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 الفخر واالعتزاز  
 "وأهلها ) حضرموت( حمافظة – أسرته – قبيلته –نفسه :" فخر باكثري يدور حول أربعة حماور 

 )١(:هذا فخره بنفسه 
 من اجملد ال آلو ابتكاراً و إدالجا  أنا النهـر الليـلي فيمـا  أرومـه 
 ئه تاجاله اجملد من تيجـان  آبا   ومن يك من آل امرئ القيس فليكن

 )٢(" :كندة"وهذا فخره بقبيلته 
 أباة الثوى بأرض اهلــوان   أين تلك امللوك من كندة الصيد 

  :)٣(" آل باكثري"وهذا فخره بأسرته 
 بيت  العـال واجملـد حبـر عمان  حنن  اجلواهر يف األنام وبيتنا 

 أقيـال  هلم  جمـد  قدام         من آل أيب كثري من سالالت )٤(:و 
 ويف اإلسالم  أعالم  عظام         فهم يف جـاهليتهم ملـوك 

 )٥(:وأهلها " حضرموت "وهذا فخره مبحافظة 
 أدهشت القرونا" بين األحقاف "  وإن  لنا مواهـب ساميات 
 جلاءك آيـةً فـي النابغينـــا  ولو ثقفت  يوماً حضـرمياً 

 - أ -
فهو ..من أدل فنون األدب على فطرة اإلنسان        " ر ، فالفخر     باكثري ليس بدعاً بني الشعراء يف هذا املضما       

وقد جال فيه عتاة الشعراء وصالوا ، ابتداء من السموءل وعمرو بـن كلثـوم               )٦("صدى تطلع النفس إىل ذاهتا      
 .)٧(وصوالً إىل املتنيب وأيب فراس وبشار .. وعنترة ، مروراً بالفرزدق وجرير واألخطل 

 : هو انتهاج لسلف ومن هذه الوجهة ال غرابة ، مكمن الغرابة يأيت من جهات أخرى باكثري فإمنا" فخر "فلئن 
ا  أن باكثري واحد من الذين  حاربوا التميز العرقي يف جمتمعه ، وأحد الداعني إىل  املساواة بني أبناء                    : أوله

 إليهـا يف املهجـر      اجملتمع ، وشن على املتخلفني من العلويني حرباً شعواء من خـالل اجلماعـة الـيت انتمـى                 
  .)٩()حمافظة حضرموت ( يف الداخل " جملة التهذيب" ، وعلى صفحات منربه )٨()أندونيسيا(

ا  أنه أحد شعراء قرن عاملية الثقافة ، ومتاهي احلدود ، وذوبان األجنـاس ، والتواصـل البشـري      : ثانيه
 .)١(اإلنساين بني سكان العامل 

                                                 
  .٥٥ ص –أزهار الربى ) ١(
  .٢٦٩ ص –السابق ) ٢(
  .٢٢٧ ص –السابق ) ٣(
 )٢٠٨ ص –أزهار الربى (فروع الملوك من آل أبي كثير أولى المجد والنائل       : ومثلها قوله  ١٠٣ ص –السابق ) ٤(
 )٣٢ ص –نفسه ( بلغت مواهبه به العيوقا لوال جمود الحضرمي وجهله : ومن هذا القبيل قوله ٣٧ ص –صدى عدن ) ٥(
  .٤ط القاهرة ، – ، دار المعارف ٥ ص –حنا الفاخوري : الفخر والحماسة ) ٦(
 فقلت لها إن الكرام قليل   تعيرنا أنا قليل عديدنا   : ومنه قول السموءل ) ٧(

 تخر له الجبابر ساجدينا   إذا بلغ الفطام لنا صبي  : وقول عمرو بن كلثوم 
 بأنا الرأس والناس الذنابي   وقدعلمت ربيعـة بل نزار   : وقول أبي فراس 

 بأنني خير من تسعى به قدم  مجلسنا سيعلم الجمع ممن ضم   :وقول المتنبي 
 والسيف والرمح والقرطاس والقلم    الخيل والليل والبيداء تعرفني     

 ،  ٤٩ ص   – ١٩٨٧ ، يونيو    ١٧ ، السنة    ١٣٩انظر الحكمة ، ع     (  م   ١٩١٤هي جماعة اإلرشاد والتي ترأسها أحمد محمد السوركتي تأسست عام           ) ٨(
٥٠،٥٩ ( 

 . هـ ١٣٤٩التي صدر أول أعدادها في شعبان " التهذيب" دراسة عن مجلة ٢٠،٢١ ص -عمر محمد باكثير  : ير انظر على احمد باكث) ٩(
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ا  إنه يف جمتمـع يعـج      :" احلزن العريب الذي يقول فيه الدكتور املقاحل        ألنه يعترب أحد شعراء عصر       : ثالثه
 وظاهرة األحزان هي    )٢("بالتناقض واملخلفات واحلروب األهلية الدامية البد أن تطفح فيه نفس الشاعر باألحزان           

الـيت نظـن     –، ومن مث وجد الشاعر الذايت اهلامس يف املدرسة الرومانسية           )٣(الشائعة يف شعر شعراء هذا العصر     
 بعيداً عن الضجيج اخلطايب املتمثل يف الفخر واحلماسة وغريها ، بل جندهم يتخلصون من               –باكثري أحد منتسبيها    

 .)٤(كل ما يبعدهم عن أجوائهم اهلامسة وأملهم اللذيذ
ا    باكثري  طلب من أحد قادة اإلصالح االجتماعي يف عصره أن يكتب له مقاالً يذم به التمايز بني                  : رابعه

أفراد اجملتمع الواحد فكتب له مقاالً فيه ذم مطلق لكل من حياول أن يتميز عن أبناء جمتمعه بتسمية أو ملـبس أو                      
 .   )٥(غريه

  : )٦(أليس ما أنه القائل منطلقاً من الرؤية اإلسالمية للمساواة اإلنسانية  : خامسها
 عز دين اإلسالم قد جعل الناس سواء يف شرعه املتسامي

 مهام وال حارث على  ميزة لزيد على عمرو مل يدع

                                                                                                                                                             
وكنت أمني نفسي أن أجيء إلى  مصر يوماً من األيام ألتزود باألدب األجنبي ، فقد سـمعت وقـرأت طبعـاً                      " وهو نفسه يقول في هذا الشأن       ) ١(

اد وغيره ، أن عند اإلفرنج أدباً كبيراً عظيماً وأن األدب ال يقتصر على األدب العربي فقط ، وأننا نعيش                    بالدراسات المترجمة مثل الفصول للعق    
اليمن الجديد ، ع    " ( في القرن العشرين وال يروينا األدب العربي وحده لمن يريد أن يكون شاعراً بحق أو كاتباً بحق أو شيء من هـذا القبيل                       

 )  ٤٥ ص - م ، ١٩٨٠ هـ ، نوفمبر ١٤٠٩، ربيع ثاني  ١٧، السنة ١١
 . م ١٩٧٨ / ٢ ، دار العودة ، بيروت ، ط ٣٦١ ص –عبد العزيز المقالح . د : الشعر المعاصر في اليمن ) ٢(
ـ  ١٤٠٩ ، ع رمضـان      ٤٣ ص   -" اليمن الجديد   " عبد الباري طاهر، مجلة     : ظاهرة الحزن في شعر المقالح      : انظر على سبيل المثال     ) ٣( /  هـ

 بيروت ، ط    –ظاهرة الحزن في الشعر المعاصر ، دار العودة         "عز الدين إسماعيل ، فصل      . د: الشعر العربي المعاصر    : و  : م  ١٩٨٩ريل  إب
 جامعة الموصل، ط    –سالم أحمد الحمداني ،  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي         : ظاهرة الحزن في شعر نازك المالئكة     : " و.  م   ١٩٨١ / ٣

 .٢٧٥ ص –عبده بدوي . د: دراسات في الشعر  الحديث : فصل من كتاب " ظاهرة الحزن في شعر صالح عبد الصبور  " :و  . ١٩٨٠
 : ومن ذلك هذا النموذج من شعر صالح عبد الصبور ) ٤(

 ولم أوهب كهذا الفارس العمالق أن أقتنص المعنى… ما كنت أبا الطيب 
 ي لو قعدت بمحبسي لقضيت من سغبألن… ولست أنا الحكيم رهين محبسه بال أرب 

 يناغيه مغنيه… ولست أنا األمير يعيش في قصر بحضن النيل 
 وملعقة من الذهب الصريح تطـل من فيـه

 "ولكني تعذبت لكي أعرف معنى الحرف " 
 ) بيروت –، دار العودة "من أنا " ، من قصيدة ٨٤٢ ص –صالح عبدالصيور : األعمال الكاملة ( 

، ٣١ هـ ، ونص المقال موجود في هـامش ص  ٢/١/١٣٥٢ ،  ٣٤٢ونشر مقاله هذا في افتتاحية مجلة الفتح ، ع          : شكيب أرسالن   هو األمير   ) ٥(
 : تعليقاً على قول باكثير " صدى عدن "ديوان 

 وعنوا بلفـظة سيـد  تحقيقا  تركوا الشعوب ولهوها  بعلومـها
 إبريقاً ؟أترى السيادة أصبحت    يتنازعـون  سيـادة مـوهومـة 
 يستئـن سكيـراً و ال زنديقاً  أهـون بها لقباً سرى في الناس لم 

 " )لوال جمود  الحضرمي"  من قصيدة ٣١ ص –صدى عدن (
 : ، وهو القائل أيضاً على لسان أحد العلويين ١٩٩ ص –همام ) ٦(

 تنتهي نسبتي  لخيـر األنام  فسيـدرون  أننـي  علـوي 
 من فخاري  بالجد واألعمام   غير أن الحمـام أهون عندي
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وإذاً ، فباكثريكان يعي ويدرك بطالن فخر اإلنسان على أخيه اإلنسان ، وينكر هذا التفاخر ، ومع ذلك جنـده                    
ومن مث فال مناص من تعليل هذا التناقض لدى باكثري بتأرجح موقفه بني القناعة واملمارسة ، بني النظريـة                   . يفخر

 .والتطبيق 
  -ب    -

 :نأيت اآلن للحديث عن فخره بقبيلته وأسرته 
،  إمنا كـان     " أل أيب باكثري  " وأسرته  " كندة"منها أن فخره بقبيلته     : وهنا رمبا التمسنا له العذر ألسباب       

وهو الشعر الذي قاله يف بـدء حياتـه         " باكورة الشعر   " نتاج املرحلة األوىل من حياته ، إذ حواها ديوانه األول           
من قبـل عمـه     ) تعبئة( حتت تأثري تلك الثقافة املوجهة       – يف تلك الفترة     –كما يالحظ أنه كان واقعاً      . ية  الشعر

 تلك الثقافة اليت غذت نـوازع االعتـداد         )١("البنان املشري إىل علماء وفضالء آل أيب باكثري       " وأستاذه صاحب   
 .  )٢(باألسرة والقبيلة

  -  جـ  - –
؛ فإنه قد وضـح     )فخره بأسرته وقبيلته    ( ، وقلد يف الثانية     ) فخره بنفسه   (   وإذا كان قد تناقض يف األوىل     

بشـكل ملحـوظ ،     " احلضارمة  " وأبناء حمافظته   " حضرموت" حيث ظهرت عصبيته حملافظته     : موقفه يف الثالثة    
 ،  )٤(أنه خانه التعـبري   لدى باكثري وبررها له ب    "  السمة احلضرمية   "وقد ملح الدكتور املقاحل هذه         )٣(.شعراً ونثراً   

 –، لكن  الربدوين يؤكد وجود هذه السـمة          )٥(ودافع السقاف عن باكثري نافياً وجود أي عصبية يف شعر باكثري          
  )٦("كان حاد االعتزاز حبضرميته " قائالً عنه  أنه –حبدته املعتادة 

 :يف الفخر " املتنيب"  طريق كانت هذه احلدة ، وذلك التربير ، وذاك النفي ، ال حاجة هلا لو أخذ باكثري
 وبنفسي فخرت  ال جبدودى  ال بقومي شرفت ، بل شرفوا يب 

  )٧(.أما وقد فخر بقومه ، فمن حق كل أن يفخر ، ومن مث فال لوم على مفتخر 
 -  د  -

                                                 
( على مدى تاريخ األسرة المبتدئ من المائة السابعة بعد الهجـرة            " باكثير  "محمد محمد باكثير  ألكثر من ستين شاعراً من أسرة           : ترجم في مؤلفه    ) ١(

 ).٢ ص –انظر التمهيد 
من شعراء القـرن    " عبدالصمد باكثير   " ، ونسخ ديوان قريبه الشاعر      " موتشعراء حضر : "بدافع هذه الثقافة الموجهة اتجه باكثير إلى كتابة مؤلفه          ) ٢(

 )١٩ ، ١٢مع علي احمد باكثير ص : الحادي عشر الهجري ، انظر 
ـ      …، وتنوير الناشئة ، و    " الشعب الحضرمي " غاية الصحيفة تهذيب    " " التهذيب" ومن النثر قوله في مقدمة مجلته       ) ٣( رت ، ونقد العادات السيئة التي نخ

الشعب الحضرمي شعب عربي صميم ، تجري في عروقه : " وقوله في مسرحية همام )  هـ١٣٤٩ ، شعبان ١ع " " ( األمة الحضرمية " في جسم  
" ( الذي أحبه وأعيش من أجله      " الشعب بالحضرمي   "والى  : " وفي إهدائه ألحد أعماله      ) ١٣ص  " ( …دماء قريش وهمدان وحمير وكندة ومذحج       

 ) ٧  ص–همام 
  .٣٠ ص –على أحمد باكثير رائد التحديث : في كتابه ) ٤(
 )  مخطوط( ، ٢٤ ص –علي عبد القادر السقاف : على احمد باكثير شاعراً وكاتباً مسرحياً : في دراسته ) ٥(
  .١٦٧ ص – ، صنعاء ١٩٨٧ / ١٤٠٧ ،  السنة الخامسة صيف ١عبداهللا البردوني مقال في مجلة اإلكليل ع : على أحمد باكثير بين موجتين ) ٦(
 :ومنهم بشار في فخره بقومه الفرس حين قال  ) ٧(

 عني  جميـع   العرب  هل من رسول  مخبر 

 عال علـى ذي حسب   بأنني  ذو  حسـب 

 كسرى ، وساسان أبي  جدي الذي  أسمو به 
 ) .٢٦ ص –الفخر والحماسة (
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شـعبه ،   اليت ربط فيها النبوغ  ب     " نظريته التعليمية "ومناقشة  " الشعب احلضرمي "وبعرض مقولة باكثري فيما أمساه      
 )١(.من املميزات الفردية مكتسبة% ٨٠جند أن علم النفس ينفي الفوارق بني األجناس ، بل و يرى أن 

:      ترى أن التعلم يتم يف ضوء العالقـة          - والسلوكية منها خباصة     -كما أن نظريات علم النفس التعليمي     
أعطوين ): " م ١٩٥٨ -" (  واطسن" يقول .، و ال عالقة له بعرق أو جنس أو لون  أو بيئة ) مثري ـ استجابة (

سأحوهلم إىل  أطباء    : دزينة من األطفال الساملني ، وأنا كفيل يف أن أجعل كالً منهم اختصاصياً يف جمال أختاره أنا                  
أو جتاراً أو قانونيني أو متسولني أو سارقني ، وذلك بغض النظر عن مواهبهم وميوهلم واجتاهاهتم وقدراهتم ومهنة                   

  )٢(".هم وعرقهم أجداد
 :، عامل النفس التربوي  ، الذي قال" الغزايل"كان " واطسن"ومن قبل 
والصيب أمانة عند والديه ،وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وتصوير ، وهو قابـل                  " 

  .)٣("لكل ما ينقش عليه ، ومائل إىل كل ما ميال به إليه 
 

 : ري للقول وعندئذ ، ال يبقى جمال لباكث
 جلاءك آية يف النابغينا   ولو ثقفت يوماً حضرمياً

                                                 
 – ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر والتوزيـع          ٢٢ ص   –ن ، ترجمة على المصري      سيمون كالبيه فاالدو  : نظريات الشخصية   : انظر  ) ١(

  م ١٩٩٠/  هـ ١٤١٠ / ١ لبنان ، ط –بيروت 
/  هــ  ١٤٠٦ لبنـان، ط  – بيروت–   ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع         ٨٦ ص   –كمال بكدااش   . د: نظريات في علم النفس     ) ٢(

 . م ١٩٨٦
إحيـاء علـوم الـدين      : ( وانظر   – الكويت   – م   ١٩٧٣ ، أكتوبر    ١٧٩فاخر عقل، مجلة العربي ، ع       .د: ن التربية العربية اإلسالمية     مالمح م ) ٣(

 ) .للغزالي فصل تربية الصبيان 
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 االغتراب والحنين 

:الغربة النفسية 
 
عاش األديب الشاعر على أمحد باكثري حياة مريرة كلها اغتراب،ابتدأت من مكـان مولـده الغريـب                 "

حتت ضـغط   "االغترايب لديه يف اليمن     وبرز البعد     . )٢("مصر"-أيضاً-، وانتهاًء مبكان وفاته غريبا    )١("أندونيسيا"
تلك اإلحباطات اليت عاىن منها بـاكثري       . )٣("اإلحباطات املختلفة الىت اعترضت حركة التطور السياسي يف اليمن        

جلأ على أمحد بـاكثري  . ) ٤(كثريا يف جمتمعه، بسبب رفضه ألوضاع هذا اجملتمع االجتماعية واالقتصادية والسياسية        
، بل صرح بوضـع     )٥(لتعبري عن عدم رغبته مبا كان موجودا يف حميطه، مل يرضخ ومل يستسلم            إىل الرفض كوسيلة ل   

 :) ٦(شعبه 
 ترى آيهــا فوق الوجوه بـواديا  و سكاهنا تبدو  عليهـٍم كآبة
 وتلكم مغاين األنس أضحت بواكيا  أال تلكم األعياد صارت مآمتا

دة واملشائخ، والتزمت واجلمود والفقر، فـرفض       يف مواقفه من السا   " ودخل معركة صراع مريرة، جتلت      
العادات والتقاليد، ونبذ اخلالفات الالجدوى هلا ، وعنف االنقسامات العشائرية والعادات السـيئة والرتاعـات                

 ، وكانت نتيجة الصراعات مضرة حبالـه االجتمـاعي،          )٧("الطائفية، وسخر من تيارات اجلمود و قساوة العلماء       
 ، فلم يكن الشاعر من األفراد املستسلمني للضغط االجتماعي          )٨(را جدا على مواقفه الرافضة    سيما وأنه كان مص   
ولـذا فقـد  .  بل كان مواجها رافضا وخمالفا     )٩("والذين جيدون صعوبة يف التعبري عن عدواهنم      "أو املسايرين له ،     

التـأثري علـى    "  إن اجلماعة حتاول   ،)١٠(استخـدمت اجلماعة معه مبدأ التدعيم السليب إلطفاء استجاباته وقمعها        
، وقد حدث هذا لباكثري إذ عزلته مجاعات التخلف ، فلم جيد غـري              )١١("الشخص املخالف فإذا يئست منه عزلته     

 .اهلجرة واالغتراب 

                                                 
  .٤١ ص – باصدبق حسين سالم: من مقال ، على أحمد باكثير  بين الرفض واالغتراب .  اليمن – ١٩٨٧ ، يونيو ١٧ ، السنة ١٣٩الحكمة ، ع ) ١(
  )٦٩ ص -مع علي أحمد باكثير: انظر ( صور الشاعر حسن بن عبدالرحمن السقاف حياة باكثير االغترابية فـي مصر ) ٢(
  .١٨٨ ص –عبد العزيز المقالح . د: الشعر المعاصر في اليمن ) ٣(
 ) المرجع السابق(انظر الحكمة ) ٤(
  .٥١ –المرجع السابق ص ) ٥(
 . ص       -ربىأزهار ال) ٦(
  . ٧١ ص – ، اليمن ١٩٨٩ ، يوليو ١٦٢الحكمة ، ع) ٧(
 المرجع السابق) ٨(
وهو رأي برجر الذي يرى أن االستسالم للضغط الجماعي وعدم القدرة على التعبير عن العدوان ، يمثل كل منها طريقة للتعامل مع التهديد بالنبـذ                         ) ٩(

 ١٤٠٩ /٣   القـاهرة ، ط        - ، دار الشروق     ١٨١ ص   –سيد محمد غنيم    . الزاروس ، ترجمة د   . س. ريتشارد  : الشخصية  : انظر  . االجتماعي  
 )   م ١٩٨٩هـ ، 

يرى بعض علماء نفس الشخصية قصور مبدأ التدعيم وفشله في ضبط العدوان ، فالعقاب وحده ال يطفئ نار العدوان واالنحـراف ، وهـو رأي                         ) ١٠(
ن أن األطفال أكثر استعدادا للتعلم بالتقليد أو بالمثال منهم بالتعلم بالقمع ، ألنهم سوف يتعلمون الضرب مـن                   إذ يرو - أيضاً –علماء النفس التعليمي    

  ) ٢٠٢ - ٢٠٠ ص –الشخصية : انظر ( الضرب 
االستنكار أو النبذ   يوافق الفرد على رأي الجماعة ، ويستجيب لتأثيرها بسبب تهديد           : في علم النفس االجتماعي      . ١٨٤ ص   –الشخصية    : انظر  ) ١١(

 ) ١٨١ ص –الشخصية : انظر ( نتيجة االنحراف عن الجماعة 
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)٢٨(

وقد أغفل بعض الباحثني أن تكون هجرته بسبب شعوره بالغربة نتيجة عزل جمتمعه له ، وقرروا أن هجرته                  
هذا االختالف بـاجلمع بـني اآلراء ،        " املقاحل" وحسم الدكتور    )١(.ة  ترتبط مبوت زوجته      كانت ألسباب عاطفي  
وأياً كان الدافع ، فان ما يهمنا هو إدراك أن باكثري كان يعيش أمّر               . )٢(اجتماعي وعاطفي : فذكر سببني هلجرته    

 .كما يقول الدكتور املخاليف-)٣("ني أهلهأمّر أنواع الغربة أن يكون اإلنسان غريباً يف داره وب"أنواع الغربة ، إن 
، فاملغترب يشعر   )٤(شعور نفسي حيدث بسبب عدم القدرة على التكيف مع الواقع         " الداخلية  "إن الغربة النفسية    

أن سوراً عالياً يفصل بني واقعه وعامله ، يصعب معه التواصل ،ولذا جنده ينكفئ إىل  الداخل إىل  الذات ، ويظهر                      
           )٥(:يصف هذا الشعور االغترايب"إبراهيم ناجي"ى الشعراء ،فهم أكثر حساسية وتأثراً ، ولنستمع إىل هذا جلياً لد

 أبدى الدهر  يف عامل  بؤسي   وطين أنت ولكين شريـد 
 مث أمضي بعدما أفرغ كأسي   فإذا عدت فللنجوى أعود 

  )٦(: أوطاهنم هذا االنفصال الذي يعانيه املغتربون يف" الصرييف"ويوضح 
 وحنن من احلياة على اغتراب  نعيش وحولنا أهل وصحب 

 )٧(" : الربدوين"وتتضح أكثر بقول 
 عن مييين وإخويت عن يساري  وأنا وحدي الغريب وأهلي 
 وغريب فـي أميت ودياري  وجريح اإلبا ، قتيل األماين 

وصفها ، فقد أبطأ فنه عن ارتياد مسارب نفسه          – بل مل يستطع     –، اليت مل حيسن     " النفسية"وهي صورة باكثري      
فاجتـه يف   .  إىل  مستوى اإلدراك ملأساته ، بله التعبري عنها           – على الصعيد الفين     –املرهتنة لالغتراب ، ومل  يصل       

 :)٨(نظم تعليمي يشرح وينصح ويوجه
 فال  هتون  العال   إال  لـراكبها  جل يف  البالد تنل عزاً و مكرمة 

 يف أي أرض تكن  تلقى مناك هبا   يف  دار اهلـوان  مىن وال تفيدك
 فأوسع األرض ضرباً يف مذاهبها  جل الفوائد يف األسفار مكتسب 

ومـع  .  فإننا ال نكاد جند سوى احتذاء وتقليد         – الذي يلمس فيه أثر اغتراب       –فباستثناء البيت األوسط    
 .غترابية اليت انتابت الشاعر يف موطنه  ما يشي باحلالة اال– بصورة عامة –ذلك ، فإننا نلمس 

                                                 
 ) ١٢ ص -علي أحمد باكثير غنائياً : انظر ( ومنهم الدكتور عبده بدوي ) ١(
  .٩ ص –ز المقالح الدكتور عبدالعزي: البحث عن على أحمد باكثير  :  اليمن ، من مقال  _ ١٩٨٤ ، سبتمبر ١٤ ، السنة ١١٤انظر الحكمة ، ع ) ٢(
 . صنعاء – ، مكتبة الجيل الجديد ٣٠٥ ص –أحمد قاسم المخالفي . د: الشعر اليمني المعاصر ) ٣(
 .١٥ ص - م  ١٩٨٥ ، أكتوبر ٤٠عبداهللا أحمد المهنا ، مجلة الشعر، ع. د: تجربة االغتراب عند نازك المالئكة : انظر ) ٤(
 . م ١٩٨٦ /١ط ) من قصيدة العودة (  بيروت –عودة  ، دار ال١٥ ص –ديوان إبراهيم ناجي ) ٥(
 .١/١٩٨٦تونس، ط–، مؤسسات عبدالكريم بن عبداهللا١٣٤ص–محمد عبدالمنعم خفاجي وآخرون. د:الشابي ومدرسة أبولو ) ٦(
 : ومثله قول علي بن علي صبره  . ٣٠٦ ص -الشعر اليمني المعاصر) ٧(

 )٣٦٠ ص –عبدالعزيز المقالح . د : نفسه ( أهلي وفي داري حتى ولو كنت في ما زلت  أشعر أني جد مغترب 
 : وهي آخذة من قول األقدمين  . ٢٨٧ ص -أزهار الربى) ٨(

 وانصب فإن لذيذ العيش في النصب   سافـر تجد عوضا عمـن تفـارقه-
 فخلها   لضعيف  العزم و اغتـرب   إذا البـالد تغـشـاك الهوان بهـا-
 فـي  األسفار  خمس فوائدفسافر ف   ………………………………-

 وفيها لمن خاف القلــى متعـزل   وفي األرض منأى للكريم عن األذى -
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)٢٩(

خيتلف األمر قليالً وهو خارج من وطنه ، إذ جنده بدأ ميتاح من الوعي حبقيقة اغترابه عن وطنه  حني كان                     
اآلن تتضح له الرؤية وهو خارج احللبة ، وبدأ حيس بأعراض مرضه االغترايب الذي كان خمتفيـاً يف غبـار                    . فيه  

  )١(:نتهاء املعركة ، وفراغه منها بدأ يشعر جبروحها وأثارها ، بل وحقيقتها واآلن وبعد ا. الصراع 
 مهامة نفس يف العال تتوثب   ترامى يب اآلفاق حىت كأنين 
 كياين بأجواز الفضا يتذبذب  كأين خلعت اجلاذبية فانربى 

 .)٢(وهي مسات الزبة للمغترب ، ال تنفك ، تالزمه..قلق ، غري مستقر ، تائه : إنه 
إنـه اآلن وبعـد أن   . وال تتحقق له فوائد السفر اليت ذكرها األقدمون ، واليت مل جيف بعد مداد تقليده هلا             

 مل جيد إال العناء منها، ومل جيد السعادة اليت ذكروها، بل واكتشف أنه والغربة       -حسب نصيحتهم -جرب األسفار   
 )٣(:ال ينفصالن ، وأن دموعه ال تزال كعهدها " صنوان " 

 لوَّحه طول السفر" غربة  أخا" بنات النيل أسعدن يا
 من منري النيل كفاً يعتصر  شرقاً بالدمـع أهديـن له 

 
،الالمسـتقر كمـا    )٤("النمط االغترايب القلق  "الشاعر ليس من األمناط اليت ذكرها األقدمون ؛ بل هو من            

 )٥(:صور نفسه هو قبل، وكما شخصه أحد أصدقائه الشعراء بعد 
 فلقد عشت غريبا مت غريباًإن تكن 

 مل جتد فيها ضريبا كلما ميمت أرضا
 شعـلة تفنـى هليبا ماصحبت العمر إال 

 
 )٦(" :نزار"ومن مث فلن يستقر له حال، ولو طاف األرض كلها، متاما مثل ما قال 

 ما دام منفاي الكبري بداخلي  كل املنايف ال تبدد وحشيت 
الصادرة من أعماقه، فيفـك شـفرهتا،       " االغترابية"أن يلتقط الذبذبات    استطاع الشاعر فيها    -مرة واحدة فقط  

 )٧(: ويطلقها آبدة 
 كما أن طول القرب للبعد أجلب   وبعدي عن األوطان أدىن لقرهبا

                                                 
  .٣٦ ص –أنفاس الحجاز ) ١(
 . م١/١٩٧٧ لبنان، ط -بيروت-سلسلة السيكولوجية المبسطة، منشورات دار اآلفاق الجديدة: القلق : أنظر ) ٢(
 .١٥ ص-صدى عدن ) ٣(
سـيكولوجية  : انظـر (فأينما سار المغترب فهـو قلـق   . ض، أو هو خوف من عدم الشعور باألمن في العالقات االجتماعية حالة خوف غام  : القلق  ) ٤(

 )١/٢٠-الجماعات والقيادة
 .٧١ ص-مع علي أحمد باكثير ) ٥(
ن يؤدي إلـى التخفـف مـن        الهرب من المكا  "رغم أنف علماء النفس حين أكدوا أن        . ٧٢ ص - الكويت   -م  ١٩٩٢، إبريل   ٤٠١٤مجلة العربي، ع  ) ٦(

