللق كلما انتع�س��وا 

فالبغي �سار �ساحب اأنياب، وكذلك قوله:
وحيث ح�سرجت الظلماُء ُمعولة     كم��ا ُت�ِسّر اأننَي اللي��ل مثك����اُل))(

فاإ�سافة �سفتي الإعوال واحل�سرجة للظلمة، ِمن هذا الباب.
و�سجُ نف�شه كما يرو�س الفار�سجُ فر�َشه احلرون، فتلني له بعد طول  و�شّيٌد َيرجُ

اإبائها، وطويل �سربه عليها:
�ساعت �سياع الإي�ا�ِص وج�دُت نف�س�ي وك�ان�ت   

ما�ِص))( من بعد طول ال�سِّ وُر�س�ُت نف�س�ي  فالن�ت   
          وبعد �سع��ِب امل��را�ِص)6(

اإلى  اإلى حيث موطنها الأول، كفعل الطري حني ت�ستاق  وذكرياتُه ترفرف 

1- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: حتت الليل(: )22.
2- ذاته، )ق�سيدة ال�سجرة، نا�سكة ال�سحراء(: 238.

3- امل�سدر ال�سابق، )ق�سيدة: وعد(: 9)1.
)- ذاته، والق�سيدة ذاتها: 163.

العرب، مادة )�سم�ص(، جملد  ل�سان  َوَمنَعت ظهرها،  والفر�ص: �سردت وجمحت  الدابة  )- �سم�ست 
.(71 :)3(

6- املرا�ص: املمار�سة و�سدة العالج، ذاته، مادة )مر�ص(، جملد )6(: 1).
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اأوطانها، فتهيج بذلك حنني ال�ساعر، وتغدو اأمنياته ذات ن�سرٍة بعد اأن ذبلت 
)كالزهر حينًا(:

اأثرن قلبي حنــينـــــا ورفرفت ذكــرياٌت    
ذبلن كالزهر حينــا)1( رت  اأمنـــيـاٌت   وَن�شّ  

عن  ال�سادرة  وت�سرفاته  الإن�سان  مواقف  ا�ستعارة  اإل��ى  حممود  ومييل 
فطرته، فيل�سقها باملاديات، فالقوا�ص يكّفل قو�سه �سغريًا من بني اأمها )هو 
فكاأنه  بعيدًا،  به  يقذف  اأن  يلبث  ل  اأنه  بيد  عليه،  وحتدب  فتكفله  ال�سهم( 

ينتزع اأخاها ال�سغري من اأح�سانها:
َكَم������������������ْل بري���ٍص  ت��رّدى  �سغريًا،  اأمها  بني  من  فكّفلها 
عق�����ْل! ل��و    .. تكّلمه  وك��اد  رح��م��ًة،  احل�سا  عليه  ف�سّمت 
بط���ْل! اأب���يٌّ    عنها  فاأنب�ص   ،.. الغيور  املحب  جنون  فجن 
اأرّنت ُتبكي اأخاها ال�سغري: ويحي!! اأخي!! ويله!! اأين �سْل)2(

ومن ذلك ق�شيدة �شيد )ال�شبح يتنف�س(:
ال�سك�ون ��ي��ه��ا  ُي��غ�����سّ ال��دن��ي��ا   ك��ان��ت 

العميْق وال�����ن�����وُم   ال��ل��ي��ل  وظ������الُم 

ــل  احلنون ــي ــل طــفــلــٌة قـــد �ــشــمــهــا  ال
���س��م��َة ال���رح���م���ة ك������الأم ال�����س��ف��وْق

بديع �ــشــمــٍت  يف  ــبــحجُ  الــ�ــش وتــــــراءى 
�سباْت م���ن  ت�����س��ح��و  ال��ط��ف��ل��ُة  ف�����اإذا 

ت���ر����س���ُل الأن����ف����ا�����صَ يف رف����ق ودي�����ع
الن�سماْت)3( ت��ل��ك  الأن���ف���ا����ُص  واإذا 

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: بني الظالل(: 119.
2- القو�ص العذراء: 6).

3- ديوان �شيد قطب، )ق�شيدة: ال�شبح يتنف�س(: )23.
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ال�سباح  اأقبل  فاإن  طفلتها،  ال�سفوق  الأم  ت�سم  كما  الدنيا،  ي�سم  فالليل 
�سحت الطفلة مر�سلًة اأنفا�سها يف رّقٍة ووداعة.

ج( ال�ضورة التمثيلية:

ال�سورة التمثيلية هي التي ت�سف م�سهدًا دراميًا متعدد النواحي، ويكمن 
تلك  حركة  يف  يختارها  التي  وال�سورة  ال�ساعر  م��راد  بني  الت�سابه  جوهر 
دنيا  يف  ال�سداقة  حلقيقة  حممود  ت�سوير  ذل��ك  من  وتطورها.  ال�سورة 

النا�ص:

موّدته�م يف  ت��ف��ان��وا  ���س��دي��ٍق  وك����م 
ج�ال�وا! اأن��ي��اب��ه��م  ن��ب��ت��ت  اإذا  ح��ت��ى 

ُترّوعهم ل   لق����وا،  ح��ي��ث  ف��اأن�����س��ب��وا 
ــالجُ ـــ ــف ـــ ـــــــــاٌت  واأطـــ ـــــــوه اأجُّم عــمــا اأراغ

عربدًة امل�����س��ف��وح  ال����دم  يف  ت��وال��غ��وا 
)1( ج��ري��اُل!  �سهباُء  �سربوا  م��ا  ك��اأن 

ــنــوا  وبــهــم مــن �ـــشـــّرٍة  �شفـٌه ــث ــم ان ث
وك��ل��ه��م َم����رح ال��ع��ط��ف��ني  م�����ّي�����اُل)2(

وال�سورة هنا بالغة الدللة يف التعبري، اإذ هي تعك�ص ظالًل، ُت�سفي على 
املعنى رحابًة وعمقًا، فالأ�سدقاء ما كفاهم اأن اأن�سبوا اأظافرهم فيمن تفانى 
قدميًا يف مودتهم، بل اأخذوا يعّبون من دمه عّبًا، ويلتذون ن�سوته التي ت�سري 

يف عروقهم كن�سوة اخلمر.

ومن ذلك و�سف �سيد ل�سديق عزيز:

1- ال�سهباء: اخلمر، ل�سان العرب، مادة )�سهب(، جملد ))(: 80.
      اجلريال: اخلمر ال�سديدة احلمرة، مادة )جرل(، جملد )1(: 11).

2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: وعد(: 9)1.
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زهــــــرٌة قـــد كــــاد يــعــروهــا الــذبـــــوْل
ث����م ح��ّي��ت��ه��ا ت���ب���ا����س�������رُي ال��������رب��ي�����ْع

ف��ه��ي ت���رن���و  ب����ني  ���س��ح��ٍو وذه�����وْل
ال���دم���وْع)1( ال��ع��ني  يف  حت��ت��اُر  مثلما 

فهو زهرٌة تداركتها تبا�شري الربيع، بعد اأن �شارفت على الذبول، فاأخذت 
ت�ستفيق �سيئًا ف�سيئًا، ت�سحو اآنًا، وتذهل يف اآن.