 ) .١/٢٧-سيكولوجية الجماعات والقيادة" (التوتر
  .٣٦ ص -أنفاس الحجاز) ٧(
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)٣٠(

يرسلها خالـدة، تظهـر يف   " رؤية جديدة"تتولد لديه   " املبتكر"، والشاعر االغترايب    "االبتكار"املعاناة تولد   
 .)١(ذاتية، ويتميز بتوهجها عن قرنائهظلها مالحمه ال

 )٢(" الداخل"تلك هي فلسفة باكثري االغترابية اليت خرج هبا من غربة 
 " :املكاين"على أساس عالقة التضاد " رؤيته"إنه يبين 

 )شــوق(   اقتراب منه    البعد عن الوطن 
 )نفــور(   بعد  عنـه    القرب من الوطن 

 
 )شعوري (    عاد عن الوطن ابت    داخل الوطن 
 )شعوري (   اقتراب من الوطن     خارج الوطن

 : )٣(مبكرة وكانت هبذه الصيغة " الرؤية" لقد تولدت هذه 
 ولرب بعد أعقب القربا  سفري لطول إقاميت سبب

 ):لى حدهكل شطر ع" (جزئي" لكنه تضاد – أيضاً –" التضاد"تقوم العالقة داخل البيت على أساس : "ترآيبيًا 

 إقاميت  يضاد  سفري  ) ١(ش   

 قرب    ُبعد   )٢(ش   

                                                 
 : لهذه الرؤية، ووجدتها لدى أحمد زكي أبي شادي في قوله - على حد علمي-ولم يسبق ) ١(

 وضاحك كل ما في قلبه باكي يارب مقترب في حكم مغترب
م، ١٩٤٦م إلى   ١٩٤٢الذي ضم شعره من عام      " من السماء "رؤية أبي شادي هذه، إذ أنها جاءت في ديوانه          أسبق من   )١٩٣٣(     لكن رؤية باكثير    

 )٥٥ص-الشابي ومدرسة أبولو : انظر. ( وهو تاريخ متأخر كما ترى
 ")في الشاطئ الثاني" من قصيدته -السفر إلى األيام الخضر : (ووجدت هذه الرؤية أيضاً في شعر البردوني 

 من أين؟ إن القرب أقصاني ن البعد قربني من أين؟ إ
فهي متأخرة أيضاً عن رؤية باكثير ، ولعلها من قبيل توارد الخواطر لدى الشـعراء، إن لـم تكـن قـد احتـذيت                   -١٩٧٤وهي من بنات عام     

 :ووجدت رؤية قريبة منها للشامي في قوله .فعالً
 فـت وال لـعباشريداً فال أمناً عر  عالم الضنى والعيش في الرعب والعنا 
 أحب من األمن الذي يرقب الرعبا  فـقلت انتعاشـي بـالمخـاوف آمـال

  )٢/٨٥٤ -احمد محمد الشامي : األعمال الكاملة ( وهي متأخرة أيضاً 
 : ومن الرؤى الجديدة لشعراء االغتراب، قول البردوني 

 إلى أطغى إلـى أجفى  بالدي من يدي طاٍغ 
  فى دارهـا  لهفىأو   بالدي في ديار الغير 
 "غـربة المنفى"تقاسي   وحتى في  أراضيها 

 :كله غريباً " شعبه"حين جعل " العمراني"مغتربة ، ومثله " بالده"فجعل 
 فاض سداً هاجر الشعب سيوالً  منذ أن "شعٍب غريب"أنا من 

 .)٩٤ص-غريب من اليمن :ديوان-" أنا وشعبي في اغتراب"من قصيدة (
 : هو الدنيا فما لم يكن فيه لم يكن في الدنيا " وطنه"حين جعل " بيريالز"وبزهما كليهما 
 ) ص    -الشعر المعاصر في اليمن (  أجده لم أجد فيها نصيبا  سوى وطني إذا لم " الدنيا"وما 

 ) وهي رؤية جديدة لم تسبق:(ومن مأثور أقوال المغتربين قول شوقي 
  الخلد نفسينازعتني إليه في وطني لو شغلت بالخلد عنه 

 -حياتـه وشـعره     .. عبداهللا البردوني   :انظر دراسته . (غربة الداخل، غربة الخارج   : قسم الباحث أحمد عبدالحميد إسماعيل الغربة إلى نوعين         ) ٢(
القادر القط إلى  عبد. كما قسمها د). م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣ قسم الدراسات األدبية ، عام - كلية دار العلوم- ، رسالة ماجستير جامعة القاهرة ١١٦ص

 ) . ٢٧ ص –انظر االتجاه الوجداني .(المادية والروحية :نوعين 
  .٧٤ ص –همام ) ٣(

   يؤدي إىل

 )ا ( 

 )ب (
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)٣١(

 : وتتضح الداللة أكثر من خالل جو النص ". اآلنية "وليس " الغائية " تربز رؤية الشاعر :  ً دالليا
 )١(: ، ترى أخاها جيهز متاعه وكتبه ، يتهيأ للسفر ، فتفزع "زهراء"هذه 

  تنضد الكتبامايل أراك  أمهام خربين بودك يل 
 :فريد عليها 

 ال ينس قلب املؤمن الربا  ال يا  أخية  أمجلي جزعـاً 
 ولرب بعد أعقب القربـا  سفري لطول إقاميت سبب

حتكي أن هـذا    " الغائية  " ، لكن الرؤية    ) ُبعد  (تدل على أن الشاعر حيزم أمتعته للسفر        " اللحظية"الرؤية  
 ) .قرب(وافقة عمه على تزوجيه يهدف للحصول فيه على م) الُبعد(السفر 

 ": ناضجة "تعود بعد سنني ، ولكن بشكل جديد، إهنا اآلن " الغائية "هذه الرؤية 
    :حالياً 

 )حسي(قرب من الوطن  :الرؤية اللحظية 
 )أ(

)نفسي + شعوري ( ُبعد عن  الوطن:الرؤية الغائيـة 
    :مستقبالً 

 )حسي(الوطنُبعد  عن  :الرؤية اللحظية 
 )ب(

)نفسي + شعوري ( قرب من الوطن : الرؤية الغائية 
 

 " :الناضجة " والرؤية األخرية "  النواة"الفرق بني الرؤية األوىل 
 "الوطن"،أما الثانية فاجتهت حنو ) اخلطيبة مث الزوجة " ( املرأة "أن األوىل كانت تتجه حنو  -
 )  حسيان فالقرب والبعد( حسية حبتة     :  األوىل  -
 ) فالقرب األول نفسي والثاين حسي،والبعد األول حسي والثاين نفسي(حسية نفسية    : الثانية  -

 
: من خالل جتربته ، جتربته اليت خاضها يف وطنه فخرج منـها بنتيجـة هـي                 " رؤيته االغترابية "إنه يطلق   

إن .ليت ستعيد إليه انتماءه املفقود لوطنه       ا" الرؤية املضادة "عن الوطن ، وهنا تولدت لديه       " االنفصال الشعوري "
 .عليه اآلن أن يبتعد عن وطنه ،لكي تعود حالة االتصال السابقة بينه وبني وطنه ، ومن مث يقرر اهلجرة واخلروج

                                                 
 ٧٤ ص –همام ) ١(

 للبعد أجلبكما أن طول القـرب   وبعدي  عن األوطان أدىن لقرهبا
 

 )نفسي)  (حسي)                        (نفسي         (  )حسي(
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)٣٢(

)١(: الغربة المكانية -ب 

 
رة للجهـاد   منذ كان الشعر اجلاهلي كانت الغربة املكانية ، واستمرت يف األدب اإلسالمي متمثلة يف اهلج              

 :  أما يف األدب املعاصر فقد تعددت أشكاهلا على النحو التايل )٢(.والغزو وغري ذلك 
 ) املنفيون واملبعدون (  : الغربة املكانية القسرية -١
 ) عدم التكيف – طلب العلم –طلب الرزق ( : الغربة املكانية االضطرارية -٢

 
وضل بعيداً  " سيالن  "الذي نفي إىل      " البارودي: "ي أمثال   وجند يف النوع األول شعراء كبار تعرضوا للنف       

  .)٤("أسبانيا" الذي نفي إىل " شوقي"، و" السودان"املنفي إىل  "  الطهطاوي" ، و)٣(عاماً" ١٧"عن وطنه 
  .)٥(خليل مطران ، وويل الدين يكن ، والبارودي ، والسياب: كما جند أيضاً 

، ) ٧(، والشـامي ، و املقـاحل      ) ٦(ضراين ، و الزبريي ، ولطفي جعفر أمان       احل: وجند يف النوع الثاين أمثال      
 . ،وباكثري من هذه اجملموعة )١١( ، وأيب الفضل الوليد)١٠(، ونازك املالئكة) ٩( ، وأمحد زكي أيب شادي)٨(والعمراين

، وعدم القدرة على     غربة نفسية ، نتيجة االنتقال إىل  اجملتمعات اجلديدة           –والغربة املكانية تصاحبها عادة     
، وقد تتطور إىل  حالة مرضية حني        " احلنني" وقد تظل يف اإلطار الصحي حني تتوقف عند       . التكيف السريع معها    

تتعداها إىل  الشعور بالوحدة  ، والعزلة ، والشعور بعدم االنتماء ، واالنفعال ، والتـوتر ، وسـرعة التـأثر ،                       
 .)١٢(اخل …واشتداد احلساسية 

                                                 
الشـعر  : انظـر . ( – الغربة المكانية والفكرية     – الغربة المكانية    –الغربة الروحية والفكرية    : قسم الدكتور المقالح االغتراب إلى  ثالثة أقسام         ) ١(

 )١٨٨ ص –في اليمن المعاصر 
 . م ١٩٨٥ ، أكتوبر ٤٠صالح بكر ، مجلة الشعر ، ع . د: الغربة عند بدر شاكر السياب : انظر ) ٢(
 .م ١٩٨٨مكتبة الشباب ، القاهرة ، ط  / ٢٦ ص –عبد القادر القط . د: االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر : انظر ) ٣(
  .٤٨ ص – ١٩٨٥أكتوبر  ، ٤٠مجلة الشعر ، ع : انظر ) ٤(
  .٤٩ ص –المرجع السابق : انظر ) ٥(
 –أحمد قاسم المخالفي . د:  ، والشعر اليمني المعاصر ١٩٨-٩٤ ص –عبدالعزيز المقالح . د: انظر الشعر العربي المعاصر في اليمن ) ٦(

  .٣٠٢،٢٩٩ص
 ٨٧،١٩٩ص –عبد اهللا البردوني :  ، وانظر رحلة في الشعر اليمني ١٩٩ ص–عبدالعزيز المقالح . د: انظر الشعر العربي المعاصر في اليمن ) ٧(

 . م ١٩٨٣ / ١ بيروت ، ط– ، دار اآلداب ٣٣ ص –عبد العزيز المقالح . د:و من البيت إلى  القصيدة . 
وقد اغترب للدراسـة ، فـي       .  ١٩٨٥ /١ القاهرة ، ط     –عبد الرحمن محمد العمراني ، مطبعة األمانة        . د" : غريب من اليمن  " ديوانه  : انظر) ٨(

طالب يمني في بغداد ، خواطر في الغربة ، يا زميلي الغريب ، أنـا وشـعبي فـي                   : بغداد وفرنسا ومصر ، ونقرأ في ديوانه قصائد بعناوين          
 .  وغيرها … اغتراب ،

ثم عاد إلى  مصر لكنه      ) ١٩٢٢-١٩١٢( اسة  ، واغترب أبو شادي ، في بريطانيا عشر سنوات للدر         " ألحان الغريب " ألبي شادي ديوان أسماه     ) ٩(
 ) .١٩٥٥توفي عام (  م ١٩٤٦اضطهد فتركها إلى  أمريكا عام 

 . م١٩٨٥ ، أكتوبر ٤٠عبد اهللا أحمد المهنا ، مجلة الشعر ، ع . د: انظر تجربة االغتراب عند نازك المالئكة ) ١٠(
وهو ماروني مسيحي ، هاجر إلى  األرجنتين والبرازيل نتيجة القلـق الفكـري               م ،    ١٨٨٩إلياس عبداهللا فرح طعمة ، ولد بلبنان عام         : هو  ) ١١(

وأمام تمثال منسوب إلى  المسيح هناك يعلن إسالمه ويرفع صوته باألذان من أعلـى               " كركوفادو" وعلى جبل     " سان باولو " واالغتراب ، وفي    
 )  لندن – ١٩٩٢ ، يوليو ١٤١٣، محرم ٣٨٨المسلمون ، ع :انظر( الجبل 

  . ٢٤ص– ٤٠والشعر ، ع . ٨١ – ١٩٨٩ ، يوليو ١٦٢الحكمة ، ع: انظر ) ١٢(
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)٣٣(

 - كما أن كـثريين      )١(.يظهرون غربتهم النفسية يف اجملتمعات اجلديدة       " املكان  " ين من مغتريب    وجند كثري 
لديه ،  " احلنني"، ومنهم باكثري  ، بل إن املالحظ على باكثري  هو سرعة ظهور               )٢( أظهروا حنينهم لوطنهم     –أيضاً  

 وهـو ال    –فسنالحظ أنه   . وطن اجلديد   إذ ظهرت مشاعر احلنني إىل الوطن وهو بعد مل يضع قدمه على تراب ال             
  : )٣(بأشجانه" سيئون" يبعث إىل  مدينته –يزال يف عدن 

 " مصرا"قصدت وإن " جاوا"يب احلال إن   سالم على سيئون أىن تطرحت 
 )٤(:، وأصحابه ) دار السالم (وليست الديار هي املرادة بالسالم فحسب ، بل حىت داره 

 هبا من شباب الدهر عاطوين اخلمرا   ةوفتي" دار السالم"سالم على 
 : )٥(وذكر الربع والرفاق يستدعي ذكرياهتم

 فأصبح بعد اخلبـو  اشتعل  قدحت زناد  اهلوى يف  الفؤاد 
 وأيامي  السالفـات  األول  وذكرتـين  بعــهود  الصبا 
 ومنتزهي بيـن تلـك احللل  ومرتع لـهوى بـدار السالم 
 وورد اخلدود و سحر املقل   وعيشي بني  غصون  القدود

 فإن داللتها قوية ، إهنا تكشف القدر املستكن من – يف هذا النص –" فنياً"وبالرغم من بساطة املعاجلة 
حب الشاعر لوطنه ، وهو السبب يف إحداث هذا التبدل العاطفي السريع يف مشاعره جتاه وطنه ،ونقلها من 

 : )٦(يهالضيق من العيش فيه إىل  الشوق للعودة إل
 رواجع  أو هل يبسم الدهر يل أخرى ؟  فيا ليت شعري هل ليايل باحلمى 
 إىل  ساحتـي قيـدان   مقليت  العربا ؟   ويا ليت شعري هل تفوز بنظرة 

وبعد هروبه من اليمن " الزبريي"يف هذا االجتاه ، إذ جند " الزبريي"مع مشاعر "  باكثري"رمبا التقت مشاعر 
 : )٧( يدبج هذه املشاعر العارمة شوقاً وحنيناً– ٤٨ فشل ثورة إىل  باكستان بعد

 زفرايت طويف مساء بالدي و اهنلي  مـن سنائها  الريان
                                                 

 ") يمني في شوارع روما " من قصيدة : (كقول الشاعر إبراهيم الحضراني) ١(
 وأنا  بساحتهـا  أطوف  تتساءل  الجـدران  بي
 وذلك  الشبـح  النحيف  من ذلك الرجل الغريب 
  المخيفوالرعب والقلق  الذعر فـي  نظراتـه 

 )٦٥ ص –شعراء اليمن المعاصرون ( 
 :وقول الدكتور عبد العزيز المقالح وهو في القاهرة 

 ودعينـي  لغربتـي وعنائـي  يائس منك فايئسي  من لقـائي 
 ثـم  أطلقتنـي بكـل سمـاء  فيك أخلصت وأشتعلت حروفا

 وجاهدت  في سبيـل  اللقـاء  فتغربت و احترقت  وعـانيت 
 غيـر أذن مثقوبـة و تنـائي  أنت  لـم  تمنحيني يا بالدي و

 ودم الشوق صارخاَ في دمائي  أسفي أن أمـوت  يوماً غريباً 
 "  )عتاب " قصيدة " البد من صنعاء : " ديوان ( 

 "  : أشعار في المنفى " ومنهم الشاعر عبدالوهاب البياتي ، حين قال في ديوانه ، ) ٢(
 . ترف على صدر نبع وتلة .. أعدني فلة ...على ضوء نجمة .. على جنح غيمة .. ب أعدني إلى وطني عندلي..الهي 

 ).٤٩– م ١٩٨٥ ، أكتوبر ٤٠الشعر ، ع( 
 : يناجي العراق " الكويت " حين كان مغترباً في " غريب على الخليج "   والسياب أيضاً في قصيدة 
 ويهد أعمدة الضياء   الخليج جلس الغريب يسرح البصر المحير في وعلى الرمال على الخليج 

 عراق :الريح تصرخ بـي  عراق : صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى   بما يصعد من نشيج 
 وانت أبعد ماتكون  البحر أوسع مايكون  عراق ، ليس سوى عراق  عراق : والموج يعول بي 

 ). م ١٩٨٥ ، اكتوبر٤٠الشعر ، ع(      .والبحر دونك ياعراق 
  .٥ ص – صدى عدن) ٣(
 .السابق ) ٤(
  .٧٠ ص –السابق ) ٥(
  .٥ ص –السابق ) ٦(
  .١٩٤ ص –عبد العزيز المقالح . د: الشعر المعاصر في اليمن ) ٧(
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)٣٤(

 اطفئى لوعيت  هبا و اغمسي روحي فيها و بردي أحلاين
 وصلي جرييت و أهلي وأحبايب وقصي عليهم  ما دهاين
 وانثري يف ثراهم قباليت و امألي جو  أفقهم من حناين

فباكثري ال يزال شعور    . املالحظ ، باستقراء التجربتني ، أن كال الشاعرين متخوف من العودة إىل  الوطن               
، وداللـة   ) فياليت شعري   (القهر واإلحباط مسيطر عليه ، ولذا ظهرت يف جتربته عبارات التمين البعيدة مكررة              

، وبنية الـنص    ) ثالث مرات ( لالستفهام هبل    –أيضاً  –التكرير هنا تأكيد االستبعاد للحدوث ، مث ذلك التكرير          
إذ أسند الرجوع إىل  الليايل وليس إليه ، مث ذلك السؤال اآليت بصـيغة التشـكك مـن                   : تؤكد هذا االستنتاج    

يف عجز البيت الثاين ، حيث      " الالشعور"ذاك االمتياح من    : وأخرياً    ) . أو هل يبسم الدهر يل أخرى ؟      (الوقوع  
، فهل هو يف حاجة إىل  معارك أخرى وملا خيمـد نـار              ) مقليت العربا (وىل ال تزال ماثلة يف عينيه       آثار املعركة األ  

 .؟"األوىل "
بدالً عنه إال دليل استبعاد عودته ، ودليل ختوفه " اليمن"إىل  وطنه " زفراته"، وما  إرساله " الزبريي"وكذا 

 " .الزبريي"يف انتظار " اإلمام واجلزار " فإن "  اكثريب"من هذه العودة ، فإذا كان اإلحباط والقهر يف انتظار 
البقاء خارج الوطن ، فجاءت قصيدته "  شك"العودة على " يقني"امتلك اجلراءة الفنية ، وغلَّب " املقاحل"

 )١(: صارخة الداللة على الرجوع
 ألراك  يا وطين" عائـد"أنا   وطـن  النهار و معبد الزمن
 وعواصف األشواق تعصرين  ا صنعاء  تدعونـي موامسهـ

 أنا أنت يف صحوي ويف وسين   أنا  أنت  يف حزين ويف فرحي 
 طرق اهلوى فـي سائر املدن  حاولت أن أنساك فانطرحت 
 ؟"اليمين "فمىت يعود  الطائر   عادت طيور األرض صادحة 

ة      ة الترآيبي " موامسهـا " "صنعاء تدعوين   "" ألراك" "أنا عائد " ،" معبد"،  "النهار:"جند الصيغ    : من الناحي
فكل شيء عند الشـاعر     . كلها ذات داللة قوية على الرغبة اجلاحمة يف العودة          " .. تعصرين" "عواصف األشواق "

إهنا . أما  االستفهام يف عجز البيت األخري فداللته ظاهرة          . يتلهف شوقاً ، وكل شيء عند الوطن يتلهف استقباالً          
 .حلظتها ، بعد أن عادت مجيع الطيور ، ومل يبق سواه يف قائمة االنتظار " استعجالو"موعد العودة ، " استبطاء"

؛ بل جتاوزه إىل  مسـتوى أبعـد ،          " احلنني  "عند مستوى   " االغترابية  " مل يتوقف باكثري  يف إبراز معاناته        
 ، والعزلة ، التـأثر  الشعور بالوحدة : لتتحول إىل  حالة مرضية تربز من خالل أعراض          " الصحي  " جتاوزت احلد   

 ).وكلها مسات وهن وضعف وقلة حتمل وقلة مواجهة ( السريع ، والشعور  بعدم االنتماء 
لباكثري يعكس األول حالة التأثر السريع الذي اعتراه يف مغتربه ، والشعور بالوحـدة ،               " نصان  "وأمامنا  

 " .   مصر"تـزال اليت اكتسبها يف اجملتمع اجلديد والرغبة يف االندماج يف اجملتمع الثاين ، ويربز الثاين مسة االع

                                                 
 :جازم عنواناً للديوان دليالً على هذا اليقين ال" البد من صنعاء " ، ويظهر اختياره اسم القصيدة " البد من صنعاء: "وسرى هذا اليقين في ديوانه ) ١(

 )البد من صنعا وإن طال السفر (  يوماً تغنى من منافينا القدر 
 تـدوي حوالينا إلى  أين المفر ؟  حبنا أشواقها .. ال بد منها 

 : له ، مؤثراً السالمة " المقالح"تاركاً يقين "  باكثير"و " الزبيري"إلى " الشامي"وانظم 
 عتيه بال خوف وال خضو  خير من العودة والرجوع 

   )٢/٧٤٢ –األعمال الكاملة ( 
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)٣٥(

،  كان  يف جلسة      " مجيلة العاليلي   "و" صاحل جودة : "حيكي قصة حادثة ، جرت بينه وبني أديبني مصريني          : األول
معهما ، وفجأة يفتقدمها فيجدمها فد ذهبا وتركاه وحيداً ، وما أسرع ما يلتاع كطفل تركه أبواه، ويتأثر من هذا                    

 :)١(وقف ، وينفعل له ، فيصوغ لنا جتربة مجيلة كشفت جانباً مهماً من جوانب شخصيته االغترابيةامل
 أو  باحلبيبـة و احلبيب  عـج باألديبة و األديب 
 "الغريب"ما بال خلكما   و اسأهلمـا فـي رقـة 

 أمر لعمركمـا عجيب  " وحـده"خلفتمـاه   
 مريبوسؤاله  فيهـا    سأل  الشوارع  عنكما 
 ع هلا خبديـه صبيـب  حيـران ميشي والدمو

 قبل  أم  حلـم غريب  حق ما رآه : لـم يـدر
" :    سـؤال الشـوارع   "،  " عجيب" " وحده"،  " غريب"،  " رقة  : " كل شيء يشي بالضعف بنيةً وداللةً       

وتظهـر رغبـة    ) . غياب وعي ": ( أهو يف حلم أو يقظة      " ،  " هلا صبيب "،  "الدموع"،  " حريان"،  )غياب ذهين   (
من خالل إقامة عالقة ذات مستويات أبعـد        " احلبيبة واحلبيب   " املغترب يف االندماج والتوحد يف اجملتمع اجلديد        

من جمرد صداقة ، ويظهر صد وجفاء وعدم التقبل من الطرف األخر هلذا العضو اجلديـد ، كمـا يظهـر أدب                      
ويظهـر  " .يا غريب كن أديـب      : " ل للمثل الشائع يف اليمن      وهو إعما " واسأهلما يف رقة    " املغترب يف التعامل    

 : )٢(املستوى االنفعايل الذي وصل إليه نتيجة اغترابه من هذا املقطع 
 سأضل خفاق  الفـؤاد يهـد جنبـّي الوجيب
 ال أستريح مـن   العذاب و عن ضاليل ال أتوب

 أذيب من احملاجر ما أذيب" وكري"سأظل فـي 
 نشيـج إذا تعبت من  النحيبوألوذ  حينـاً بال

 وأفارق الروض النضري وأهجر  الغصن الرطيب
 وأصد عن صايف الغدير وأترك  املرعى اخلصيب
 وأكف عن غزيل بورقـائي الصغيـرة والنسيب

ضربات قلبه املتسارعة، عذاب دائم، اندفاع يف وجه احلياة، هـروب إىل الوحـدة،              : اآلن يتنامى انفعاله    
 - أهجر - أفارق -ألوذ(يب، إضراب عن الغذاء والشراب، وتوقف عن ممارسة احلياة الطبيعية           دموع، نشيج أو حن   

أو –املتمثل يف االمتناع عن شـيء       " العناد الطفويل "و  " اإلضراب االغترايب "إنه نوع من    ) . أكف - أترك -أصد
ن أشياء مقابل شـيء      هبدف حتقيق حاجة ملحة، أو إزالة توتر عارض، لكنه يتعدى هذا القدر ليضرب ع              -أشياء

 )٣(:واحد، هو حتقيق شعوره باالنتماء، واالندماج وطمأنينته من قابلية اجملتمع اجلديد له 
                                                 

 ص -" الرفيق المضاع " ، قصيدة ١٩٩٨المجلد األول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط) ١٩٣٤-٣٣( أبولو ، المجموعة الكاملة ) ١(
٩٧٦.  

 . م ١٩٣٤مجلة أبولو ، ع يوينو : وانظر أيضا . المرجع السابق ) ٢(
-٤٠، ع " الشـعر "انظر مجلة    (–ثل هذه التجربة للسياب عندما كان مغتربا في الكويت وتعرض إلهمال رفاقه هناك              حدثت م . ٥٦ ص –المجموع  ) ٣(

 )٥٠ص-م١٩٨٥أكتوبر 
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)٣٦(

 أو جييب العندليب  حىت جتيبين احلمامة 
اني  أثناء دراسته، وينفذ إىل إيصاله هلـذه       " القاهرة"اليت كان يعانيها يف     " العزلة النفسية "يصف فيه مستوى     : الث

 )١(" :سريره"و " غرفته"من خالل وصف  " غربته"ملعربة عن املشاعر ا
 ويف ثراها الوحشة القاتلة  والصمت يف أفقها" عزليت"يف 

 عيناي إال ظلمـة شاملة  أديـر عينـيَّ فمـا إن ترى 
 حىت املىن باطلة..يا ويلتا   تقطعـت فيهـا خيوط  املىن 

يف جوها، ومنافـذها    " الظلمة"يف أرضيتها، و    " لوحشةا"غرفة حييط هبا الصمت من سقفها، و        " : العزلة"
 .إنه سيكون أشبه مبن يسكن قبواً أو قرباً ! فكيف سيكون؟. والشاعر يعيش فيها" .. املىن باطلة"كلها مسدودة 

 ليست  هبا  بارقـة  للمـىن وامجة قفرة " غرفة"يف 
 ساكنة  مثل سكـون  الفىن هادئة  العن طمأنينة 

 !أقربي هنا ؟: يصيح من يأس  ئها حائر النور يف أرجا
ولنـر  .الشاملة  " غربته"، فكلتامها أثر من عني      "عزلته"مثلما يعيش فـي    " غرفته"غرفته كنفسه ، ويعيش فـي      

 :؟  هذا هو " غرفته"و " نفسه"هل هو أحسن حاالً من " سريره"
 ممتقع  الوجه  كليم  الفـؤاد  مث سرير   مفـرد  الغـب 

 ومهه  ما بني خـاف وبـاد  ر   إذا جئتـه ينتحل البشـ
 يشكو من الوحشة واالنفراد  يرثى لقلب يف ضجيج الدىن 

 :فاملرض االغترايب قد أصاب اجلميع " غرفته"و" عزلته"كما اختلطت قبلُ " سريره"و" الشاعر"وخيتلط 
 )ا توحد بينهمـ     ( يبكيين   العطف على حاله          رق حلايل وهو أحرى بأن 
 )السرير(   ال ختطـر  الدنيا  على باله   كـأنه  يف شعثه  راهبـاً
 )الشاعر(  طول الدجى ميطى بسرباله   حيمـل مين جسداً مائرا

 )السرير(  قواه ، ملعـوب  بأوصاله   يقوم عنـه وهو مستنفد 
 )رمهاتوحد مشاع    (  يطرقه   الليـل  بأهـواله             يكفيه بؤساً صاحب فوقه

 الحزن في شعر باآثير
قضية املوت قد صـبغت     " نفسية ، واجتماعية ،  وكانت       :      ظاهرة احلزن يف شعر باكثري أنتجتها عوامل عدة         

آزر هـذا العامـل   .مما كان له تأثريه النفسي على الشاعر وعلى جتاربه الشـعرية       ) ٢("حياة الشاعر كلها باحلزن     
موقف جمتمعه منه ، وبرز من خالل تلك اإلحباطات اليت واجههـا يف جمتمعـه               متثل يف   " اجتماعي"النفسي عامل   

                                                 
، أكتـوبر   ٤٠انظـر مجلـة الشـعر، ع      (أيضاً لدى نازك المالئكة     ) االنعزال(ووجدت هذه السمة    .م١٩٣٦سبتمبر  ١٤،  ١٦٧، ع   " الرسالة  " مجلة  ) ١(

 )٢١ص-م١٩٨٥
 .٢٥٧  ص –عبده بدوي .د: دراسات في الشعر الحديث ) ٢(
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)٣٧(

والرومانتيكي غريب يف عصره ،ولذا فـاألمل       "،وتسببت يف هروبه من الواقع ، إىل أجواء االغتراب الرومانتيكي ،          
  )٢(.ر  ، واحلزن حمور أساسي يف معظم ما يكتبون من أشعا)١("والدموع عالج لنفوسهم املرهفة املتمردة 

، فقد اخنرط يف حمورهم  ، وانضم إليهم ، ليتحول           )٣(وملا كان باكثري متأثراً هبذا اجليل اهلرويب من الشعراء          
 :متحورت ظاهرة احلزن يف شعر باكثري يف عدة معامل منها. )٤(شعره احلزين فيما بعد إىل ظاهرة 

:א
 يف نفس باكثري إنه األمل ، األمل وإن الح له مـن             ولعله أخف حماور هذه الظاهرة ، وذلك أن له منازعاً         

 )٥(:بعيد 
 كوين دليلي يف حملولك الظلم   يا جنمة األمل املغشى باألمل 

  )٦(:ومن الغرابة مبكان أن يعتوره هذا املرتع اليأسي وهو ال يزال ابن سبع عشرة سنة 
 جاوزت بعد ثالث عشر  و أربعا  ولقد سئمت العيش يف الدنيا وما 

                                                 
  .٣٧ ص –غنيمي هالل : الرومانتيكية ) ١(
 .م ١٩٨١ /٣  بيروت ط– ، دار العودة ٣٥٢ ص –عزالدين إسماعيل .د: انظر الشعر العربي المعاصر ) ٢(

 . القاهرة – ١٩٨٥سنة  / ٤٠    وانظر أيضا مجلة الشعر ،ع 
ذا رأيت شاعراً مطبوعاً في أمثال هذه الفترة المشئومة ، يبتهج ويضحك فاعلم أن بين جنبيه قلباً صدئ          من نار األلم ،                               فإ:     يقول العقاد   

قراءة جديدة فـي الشـعر      :  ،   عن      ١٨ ص   –مقدمة ديوان المازني    " ( أو حمأة الشهوة ، وإال فهو رجل مقلد ينظم بلسانه وال ينظم بوجدانه              
وهذا هو تماماً ما عبر  عنه إبراهيم ناجي شعراً           ) ١/١٩٩٠ القاهرة ، ط   – ، الصدر لخدمات الطباعة      ١٥٥سعد دعبيس ص    .ث د العربي الحدي 

 : فقال 
 وأنا احمل قلباً ذبحاً   انظري ضحكي ورقصي فرحا 

 )م١/١٩٨٦تونس ،ط– مؤسسة عبدالكريم عبداهللا١٠٧محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون  ص . د:انظر الشابي ومدرسة أبولو   (
 ، مكتبة ٢١٠   ص -ثابت محمد بداري .د : االتجاه الواقعي في الشعر العربي الحديث في مصر : انظر . على عكس االتجاه الواقعي ) ٣(

 .  م ١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠ القاهرة ، ط –النهضة المصرية 
وقد ساق فيها تسـاؤل     .عبدالباري طاهر   :يز المقالح   ظاهرة الحزن في شعر عبدالعز    : ظهرت دراسات تحمل هذا االسم مثل دراسة      ) ٤(

كثيراً ما تساءلت لماذا الحزن ؟ لماذا كل الشعراء حزانى ؟ ثم يسرد صاحب الدراسة أسماء جيـل                  : الدكتور عبدالعزيزالمقالح قائالً  
والمقالح وسـعدي يوسـف     وباستقراء دواوين السياب والبياتي وصالح عبدالصبور ودرويش وأدونيس ونوري          :"من البكائين يقول    

 ) .مرجع سابق (٤٧ ، ٤٥  ص -مجلة اليمن الجديد "في وجدانهم وضمائرهم ولون أشعارهم ) الحزن(سوف يلمس مدى تغلغل 
  .١ ص–نظام البردة  ) ٥(
 : في قوله ) من مدرسة الديوان ( ، ومثله في هذا اليأس المبكر عبد الرحمن شكري ٢٥٢  ص –أزهار الربى ) ٦(

 فإني كرهت العيش في أول الصبا   أما للنحس حد وال مدى حياتي 
  )٧٠ ص -قراءة جديدة في الشعر العربي الحديث (
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)٣٨(

 ، فمعىن ذاك أنه ال طويل زمن   )١(وإذا كان الشاعر قد بدأ مزاولة شعره يف السادسة عشرة كما حيكي عمه            
بني ميالد شعره وميالد حزنه ، ومعناه أيضاً أن شعره ارتبط حبزنه ،وحزنه ولد يأسه ،ومعناه ثالثة أن هذا الشاب                    

 وقد ملح ـ هو ـ هذه الغرابة ،   )٢(. اليائسة احلزينة خرج من احلياة قبل أن يدخلها ، أو أنه دخلها هبذه املشاعر
  : )٣(فصدع مبا يف نفسه ، خياطب نفسه

 حىت غدوت اليأس فيك عتيد   أفهل بلغت من املشيب عتيه 
  )٤(:الذي تغشاه صغرياً، إذ يقول ) اليأس(ولعله أقدر الناس على حتديد علة هذا املرض 

 علي مرور الطيف يف احللم مرت   مخس وعشرون مل أدرك هبا غرضاً 
فهو يعيد علة هذا املرض إىل اإلحباطات املتكررة اليت واجهها يف جمتمعه خالل سين عمره األوىل حيـث                  

هذا هو بالضبط ما حدث له ،وهو ما حدا بـه    . الطموح ، واآلمال اليت تبهضها عادات اجملتمع وعالقاته اخلاطئة          
 )٥(:خرجه من حالة الكبت النفسي واإلحباط الذي واجههإىل استدعاء اليأس  واالستنجاد به ، لي

 قليب فأوقى سخر أيامي  يا ليت لليأس سبيالً إىل 
ونعود إىل نقطة البدء ، حيث احلديث عن تنازع اليأس واألمل نفس الشاعر ، فنجد حلظات حلوة ينتزعها                  

طاع انتزاعها من اليأس ، وذلك حـني        ويذكر لنا الشاعر بعض اللحظات اجلميلة اليت است       . األمل من يفّ اليأس     
 )٦(:يستغرق يف احلب العاطفي ، ويذوب يف وصف مظاهر اجلمال 

 وانبثق الشعـاع احلالـم  وتـألألت  عـيـنـاك 
 فـكـل شـيء باسـم  خطرت لـي الدنيا بفيك 

محأة اليـأس   وجند ملجئاً أخر له من      . فالشاعر يستقوي عليه باحلب     " األمل"يف مثل هذه اللحظات ينتصر      
وقسوته ، إهنم أصدقاؤه املخلصون ويروي لنا الشاعر واحدة من هذه اللحظات اليت انتزعه فيها أحد أصـدقائه                  

  )٧(:من فم اليأس 
 وكنت أزحف للقبور  وأعاد يل أمل احلياة 

 )٨(: على اليأس – إىل جانب األصدقاء واحلب –حلظات قليلة تلك اليت تغىن فيها بشبابه ، ويستقوي به 
 ثوب الشباب عليك وهو جديد  ما زلت يف شط احلياة ومل يزل 

إنه التنازع النفسي بني مشاعر اليأس ومشاعر األمل ، واليت ال حيسمها اصـطفافه إىل جانـب األمـل ،                    
 وتذكري نفسه بأن الوقت مل حين بعد للهروب من احلياة ، ألنه مل يبدأ بعد رحلة اإلحبار يف حبر احلياة اخلضـم ، أو                       

 ) .مازلت يف شط احلياة ( أنه مل يزل بعد يف أول الرحلة 

                                                 
  .١٨٠ ص –انظر البنان المشير ) ١(
 ) : الشاعر والحزن(يقول الدكتور عبدالعزيز المقالح في تصويره هذه الزوجية بين ) ٢(

 ")المالح"و " األحزان("ن فأبحرت خالية إال م  سفينتي تاهت بها األمواج  
 )مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان: البد من صنعاء ، من قصيدة : ديوان (

  .٦٤ ص –أزهار الربى ) ٣(
  .٩ ص –نظام البردة ) ٤(
  .٨٥ ص –المجمـوع ) ٥(
  .١٠٦ ص –السـابق ) ٦(
  .٢٩ ص –صدى عدن ) ٧(
   .٦٤ ص –المجموع ) ٨(
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)٣٩(

، فإن الشاعر يلجأ ثانيـة إىل االسـتنجاد باليـأس ، لسـأمه      " األمل"وإذا كانت املعركة مل حتسم لصاحل       
        )١(:الصراع، ورغبته يف السكون 

 قليب فأحيا بفؤاٍد خلي  يا ليت لليأس سبيالً إىل 
كاً مبرارة إىل نفسه ، منكراً عليها تصديقها أن هذه اللحظة العارضة من استقواء األمـل                لكنه سرعان ما يلتفت ضاح    

 )٢(:ومستغرباً تناسيها والدهتا مع اليأس . ستمنحها القوة الالزمة لالستمرار يف مصارعة اليأس 

 واعجباً مين استنجد  اليأس كـأين مل  ميت مأملـى
 يائس يف معزلما أنا فيه اليأس لو مل أكن عن راحة ال

أضـاف فيهـا  إىل جانـب        " رؤيـا "،  " الرؤيوية"جديدة ،تضاف إىل سلسلة تسجيالته      " رؤيا"وهنا يسجل   
  إن يأس الشاعر هنا لـيس        )٣"(فبني الرؤية الغائمة واإلدراك الناصع يتراوح الوجود      "التعبري والتفسري ،    " : الشعور"

" . فاعلية"، وال يتحقق    " وجوداً  "و يأس من نوع خاص ، يتحقق        هو اليأس املعتاد الذي يتحدث عنه احملبطون ، بل ه         
غريه من الشعراء ،فاليأس موجود لديـه ،        "رؤية  "باكثري لليأس وبني    " رؤية"وهنا مربط الفرس ، ومكمن الفرق بني          

 :لكن تأثريه غري موجود لديه 
 عن راحة اليائس يف معزل  ما أنا فيه اليأس لو مل أكن 

מ :א
أثر يف شعرنا العريب املعاصر من آثار التيار التشاؤمي للمدرسة الرومانسية ، والذي كان يرأسـه زعيمـا                  هو  

كما أنه ميتاح من أصول تراثية عربية قدمية ، وجدت أول ما وجدت عنـد أيب                 . )٤(شوبنهاور و هاردي    : التشاؤم  
 صـديق   – و باكثري    )٥(.أثري ، ومتثلته يف شعرها      هي أول من تلقفت هذا الت     " الديوان"ولعل مدرسة   . العالء املعري   

 مل يكن بعيداً عن جمال هذا التأثري ، ومن مث ظهرت يف شعره مالمح حتكي هـذه                  –رائد هذه املدرسة وأحد تالمذته      
 )٦(:ملالً من احلياة وقنوطاً من حتقق اخلري فيها : ونلمح أول ما نلمح .النظرة التشاؤمية للحياة واألحياء 

 لعمر أبيك من رجل سؤوم  صرت خرياً أو فالحاًوهل أب
 )٧(: رغبةً يف التعرف على حقيقة الوجود ومقاصده– ثانيةً–كما نلمح 

 ليت شعري هل الشقاء على اإلنسان حتم ما إن له عنه ثانـي
 وهل األنس والسعادة واألفراح أمساء  ما لـهن  معانـــي

                                                 
  .٨٥ ص –المجموع ) ١(
 .لسابق  ا) ٢(
  .٣٥٠ ص –الشعر العربي المعاصر ) ٣(
  .٥٣ ص –قراءة جديدة في الشعر العربي الحديث : انظر ) ٤(
الذي ألفه شكري والعقاد ،وصدر منـه       .  م   ١٩٢١عام  " الديوان"تأسست هذه المدرسة من العقاد والمازني وشكري ، وظهرت فلسفتها بظهور            ) ٥(

. د: أنظر الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءتـه         (لمدرسة التقليدية ، وفتحت أفاقاً جديدة للشعر        جزءان وجهت فيهما انتقادات حادة ل     
أنظر الشعر المصري بعـد     (ويظهر تأثر مدرسة الديوان واضحاً بالنظرة التشاؤمية للمدرسة الرومانسية          )  وما بعدها    ١٢٥ ص   –الطاهر مكي   

ساعات : وانظر ما كتبه العقاد عن توماس هاردي المتشائم في كتابه           ) ٣ القاهرة ،ط  –هضة مصر    ، مكتبة ن   ٦٦ ص   -محمد مندور . د: شوقي  
 .) م ١٩٦٨  / ٤ القاهرة ، ط – مكتبة النهضة المصرية – ١٣٣ ، ٢٥٩ ص –بين الكتب 

  .١٦٠ ص –أزهار الربى ) ٦(
  .٢٦٨ –السابق ) ٧(
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)٤٠(

وكلتامهـا  ) . ٢ب(، إنكاريـة يف الثانيـة       ) ١ب( األوىل   وهذه الرغبة ليست تعلمية ، بل هي تقريرية يف        
ومـن  . هي سوداوية رؤية احلياة ، من خالل يقينية ثبوت الشقاء ، ونفي وجود السعادة               : حتمالن داللة واحدة    

 .للحياة عند  باكثري " التشاؤمية" .."الرؤية "بني النفي و اإلثبات تربز حقيقة 
ة ، جندها يف ذلك االستواء لديه بني ما هو فوق الثرى وما هو حتـت                مظهر آخر من مظاهر رؤاه التشاؤمي     

 )٢(: بوجهيه البادي و اخلايف )١(عز الدين إمساعيل .  كما يقول د–" الرؤية الكلية للوجود "إهنا . الثرى 
 مهم تصول فليس ترتد  يف بطن أرض أنت واطئها 

 )٣(:وتظهر سيطرهتا عليه بتكرارها 
 يوماً غالم شعره فاحم  جال به هذا الثرى املنظور 

ى شعراء               ى لحد أبي العالء الضاحك ، و إل دة إل ين إشارة بعي اتين البيت ولربما آان في ه
ة والسحر       ال والفتن  وهـو  – أو لعل بـاكثري   .آثيرين آالخيام وغيره ممن تحدثوا عن مصير الجم

اليت يقـول   " مرثية بني مقابر القرية      " قصيدته)  م   ١٧٧١ -"  (لتوماس جراي   " قرأ   –تلميذ األدب اإلجنليزي    
 )٤(: فيها 

 حيث  ال زائـر يهفو  رمبا يف  ذلك القبـر القصي 
 وبنان ساحر يف طوقه  رمبا يرقد قلب عبقري ملهم 

 أن يهز القلب إيقاعاً مذاباً
ليت تربز من خالهلا    وأيا كان مصدر تأثر باكثري و استيحائه ، فهو إمنا يعكس حقيقة تشاؤمه اليت ال شك فيها ، وا                  

 .رؤيته للوجود على حقيقته ، فتستوي لديه ظواهره ، وبواطنه ، السائرون فوق ثراه ، أو الراقدون حتت ترابه 
 )٥(.عبده بدوي.  كما يقول د–" اخلوف من املوت"يف شعر باكثري، لعل أمهها " التشاؤم"عوامل عدة أفرزت مسة 

  :)٦(وحركته السريعة" الزمن"مل واخلوف من املوت ولد لديه إحساساً بعا
 ليس يدري تكـون أم  لن تكونا  ليت شعـري واملـرء رهــن  أمان 

 هرماً  قـد  جتـاوز  السبعينـا  رمسي إذا صرت شيخاً" يضحى"كيف 
ليس لالستفهام احلقيقي ؛ لكنه للفت األنظار ملا يقوم به عامل الزمن من إخفاٍء ملظاهر اجلمال                " بكيف"والسؤال  

وليس أدل على حساسيته املفرطة جتاه عامل الزمن ؛ من ذكـره            . وحتويلها إىل صورة تستدعي اإلشفاق والرمحة       
 :)٧(" الضحى"يف وصف مرحلة الشيخوخة ، فيما كان الزمن يف البيت قبله ال يزال عند " املساء"زمن هناية اليوم 

 هذى النضارة يف هذا احمليا جتعداً وغضونا" متسي" حني 
 :)٨(وده اخلوف من املوت إىل اخلوف مما بعد املوت ، حني يذوي هذا اجلمال وحيترق ويق

 لفح السعري غداً بدار نكال  آه على تلك الوجوه يضيئها 
                                                 

 .٣٥٢ ص –الشعر العربي المعاصر : في كتابه ) ١(
 .٢٤ ص–نفاس الحجاز أ) ٢(
  .١٤٣ ص –المجموع ) ٣(
 . م ١٩٧٩ القاهرة ، ط – ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٢٦ ص –زاخر غبريال . د: روائع من الشعر اإلنجليزي) ٤(
  .٢٥٤ ص –دراسات في الشعر العربي الحديث : في كتابه ) ٥(
 .٢٥٥ ص –المرجع السابق ) ٦(
  .٢٢٥ ص –دراسات في الشعر الحديث )٧(
 .السابق ) ٨(
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)٤١(

ذلك حـني   . عامل اخلوف من املوت وما بعده ؛ إمنا هو سبب مصدري آخر ، تعرض له باكثري يف حياته                   
 )١(:حددت رؤيته للحياة وموقفه منها "تشاؤمية" ة تناوشته وفيات أهله ، فتولدت لديه فلسف

 عناء من املهد الوديع إىل القرب  وما قيمة الدنيا وكل شئوهنا 
 )٢(:وأشعرته بطعم احلياة املر 

 مقر اهلموم واألحزان  ما أمر احلياة وهذه الدنيا 
 :)٣(واملرور السريع للحظات اهلانئة فيها 

 وه كأهنن ثواينفسن  وإذا العيش طاب للمرء حيناً
 )٤(:، إذ لو احتد زمن حلو احلياة ومرها وتساويا ملا كان هناك مربراً للتشاؤم " التشاؤم "إنه مربر قوي لرتوعه إىل 

 ولكن الوصال كفىء مشس  ولو دام الوصال لدام أنسي 
ومن مث فـال    إنه نوع من االحتجاج على عدم التوزيع املتساوي للزمن يف حالة السرور ويف حالة احلزن ،                 

 .يصح لومه على نظرته التشاؤمية للحياة 

א א
تزوجيه لصغر سن الفتاة ، فقـرر       " نور"، ذلك حني رفض والد      )٥(ارتبط حب باكثري باحلزن من أول وهلة      

نـه  من هذه احلوارية اليت دارت بي     " مشهد املغادرة "اهلجرة من وطنه حىت تكرب فتاته ، ويتبني هذا املشهد احلزين            
 )٦(:وبني أخته حني رأته جيهز أدوات سفره وكتبه ، فتناجيه 
 للحادثات تسومنا الكربا  ماذا اعتزمت أأنت تاركنا 

    :)٧(فيجيبها 
 ال ينس قلب  املؤمن  الربا  ال يا أخيـة أمجلي جزعـاً 
 ولرب بعد أعقب القربـا  سفري لطول إقاميت سبب

ضيفها إىل سجالته  االبتكارية ، وكما الحظنا تلك الرؤيـة فــي             ي" رؤية جديدة "عادةً ما يبدع باكثري     
. موضوع االغتراب نالحظه هنا أيضاً ، حني يسوق السفر إىل  اإلقامة وحني يكون البعد وسيلة موصلة للقرب                   

ونعود إىل الرواية احلزينة وسردها ، فقصة  باكثري هي قصة كل  العاشقني  الذين حيـل  بينـهم  وبـني  مـن                               
أحبوا ، فارتبط احلب لديهم باحلزن ،  ابتداء من جمنون ليلى ، وكثـيـر عزة، ومجيل بثينة ، وانتهــاء بأمحد                    

 .وصوالً إىل باكثري .  …)٨(زكي أيب شــادي ، وحممد عبد املعطي اهلمشري ، و إبراهيم ناجي
                                                 

، فانه يذكر كيف اختطف الموت زوجة ٥٩ ص-انظر قراءة في الشعر العربي الحديث . (وهو مثل شكري في هذا  . ٢١ ص –أنفاس الحجاز ) ١(
 .شكري األولى وابنته منهما  ثم ابنته من زوجته الثانية ففاض نهر من الحزن في قلب الشاعر 

 .٢٦٨ ص –أزهار الربى ) ٢(
  .١٦٤ ص –السابق ) ٣(
  .١٢٧ ص –أزهار الربى ) ٤(
ظاهرة الحزن في شعر :    انظر مقال " .  (الحب في هذا الزمان " كما ارتبط عند صالح عبد الصبور أيضاً ولنتأمل مثالً قصيدته المعنونة ) ٥(

  )٢٧٥ ص –دراسات في الشعر الحديث :صالح عبد الصبور في كتاب 
  .٧٤ ص –همام ) ٦(
 . المرجع السابق )٧(
. ( ليعكس مدى تأثير هذه التجربة فـي شـعره   " زينب"وجاء ديوانه " عرس المأتم   "فنظم قصيدته   ) زينب(أحمد زكي أبو شادي تزوجت حبيبته       ) ٨(

  ) .٣٥ ص – م ١٩٨٢انظر مجلة الشعر ، ع إبريل 
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)٤٢(

ل احلبيبني بالرغم مـن القـرب       كانت بدايتها حيلولة األهل دون تواص     " احلب"اليت صاحبت   " احلزن  "إن حالة   
 )١(:املكاين 

 بفمي امسه أروي به ظمأ الفؤاد وما رويته
 بيين الزمان وبينه  وجتاورا بييت وبيتــه

دون " الزمان"إن هذا امللمح يف حيلولة      .دون التواصل   " الزمان"التقارب املكاين ال جيدي شيئاً مع حيلولة        
 )٢(:ن شعره التواصل هو الذي جنده يف أكثر من موضع م

 على السفح من ربوة عاليـة  ومـأسـاة حيب أنا التقينـا 
 وقوفك  عندي يا ساريــة  مبنتصف السفح كم ذا يدوم 
 وعمري  ميضي إىل الـهاوية  شبابك يدعوك حنو  الصعود 

ربة التجربة األوىل قيلت فـي اليمن من أجل نور ومعروف سببها ، ومعروفة داللة الزمن فيها ، لكن التج                 
والفارق الزمين بني التجربتني كبري جداً ، لكن  ال          . الثانية مل تعرف صاحبتها وهي من جتاربه اليت قاهلا فـي مصر            

توجد جتربة أخرى لباكثري حتكـي هـذا        . فرق يذكر فـي دور الزمن وحيلولته دون التواصل فـي التجربتني           
 :)٣(الفاصل ، يقول 

 وصلها ليس بدان  دارها دان ولكن 
يف قصـيدته  " الزبريي "لكنه ـ هنا ـ مل حيدد العامل الزمين ، بل ترك الداللة مفتوحة ، متاماً كما صنع   

 :) ٤(" البلبل"الرمزية 
 وبينكما دوحة  تفصل  حبيبك جارك بني الزهور 
 فما لك من أجله تعول  ولست بعيداً على ناظريه 

هذه النغمة الذاتية احلزينـة      "املكانية إهنا هي اليت جعلت      املقاحل عن هذه النهاية املفتوحة للداللة       . يقول د 
األوىل وال  " بـاكثري   "وأعطاها بعدها اإلنساين الذي ال يوجد يف جتربة         . )٥("تتحول يف هنايتها من اخلاص إىل العام      

بالزمان ثانيـة يف    ويتكثف امتزاج احلب باحلزن حني يرتبط       " . الكونية  "الثانية ، وإن حملنا يف الثانية شيئاً من هذه          
 )٦(:حالة الترقب واالنتظار ، إهنا حلظات مرهقة للنفس وللجسم معاً 

 واهي  اجلنبني  مربي العظام  تركتين يف هواها  زينب 
 قيمة الدنيا وما قـدر األنام  إن تغب عين دنياي فما 

                                                                                                                                                             
 –صالح جودت  :  حياته وشعره    -د عبد المعطي الهمشري   محم: انظر  ( فشل في حب الطفولة ، وحب الشباب         –ومحمد عبد المعطي الهمشري     

 )  م ١٩٦٠ المجلس األعلى لرعاية الفنون و اآلداب بمصر ، ط -٢٤ص 
العودة "فشاعر الغزل الحزين ، تمتزج عاطفة الحب عنده بالحزن النبيل ، صدم مع أول قصة حب  في حياته ، وما قصيدته     : أما إبراهيم ناجي    

 م  مقال فلسفة الحب في شعر إبراهيم نـاجي ،            ١٩٨٥الشعر، ع يوليو    : انظر  (  لمدى تغلغل هذه التجربة في أعماق نفسه         إال تجسيداً رائعاً  " 
 . ) م١٩٨٢وانظر الشعر ، ع إبريل  

  .٩٤ ص–المجموع ) ١(
  .١٨ ص –على احمد باكثير شاعراً غنائياً ) ٢(
  .١٤٣ ص –أزهار الربى ) ٣(
 . م ١٩٨٤/ ٣ بيروت ، ط – ، دار العودة ٩٣ ص –عبد العزيز المقالح . د : من الشعر المعاصر في الي) ٤(
 .٩٣ ص –المرجع السابق ) ٥(
  .٣٨ ص –أنفاس الحجاز ) ٦(
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)٤٣(

ط بـني حمـوري             وتكاد حلظات الوصل اليت وجدها بعد هذا االنتظار الطويل ختفف حدة هـذا االرتبـا              
وجند مناذج لبعض هذه    . ، إذ حيصل على حلظات انتهاٍب حلٍب لذيذ ، مارسه بعد طول انتظار              ) واحلزن  /احلب  (

  )١(:اللحظات املختلسة يف قوله 
 ومن نصاب اهلم يف وكسه  إذ  أنـا من  أنسي يف مته 
 والنقل ما أجهد  من لعسه  فاخلمر ما أرشف من ثغره 

 كضمك اجلنس اىل جنسه  اللذات من لذة وليس يف 
 )٢(:ويف قوله مستمتعاً استمتاعاً حمسوبة دقائقه 

 يا حبييب  برد  العقد و مل  يربد على الرشف صداى
 وانقضى  الليل و ملا أقض  من  فيك منــــاى
 آه  مـا أحالك يف قليب  و عيين و ذراعي و لساين

  فانليتنــي أفنــى بعينيك فأحيا يف نعيم غري
 )٣(:و ال يرتوي حىت لو قضى الدهر معانقاً

 لو عربنا الدهر ضماً واعتناقاً ال أرى يشفي غليلي
 يا حيـايت ساعة تعدل منك الدهر ليست بالقليل

 سرعان ما   –) احلزن  / احلب  (  الذي عرفته األنغام املشتركة للحين       –هذا الصوت النشاز يف سيمفونية العذاب       
ركاماً من األنغام احلزينة الراثية ، ومن مث يتحول اإليقاع إىل طبيعته الباكية ، بعد مغـادرة                 يتوارى ليخلف وراءه    

  )٤(:مؤلف تلك السيمفونية العذبة 
 نبـأ تـلقـاه  الفؤاد  فأنشبت  فيه  سنانه
 فمضى ينوء بـه كمطعون   ينوء به حصانه
 آه على ذاك  احلبيب  جالء  إبصاري  عيانه

 ه ،  ما  قد قضى منه لبانهما كان  أقصر عمر
 اليـوم  مأمته  و باألمس  الزفاف ومهرجانه

                                                 
  .١٠ ص –أنفاس الحجاز ) ١(
 . م ١٩٣٤مجلة أبولو ،  ع ديسمبر ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
 .١ ص –صدى عدن ) ٤(
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)٤٤(

 :)١(منصهرة بنار الفقد  اليت  تؤججها الذكرى" احلب "يف حمور " احلزن " وتتوثق عرى 
 نسف اليأس نفسي بعد موت حبييب
 كل حني  لذكراه لظـى  يف جنويب
 نارها يف فؤادي دائما فـي  شبوب

א :א
، ومن مث أصـبح     ) احلزن  / احلب  (تبط احلب باملوت يف شعره بعد هذه التجربة متجاوزاً احملور السابق            وير

؛وحني " هي"ونصف منه ميت    " هو"فنصف منه حي    . على عالقة باملوت ، كما كان من قبل على عالقة باحلياة            
 )٢() :هي " (امليت "حياول االختيار ؛ فانه ينضم إىل اجلزء 

 .............................................  كي ألقاكفألمت بعدك 
لكن باكثري ليس مثل شكري والعقاد واملازين  حني يتمنون املوت ألنفسهم بصورة هنائيـة ، ويتخـذون                  

بعزمية قوية ، بل يترك لنفسه فرصة       " املوت"  بل جنده يفتح لنفسه جماالً للعودة ، فال خيتار           )٣(قراراهتم بشجاعة ،  
  )٤(:ستمرار عن طريق االختياراال

 "أو فألحي بالذكرى حلني "  فألمت بعدك كي ألقاك
 )٥(:وبالرغم من إجياده املربر املنطقي املستمد من يقينه اإلمياين  بالبعث واللقاء 

 وعزائي يف يقني أنين ألقاك يف دار اليقني
ر اآلخرة ، إال أنه ال مناص من احلكـم          وهو ما يعطي مربراً بعدم ضرورة اللحاق السريع باحملبوب يف الدا          

عن املدى الذي وصلت جتاربه فيـه مـع املـزدوج قبلـه                  ) املوت/احلب  (بتراجع جتربة باكثري يف إطار املزدوج       
إن امتزاج احلب باملوت  عند باكثري ختتلط فيه احلياة وتفوح منه ، فمزيج احلياة أقوى يف هـذا                   ) . احلزن/احلب  (