انفعاٍل  اأعمق  اإثارة  بغية  وتركيبها،  ال�سور  حل�سد  ال�ساعرين  كال  ومييل 
واأ�سّده، اأماًل يف ا�سرتعاء النتباه اإلى ذلك اخليط اخلفي الذي يربط حياة 
ومبعاين  حوله،  من  الطبيعة  ومبظاهر  النا�ص،  من  غريه  بحياة  الإن�سان 
ور ال�ساعر -طّي ذلك- من نوع الت�سبيه التمثيلي، الذي  الأ�سياء لديه، و�سُ
يكاد يجُج�ّشد املعاين ت�شيدًا، ويقذف فيها الروح، فاإذا هي حّيٌة تتمثل بني 
ي�شفها  )الــريــاح(، حيث  على  اأو�ــشــاٌف خلعها حممود  ذلك  االأحــيــاء. من 

قائاًل:

اع�سفي .. وان�سفي .. كاأنِك �ُسّخرت خباًل ي�ساور الأق��دارا
اع�سفي .. وازاأري .. كاأنِك غريى قذفت حقدها �سرارًا ونارا
ّب هتك الغيظ عزمه  والوق�ارا اع�سفي كاجلنون يف عقل �سَ
اع�سفي كال�سكوك يف مهجة الأعمى تخاطفن ح�سه حيث �سارا
الأطي����ارا وي�سرع  ن�سفًا  الأوك��ار  ينت�سف  كالفناء  اع�سفي 
اع�سفي كالوفاء �سادمه الغدر.. فاأغ�سى  اإغ�ساءًة، ثم ث�ارا
اع�سفي كال�سالل ي�سخر من هاٍد اأذّل القفار علمًا، وح�ارا)2(

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: بري�سة ال�سعر اأو �سورة �سادقة(: 230.
2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 139.
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ت�ساور  اجلنون،  تخاليط  فكاأنها  واملفاجاأة،  التقلب  �سمة  الرياح  فلتلك 
حتمية  اإلى  اإ�سارة  يف  القدر،  �سمة  ولها  ق��رار،  على  ي�ستقر  فال  العقل، 
لذلك  وهي  احلرية،  اإل  اإزاءه��ا  ميلك  ل  والإن�سان  ُت��رّد،  ل  واأنها  وقوعها، 
كال�سكوك وكال�سالل. وطابع الق�سوة جلّي يف ِفعال تلك الرياح، وهي لذلك 
كالغريى التي قذفت لهيب حقدها، وكالفناء الذي يخّلف الأطيار واأوكارها 

حطامًا.

ويف َو�سف ابت�سامة يرجتيها �سّيد، يقول:

ندّي���ًة احل���ي���اة   وج���ه  ب��ه��ا  وط���اِل���ع 
ببل��س��ِم ال��ق��ل��وب  ح�����س��ا���س��ات  ت�����ص 

ُمَهّومًا روح���ًا  الأرواح  اإل���ى  وت�����س��ري 
واأن��عِم ر����س���اٍء  م��ن  عليها  يفي�ص 

ابت�س�امًة احل��ي��اة   ت����اأُل)1(   ل  فديتك 
م��هّوِم خ���ي���اٍل  م���ن  واأح����ن����ى  اأرق 

خل��سًة ُت��وِم�����ص  الأع���ط���اف  ُم��رّن��ح��ة 
)2( ال��ف��ِم!  ب��ذّي��ال��ك  رف���ٍق  يف  وتخطر 

فابت�شامة املحبوب يٌد رفيقٌة متّر على القلوب، فاإذا لها فعل الدواء، وهي 
�س، ويف ترّددها بني االختفاء والظهور كائن  يف رقتها روٌح تهّوم فال تكاد متجُ

يخطر يف رفق، يلوح كالوم�ص، ثم ل يلبث اأن يحتجب.

2( املعجم ال�ضعري والرتاكيب اللغوية:

اأ- املعجم ال�ضعري:

يلجاأ  �سّيد، وعادًة ما  تاأمل �سعر  الكرمي وا�سحًا خالل  القراآن  اأثر  يظهر 
حماولٍة  يف  املعجز،  الإلهي  البيان  بذلك  ق�سائدهم  تطعيم  اإلى  ال�سعراء 

ر واأبطاأ، ل�سان العرب، مادة )األ(، جملد )1(: 98. 1- ل تاأل: من األ ياألو: ق�سّ
2- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: ابت�سامة(: 102.
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لإك�سابه جمالية من جماليات الن�ص القراآين، من ذلك قول �سيد:

ماذا ُتخّلف يوم تذهُب ي�ا غدي؟       ل �سيئ ب�ع�د الفق��ِد للمتفّق���ِد
»�ستخّلف الأيام قاعًا �سف�سف�ًا )1(     تذرو الرياح بها غبار الفدفِد«)2(

فقوله: )قاعًا �سف�سفًا( مقتب�ص من قوله تعالى: { ڳ  ڳ  ڱ  
.

(((
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ }

ومنه قوله:
واأرى املا�سي اأ�سح�ى حلظةً    بعدما قد كاد اأن ُينِق�َص ظهري)))

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    } تعالى:  قوله  من  اقتبا�ص  فهو 
))( ويقتب�ص حممود التعبري القراآين يف قوله تعالى: { ڎ  ڈ  ڈ  

ۓ}
)6(، فيقول:

ژ  ژ  ڑ }
)7( ت�شتهـــّلْ داعيٌة  احلــج  اإلــى  به  فحّنت  الــزمــان،  فطال 
امَلَهل)8( الفرار؟ وكيف  واأين  القرار!  اأذاٌن من اهلل! كيف 

ومن ذلك قوله: 

1- �سف�سفًا: امل�ستوى من الأر�ص، ل�سان العرب، مادة )�سفف(، جملد ))(: 1).
2- الفدفد: الفالة التي ل �سيئ بها، وقيل: هي الأر�ص الغليظة ذات احل�سى، ل�سان العرب، مادة 

)فدفد(، جملد))(: 101. ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: الغد املجهول(: 62.
3- �سورة طه، اآية: 107-106.

)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: ُقبلة(: 186.
)- �سورة الإن�سراح، اآية: 3-2.

6- �سورة احلج، اأية: 27.
7- ت�ستهل: ُترفع ال�سوت اإهالًل باحلج، وتلبيًة هلل �سبحانه.

8- القو�ص العذراء: 2).
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ِجْل))(. واأوغَل يف ُم�سَمرات)1( الغيوب)2( يطوي البالبل)3( طّي ال�سِّ

{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  م��ن  اق��ت��ب��ا���ص  ف��ه��و  
لعر�ص  جم��ال  هو  اإمن��ا  ال�ستق�ساء،  مقام  ه��ذا  ولي�ص   ،)((

ڤ}
الأمثلة.