فهـو أحيانـاً    :  املزدوج ، ويظهر تشبثه باحلياة جلياً ، وهلذا يقوم بتربير موقفه ليلتمس له العذر                التركيب الثنائي 
 )٦(:جيعل سبب تشبثه باحلياة احلب 

 عاف احلياة وسوء هذي احلال  لوال اجلمال مع اخليال يروقه 
  )٧(: بني احلب واملوت وأحياناً يتعلل بالشعر ، فالشعر هو املتسبب يف عدم حتقق نتائج هذه االزدواجية
 ٌجزَي القريض عن املتيم جزله ورقيقه
 لوال تعللـه بـه  لقضت عليه علوقه
 ) .احلب و املوت( وهذا التعلل يشي بقدر من التراجع عن رؤى مدرسة الديوان يف العالقة بني

                                                 
  .٢ ص -صدى عدن ) ١(
 . م ١٩٣٤ع ديسمبر :أبولو ) ٢(
 "فلي بالموت سلوان " مع الحياة   نضوت عنى هموماً كنت ألبسها : من ذلك قول المازني ) ٣(

 فلست نمحوه إال حين تمحوني   يديك فامح ضنى يا موت في كبدي :    ويقول العقاد 
 من عيشة بين تحنان وهجران   الموت أروح لي ، والقبر أرفق بي :  ويقول شكري 

 )).٦٩ ، ٧٩، ٧٢ص ) على التوالي  ( –قراءة في الشعر العربي الحديث :  ر انظ(
 .المرجع السابق: أبولو ) ٤(
 .المرجع السابق ) ٥(
  . ١٣٣ ص -أزهار الربى ) ٦(
  .٢٠٠ ص –المرجع السابق ) ٧(
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)٤٥(

א :א
 ، كما   )١("العميق باحلزن قبل املوت     الرثاء تعبري عن شعور عميق باحلزن واألمل ، وتصوير إحساس الناس            "

 ويـرى   )٢("أن فيه نقطة متاس بني الشاعر وشخصياته املرثية تصل حد االندماج ، فهو يرثي نفسه وزمانه فـيهم                   
 " . )٣(الدكتور عبده بدوي أن شعر الرثاء عند باكثري يتجلى فيه الصدق الفين

 ممثالً يف التجارب اليت ينفعل هلا ذاتياً ، إما بسـبب            وليس األمر كما ذكر على إطالقه ، بل جند صدقاً فنياُ          
على قدر االرتباط والتفاعـل     "عالقة قرابة وطيدة، أو بسبب االتفاق يف الرؤى أو بسبب الصداقة املتينة ، إذ أنه                

  .)٤("والتالحم يكون الصدق
  )٥(: ، ومطلعها ذات الدافع الذايت" البكائيات" على رأس هذه – مرثيته ألبيه –" النائحة"وتتربع 

 وأبوك أمسى راحالً مستودعاً  عبثا حتاول أن تكف األدمعا 
إهنا التجربة األوىل مع املوت ، وأول صدمة للنماء واحلياة عنده ، وأول مواجهة حقيقية بينه وبني جتربتـه                   

ذه      حتولذا فقد جنح يف نقل مشاعر حقيقية النفعاله بالتجربة ذاتياً،           . الفنية يف هذا املسار      ى مع بساطة صياغة ه
 : من شعره المبكر " التجريبية "التجربة 

 أغشي علي من األسى فيها وما استيقظت إال باكياً مسترجعا
،  أراق فيهن الشاعر وجدانه قبل أن يريق دمعه ، وامتـزج             )٦("دمعيات"وتوفر هذا الصدق الفين يف ست       

و ينعدم الصدق الفين    . يتحول إىل متباك    " الست"ائيات  لكنه بعد تلك البك   .فيها الصدق الفين بالصدق الواقعي      
وأدىن ملمح يفصل   . يف بكائياته ذوات الدافع  اخلارجي ، اليت يقوهلا مناسبة أو جماملة ، أو معارضة أو استعراضاً                  

 الـدافع   ، أنه يف األوىل يكون هو الباكي احلزين ، أما يف التجارب اخلارجيـة             "الغريية"و" الذاتية" بني التجربتني   
 )٧(:فيترك البكاء للسحاب واملدن والعلوم ، وهذه  إحدى بكائياته اخلارجية الدافع اخلارجية البكاء 

 تسكب الدمع اهلتونا  ال زالت السحب الفوادي 
 )٨(:أو ينيب فيها معاين جمردة تبكي عنه 

 بك كان يا جنل احلسني جليالً  فلتبكك العلياء إن مصاهبا 
ينطلق باكثري يف بكائياته من أصول تراثية قدمية ، يتغيا فيها خطى من سبقوه يف :  وعلى الصعيد الفني

من تصوير هول الفاجعة وأثرها على نفس الشاعر ، ووصف : الرثاء ويستقي منهم طرق بنائهم لقصيدة الرثاء 
الرمحة ، والتعزية فضائل املرثى وأخالقه ، وتصوير حال الناس والكون وقت املوت أو بعده ، والدعاء للميت ب

 .ألهله 
                                                 

 ).ت . د  ( ٤ القاهرة ، ط–، دار المعارف ١٧ ص –شوقي ضيف . د: الرثاء ) ١(
 .٢٩٥ ص  -الشعر العربي الحديث دراسات في ) ٢(
 .١١ ص -على أحمد باكثير شاعراَ غنائياً : انظر ) ٣(
  .٤٣ ص – ١٩٨٠مجلة الشعر ، ع ) ٤(
  .٢٥١ ص–أزهار الربى ) ٥(
  .٩١ ص – ، والمجموع ١٣، ٨ ص – ، وصدى عدن ٢٤٤،٢٥٩،٢٩٦ ص–هي في أزهار الربى ) ٦(
–غنيمي هالل : النقد األدبي الحديث "  وانظر موضوع التجربة الشعرية في كتاب ٢٧٥ ،٢٥٨ ومثلها ص. ٢٦٣، ٢٧٧أزهار الربى ص ) ٨(،)٧(

 ، فقد   ٢٠٠كامل سعفان ص    : للدكتور  " التجربة الفنية بين الصدق الفني والصدق الواقعي        " مقال  ١٩٨٠ ، وانظر مجلة الشعر ، ع أبريل         ٣٦٤ص  
 : ا قول أبي العتاهية ساق فيها بعض األمثلة للتجارب خارجية الدافع ومنه

 رحم اهللا  سعيد بن  وهب  مات واهللا سعيـد بن وهب 
 يا أبا عثمان أوجعت قلبي يا أبا عثمان أبكيت  عينـي 
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)٤٦(

 )١(:ولنتأمل هذا التبادل يف أخذ األخيلة بني باكثري والشريف الرضي ، يقول الشريف الرضي 
 من وقعـه  متتابـع اإلزباد  جبل هوى لو خر  يف البحـر اغتدى 
 أن الثرى يعلو على األطواد  ماكنت أعلم قبل دفنك يف الثــرى 

 )٢(:لرضي ويضعضعه الشريف ا" طود"فيأخذ باكثري 
 وبدر العال من أفقه خر هاويا تضعضع طود اجملد واهند ركنه 

 )٣(:ويأخذ من األقدمني انتهاء اجلود مبوت املرثي ، كما يف قول أشجع السلمي 
 وصولة البخل على اجلود  اليوم ختشى عثرات الندى

 )٤(:فينسج على منواهلم 
 ى ، أو بلوغ ملقصدمنال جلدو  فقيد العلى هل بعد موتك يرجتى 

يف رثائه لشوقي من قصـيدة      " الشمس" ومل يتوقف عند األقدمني ، بل يعاصر مع املعاصرين ، ولعله أخذ             
  : )٥(شوقي  نفسه ، يف رثائه سعد زغلول ، حني قال شوقي

 واحنىن الشرق عليها فبكاها  شيعوا الشمس  ومالوا بضحاها 
    : )٦(فردها له باكثري حني  رثاه قائالً 

 ما دهى الشمس ؟وما غال القمر ؟  سائلوا الدنيا وصيحوا يف البشر 
 )٧(:اليت رثى هبا البارودي قائالً " حافظ"ورمبا كانت قصيدة 

 غنيت عن نغمات املسك و العـود  لو حنطوك  بشعـر  أنت  قائله
 من  كرت  حكمته  ال جوف أخدود  لو أنصفوا أو دعوه جوف لؤلؤة 

 أو واضح من قميص الصبح مقدود    صفـائحه وكفنوه بدرج مـن
 :)٨(هي أقرب مثل ألخذ باكثري عن املعاصرين يف قصيدته اليت رثى هبا حافظ فقال

 أبنات النيل السعيـد أقمتـن  مبا ناطه  بكن الذمام
 هل حفظتـن حافظاً ونشرتن عاله وقد طواه احلمام
 املو  أقمنت مأمتاً فيه حننت عليه كما  ينوح  احلمــ
 وسكبنت أدمعاً من مآقيكن سحاً كما يسـح  الغمام

 وقـددتـن رداًء  خيوطـه  األحالم. فغسلتنه هبا 
 إن ذاكن مطلب ال يرام  ما قضينت ماله من حقوق 

 )٩(:أما ما مل يأخذه عنهم فانصرافه عن رثاء املرأة ، فما عدا مرثيته ألمسهان 
                                                 

  .٧٥ ص –الرثاء ) ١(
 ٢٧٧ ص –أزهار الربى ) ٢(
  .٦٥ ص -الرثاء ) ٣(
  .٢٤٨ ص -أزهار الربى ) ٤(

 )٢٥٢ ص –أزهار الربى (  ليت فجر صباحها لم يطلعايا  غاض الندى في ليلة منحوسة:   ومثلها قوله 
 :     ففيها مالمح من قول األصفهاني 

 ) ٦٨ ص –الرثاء (أنملك الفائضة الزاخرة                   غاضت  بحار الجود مذ غيبت 
 ٨٥ ص –الرثاء ) ٥(
 .١٣ ص –صدى عدن ) ٦(
 .٧٩ ص –الرثاء ) ٧(
  .١٠ ص –صدى عدن ) ٨(
 :وهي شبيهة إلى حد ما ، بقول الحسين بن مطير يرثي معن بن زائدة  . ٩١ ص –المجموع ) ٩(
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)٤٧(

   شبـر ماء ؟غرقت كيف يغرق النور واحلسن وفن  اخللود يف
 لو حواها البحر العريض لضاق البحر ذرعاً عن روحها الشماء

وقد فسر بعضهم قلة هذا النوع من الرثـاء يف أدبنـا            . األم والزوجة واالبنة    : فما عداها الشيء للمرأة     
 .فهل الباكثري داخل ضمن هذا التعليل .العريب بسبب رواسب من النظرة اجلاهلية يف احتقار األنثى 

زوجات وبنات وأمهات ، أمثال املتنيب الذي رثى جدته ، واملعـري            : نا جند شعراء كباراً بكوا نساءهم       إن
الذي رثى أمه ، وأبو فراس يندب أخته، وشوقي يرثي جدته ، والزيات يرثي زوجته ، وكذلك البارودي ، بلـه                     

  .)١(جتهعزيز  أباظة وعبد الرمحن صدقي فقد وضع كل منهما ديواناً مستقالً يف زو
وتضل هذه املسالة ثغرة مكشوفة يف شعر باكثري ، فال هو رثى أمه عنـد وفاهتا وال رثـى زوجتـه و ال                      

 ! ، وقد تقاربت وفاهتن ، كما تقاربت وفاة أبيه واخوته ، فلم صمت معهن ، وانفعل معهم ؟)٢(ابنته
 .دى باكثري سؤال سيظل مبهماً ال علة له ، وإن كان يدل على علة يف ظاهرة احلزن ل

א

                                                                                                                                                             
 وقد كان منه البر والبحر مترعا  ويا قبر معـن كيف واريت جوده 
 ولو كان حياً ضقت حتى تصدعا   بلى قد وسعت الجود والجود  ميتٌ 

هم أيضاً في بكاء العلوم على العالم المرثي ، وبكاء الكتب التـي درسـها ،                    وليس هذا هو كل ما تابع به باكثير القدامى والمعاصرين ، بل تابع            
 :وبكاء القريض والضاد في رثاء الشعراء ، وبكاء الشرق والبلدان العربية واإلسالمية ، ومن  ذلك قوله في رثاء حافظ 

 نعت الصحف حافظاً فبكى الشرق عليه وأعول اإلسالم 
 دمع يغار منه الغمام وانبرت أوطـان العروبة  تبكيه ب

 كـل  ربـع من الجزيرة فيه مأتم  حافل عليه  يقـام 
 فبمصر األنفاس مستعرات وبسوريـة الدموع سجـام 

  )٩ ص–صدى عدن (   وببغداد من اساها هيام                                            وبعمان والحجاز أنين 
 :محمد عبده وهي قريبة من قول حافظ في رثاء اإلمام 

 وضاقت عيون الكون بالعبرات  بكى الشرق فارتجت له األرض رجة 
 وفي مصر باك  دائم  الحسرات  ففي الهند محزون وفي الصين جازع 

 )٧٤ص –الرثاء (   وفي تونس ما شئت من زفرات                            وفي الشام مفجوع وفي الفرس نادب 
 )من وحي المرأة( وسمى الثاني ديوانه ) أنات حائرة (ا بعدها ، وقد سمى األول ديوانه  وم٢٤ ص –انظر الرثاء ) ١(

  .٤٦ ،٣٩ ص –    وانظر سقط الزند 
 :ومما أثر عنه قوله عنها قبل وفاتها ) ٢(

 أو متي فاذهبي بسالم  أيها البنت إن سلمت فأهالً 
 . منه ، وما هي داللته عنده ، رغم اجتهادي في استكناه البيت ولست أجد مبرراً لمثل هذا القول ، ولم استطع إدراك مراده
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)٤٨(

فمنذ . وما من غرابة هنا ، ففي التاريخ الشعري مناذج مشاهبة            )١("تسيطر فكرة املوت على شعر باكثري       " 

 ، والشعراء ينهجون هنجه ، وخيتطون خطته ، وليس املتنيب أو            )٢(أن بسط أبو العتاهية احلديث عن املوت يف شعره        

 .)٣(يت تواصل يف هذا املسار املعري سوى نقط

وفكرة املوت قاسم مشترك بني الشعراء ، سواء كانوا عرباً أو غري عرب ، إن اخليام و توماس هـاردي ،                     

ولوركا ،وكيتس والعقاد وشكري ، وشوقي ونسيب عريضة ، وصالح عبدالصبور وعبدالعزيز املقاحل              ) ٤(ونازك  

قاط على حروف فكرة املوت اليت ال تزال تكتـب و تكتـب وال              كل هؤالء ليسوا سوى ن    ..وعلى أمحد باكثري    

فليس بوسع فنان مهما كان أن يدير ظهره لقضـية الوجـود   " هؤالء وغريهم قد شغلتهم فكرة املوت       . )٥(متوت

  ذلك حني    )٦(" نفسها،  حىت لو حاول أن يتحاشى احلديث عن املوت ، غري أن الشعراء أكثر التصاقاً من غريهم                 

 " )٧(االنفعال والشعر واملوت :"  حياة الشاعر مثلث من القيم رؤوسه يتكون يف

  ، فما هو موقف باكثري من املوت ؟ وما هي رؤاه يف فلسفة املوت ؟ )٨(وإذا كان لكل شاعر من املوت موقف

:  هي   هناك عدة مواقف للشعراء جتاه املوت ، وهذه املواقف هي حمددات لرؤاهم يف هذه القضية ، وهذه املواقف                 

 .وينتمي باكثري يف رؤياه للموت إىل املوقف األول  . )٩( املوقف املشاهد– املوقف الفلسفي –املوقف الذايت 

א א א :א

منهم .  ، والشعراء يتناولون هذا املوقف     )١(منذ بدأ الشاعر اجلاهلي يقف أمام املوت ويعرب عن رؤاه جتاهه          

 ، وباكثري من الصنف الثاين ، إذ أنه اكتوى باملوت يف أعز             )٢(خلارج ومنهم من يتناوله من الداخل     من يتناوله من ا   
                                                 

  .١١ ص –على أحمد باكثير شاعراً غنائياً ) ١(
  .١٠٠انظر الرثاء ص . عاش أبو العتاهية في العصر العباسي ) ٢(
 .  م ١٩٧٦ع يوليو " الشعر" على أدهم ، مجلة : انظر المتنبي وموقفه من مشكلة الموت ) ٣(

)
٤

 المؤسســة . ٣٨ ص –عبد الرضا علي . د: نازك المالئكة الناقدة : ف على موقف نازك من الموت انظر للتعر) 
 .  م ١٩٩٥ / ١    العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ، ط

/  القاهرة ط - ، دار المعارف٣١ ص –الطاهر أحمد مكي . د : ، في األدب المقارن ٨٠– ٥٦ ص  –انظر قراءة في الشعر العربي الحديث ) ٥(
  .٢٨٨ ص – ، دراسات في الشعر الحديث ١٠٧– ١٠٢ ص – ، الرثاء ٣١٩ ص –، روائع من الشعر اإلنجليزي . م ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨

  .٤٦ ص –في األدب المقارن ) ٦(
 .٤٤ ص –السابق ) ٧(
وقد عقد مقارنة بين نازك .  الموقف المشاهد –لسفي  الموقف الف–الموقف الذاتي   : ذكر الدكتور الطاهر مكي أن هناك ثالثة مواقف من الموت           ) ٨(

 ص  –في األدب المقارن    : انظر( ، ،   ٣١ ص   –المالئكة وفيدريكوغرسيه لوركا  في رؤيتهما للموت في موضوع شاعران أمام الموت                           
٥٤  ( 

  . ٤٩ ص –ن في األدب المقار: انظر هذه المواقف في الدراسة المقارنة بين نازك ولوركا في كتاب ) ٩(
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)٤٩(

أعز أحبابه ، ويف مرحلة مبكرة من عمره ولذا فقد صارت جتربته من املوت مواجهة ، بله تعاور املـرض لـه ،                       

باكثري للموت ال ختتلف عن رؤى      هذا املوقف الذايت هو الذي جعل رؤية        . وتذوقه طعم االقتراب من املوت مراراً     

حتمية املوت ويقينيتة ، العجز عن مدافعته ، العجـز عـن محايـة              : من سبقه من شعراء هذا املوقف متثملة يف         

 .األحباب منه ،بله حماولة االنتصار عليه 

 العبثيـة ؟    وأنَّـى ملثل باكثري أال تصري رؤية املوت عنده يقينية ؟ وأال تصري لديه حماولة جتاوزه ضربا مـن                 

 ) :      ٣(أفليس هو القائل يف نفس معري خيامي

 هكذا غاية احلياة احلمام                         يا نداماي خفضوا من أساكم 

 ):٤(  وهو الذي يوقع حلن املوت على إيقاع أيب العتاهية ليقول

 ىل  ما تستجد من القصور الطو               للموت ما تلد النفوس وللبلى 

   :   )٥( الثنائية الضدية–)  احلياة–املوت (إهنا رؤية أيب العتاهية للعالقة األزلية بني 

 )لـدوا للمـوت وابنـوا للخـراب ( 

وتتضح رؤية حتمية املوت عند باكثري بوضوح يف ضوء حديثه عن الساعة الىت أهداها الرشـيد للملـك                  

) ٦"(كمعادل زمين للنهاية احلتمية لإلنسان      " "الساعة  " ى رؤية   فهو يدلف من خالهلا ليعطينا الدليل عل      . شرملان  

 ):٧(فيقول

 أم   نذيـر   خيربنـا  أن  الفتـى  عمره  ليال  قالئل

، الذي يقود انتهاؤه    )الزمن(، بدافع اخلوف من انقضاء      )قالئل) (ليال(إىل  ) السنني(ولنتأمل كيف تتحول    
 بفعل رؤية الشـاعر     –)  أو ثانية ) (ليلة(إىل  ) السنة(وكما تتحول   ) ٨ . ()املوت(إىل لقاء اإلنسان ملصريه احلتمي      

                                                                                                                                                             
 .  م ١٩٨٦ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ٢٢٩ ص –كمال أبو ديب . د: انظر الرؤى المقنعة ) ١(
ومثلهما شكري والعقاد ، انطلق األول من الداخل . انطلقت نازك من الموقف الداخلي ، وانطلق لوركا من الخارج . ومنهم لوركا و نازك ) ٢(

  ) .٦٤ ص  -قراءة في الشعر العربي الحديث : ، وانظر أيضاً ٥٤ ص –في األدب المقارن : انظر  .( وانطلق الثاني من الخارج
  . ١٢ ص –صدى عدن ) ٣(
  .١٧ ص–أزهار الربى ) ٤(
 فكلكم   يصير   إلى   تباب :   وتكملة الشطر  . ١٧٣ ص -أمراء الشعر العربي) ٥(
 .٢٥٣ ص –دراسات في الشعر الحديث ) ٦(
  .١٠٠ ص –ار الربى أزه) ٧(
 :حين يكون عامل الضغط النفسي عنده عالياً في مواجهة الزمن كقوله ) ثانية(إلى ) السنة(بل وتتحول ) ٨(

 )١٦٤ –أزهار الربى (وإذا العيش طاب للمرء حيناً       فسنوه كأنهن ثواني     
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)٥٠(

-حلركة اإلنسان املتسارعة حنو غياهب املوت، وبفعل جتسد الرعب الداخلي من املوت ، واليقني املطلق حبلولـه                
 ):١( إىل شك - أيضاً-يتحول اليقني

 فإنين أخشى اليقينا  وذرا فؤادي والشكوك
بعكس ) ذرا" (اآلخرين" الشاعر هي نوع من التحايل الساذج الذي يريد أن يقنع به             عملية التحويل لدى  

لكنه سرعان ما يكشف احلقيقة لتظهر رؤيته على حقيقتها، مضافاً إليها عامل            . حقيقة رؤيته ليقينية املوت وهنائيته    
 )٢: (اخلوف من مواجهتها 

 ليـت  احلقائـق  تستحيل  ملن   حياذرها  ظنونا
). ٣"(مييل إىل الشك يف تلقي أنباء الوفاة، وهو ما يدفع بيقينية املوت يف رؤياه             "–بدوي  .ما يقول د  ك–إنه  

 مل ينشأ لدى باكثري إال بسبب ارتباطه حباالت الفقد املتتالية، اليت            -الظاهر من خالل هذا البيت    –وعامل اخلوف   
 ):٤(ه هلم ذكر قصف أعمارهم قبل أواهناولذا يالحظ يف ندب. عاىن منها كثريا، وفقد أعزاء له يف شباهبم

 أوطاره ما حاكه استشرافه  مل ينض أثواب الصبا أو يقض من
 ):   ٥( يف نعي قريب آخر - مكررة–وهي 

 ومل جترر له فيه ذيول  مضى مل يقض أوطار التصايب 
 ) :                    ٦(ومثلها 

 ما قد قضى منه لبانه  ما كان أقصر عمره

إنه ملك جبار يصول على الناس      :  باكثري بفعل هذه املواجهة مع املوت صورة مرعبة للموت           تكونت لدى 
 )٧(فيحتز أعمارهم 

               فتكاً وأمراض الورى أسيافه     و املوت جبار يصول على الورى

                                                 
 .٢٧٢ ص–أزهار الربى ) ١(
 .السابق ) ٢(
 .٢٧٢ ص–دراسات في الشعر الحديث ) ٣(
 .٢٥٦ ص–أزهار الربى ) ٤(
  .٢٥٩ ص–السابق ) ٥(
 .١ ص–صدى عدن ) ٦(
 .٢٥٧ ص–أزهار الربى ) ٧(
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)٥١(

 )١(: ويف صورة أخرى نراه فارساً يكر على مبارزيه فيغمد سيفه فيهم 
 كف املنية سيفها املسلوال   وأغمدتفجعت بعاملها البالد

ــاراً(وليســت صــورته  ــأقوى مــن صــورته ) بســيف(كــثرية، أو ) بأســياف) (جب  واحــد، ب
 )٢(): أعزالً(

 يصول بال كف ويسعى بال رجل  وما املوت إال سارق رق شخصه
األوىل كالفرق بني ضـجيج الصـور       ) التلميذ(و  ) األستاذ(وفرق بني   ) األستاذ(إن األخرى هذه للمتنيب     

وليست هي الصورة الوحيدة اليت يلتقي      ). عند املتنيب (، وهدأة وانسالل الصورة األخرية      ) عند باكثري (وضجتها  
 )٣(: بأستاذه، بل هناك صورة أخرى ،  هذه صورة السهام عند باكثري) التلميذ(فيها 

 لقد ذاب الفؤاد من السهام  أترميين بسهم بعد سهم
  )٤() : املتنيب(وهذه عند 

 فؤادي فـي غشـاء من نبال  رماين الدهر باألرزاء  حتـى
 تكسرت النصال على النصال  فصرت إذا أصابتين سهـام

) السـهام (إذ أن األرزاء    ) الذوبان(و  ) الصالبة) : (باكثري(و  ) املتنيب(والفرق بني الصورتني كالفرق بني      
أكسبت قلبه صالبة فلم يعد ينفع      ) السهام(تنيب فاألرزاء   ، أما عند امل   )ذوبان الفؤاد (أضعفته وأهنكته   ) باكثري(عند  

 ).تكسرت النصال على النصال(و ) فؤادي يف غشاء من نبال(املزيد منها 
هي تلك اليت تستدعي عـاطفتني مـزدوجتني يف آن واحـد            - عند باكثري  –لكن أعجب صورة للموت     

 )٥(:  ، وذلك حينما رسم املوت ممسكاً خبناقه)التخويف-اإلضحاك(
 ومىت  آمن  الزمان  فقد  ضاق  خناقي  من  جور  هذا  الزمان

 )٦(: وهي هي صورة املوت عند طرفة 
 لكالطول املرخى وثنياه باليد  لعمرك إن املوت ما أخطأ الفىت
 " :املوت"وكال الصورتني تبعث مشاعر عدة جتاه املوقف من 

 . الرقبة، مع أمل الرقبةتوحي بكتم األنفاس نتيجة ضغط اليد على:  صورة باكثري -
 .تشي بأمل الرقبة نتيجة ضغط احلبل عليها، مع صعوبة التنفس:  صورة طرفة -
 ).وفيات جديدة(تزداد حالة االختناق مع اشتداد القبضة على رقبته :  صورة باكثري -
 .تزداد آالم الضغط على الرقبة وزيادة االختناق مع تنشيط احلبل مبرور الزمن:  صورة طرفة -
 .تسوق إىل النهاية احلتمية حني اكتمال ضغط اليد على الرقبة وانقطاع األنفاس:  صورة باكثري -

                                                 
 .٢٦٤ ص–أزهار الربى ) ١(
 .٨٣ ص-م١٩٧٦الشعر، ع يوليو ) ٢(
 .٢٦٦ ص–أزهار الربى ) ٣(
 .٣٨٣ ص–الشعر العربي ) ٤(
 :ومن صور الموت أيضاً قوله . ٢٦٨ ص–أزهار الربى ) ٥(

  )٢١ ص-صدى عدن (     زمان حبيبه وأذاقه الملح المصبر  خطف ال-
  )٦ ص –صدى عدن (    بنيت به قصراً مشيداً من المنى فشلت يد للدهر هدمت القصرا -
  ) ٢٦٨ ص –أزهار الربى (     ما لهذا الزمان أغرَي بالتفريق بين األحباب والخالن-

 .حاكماً ظالماً:مخرباً، وفي الثالثة:حسن الطهي، ورسمه في الثانيةقاطع طريق وطباخ ال ي: فرسم له في األولى صورتين
 . لبنان- بيروت –، دار الكتب العلمية ٧٦ ص-أحمد بن األمين الشنقيطي: شرح المعلقات العشر) ٦(
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)٥٢(

 .تسوق إىل النهاية احلتمية عند اكتمال شد أنشوطة احلبل على الرقبة وانقطاع األنفاس:  صورة طرفة -
ده، ولذا فظهور عجزه عـن      وإذا كانت هذه صورة املوت عند باكثري، فمن الصعوبة مبكان تصور قدرته على ر             

لكن ماال نسلم به لباكثري أنه بعد هذا يطلب معونة          . مدافعة املوت، ومحاية نفسه منه، أمر مسلم، وله فيه مندوحة         
  )١(!) ؟(اآلخرين 

 وجمريي من صولة احلدثان؟  من معيين على صروف الزمان؟
 مـن خـالل   - أو غريهم  –تدب الناس   إنه يطلب بصيغة االستجداء، وباستثارة احلمية وبعث النخوة، وين        

إذن فهنـاك   ).  اجلوار –املعونة  : (، ويذكر طلبني له     ) من جمريي  –من معيين   (ذلك االستفهام املكرر يف الشطرين      
 :، وهذه املعركة ذات بعدين"باكثري واملوت"معركة حمتدمة بني 

ونة أن املوت يف حالة اسـتقواء     وواضح من طلب املع   " الشاعر واملوت "تظهر فيه حالة اشتباك بني      : األول  
 .أن املوت يالحق الشاعر وهو يريد االحتماء، واالستجارة: و الثاين . وظهور

مغلوب يطلب  "أمام قوى املوت القاهرة، إذ يتحول الشاعر إىل         ) الشاعر(ويف البعدين كليهما يظهر ضعف      
، ولذا فقد   ) ٢ (!، فأىن لغريه أال يعجز    ) املوت(قد عجز أمام    ) الشاعر(وإذا كان   ". فارٌّ يطلب اجلوار  "أو  " النصرة

وجدنا أن هذه احلقيقة القطعية تربز يف شعره ملغيةً تلك احملاولة يف طلب النصرة، ومؤكدة ثبوتية العجز أمام قوى                   
   )٣(:املوت املدمرة، ونفي أية إمكانية لالنتصار عليه ، أو االستعانة على مدافعته 