وتنت�شر األفاظ  روحانية العبادة يف ديوان كلِّ من ال�شاعرين، يف حماولٍة 
من  ن��وٍع  وا�ست�سعار  الق�سيدة،  جّو  على  والرهبة  اخل�سوع  اأج��واء  لإ�سفاء 
�سيد  لل�ساعر  جديدة؟!«  »عبادة  ق�سيدة  وتثل  مو�سوعها،  حول  القد�سية 

قطب منوذجا لذلك، وفيها يقول:

امل�����������������اُل م�����ع�����������ب�����وُد احل���ي�������������������ا
ال����ّرج��������������اْل ُق�������وى  امل���������س����ت����ذلُّ  ِة 

ه������و ب���ع�������ص ق���������رب���������ان ال���ن���ف�����������و
اإل�����ى م��ق��ام��ك يف  اب���ت���ه�������اْل)6( ����ص 

وحني خال قلب �سيد من احلب، كان اأ�سبه باملعبد اخلايل من ال�سنم:

ال�سنْم وح���ي  م��ن  الهيكل  خ��ال  ق��د 
ُحط��ْم الأ����س���ن���ى  م���ع���ب���ودَك  وغ�����دا 

ُم�����ل��ح��دا ت�����ح�����ي��ا   الآن  اأت���ط���ي���ق 
ال��ن��دم)7( ل�سي�طان   تخلو  ُت���رى  اأم 

1- امل�سمرات: البعيدة التي يخفى مكانها.
2- الغيوب: )جمع َغْيب(: وهو الأر�ص املطمئنة، التي يغيب فيها �سالكها.

3- البالبل: قلقات الهموم.
)- ال�سجل: الكتاب اأو ال�سكًّ الذي يطوى. ذاته: 67.

)- �سورة الأنبياء، اآية: )10.
6- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: عبادة جديدة؟!(: 91 )قد جتدر الإ�سارة اإلى اأن العبادة التي يعنيها 
�سجود  لآدم  املالئكة  �سجود  كان  الت�سريف. كما  باب  التي مبعنى اخل�سوع، واخل�سوع من  �سيد هي 

ت�سريف ل عبادة( الباحثة.
7- ذاته، )ق�سيدة: نهاية املطاف(: 69.
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الده�سة،  اأجلمته  وق��د  قو�سه،  بيع  بعد  القوا�ص  موقف  حممود  وي�سور 
فيقول:

)(( ّلْ ِبٍت)3( خا�سٍع كاملُ�سَ واأ�سفر)1( واجناَب)2( داجي ال�سواِد عن خُمْ

اأهواَء  ُت�سرّي  التي  الرياح  فيه  تعي�ص  اأن  تلك  الذي  الرهبة  جوَّ  وُي�سّور 
النا�ص يف �ستى املذاهب، وتنال منهم الت�سليم والنقياد، فيقول:

دارا؟ تقــادَم  هيكٍل  يف  ــاد،  االآب كاهنة  اإاّلِك،  يٌب  جمجُ َمــْن 
ُكف��ارا! فاأعر�سوا  فمّلوا،  اإمي��ان��ًا،  املحاريَب  ُع��ّب��اُده  �ساد 
�سكروا، فانت�ّسوا، فهّبوا َيُزّفون اإلى هيكل البقاء البوارا!!))(

ومتتاز األفاظ حممود باأنها وثيقة ال�شلة بالقدمي، اإال اأّن هذا ال ينفي كونها 
حتتل موقعها الذي يالئمها تامًا، واأمثال ذلك كثري يف �سعره، يقول:

ل��ي�����ص َم�����ْن ي��ط��ل��ب ح���ق���ًا له���ي�������ًا...
غ��ري م���ل���ٍغ)6( ف��ّي��ل ال�����راأي  اأف����ني! )7(

دع�������وا اأو  خ���ف���اف���ًا  امل����ج����ِد  ف����اإل����ى 
الأرون)10( ال����ّداء)8(وح����ّزاز)9(  َع��َل��َز 

1- اأ�سفر: اأ�سرق.
2- اجناب: انك�سف.

3- املخبت: اخلا�سع املت�سائل.
)- القو�ص العذراء: )6.

)- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 3)1.
6- امللغ: املُتمّلق، وقيل ال�ساطر، وقيل الأحمق الذي يتكلم بالفح�ص، وقيل الذي ل يبايل ملا قال ول ما 

قيل له، ل�سان العرب مادة )ملغ(، جملد )6(: 91.
7- فيل راأيه تفيياًل اأي �سّعفه، فهو فّيل الراأي، ل�سان العرب، مادة )فيل(، جملد ))(: 181.

االأْفن: النق�س. ورجٌل اأفني وماأفون اأي ناق�س العقل، ل�شان العرب، مادة )اأفن(، جملد )1(: 86.
8- الَعلز: ال�سجر، ل�سان العرب، مادة )غلز(، جملد ))(: 07).

9- احَلّزاز واحُلّزاز: وجع يف القلب من خوف، ل�سان العرب، مادة )حزز(، جملد )2(: 73.
10- الأرون: ال�سم، ل�سان العرب، مادة )اأرن(، جملد)1(: 66. ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: يوم 

تهطال ال�سجون(: 18، 182.
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ومن ذلك قوله: 
فخال�سها)1( نظرًة خّف�ست)2( غوارب)3( جاأ�ٍص))( غال بالَوَهْل))(
)7( كاملُِطّلْ راأ�سه  من  يرفع   .. الإفاقة  بطئ  وق��ي��ذًا)6(،  اأف��اق 

يف  َتــِرد  اأنها  اإال  احل�شد،  بهذا  �شيد-  -عند  االألفاظ  هذه  اأمثال  ولي�شت 
�سعره كقوله:

م�سرُع اجل�سام)8( ما اإن ينثني   اأو ُتَدكُّ الأر�ُص اأو ُتطوى ال�سماْء)9(

وكقوله:
ِل بغري ما َورٍع وَن��ْط����ِص)10( ي�ا ويَل ُقّطاف  اجلم����ا   

وكذلك قوله:
     عيينا بهذا ال�سرب يف كل َحّرة    وراَء َذماٍء من �سراٍب ومطع�ِم)11(

النرث،  لغة  يف  ا�شتخدامها  غلب  التي  االألفاظ  تلك  اإلــى  االإ�شارة  وتــدر 
ومل يتنازل ال�ساعران عن ا�ستخدامها بدعوى ثقلها على لغة ال�سعر، لأنهما 
يوؤمنان اأن ال�سعر لي�ص األفاظًا فح�سب، اإنه وهج م�ساعر قبل اأن يكون ترتيب 

1- خال�سها: نظر اإليها خل�سة.
2- خّف�ست: �سكنت.

3- الغوارب: اأعايل املوج.
)- اجلاأ�ص: رواع القلب اإذا ا�سطرب عند الفزع.

)- الوهل: الفزع امللحق باجلنون.
ِنف، امل�سرف على الهالك. 6- الوقيذ: املري�ص الدَّ

7- القو�ص العذراء: ))، )6.
8- جت�سم الأمر: تكّلفه على م�سقة، ل�سان العرب، مادة )ج�سم(، جملد )1(: 127.

9- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: البطل(: 260.
)نط�ص(،  مادة  العرب،  ل�سان  وغريه،  بالطب  حاذق  بالأمور  عامل  نط�ص:  رجل  نط�ص:   -10

.207  :)6 ( جملد 
11- امل�سدر ال�سابق، )ق�سيدة: القطيع(: )13.

166



األفاٍظ وتن�شيق اإيقاع.

من ذلك ا�ستخدام �سيد لفظة )اأ�سرتجع( يف قوله:
واأ�سرتجع املا�سي ُرويدًا وِهينًة     اأداعب فيه الطفَل اأو اأُ�سحك ال�سبي)1(

وا�ستخدام لفظتي: )ا�سطخاب، جاأر( يف قوله:

عن وحي��ك  الُقْد�ِس��ّي غف��������لت يا ذك��ري��ات��ي 
بك����ّل �س�����������وٍت َدِوّي بني ا�سطخاِب احلي����اة 

          وُكّل ج����اأٍر)2( ق�����وّي!)3(

وا�ستخدام لفظة )منط( يف قوله:

كم  ربي�����ٍع َم���ّر يت�ل��������وه  ربي����ع     وفوؤادي يف خريٍف راك����ِد
ها مد الإح�سا�ص جاٍث بال�سلوع     يف حياٍة ذاِت مَنط  واحِد))(

ومن ذلك ا�ستخدام حممود للفظة )ا�ستجا�ست( يف قوله:
منذ ناحت ب�سجوها ذات طوٍق، فا�ستجا�سْت بنوحها الأ�سحارا))(

ولفظة )ا�سطرارًا( يف قوله:
وُدمًى مل تزل ت�سرُي ا�سطرارًا.. يف غروٍر ينفي امل�سرَي ا�سطرارا)6(

ب( الرتاكيب اللغوية واالأ�ضاليب التعبريية:

�ساع ا�ستخدام النداء يف اأ�سلوب حممود، وهو يحمل دللت خمتلفة، منها 

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: خطا الزمن الوثاب(: 68.
2- رجل جاأْر: �سخم، ل�سان العرب، مادة )جاأر(، جملد )1(: )36

3- ذاته، )ق�سيدة: بني الظالل(: 118.

)- ذاته )ق�سيدة: عودة احلياة(: 109.
)- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 1)1.

6- امل�سدر ال�سابق، والق�سيدة ذاتها: 0)1.
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ما يحمل نداء العاقل من دللة على الإميان بر�سالة ال�ساعر، ودوره اإزاء جيل 
ال�سباب:

      يا �سباَب النيل ل ت�سعوا اإل�ى     ِمعوِل الهدم، وُرّدوا الهادمنْي)1(

وِل�سيد -من ذلك- قوله:
     يا �سباب النيل ماذا؟ ويَحك�م!     اأفاأنتم حيث ُيحييك��م ُدع���اْء؟)2(

وقد يتوجه حممود بالنداء لغري العاقل، لأنه يتمثل يف خياله رمزًا ذا مدلول 
ال�سافية،  للفطرة  به  يرمز  الذي  )وعد(،  للكلب  ذلك خطابه  خا�ص، من 

وال�سداقِة احلقة:
)3( ّييَت من ذي نبحٍة ف�شلت      نطّق اخلالئِق .. اإكراٌم واإجمالجُ يا وعد! حجُ

و�سيد يتوّجه بندائه لليلة الأم�ص، التي هي رمز لالأمل بدوام النعيم:
    يا ليلة االأم�س والليالتجُ ذاهبـةٌ  كغم�شة العني يف اأ�شغاِث اأحالم))(

اإلى  ي�سغي  من  النا�ص  يف  يعدم  حني  يناجيها،  نف�سه  اإل��ى  �سيد  وينثني 
�سكاته:

ل�س�مي�ع اإن���������ي   ن��ف�����ُص  ي���ا  ح���دث���ي 
ي�ستمعوا ومل  ال��ن��ا���ص  َل����ه����ا))(  اإْن 

البديع ال�سامي   اإح�سا�ِسك  في  َو�سِ
وَدع���ي���ه���م ح��ي��ث ه���م ق����د  َوّدع������وا

فالدمـوع ـــت،   اأعـــي ـــاظ  ـــف االأل واإذا 
)6( ــعجُ ــم ــش ــ� ــٌق  يجُ ـــ فـــــاإذا َجـــّفـــت، فــخــف

1- ذاته، )ق�سيدة: يوم تهطال ال�سجون(: 179.
2- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: البطل(: 262.

3- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: وعد(: )16.
)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: ليلة؟!(: 3)1.

)- لها: من اللهوال�سدوف، ل�سان العرب، مادة )لها(، جملد ))(: 31).
6- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: عزلة يف ثورة!!!(: 1).
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ويخلو حممود بهّمه، فاإذا هو يخاطب قلبه:
ِمْل ِبنا يا فوؤاّد نن�سى املوداِت، وُنلقي اإلى العداوة َحّبا)1(

جمالت  وُيجّلي  حريته،  ب��اإزاء  يقوم  �سّيد،  �سعر  يف  ال�ستفهام  واأ�سلوُب 
كبرية قامت للت�ساوؤل يف نف�سه، ومل تظفر بجواب:

اإيه ماذا؟! قلُت للوهِم عالما؟! )2( قلُت ماذا؟ قال يل رجُع ال�سدى 

واأ�سئلة حممود -كذلك- تثري حريًة وا�ستنكارا:
اأحنينًا .. اأم �سرخًة، اأم اأنينًا، اأم مك�اًء، اأم َعولًة، اأم ُجوؤارا؟!)3(

ّبه باالإ�شاءة: اأو هو عاتٌب على َمْن قابلت حجُ
        اأعدٌل منِك اأن اأّججِت قلبي؟!          فلوال ال�شربجُ مي�شكه لذابا!))(

من  �سدفٍة  يف  ن��ظ��راٍت،  جم��رد  حبيبته  من  حظه  يكون  اأن  �سيدًا  وي��وؤمل 
َدف: ال�سُ

َدف))(؟ اأهو حظي منِك تلك النظرات      كلما جادت مبراآِك ال�سُّ

ويحمل اأ�سلوب الأمر يف �سعر حممود ا�ستعجاًل منه لوقوع الأمر، من ذلك 
قوله:

ي ال������طلوَل والآثارا اع�سفي يا رياح من حيثما �سئِت .. وَعفِّ
�ِس��رارا لياًل   يح�وَر   حتى  الليل  هذا  اآية  رياح  يا  وان�سفي 
الأع�مارا)6( ي�زلزل  زئريًا  الدهر  رياُح يف حرم  يا  وازاأري 

1- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: عقوق(: 203.
2- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: ال�سعاع اخلابي(: )11.

3- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: ))1.
)- ذاته، )ق�سيدة: حرية(: 201.

)- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: نظرة موح�سة(: ))1
6- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 139.
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درتها، وهو - بتوجيه االأمر لها باأن تجُدّمر -  فهو موؤِمٌن بجربوت الرياح وقجُ
اإمنا ُيثبت لنف�سه معرفته باأمر خداعها وَخْتلها.