   يستجيـر  ،  و ال  جميـروأنا  املرزأ  ،  و املرزأ
لقد عجز الشاعر اجلـاهلي     ). املوت(ومع تكون هذه القناعة لدى الشاعر، فال يبقى أمامه سوى حماولة مصاحلة             

عجزه عن الدفاع عن أبنائه جتاه املوت، وخلد لنا هذا          ) أبو ذؤيب اهلذيل  (قدمياً عن دفع غوائل املوت، وحكى لنا        
  )٤(:فقال . بادة واإلفناءاملشهد، معلناً انتصار قوى اإل

 فإذا املنية أقبلت ال تدفع  ولقد حرصت بأن أدافع عنهم
تنصب صورة اإلنسان مدافعاً عن نفسـه        "–املنطلقة من املوقف الذايت نفسه      –) أيب ذؤيب اهلذيل  (ورؤية  

صـعدان بنتيجـة     وتتوحد معها رؤية باكثري املنطلقة من املوقف نفسه لت         )٥(".وأحبته يف وجه املوت دون جدوى     
 .واحدة هي استحالة االنتصار على املوت 

 وإذا املنية أنشبت أظفارها     ألفيت كل متيمة ال تنفع  : )٦(اهلذيل 
 أو لو ان القدر اجلاري له     دافع ، قمنا وغالبنا القدر  : )٧(باكثري 

فال مفـر مـن     .. قاربهوإذ يظهر عجز الشاعر عن الصمود يف وجه املوت ومدافعته، وذوده عن نفسه وأ             
 .، ويصوغها خياله اهلرويب، ليحول هبا هزميته الظاهرة إىل نصر عظيم)الالوعي(ابتكار حيل ينتجها 

                                                 
 .٢٦٨ ص –أزهار الربى ) ١(
 : قولهاتوضح نازك المالئكة مظهر الضعف اإلنساني وقوة الموت واستعطاف اإلنسان للموت في) ٢(

    لم يزل راعشاً بحب الحياة ها أنا بين فكي الموت قلباً
 لم أزل برعماً على غصن الدهر  جديد األحالم واألمنيات 
 )٦٢ ص–من األدب المقارن (  فحرام أن تدفن اآلن  يا موت شبابي في عالـم  األموات 

 .٢٩ ص –أنفاس الحجاز ) ٣(
 .١٢٦ ص–ات ، عن المفضلي٢٠٧ ص –الرؤى المقنعة ) ٤(
 .٢١٢ ص–الرؤى المقنعة ) ٥(
 .السابق) ٦(
 .١٨ ص–صدى عدن ) ٧(
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)٥٣(

ولكي خيفف من حدة التوتر الداخلي لديه بفعل رؤيته اليقينية لسطوة املوت وعجـز اإلنسـان                 " لوركا"
.. ي يفرضه املوت باالستمرار الـذي يصـنعه هـو          حاول أن ميدد الزمان، وأن يواجه الال استمرار الذ         –جتاهه  

فافترض حدوث املوت فعالً ال تأثرياً، إذ تستمر أحاسيسه ومشاعره كما هي بعد أن ميـوت، فهـو سـيمارس                    
 )١(: كما كان ميارسها يف حياته، وستستمر هذه املواصفات الفيزيقية معه، ولن تنتهي باملوت ) اإلحساس والرؤية(

 اب الشـرفة  مفتوحااتركـوا ب.. إذا مت 
  مـن  شرفتـيأراه.. الطفل يأكل برتقاالً 

  به من شرفيتأحس.. واحلصاد حيصد القمح 
 اتركوا  باب  الشرفة  مفتوحـا.. إذا مت 

، وإمنا عن طريـق اإلجنـاز       )لوركا(كما عند   ) باب الشرفة (وباكثري حاول نفس احملاولة ، ولكن ليس عن طريق          
، وبه  )أبو متام ( هو هنا يقف أمام ذلك اإلجناز الباهر الذي خلفه           )٢(". على منح الدميومة   الذي يبدو قادراً  "الباهر  

منذ قرون، ولكن هل فعالً مات أبو       ) أبا متام   (حقيقي أن الـموت قد أخذ      . حيكم بانتصار اإلنسان وعجز املوت    
ومل .. باإلجياب، فأبو متام ال يزال حياً       متام ؟ هل حتقق له الفناء الذي يريده املوت منه ؟ ليس شيئاً من هذا جوابه                 

 . الذي أجنزه) الفن(ينتصر عليه املوت، إنه هنا موجود يف القصيدة يف 
 ،  )٣("وهكذا تصبح اللغة العمل الفين، حلظة اخللق املتجسدة شعراً هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز الفناء واملـوت               "

 )٤(:وتصبح حلظة موته هي حلظة خلوده، هي بداية حياته 
 فكأن  بدء  حياته  الكفن  خلدن  للطوسي  ميتته

 بل يظهره يف مواجهة صرحية مع       - ال خيفي هذا القدر    –باكثري وهو ميلك قدراً كبرياً من الكراهية للموت         
 )كما يف منوذج أيب متام. (إنه يعتقد أن املعركة ال تتوقف بصرع اجلسد بل هي البداية. عوامل اإلفناء

 :)٥(واجهة املوت لو امتلك قدراً إضافياً من القوةباكثري يطمع يف م
 دافٌع  قمنا  و غالبنا  القدر  أو  لو  ان القدر اجلاري  له

للحيـاة، يف مقابـل     ) االسـتمرار (هـو   ) الفن(، إن   )الفن(وحيث إنه ال ميتلك هذه القوة، فإنه ميتلك         
خلص من خناق املوت، ويعكس عامل الزمـان        وحبيلة من حيله البارعة يت    . الذي ينتج عن املوت     ) الالاستمرار(

فاملعركة إذاً متكافئة، هاهو فـن      .يهرم الزمان ) الفن(، ولكن   )فناء(إن الزمان يهرم اإلنسان     . وفاعليته على املوت  
 )٦() :املوت(يغلب ) حافظ(

 إن  يكن  وىل  فذي  آثاره        يهرم  الدهر  هبا  و هي  نضر
 .فاإلنسان ينتصر أخرياً على الفناء. الدهر أخرياً) يهرم(وإبداع اإلنسان اإلنسان أوالً، ) يهرم(الدهر 

 إنه عدم قدرة عوامل     – مبظهر آخر    –وتتمثل رؤية باكثري الصارخة لعجز املوت وقوة اإلنسان يف مدافعته           
 حياول إجياد   –) املوت(الشاعر يف سبيل االنتقام من عوامل اإلفناء        . اإلفناء على حمو أثر اإلنسان من قلوب حمبيه         

) املـوت ( ليحقق نوعاً من اإلضعاف لقهرها، وليحقق نوعاً من التوازن بني عوامـل اإلبـادة                –نقطة ضعف هلا    
                                                 

 .٦١ ص–في األدب المقارن ) ١(
 .٢٤٥ ص –الرؤى المقنعة ) ٢(
 .٢٤٦ ص–السابق ) ٣(
 .١٤٣ ص–أزهار الربى ) ٤(
 .١٨ ص–صدى عدن ) ٥(
 .١٩ ص–السابق ) ٦(
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)٥٤(

فكما أن لألوىل نقاط قوة ، فلها أيضاً نقاط ضـعف، وهـذه             . وعوامل البقاء، وليحصل نوعاً من التوازن بينها      
 )١(:إحداها 

  لو كان قدروهي مثوى لك  ولقد أقصاك عن أرواحنا
 )٢(:وإذ مل يستطع املوت حمو أثرك من قلوبنا، فإنه يثبت عجزه ، وإن أظهر لنا من نفسه قوة 

 شط يف اجلور علينا وغدر  إنه أعجز من ذاك وإن
 .إنه نوع من التخفيف حلدة التوتر املنبعث بفعل القهر الذي مارسه املوت ضد هذا اإلنسان الشاعر

) املـوت (الـذي يبتسـره     ) اخللود(إنه مدخل   . عر لتخفيف حدة هذا التوتر     مدخالً آخر يلج منه الشا    
 )٣(:ويعتسفه ، لكن الفن األصيل يعيد اخللود لإلنسان فال فاعلية للموت جتاهه ، وإن أفىن صاحبه 

  ذاك املـدامكأس  اخللود  إن ميت عاصر املدام فقد أودع
إنه االنتصار النابع من أعماق ).اخللود(الذي ُحرم صاحبه من ،  )الفن اخلالد (يستقيه اإلنسان من    ) كأس اخللود (و  

 كما يقول الدكتور كمال أبـو       -قد انتفض يف وجه الزوالية ، وحارب املوت باحلياة          ) طرفة(وإذا كان   . اهلزمية  
 .ت مهرباً من املو) الصراع( فإن باكثري قد اختذ املوقف نفسه ، فاندفع باجتاه احلياة ، متخذاً من -) ٤(ديب

، ينتفض يف وجه الزوالية احملدقة به، ليعلن فـراره          ) قريباً من املوت  (هذا هو صوته وهو على فراش املرض        
 )٥(:من املوت إىل احلياة 

 وال واٍن وربـي لـي حسيب  سأهنض من سقوطي غري شاٍك
 ليعجبين على  اخلطر  الركوب  وأركب ذروة األخطـار إين

 )٦(: اخللود القادم من) طرفة(وهو نفسه صوت 
 وأن أحضر اللذات هل أنت خملدي  أال أيهذا الالئمي أشهـد الوغى
 فدعنـي  أبادرها  مبا  ملكت يدي  فإن كنت ال تسطيع دفع  منييت

 .واتفاق يف ردود األفعال جتاهه) املوت(بني القدمي واجلديد، احتاد من الشاعر جتاه حدث ) الرؤية(هنا اتفاق يف 
: )٧()سـيدورى (و  ) جلجامش(، هناك عند    )الزوايل(ف يف مكان آخر من هذا احلدث      لكن االستجابة ختتل  

ختتار البطولة العبثية، الـيت     ) سيدورى(، و   )الصراع(ينضم إىل الفريق السابق ذكره، فيختار اجملاهبة        ) جلجامش(
: ر بأصفى قبول ممكن     اإلدراك اليقيين حلتمية اهلزمية وحتمل هذا القد      ) .سيزيف(يف أسطورة   ) البريكامي"(وصفها  

، لينحـاز   )طرفة(وما يلبث باكثري أ ن يتنحى عن        .  ) ٨(" احلياة: باالنغماس يف قََدر اإلنسان اآلخر، نصيبه اآلخر        
 )٩() :على لسان الورد(، وليتبىن استجابتها، ولو على استحياء )سيدورى(إىل 

                                                 
 .١٨ ص–صدى عدن ) ١(
 .السابق) ٢(
 .١٢ ص–صدى عدن ) ٣(
 .، في معرض دراسته لمعلقة طرفة بن العبد٣٠٦ ص–الرؤى المقنعة :  في كتابه )٤(
 .١٥١ ص–أزهار الربى ) ٥(
  .٧٥ -شرح المعلقات العشر للشنقيطي ص) ٦(
 : صاحبة الحانة لجلجامش قائلة له) سيدورى ( وبالتحديد في خطاب ) ٧(

أما الحيـاة فقـد    ..قدرت الموت عليه  ..حينما خلقت اآللهة اإلنسان   ..اإن الحياة التي تبغي لن تجد أبد      ..إلى أين تسعى يا جلجامش    " 
أما أنت يا جلجامش، فليكن كرشك مملوءاً بالطعام اللذيذ على الدوام وارقص وامرح نهـار               ..وضبطتها بأيديها ..استأثرت هي بها  

ودلل الطفـل الصـغير الـذي       ..ي الماء واستحم ف ..وأقم األفراح والوالئم في كل يوم من أيامك واجعل ثيابك نظيفة زاهية           ..مساء
-ترجمة فراس السـواح   : ملحمة جلجامش . (هو نصيب اإلنسان  ..وأفرح الزوجة التي بين أحضانك فإنما هذا أيضاً       ..يمسك بيدك 

" انظر األسطورة والتاريخ في التراث الشرقي القـديم  ". ٣٥٦ص-عن الرؤى المقنعة -م٢/١٩٨٣بيروت، ط -،دار الكلمة ١٣٥ص
 . م١٩٩٧ القاهرة ، ط –محمد خليفة حسن ، عين للدراسات والبحوث . د : مة جلجامش دراسة في ملح

 .٣٥٧ ص–الرؤى المقنعة ) ٨(
 .٩٥ ص–المجموع ) ٩(
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)٥٥(

 )  قصارا وحيكم  هيا اغنموا متع  احلياة:  ( والورد  خمموراً  يتمتم  
 )١(: ويظل هو يتمتم أيضاً وال يصرح

 و إذا  ما مت شوقاً  فبدمعي  غسالين
 و بأثواب  غرامي و هيامي كفنانـي
 مث قوال إن هذا مات من حب الغواين

يشتهي انتهاب اللذات خوفاً من زواهلا حىت إذا مات بعدها مل           : "بدوي معلقاً على ردة الفعل هذه     .يقول د 
، ولو يف نظم )السيدورية(وينطلق الشاعر يف هذا االجتاه، متحركاً يف إطار االستجابة        . ) ٢("عليهيبق له شيء يبكي     

  :)٣(وجٍل ضعيف
 دنا مـوته  واهللا خـري مثيب  وماذا عليها لو شفت داء عاشق

 )٤(:لكنه يستقوي على نوازعه، وتتأكد له وثوقية هذه االستجابة، مبربرات هروبية ودفاعية قوية، فينطلق 
 ينجاب عنها الوجد وهو قتيل   ويلي على شفتيك لوىل لثمة
 سيان  تقصر مـدتـي و تطول   أحيا شجاعاً  ال أبايل  بعدها
 أخذت  عظامي يف التراب حتول   تبقى حالوهتا على شفيت إذا

بة الوحيدة  فانتهاب اللذة هي االستجا   . إهنا االستجابة الوحيدة املعقولة ذات املعىن للموت يف رؤيا الشاعر         
 )٥(: لقصر احلياة 

 إمنا يشفـي  مهومي  املترع  اسقين الكأس ندميي مترعاً
 إن قلبـي باألغانـي مولع  واشف  قليب بغناء مطرب
 يف سبيل احلب ذاك املصرع  إن أمت شوقاً فال بأس به

                                                 
  .١٤٤ ص –أزهار الربى ) ١(
 .٢٥٨ ص –دراسات في الشعر الحديث ) ٢(
 .١١٧ ص –أزهار الربى ) ٣(
 .٥٨ ص –المجموع ) ٤(
 .١٢٩ ص –أزهار الربى ) ٥(
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)٥٦(

 )١(:، ليحكي حكايتها)سيدورى(أيضاً، بعد أن ملّ الصراع ، انعطف إىل ) طرفة(
 مـخافة شرب يف احلياة مصرد  أُروي هاميت يف حياهتاذريين 

 ستعلم إن متنا غداً أينا الصدي  كرمي يروي نفسه يف  حياته 
يـدفع باجتـاه    ) املوت(فاالستجابة هي هي، ورؤى املوت هي هي، ومن مث ال فرق يف الزمان، مادام قلق                

 )٢() :احلياة(
 :  هذه الرؤيا

 رب مثلينا       وفيا الدنيا
 

  يف الثرى اآلنالة قمرا         هاهنا مرا          لي
 

 :وهذه استجابتها 
 

 فاحس يا قليب       مخرة احلب
 

 واغنم األنـسا       قبل أن تنسى      مثل من بانا
 
 
 
  

                                                 
 .٧٥ ص– شرح المعلقات العشر للشنقيطي )١(
 .١٧٩ ص –المجموع ) ٢(
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)٥٧(

א
 

 نصـف    كما يقولون فإهنا بالنسبة للشاعر أكثر مـن        – أو النصف اآلخر     –إذا كانت املرأة النصف اجلميل      " 
ولذا فقد اجته إليها الشاعر هروبا من جتهم احلياة باعتبارها .) ١("إهنا تكاد تكون احلياة بكل ابتسامتها وهبجتها   .. مجيل  

 ، فتسامى حببها تارة حىت وصـل بـه حـد            )٢("اليد الرحيمة اليت يرجو أن متتد إليه لتنتشله من وهدة احلياة وآثامها             
 والشعراء يف هذا الفن ال يتشاهبون ، فمنهم املقلون ومنهم           )٣(.صقها بتراب األرض    التقديس ، وسفل به أخرى حىت أل      

املكثرون ، ومنهم املقلدون  ومنهم اجملددون ، كما أن فيهم الغزل القوي الذي أتى الغزل بقلـب أمـري ، ومنـهم                       
وعلي أمحد  . وال من هؤالء      املتصنع الذي ال من هؤالء     – أيضا   –ومنهم  . الضعيف الوهن اآليت الغزل بقلب العاشق       

باكثري وهو أحدهم ، أخذ كما أخذوا ، وسار على هنجهم مقلداً تارة ، خمتطاً لنفسه سنناً مستقالً تـارة أخـرى ،                       
 .وسنعرض لكل ما سار به باكثري من أنواع تغزالته 

 
א: א

 
 :وله فيه ضروب منها 

، ووصف الرحلة و اجلنون باحلب ، ومرض العشـق،          ل وتذكر الربع    حماكاة األقدمني يف احلديث عن األطال     
   )٤(: وقفةً يف أطالل احلبيبة –يف هذا اإلطار –فال عجب أن جند يف شعره . والوقوع صريع احلب 

 عفت منه املعامل والرسوم  ملـن طلل حتاكيه الوشـوم 
 خبـط  احلمريي له رقوم  حياكي مصحفاً من عهد عاد 

" ميمون بن قيس"  إىل جرير أو اجملنون أو امرئ القيس ،وال غرابة أن ننطلق معه برفقة األعشى وكأننا نسمع
 )٥(:وناقته ، فنفري الصحارى ، ونقطع الوديان  ، مفارقة لألحبة أو حبثاً عنهم 

 فريت وليلـه ليـل هبيم  وواد مثل جوف العري صفر 

 ومدجاه وقد تجاوب فيه ب  فريت هجوله  و الليل مرخ 

 )٦(:رائده "اجملنون " و ال غرو أنه سيتبع سننهم يف الوجد واجلوى ، وسينسج على منواهلم و 

                                                 
  .٩١ ص –عبد العزيز المقالح .د: الشعر المعاصر في اليمن ) ١(
  .٢٨٩ ص –االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ) ٢(
  .٢٩١،٢٩٤ –أنظر كال المستويين في المرجع السابق ) ٣(
 .١٤١ ص –أزهار الربى ) ٤(
 .بق السا) ٥(
  . ١٤٢ ص –السابق ) ٦(
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)٥٨(

 وأهون من فراقهم الجحيم  لقـاؤهـم من الفردوس خير 

 وحول ديارهم  أبداً أحوم  فال أنفك فـي طلبـى لقاهم 

 ولكن حب من فيها مقيم  )وما حب الديار شغفن قلبي ( 
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)٥٩(

 )١(:أو  امرؤ القيس 
 فما أنا يف صرعى الغرام بأول  فال تعذلوين إن حييت وإن أمت 

 و من يتقيل جـده  ال يضلل  ولـي بعد بالضليل جدى أسوة 

 :)٢(ليعود به إىل  مضاربه وزمانه ، فيعرضه على طبيبه 

 وقـال ألهـلى  داء شابكم  الحمى  ولم أنس إذ جس الطبيب  يدى ضحًى

 تلظى تذيب الشحم واللحم و العظما  ر لوعـٍة ولم يدر ما في القلب من نـا

و باكثري  ليس وحده الناهج سنن العصر اجلاهلي يف األغراض الغزلية ، بل هو متبع لسـابقيه يف هـذه                     
كأيب فراس ، والبحتري ، وأيب متام ، واملتنيب ، وصـوالً إىل  شـوقي ،                 : احملاكاة ، يف خمتلف العصور اإلسالمية       

كأهنم مجيعهم مشدودون إىل  تلك املضارب واخليـام ال يقـوون            . ل ووقفوا على الرسوم     فجميعهم بكوا األطال  
ولعل ذلك لغلبة يف هذه املذاهب اجلاهلية من جهة ، ومن جهة أخرى إهنا األساس الفعال                  . )٣(على الفكاك منها  

أساسها ، فصـار مستصـعباً      الذي قامت عليه بىن الشعر يف أدمغة الشعراء ، فتدربوا هبا ، وبنوا قواعدهم على                
فهي فيما يتعلق باجلانب الفين للشعر اجلاهلي ، حيـث ارتبطـت تلـك              : أما من ناحية ثالثة       .)٤(اخلالص منها 

األغراض بالشعر العريب ، وهو يف أزهى بناه اليت عدت األمنوذج واملثال ، ومن مث فقد صعب الفصل بني الفـن                     
 .وعي ، وسرى التقليد والغرض ، فاندمج اإلعجاب الفين باملوض

وهو مذهب سلكه اجلاهليون يف تغيري أمساء من يتغزلـون هبـن ،             :  تعدد أمساء فتياته     -أيضا-ومما تابعهم فيه    
سليمى وسعاد وأمسـاء وأروى ، وجنـد        : فنجد لألحوص   . مراعاة لألعراف اجلاهلية ، وتعمية عن االسم  احلقيقي          

أمامة ، وهند وليلى ، لكـن       : سليمى وهند وأمساء، وللحطيئة     : بن األبرص   سلمى وأمساء وليلي ، ، ولعبيد       : لطرفة  
نور ، وسلمى ، وهند ، وليلى ، ودنيا ، وأم هاين ، وشـادية ،                :  ، إذ جند يف شعره       )٥(باكثري يفوقهم يف عدد فتياته    

 .ونادية ، وأمسهان ، وزينب ، وبدور ، وأم البنني ، وحسن 

                                                 
  .٤٩ ص –صدى عدن ) ١(
  .١٣٨ ص -أزهار الربى ) ٢(
 .  القاهرة – ، دار المعارف ٢/٥٦سامي الدهان ، ج . لجنة من أدباء األقطار العربية ،  تقديم د: انظر الغزل ) ٣(

 م  ١٩٩٣ /٢ لبنـان ، ط    –دار جروس ، طرابلس      ، منشورات    ٩٩،  ٩٨ ص   –إميل ناصيف   : أروع ما قيل في الحب والغزل       : وانظر أيضاً   
 :  في ذلك قوله " شوقي "ومن شعر .

 وما غير أشواقي دليل وال ركب  ألّم على  أبيات ليلى  بى الهوى 
 فلم يشفني منها جـدار وال قرب  وباتت خيامي خطوة من خيامها 

 )٩٩-٩٨ ص –أروع ما قيل في الحب والغزل : انظر " . (تعالي نعش" ومثلها قصيدته 
 :الذي وجه حملة ضارية لهذا االتجاه الالصق بالشعر العربي فقال " أبي نواس " ولم ينفذ منها سوى ) ٤(

 فاجعل صفاتك البنة الكرم  صفـة الطـلول  بالغـة  القدم 
 أفذو  العيان كأنت في العلم  تصف الطلول علـى السماع بها
 لط و من وهملم تخل من غ  وإذا نعـت  الشـيء  مـتبعـاً 

 القاهرة ، ط – ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٢٢-٩٩ ص –العربي درويش . د : أبو نواس والحداثة في الشعر: انظر في ذلك ( 
 ) م١٩٨٧

 :يفوقه في ذكرهن جماعات ، كما في قوله وقد ذكر أربعاً في بيتين " أبي فراس"غير ان ) ٥(
 بوصل تسعد" سعدى"باً ، وال ح  تداني في الهوى" دنيا" فاليوم ال 

 "مهدد"و بانت "  هند" مذ ودعت   ولقد جزعت من الصبابة واألسى 
 )٢/٥٦ –الغزل ( … بل تقليد…وليس مثل هذا الوجد واألسى 
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)٦٠(

فنجد وصفه للمرأة . لى  علي باكثري فـي احتذائه منهج القدماء وتقليده هلم شاهد صدق ع" : الوصف" ويأيت 
 .مسايراً ملا بدأوه ، آخذاً  سننهم فيما أخذوه ، بل نلحظ تأخره كثرياً عن مداهم 

 )١(" :العيون" ولنتأمل هذا الوصف لرمى 
 سرى سمها في القلب من حيث ال يدري  رمى لحظك  القتال جسمي برمية 

 
 )٢(: مقارنة بني هذا الوصف ، وبني حمتذاه املقلد يف مثل قول علي بني اجلهم إذ ال

 جلنب اهلوى من حيث أدري وال أدري  عيون املها بني الرصافة واجلسر 
 

 : يتخلف أكثر ، وباملقارنة بني األصل والنسخ يتضح احلال " امرئ القيس"وهو يف أخذه عن 
    :يقول باكثري

 )٣(ترائبها وضاءة كالسجنجل   داهتا وجالسة بالرمل بني ل
 

 :ويقول امرؤ القيس 
  )٤(ترائبها مصقولة كالسجنجل  .....................................   
 

واملصقول حيمل صفتني " صوتاً وداللة " ، فالثانية أقوى " مصقولة" و " وضاءة: " والبون شاسع بني الوصفني 
 .معاً" الوضاءة " النعومة واللمعان وليستا  يف : 

 )٥(:و ال ينفك الشاعر من مالحقة أوصاف القدماء يف تصوير الوجه قمراً واألسنان درراً 
 وتبسمت عن أنفس الدر  فنضت قناع الوجه عن قمٍر 

 
 )٦(:وتصوير ضخامة الردف ، لكنه جيعله خميفاً كردف عجوز
  حلاظ  مريب– على علم –إيل   ومالت بردف كالكثيب وأرسلت 

                                                 
 :وأين هذا من قول ابن المعلم  . ١٨٩ ص –أزهار الربى ) ١(

  تجد البرء وحاميه الحسام   متى يالديغ  الحدق النجل
 )٣٨٩ ص –شوق ضيف . د:  واإلمارات عصر الدول(

 ) :صاحب العقد الفريد ( أو قول ابن عبده ربه  . ٥٦ / ٢ –الغزل ) ٢(
 وشقة القمـر المنير  يا مقلة الرشأ الغرير 
 بين األكلة و الستور  مارنقـت عيناك لي 
 قلبي مخافة أن يطير  إال وضعت يدي على 

 )٢/٦٩–الغزل ( 
  .٤٩ ص –صدى عدن ) ٣(
 . ص        – شرح المعلقات العشر للزوزني )٤(
  .١١٧ ص –أزهار الربى ) ٥(
  .١١٦ ص –السابق ) ٦(
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)٦١(

ومع ذلك ، ال يعدم الشاعر خروجاً عن قيد التقليد ، فنراه يتجلى حني ينفك عن القيد ويبـدع ، فـإذا مـا         
وصف النهد أو القد أو حىت العيون ، دومنا أخذ من املاضي البعيد ، تتجلى فيه روح املبدعني ، فلنر وصفه للعيـون                       

 )١(:" حمطة القطار"وفعلها ، من خالل القصة هذى ، واليت مكاهنا 

 وقفت قبـالة المـحطة  تختـال لتصطاد  بالعيون  القلـوبا

 غازلتين بأعني تركت يف  القلب  جرحاً و يف الفؤاد  ندوبـا
 مهست بالـهوى فـصادف  مين مهسما باهلوى مسيعاً جميبا
 فسرت جاذبية احلب فينا فـغدا  الكل  جـاذباً مـجذوبا

 ينا دبيبافـمشى كهرؤبـاه  فـي كلينا باضطراب يدب ف
 فبقينا وجهاً لوجه  حيـارى ينظر البعض بعضنا  مـذهوبا
 كان ذا يف دقائـق  فانقضى الوقت ومر القطار جيري وثوبا

… 
 ذلك املشهد األخري ، وقد كاد فؤادي من حسرة أن يذوبا

 ليت القطار مل جير ، أو ليت فتايت اختارت لدي ركوبا: آه 
مشاعره الذاتية ، ودون تقليد أبدع ، ولنتأمل وصفه للجمال املصري يف وإذا وصف القوام والطراوة من خالل 

 )٢(" :يف األزبكية" أحد منتزهات القاهرة 
 مـلك تدلـله احلياة  مجيلُ  حىت بـدا  متمايالً  فـي  مشيه 

 زهو  يداعب  عطفه  فيميل  متخايالً  كتخايل   الطاووس  يف 
 حاله  ترجل معسولوعلى   حمض  األنوثة  يف  معاطف قـده 

                                                 
 :ولعل باكثير في قوله  . ١١٣ ص –أزهار الربى " مبادلة الهوى في محطة "من قصيدة ) ١(

 ينظر البعض بعضنا مذهوبا  فبقينا وجهاً لوجه حيارى 
 :يتمثل  قول شوقي 

 )٢/٨١الغزل (  عيني في لغة الهوى عيناك   خاطبت وتطلعت لغة الكالم و
. لغة الكالم ، وتركها تفهم ضمناً من خالل السياق ، بعد تركه الحـديث كلـه للعيـون                   ) تركيباً  ( إلخفائه   – في نظري    -وقول باكثير أعجب  

" وحكى لنا ما دار بين      " .  قصائده القصصية    وهي من " نجمان ضال "تصويره لجمال العيون وروعتها بطريقة غير مباشرة ، في قصيدته           : ومثلها  
مع الملكين ، ويتعاطف مع حكايتهما فيريهمـا        " ميانج"يبحثان عن نجمين ظال من السماء ، ويتحاور حبيب          " ملكان  "وحبيبها ، حيث أتاه     " : ميانج

تتقدم نحو الملكين   " ميانج" فيخاف ويقلق ، لكن     " ميانج" ه  عينيه، فال يجدان فيهما شيئاً ، لكنهما ال يقتنعان بل يطلبان منه أن يريهما عيني حبيبت               
 -فعـالً –ميانج القصة على حقيقتها لحبيبها الذاهل ، فتؤكد له أن عينيهـا  " تسرد . غير عابئة ، وينظران في عينيها فال يريان بغيتهما ويذهبان    

 :وهذه حكايتهما "النجمان الضاالن"هما 
 ي سماء يوم وجوديهويا ف  خبرتني أمي بنجمي سماء 
 استقرا فـي  جفني المولود  فـأطافا ببيتنا لحظة  ثـم 

 :وال تترك له فرصة لالستغراب من عدم رؤية الملكين للنجمين في عينيها بل تتابع 
 أفتدري ماذا فعلت لـكيال يأخذوا  كوكبيهما مـن يديكا
 فهما كوكباهما قبل ، لكن يا حبيبي قـد أصبحا كوكبيكا

 دكار بـدء حياتـي حيـن  قبلتني ألول مرةقد أعدت ا
 إذ أغاني الحياة في شفتينا صادحات وجمجم الحب سره

 :فينكشف له الستر ويتجلى له السر ، فيتمتم 
 "نورا"بنجوم السماء نجمـان   وتأكدت عندها أن سيزري 
 وجرى دمعها ودمعي سرورا  وهنا ملت نحوها  فاعتنقنا 

 )٦٤ ص – ، والمجموع ١٩٣٤يوليو  /  هـ١٣٥٣ شعبان ٦ –الوادي ( 
 : في بيت واحد .. ولنتأمل وصفه هذا للعيون الذي تضمن دالالت السعة والخلود والعظمة و الرواء والعطاء 

 )  م ١٩٣٤أبولو ، ع يونيو(   " النيل"في قدسها و" أهرامها" " انطوت"      ماذا بمصر ؟ وفي محاجرك 
  .٥٧ ص –المجموع ) ٢(
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)٦٢(

 للحب والفن اجلميل رسول  يف كل جارحة  له  يدعو  الورى 
 متلمظاً منـه اللعاب  يسيل  يف  آثـاره "  مالك الفن" ميشي 

 وعالم تلعب بالغصون قبول  فعرفت ما أرج الزهور  وحسنها 
 )١(:ملثاله ، يف قوله " ابن الرومي " وهبذا ، فهو ال يبعد عن وصف 

 وألردافها صنوف ارجتاج   صنوف اهتزاز فألعطافها
 )٢(:أو البحتري حني  قال 

 وتميس في ظل الشباب وتخطر  تمشي فتحكم  في القلوب بدلها 

 :  فاق ، فال يسبق وال يلحق )٣("النهود"فإذا وصف  
 وويلتاه مـن   النهود  ماذا لقيت مـن النهود 

 كالوالئد فـي  املهود  متنـزيات  يف الترائب 
 رغم الصالبة واجلمود  ق يـمور بـها على نز

 فآه من  عتب الوجود  برمت بدغدغة الوجود 
 بيض  قالنسهن  سود  مترهبات فـي حلـى  
 وليس يعرفن السجود  يرمحن من طول  القيام 

ىل  وإن مال هبـا إ –وجنده جيري مقارنة ممتعة   "  النهود"و" العيون"ويتردد الشاعر يف احلكم ، حني يفاضل بني         
 ، فيحار بينهما ، لكن إهنـاء القصـيدة          )٤("ما هو الكون ؟   " يف قصيدته   " النهود" و  " العيون" بني   –العقالنية  أكثر    

 )٥(:وميزهتا يوحي بتفضيلها على العيون " النهود" بذكر 
 غري أن النهود أهبج للعني وأندى على القلوب الظماء
 إلمياءمتعة الطرف ما ميثله  النهد من اهلمس أو من ا

 رافع الرأس ، دأبه يتحدى الستر في عزٍة وفي كبرياء

                                                 
  .٢/٤٥ ص – الغزل) ١(
 : لكنه يبز قول البحتري  . ٢/٢٥ –السابق ) ٢(

 )٢/٥٣الغزل (  في الخيزران ولم توجد مع البان   مهزوزة إن مشت لم تلف هزتها 
 :لكن باكثير ينحسر عن صفي الدين الحلى في هذا الوصف  . فالخيزران ال تهتز وإنما تتمايل 

 )٨٨ ص –أروع ما قيل في الحب والغزل ( فتوردا      وسرى الحياء بخده   عبث النسيم بقده فتأودا
 : ممن اشتهر بوصف النهود نزار قباني ، ومن شعره قوله ) ٣(

 كدت أموت بضربة نهد  هل معقول أني في أيام مراهقتي 
 يجيدان الكالم " نهداك " وبفضلي صار   كنت ياسيدتي خرساء قبلي  :  وقوله 

 . ١٩٩٨ /١ القاهرة ، ط–، دار الحسام ٤٣،٥١،٨١،٨٥،١٠٨ ص –ياسر عبد النبي :   شعر نزارقراءة في… أنظر تاريخ النساء ( 
 " ) .     طفولة النهود"  م  مقال ٣٥٠٧،٢٨/٨/٩٥وأنظر أيضاً مجلة روز اليوسف ، ع 

  )  ١٩٩٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ٩٩١ ص –أبو لو ، المجموعة الكاملة ، المجلد األول ) ٤(
 : غير أنا نلحظ مساواته بينهما في موضع آخر : السابق ) ٥(

 إلهامي" نهدها" الفتاة و" عين"  من كان تلهمه الرياض فإنني 
 ) م١٩٣٤أبولو ، مايو ( 
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)٦٣(

 الحب العذري : ثانيا 
 ، مث أصبح ظاهرة     )١("هذا  اللون من احلب العذري العفيف قدمي يف الشعر العريب منذ العصر اجلاهلي             " و  

مجيل بثينة واجملنـون     : ، من أمثال  " )٣(يقودها الشعراء العذريون يف عصر بين أمية        " )٢(عامة بوادي جند واحلجاز   
وتكونت له مدرسة كبرية يف العصر العباسي قادها ابن األحنف ، وأبو العتاهية وعلي بـن          . وابن امللوح وغريهم    

  .)٥(، مث حتول  إىل حب صويف وحب إهلي كما عند الربعي و ابن الفارض) ٤(وغريهم...اجلهم ، وابن  الرومي ، 
، فأخذه شعراؤها تياراً عاطفياً روحياً ، فاحلب عندهم متعة الروح ال " ولوأب"تلقفت كل  هذا املرياث مدرسة 

 .الشايب ، وإبراهيم ناجي ، وسيد قطب ، و علي أمحد باكثري :  ، وكان أبرزهم يف هذا التيار )٦("اجلسد 
 :ويتميز حب هذه املدرسة بثالث مميزات 

 : العفة -أ 
لشريفة ، وتغزلوا يف عفة ، وجاءت خالية من هجر القـول ،             إذ سلك أتباع هذه املدرسة مسلك العاطفة ا       

 )٨(:قواعد هذه املدرسة بقوله " مجيل بثينة " ، فمنذ أن حدد )٧(وابتذال احلب
 مايل مبا بدون  ثوهبا خبـر  ال والذي تسجد اجلباه له 

 ما كان إال احلديث و النظر  وال بفيها و ال مهمت  بـه 
ويتتبعون أثـره ، فريتبط حبهم بالروح ، ويتسامى فوق نوازع اجلسـد ،            والشعراء يترصـدون خطاه ،     

وما باكثري من هذه املدرسة ببعيد ، فإنا        . ويتعللون بالوجد الصايف ، وأنوار احملبوب ، ويتجهون حببهم إىل القلب            
  )٩("  :مجيل" واجدون من شعره ما يلحقه هبم ، معاين وأساليب ، وهذا منوذج يوضح اتباعه لنهج 

 وأنا  الطاهر  ال تعرف أخالقـي العيوب
 يل دون اإلمث من نفسي على نفسي رقيب

كما جند يف بعض أشعاره شيوع مفردات تتعلق بدالالت السمو الروحي والتسامي فوق جواذب اجلسد ،                
ـ   ) . عثمان   – عيسى   – مرمي   – العفة   – الفراش   – الطواف   – النور   – الروح   –املالك  :( من مثل    د كمـا توج

ولنتأمل هذا املشهد اإلنساين ، الذي ميتزج       . جتارب شعرية عدة لباكثري ترسم لنا مالمح هذا احلب العفيف لديه            
فيه احلب العفيف خبلُق الرمحة ، إنه مشهد  إحدى املريضات يف املستشفى ، ترقد على  سرير املـرض ، فتشـده        

ل الذي اكتست به املريضة ، ومصدر الرمحة امتزاج         ذاك اجلما :  الرمحة ؛ مصدر احلب      –احلب  : إليها عاطفتان   

                                                 
 .٣٨٢ ص –عصر الدول واإلمارات ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
 .٢٢٤ ص–الشابي ومدرسة أبولو ) ٣(
  .٢/٥٣ –الغزل : انظر ) ٤(
 .٢٢٤ ص–بي ومدرسة أبولو الشا) ٥(
  .٢٢٥ ص –السابق ) ٦(
  .٥٩-٢/٣٦–انظر الغزل ) ٧(
  .١/٤٧ –السابق ) ٨(
 :  ومثلها قوله ١٩ ص –غنائياً ..علي أحمد باكثير ) ٩(

 )١٩٣ص –المجموع (   أنا الطهـور الـذيل فـي الريبة يـوماً ما سلـك 
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)٦٤(

ذلك اجلمال بالشحوب واألمل ، فيمضي الشاعر مندفعاً بعاطفة اخلوف من زوال هذا اجلمال وذواه ، ومنطلقاً من                  
 )١(:عاطفة الرمحة للمريضة املصابة ، وبدافع اإلعجاب بذلك اجلمال احلزين 

 يـحأواه للملك  الطر  قل يل وأنت على وسادك 
 أفال حتس بدفء روحي  روحي تطوف على مهادك 
 ختشى عليه من النضوب  حريى  حتوم  على غديرك 
 ختشى عليه من الغروب  أو كالفراشة  حول نورك 

 قبل  الورود واالصطالء
 وكـل هذا يسمو بآفاق التجربة إىل مساء الروح واملعاين النبيلة السامية ،  بعيداً عن رغبة اجلسد ونزواته ،         

ونعـرج  . الفراشة ، النور       – تطوف   – املالك   –الروح  : ومن مث ظهرت املفردات املعربة عن السمو ، حيث جند         
إهنا . ، وليتولد حب عذري يصدر عن مثالية وجترد         " باإلشفاق  " فيها  " احلب  " متتزج عاطفة   " ثانية  " على جتربة   

ت عن مالحظة الشاعر هلذه الزميلة ، ولعلها مالحظة         جتربة مع إحدى زميالته يف اجلامعة ، وهي جتربة خاصة نتج          
 )٢(: عن كثب ، بعد سبق إخبار له عن حاهلا 

 "املخرب " عن حاله " أخربين "   يا بأيب ذاك املالك الذي 
 يقطر مـن  عينيه ما يقطـر  مكتئباً  وامجاً " أبصره "

املالئكة ، ويسمع ويرى ذلك الوجـوم ،        إنه أمام مشهد إنساين ، تسمو فيه املشاعر واألحاسيس إىل مساء            
   : )٣(واالكتئاب ، والدموع ، مث ال ميلك هلا دفعاً ، بل يكتفي بالتمين

 بكل ما أملك أو أذخر  أسطيع ترفيهه " يا ليتين "
 : )٤(وتستمر مراقبته بنظرة التجرد واملثالية ، وليس بنظرة الرغبة واملتعة 

 ـو دؤوب اجلد  ال يفتروه  "حضنه"يف " العف" يغفو الكتاب 
 بعينيه كـرى خيطر" عيسى"  " حجرها " فـي "  مرمي " كأنه  
 "األطهر" "املصحف"بني يديه   "مبحرابـه "  " ابن عفان " أو   

، وتضوع على أرجائها نسمات من السمو الروحي الذي حلق فيه           " اإلشفاق"ينماع يف هذه التجربة جو      
 : مساء هذه التجربة ، ويلمح ذاك منتشراً يف كل أحناء النص الشاعر مبواجده وانفعاالته يف 

االكتئـاب  "،  " املالك: "حيث نرى ذلك الكم من املفردات الشفافة املرتبطة مبعاين سامية مثل            : التركيبية  
، " ابن عفان   " ،  " عيسى  " ،  " حجرها  " ،  " مرمي  " ،  " احلضن  " ،  " العـف  " ،  " البكـاء  " ،  " والـوجوم  

 " .األطهر " ،  " املصحف " ، "  احملراب "

                                                 
  .١٧ ص –غنائياً .. علي أحمد باكثير ) ١(
 .بق السا) ٢(
  .١٨ ص –السابق ) ٣(
 .ففيها تشابه مع سابقتيها بنية ودالالت  ) ١٨ ص –المرجع السابق ( نادية "و " شادية "تجربة ثالثة مع : وانظر  . ١٧ ص –السابق ) ٤(
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)٦٥(

ذو داللة واضحة على السمو الروحي بعيداً عن جواذب اجلسـد ، وحيـث              " املالك  " حيث  : والداللية  
واليت تستدعي اإلشفاق وهي عاطفة قلبية ال عالقة هلا مبتعة اجلسد           " االكتئاب والدموع والوجوم    " تلك املشاعر   

علـى  " مـرمي "وهو ما يؤكد التصاق هذه التجربة بالغزل العفيف ، وننتهي إىل داللة             " الكتاب العف   " مث داللة   
على القداسة ،   " املصحف األطهر   " على الطيبة والرقة واحلزن ، وداللة       " عثمان  " الطهر والنقاء والعفة ، وداللة      

 .على الرباءة " عيسى" و 
 )١ (:يف قوله " زبرييال" خيط ما يربط جتربة باكثري العذرية وجتربة مواطنه 

 "السين" " الطهور" ذاً  إىل وجهك   اغفري لـي إن  تطلـعت  مـأخو
 شقي" قلب"مـن سناهـا  ظالم    ما  على الشمس لو غسلت بومض

 "نيب"قي وتضفـي علـي حـس  ملسة مـن هـواك  تشعـل أعمـا 
 لنسل  أو  مـأرب هـمـجـي "املثلى"لـم يصغك  اإللـه  صيغته 

 خالق  كـل خالـق عـبقـري " روح إلـه"    ناظـريك   أنت يف
وكالمها يبنيان جتربتيهما بـبًىن متشـاهبة أو        " مولداً  لتجربته    " البصر  : فكال الشاعرين يستخدم حاسة     

 –العـف   ( ،  )  روح إلـه     –املالك  ( ،  )   نيب    –عيسى  /مرمي( ،  )  الطهور   –األطهر  : (متقاربة ، فنالحظ مثالً     
فتتجه من الفتاة   : تتجه من الشاعر إىل الفتاة ، أما جتربة الزبريي          : ويتمايزان بأن جتـربة باكثري     )  ثلى  الصيغة امل 

 : فباكثري هو مصدر التأثري يف جتربته . إليه 
 بكل مـا أمـلك أو أذخر   يا ليتين أسطيـع ترفيـهه 

 : فيما تظهر املرأة أهنا مصدر التأثري يف جتربة الزبريي 
 وتضفي علي حس نيب  ن هواك تشعل أعماقي ملسة م

 ) الشاعر واملرأة( لكنهما كلتيهما تقومان على أساس من العالقة الثنائية 

 املرأة  الشاعر  :عند باكثري 

 املرأة  الشاعر  : عند الزبريى 
 
  الوفاء -ب

عجيب ملن حيبـون ،     ظهرت هذه السمة العذرية بسفور لدى شعراء املدرسة العذرية  فهم يتمتعون بوفاء              
حىت مع صدهـن وبعدهن  ، ووفاء باكثري يسري على نسق شبيه هبم ، وليس تقليداً ولكنمـا تشـابه عواطـف     

و بتأمل  هذا الوفاء لدى العذري باكثري ، سنرى كيف امتاح من معني التاريخ العذري مجلة مـن                   . واستجابات  
 ً .قصداً  أو  عفوا صور الوفاء اخلالد ، وكيف اختزهلا يف لوحة واحدة ، 

                                                 
  .٩١ ص –عبد العزيز المقالح . د: الشعر المعاصر في اليمن ) ١(
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)٦٦(

 :هذه أصوات تارخيية خملدة لوفاء العذريني احملبـيـن 
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)٦٧(

 )١(: هذا صوت مجيل بثينة 
 باجلد ختلطـه بقـول اهلـازل  فلرب  عارضـة  علينا وصلها 
 حيب بثينة عـن وصالك شاغلي  فأجبتها يف   القول بعـد  تستر

  رسائليفضالً وصلتك أو أتتك  لو كان يف صدري كقدر قالمة 
  )٢(" : العباس بن األحنف " وهذا صوت 

 لوالك كان لبعضهن توددي  وأرى الكواعب يغتنمن رسائلي 
 )٣(" : أىب العتاهية " وهذا صوت 

 أطمعتين يف قليل منك يكفيين  أما الكثري فما أرجوه منك ولو 
 )٤(: وهذا صوت البحتري 

 ولوله إليك وشافع لك أ  وإذا مهمت بوصل غريك ردين 
تعرض الكواعب للعاشقني ، وحتني الفرص الصطيادهم ،        : كل هذي املعاين املعربة عن الوفاء العذري من         

إعراض عن هؤالء العارضات املتعرضات ورفـض       : ويف املقابل موقفهم هم     . ورغبتهن يف إعطائهم كل ما يبغون       
 … وعدم وجود فراغ لغريهن عروضهن ، وعدم االستجابة إلغرائهن ، وامتالء صدورهم حبب حمبوباهتم 

 )٥(: كل هذي املعاين اختزهلا باكثري يف مشهد واحد 
 يف طريقي إليك ختطبين األزهار شىت يعبقن عطـراً  ونـوراً

 يتمايلن  معرضات  مريـدات  و  للثـم  يرتعشـن  ثغوراً
 فتكربت أن أجود عليهن بطرفـي بلـه  اهلوى والشعـورا

 ذا هن  مـا يهـد الضمـرياوحتملت من مالم ضمريي يف أ
  رضى الناس مجيعاً وودهم والنفورا–  إذا رضِيِت  –ال أبايل 

 ولتضع من يدي  احلظوظ فحسيب  أن طريف يرنو إليك قريرا
 ال ختايف مين اقتطافا  فحسيب  أن  أنال الرضاء  منك  اليسريا
 هو رجواى يف احلياة  فإن  أدركه أدرك  خلداً وُملكاً كبرياً

هذه اللوحة العذرية املعربة عن أخلص معاين الوفاء كل ما عرضه العذريون األوائل مـن معـاين ،                  ضمت  
 .وزادت عليه 

أن العارضات يطلنب القليـل فريفـض   : منها " الوفاء العذري" إهنا احتوت إضافات قيمة إىل رصيد معاين      
 بتعال يصل إىل حد الكرب ، ومصدر هذا         حىت أن يهبهن نظرة خمتلسة ، إنه أيضاً ال يرفض جمرد رفض ، بل يرفض              

                                                 
 .١/٤٨–الغزل ) ١(
 . ٢/٣٩–السابق ) ٢(
 .٢/٤١– السابق) ٣(
  .٢/٥٢–السابق ) ٤(
 :وعلى هذا المذهب سار إبراهيم ناجي ، وقد لخص مذهبه في بيت واحد ، يقول .  م ١٩٣٩ أغسطس ١٤ ، ٣١٩الرسالة ، ع ) ٥(

 وموارد كثر ولم أرد  ظمأ على ظمأ على ظمأ  
 )٥٦ ص –شعر ناجي ( 



http://www.bakatheer.com 
 

)٦٨(

الكرب  هو الفارق احلاصل بني حمبوبته وبني األخريات ـ فال يصل مستواهن إىل مستواها على كـل األوجـه ،    
إنه ذلك الشعور اخلفي لدى الشاعر رقيق اإلحساس ، واملتمثـل يف            : وهناك معىن لطيف يضيفه العذري املعاصر       

اعر غاية يف الرقة تصور لوم ضمري الشاعر على حرماهنن وفاء حملبوبته ،  وشعوره      حرمان الطالب ورده ، وهي مش     
بأنه قد أذهلهن حىت جملرد منعه النظرة ، مث هو  ال يبايل أن سخط العامل يف سبيل رضى احملبوب  ،  وليحظى منها                         

مجيل استعار فيه الزهرة    " زي  رم" كما يزيد عليهم أنه عرض كل هذه املعاين يف إطار           .بنظرة تقر هبا عينه ونفسه      
 )١( : رمزاً حملبوبته ، و أزهار احلقول رمزاً للنساء األخريات

 فيم  يا زهرة  اجلمال  تنكرت  لقليب  فارتد  عنك  كسري اً ؟
  التقديس -ج 

، وهو التصعيد للرؤية الصوفية للحب عند العذريني ،  الذين بنوا حبهم من خالل العالقة الروحية املثالية                  
 )٢(: وتنامت هذه العالقة لتصل إىل مستوى السمو ، كما عند سيد قطب 

 إىل كنف بني السموات ضارب هنالك نسمو باحلياة فنرتقي 
 )٣(: وتتحول إىل طريق ملعرفة اهللا 

 ويح بعض النفوس ما أغباها  قـال قـوم إنَّ احملبـة  إثـم 
 هللاوباحلب قـد عـرفت  ا  أنا باحلب قد وصلت إىل نفسي 

 )٤(: مث انتقلت لتصل إىل مستوى االمتزاج بينهما وبني العبادة ، كما ورد يف قول مجيل بثينة 
 يل  الويـل مما  يكتـب امللكان   أصلي فأبكي يف الصالة لذكرها 

 )٥(: وترتقي لتصل إىل مستوى التوجه إليها يف الصالة 

 ئيابوجهي وإن كان املصلى ورا  أراين إذا صليت ميمت حنوها 
لكنها يف حلظة تفقد قدسيتها لترتكس يف محأة املادية من جديد ، وذلك حني تتحول احملبوبة إىل صنم كما 

 )٦("  : األبلة " يف قول 
 "جاهليتـه" كلنـا  مـن   " صنم"يا له فـي احلسن مـن 

                                                 
 . م ١٩٣٩ أغسطس ١٤ ، ٣١٩الرسالة ، ع ) ١(
 : ومثله قول ناجي  . ٢٩١ ص –ني االتجاه الوجدا) ٢(

 إلـى   رب  ينـادي  سموت كأنما أمضى 
 وال جسدي من الطين  فال قلبي من األرض 

 )٥٦ ص –شعر ناجي ( 
 : ومثله قول الشابي . ٢٣٢ ص –االتجاه الوجداني ( وهو من شعر إيليا أبي ماضي ) ٣(

 من رأى فيك روعة المعبود  يا ابنة النور إنني أنا وحدي 
 )٢٩٢ ص –االتجاه الوجداني ( 

 : ومثله قول إلياس أيوب  . ٢/٤٦ –الغزل ) ٤(
 وذكرى في المسا قبل الصالة وذكرى في صباحي بعد ربي 

 )١٤٢ ص –أروع ما قيل في الحب والغزل ( 
 .وهو من شعر قيس بن الملوح  . ١/٥٢ –الغزل ) ٥(
 .٣٨٦ ص –عصر الدول واإلمارات ) ٦(
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)٦٩(

 )١(: أو حني يتحول احلب إىل عبادة هلذا الصنم ، كما عند إبراهيم ناجي 
 والـمصلني صبـاحاً ومساء  ة  كنـا طائفيها هـذه الكعبـ

 كيـف باهللا رجعنـا غربـاء  كم سجدنا وعبدنا احلسن فيها 
 :)٢( حني جيعل حبها دينا–وناجي يغرق أكثر 

 ديناً سوى حبك يف كل حال  بنيـت حمرابـي لـم أختـذ 
 )٣(" : إهلا" بل ويصل إىل مستوى أبعد حني جيعل نفسه نبياً وجيعل حمبوبته 

 من سنـاء" عـرش" فوق  أيكون ذنيب أن  جعلتـك 
 هذا الـرواء" عـابـداً" وجثوت يف حمراب قدسك 

 دون أهل األرض جاء" يل" "من عل" "وحيك"وأحس 
فيضرب مبضرهبم كما ضربوا، " ترشيح  " خيتزل هذه التجارب بتلقائية عجيبة  ،  ويتمثلها بدون           : وباكثري  

 جعـل  – امتزاج احلب بالعبادة     –التسامي  ( ئر جتارهبم ، سواء يف املستويات الدنيا        متمثلة سا " قدسياته  " وخترج  
 جعـل   – جعل احلب دينـاً      – عبادة املعبود    –احملبوب صنماً   ( أو يف مستوياته املغرقة     ) …احلب طريقاً إىل اهللا     

ي ويظل عرضة للنقد ، وجمـاالً       ، وهذا املستوى الثاين هو الذي يتسم به أتباع املذهب الرومانس          ..) احملبوبة إهلا   
  )  .٤( للمؤاخذة 

 )٥(: من املستحيل أن يعيب ناقد على باكثري جعله املخلوق دليالً على اخلالق يف قوله 
 على العدل والتوحيد من كتب العدل  رأيت عيون الغيد أهدى داللة 

 )٦(: أو جعله احلب مطهراً للقلب 
 دعـاءأنـت لـوال أنت لـم أخلـص إىل اهللا ال

 )٧(: أو حىت قوله 
 مبعتكر األحالك للعاشق الصب  منار هداية " هند"ولكن هوى 

لكن الناقد سيقف حائراً أمام مشاهد التقديس املغرقة يف التأليه ، واليت  ال يستطيع  تربيرها أوردها ، كما                    
 )٨(: يف استعارته طقوس احلب من طقوس العبادة يف قوله 

  حـريررأيتها تتهادى يف حلة من
 فكدت أسجد لوال بقية من شعور

 .بني أقدام معشوقته ) هوّى ( من حدة الصورة اليت ترسم الشاعر يف حالة " لوال " و ال ختفف 

                                                 
 . م١٩٨٦ بيروت ، ط – ، دار العودة ١٣ ص –ناجي ديوان إبراهيم ) ١(
  .٥٥ ص –شعر ناجي ) ٢(

 )١/٨٥ –الغزل  (  رب طاسين  وطه  ورأى حين رآها  :  مثله يزيد بن الوليد في قوله . السابق ) ٣(
االتجاه الواقعي في " (  قديسة أو إلهة الشاعر الرومانتيكي يقدس الحب والمحبوب ويعلي من شأن صاحبته ويتخيلها" يقول الدكتور ثابت بداري ) ٤ (

  ) .٢٣٨ ص –الشعر العربي الحديث في مصر 
  .٨ ص –أنفاس الحجاز ) ٥(
  .١٩ ص –غنائياً ..على احمد باكثير ) ٦(

 على لوح نوره الوضاء  والسعيد السعيد من شهد اهللا : ومن هذا القبيل قوله  . ٥٢ ص –المجموع ) ٧(
 .١٢٢أزهار الربى ص ) ٨(
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)٧٠(

 
 

 )١(: أو يف قوله 
 )بسجاد وركاع (مين   معبد حب طاملا زنته 

ق أمر غري يسري ،      إىل املخلو  - وهي مما خيتص به اهللا       -)  الركوع   –السجود  " ( عبادية"فصرف أوصاف   
 .ويعسر توجيهها وجهة فنية أو إحالتها إىل معاين لغوية أخرى 

 )٢(: وقد يربر له قوله 
 أنت دنيـاي ودينـي ومعـادي وصالحـي وهـداى

 :)٣(وقوله 
 "خبورا"حمرقاً من دمي عليك   جاعالً  من شوقي إليك صالة 

 ، وحيث طقوس الصوفية     )٤(بفروضه ونفلـه " ابن الفارض "بردها إىل االستغراقات الصوفية وطقوسهـا ، حيث        
 )٥(: أو يوجد أللفاظ التقديس خمارج لغوية ، كما يف ختريج لفظ أعبد و َعْبد يف قوله . وأشواقها ) البخور ( 

 وأنا احلر اهلمام األروع  سلطان اهلوى " أعبُد"عجباً 
 )٦(: و 

 املستجري" بعبدك"يا جنة احلسن رفقاً 
وترد ) وأنا احلر(ترتد إىل معىن اخلضوع والتذلل ، ويؤكد  هذا املعين ضدها يف الشطر الثاين : فاألوىل 

استطاع نقاد شعر باكثري تربير : وعند هذا املستوى " . اململوك " اللغوية وهي " العبد"إىل أحد معاين : الثانية 
 –وقد يؤخذ علي باكثري : " اقش الدكتور السوحمي هذه  القدسيات وأوجد هلا مربراهتا يقول فقد ن" قدسياته"

غري أن هذه املآخذ يف ...  أنه يف بعض قصائده قد أورد ألفاظاً ال تليق بشاعر مسلم مثله –من الناحية الدينية 
 .)٧("نظري مل تكن ذات خطر كبري 

إنه يرى : " فقال " قدسياته "  حممد القاعود الذي برر لباكثري ومثل هذا جنده لدى ناقد آخر ، وهو حلمي
 )٨(" إىل العامل األوسع واألكرب " املرأة " احلب يف معناه األرحب و األمشل ،  والذي يتجاوز احملبوب 

  )١(: حني يقرأ قوله " العجز"إىل " القداسية" ويصل قارئ نصوصه 
                                                 

  .١٣١ ص –أزهار الربى ) ١(
   .٦٣ ص –المجموع ) ٢(
 .م ١٩٣٩ أغسطس ١٤ ، ٣١٩الرسالة ، ع ) ٣(
 : وذلك في قصيدته التي يقول فيها ) ٤(

 إليه وجهت  كلي  جمالكم نصب عيني 
 إذا وقفت   اصلي  يا قبلتي في صالتي 
 أنتم حديثي وشغلي  أنتم فروضي ونفلي 

 )  القاهرة –،مكتبة زهران  ١١٢ ص –ديوان ابن الفارض ( 
 :ومثلها في قوله  . ١٢٩ ص –أزهار الربى ) ٥(