املا�سي،  انتهى  اأن  بعد  تفارقه،  باأن  اأمٍر حلبيبته  اإ�سدار  �سيد  ويتعجل 
ومل َيُعد من الفراق ُبّد:

ا�سربي يف زحمة الأر�ص على غري طريق�ي)1(

ال�شعادة،  ا�شتجالب  على  واحلٌث  االأمــل،  معنى  االأمر  اأ�شلوب  يحمل  وقد 
يقول حممود:

اأيها املالح ... �ساحل بال�س������راْع
وخ�ِص اللُّّجَة يف �سوء ال�سع������اْع

وتاأّن ... وَتغ�ّن
وامالأ ال�ساحل اأنغامًا  واأحالمًا ِو�س�ام��ا

وا�سكب الن�سوة يف الكاأ�ص حالًل وحراما)2(

ويقول �سّيد:
تغني واملئي الّدنيا ن�سي���دا       وحّيي ذلك الكوَن اجلديدا)3(

واإحلاح ال�ساعر على املعنى ي�ستدعي ا�ستخدام اأ�سلوب التكرار. وحممود 
له  ُت�سّول  التي  نف�سه  هوى  على  بالنت�سار  اأم��اًل  تعودي(،  )ل  لفظة:  يكرر 

العودة اإلى �سابق الأيام، لكنه ُيذكرها بتكرار تلك اللفظة:

ت��ع��ودي ل   .. وج������ودي  ال�����س��ك  اأح������رق   .. ت���ع���ودي  ل 
ت��ع��ودي! ل   .. ول��ك��ن   ... ال�����روح  ���س��ق��وة  يف  ف��ا���س��ع��دي 

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: انتهينا(: 222.
2- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اأغنية املالح التائه(: 189.

3- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة(: الكون اجلديد(: )19.
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)1( ت��ع��ودي!  ل   .. لكن   .. �سئِت  اإن  واذه��ب��ي  ف��اأج��ي��ب��ي، 

ويف ق�سيدة: )اأذكري قلبي(، يغدو قوله: )فاذكري قلبي فقد ين�سر من 
َرجٌع  اإحلاح فيه  اإن�شاده، فهو  بها  تبع  يجُ اأ�شبه بالزمٍة  ذكراك عودي( )))( 

لذكرى املا�شي، واأمٌل با�شتعادة احلياة لو تعود تلك الذكرى.

ويكرر �سيد جملة )يخفق القلبان، بل تهفو ال�سفاه( يف ثالثة مواطن يف 
ق�سيدة بعنوان: )داعي احلياة(

ال�سفاه ت��ه��ف��و  ب���ل  ال��ق��ل��ب��ان،  ي��خ��ف��ق 
ي���داه ����س���وٍق  يف  ���س��ّم��ت��ِك  اأن  م��ن��ذ 

ال�سفاه ت��ه��ف��و  ب���ل  ال��ق��ل��ب��ان،  ي��خ��ف��ق 
ح����ني ي���ل���ق���ى ن����اظ����ري����ك  ن����اظ����راه

ال�سفاه ت��ه��ف��و  ب���ل  ال��ق��ل��ب��ان،  ي��خ��ف��ق 
��ر ب���احل���ّب ال����ُه���������داه)2( ك��ل��م��ا ت��ب�����سّ

يف  واللمحة  الخت�سار  لأ�ساليب  كليهما  ال�ساعرين  ا�ستخدام  ويالحظ 
ل  التعبري عما يطول �سرحه، اعتمادًا منهم على اأن ال�سعر ُيوم�ص ول ُيف�سّ

اأو ُيطنب، من ذلك قول حممود:
�سّل هذا الإن�سان! يكدح للخلد .. واأق�سى اخللود: كان .. ف�سارا!)3(

و)كان .. ف�سارا( تخت�سر عمرًا كاماًل.

واملن�سب  املال  النا�ص يف احلياة حول  التعبري عن �سراع  �سيد  ويخت�سر 
وال�سهرة بقوله:

1- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: ل تعودي(: 166.
2- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: داعي احلياة(: 187.

3- ديوان اع�سفي يا رياح، )ق�سيدة: اع�سفي يا رياح(: 6)1.
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اإّن نف�سي قد تنا�ست )خذ وهات(      وانزوت يف عامٍل جّم ال�سكوْن)1(

ال�سعري  منتمية لال�ستخدام  و�سور  تراكيب  ال�ساعرين  ُكلِّ من  �سعر  ويف 
القدمي، منها قول حممود:

ْل)3( و�سالت جموعهم يف الرمال .. ومات الوغى)2( ... غري ِح�صٍّ َي�سِ

ففيه من َنَف�ص ال�ساعر القدمي))(، حيث يقول:

ك���ّل ح�اجٍة م��ن��ًى  م���ن  ق�����س��ي��ن��ا  ومل���ا 
َمــــْن هـــو  ما�شحجُ بـــاالأركـــان  ــَح  ــشّ ومــ�

رحاُلنا امل��ه��ارى  ُده���م  على  و���س��ّدت 
رائـــحجُ هــو  الـــذي  الـــغـــادي  ينظر  ومل 

ب��اأط��راف الأح���ادي���ث  بينن�ا اأخ��ذن��ا 
)(( و�ــشــالــت بــاأعــنــاق املــطــّي االأبـــاطـــحجُ

ويف قول حممود:
ُيقّلب جمجمًة، خالها كجلمود �سخٍر َركنٍي)6( َحمل)7(

ت�سمني لقول امرئ القي�ص:
   مكّر مف�����ر مقبٍل ُمدب��ر م��ع����ا      كجلموِد �سخر حّطه ال�سيل من َعِل)8(

1- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: عزلة يف ثورة!!!(: 39.
2- الوغى: ال�سوت املتداخل كاأ�سوات النحل املجتمع.

3- ي�سل: يكون له �سوت من �سوات اأجواف اخليل اإذا عط�ست. القو�ص العذراء: )6.

)- الأبيات ُتروى لكثري، وليزيد بن الطرثية، ولعقبة بن كعب بن زهري بن اأبي �سلمى.
)- اجلرجاين )اأبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن( ت71) اأو )7)، قراأه وعلق عليه: حممود حممد 

�شاكر، مطبعة املدين/ القاهرة، دار املدين/ جدة، ط1، 1991: 21.
6- ركني: عالى الأركان ثقيل.

7- القو�ص العذراء: 66.
8- الزوزين )اأبو عبداهلل احل�سني بن اأحمد بن احل�سني(، �سرح املعلقات الع�سر، دار مكتبة احلياة/ 

بريوت، 1983: )6.
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بع�سها  ال�سياه من  الراعي لقرتاب  تاأمل  و�سف  �سيد يف  قول  ومن ذلك 
وتداخل روؤو�سها بعد اأن ارتوت:

له ُت��رى  اإْن  ما  الأع�ساب،  على  فنام 
بــاأحــنــاِء  َمدخِل �ــشــت  دجُ ، فقد  روؤو�ــــسٌ

التقت ْرد)1(  ك��ال��زَّ ال�ساء  ج�سُم  توّحد 
الت�سل�س��ِل َج���ّم  وان�����س��اب  م��داخ��ُل��ه، 

توح�ّدًا ال��ق��ط��ي��ُع   ذي�����اك  ���س��اَء  ك����اأْن 
التّعق�ِل رم���َز   ال��راأ���ص  ذاك  ف��اأغ��ف��ل 

راأ�ُسه�م ال��ن��ا���ص  ف���ّرق  ق��د  ط��امل��ا  وي��ا 
وَم���اأم���ِل)2( وم��ا يقت�سيه م��ن ط��م��اٍح  

فهو ُي�سابه و�سف �سعراء اجلاهلية، و�سدر الإ�سالم)3(، لورود الأُتن، وبقر 
الوح�ص مورد املاء، وهي لوحة كثريًا ما تردد يف �سعرهم.