 سـل الشمس شاهـدة  العالميـن
 هـل عانيت قـط منذ براها اإلله

 )٢٩ ص –روميو و جوليت (       ضريبا لمعبودتي بله أجمل  منها ؟
  .١٢٢ ص –أزهار الربى ) ٦(
  .١٨٧ ، ١٨٦ ص – على أحمد باكثير وشعره الوطني واإلسالمي) ٧(
  .٧٣ ص – ، القاهرة ١٩٨٠ ، ابريل ١٨مجلة الشعر ، ع ) ٨(
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)٧١(

 )عبـادة (   يتهطيفه  وأنا الذي بيدي بر" أعبـد" وطفقت 
 )ذكـر  (   أروي به ظمأ الفؤاد وما سقيته" امسـه" بفمي 

 )وحـي (   إيلّ وما دري ، وكتبت عنه وما  نويته " أوحى"
 )جتـلٍ  (   "صوته"وسال يف أذين " سناه"ومهي على عيين 

 )٢(: أو قوله 
 "عابداً صنمي " احلب مثلى " معبودة"  واحلب يقصر من خطوى وهل عرفت 

 )٣(: بله 
 تشملي باحلنان قليب الكسريا  "إهلاً " اردديين خلقاً وكوين 

الذين يرون فيه نوعاً من اإلغراق واالحنراف ، لكنا         : القداسي"ومن هنا ، فلسنا نلوم  ناقدي شعر باكثري          
 "وصالته ؟كيف  يكون مسلماً وهو يتخذ حمبوبته كعبته " )٤(: لسنا معهم يف إثارة التساؤل العقائدي قائلني 

اإلغريقية ، وأهنا إمنـا جــاءت تقليـداً         " امليثولوجيا"إلـى  " القدسيات  "كما ال نتفق مع من يرد هذه        
، مث رأينا أكمامها يف أشعار العذريني ، مث         )٦( ، ذلك أننا رأينا بذورها يف العصر اجلاهلي للشعر  العريب           )٥(لليونان  

لكنا لسنا مع اإلغراق فيها ، ليس فقط إشفاقاً علـى           .تداد والري   االم" عربية" الصوفيني من بعدهم ، فجذورها      
 : حىت تظل احلدود واضحة التفريق بني – أيضاً –الشعراء من سطو األلسنة واألقالم ، لكن   

 "املخلـوق"وحـب " اخلـالـق"حـب 

                                                                                                                                                             
 :وهي شبيهه بقول إبراهيم ناجي  . ٩٤ ص –المجموع ) ١(

 من سناء"  فـوق  عرش"  أيكـون ذنبي  أن  جعلتك 
 هـذا الـرواء" عابـداً "   وجثوت في محراب قدسك 
 لي دون أهل األرض جاء  وأحس وحيك مـن عـٍل 

 )٥٥ ص –شعر ناجي (
 :   ، ومثلها قوله ٨ ص –نظام البردة ) ٢(

 )١٩ ص -غنائياً ..على أحمد باكثير( وأناجيه مساء              صبحاً " أعبد " أنت من 
 . القاهرة -١٩٣٩ ، أغسطس ٣١٩الرسالة ، ع ) ٣(
 ، إصدار المهرجان الثقافي للتراث ١٧٨ ص –ن صالح العشماوي عبدالرحم: انظر  االتجاه اإلسالمي في أثار باكثير القصصية والمسرحية ) ٤(

 .  هـ ١٣١٤/ الرياض ، ط –والثقافة 
 :انظر ما وجه من نقد لشعر أحمد زكي أبي شادي في قوله ) ٥(

 كغارس اآلس يرعى نشأة اآلس   جماالً فيك مستتراً  " عبدت "وقد 
 )٢/٨٥الغزل : انظر (  والحب فيما يسمى بالميثولوجيا الدينية وكيف أنها جاءت تقليداً لليونان في جعل إلهة للجمال

بعيون براها العذاب  عيون وثنية  قد توارثتها منذ القدم جيالً " يا صنمي" إني كنت أهواك : " ولعل هذا النص لباكثير يؤيد هذا المذهب ، يقول ) ٦(
  " . منذ عصور الهمجية … بعد جيل 
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)٧٢(

 الحب الحسي :  ثالثًا 
 جند مادية حسـية     –ري حد التقديس     والذي وصل عند باكث    -يف الطرف املقابل للسمو الروحي باحلب         

 .)١(، والفتك بالنساء باجلملة ، وتنطلق جبرأة إىل عامل احلس واملادة واللهو  والعبث"الغزل اإلباحي" للحب تعتمد 
" املخاصرة  "وتعد  . وغريها  ... كاملخاصرة والتقبيل واملعانقة والضم   " : باكثري  "وهلذا احلب مظاهره عند     

 )٢(: ألطف ما فيه 
 مشينا معـاً يلف  كلينا  إزارهاف

 وجليدي  يسارها" خلصرها"مييىن 
 )٣(: لكنه يف بعض األوقات يشتد فيتحول إىل عراك عنيف 

 "اخلصر"و لويت يدي مبعطف ذلك   فهصرت غصن قوامها  
 )٤() : يف اإلطار الفردي :(اإللصاق 

 مزج لريقي ريقه  لصق لثغري ثغره 
 روقهويروقين وأ  فيحبين  وأحبـه 
 ويذوقين وأذوقه  ويلذين  وألـذه 

 )٥(: ويف اإلطار اجلماعي 
 شبيهات املها  خـد و لـعس  وكم عانقت فيها مـن غوانـي 
 وأشبع تيك من مخش ولـمس  أقبل ذي وألثم ثغـر هــذى 
 إىل صدري على فرش الدمقس  أضاجع ذي وألصق صدر هذي 

 )٦(: ا اللهو يف تنبيهه من هذ"  األجراس"ويالحظ أنه يذكر 
 "جرس "وعود تعانق نغمات   إىل أن نبهتنا للتلهي 

                                                 
اصة على مدى العصور ، منذ امرئ القيس وطرفة وعبيد بن األبرص ، إلى مسلم بن الوليد والحسين بن الضـحاك                     للغزل الحسي مدرسته الخ   ) ١(

: انظر  .( وبشار وأبي نواس والمطيع بن أياس إلى سعيد بن عقل وفوزي المعلوف ونزار قباني وصالح جودت ويونس االبن ومحمد الشرفي                     
الغزل ، ومختارات من أشعار شعراء العرب ، وعصر الدول واإلمارات ، واالتجاه الوجداني في            ، وأروع ما قيل في الحب و      ) ٢ ،   ١ج(الغزل  

 ) ١٩٨٢الشعر العربي المعاصر ، والشعر،ع 
 :     ومن قول يونس االبن في تمثيل فلسفة هذا التيار للحب 

 )  ١٣٧  ص–أروع ما قيل والغزل (  "البريء " ويتعبني أنا الحب  ألن الحب يعجبها بريئاً 
 : ولفوزي المعلوف مثلها ، يقول ٨٣ ص –أزهار الربى ) ٢(

 كما التف حول الصخر عاشقة النهر  لففت ذراعي حول خصر حبيبتي 
  )٩٢ ص –أروع ما قيل في الحب (

 .  والمقام مقام عاطفة ، فباكثير أفطن ) من خالل المقارنة (     وقد أحالها إلى العقل 
  .١٢٤ ص –أزهار الربى ) ٣(
 ) هـ.  ق ٢٠( ولعلها تقترب من قول المنخل اليشكري . ٢٠٠ ص –السابق ) ٤(

 )  ٥٨ ص –شاعر وقصيدة (   ويحب ناقتها بعيري  وأحبها وتحبني 
 :       أو من قول كثير عزة 

 نهلت وبت أشربها  شربت بريقهـا حتى 
 تعجبني وأعجبهـا  وبت ضجيعها جذالن 
 )١/٦١ –الغزل (    ا و أسلبهاوألبسهـ  وأضحكهـا وأبكيها 

  .١٢٧ ص –أزهار الربى ) ٥(
  .١٢٧ ص –أزهار الربى ) ٦(
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)٧٣(

    – أولئك –؟  ومن مث فهل فتياته " الكنائس" فهل أدار الشاعر معاركه تلك يف بلد ترن فيه أجراس 
وقرع ( أهنا تدور يف بلد أجنيب ، إذ تدور فيها كؤوس اخلمر " املعركة" الظاهر من خالل جو )١(  "مسيحيات "
 .كما أن احلفالت اجلماعية يف احلب احلسي ال تكون إال يف بلد أجنيب ) كأس من مخر بكأس ال

ولعل فيما وجد عند عبيد اهللا بن قيس الرقيات ، من  إدارة معارك غرامه حىت  مطلع الفجر ، ومل ينهه إال 
 : )٢( ما يؤيد ما ذهبنا إليه –صوت  األذان 

 رقبهايف صالة الصبح ي  فأيقظنا مناد يف 
، كما أن باكثري ال يغادر مكان هلوه  صباحاً ) اجلرس(، واملوقظ عند باكثري ) األذان (فاملوقظ عند عبيداهللا 

 :)٣(" مسلم بن الوليد" كما هو احلال عند 
 وكاد عمود الصبح بالصبح ينجلي  فلما استمرت من دجـى  الليل دولة 

 ترحلى: ات اللقـاء وقال للـذ  تراءى اهلوى بالشوق فاستحدث البكا 
 :)٤(بل يواصل عبثه بعد طلوع الصبح ومساعه األجراس 

 وقرع الكأس من مخر بكأس فعدنا  للتعانق  و التالقـي 
 فياهللا مـن يـوم وأمـس نواصل أمسنا املاضي بيوم 

 ، وهي ال يكون إال يف بيئة متحررة من املعايري االجتماعية الضابطة) املسائي والصباحي (وهذا التواصل 
 يف هذا احلب اجلماعي سوى عبيد ين األبرص ، الذي وصف – أو يشبهه –وال يكاد يشبه .ليست بيئة الشاعر 

 : )٥(لنا مشهداً مشاهباً ، فقال 
 كأن  عيوهنن  عيون  عني   فقد أجل اخلباء على عذارى 

 وباألجياد كالريط املصون    ميلن علّى باألقراب طوراً 
فمـا هـو     . )٦( صور هذا اللقاء اجلماعي بدافع إغارة زوجه اليت عريته بالشيب والوهن           إمنا" عبيداً  "لكن  

الدافع لباكثري يف هذا االندفاع النتهاب اللذة احلسية بشكلها اجلماعي هذا ؟ لعل مرد ذلك إىل احلالة النفسـية                   
                                                 

ألكثر من اعتبار ، وهو     ) والمسيحية بخاصة   ( أدار باكثير مغامرات عدة مع المسيحيات ، وهو أحد مذاهب الغزل الحسي الذي يتجه لألجنبية                ) ١(
 : يؤكد هذا التوجه لديه بقوله 

 بمتيم في حبكن مغالى  ترفقاً " سيح الم"أبنات عباد 
 :      ويعلل إعجابه بهن وتفضيلهن على غيرهن بقوله 

 )١٣٣ ص–أزهار الربى ( فيكن من ظرف ولطف ودالل  مغرًى بخفة روحكن وما انطوى 
 .     وبالرغم من ذلك فقد وجدنا له غزالً في يهوديات ، وفارسيات ، وإندونيسيات ، إضافة إلى العربيات 

 ) : محمد وسعيد(     والغزل بالمسيحيات شاع لدى شعراء الغزل الحسي ـ ومن ذلك قول الخالديين 
 )٢/٦٣ –الغزل (   " صليبه" وأضاء جيد الريم تحت  واهتز غصن البان فـي زناره 

 :         ومثلهما وديع عقل ، يقول 
 ا مصليـة إليه كـمـا ترىتنتابني وأنـ وأنت تأتي المنكرا " المسيح " أال تخشى : قالت 

 فأنا لثمت الخد أيمن كي تديري األيسـرا بال مـرا "   المسيح"إن كنت من دين : فأجبتها 
 )١٠٢ ص –أروع ما قيل في الحب والغزل ( 

  .١/٦١ –الغزل ) ٢(
 :  ، ومثلها قول محمد بن سفر ٢/٣٠ –السابق ) ٣(

 اية الفجرإلى أن دعتنا للنوى ر  أعانقها طوراً وألثم تارة
 : كما أنه  ليس مثل فوزي المعلوف الذي ينام بعد مواتاة عبثه  . ١٢٧ ص –أزهار الربى ) ٤(

 نعاس فنمنا نوم من ناله السكر  و ما هي إال برهة فمشى بنا 
 ) ٩٢ ص –أروع ما قيل في الحب والغزل ( 

  .٣٧٩ ص –مختارات شعراء العرب ) ٥(
 : ها مساءاً يقول مصوراً ما دار بينه وبين) ٦(

 وقد هبت  بليل  تشتكيني  أال عتبت علـي اليوم عرسي 
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)٧٤(

) عند الشاعر   ( اللهو العبثي    اليت كان يعيشها الشاعر ، حيث ميتزج احلرمان بروح االغتراب، ومن مث  يفسر هذا              
ولعل تلك املشاعر  النفسية هي اليت أضفت على غزلـه           . ) ١(بأنه هروب من واقعه النفسي ومشاعره االغترابية        

ضعفه عن غزو النساء إىل أحراشهن ، بل يقعـد فــي            _ يف بعض جتاربه    _ احلسي طابعاً سلبياً ، حيث يالحظ       
 )٢(: انتظارهن ، فهو ُيـغزا وال يغزو 

 وجنومه ينظرن عن شزر   زارت وجنح الليل معتكر 
 )٣("  : املعري " وهي نفسها نفسية 

 ومن النجوم قالئد ونطاق   زارت عليها للظالم رواق 
" امرئ  القيس"  ، املانعة له من مالحقة جده )٤(؟  " باكثري " معذور لعاهته ، فما هي عاهة " املعري " و

  ) ٥( : البالغ املنتهى يف االقتحام
 متتعت من هلـو هبا غري معجل  وبيضة خدر ال يـرام خباؤها 

 علي حراص لو يشرون مقتلي  جتاوزت أحراساً وأهوال معشر 
 على أثرينا ذيـل مرط مرحل  خرجت هبا متشي جتـر وراءنا 

 )٦(: يصطاد ظباءه ، أما هو فتصطاده الظباء " امرؤ القيس" فجده 
 رهافدعتين وقد تطاول عين نفـا

 للتمشي على رياض مسيم عرارها
 فمشينا معـاً يلف  كلينا إزارها
 ومييين خلصرها وجليدي يسارها

فالعاشقون خيرجون وجيرجرون فتياهتم ، وأزرهم متحو آثار خطاهم ، أما شاعرنا فتخرج بـه عاشـقته ،                  
 .وإزارها يلفه ، ويدها تلف خاصرته 

 –وأوىل حماوالت باكثري التجريبية يف هذا النـوع         : طئ   غزل الشوا  – أيضاً   –ومن مظاهر الغزل احلسي     
حدثت يف أحد شواطئ عدن ، والغريب معاجلته هلا بقالب العصر اجلاهلي ولعل قلة خربته ، وحداثة عهده ، هبذه                    

ولـيس  . ا لتجارب ، وبطرق معاجلتها ، هو الذي جعله يلجأ إىل الشعر اجلاهلي ليأخذ منه مادة جتربته اجلديدة                   
 وجه مقارنة و ال التقاء بني القالب اجلاهلي واملوضوع اجلديد ، ولذا فإنه يف جتربته األوىل على الشـاطئ مل                     هناك

                                                                                                                                                             
 لقد أخلفت حيناً بعد حين  حقاً : كبرت فقلت : فقالت لي 

 ) ٣٧٦–مختارات شعراء العرب  (  ..............                            فقد ألج الخباء 
 )١/٧٥ – الغزل انظر( الجماعي "  الصرع "وللعرجى مشهد مشابه في هذا  

 : ولعله هو الدافع نفسه الذي دفع بنزار للحب الجماعي الذي لم يفقه فيه أحد ) ١(
 امرأة جربت" عشرون ألف" امرأة أحببت " عشرون ألف " 

 )١/٧٥ –الغزل (   شعرت أني اآلن قـد  بدأت        وعندما التقيت فيك يا حبيبتي 
  . ١٢٤ ص –أزهار الربى ) ٢(
  .٢١٠ ص –زند سقط ال) ٣(
 :فـي مذهبه )  هـ١١ق ( عبدالصمد بن عبداهللا باكثير : لعله تابع جده األدنى ) ٤(

 )٢٣ ص –عصر الدول واإلمارات ( كم ليلة زارني فيها على وجل  مستعجالً خائفاً مستوفزاً حذراً
 )٢٣ ص– م ١٩٨٢ع إبريل الشعر ، : انظر ( وصالح جودة على مذهب باكثير فهو يصور المرأة تجرى وراءه بجرأة 

 : ومثلها قوله في مغامرة أخرى  . ٢٤٩ ص –العصرالجاهلي ) ٥(
 سمو حباب الماء حاالً على حال  سموت إليها بعد ما نام أهلها 
 ) ، دار صادر٥٦ ص –ابن قتيبة : الشعر والشعراء ( 

 : ويعد الشريف الرضي من المتابعين المرئ القيس 
 )٧٥ /٢ –الغزل (  عن الخيام نعفى الخطو باألزر  أبرزتها فتخاصرنا مباعدة 

  . ٨٣  ص-أزهار الربى ) ٦(
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)٧٥(

ينجح يف تصوير انفعاالته ، ورسم خلجاته ،وإن جنح يف نقلنا إىل العصر اجلاهلي ، عصر امرئ القيس ، واىل جده                      
  : )١(امرئ القيس أيضاً

 من يتقيل جده ال يضللو  ويل بعد بالضليل جدي أسوة 
وخيتلف الوضع يف الشواطئ املصرية ، فهو يـردها وقـد استقوت جتاربه ، فتقترب معاجلته من العصرية                

ال خيلص قلبه   :  " بدوي  .  كما يقول د   –إذ جنده   " . معاجلـةً  " ، لكنها تظل حبيسة عوامل خارجية       " أسلوباً  " 
بل هو كصديقه  حممد عبده غـامن    . )٢("قتحم على ما يريد جبسارة    للحب ، وال يهبط إىل صميم التجربة ، وال ي         

وإضافة إىل    )٣(. " فهو على الشاطئ يكتفي باملشاهدة ، شأنه شأن البحر متاماً         : " الذي يقول الدكتور املقاحل عنه      
بة لديه ، فيلوم    هذه املالحظات هناك مالحظة أخرى ، وهي أنه يف جتاربه هذه على شاطئ البحر يرتفع عامل املراق                

 )٤( :نفسه على هذه التجارب 
 كان يل عن ألف يوم " ستانلي " يا يـوم هلو يف 

 مـن حـج صـوم أحبطت فيه مجيع ما قدمت 
  )٥(: وهو أنه يعود منها حبالة نفسية أسوأ من احلالة اليت كان عليها قبلها : أمر آخر يالزم جتاربه هذه 

  أتوقع أن يف الشط مقتليومل  خرجت إىل الشط ابتغاء نسيمه 
  )٦(: وهي نفسها يف جتربة أخرى 

 أأرحت جسمك من متاعبه وقلبك من أساه 
 وكرعت من ماء احلياة فعدت ممتلئا حيـاه
 أم عدت موقوذاً بسهم صوبته إليك عـني 
 فعرفت أن على جفون الغيد حيناً أي  حني 

 

                                                 
  .٤٩ ص –صدى عدن ) ١(
  .١٧ ص – غنائياً –على أحمد باكثير ) ٢(
  .٩٦ ص –الشعر المعاصر في اليمن ) ٣(
  .١٦ ص –غنائياً …على احمد باكثير ) ٤(
  .٤٩ ص –صدى عدن ) ٥(
  .٦٢ ص –المجموع ) ٦(
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)٧٦(

א:א א
" ما هو الكون؟    " سفية ، يف البحث وراء أسرار العامل املشاهد ، من خالل قصيدته             ويبدأ أوىل حماوالته الفل   

 : )١(اليت يبحث فيها عن فلسفة الكون ، وعن سر اجلمال ، تلك الفلسفة اليت ال يعرف حقيقتها غري الشعراء
 خلق اهللا للجمال قلوباً  اجتباها  من صفـوة الشعــراء

 ادت متوج  باألضـواءسكب النور يف قلوهبم  السود فعـ
 يعكس الكون عليها ما عنده من مراء" مرائياً "واستحالت 

  :)٢(مث يدلل على أن السر املذكور مل يؤته غري الشعراء فيستعرض رؤاه الفلسفية لبعض املرئيات الكونية
 وما يف حواء مـن إغراء" حواء"ماهو الكون غري فتنة 

 "حواء "بال ليت شعري أكان للكون معىن لو أتى آدم  
 عظمت دولة اجلمال وعزت وتعاىل ما فيه مـن أمساء

 :)٣(آدم األولى ، وتبدأ الحكاية بتأكيد حجب الرؤية عن غيـر الشـاعر            " خطيئة"فيصوغ منها موضوعاً فلسفياً هو      " حواء"وتستهويه فكرة   

 أو كالوجود بدت لعيني شاعر أسراره     

 يف حلظة من وحيه  أهنتكت  له أستاره
 :)٤(دها يبدأ النقاش اجلديل ، موضحاً رؤاه الفلسفية وبع

 يا نظرة كنُت الوليد هبا وكـنُت  الشاعرا
 واألم كنِت هبا وكنِت هبا الوجود الساحرا

. ، وظل هو الشاعر املتغزل يف آن واحد         ) حواء(البداية كانت نظرة ، حتول بعدها إىل طفل ، جلنس املرأة            
 .، وظلت كماهي يف الوقت ذاته حمل تغزل الشاعر ) األم(وىلاأل" حواء"وصارت هي بعد نظرته 

  )٥(يف وقت واحد ؟ " أباً"و " ابناً" آدم ؟ أيكون –وبعُد ، فأين آدم ؟ أهو أيضاً 
 يا ليت شعري هل أحس مبثل ما أحسسُت آدم ؟

 يف عهـد تقـادم ؟" حواء"ملـا بدوٍت لعينـه 
" حواء األم: "أما حواء فهي هي " االبن"، وهنـا الشاعر" باأل"فهو منفصل الذات عن أبيه ، فهناك آدم 

  :)٦(له بل ألبيه أيضاً" أما"،  نوع من التوحد أو احللول أو التناسخ ؛ وهي ليست " البنت "و حواء 
 ومـاله أم سـواك  فهفا إليك  كما هفوت 
 أطراف مجتـه يداك  فرمحته و جـرت على 

اليت افتقدها ،   " األمومة"واجنذب حنوها بدافع غريزة     "  حواء"هفا إىل   " آدم  "إن    :أيريد الشاعر أن يقول     
فيصبح هو هو ، ويصري من حقه أن ينجذب حلواء بـدافع            " آدم  "وإذن، أفال يتماهى الشاعر يف هذه احلالة بأبيه         

                                                 
  .٥٢ ص – ، المجموع ٨٢٦ ص – ، السنة الثانية ١ ، مج ١٩٤٣ مايو ١٤ ، ٤٥سالة ، ع الر) ١(
 .السابق ) ٢(
  .١٠٦ ص – ، المجموع ٢٠١٦ م ، مج ١٩٣٩ أكتوبر ٣٢٩الرسالة ، ع ) ٣(
 .السابق ) ٤(
 .السابق ) ٥(
  .١٠٦ ص – ، المجموع ٢٠١٦ م ، مج ١٩٣٩ أكتوبر ٣٢٩الرسالة ، ع )٦(
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)٧٧(

 إىل –مـة   بعد هـذه املقد  –ويتحول الشاعر   . خاصة وقد حرم هو نفسه من هذا احلنان ؟        .الغريزة األمومي أيضا  
  )١(: جمال فلسفي آخر

 أخرجت آدم من جنان اخللد لكن كنتها له

 أنقذته بهواك من تلـك السآمة و الماللـه

بشكل سـافر وبفعـل     " األم"لدى هذه البنت    " أليكترا"وتربز عقدة   " األم"حبواء  " البنت"إنه متاهي حواء    
  :)٢(لكنه مل يلبث أن يعود إىل نفسه. عكسي  

 لجديد تركته في شقوتهما بال آدمك ا

 مل ترمحي بلـواه إذ  أخرجته من جنته
 :)٣(بوضوح " أوديب"وهنا تربز عقدة 

 ذات العدل  فيم  عدلت إال فـّي وحدي" حواء"

 حافظة العهود نسيت عـهدي" حواء" وعالم يا 
  :)٤(وخيتلط عليه األمر

 لم تنصفيني إذ بررت بآدم و قطعت حبلى

 مل تضعيه مثليوهو الذي ما إن محلت به و
  :)٥(أهو آدم أم ابنه ؟ وهل هي حواء ، أم أمه ، أم حواء الجديدة؟ غير أنه يصل إلى قمة جدله الفلسفي هنا: فال يدري 

 وليس منك ..أجدر بالحنان .. أنا منك ياحواء 

 فتلك بعد مزية تقصيه  عنك.. إن كنت منه  

 
 

. ء أمه ، وحواؤه هو ، ويفصل بينهن خيط ضـئيل            حواء أبيه آدم ، وحوا    " حواءات"وتتماهى هنا ثالث    
 .الذي افتقده صغريا" األمومي "من املخزون " الالشعور"ويستمد الشاعر هذا التماهي من 

 وأيب آدم ليس ابنك " أنا "أن هتب احلنان لوليدها فهو " األم" فإن كان حقاً على. 
       ق الولد أباه ، ويصل األب ولده ، ويف كلتـا احلـالتني              وقانون احلياة أن يع   " ابنك"فإن تعللت بأنه أبوك فأنا

  ) .يف حالة حواء األم" ( هو "، وأنا أحق باحلنان منه ) يف حالة حواء احلب" ( هو"أحق بالوصل منه " أنا"
واالبن موضع احلنان " أبوك" ، فأنا ابنك وهو ) يف حالة حواء آدم( أحق باحلنان منه هو " أنا" و. 

                                                 
 . م ١٩٣٩ أكتوبر ٢٣ ، ٣٩٢ ع الرسالة ،) ١(
 .السابق ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 .السابق ) ٤(
 .السابق ) ٥(
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)٧٨(

ته من أبيه الذي مشلته أمه حبناهنا يوم أخرج من اجلنة ، مع أنه ليس ابنها ، فكيـف ال متـنح                      وتربز هنا غري  
 .حناهنا البنها وهو أحق به من زوجها 

  :)١(يقول" أنت…فين "الفلسفة نفسها جندها لدى الشاعر علي حممد لقمان يف قصيدته 
 اسمعي  لـي  و أنا  أشـدو  بحبي  و أغنـي

 واليك  و أشعـاري  و فـينناقالً  قليب   ح
 و الدجى حيجبين عنك وال يقصيك عين

 "أنت  فين .. و أنا  منك  و إن  مل  تعلمي  ،  مذ  كنت  مين  " 
 .ومع احتاد نظرهتما الفلسفية إال أن تباينا ظاهراً نراه بني التجربتني الفلسفيتني يف نظرهتما حلواء 

، مث كانت له جنة يف الدنيا فهو يطلـب أن تكـون وفيـة               قد أخرجت آدم من اجلنة      : فهي عند باكثري    
ومل " آدم"بل إنه أحق بعطفها وحناهنا من أبيه ألهنا محلت به ووضعته ومل حتمل أبيه               . معه،كما كانت مع أبيه آدم      

 وليس منك.. أجدر باحلنان ..أنا منك يا حواء " : الطني"تضعه ،فقد خلق من 
األول : أن حتبه وتعطف عليه لسببني      " حواء"رة فريى أن من حقه على        يعكس هذه النظ   :بينما جند لقمان    

 )مذ كنت مين ( أنه أبوها : والثاين ) و أنا منك ( أنه ابنها : 
 :وباملقارنة بني الفلسفتني 
 )مذ كنت مين (وإن مل تعلمي ، ) وأنا منك : ( لقمان 

 
 

 
 

 ) وليس منك(ياحواء أجدر باحلنان ، ) أنا منك :( باكثري

                                                 
  .٩٦ ص –عبد العزيز المقالح . د: الشعر العربي المعاصر ) ١(

 تضاد تشابه
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 )١()عقدة أوديب"            (ابنه"و" آدم "فالتماهي عند لقمان يتم بني 
 )٢()عقدة أليكترا"     (ابنتها"و" حواء"بينما يتم التماهي عند باكثري بني 

انم         ده غ د عب ما الذي "، كما يف قصيدته  " فنياً  " لكنه يتجاوزمها   : يقترب منهما فلسفياً    : الشاعر محم
 )٣ (" :يقصيك عين 

 ما الذي يقصيك عين ؟ ..  أنت  مين  ،  وأنا منك  ،  وتوحيدك  فين 
إىل " الفلسفة " وينتقـل مـن "التوحد " إلـى ) عند لقمان و باكثري(إنه يقفز يف فلسفتـه من التمايز والتماهي     

  .)٤()العاطفة( لبنـاء الوجداين وا) الفلسفة (خبطوة واحدة ، فاملسافة متداخلة يف التجربة بني البناء العقلي " العاطفة " 
وحنانه الفياض من   " األبوية  "وهنا تتجلى روح غامن     " آدم"ينضم غامن إىل لقمان يف التماهي باألب         :فلسفيًا

) الزوجة" (حواء آدم "وتنسحب بعيداً عن رؤيته الفلسفية      " االبنة"و  " األم"حلواء  " أب"و"  ابن"خالل حتوله إىل    
داللة علـى مرحلـة   " أنت مين ، وأنا منك :"تعود لتصبح  ) يف قراءة أخرى    (، لكنها   ) يف إحدى القراءت    . ( 

وتفسري النص من هذه  الوجهة تعطي صـورة أخـرى           . يف اخلليقة األوىل    " آدم"من  " حواء"البدء حيث شقت    
يف مواجهة   ) هةمن هذه الوج  (فيصري هو االبن وهو الزوج ويتوحد مع لقمان         " آدم"للشاعر يتماهى فيها مع أبيه      

 " . الزوجة –األم ، االبنة " على كل األحوال ، يف مواجهة حواء " الزوج"باكثري الذي يرفض متاهيه ، ويظل هو 
اً  أغىن يف التفسري ، وأقوى يف الداللة ، وأمنت يف البناء ، فال حشو              " رؤيته  " ، فبناء   " غامن  " يتفوق   : وفني

 :  ظاهر من خالل ذلك االستعطاف وال تفسري ، كما إن امللمح العاطفي
 وأنا منك . . . . أنت مىن  :      غامن 

 وأنا منك وان مل تعلمي مذ كنت مىن  :      لقمان 
 أنا منك يا حواء أجدر باحلنان و ليس منك  :     باكثري 

ية يف القاهرة   وتتجلى الثقافة اجلديدة بوضوح ،إذ مما ال شك فيه أنـه قد اطلع خالل مرحلة دراسته اجلامع               
" فرويـد "و يف قسم اللغة  اإلجنليزية بالتحديد ، على جممل الدراسات الفلسفية ، خاصة ما يتعلق منها بنظريات                   

 ، وانعكاس هذه النظريات الفلسفية علـى اإلبـداع          )٥(اليت جاءت نتيجة دراساته يف التحليل النفسي      " ُعقِده  "و
 املدلوالت النفسية ، أو يف متثل اإلبداع األديب هلذه املقوالت الفلسفية            األدىب سواء يف حتليل األعمال األدبية ذات      

                                                 
لـى شخصـياتهم   هي واحدة من العقد النفسية التي خرج بها أتباع المدرسة السيكولوجية عند تطبيقهم مناهج التحليل النفسـي ع               " أوديب  " عقدة  ) ١(

يقتل أبـاه   " أوديب  " الذي صور فيها المؤلف     " أوديب ملكاً   " المدروسة ، وعقدة أوديب خرج بها فرويد من خالل دراسته لمسرحية سوفوكلس           
(  محلـه  ويحكي فرويد أن الطفل يغار من أبيه بدافع هذه العقدة ويريد أن يحـل          . ويتزوج أمه بغير أن يعرف أن المقتول أباه وأن المرأة أمه            

: وانظر الرد على فرويـد ومدرسـته   ) م ١٩٨٠ ، المركز الثقافي الجامعي ، ط ١٣٢نبيل راغب ـ ص  . د: التفسير العلمي لألدب : انظر 
 هــ  ١/١٤٠٨ ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ـ بيـروت ، ط  ٢٨طالل عتريس ص. أريك فروم ، ترجمة د: أزمة التحليل النفسي 

 )   م١٩٨٨/
 . هي شبيهة بالعقدة السابقة غير أنها عكسها إذ تتم الغيرة من قبل االبنة تجاه أمها ) ٢(
 . م١٩٨١ / ١ ، دار العودة ـ بيروت ، ط٢٩ديوان محمد عبده غانم ـ ص ) ٣(
  ٢سامي الدروبي ، دار المعارف ـ القاهرة ، ط. د: علم النفس واألدب : انظر ) ٤(
 فحول معظم االهتمام إلى ما يدور داخل اإلنسان من انفعاالت و صراعات تؤثر على تفكيره وسلوكه ، و أصـبح                     ،" فرويد  " قاد هذه المدرسة    ) ٥(

العقدة النفسية ، تيار الالشعور ، العقل الباطني ، السادية ، الماسوشية ، النرجسية ، ، الصراع النفسـي ، عقـدة                      : النقاد يتداولون كلمات مثل     
ت مهمة التحليل النفسي على تحليل الشخصيات من الداخل وابراز العالقة الجدلية والعضوية بين واقعها النفسـي  الخ وتركز … أوديب واليكترا 

 ) ١٤٢، ١٣٢ ص –التفسير العلمي لألدب : انظر ( وواقعها االجتماعي 
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)٨٠(

ـ     )٢("الشاعر و سريره    "  ويظهر هذا األثر بوضوح يف قصيدته        )١(وأخذه عنها  و "أنـا " حيث تتجلى العالقة بني ال
  .)٣("هو"الـ 

 لةو في ثراها الوحشة القات في عزلتي و الصمت في أفقها) :      الشاعر "(أنا "

 عينـاي  إال ظلمـة شاملة     أديـر عيين  فـما  إن  تـرى
 يا ويلتا حـىت املىن بـاطلة     تقطعـت فـيـه خيوط  املنـى

 
 يوسعنـي عطفاً  و تحنانا  ويح سريري هو  بي مشفق) :  السرير " ( هو "  و

 أدرك ما بي  ارتد  أسوانا  حتى إذا..       يحضنني جذالن 

 فما ارتضى جنبي وال النا   يسلس جنبي لـه      كم ود أن

 :يطلب مزيداً من األمل والقسوة "أنا " وعدم التسليم له ، بل إن " هو" االستعصاء على الـ " أنا " طبيعة الـ 
       عين، ففي لينك آالمي  اقس على جنيب ترفه به 

                                                 
ب وتكوينه النفسي ، وفي النقـد التحليلـي         ينظر تالميذ المدرسة السيكولوجية إلى العمل األدبي على أساس أنه تعبير مباشر عن شخصية الكات              ) ١(

بعد أن كان التركيز كله على الحياة الخارجية والعالقات االجتماعية للشخصيات والمواقف ، تحول معظم االهتمام إلى ما يدور داخل                    : النفسي  
ائنا في دراساتهم أمثال عبـاس العقـاد فـي          اإلنسان ، وصار المنهج النفسي المعبر عن االتجاه النقدي لهذه المدرسة ، وسار فيه كثير من أدب                

مجلـة  ،عصـام بهـى   :االتجاه النفسـي فـي دراسـة األدب ونقـده         :وسار معه المازني وشكري انظر    " ابن الرومي حياته وشعره   :"دراسته  
 ، )١٣٣م ـ ص١٩٩١فبراير،٤، ٣ع،٩مج،فصول

  .٨٥ ص –والمجموع .  م ١٩٦٣ سبتمبر ١٤ ، ١٧٦انظرها كاملة في الرسالة ، ع ) ٢(
مستودع الرغبات الغريزية للفرد وهـو الجانـب        :  األنا األعلى ، فالهو      – األنا   –الهو  : ذكرت المدرسة السيكولوجية أن الشخصية تتكون من        ) ٣(

تي ،  تنمو لدى الطفل وسائل الضبط الـذا      " األنا"الوحيد للشخصية عند الوالدة ، ويسعى إلى اإلشباع الفوري للحاجات والرغبات ، ومع ظهور               
وفـي نفـس    " الهو"مع الصراع بين مطالب الهو ومطالب الوالدين ونماذج السلطة ، فيحاول إيجاد الحلول إلرضاء               " األنا"وفي البداية  يتعامل     

 . فيمثل القيم والنواهي الخلقية والمعايير االجتماعية السائدة " األنا األعلى "الوقت عدم الخروج عن نواهي الوالدين ، أما 
 )١/٢٩،٣٠ -سيكولوجية الجماعات والقيادة  : انظر( 
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)٨١(

 "أنا " الـ يفزعه ، فهو يريد أن يتحرر من سيطرة ": أنا"إن شعوره برقابة الـ 
 يربط  مـاضي   بـمستقبلي   مصيبيت هذا الشعور   الذي

 خـالد أم علي: أذكر مامسي   من يل بإنسائي نفسي فـال  
 " :هو"بقي" أناه"فإذا استطاع أن يتخلص من 

 ليست بـهـا بارقـة  للمنـي   فـي غـرفة وامجة قفرة
 ساكنـة مثـل سكون الـفنـا   هادئة  العـن طمـأنينة

 يصيح مـن يـأس أقـربي هنا   لنور يف  أرجـائها حائرا
 و يبك يا ابن الشمس أين السنا   وال جواب غري مهس هبا
 "أنا " فـي غـرفة خـالية  من    ال ذنب للنور وال غريه

 :وسيبقى 
  ممتقع الوجه كليم الفؤاد  مث سرير مفرد الغب    

 " هي"حينها ميكن أن تأيت و" أنا"  حينئذ –ولن يكون يف الغرفة " هو"انه 
 تنفخ  فيه الروح و العافية  من لسريري  بيد عذبة 
 أريكة  منضـودة  زاهية  جتول فيه فإذا جهمـه 

 وتنتشي يف ظلها الفاغية  ينتشر الرحيان يف جوها 
 : ولن تبقى الغرفة موحشة مظلمة ،بل ستصبح جنة " هو"يف غرفة الـ " أنا " وهنا يأوي الـ 

 يـمـر فيها الدهر كالثانيه  من غرفيت  جنة آوي هبا 
  يعود باحلسىن على حاليه  رب سرير حسنت حاله 

 : وتنتشر البهجة عندها 
 وبسمـة الثـمة  فــاكا  تـهلـل  حيلـو   حميـاكا 
 تطلقها كالفـجر  عـيناكا  وفـرحـة خجلى عروسية 
 هـذا الذي حيـمل ردناكا  وأي عطر  منعش مؤسـف 

 أسـاك شكواي وشكواكا  ري أي شيء جرى قل ياسري
ـ  " هو  " يف  " أنا  " دخل   فرصة للعبث يف غرفته اخلالية ، فإذا به يأتيه وقد هتلل سـروراً             " هو  " ، وترك ل

فما الذي حدث يف غياب     . حمياه ، والبسمة عالقة يف فيه ، و العطر يفوح من أردانه ، وفرحة التعريس بني عينيه                  
  :)١("أنا"الـ

 حسنـاء مما قلته فيـه  يري لي ورقـت له رق سر

 فانتعشت بيض  أماليه  مرت بيمناها على صدره 

                                                 
 ) .مرجع سابق ( الرسالة  ) ١(
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)٨٢(

  :)١(ويبارك له هذا اللقاء ، فهو لقاؤه أيضاً
 جد إذ   أخطأين  اجلد  اهنأ سريري  بالذي  ناله 

 مينعين أن  أحسد  الود  لست  بغريان و ال حاسد 
 افها هندحلتك من أطي  ويل نصييب بعد يف كل ما 

ويتماهى " هو"يف الـ" أنا" وال يقتنع باملشاركة ، بل يريدها وحده ، ومن مث يغيب الـ" أنا"ويتطاول الـ 
 :)٢(رغم أنف فرويد

 أشتاق أن ألثمها بعد  لكن كفاً أنت قبلتها 

 :)٣(يضل حمروماً أبداً" أنا"تضل كما هي ، فال " هو"لكن غريته من الـ 
 مقبلة نحوك فـي لطف   لكأني بها! ويلي عليها 

 حائرة تبدو وتستخفى  حاملة يف ثغرها  بسمة 
 نازعه شوق إىل  إلف  كعائش يف جنة وحده 

  :)٤(ومع ذلك فال ييأس
 أم ربك البائس بـالعطف؟ ياليت شعري أنت مقصودها 

 فـربـها يـعلم ما  ختفي فـابنة حـواء مىت أظهرت 
 

  :)٥("غرور الفنان وعقابه" صيدته يف ق" الرمز"ويصل الشاعر بفلسفته إىل 
 لقلبي فارتد عنك كسيرا؟  فـيم يا زهـرة الجمال تنكرت 

 وأسقيتـك الزالل منريا  أولست الذي غرستك يف قليب 
 ،  )٦(لدى الشاعر عبد العزيـز املقـاحل      " جبماليون"هنا سيخدم الغرض نفسه كما يف       " الرمز"والظاهر أن   

  :)٧(ويؤكده هذا النحت 
 ـدتك اجلمال وصورتـك ما شاءت املـىن تصويراأنا قل

 وبفين خلدت حسنك يف الكون وأسجدت يف ثراك احلورا

                                                 
 ) .مرجع سابق (الرسالة  )١(
 .السابق ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 .السابق ) ٤(
  .١٠٥ ص –المجموع .  م ١٩٣٩ أغسطس ١٤ ، ٣١٩الرسالة ، ع ) ٥(
 . م ١٩٨٣ / ٣روت ، ط بي– ، دار العودة ١٣٥عبد العزيز المقالح  ص . انظر ديوان د) ٦(
 ) .مرجع سابق ( الرسالة ) ٧(
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)٨٣(

  :)١(ومع ذاك فإهنا ال ترق
 وارمحتاه لرب…أنت خلقي 

 صار يوما خبلقة مستجرياً
 منها وإذ يطلب منها أن يتبادال املواقع فيكون خملوقاً وتكون خالقاً تستمر يف الصد أيضاً، وحينئٍذ يطلب

 .أن تزيله من الوجود حىت ال يتحمل عذابني 
 . اليت يرمز فيها للربيع باملرأة )٢("الربيع الناطق" قصيدته - يف استخدام الرمز–ومن هذا القبيل 

 
      

 

                                                 
 )مرجع سابق ( الرسالة ) ١(
حيث رمز بمحبوبته   " ما لنا كلنا جو يارسول    "واستخدم الرمز الغزلي لدى المتنبي من قصيدته        .  م   ١٩٣٦ ديسمبر   ٧ ،   ١٧٩انظر الرسالة ، ع     ) ٢(

 )٢/٥٤انظر الغزل " (سيف الدولة"إلى 
  )٩٣ ص –عبد العزيز المقالح .د:الشعر اليمني المعاصر : انظر "    (البلبل  "في" ومثله الزبيري 

 ) ٢٤٣ ص –الشابي ومدرسة أبولو : انظر "   ( الزنبقة الذاوية "والشابي في 
 )٢٩٥ ص –االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر : انظر "  (الفراشة"ومحمود حسن اسماعيل في 

  وما بعدها  ١٢٠ ص – الرمز والرمزية :وانظر لمزيد من ذلك 
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)٨٤(

 :فلسفة الحب عند باآثير 
طة باكثري شاعر غزل كثري الغزل، فروحه الشاعرية احلساسة جتـاه الظـواهر واألشـياء تنفعـل ببسـا                 

وتتأثربسرعة وتتولد التجربة الشعرية عند باكثري بسرعة فائقة يف حملة أو طرفة أو كلمة أو حركة ، إن حساسـيته                 
الشعرية انعكست على بقية مكوناته ، فباكثري شاعر لكن شاعريته هي جزء واحد من مكوناته املختلفة املتعددة ،                  

صب عينيه أثر هذه التجربة يف بقية باكثري وهي األكثر منه،           فهو حني يقول الشعر منفعال بتجربته العاطفية يضع ن        
إنه يراعي باكثري األديب ، والعامل  ، واملريب ، واملدرس ، ومدير املدرسة ، وحمرر الصحف ، وكاتب املقـاالت ،                      

ة بني  ولذا فباكثري أمام امتحان صعب وخيار أصعب ، كيف يستطيع املوازن          .  اخل  ...والداعية واملصلح االجتماعي  
صدق التجربة الفنية فيصوغها حسب تداعياهتا ويطلقها حبيادية دون تدخل أو تقييد أو استخدام ملقص الرقيـب                 

عامل آخر يتدخل يف حيادية صياغة التجربة الفنية عندالشاعر هو هؤالء الذين ينتظرون أن جيدوا مايقدح فيـه                  ؟
 .فيتسقطون زالته ويتصيدون هناته ليوجهوا الطعنة إليه 

أولئك املقلدون، املتعصبون ، الذين ينصبون أنفسهم أوصياء على الدين ؛ فإن وجدوا من أحـد                : وأخرياً
باكثري وهو الغِزل ، الكثري الغزل كان يضع هذه احلواجز          . مناوئيهم فرصة أو منفذاً ، وجهوا إليه أصابع االهتام          

بة قوهتا وزمخها وعمقها وتفاصيلها ، فال ختـرج         بينه وبني جتربته ، يضعها فلترات أو مرشحات ، متتص من التجر           
 حلقتها تقارير سريعة ترفق هبا تفسر وتوضح وتشرح التجربة ، فإذا    - وال تكاد    -وإذا أفلتت التجربة      . إال بقايا   

هذا كله ولد عنـد     . اقتحمت كل هذه احلواجز واستعصت على املرشحات واملوضحات فال بد أن تربر وتعذر            
   :)١(فلسفة للغزل ، ابتدأت بتربئة النفس وتأكيد طهارة الذيل ، فيستدرك وراء جتاربهباكثري الغِزل  

 وأنا الطاهر ال تعرف  أخالقي  العيـوب

 لي دون اإلثم من نفسي على نفسي رقيب

 :)٢(وإذا انتعشت شاعريته يف املطعم أمام فتاة هبرته ، ال يلبث أن ينتفض فيقول
 وماً ماسلك أنا الطهور الذيل في الريبة ي

 بالغواين النواعس  األحـداق  حيث نلهو يف غبطة وأمان   :)٣(وبعَد 
  يقتضي منع مقتضي األشواق   وعلينا من العفاف رقيب  :)٤(ُيتبع 

 :)٥(ويطمئن السامعني إىل طهارة التجربة 
 وطيب احلديث واالعتناق  ليس مابيننا سوى الضم واللثم   

 )٦(:هم ، بسط هلم املسألة فما هي إال عاطفة الشباب فإذا كرب عقلفإذا ضج بقية باكثري أو غري

                                                 
 .١٩ ص -على احمد باكثير غنائياً ) ١(
  .١٩٣ ص –المجموع ) ٢(
  .٦٠ ص-ازهار الربى ) ٣(
 .السابق ) ٤(
 .السابق )٥(
)٦ ( 
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)٨٥(

 ومع الشباب فسوقه   فـي القلب منـي طهره
 ب ولـهوه ونزوقة   فاذا انقضى عصر  الشبا 

 وسيستوى  صديقه    فسيـرعـوى  زنديقه
" ربه العـاطفيـة   ويلتمس العذر لنفسه باستعطاف اآلخرين ليربروا لـه غزلـه ، فهـم يعلمون مآسيه وجتا            

 :)١(إنه شاعر وشاعر حساس جتاه اجلمال. ، ومن مث فهو شاعر والعاطفه تسوقه " التراجيدية 

 لـم تخطر الفحشاء منـه ببال  خذها إليك خواطرا من شاعـر

 بأساً برغم معـاطس العـذال  يهوى اجلمال وال يرى يف وصفه 
  علـى  األثقاليف هذه الدنيا   ويرى اجلمال و وصفه  عوناً له 
 عاف احلياة وسوء هذي احلال  لوال اجلمال مع  اخليال  يروقه 
كما أنه يريد أن يقول لعذاله أن الشعر عاطفة وخيال أيضـاً ،             .إنه يؤكد أنه شاعر ، والشاعر عاطفته تسوقه         

 :) ٢(النفسية وينبغي أن يشكر الشعر  أن حتول إىل عالج نفسي للمؤملني  واحملبطني ، فهو خري من املصحة 

 لوال تعلله به لقضت عليه علوقه  ُجزي القريض عن المتيم جزله و رقيقه 

إن هـذه املـربرات     . وإذا اقتنع الغري هبذه احلجج ، فإن الشاعر ال يقتنع ، بـل يضـل مضـطرباً متـردداً                    
تربية باكثري وتنشـئته وثقافتـة      قليل يف باكثري ، ف    " العاطفة"إن الشاعر   . واالستدالالت إذا انطلت على الغري فعليه ال        

فهناك علم باكثريوعقله وروحه وخلقه ، ويترأس هذه اجملـاميع العقـل، يف             . كلها تعاضدت لتصوغ شخصية باكثري    
 )  ٣(:مواجهة العاطفة ، وتدخل شخصيته يف صراع بني العقل والعاطفه وبني املسموح واملمنوع 

 ده المتبولكم ذا يذوب  فؤا  أواه  لـلفنان  عـف  إزاره 

 ملء الكؤوس وما إليه سبيل  ظمآن و املـاء املثلج  دونـه 
 وكأمنا هو وحـده  املسئول  خطى  أقدامـه التقوى تتتبع  

 وحساهبا عند الضمري طويل  حلظ جفونه ألخالق وتراقب ا
 )٤(:وينتصر العقل ، لكن الصراع يتواصل ، فتنتصر العاطفة 

 ربِّ عاِف الذي بي! القلب ، وياله ربِِّ حلَّ الهوى محل الهدى في 

      )٥(: وتستمر احلرب بينهما سجاال 
 فأشهد  فيـه  حرهبما  سجـاال  هواك  يقـارع التقوى  بقليب

 يذوب هـوى وال يرجو وصاال  وهل يف األرض أشقى من حمب

                                                 
  .١٣٣ ص –ازهار الربى ) ١(
  .٢٠٠ ص-السابق ) ٢(
  .٨٥ ص-، والمجموع ١٩٣٤ابولو، ع يونيو) ٣(
  .٦٧ ص-، والمجموع ١٩٣٥، اكتوبر١١٨دى والهوى ، الرسالة ، ع  من قصيدة بين اله) ٤(
 . ١٧٧ ص -المجموع ) ٥(
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)٨٦(

  )١(:، حماولة من الشاعر لالنتصار لصوت العاطفة واالنتقام من العقل " سالمة القس"ويف 
 أين عباداتـك يا ابن  أيب   عمار
 أمست حكاياتك أحدوثة السمار
 سالمة القس فليهنك  الـقـس
 يامنية النفس أنت لـه نـفـس

 .ومع ذلك يظل المذهب الكالسيكي هو الذي يحسم الصراع في نهاية أحداث القصة 

 )٢(:وترتفع هلجة التمرد عنده على العقل 
 إلى تقواه جنبني الضالال   أال ياليت ربي إذ هـداني 

 فإين قد لقيت به النكاال   وإال فلريحين من صالحي 
والشاعر من حقه أن يصوغ جتاربه يف ضوء مشاعره ،          " شاعر"عنده مبربر أنه    " الرومانسي" ويستقوى  املوقف    

 )٣(:وال دخل لعقله فيها ، ومن مث فإنه ال يستطيع أن يترك التغزل ، ويطلب املساحمة 
 فـتـنـة  للناظرينـا  نت خلقت سلمى يارب أ

 و قد خلقت لنا العيونا  وهنيت عن نظر  اجلمال 
 فـإنـا  مذنبـونـا  رمحاك يارباه  ساحمنـا 

 )٤وإذ مل ُيعذر ، وظل الرقيب يالحقه ويراقبه ، طمأنه بأنه مل يأت ما يريب ، وما هي  إال القبالت ، فـ
 مـا يريب ؟"  طاهـرات " هل  تـرى  فـي  قبالت  

 فما هو حد خيال القبلة ؟    : إن الشاعر هنا ينطلق يف خيال أوسع 
 )٥ (:وإذ يدخل سوق اجلدل ، هذا، معهم فلن خيرج منه لكنه ال يلبث أن يعود منه ليؤكد هلم طهارته 

 وأنا  الطاهر ال تعرف أخـالقي  العيوب
 يل دون اإلمث من نفسي على نفسي رقيب

 .، ألقى بآخرها غري عابئ بربح أو خسارة ، لقد ضاق بطول املعركة وال بد أن حيسمها فإذا انتهت أوراقه 
إن منتقديه يتهمونه بأنه خارج عن شرع اهللا ، فلم ال يكون جدله حول هذه النقطة ، فـيحجهم بنـوع                     

، " خلوق  امل" نه هنا صويف متعبد يبحث عن اجلمال ، ويريد مشاهدته ، لقد تعب من مشاهدة مجال                 سالحهم ؟ إ  
 )٦("  :اخلالق " فلينطلق إىل مجال 

                                                 
 . القاهرة –علي أحمد باكثير ، مكتبة مصر : رواية سالمة القس  )١(
 : ، ومثلها قوله١٧٧ ص-المجموع ) ٢(

 )المجموع،ص(  هال مسخت قلوبنا أحجارا    لما أبيت على مشاعرنا  الهوى 
  .٥٠ ص –ن صدى عد)  ٣(
  .١٩ ص –على احمد باكثير غنائيا ) ٤(
 .السابق )٥(
 .م ١٩٣٥ اكتوبر٧،  ١١٨ ص – ، والرسالة ٦٧ ص-المجموع ) ٦(
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)٨٧(

 رب لم  ال  تراك عيني  أال تبدو لعيني عبد  إليك  منيب

 كلفاً باجلمال يصبو  إىل  املنبع  بعد األنبوب  فاألنبوب
 فاطِو عين احلجاب تشهد جفوين حملة من مجالك احملبوب

 )١(: الغيد إن العدل والتوحيد الذي حتتويه الكتب ، أراه أنا يف عيون
 على العدل والتوحيد من كتب العدل رأيت عيون الغيد أهدى داللة 

 )٢(:ومها مصداق النبوة ودليل وجود اهللا 
 مصداق النبوءا ت  على عينيك ياسمراء 

 آيـات وآيـات  أقاما لوجـود اهللا  
 .إنه التفكر يف حسن اخللقة ومجاهلا، وهو الذي يوصله إىل وجود اهللا ومجاله 

 هو أخرياً فـي مواجهة صرحية مع املتقولني عليه ، الذين مل يعذروه بعد كل ما قدم بـني أيـديهم مـن                       وها
 )٣(: التماسات وإيضاحات ومربرات، ها هو أخرياً يهامجهم 

 ُرب غاٍو  يلومني فـي نشيدي و هـوال  ينتهي عن  الفحشاء

 مسعـة و رياء: خاشع الطرف مطرق الرأس  ميشي بني  خلني 
 ظهر الفكر وهو فـي السر يغشى مـا تندى له  جبني احلياءي

 ليس منـى الفسوق تأبـاه فـي جسمي دماء اجلدود واآلباء
 ينهل احلسن من غرامي و لكن  هـو صديان يلتظى من إبائي
 كل حيب طهر  و قدس و تسبيـح لريب  ، وصيغة من  دعائي
 ثناءأنـا عبد  اجلمال حررت يف  معــبده مهجيت  بال است

 مهـرقـاً فـي حمرابه ذوب  قليب  مـا تراه مضرجا بدمائي
 أعبـد  اهللا فيـه أقـرأ فـيــه آية  االقتدار و اإلنشـاء
 إن يكن يف احلدود جسمي فروحي تتهادى يف  العامل  الالهنائي

تهاها، ومل  إن فلسفته للحب تصل أقصاها، وتبلغ من      . اآلن حصحص احلق ، فلتخرس األلسنة ، ولتنسد األفواه          
 .يبَق جمال جلدل جدل، وال تفيهق متفيهق ، وال عذل حاقد ، وال تشنيع حاسد 

 ؟"باكثري" ابتداًء وانتهاًء عند " احلب"هذه هي فلسفة 

                                                 
  .٨ ص –أنفاس الحجاز ) ١(
  .٥٩ ص –م، والمجموع ١٩٣٤ابولو ، ع يونيو ) ٢(
  .٥٢ ص –م، والمجموع ١٩٣٤مايو ١٤، ٤٥الرسالة ، ع ) ٣(
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)٨٨(

 :على شعر باكثري  الغزيل " املال حظات " وخالصة 
من االنتقـاد دون تـدفق       أن باكثري مل يعرب عن جتربته الشعريه يف الغزل بشكل طبيعي ، فقد حال خوفه                  ❆

 .)١(جتاربه
 .يف غزل الشواطئ اكتفى بتصوير دهشته ، ووصف انفعاالته ، ومل يغص يف عمق التجربة وصفاً وحدثاً ❆
 )٢(يف غزله احلسى ظل حبيس القلق واخلوف من الرقيب ، فلم يصل ، أو يقترب ، من الكندي القدمي ❆
 .واجملادلة والتربير والتفسري والتعليل والفلسفة أنفق كثرياً من طاقته الغزلية يف اخلصومة  ❆
، لكـن   ..، فوصـف وتغـزل وانفـتح      " الرومانسية"كان باكثير يريد أن يلتحق بركب المدرسة         ❆

أشواطاً ، فما أسرع مايعود إلى      ...وأنه وإن سار مع ناجي وجودة و      . كانت أقوى   " كالسيكيته"
 )٣(" :شوقي"مدرسته الخاصة، مدرسة  

 نتهادى من الهوى ما نشاء  ال تسل كيف كنا يوم كنا و

 لعبت يف مراسه األهـواء  وعلينا مـن العفاف رقيب
 ".الرومانسية"زله وليس للمدرسة غيف " الكالسيكية "وهبذا يتأكد انتماؤه للمدرسة 

 
 
 
 
 

                                                 
  .١٦ ص -على احمد باكثير غنائياً : الدكتور عبده بدوي، انظروبهذا يتأيد رأي ) ١(
 :جده امرؤ القيس ، في قوله ) ٢(

 عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل  تقول وقد مال الغبيـط بنـامعاً 

 وال تحرميني مـن جنـاك المعلل  فقلت لها سيري وأرخي زمامه
 : وقوله 

 ذي  تمائم محولفألهيتها عن   ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع 
 بشق وتحتى شقها لـم يحول  إذا مابكى من تحتها انصرفت له 

  .١١٢ ص– ٢ ، ح١ مج–الشوقيات ) ٣(
 :ومثلها قول أبي عمرو بن فرج 

 ومـا الشيطان فيها بالمطاع  وطائعة الوصال عففت عنهـا
 دياجي الليل  سافرة القنـاع  بدت في الليل سافرة فباتـت 

 إلى فتن القلوب  لها  دواعي   و فيهـاوما مـن لحظة إال 
 ألجري بالعفاف على طباعي  فملكت النهى حجاب  شوقي 
 فيمنعه العكام مـن الرضاع   وبت لها مبيت السقب يظما 
 سوى نظر و شم مـن متاع  كذاك الروض ما فيه  لمثلي 

 فأتخذ  الرياض من المراعي   ولست من السوائم مهمالت 
 )٢٥٤،٢٥٥زكي مبارك، ص: راء الموازنة بين الشع(