اإن م�ستويات املوازنة بني �سعر �سيد قطب وحممود �ساكر كثرية ومتنوعة، 
وقد يكون ما اأغفلت ذكرهاأكرث مما عر�ست له، لكن العربة بر�سد الظواهر 

والتمثيب لها، وقد ينه�ص ملهمة املوازنة ال�ساملة بع�ص الباحثني.

ْرد: تداخل ِحلق الدرع بع�سها يف بع�ص، ل�سان العرب، مادة )زرد(، جملد )3(: 178. 1- الزَّ
2- ديوان �سيد قطب، )ق�سيدة: القطيع(: 136.

3- من ذلك و�سف ال�سماخ لالأتن، بعد ورودها املاء، فقد اأخذت حتتك ببع�سها، وُتدخل الواحدة منها 
راأ�سها بني اأخواتها، يقول:

    وظّلت تفالى باليفاع كاأنها             رماٌح نحاها وجهَة الريح راكزجُ
دار  الهادي،  الدين  �سالح  حتقيق:  ال�سماخ،  ديوان  30ه�،  ت  الذبياين(  �سرار  بن  )معقل  ال�سّماخ 

املعارف، القاهرة، 1968: 201.
وَتِردجُ �شورٌة مماثلة عند اأبي ذوؤيب الهذيل يف عينيته، حيث يقول:

ه              فَيِجدُّ حينًا يف العالج وَي�سَمُع فلِبثَن حينًا يعتِلجَن ِبرو�سِ  
ها بع�شًا ِلفْرط ن�شاطها. فاالأتن َيعا�سُّ بع�شجُ

املف�سل ال�سبي )حممد بن يعلى( ت 168ه�، املف�سليات، حتقيق: ق�سي احل�سني، دار ومكتبة الهالل، 
بريوت، ط1، 1998: 0)2.
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اخلامتة

املبدع  حياة  اأن  تبني  اأن  املختلفة-  -بف�سولها  الدرا�سة  هذه  حاولت 
ذاته  وهو  الإن�سان،  حممود  هو  الفنان  فال�ساعر  اإبداعه؛  عن  تنف�سل  ل 
الناقد. لذا، فمحمود ال�ساعر لي�ص بني دف�تي ديوانه فقط، اإن حياته كّلها 
اأ�سبه بق�سيدٍة غّناها فاأبدع غناءها، وذلك ُي�ستقراأ يف مواقف حياته التي 
وقف فيها �ساخمًا. كما يتجّلى يف اأ�سلوبه النرثي، فكتاباته اأ�سبهت ال�سعر، 
ه  واإن مل تكن �سعرًا، مما قادين، يف كثري من الأحيان، اإلى نقل كالمه بن�سّ

بني اأقوا�ص.

يف  للتاأمل  حماولة  بل  حياته،  ل�سرية  �سردًا  يكن  فلم  الأول  الف�سل  اأم��ا 
�سخ�ص حممود: الإن�سان، اأخالقه، ميوله، مبادئه، ِبَتتبُِّع كالمه عن نف�سه، 
بغية  اإل  التاريخي،  ال�سياق  ح�سب  تق�سيمها  يكن  ومل  له،  الآخرين  و�سهادة 

مالحظة تطور حياته، واأثر ذلك يف �سخ�سيته.

لل�سعر  وكيف عا�ص  ال�سعر،  قراءة  موقفه من  الثاين  الف�سل  وتناولت يف 
ومع ال�سعر، وكيف تذوقه، وكيف تعامل مع الق�سيدة؟.

ثم اأ�سرت يف الف�سل الثالث اإلى روؤيته ال�سعرية التي تت�سمن تعريفه لل�سعر 
مبهمة  واإميانه  ال�ساعر،  يعانيها  كما  ال�سعرية  للتجربة  وو�سفه  واأرك��ان��ه، 
ال�ساعر ودوره يف احلياة، كما التفتت اإلى م�سابهة قامت بني حممود ونقاد 

جماعة الديوان، ولحظت تيَُّزه عنهم.

يف  منهج  �سمن  �سعره،  على  الرتكيز  كان  فقد  الرابع  الف�سل  يف  اأما   
ّمعها  القراءة يتوقف عند م�شمون الق�شيدة حماواًل ا�شتنباط روؤية عاّمة تجُ
للناحيةالفنية،  اهتمامًا  يويل  كما  متما�سكًا،  وكيانًا  واح��دًا،  بناًء  فتقوم 
والإيقاع  ال�سعرية،  واللغة  ال�سعرية،  ال�سورة  يف  التاأمل  على  بالوقوف 
برتتيب  التقيد  دون  الق�سيدة،  اأبيات  ق��راءة  طّي  كله  وذل��ك  املو�سيقي، 

الأبيات كما اأوردها ال�ساعر.
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�سيد  و�سعر  �سعر حممود  بني  موازنًة  اخلام�ص  الف�سل  اأقمت يف  واأخ��ريًا 
اأّرقه الغرتاب ذاته،  بينهما، فكالهما  ِخلتُه  ت�ساُبٍه كبري  قطب، بدافٍع من 
فكان مو�سوعًا ل�سعره، وكالهما ا�ستهواه اخليال، ومالأ جمال اللغة جوانب 
نف�شه، فكان ـ بذلك ـ فّنانًا، وَخلجُ�شت يف النهاية اإلى اأّن لكليهما » �شخ�شّيٌة 
�شاعرة«، لل�شعر اأثٌر يف �شياغة مواقف حياتها،ومواقفجُ حياتها ـ بعدجُ ـ �شيئ 

�شبيٌه بال�شعر.

وبعد،،،

اإمن��ا هي  والإح��اط��ة،  ال�ستق�ساء  غايات  غاية من  بلوَغ  اأدع��ي  ل  فاإّنني   
حماولة، فاإن اأ�سبت بع�ص الإ�سابة، فبف�سل من اهلل جّل وعال، واإن اأخطاأت 

يف كثري، فرنجو عفوه ور�ساه!.
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امل�شادر واملراجـع

كتب:

بني  املـــوازنـــة  )ت370ه�����(. 	• ب�سر  ب��ن  احل�سن  القا�سم  اأب��و  الآم���دي، 
الطائيني ، حتقيق: ال�سيد �سقر، القاهرة، 1961.

القاهرة،   ، للأدب	• النف�ضي  التف�ضري   .)1963( الدين  عز  اإ�سماعيل، 
دار املعارف.

�ضاكر  فــهــر حمــمــود حمــمــد  اأبــــو  اأح��م��د ح��م��دي )1982(. 	• اإم����ام، 
مهداة  واإ�سالمية  عربية  درا�سات  كتاب  يف  االإ�ضلمية،  واحل�ضارة 

اإلى اأديب العربية الكبري اأبي فهر حممود حممد �ساكر مبنا�سبة بلوغه 
ال�سبعني، القاهرة.

، القاهرة، مركز  الباقوري، اأحمد ح�سن )1988(. بقايا ذكريات، ط1	•
الأهرام للرتجمة والن�سر.

، بريوت،دار  الربقوقي، عبد الرحمن )1980(. �ضرح ديوان املتنبي، ط2	•
الكتاب العربي.

اللآيل  �ضمط  •	 .)1936( العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبيد  اأب��و  البكري، 
العزيز  حتقيق: عبد  الــقــايل،  اأمــايل  �ضرح  الــلآيل يف  ويحتوي على 

امليمني، جلنة التاأليف والرتجمة والن�سر.
ه����(،  •	279 )ت  ���س��وار  ب��ن  عي�سى  ب��ن  حممد  عي�سى  اأب��و  ال��رتم��ذي، 
اجلامع املخت�ضر من ال�ضنن عن الر�ضول ]، ط1، الريا�ص، دار 

املعارف، 2003.
خمت�سر  اأبو تام، حبيب بن اأو�ص الطائي )231ه�(. ديوان احلما�ضة، 	•
خفاجي،  املنعم  عبد  حممد  وراجعه:  عليه  علق  التربيزي،  �سرح  من 

م�شر، مكتبة ومطبعة حممد علي �شبيح واأوالده، ))19.
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املحا�ضرة  ن�ضوار  )38ه���(. 	• )ت  علي  بن  املح�سن  علي  اأبو  التنوخي، 
واأخبار املذاكرة، حتقيق: عبود الثاجلي، 1972.

العقاد  عند  النقد  من  ف�ضول   •	.)196(( خليفة  حممد  التون�سي، 
القاهرة،  التون�سي،  خليفة  حممد  تقدمي:  خمــتــارة(،  )ن�ضو�س 

اخلاجني. مكتبة 
قراأه  االإعجاز،	•  دالئل  اأو )7)ه�(.  القاهر )ت 71)  اجلرجاين، عبد 
وعلق عليه: حممود حممد �شاكر،ط3، القاهرة، مطبعة املدين/ جدة، 

دار املدين، 1992.
 ، رياح	• يا  اع�ضفي  ديـــوان:  مقدمة   .)2001( �سليمان  عادل  جمال، 
جمع  ج��م��ال،  �سليمان  ع��ادل  وت��ق��دمي:  �سرح  �ساكر،  حممد  حممود 
املدين/  مطبعة  القاهرة،  ط1،  �شاكر،  حممد  حممود  فهر  وحتقيق: 

جدة، دار املدين.
، حتقيق:  اجلمحي، حممد بن �سالم )232ه�(. طبقات فحول ال�ضعراء	•

حممود حممد �شاكر، ط2، جدة، دار املدين، ج1، 1980.
نظرية  درا�ــضــات  النقدي:  اخلــطــاب  اأفــق  •	 .)1996( �سربي  حافظ، 

وقراءات تطبيقية، ط2، القاهرة، دار ال�سرقيات.

يف التاريخ االإ�ضلمي ف�ضول يف املنهج  خليل، عماد الدين )1981(. 	•
والتحليل، ط1، بريوت، املكتب الإ�سالمي.

، ترجمة: حممد  درو، اإليزابيث )1961(. ال�ضعر كيف نفهمه ونتذوقه	•
اإبراهيم ال�سو�ص، بريوت، مكتبة منيمنه.

القاهرة،   ، ط2	• املتنبي،  عامل  يف   .)1988( العزيز  عبد  الد�سوقي، 
دار ال�سروق.

النظرية  بــني  االأدبـــــي  الــنــقــد  مــنــاهــج  •	 .)1967( ديفيد  ديت�س�ص، 
والتطبيق، ترجمة: حممد يو�سف جنم، بريوت، دار �سادر.
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، لبنان، املكتبة  الرافعي، م�سطفى �سادق )2000(. وحي القلم، ط1	•
الع�سرية، ج2. .

القاهرة،   ، يف اخلم�ضني عرفت طريقي	• الربيعي، حممود )2000(. 
دار غريب للطباعة والن�سر والتوزيع.

دار غريب للطباعة والن�سر والتوزيع.  )1988(. يف نقد ال�ضعر، القاهرة، 	•
وتقدمي:  ترجمة   ، االأدبـــي	• النقد  مــبــادىء   .)1963( اأ.اأ  ريت�ساردز، 

م�سطفى بدوي، القاهرة، املوؤ�س�سة امل�سرية العامة.
العلم  دار  ب��ريوت،   ، ط)	• االأعــــلم،   .)1979( الدين  خري  الزركلي، 

للماليني، ج6.
 ، زكي، اأحمد كمال )1982(. النقد االأدبي احلديث اأ�ضوله واإجتاهاته	•

ط2، بريوت، دار النه�سة العربية.
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، ترجمة: حممد غنيمي هالل،  �سارتر، جان بول )1961(. ما االأدب	•
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اخلاجني.
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واالأدب،  واللغة  والــرتاجــم  الــرتاث  يف  �ضفحات  الطناحي:  حممد 

بريوت، دار الب�سائر الإ�سالمية.
، كتاب الهالل، ت�سرين ثاين/ نوفمرب،   )1997(. مقدمة ق�ضة قلم	•

العدد 63).
عبد احلليم، عبد اللطيف )1987(. �ضعراء ما بعد الديوان، القاهرة،	• 

مكتبة النه�سة امل�سرية.
، م�سر، املكتبة  العريان، حممد �سعيد )))19(. حياة الرافعي، ط3	•

التجارية الكربى.
النقد االأدبي بني القدمي  ق�ضايا  الع�سماوي، حممد زكي ))198(. 	•

واحلديث، بريوت، دار النه�سة العربية.

�ضعره،  مــن  حياته  الــرومــي  ابــن  •	 .)1982( حممود  عبا�ص  العقاد 
بريوت، من�سورات املكتبة الع�سرية.

القاهرة، دار املعارف.  )0)19(. بعد االأعا�ضري، 	•
، يف  عواد، حممد ح�سن )1982(. حممود حممد �ضاكر مفكراً م�ضلماً	•
اأبي  اأديب العربية الكبري  اإلى  كتاب درا�سات عربية واإ�سالمية مهداة 

فهر مبنا�سبة بلوغه ال�سبعني، القاهرة.
، �سل�سلة عامل  عي�سى، ح�سن اأحمد )1979(. االإبداع يف الفن والعلم	•

املعرفة، الكويت، املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب.
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الكتاب  دار  القاهرة،   ، نقدية، ط1	• تكوينات  ف�سل، �سالح)2000(. 
امل�سري، بريوت، دار الكتاب اللبناين.

: روؤية عربية،  فهمي، ماهر ح�سن )1986(. ق�ضايا يف االأدب والنقد	•
وقفة خليجية، الدوحة، دار الثقافة.

التجويد  قواعد  )10)1ه���(. 	• الفتاح  عبد  العزيز  عبد  القارىء، 
املنورة،  املدينة  النجود،  اأبــي  بــن  عا�ضم  عــن  حف�س  روايــة  على 

الدار. مكتبة 
ه�(.  •	726 )ت  الدينوري  م�سلم  بن  اهلل  عبد  حممد  اأب��و  قتيبة،  اب��ن 
حممد  قميحة،  مفيد  حتقيق:  ال�ضعراء،  طبقات  اأو  وال�ضعراء  ال�ضعر 

اأمني ال�شّناوي، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية.
جمعه ووثقه وقدم له: عبد  قطب، �سيد )1997(. ديوان �ضيد قطب، 	•
والن�سر  للطباعة  الوفاء  دار  املن�سورة،  ط3،  ح�شني،  حممد  الباقي 

والتوزيع.
عمان،   ، احلا�ضر	• اجليل  و�ضعر  احلياة  يف  ال�ضاعر  مهمة  )د.ت(.   

مكتبة الأق�سى، بريوت، دار العربية للطباعة والن�سر والتوزيع.
القفطي، جمال الدين اأبو احل�سن علي بن يو�سف )ت 6)6ه�(،	• اإنباه 
الرواة على اأنباء النحاة، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، القاهرة، 

دار الكتب امل�سرية، 0)19.
 ، حممود حممد �ضاكر الرجل واملنهج	• القيام، عمر ح�سن )1997(. 

ط1، القاهرة، موؤ�س�سة الر�سالة، عمان، دار الب�سري.
�ضريته  �ــضــاكــر  حمــمــد  حمــمــود  •	 ،)2000( اإب��راه��ي��م  ال��ك��وف��ح��ي، 
الر�سالة/ عمان،  ط1، بريوت، موؤ�س�سة  النقدي،  االأدبية ومنهجه 

الب�سري. دار 
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 ، القاهرة	• اله�ضيم،  ح�ضاد  ال��ق��ادر)1936(.  عبد  اإبراهيم  امل��ازين، 
املطبعة الع�سرية.

دار  ب���ريوت،   ، ط3	• الــ�ــشــعــراء،  مــع   .)1982( جنيب  زك��ي  حم��م��ود، 
ال�سروق.

حممد   : ترجمة  الفكرة،  تاريخ   : العبقرية	•  .)1996( بنيلوبي  مّري، 
عبد الواحد حممد، مراجعة: عبد الغفار مكاوي، �سل�سلة عامل املعرفة، 

الكويت، املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب.
�ضرح  بن احل�سني )ت 21)ه���(،	•  اأحمد بن حممد  اأبو علي  املرزوقي، 
ط1،  هـــارون،  ال�شالم  عبد  اأمــني،  اأحمد  ن�شره:  احلــمــا�ــضــة،  ديـــوان 

القاهرة، مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�سر.
)ت  الني�سابوري  الق�سريي  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأب��و  	•م�سلم، 
261ه�(. �ضحيح م�ضلم، �سرح النووي، باإ�سراف: ح�سن عبا�ص قطب، 

ط1، الريا�ص، دار عامل الكتب، 2003.
، �سرح وتعليق:  املعري، اأبو العالء )9))ه�(. �ضرح ديوان �ضقط الزند	•

ن.ر�سا، بريوت، دار مكتبة احلياة، 1987.
رواية  ابن منبه، وهب )ت )11ه�(، كتاب التيجان يف ملوك حمري، 	•
اأبي حممد عبد امللك بن ه�سام، عن اأ�سعد بن مو�سى، عن اأبي اإدري�ص 
بن �سنان، عن جّده لأمه وهب بن منبه، حتقيق ون�سر: مركز الدرا�سات 

والأبحاث اليمنية، �سنعاء: املركز، 1979.
دار  القاهرة،   ، املعا�ضرون	• والــنــقــاد  النقد  )د.ت(.  حممد  مندور، 

نه�سة م�سر.
ه�(.  الدين حممد بن مكرم )ت 771	• الف�سل جمال  اأبو  ابن منظور، 

ل�شان العرب، بريوت، دار �سادر، 1300ه�.
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دوريات:

اأبو فهر حممود �ضاكر ملحات من علمه  الأ�سد، نا�سر الدين )1997(. 	•
وخلقه، جريدة الراأي، 1997/8/22.

�ضاكر:  حمــمــد  حمــمــود  ال�ضيخ  حـــول 	• )19)1ه�����(.  حمد  اجلا�سر، 
ت�ضحيح يف ال�ضياق التاريخي، جملة الأدب الإ�سالمي، عدد 18.

حقي، يحيى ))198(. حممود �ضاكر اأديب العربية وحمققها،	• جملة 
الهالل، اآذار/ مار�ص.

�شباط/  الهالل،  جملة  حميمة،  ذكريات   .) •	1997( حممود  الربيعي، 
فرباير.

الكلمة  فنان  �ضاكر  حممد  حممود  •	 .)1997( الرحمن  عبد  �ساكر، 
العربية، جملة الهالل، اأيلول/�سبتمرب.

 ، اأبو �شالح، عبد القدو�س )18)1ه�(. ال�ضيخ حممود �ضاكر كما عرفته	•
جملة الأدب الإ�سالمي، عدد 16.

جملة   ، توقف!	• هــادر  �ضلل  اأي   .)1997( حممد  حممود  الطناحي، 
العربي، كانون اأول/ دي�سمرب.

، جملة  العربية	• عا�ضق  اأبو فهر  اللطيف )1997(.  عبد احلليم، عبد 
الهالل، �شباط/ فرباير.

يف  �ضاكر  حممد  حممود  العلمة  )18)1ه����(. 	• �سابر  ال��دامي،  عبد 
مواجهة الن�س )روؤية ومنهج(، جملة الأدب الإ�سالمي، عدد 16.

، ج��ري��دة ال���راأي،  ال��ع��ت��وم، علي. نــعــي اأبـــي فــهــر لــلــرتاث واالأ�ـــضـــالـــة	•
.1997/8/22
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، جملة العربي،  الغنيم، يعقوب يو�سف )1997(. قراءة يف دفرت قدمي	•
كانون اأول/ دي�سمرب.

، جملة العربي،  حمارب، عبداهلل )1997(. قب�س من روح هذه االأمة	•
كانون اأول/ دي�سمرب.

 ، حممد، ح�سني علي )18)1ه�(. حممود �ضاكر يف مراآة وديع فل�ضطني	•
جملة الأدب الإ�سالمي، عدد 16.

 ، مكي، الطاهر اأحمد )1997(. معامل هادية على طريق �ضرية عطرة	•
جملة الهالل، �شباط/فرباير.
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �شامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�شى العرباين      

د.نا�شر يو�شف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�س الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �شكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �شكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�شفي عا�شور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�شاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�شــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

د/ زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�شور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي       



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة...دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�س      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�شي�شو      






